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అభఽతాాంవూదబలో భానుః ఴఴబాందుః శరఴైవయుః |  
ఔవధాం జగతుః వతేేుః శతమధయభరసకీభుః || (31) 

 

 

 

 

284. అభఽతాాంవూదబళుః  
- అభఽత కియణభముడగు చాందర తు జననభునకు కసయణభు. 
- జఱభుఱన లసమహాంజైవహ జీళుఱన శఽఴహటాంచలసడె. 

ఓాం అభఽతాాంవూదబలసమ నభుః 
 

శయవతా  షయవ్యమళ భఽత శాంజీళనశమ చ 

అభఽతాాంళల శ ితజజతావ దభఽతాాంవూదబళ శభఽతుః 
అభఽత – తాషయభుఱు, భఽతేమతులసయణభుఱు, జీళదామకభుఱు. 
అాంవుుః – కియణభుఱు (కలిగిన చాందర తు) 
ఉదబళుః – జనభకు కసయణభు (శఽఴహటాంచినలసడె). 
 

అభఽతాాంవుుః ఉదబళతి అవెసభదితి అభఽతాాంవూదబళుః 
అభఽతాాంవుడనగస చాందర డె. క్షీయవెసగయ భథన శభమభున చాందర తు ఉదబళభునకు భూఱ కసయణమ ైన 
వౄీకయభభూరిోయే అభఽతాాంవూదబళుడె. శాంవెసయ వెసగయభునాండి, కయభ భాయభుఱ నాండి, 
భామామోషభుఱ ఫాంధభునాండి అాందయన ఉదధరిాంచలసడె. ఇాందకు వౄీ చినభమగసయు గీత 15.13 నాండి 
చెహన రభాణభు – ువసు మి చౌవధ ుః శరసవుః వెత మో బూతావ యవెసతభకుః – అభఽతభముడన యన చాందర డన య 
ళనశతేఱన తృత ఴహాంచచనానన. 
 

చాందరభాననవెత జుతుః – ఆ విరసట్పయువేతు భనశునాండి చాందర డె జతుభాంచెన (ుయువశకోభు). 
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నక్షతార ణాభషాం ఴవౄ – నక్షతరభుఱఱో చాందర డన (గీత). 
 

వౄీ శతమదేలో లసవహవఠ  గసయు తకిిన భావమకసయుఱకాంటె్ శవతాంతరమ ైన భాళభున విళరిాంచాయు. „అభఽత‟ అనగస 
తృసతూమభు, జఱభు. „అాంవు‟ అనగస ాంచట్, విబజాంచట్. తృసర ణాధాయమ ైన జఱభుఱన అతునయెడఱ 
ాంచి తృసర ణుఱ భనగడకు ఆధాయమ ైనాడె గనక బగలసనడె అభఽతాాంవూదబళుడె. తలోి గయబభున 
వృవుళు తూటి్ఱో తేఱుచాండెన. తూయు ఱభాంచినుడే వితోనభుఱనాండి ముఱకఱు ఫమట్డెన. 
ళఽక్షభుఱు ్యుగున. శశమభుఱు పలిాంచన. లసతుతు ఆవేయభుగస వవకరిాంచి అతున జీళుఱున 
తృసర ణభుఱన తుఱుుకొనన. తూరై అభఽతభు. వౄీభనానరసమణుతు రవెసదభు. 
 

285. భానుః 
- రకసవృాంచలసడె. కియణభముడె. శయుమడె. 
- శయుమనకు కడ ల ఱుగు రవెసదిాంచలసడె. 

ఓాం భానల ేనభుః 
 

భాతి ఇతి భానుః – రకసవృాంచలసడె భానడె. 
యలవేేోజశవయ తావచచ భానరతిమభధ మతే – తేజశు కలిగినాందన శయుమతు భానడె అాందయు. 
మవెసమదతియమ భా భుముజమ భాతి – ఎళతుళఱన శయుమడె రకసవృాంచచనానడో అతడె. 
 

భుాండకోతువతేో  2.2.10 – తమేళ భాాంతమ్ అనభాతి శయవమ్ తశమ భావెస శయవమిదమ్ విభాతి – ఆమన 
శవమభుగస రకసవృాంచన. అాంతటి్తు రకసవృాంజైమున. 
 

వౄీ శతమదేలో లసవహవఠ  – అతున ఴరీయభుఱాంద చెయతనమభు, అగిన బగళాంతేతు రవెసదభు. లసతుళఱోనే తృసర ణభు 
తుఱఫడెన. 
 

ధయభచకీభు యచయత – శయుమతు కసాంతిళఱన ఫమటి్ ళశో ళుఱు భాతరమే కతుహాంచన. ఆ యమేఴవయుతు 
కసాంతిళఱన ఆతభజఞా నభు కఱుగున. 
 

286. ఴఴబనద ుః / ఴఴవినద ుః 
- దరసభయుు ఱన విడనాడెలసడె, దరసభయుు ఱన వృక్షిాంచలసడె. 
- చాందర డె (కుాందేఱుళాంటి్ భచచ గఱలసడె). 
- నక్షతరభుఱ, గషీభుఱ గతేఱన తుమాంతిరాంచలసడె. 
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ఓాం ఴఴబనదల ేనభుః 
ఓాం ఴఴవినదల ేనభుః 
 

ఴఴుో త గతిుః తృతర కోో  బనద శోశమ తుళయోకుః 
కౌట్ిఱమ గతి విధవాంవ ఴఴబనద  యుదాషఽతుః 
వౄీ బట్పట ఱ లసమఖామనభు రకసయభు –  

ఴఴ – ుో తగతౌ – ళకభీాయుభున నడచలసయు. 
బనద  – బది – దయభుగసనాండెట్. 
ఴళసనాాం కుట్ిఱ గతీనాాం బాందుః అఱహతా ఇతి ఴఴబాందుః – ళకభీాయుభున శాంచరిాంచ దవేట ఱన, 
అనామమళయోనఱన నవృాంజైములసడె ఴఴబనద ళు. కాంశతు తృసలిటి్ ళజరభు. నయకుతు తృసలిటి్ మభుడె. 
శియణమకవృుతు చీలిచన ళజరనఖడె. 
 

వౄీ ఴాంకయుఱ లసమఖమ – „ఴఴ‟ అనగస కుాందేఱు. „బాంద‟ అనగస భచచ. చాందర తు్యతు భచచ కుాందేఱుళఱె 
నాండెన. ఴఴబాందళు అనగస చాందర డె. బగళాంతేతు చాందర తుగస ్కుి శాందయబభుఱఱో చెడమ ైనది. 
‘చాందరా ాంవుుః’, ‘అభఽతాాంవూదబలో భానుః’, ‘నక్షతార ణాభషాం ఴవౄ’, ‘వెత మో బూతావ యవెసతభకుః’. 
 

వౄీ శతమదేలో లసవహవఠ  గసయు ఈ నాభభున ‘ఴఴవినద ుః’ అతు గశీిాంచాయు.  
ఴఴ – ుో తగతౌ – అట్ృ ఇట్ృ తిరిగైవి (గషీభుఱు). 
విాందుః – లేదనావౄఱుః – తెలివహనలసడె, అదు చేములసడె. 
శకఱ గషీ నక్షతరభుఱ గతేఱన అదు చేములసడె గనక వౄీభవేవివేు ళు ఴఴవిాందళు. 
 

287. శరఴైవయుః 
దేళతఱకు రబుళు. శనాభయుభున నడచలసరికి అాండ. 

ఓాం శరఴైవరసమ నభుః 
 

శరసణాాం ఋజుగతీనాాం దలేసనాాం ఈఴవయుః తురసవకుః శరఴైవయుః  
ధరసో  ఋజుగతీనాాం ముః శుః శరఴైవయ ఈరితుః 
 

శ (ళలబన) – రస (దానుః) – భాంచి నఱు చేములసయు, శనాభయుభున నడచలసయు శయుఱు. లసరికి రబుళు 
శరైఴవయుడె. దవేట ఱన వృక్షిాంచి, వృవేట ఱన ఫరర చలసడె.  కరసభళతాయుడెయ భాందయ యవతభున 
తులిహనలసడె. మోశితుయైె అభఽతభున ాంచి, దేళతఱన కసచిన రబుళు. వౄీకఽవేు డెయ గోళయధన గిరిన తోి 
దేళతఱ గయవభడచినలసడె. 
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శరైఴవయుడెయన వౄీభవేవివేు ళున ధామతుాంచి, బకుో ఱు దెయళతవభున వెసధిాంనగున. (ధయభచకీభు యచయత). 
 

 

 
 

గయుడాయౄఢెడెయన వివేు ళు. తయు చాలైకుమఱనాట్ ిభకయతయయణ వృఱాం. ద్లగే ిగసీ భాంఱోతుద.ి 
 

 

288. ఔవధమ్ 

రోగసరోో  భుచమత ేరోగసత్ – బళరోగభున నమభు చేము దిళమభగు భాంద. 

