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96. ఄజః 
- జనభభు ఱేతులసడు. 
- ఄతున ఄడడంకుఱన త్ొఱగ ంచ్లసడు. 
- బకుో ఱ షఽదమభుఱంద చ్ర ంచ్చ్ండులసడు. 
- ఄతున ఴఫదభుఱకు భూఱమ ైనలసడు (‘ఄ’ – ఄక్షయభు). 

ఓం ఄజామ నభః 
 

ఇ నాభభు భయఱ 206ళ నాభభుగసన, 524ళ నాభభుగసన ళచ్ున. 
11ళ ళలో కభు. 96ళ నాభభు. ఄజః – ఄజః శరవే ఴేయః వహదధ ః వహద్ధ ః శరసేదయ్చ్మతః 
22ళ ళలో కభు. 206 ళ నాభభు. ఄజః – అజో దయభయషణః ళసస్సో  వివీుత్ాత్ాభ శరసర హా 

11ళ ళలో కభు. 524ళ నాభభు. ఄజః – ఄజో భహాయహః స్సేభాలయమ జిత్ామితరః రమోదనః 
 

ుట్టు క ఱేతులసడు. న జామత్ ేఆతి ఄజః – ఆందకు శ్రీ ఴంకయుఱు ఙెహన ఴఽతి రభాణభు -  
ఊగవేదభు 1.81.5. న జాత్ో న జతువమత్.ే అమన ఆంతకుభుంద జతుభంఱేద. ఆకభుంద జతుభంఫో డు. 
న శ ిజాత్ో న జాయऽేమం న జతువమత్ ేకదాచ్న 

క్షవతరజఞ ః శయేబూత్ానాం తస్సభదషం ఄజశభఽతః – భహాభాయతభు ళసంతియేభు 330.9 
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11 ళ ళలో కభు - 2 ళ ేజీ 

నేన ూయేభు జతుభంచిముండఱేద. ఆుడు జతుభంచినలసడన కసన. బవివమతణో ఱో జతుభంచ్న. నేన 
శయేబూతభుఱందన క్షవతరజుఞ డన. కనక ననన ‘ఄజుడు’ ఄతు మందయు. 
 

‘ఄజ’ నాభభునకు భర కొతున రభాణభుఱు –  

కఠోతువతణో  1.2.18 – ఄజో తుతమః ళసఴేత్ోऽమమ్ ురసణః 
ఫఽషదాయణమకోతువతణో  4.4.22 – శ లస ఏవ భహాన్ ఄజ అత్ాభ 
 

శ్రీ బట్టు ఱ విళయణ – బగళంతణడు శ్రీనాయవహంషభూర ోయ ై శోంబభునండు అవియబవింఙెన. తకూిన 
జీళజాఱభుళఱె అమన జతుభండు. (3ళ నాభభు ‘శేమంబూః’  విళయణన గభతుందగున.) 
‘ఄజ్’ ఄనే ధాతణళునకు ‘చ్ఱనభు’,’త్ొఱగ ంచ్ట్’ ఄనే ఄరసా ఱు కూడా ఈనానయ (ఄజౌ గత క్షవణయోః) ఇ 
భాళభుఱో భర కొతున లసమఖ్ామనాఱు భనకు ఱభంఙాయ. 
 

శ్రీ బట్టు ఱు – యభద తృసర హోకెై తహంచ్ భుభుక్షుళుఱ భాయగభునండు ఄతున విఘ్నభుఱన త్ొఱగ ంచి 
ఄనగశీించ్లసడు బగళంతణడు. ఄజుడు. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱు – ఄజతి గచ్ఛతి క్షుతి ఆతి లస ఄజః – బకుో ఱ షఽదమభున రలేశంచి చ్ర ంచ్లసడు. 
 

శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో  ి– భన ఄజాఞ నభున త్ొఱగ ంచ్లసడు. తన బకుో ఱ ఙెంతకు ఙేర , లసర తు తన 
యంధాభభులైు నడుహంచ్లసడు.  
 

ఆంకస – ఄకసయ లసచ్మతమా జాతః ఄజః – ‘ఄ’కసయ లసచ్కభుఙే తె్ఱుఫడునలసడు ఄజుడు. ఄనన 
భాళభుఱో కూడ ఇ నాభభునకు లసమఖ్ామనాఱు ఈనానయ. 
 

గీత 10.33 - ఄక్షరసణామ్ ఄకసరోऽవహభ. ఄక్షయభుఱఱో నేన ఄకసయభున – ఄతు శ్రీకఽవుబగలసనడు 
వెఱవిఙెున. దీతునే శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో గిసయు ఆఱా విళర ంఙాయు -  రలమకసఱభున ంచ్బూతభుఱున 
ఏకభగున (అకసళసత్ లసముః, లసయోయగ నః, ఄగవనరసః, ఄఫాధ యః ఽథవ్ీ .. .. ఄనే కభీాతుకూ తియుగు 
కభీంఱోననన భాట్). ఄఱా జర గ నుడు చిళయకు ఴఫద తనాభతర భాతరమే మిగుఱున. ఄద్ ‘ఄ’కసయ 
ఴఫదభుఱో లీనభగున.  రలమాంతభున అ ‘ఄ’కసయ ఴఫదయూమే బగళంతణతు యూభు. ఄకసరో ల ై
శరసేలసక్ – ఄతు ఴఽతిఱో ఈననద్. ఄఱాగవ తియుకుియళ్ ఱో – ఄకసయ భుదఱామ ఎడుత్ెోఱాో మ్ అద ్బగలసన్ 
భుదత్ేర ఈలగు – ఄతు ఙెతృసయు.  
 

97. శరవే ఴేయః 
- ఎళయు తనన కోయుకొందరో లసర  ఙెంతకు త్ానై ళచిు ఄనగశీించ్లసడు. 
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11 ళ ళలో కభు - 3 ళ ేజీ 

- ఇఴేయుఱకు ఇఴేయుడు. రబుళుఱకు రబుళు. 

ఓం శరవే ఴేరసమ నభః 
 

ఄఴకసో నాం చ్ ఴకసో నాం లయైూమం ఴయణ ఴైహత్ామ్ 

ఄవున త్ ేర షయుో ం మః శరవే ఴేయ ఇర తః 
శభయుధ ఱెైనా గసతు, ఄశభయుధ ఱెైనా గసతు తనన ఴయణుజొచిునలసర  ఄతువుభుఱన తృత గొట్టులసడు ఇఴేయుడు.  
‘ఄశ్’ ఄనగస ‘లసమహంచ్ట్’ ఄనే భూఱం శ్రీబట్టు ఱ లసమఖ్మకు అధాయం. ఈనాద్ శతరభు 738 రకసయం – 

ఄళలనత్ ేరసవు కయభణ ిళయత్ చ్ – ఄనగస ఄశ్+ళయత్=ఇఴేయః 
దీతు ఄయాభు ‘ఄనతికసఱంఱో విజమభున రస్సద్ంగఱలసడు’. ఄనగస, తనన ఴయణుజొచిునలసర తు 
ఄనగశీించి, లేగ యమే లసర  కడగండోన కడతే్ర ు, భుకూోతు రస్సద్ంఙేలసడు ఇఴేయుడు. ఆందకు లసర  ఴకూో, 
ఄయహతఱు భుఖ్మభు కసద. అ ఴయణాగతళతసఱుతు ఴయణుజొచ్ుట్ట ఙాఱున. తేమళే ఴయణం భభ, ఄనమథా 
ఴయణం నావహో  – వినా లంేకట్టఴం న నాథో న నాథః – రసభానానవహో  రసమణం యతయం రసభశమ 
దాస్త శభయషమ్. 
 

శరవే షసమ్  ఇఴేరసణామ్ ఇఴేయః శరవే ఴేయః – అమన ఇఴేయుఱకు ఇఴేయుడు. దేళదేళుడు. బకోళయదడు. 
ఫఽషదాయణమకోతువతణో  4.4.22 - ఏవ శరవే ఴేయః  
 

ఏవ శరవే ఴేయ ఏవ శయేజఞ ఏషత ంతరసమమమేవ 

యోతుః శయేశమ రబలసమ మౌ శ ిబూత్ానమ్ – భాండుకోమతువతణో  

ఆతడే ఄతునంటి్కూతు రబుళు. ఄంతరసమమి, తుమాభకుడు, కసయణభు, ఈతతోి, వినాఴభు ఄతూన ఆతడే. ఄదే 
అతభ. ఄదే యమేఴేయుడు. 
 

98. వహదధ ః 
తన బకుో ఱకు ఄందఫాట్టఱో నండెడులసడు. 

ఓం వహదాధ మ నభః 
 

ఇ నాభభు రెండుభాయుో  ళశో ంద్. 
11ళ ళలో కభు. 98ళ నాభభు. వహదధ ః – ఄజః శరవేఴేయః వహదధ ః వహద్ధ ః శరసేద్ః ఄచ్మతః 
88ళ ళలో కభు. 825ళ నాభభు. వహదధ ః – శఱబః శళరతః వహదధ ః ఴతణర జిత్ ఴతణర త్ానః 
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11 ళ ళలో కభు - 4 ళ ేజీ 

శ్రీ బట్టు ఱ లసమఖ్ామనభున తుయుకోభుఱో ఆఱా తృ ందయఙాయు – శేయూణే ైళ బకసో నామ్ వహదధత్ాేత్ వహదధ ః 
ఈచ్మత్ే – తన తుజయూభుఱో బకుో ఱకు వహద్ధంఙేలసడు (ఙేతికందలసడు). శ్రీభనానరసమణుడు బకుో ఱ తృసలిట్ 
కొంగు ఫంగసయభు.  భుంగ ట్నఱోదల్య భూఱననన ధనభు. హలిచిన ఱుకున. తఱచినంతనే 
కయుణించ్న. ూజఱు ఙేకొనన. కీయోనఱు వితు మానంద్ంచ్న. మోక్షభున రస్సద్ంచ్న. 
 

‘వహదధ ః’ ఄనగస భరొక ఄయాభు ‘స్సధ్ందగ నదాతుతు ఄంతటి్తు స్సధ్ంచినలసడు’. ఆక అమన తృ ందదగ న 
వహదధ ఱేవిమున ఱేళు. నానలసోభలసోళమమ్ – ఄతు గీత్ాలసణి. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ భావమభు – తుతమ తువనన యూత్ాేత్ వహదధ ః – ఏవిధమ ైన  ఱోభుఱు ఱేతు, శకఱ 
ర ూయుమ ైన యూభుగఱలసడు. 
ఄభయకోఴభు – వహదధమతి ఆతి వహదధ ః 
 

 

శ్రీ రసభయక్షాస్తో తరభునండు 
చ్ర తం యఘ్ునాథశమ ఴతకోట్ి రవిశోయమ్ -  ఏకైెన భక్షయం ుంస్సం భహాతృసతక నాఴనమ్. 
ధామత్ాే తూఱోతఱ ళసమభం రసభం రసజీళఱోచ్నమ్ - జానకీ ఱక్షభణోేతం జట్ాభకుట్ భండుతమ్. 
స్సవహతూణ ధనరసఫణ తృసణిం నకోం చ్రసంతకమ్ - శేలీఱమా జగత్ాో ి తణ భావియూబత భజం విబుమ్. 
రసభయక్షాం ఠవత్ తృసర జఞ ః తృసఘీనం శయేకసభదామ్ - శరో మే రసఘ్ళః తృసతణ తౄసఱం దఴయథాతభజః 
కౌశఱేమయో దఽళౌతృసతణ విళసేమితరః హరమః ఴఽతీ - ఘ్ాాణం తృసతణ భఖ్త్రా త్ా భుఖ్ం స్ౌమితిర ళతసఱః 
జిహాేం విదామ తుధ్ః తృసతణ కంఠం బయత ళంద్తః - శింధౌ ద్లసమముధః తృసతణ బుజౌ బగవనఴ కసయుభకః 
కరౌ వత్ాతిః తృసతణ షఽదమం జాభదగనయజిత్ - భధమం తృసతణ ఖ్యధేంవ నాభం జాంఫళదాఴమీః 
శగీీలేఴః కట్ీ తృసతణ శకూాతూ షనభత ర్బుః - ఉయూ యఘ్ూతోభః తృసతణ యక్షఃకుఱ వినాఴకఽత్. 
జానతూ వేతణకఽత్ాతణ జంఘే దఴభుఖ్ాంతకః - తృసదౌ విభీవణ శ్రీదః తృసతణ రసమో ఖిఱం ళుః 
ఏత్ాం రసభఫఱోేత్ాం యక్షాం మః శకఽతీ ఠవత్ - శ చిరసముః శఖీ ుతీర విజయీ వినయీ బలేత్. 
తృసత్ాల బూతఱ లయమభ ఙార ణఴుదభ ఙార ణః - న దరవణు  భహ ఴకసో వేో  యక్షుతమ్ రసభనాభభః 
రసమేతి రసభబదేరతి రసభ చ్ందేరతి లస శభయన్ - నరో నలిమత్ే తృసెైయుబకూోం భుకూోం చ్ విందతి. 
జగజెజైత్ెైకి భంత్ేరణ రసభనాభానభ యక్షుతమ్ - మః కంఠవ ధాయయేతోశమ కయస్సా ః శయే వహదధమః 
 

99. వహద్ధ ః 
స్సధనా పఱభు. యభ ఱక్షమభు. స్సధ్ందగ నలసడు. 

ఓం వహదధయ ేనభః 
 

ఄమమేళ షృమతృసయ ఴైు వహద్ధస్ససయ త్ాసధమత్ ేమతః – లేయు లేయు ఈతృసమాఱత్ో కూడా స్సధ్ంఫడులసడు.  
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‘వహద్ధ ’ ఄనగస స్సధ్ంచిన విజమభు, పలితభు. శకఱ స్సధనఱకు యభాయధభు బగళంతణడే గనక అమనే 
వహద్ధ . ఄతున కయభ, జ, తభుఱకు యభ గభమభు మోక్షభు. అ మోక్షభున రస్సద్ంచ్లసడు అ 
యంధాభుడే. తకూిన శేరసగ ద్ పఱభుఱు ళసఴేతభుఱు కసళు. మోక్షభునకు శర  తూగళు.  కనక 
బగళంతణతు ఙేయుట్యే యభాయాభు. అందళఱన అమనే భుభుక్షుళుఱకు వహద్ధ . 
 

తృత తన భాగళతభు – గజవందరమోక్షభు 
భుకోశంగుఱెనై భునఱు - ద్దర క్షుఱు శయే బూత శతిణఱు 
స్సధచితణో ఱు ఄశదఽఴళరత్ాఢుమఱు - గొఱుో రళెతు ద్ళమదభు. 
 

100. శరసేదః్ 
శయేభునకున భూఱకసయణభు, రరధభభు. 

ఓం శరసేదయ ేనభః 
 

శరవే షసమ్ ుయుషసరసా నామ్ అదః్ శరసేద్ః – తన బకుో ఱకు శకఱుయుషసరసా ఱు వహద్ధంచ్డాతుకూ 
భూఱమ ైనలసడు శరసేద్. శరసేన్ కసభాన్ తృసర ునళంత్ ేవిళసఱాన్ త్ెైిఱోకవమవహభన్ కఽవు నాభాభ ధానాత్ – 

శ్రీకఽవుయభాతణభతు శభర ంచ్డంళఱన ఄతున విధాఱెైన కోర కఱు తీయుత్ాయ. 
 

శయేబూత్ానామ్ అద ్కసయణత్ాేత్ శరసేదః్ – ఄతున బూత్ాఱకు అద్కసయణమ ైనలసడు శరసేద్. ఄతునంటి్కూతు 
అయంబభు అ యభాతణభడే. ఄతునంటి్కంటె్ భుందగస ఈననలసడు, లేరవదీ ఱేనుడు త్ానైముననలసడు అ 
నారసమణుడే. కసయమభునకు భుంద కసయణభుళఱె, శఽఴహుకూ భుందగస శంకఱమ ై, శయేభునకున 
అద్య ైనలసడు శ్రీభహావివణు ళు. అమన శంకఱభాతరభున శకఱ శఽఴహు శంబవించినద్. 
 

101. ఄచ్మతః 
- తన ద్ళమ తే్జోవిబూతి ఴకూో శంననతేభునండు ఎననడు జాయతులసడు (తనభు ఙెందతులసడు.) 
- తన బకుో ఱెననడున తనభు కసకుండ కసతృసడులసడు. 
- జనభ, ర ణాభభు, లసయధకమభు ళంటి్ దఴఱకు ఄతీతమ ైనలసడు. 

ఓం ఄచ్మత్ామ నభః 
 

ఇ నాభభు 101, 320, 557ళ నాభభుఱుగస భూడుభాయుో  ళచ్ున. 
11ళ ళలో కభు. 101ళ నాభభు. ఄచ్మతః – ఄజః శరవే ఴేయః వహదధ ః వహద్ధ ః శరసేదయ్చ్మతః 
35ళ ళలో కభు. 320ళ నాభభు. ఄచ్మతః – ఄచ్మతః రథత్ః తృసర ణః తృసర ణదో లసశలసనజః 
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59ళ ళలో కభు. 557ళ నాభభు. ఄచ్మతః – లధేాః స్సేంగోऽజితః కఽషతు  దఽఢః శంకయషణోऽచ్మతః 
 

 
8 నళంఫయు 2014. భశిట్ ఱో జర గ న శ్రీలంేకట్టఴేయ కఱీమణభు. 

 

బకవోభయమऽచ్మత ూయేత్ాేత్ ఄచ్మతః ర కరీ ోతః 
అశీత్ానాం చ్మతియమస్సమ నానహో  స్త ऽచ్మత ఇర తః 
తన బకుో ఱ కొయకు భయుగు డనట్టళంటి్లసడు. తనన ఴయణననలసర తు ఎుడ ళదలిెట్ుతులసడు 
ఄచ్మతణడు.  ‘చ్మతి’ ఄనగస తనభు. ఄచ్మతణడు ఄనగస తనభు కసతు(ఱేతు)లసడు. ఱేదా తనభు 
కసతూమతులసడు. 
 

తనభు ఱేతులసడు –  ఫరషభ, ఆందర డు తద్తయ దేళతఱు తభ స్సా నభుఱన కొంతకసఱభు తయులసత 
(కఱాంతభున) కోఱోళళచ్ున. ఄంతే్గసక లసర లసర  కయభపఱభుఱఙే లసర  లైబళభు రభావితభగున. 
కసతు శ్రీభనానరసమణుతు దభునకు అద్ము, ఄంతమభు ఱేద. అమనకు జనభ కరసభద్ ఫంధభుఱు 
ళర ోంచ్ళు. అమన ఄజుడు. ఄరమేముడు. ఄచ్మతణడు. 
 

భహాభాయతభు. ళసంతి యేభు . 12.330.16 - మస్సభత్ న చ్మత ూరోేऽషమ్ ఄచ్మతవేోన కయభణా 
ఇ ఴఽతిలసకమభున విళర ంచ్డంఱో శ్రీఴంకయుఱు, శ్రీబట్టు ఱు కొంత లైవిధామతున చ్తృసయు. 
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శ్రీ ఴంకయుఱ లసమఖ్మ – శేయూ స్సభరసధ యత్ న చ్మత్ో న చ్మళత్ే – అమన శేయూ స్సభయధయభుఱఱో 
ఎననడున కొయళడఱేద (తనభు కసఱేద). ఆుడు కొయత ఱేద. ఆంకభుదెననడున కొయత రసజాఱద. 
అమన లైబళభు, ఴకూో, స్ౌందయమభుఱు ఄూయేభుఱు, ఄనంతభుఱు, ఄవిచిఛననభుఱు. కనక అమన 
ఄచ్మతణడు. 
 

తనభు కసతూమతులసడు – ఆంక ైెన ఙెహన (మస్సభత్ న చ్మత ూరోేऽషమ్ ఄచ్మతవేోన కయభణా) 
ఴఽతిలసకమభునకవ శ్రీ బట్టు ఱ విళయణ దాేరస రెండళ ఄరసా తున గశీింళచ్ున – నేన (నా బకుో ఱన) 
ఎననడున విడనాడన. ఄందళఱన ననన ఄచ్మతడతు ఄందయు. త్భేామః రననేభామః న ఄగతః ఄచ్మతః 
– తనన ఴయణు జొచిునలసర నండు ఎననడున దయభు కసతులసడు ఄచ్మతణడు. 
 

శ్రీ తియుకుిలళమ్ నఽవహంషరసఘ్లసఙార గసయు తభ బగళదీగ త్ాభావమభుఱో ఙెహన భాళభు – న చ్మళమతి 
ఆతి ఄచ్మతః – ఄనగస తన బకుో ఱన  తనభు కసతూమతులసడు ఄచ్మతణడు. తనన నభుభకొతునలసతుతు 
విజముతు ఙేముట్కెై అమన తృసయాస్సయధ్య ై గగభుఱు ఙేటి్ున అోఫంధళు గనక అమనన ఄయుై నడు 
‘ఄచ్మత’ ఄతు శంఫో ధ్ంఙాడు. గీత 9.31 – కౌంత్ేమ రతిజాతూశ ిన మ ేబకోః రణఴమతి – కౌంతే్మా! నా 
బకుో డెననడున నవుభునకు గుర కసడు ఄన వివమభున తుఴుమభుగస ఎరంగుభు. 
 

భాయు ఱేతులసడు – ‘చ్మతమ్’ ఄనగస భాయు. శభశో జీళుఱున ర ణాభ శేభాళభు కలిగ ముననవి. 
జననభు, జీళనభు, యూభుఱో భార డు, ెయుగుట్, కఽశంచ్ట్, తణదకు ఴరీయభునండు తువరమించ్ట్ – 

ఆటి్ు భాయుఱు జీళుఱకు శషజభు. కసతు బగలసనడు – ళసఴేతమ్ శళమ్ ఄచ్మతమ్ – ఄనగస 
ళసఴేతమ ైనలసడు, భంగలకయమ ైనలసడు, భాయుఱేతులసడు  ఄతు తైె్తోరీమాయణమక ఈతువతణో  (10.11)ఱో 
ఈననద్. ర ణాభశ్రఱకభు కసతులసడు గనక అ లేంకట్యభణుతు ఄచ్మతణడతు ఴయణుజొఙెుదన. 
 

తిం విఴేస్సమత్భేఴేయగం ళసఴేతగం శళ భచ్మతమ్ 

నారసమణం భాజవఞమం విళసేత్ాభనం రసమణం. 
విళసేతుకూ ఄతీతణడు, విఴేమే త్ానగ ఄయనలసడు, తుతణమడు, శయేలసమకుడు, విళసేతుకూ 
జీళనాధాయమ ైనలసడు, విఴేతి, విళసేతుకూ ఇఴేయుడు, ళసఴేతణడు, భంగలకయుడు, నాఴనయశితణడు, 
తె్ఱుశకోదగ న యభాతణభడు, విఴేరసమణుడు ఄయన నారసమణునకు నభస్సియభు. 
తృత తన భాగళతభు – భీవణభడు కఽవణు తు శభర ంచిన విధభు 
షర  ర ంఖ్ా భుఖ్ ధలు ధశయ ర నమస్సో ఱకోేతమ ై 
యమజాత ఴభీత్ోమతంద ముతమ ై రసజిఱుో  నమోభభుత్ో 
జమభుం ఫాయుా నకూచ్ు లేడినతు నా ఴస్సో ా షతిం జాఱ నొ 
చిుము ఫో ర ంచ్ భహానభాళు భద్ఱో జింతింతణ నళసీంతభున్ 
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గురఱు గ ట్ుఱ త్ాకూడుకూ ఱేచిన ధలు ఙేతన, లేగభుగస యధభు త్ోఱు ఴభీళఱో కలిగ న ఙెభట్ తందళుఙేతన 
రసజిఱుో  చ్కితు మోభు కలిగ , నా (భీవణభతు) ఫాణభుఱ ళఱో నొచిుము, తృసయుా తుకూ జమభు కలిగంచ్ట్కైె ముదధభు 
ఙేయంచ్ భహానభాళుతు శభర ంఙెదన. 
 

ఄచ్మత్ావుకభు నండు 
ఄచ్మతమ్ కవఴళం రసభనారసమణం - కఽవు  దామోదయం లసశదేళం షర మ్ 

శ్రీధయం భాధళం గోహకసళఱోబం - జానకీ నామకం రసభచ్ందరం బజవ 
 

102. ళఽషసకహః 
శ్రీళరసషభూర ోతు శో తించ్ ుణమనాభభు. 
జఱభుఱఱో (ఄధయభభుఱో) భుతుగ తృత ళు బూమితు ఈదధర ంచినలసడు. ధయభర యక్షకుడు. ళరసషశేయూహ. 

ఓం ళఽషసకయ ేనభః 
 

కహయేరసషళరవీఠ ఴు ధయభఴు ళఽవ ఈచ్మత్ ే

తస్సభదేఽషసకహః తృతర కోో  ళశేరోు ऽభీవుదో భనః 
ళఽవ ఄంట్ట ధయభభు. కహ ఄంట్ట ళరసషభు. ళఽషసకహ ఄంట్ట ధయభశేయూమ ైన ళరీవఠమ ైన ళరసషభు. ఇ 
నాభాతున ‘ఓం ళఽషసకయ ేనభః’ ఄనే ఄషసు క్షరీ భంతరంగస జహవోే శరసేభీషసు ఱు నయలేయుత్ాయ.  
  
ధయభభున యక్షుంచ్ శ్రీళరసషభూర ో. 
కహయేరసషః ళరీవఠ ఴు ధయభఴు ళఽవ ఈచ్మత్ే 
తస్సభద్ ళఽషసకహమ్ తృసర ష కసఴమతృత  భామ్ రజాతిః - భహాభాయతభు.ళసంతియేభు.330.24 

ళరసషళరవీఠభున ‘కహ’ మందయు. ధయభభున ‘ళఽవ’ ఄతుమందయు. (కోర కఱు ళర షంచ్నద్ గనక 
ధయభభు ళఽవ మగున.) కనక రజాతి కఴముడు ననన ‘ళఽషసకహ’మతు హలిఙెన. 
 

జఱభుఱఱో భుతుగ తృత ళు బూమితు ఈదధర ంచినలసడు. 
కసత్ – ఄతృసత్ - ఈదకభుఱనండు (బూమితు) ఈదధర ంచినలసడు. 
 

ఇ రెండు ఄయాభుఱన ఄనశంధాతుశో  శ్రీ చినభమానంద ఆఱా విళర ంఙాయు – ళరసషశేయూభున 
ధర ంచి, ఄధయభస్సగయభున భుతుగ తృత ళు బూమితు ఈదధర ంచినందన అమన ‘ళఽషసకహ’మగున. (ఇ 
నాభభుైె లేరవేయు లసమఖ్ామనకయోఱ భావమభుఱఱో భేదాఱు  శవుంగస కనహశో నానమతు శ్రీ చినభమానంద 
ఄభతృసర మభు.) 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ 

11 ళ ళలో కభు - 9 ళ ేజీ 

శ్రీ బండాయు యేతరసళు యచ్న – ‘ఓం నమో నాయవహంహామ’ నండు. 
 

రలమకసఱంఱో శఽఴహు  ఄంత్ా జఱభమం కసగస బూమి తృసత్ాఱీతుకూ ద్గ తృత యంద్. రలమానంతయం ునఃశఽఴహు కైె 
స్సేమంబుళ భనళు తుమమించ్ఫడాడ డు. అమన తనకూ, తన శంతతికీ ఈండేందకు శాఱం ఏదతు ఫరషభన 
ఄడుగసడు. ఫరషభ ‘వివణు ళున తృసర ర ాంచ్భు’ ఄనానడు. భనళు తృసర యాన నాఱకూంచి, వివణు ళు ఫరషభనావహకసయంధరం నండు 
ఄంగులభంత ళరసషంగస ఫమట్కు ళఙాుడు. ఄంత్ా చ్శో ండగసనే అ ళరసషం క్షణాఱెై చ్కచ్కస ెర గ  అకసఴభంత 
ఄయంద్. శభుదరంఱో భుతుగ  బూమితు తన కొభుభ కొశన ధర ంచి ెైకూ ళశో ండగస శియణామక్షుడు త్ాయవహఱాో డు. 
ళరసషభూర ోకీ, శియణామక్షుతుకీ ఘోయముదధ ం జర గ ంద్. 
 

ఫరషభ ళచిు, వివణు ళుత్ో ‘ఆఱా ఈేక్ష ఙేమకుభు. ఄభజినభషౄయోం ళచిుంద్. లంట్నే రసక్షశతు శంషర ంచ్’ 
ఄనానడు. శ్రీళరసషభూర ో ఙేతణఱఱో రసక్షశడు భయణించ్గసనే దేళతఱంత్ా జమజమ ధాేనాఱు ఙేవహ వివణు ళున 
శో తింఙాయు. దేళతఱ స్తో త్రా ఱన వేకర ంచి వివణు ళు (శేశేయూంఱో) లైకుంఠసతుకూ లఱీళడు. 
ఇ కథన వినాన, చ్ద్వినా గొ కీర ో, నారసమణ దబకోీ, ఆషయ స్ౌఖ్ామఱూ కఱుగుత్ాయ. 
 

శ్రీవివణు భహాురసణభునండు (బకూో తులదేన - మే 2002) - (శ్రీవివణు భహాురసణాతున రసఴయభషర ష యచింఙాడు. ఇ 
త్ెఱుగు వేత శ్రీ ఈబమ లేదాంత శ్రీభాన్ ఎస్.వి. యంగరసభానజాఙాయమస్సేమిలసర ద్.) 
స్సేమి ళరసషయూతృసతున ధర ంచి బూశభుదధయణకైె శభుదమమింఙాడు. స్సేమి ఘ్ుయుు య ధేతు ఙేశో  ఈంట్ట స్సభలేద 
కభతూమశేయం వితుహశో ననద్. 
తతః శభుక్షుమ ధరసః శేదంవుమాా - భహాళరసషః శపట్ దభఱోచ్నః 
యస్సత్ా దతఱ తర శతునబః - శభుతాిత్ో తూఱ ఆలసచ్ఱో భహాన్ 

స్సేమి తన కోయఱత్ో తృసత్ాఱీంతయగత ఄయన బూమితు ెైకూ శభుదధర ంఙాడట్. విళసఱంగస వికవహంచిన దాభఱాో  ఈనన 
నేత్రా ఱత్ో భహాళరసషయూహ ఄయన స్సేమి, బూమితు ెైకెతణో తూ నఱోతు కఱుళ ళంట్ి దేషఙాఛమ కలిగ  ఒక 
భహావితూఱగ ర ఱా ెైకూ ఱేచినాడట్. ెైకూ ఱేశో  తన భుఖ్ంనండు అవియబవించిన లసముళుఱత్ో జఱాఱన ెైకూ 
చిభుభతూ ఈంట్ట, భుఖ్లసము శభుతాితమ ైన జఱం ెైననన జనఱోకలసశఱెై డుందట్. ెైఱోకసఱఱో ఇ 
శతునలేళసతున స్సనందంగస దర ిశో నన శనక శనందనాద్ భషయుష ఱ స్సేభావిక ర ూతణఱెైనలసర తు 
యభతృసళనఱుగస ఙేవహందట్ అ జఱం. 
 

జమదళేుతు దళసళత్ాయశో తి నండు. 
 

ళశతి దఴన శఖ్రవ ధయణీ తళ ఱగసన - ఴశతు కలంక కఱేళ తుభగసన 

కవఴళ! ధఽత శకయయూ! - జమ జగదీఴ షరవ! 
 

103. ఄమమేాత్ాభ 
అ యభాతణభతు తతే శేయూభుఱన తె్లివహకొన స్సధమభు కసద. 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ 

11 ళ ళలో కభు - 10 ళ ేజీ 

ఓం ఄమమేాతభన ేనభః 
 

11ళ ళలో కభు. 103ళ నాభభు. ఄమేమాత్ాభ – ళఽషసకహః ఄమమేాత్ాభ శయేయోగవితుశసఽతః  
19ళ ళలో కభు. 181ళ నాభభు. ఄమేమాత్ాభ – ఄతురవదఴమళుః శ్రీభాన్ ఄమమేాత్ాభ భహాద్రధఽక్ 

ఆమా తుతమర ఙేదమ శేభాలసతసయేత్ోऽధక్ః 
ఄమమేాత్ాభ శభద్దషతు  షౌమననతమ పఱదో భనః 
యమేఴేయుడు శరసేధ్కుడు కసఫటి్ు ఆంతటి్లసడు ఄతు ఙెట్ాతుకూ వీఱు ఱేద. ఇ నాభ శభయణ 
ఈననతమ ైన పలిత్ాతునశో ంద్. 
  
‘ఄమేమ’ ఄనగస తె్లిమరసతుద్, కొఱుళరసతుద, ఉషకందతుద్. అ విరసట్ ుయువణతు ఄనంత విబూతి 
లీఱాగుణ స్సభయధయభుఱు ఇ నాభభుఱో కీర ోంఫడుచ్ననవి (శ్రీ చినభమానంద). అమన తతేభు ఎయుగ 
తయభు కసద. అమన శేయూ శేభాళభుఱు ఉశిం ళఴభు కసళు. 
 

104 శయేయోగ వితుశసఽతః 
- ఄతున శంగభభుఱకు, ఫంధభుఱకు, వివమలసశనఱకు ఄతీతణడు. 
- ఎననన విధభుఱెైన (జాఞ న, కయభ, బకూో ళంటి్) యోగభుఱ దాేరస శఱబభుగస తృ ందనగులసడు. 

ఓం శయేయోగ వితుశసఽత్ామ నభః 
 

‘యోగ’ ఄనగస ‘కఱయక’, ‘ఈతృసమభు’ ఄతు రెండు ఄరసా ఱునానయ. అఱాగవ ఇ నాభభున రెండు 
విధాఱుగస లసమఖ్ామతుంఙాయు. 
వితుశసఽతః – భుందకు ళచ్ుట్, తహంచ్కొనట్ (శర్ విలిమమ్ మోతుమర్ గసర  శంశిఽత తుఘ్ంట్టళు. 
 

యోగ – కఱయక, వితుశసఽత – తహంచ్కొనట్ 

శరవే భయమ యోగవబమః వితుశఽతః –అ దేళదేళుడు ఏ విధమ ైన శంఫంధ ఫాంధళమభుఱకు, వివమ 
శంగభభుఱకు ఫదధ డు కసతులసడు. కనక శయేయోగ వితుశఽతణడు. 
 

తృత తన భాగళతభు – త్ానళర నన లసభనడు ఫలికూ ఆఱా ఙెతృసడు. 
 

ఎళేర  లసడనంచ్ ఏభతు ఱుిద నా ఄంతలసడనై నడుళనేయుో  
ఆద్ నా నడళడుమతు ఎట్టో  ళకసిణింతణ ూతు భుతృత కఱు తృత ళనేయుో  
ఄద్ నేయుో  తుద్ నేయుో నతు ఏఱ ఙెంగ నేయుుఱతునము నేన నేయుో  
ఒయుఱు గసయు నాకు ఒయుఱకు నేనౌద ఒంట్ిలసడన చ్ట్ుముకడు ఱేడు. 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ 

11 ళ ళలో కభు - 11 ళ ేజీ 

 

యోగ – ఈతృసమభు, వితుశఽత – కదలిళచిు ఄందలసడు. 
శరెైే యుతృసయ ఃై తృసర మఴు శయేయోగవితుశఽతః – బకుో ఱు ఎననన విధాఱుగస అ జగనానధతు తృ ందగఱయు. 
శ్రీ బట్టు ఱ విళయణ – యోగైెః-ఈతృసయ ైః, వి-విళరఴేణ, తుశఽతః-తృసర ుో మ్ యోగమః, శగషీ ఆతి లస  
 

తృత తన భాగళతభు – శ్రీషర  కయుణ తృ ందట్కు నాయదతు ఈదేఴభు 
 

కసమోతింఠత గోహకల్ బమభునం గంశండు లైయకూీమా 
స్సభగ ీన్ శవుతృసఱ భుఖ్మ నఽతణల్ శంఫంధఱెై ళఽవణు ఱున్ 

ఫేరభన్ మీయఱు బకూో నేభు తుదె చ్కూీం గంట్ిమ ట్ెజో న న 
 దాధ భ ధామన గర వణఠ డెైన షర ం జెందళచ్ు ధాతీరఴేరస 
 

 

(1) శీ్ర నఽవహంషన్ కఽవుభాఙార  అంగో యచ్నకు ఆద్ త్ెఱుగు ఄనలసదభు.  
(2) బగళదీగ త ళలో కభుఱ త్ాతయమభు గీత్ాెరస్, గోయఖ్ూర్ రచ్యణనండు.  
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ళశయవశభనాాః శత్యాః శభాత్ాా శంమిత్ాః శభాః | 
అమోఘాః  ండరకీసక్షో ళఽవకరసా ళఽషసకఽతాః || (12) 

 

 

 
 

105. ళశాః 
- త్న బకతో ఱ షఽదమభుఱంద ళసహంచవసడు. (ళసహంచట = నిళసహంచట) 
- క్షీయస్సగయభున ళసహంచవసడు  
- బకతో ఱత కోయుకొన యభాయథభు (అత్ణయతో్భమ ైన శంద.) 
- అవట ళశళ ఱఱో శ్రవీణు డ ైన నుసళకతడు. 
- అంత్రిక్షభున ళసహంచవసడు. 

ఒం ళశవ ేనభాః 
 

ఈ నాభభు భయఱ 271ళ నాభభుగసన, 701ళ నాభభుగసన ళచున. 
12ళ శ్లో కభు. 105ళ నాభభు – ళశాః – ళశాః ళశభనా శత్యాః శభాత్ాా శమిాత్ాః శభాః 
29ళ శ్లో కభు. 271ళ నాభభు – ళశాః – శబుజో దయధరో వసగీా భహ ంద్రర  ళశద్ర ళశాః 
74ళ శ్లో కభు. 701ళ నాభభు – ళశాః – ళశరద్ర వసశద్ేవో ళశాః ళశభనా షవిాః 
 

ళశతీత ళశసేోవణ రత్ాయ యభమా శవమమ్ – త్నబకతో ఱ మంద అనుసయభగు రతత్ో వసరిమంద 
ళసహంచవసడు ళశళ . 
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ళశతీత ళశాః – నివసశభుండువసడు ‘ళశాః’ అనే ఆధాయంగస ముదటి ర ండు అరసథ ఱత ళస్సో య. కొద్దినుసటిగస 
న ైనన బకతో భాళభు కయౌగినవసరి షఽదమాఱఱో శ్రీషరి సహథత్ణడ ైముండున. భరిము ఆ 
శ్రీభనాారసమణుడు శ్రవఴమనడ ై క్షీయస్సగయభున వ ఱతగ ందచండున. క ఉనాయశభుఱో 
శ్రీకఽవుేరమిగసయు ఇఱా చ నుసాయు.  – బకతో ఱత ఎంత్ో దీ్క్ష, స్సధన త్యువసత్ గసని వ ైకతంఠనుసర హోని ను ందఱేయు. 
అటిటవసరికత అందఫాటుఱో ఉండడం కోశం శ్రీభనాారసమణుడు శ్రీఱక్షీాశమేత్ణడ ై నుసఱశందరభున 
ళళంచిముండున. స్సభానయ బకతో ఱ చ ంత్కత ళచిు చేమూత్నిచు కయుణాభముడే ఆ అచయత్ణడు. 
త్ాన ై ఴఫరి చ ంత్కత చేరి న ైవేదయభున సవకరించిన జానకురసభుడు. అజాా నభుళఱోన ైనన ూజావిధఱన 
నియవరిోంచిన గుణనిధదని అనగహీ ంచిన గౌరీళఱోబుడు. ఎననాత్ ాఱత చేసహనవసరి భుడు ఱత కూడ 
సవకరించి, వసరి ఆదఱన త్ొఱగించ అఱమేఱత భంగసత శ్రీవేంకటయభణుడు. 
 

అనంత్ఴమనని క్షీయస్సగయ నివసశభునగూరిు వీుత్ణఱఱో ఇఱా ఉనాద్ద. 
శ ఱోకసనామ్ హ త్ారసథ మ క్షరీోదధ ేళశత రబుాః – ఆ రబుళ  శకఱ ఱోకభుఱకత  మేఱత చేముటక ై 
నుసఱశందరభున ళసహంచిముండున. 
ఏవ నారసమణాః శ్రీభాన్ క్షరీసయుళ నికతే్నాః (షరళింఴభు 113.62) – ఈ నారసమణుడు ఱక్షీా శమేత్ణడ ై 
నుసఱకడయౌమంద నివసశభుండున. 
 