ఓాం ఔవధామ నభుః 
 

బళ తీళర వివాం షరసో  ఔవధాం ముః శ ఉచమతే – జనన భయణ చకఫీాంధభున డి, కసభ కోీధ ఱోబ మోష 
భద భాతురసమదఱచే డిాంఫడె శాంవెసయ లసమధిగశీో ఱకు ఆ దుఃఖభునాండి విభుకోితు రవెసదిాంచ 
దిలయమవధభు ఆ దేళదేళుడే. దేలస దేళయషమళచచైళ మమ్ విదుః దుఃఖ భషవజమ్ – అనగస, దేళతఱకున, 
దేళయుష ఱకున దుఃఖభునాండి విభుకిోతు కలిగిాంచ దిలయమవధభు వౄీభనానరసమణుడే (భవేభాయతభు. 
ళసాంతి యవభు 79.22) 
 

వౄీ బట్పట ఱు చెహన భరొక రభాణభు – ఏకసగతీా భూఱమ ఫఱేన ఱబమమ్ బలయవధమ్ తవమ్ బగలసన్ కఱిెయకుః 
– బగళాంతేడా! ఏకసగతీ అనే ఖయుచ దావరస ఱభాంచ దిలయమవధభళు. శాంవెసయ లసమధికి వియుగుడె తూలే. 
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వౄీ వి.వి. రసభానజన్ గసయు 3ళ తియుళాంతాది (3) దిళమ రఫాంధభునాండి ఉదాషరిాంచాయు – తనే్ గోదళణున్ 
ళయు నయగమ్ తియుకుి భయునద . 
 

ధయభచకీభు యచయత – రకఽతి బగళాంతేతు అాంఴయే. భనకు శకఱభుఱెయన ఆవేయభుఱు, ఔవధభుఱు, 
జీళనాధాయభుఱు రకఽతినాండియే ఱభాంచన. రివుబరమ ైన గసలి, తూయు, భోజనభు వవకరిాంచిన లసరికి 
ఆరోగమభు చకిగస నాండెన. 
 

289. జగతుః వతేేుః 
- భాంచి, చెడెఱ భధమ అడెడ గస తుఱుచలసడె. 
- శాంవెసయ వెసగయభున దాట్పట్కు ఉయోగడె ళాంతెన. 
- చలిాంచలసతునతునటి్తు అదుఱోనాంచలసడె. 

ఓాం జగతుః వతేల ేనభుః 
 

తురోధా జజగతవుేతేుః శదశదవయ శఙు తే – భాంచి చెడెఱ భధమ వేతేళుగస తులిచి బగళాంతేడె 
ధయభకభీభున రియక్షిాంచన. చేవహన కయభకు తగిన పఱభు ఱభాంచన. చేమతు దాతుకి ఏమిమున 
చికిద. భాంచి నఱకు భాంచి, చెడె నఱకు చెడె పలితభుఱు ఱభాంచి తీయున. జనభఱు గడచినా 
కయభఫాంధభుఱు జీళుతు ల ాంట్ాడెతనే ఉాండెన. ఇఱా ుణమ తృసభుఱు, నామమానామమభుఱు 
కలివహతృత కుాండా తురోధిాంచేాందకు ఒక వేతేళుఱా ఉాండి దేతు పలితాతున దాతుకి ఇచేచలసడె జగతవేుతేళు. 
 

ఫఽషదాయణమకభు 6.4.22 – ఏవుః వేతేుః విధయణ ఏవసమ్ ఱోకసనామ్ అశాంభషదామ – కఱగసుఱగాం కసకుాండా 
తుఱుు వేతేళు (అడెడ కట్ట). 
 

వౄీ ఴాంకయుఱు భరొక లసమఖమ కడా చెతృసయు – శాంవెసయ వెసగయభున దాట్పట్కు ఉయోగడె లసయధి. 
 

తెఱుగు వహతుభా తృసట్ – రసభమ తాండీర! ఓ రసభమ తాండీర! అాందరతిూ దరిజయైుచ భారసజుల!ే అదదరతిూ 
చేయచభతూ అడెగుతేాండాల!ే. 
 

క్ైైశోళ బకిో గీతభు – నడిహాంచ నా నాలస! నడ ిశాందరభున దలేస! 
 

వౄీ శతమదేలో  లసవహవఠ  గసరి లసమఖమ –  జగత్ – („గతి‟ నాండి) – చలిాంచనది, బరమిాంచనది. వేతే – కలిహ 
ముాంచనది. రాంచభుఱో అతునాంటి్తూ కభీభుగస టి్టముాంచలసడె వౄీషరి. శయమ చాందర ఱు, 
నక్షతరభుఱు, గషీభుఱు, తారసభాండఱభుఱు, నద నదభుఱు, తయాంగభుఱు, ఴరీయభుఱోతు భాగభుఱు, 
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వుక్షయమదఱు – శభశోభున చఱన వౄఱభుఱెయనన, ఒక కభీభుఱో చలిాంచన. ఇఱా అతునాంటి్తు 
జఞగతోీగస కలిహముాంచలసడె జగతవేుతేళు. 
 

ధయభచకీభు యచయత – నదఱు గటో్ఱో ఒదిగిముాండెన. శభుదరభు చెలిమలికట్టన దాటి్రసద. అఱాగై 
జీలసతభఱు ఇాందిరమ శఖభుఱకు, వివమ లసాంఛఱకు ఱ ాంగి ఴరీయభున ఫాంద ఱెయ ముాండెన. ఈ 
ఫాంధభుఱన తెాంచకుననలసరై శాంవెసయ వెసగయభున తరిాంగఱయు. వౄీభవేవివేు  ధామనమే అాందకు 
భాయుభు. 
 

290. శతమధయభ రసకీభుః 
శదా తుజమ ైన ధయభగుణభు, రసకభీభు కలిగినలసడె. 

ఓాం శతమధయభ రసకీభామ నభుః 
 

ఇకిడ „ధయభభు‟ అనగస బగళాంతేతు శకఱ కఱయమణ గుణ ల యబళభుఱు. రసకభీభు అనగస ఴకిో 
వెసభయధయభుఱు, కసయమ వెసధక ఱక్షణభుఱు. ఇటి్ట  ఱక్షణభుఱు ఎననడ కొయళడతులసడె గనక వౄీతులసశడె 
శతమధయభరసకభీుడె. 
 

లసల్మభకి రసభామణభున వౄీరసభుతు శతమధయభరసకభీుతుగస ళరిుాంచెన. ఆమన రసకభీభు ఎననడ 
ళన న తయుగద. అతున లేలఱా ఱోక కఱయమణభునకు వితుయోగభు. 
 

ధయభచకీభు యచయత – శతమభు, ధయభభు, ధెయయమభు, కసయమద క్ష, ఱోకశితభుఱతయ కడిన జీళనభు 
వెసగిాంళఱెనతు ఈ నాభభు ఫర ధిాంచన. షనభాంతేతుళఱె, భీవేభతుళఱె, అటి్ట దఽఢ, ధయభ భాయుభు 
ననశరిాంచినలసయు బగళాంతేతు కట్ాక్షభున తృ ాందట్ తథమభు. 
 

 

 

ముఱో రసభామణభు నాండ ి–  (http://musicandmantra.blogspot.com – వౄీ వెసకైత్ రసమ్ గసరి కయు  నాండి కస 
చేమడమ ైనది) 
అళతారిక –  

శఱోలిత రతా గుణ వెసగయుుఁడెయ విఱవహలోి, ధాతిర్య 
ఫలోిదుఁడెయన రసభ నయతృసఱకుతున్ శో తి వేము జషవకున్  

జఱోయ రసజఱోకభు జైకొతు మ చచుఁగ తుచచ ుట్పట నే? 

మఱోభు ఫెఱోభుాం దినచ నట్ి కట్ి కసశ వేమునే ?  

http://musicandmantra.blogspot.com/
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గుషృతు రతోి – 

"శడిగొతు రసభు తృసదభుఱు వెత ుఁకిన ధళి ళశిాంచి రసయ య ే 

యడ నొక కసాంత మయెమ నుఁట్, ననగ తూతతు తృసద రైణువి 

యెమడ ళడ ినోడవెత ుఁక తుది యేభగునో" మతు శాంఴమాతేభుఁడెయ 
కడిగ్ గుషృాండె రసభద కాంజ ముగభుభ బమభుభ ్ాంునన్.  

 

షనభాంతేతు వెసగయ ఱాంఘనభు –  
ముగభు బగిాంచి, తృసదభుఱు ముతోభుగస ళదినుఁది తరర కిి, తూ 

తేగ ముగ మ తోి, భీకయ కఠోయ యళాంఫున నారిచ, ఫాషృ ఱ 

తమగణిత ల్మఱ నుఁచి, ళఱమాంఫుగ లసఱభుుఁదిరహ, లేరుఁగునన్ 

నగభు శగభుభ గుీ ాంగుఁ, గహ నాథుఁద తుాంగికి దాుఁట్ె రిళువనన్.  
 

షనభాంతేడె వౄీరసభుతు ళలబన గుణభుఱన ళరిుాంచట్ –  

తూఱ మేఘ చాామ ఫర ఱు దేషభులసుఁడె 
  ధళ ఱయఫజ  తర నేతరభుఱలసుఁడె 
కాంఫు శతునబ మ ైన కాంఠాంఫు గఱుఁలసుఁడె 
  చకితు న ళక్షాంఫులసుఁడె 
తిననన య కనట్పట  ద యఘ ఫాషృఱలసుఁడె 
  ఘనమ ైన దాందభ శవనభులసుఁడె 
దభ రైఖఱు గఱుు  ద ముగాంఫుఱలసుఁడె 
  ఫాగై్న మట్ిట  గుఱపభుఱలసుఁడె 
 

కట్ మ రుఁగతు శతమ లసకమభుఱలసుఁడె 
యభణి! రసభుాండె వుబ ఱక్షణభుఱలసుఁడె 
ఇతున గుణభుఱ యౄహాం న శుఁగులసుఁడె 
ళయుశ వెౌమితిర ఫాంగసయు ళన న లసుఁడె 
 

 

 

భాశియ రసభామణభునాండి – వౄీరసభ ధనవటాంకసయభు గురిాంచిన దమభు – భలోికసయుజ నబట్పట  యచన 

http://www.eemaata.com/em/issues/201011/1630.html  
(వౄీ చీభఱభరీి ఫఽాందాళనరసళు “నాకు నచిచన దమాం” లసమఖమనాండి) 
 

అాంతుఁగడాంక రసభుడె శభగీ బుజఞఱుఱ వికీమోతుళాం 

ఫెాంతము ఫయవ భ్రివ ముయయాంచె దిగాంతయ దాంతి కయుయాం 

http://www.eemaata.com/em/issues/201011/1630.html
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ధరా ాంతయ వెసగరసాంతయ ధరసబర తఱాాంతయ చకీలసల ళచై 
ఱాాంతయ శయవ బూధయ గుషో కుషరసాంతయ ూరితాంఫుగన్ 

 

్య దమాం వౄీరసభుడె తాట్కన చాంఫర యే భుాంద చేవహన ధనవటాంకసరసతున ళరిుాంచే దమాం. విళసవమితేర డె తన మాగ 
శాంయక్షణ కోశాం దఴయథణిు  అరిథాంచి రసభ ఱక్షభణుఱన తీశకొతు అయణామతుకి ఫమఱేద యతాడె. అయణమాంఱో తాట్కన 
గురిాంచి ఆమ న శాంషరిాంచళఱవహ ళుాంట్పాందతు తెఱుగస, రసభుడె అాంగీకరిాంచి తన విాంట్ి నారితు మోోగివెసో డె. ఆ 
ధనవటాంకసయ ఴఫద ాం ఎఱా మోోగిాందో  తెఱుుతేాంది ఈ దమాం. ఆ భ్రీవయళాం దిగాంతరసఱోో  మోోగిాంది. ఎతుమిది దికుిఱో 
ళుాండే దిగుజఞఱ వూయ కరసు ఱ విళరసఱఱో శ్ర ాంకసరిాంచిాంది. శభుదార ాంతరసఱోో  ధవతుాంచిాంది. బూమికు ఆకసళసతుకు భధమ 
శయవ లసతాళయణాంఱోన రతిధవతుాంచిాంది. యవత శభూవేఱోో  భాయుమోోగిాంది. కొాండగుషఱోో  తుాండితృత యాంది. 
ధనవటాంకసయ విళేవసతున దమాంఱో ట్పట కోళడాం ద తుఱోతు అాందాం. 
 

రసభామణ కఱళఽక్షభు నాండి – అళలక ళనాంఱో వత ళయున – విఴవనాథ శతమనారసమణ యచన 

http://www.eemaata.com/em/issues/201101/1652.html  

(వౄీ చీభఱభరీి ఫఽాందాళనరసళు “నాకు నచిచన దమాం” లసమఖమనాండి) 
 

ఆకఽతి రసభచాందర వియవేకఽతి కనొఫభ తీయు వెసవమి చా 
తృసకఽతి కననఱన్ రబు కఽతృసకఽతి కై్వృక భాంద వెసవమి దే 
వేకఽతి శయవదేషభున మాందన రసఘళ ళాంఴభ్ళి ధ 

రసభకఽతి కయుచనన విధభాంతము రసభ రతిజా భూరోియెై 
 

ఇది ఱాంకసురిఱో అళలక తయుళు కీిాంద కయుచతు ళునన వతాదేవి ళయున. ఆమ న ల దకడాతుకి తృత యన షనభ 
రసతరాంతా అకిడా ఇకిడా ల దకి, చిళయకు అళలకళతుఱో ఆమ న చచి, ఇాంకస ఆమ న కఱళక భుాంద - అదే 
శభమాంఱో వత ళదదకు రసళణాశయుడె ళచిచ ఆఖరి శెచచరిక చేవెసో డె. అట్ి వత ఆకఽతి ఇది. ఆకఽతి రసభచాందర 
వియవేకఽతి మట్. ఇకిడ వియషాం ఉబమతువఠ భు. రసభచాందర డె వత వియవేకఽతి, వత రసభచాందర వియవేకఽతి. 
వతారసభుఱ యశరసనఫాంధాం ఎట్పళాంట్ిదాంట్ే, తరలివెసరిగస ఆమ న చచిన షనభ అనకుాంట్ాడె గదా - అశఱు 
వౄీరసభుడాంట్ే ఎళరో నాకు శాంూయుాంగస తెలివహతృత యాంది అనకునే లసడితు, ఇుడె ఈమ న చవే శరికి అశఱు 
నాకైమీ తెలిమద అనే శాంగతి అయథభయాంది - వత న యుాంగకుాండ యఘుళేఖయుడయథభు గసడె ూరోిగస - అతు. ఇక వత 
ఆకఽతి రసభచాందర వియవేకఽతి కసళడాంఱో ఆఴచయమమేభుాంది! రసభచాందర వియవేకఽతి అాంట్ే రసభచాందర తు కొయకై్న 
వియషభు ఆకఽతి దాలిచనట్పో ాండట్మే గసక, వత కొయకై్న రసభచాందర తు వియషభాంతా వతగస భూరోీబవిాంచి ఇకిడ 
కయుచతు ళుాండడభూ కసళచచ. ముతాో తుకి ఆమ  ఆకఽతి అాంతా ఒక వియోగ భాళు భుదద . 
 

కనొఫభ తీయు వెసవమి చాతృసకఽతి. కనఫొ భఱన ధనశుతయ తృత ఱచట్ాం వెసధాయణ కవిశభమాం. కనఫొ భఱు 
ధనశు ఱాగస ఉాండట్ాం వెౌాందయమ శచకాం. వత కనొఫభఱు రసభచాాంఱా ఉనానమట్. అాంత ఫాధఱోన ఆమ  
యౄఱాళణామఱన యౄహశో  ళుననది ఆమ  కనఫొ భఱ తీయు. 
 



వీౄ వివేు  శషశరనాభ వెతో తరభు - విళయణ 

31ళ ళలో కభు - 9 ళ జేీ 

కననఱన్ రబుళు కఽతృసకఽతి. రసభచాందర డెాంత కఽతృసశభుదర డో , ఆ కఽ అాంతా ఆమ  కననఱోో  గూడె కట్పట కొతు 
దో మతకాం అళుతనే ళుననది. ఈమ  కననఱోో  ఆమన కఽ ఆకసయాం ధరిాంచట్ాం ఆ దాంతేఱ ఏకతవ భాళనకు భరో 
తారసిణాం. 
కై్వృకభాంద రసభ దేవేకఽతి. కై్వృకభాంట్ే తఱ ల ాండరె కఱు. వత కైఴతృసళసఱు - వౄీరసభుతు దేషళయుాం ళఱే - నఱోతులే. 
ఆమన ఒాంట్ి యాంగు ఈమ  కై్వృకాంఱో ఆకసయాం ధరిాంచినట్పో ననది. 
 

శయవదేషభున్ మాందన రసఘళ ళాంఴభ్ళి ధరసభకఽతి. వత శవమాంగస భూరోీబవిాంచిన ధయభభు. రసభచాందర డె 
ధరోభదాధ యణకు అళతరిాంచినలసడె. ఆమన ధయభభాళాం ముతోాం ఆమ  శయవదేషాంఱోన భూరోీబవిాంచిాంది. ఇుడె ఆ 
ధరసభతుకై బాంగాం కలిగిాంది రసళణుతు ళఱన. రసళణ తుగీషభూ, ధయభ యక్షణా - వీట్ికి రసభుతు రశో త కయోళమాం రసకసవఠ  
అయ, అధయభ తుయౄభఱనాం జరిగి వత ఆకఽతిగస ళునన ధయభాం రియకి్షాంఫడెతేాంది. 
 

ఇక ఆమ  కయుచనన ల యఖరి - రసళణ తుయౄభఱనాతుకి, అాంట్ే అధయభ తుధనాతుకి శననదధ డెయన వౄీరసభుతు ూతుక యౄాం 
దాలిచనట్పో  కయుచననది. ఆమ  కయుచనన దధతిఱోనే ఆమ  తుఴచమభూ, ఆమ  తుఴచఱతా, తన బయో యెడ ఆమ కు 
గఱ అనాంత విళసవశభూ అతూన దో మతకభ్తేనానయ. 
 