‘ళశ’ అనగస ఐఴవయయభు అని కూడ అయథభు. – ళశత నీతభత్ామ్ గఽష ఇత ళశాః – అత్ణయతో్భభగు 
ఐఴవయయభు, మోక్షగసభుఱ యభాయథభు ఆ శ్రీనివసశడే. శకఱ శందఱ యూభు, శకఱ త్భుఱ సహద్దధ , 
శకఱ జాా నభుఱ గభయభు ఆ శ్రీషరియే. వసశద్ేళాః శయవమ్ - అని గీత్ (7.19)ఱో చ ాఫడినద్ద. జాా నఱత 
అనేవవంచ యభాయథమే శ్రీకఽవు యభాత్ా. 
 

అవటళశళ ఱఱో శ్రవీణు డ ైన నుసళకతడు (అగిా) గనక ఆమనన ‘ళశాః’ నాభభున కురిోంత్ణయు. ళశనామ్ 
నుసళకశ్సుసహా  – అని శ్రీ ఴంకయుఱత గీత్ (10.23)నండి ఆధాయభు చనుసయు. 
 

ధరో ధర ళఴు స్త భఴు, అషశ్్ుైవసనిఱోऽనఱాః 
రత్ణయవఴు రభాశఴు, ళశవోऽషటట  రకురిోత్ాాః (భహాభాయత్భు. ఆద్దయవభు. 6.18) 
ధయుడు, ధర ళ డు, స్త భుడు, అషశస, అనిఱతడు,  అనఱతడు (అగిా, నుసళకతడు), రత్ణయవణడు, రభాశడు 
అనవసయు ళశళ ఱత. వీరిఱో అనఱతడు (అగిా) ళశళ ఱకత రసజు. దే్ళత్ఱకత షవిశసన అంద్దంచవసడు. 
భరిము ఇత్డు బగవసనని భుఖభుగస భావింఫడువసడు. కనక బగవసనడు అగిా(నుసళకత)ని త్న 
శవయూభుగస త్ ఱపాన. (గీత్ా త్త్వ వివేచనీవసయఖయనండి) 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

12 ళ శ్లో కభు - 3 ళ ేజీ 

కఠోనివత్ణో  (2.5.2)ఱో - ళశయంత్రకి్షాత్ – అని చ ాఫడినద్ద. అనగస ఆ యంధాభుడు వసముళ ళఱప 
శంచరించచ అంత్రిక్షభున (ఆకసఴభున) ళసహంచన. 
 

106 ళశభనాాః 
- శ్రవీుభయన, శకఱపైఴవయయళంత్మ ైన భనశ గఱవసడు. 
- త్న బకతో ఱన గ ా నిధఱతగస భావించవసడు. 

ఒం ళశభనస ేనభాః 
 

ఈ నాభభు ర ండుభాయుో  ళశో ంద్ద. 12ళ శ్లో కంఱోన, 74ళ శ్లో కంఱోన కూడా ళశాః, ళశభనాాః అనే 
నాభభుఱత కద్ాని త్యువసత్ భర కటి ళచాుయ. 
12ళ శ్లో కభు. 106ళ నాభభు. ళశభనాాః – ళశాః ళశభనా శత్యాః శభాత్ాా శమిాత్ాః శభాః 
74ళ శ్లో కభు. 702ళ నాభభు. ళశభనాాః – ళశరద్ర  వసశద్ేవో ళశాః ళశభనా షవిాః 
 

ళశనీళ నిధౌ త్ేవణ భనన మస్సయసహో  శయవద్ా 
శర వైయవశభనాాః నుతర కోో  భాత్ఽళత్ నుత వకో భనాః 
భానళ ఱకత త్భయొకక ధనం మీద, భాగయభు మీద, శందమీద భనశ ఏ విధంగస ఱగామ ై ఉంటుంద్ర , 
అదే్విధంగస త్నబకతో ఱమంద భనశ ఱగామ ై ఉండువసడు. ఈ నాభ భంత్రభు త్యోౌళఱప నుత షహంచన. 
ఒం ళశభనసే నభాః. 
 
రసగదే్వవ యహ త్భు, భదభాత్సయయ యహ త్భు, భాయౌనయభు ఱేనిద్దనగు భనశస శ్రవీుభయన భనశ. అటిట 
ఫంగసయు భనశసగఱవసడు ళశభనశకడు. ఆమనకత కసభకోీధభుఱత అంటళ . వివమవసశనఱత 
టటళ . ద్రవభుఱత దరిచేయళ . 
 

శ్రీషరి త్న బకతో ఱ నుసయౌటి కఱాళఽక్షభు. శ్రీషరికత త్నబకతో ఱత ెనిాధదళంటివసయు.  
ఫషూనాం జనానాభంత్ ేజాా నవసన్ భాం రదయత్ే 
వసశద్ళేాః శయవమిత శ భహాత్ాా శదయోబాః – గీత్ 7.19 

అనేక జనాఱ హద జాా నియ ైనవసడు (బగళతో్త్వభున ఎరిగినవసడు) శయవభూ వసశదే్ళభమమే అని 
భావించి ననా ఴయణు ను ందన. అటిట భహాత్ణాడు ఱభంచట అయుద. కనకనే శ్రీభనాారసమణుడు త్న 
బకతో ఱన ఇవటనిధఱతగస భావించి ేరభత్ో వసరి యోగక్షేభభుఱన ళహ ంచన. 
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107. శత్యాః 
- నిజభు. 
- నుసర ణభు, ద్ాయథభు (అనాభు), శయుయడు – ఈ భూడింటిచే కూడిన యూభు గఱవసడు. 
- శత్ ర్ళయోనమంద రతగఱవసడు. 

ఒం శత్ాయమ నభాః 
 

ఈ నాభభు భరి ర ండుభాయుో  (218, 873 నాభభుఱతగస) ళశో ంద్ద. 
12ళ శ్లో కభు. 107ళ నాభభు. శత్యాః – ళశాః ళశభనా శత్యాః శభాత్ాా శమిాత్ాః శభాః 
23ళ శ్లో కభు. 218ళ నాభభు. శత్యాః – గుయుయుు యుత్రో ధాభాః శత్యాః శత్యరసకభీాః 
93ళ శ్లో కభు. 873ళ నాభభు. శత్యాః – శతో్వవసన్ స్సతోవకాః శత్యాః శత్యధయారసకభీాః 
  
‘శత్యభు’ అనగస ‘నిజభు’ అనేద్ద అందరికు త్ యౌసహన అయథభు. ఇద్ద స్సభానయమ ైన వసడుక దభు. ‘శత్యాః’ 
అనే నాభంత్ో శ్రీకఽవుబగవసనని శంఫో ధదంచే నుసర భాణికం భషభాయత్ం ఉద్ర యగయవభు (69.12.13)ఱో ఉనాద్ద. 
శత్యే రతషహు త్ాః కఽవు ాః శత్యభసహాన్ రతషహు త్మ్ 

శత్ాో  శత్ేో  చ గోవిందాః త్స్సాత్ శత్యాః శత్ామ్ భత్ాః 
శ్రీకఽవణు నిఱో శత్యభునాద్ద. శత్యభుఱో శ్రీకఽవణు డునాాడు. శత్ణో , అశత్ణో  (ఉనికత, భామ) ర ండున 
గోవిందనిఱో సహథత్భుఱపైమునావి. కనక జాా నఱపైన భహానభాళ ఱత శ్రీకఽవణు డే శత్యభని త్ యౌహనాయు. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱత ఐత్రేమాయణయకభునండి భర క ఆధాయభున ఉద్ాషరించాయు. 
శద్దత నుసర ణాసోత్యనామ్ మమిత్య స్సవసద్దత్యాః – శత్ అనగస నుసర ణభు, త అనగస అనాభు, మమ్ అనగస 
శయుయడు. నుసర ణభు, అనాభు, శయుయడు అనే యూభుఱఱోనండువసడు గనక శ్రీభనాారసమణుని 
‘శత్యాః’ అని సేవింనగున. భనఱోని నుసర ణభుఱత బగళంత్ణని యూభు. ఆ నుసర ణభుఱత నిఱత  అనాభు 
యఫరషాశవయూభు. ఆ అనాభు నొశగు శయుయడు రత్యక్షనారసమణుడు. 
 

శత్ణస స్సధత్ావత్ శత్యాః – శచ్చుఱతర ైనవసరి టో బగళంత్ణడు రత కయౌగిముండున. వసరికత యభాత్ణాడే 
ఆత్ాఫంధళ . 
 

త్త్ర స్సధాః – అనే నుసణిని శత్రభు (4.4.98)ననశరించి – త్త్ేరత శోమీఴభరసథ త్ స్సధరతి్యే త్సహా నారేథ 
మత్ రత్యయో బళత – ‘మత్’ రత్యమభు చేయుుటళఱన ‘ఉతో్భమ ైన, శజజనఱపైనవసరి 
వివమభునంద’ అనే అయథం ళశో ంద్ద. శత్-మత్ = శజజనఱమంద నిజమ ైనవసడు. స్సధశజజనఱ 
మందండు శత్ ర్ళయోనమే శత్యభు. నిత్యభు, బగళదర భు. 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

12 ళ శ్లో కభు - 5 ళ ేజీ 

శ్రీ చినామానంద – వేద్ాంత్యభుగస బూత్, ళయోభాన, బవివయత్ కసఱభుఱఱో భాయకతండ 
నియౌచిముండునదే్ శత్యభు. అటుళంటి గుణభు కయౌగినాడు శరేవఴవయుడు భాత్రమే. భామామేమ 
జగంఫున ద్ాటి, కసఱభునధదగమించిన హద ఏకసకఽతత్ో వ ఱతగువసడు ఆ ఆత్ాబళ డు. 
బూత్బళయబళత్ ర్బుళ . అళయముడు. అక్షయుడు. శ్రీ వసశదే్ళ డు. 
 

108. శభాత్ాా 
శభమ ైన, భేదభాళభుఱత ఱేని, రసగదే్వవ యహ త్భగు ఆత్ా. 

ఒం శభాత్ాన ేనభాః 
 

శభశో బూత్భుఱంద ఆత్ాయ ై ళసహంచ బూత్ాత్ణానకత రసగదే్వవభుఱత, త్య త్భ భాళభుఱత, శవ య 
భేదభుఱత ఱేళ . 
శమోऽషమ్ శయవ బూత్ేవణ న మ ేద్వేషత ऽసహో  న హరమాః 
య ేబజంత త్ణ భాం బకసో ా భయ త్ ేత్ేవణ చాయషమ్ – గీత్ 9.29 

నేన శకఱ బూత్భుఱ (నుసర ణుఱ)మందన శభ భాళభుత్ో వసయహంచిముందన. నాకత అహరముడు గసని, 
హరముడు గసని ఎళవడున ఱేడు. కసని ననా బకతోత్ో బజంచవసయు నామందే్ ఉందయు. నేన వసరిమంద 
రత్యక్షభుగస ఉందన. 
 

శభం శరవేవణ బూత్వేణ తవు ంత్ం యమఴేవయమ్ 

వినఴయత్సవవినఴయంత్ం మాః ఴయత శ ఴయత – గీత్ 13.27 
నఴవయభుఱపైన చరసచయ బూత్భుఱ (నుసర ణుఱ)మంద శభభుగస సహథత్ణడ ైమునా యమేఴవయుడు 
నాఴయహ త్ణడు. అటిట యమేఴవయుని చచవసడే నిజమ ైన దరవట . 
 

109. శమిాత్ాః  
109. అశమిాత్ాః 
- త్న బకతో ఱచే ఇచాానస్సయభుగస నిమంతరంఫడువసడు (వసరి అనబళభుఱకత గోచరించవసడు). 
- ఋవణఱచే అంగీకరింఫడి, ఉనివత్ణో ఱద్ావరస త్ ఱతఫడినవసడు. 
- రిచేాద్దం జాఱనివసడు. అంత్యభు, షది  ఱేనివసడు (ఆశమిాత్ాః) 

ఒం శమిాత్ామ నభాః 
ఒం అశమిాత్ామ నభాః 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

12 ళ శ్లో కభు - 6 ళ ేజీ 

‘శమిాత్’ అనగస ‘ ాకొనఫడినద్ద’ అనే దంనండి ముదటి ర ండు అయథభుఱన గషీంచళచున. 
ముదటి అయథభు, శ్రీ బటుట ఱ వసయఖయ రకసయభు – ఱోకసధదనాధడు, ఫరషాన కనా త్ండిర, దే్ళదే్ళ డు త్ానే 
బిడడయ ై దే్ళకుళశదే్ళ ఱ జనాన ధనయమునర ున. నందనందనడ ై, మశ్లద్ాదే్వి భుంగిట భుత్యమ ై 
భనా తన న. కౌశఱాయ దఴయథఱ చ ంత్ రసభచందర డ ై యఘుళంఴ కతఱదీ్కతడయ యన. త్న బకతో ఱ టో 
ేరభత్ో వసరికత బిడడయ ై, చ ఱతడ ై, చటటమ ై వసరి జీవిత్భున నుసత్రధారిమగుటకత శభాతంచ న. కనక ఆ 
జగనాాటక శత్రధారిని ‘శమిాత్ాః’ అని కురిోంచిరి. 
 

శ్రీ చినామానంద – ఆమనే శత్యభు, నిత్యభు అనిఋవణఱత శభాతంచినాయు. ఉనివత్ణో ఱత త్ యౌహన 
శత్యభు ఆమనే. 
 

(అద్ ైవత్నుసఠభు ననశరించి) శ్రీ ఴంకయుఱత ఈ నాభభున ‘అశమిాత్ాః’ అని రిగణించాయు. అశమిాత్భు 
అనగస మిత్భు ఱేనిద్ద. ఊహ ంచ జాఱనిద్ద. రిచేుదభు కసనిద్ద. యఫరషాభు. కనక ఆమన 
అశమిాత్ణడు.  
 

110. శభాః 
- అనిాంటిమంద శభభాళభు కయౌగినవసడు. 
- భాయుా ఱేక ఎఱో ాడు శభభుగస (కే తీయున) ఉండువసడు. 
- శ్రీఱక్షీా శమేత్ణడు. 

ఒం శభామ నభాః 
 

వికసయ యహ త్ణడ ై, దవందవభుఱకత అతీత్ణడ ైనవసడు, అందరిటో శభ భాళభు కయౌగినవసడు గనక 
వసశదే్ళ డు శభుడగున. 
 

‘శభ’ అనే అరసథ నేా ‘భాయుా ఱేక శభభుగస ఉండువసడు’ అని శ్రీ ఴంకయుఱత అనవయంచాయు. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ భర క విళయణ – భా మా- ఱక్షిాత్ో ఎఱో ాడ, శ-శషళయోత్ - కూడిముండువసడు. కనక 
ఆమన శద్ా ఱక్షీాళఱోబుడు. శ్రీధయుడు. శ్రీనివసశడు. శభుడు. 
 

111. అమోఘాః 
త్నన ూజంచవసరికత నిఴుమభుగస శత్ఫఱభుఱన రస్సద్దంచవసడు. 

ఒం అమోఘామ నభాః 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

12 ళ శ్లో కభు - 7 ళ ేజీ 

ఈ నాభభు ర ండుభాయుో  ళశో ంద్ద. 
12ళ శ్లో కభు. 111ళ నాభభు. అమోఘాః - అమోఘాః  ండరకీసక్షో ళఽవకరసా ళఽషసకఽతాః 
17ళ శ్లో కభు. 156ళ నాభభు. అమోఘాః – ఉంేద్రర  వసభనాః నుసర ంవుాః అమోఘాః వుచియూరిజత్ాః 
 

మోఘభు అనగస ళయయథభు. (మోఘమ్ నియయధకమ్ – అభయకోఴభు). అమోఘభు అనగస ళయయథభు కసనిద్ద. 
అయథళంత్మ ైనద్ద. విశ్రషహంచి పయౌంచనద్ద.  
అమోఘమ్ దయశనమ్ రసభ న చ మోఘాః త్ళ శోళాః 
అమోఘాసేో  బవివయనోి బకతోభంత్ఴు య ేనరసాః – రసభామణభు. ముదధకసండభు 120.31 
రసభా! నీ దయశనభు ఎఱో ాడ అమోఘభు. శ్రీరసభ శో త ఎనాడ ళయయథభు కసజాఱద. నీ టో బకతో ఱపైన 
నయుఱత శద్ా విజమభు ను ందదయు. 
 

శ్రీరసభయక్షాస్తో త్రభునండ ి(గీత్ ెరస్ వసరి రచయణఱోని అనవసదం) 
ఏత్ాం రసభఫఱోతే్ాం యక్షాం మాః శకఽతీ ఠతే్ - శ చిరసముాః శఖీ  తీర విజయీ వినయీ బవతే్. 
 

నుసత్ాల బూత్ఱ వోయభ చారణిఴుదా చారణిాః - న దరవణట  భహ ఴకసో సేో  యక్షతి్మ్ రసభనాభభాః 
రసమతే రసభబద్ేరత రసభ చంద్ేరత వస శాయన్ - నరో నయౌయత్ ేనుసెయైుుకతోం భుకతోం చ విందత. 
జగజ జజత్ ైైక భంత్ేరణ రసభనాభాాభ యక్షతి్మ్ - మాఃకంఠ ేధాయయతోే్శయ కయస్సథ ాః శయవ సహదధమాః 
ళజరంజయ నామదేం యో రసభకళచం శారతే్ - అవసయషత్ాజాాః శయవత్ర ఱబత్ ేజమభంగలం. 
 

శ్రీరసభుని ద్దళయఫఱముత్మ ైన ఈ రసభయక్షాస్తో త్రభున ఠించ డి ధనయడు ద్ీరసా ముళ న, శఖభున, 
 త్రశంత్ానభున, విజమభున, వినమశందన ను ందగఱడు. నుసత్ాల, బూత్ఱ, ఆకసఴ చయభుఱత గసని, 
అదఽఴయయూభున విషరించ డి ఴకతో ఱత గసని రసభనాభభుచే యకి్షంఫడునటిటవసనిని కన ాతో అయనన చడజాఱళ . 
‘రసభ’మని, ‘రసభబదర’మని. ‘రసభచందర’మని శారించ డి నయునకత ఎటిట  నుసభున అంటద. అత్డు బుకతోని, 
భుకతోని ను ందగఱడు. జగత్ణో న జయంచగయౌగిన ఏక ైక భంత్రభగు  రసభనాభభుచే శయకి్షత్మ ైన (యక్షా)స్తో త్రభున 
కంఠశథభు చేసహనవసనికత శయవసహదధ ఱతన కయశథభుఱగున. వసని ఆజాఱకత ఎదయుండద. శయవకసఱ 
శరసవళశథఱమందన అత్నికత జమభు, వుబభు కఱతగున. 
 

112.  ండరకీసక్షాః 
- త్ాభయూళ ళంటి కనాఱత గఱవసడు. 
- అందరి షఽదమ కభఱభున ళసహంచి శభశోభున చచవసడు. 
- వ ైకతంఠవసశఱకత కనచ  ళంటివసడు. 

ఒం  ండరకీసక్షామ నభాః 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

12 ళ శ్లో కభు - 8 ళ ేజీ 

 ండరీకభు అనగస త్ాభయూళ .  ండరకీ ేఇళ అక్షణి ీమశయ శాః  ండరకీసక్షాః – దాభుఱళంటి 
శందయభగు నేత్రభుఱత కఱవసడు  ండరీకసక్షుడు. 
 

శ్రీ యౌంగసమత్ శరిగసయు త్భ అభయకోఴవసయఖాయనభుఱో ఇంకొక అయథం కూడా చ నుసాయు.  ండరకీమ్ 
షఽత్కభఱమ్ అక్షతీత వస – షఽదమ కభఱభున వసయహంచినవసడు  ండరీకసక్షుడు. (అక్షత-

వసయహంచన) 
 

శ్రీ బటుట ఱత ‘ ండరీక’ అనే ద్ానికత ‘వ ైకతంఠభు’ అనే అయథం గహీ ంచాయు. శ్రీవ ైకతంఠవసశఱకత ఆమనే 
కనాఱళంటివసడు గనక  ండరీకసక్షుడు. ఇందకత భహాభాయత్భు ఉద్ర యగ యవభు (69.6)ఱో ఆధాయం 
ఉనాద్ద. 
 ండరకీమ్ యమ్ ధాభ నిత్యమ్ అక్షయమ్ అళయమమ్  
త్ధ్ుత్ానా భక్ష ిబూత్ాః  ండరకీసక్ష ఈరతి్ాః 
నిత్యభు, అళయమభున ైన యంధాభమే  ండరీకభు. ఆ ద్దళయఱోకవసశఱకత చ వ ైనందన (కంటికత 
ర ాఱాగస కసనుసడువసడు గనక) ఆమనన  ండరీకసక్షుడని కురిోంత్ణయు. 
ఽథదవీ కఽత్ శ్రీళరసషశో త. 
నభసోే  ండరీకసక్ష! ఴంఖ చక ీగద్ాధయ! 
భాభుదధరసస్సాదదయత్వం త్వత్ోో ऽషం ూయవభుతథత్ా! 
 

 113. ళఽవకరసా 
ధయామే త్న నిజకయాగస కయౌగినవసడు. 

ఒం ళఽవకయాణ ేనభాః 
 

శ్రమీశకయం ధయాయూం కయామళయ రచక్షత్ ే

ళఽవకరేా త విఖాయత్ాః వుబకయారద్ర  భనాః 
బకతో ఱకత శ్రయీోద్ామకమ ైన ధయాభు అనఫడే కయాగఱవసడు. ఈ నాభానిా భంత్రంగస జహసోే వుబకయాఱత 
జయుగుత్ాయ. 
 

‘ళఽవ’ అనగస ధయాభు. కోరినవసనిని ళరిషంచనద్ద. అభఱాషహత్మ్ ళయషతీత ళఽవాః – శ్రీషరి కయాభుఱే 
ధయాభుఱత. ధయాశంస్సథ నమే ఆమన కసయయభు. కయాఫంధభుఱత ఱేకతనాన, స్సధదందగినద్ద 
(అళ శయభు) ఏమీ ఱేకతనాన, ఆమన ధయారియక్షణక ై, ఱోకహ త్భునక ై కయాఱత ఆచరించన. 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

12 ళ శ్లో కభు - 9 ళ ేజీ 

న మ ేనుసరసథ సహో  కయోళయ తరవణ ఱోకవేణ కతంచన 

నానవసోభవసోళయం ళయో ఏళ చ కయాణి – గీత్ 3.22 
ఒ అయుజ న! ఈ భుఱోో కభుఱందన నాకత కయోళయభు అననద్దయే ఱేద. అటలో  ను ందదగిన ళశో ళ ఱఱో నేన 
ను ందనిద్దమున ఱేద. ఐనన నేన కయాఱమందే్ రళరిోఱతో చనాాన. 
 

మద్ా మద్ాహ  ధయాశయ గసో నియుళత భాయత్ 

అబుయత్ాథ న భధయాశయ త్ద్ాత్ాానం శఽజాభయషమ్ – గీత్ 4.7 
రతి్రా ణామ స్సధనామ్ వినాశ్సమ చ దవకఽత్ామ్ 

ధయా శంస్సథ నారసథ మ శంబవసమి ముగ ేముగే – గీత్ 4.8 
ఒ భాయత్! ధయాభునకత హాని కయౌగిన ాడున, అధయాభు ెచుెరిగినుత ళ చనా ాడున ననా నేన 
శఽజంచకొందన. శత్ణాయువణఱన రియక్షించటకతన, దవణట ఱన యూ  భా టకతన, ధయాభున 
శసహథయమునయుుటకతన నేన రతముగభునందన అళత్రించచందన. 
 

114. ళఽషసకఽతాః 
భూరీోబవించిన ధయాశవయూ డు. 

ఒం ళఽషసకఽత్య ేనభాః 
 

ళఽవ-ధయాభు, ఆకఽత-ఆకసయభు. ధయామే ఆకసయభుగస కఱవసడు ళఽషసకఽత.  
త్ాత్రమాగిా  దగసధ నాం శధవేసత్యనో శ్రత్ఱమ్ 

యూం కయా చమస్సవహో  ళఽవకరసా ళఽషసకఽతాః 
త్ాత్రమాఱత్ో త్హశో నాటుళంటి త్న బకతో ఱకత అభఽత్భుళఱప చఱోన ైన యూభు, శఖభు 
ఇచేుటటుళంటి ధయాకయాభుఱత కఱవసడు ళఽవకయా, ళఽషసకఽత. 
 

రసమో విగషీవసన్ ధయాాః స్సధాః శత్యరసకభీాః 
రసజా శయవఱోకశయ ద్వేసనామిళ భానళాః 
శ్రీరసభుడు ధయామే భూరీోబవించిన శవయూ డు. కనక ధయాభునాచరించవసడున, ధయాభున 
ూజంచవసడున వేయుకసద. ధయాశంస్సథ నక ై ఆకఽతనొంద్దనవసడు – అనికూడ అనవయంచకొనళచున. 
 

(1) శీ్ర నయసహంషన్ కఽవుభాచార ిఆంగో యచనకత ఇద్ద త్ ఱతగు అనవసదభు.  
(2) బగళద్ీు త్ శ్లో కభుఱ త్ాత్ాయయభు గీత్ాెరస్, గోయఖూర్ రచయణనండి.  



వీౄ వివణు  శషశరనాభ వెతో తరభు - విళయణ 

13 ళ శ్లో కభు - 1 ళ ేజీ 

 
 

 

 

 

 

 

యుద్రర  ఫషృవృరస ఫబుర రవిఴియోతుిః వుచిఴవీసిః | 
ిఄభఽతిః శ్సఴితిః వెసా ణుయిరసరోషో  భవేతతృసిః || (13) 

 

 

 

 

 

115. యుదరిః 
- కనుఱఱో తూయు తెహూించవసడు. 
- బకతో ఱకత వుబభు కయౌగవించవసడు. 
- దిఃఖభున, ద్ారవదరయభున నాఴనభు చేమువసడు. 

ఒిం యుద్ార మ నభిః 
 

ిఇదఽగరీ   ైశ్చే ష్హితెఴైే బక్సో నానింద ఫావూమన్ 

రోదమన్ యుదర ిఈద్దివూిః శయి శింతోవద్ర భనిః 
 ై నాభాఱఱో చెహూన యూభు, చేవిఱతో తన బకతో ఱన ిఅనింద యళవుఱన గసవిించి, వసరవ కనుఱనిండి 
ిఅనిందఫావూభుఱత యహూించవసడు. ిఇ నాభాతుు భింతరభుగస జహించినటో్యతే శకఱ శింతోవసఱత 
శభకూయతాయ. ఒిం యుద్రా మ నభిః.  రోదమతీతి యుదరిః – నిండి ముదటి్ ిఄయాభు ళశో ింద్ద. ిఇ ిఄయాభునే 
వసాఖాాతఱత ర ిండు విధాఱతగస ిఄనియించాయు. 
 

వౄీ బట్టి ఱ వసాఖా – ిఅ బకోళయదడు తన ిఅవృీతణఱ కనుఱఱో ిఅనిందఫావూభుఱత శరవిింజేమున గనక 
యుదర డు. ిఆిందకత వౄీ రసధాకఽవుశ్సస్తహో గిసయు వౄీభద్ాాగళతభుఱోతు క శ్లో క్సతుు ిఈద్ాషరవించాయు. ద్ాతు 
వెసరసింఴభు – బగళింతణతు య్ఱాగుణ ఴళీణభు ళఱోన, ిఅమన ుణానాభక్ీయోన ళఱోన 
ిఅనిందఫావూభుఱత రసతువసరవద్ద రసతిగుిండె క్సళఱెన. 
 



వీౄ వివణు  శషశరనాభ వెతో తరభు - విళయణ 

13 ళ శ్లో కభు - 2 ళ ేజీ 

భరొక వసాఖా – రలమ క్సలభున శకఱ తృసర ణుఱన ఱమభు క్సవిించచ వసరవక్ి దిఃఖభున 
కయౌగవించవసడు  యుదర డు 
 

వౄీ ఴింకయుఱ భరొక వసాఖా – యుద్-వుబభుఱన, య-కయౌగవించవసడు. భింగలరదడు. వౄీకయుడు. వుబకయుడు. 
భరొక వసాఖా – యుమ్ ద్ార ళమతి ిఆతి యుదరిః – దిఃఖభుఱన షరవించవసడు యుదర డు. 
 

వౄీ  భమరసజు రసజారసళు యచననిండి  
యుద్ార ణామ్ ఴింకయశ్సేస్తహమ (గీత 10.23) – ఏక్సదఴయుదర ఱఱో  వుబరద్ాతమగు ఴింకయుడన నేనతు 
గీతాచాయుాడు తెయౌహమునాుడు. ‘ఴిం’ కరోతి ిఆతి ఴింకయిః – వుబభుఱన కఱతగజేము వసడగుట్చేత 
ఴింకయుడు ిఄనఫడుచనాుడు. వౄ ీభవేవివణు వే ‘యుదర’ నాభభుతో ిఆచట్ శోళభు చేమఫడుచనాుడు. 
వృవసమ వివణు యూతృసమ వృళయూతృసమ వివువ ే

వృళశా షఽదమిం వివణు ిః వివతు ఴే షఽదమగిం వృళిః 
 

116. ఫషృవృరసిః 
ిఄనేక వృయశుఱత కఱవసడు. ిఄనింతణడు. 

ఒిం ఫషృవృయస్త ేనభిః 
 

ిఊగేిదభు, ుయువ శకోభుఱో – శషశర వౄరసా  ుయువిః శషవెసర క్షిః శషశరతృసత్ – వేయ వృయశఱత, వేయ 
కనుఱత, వేయ తృసదభుఱత – ిఄతు బగవసనతు విరసడర భున ళరవుించాయు. ిఆదే్ విధమ ైన ళయున గీతఱో 
విఴియూదయశనభుఱోన, యఫరషమ తతివిళయణఱోన ిఈనాుయ. ిఅమన ిఄనింత భుఖభుఱత 
ిఄతుుయెడఱ విశోరవించిముిండున. ిఆద్ద భావకత, ిఉషకత ిఄిందతు విరసట్ ుయువణతు గరరవేన ళయున 

 

ిఄనకే ళకోర నమనమ్ ిఄనకే్సదాత దయశనమ్ 

ిఄనకే ద్దవసాబయణిం ద్దవసానకే్ోదాతాముధమ్ – గీత 11.10 

ద్దళా భాఱాాింఫయధయిం ద్దళా గింధానఱేనమ్ 

శరసిఴేయాభమిం ద్ళేిం ిఄనింతిం విఴితోభుఖమ్ – గీత 11.11 
ిఄయుు నడు చచిన ిఅ యమేఴియుతు విరసట్ (విఴి) యూభునిందయౌ భుఖభుఱత ిఄనింతభుఱత.  
నేతరభుఱత ిఄశింఖాాకభుఱత. ిఄిందయౌ దఽఴాభుఱత ిఄదాతభుఱెైనవి. ిఅ యూభు ిఄనేక ద్దవసాబయణ 
శ్లబుతభు. ిఅ యమేఴియుడు  కతు ద్దవసాశోభిుఱన చేటిి్ మిండెన. ద్దళాభుఱగు భాఱఱన, 
ళశోభిుఱన ధరవించెన.  ిఅ ద్దళా ఴరీయభునిండి ద్దళా చిందన రవభలభుఱత దఴద్దఴఱ గుఫాయించ 
చిండెన. ిఅ యూభు శరసిఴేయాకభు. ిఄనింతభు. శయితోభుఖభు. 
 



వీౄ వివణు  శషశరనాభ వెతో తరభు - విళయణ 

13 ళ శ్లో కభు - 3 ళ ేజీ 

శయితిః తృసణ ితృసదిం తత్ శయితోऽక్ష ివృరోభుఖమ్ 

శయితిః ఴఽతిభుఱోో క్ ేశయిభాళఽతా తివీతి – గీత 13.13 

ిఅ యభాతణమతు చేతణఱత, తృసదభుఱత, నేతరభుఱత,  చెళుఱత, వృయశుఱత, భుఖభుఱత శయితర స్తహాతభుఱెై 
మునువి. ిఄతడు శయిభున ిఅళరవించిమునాుడు.  
 

ిఇ నాభభు శషవెసర ధదక పణ శింనుడైెన ిఄనింతణతు యూభున విఱస్తహఱతో  వౄీభవేవివణు ళున 
శో తిించనతు వౄీ బట్టి ఱత వసాఖాాతుించాయు. 
    
117. ఫబుర ిః 
ిఅధాయమ ైనవసడు. బరవించవసడు. 

ఒిం ఫబరవ ేనభిః 
 

బిబరతి ఱోక్సన్ ిఆతి ఫబుర ిః – ఱోకభుఱతుుింటి్తు బరవించి, యక్షిించవసడు. శభశోభునకతన ిఅధాయభు. 
ిఅమన ిఅద్దశ్చవణడైె ఽథ్దితు బరవించన. ిఅద్దళరసషభరరవోయైె బరదే్వితు ిఈదీరవించి, యక్షిించెన. 
 

మశా వెస శకఱా ఽథ్వి  పణాభణ ివృరసయుణా బిబరవో భాఱాిం ఱోక్సనామ్ – ిఇ బరభిండఱభింతా ఎళతు 
డగఱఱో నిండు భాణికాభుఱయొకు క్సింతిచే ఎయగీస రక్సవృశో నుద్ర , ిఄతడే ఒ ఱోక్సతుు బరవశో నాుడు. 
 

118. విఴియోతుిః 
- విఴిభునకత క్సయణమ ైనవసడు. 
- తన బకతో ఱన తనమింద వియ్నభు చేస్తహక్ొనవసడు. 

ఒిం విఴియోనయ ేనభిః 
 

భయఱ 16ళ శ్లో కభుఱో 151ళ నాభభు విఴియోతుిః – ిఄనఘో విజయో జతేా విఴియోతుిః ునయిశిః 
 

‘యోతు’ ిఄనగస భరఱక్సయణభు. విఴిభింతటి్క్ి భరఱక్సయణభు గనక వౄీభవేవివణు ళున ‘విఴియోతు’ 
ిఄతు శో తిింనగున. 
 

89ళ నాభభు ‘విఴిరేతా’ ిఄనగస విఴిభునకత భరఱబీజభు. 118ళ నాభభు ‘విఴియోతు’ ిఄనగస ిఅ 
బీజభున యక్షిించి, జనమతుచిే తృత ష్హించ గయావెసా నభు ిఄతు చెూళచేన. 9ళ నాభభు ‘బరత భాళనిః’ 
ిఄనగస శకఱ జీళక్ోట్టఱన తృత ష్హించవసడు. 15ళ నాభభు ‘వెసక్షీ’ ిఄనగస ిఄింతటి్తు చచవసడు. కనక 
‘వసశద్ళేిః శయిమ్’ ిఄతు తెయౌస్తహక్ొనువసడే జాా తు (గీత). వౄ ీవసశదే్ళుడే తయోౌ, తిండిర, ిఅధాయభు, వెసక్షి, 
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యభదభు. ిఅమనే శయిభు, శరేివుడు. బగళద్వీ త 14ళ ిఄధాామభుఱోతు 3,4 శ్లో కభుఱఱో కూడ ిఇ 
నాభభుఱ శభనిమభున గహీ ింళచేన. 
భభ యోతుయమషద్రషమ తస్తహమన్ గయాిం దధాభాషమ్ – గీత 14.3 

ిఄషిం బీజరదిః హతాిః – గీత 14.1 
 

విశ్చి వసిం భజేువసిం నేి న విఴియోతుశో  మిఴీనోత్ – తనన ిఅఴయీించినవసయిందరవతూ తనతో శభానమ ైన 
యూమిచిే తనతో చేయుేక్ొనవసడు. ‘ము’ ిఄనగస ‘వియ్నభు’ (ము-మిఴణీే) ిఄనే భరఱింనిండి కూడ 
‘యోతు’ దభున ిఄనియిం ళచేన. కనక ిఅమన తన బకతో ఱన కూడ తనఱో వియ్నభు 
చేస్తహక్ొనట్చే ‘యోతు’ మగున. ిఆద్ద ిఅమనకత బకతో ఱటో్ గఱ ిఄవసాజేరభ ళఱన జయుగున. కనక ిఅ 
గోజన హరముతు ‘విఴియోతు’మతు క్ీరవోించిరవ. 
 

119. వుచిఴవీసిః 
- ధయమూరవతభుఱత, శతాభుఱతనగు వసకతుఱన వితు ిఅనింద్దించవసడు. 
- భింగలకయభుఱెై, వినవె ిం ైన నాభభుఱత గఱవసడు. 
- ద్దళాశిందయభగు చెళుఱత కఱవసడు. 

ఒిం వుచిఴళీస్త ేనభిః 
 

వౄీ బట్టి ఱ వసాఖా – వుచీతు శ్సీ ళణాాతు ఴఽణితి ిఆతి వుచిఴవీసిః – శిచఛభున, ధయమముతభున ైన భాట్ఱత 
ిఅ బకోళయదనకత ఫషృరతికయభుఱత. విదయుతు ఱతకతఱత, ిఄనుభమా క్ీయోనఱత, తాాగమా గసనభు, 
రసభద్ాశ శో తి, శయద్ాశ కథఱత, తృత తన దాభుఱత టో్ ిఅమనకత ఎింతో భకతుళ. తణఱస్తద్ాశ, 
మీరసఫాయ ిఅమనన క్ీరవోించి తరవించాయు. గోద్ాదే్వి తియుతృసూవ ైన ిఅకరవుించి క్సవేటి్ యింగడు యళవృించాడు. 
 

ిఇ ిఄరసా తుక్ి ిఅధాయింగస వౄీ బట్టి ఱత భవేభాయతభు శ్సింతియిభుఱోతు శ్లో కభు(344.61)న ిఈద్ాషరవించాయు. 
వుచీతు ఴళీణీమాతు ఴఽణిమి ిఆష ధనింజమ 

న చ తృసతృసతు గఽవేు మి తతోऽషమ్ వ  ైవుచిఴవీసిః 
 ధనింజమా! నేన శిచఛభు, వె ింు ిఄయన వివమభుఱన విిందన. తృసళచనభఱన ిఆచేగవించన. 
కనక నను వుచిఴళీుడు ిఄతుమిందయు. ిఆదే్ విళయణఱో వౄీ బట్టి ఱత భవేభాయతభు ిఈద్ర ాగయిభు 
(93.2)నిండి విదయుతు శభాష్హతభున కూడా ిఈద్ాషరవించాయు. 
ధరసమ, యభాాఴే ిఄయాళతీిః విచితార యా ద్ాక్షరసిః 
ఴఽణిింతో వివిధా వసచిః విదయశా భవేతమనిః 
ిఄక్సభస్త ైా ళ కఽవుశా వెస ళాతీమామ ఴయిర ీ
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భవేతణమడగు విదయుతు ధయమ, యభా, ిఄయాళింతభుఱెైన విచితర ఫషృవిధ భావణభుఱన వినచను 
వౄీకఽవణు తుక్ి గభతుించకతిండానే రసతిర గడచితృత యనద్ద. 
 

వౄీ ఴింకయుఱ వసాఖా – వుచీతు ఴళీింస్తహ నాభాతు ఴీళణమీానాస్తేా తి వుచిఴీవసిః – ిఅమన నాభభుఱత వినట్కత 
ిఆింుగన, వె ింుగన ిఈిండున గనక ిఅమన వుచిఴళీభరరవో. వౄీరసభ, రసభచిందర, రసభబదర, గోవిింద, 
గోతృసఱ, వ ింకయభణ, గుయువసమరయూ, ఱక్షీమనయస్తహింష, శతానారసమణ, ిఄూను, ఏడుక్ొిండఱవసడు, ిఅద 
మొుకతుఱవసడు, ఫాఱాజీ, కనుమా, జగనాుధ – ిఆఱా వేనవేఱతగస బకతో ఱత ిఅ వౄీషరవ నాభభుఱన శమరవించి, 
కవిభుఱత గడచి, తరవించచనాుయు. కనక భనభు కూడా గోవిిందతు బజించి తరవింతణభు. 
 

‘ఴళీస్’ ిఄనగస ‘చెవి’ ిఄనే ిఄయాింఱో వౄీ చినమమానింద విళయణ – ిఅమన చెళుఱత ద్దళాభుఱత. బకతో ఱ 
ముయఱత వితు తయయౌ ళచెేడు యభాతమ ిఅమన. కరవరసజళయదడు. ిఄింతే గసక ిఄిందరవఱోతు వితుక్ిడి ఴక్ిో ిఅ 
వుచిఴళీ వెసిమియే. 
 

120. ిఄభఽతిః 
- బకతో ఱకత తతువి తీయతు ిఄభఽతభరరవో 
- ిఄజయుడు, ిఄభయుడు. 

ఒిం ిఄభఽతామ నభిః 
 

జరసభఽతోారసియణనే షాతఽేోరసిహ స్తళేనాత్ 

ిఄభఽతవెసుయతుుయతిఴమ భాధరేా తి చ శయిద్ా 
ిఅవృీతణఱకత భధయభుగసనిండి, జరసభయణభుఱత ఱేకతిండా తువసరవించవసడు. ఎింత ిఄనబవిించినూటి్క్ీ 
తఽహో  కఱగకతృత ళట్ిం చేత ిఄభఽతభుళఱె ిఈిండేవసడు. వౄీరసభ తూ నాభమ ింతో భధయిం – బగళింతణతు 
శమయణ, జ, ూజాద్ద సే్తళఱొనయుే బకతో ఱకత ిఅ క్ొిండఱరసముడు ిఄభఽతభరరవో . బగళతేువస క్సయాభు 
ఎింత చేస్తహనా బకతో ఱకత తతువి తీయద. ిఅమన బకతో ఱ షఽదమభుఱన శ్సింతిింజేము ిఄభఽతభముడు. 
 

న విదాత ేభఽతమ్ భయణమ్ ిఄశా ిఆతి ిఄభఽతిః – ిఅమన వడిిక్సయ వూనాడు. జరసభయణాద్ద జీళ 
రవణాభభుఱత ిఅమనకత ళరవోించళు. ిఅమన తుతా మళినడు. శచిేద్ానిందడు. ిఄజయిః ిఄభయిః – ిఄతు 
ఫఽషద్ాయణాక్ోతువతణో  (4.4.25)ఱో ిఈనుద్ద. 
 

బకతో ఱ ిఄజాా నభనే వసాధదతు తువసరవించవసడగుట్చే ిఅమన ‘ిఄభఽతిః’ ిఄతు వౄ ీచినమమానింద 
వసాఖాాతుించాయు. 
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121. శ్సఴిత వెసా ణుిః  
క్సఱభుతో తుమితోభు ఱేకతిండ, తుఴేఱభుగస, తుతామ ై, శతామ ై, తుయింతయమ ైనవసడు. ిఅద్దభధాాింత యహ త 
యఫరషమభు. 

ఒిం శ్సఴితవెసా ణవ ేనభిః 
ఒిం శ్సఴితామ వెసా ణవ ేనభిః 
 
ిఇ నాభభుఱోతు ర ిండు దభుఱత ర ిండు నాభభుఱతగస ిఆింతకతభుింద శో తిించడమ ైనద్ద. 
57ళ నాభభు. శ్సఴితిః – తుయింతయభుగస శఽష్హి , స్తహాతి, ఱమ క్సయాభుఱొనయుే శ్సఴితభరరవో. 
28ళ నాభభు. వెసా ణుిః – బకతో ఱకత తుఴేమభుగస క్సమితాయాభుఱన, యభాయాభున రవెసధదించవసడు. 
క్సఱభుళఱన భాయుూ చెిందతువసడు. 
భయఱ  ‘వెసా ళయ వెసా ణుిః’ ిఄనే 427ళ నాభభుఱో భాగింగస ‘వెసా ణు’ ిఄనే దభు ళశో ింద్ద.  రశో త 121ళ 
నాభభు ‘శ్సఴితవెసా ణుిః’ క్ే నాభభుగస ద్ాద్ాు ిఄతుువసాఖాానాఱఱోన ిఈనుద్ద. 
 

వౄీ బట్టి ఱ వసాఖా – ిఅమన ిఈతుక్ి, శిభాళభు, శియూభుఱత క్సఱభుతో భాయళు. శాఱభు ళఱోన 
భాయళు. తృసఱశభుదరభున చిఱతకతట్ళఱన వెసధదించిన ిఄభఽతభున వేర ళరో తనుక్ొతు తృత ళచేన. 
క్సతు వౄీషరవ ధాానభగుుఱెైన బకతో ఱనిండి ిఅమనన విడద్వముట్ వెసధాభు క్సద. కనకనే ిఅ 
నారసమణుడు శ్సఴితవెసా ణుళు (Eternal and Steady) . 
భోగోా షాునరసళఽతాో య భోకోఽభోా రోచత ేమతిః 
శిమిం తుతాశుద్ాయోऽవెౌ శ్సఴితవెసా ణుయుచాత ే

తాన ుూడు తుతాభుగస ిఈింట్ాడు క్సఫటిి్ తన బకతో ఱెైన తుతాభుకతో ఱకత ునయునమ ఱేనట్టళింటి్ 
భోగాళశో వ ైనాడు. 
 

వౄీ ఴింకయుఱ వసాఖా – క్సఱభుతో తుమితోభు ఱేకతిండా దఽఢభుగస, స్తహాయభుగస తుయౌచిముిండువసడు. 
(Eternally firm) 
 

వౄీ రసధాకఽవుశ్సస్తహో  ి– తణద్ద, ముదఱత ఱేతువసడు గనక ‘శ్సఴిత’, ళమశు, క్షీణత ఱేతువసడు గనక ‘వెసా ణు’. 
వ యస్తహ ిఅ యభాతణమడు శ్సఴితవెసా ణుళు. 
 

122. ళరసరోషిః 
- ిఄతుుింటి్కింటె్ శ్చవీీభగు ిఉయీవగతి. తృ ిందదగవన ిఄతణానుత దభు. 
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- ిఄతణానుతభగు ళఽద్దీ  కయౌగవనవసడు. 
- ిఅద్దశ్చవణతు ై ళయించవసడు. 

ఒిం ళరసరోవేమ నభిః 
 

యమోతుఽవి భారోషిం మశా శితృసర హో  ఱక్షణమ్ 

ళయోత ేన ళరసరోషిః రకఽవిిః వెసా నద్ర భనిః 
ిఄతుుింటి్క్ీ మినుమయన తనన తృ ిందడిం ిఄనే యమోనుతమ ైన ఱక్షణభు కఱవసడు. ిఇ నాభభు 
ిఈనుతమ ైన వెసా నాతుు రవెసద్దశో ింద్ద. ‘ళయమ్’ ిఄనగస శ్చవీీమ ైనద్ద. ‘ిఅరోషమ్’ ిఄనగస  ైక్ి ఎకతుట్.  ిఇ 
నాభభున వౄీ బట్టి ఱత ‘ిఄతణానుతి గతి’ ిఄతూ, వౄీ ఴింకయుఱత ‘ిఄతణానుత ిఉయీవభాయీభు’ ిఄతూ 
వసాఖాాతుించాయు.  వౄీ వ ైకతింఠమే భుభుక్షుళుఱ యభదభు. యింధాభభు. వౄీభనాురసమణుడే 
యభగతి.  శ న ునరసళయోతే – ిఄటిి్వసతుక్ి ునరసళఽతి ఱేద (ిఄతడు తిరవగవరసడు) ిఄతు 
ఛాింద్రగోాతువతణో ఱో ిఈనుద్ద. 
 

ిఅద్దశ్చవణతు ై ఴమతుించినవసడు, ిఈనుతమ ైన యాింకభు కఱవసడు గనక ళరసరోషృడు ిఄతు 
వౄీరసధాకఽవుశ్సస్తహో గిసయు విళరవించాయు. 
 

భాభుతేా ునయునమ దిఃఖాఱమ భశ్సఴితమ్ 

నాుుళింతి భవేతామనిః శింస్తహద్దీిం యభాిం గతాిః – గీత 8.15 

ిఅ ఫరషమ బుళనాఱోో క్సిః ునరసళరవోనోऽయుు న 

భాభుతేా తణ క్ ింతమే ునయునమ న విదాతే – గీత 8.16 

యభ స్తహద్దీతు తృ ింద్దన భవేతణమఱత నను చేరవన హద, దిఃఖభుఱకత తుఱమమ ైన, క్షణబింగుయమ ైన 
ునయునమన తృ ిందయు. ిఄయుు న! ఫరషమఱోకభు యాింతభు ిఈను శభశో ఱోకభుఱతన ునరసళఽతభుఱత. 
క్ ింతేమ! (ిఇ ఱోకభుఱతుుమున క్సఱభునకత రవమితభుఱెైనవి. నేన క్సఱాతీతణడన). కనక నను 
చేరవనవసతుక్ి ునయునమముిండద. 
 

న తద్ాాశమత ేశరోా న ఴశ్సింక్ో న తృసళకిః 
మదీతాి న తుళయోింత ేతద్ాీ భ యభిం భభ – గీత 15.6 

శిమింరక్సఴ శియూమ ైన నా యింధాభభున శయుాడు గసతు, చిందర డు గసతు, ిఄగవు గసతు 
రక్సవృింజేమ జాఱయు. ిఄటిి్ యింధాభభున చేరవన ుణాాతణమఱత భయఱ ిఇ జగతణో న రవేవృింయు. ిఄనగస 
జతుమింయు. 
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వౄీ బట్టి ఱ నాభవిభాగ రక్సయభు ిఇ ుణావెతో తరభుఱోతు ముదటి్ 122 వితర, భింగల నాభభుఱత 
వౄీభవేవివణు ళుయొకు యవసశదే్ళ శియూభున క్ీరవోించనవి. యవసశదే్ళ శియూభు వడుీ ణ ైఴియా 
శింనుభు. జాా న, ఫఱ, ఐఴియా, వీయా, ఴక్ిో, తేజో గుణభుఱచే రవూయుమ ైనద్ద. ఎఱోఱత ఱేతుద్ద. ిఅధాయభు 
ిఄళుశయభు ఱేతుద్ద. భుభుక్షుళుఱ యభాళధద. (1) ‘విఴిమ్’  నిండి (122) ‘ళరసరోషిః’ ళయకత చెూఫడిన 
నాభభుఱత బగళింతణతు ద్దళా యతతిభున క్ీరవోించచనువి. యవసశదే్ళుతు ూజించచనువి. 
 

ిఆింతేగసక, ముధదష్హీ యుతు ిఅయు రఴుఱఱో ముదటి్ ర ిండు రఴుఱకతన శభాధానభు ిఇ 122 ద్దళా 
నాభభుఱఱో తృ ిందయచిమునుదతు వౄీబట్టి ఱ విళయణ. ిఅ ర ిండు రఴుఱత  
(1) క్మికేమ్ ద్ెళైతమ్ ఱోక్ే – ఱోకభున కుడేయైెన దే్ళుడెళియు? 
(2) క్మి్ వసహ ఏకమ్ రసమణమ్ – భానళుఱత తృ ిందదగవన ఏక్ ైక భషో నుత వెసా నమేద్ద? 
 

ిఆక ముధదష్హీ యుతు 3ళ రఴు  
(3) శో ళింతిః క్మి్ – ఎళతుతు శో తిింళఱెన? 
ిఇ రఴుకత శభాధానభుగస ‘ళూాష శియూభుఱత’  ిఄతు చెూఫడినద్ద ిఄతు వౄీబట్టి ఱత వసాఖాాతుించాయు. 
బగళింతణతు ళూాషభుఱత నాఱతగు. ిఄవి. 

1. వసశదే్ళుడు 
2. శింకయాణుడు 
3. రదాభుుడు 
4. ిఄతుయుదీ డు. 

వీతుఱో వసశదే్ళభరరవోయే యవసశదే్ళ శియూభుగస భావిింళచేన. కనక ిఇ ళూాషభు 1 నిండి 
122 ళయకత నాభభుఱఱో క్ీరవోింఫడినద్ద. 
 

బగళింతణతు ళూావేళతాయభుఱత శఽష్హి , స్తహాతి, ఱమ క్సయాభుఱకత ిఅధాయభుఱతగస గహీ ించాయౌ. క్ొుకు 
ళూాషభునకతన క్ోు రధాన క్సయాభున ిఅతృసద్దించాయు. ిఅ క్సయాభునకత ిఄనగుణభుగస రతి 
ళూాషభునకత క్ొతుు గుణభుఱత, యూభుఱత ళరవోించన. ిఇ ళూాషభుఱఱో బగళింతణడు శఽష్హి , స్తహాతి, 
ఱమఱన తుయిహ ించన. శ్సశోిభుఱన రతితృసద్దించన. వసతు తృసర భుఖాతన తెయౌమఫయచన. 
శ్సవెసో ా నగుణభుగస పఱభుఱన రతితృసద్దించన. 
 

శింకయాణభరరవో జాా న, ఫఱ శింనుడు. ిఆకుడి నిండి – ిఄనగస ‘భవేతిః’ నాభభునిండి – శింకయాణుతు 
శో తిించే నాభభుఱత చెూఫడినవి. 
 

 



వీౄ వివణు  శషశరనాభ వెతో తరభు - విళయణ 

13 ళ శ్లో కభు - 9 ళ ేజీ 

ఫాద్ామి గుషఱో నారసమణుతు వృఱూిం. విక్ీడిమా చితరిం.  
 

 

123. భవేతిః 
భషతోయమ ైన జాా నభు కయౌగవనవసడు. 

ఒిం భవేతతృసమ నభిః 
 

భషత్ ూజాిం తతృత  జాా నిం మస్తేా తి శ భవేతతృసిః – ూజతూమమ ైన 
జాా నభు కఱవసడు.  
భుిండక్ోతువతణో ఱో - మశా జాా నభమిం తిః -  ిఄతు చెూఫడినద్ద. 
యభాతమయొకు తశు జాా నశియూభు. ‘భషత్’ ిఄనగస ూజిం దగవనద్ద. శించిత, ిఅగసభ, తృసర యఫీ 
కయమ ఫింధభుఱన ిఄధదగమిించి, బళవెసగయభున తరవించ జాా నభు ిఅమననిండియే ఱబుించన. 
 

 

(1) వీౄ నయస్తహింషన్ కఽవుభాచారవ ిఅింగో యచనకత ిఆద్ద తఱెతగు ిఄనవసదభు.  
(2) బగళద్వీ త శ్లో కభుఱ తాతూయాభు గీతా రస్, గోయఖూర్ రచయణనిండి.  
 

 

 

వౄీ స్తతారసభచింద్ార భాాిం నభిః 
వౄీ శిందయ క్సిండభు 
వౄీ భద్ాియ్మకి్ రసభామణాింతయీత ‘శిందయ క్సిండభు’ నింద షనభింతణతు జమఘోవ  
వౄీ వసవియౌక్ొఱన శఫాారసళుగసరవ వౄీ భద్ాింధరవసయ్మకి్ రసభామణభు (భిందయభు)నింద తెఱతగు ిఄనవసదభు. 

నమోశో  రసభామ శఱక్షమణామ 

ద్వే ైా చ తస్త ైా జనక్సతమజాయె ై
నమోశో  యుద్ేరిందర మభాతుఱేభోా 
నమోశో  చింద్ార యు భయుదీణబేాిః 

మొుక్ ుద రసభచిందర నకత మోడెేదఁ గేఱత శమితర ట్ిి కి్న్ 

మొుక్ ుదఁ దద్దిద్షే తనజకత వౄీయఘురసభు ద్ేవికి్న్ 

మొుక్ ుద ధయమ వసశళ భయుదీణ భాయుత యుదరతృసయకి్న్ 

మొుక్ ుద శయా చిందర ఱకత మొుక్ ుదఁ ద్ాభయవెసో శతికి్న్ 
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జమతాతిఫఱో రసమో ఱక్షమణఴే భవేఫఱిః 
రసజా జమతి శగీీవో రసఘవణేాబుతృసయౌతిః 

జమభు జమింఫు రసభునకత వెసయరసకీభ ధనాభరరవోకి్న్ 

జమభు జమింఫు విద్దివదశషా తయస్తహి శమితర ట్ిి కి్న్ 

జమభు జమింఫు ద్ాఴయథ్ద శింరవతృసయౌతణఁడౌ ళయ్భుఖో 
చేమతి శయాుతణర నకత వెసషశవికీభ కీ్రవోశ్సయౌకి్న్ 

ద్ావెత షిం క్ోశఱేిందరశా రసభవెసాక్ిో వి కయమణిః 
షనభాన్ ఴతణర స్త నైాానాిం తుషనాో  భాయుతాతమజిః 
న రసళణ శషశరిం మ ేముద్ేీ  రతిఫఱిం బవతే్ 

వృఱాబుశో  రషయతిః తృసద ఴైే శషశరఴిః 

ద్ాశఁడ శయి శదీ ణ వితాన భనోషయ రసభభరరవోకి్న్ 

గోశఱ ద్ేఴ ళఱోబుకతన్ షత ఴతణర ఁడ వసముుతణర ఁడన్ 

నా శరవగసయు శింగయభునన్ దఴకింఠుఱత వేళురేతుమున్ 

వసస్తహ మడింతణ రాఱ దర భతృసలుఱ నే షనభతుభాఖాఁడన్ 

ిఄయీయతాి ురీిం ఱింక్సిం ిఄబువసదా చ మ థై్దయ్మ్ 

శభఽద్ాీ రోీ  గమివసామి మివతాిం శయియక్షవెసమ్ 

ధిింశింఫుఁ జేస్తహ ఱింకన 

హ ింస్తహించి శభశో రసక్షస్తేిందర ఱ స్తతా 
షింస్తమానకత మొుకి్ు ర 
ఴింస్తహత గతిిం జన ద మిడుక శకఱ శరసయుల్. 

భవేఫఱ శింనుడెనై వౄీరసభునకత జమభు. మిక్ుియౌ రసకీభశ్సయౌయెనై ఱక్షమణవెసిమిక్ ిజమభు. వౄీరసభునకత 
విధమేుడు, క్ిష్హుింధకత రబుళు ిఄయన శగీీళునకత జమభు. ిఄశవేమ వూయుడు, క్ోశఱ ద్ేఴు రబుళు ిఄయన 
వౄీరసభునకత ననే ద్ాశడన. వసముుతణర డన. నా యేు షనభింతణడు. ఴతణర స్త నైాభుఱన యూుభాువసడన. 
వయే భింద్ద రసళణుఱెనైా గసతు ముదీ యింగభున నన ుద్దరవించి తుఱతళఱేయు. వఱేక్ొఱద్ద వృఱఱతోడన, 
ళఽక్షభుఱతోడన శకఱ రసక్షశఱన, ఱింక్సురవతు నాఴనిం చవేెసో న. రసక్షశఱిందయూ ఏమీ చమేఱేక చశో  
ిఈిండదెయు గసక. ననే ళచిేన తుతు భుగవించక్ొతు, స్తతాద్వేిక్ి నభశురవించి వ లతాన. 
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షరవగః షరవవిదాానరవవశవక్సేనో జనారదనః | 
వేదో  వదేవిదఴయంగో వదేాంగో వదేవిత్కవిః || (14) 

 

 

 

 

 

115. షరవగః 
ఄంత్టన గమనము కలవహడు. ఎకకడ ైనా చేయూత్తుచ్ువహడు. 

ఒం షరవగహయ నమః 
 

ధారయన్ షంసాతాదో య వ  ైగచ్ఛతీతి షరవగః – ఄతునంటితు త్న వక్ూో తో ధరవంచి, షంసరవంచి, మళ్ళీ షాషట ంచి, 
వహటియంద రవేశంచ్వహడు. 
షరవత్ర గచ్ఛతి ఆతి షరవగః – ఄతునచ ోటోకు వ ళళీవహడు. ఄందరవక్,ీ ఄతునంటిక్ీ అధారముగహనండు 
వక్ూో షంననడు. రళయక్హలమున ఄంత్నఽ త్నలో ఆముడుుక్ొననవహడు.  
 

షరవగః తృహణతిృహదం త్త్ షరవతోऽక్షు శరోముఖమ్ 

షరవత్ః వాతి ములోో క్స షరవమాఴాత్య తిశఠ తి – గీత్ 13.13 

అ రమాత్ణుతు చేత్ణలు, తృహదములు, నేత్రములు, చ ఴులు, శరషేలు, ముఖములు షరవత్ర స్ి త్ముల ై 
యుననవి. ఄత్డు షరవమున అఴరవంచి యునానడు. 
 

క్ొండలలో న లక్ొనన క్ోనేటిరహయతు తిరుమలలో ూజంచ్ఴచ్ు న. దావరక్హతిరుమలలో సే్వింఴచ్ున. 
చిలుకూరులో రదక్షుణము చేయఴచ్ున. మషకట్ లో ధాయతుంచ్ఴచ్ున. ఄమెరవక్హలో గహతు, ఄంత్రవక్షమున 
గహతు, అంధరరదేశ్ లో గహతు, ఆంటిలో గహతు, గుండ లలో గహతు తుఴస్ంచి, మొ్రక్ూకనవహరవక్ూ ెకుక వుభములు 
కయౌగవంచ్ షంకరషణుతుక్ూ నమస్హకరములు.   
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125. షరవవిత్ / షరవవిదాానః 
- షమషోమున త యౌస్నవహడు. 
- షమషోమునకు ునరుజీీఴనము రస్హద ంచ్వహడు. 

ఒం షరవవిద ేనమః 
 

షరవ వేతోి విందతి ఆతి వహ షరవవిత్ – దీతుక్ూ ర ండు ఄరహి లు చ తృహారు.  

* షమషోమున ఎరవగవనవహడు. శ్రీసరవ విశ్హవంత్రహత్ణుడ ై, స్హక్షుయ ై, ఄనంత్ణడ ై, అద మధాయంత్రహిత్ణడ ై 
షరవమున త యౌస్క్ొనన.  విశణు ఴునకు త యౌయతు జఞా నము లేద. అయన రుగతు క్హరయము లేద. 
* షమషోమున వ యౌక్ూ తీయువహడు. ఆద  రదయమన ఴూయసమున షఽచించ్ క్హరయము. అయన షంకరషణుడ ై 
షకల జీఴములన త్నలో య్నమ్రనరుుక్ొనగహ, రదయమునడ ై షకల జీఴములన తిరవగవ వ యౌక్ూ తీయున. 
(ునరీీవిత్ణలన చేయున.) – రదయమనతవేత్ణ క్హరహయణ ిలభత ేయః ష షరవవిత్.  రదయమన మూరవో య ై 
త్నతో షాషట ంబడున షమషో క్హరయములన లభంజసయువహడు షరవవిత్. 
 

శ్రీ వంకరుల భాశయము రక్హరము, ‘షరవవిత్’ మరవయు త్రవహతి నామము ‘భానః’ కయౌ క్స నామముగహ 
‘షరవవిదాానః’ఄతు చ ాబడునద . 

ఒం షరవవిదాానవ ేనమః 
 

శ్రీ ెమురహజు రహజఞరహఴు రచ్ననండు –  షరవవిత్ + భానః = ‘షరవవిదాానః’ ఄననద  ఏకనామము. 
‘షరవవిత్’ ఄనగహ షరవమున ఎరవంగవనవహడతుయు, ‘భానః’ ఄనగహ క్హంతి షవరూుడతుయు భాఴము. 
జయయతిషహమ త్జయీ ోతి (గీత్ 13.13) – షఽరయ చ్ందరా ద  జయయత్ణలకంటెన ద ఴయరక్హవ షంననడు. షఽరయ 
చ్ందరా గునలయంద గల తేజషేంత్యు నాదే - ఄతు భగఴదావకయమ (గీత్-15.2). ‘జఞా నమయ ద ఴయ జయయతి’ 
యగుట చేత్ భగవహనడు ‘షరవవిదాానః’ ఄతు క్ీరవో ంబడున.  

    
126. భానః 
రక్హశంచ్వహడు. 

ఒం భానవ ేనమః 
 

భాతి ఆతి భానః – తువులముగహ రక్హశంచ్వహడు. అయన షాషట , తృహలన క్హరయము ఴలన వివవములో 
రవణామము షసజము. క్హతు అయన మాత్రము మారుా లేక, తురఴధ కముగహ, తువులముగహ 
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రక్హశంచ్చ్నే యుండున. భాన షరవషయ భాతీతి తురహుణషేయవిక్హరత్ః  – ఄతున దారహి లన తురవుంచి, తాన 
క్ొంచ ము కూడా విక్హరము చ ందకుండా రక్హశంచ్వహడు. 
యదాద త్యగత్ం తేజయ జగదాాషయతऽేఖిలమ్ 

యచ్ునద రమ యచాుగనన త్తేో జయ విద ి  మామకమ్  – గీత్ 15.12 

షమషో జగత్ణో న రక్హశంజసయు షఽరుయతు తేజషే, ఄటులనే చ్ందర తు తేజషేన, ఄగవన తేజషేన నా 
తేజసే్ేయతు ఎరుంగుము. 
 

127.  విశవక్సే నః 
లోకరక్షణారిము ఄతున ద కుకలయంద సైె్నయము కయౌగవనవహడు. త్న త్లంు మాత్రమున షరవ దానఴ 
సైె్నయమున నావనము చేయువహడు. 

ఒం విశవక్సే నాయ నమః 
 

ఆననే స్హవమినా స్హకం ఴరోత ేస్నే ఆత్యత్ః 
విశయగకీ్షయయ జనో యషయ విశవక్సే న ఆతీరవత్ః 
‘ఆన’ ఄంటే రభుఴు. ఄత్డుతో ఈననద  సే్న. ఄదే ఆకకడ రమాత్ు ఄంత్రహయమిగహ ఈండు రక్షుంచే షంస్హరము. 
ఆననే స్హవమినా ఇవవరసణ షసఴరోత ేఆతి స్నేా 
విశూచీ స్నేా యషయ షః విశవక్సే నః 
‘ఆనడు’ ఄంటే స్హవమి. అ స్హవమితో కూడు ఈననద  సే్న, ఄనగహ రక్షక ఴరగ ము. ఄటుఴంటి రక్షక ఴరహగ తున 
నాలుగు ద కుకలయంద కలవహడు క్హబటిట  ‘విశవక్సేనడు’ ఄనబడుత్ణనానడు. 
(ైె శ్లో క్హలు, మరవయు ఄనేక నామాలకు షంబంధ ంచిన క్ొతున శ్లో క్హలన, వహతు తాత్ారహయలన డా. క్ోీవి 
తృహరిస్హరధ  గహరు రచించిన ‘శ్రీక్ ైఴలయ స్హరథ ’ ఄనేుషోకం నండు తీస్క్ొంటునానన. – క్హ. ష. బాబు)   
 

శ్రీ భటుట ల విఴరణ రక్హరము ఇ నామము ఄతురుది మూరవో తు క్ీరవో ంచ్న. ఄతురుది డు మనందరకున 
రక్షకుడు. ఆనేన ఴరోత ేఆతి స్ేన – ఆకకడ ‘ఆనేన’ ఄనగహ ‘స్హవమిక్ూ తోడుగహ’ (స్హవమిన్ షస) ఄతు ఄరిము. 
కనక ఎలోుాడఽ స్హవమి వ ంటనే ఈండునద  సే్న (సే్వవరః). ఇ నామము అయన వక్ూో తు షఽచించ్న. ‘ఄ-

తురుది’ ఄనగహ తురోధ ంజఞలతు వహడు. ఎఴవరవ తుయంత్రణలోన ఈండతువహడు. వక్ూో మంత్ణడు. షవత్ంత్ణర డు. అ 
వక్ూో  అ శ్రీమనానరహయణుతుదే. అయనే విశవక్సేనడ ై భకుో లన క్హతృహడుచ్ండున.  

 

త్న త్లంు మాత్రమున షరవ దానఴ సైె్నయమున నావనము చేయువహడు . విశవక్సేనడు 

విశణు మూరవో క్ూ సే్నాతి విశవక్సేనడు. 
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యషయ ద వరద ఴక్హో ాదాయః తృహరవశదాయః రఃవత్మ్ 

విఘనం తుఘనతోు షత్త్ం విశవక్సే నం త్మావయీ ే

 

128. జనారదనః 
- దశణట లన శక్షుంచ్వహడు. 
- దశణట ల బారవనండు షజీనలన రక్షుంచ్వహడు. 
- క్హమితారిములక్ ై భకుో లు ఎఴరవతు అవయీంత్ణరో అ దేఴుడు. 

ఒం జనారదనాయ నమః 
 

భకో విదవేషణాం త్ూరుం మరదనాద ద  జనారద నః  – త్నయొకక భకుో లన దేవషంచేవహరవతు శక్షుంచ్వహ డు 
జనారదనడు. శ్రీ భటుట లు చ ాన రమాణము 

దషయ తార ణాత్ జనారదనః (మహాభారత్ము. ఈదో యగ రవము. 71.6) – దషయలన (రహక్షషలన) శక్షుంచి 
రజలన రక్షుంచ్వహడు గనక శ్రీకాశణు డు జనారదనడగున. 
 

శ్రీ వంకరులు ర ండు ఄరహి లన చ తృహారు. 
జనాన్-దరీనాన్, ఄరియతి-హనిస్ో  – ఄనగహ దరీనలన శక్షుంచ్వహడు జనారదనడు. 
జన ఃై ఄరియత ే– జనలచే యాచింబడువహడు జనారదనడు. ముడుులు కటిట , మొ్రకుకలు మొ్రక్ూక, దీక్షలు 
ూతు, ఴరత్ములు అచ్రవంచి, ూజలు చేస్, క్ీరోనలు అలాంచి భకుో లు త్మ క్ోరవకలన శ్రీవేంకటరమణుతుక్ూ 
విననవించ్క్ొంటారు. అ జనారదనడు భకోఴరదడ ై వహరవక్ూ క్హమితారిములన రస్హద స్హో డు. 
 

రవతరా ణాయ స్హధఽనామ్ వినాశ్హయ చ్ దశకాతామ్ 

ధరు షంస్హి నారహి య షంభవహమి యుగస యుగస – గీత్ 4.8 

షత్ణారుశణలన రవరక్షుంచ్టకున, దశణట లన రూుమాుటకున, ధరుమున షస్ి ర మ్రనరుుటకున 
నేన రతి యుగమునందన ఄఴత్రవంచ్చ్ందన. 
 

దరర ద  తృహర రిన. త్నన వేర ఴరు రక్షుంజఞలరతు త యౌస్క్ొతు కురుషభలో దరర ద  అరోయ ై మానషంరక్షణ క్ొఱకు గోజన 
ఴలోభుతు తృహర రవి ంచిన విధము. మహాభారత్ము. షభారవము.67 

గోవింద! దావరక్హ వహస్న్! కాశు ! గోజన రయ! 
క్నరవ ైః రవభూతానాం మాం, క్ూం న జఞనాస్ క్సవఴ? 

హ ేనాథ! హ ేరమానాథ! ఴరజనాథారవో నావన! 
క్నరవహరు ఴ మగహనం మాముదిరషవ జనారద న! 
కాశు ! కాశు ! మహాయోగవన్! విశ్హవత్ున్! వివవభాఴన! 
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రనానం తృహహ ిగోవింద! కురుమధయేऽఴస్దతీమ్. 
 

ఒ గోవింద! దావరక్హవహష! ఒ కాశు ! గోజనరయ! క్సవఴ! క్నరఴులు ననన ఄఴమాతుంచ్చ్నన విశయమున 
తూవ రుగవహ? ఒ జగనానథ! లక్షమునాథా! ఴరజనాథా! దఃఖ నావన! జనారద న! క్నరఴ షముదరమునంద మునగుచ్నన 
ననన రక్షుంచ్ము. హేకాశు ! కాశు  మహాయోగీవవర! విశ్హవతాు! వివవభాఴనా! గోవిందా! దఃఖిత్ణరహలన ై తునన వరణు 
జొచిున ననన క్నరఴుల బారవనండు రక్షుంుము. (గీతా ెరస్ రచ్రణ నండు) 
 

129. వదేః 
షమషో జఞా నము మూరీో భవించిన షవరూుడు. వేదమూరవో . 

ఒం వదేాయ నమః 
 

‘విద్’ ఄనగహ ‘త యౌస్క్ొనట’. ఇ ధాత్ణఴునండే ‘వేద’ వబద ము ఴషో ంద . వేదయతీతి వేదః – ఄంత్టితు 
త యౌయరచ్ రమ షత్యమే వేదము.  జనారద నతు ఉరవనండు వేదములు ఈదావించాయ. వేదములకు, 
వేదవేదయనకు భేదం లేద. 
 

షరసవ వేదాః షరవ విదాయః షశ్హస్హో ర ః షరసవ యజఞా ః షరవ ఆజఞయవు కాశు ః (మహాభారత్ము) – ఄతున  వేదములు, 
ఄతున విదయలు, ఄతున శ్హషోరములు, ఄతున యజాములు, ఄతున తువేదనలు శ్రీకాశణు డే. 
 

యోగో జఞా నం త్థా స్హంఖయం విదాయః శలాాద  కరు చ్ 

వేదాశ్హాస్హో ర ణ ివిజఞా నమేత్ త్ేరవం జనారదనాత్ - శ్రీ విశణు  షసషరనామము ఈతో్ర ఠవక 

యోగము, జఞా నము, స్హంఖయము, విదయ, షరవశ్హషోరములు జనారదనతు నండుయే కయౌగవనవి. 
 

శ్రీ భటుట ల వహయఖాయనంలో ఇ వుభనామము జఞా నగుణ షంననడ ైన షంకరష ణ ఴూయస షవరూమున 
షఽచించ్న. 
 

దావరక్హ తిరుమల భక్ూో  షధ (అడుయో క్హసె్టుట  నండు) 
రచ్న: డా. ా వేణుగోతృహలరహఴు, గహనం: శ్రీమతి విజయలక్షము షబరసుణయం. 
 

చినన తిరుతిలోతు శ్రీతువహషడు వహడు - భఴబంధములు ద రంచ్ రమాత్ణుడే వహడు 

వేదములు ఘోషంచ్ విమల త్త్వము వహడు - భుఴనములు శ్హస్ంచ్ ురుషత తో్ముడు వహడు 

నమిు భజయంచితే నారహయణుడు వహడు - ఄఴతు రక్షుంగహ ఄఴత్రవంచ న వహడు. 
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దావరక్హ తిరుమల – దతీృహరహధనా షిలంఴదద  స్హవమివహరవ ద వమూరుో లు 

 

130. వేదవిత్ 

- వేదములన, వహతు స్హరమున (ఄరిమున) షంూరుముగహ న రవగవనవహడు. 
- వేద జఞా నమున బో ధ ంచ్వహడు. 

ఒం వదేవిద ేనమః 
 

ఇ నామము ఆదే శ్లో కములో 130, 133ఴ నామములుగహ ర ండుమారుో  ఴషో ంద  -   
వేదో  వదేవిత్ ఄఴయంగో వదేాంగో వదేవిత్ కవిః 
 

వేదమ్, వేదారిమ్ వేతోి ఆతి వదేవిత్ – వేదములన, అ వేదముల ఄరిమున త యౌస్నవహడు వేదవిత్. 
వేదాన్ వినేో -విచారయతి ఆతి వదేవిత్ – వేదములన రవగవ, వహతుతు చ్కకగహ విచారవంచ్వహడు, ఄనషఠ ంచ్వహడు, 
బో ధ ంచ్వహడు (రదయమన, వహయస్హద  రూములలో) 
 

ఏ విధమైెన షంవయములు లేకుండ షంూరు ముగహ వేదములన ఱిగవన జఞా నానందమయుడు అయన 
మాత్రమే. వేదముల స్హరమైెన ధరుమున షంూరుముగహ న ఱిగవన ధరుమూరవో యున అయనే . 
 

షరవషయ చాసం సాద  షతునవిషతట  మతో్ః షుతిర్ జఞా నమతృత సనం చ్ 

వేద వైు షర వైరసమఴే వేదో య వదేానోకాదవేదవిదఴే చాసమ్ – గీత్ 15.15 
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షమషో తృహర ణులలో సాదయములలో ఄంత్రహయమిగహ ఈననవహడన నేనే. నా నండుయే షుాతి, జఞా నము, 
ఄతృత సనము (షందేసమున తొలగవంచ్ట) కలుగుచ్ననవి. వేదముల దావరహ త యౌస్క్ొనదగవన వహడన నేనే. 
వేదాంత్ కరోన, వేదజాుడన కూడా నేనే. 
 

131. ఄఴయంగః 
ఏ విధమైెన లోములు లేతువహడు. 

ఒం ఄఴయంగహయ నమః 
 

‘ఴయంగము’ ఄనగహ లోము. ‘ఄఴయంగము’ ఄనగహ లోము లేకుండుట. ‘వేదః’, ‘వేదవిత్’ నామములు 
ఆుాడే చ ాన షందరాములో ఇ ‘ఄఴయంగః’ నామమునకు చ ాన ఄరిము – అయన వేదమూరవో . 
వేదవిదడు. వేదవేదయడు. కనక వేదములకు షంబంధ ంచిన ఎలాంటి విశయంలోన ైనా (ఛందషే, కలాము 
ఴంటివి) అయన జఞా నమునకు ఎలాంటి క్ొదఴ ఈండద. శక్షా వహయకరణాదయజ ైః న హనీోऽఴయంగ ఈచ్యత ే– శక్షా 
వహయకరణము మ్రదల ైన వేదాంగములలో ఏ విధమైెన హీనత్ లేతువహడు . (త్కుకఴ క్హతువహడు.). కనక అయన 
ఄఴయంగుడు. 
మరో విధంగహ – అయన శడుగ ణ ైవవరయ రవూరుు డు. జఞా న, బల, ఐవవరయ, వీరయ, వక్ూో , తేజయ షంననడు. కనక 
శ్రీమహావిశణు ఴునంద ఎలాంటి లోములూ ఈండఴు. 
 

శ్రీ ెమురహజు రహజఞరహఴు గహరవ రచ్న నండు – జఞా నము చేత్ రవూరుు డ ైనాడు. ‘ఴయంగ’ ఄనగహ అక్హరము. 
‘ఄఴయంగుడు’ ఄనగహ అక్హరరహిత్ణడు. ‘ఄఴయక్ోో యం’ ఄతు గీతావహకయము (2.25). ఆంద రయముల చేత్ గహతు, 
మనషే చేత్ గహతు త యౌయబడతువహడగుట చేత్ ‘ఄఴయంగః’ ఄనబడున. 
 

132. వదేాంగః 
- వేదములే వరీరముగహ కయౌగనవహడు. 
- వాత్ణలు, షుాత్ణలు వరీరముగహ కయౌగవనవహడు. 

ఒం వదేాంగహయ నమః 
 

రబరసుమే వేదురుశణడు. షకల జఞా నము అయన ఄఴయఴములు. వేదాః ఄంగభూతాః యషయ ష వదేాంగః 
– ఎఴరవక్ ైతే వేదములు వరీరమగునో అయనే వేదాంగుడు. వేదాః షరహవంగహణ ి-  వేదములతునయు అయన 
ఄఴయఴములు ఄతు క్సనోతుశత్ణో లో ఈననద . 
 

శ్రీ రహధాకాశు శ్హస్ో రగహరు మహాభాగఴత్ంనండు ర ండు అధారహలు చ తృహారు. 
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భాగఴత్ము 3.13.34 – త్రయీమ్ త్నమ్ స్హవమ్ రవధనవత ేనమః – వేదములే వరీరముగహ కయౌగవనవహతుక్ూ 
నమషకరవంచ్చ్నానన. 
భాగఴత్ము 3.13.41 – త్రయీమయమ్ రూమిదం చ్ స్ౌకరమ్ – వేదషవరూుడ ైన శ్రీఴరహసమూరవో . 
 

133. వదేవిత్ 

వేదముల న ఱగుటయే గహక, వేదస్హరమైెన ధరుము న ఱిగవనవహడు. వేదములన చ్కకగహ ఄనషహఠ నము 
చేయువహడు. 

ఒం వదేవిద ేనమః 
 

ఇ నామము ఆదే శ్లో కములో 130, 133ఴ నామములుగహ ర ండుమారుో  ఴషో ంద  -   
వేదో  వదేవిత్ ఄఴయంగో వదేాంగో వదేవిత్ కవిః 
 

వేద రైసవదయత్యా వేదః త్దరహి  ధరు ఈచ్యత ే 

త్దనషహఠ నాతునత్యం రదయమ్నన వేదవిత్ షుాత్ః 
వేదములన త యౌయుటయే గహక, వహతు స్హరమైెన ధరుమున చ్కకగహ త యౌస్క్ొతు, రదయమనమూరవో య ై వ ైద క 
ధరహుతున త్న శ్హషనములచేత్, ఄనషహఠ నము చేత్ తుత్యము విచారణ చేయువహడు.  
 