ఒక క్షుదర తు చేత ద ాంగతనాంగస ఎతేో కుతు రసఫడిన భవేళభానాతున శశిశో  కయుచతు ళునన ఆ తెయమకవౄఱ ఆకఽతి, 

కనఫొ భఱు, కననఱు, కైఴతృసఴభు, శయవ దేషభు, కయుచనన ల యఖరి అతూన - ఆమ  ఏ భవేతేభతు రసకడకై్ 
తురీకి్షశో నానయో - ఆమన ఱక్షణాఱతయ ఏకుబూతాంగస ఆరోహాంఫడట్ాం ఈ దమాంఱోతు వె గశ. 
 

 

 

(1) వీౄ నయవహాంషన్ కఽవుభాచార ిఆాంగో యచనకు ఇద ితఱెుగు అనలసదభు.  
(2) బగళద ు త ళలో కభుఱ తాతయమభు గీతా్రస్, గోయఖూర్ రచయణనాండి.  
 
 

 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

32ళ ళలో ఔభు - 1 ళ జేీ 

 
 

 

 

 

 

 

బూత్బళయబళనానథః ళనః తృసళనోऽనఱః |  
కసభహా కసభఔఽత్ కసాంత్ః కసభః కసభరదః రబుః || (32) 

 

 

 

 

 

291. బూత్బళయబళనానథః  
-  (ఖడచినది. జయుఖుచననది, రసఫో ళునది అన) భూడు కసఱభుఱఔు అధితి.  
- భూడు కసఱభుఱాంద అధితి. 

ఒాం బూత్బళయబళనానథామ నభః 
 

భృదటి ళలో ఔభుఱో నాఱుఖళ నాభభు ‘బూత్ బళయ బళత్ రబుః’ ఔూడా ఇాంచభుాంచ ఇదే అయథభున 
శచిాంచన. కసతు ఈ రెాండు నాభభుఱ లసయకయఱో శ్రీ ఴాంఔయుఱు చహన లైవిధయభు ఇఱా ఉననది –  

బూత్బళయబళత్్రబుః – తిరకసఱభుఱఔు అధితి. కసఱాతీత్ణడు. 
బూత్బళయబళనానథః – తిరకసఱభుఱాంద శఔఱ చరసచయభుఱఔు, జీళుఱఔు అధితి. కసఱభుతో తుభుతో్భు 
ఱేతు అధికసరి. 
 

ఐఴవయయాం లసధస్సవభయాం లస తిరకసఱేవయహ మశయ శః 
బూత్బళయబళనానథః ఇత్ణయఔో శసదిి రసదరసత్. 
తిరకసఱభుఱమాంద ఔూడా శఔఱభు తుమభుాంచే స్సభయధయభు ఔఱలసడు. అతునాంటికీ స్సవభు. 
 

బూతానాాం బలసయనాాం బళతానాాం చ తృసర ణినాాం నాథః  – బూత్బవివయదవయోభాన కసఱభుఱతునాంటిఱోన 
జీళుఱఔు రబుళు. తిరకసఱభుఱాంద తృసర ణుఱచే మాచిాంఫడులసడు. ఆ తృసర ణుఱన ళసవహాంచలసడు. 
 

 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

32ళ ళలో ఔభు - 2 ళ జేీ 

అననభమయ కీయోన 

తృొ డఖాంటిభమాయ భుభుు ుయుషత తో్భా భభుు - నడమఔళమాయ కోనేటి రసమడా 
 

కోరిభభుు నేయౌనటిి  ఔుఱద ైళభా, చాఱ - నేరిచి ెదద యౌచిిన తుధానభా 
గసయవిాంచి దహదీయుి కసఱమేగభా, భాఔు - చేయుళ జితో్భుఱోతు శ్రీతులసశడా 
 

భావిాం గైెళశమ ైన తృసరిజాత్భా, భభుు - చేళదేయ గసచినటిి  చిాంతాభణీ 
కసవిాంచి కోరిఔయౌచేి కసభధేనలస, భభుు - తాలై యక్షాంచేటి ధయణీధరస 

 

చ డతూఔ ఫరతిక ాంచే వహదధ భాంత్రభా, రోగస - ఱడచి యక్షాంచే దిలయయవధభా 
ఫడషఫామఔ తిరిగే తృసర ణఫాంధడా, భభుు - ఖడషయాంచినటిి  శ్రీ లేాంఔటనాథడా 

292. ళనః 
- లసముళు, తృసర ణభు. 
- ళత్ః ఇతి ళనః – శాంచరిాంచలసడు. శయవదా లసయహాంచినలసడు. 

ఒాం ళనామ నభః 
 

32ళళలో ఔభు – బూత్బళయ బళనానధః ళనః తృసళనోఽనఱః 
87ళ ళలో ఔభు – ఔుభుదః ఔుాందయః ఔుాందః యజనయః తృసళనోఽతుఱః 
శ్రీ బటటి ఱ లసయకయ రకసయభు 32ళ ళలో ఔాంఱోతు 292ళ నాభభు ‘ళనః’ భరిము 293ళ నాభభు ‘తృసళనః’. 
ఇఔ 87ళ ళలో ఔభుఱోతు 817ళ నాభభున ‘ళనః’గసన, ‘తృసళనః’ గసన ఔూడా రిఖణిాంచినటటో  
ఔతుహశో ననది. 
 

శదా శవమాం త్ణ శయవత్ర రలసష ఇళ తుత్యఴః 
ళనః రళషతి మః ఔథయత ేలఖేదో భనః 
వి – అనగస శాంచరిాంచట అనే ధాత్ణళు ఆధాయాంగస శ్రీ బటటి ఱ లసయకయన విళరిాంళచిన. బఖళాంత్ణనఔు 
ఎఔకడా, ఎుడ అడుు  ఱేద. ఔనఔ ఆమన ళనడు. ఈ నాభభు లేఖభుతుచిన. ఒాం ళనామ 
నభః. 
 

ళనః ళతాభవహు రసభఴశశోరబఽతాభషమ్ 

ఝుషసణాాం భఔయళసివహు స్త ర త్స్సభవహు జాషనవీ  – గీత్ 10.31 
శాంచరిాంచలసటిఱో (విత్రభు చేములసతుఱో) లసముదేళుడన నేన. ఴశోరధాయుఱఱో శ్రీరసభచాందర డన. 
జఱచయభుఱఱో భృశయౌతు. నదఱఱో ఖాంగసనదితు నేన. 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

32ళ ళలో ఔభు - 3 ళ జేీ 

 

శ్రీ శత్యదేలో లసవహవఠ  గసయు ఈ (‘ళనః’) నాభభునఔు ‘విత్రమ ైనలసడు’ అతూ, త్యులసతి (‘తృసళనః’) 
నాభభునఔు ‘విత్రభు చేమలసడు’ అతూ అయథభు చ తృసయు. 
 

293. తృసళనః 
తృసళమతీతి తృసళనః – అాంత్టితూ విత్రభు చేములసడు. 

ఒాం తృసళనామ నభః 
 

ఈ నాభభు రెాండుభాయుో  ళశో ాంది. 
32ళళలో ఔభు – బూత్బళయ బళనానధః ళనః తృసళనోऽనఱః 
87ళ ళలో ఔభు – ఔుభుదః ఔుాందయః ఔుాందః యజనయః తృసళనోऽతుఱః 
శ్రీ బటటి ఱ లసయకయ రకసయభు 32ళ ళలో ఔాంఱోతు 292ళ నాభభు ‘ళనః’ భరిము 293ళ నాభభు ‘తృసళనః’. 
ఇఔ 87ళ ళలో ఔభుఱోతు 817ళ నాభభున ‘ళనః’గసన, ‘తృసళనః’ గసన ఔూడా రిఖణిాంచినటటో  
ఔతుహశో ననది. 
 

మశసవ శాంఫతుధ  ఖాంగసదీన్ తృసళమన్ ఱోఔతృసళనాన్ 

శ తృసళన ఇతి కాయత్ః తృసళనత్వరదో  భనః 
త్నయొఔక శాంఫాంధభు చేత్నే ఖాంఖ భృదఱ ైన నదఱన విత్రాం చేశో నానడు ఖనఔ తృసళనడు. ఈ 
నాభభు విత్రత్తుచిన. ఒాం తృసళనామ నభః. 
 

తృసళనః శయవ ఱోకసనామ్ త్వమళే యగునాందన – యగునాందనా! శయవ ఱోఔభుఱన తృసళనభు 
చేములసడళు తూలే (రసభామణభు. ఉతో్య కసాండభు. 32.9) అతు అఖశోయభషరిష అనానడు. శ్రీరసభుతు 
చయణభుఱు స్త క నాంత్నే అషఱయఔు ళసవిమోచనభు అయనది.   రసభనాభ శాంకీయోనభు తృసషయభు. 
మోక్షరదభు. 
శ్రీ వివణు  శషశర నాభభుఱో ‘వితార ణామ్ విత్రమ్ భాంఖఱానామ్ చ భాంఖలమ్’ అతు చ ఫడషనది. 
 

శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ గసయు తియులైమోయ (2.8.5) నాండష చ హన ఉదాషయణ – దేలసద ిదేళ యెుభాన్ ఎన్ 
తీయథన.ే ఇఔకడ ‘తీయథన్’ అనగస ‘విత్రభు’ అతు అయథభు. ఇాంకస ఇయణాు మ్ తియుళాందాడష (14)ఱో- ఔయమ్ 
నాను ద మైాన్ ేరోడష తీయథఔరసర్ ఆభున్. ఆ చత్ణయుిజుతు నాభభు శురిాంచి భనభు తృసళనభఖుదభు – 

అతు చ ఫడషనది. 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

32ళ ళలో ఔభు - 4 ళ జేీ 

శ్రీ భహావివణు ళు ఴక ో ళఱోనే అనేఔ వివమభుఱు, తృసభుఱు తొఱఖున. ఎాండరకసమఱు ఔుటటి ట ళఱన 
ఫాధడేలసతు చ విఱో ఎయ ీభుయకసమఱ యశాం లేవహనటోయతే వివాం త్ఖుు త్ణాంది. ఇటటళాంటి ఎనోన 
ఉదాషయణఱన శ్రీశత్యదేలో లసవహవఠ   ేరకకనానయు.  
 

శ్రీ ెభురసజు రసజారసళు యచననాండష – భనశనఔున, శఔఱ తృసర ణికోటటఱఔున చ ైత్నయభునొశాంఖులసడు. 
లసముళున రళరిో ాంజేములసడు. తృసళనడు. 
 

294. అనఱః 
- త్ఽహో ఱేతు (అనాంత్మ ైన దమ ఖయౌగిన) లసడు. త్న బఔుో ఱఔు తాన చేవహనదాతుతో త్ఽహో  చ ాందతులసడు. 
- త్న బఔుో ఱ టో జరిగిన దషసకయయభున శశ ాంజాఱతులసడు. 
- తృసర ణఴక ో తు త్నదాతుగస వవఔరిాంచి జీలసత్ుగస ళయళషరిాంచలసడు. 
- లసశనళాంటి ఖుణభుఱఔు అతీత్ణడు. 
- అాంత్ణ ఱేతు మళల లైబళ విబూత్ణఱు ఖఱలసడు. (అఱమ్ – రసయహో  – చిళయ) 
- అగినశవయూుడు. తృసవినాఴఔుడు. 
- అాంత్భు ఱేతులసడు. (అఱమ్ – రసయహో  – చిళయ) 
- ఎదయు ఱేతులసడు (అఱమ్ – తురోధభు) 
- బఖళాంత్ణతు కొయఔు త్హాంచే బఔుో ఱన ునయుజీజ విాం జేములసడు. (అన్- తృసర ణనే). 

ఒాం అనఱామ నభః 
 

ఈ నాభభు రెాండుభాయుో   ళచిచననది. 
32ళ ళలో ఔభు. 294ళ నాభభు. అనఱః – బూత్బళయబళనానథః ళనః తృసళనోऽనఱః 
76ళ ళలో ఔభు. 716ళ నాభభు. అనఱః – బూతాలసస్త  లసశదేళః శరసవశతుఱయోऽనఱః 
 

ఈ నాభభునఔు శ్రీ బటటి ఱు చ హన లసయకయ  (అన్-అఱః)–  

అరసయతృతో  శ  బకేో భయయऽుయఔఽత్యునః ునః 
అనఖషీాం మః ఔరోతి స్త ऽనఱః రకిరీిో త్ః 
బఔుో ఱఔు భయఱ భయఱ ఎనోన విధభుఱుగస ఉఔరిాంచి ఔూడ శాంత్ణవణి డు కసతులసడు . అరిభుత్ 
ఔయుణాాంత్యాంఖుడు. బఔోళయదడు. ‘అఱమ్’ అనగస శాంత్ణఴహి  చ ాందట. ‘అనఱభు’ అనగస త్ఽహో  ఱేఔుాండుట. 
న అఱః అనఱః. 
 

శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ గసయు చ హన విళయణ – ెరిమ తియుళాంతాడష (53). ఉన్ అడషమార్ ఔుక ఎన్ వమేలసన్ 
ఎన్ రే ఇయుతోితూ – తూ బఔుో ఱ కోశాం ఇాంకస ఏమేభు చేస్సో లో అనే ఆఱోచిశో  ఉాంటాన. దరర దీ భానశాంయక్షణ 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

32ళ ళలో ఔభు - 5 ళ జేీ 

చేవహన శ్రీఔఽవు  యభాత్ణుతుక  ఆమ  ఆఔాీందన భయచితృత ళుట స్సధయభు కసఱేద. ఇాంకస ఆమ ఔు ఋణడష 
ముననటటో గసనే ఆమన భావిాంచ న. ఋణమ్ రళఽతో్మ్ ఇదమ్ మ ేషఽదాయత్ నాశయతి . బఔుో ఱ కొయఔు 
ఆమన చేవే నఱఔు అాంత్ణఱేద. ఔాంచిఱో తియుఔకచిినాంబిక  ళయషభుఱో గకడుఖు టిినాడు. 
అనాంతాలులసరిక  భటిి మోవహనాడు. భనభు ఎతున అరసధభుఱు చేవహనన భతునాంచ, కొాండఱాంత్ 
ళయభుఱు ఔూెడు కోనేటిరసమడు ఆమన. 
 

‘అనఱభు’  అనగస అగిన. అగినక  దాషభు చఱాో యద. ఆషృతి చేవహన కొఱది రజవయౌాంచి భరిాంత్గస 
కసయౌిలేమున. అదే విధభుగస బఖళాంత్ణడు ఴయణాఖత్ణఱ ైనలసరి తృసభుఱన బవుటఱభు చేమున. 
భనభు ఎతున తృసభుఱు చేవహనా గసతు ఆమన తృసనాఴనత్వభు ఴభుాంచద (లేదాాంత్ దేశిఔుఱ 
దమాఴత్ఔభు – 29) 

 

ఈ నాభభునఔు శ్రీ ఴాంఔయుఱు చ హన లసయకయ (అన-ఱః) – అన – తృసర ణభు, ఱా – ఆదానే దానేచ – 

వవఔరిాంచట. అనాన్ తృసర ణాన్ ఆత్ుతేవన ఱాతి ఇతి అనఱః –  తృసర ణఴక ో తు త్నదాతుగస వవఔరిాంచి జీలసత్ు 
శవయూుతుగస ళయళషరిాంచలసడు అనఱుడు (ఔ భాళభు) 
 

శ్రీ శత్యదేలో లసవహవఠ  గసయు ఇదే (తృసర ణభుఱన వవఔరిాంచట అనే) అరసథ తున కొాంత్ భిననాంగస విళరిాంచాయు – 
అనాన్ – తృసర ణుఱన, ఱః – ఖశీ ాంచలసడు.చిళయఔు బఖళాంత్ణడు అాందరి తృసర ణాఱన త్నఱో వియ్నాం 
చేశకొాంటాడు ఖనఔ ఈఴవయుడు అనఱుడు. 
 

ఴరీయభుఱో జఠరసగిన ఆహాయభున అరిగిాంజేవహ, ఴక ో నొశగి, తృసర ణభుఱు తుఱఫెటటి చననది. అదిమున 
బఖళత్సవయూమే. 
 

భరితున భాళభుఱు 716ళ నాభభు విళయణఱో చ ఫడషనవి. 
 

295. కసభహా 

కోరిఔఱన నాఴనభు చేములసడు. 

ఒాం కసభఘ్నన నభః 
 

త్న బఔుో ఱ భనశఱఱోతు వివమ లసాంఛఱన, ఐశ ఔ కసభభుఱన నశిాంజేములసడు ఖనఔ 
శ్రీతులసశడు కసగునడు. 
 

కోరిఔఱన ఎాందఔు నాఴనభు చేమాయౌ? కోరిఔ ఉననుడు రెాండు రిణాభభుఱు స్సధయభు – కోరిఔ 
తీరినటోయతే ఇాంకస కసలసఱతుహశో ాంది. కోరిఔ తీయనటోయతే కోభు అధిఔభళుత్ణాంది (శ్రీ చినుమానాంద). 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

32ళ ళలో ఔభు - 6 ళ జేీ 

అాందకే కోరిఔఱుననచ ోట ళసాంత్భు ఉాండద. ళసాంత్భు ఱేఔునన స్ౌకయభు ఱేద (శ్రీ తాయఖరసజ స్సవభు). షరి 
తృసదాాంఫుజ ధాయనమే శఔఱ స్ౌకయభుఱఔు భాయు భు. భహా భాఖయళాంత్ణనఔు చిఱోయ స్ొ భుుైె భనశ 
ఱేనటటో గస, భహాయవత్భునక కన లసతుక  చితున ఖుటిఱనఔుకటఔు ఆశక ో  ఱేనటటో గస - అాంఫుజోదయ దిళయ 
తృసదాయవిాంద  చిాంత్నాభఽత్ తృసన విళవేభతో్ చితో్మరేతీి తుత్యాంఫు చయేనయేుి? – అతు రహోాదడు అనానడు 
(తృత త్న భాఖళత్భు). అాందకే ఆ దేళదేళుడు కసభగునడు. రజహాతి మదా కసభాన్ శరసవన్ తృసయథ 
భనోఖతాన్ – అతు వెఱవిచ ిన (గీత్ 2.55) 

 
దళసళతాయభుఱు. 1900 కసఱు రసజాయవిళయు ెరస్ చిత్రాం. వికీడషమానాండష 

ుాంస్సాం శవదరశినాాం యోऽస్ౌ శఽహాాంచ వివమానోర ే 
షత్లసన్ కసభహా తృత ర ఔోః శరసవళసూయకో భనః 
త్నన దరిశాంచినలసరిక  స్సాంస్సరిఔ భయఖభున భాతుాంచేలసడు కసభగునడు. ఈ నాభభు శఔఱభుఱ ైన 
కోరిఔఱన నయలేయుిన. ఒాం కసభగానమ నభః. 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

32ళ ళలో ఔభు - 7 ళ జేీ 

 

296. కసభఔఽత్ 

కోయదగినలసతుతు శఽఴహి ాంచలసడు. కోరిఔఱన తీయుిలసడు 

ఒాం కసభఔఽత ేనభః 
 

భయఖభుఱు గసతు, మోక్షభు కసతు – అతున కోరెకఱన తీయుిలసడే ‘కసభఔఽత్’. అతున కసభుతాయథభుఱన 
రస్సదిాంచలసడు శ్రీ లేాంఔటేవుడు. 
 