134. కవిః 
స్హమానయ దాషట  నధ గమించి, షతుశత్ దరానము (షఽక్షుదాషట ) కలవహడు. 

ఒం కఴయ ేనమః 
 

క్హీ ంత్ దరవా తావత్ కవిః – కంటిక్ూ కతుంచ్తు దాతుతు కూడ దరవాంచ్వహడు కవి. షరవజామూరవో . ఄటిట వహరవలో 
ఈతో్ముడు గనక భగవహనడు ‘కవి’యతు షోఴతూయుడు.  
 

ష ఏఴ క్హన దరవా తావత్ కవిరవత్ణయచ్యత ేబుధ ఃై  –  భకుో లకు మధరముగహ కతుంచ్వహడు కవి. 
 

గీత్ 8.9 – కవిం ురహణమనశ్హస్తారమ్ – ఆకకడ షచిుదానంద రబరసుము ‘కవి’యతు చ ాబడ న. 
గీత్ 10.37 – కవీనా మువనా కవిః – షఽక్షుబుద ి  కలవహరవలో నేన వుక్హీచారుయడన. 
 

(1) శీ్ర నరస్ంసన్ కాశు మాచారవ అంగో రచ్నకు ఆద  త లుగు ఄనవహదము.  
(2) భగఴదీగ త్ శ్లో కముల తాత్ారయము గీతాెరస్ , గోరఖూర్ రచ్రణనండు.  



శీ్ర విశణు  షసషరనామ స్తో తరము - విఴరణ 

15 ఴ శ్లో కము - 1 ఴ ేజీ 

 
 

 

 

 

 

 

లోకహధ్మక్షః షరహధ్మక్షో ధ్రహభధ్మక్షః కాతాకాత: | 
చతణరహతాభ చతణర్యూసవచతణరదంశ్రవచతణరభబజః || (15) 

 

 

 

 

 

135. లోకహధ్మక్షః 
136. షరహధ్మక్షః 
137. ధ్రహభధ్మక్షః 
 

లోకములకున, దేఴతలకున, ధ్రభమునకున ప్రభుఴు. 
జగనానధ్డు, దేఴదేఴుడు, ధ్రహభధిప్ుడు. 
 

ఒం లోకహధ్మక్షయయ నమ; 
ఒం షరహధ్మక్షయయ నమః 
ఒం ధ్రహభధ్మక్షయయ నమః 
 

ఄధ్మక్షుడనగహ ప్రభుఴు, ఄధిప్తి. 
లోకములు – ధ్రభమునాచర ంచఴలసన ప్రజలు. 
షరభలు – ధ్రభమారగమున అరహధింప్బడు దేఴతలు. 
ధ్రభము – ప్ూజాది కహరమకమీములకు స్హధ్నము. 
 

లోకహనాం ఄధ్మక్షః లోకహధ్మక్షః 



శీ్ర విశణు  షసషరనామ స్తో తరము - విఴరణ 

15 ఴ శ్లో కము - 2 ఴ ేజీ 

షరహనాం ఄధ్మక్షః షరహధ్మక్షః 
ధ్రభషో తాాధ్నం తేషహ మధ్మక్ష స్హాతిరూనామవహన్ 

లోకహధ్మక్షః షరహధ్మక్షో ధ్రహభధ్మక్ష ఆతి కమీాత్ 

ఄతురభద్ధ షా విజఞేయో లోకహధ్మక్షయద ినామవహన్ 

 

భగఴంతణడు ఄతురభద్ధ షయర్ప్మున ఇ మూడ ంటికితు ఄధిప్తియ ై ధ్రహభచరణమునకు ఄనగుణముగహ 
ఫలములన ప్రస్హదించన. ధ్రభము నాచర ంచ వహర కి షతపలితములు కలుగక మానఴు. ఄధ్రభప్రభలకు 
షతపలితములు కలుగనేరఴు. తనన అవయీంచినవహర కి ఈతృహయము, ధ్రభము, ఄతునంటికీ ప్రమాతభయే 
ప్రభుఴు.  
 

ఇ మూడు ప్వితర నామములన మరొక విధ్ముగహ కూడా విఴర ంచారభ. 
లోకములు – ప్రజలు. 
షరభలు – ప్రజలన రక్ష ంచ దేఴతలు. 
ధ్రభము – రక్షణ కలుగజఞయు స్హధ్నము. 
అ శ్రీసర యే ఇ మూడ ంటికితు ఄధినాధ్డు. అయన అజాే నఴరభో ల ై షరయమున ప్రఴర ోంచన. ఄటలో  
కహతుయ డల వహతుతు తుయంతిరంచనది అ శ్రీమనానరహయణుడే. షఽరమచంద్ర ల గమనము, ఴరహా ది 
కహలభరమణము జీఴుల ప్రయోజనము కొఱకు జరభగుచననవి. కహతు గోకులవహషల ై కోప్గ ంచి వహర తు 
బాధించటకెై ఆందరా ది దేఴతలు రహళళ ఴరాము కుర ంచినప్ుడు అ చితున కాశణు డు చిటికెన వేరలితో గోఴరధన 
గ ర నెతోి దేవేంద్ర తుకి గరయభంగము కహవించాడు. 
 

138. కాతాకాతః 
- ఆస, ప్రములు రెండ ంటన ఫలములు ప్రస్హదించవహడు. 
- షమషోమునకు కహరమము, కహరణము కూడనగువహడు. 
- ఴమకహో ఴమకో షయర్ప్ుడు. 

ఒం కాతాకాతాయ నమః 
 

ఆసలోకమున మనము కోరభకొన ధ్రహభధ్రభ కహమములు, అయురహరోగమ ఐవయరమ షంతానములు, ప్ూజా 
దానాది ప్ుణమ కహరమములు – వీటతునంటితు (కాతములన) ప్రస్హదించవహడు శ్రీమనానరహయణుడు. తరగతు 
షంప్ద్లన (మోక్షములన) కూడ (ఄకాతములన) ప్రస్హదించవహడున శ్రీమనానరహయణుడే. కనక 
అయన కాతాకాతణడు. 
 



శీ్ర విశణు  షసషరనామ స్తో తరము - విఴరణ 

15 ఴ శ్లో కము - 3 ఴ ేజీ 

ఄతుతమ తుతమ ఫలదౌ ప్రఴరోక తుఴరోకౌ 
ద్దౌ యషమ షయర్ప్ం షః కాతాకాత ఆతీర తః 
ఄతుతమము (ఐహిక ఫలాతున ఆచేచ ప్రఴాతోి ధ్రభము - కాతము), తుతమము (శ్హవయతమ ైన మోక్షఫలాతునచేచ 
తుఴాతోి ధ్రభము - ఄకాతము) – ఇ రెండ ంటితూ తన షయర్ప్ంగహ కలవహడు. 
 

శ్రీ వంకరభల వహమఖ్మ – ‘కాతము’ ఄనగహ కహరమర్ప్ము, కనంచనది, చేయబడునది. ‘ఄకాతము’ ఄనగహ 
కహరణర్ప్ము, కహరమమునకు మూలము. కాతాకాతములకు – ఄనగహ కహరమ కహరణములకు అధారము 
గనక శ్రీమహావిశణు ఴు కాతాకాతణడు. 
 

‘కాతము’ ఄనగహ ఴమకోము, షాష్ంప్బడ నది, తెలియజఞయబడ నది. ‘ఄకాతము’ ఄనగహ ఄఴమకోము, 
షాష్ంప్బడతుది, తెలియరహతుది. భగవహనడు కాత ర్ప్మున, ఄనగహ తుర దశ్ కహరమ కహలమున, ఄఴతర ంచి 
గోచర ంచన. అయనే ఄకాత ర్ప్మున ఄఴమకుో డైె, తుతణమడైె, ఄవహఙ్మభనష గోచరభడైె విలసలుో న. కనక 
శ్రీసర  కాతాకాతణడు. 
 

139. చతణరహతాభ 
- షాష్ , సితి, లయ కహరమములంద్ నాలుగఞస విభూతణలతో నొప్ువహడు. 
- నాలుగు విధ్ములగు స్హధ్నాఴషిలకు ప్రభుఴు. 

ఒం చతణరహతభన ేనమః 
 

ఇ నామము రెండుమారభో  షో తింప్బడ నది. 
15ఴ శ్లో కము. 139ఴ నాము. చతణరహతాభ – చతణరహతాభ చతణర్యూసః చతణరదంశ్రః చతణరభబజః 
82ఴ శ్లో కము. 775ఴ నామము. చతణరహతాభ – చతణరహతాభ చతణరహబఴః చతణరఞయద్విదకేతృహత్ 

 

స్హధ్న, ధామనాది కహరమములలో అతభకు నాలుగు  విధ్ముల ైన ఄఴషిలు చెప్బడ నవి.  
1. జాగతీ్ ఄఴషి – మ లకుఴగహనండుట – బాహ్మందిరయములు మాతరము ప్తుచేయున. 
2. షయప్న ఄఴషి – కలత తుద్ర – మనష ప్తు చేయుచండున. 
3. షశణో  ఄఴషి – గహఢ తుద్ర – శ్హయష మాతరము ప్తుచేయున. 
4. తణరీయ ఄఴషి – శ్హయష కూడ తుయంతిరంచబడున. 
ఇ నాలుగు ప్ర సితణలలోన ప్రమాతణభడే అతభకు ప్రభుఴు గనక అయన చతణరహతణభడు. 
 

శ్రీ వంకరభల భాశమము – కొొకొ కహరమమునంద్ భగవహనతు గుణవైెభఴము నాలుగఞస విభూతణల 
ర్ప్మున మూరీోభవించన. ఄంద్కు ఇ విశణు ప్ురహణములోతు శ్లో కము ప్రమాణము. 



శీ్ర విశణు  షసషరనామ స్తో తరము - విఴరణ 

15 ఴ శ్లో కము - 4 ఴ ేజీ 

బరసభ ద్క్షయద్యః కహలషోథెవైహऽఖిల జనోఴః 
విభూతయో సరఞరఞతా జగతః షాష్హత్ఴః 
విశణు రభనాయద్యః కహలః షరయభూతాతు చ దయిజ 

సితరే నమితో భూతషమ విషతు రఞతా విభూతయః 
రభద్రః కహలోంతకహదామవచ షమస్హో శ్్చైఴ జనోఴః 
చతణరహి  ప్రళయాయ తైా జనారదన విభూతయః 
జగదాదౌ తథా మధమే షాష్రహ ప్రళయాదిదిజ 

ధాతార  మరచీి మిశ్్ైవైచ కియీత ేజంతణభిషోథా 
 

సర  
షాష్ విభూతణలు 

విశణు ఴు 
సితి విభూతణలు 

జనారదనడు 
లయ విభూతణలు 

బరసభ విశణు ఴు రభద్ర డు 
ద్క్షుడు మొద్లగు ప్రజాతణలు మనఴు మొద్ల ైనవహరభ కహలము 
కహలము కహలము యముడు 
షమషో జంతణఴులు 
(షరయ భూతములు) 

షరయ భూతములు 
(షరయ భూతములు) 

షమషో జంతణఴులు 
(షరయ భూతములు) 

 

 

140. చతణర్యూసః 
నాలుగు ఴూమసమూరభో లుగహ – వహషదేఴ, షంకరాణ, ప్రద్మమన, ఄతురభద్ధ ర్తృహలలో –  విలసలుో వహడు. 

ఒం చతణర్యూహాయ నమః 
 

ఇ నామము రెండుమారభో  ఴషో ంది. 
 

15ఴ శ్లో కము. 140ఴ నామము. చతణర్యూసః - చతణరహతాభ చతణర్యూసః చతణరదంశ్రః చతణరభబజః 
82ఴ శ్లో కము. 773ఴ నామము. చతణర్యూసః – చతణర్భర ోః చతణరహఫసృః చతణర్యూసః చతణరగతిః 
 

వహషదేఴుడు, షంకరాణుడు, ప్రద్మమునడు, ఄతురభద్ధ డు – ఄనే నాలుగు ఴూమస షయర్ప్ములు 
కలిగ నవహడు. ఆంద్కు ప్రమాణముగహ శ్రీ వంకరభలు చెన వహమషతు శ్లో కము. 
ఴూమహాతాభనమ్ చతణరహి వె ైవహషదవేహద ిమూర ోభిః 
షాషహ్ ూదనీ్ ప్రకహరోతమేశ వివాతాతాభ జనారదన 



శీ్ర విశణు  షసషరనామ స్తో తరము - విఴరణ 

15 ఴ శ్లో కము - 5 ఴ ేజీ 

వివాతాతణభడైెన జనారదనడు వహషదేఴుడు మొద్లుగహగల నాలుగు మూరభో లు కలిగ  షాష్ఴంటి కహరమములు 
తురయర ోంచన. ఴూమసము ఄనగహ క ప్రయోజనము కొఱకు ఏరడ న అకహరము. ఇ నాలుగు ఴూమసములు 
భగఴంతణతు వేరఞయరభ కహరమములు అధారముగహ విలసలుో  షయర్ప్ములు. 
 

1. ప్రద్మమునడు: షాష్ కహరమమున తురయర ోంచన. ఇ ర్ప్ము ఐవయరమ, వీరమ షంప్ననము. ‘ప్ర-ద్మమన’ 
ఄనగహ ఄమితముగహ వీరమము కలవహడతు ఄరిము. మనషానకు ప్రతీక. 
2. ఄతురభద్ధ డు: సితి కహరమమున నెరప్ు షంరక్షకుడు. ఇయన వకిో, తేజషా గుణములు ప్రధానముగహ 
కలవహడు. ‘ఄ-తురభద్ధ’ ఄనగహ అప్జాలతువహడు. కనక అయన రక్షణలోనననవహర కి ఆంక భయము ఴలద్. 
ఄసంకహరమునకు ప్రతీక. 
3. షంకరాణుడు: లయకహరమమున జర ంచవహడు. షమషోమున అకర ాంచి తనయంద్ 
లీనమొనరభచకొనన. జాే న, బల గుణములు ప్రధాన లక్షణములు. జీఴునకు ప్రతీక. 
4. వహషదఴేుడు: ప్రమాతణభడు. శడుగ ణ ప్ర ప్ూరభు డు. ఄనగహ జాే నము, బలము, ఐవయరమము, వీరమము, వకిో, 
తేజషా ఄన అరభ గుణములు ఄఴధ్లు లేకుండ కలిగ నవహడు. షమషోమునకున అధారము. షరయతర 
వహమంచినవహడు. ఄనంత కహంతిమయుడు. 
 

నమసేో  వహషదవేహయ నమః షంకరాణాయచ  
ప్రద్మమానయ ఄతురభదాధ య చ స్హతయతాం ప్తయ ేనమః 
 

141. చతణరదరంశ్రః 
నాలుగు కోరలు (ప్ననలు) కలిగ నవహడు. శ్రీ నాసంసమూర ో. 

ఒం చతణరదరంషహ్ ర య నమః 
 

ద్ంశ్రములు ఄనగహ ద్ాఢమ ైన కోరలు. భకుో లకు ఄభయము నొషగ , కోరెొలు  దీరభచ శ్రీ లక్షమభనాసంసమూర ోతు 
కీర ోంచ దిఴమనామమిది. 
 

చతణరదరంశ్రతయము మహాప్ురభశ లక్షణము ఄతు చెబుతూ శ్రీ భటల్ లు వహలీభకి రహమాయణం షంద్రకహండ 
నండ  ఈదాసర ంచారభ. సనమంతణడు సతమభ వహర కి శ్రీరహమచంద్ర తు ర్ప్మున ఴర ుషఽో  – చతణరదవ 
షమద్యంద్యః చతణరదరంశ్రః చతణరగతిః – ఄతు చెతృహడు. ఄనగహ అ షంద్రహంగుడు (శ్రీరహముడు) ప్ద్నాలుగ  జతల 
ఄఴయఴములు (కనబొ మలు, నాసకహప్ుటములు, నేతరములు, చెఴులు, షోనాగమీులు, మోచేతణలు, 
మణికటల్ లు, మోకహళళళ, ముశొములు, ఱద్లు, చేతణలు, తృహద్ములు, ఱద్ల ై ఎతెతోన కండరములు) 
షమప్రమాణములో కలవహడు (ఆవి రహజ లక్షణములు). నాలుగు చకొనైెన ద్ంశ్రలు(షఽదిఴల  మొనదేలిన 
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15 ఴ శ్లో కము - 6 ఴ ేజీ 

ద్ంతములు - రెండు ప్లు ఴరభషలలో మధ్మగల నాలుగు ద్ంతములకు ప్రకొన ఈనన నాలుగు ప్ననలకు 
‘ద్ంశ్రలు’ ఄనే ేరభ ప్రసద్ధము.) కలవహడు. (ఏనగు, ప్ులి, సంసము, ఎద్ద  ఄనే) నాలుగు జంతణఴుల 
నడకలోతు ఄంద్మున ప్ుణికిప్ుచచకొననవహడు. 
 

142. చతణరభబజః 
నాలుగు బాసృఴులతోనొప్ువహడు. వంఖ్ చక ీగదా ప్ద్భ ధార . 

ఒం చతణరభబజాయ నమః 
 

శ్రీ మహావిశణు ఴు వంఖ్ము, చకమీు, గద్, ప్ద్భములతో విలసలుో  షంద్ర చితరము భకుో లకు షప్ర చితము. 
ధ్రభ రక్షణారిమ ై ఇ నాలుగు స్హధ్నములన ఈప్యోగ ంచ విధ్మున శ్రీ చినభయానంద్ చకొగహ ఴర ుంచారభ 
– ద్షహొరమములు ఴద్లి, షచిచదానంద్ ప్రబరసభమగు విశణు ప్ద్ మారగమున ప్యతుంచమతు ప్రణఴ నాద్ 
భర తమ ైన వంఖ్ము మనలన ఈదబఫధించన. ఄలా చేయతువహర తు ద్శ్శిక్షణాయతోమగు గద్ ద్ండ ంచన. 
జీవితమున తారషప్డు ద్ఃఖ్ములే ఇ శిక్షణా స్హధ్నములు. ఄయనన షనాభరగమునకు మరలతు వహర తు 
కహలర్యగు చకమీు ప్ర షమాపో్మొందించన. ఇ విధ్మ ైన లుప్ు, శిక్ష, ఄంతము ఎంద్కు? ప్రమ 
ప్ద్మునకు చేరభచటకఞ. అ ప్రమప్ద్మునకు షంకఞతము ప్ద్భము. 
 

శ్రీ రహధాకాశుశ్హసో  ి– శ్రీమనానరహయణుతు నాలుగు భుజములున ధ్రహభరికహమమోక్షములన నాలుగు 
ప్ురభషహరిములన షఽచించన. ఄతునంటికితు నెలఴు కొండలలో కొలువైెన దేఴదేఴుడే. 
 

గోతృహలోతోర తామితు.55 – షతయ రజషోమ ఆతి ఄసంకహరవచతణరభబజః – షతయము, రజషా, తమషా, 
ఄసంకహరము ఄనే నాలుగు గుణములున నాలుగు భుజములు. 
 

మరొక విఴరణ – ప్ద్భము చితోమున, వంఖ్ము మనషాన, గద్ ఄసంకహరమున, చకమీు బుదిధతు 
షఽచించన. 
 

షవంఖ్ చకమీ్ ష కరిీట కుండలమ్ 

ష త ఴషోమి్ షరసరభహక్్షణమ్ 

ష హార ఴక్ష ష్థల శ్లభి కౌషో భమ్ 

నమామి విశణు మ్ శిరస్హ చతణరభబజమ్ 

 

(1) శీ్ర నరసంసన్ కాశుమాచార  అంగో రచనకు ఆద ితలెుగు ఄనవహద్ము.  
(2) భగఴదీగ త శ్లో కముల తాతరమము గీతా రస్, గోరఖ్ప్ూర్ ప్రచరణనండ .  
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16 ళ శ్లో ఔభు - 1 ళ జేీ 

 
 

 

 

 

 

 

 

భ్రర జివణు రభోజనం భ్ోక్సో  శహవిణు యుఖదాదజిః | 
ఄనఘో విజయో జేతా విఴవయోతుః ునయవశః || (16) 

 

 

 

 

 

 

143. భ్రర జివణు ః 
 

శవమంరక్సఴ శవయూుడు. తేజోభముడు. బఔతో ఱఔత ఔనహంచవసడు. 

ఒం భ్రర జివువ ేనభః 
 

భ్రర జత్ ఆతి త్చ్ఛీఱో భ్రర జివణు ః – రక్సశంచట ఄన ఖుణభు ఔఱవసడు ‘భ్రర జివణు ః’. ‘భ్రర జఽ’ ఄనే 
ధాత్ణళునండి, తృసణితు శత్రభు 3.2.138 రక్సయభు, ఄనగస ‘ఆవణు చ్’ రత్యమభు చేరచినుడు ‘అ 
విధమ ైన ఖుణాదిఔభు ఔయౌగచముండుట’ ఄనే  ఄయథం ళశో ంది. ఔనఔ భ్రర జఽ + ఆవణు  = భ్రర జివణు  ఄళుత్ణంది. 
తేజేభముడ ైన శ్రీభనాారసమణుడు త్న బఔతో ఱఔత దయశనభు ఆచివసడతు శ్రీ బటటుల ఱత విళరచంచాయ . 
 

ఈతృససహత్ఽభ్ోయ భ్రర జివణు ః శవరక్సఴన శ్రఱత్ః – త్నన ఈతృసశన చేసే బఔతో ఱత జఞా నదీహఔఱతో రక్సశంచాఱనే 
క్ోరచఔతో తాన రక్సశంచవసడు. 
 

శ్రీ వివణు  శషశర నాభభునఔత శంశకఽత్భుఱో విుఱమ ైన వసయకయయనభు వసర సహన శ్రీ శత్యదేవో వససహవఠ  గసరచ 
శచన – శయయ చందరా దఱఱోతు తేజశస వసరచ శవంత్ం క్సద. శ్రీభహావివణు ళు యొఔక రక్సఴభు ళఱోనే 
వసయ  వెఱతఖు వెదజఱో ఖఱతఖుచనాాయ . 
 

గీత్ 13.17 – జోయతిషసభహ త్జోు ోతిః – అ యఫరషమభు ఄతుా జోయత్ణఱఔతన జోయతి. యంజోయతి. 
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16 ళ శ్లో ఔభు - 2 ళ జేీ 

మదాదిత్యఖత్ం తేజో జఖదాోశమతऽేఖిఱమ్ 

మచినర మభసహ మచాిగనా త్తేోజో విదిి  భయభఔమ్ -  గీత్ 15.12 
శభశో జఖత్ణో న రక్సశంజేము శయ యతు తేజశస, ఄటటుఱనే చందర తు తేజశస, ఄగచా తేజశసన నా 
తేజసేసమతు ఎరంఖుభు 
 

శ్రీ రసధాఔఽవుశ్ససహో  ి– ఫమటినండి ళచ్చిన క్సంతి ళశో ళుఱ ై డుటళఱన భనఔత ళశో ళుఱత ఔతుహంచన. 
ళశో ళుఱనండి రసళయోనభు చ ందినందళఱన భనఔత క్సంతి ఔతుహంచ్చన ఄనబూతి ఔఱతఖున. క్సతు 
బఖవసనడు శవమంరక్సఴభయనడు. ఄమనఔత వేయ  ళశో శభుదామభుతో తు ఱేద. ఄందళఱన 
బఔతో ఱత క్సతువసయ  అమనన ఔనగొనఱేయ . బఔతో ఱఔత భయత్రభు అమన శవమభుగస దయశనమిచిన. 
 

ఇ నాభభునఔత రభయణభుఱ ైన మజురేవద వసఔతకఱత. 
ఫరషమ శయయ శభం జోయతిః 
శరభయ జోయతిః – జోయతిః శయయః 
 

144. భ్ోజనమ్ 

బఔతో ఱఔత అనందానబుతితు శఖువసడు. శచ్చిదానంద శవయూుడు. 

ఒం భ్ోజనామ నభః 
 

త్ం బుజయత,ే శకనే ఄనబూమత ేఆతి భ్ోజనమ్ – శ్రీషరచతు ూజించట, సేవించట, క్ీరచోంచట, శమరచంచట 
మొదఱఖు క్సయయభుఱత బఔతో ఱఔత యభయనందభున ఔఱతఖజేమున. ఆఱయ బఖళంత్ణడే బఔతో ఱఔత అనంద 
క్సయణభు, స్సధనభు ఄఖున. 
 

భ్ోజనభు ఄనగస తినే అహాయ దాయి భు ఄతు ఄందరచక్ీ త యౌసహన ఄయథభు. వేదాంత్ యభుగస ఄతుా 
ఆందిరమభుఱ దావరసన ఖహీించ్చ, ఄనబవించ ళశో ళుఱన ఄతుాంటితు ‘భ్ోజనభు’ ఄతు చ ఫుతాయ . 
అహాయభు ళఱ తూ ఆళతూా జీళనభునఔత అధాయభు. వసటితు ఄనబవించటఱో అనందభు ఱభిశో ంది. 
(అక్ొనా ఔూడ  ఄభఽత్భు.) 
 

ఇ విధభుగస ఄమన భన తుతాయళశయ దాయథభుఱన ఄనబవించటఱో అనందభున ఱభింజేమున. 
ఄంతే గసఔ, ఐహిఔ వసంఛఱన త్యజించ్చ, భుక్తో భయయగభున స్సధన చేము బఔతో ఱఔత శవమభుగస 
శ్రీఱక్ష్మమనారసమణుడే అనందభు. యభయనందభు. (అనందో ఫరషమ). 
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145. భ్ోక్సో  
- బుజించవసడు. 
- అనందించవసడు. బక్తోతో శగచన క్సనఔఱత సవఔరచంచ్చ శంత్ణవణఠ డఖున. మజాభుఱో ఄరచపంచ్చన దాతుతు 
ఖహీించవసడు. 

ఒం భ్ోక్ేో  ేనభః 
 

ఇ నాభభు భూడుభయయ ో  ళచిన. 
16ళ శ్లో ఔభు. 145ళ నాభభు. భ్ోక్సో  – భ్రర జివణు ః భ్ోజనం భ్ోక్సో  శహవిణు ః జఖదాదజిః  
53ళ శ్లో ఔభు. 502ళ నాభభు. భ్ోక్సో  – ఴరీయబూత్బఽత్ భ్ోక్సో  ఔందోర  బూరచదక్ష్ణిః 
95ళ శ్లో ఔభు. 888ళ నాభభు. భ్ోక్సో  – ఄననతో  షృత్బుక్ భ్ోక్సో  శకదః నెఔైదోఖీజః 
 

బఔతో ఱఔత అనందభు ఔఱతఖజేముటయే క్సద. బఔతో ఱొశగచనవసతుతు ఄభఽత్భుళఱ  సవఔరచంచ్చ అ 
యభయత్ణమడు శంతోషహంచన.  
త్రం ువపం పఱం తోమం యో మ ేబక్సో ో రమచీతి 

త్దషం బఔతో ోషఽత్శ్సామి రమతాత్మనః – గీత్ 9.16  
తుయమఱ ఫుదిి తో, తుషసకభ భ్రళభుతో యభబఔతో తుచే శభరచపంఫడిన త్రభున గసతు, పఱభున గసతు, 
జఱభున గసతు నేన రత్యక్షభుగస (శవమభుగస) రతితో అయగచంత్ణన. 
ఏ మజాభు చేసహనా, ఏ దేళుతుక్త తువేదన చేసహనా, ఄతుా ఄయపణభుఱత వేంఔటయభణునే చేయ న. షరచ 
మళతాయభుఱే ఄతుా దేళత్ఱత. షరచ నాభభుఱే ఄతుా భంత్రభుఱత. ఔనఔ అమన భ్ోఔోమఖున. 
ఄషం హ ిశయవమజఞా నాం భ్ోక్సో  రబురళే చ -  గీత్ 9.24 – శఔఱ మజాభుఱఔతన భ్ోఔోన, స్సవమితు ఔూడ 
నేనే.  
 

భనఔత అనందభు ఔఱతఖజేమువసడు అమనే. భనభు తువేదించ్చన దాతుతు సవఔరచంచ్చ అనందించవసడు 
అమనే. ఄంతా ఔఽషసు యపణభు. 
మత్కరభషహ మదశ్సాసహ మజుు షో షహ దదాసహమత్ 

మతో్శయసహ క్నంతమే త్త్ణకయ వయ భదయపణమ్ – గీత్ 9.27 
ఒ క్నంతేమ! తూళు అచరచంచ ఔయమఱన, బుజించ డి అహాయభున, షోభభు చేము షళయభున, ఄరచపంచ 
దానభున, అచరచంచ త్శసన నాక్ే శభరచపంచభు. 
 

146. శహివణు ః 
- క్షమించ్చ, ఄనఖహీించ ఔయ ణాభముడు. 
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- ఒయ ప ఔయౌగచ, బరచంచ శయవస్సక్ష్ి, శషనభూరచో. 
- దవణల ఱన శంషరచంచ వసడు. 

ఒం శహివువ ేనభః 
 

ఇ నాభభు ర ండుభయయ ో  ళశో ంది. 
16ళ శ్లో ఔభు. 146ళ నాభభు. శహివణు ః – భ్రర జివణు ః భ్ోజనం భ్ోక్సో  శహవిణు ః జఖదాదజిః 
60ళ శ్లో ఔభు. 570ళ నాభభు. శహివణు ః – అదతిోయ జోయతిరసదిత్యః శహవిణు ః ఖతిశతో్భః 
 

‘శహ్’ ఄనే ధాత్ణళునఔత భతుాంచట, క్షమించట ఄతు ఄయథభు. ‘భ్రర జివణు ’ నాభ విళయణఱో 
చ హపనటటుో గసనే, ‘ఆవణు చ్’ రత్యమభు చేరచినుడు ‘ఖుణభు ఔయౌగచ ముండుట’ ఄనే భ్రళం ళశో ంది. 
‘శహివణు ’ ఄనగస క్షభయఖుణభూరచో. భన మొనరేి ఱ ఔకఔత మిక్తకయౌ త్హపదభుఱన క్షమించ్చ, నాభశమయణ 
ూజఞది త్యణోతృసమభుఱన రస్సదించ్చ, ఆషయ భ్రఖయభుఱన ఔఱతఖజేము యభయుో డే అ 
ుయ షత తో్భుడు. 
 

‘శహ్’ ఄనగస ‘ఒయ పతో శహించట’ ఄతు ఔూడా ఄయథభు. శ్రీషరచ విశ్సవత్మఔతడ ై, ఄంత్రసత్మయ ై, ఄందరచక్తతు 
స్సక్ష్ియ ైనవసడు. ఱోఔ భ్రయభున ళహించవసడు. ఎతుా ఄరసధభుఱత జరచగచనా జఖనాాధడు 
శహించచ, శఔఱ బుళనభుఱన బరచంచచండున. నా క్షత్యత ేబూరచభ్రయః – ఄతు ఋగేవద భంత్రభు. 
ఇ క్ొండయే క్సద. ఫరహామండభుఱత  ైఫడడన నా వేరఱత చయౌంచద ఄతు ఫరఱగభతృసఱతడు గభళయి న గచరచధారచయ ై 
ఄబమమిచ ిన. 
 

‘శషతే’ ఄనగస ‘జయంచట’ ఄనే ఄయథంఱో శ్రీ ఴంఔయ ఱత వసయకయయతుంచాయ . హియణాయక్ష్ాది దవల రసక్షశఱన 
శంషరచంచ్చనందన శ్రీ ళరసషభూరచోతు శహివణు  ఄతు క్ీరచోంచనఖున. 
 

 శ్రీ బటటుల ఱ వసయకయయనభు రక్సయభు, 1ళ నాభభు ‘విఴవమ్’ నండి, 146ళ నాభభు ‘శహివణు ః’ ళయఔత 
బఖళంత్ణతు ళూయషశవయూభుఱన క్ీరచోంచన. 
1-122 నాభభుఱత: యవసశదేళభూరచో శవయూభునఔత చ ందినవి. 
123-124 నాభభుఱత: శంఔయషణభూరచో శవయూభునఔత చ ందినవి. 
125 - ? నాభభుఱత: రదయభాభూరచో  శవయూభునఔత చ ందినవి. 
? – 146 నాభభుఱత: ఄతుయ ది భూరచో శవయూభునఔత చ ందినవి. 
ఆంఔ బఖళంత్ణతు ‘విబళ’ శవయూభుఱ ఖుణక్ీయోనభు అయంబభళుత్ణనాది. వీతుఱో భుందగస ‘వివణు ’ 
విబళ శవయూభున  శచ్చంచ ుణయనాభభుఱత 147ళ నాభభుతో అయంబభఖున. 
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147. జఖదాదజిః 
జఖభుఱతుాంటిఔంటెన భుందనావసడు. జఖత్-అద-ిజఞత్ః 

ఒం జఖదాదజిఞమ నభః 
 

జఖత్సఽషహలక్త ూయవభు అ శఽషహల చేమఖయౌగచనవసడు ఈండళఱమున. ఄటిల శఽషహలఔయో శ్రీభహావివణు వే. అమనే 
ఫరషమన ఔనా త్ండిర. 
జఖతాభయద ిబూతాశ భూరచో వవనయత్ భత్వత్ః 
జఞత్తావదవివణు  యూేణ తృతర చయతే జఖదాదజిః 
జఖత్ణో ఱో శయవబూత్భుఱఔత అదిమంద వివణు భూరచోగస ఄళత్రచంచ్చనవసడు జఖదాదిజుడు.  
 

శ్రీ చ్చనమమయనంద – రలమయనంత్యభు, శఽషహల అయంబభునఔత ూయవభు హియణయఖయోభూరచోయ ైన 
శ్రీభహావివణు ళు జఖదాదిజుడు. అమన విరసట్ అత్మ శవయూభు. 
 

దేళత్ఱఔత వివణు వే ూయవజుడనటఔత రభయణభు భహాభ్రయత్భు ఈదోయఖయవభు 12.11ఱో ఈనాది. 
ఖతిఴి నశోవమ్ ూయవజో జఖత్ః రబుః 
యక్ష్ాయథమ్ శయవ బూతానామ్ వివణు శోవమ్ ఈజగచమవసన్ 

తూవే భయఔత ఖతి (ఴయణు). తూవే శఔఱ దేళత్ఱఔత భుందగస ననాటిలవసడళు. తూవే జఖభుఱతుాంటిక్తతు 
రబుళు. శయవబూత్భుఱ యక్షణక్ ై వివణు యూభున ధరచంచ్చనవసడళు.  
 

148. ఄనగః 
తృస యహిత్ణడు. ఔఱమవభు ఱేతువసడు. – తృసమ్ న విదయత ేఄసహమన్ ఆతి ఄనగః 

ఒం ఄనగయమ నభః 
 

16ళ శ్లో ఔభు. 148ళ నాభభు. ఄనగః - ఄనఘో విజయో జతేా విఴవయోతుః ునయవశః 
89ళ శ్లో ఔభు. 835ళ నాభభు. ఄనగః – ఄభూరచోః ఄనఘోऽచ్చంతోయ బమఔఽత్ బమనాఴనః 
 

వివణు ళు శంస్సయ భధయభున ఄళత్రచంచ్చనా గసతు, అమనఔత తృసభుఱత ఄంటళు. ఔయమఱత అమనన 
ఫంధించళు. ఆందఔత ఴఽత్ణఱఱో ఄనేఔరభయణభుఱత ఈనాాయ.  
వుది మ్ ఄతృస విది మ్ – మజురేవదభు 40.8 

న ుణయ తృస ేభభ – క్ ైళఱోయతువత్ణో  22 
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149. విజమః 
జయంచటయే శవభ్రళభుగస ఖఱవసడు. 

ఒం విజమయమ నభః 
 

వివిధమ్ విశ్ేషణే వస జమతి ఆతి విజమః – ఆఱయ ఄఱయ ఄతూ, ఆఔకడ ఄఔకడ ఄతూ, ఆుపడ ఄుపడ ఄతూ 
క్సఔ ఄతుాంటి (ఄందరచ) ైనా, ఄతుా విధభుఱతగసన, ఄతుా చభటరో  శ్రీభహావివణు ళు విజమభు తృ ందన. 
అమన శత్, చ్చత్, అనంద శవయూుడు. రఔఽతి, జీళుఱత అమనఔత ఄధీనమ ై ముండున. అమన జఞా న, 
వైెరసఖయ, ఐఴవరసయదఱత ఄరచమిత్భుఱత, ఄశభయనభుఱత. ఔనఔ జయంచట అమనఔత శవభ్రళ సహది భు. 
వేయ  విధభుగస క్సనేయద. 
 

శ్రీ బటటుల ఱ వసయకయ – జఖత్ణో ఱో జరచగేదంతా వివణు ళు ఄధీనభుఱో ఈంటటుంది. ఫరషమ చేసే శఽషహల , య దర తు ఱమ 
క్సయయభు ఔూడా అమన ఆచాీనస్సయమే జయ ఖుతాయ. త్దాऽదరచశత్ ంథానౌ శఽషహల శంహాయ క్సయక్న 
(భహాభ్రయత్భు. మోక్షయవభు.169.9). ఔనఔ అమన విజముడు. 
 

డా. క్ోీవి తృసయి  స్సయధి యచననండి – ఫరషమ, య దర డు, ఆందర డు మొదఱ ైన శభశో దేళత్ఱ విజమయతుక్త 
క్సయణమ ైనాడు. దేళత్ఱందయూ త్భ త్భ నఱంద విజమభు స్సధించడాతుక్త క్సయణభు ఖనఔ అమన 
విజముడు. 
 

150. జతేా 
జయంచవసడు. 

ఒం జతేేర నభః 
 

శయవమ్ జఖత్ జమతి ఆతి జతేా – జయంచ శవభ్రళభు ఔఱయడు ఖనఔ అమన జేత్యే ఄఖున. అమన 
ఆచి క్సతుది ఏదిమున జయ ఖద. అమన శత్య శంఔఱతపడు, శత్యక్సమి, శత్య శవయూుడు. శత్యమే 
జయంచన ఖనఔ అ శచ్చిదానందభూరచో జేత్, విజేత్. ఄనయదేళత్ఱత ఄందయ  అమన ఆచాీనస్సయమే 
ళరచోస్సో య . 
 

డా. క్ోీవి తృసయి  స్సయధి యచననండి – స్సవభితృసర య ేస్సథ యతా ఓతాస్సయదివధ ిఴంఔరన –ఫరషమ, య దర డు, 
మొదఱ ైన వసరచతు త్న ఆషసల నస్సయభుఖ సహథయభుఖ ఈంచవసడు జేత్. 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

16 ళ శ్లో ఔభు - 7 ళ జేీ 

151. విఴవయోతుః 
- విఴవభునఔత జనమ స్సథ నభు, క్సయణభు. 
- విఴవమే క్సయణభుగస ఔఱవసడు. 

ఒం విఴవయోనయ ేనభః 
 

ఇ నాభభు ర ండుభయయ ో  ళశో ంది. 
13ళ శ్లో ఔభుఱో 118ళ నాభభు. విఴవయోతుః – య దోర  ఫషృశరస ఫబుర ః విఴవయోతుః వుచ్చఴవీసః 
16ళ శ్లో ఔభుఱో 151ళ నాభభు. విఴవయోతుః – ఄనఘో విజయో జతేా విఴవయోతుః ునయవశః 
 

విఴవం త్తాకయయ ళయగస్సయత్ యోతుశోశయ త్ణ క్సయణమ్ 

త్శయ ఫరహామద ిభుకత్ః విఴవయోతు రచతీరచత్ః 
విఴవభు ఄంటే శ్రీభనాారసమణుతు చేత్ తురచమంఫడిన శంస్సయభు. యోతు ఄనగస అ శంస్సయభునఔత 
క్సయణమ ైనది. ఄంటే శఔఱ చరసచయ జఖత్ణో నఔత క్సయణబూత్మ ైనవసడు విఴవయోతు. 
 

విఴవశయ శఔఱశయ యోతుః క్సయణమ్ విఴవయోతుః – శఔఱ విఴవభునఔత జనమ స్సథ నభు, క్సయణభు ఖనఔ 
అమన విఴవయోతు. 
 

భరొఔ భ్రళభు – శ్రీభహావివణు ళునఔత, అమన ఄళతాయ వైెబళభునఔత విఴవభు క్సయణభు. 
ఱోఔభుఱందనా రచసహథత్ణఱ క్సయణంగసనే అమన వివిధ యూభుఱఱో ఄళత్రచంచచండున. ధయమభున 
యక్ష్ించన. ఔనఔ అమనఔత విఴవభు క్సయణభతు చ పళచిన.  
 