(తియుభఱ తియుతిఱో శవమాంబులైన రధాన భూరిో తు ‘ధఽళఫేయాం’  అాంటాయు. ధఽళఫేరసతుక  రఔకన చినన 
భయఖలేాంఔటేఴవయుతు రతిభ ఉననది. శవమాంబులైన శ్రీతులసశతు ఐశ ఔ కసభభుఱు ఔఱలసయు కొఱుళరసదతు 
నభుఔభు. ఔనఔ తియుతిఱో అయినాది శయవ ూజఱు శ్రీ భయఖలేాంఔటేఴవయుతుకే చేమఫడుతాయ. డా. ు 
లేణుగోతృసఱరసళు గసయు భశకట్ ఱో ఔ ఉనాయశాంఱో ఈ వివమాం చ తృసయు – కస.శ. ఫాఫు) 
 

శ్రీ శత్యదేలో లసవహవఠ  – కసభాన్ ఔరోతి ూయమతి ఇతి కసభఔఽత్ – కోరిన ళయభుయౌచేి దేళుడు. ఎళరెైనా 
ధనభు అళుశయమ ైనుడు త్నఔాంటే ధతుఔుతు అరిధస్సో యు. అాందరి కోరిఔఱన తీయిఖఱలసడు శరెైవఴవయయ శఔఱ 
ఖుణ శాంననడ ైన శ్రీఱక్మునారసమణుడే. 
 

కసభఔఽత్ – అనగస కోరిఔఱు ఔయౌగిాంచలసడు – అతు ఔూడ అయథభు. ధయుముత్మ ైన, ళసఴవతానాందరదమ ైన, 
శఔఱ వుబఔయభఖు కోరిఔఱు శ్రీధయుతు దవేళఔుఱకే ఔఱుఖున. 
 

కసభహా – మోక్షభునఔు ఆటాంఔభుఱఖు కోరిఔఱన నాఴనభు చేములసడు. 
కసభఔఽత్ – ధయుఫదధ భఖు కోరిఔఱన ఔఱుఖజేములసడు. 
 

ఈ నాభ విళయణ శాందయిభుఱో ధయుచఔీభు యచయత్ విళరిాంచిన దిళయ స్సశ తీ యత్నభుఱు –  

లేణు తో్ఔకద అరిలోయ్ తూ, లణేు  భులుదమ్ త్యులోయ్ తూ 

లేణుు మ్ రవిు ను  ఉాండు ఎతుల్ అదళుమ్ ఉాందన్ విరనేర – భాణిఔకలసచకసర్. 
 

ఔుఱమ్ త్యుమ్ వఱెవమ్ త్ాందిడుమ్, అడషమార్ దద మ్ త్ూమర్ ఆయన  
ఎఱాో మ్ తుఱమ్ త్యమ్ ళమెుయమ్ తూల్ వివుాంఫుమ్ అయులుమ్ 

అయుఱోడు యెుతుఱమ్  అయఔుకమ్, నఱమ్ త్యుమ్ స్ొ ఱ లో  
నాన్ ఔణుు మ్ కొాండేన్ నారసమణా ఎననమ్ నాభమ్ – తియుభాంగెైమాఱావర్ 

 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

32ళ ళలో ఔభు - 8 ళ జేీ 

కోయుకొననలసరిక  కోరినాంత్ రస్సదిాంచే కొాండఱరసముడు. నాభభున శురిాంచినాంత్నే మోక్షభున 
రస్సదిాంచ వతారసభుడు. కసభఔఽత్. 
 

 297. కసాంత్ః (కసనోః) 
- భనోషయుడు. శమోుషనయూుడు. ఆత్ుఫాంధడు. 
- రసయధభున (భహా రలమభున) శఽఴహి ఔయోయ ైన ఫరషు ఔూడ అాంత్భఖునటటో  చేములసడు. 
- అతునయ డఱా ఉాండష రకసశిాంచలసడు. 

ఒాం కసనాో మ నభః 
 

ఈ నాభభు భయఱ 660ళ నాభభుగస శో తిాంఫడున. 
32ళ ళలో ఔభు.  297ళ ళలో ఔభు. కసనోః – కసభహా కసభఔఽత్ కసాంత్ః కసభః కసభరదః రబుః 
70ళ ళలో ఔభు. 660ళ నాభభు. కసనోః – కసభదళేః కసభతృసఱః కసభూ కసనోః ఔఽతాఖభః 
 

‘కసనో’ అనగస ఆఔయషణ. ‘అమస్సకాంత్భు’ అనే దభు ఇాందనాండే ళచిినది. శ్రీదేళుడు స్ౌాందరసయది 
ఖుణభుఱతోన, శ్రఱభు, ఓదాయయభుతోన అాందరితు ఆఔరిషాంచన. ఆమన తూఱమేగళసయభుడు. 
శఖుణాభిరసభుడు. ుాంస్సాం మోషనయూుడు. ఆయోతరా ణ రసమణుడు. అషఱయ తృసయౌ కసభధేనళు. 
వతాదేవి తృసయౌ చిాంతాభణి. దాశఱ తృసయౌ ఇషయద ైళభు. శగీీళునఔు యభ ఫాంధళు. ఆమనే కౌశిఔుతు 
తృసయౌటి ఔఱళఽక్షభు. కసభుత్ పఱభుయౌచి యగువీయుడు. శరి షనభాంత్ణ తృసయౌ స్సభాాజయభు. 
విభీవణునఔు తుధానభు. జనఔుతు తృసయౌ గనతృసరిజాత్భు. ఴఫరిక  త్త్వు యషశయభు. అఱరి ఖుషృతు 
తృసయ ఆదిభూఱభు. ఔఱడననలసరితృసయౌ ఔననఱ దటి భూరిో . శ్రీ లేాంఔటాదిర విబుడు. అతు అననభమయ 
కీరిో ాంచ న. 
 

భరి కొతున భాళభుఱు 660ళ నాభ విళయణఱో చ ఫడషనవి. 
 

 

తాయఖరసజు కయోీన 

ఎాంద కౌగియౌాంత్ణరస? తు – ననాంత్తు ళరిు ాంత్ణరస? తు  ||ననాంద|| 
అాందమ ైన ఔుాందళదన – యాందిరస షఽనుాందిరస! తు  ||ననాంద|| 
 

తూద ఱుకె ఱుఔురస తూద ఔుఱుకె ఔుఱుఔురస 

తూద త్లుకే త్లుఔురస తుజమ ైన తాయఖరసజ నత్! తు  ||ననాంద|| 
 

 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

32ళ ళలో ఔభు - 9 ళ జేీ 

298. కసభః 
- ేరభ శవయూుడు. కోయుకొనదగినలసడు. భనుధడు.  
- ధరసుయథకసభమోక్షభుఱన అభిఱఴహాంచలసరిచే కోయఫడులసడు. 

ఒాం కసభామ నభః 
 

అతున ుయుషసయథభుఱఔున ుయుషత తో్భుడే భాయు భు. 
స్ౌనద రసయద ిఖుణ ైః కసనోః భనోషయత్మా ధఽఴమ్ 

వికసభ ఔభతూమతావత్ శ్రఱౌదాయయ దమాదభిిః 
కసభ ఇత్ణయచయత ేతుత్యాం వడరోు  కసభయ యూదః 
అతు తుయుక ో ఱో ‘కసనోః’ భరిము ‘కసభః’ అనే రెాండు నాభభుఱఔు అయథభు చ ఫడషనది. ఆమన 
వతాభనోషయుడు. గోకసాంత్ణడు. గోతృసఱఫాఱుడు. భుతుజన భానశ విహారి. ఆరోిహారి. ఈ నాభభు వడక్షరీ 
భాంత్రభు. కసభయయూభున రస్సదిాంచనది. ఒాం కసభామ నభః. 
 

కసభ దేళుడనగస భనుధడు అతు ఔూడా అయథభు. 
 

299. కసభరదః 
కోరినవి ఇచేిలసడు. 

ఒాం కసభరదామ నభః 
 

ఎాంత్ఱు కోరినలసరిక  అాంత్యౌచేి కసభధేనళు. 
శవకసభయ క్షుదరకసమయేభయయ మథాయహాం కసభయ దానత్ః 
కసభరద శసభాకాయతో షయషసి రోు  భనయుతో్భః 
త్నన కోయులసరిక  త్నన, ుయుషసయథభుఱన కోయులసరిక  లసటితు, లసరి యోఖయత్న ఫటిి ఇచేిలసడు. ఈ 
నాభభు అషసి క్షరీ భాంత్రభు. ఉతో్భమ ైనది. ఒాం కసభరదామ నభః. 
 

య ేమథా భాాం రదయాంత ేతాాం శోథ ళై బజాభయషమ్ 

భభ ళరసో ానళయోాంత ేభనషసయః తృసయథ శయవఴః – గీత్ 4.11 
తృసరసథ ! బఔుో ఱు ననన వేవిాంచిన రీతిక  అనఖుణభుఖ నేన లసరితు అనఖశీ ాంత్ణన. భనవణయఱాందయు 
వివిధ రీత్ణఱఱో నా భాయు భునే అనశరిాంత్ణయు. 
 

ఏకో ఫషౄనామ్ యో విదధాతి కసభాన్ – అాందరి కోరెకఱన తీరేి కే ఔకడు (ఔఠోతువత్ణో  2.5) 
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300. రబుః 
అాందరిఔాంటె అధిఔుడు. అాందరి భనశసఱన త్నలైు ఱాఖుకొన అధిషసఠ త్. గటనాగటన శభయుధ డు. 
దేలసధిదేళుడు. 

ఒాం రబల ేనభః 
 

ఈ నాభభు రెాండుభాయుో  ళశో ాంది. 
4ళ ళలో ఔభు. 35ళ నాభభు. రబుః – శాంబలో భాళనో బరసో  రబళః రబుః ఈఴవయః 
32ళ ళలో ఔభు. 300ళ నాభభు. రబుః – కసభహా కసభఔఽత్ కసాంత్ః కసభః కసభరదః రబుః 
 

శ్రీ బటటి ఱ లసయకయ – 35ళ నాభభు. రబుః – శరసవధితి. ఫరహాుది దేళత్ఱఔు ఔూడ శఔఱ భయఖమోక్షభుఱన, 
పఱభుఱన రస్సదిాంచలసడు రబుళు. 
300ళ నాభభు. రబుః – అాందరితు చితో్భుఱన ఆఔరిషాంచ శాందయుడు, నేయర.ి ఴక ో భాంత్ణడు. అతునాంటితు 
ఱోఫయచకొనలసడు. శరవేషసాం చితో్షయణ ేరబుః రబళతీతి మః   
 

శ్రీ ఴాంఔయుఱ లసయకయ –  35ళ నాభభు. రబుః – శఔఱ కసయయభుఱాందన అతిఴయాంచిన స్సభయథ యభు 
ఔఱలసడు.  

300ళ నాభభు. రబుః – రఔరేష ణ బళనాత్ రబుః – అాందరితు అధిఖభుాంచలసడు రబుళు. 
 

శ్రీషరియే రబుళతు చ ఫుత్ూ ధయుచఔీభు యచయత్ ెఔుక ఉదాషయణఱు చ తృసయు – శ్రీభనానరసమణుడు 
బఔుో ఱ చేయ వీడతు, శనాుయు భునాండష చయౌాంచతు అచయత్ణడు. ఇాందిరమభుఱన తుమాంతిరాంచ షఽఴకేవుడు. 
స్సధళుఱన రితరా ణభు చేవహ దవణి ఱన వినాఴనభు చేము అళతాయభూరిో . భధశదనడు. 
ఔాంశచాణూయభయదనడు. దేళదేళుడు. రబుళు. 
 

 

(1) శీ్ర నయవహాంషన్ ఔఽవు భాచార ిఆాంఖో యచనఔు ఇద ిత ఱుఖు అనలసదభు.  
(2) బఖళదీు త్ ళలో ఔభుఱ తాత్యయభు గీతాెరస్, గోయకూర్ రచయణనాండష.  

 



శీ్ర యశణు  షసషరనామ స్తో త్రము - యఴరణ 

33ఴ ళలో కము - 1 ఴ జేీ 

 
 

 

 

 

 

 

యుగహదకిాద్ుగహఴరతో  న కైమాయో మహావనః |  
ఄద్ాళలుऽఴుకోరూవచ షసషరజిద్నంత్జిత్ || (33) 

 

 

 

 

301. యుగహదకిాత్  
- యుగమున అరంభంచలహడు. యుగములన షాఴటంచి, యుగము తృహర రంభములో షాఴటకారహరుము 
చేయులహడు. ఴటత్రళహయ. 
- యుగములు, కలములు – ఆటుఴంటి కారహలరమాణములన షాఴటంచినలహడు. కారహలచకమీున 
కయౌంచినలహడు. షఽరయుతు షాఴటంచి, కారహలభరమణమునేరరచినలహడు. 

ఒం యుగహదకిాత ేనమః 
 

301 నండు 314 ఴరకు నామములు ఴటత్రళహయతు షమర ంచ నామములు.  
కరహరయందనే దారయంద్మ్ ముఖారయంద ేయతులేవయంత్మ్ 

ఴటషు త్రషు ుటవేయానమ్ బాలమ్ ముకుంద్మ్ మనస్హ షమరహి 

 

నుగతీ ధళహయీ భగలహన్ ురయషత తో్మః 
కరతతాుద ియుగహస్హునేో  యుగహదకిాద్రరీ త్ః 
ురహణురయశణడ ైన అ రమేవవరయడు రళయకారహలంలో ఴటత్రళహయయ ై, ఇ జగత్ణో  తూటిలో 
ముతుగ తృత కుండా కారహతృహడు త్రయలహతి కారహలంలో యుగహలన అరంభషో నానడు. 
 

యుగహదంి కారహలయళశేం కరతతి – యుగహది ఄనే కారహలయళేషహతున ఏరరచేలహడు. 
 

ఄసలేలహऽక్షయ కారహలః – నేన ఄక్షయమగు కారహల షవరూమున. 
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శ్రీ భటుట ల లహుఖు – యుగషు ఄంతऽే అదమి్ కరతతి – యుగహంత్మున కూడ యుగమున 
తృహర రంభంచలహడు. రళయ కారహలమున షకల భుఴనములన త్నయంద్ భద్రరచి, రళయానంత్రము 
షాఴటతు ునఃతృహర రంభంచన గనక అ ఴటత్రళహయయే యుగహదికాత్ణో . 
 

శ్రీ వంకరయల లహుఖు – యుగహదఃే కారహలభదే్షు కరోాతావత్ యుగహదకిాత్ – యుగహరంభమున దినములు, 
షంఴత్సరములు, యుగములు, మనవంత్రములు – ఆటుఴంటి కారహలభేద్ములన షాఴటంచినలహడు గనక 
భగఴంత్ణడు యుగహదికాత్. 
 

శ్రీ చినమయానంద్ – ‘అది’ ఄనగహ దినములు, న లలు, షంఴత్సరములు ఴంటి కారహలరమాణములు. ఆటుఴంటి 
కారహలభేద్ములన కయౌంచి, కారహలమునకు గమనము, భరమణము కలుగజేవనలహడు. ఄలా కారహకుననయ డల 
కారహలమునకు మొద్లు, త్ణది, మారయ ఄనేయ త యౌయఴు.  
 

శ్రీ రహధాకాశుళహవో  ి– భగఴంత్ణడు కారహలయళేశములు షాఴటంచినంద్న యుగహంత్ము, యుగహరంభముఴంటి 
కారహలచిసనములన ఏరరచినాడు. క యుగమునకు, మరొక యుగమునకు షంధానకరో రమేవవరయడు 
మాత్రమే. 
 

యుగహనాం అదిమ్ అరంభమ్ కరతతి ఆతి యుగహదకిాత్ – ఄతు కూడ శ్రీ వంకరయలు చ తృహరయ. 
 

శ్రీ షత్ుదేలో లహవశఠ  – ‘యుగము’ ఄనగహ కారహలచకమీు. ‘అది’ ఄనగహ మొద్లు. దిలహరహత్రములకు 
మూలమ ైన షఽరయుడే ‘యుగహది’. షఽరయుతు షాఴటంచినలహడు ‘యుగహదికాత్’. 
 

ధరమచకీము రచయత్ – ఄనంత్ కారహలగమనమున ఄరథము చేవకారొననలహరయ క్షణికమ ైన ఐశిక 
బంధనములలో చికుుకారొనరయ. గడచితృత యనదాతుకారూ ఆంక చేవేది లేద్. రహనననది మన ఄధీనములో 
నండద్. మనకంద్బాటులోననన ఴరోమానమున భగఴధాునమునకు యతుయోగ ంచఴలయున. 
 