152. ునయవశః 
- త్న శఽషహలమంద ఄంత్ట, శఔఱ ద ైళభుఱందన ఄంత్రసత్మయ ై, భయఱ భయఱ విఱసహఱతో వసడు.  
- రలమయనంత్యభు భయఱ శఽషహల క్సవించవసడు. 

ఒం ునయవశవ ేనభః 
 

ఫరహామదివవహ దవేవేణ ఄంత్రసత్మత్మయ చ మః 
ునయవశనా తుాత్యం ునయవశయ దాషఽత్ః 
ఫరహామది దేళత్ఱన, శఔఱ బూతాఱన ుటిలంచడమే క్సఔ, వసరచఱో భళ్ళీ ఄంత్రసత్మగస ఈనావసడు శ్రీషరచయే 
ఖనఔ అమన ‘ునయవశః’. షరచ నాభభుఱే ఄఖిఱ భంత్రభుఱత. షరచమళతాయభుఱే ఄఖిఱ ద ైళభుఱత. 
షరచయే విశ్సవంత్రసత్ణమడు. ఄతుా ూజఱత శ్రీషరచక్ే చ ందన.  



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

16 ళ శ్లో ఔభు - 8 ళ జేీ 

 

ఆందర డు య దర తుతో ఆఱయ ఄనాాడు – త్వసంత్రసతామ భభ చ య ేచాऽనయే దహే ిశంజాిత్ః  (భహా భ్రయత్భు. 
మోక్షయవభు. 179.4) – తూఔతన, నాఔతన, భుఔతో ఱ ైనవసయందయఔతన అమనే ఄంత్రసత్మ. 
 

భరొఔ విళయణ – రతి రలమభు త్య వసత్న భయఱ ూయవభుళఱ నే శయయ చందర ఱన, బూమితు, శఔఱ 
బూత్భుఱన శఽషహలంచన. ఔనఔ  అమన ునయవశళు. 
 

శయయ చందార ంస్ౌ ధాతా మథా ూయవమ్ ఄఔఱపమయత్ 

దిళమ్ చ ఽథవీమ్ చాऽంంత్రచక్షమ్ ఄథోశవః – ఋగేవదభు. 10.190.3 
 

ఔరసయవిందేన దాయవిందమ్ 

భుకయయవిందే వితువేఴమంత్మ్ 

ళటశయ త్రశయ ుటేన మయనమ్ 

ఫరఱం భుఔతందమ్ భనస్స శమరసమి. 
 

 

(1) శీ్ర నయసహంషన్ ఔఽవుభయచారచ అంఖో యచనఔత ఆద ిత ఱతఖు ఄనవసదభు.  
(2) బఖళదీగ త్ శ్లో ఔభుఱ తాత్పయయభు గీతా రస్, గభయకూర్ రచయణనండి.  
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ఉేేంద్రర  లహభనః నుహర ేంవుయమోఘః వుచియూరజిత్ః | 
అతేంద్రః షేంగీసః షరగో  ధాతాతాా నిమమో మభ: || (17) 

 

 

 

 

 

153. ఉేేంద్రః 
- ఇేంద్ర నికి త్భుాడైీ అఴత్రజేంచినలహడు. 
- ఇేంద్ర ని ైన ఇేంద్ర డు (ఇేంద్ర నకు అధితి) 

ఒేం ఉేేంద్ార మ నభః 
 

ఉగత్ః ఇేంద్రమ్ ఉేేంద్రః – లహభనాఴతాయభున శ్రీభహావిశణు ఴు అది్తి గయభభున జనిాేంచీన. ఇేంద్ర ని 
త్యోౌ అది్తి గనక లహభనడు ఇేంద్ర నకు త్భుాడగున.  
 

వుకహీచాయయుల ఆద్ువభు రకహయభు రహోాద్ని భనభడైీన ఫయౌ త్నుత మజఞభులన ఆచరజేంచి ఇేంద్ర ని 
జయేంచీన. ఇేంద్ర ని త్యోౌ అది్తి త్న బిడడ  (ఇేంద్ర ని) క్షేభేం కొయకు బగఴేంత్ణని నుహర రజచేంచినది్. 
మజఞమాగహద్ల ద్ాారహ నుహర బఴభున స్హధిేంచిన ఫయౌని ఒడ ేంచడేం వీలుకహద్. కనక బగలహనడు అది్తి 
గయభభున జనిాచి, మాగళహలలో ఫయౌని మాచిేంచి, భూడడుగుల నేల గ ైకొని, ర ేండడుగులో ఫరహాాేండభుల 
నతికభీుేంచి, భూడఴ అడుగున ఫయౌ త్ల ై మో, నుహతాళభున ఫేంధిేంచిలేవ న. 
జఘనుజషసరేా ాం హేం ఆద్తిాునాేం గుణాధికః 
ద్ాాద్ళేలహద్ితుః ుతార ః వకభీుఖాుః నరహధిః 
తుాం హభఴయజోవిశణు ః మత్ లోకహః రతిఴి తాః 
రహజా! అది్తి ుత్ణర లలో చిఴరజలహడు కహని గుణభులలో  ద్దలహడు, షకల లోకనుహలకుడు 
శ్రీభహావిశణు లేనమాు! 



శీ్ర విశణు  షసషరనాభ స్తో త్రభు - విఴయణ 

17 ఴ ళలో కభు - 2 ఴ జేీ 

 

ఇేంద్రషు ఉరజ ఇేంద్రః – ఇేంద్ర ని ైన ఉననలహడు ఉేేంద్ర డు. ఇకకడ ‘ఉ’ అనగహ ‘ ైన, అధిక’ అనే అరహచ లు 
ఴరజోస్హో య. ఇేంద్ర ని కహచు రబుఴు, ఇేంద్ర నికి వకిోనొషగే ఈవాయయడు శ్రీభహావిశణు లే. ఇేంద్ర డు గగనుహలుయ ై 
అయౌగజ లహరజని శిక్ష ేంచాలని మతినేంచగహ ఆ శ్రీసరజ నేంద్గగఫాలుడైీ గగఴయధనగజరజనెతోి, గగకులభున యక్ష ేంచి, 
ఇేంద్ర ని గయాభున అణగజేంచీన. 
 

శ్రీ  భారహజు రహజారహఴు గహరజ యచన నేండ  – ఒ కాాం హు ! నీఴు గగఴులకు ఈవాయయేండఴగుట చుత్ 
‘ఇేంద్ర డఴు’గహ విలవయోౌతివి. ఈ కహయణభు చుత్ ద్ుఴత్లు నినన ‘ఉేేంద్రః’ అని లుత్ణయయ. – అని 
సరజఴేంవభు (76.47)నేంద్ ఴరజుేంఫడీన. 
 

భమోరజ మధుేంద్రషోవేం స్హచ తో గగభిరవీాయః 
ఉేేంద్ర ఇతి కాశు ! తాాేం గహషుేంతి బువిద్ుఴతా 
డా. కరీవి నుహయచస్హయధి గహరజ యచన నేండ  – కాాం హు ! నేన ఏవిధభుగహ ఇేంద్ర డనో, అలాగే నీఴు నాకు  ైగహ, 
ఇేంద్ర డుగహ, ఈవాయయడుగహ, స్హాభుగహ, గగఴులచుత్ నిలుఫడాడ ఴు. అేంద్చుత్ నినన బూలోకభులో 
భానఴులు, షాయోభులో ద్ుఴత్లు కూడా ‘ఉేేంద్ర డు’ అని అేంటాయయ. 
 

154. లహభనః 
- నొు టటిలహనిగహ అఴత్రజేంచినలహడు. 
- చకకనైెన, కనలకిేం ైన యూభు గలలహడు. 

ఒేం లహభనామ నభః 
 

శ్రీభహావిశణు ఴు త్న ఐద్ఴ అఴతాయేంలో లహభనడైీ ఫయౌచకీఴరజోని మాచిేంచి, తిరవికభీుడైీ భులోో కభులన 
ఆకభీుేంచీన. 
 

లహభమతి తాుజమతి భద్మ్ ఫయౌమ్ – ‘లహమ్’ అనగహ త్ుజేంచట, లెయౌగకీుకట. ఇలా చఽచినటోయతు 
ఫయౌచకఴీరజో చుత్ గయాభున, లైెబఴభున, రహజుభున ఫమటకు కకీికేంచినలహడు లహభనడు. 
 

శ్రీ యౌేంగహమత్ షఽరజ – లహమో లహలుో త్ామ్ అషు అవో  ఇతి లహభనః – షేంద్యమ ైన నొు టటి ఆకహయభు 
కయౌగజనలహడు లహభనడు. భరగ విధభుగహ – లహమో ఴటుత్ామ్ అషు అవో  ఇతి లహభనః – నొు టటియ ైన 
ఴడుగు (గుయయకుల విద్ాురజధ) షాయూభున ధరజేంచినలహడు లహభనడు. 
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లహభనాఴతాయభు – ననేుహల్ కు చేీంద్ని చిత్రభు (వికీడ మానేండ ) 

 

లహభనని యూస్ ేంద్యుభు ఴయున శ్రీభద్ాభగఴత్భు (8.18.26)లో చకకగహ ఉననది్. 
మజభానః రభుద్తిో ద్యశనీమ భనోయభమ్ 

యూనుహనయూనుహఴమఴమ్ త్స్హాऽషనభాసరహత్ 

 

భరొక విఴయణ – షరహాణ ిలహభాని నమతి ఇతి లహభనః – బకుో ల షకల కహభుతాయచభులన 
రస్హది్ేంచలహడు లహభనడు. త్న షామేంరకహవ ది్ఴుషాయూ ద్యశనభున అనగశీ ేంచి, లహరజ 
సాద్మభులన ఆనేంది్ేంజేములహడు. ఏాం హ షరేా లహభనీః ఏశ శ  షరహాణ ిలహభాని నమతి 
(ఛాేంద్రగగునిశత్ణో  4.25) 
 

ద్రశిిన్ షాకహనాో ా లహభాని షఖాని నమతతి మః ష లహభనో. త్నన వేవిేంచులహరజకి త్న ది్ఴుకహేంత్ణలతో 
షఖభులన ఇచుేలహడు లహభనడు. 
 

భధుు లహభనభావనేం విళేా  ద్ులహ ఉనుహషతు (కఠగనిశత్ణో  3.5). సాద్మ కభలభు భధుభాగభున 
విలవలుో త్ణనన లహభనని షకల ద్ుఴత్లున ఉనుహవేంచచనానయయ. 
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155. నుహర ేంవుః 
ఎేంతో ఎతీతోన, ఉననత్మ ైన, విస్హో యమ ైన ద్ుసభు గలలహడు. 

ఒేం నుహర ేంవల ేనభః 
 

నుహర వునతు రకరేేణ ఊయధవమ్ ఇతి నుహర ేంవుః – ఫయౌ చకఴీరజో భూడడుగులు ద్ానభుచేటక ై జలభున ధాయగహ 
నుత మగహనే లహభనడు ఇేంతిేంతైీ, తానిేంతైీ, బూనభ ేంత్రహళభులన అతికీభుేంచచఽ,  తిరవికీభుడైీ 
ఫరహాాేండాేంత్ షేంఴరజధమయ ున. అుడు ఆమన వరీయేంలో షకలద్ుఴత్లు కనిేంచాయయ. బూభుయే ఆమన 
నుహద్ఠభయ ున. ఆకహవభు శియషసగహ నయ ున. షఽయుచేంద్ర లు కననలాయ న.  
తోయోత్ణతితు సవేో  లహభనోऽబూద్లహభనః 
షయాద్ుఴభమేం యూేం ద్యశమాభాషలె ైరబుః 
బూనుహద్ః ద్్ుః శియళహేషు చేంద్ార ద్తిాు చ చుఴ 
 

లహభనడు తిరవికభీుడైీన షేంద్య, భేంగళ యూభున సరజఴేంవభు (31.89)లో భనోసయభుగహ 
ఴరజుేంచినాయయ. లహుఖాునకయోలు ఈ రభాణభున త్యచగహ ఉద్సరజేంచాయయ. 
త్షు వికభీతో బూభుమ్ చేంద్ార ద్తి్ు స్హచ నాేంత్రే 
నబః రకభీాణషు నాభిద్ుళ ేఴుఴవచత్ 
షఽయుచేంద్ర లు భుేంద్ కననలగహనయ ున. త్యయలహత్ ఉద్య షభభు, త్యయలహత్ నాభిఴద్ద , త్యయలహత్ 
మోకహళళఴద్ద గగచరజేంచీన. 
 

ఈ విశమేంలో నుత త్న భాగఴత్ేంలోని ఴయున తీలుగులహరజకి షరజచిత్భు..  
ఇేంతిేంతీై ఴటుడ ేంత్య ై భరజము తానిేంతీై నభ  వీధి   ై
నేంతీై తోమద్ భేండలాగభీున కలోేంతీై రభారహశి   ై
నేంతీై చేంద్ర ని కేంత్య ై ధర ఴుని  ై నేంతీై భసరహాటట  ై
నేంతీై షత్ు ద్రననత్ణేండగుచ ఫరహాాేండాేంత్ షేంఴరజధ య .ై  

యవి బిేంఫేంఫుభుేం నుహత్రభగు ఛత్రేంఫ  ైశిరగ యత్నమ ై 
వీఴణాలేంకాతియ  ైగఱాబయణమ  ైస్ ఴయుకమేూయమ  ై
ఛవిభత్కేంకణమ  ైకటటషచయౌ నద్ేంచత్ ఘేంటయ  ైనఽుయ 

రఴయేంఫ  ైద్ఠ మ  ైఴటుడు తా ఫరహాాేండభున్ నిేండుచగన్. 
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156. అమోఘః 
ఆమన రతికహయుభు విళేఴేంచి కహయణముకోభు. ఴుయధభు కహద్. యభాయచభు ఉననది్. 

ఒేం అమోఘామ నభః 
 

ఈ నాభభు ర ేండుభాయయో  ఴషో ేంది్. 
12ఴ ళలో కభు. 111ఴ నాభభు. అమోఘః – అమోఘః ుేండరకీహక్షో ఴాశకరహా ఴాాం హకాతిః 
17ఴ ళలో కభు. 156ఴ నాభభు. అమోఘః – ఉేేంద్రర  లహభనః నుహర ేంవుః అమోఘః వుచియూరజిత్ః 
మోఘభు అనగహ ఴుయచభు. (మోఘమ్ నియయధకమ్ – అభయకరవభు). అమోఘభు అనగహ ఴుయచభు కహనిది్. 
అయచఴేంత్మ ైనది్. విళేఴేంచి పయౌేంచనది్.  
 

111ఴ నాభభు. అమోఘః – బకుో లకు నివేమభుగహ షత్పలభులు రస్హది్ేంచలహడు. 
156ఴ నాభభు. అమోఘః – ఆమన చువే రతినికి ఏద్ర  యభాయచభుేండున. 
 

శ్రీ బటుి లు లహభనాఴతాయయేంగహ త్భ లహుఖున కొనస్హగజేంచాయయ - న మోఘమ్ చుఴిత్మ్ మషు షః 
అమోఘః. ఆమన కహయుభు ఏదీ్ ఴుయధభు కహద్. 
ఫలేవే లహషఴస్హు కాతారీచ కయణాత్భమ్ 

భానాతత్ రభాఴతాా ద్మోఘః రజకరీజోత్ః 
ఫద్ధ వత్ణర ఴుల ైన  ఫయౌచకఴీరజో, భరజము ద్ులేేంద్ర ల కరరజకలన కేస్హరజ తరహేడు కహఫటటి అమోఘమ ైన 
భశ భ కలలహడు  అని  చీఫడుచననలహడు. శ్రీభహావిశణు ఴు లహభనడైీ ఫయౌని మాచిేంచి, 
ర ేండడుగులతో ఫరహాాేండభున కొయౌచినేంద్న ఇేంద్ర నకు తిరజగజ రహజుభు లభిేంచీన. భూడఴ అడుగు ఫయౌ 
త్ల ై మో, నుహతాళభునకు తరర కికలేవనేంద్ఴలన, ఫయౌకి భహాబకుో డనే గౌయఴభు లభిేంచీన. మజఞభులో 
ఫయౌ షభరజేంచిన సవిషసన షకల ద్ుఴత్లున వాకరజేంచిరజ. ఫయౌకి భనఴు ద్వి లభిేంచిేంది్. కనక 
బగలహనని కహయుభులు ఏవీ ఴుయధభు కహలేద్. 
 

157. వుచిః 
యభ నుహఴనభూరజో. ఏ విధమ ైన ద్రశ భాయౌనుభులున అేంటనిలహడు. 

ఒేం వుచయ ేనభః 
ఈ నాభభు ర ేండుభాయయో  ఴషో ేంది్. 
17ఴ ళలో కభు. 157ఴ నాభభు. వుచిః – ఉేేంద్రర  లహభనః నుహర ేంవుయమోఘః వుచియూరజిత్ః 
27ఴ ళలో కభు. 252ఴ నాభభు. వుచిః – అషేంఖుేయో అరమేమాతాా విశిశిః శిశికాత్ వుచిః 
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వుచమతి ఇతి వుచిః – వుబరయచలహడు. యభ విత్ణర డు. కయా రభాఴభులు యభాత్ాకు ఴరజోేంచఴు. 
 

షామేంకాతో కహరేశణ మతికేంచిత్్రత్ణుకిమీామ్ 

అనకే్షవచతో యోऽస్  వుచిస్హసాద్ధయాద్రభనః 
షామేంగహ తాన భానఴులకు ఉకహయేం చుస్హో డు కహని లహరజనేంచి ఏ విధమ ైన రతిపలానీన ఆశిేంచడు 
కనక అమన విత్ణర డు. భరజము త్నన షారజేంచులహరజని విత్ణర లుగహ చువేలహడు. 
 

శ్రీభహావిశణు ఴు ‘వితార ణాేం చ విత్రమ్’. అేంతు కహద్. ఆమనన ధాునిేంచి, ూజేంచలహరజ నుహభులు 
టాేంచలగున. లహయయన విత్ణర లగుద్యయ. బగఴేంత్ణడు ధయా షాయూుడైీనేంద్న, వుద్ధ షత్ా 
షాయూుడైీనేంద్న, బగఴేంత్ణనికి షేంఫేంధిేంచిన ద్ుది్మున అవిత్రభు కహద్. ఫయౌని అణచి, ఇేంద్ర నికి 
షహామడ నేంద్న ఆమన క్షనుహతి అనిేంచఴచేన. కహని ఫయౌకి భరజేంత్ రయోజనభు నగూడీన. 
శ్రీభనానరహమణుడు ఫయౌకి ద్ాాయనుహలకుడయ ున. 
వుద్ధమ్ అనుహవిద్ధమ్ – ఈళహలహళలునిశత్ణో . 
అషయశవే భహాన్ వుచిః 
 

బగఴేంత్ణని విత్రత్న భరజేంత్ వివదీ్కరజషఽో  శ్రీ షత్ుద్ుఴ లహవశిగహయయఇలా చీనుహయయ – షాఴిలోని స్ ేంద్యు 
భాధయుభులు బగఴేంత్ణని వుచిత్ాభున చాటటచీుచననవి. ూఴులు, తాఴులు, వ లయేయయలు, 
లోగహలులు బగఴేంత్ణని గుణగహనభు చుముచ, భనస్హ లహచా కయాణా విత్రభుగహ నేండఴల నని 
ఫో ధిేంచచననవి. 
   
158. ఊరజిత్ః 
అనేంత్ వకిో స్హభయధా షేంననడు. 

ఒేం ఊరజితామ నభః 
 

‘ఊరహి ’ అనగహ ఫలభు. ఇది్ బగఴేంత్ణని శడుో ణభులలో కటట. ద్శిశిక్షణ, శిశియక్షణ, య్లాభాత్రభుగ షకల 
బుఴనభుల భాయభున ఴశ ేంచట ఴేంటట ఆమన య్లలన షారజషఽో , ఆమన ఫలభున అయచేం 
చుషకరఴడానికికి భనేం రమతినేంచఴచేన. అమన అనేంత్ ఫలషేంననడు. అేంతు కహద్. షకల 
బూత్భులలోని ఫల లైెబఴభులు కూడ బగఴేంత్ణనిఴలోనే కలుగుచననవి.  
 

మద్ుద్ిా బూతి భత్సత్ాేం శ్రీభద్ఽరజిత్మేఴలహ  
త్తో్ద్ులహగచఛ త్ాేం భభ తుజోేంవ షేంబఴమ్ – గీత్ 10.41 
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విబూతిముకోమ ైన, అనగహ ఐవాయు ముకోభు, కహేంతిముకోభు, వకిోముకోభు ఐన ఴషో ఴు ఏదైీ్నా నా 
తుజషసయొకక అేంవభునేండ యే కయౌగజనది్గహ తీయౌవకొనభు. 
 

అేంద్రజలోని ఫలభు బగఴేంత్ణనిఴలోనే కలుగుచననది్.  కుక భేంత్రభులద్ాారహ ూరీాకులు ఫలానిన 
కరరహయయ. 
ఊరహి ద్ుతామ్ అఴస్త ుజస్హేం తాామ్ ఫా స్త భభద్ామ కమ్ వత్కీతో – ఋగేాద్భు 8.36.3 

ఊరహి  నాషా షభుాం త ద్ిద్ుశ న – ఋగేాద్భు 3.3.7 
ఊయోస్హుేంగజయషఽుయుభరద్ా ఊయిమ్ భయ ద్ుశ  – మజురేాద్భు 4.15 

ఫలభవ ఫలమ్ భయ ద్ుశ   – మజురేాద్భు 19.9 

ఊరగి  ఫలమ్ ష ఒజో భ ఆగన్  – అధయాణ లేద్భు 18.4.53 

ఒజోऽవ షసో ऽవ ఫలభవ భార ऽజోవ 
 

159. అతేంద్రః 
ఇేంద్ర నికేంటె అధికుడు 

ఒేం అతేంద్ార మ నభః 
 

శ్రీభహావిశణు ఴు ద్ుఴత్లకున, ద్ుఴత్ల నుహలకునకున యక్షకుడు. ఆమన కాఴలోనే ఇేంద్ర నికి ఆ లైెబఴభు 
నుహర ో ేంచీన. 
 

శ్రీక ైఴలు స్హయధినేండ  – ఇేంద్ర నికి త్భుాడు అయటటకీ ఐవాయుభులో అత్నిని భుేంచినలహడు. 
 

శ్రీ చినామానేంద్ – లేద్ాేంత్యభుగహ ఇేంద్ర డు ఇేంది్రమభులకు. భనషకు, ఫుది్ధకి రతక. భనషసనకు 
ఆధాయభు ఆత్ా. అనిన ఆత్ాలకున ఆధాయభు యభాత్ణాడు. అతేంది్రముడు. 
 

160. షేంగీసః 
- షలబభుగహ, కేఴలభు బకిోఴలోనే, నొు ేంద్నగులహడు (అేంద్ఫాటులో ఉేండులహడు). 
- రళమ కహలభున షభషోభున త్నమేంద్ చుయయేకొనలహడు. 
- షభషోభున కయౌ త్న అధీనభులో ఉేంచకొననలహడు. 

ఒేం షేంగీహామ నభః 
 

‘షేంగశీ ేంచట’ అనగహ కయౌ టుి కొనట, ద్గోయకు తవకొనట, షాేంత్భు చువకొనట అనే అరహధ లునానయ. 
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శ్రీ బటుి ల లహుఖు – అథః బక ్ోః అమతునన షేంగసీమతి ఇతి షేంగసీః.  ద్దగహ వభీ లేకుేండా, అేంటే కేఴలేం 
బకిో కయౌగజముేండడేం ద్ాారహ, బకుో లకు ఆ లైెకుేంఠలహషడు అేంద్ఫాటులో ఉేంటాడు. బకిో యోగభునకు వభీ 
లేద్. ఖయయే లేద్. కహని ఆ జగనానధని అేంది్ుచేకొనఴచేన. 
 

శ్రీ వేంకయయల లహుఖు – షరేా ాం హమ్ షేంసాత్ రతి షేంహారహత్ షేంగసీః. రళమకహలభున షభషోభున ఆ 
విళేావాయయడు త్నమేంద్ వియ్నభు చువకొనన (షేంగశీ ేంచన.) 
 

శ్రీ చినామానేంద్ – బగఴేంత్ణడు జగత్ణో నేంత్టటని కయౌ ముేంచన. కనక ఆమన షేంగసీృడు. 
 

శ్రీ షత్ుద్ులో లహవశి – షభ-గసీ-షేంగసీః – షకల బూత్భుల అేంత్వచత్భగు ఆత్ా బగఴత్సవయూమే.  ఆ 
యభాత్ణాడు అనినేంటట అేంత్రహత్ాయ ైనేంద్న, అనినేంటటని కయౌ టుి కొనేది్ ఆమనే. (ూలద్ేండలో ద్ాయేం 
ఴల  షకల జీఴులేంద్యౌ ఆత్ా కకటే). అనినేంటటని కయౌనేంద్న ఆమన షేంగసీృడు. 
 

161. షయోః 
త్నన తానే షాజేంచకొని, త్ననేండ  షభషోభున షాజేంచినలహడు. 

ఒేం షరహో మ నభః 
 

షాజతి ఇతి షయోః – షాఴిేంచలహడు ‘షయోః’. ‘షాజ్’ అనే ధాత్ణఴునేండ  ఈ నాభభున విఴరజేంచఴచేన. 
వచతి, రళమ కహయుభులకు భుేంద్గహ షాఴి కహయుభు జరజగజనది్. షాఴిమేంత్ము ఆమన యూమే. 
 

ఫరహాాద్ిబుః షాజుతుమః షయోః త్ేం రజచక్షతు – ఫరహాాది్ ద్ుఴత్లన ఉద్ధరజేంచడానికి త్నకు తానగహ 
షాజేంఫడులహడు.   
 

గీతా- త్త్ా విలేచనీ లహుఖు నేండ  (ేండ త్ జమద్మాల్ గగమేంద్కహ యచన)–  

భీశా తాభసృడు ఇటోనెన – లహషద్ుఴ బగలహనడు ద్ుఴద్ుఴుడు. షయాళేశీణి డు. ఆమనయే ధయాభు. 
ధయాజుఞ డు. ఴయద్డు. షయాభనోయథభులన ఈడుయయేలహడు. అత్డు కయో, కయా, షామేంరబుఴు. బూత్ 
బవిశుత్ ఴయోభానభులన, షేంధులన, ది్వలన, ఆకహవభున, అనిన నిమభభులన ఈ జనాయదనడు 
షాజేంచీన. భహాత్ణాడున, ళహవాత్ణడున ఐన ఈ రబులే ఋశణలన, త్షసలన, జగత్సాఴిని చుము 
రజాతిని షాఴిేంచీన. నుహర ణులేంద్రజకిని అగజీుడైీన షేంకయేణుని కూడ ఇత్డు షాఴిేంచీన. లోకభులు 
ఆది్ళేశణని ‘అనేంత్ణడు’ అని లుచన. యాత్భులతో షహా ాథి్ాని ధరజేంచ ఆది్ళేశణడు కూడ 
ఈమననేండ యే ఉత్ననడాయ న. ఈమనయే లహరహస, నావేంస, లహభనాది్ అఴతాయభులు ద్ాల ేన. 
అేంద్రజకిని త్యోౌము, త్ేండ రము ఇత్డు. ఈమనకేంటె ళేశీణి డు భరజయొకడు లేడు. ఇత్డు కేవఴుడు. యభ 



శీ్ర విశణు  షసషరనాభ స్తో త్రభు - విఴయణ 

17 ఴ ళలో కభు - 9 ఴ జేీ 

తుజఃషాయూుడు. అేంద్రజకిని తాభసృడు. భునలు ఈమనన సాఴకేవుడు అని యౌచీద్యయ. ఇత్డు  
ఆచాయయుడు. త్ాద్ుఴుడు. గుయయడు. ఈ శ్రీకాశణు ని అనగసీభునకు నుహత్ణర డైీనలహనికి అక్షమలోకనుహర ో  
కలుగున. బగలహనడైీన ఈ కేవఴుని బమగషీో డు వయణునొు ేంది్, ఈమనన షో తిేంచినచగ అత్డు 
బమవిభుకుో డైీ యభ షఖభున నొు ేంద్న. శ్రీకాశు బగలహనని వయణు నుొ ేంది్నలహయయ మోసనుహవభులలో 
చికుకకొనయయ. భహాబమభు (షేంకటభు)నకు గురజయ ైనలహరజని కూడ బగలహనడైీన జనాయదనడు 
అనక్షణభూ కహనుహడుచేండున. 
 

య ేచ కాశుేం రద్ుేంతు తు న భుసుేంతి భానలహః 
బయ ేభసతి భగహనేంవే నుహతి నిత్ుేం జనాయదన – భహాభాయత్భు. భీశా యాభు. 67/24 

  
162. ధాతాతాా 

- షకల జీలహత్ాలకున ఆధాయమ ైనటటిలహడు (ధరజేంచలహడు).  
- శడాభఴ వికహయభులు లేనిలహడు. 

ఒేం ధాతాత్ాన ేనభః 
 

ధాత్ః ఆతాా యనే షః ధాతాతాా – అనిన ఆత్ాలన ధరజేంచి (చుటటి ) ముననలహడు. జనన, భయణ, కహభ, 
కరీధాది్ వికహయభులకు అతత్భుగ ఴరజోలుో  షరహాేంత్రహుభు. 
 

163. నిమభః 
ళహషన కయో. నిమభభులనేయయచి, నిమేంతిరేంచి, నడులహడు. 

ఒేం నిమభామ నభః 
17ఴ ళలో కభు. 163ఴ నాభభు. ‘నిమభః’ – అతేంద్రః షేంగసీః షరగో  ధాతాతాా నిమమో మభ: 
92ఴ ళలో కభు. 869ఴ నాభభు. ‘నిమభః’ లేద్ా ‘అనిమభః’ – ‘అరహజత్ః షయాషసో  నిమేంతా నిమమో 
మభః’  లేద్ా ‘అరహజత్ః షయాషసో  నిమేంతాऽనిమమోऽమభః’ 
 

నిమభుతు జగద్ుున నిమభః ష ఉద్రీజత్ః – ఎనిచుత్ జగత్ణో  అేంతా నిమభుేంఫడుత్ణేంద్ర  ఆమన 
నిమభుడు. నిమభతి ఇతి నిమభః – నిమభభులనగహ విధివిధానభులు. ఇేంద్కు ధాత్ణలైెన 
‘మమ్’కు ర ేండు అరహచ లునానయ. 
మమ్ – ఉయమే – యులేక్ష ేంచట, ని చుయేంచట. 
మమ్ – రజలేశణే – చటుి భుటుి ట, అధీనభులోనేంచకొనట. 
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అనినేంటటని షాఴిేంచినలహడు బగలహనడు షామభుగహ అనిన బూత్భులేంద్న ఆత్ాస్హక్ష య ై మునానడు. 
కనక అేంద్రజని నిమేంతిరేంచట ఆమనకే స్హధుభు. ఆమన ళహషనభునకు లోఫడ యే ేంచబూత్భులు, 
షఽయుచేంద్రా ది్ ద్ుఴత్లు ఴరజోేంచన. 
 

164. మభః 
రజనుహయౌేంచలహడు. షభషోభున ఴవభు కహవిేంచకొననలహడు. 

ఒేం మభామ నభః 
 
17ఴ ళలో కేంలోని 163, 164 నాభభులు. నిమభః, మభః – అతేంద్రః షేంగసీః షరగో  ధాతాతాా నిమమో మభ: 
92ఴ ళలో కేంలోని 869, 870 నాభభులు. నిమభః, మభః లేద్ా అనిమభః, అమభః – ‘అరహజత్ః 
షయాషసో  నిమేంతా నిమమో మభః’ లేద్ా ‘అరహజత్ః షయాషసో  నిమేంతాऽనిమమోऽమభః’ 
 
అకేంటకేం చానకూలేం మచేత త్ుఖిలేం మభః – ఈ జగత్ణో న త్న బకుో లకు అనకూలేంగహ, అఴరగధాలు 
లేకుేండా చువేలహడు. 
మచఛతి ఇతి మభః – లేద్ా – మభమతి ఇతి మభః – అేంత్మున శ్రీసరజకి అధీనమ ై 
నుహయౌేంఫడుచననది్. ఆమన షకల బూత్భులేంద్న అేంత్వచత్ణడైీ లహనిని నుహయౌేంచచేండున. భరజము 
షఽయుభేండల భధుఴరజోయ ై బూభు ైని షకల జీఴరహషలన నుహయౌేంచన. ఇేంద్కు వాత్ణలనేండ   కుక 
ఆధారహలునానయ. ఫాసద్ాయణుకరనిశత్ణో  –  

3.7.15 – మః షరహాణి బూతాని అేంత్రగ మభమతి. 
? – మః ాథ్ీా మ్ అేంత్రగ మభమతి 

3.7.3 – మః ఆతాానమ్ అేంత్రగ మభమతి 

 

శ్రీ  భారహజు రహజారహఴు యచననేండ  – 

బకిో, జాఞ న, కయా భాయోభులలో ఏ భాయోభున స్హధిేంచచననన మభ, నిమభభులు అత్ుేంత్ 
రధానభులు.  
మభభులు అనగహ 
1. అశ ేంష (ఏ నుహర ణికిని శ ేంష చుమకుేండుట) 
2. షత్ుభు (నిజభు లుకుట) 
3. అవోేమభు (ద్ ేంగత్నభు చుమకుేండుట) 
4. ఫరసాచయుభు (ఇేంది్రమ నిగసీభు) 



శీ్ర విశణు  షసషరనాభ స్తో త్రభు - విఴయణ 

17 ఴ ళలో కభు - 11 ఴ జేీ 

5. అషేంగసీభు (ఇత్యయలనేండ  వాకరజేంకుేండుట) 
 

నిమభభులు అనగహ 
1. షేంతోశభు (షఖ ద్ఃఖాది్ ద్ాేంద్ాభులమేంద్ షభత్ాభు) 
2. ళౌచభు (వరీయభు, భనషసల వుది్ధ ) 
3. త్షస (ళహరీరజక, లహచిక, భానవక నిమభభు) 
4. స్హాధాుమభు (ుణుగేీంథ ఠనభు) 
5. ఈవాయ రణిధానభు (బగఴేంత్ణని వయణాగతి) 
ఈ ద్వవిధ గుణభుల అనాం హి నభు చుత్ భానఴుడు భహాత్ణాడగున. కహఴుననే ఈ షోఴరహజభులో వీనికి 
ఎకుకఴ నుహర ధానుభూమఫడీన. 
 

 

 

 

(1) శీ్ర నయవేంసన్ కాశుభాచారజ ఆేంగో యచనకు ఇద్ ితలీుగు అనలహద్భు.  
(2) బగఴద్ీో త్ ళలో కభుల తాత్యుభు గీతా రస్, గగయఖూర్ రచయణనేండ .  
 

 

 



వీౄ వివణు  శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ 

18ళ ళలో కభు - 1 ళ జేీ 

 
 

 

 

 

 

 

 

లేద్యో ల దై్ోః శద్ాయోగ ీవీయవే భాధలో భధః |  
అతీంద్రరయో భవేభాయో భషోత్ాసషో  భవేఫఱః || (18) 

 

 

 

 

165. లేద్ోః 
- తి్యౌవహకొన ఫడులసడు (లేద్రత్ణమ్ ఴకోః లదే్ోః) 
- తి్యౌవహకొన ద్గినలసడు (లేద్నాయహత్ాాత్ లేద్ోః, లేద్రత్ణమ్ యోగ్ోః ఇతి లదే్ోః) 

ఒీం లదే్ాోమ నభః 
 

భుభుక్షుళుఱు, జ్ఞా నఱు, త్ాశఱు ఆ యఫరషమభున తి్యౌవహకొనటకే శద్ా రమతినీంచద్యు. అన్నన 
జ్, త్, కయమ, విద్ాోద్ఱ ద్ాారసన తి్యౌమఫడునద్ర ఆ యఫరషమమే. 
క ైళఱో 22 – లదే్ిైయనకే  ైయషమళే లదే్ోః – అన్నన లేద్భుఱళఱోన తి్యౌవహకొనద్గినద్ర నేనే. 
వౄీభవేవివణు లే యభశత్ోభు. ఇద్ర తి్యౌవహకొనన త్యులసత్ త్కూినవి అన్ననమున తి్యౌవహనటలో . అన్న 
వౄ ీచినమమానీంద్ విళరిీంచాయు. 
 

జ్యోతివసభహ త్జ్యయ ోతిః త్భశః యభుచోత్ీ 
జ్ఞా నీం జ్ేామీం జ్ఞా నగ్భోీం షఽద్ర శయాశో విఴహి త్మ్ – గీత్ 13.17 
ఆ యఫరషమ అన్నన జ్యోత్ణఱకున జ్యోతి (యీంజ్యోతి). భామాతత్ణడున, జ్ఞా న శాయూుడున, 
తి్యౌవహకొనద్గినలసడున, త్త్ాజ్ఞా నభుద్ాారస ప్సర ుోడున అత్డీ. శయాప్సర ణుఱ షఽద్మభుఱమీంద్ 
విళేవభుగస ఉీండులసడున అత్డీ. 
శయాశోచాషీం షఽద్రశన్ననవివతో  భతో్ః శమఽతిర్ జ్ఞా నభప్త షనీం చ 

లేద్ిఴైచ శర ైా యషమళే లేద్యో లదే్ానోకఽద్ీా ద్విద్ళీ చాషమ్ – గీత్ 15.15 



వీౄ వివణు  శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ 

18ళ ళలో కభు - 2 ళ జేీ 

శభశో ప్సర ణుఱ షఽద్మభుఱఱో అీంత్రసోభుగస ఉననలసడన నేనే. నానీండుయే శమఽతి, జ్ఞా నభు, 
అప్త షనభు (శీందీ్షభున త్ొఱగిీంచట) కఱుగ్ుచననవి. లేద్భుఱద్ాారస తి్యౌవహకొనద్గినలసడన నేనే. 
లేద్ాీంత్కయోన, లేద్జా్ఞడన కూడ నేనే. 
 

166. ల దై్ోః 
- విద్ోఱన్ననమున తి్యౌవహనలసడు. శయాజా్ఞడు. 
- జ్నన భయణ చకభీునీండు త్న బకుో ఱన భుకుో ఱుగస చీమడీం తి్యౌవహనలసడు. 

ఒీం ల దై్ాోమ నభః 
 

‘విద్ో’ న రిగినలసడు ల ైద్ోడు. వౄీభవేవివణు లే అనాద్రగసననన విద్ోఱన్ననీంటిన్న తి్యౌవహనలసడు. విఴాభునకు, 
విఴాభుఱోన్న శకఱ విద్ాోజ్ఞా నభుఱకు శఽఴహోకయో ఆమనే. ఆమన క రక ఱేన్న విద్ో ఱేద్. అీంతీ్కసద్. 
లేర ళారికూ అన్నన విద్ోఱు తి్యౌమళు. అమనొకిడీ శకఱశఽఴహోవిద్ో న రిగిన ల ైద్ోడు. 
 

విళసాన్న ద్ీళ లసమునాన్న విద్ాాన్ – మజ్ఞరేాద్భు 7.43 
ఈఴాయః శయావిద్ాోనామ్ – తైి్తో్రీమాయణోకభు 10.21 
ఆమన శయావిద్ో. భవేవిద్ో. విదీ్ోఴాయుడు. లేద్విద్డు. లేద్లేద్ోడు. ల ైద్ోడు.  వుక్షుఱఱోన, 
కూభీుకీటకసద్ఱఱోన కూడ భనభు గ్భన్నీంచీ ఫుద్రధ , జ్ఞా నభు భనకు శయాద్ా బగ్ళీంత్ణన్న 
శయాజా్త్ాభున, శరసాీంత్రసోభుత్ాభున శచిీంచన. ఆమన ద్వేళయే భనకు యభాయథభు. 
 

లేద్రత్ాణాీం బలసఖ్ోశో గ్ద్నో విన్నళరిోనీమ్ 

విద్ాోభధతీ్ ీలదే్తీి యో ల దై్ోః శ భుద్ాషఽత్ః 
త్నన ఉప్సవహీంచీలసరిన్న బళఫీంధాఱనీండు విభుకుో ఱుగస చీవహ, విద్ోన (జ్ఞా నాన్నన) తి్యౌమజే్ములసడు. 
వౄీ బటటో ఱ రతీ్ోక శచన – వౄీషరియే భన ప్సభుఱన షరిీంచి, కయమఫీంధభుఱన త్ొఱగిీంచి, 
జ్ననభయణ చకభీునీండు భుకూోన్న రవెసద్రీంచ విద్ోన రిగినలసడు. కనక ల ైద్ోడు. జ్గ్ద్ు యుళు. 
 

ల ైద్ోడు అనగస ‘డాకోర్’ అన్న వెసభానాోయథభు. ఈ అయథభుఱో కూడ లసోఖ్ాోనకయోఱు ుయువత తో్భున్న 
కీరిోీంచినాయు. (‘భివక్’ అనే నాభభు కూడ త్యులసత్ ళశో ీంద్ర.) 
 

వౄ ీచినమమానీంద్ – అషీంకసయభు, భామ, అజ్ఞా నభు అనే లసోధఱత్ో ఫాధడుత్ణనన ఱోకభుఱన 
ఫాగ్ుచీమగ్యౌగిన ల ైద్ోడు ఆమన. ఇదీ్ అయథభుఱో వౄీ బటటో ఱు చహన రభాణభునఫటోి, శకఱ 
ప్సభుఱన నవృీంజే్మున గ్నక వౄీషరి ల ైద్ోడు. 
మయేు భీంద్య భాత్ోర ऽహ ప్సశో కయమణః 



వీౄ వివణు  శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ 

18ళ ళలో కభు - 3 ళ జేీ 

కఴేళమ్ ల ైద్ోమ్ అవెసధో ద్రసాోధరరిళ నఴోతి – వివణు ధయమభు 69.110 

మేయు యాత్భీంత్టి ప్సభుఱు ప్త ర గ ైనన శరే, కేఴళున్న అరిచీంచినటోయతీ్ ఆ ప్సభుఱనీన నవృీంచన. 
ల ైద్ోన్న ల ైద్ోభుళఱన ద్రసాోధఱు త్ొఱగిప్త యనటలో , కేఴలసయచన ళఱన ప్సభుఱు నవృీంచన. 
 

తియులేీంకట యభణుడు కోరి భమేమయౌన కుఱదైి్ళభు. రోగ్భుఱన్ననీంటిన్న అణగిీంచ ద్రలయోవధభు. చిడనీక 
ఫరతికూీంచీ వహద్ధభీంత్రభు. కోరికఱు ళరిషీంచ కసఱమేఘభు. 
 

167. శద్ాయోగ ీ

- బకుో ఱటో ఎఱోుడు జ్ఞగ్యూకుడైి అీంద్ఫాటటఱో ఉీండులసడు. 
- శయా లసోహయ ై విఴాభున అవిచిిననభుగస న్నఱుులసడు. 
- శద్ా ధయమభారసు నళరిో య ైనలసడు. 
- యోగ్చిీంత్నఱో న్నభగ్ునడైిన శచిచద్ానీంద్ శాయూుడు. 
- ఎఱోుడు శభత్ా ఫాళన కయౌగినలసడు. 

ఒీం శద్ాయోగని ేనభః 
 

వౄీ బటటో ఱ లసోఖ్ో – బగ్లసనడు బకుో ఱటో శద్ా జ్ఞగ్ఽత్ణడైి ముీండున. అీంద్రిఱోన అీంత్రసోభుయ ై 
ల ఱుగ ీంద్చీండున. కనక భనమెుడు ూజీంచినా, ఴయణు కోరినా, శమరిీంచినా ఆమన భనకు 
అీంద్ఫాటటఱోనీండు భనఱన ఫరర చన. రసలే ఈఴాయ!  కసళలే ళయద్! శీంయక్ుీంచ బద్రా త్మకస! అన్న 
గ్జే్ీంద్ర డు ఴయణు లేడగ్నే అనన రశననీండు శీంయీంభియ ై 
వహరకిూీం జ్ డు, ఴీంఖ్ చక ీముగ్భుీం జ్ేద్యయ శీంధరీండ ీ

రలిసయీంఫున జీయ డబరగ్తిీం ఫన్ననీం డాకరిుకసీం 

త్య ధభుమఱోభు జ్కి నొతో్డు విలసద్ ప్తర తిథత్ వౄీ కుచో 
రచిఱీాీంచఱమెైన వీడడు గ్జ్ ప్సర ణాళనోత్ాసశయి ై. 
 

వౄీ శత్ోదీ్లో లసవహవి భూడు విధాఱుగస ఈ నాభభున విళరిీంచాయు –  

శత్ః అయోగీ, శద్ాయోగ,ీ శద్ా అయోగీ  
‘శత్స్’ అనగస శభభాళభు. ‘అముజ్’ అనగస కఱుుట, శీంధాన్నీంచట. ఈ నాభభునకు 
భూఱధాత్ణళుఱు కూడా ఫషృవిధభుఱుగస ఉత్ననభుఱు. 
ముగి – ళయయనే – ళరియీంచట, ళద్యౌలేముట  
ముజ్ – శభాధౌ – భనశసన కేీందీ్రకరిీంచట 

ముజ్ – యోగే – కఱుుట, ఐకోభగ్ుట 
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ముజ్ – శీంమభనే – జ్త్ చీముట 

శత్ః అయోగ ీశద్ాయోగీ – బగ్ళీంత్ణడు శయాలసోహయ ై ఱోకభుఱన కయౌహముీంచన. శద్ిళై యోజ్మతి 
శీంమభమతి విళసాన్ ఱోకసన్ శ శద్ాయోగ ీ– బగ్ళీంత్ణడు ఇీంద్ కఱడు అీంద్ ఱేడన్న శీందీ్షభు 
ళఱద్. చకూ ీశరోాగ్త్ణడు. ఎీంది్ీంద్ ల ద్కూ చచిన అీంద్ీందీ్ కఱడు. 
 

శత్ోభు, ధయమభు కసన్నలసన్నన్న అన్ననీంటిన్న త్ోజీంచినీంద్న వౄీషరి ‘శద్ాయోగి’ మగ్ున. శత్ోప్సఱనకు, 
ధయమ యక్షణకు ఆమన శద్ా అళత్రిీంచి శజ్యనఱన కసచచీండున. 
 

ఎఱోుడు ఆమన యోగ్భూరిోయ ై (శభత్ా భాళన కయౌగి) ఉననీంద్న ఆమన ‘శద్ాయోగి’. 
శచిచద్ానీంద్ూయు యఫరషమభు. వుద్ధశత్ాభూరిో. రసగ్దీ్ావయశిత్ణడు. జ్ఞా నానీంద్భముడు. శద్ాయోగ్ః 
అశో అవహో  ఇతి త్మ్ శద్ాయోగినమ్, శద్ా యోగ్వౄఱమ్ శాభాళ ధరసమణమ్ లస. 
 

ధయమచకీభు యచయత్ (ేయు తి్యౌమద్) లసోఖ్ాోనభు రకసయభు రజ్ఱు భూడువిధభుఱ ైన జీళనభు 
గ్డుుచీంద్యు. రోగి, భోగి, యోగి. వీన్నఱో ఇీంద్రరమభుఱన న్నగ్శీిీంచి, ఇీంద్రరమ వెౌఖ్ోభుఱన 
రిత్ోజీంచి, యభ ుయువణన్న యీంధాభభు ై ద్ఽఴహో న్నఱుు జీళనామయుభు యోగ్భు. ఈ భాయుీంఱో 
ఆరోగ్ోభు, ఆనీంద్భు, మోక్షభు ఱభివెసో య. అటోి భారసు నళయుో ఱు శద్ాయోగియ ైన యభాత్ణమన్న ైననే 
భనశ న్నఱుుకొీంద్యు. 
 

168. వీయవే 

ఫఱళీంత్ణఱగ్ు ద్వణో ఱన నాఴనభు చీములసడు. 

ఒీం వీయఘ్నన నభః 
 

ఈ నాభభు 168, 747, 927ళ నాభభుఱుగస భూడుభాయుో  ళశో ీంద్ర. 
18ళ ళలో కభు. 168ళ నాభభు. వీయవే - లేద్యో ల దై్ోః శద్ాయోగ ీవీయవే భాధలో భధః 
79ళ ళలో కభు. 747ళ నాభభు. వీయవే - వీయవే వివభః వూనోో ఘఽత్ావౄయచఱఴచఱః 
99ళ ళలో కభు. 927ళ నాభభు. వీయవే - వీయవే యక్షణః శీంత్ో జీళనః యోళవహథత్ః 
 

రతి్రా ణామ వెసధనామ్, వినాళసమ చ ద్విఽత్ామ్, ధయమ శీంవెసథ నారసథ మ – త్ాన ముగ్ ముగ్భున 
శీంబవిీంత్ణనన్న వౄీకఽవుబగ్లసనడు గీత్ోదీ్ఴభున వ ఱవిచిచన. వీయుడైినలసడు త్న ఴకూోన్న 
అధయమకసయోభునకు విన్నయోగిీంచిన య డఱ బగ్ళీంత్ణడు లసన్నన్న అీంత్భృీంద్రీంచట త్థ్ోభు.  కుి 
ళయభుఱు ప్ ీంద్రనన, అశభాన ఫఱ రసకభీభుఱు కయౌగినన లసన్నకూ నాఴనభు త్ద్. 
శియణోకవృుడు, రసళణుడు, కీంశడు వీయుఱ ైనన లసరికూ వౄీషరి చీత్ భయణభు త్ఱేద్. 
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వౄీ బటటో ఱ లసోఖ్ో రకసయభు ఇకిడ ‘వీయ’ అనే ద్భు ‘కుకయో వూయు’ఱకు ళరిోీంచన. అటోి కుకయో లసద్ఱు 
బగ్ళీంత్ణడు ఱేడన్నయో, త్ామే దీ్ళులళభన్నయో, భర క విధభుగసనో లసద్రీంచి బకుో ఱన  డత్రో ళ 
టోిీంత్ణయు. లసరి రళోన గ్ురిీంచి బగ్ళదీ్ుత్ 16ళ అద్ాోమభు (దైి్లసశయ శీంద్రాభాగ్ యోగ్భు) నీంద్ 8 
నీండు 19ళ ళలో కభు ళయకు చిఫడునద్ర – అఱాీంటి కుకరసో  లసద్ఱు అశయ శాభాళభు కఱలసయు. 
ద్ీంబభు, ద్యభు, భద్భుచీ భత్ణో ఱ ై, వివమ భోగ్ రసమణుఱ ై ముీంద్యు. భుథ్ాో వహద్ాధ ీంత్భుఱన 
ఆఴయీీంచి బరవసో చాయుఱ ై ళరిోీంచిద్యు. లసయు ఇత్యుఱన న్నద్రీంచచ, త్భ ఴరీయభుఱ మీంద్న, ఇత్యుఱ 
ఴరీయభుఱీంద్న అీంత్రసోభుగస ననన ుయువత తో్భున్న దీ్ాఴహీంచచీంద్యు. అటోి ‘వీయు’ఱన 
నవృీంజే్ములసడగ్ుటల వౄీషరిన్న వీయఘునడు అన్న నతిీంనగ్ున. 
 

వౄీ క ైళఱో వెసయధర నీండు – శా ధాోన బీంజ్కసన్ వీరసన్ షనో్న మః శత్ణ వీయవే – త్న ధాోనాన్నన చిడగ టటో  
వీయుఱన అీంత్భు చీములసడు ‘వీయవే’. 
 

169. భాధళః 
- ఫరషమ విద్ోన రవెసద్రీంచలసడు. శకఱ విద్ాో జ్ఞా నభుఱకు రబుళు. యభాత్మన గ్ూరిచన జ్ఞా నభున 
రవెసద్రీంచలసడు. 
- భా+ధళః – ఱక్ుమ (భా)కూ బయోయ ైనలసడు. 
- భధవిద్ో ద్ాారస తి్యౌములసడు. 
- భౌనభు, ధాోనభు, యోగ్భు ద్ాారస తి్యౌవహకొనఫడులసడు. 
- భధళీంఴభు (మాద్ళ ళీంఴభు)నీంద్ జ్న్నమీంచినలసడు. 
- త్నకు లేయు రబుళు ఱేన్నలసడు (అీంద్యకు ఆమనే రబుళు) 
- భౌనభుగసనీండు, వెసక్ుయ ైనలసడు. 

ఒీం భాధలసమ నభః 
 

శయా కసఱభుఱీంద్ శమరిీంచి త్రిీంచనగ్ు ఈ ుణో  నాభభు వౄీవివణు శషశరనాభభుఱో భూడుభాయుఱు 
చిఫడునద్ర. (73, 169, 741ళ నాభభుఱు).  
8ళ ళలో కభు. 73ళ నాభభు.  భాధళః – శయిణోగ్రోో బూగ్రోో భాధలో భధశద్నః 
18ళ ళలో కభు. 169ళ నాభభు.  భాధళః – లేద్యో ల ైద్ోః శద్ాయోగ ీవీయవే భాధలో భధః 
78ళ ళలో కభు. 741ళ నాభభు. భాధళః – ఱోకఫీంధః ఱోకనాథ్య భాధలో బకోళత్సఱః 
ఈ భూడు శీంద్యోభుఱఱోన భూడు విధభుఱుగస విజా్ఞఱు భావోభున చిప్సయు. వివిధ అయథభుఱు  
73ళ నాభ విళయణఱో చిఫడునవి. 
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భా విద్ాో చ షరఃే ప్తర కసో  త్వెసోః వెసాభూ ధళ శమఽత్ః 
త్వెసమనామధళ నాభాऽవెౌ ఫరషమవిద్ాో రద్య భనః 
‘భా’ అీంటల రసవిద్ో. ద్ాన్నకూ వెసాభు (ధళుడు) గ్నక ఆమనన భాధళుడు అనానయు.   
 

భౌనాత్ ధాోనాచచ యోగసచచ భాధళః రకిరీిోత్ః – భౌన, ధాోన యోగ్భుఱు కఱలసడు భాధళుడు. 
 

170. భధః 
- బకుో ఱకు తీ్న ళఱ , అభఽత్భు ళఱ , అత్ోీంత్ హరమమైెనలసడు. 
- భీంగ్లకయభగ్ు జ్ఞా నభముడు. 

ఒీం భధల ేనభః 
 

బకుో ఱ షఽద్మభుఱీంద్ బగ్ళద్ాోళన, శమయణ, కీయోనఱు తీ్న ళఱ , అభఽత్భుళఱ  ఆనీంద్భున 
న్నీంున. బకేోభోో ఱఫద విద్ీో భోో శాద్భానత్మా భధః – మోక్షవెసధన కొయకు రసవిద్ోనాఴయీీంచిన 
బకుో ఱకు భధళుళఱ  తిమోగస ఉీండీలసడు భధళు. వౄీషరి ధాోనమే బకుో ఱకు భీంద్ాయ భకయీంద్ 
భాధయోభు. అీంఫుజ్యద్య ద్రళో ప్సద్ాయవిీంద్ చిీంత్నాభఽత్ ప్సన విళేవ భతో్ చితో్భునకు ఇత్య 
వివమభుఱు వెసయశీనభుఱు. అీంద్ళఱననే ఆఱవాయుఱు, ప్త త్న, అననభమో, త్ాోగ్మో, రసభద్ాశ, 
భూరసఫాయ, త్ణఱవద్ాశ ళీంటి బకుో ఱు షరినాభ గసనాభఽత్భున యళవృీంచి త్రిీంచాయు. 
 

అమభాత్ామ శరేా వసమ్ బూత్ానామ్ భధ – ఫఽషద్ాయణోకోన్నవత్ణో  2.5.14. (నేన అన్నన 
బూత్భుఱీంద్న ఆత్మవహథత్ణడన ై, భధళున ై మునానన) 
 రిమాఱవాయుగసయు ‘ూచచత్ల్’ఱో – త్నీ్నమల్ ఇన్నమ వహరసన  – అన్న బగ్ళీంత్ణన్న రశో తిీంచాయు. 
 

వౄీ శత్ోదీ్లో లసవహవి – ‘భధ’ అనగస జ్ఞా నభు అన్న కూడ అయథభు. బగ్ళీంత్ణడు శయా లసోహ, శరసాీంత్రసోభు 
య ైనీంద్న శయాజా్ఞడు కూడ. జ్ఞా న ధరమేణ లసోునళమ్ శయామ్ విఴామ్ భనోత్ ీజ్ఞనాతి, త్వెసమత్ శ 
భధః. అఱాగే మజ్ఞరేాద్ భీంత్రభు – త్ద్ీంత్యశో శయాశో త్ద్ శయావెసోశో ఫాషోత్ః – ఆమన అన్ననీంటి 
ఱోఱన, అన్ననీంటి ఫమటన ఉీండున. కనక ఆమన జ్ఞా నభముడు. ఆమనకు తి్యౌమన్నద్ర ఱేద్. 
 

ధయమ చక ీయచయత్ భరిన్నన విళేవసఱన ప్ ీంద్యచాయు – ఆవేయ ద్ాయథభుఱఱో తీ్న  వివృవిమైెనద్ర. 
యుచికయమైెనద్ర. అీంద్ఱో ళోయథభయేోద్ర ఏభూ ఱేద్. ద్ాన్నళఱన విరీత్ ఱక్షణభుఱు శీంబవిీంళు. 
అదీ్విధభుగస శకఱ వుబద్ామకభగ్ు రిూయు జ్ఞా నానీంద్భముడు భధళు. వౄీభవేవివణు ళు. 



వీౄ వివణు  శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ 

18ళ ళలో కభు - 7 ళ జేీ 

త్ూభు నయవహీంషద్ాశ కయోీన 

 

నోయూయు గ్ద్ల  వౄీరసభున్న ద్ఱచిన నోయూయు గ్ద్ల  
ప్సఱు భూగ్డ మేయౌ చక ియ – చాఱ మెకూిన ప్త యౌకన ||నోయూయు|| 
మేయు శభద్ాధీయు జ్గ్ద్ా – ధాయు వౄీ యఘువీయు ద్ఱచిన 

కూరిభుత్ో నయవహీంష ద్ాశన్న – జ్ేయు రసభున్న ేయు ద్ఱచిన ||నోయూయు|| 
 

బకో రసభద్ాశ కయోీన 

 

వౄీరసభ నీ నాభమేభు యుచిరస -  ఒరసభ నీ నాభ మెీంత్ యుచిరస ||వౄీరసభ|| 
కరిరసజ్ రవోేద్ ధయణి విభీవణుఱ - గసచిన నీనాభ మేభు యుచిరస ||వౄీరసభ|| 
కద్ళీ ఖ్యూయ రసద్ర పఱభుఱు కధరకమో - కభమన నీనాభ మేభుయుచిరస ||వౄీరసభ|| 
నళయశభుఱకనన నళనీత్భు కీంటె - నధరకభౌ నీ నాభ మేభు యుచిరస ||వౄీరసభ|| 
అీంజ్నాత్నమ షఽత్ిభఱీంఫు నీంద్ - యీంజఱుో  నీనాభ మేభు యుచిరస ||వౄీరసభ|| 
వౄీ శద్ా వృళుడు త్ానేలేల బజయీంచ - వుబయూ నీనాభ మేభు యుచిరస ||వౄీరసభ|| 
వెసయభు ఱేన్న శీంవెసయభ త్యణభునకు - త్ాయకభు నీనాభ మేభు యుచిరస ||వౄీరసభ|| 
ఴయణనన జ్నఱన శయగ్ున యక్ుీంచ - బియుద్గ్ఱుు  నీనాభ మేభు యుచిరస ||వౄీరసభ|| 
త్ణీంఫుయు నాయద్ఱు డీంఫుభూయగ్ – గసనీంఫు చీవ డు నీనాభ మేభు యుచిరస ||వౄీరసభ|| 
అయమ బద్ార చఱ వౄీరసభద్ాశన్న - ఏయౌన నీనాభ మేభు యుచిరస ||వౄీరసభ|| 
 

 

171. అతీంద్రరమః 
ఇీంద్రరమభుఱకు అీంద్న్నలసడు. ఇీంద్రరమభుఱ ద్ాారస తి్యౌవహకొనఫడ జ్ఞఱన్నలసడు. 

ఒీం అతీంద్రరమామ నభః 
 

జ్ఞా నోకయణలసర త్ భతికసీ నోో  షోతీంద్రరమః – ఇీంద్రరమాఱకు కన్నహీంచన్నలసడు. 
ఇీంద్రరమాణ ిఅతికసీ ీంత్ః అతీంద్రరమః – ఇీంద్రరమాఱన అతికభీుీంచినలసడు. 
 

భనకు ఏవివమభున ైనా తి్యౌవహకొనడాన్నకూ కనఱు, భుకుి, చిళుఱు, శయశ ళీంటి ఇీంద్రరమభుఱే 
వెసధనభుఱు. కసన్న ఏద్యనా ఆకసయభు, యీంగ్ు, లసశన ళీంటి గ్ుణభుఱు కయౌగినలసన్ననే ఇీంద్రరమభుఱ 
ద్ాారస తి్యౌవహకొనగ్ఱభు. అఱాగే భనశకు (ఫుద్రధకూ) తి్యౌవహన క వివమభు ద్ాారస భర క వివమభున 
తి్యౌవహకొనడాన్నకూ రమతినీంచళచచన. కసన్న యభాత్ణమడు మత్ో లసచ ీన్నళయోీంత్ ీఅప్సర ో భనవెస శష – 

లసకుి చీత్ గసన్న, భనశస చీత్ గసన్న టోరసన్నలసడు యమేఴాయుడు. న్నరసకసయ న్నయుు ణ యఫరషమభున 



వీౄ వివణు  శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ 

18ళ ళలో కభు - 8 ళ జేీ 

ఇీంద్రరమభుఱద్ాారస తి్యౌవహకొన వెసధోభు కసద్. (విఴాయూ ద్యశనభునకు వెసభానోద్ఽఴహో చాఱద్న్న 
అయుయ నన్నళీంటి ఆుో న్నకూ ద్రళోద్ఽఴహో నొశగినాడు వౄీకఽవుయభాత్ణమడు.) 
 

ఈళసలసశో ఉన్నవత్ణో ఱోన్న ర ీండు భీంత్రభుఱు (అనజే్ద్కీమ్.. .. , త్ద్ీజ్తి త్న నైజ్తి... ..) 
యఫరషమభుయొకి అతీంద్రరమ, అలసఙ్మమనశ న్నయుు ణత్ాభున చిఫుత్ణనానయ. 
 

కఠోన్నవత్ణో  1.3.10 – ఇీంద్రరయేబోః యషోరసో  ... ... అళోకసో త్ ుయువః యః అఴఫదమ్, అశయశమ్, అయూమ్, 
అళోమమ్ త్థ్ాయశమ్ న్నత్ోమ్, అగ్ీంధళచచమత్ 

అత్డు ఴఫదభు ఱేన్నలసడు. శఽవృీం జ్ఞఱన్నలసడు. న్నరసకసయుడు. అవిచిిననడు. న్నత్ోమైెనాడు. గ్ీంధభు 
(లసశన) ఱేన్నలసడు. 
 

త్ద్జీ్తి త్న నైజ్తి త్ద్ద ర ేత్ద్ీంతికే 
త్ద్నోయశో శయాశో త్ద్  శయావెసోశో ఫాషోత్ః 
అత్డు నడచన, నడళడు. ద్యశథ డు, శభూశథ డున. ఈ శభశో జ్గ్త్ణో నకు ఱోఱ, ఫమట 
ఉీండులసడు. 
 

వౄీ చినమమానీంద్ – ఇీంద్రరమభుఱ ద్ాారస బగ్ళీంత్ణన్న గ్శీిీంఱేభు అన్నయే గసక, ఇీంద్రరమభుఱఱోన్న 
గ్షీణఴకూో, త్ద్ాారస భనకు ఱభిీంచ జ్ఞా నభు బగ్ళీంత్ణన్నళఱోనే వెసధోభు. కనన త్నన త్ాన చడఱేద్ 
(అద్దభుఱో రతిబిీంఫభున చచన). అఱాగే ఇీంద్రరమభుఱు బగ్ళీంత్ణన్న గ్శీిీంఱేళు. అీంతీ్ కసద్.  
ఇీంద్రరమభుఱు ఫమటనననలసన్నన్న చడగ్ఱళు. కసన్న శయుాఱ షఽద్మ కుషయభుఱీంద్ 
అీంగ్ువిభాత్ణర డైి మునన శరసాీంత్రసోభున్న ఇీంద్రరమభుఱ ద్ాారస తి్యౌవహకొనట వెసధోభు కసద్. 
 

అతీంద్రరము న రీంగ్ుటకు బకూో భాత్రమే ఏక ైక భాయుభు. ఆమన లేద్లేద్ోడు. బకుో ఱకు 
అనబల ైకలేద్ోడు. 
 

172. భవేభామః 
అధరగ్భుీంజ్ఞఱన్న భామభముడు. 

ఒీం భవేభామామ నభః 
 

భామా మవెసో రనాననాీం శరేా వసభవహో  మోశనిీ 

భవేభామః శ విజ్ేామః ళశారోు  భనయుజ్ాఱః 



వీౄ వివణు  శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ 

18ళ ళలో కభు - 9 ళ జేీ 

త్నన ఴయణు ప్ ీంద్న్నలసరిన్న భామఱో డలేవేలసడు ‘భవేభామః’. ఈ నాభభు అవసో క్షరీభీంత్రభు. 
ఉజ్ాఱమైెన పయౌత్ాన్ననశో ీంద్ర. ఒీం భవేభామామ నభః. 
భామాతత్ా మశో శః భవేభామః – గ ద్యన భామ కఱలసడు. 
 

బకూోత్ో ఴయణాగ్త్ణఱ ై శయాశాభున అరిీంచినలసయు త్ భుగియౌనలసయు ఆ శరోాగ్త్ణన్న కనగ నజ్ఞఱయు 
అన్న  వౄీబటటో ఱు విళరిీంచాయు. ఆ జ్గ్నానధడు అతీంద్రరముడు గ్నక ఆమనన తి్యౌవహకొనట ఎళారికూన్న 
వెసధోభు కసద్. ఆమన భామన అధరగ్భుీంచ ఎళారి త్యభు కసద్. 
 

ఇకిడ ‘భామ’ అనగస కన్నకటటో  అన్నయో, మోశభు అన్నయో, భరా ీంతి అన్నయో అయథభు తవహకొనకూడద్. 
బగ్ళీంత్ణన్న భామ అవెసధాయణ, కసయోకసయణ యూభగ్ు అరసరకఽతి. అద్ోత్మైెన త్త్ాగ్ుణభు. అత్ోీంత్ 
విచిత్రభు. (జ్నకశో కుఱే జ్ఞత్ా ద్ళీభాయేళ న్నరమిత్ా – ఇకిడ వత్ాదీ్వి ‘దీ్ళభామ’ అన్న చిఫడిన.) 
 

ద్ివైీశయో వస గ్ుణభయవ భభ భామా ద్యత్ోమా 
భామేళ రద్ోీంత్ ీభామామతే్ాీం త్యీంతి త్ీ – గీత్ 7.14 

నా భామ తిరగ్ుణాత్మకమైెనద్ర. ఇద్ర అధరగ్భుీంచటకు వెసధోభు కసన్నద్ర. కసన్న కేళఱభు న్నయీంత్యభు ననేన 
బజీంచలసయు ఈ భామన అధరగ్భుీంచి శీంవెసయ శభుద్రభునీండు ఫమటడగ్ఱయు. 
ఴఽత్ణఱనీండు భరికొన్నన ఆధాయభుఱు. 
అతి మోషకసర ీభామా భభ – ఴయబ 24. 
విద్ాోత్ భాయనమ్ త్ణ భశయఴాయమ్ – ళేాత్ాఴాయ 4.10 
 

త్యులసతి నాభభుఱు ‘భషో త్ాసషః’ నీండు ‘అన్నయుద్ధ ః’ ళయకూ బగ్లసనన్న వసడుు ణో రిూయుత్న 
కీరిోీంచీవిగస విళరిీంచాయు. 
ఐఴాయోశో చ శయాశో వీయోశో మఴశః వృీమః 
జ్ఞా న ల రైసగ్ో యోళ్చైళ వణాు ీం బగ్ ఇతరిత్ాః 
ఐఴాయోభు,  వీయోభు, మఴశస, వౄ,ీ జ్ఞా నభు, ల ైరసగ్ోభు అనేవి వడుు ణభుఱు. కొన్నన చోటో జ్ఞా నభు, ఴకూో, 
ధనభు, ఫఱభు, వీయోభు ఒజ్శస అనేవి   వడుు ణాఱుగస చిఫడునాయ. 
 

173. భషో త్ాసషః 
- గ  ఉత్ాసషభుత్ో కసరసోచయణభు కసవిీంచలసడు. 
- అీంత్ణ ఱేన్న శషనభుత్ో జ్గ్త్ణో న బరిీంచలసడు. 

ఒీం భషోత్ాసవేమ నభః 
 



వీౄ వివణు  శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ 

18ళ ళలో కభు - 10 ళ జేీ 

వౄీ బటటో ఱ లసోఖ్ో 
భషద్త్సషనీం మశో శ ఴైాయోీం కయోఽఱక్షణమ్ 

భషో త్ాసషః శ విజ్ేాయో భనర ఴైాయో ద్ామకః 
శకఱ జ్గ్త్ణో న శఽఴహోీంచడీం అనే గ దైి్న ఐఴాయోభు కఱలసడు. ఈ నాభభు ఐఴాయోభున రవెసద్రీంచ 
భీంత్రభు. ఒీం భషో త్ాసవేమ నభః. వౄీభవేవివణు ళు న్నయళధరకభుగస (విశగ్ు ఱేకుీండ) శఽఴహోళీంటి 
కసయోభుఱు వెసగిశో నే ఉీంటాడు. ఆమన చీవే శఽఴహోఱోన్న ల ైవిధోభు అత్ోద్ోత్భు. ఈ శఽఴహో రిభాణభు 
అనషోభు. జ్గ్త్ాఱనభు అశభానభు. ఇఱాీంటి కసయోభుఱన న్నయీంత్యభుగస, న్నయళధరకభుగస 
న్నయాశిీంచీ బగ్లసనన్న ఐఴాయోగ్ుణభు ‘భషో త్ాసషభు’ కసక భరేభగ్ున? అద్ర ఆమనకు 
ఫమటినీండు అబిిన గ్ుణభు కసద్. ఆమనే శాత్వేగస భషో త్ాసషృడు. వెసీంఖ్ో త్త్ాభుఱో 
చిఫడునద్ర ఏభనగస – బగ్ళీంత్ణడు శయాజా్ఞడు, న్నరిాకసయుడు కనక ఆమన రతీ్ోకూీంచి ఏ కసయోభుఱూ 
చీమడు, అన్న. ఇీంద్కు భిననభుగస ‘భషో త్ాసషః’ నాభభున ఫటోి బగ్ళీంత్ణడు న్నవియుమడు కసడన్న, 
ఎీంత్ో ఉత్ాసషభుత్ో శఽఴహో వహథతి ఱమాద్ర కసయోభుఱన అవిచిిననభుగస వెసగిీంచచనే ఉీండునన్న అయథభు 
చీవహకొనళచచన. 
 

వౄీ చినమమానీంద్ – బగ్ళీంత్ణన్న భవేఴకూోకూ భషో త్ాసషభు త్ోడు అగ్ుట ళఱోనే జ్గ్త్ణో  న్నయౌచిముననద్ర. 
శభుద్రభుఱోన్న అఱఱు అఱుు వె ఱుు ఱేకుీండా ఎగ్వహ డుచననటటో గసనే, బగ్ళీంత్ణడు విరసభభు ఱేన్న 
ఉత్ాసషభుత్ో ఱోకభుఱన ఏఱుచీండున. ద్డ కొరకు ఆళు ప్ ద్గ్ుఱో ప్సఱు న్నీంున. తీ్టి కొరకు 
ూళుఱకు యీంగ్ుఱద్రద , ఱోఱ భకయీంద్భు న్నీంున. 
 

వౄీ శత్ోదీ్లో లసవహవి – భవేన్+ఉత్+వెసషః, భవేనోమ్ ఉచిచైశోభమ్ వెసషః, శషత్ ీశషోతి, శషతి లస శ 
భషో త్ాసషః – గ దైి్న శషనగ్ుణభు కయౌగినలసడు.  ఇకిడ ‘వెసహ్’ అనే ధాత్ణళున ‘శషనభు’ అనే 
అయథీంఱో అనాయీంచకొనళచచన. అీంద్కు రభాణభు ఋగేాద్ భీంత్రభు (1.164.13) – నా క్షత్ోత్ ీ
బూరభిాయః – అఱశట ఱేకుీండ ఆమన శయోచీంద్రా ద్ఱ భవేభాయభున మోముచనే ముీండున. 
శఽఴహోీంచట, ప్త ఴహీంచటత్ో శరి టటో కొనక, త్న శఽఴహోీంచిన రతి అణుళునకు అీంత్రసోభుయ ై ముననలసన్నన్న 
‘భషో త్ాసషృడు’ అనకుీండా ఎఱా చిఱుో త్ణీంద్ర? ఆమన శషన గ్ుణభున శచిీంచీ భర క ఋగేాద్ 
భీంత్రభు (19.9) – శషో ऽవహ శషో  భయ ద్శీ.ీ 
 

‘ఉత్ాసషభు’ అనే వెసభానాోయథభున విళరిశో  ధయమచకభీు యచయత్ ఇఱా చిప్సయు – శత్ా, యజ్స్, త్మో 
గ్ుణభుఱఱో వెసతిాక గ్ుణ రధానమైెన నఱు ఉత్ాసష ూరిత్భుగ్న, ఱోక కఱవోణ రద్భుగ్న 
ఉీండున. అవి జ్మరద్భఱు. వుబకయభుఱు.  భీంగ్ల ద్ామకభుఱు. కనక వెసతిాక జీళన 
విధానభున అనశరిీంచట కూడ బగ్ళీంత్ణన్న వేవిీంచటయే. 
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174. భవేఫఱః 
- ఇత్యుఱ శవేమ శషకసరసఱు ఱేకుీండానే శఽఴహో చీవే ఫఱభు కఱలసడు. 
- అనీంత్భగ్ు, అద్ోత్భగ్ు ఫఱభుకఱలసడు. ఫఱళీంత్ణఱకీంటె ఫఱళీంత్ణడు. అీంద్రికూ (బకుో ఱకు) వివిధ 
ఫఱభుఱు రవెసద్రీంచలసడు. జీళనాధాయభు. 

ఒీం భవేఫఱామ నభః 
 

కయోరనోరసనకే్ో మః శఽఴేో ః శః వెసోత్ భవేఫఱః – ఇత్యుఱ శవేమ శషకసరసఱు ఱేకుీండానే శఽఴహో చీవే 
ఫఱభు కఱలసడు. 
 

వౄీ ఴీంకయుఱ లసోఖ్ో – ఫయౌనాభహ ఫఱళత్ాాత్ భవేఫఱః – ఎీంత్ో ఫఱళీంత్ణఱకీంటె ఎకుిళ ఫఱభు 
కఱలసడు. గోళయధనగిరిన్న లేరయౌ ై ఎత్ణో ట ఆమనకు ఆట భాత్రమే. ఫరవేమీండీంఫుఱు  ైఫడునన త్న లేరఱు 
ఫెశకద్న్న గోప్సఱకుఱకు అబమభుచిచనాడు.  
 

బగ్ళీంత్ణన్న ‘భవేఫఱ’ గ్ుణభునకు వౄీరసధాకఽవుళసవహో గిసయు  కుి ఉద్ాషయణఱు చిప్సయు. – కభాయు 
ఫయౌన్న శీంద్రిశీంచడాన్నకూ రసళణుడు ప్సత్ాఱవన్నకూ ల ఱవళడు. ఫయౌచకళీరిోకూ ద్ాాయప్సఱకుడుగస ఉనన బగ్ళీంత్ణడు 
అద్ఽఴోభళగస రసళణుడు ద్ాాయభునకు అడుు గస ఉనన ళశో ళున కద్ఱచడాన్నకూ రమతినీంచి 
విపఱుడమాోడు. ఆ ళశో ళు శియణోకవృున్న చివి కుీండఱభు. వౄీనఽవహీంషభూరిో చీత్ చికూిన శియణోకవృున్న 
చివినీండు జ్ఞరి డునద్ర. త్న చీయ  ప్త ర గ్ు కూీీంద్ డు, రసళణుడు విఱవిఱఱాడుత్ణీండగస బగ్ళీంత్ణడు 
రత్ోక్షమైె కి త్నన త్నానడు. ద్ాన్నత్ో రసళణుడు ఆభడ ద్యీంఱో డాు డు. అట. 
 

వౄీ శత్ోదీ్లో లసవహవి – ‘ఫల్’-ప్సర ణనే, అనగస ఊహరి ఱుచట, జీవిీంచట అనే అయథీంఱో – శభశో ఱోకభునకు 
ప్సర ణభున, ఫఱభున రవెసద్రీంచలసడు గ్నక వౄీభవేవివణు ళు భవేఫఱుడగ్ున. ‘ఫఱభు’ అనగస 
కీండఫఱభు భాత్రమే కసద్. విద్ాో ఫఱభు, వేలస ఫఱభు, ధన ఫఱభు, అనన ఫఱభు, జ్ఞా న ఫఱభు, 
ధయమ ఫఱభు – అన్నన ఫఱభుఱకు ఆమనే ఆధాయభు గ్నక ఆమన భవేఫఱుడు. ఫఱీం ఫఱళత్ాీం 
చాషీం కసభరసగ్ విళరియత్మ్ – అన్న గీత్ (7.11)ఱో చిఫడునద్ర. ఆమన ఫఱళీంత్ణఱకీంటె ఫఱళీంత్ణడు. 
ఫఱళీంత్ణఱఱోన్న ఫఱభు. భవేఫఱుడు. 
 

(1) వీౄ నయవహీంషన్ కఽవుభాచార ిఆీంగో్ యచనకు ఇద్ర త్ఱిుగ్ు అనలసద్భు.  
(2) బగ్ళద్ీు త్ ళలో కభుఱ త్ాత్యోభు గీత్ా రస్, గోయఖ్ూర్ రచయణనీండు.  
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భయౘఫుద్ధియమయౘయరయో భయౘఴక్తోయమయౘద్ోతిః | 
అనిరదేఴోళ ిః యౕీభానమమేాత్ామ భయౘద్ధరధఽక్ || (19) 

 

 

 

 

 

175. భయౘఫుద్ధి ిః 
- అనంత్భగు ఫుద్ధి  (జఞా నభు, యచక్షణ, గషీణభు) కఱలసడు. 
- అనిి నుసర ణుఱఱోన ఫుద్ధిక్త క్సయణమ ైనలసడు. 

ఒం భయౘఫుది్య ేనభిః 
 

యౕీభయౘయవణు ళ  శకఱాంత్రసోబృ. యసక్షి. క్షదత్రజాుడు. అనిియెడఱ యయభుఱు, కనిఱు, చెళ ఱు, నోలళు, 
చేత్ణఱు, నుసద్భుఱు కఱలసడు. భనభు యసభానోభుగస అయథభు చేవహక్ొనేఱా ఇంద్ధరమభుఱ ద్ాారస 
రిబృత్మ ైన జఞా నభు గశీ ంచట, త్ద్ాారస రిబృత్మ ైన ఫుద్ధిని కయౌగిముండుట ఆమనకు ళరిోంచద్. 
ఆమన శాత్ష అనంత్, శకఱ జఞా న శంనిడు, భయౘఫుద్ధి  మని యౕీ బటటు ఱు యళరించాయు. ఇంద్కు 
యీత్ణఱనండి ెకుు ఆధాయభుఱన చళచున. 
 

ళవాత్ాఴారయనివత్ణో  3.19 – ఴోత్ోచక్షిః శ ఴఽణోత అకయుిః – ఆమన కనిఱు ఱేకుండానే చచన. చెళ ఱు 
ఱేకుండానే యనన. 
తైె్తో్రీమ నారసమణోనివత్ణో  1.12 – యఴాత్ఴుక్షయుత్ యఴాత్ోభుఖమ్ – ఆమన అనిియెడఱ కనిఱు, 
అనిియెడఱ భుఖభుఱు కఱలసడు. 
శయాత్ిః నుసణినుసద్ం త్త్ శయాత్ోऽక్షయిరయభుఖమ్ 

శయాత్ిః ఴఽత భుఱోో క్ద శయాభాళఽత్ో తవఠత – గీత్ 13.13 
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ఆ యభాత్ణమని చేత్ణఱు, నుసద్భుఱు, నేత్రభుఱు, చెళ ఱు, యయశసఱు, భుఖభుఱు శయాత్ర 
వహథత్భుఱ ైమునియ. అత్డు శయాభున ఆళరించిమునాిడు. 
 

ఆచాయో నాత్భుని భయౘత్ణమఱు నాోమత్త్ాభుఱో ఇఱా చెనుసాయు. యో లతోే మగత్ శయామ్ రత్ోక్షదణ 
శద్ాశాత్ిః. ఆమన రత్ోక్షభుగస. శాభాళవహది్భుగస అంత్టన క్దభాయు చచచండున. ఆమనకు 
తె్యౌమనిద్ధ ఱేద్. ఆమన ఫుద్ధిక్త త్ోచనిద్ధ ఱేద్. కనక ఆమన భయౘఫుద్ధి . 
 

ఆమన ఫుద్ధి  అనిింటికంటె గొాద్ధ గనక భయౘఫుద్ధిమని ఇంత్ళయకు చెాఫడినద్ధ. అంతే్ క్సద్. శకఱ 
నుసర ణుఱఱోని ఫుద్ధి , జఞా నభు ఆమనే. అంద్ళఱననే చరసచరసత్మకమ ైన శకఱ యఴాభు నిరీుత్ భాయగభుఱో 
ళరిోంచచనిద్ధ. ‘ఫుధ్’ అనే ధాత్ణళ న ‘తె్యౌవహక్ొనట, అయిభు చేవహక్ొనట’ అని భాళభు. 
 

బీజం భా శయాబూత్ానాం యద్ధి  నుసయథ శనాత్నమ్ 

ఫుద్ధియుుద్ధిభత్ాభవహమ త్ేజవేోజవహా నాభషమ్ – గీత్ 7.10 

ఒ నుసయథ! శభశో బూత్భుఱకున నని శనాత్నమ ైన (ళసఴాత్మ ైన)  బీజభుగస ఎరంగుభు. 
రజఞా ళంత్ణఱఱోని రజాన, తే్జోళంత్ణఱఱోని తే్జశసన నేనే. 
 

యౕీ శత్ోదే్లో లసవహవఠ  భరింత్ యళరించాయు – శఽఴహుమంద్యౌ శకఱ జీళ ఱ శాభాళభుఱు, శాంద్నఱు, 
రళయోనఱు లసనిఱో బగళంత్ణడు ను ంద్యచిన ఫుద్ధిక్త అనగుణభుగస జయుగున. చెటటో  యయయభుఱో 
ఆకుఱు రసఱుున. ళశంత్భుఱో చిగురించన. త్ఱుో ఱు బిడడఱకు నుసఱుగుడిహ యసకున. ‘ఱజఞా ళంత’ 
బకుఱు క్దళఱభు ఆడులసయు నీయునుత వహన డే ళరిిఱుో న. భగలసయు నీయు నుత వహన లసడినుత ళ న. శకఱ 
చరసచయభుఱు బగళంత్ణడు త్భకు శగిన ఫుద్ధి  రక్సయభు ళరిోంచన. ఇంత్ ల ైయధోభుని శఽఴహుని 
చేముట, లసనిఱో ఫుద్ధిని నిం ట క్దళఱభు భయౘఫుద్ధిగఱలసడు భాత్రమే చేమగఱడు. కనకనే ఆమన 
భయౘజఞా ని, భయౘఫుద్ధి . 
 

యౕీరసభకఽవు త్నుత ళనభులసయు  రచరించిన ‘ధయమచకభీు’ అనే తరకఱో క యచయత్ (ేయు తె్యౌమద్) ఇదే్ 
యవమం గురించి ఆశక్తోకయమ ైన ఉద్ాషయణఱన ఇచాుయు. చినిహఱోలసడు అద్ధయౌంచిన డు క్సక్త కయసరి 
రెకుఱు యద్ధయౌంచి ఊయుకుంటటంద్ధ. ెదే్ ళోక్తో అద్ధయౌవోే అద్ధ క్ొంచెం ద్యం గెంత ఆగుత్ణంద్ధ. కరఱత్ో ఫెద్ధరివోే 
కరఱకంద్నంత్ శయక్షిత్మ ైన ద్యం ల యు ఆగుత్ణంద్ధ. త్ణనుసక్తని టటు కునిలసడిని చవోే భాత్రం 
చటటు రకుఱ కనహంచద్. ఇంత్ ఫుద్ధి  క్సక్తక్త ఎళరిచాుయు? ఆ ఫుద్ధి  త్యత్రసఱుగస క్సకుఱఱో ఎఱా 
శంకబీృశో నిద్ధ? ఇంద్కు క్సయణం భయౘఫుద్ధి యైెన యౕీభయౘయవణు లే. హయౌక్సద్ధ ఫరషమ యోంత్భు ఆమన 
ఫుద్ధియే లసరిలసరి ఫుద్ధిగస రళరిోఱుో చనిద్ధ. 
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యౕీ రసధాకఽవుళసవహో గిసరి అద్న  యళయణ –  ఫుద్ధి , భనశ, చితో్భు, అషంక్సయభు అనే నాఱుగు 
అంత్ిఃకయణాఱఱో ఫుద్ధి  అతభుఖోమ ైనద్ధ. అనబళభుఱు, రియౕఱనఱు చితో్భు ద్ాారస అంద్త్ాయ. 
ఏమేబృ చేమడానిక్త యసధోభు అనే భారసగ ఱన భనశ శచిశో ంద్ధ. నియుయంచిన నిని అషంక్సయభు 
ఆచరిశో ంద్ధ. అయతే్ ఈ నియుయంచడభనే క్సయోకభీం భాత్రం ఫుద్ధిళఱో జయగసయౌ. అఱాఫుద్ి ఱు అనచిత్ 
నియుమభుఱు చేమళచున. అఱా క్సకుండా శయాత్ర శనామయగముత్మ ైన నియుమభు చేవేద్ధ భయౘఫుద్ధి . 
 

176. భయౘయయోిః 
- శకఱ శఽజనాత్మక ద్ధళో ఴకుో ఱకు ఆధాయభు. 
- అచంచఱ భూరిో. 

ఒం భయౘయరసోమ నభిః 
 

శతే్ౌ శత యక్సరతి్ేో త్ోయక్సరిత్ా ఱక్షణమ్ 

భషద్ధియయోం మవేో త భయౘయయోశస చ శమత్ిః 
యక్సరసఱకు క్సయణభునిాటిక్ీ, యక్సయభు ను ంద్కుండా ఉండడభు యయోభు అఫడుత్ణంద్ధ. అటటళంటి 
గొా యయోభు కఱలసడు భయౘయయుోడు. 
 

శఽఴహుఱో అనీి రిణాభభు చెంద్త్ాయ. (నుసఱు ెయుగుగస భారినటటో ). క్సనీ యౕీభనాిరసమణుడు 
ఏక్సకఽతయైె ల ఱుగుచనే ముండున. కనక ఆమన భయౘయయుోడు. ఆమన యయోఴక్తో, ఇంద్ధరమ 
నిగషీభుఱే భయౘయోగుఱఱోని నియమఱ, నిఴుమ భాళభుఱుగస రతబింబించన. ఴభీ ఱేకుండానే ూళ  
త్న చటటు రకుఱ అంద్భున, శగంధభున ల ద్జయోౌనటటో గస బగళంత్ణడు శకఱ క్సయోభుఱన అఱలోకగస 
నియారిోంచన గనక ఆమన భయౘయయుోడు. 
 

యౕీ చినమమానంద్ – శకఱ చేత్నత్ాభునకు, శఽఴహుక్త, శఽజనాత్మత్కత్కున యయోమే భూఱాధాయభు. 
శఽఴహుఱోని చైెత్నోభంత్ా బగళంత్ణని అంఴయే గనక బగళంత్ణడు భయౘయయుోడు. 
 

యౕీ రసధాకఽవు ళసవహో  ి– ఎంత్ అయసధోభనిహంచినా గసని, ధేోమభున యసధధంచటయే యయో ఱక్షణభు. 
రకఽతనండి యఴాశఽఴహుని క్సయంచినంద్న బగళంత్ణడు భయౘయయుోడు. 
 

ధయమచక ీలసోఖాోన యచయత్ – యయోశంనిడైెనలసడు శంూయు ఇంద్ధరమ నిగషీభున కయౌగి 
మునిటోయతే్  శయాళవయీోద్ామకమ ైన శఽఴహు జయుగున. కనక బగళంత్ణడొకుడే భయౘయయుోడు. 
 



యీౕ యవణు  శషశరనాభ యతో త్రభు - యళయణ 

19ళ ళలో కభు - 4 ళ ేజీ 

177. భయౘఴక్తోిః 
- శఽయౖసు ాద్ధ శకఱ క్సయోభుఱకు క్సయణమ ైన ఴక్తో గఱలసడు. 
- క్తమీాఴక్తో, ఇచాాఴక్తో, జఞా నఴకుో ఱ శంగభమ ైన అనంత్ ఴక్తోభముడు. 

ఒం భయౘఴకోయ ేనభిః 
 

బగళంత్ణడు శకఱ ఴకుో ఱకున ఆధాయభు. అనంత్ ఴక్తోశంనిడు. అంద్రిఱోని ఴక్తో ఆమన అంఴయే. 
కనక యౕీషరి భయౘఴక్తో.  
 

శఽఴహు , వహథత, ఱమ ళంటి క్సయోకభీభుఱఱో శంకఱాభు భాత్రభు బగళంత్ణనిద్ని, భౌతకమ ైన ని చేవేద్ధ 
బగళంత్ణడు క్సడని క త్త్ాభాయగంఱో (శత్ త్త్ాభు) చెాఫడినద్ధ. ఇంద్కు బునింగస, శకఱ 
క్సయోభుఱఱోన బగళంత్ణని ఴక్తోయే ఆధాయమ ైమునిద్ని యౕీబటటు ఱు ఈ నాభ లసోఖాోనంఱో యళరించాయు. 
కనక శఽఴహుఱోని శకఱ క్సయోభుఱు, రిణాభభుఱు, శఽజనఱు బగళంత్ణని భయౘఴక్తో క్సయణభుగసనే 
జయుగుచనియ. 
 

ఴకో్ – భయషణే – యసధోభగుట, బరించి యసధధంచి శశ ంచట. 
ఴక్తో  – యసభయిాభు కయౌగిముండుట. 
 

‘భయౘఫఱ;’, ‘భషో త్ాసషిః’ నాభభుఱన లసోఖాోనించినటలో  యౕీ శత్ోదే్లో లసవహవఠ గసయు ‘భయౘఴక్తోిః’ 
నాభభున కూడా యళరించాయు. అనిి ఴకుో ఱకు భూఱమ ైనలసడు బగళంత్ణడు గనక ఆమన భయౘఴక్తో 
మగున.  
 

యౕీ ఴంకయుఱు కూడ యసభయిాభు, నేయారిత్నభు అనే భాళంఱో ఈ నాభభున లసోఖాోనించాయు. 
 

యౕీ చినమమానంద్ – క్తమీాఴక్తో (ని చేము ఴక్తో), ఇచాాఴక్తో (క్సభ ఴక్తో, క్ోయుక్ొన ఴక్తో, శంకయౌాంచనద్ధ), 
జఞా నఴక్తో (తె్యౌవహక్ొన ఴక్తో) అనే భూడింటి భయౘశంగభమే భయౘఴక్తో. శఽఴహుక్త భూఱభు, ఆధాయభు.  

 

భనభు రియౕయౌంచే రతఴక్తో (చీభఱోన, వహంషంఱోన, భనిఴహఱోన, శభుద్రంఱోన, బూబృఱోన, 
గసయౌఱోన.. .. ) బగళంత్ణని గుయుో  చేమున. 
 

178. భయౘద్ోతిః 
అశభానభగు ద్ధళోమ ైన క్సంతత్ో యరసజిఱుో లసడు. తే్జోభముడు. 

ఒం భయౘద్ోత్య ేనభిః 
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‘ద్ోత’ అనగస క్సంత. ద్ోత్ ద్ీనుతో  – రక్సయంచట. అనే ధాత్ణళ నండి. ద్యోత్యత్ా లస ద్ోతిః.  
రక్సయంచలసడు, రక్సయంజదములసడు ద్ోత. బగళంత్ణని క్సంత అనంత్భు. శఽఴహుఱోని రక్సఴభు అంత్ా 
బగళంత్ణని క్సంతఱోని అంఴభు ళఱోనే కఱుగుచనిద్ధ.  
 

యౕీ శత్ోదే్లో లసవహవఠ  చెహాన మజురదాద్ రభాణభుఱు (23-2,4) 

 మవేో  ద్ధయ శరదో  భశ భా శంఫబూళ 

త్వెమైత్ ేభశ మేి  రజఞత్య ేద్లేేబోిః యసాయౘ 

మవేో  నక్షత్ేరవణ చంద్రభవహ భశ భా శంఫబూళ 

త్వెమైత్ ేభశ మేి  రజఞత్య ేద్లేేబోిః యసాయౘ 

 

యౕీ బటటు ఱ యళయణ రక్సయభు బగళంత్ణని క్సయోభుఱకు ఫమటినండి శయౘమ యసధనభుఱు అళ శయభు 
ఱేద్. ఆమన ఴక్తో, తే్జశస, ఫుద్ధి , జఞా నభు, యయోభు ళంటి గుణభుఱనిిమున ఆమనకు 
యసాభాయకభుగస ఉని అనంత్ ల ైబల ైఴాయోభుఱు. అఱాగద ఆమన రక్సఴభు ఫమటినండి ళచు క్సంత 
భూఱభుగస  శంబయంద్. ఆమన శామంరక్సఴభూరిో. భయౘద్ోత. తే్జోభముడు. శయుోని క్సంత, 
ళజరభు త్లళకు, భఫుుఱఱోని మ యు  బగళంత్ణని తే్జశసయొకు శాఱా అంఴభుళఱోనే 
కఱుగుచనిద్ధ. ఆమన తే్జభు భనచటటు న కహాన, భన భనశసఱో గూడుకటటు క్ొని 
అంధక్సయభున, అజఞా నభున నుసయద్యరఱున. ఆమన తే్జశస బకుో ఱకు నమనానంద్కయభు. ఴత్ణర ళ ఱకు 
బూకయ ద్రిిరీక్షోభు. 
 

ఆమన శామంరక్సఴభూరిో మనటకు ఴఽత్ణఱఱోని ఆధాయభుఱు. 
శామం జోోతిః – ఫఽషద్ాయణోక్ోనివత్ణో  4.3.9 

జోోతయౖసమ్ జోోతిః – భుండక్ోనివత్ణో  2.2.9 
మద్ాద్ధత్ోగత్ం త్ేజో జగద్ాాశమత్ऽేఖిఱమ్ 

మచునేరభవహ మచాుగతి త్త్ేోజో యద్ధిభాభకమ్ – గీత్ 15.12 
శభశో జగత్ణో న రక్సయంజదము శయుోని తే్జశసన, అటటఱనే చంద్ర ని తే్జశసన, అగిి తే్జశసన 
నా తే్జవేసమని యెరంగుభు. 
ద్ధయ శయో శషరశో బలదే్ోగద్తథత్ా 
మద్ధ భాిఃశద్ఽయౕ యస యసోత్ భాశోశో భయౘత్మనిః 
ఆక్సఴభున లేఱక్ొఱద్ధ శయుోఱు కుుభమడిగస ఉద్యంచినచయ ళచు క్సంత  ంజభుఱున ఆ యరసట్  
యూ తే్జశసనకు శరిక్సళ . 
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ధమచక ీయచయత్ – ఆ భయౘద్ోతని ూజించలసయు బగళంత్ణడొశగిన క్సంతత్ో, తే్జశసత్ో ల ఱుగుద్యు. 
 

యౕీ రసధాకఽవుళసవహో  – ఈ  ణోశోళభుఱో ‘భయౘ’ అనే ఴఫేభుత్ో బద్ఱయేో నాభభుఱు బతో్భు 43 
ఉనాియ. అంద్ఱో ఆమన వడుగ ణ ైఴాయోభుఱన క్ీరిోంచే ఈ ఆయు నాభభుఱు ఆమన య్ఱా ల ైబళభున 
తె్ఱు న. యనిళఱోనే బగలసనడు ‘భయౘభామ’ అగున. 

173. భషో త్ాసషిః  
174. భయౘఫఱిః 
175. భయౘఫుద్ధి ిః 
176. భయౘయయోిః 
177. భయౘఴక్తోిః 
178. భయౘద్ోతిః 

రస అశో ఴక్తోిః యయధెళై యీమత్ ేశాభాయక్ ీజఞా న ఫఱ క్తమీాచ  (ళవాత్ాఴారయనివత్ణో  6.8) – జఞా నభు, 
ఫఱభు, క్తమీ ళంటి యయధభుఱ ైన ఴకుో ఱు ఆమనఱో యసాభాయకభుగస  (నేయుుక్ొనియ క్సళ ) 
అరిబృత్భుఱ ై మునియ. 
 

జఞా న ఴక్తో ఫఱ ఐఴాయో యయో త్జేఞంవహ అళవవత్ిః  
బగళచాఫే లసచాోని యనా శయేెిైః గుణాద్ధబుిః – యవణు   రసణభు 65.79 

‘బగళత్’ అన ఴఫేభు జఞా నభు, ఫఱభు, ఐఴాయోభు, యయోభు, తే్జభు అన ఉతో్భ గుణభుఱత్ో 
అనశంధానమ ైనద్ధ. శేమమ ైన గుణభుఱత్ో ‘బగళత్’ ఴఫేభునకు శంఫంధభు ఱేద్. 
 

త్ేజో ఫఱ ఐఴాయో భయౘ అళఫో ధ శయయో ఴక్సో ాద్ధ గుణ కై రసవహిః – యవణు  రసణభు 6.5.85 
బగళంత్ణడు తే్జశస, ఫఱభు, ఐఴాయోభు, గొా జఞా నభు, శభఽద్ధిగస యయోభు, ఴక్తో ళంటి శద్గ ణభుఱకు 
నిఱముడు. తే్జోభముడు. 
 

179. అనిరదేఴో ళ ిః 
ళరిుంచటకు యఱు గసనటిు , ఊశ ంనఱయ క్సనటిు ఆకఽత (ఴరీయభు) కఱలసడు. 

ఒం అనిరదేఴో ళ ఴ ేనభిః 
 

ఈ నాభభు రెండుభాయుో  శో తంఫడినద్ధ. 
19ళ ళలో కభు. 179ళ నాభభు. అనిరదేఴోళ ిః – అనిరదేఴోళ ిః యౕీభాన్ అమమేాత్ామ భయౘద్ధరధఽక్ 

70ళ ళలో కభు. 662ళ నాభభు. అనిరదేఴోళ ిః – అనిరదేఴోళ ిః యవణు ిః యరయऽనంత్ో ధనంజమిః 
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ఇద్మ్ త్త్ ఇత్ాోద్ధ యూేణ యజఞా నమ్, జఞా ోశో రక్సఴనమ్ లస నిరదేఴోిః. ఇదీ్ అదీ్ అని చెాగయౌగినద్ధ, ఇఱా 
అఱా అని చద్గినద్ధ ‘నిరదేఴో’ అగున. అఱా యసధోభు క్సనిద్ధ, భాటఱకు చాఱనిద్ధ, ఊషఱకు అంద్నిద్ధ 
అనిరదేఴోభు. ‘ళ ’ అనే ద్ానిక్త ‘ఴరీయభు’ అనీ, ‘యత్ణో ట, చఱుో ట’ అనీ అయథభుఱు చెాళచున (బీజ 
శంత్ాన ేఛదే్న ేచ). ‘ఫా , ఫాప్’ అనే శ ందీ్ ద్భుఱు ‘ళ ’నండి ఉద్ాయంచి ఉండళచున. 
 

యౕీ శత్ోదే్లో లసవహవఠ  గసయు ‘అనిరదేఴో-ళ ’ అనే నాభభునకు చెహాన అయథభు – ళరిుంరసనిలసడు, 
యఴాభునకు యతో్నభు యతోనలసడు (రెండు అయథభుఱు జోడింఫడినయ). 
 

క్సని యయసో యభుగస చెాఫడిన అయథభు – నిరదేయంజఞఱని ఴరీయభు కయౌగినలసడు బగళంత్ణడు.  
జఞా నాద్ధ యౖసడుగ ణో భమం ఉభాన యశరిాత్మ్ 

ళ యోయసోత త్జేివఠ  అనిరదేఴో ళ రిహశ 

జఞా నభు బద్ఱ ైన వడుగ ణాఱ చేత్ యసటి ఱేనటటళంటి, బృక్తుయౌ తే్జోళంత్భు, ూయుభమభు అయన 
ద్ధళోభంగల యగషీభు కఱలసడు. శకఱ బూత్భుఱ ఴరీయభుఱు ంచబూత్భుఱు, భనశస, 
అషంక్సయభుఱచే నిరిమత్భుఱు. క్సని యౕీభనాిరసమణుని ఴరీయభు నుసంచభౌతకభు క్సద్. ఆమన నియుగ ణ, 
నిరసక్సయభూరిో. యది్ శత్ా శాయూహ. తే్జోభముడు. జఞా నానంద్భముడు. శకఱ ైఴాయో శంనిడు. 
శయాఴక్తోభంత్ణడు. యూళరసు ద్ధ నిరదేఴ యళవవణ ళరిాత్ిః (యవణు   రసణభు 1.2.10) – యూభు, యంగుళంటి 
యళవవణభుఱకు అతీత్ణడు. ఆమన యూనుసద్ధ గుణభుఱు ళరిుంచ యసధోభు క్సద్. దే్నిత్ోన నుత ఱుుట 
కుద్యద్. 
 

యౕీ రసధాకఽవుళసవహో  ి– బగళంత్ణడు భయౘగుణ శంనిడు. కనక భన యసభానో జఞా నభు, నుసండిత్ోభు 
యౕీషరిని ఊశ ం చాఱళ . అంత్రసత్మత్ోన, బక్తోత్ోన భాయంచి, అనబయంచి, బగళంత్ణని తె్యౌవహక్ొనటకు 
మతింళచున. 
 

యౕీ చినమమానంద్ – భనభు త్క్తునలసనిళనీి చచటకు, తె్యౌవహక్ొనటకు యసధనమ ైన జఞా నభు 
బగళంత్ణనిళఱన కఱుగుచనిద్ధ. కనక ఈ జఞా నభుత్ో బగళంత్ణని ళరిుం యసధోభు క్సద్ (కని త్నన 
త్ాన చడఱేనటటో గస). 
  
180. యౕీభాన్ 

- ద్ధలసోబయణ ళలబుత్ణడు. 
- యతంద్యోభూరిో, శంద్రసంగుడు. 
- శకఱ ైఴాయో ముత్ణడు. 
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19ళ ళలో కభు - 8 ళ ేజీ 

ఒం యౕీభత్ ేనభిః 
 

‘యౕీభాన్’ అనే ఈ యబభంగల నాభభు 22ళ, 180ళ, 222ళ నాభభుఱుగస భూడుభాయుో  జహంఫడినద్ధ. 
ఈ భూడు శంద్యాభుఱఱోన రభుఖ లసోఖాోత్ఱ అనబళం క్తంీద్ శంక్షిోంగస చెాడమ ైనద్ధ. 
 

3ళ ళలో కభు. 22ళ నాభభు. యౕీభాన్ - నాయవహంషళ ిః యౕీభాన్ క్దఴళిః  యుయౖత తో్భిః 
యౕీ బటటు ఱ లసోఖో: అతభనోషయ శంద్య యౕీ నాయవహంష శాయూభు 
యౕీ ఴంకయుఱ లసోఖో: ళక్షశథఱభున యౕీఱక్షిమని ధరించినలసడు. 
 

19ళ ళలో కభు. 180ళ నాభభు. యౕీభాన్ - అనిరదేఴోళ ిః యౕీభాన్ అమమేాత్ామ భయౘద్ధరధఽక్ 

యౕీ బటటు ఱ లసోఖో: ద్ధలసోబయణభుఱత్ో, ద్ధళో భాఱాోంఫయభుఱత్ో ళలబుఱుో లసడు. 
యౕీ ఴంకయుఱ లసోఖో: శకఱ ైఴాయో శంనిడు 
 

24ళ ళలో కభు. 222ళ నాభభు. యౕీభాన్ - అగీణ ిః గసీ భణ ిః యౕీభాన్ నాోయోనేత్ా శబౄయణిః 
యౕీ బటటు ఱ లసోఖో: యౕీముత్ భత్సా భూరిో. అనిి శంద్ఱన కయౌగినలసడు. 
యౕీ ఴంకయుఱ లసోఖో: అననో తే్జోభముడు. 
 

భయు 65ళళలో కంఱో ‘యౕీధయిః యౕీకయిః ళవమీిః యౕీభాన్ ఱోకత్రమాఴమీిః’ అని ళశో ంద్ధ. ఆ ాడు యౕీ ఴంకయుఱు 
‘యౕీభాన్’ న రతే్ోక నాభభుగస రిగణించాయు. యౕీ బటటు ఱు భాత్రభు ‘ళవమీయౕరభీాన్’ క్దనాభభుగస 
రిగణించాయు. 
 

65ళ ళలో కభు – 619ళ నాభభు.  యౕీభాన్ / ళవమీయౕరీభాన్ –  యౕీధయిః యౕీకయిః ళవమీిఃయౕీభాన్ ఱోకత్రమాఴమీిః 
యౕీ బటటు ఱ లసోఖో: ళవమీయౕరభీాన్ – శకఱ శంద్ఱన రయసద్ధంచ ఱక్షమమదే్యని నిత్ోభు కయౌగిముని 
యౕీధయుడు. 
యౕీ ఴంకయుఱ లసోఖో: యౕభీాన్ – శకఱ ల ైబళభుఱు, శభశో భోగభాగోభుఱు, శకఱ యబూత్ణఱు, శకఱ 
శద్గ ణభుఱు, శయాఴకుో ఱు, శయానిధఱు త్నమందే్ కయౌగిముని యౕీభంత్ణడు. 
 

21ళ నాభభు ‘నాయవహంష ళ ిః’. త్యులసత్ 22ళ నాభభు ‘యౕీభాన్’. అకుడ యౕీనాయవహంయౘళత్ాయయంగస 
‘యౕీభాన్’ నాభభున యౕీ బటటు ఱు లసోఖాోనించాయు. అళధఱు ఱేని యతంద్యోభుగఱ యౕీనాయవహంషభూరిోయే 
యౕీభాన్. 
 

అఱాగద భత్ాసాళత్ాయయంగస యరింఫడిన నాభభుఱఱో 222ళ నాభమ ైన ‘యౕీభాన్’ ళచున. అ ాడు 
భత్ాసాళత్ాయ యతంద్యోయంగస ‘యౕీభాన్’  ణో నాభభునకు లసోఖో చెాఫడింద్ధ. 
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ఇదే్ యధంగస బగళంత్ణని ఴరీయ ల ైయవుాభున రశో తంచే ‘అనిరదేఴోళ ిః’ నాభభు ననశరించి ఈ 180ళ 
నాభభు ‘యౕీభాన్’ళచిుంద్ధ గనక యౕీషరి యతంద్యో ళయునత్ో ఈ నాభభున యళరించాయు.  
 

యౕీ బటటు ఱు: బగళంత్ణడు ద్ధలసోముధభుఱత్ో, ద్ధళో భాఱాోంఫయభుఱత్ో ళలబుఱుో లసడు. యఖిహంఛభౌయ. 
అత్వ వా శక్సఴం యౘయన య ళలబుత్ం యత్ికంకణ క్దమూయం కఽవుం ళంద్ ేజగద్గ యుం. 
 

యౕీ ఴంకయుఱు – బగళంత్ణడు వడుగ ణ ైఴాయో శంనిడు. శకఱ యబఱక్షణ ళలబుత్ణడు. శరసాంగ శంద్యుడు – 

అని యౕీ అనంత్కఽవుళసవహో గిసయు త్భ ఴంకయభావోభు అనలసద్భుఱో చెనుసాయు. బగళంత్ణడు వహరిగఱలసడు. 
శకఱ ైఴాయో శంనిడు. 
 

ధయమ చకభీు యచయత్ యళయణ – యీమిఃత, ఱక్షమమళఱోబుడు గనక లేంకటయభణుడు ‘యౕీభాన్’అని 
క్ీరిోంఫడుచనాిడు. ఱక్షిమని ళక్షశథఱభున ధరించినంద్న (త్ద్ాక్షశథఱ నిత్ోలసశ యవహక్సమ్ త్త్ క్షషంత 
శంళరిినీమ్) ఆమన అంద్భు యసాభాయకభు. అనంత్భు. లసరిద్ధ యడదీ్మరసని ఫంధభు. అటలో  రకఽత, 
 యువణఱన లేయుచేమ యసధోభు క్సద్. ఇదే్యూ క్ద యఫరషమభుయొకు అయనాభాళ భాళభుఱు. 
 

యౕీ శత్ోదే్లో లసవహవఠ  – ‘యౕ’ీ అనగస వేయంద్గినద్ధ (వేలసమామ్). ‘యౕీ’ అనగస ళలబ, క్సంత. ‘యౕీ’ అనగస శంద్. 
యౕీభనాిరసమణుని వేయంచటయే జీయత్ యభాయథభు. రకఽతఱోని రత అంద్భు, రత ల ఱుగు (చెటటో , 
ూఱు, క్షఱు, నీలళు, నక్షత్రభుఱు, శయోచంద్ర ఱు) అనీి బగళంత్ణని గుయుో  చేమున. బగళంత్ణని 
వేయంచినలసరిక్త నిత్ోభు, శత్ోభు, అనంత్భునగు ఆనందైె్ఴాయోభుఱు ఱబుంచన. 
 

యౕీ ఱక్షమమ  అయౖతు తో్య ఴత్ నాభ యతో త్రభు 
ద్ేళ ోలసచ 

ద్ేళద్ేళ! భయౘద్ేళ! తరక్సఱఙా! భశేఴాయ! 
కయుణాకయ ద్ేలేఴ! బక్సో నగీషక్సయక! || 
అయౖతు తో్య ఴత్ం ఱక్షషమాిః ళలీత్ణబృచాాబృ త్తో్వత్ిః || 
ఈఴాయ ఉలసచ 

ద్ేయ! యసధ భయౘభాగద భయౘభాగో రద్ామకమ్ | 
శరెవాఴాయోకయం  ణోం శయానుస రణాఴనమ్ || 
శయాద్ారిద్రా ఴభనం ఴళీణాద్ాక్తో భుక్తోద్మ్ | 
రసజళఴోకయం ద్ధళోం గుయౘోద్ గుషోత్యం యమ్ || 
ద్యోబం శయాద్ేలసనాం చత్ణవషఴహు  కఱాశాద్మ్ | 
ద్ామద్ీనాం ళరసంత్ానాం నిధీనాం నిత్ోద్ామకమ్ || 
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శభశో ద్ేళ శంవేళోమ్ అణిభాద్ోవు  వహద్ధిద్మ్ | 
క్తభత్ర ఫషునోక్దోన ద్ేయ రత్ోక్షద్ామకమ్ || 
త్ళ రత్ాోద్ో ళక్షషోబృ శభాశ త్భనాఴశఽణు | 
అయౖతు తో్య ఴత్యసోశో భయౘఱకి్షమశో  ద్ేళత్ా || 
కోీ్ం బీజ ద్బృత్ణోకోం ఴక్తోశో  బుళనేఴారీ | 
అంగనాోశిః కయనాోశిః శ ఇత్ాోద్ధ రకీ్రోిత్ిః || 
ధాోనమ్ 

ళంద్ే ద్మకరసం రశనిళద్నాం యతభాగోద్ాం భాగోద్ాం 

షయసో భాోభబమరద్ాం భణిగణ ైిః నానాయధెైిః బూఴహత్ామ్ | 
బక్సో బూవు పఱరద్ాం షరిషయ ఫరయౘమద్ధబువేసయత్ాం 
నుసరదశవ ంకజ ఴంఖద్మ నిధధబుయుోక్సో ం శద్ా ఴక్తోబుిః || 
శయవహజ నమనే శరయజషవేో  ధళల త్రసంయక గంధభాఱో ళలభే | 
బగళత షరిళఱోభే భనోఙఞా  తరబుళన బూతకరి రవద్భషోమ్ || 
 

ఒం రకఽతం, యకఽతం, యద్ాోం, శయాబూత్ శ త్రద్ామ్ | 
ఴదీ్ాి ం, యబూతం, శయబుం, నభాబృ యభాతమక్సమ్ || 1 || 

లసచం, ద్ామఱమాం, ద్ామం, యచిం, యసాయౘం, శాధాం, శధామ్ | 
ధనాోం, శ యణోయాం, ఱక్షమమం, నిత్ో యౖసు ం, యభాళరీమ్ || 2 || 

అద్ధతం చ, ద్ధతం, ద్ీనుసో ం, ళశధాం, ళశధారిణ మ్ | 
నభాబృ కభఱాం, క్సంత్ాం, క్షభాం, క్షమరయద్ శంబలసమ్ || 3 || 

అనగీషరద్ాం, ఫుద్ధి ం, అనఘాం, షరిళఱోభామ్ | 
అళలక్సభభఽత్ాం ద్ీనుసో ం, ఱోకళలక యనాయనీమ్ || 4 || 

నభాబృ ధయమనిఱమాం, కయుణాం, ఱోకభాత్యమ్ | 
ద్మహరమాం, ద్మషయసో ం, ద్ామక్షమం, ద్మశంద్రీమ్ || 5 || 

ద్యమద్ాలసం, ద్మభుఖం, ద్మనాబహరమాం, యభామ్ | 
ద్మభాఱాధరసం, ద్ేయం, ద్ధమనీం, ద్మగంధధనీమ్ || 6 || 

 ణోగంధాం, శరశనాిం, రయసద్ాబుభుఖం, రభామ్ | 
నభాబృ చంద్రళద్నాం, చంద్రా ం, చంద్రశషో ద్రీమ్ || 7 || 

చత్ణయుాజఞం, చంద్రయూనుసం, ఇంద్ధరస,బృంద్యౕత్ఱామ్ | 
ఆయోౘద్ జననీం,  ఴహుం, యలసం, యళకరీం, శతీమ్ || 8 || 

యభఱాం, యఴాజననీం, త్ణఴహుం, ద్ారిద్రా నాయనీమ్ | 
రత  వురిణ ం, ళసంత్ాం, యకోభాఱాోంఫరసం, యీమమ్ || 9 || 
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భాశురీం, బిఱానిఱమాం, ళరసరయయౘం, మఴవహానీమ్ | 
ళశంధరస, భుద్ారసంగసం, షరిణ ం, శేభభాయౌనీమ్ || 10 || 

ధనధానోకరీం, వహద్ధి ం, వెైణియతభాోం, యబరద్ామ్ | 
నఽలేఴమ గత్ానంద్ాం, ళయఱక్షమమం, ళశరద్ామ్ || 11 || 

యభాం, శ యణోనుసర క్సరసం, శభుద్రత్నమాం, జమామ్ | 
నభాబృ భంగఱాం ద్ేయం, యవణు  ళక్షిఃశథఱ వహథత్ామ్ || 12 || 

యవణు తీిం, రశనాిక్షమం, నారసమణ శభాయీత్ామ్ | 
ద్ారిద్రా ధాంవహనీం, ద్ేయం, శరయాద్రళ లసరిణ మ్ || 13 || 

నళద్రసగ ం, భయౘక్సయం, ఫరషమ యవణు  యలసతమక్సమ్ | 
తరక్సఱఙఞా న శంనాిం, నభాబృ బుళనేఴారీమ్ || 14 || 

ఱక్షమమం క్షమయశభుద్రరసజ త్నమాం యౕీయంగధామేఴారీమ్ | 
ద్ావబూత్ శభశోద్ేళ ళనిత్ాం ఱోకె్వక ద్ీనుసంకురసమ్ || 
యౕీభనమంద్ కటాక్ష ఱఫి యబళద్-ఫరశేమంద్ర గంగసధరసమ్ | 
త్ాాం త్ెైఱిోకో కుటటంబినీం శయవహజఞం ళంద్ే భుకుంద్హరమామ్ || 15 || 

భాత్యిభాబృ! కభఱే! కభఱామత్ాకి్ష! 
యౕీ యవణు  షఽత్-కభఱలసవహని! యఴాభాత్ిః! 
క్షమరయద్జద కభఱ క్ోభఱ గయాగతరి! 
ఱక్షమమ! రవద్ శత్త్ం శభత్ాం ఴయణేో || 16 || 

 

తరక్సఱం యో జేత్ యద్ాాన్ వణామశం యజిత్ేంద్ధరమిః | 
ద్ారిద్రా ధాంశనం కఽత్ాా శయాభానుత ిత్-మమత్ిత్ిః | 
ద్ేయనాభ శషవేరవణ  ణోభయౖతు తో్యం ఴత్మ్ | 
యేన యీమ భలసనుత ిత క్ోటిజనమ ద్రిద్రత్ిః || 17 || 

బఽగులసరద ఴత్ం ధీభాన్ ఠదత్ ళత్సయభాత్రకమ్ | 
అఴెటుఴాయో భలసనుత ిత కుఫేయ ఇళ బూత్ఱే || 
ద్ారిద్రా మోచనం నాభ యతో త్రభంఫాయం ఴత్మ్ | 
యేన యీమ భలసనుత ిత క్ోటిజనమ ద్రిద్రత్ిః || 18 || 

బుక్సో వత్ణ య ఱాన్ భోగసన్ అంత్ే యసముజోభా ిమాత్ | 
నుసర త్ిఃక్సఱే ఠదనిిత్ోం శయా ద్ిఃఖో ళసంత్యే | 
ఠంత్ణ చింత్యేద్ేేయం శరసాబయణ బూఴహత్ామ్ || 19 || 

ఇత యౕీ ఱక్షమమ అయౖతు తో్య ఴత్నాభ యతో త్రం శంూయుమ్ 

(http://telugu.devotionalonly.com  నండి. భరిము ఫొ భమ ఇంటరెిట్ నండి వేకరించినద్ధ) 

http://telugu.devotionalonly.com/
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282. అమమేాత్ామ 
తె్యౌమరసని శాయూభు గఱలసడు. ఊశ ంరసని త్త్ాభూరిో. 

ఒం అమమేాత్మన ేనభిః 
 

యౕీ బటటు ఱ లసోఖో – ఇంత్కు ూయాభు చెాఫడిన నాభభుఱు బగళంత్ణని యయవఠ  ఫషుయధ గుణభుఱన, 
ఴక్తోని క్ీరిోంచచనియ. యౕీభయౘయవణు ళ న ఇంద్ధరమభుఱ ద్ాారస తె్యౌవహక్ొనఱేభు (అతీంద్ధరముడు). ఆమన 
భామన అధధగబృంచజఞఱభు (భయౘభాముడు). భషో త్ాసశ . భయౘఫఱుడు. భయౘఫుద్ధి . శకఱశఽఴహు 
భూఱభు (భయౘయయుోడు). భయౘఴక్తో. అశభాన క్సంతభముడగు భయౘద్ోత. యౕీముత్భూరిో. ఆమన 
గుణల ైబళభుఱకు అంత్భుఱేద్. ఆమన శాయూభున ఎంచజఞఱభు. కనక యౕీలసశదే్ళ డు 
అమేమాత్ణమడు.  
 

యౕీ ఴంకయుఱ లసోఖో – ‘ఆత్మ’ మనగస ఫుద్ధి , తె్యౌవహన యవమభు. భయౘఫుద్ధియైెన యౕీషరిని తె్యౌవహక్ొనట, 
ఆమన ఫుద్ధిని అంచనా లేముట అయసధోభు. కనక ఆమన అమేమాత్ణమడు. 
 

యౕీ శత్ోదే్లో లసవహవఠ  గసయు ‘భా’ అనే ధాత్ణళ నండి ఈ నాభభున యళరించాయు. భా-భాన -క్ొఱుచట, 
నుత ఱుుట. భాత్ణమ్ అయహిః మమేిః, న భాత్ణమ్ అయహిః అమేమిః. క్ొఱుచటకు అంద్నిద్ధ అమేమమభు. 
‘ఆత్మ’ అనగస శాయూభు. బగళంత్ణడు అంత్టన అంత్రసత్మయైె మునిలసడు గనక ఫమటినండి 
ఆమనన తె్యౌవహక్ొనట, క్ొఱుచట యసధోభు క్సద్. 
 

యౕీ కఽవు త్ణఱాభాయభు ళఽత్ాో ంత్భున శమరింనగున. ఫరయౘమండభుఱన ఉద్యభున బరించిన 
యఫరషమభున త్ణఱలేమత్యభా?. 
 

182. భయౘద్ధరధఽత్ / భయౘద్ధరధఽక్ 

గొాక్ొండఱన తోనలసడు. (ధరించినలసడు) 

ఒం భయౘద్ధరధఽత్ే నభిః 
 

యౕీభయౘయవణు ళ  కూరసమళత్ాయభున భంద్య యాత్భున ధరించెన. నంద్గయనుసఱుడైె గయళయినగిరిని 
ధరించెన. దే్ళద్ానళ ఱు అభఽత్భున క్ోరి లసశక్తని త్రా డుగస జదవహ, భంద్యగిరిని కళాభుగస లసడి 
క్షమయయసగయభున భధధంచ శభమభున ఆ యాత్భు జఞరిడినుత ళ చండెన. అ ాడు బగళంత్ణడు 
భయౘకూయమయూభున ధరించి ఆ యాత్భున య ైె బరించెన. భయఱ కఽయౖసు ళత్ాయభున ఆమన 
త్నన నభుమక్ొని గయకుఱభున క్సచటక్ెవ గయళయినగిరిన తో ఇంద్ర ని గయాభునణగించెన. ఫరయౘమండభున 



యీౕ యవణు  శషశరనాభ యతో త్రభు - యళయణ 

19ళ ళలో కభు - 13 ళ ేజీ 

శఽజించి బరించ యఫరషమభునకు, రెండడుగుఱఱో శకఱ బుళనభుఱ నతకబీృంచిన తరయకీభునకు క 
క్ొండన త్ణో ట ఏనుసటి క్సయోభు?  
 

యౕీ చినమమానంద్ – యసధకుని బక్తోూరిత్ షఽద్మమే నుసఱకడయౌ. భనశ కళాభు. యయధభుఱగు 
భాళభుఱే దే్ళద్ానళ ఱు. ఫుద్ధియే లసశక్త. ఴళీణ భననాద్ధ యసధనఱే చిఱుకుట అనే రక్తీమ. మోక్షమే 
అభఽత్భన ధేోమభు. ఇటిు యసధనమంద్ కయమ, ఫంధనభుఱళఱన శంయసయ యసగయభున భునిగినుత కుండ 
శషకరించలసడు యౕీభయౘయవణు ళ .  కూయమయూద్ారి. 
 

 

శషశరనాభభు యొకు క్ొనిి నుసఠభుఱఱో ఈ నాభమే ‘భయౘద్ధరధఽక్’ అని చెాఫడినద్ధ. ఈ రెండు 
నుసఠసంత్యభుఱన యౕీరసధాకఽవుళసవహో ిగసయు ఇఱా యళరించాయు. 
భయౘద్ధరధఽక్ – భయౘద్రయ ేద్ధధఽయౖతు త – గొా క్ొండన తో్గఱ అంత్టి బనగసడు. 
భయౘద్ధరధఽత్ – భయౘద్ధరమ్ ధయత – క్ొండన తోనలసడు. 
 

 

 

(1) యీౕ నయవహంషన్ కఽవుభాచార ిఆంగో యచనకు ఇద్ధ త్ఱెుగు అనలసద్భు.  
(2) బగళద్ీగ త్ ళలో కభుఱ త్ాత్ాయోభు గీత్ాెరస్, గయయఖూర్ రచయణనండి.  
 

 

 

శద్ాయళ ఫరశమేంద్ర యసాబృ యచన 

భానశ  శంచయరద  ఫరషమణి  భానశ  శంచయరద  || భానశ|| 
భద్యఖి  హంఛా ఱంకఽత్  చికురద - భషనీమ  కనుత ఱ యజిత్  భుకురద  || భానశ|| 
యౕీ  యభణ  కుచ ద్యగ   యయౘరద -  వేళకజన  భంద్ధయ  భంద్ారద || భానశ ||  
యభషంశ భుఖ  చంద్ర  చక్ోరద - రిూరిత్  భుయయ యళధారద || భానశ|| 
 

 

 



శీ్ర విశణు  షసషరనామ స్తో తరము - విఴరణ 

20ఴ ళలో కము - 1 ఴ జేీ 

 
 

 

 

 

 

 

మశషే్హాస్త  మశభీరహో  శ్రీనిలహషః షతాాం గతః | 
అనిరుదధ ః షరహనాందో  గోవిాందో  గోవిదాాంతః || (20) 

 

 

 

 

 

183. మశషే్హాషః 
- తరుగులేని, గొ బాణములు రయోగ ాంచలహడు. 
- బరహ్భాండమ ైన ధనషున ధర ాంచినలహడు. గొ విలుకహడు. 

ఓాం మశషే్హాస్హయ నమః 
 

మహ్న్-ఈశూణామ్-ఆషః – మశేష్హాషః – గొల ైన బాణములన లేయులహడు. 
శ్రీమహ్విశణు ఴు ళహర్గము అనే మహ్ధనషున ఆయుధముగహ ూనినలహడు. ఆయనే కోదాండరహముడ ై 
స్హగరముైె బాణమున ఎకుుెట్టె న. ఆయనే బరహ్భషోరమున లేవ రహఴణుని అాంతము ఙేవెన. (శ్రీ భట్టె లు 
ఙ న ఉదాసరణలు). 
 

శ్రీ షతమదేలో లహవశఠ  – ‘ఇశణ’ అనగహ బాణములు. ‘ఇష్హాష’ అనగహ బాణములు లేయు ఆయుధము 
(ధనషు) అగున. మహ్న్ ఇష్హాషః అషమ ఇత మశషే్హాషః – గొద ైన ధనషున ధర ాంచినలహడు 
మశేష్హాషడు. 
 

ధరభచకీము రచయత – ఆధనిక ఆయుధములలో ఎాంత బలమునాన, ఇాంకహ యుదధ  ర వి తణలు, 
అనామయములు ెచచర లుో తూనే ఉనానయ. అాంటే్ వీనిలోని వకతోకత, ధరభరక్షణకు షాంబాంధాం లేద. కహని 
భగలహనని ఆయుధములు ఴమరిములు కహనేరఴు. రహమబాణమునకు తరుగు లేద. దానిఴలన అధరభము 
నశాంచట్, ధరభము ఴర ధలుో ట్ తథమము. 



శీ్ర విశణు  షసషరనామ స్తో తరము - విఴరణ 

20ఴ ళలో కము - 2 ఴ జేీ 

ఆదదాధ రక స్తో తరమునాండ ి

 

నమః కోదాండ సస్హో య షాంధీకాత వరహయచ 

దాండితాఖిల ద ైతామయ రహమాయానినలహరణే 
 

ఆదామసరహో రాం దాతారాం షరా షాందామ్ 

లోకహబురహమాం శ్రీరహమాం భూయో భూయో నమామమసమ్ 

 

184. మశభీరహో  

భూభారము ఴశ ాంచినలహడు. ఆదికూరభరూుడు. శ్రీఴరహసమూర ో.  

ఓాం మశభీర్ో  ేనమః 
సఱెబీడులోని శీ్రఴరహసమూర ో శలాం. వికీడియానాండి. 

 

శ్రీ భట్టె ల లహమఖ్మ – శ్రీసర  ఆదికూరభమ ై భూబృని షదా 
భర ాంచియుాండున గనక ఆయన మశీభరో. 
 

శ్రీ శ్రీనిలహష రహఘలహఙార గహరు తమ ‘నావాంసరయ’ 
లహమషములో ఙ న విఴరణ – నితమ ఆశ నక కరభలోని ‘ఓాం 
అఖిల జగదాధారహయ కూరభరూణ ేనారహయణాయ నమః’ అనే 
మాంతరములో శ్రీమనానరహయణుని మశీభరోగహ 
జాంచచనానము. 
 

భరో అనగహ ‘మగడు, భర ాంచలహడు’ అనే అరిాంలో ‘మశీభరో’ 
అనగహ భూదేవికత భరో. శ్రీమనానరహయణుడు శ్రీఴరహసమూర ోయ ై 
రళయానాంతరము నుహతాఱ ాంతరగతయ ైన భూదేవిని 
ఉదధ ర ాంచినాడు. అట్టె శ్రీభూఴరహసస్హాబృయే మశీభరో. 
 

ధరభ చకమీు రచయత – ళహస్హో ా నస్హరము షకల గసీ నక్షతరా దలన భరబృాంజ్యు గురుతాాకరషణ వకతో 
కూడా మశీభరోయొకు అాంవమే. 
 

185. శ్రీనిలహషః 
వర కత నిలయమ ైనలహడు. లక్ష్మభఴలోభుడు. 



శీ్ర విశణు  షసషరనామ స్తో తరము - విఴరణ 

20ఴ ళలో కము - 3 ఴ జేీ 

ఓాం శ్రీనిలహస్హయ నమః 
 

ఈ ుణమనామము 185ఴ నామముగహన, 614ఴ నామముగహన షో తాంబడినది. 
20ఴ ళలో కము. 185ఴ నామము. శ్రీనిలహషః – మశషే్హాస్త  మశీభరహో  శ్రీనిలహషః షతాాం గతః 
65ఴ ళలో కము. 614ఴ నామము. శ్రనీిలహషః – శ్రీదః శ్రీవః శ్రీనిలహషః శ్రీనిధఃి శ్రీవిభాఴనః 
 

‘శ్ర’ీ అనగహ లక్ష్మభదేవి. క్ష్మరస్హగర మథన షమయమున అఴతర ాంచిన లక్ష్మభదేవి నారహయణుని ఴర ాంచినది. 
ఆమ న తన ఴక్షషిలమున ధర ాంచి ఆయన శ్రీమనానరహయణుడ ైనాడు. ఆ అలమేలు మాంగమభతయోౌ 
నితామననుహయనియ ై, తదాక్షషిల నితమలహష రవకయ ై లేాంకట్రమణుని క్ష్షాంతషాంఴర ధనియ ై విలవలుో చననది. 
 

శ్రీ చినభయానాంద – ‘శ్రీ’ అనగహ షకల వకతో షాందలు, కీర ో, ల ైభఴము, బలము, ధ ైరమము, ధరభము, షాజన, 
విదమ తదితర గుణషాంద. ఇనిన షాందలు ఒకఙోట్ వి రముగహనాండఴు. కనకనే లక్ష్మభదేవి నితాాంత చాంచల 
షాభాఴము కలదియని ఙ ుదరు. ఇాందకు అషలు కహరణము – అనినయ డల, అాందర యాంద 
దో శములు, తమోగుణము. అజఞా నము ఎాంతో క ాంత ఆఴర ాంచి యుాండున. కనక అచట్ శ్రీదేవి 
నిలుఴజఞలద. కహని ురుష్త తోముడు, షచిచదానాంద షారూుడు, షకల కఱ మణగుణనిధియ ైన 
నారహయణునిఴదద  అలాాంట్ట షమషమ లేనాందన లక్ష్మభదేవి ఆయన ఴక్షషిలమున నితమలహవయ ై యుాండున. 
కనకనే ఆయన శ్రీనిలహషడు. 
 

నుత తన భాగతము – గోఴనితలు శవుఴులన చాంకలనిడుక ని నాందగోనుహలునకు ఎదర్గ  ఆనాంద 
బాశములతో కౌగ యౌాంచక ని స్హాగతాంచిన విధము. 
వర  ఙాాంచలమము తోడ ిదయుముఁ దనకుాం జితేో వారుాండాంచ న ే

ురుశళరశీణఠ  ఴర ాంఙ  నట్టె రమున్  బుదిధ న్  విలోకాంబులన్  
గరయుగభాంబులుఁ గౌుఁగ యౌాంచిర  షతణల్  గలామణ బాశాంబు లా 
భరణ ళరణీులుగహుఁ బరతక్షణ నఴనుహర నుహో న రహగాంబులన్ 

 

 శ్రీ షతమదేలో లహవశఠ  – ‘శ్రీ’ అనగహ ళలభ, కీర ో, ధనము. ఇలాాంట్ట షాందలు స్హాభావికముగహ, అనాంతముగహ 
కయౌగ యుననాందన భగఴాంతణడు శ్రీనిలహషడగున. 
 

లక్ష్మభనారహయణులు లేరులేరు కహద. భగఴాంతణని షకల ైవారమ వకతో వుభ కఱ మణ లక్షణములే లక్ష్ిభ. శ్రీదేవియే 
రబరసభమగు నారహయణుడు. ల రవ శ్రీనిలహషడు. 
 

అననమయమ కీరోన 

అలమేలుమాంగనీ ఴబునఴరూము - జలజఞక్షు కననలకు చఴుయౌఙేచఴమభ 
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గరుడాచలాధీవు ఘనఴక్షముననాండి - రమానాంద షాంభర తల ై 
న రతనములు జూ నిరాంతరము నాధని - సరుఴాంచగ జ్వత గదమభ 

 

వశకతరణములకు చలుఴలచఽులు - వివదముగహ బౄద ల దజలుో చ 

రవకత ెాంున కరగ ాంచి ఎుడు నీ - ఴవముజ్షక ాంట్ట ఴలోభునోయమభ 

 

రటె్డి శ్రీలేాంకట్రహయనికత నీఴు - టె్ురహణవల ై రగుచ  
ఴట్టె మాకుయౌగ ర ాంచ ఴలు మాట్ల విభు - జట్టె గొని ఴురమున షతమ ైతఴమభ 

 

186. షతాాంగతః 
షతణరుశణలకు, ముముక్షుఴులకు రమగతయ ైనలహడు. 

ఓాం షతాాంగతయ ేనమః 
 

20ఴ ళలో కము. 186ఴ నామము. షతాాంగతః – మశషే్హాస్త  మశీభరహో  శ్రీనిలహషః షతాాం గతః 
48ఴ ళలో కము. 451ఴ నామము. షతాాంగతః – యజా ఇజయమ మశజేమవచ కతీణః షతరాం షతాాంగతః 
 

రణతానాాం రయకరః షతాాంగతః – వరణాగతణలకు రయము ఙేకూరుచలహడు షతాాంగత.  
‘షత్’ అనన దమునకు షనాభరగమున ఴర ోాంచలహరని, మోక్షస్హధన ఙేయులహరని కూడ అరిము 
ఙ ఴచచన. అట్టెలహర కత రమ గమమము శ్రీల ైకుాంఠలహషడు, రమాతణభడు, ురుష్త తోముడు. లహర కత 
గమమమే కహద. దివ, మారగము, గమనము కూడ ఆయనే (శ్రీ చినభయానాంద). 
 

శ్రీసర టో్ భకతో కయౌగ  ఆయనన వరణుజొచిచనలహర కత లేఱ షాందలు, స్హధనములు షమభతములు కహఴు. 
కనకనే నరసర ని కీర ోాంచ నోట్టతో నరులన ళహో ఘ ాంచట్కు అననమయమ నిరహకర ాంచినాడు. 
  

అననమయమ కరోీన 

లువిఙారములేల రమాతభనీఴు నాకు - కలఴు కలఴు ఉనన కడమలేబృట్టకత 
 

నీనుహదముల ఙ ాంత నిబిడమ ైతే ఙాలు - యేనుహతకముల ైన ఏబృవేషన 

యేనుహర నీభకతో ఇాంత గయౌగ న ఙాలు - ెై ెై వరులచచట్ నుహదక ని నిలుచ 

 

స్ొ ర దినీ వరణము జొచిచతనాంట్ే ఙాలు - కరుణవాంచి యుడట్ేె  కహతణఴు నీఴు 

షరుష నీముదరలు భుజములనాంట్ే ఙాలు - అరుదగహ ఙేతనాండు అఖిలలోకములు 
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నేరక లేవన ఙాలు నీబౄద నొక ుఴుా - కోర న కోర కల లో క నస్హగున 

మేరతో శ్రీలేాంకట్ేవ నిననగొయౌచిత నేన – యేరీత నాండిన గహని యనినట్ా ఘనడన 

 

187. అనిరుదధ ః 
- ఎఴర ఴలోన,  ఎననడ ైనన నిరోధిాంబడనిలహడు. 
- అర బృత ఙేష్హె మూర ో. 

ఓాం అనిరుదాధ య నమః 
 

ఈ నామము ర ాండుమారుో  ఴషో ాంది. 
20ఴ ళలో కము. 187ఴ నామము. అనిరుదధ ః – అనిరుదధ ః షరహనాందో  గోవిాందో  గోవిదాాం తః 
68ఴ ళలో కము. 644ఴ నామము. అనిరుదధ ః – అనిరుదోధ ऽరతరథః రదమమోనऽబృతవికమీః 
శ్రీ భట్టె ల లహమఖ్మ రకహరము 

187ఴనామము – అనిరుదధ ః – నిరోధిాంబడనిలహడు. 
644ఴనామము – అనిరుదధ ః – ఴషభాాండము (భూబృైె) జనారదననిగహ నితమము ఴవాంచలహడు. 
 

న నిరుదధ ః అనిరుదధ ః –నిరోధిాంబడజఞలనిలహడు అనిరుదధ డు. భగఴాంతణని అనిరుదధ  తతామున మనము 
ఎల ో డల గమనిాంచఴచచన. షఽరుమడు ఉదయాంచన, అషోబృాంచన. అలలు ఎగవ ఎగవ డున. రకాత 
నియమములు జర గ  తీరున. కహలము ఆగద.  అాంతా భగఴాంతణని  నియమానస్హరము ఴర ోాంచి తీరున. 
ఆయన ళహషనము అనిలహరమము. ఆయన అనిరుదధ డు. 
 

అనాంత ఙషే్హె యుకోతాాత్ అనిరుదధ  ఉదాసాతః – ఆయన ఙేశెలకు బృత లేద. భకుో లన రక్ష్ిాంచడానికత 
అనేకమ ైన నలు ఙేవేలహడు అనిరుదధ డు.  శ్రీ భట్టె లు మూలషాంశ తమునాండి ఙ న రమాణము – 

అర బృత ఙేష్తె  భగలహన్ అనిరుదధ ః.   
 

ధరభ చకమీు రచయత విఴరణ – కాశణు ని నిరోధిాంచట్కు కాంషడు ఎనోన యతనములు ఙేవెన. కాశణు ని 
ుట్టె కకు ముాందనాండి బదలుెట్టెన. అయనా కాశణు ని అఴతరణము, కాంషని మరణము తలేద. 
భగఴాంతణని భకుో లకు రక్షణ తథమము. భగఴాంతణని వతాఴులన రక్ష్ిాంచగయౌగ నలహరు లేరు.  
 

188ఴ నామము నాండి 199ఴ నామము ఴరకు -  షరహనాందః, గోవిాందః, గోవిదాాం తః, మరీచిః, దమనః, 
సాంషః, షరుః, భుజగోతోమః, శ రణమనాభః, షతః, దభనాభః, రజఞతః – నామములు భగలహనని 
సాంస్హఴతారమున షఽచిాంచనఴని శ్రీ భట్టె లు లహమఖ్ామనిాంఙారు.  
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188. షరహనాందః 
దేఴతలకు ఆనాందమున రస్హదిాంచ దేఴదేఴుడు. 

ఓాం షరహనాందాయ నమః 
 

షరహన్ ఆనాందయత ఇత షరహనాందః – దేఴతలన ఆనాందిాంజ్యులహడు షరహనాందడు. 
‘ష’-మాంచి, ‘రహ’-ఇచచట్. లోకములకు మాంచి (క్ష్్మము) ఙేయులహరు షరులు (దేఴతలు). 
భగఴాంతణడొ షగ న వకతో స్హమరధయముల ఴలో, భగఴాంతణనిఙే నియబృాంబడిన కహరమములు ఙేయుచ దేఴతలు 
లోకములకు క్ష్్మము కూరుచచనానరు. అలాాంట్ట దేఴతలకు మేలు, రక్షణ, ఆనాందము శ్రీసర ఴలోనే 
కలుగున. ఆయన కాఴలోనే లహరు నుహలకడయౌని చియౌకత అమాతమున నొు ాందగయౌగహరు. లహర కత కయౌగ న 
ఇకుటో్న తొలగ ాంచి లహర ని కహచ రభుఴు శ్రీమనానరహయణుడే. దేఴతల వకతోకత ఆధారము, దేఴతల 
ఆనాందమునకు ఆలలహలము ఆ రభులే. 
 

దిఴమ రబాంధములలో తరచగహ కీర ోాంబడిన సాంస్హఴతారమున ఈ నామవిఴరణలో శ్రీ భట్టె లు 
ఉదాసర ాంఙారు. అజఞా నము ఴలో, మోసముఴలో లోకములు అాంధకహరములో మునిగ నుత యనుడు బరసభ, 
షనక షనాందనాదలు శ్రీమనానరహయణుని నుహర ర ిాంఙారు. ఆయన సాంష రూాంలో రతమక్షమ ై లహర కత 
షతమమున ఉదేశాంఙ న. సాంష నీట్టని నుహలన లేరు ఙేవే విధాంగహ భగఴాంతణడు మాంచి ఙ డుల విచక్షణన 
దేఴతలకు రస్హదిాంఙాడు. శ్రీమదాబగఴతము 11ఴ షుాంధము 13ఴ అధామయము ూర ోగహ సాంస్హఴతారమున 
గూర చ ఙ బుతణాంది. 
 

 

శ్రీ మదాబగఴతము – ఏకహదవ షుాంధము – 13ఴ అధామయము – సాంస్హఴతారము 

http://srimad.org/wp/ నాండి. (శ్రీ మధాాఙారుమల ‘భాగఴత తాతరమ నిరుయము’ ఆధారాంగహ శ్రీ ఴషాంత మాధఴనుహయ్ 
గహరు భాగఴతము 11ఴ షుాంధమున ఆాంగోాంలోకత అనఴదిాంఙారు. ఆ ఆాంగోనుహఠాం యొకు నా త లుగు అనలహదాం 
ఇకుడ లహర షో నానన – కహ.ష. బాబు) 
 

భగఴాంతణడు దిఴమ సాంష షారూమున ఏత ాంచి, షనక షనాందనాదలకు ఒనర ాంచిన ఉదేవము – ధరభమారగమున 
చర ాంచి రజషోమోగుణములన అధిగబృాంచ ఉనుహయము – మోసమున విడనాడి అజఞా నమున నుహరదోర లు ఆఴవమకత 
-- 
ముాందగహ, షతాగుణ రధానమగు ధరభమునాచర ాంచి, కీమముగహ రజయగుణమున, తమోగుణమున జయాంఴల నని 
భగఴాంతణడు ఉదధ ఴునకు ఉదేశాంఙ న. ఏద ైనా గుణము ఴాదిధ యగుట్కు ది రధాన కహరణములుననవి. అవి – 

ళహషోరములు, నీరు, జనలు, షిలము, కహలము, ఴాతో, జనభము. మనోలహాంచుతము, మాంతరము, యజాకరభలు. 
 

http://srimad.org/wp/
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తతావిదల ైనలహరు రవాంవాంచనది స్హతాకము. లహర ఙే నిరవాంబడునది తామవకము. మర యు లహరు 
తట్షిముగహనాండు గుణము రహజషము. ల దరు నుొ దల రహడి ఴలో ఉతననమ ైన అగ న ఆ ల దరు నుొ దలన 
దశ ాంచిన మభట్ అణగహరున. అట్ేో  షతాగుణాధికమము ఴలన రకహవఴాంతమ ైన జఞా నము బాశేమాందిరయములన (జఞా న 
స్హధనములన) అణచిలేవ, ద షమతా భాఴనమున వియ్నమగున. 
 

ఉదధ ఴుడు భగఴాంతణని ఇట్టో  రశనాంఙ న – ఇాందిరయ స్ౌఖ్మములు దఃఖ్శేతణఴులని, ఆతణో లకు మూలమని త యౌవ 
కూడ మానఴులు అట్టె  షఖ్ములయాంద మోశ తణల ై ఏల ఴర ోాంఙ దరు? 
 

అాందలకు భగఴాంతణని షమాధానము – మాయామోశ తమ ైన జీఴుల సాదయములాంద వికహర ూర తమ ైన 
‘అసాం’భాఴము రజయగుణమున ెాంనుొ ాందిాంచన. ఇది మనషునాఴర ాంచి దఃఖ్ములకు కహరణమగున. 
రజయగుణము ఴలన ఴషో ఴుల ననభవిాంచ భాఴము కలుగున. అాందాండి అనభవిాంచ మారగముెై మనషు 
నిమగనమగున. తదాారహ నియాంతరాం వకమము గహని కహమము జనిాంచన. ఇట్టో  రజయగుణ రభావితణడ ై, కహమ 
ేరర్తణడ ై, ఇాందిరయ నిగీసమున కోలోయ జీఴుడు ఙేయు కహరమములు దఃఖ్మునకు కహరణమగున. 
 

విశయ లహమమోసమున జయాంచట్కున, ఇాందిరయములన నిగీశ ాంచట్కున, రజయగుణమున 
నియాంతరాంచట్కున నుహర ణాయామాది యోగముల దాారహ మనమున రళహాంతరచచ భగఴాంతణనిెై నిలునగున. 
ఇదే విశయమ ై భగఴాంతణడు షనక షనాందనాదలకు యోగోదేవము కహవిాంఙ న. 
 

షనక షనాందనాదలు బరసభన ఇట్టో  రశనాంచిర  – మనషు, ఇాందిరయములు ఒకదానినొకట్ట ెనలేవక ని జీఴుని 
మోసములో బాంధిాంచచననవి. అట్టె  ర వి తలో ఇాందిరయ లహమమోసమునాండి మనషన విడదీవ, భఴ స్హగర 
తరణమునకు వదధ ము ఙేయుట్ ఎట్టో  స్హధమము? 
 

ఇదే రవనకు షమాధానము క ఱకు బరసభ నారహయణుని నుహర ర ధాంఙ న. అుడు నారహయణుడిచిచన ఉతోరము – 

మనషు విశయలహషనలాంద మగనమ ై ఇాందిరయముల ఙ ుఙేతలకు లోబడున. మనషునకు, ఇాందిరయములకు 
కూడ రమాతణభడే అధిత. కనక మనషున భగఴాంతణనిల ైు మరయౌచనటో్యతే విశయ లహమమోసము నశాంచి 
ఇాందిరయములు నిగీశ ాంబడున. 
 

జఞగీదఴషి (మ ళకుఴ), షానుహనఴషి (కలత నిదర), షశణో  అఴషి (గహఢనిదర) అననవి రకాత జనితమగు అఴషిలు. 
ఇాంద షశణో  అననది తమోగుణ రధానమ ైనది. షానుహనఴషియాంద రజయగుణము ముఖ్మము. జఞగీదఴషి షతాగుణ 
ఴరికము. ఈ మూడిాంట్టకాంట్ే జీఴుడు లేరు. ఈ మూడు అఴషిలకు జీఴుడు స్హకి్ష్యనఴచచన. ఈ మూడు 
గుణములు జీఴుని షాంస్హరమున బాంధిాంచచననవి. కనక షాంస్హరముయొకు క్షణవక లక్షణమున గీశ ాంచి, షకల 
భయములన నుహరదోర యౌ, జీఴుడు నాలుగఴద ైన తణరీయాఴషిన (ఆతభ షమాధి వి తని) స్హధిాంఴల న. ఇాందక ై 
మోసమున విడనాడి, విరుదధ  భాఴములన తమజిాంచి షమతా బుదిధ ని స్హధిాంఴల న. 
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బరహ్భది దేఴతలాందరు శ్రీసర యొషగు వకతోెైననే ఆధారడి యునానరు. శ్రీసర  ఒకుడే దేఴదేఴుడు, షర్ావారుడు. ఆ 
శ్రీసర యే తన వివా, త ైజష, రజా షారూములలో షకల జీఴులకు మూడు అఴషిలలో లేర్ారు అనభఴములన 
కలుగజ్యుచనానడు. ఇది గీశ ాంచి జీఴులు ఇాందిరయములన నిగీశ ాంచి, కహమమున తమజిాంచి, దశురభములకు 
దఽరముగహనాండఴల న. తదాారహ రళహాంతమ ైన మనమున శ్రీసర  ధామనముెై మగనము ఙేయఴల న. ఆ విధముగహ 
జీఴుని నిజతతాము, రమాతభతోడి షాంబాంధము త యౌయుట్యు, వరీరమే ‘నేన’ అన అజఞా నము నశాంచట్యు 
జరుగున. అట్టె లహరు దేసమున ధర ాంచట్, విషర జాంచట్ టో్ మమకహరమున తమజిాంతణరు. ఇదే స్హాంఖ్మము, 
యోగముల రసషమము – అని భగలహనడు వెలవిఙ చన. 
 

189. గోవిాందః 
- దేఴతలఙే రషో తాంబడు దేఴదేఴుడు. 
- మహ్రుఴమునాండి భూబృని ైెక తో కహనుహడినలహడు. శ్రీఴరహసమూర ో. 
- గోఴులన కహఙేట్ట గోనుహలుడు. 
- లేదముల నొషగ న, లేదముల దాారహ నొు ాందదగ నలహడు. లేదలేదమడు. 

ఓాం గోవిాందాయ నమః 
 

శ్రీరహమచాందరా ! గోవిాందా! గోనుహలా! లేాంకట్రమణా! గురులహయూరనుహ! శ్రీలక్ష్మభనారవాంహ్! తరవికమీా! జనారదనా! 
వరణు వరణు! శ్రీ షతమనారహయణా! శ్రీదేవీ భూదేవీ షమేత శ్రీఴరహసమూరీో! శ్రీనిలహస్హ! శ్రీలేాంకటే్ళహ! నుహశ  నుహశ ! 
 

మరల గోవిాంద నామము 58ఴ ళలో కములో ఴషో ాంది. 
20ఴ ళలో కము. 189ఴ నామము. గోవిాందః – అనిరుదధ ః షరహనాందో  గోవిాందో  గోవిదాాం తః 
58ఴ ళలో కము. 543ఴ నామము. గోవిాందః – మహ్ఴరహసో  గోవిాందః షఴణేః కనకహాంగద ీ

 

‘గో’ వబాద నికత భూబృ, గోఴు, లహకుు, లేదము అని వివిధ అరిములునానయ. ఈ ధాతణఴునాండి ‘గలహమ్’, 
‘గహమ్’ అనేధాతణఴులు ఉతననములు.  
‘విద్’ అనగహ లబుాంచట్, కనగొనట్. ఇాందనాండి ‘విాంద’ వబద ము ఴషో ాంది.   
 

 

గలహమ్ విాందః గోవిాందః – షో త లహకుులన వాకర ాంచలహడు గోవిాందడు. శ్రీసర యే షరహనాందడు గనక 
దేఴతలకు జఞా నము నదేశాంచన. లహర కత ళరీయము కూరుచన. లహర కత మారగము చఽున. మర యు 
బరహ్భది దేఴతలొనర ాంచ షో తలహకమములన వాకర ాంచి రషననడగున. కనక ఆ దేఴదేఴుని, 
శ్రీలేాంకటే్వారుని ‘గోవిాందడు’ అని షభర ాంచి భకుో లు తర ాంతణరు. 
 

గహమ్ అవిాందత్ గోవిాందః – భూబృని మహ్స్హగరమునాండి ఉదధ ర ాంచినలహడు గోవిాందడు.  
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నష్హె మ్ ల  ైధరణమీ్ ూరామ్ అవిాందమ్ ల  ైగుహ్గతమ్ 

గోవిాంద ఇత తనేాऽసమ్ దేల రైహాగ ఫరబూశణె తః – మహ్భారతము. ళహాంతరాము. 330.5 

స్హగరగరబమున (అషరునిఙే) దాచబడిన భూబృని లేఴన తోనాందన దేఴతలు, వాతణలు ననన 
‘గోవిాంద’యని షో తాంతణరు. 
ఈ భాఴము యొకు  నుహర ముఖ్మతన ధరభచకీము రచయత విఴరముగహ త యౌనుహరు. షమషో లోకములన, 
జీఴులన షాంూరుముగహ న ఱిగ నలహడు శ్రీనిలహషడే. 
 

గహలో లేద లహణయమ విాందనోి లభనేో , యతర లహ అవిశఠ నేో  ష గోవిాందో  భగలహన్ విశణు ః – లేదనుహరహయణము ఴలన 
లబుాంచలహడు, లేదములకు నిలయమ ైనలహడునగు విశణు భగలహనడే గోవిాందడు.   
గౌరష్్హ తణ యతో లహణ ీతామ్ చ విాందయత ేభగలహన్ 

గోవిాందషో  తతో దేఴ! మునిబుః కథమత ేభగలహన్ – సర ఴాంవము 3.88.50 

ఇకుడ ‘గౌ’ అనగహ లహకుు, లహణవ. అనిన లహకుులయాంద  లహమాంచి, లహనికత వకతోని రస్హదిాంతణఴు గనక 
మునలు నినన గోవిాందడనియ దరు. 
 

గోఴులన కహచ గోనుహలుడు గనక గోవిాందడగున. ఇాందకు కూడ ఆధారము సర ఴాంవమునాండి ఙ నుహరు. 
అసమ్ కలీేాందోర  దేలహనామ్ తామ్ గలహమ్ ఇాందరతామ్ గతః 
గోవిాంద ఇత లోకహస్హో ామ్ స్తో శమనోి భువి ళహవాతమ్ – సర ఴాంవము 2.19.45 

నేన దేఴతలలో ముఖ్మడన ైన ఇాందర డన. నీఴు గోఴులకధితమము ఴశ ాంచితవి. కనక భువిలో 
జనల లోుడు నినన ‘గోవిాందా’ యని షో తాంతణరు. – ఆయన గోఴుల కహర . బాాందాఴన విహ్ర . గోజన 
మనోహ్ర . మురళీగహనలోలుడు. గోనుహలుడు. 
 

శ్రీ షతమదేలో లహవశఠ  – నుహలు, ెరుగు, ల నన, న యమ ఴాంట్ట దారిములు నితమ జీవితములో ఆహ్రముగహన, 
యజఞా దికములాంద సఴమములుగహన ఎాంతో నుహర ముఖ్మము గలఴని మనము గమనిాంనగున. ఆయన 
గోనుహలుడయనాందన జీఴులకహధారము. యజామునకు స్హధనము. యజామునకు భోకో. 
 

శ్రీ వాంకరుల విశణు  షసషర నామ లహమఖ్ామనమున అనఴదిాంచిన శ్రీ అనాంతకాశు ళహవో రగహరు ‘గో+విద్’ వబద  
షముదాయమునకు 10 అరహి లన ఇఙాచరు. 

1. గో – షారగము   షారగ ములన అధిగబృాంచినలహడు. 
2. గో – బాణములు  షకల వస్హో ా షోర రవీణుడు. 
3. గో – ఆఴులు  వుగణమునకు నుహలకుడు. 
4. గో – లహకుు  లేదములదాారహ త యౌయబడులహడు. 
5. గో – డుగు (మ రుు)  నుహదములైె ఴజర చిసనములు గలలహడు. 
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6. గో – లోకములు  అనిన లోకములాంద విఖ్ామతణడు (ూజిాంబడులహడు). 
7. గో – కననలు  అాందర యాంద అాంతరహమబృయ ైన స్హక్ష్ి, దాఴె . 
8. గో – షఽరుమడు  షఽరమ మాండలాాంతరార ో. 
9. గో – భూబృ  స్హగరమునాండి భూముని ఉదధ ర ాంచినలహడు. 
10. గో – నీరు  జలములే నిలయమ ైనలహడు – నారహయణుడు. 

  
అననమయమ కీరోన 

 

భాఴములోనా బాసమము నాందన - గోవిాంద గోవిాందయని క లుఴలో మనస్హ  ||భాఴము|| 
 

సర  యఴతారములే యఖిల దేఴతలు - సర  లోనిలే బరహ్భాండాంబులు  
సర  నామములే అనిన మాంతరములు - సర  సర  సర  సర  యనలో మనస్హ ||భాఴము|| 
 

విశణు ని మశ మలే విశ త కరభములు - విశణు ని నుొ గడ డి లేదాంబులు 

విశణు డొ కుడే విళహాాంతరహతణభడు - విశణు ఴు విశణు ఴని ల దకలో మనస్హ  ||భాఴము|| 
 

అచమతణడితడే ఆదియు నాంతమము - అచమతణడే యషరహాంతకుడు 

అచమతణడు శ్రీలేాంకట్ాదిర బౄదనిద  - అచమత యచమత వరణనలో మనస్హ  ||భాఴము|| 
 

190. గోవిదాాం తః 
లేదారిముల న ఱిగ న జఞా నలకు రక్షకుడు. 

ఓాం గోవిదాాం తయ ేనమః 
 

గహలో లేదగ రః నుతర కహో ః గోవిాందషోతణునుహలనాత్ 

గోవిాందా తరుదిద ష్తె  లేదవిదాత్రదో  మనః 
గోఴులు అాంటే్ లేదలహకుులు. లహనిని రక్ష్ిాంచలహడు గోవిాందడు. ఈ నామము లేదవిదాతణో న రస్హదిాంచ 
మహ్మాంతరము. ‘గో-విద్’ అనగహ ‘లేదములు త యౌవనలహరు’ అని ఇాంతకుముాంద ‘గోవిాంద’ నామవిఴరణ 
రకహరమగహనే గశీ ాంచఴచచన. ‘త’ అనగహ నాయకుడు, రక్షకుడు అని అరిములు గలఴు. కనక 
లేదాధమయనము ఙేయులహర కత ఆ లేదవిదడు, లేదలేదమడు నాధడగున. 
 

ఇకుడ మనము షభర ాంచి రఴశాందగ న విశయము – షమషో జఞా నమునకు గోవిాందడే మూలము. 
జఞా నారజనకు గోవిాందడే ఆధారము. జఞా నముఴలో మనకు గోవిాందడే అాందిఴచచన. 
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‘గో’ అనగహ లహకుు, భూబృ, గోఴులు – ఇలా వివిధ అరిములు ఉనానయని ఇాంతకుముాందే ఙ ుక నానము. 
ఈ అరిముల ఆధారముగహ ‘గోవిదాాంత’ ుణమ నామమునకు మర నిన మనోసరమ ైన భాఴములు 
షపర స్హో య. భగఴాంతణడు వుక్ష్షమది షకల జీఴజఞలమునకు భాశనొషగ నలహడు. వివాతతాము న ఱిగ న 
మహ్నభాఴులకు ముఖ్మడు. భూనాధడు. గోనాధడు. గోనుహలబాలుడు. గోజన రయుడు. 
(శ్రీ ఎమ్. శ్రీనిలహషన్ గహరు అాందిాంచిన ఆధారములు ఈ విఴరణకు ఉయోగడినఴని శ్రీకాశు మాఙార గహరు 
కాతజాతలు త యౌనుహరు.) 
 

 

 

(1) శీ్ర నరవాంసన్ కాశు మాఙార  ఆాంగో రచనకు ఇద ిత లుగు అనలహదము.  
(2) భగఴదీగ త ళలో కముల తాతరమము గీతాెరస్, గోరఖ్ూర్ రచరణనాండి.  
 

 

 

 

శ్రీ అళఴాందార్ (యమునాఙారుమలు) లహర  స్తో తర రతనము నాండి 36ఴ ళలో కము 

 

షపరతురటీ్ాాంగద హ్ర కాంఠ కహ 
మణాీందర కహాంచీగుణ నఽురహదబిుః 
రథాాంద వాంఖ్ావ గదా ధనఴర ైః 
లషతణో లస్హమ ఴనమాల యోజాలమ్ 

 

శ్రీమహ్విశణు ఴు రకహవమానమగు కతరీట్మున, ముతామల హ్రమున, కౌషో భమణవని, దిలహమభరణములన 
ధర ాంచియునానడు. వాంఖ్, చకీ, ఖ్డగ , గదా ధనష్హణవ. తణలవ ఴనమాలతో ల లుగొాందచనానడు. 
 

 

 

 

 

 


	017-VSN-cover-2.pdf
	018-VSN-copy rights page.pdf
	019-VSN-Slokam-11.pdf
	020-VSN-Slokam-12.pdf
	021-VSN-Slokam-13.pdf
	022-VSN-Slokam-14.pdf
	023-VSN-Slokam-15.pdf
	024-VSN-Slokam-16.pdf
	025-VSN-Slokam-17.pdf
	026-VSN-Slokam-18.pdf
	027-VSN-Slokam-19.pdf
	028-VSN-Slokam-20.pdf