భగఴదీీ త్ – ఄక్షర రబరసమ యోగము. 
అబరసమభుఴనాలోో కారహః ునరహఴర ోనోऽరయు న 

మాముతే్ు త్ణ కారౌనేోయ ునరునమ న యద్ుత ే(8-16) 
షసషరయుగరునోమసరుద్ బరసమణో యద్ః 
రహతిరం యుగషసస్హర నాో ం తऽేసో రహత్రయదో జనాః (8-17) 
ఄఴుకారహో ద్ ఴుకోయః షరహవః రభఴనోయసరహగమ ే

రహతార యగమ ేరయ్యనేో  త్త ైలిహఴుకోషంజఞకార ే(8-18) 
భూత్గహీ మః ష ఏలహయం భూతావ భూతావ రయ్యత ే

రహతార యగమऽేఴవః తృహరథ రభఴత్ుసరహగమ ే(8-19) 
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రషోస్హమత్ణో  భాలోऽనోుऽఴుకారతో ऽఴుకారహో త్సనాత్నః 
యః ష షరవేశణ భూతశేణ నవుత్ణస న యనవుతి (8-20) 
ఄఴుకారతో ऽక్షర ఆత్ణుకోషోమాసృః రమాం గతిమ్ 

యం తృహర ు న తుఴరోనేో  త్దాధ మ రమం మమ (8-21) 
 

ఄరయు నా! బరసమలోకము రుంత్ము ఈనన షమషో లోకములున ునరహఴాత్ములు. కారౌంతేయ! (ఇ 
లోకములతునయున కారహలమునకు ర ిత్ముల ైనయ. కారహతు నేన కారహలాతీత్ణడన.) కనక ననన చేర నలహతుకారూ 
ునరునమయుండద్. లేయ చత్ణరయుగముల కారహలము బరసమకు క ‘గలు’ ఄతుయు, ఄంతే కారహలము అ బరసమకు క 
‘రహతిర’ యతుయు త యౌవన యోగులు కారహలత్త్వమున తుజముగహ ఎఱిగ నలహరయ. చరహచర తృహర ణులతునయున 
బరసమయొకు గటి కారహలము తృహర రంభము కారహగహనే ఄఴుకోమునండు, ఄనగహ బరసమయొకు షఽక్షమవరీరమునండు 
ఈత్ననమగున (రకటిత్ములగున). మరల బరసమయొకు రహతిర కారహలము తృహర రంభ షమయమున ఄయ ఄదే 
ఄఴుకోమునంద్ య్నమగున. 
 

తృహరహథ ! ఇ భూత్ (తృహర ణి) షముదాయమే రకాతి ఴవమున మాటిమాటికారూతు ఈత్ననమగుచండున. రహతిర 
తృహర రంభకారహలమున య్నమగుచండున. గటి తృహర రంభ కారహలమున ఈత్ననమగుచండున. అ ఄఴుకోము కంటెన 
రమ ైన యలక్షణమ ైన షనాత్న(ళహవవత్)మ ైన ఄఴుకో భాఴమే అ రమద్ము. తృహర ణులతునయున నశంచిన అ 
రమురయశణడు నశండు (తుత్ణుడే). ఇ ఄఴుకోమునే ‘ఄక్షరము’ ఄతుయు ఄంద్రయ. ఆదియే రమగతి. మర యు 
నా రమధామము. ఇ షనాత్న ఄఴుకోమున, ఄనగహ నా రంధామమున, చేర నలహరయ మఱల తిర గ  రహరయ. 
 

భగఴదీీ త్ – యభూతి యోగము 
మసరషయః షో ూరవే చతావరత మనఴషోథా 
మదాాలహ మానస్హ జాతా యషేహం లోక ఆమాః రజాః (10-6) 
షోమసరయష లున, లహర కంటె ూరయవల ైన షనకారహది మహామునలు నలుగురయన, స్హవయంభులహది చత్ణరదవ 
మనఴులున మొద్లగు యరంద్రయన నా భకుో లే. ఄంద్రూ నాయ డ షదాాఴము గలలహరే. ఇ జగత్ణో  నంద్యౌ షమషో 
తృహర ణులున లహర  రజలే. 
 

యుగ యభాగము.   
(360 మానఴ షంఴత్సరములు = 1 దిఴు షంఴత్సరము) 
యుగ యభాగము స్ౌర (మానఴ) 

షంఴత్సరములు 
దఴిు షంఴత్సరములు 
 

కయౌయుగము 4,32,000 1,200 

దావర యుగము 8,64,000 2,400 

తేరతాయుగము 12,96,000 3,600 

కాత్యుగము 17,28,000 4,800 

1 చత్ణరయుగము (నాలుగు యుగములు కయౌ) 43,20,000 12,000 
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యుగ యభాగము స్ౌర (మానఴ) 
షంఴత్సరములు 

దఴిు షంఴత్సరములు 
 

71 చత్ణరయుగములు + 1 కలాది షంధు 30,67,20,000 + 
17,28,000 

8,52,000 + 
4,800 

14 షంధులు 2,41,92,000 67,200 

1 షంధు + 1 మనవంత్రము 30,84,48,000 8,56,800 

14 (మనవంత్రములు + షంధు) 4,31,82,72,000 1,19,95,200 

14 (మనవంత్రములు + షంధు) + 1 కలాది షంధు 4,32,00,00,000 1,20,00,000 

1 కలము = బరసమదేఴుతు క గలు = 
14 మనవంత్రములు + 14 షంధాుకారహలములు + 1 కలారంభ షంధు =  
14 మనవంత్రములు + 15 షంధులు =  
71 మహాయుగములు + 15 షంధులు + 6 మహాయుగములు =  
994 మహాయుగములు + 6 మసయుగములు = 
1000 మహాయుగములు 

4,32,00,00,000 1,20,00,000 

1 కలము = బరసమ దేఴుతు క రహతిర 4,32,00,00,000 1,20,00,000 

బరసమ దేఴుతు క దినము (క గలు + క రహతిర) 8,64,00,00,000 2,40,00,000 

బరసమదేఴుతు 1 షంఴత్సరము = 360 దనిములు 360 x 8,64,00,00,000 360 x 

2,40,00,000 

బరసమదేఴుతు 100 షంఴత్సరములు = 1 ర 100 x 360 x 

8,64,00,00,000 

100 x 360 x 

2,40,00,000 

 

302. యుగహఴరోః 
యుగములన రఴర ోంజేయులహడు. కారహలచకీమున తిరులహడు. కారహలషవరూుడు. 

ఒం యుగహఴరహో య నమః 
 

ధరమ ఴుఴషథయా షవషు యుగహదాుఴరోనానమసృః 
యుగహఴరో షసమాఖాుత్ః కారహలరూధరత సర ః 
అఴరోనము ఄనగహ తిరయగుట. ునరహఴాత్మగుట. కాత్యుగము (షత్ుయుగము), త్రయలహత్ 
తేరతాయుగము, అ ై దావరయుగము, ద్ కయౌయుగము ఄయన ఄనంత్రము మరల కాత్యుగము 
షంభయంచన. ధరమము తిర గ  షంూరుముగహ రఴర ోలుో న. దిలహరహత్రములు, ఊత్ణఴులు ఴల నే 
యుగములు మరల మరల ఴర ోంచటకు కారహరణము కారహలషవరూుడు, యుగహదికాత్ణో , యుగహఴరయో డు 
ఄయన శ్రీసర యే. కారహలమున షాఴటంచినలహడే కారహలమున నడుంచచనానడు. 
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303. న కైమాయః 
- ఄనేకముల ైన ఄద్ాత్ములకు అలలహలమ ైనలహడు. 
- ఎనోనయధముల ైన మాయాషవరూములు ధర ంచలహడు. 

ఒం న కైమాయాయ నమః 
 

శ్రీ భటుట లు (యశషహట ద ైవత్ము), శ్రీ వంకరయలు (ఄద ైవత్ము) త్మ త్మ లేదాంత్మారీములకు ఄనగుణముగహ 
యఴర ంచడాతున ఇ నామము లహుఖాునములో మనం షశటంగహ గమతుంచఴచచన. 
 

శ్రీ భటుట లు – ‘మాయ’ ఄనగహ ఆకుడ ఄద్ాత్ముల ైన షత్ుములు, కారహరుములు ఄతు ఄరథము. ‘మాయ’ 
ఄనగహ ‘భరమ’ ఄతు ఄరథము చ రహద్. భగఴంత్ణతు ఄనంతాద్ాత్ య్లలు అయన మాయ. న కైారహ మాయా 
యషు షః న కైమాయః – ఄనేకముల ైన అవచరుములు చేయులహడు న ైకమాయ. 
 

ముగహద రాకత్వ రూణే జగతునరారణాద్ 
ఴటెకై త్ర వయనాత్ తురహలమబజలే ముసృః 
ఄనంతావచరు షంయుకారతో  న కైమాయషో  ష షమాత్ః 
ఏమీ ఎరయగతు వలోలహడులా ఈండు కూడా, లోకారహలతునంటితు త్న ఈద్రమున ధర ంచట, మహారళయం 
జర గ నుడు లేత్ మర  ీఅకు ై షముద్రు తూటిలో ండుకారొనట ఴంటి అవచరుకరమ ైన నలు 
చేయులహడు. న ైకమాయుడు. మనన తిననలహడు. గతఴరధనగ ర తు ఎతోినలహడు. బరహామండమున త్న 
ఈద్రమున దాచకారొతు తాన త్న భకుో ల సాద్యమున వథత్ణడ ైనలహడు. 
 

‘మాయ’ ఄనగహ ‘త యౌయరహతుది’ ఄనే భాఴముకంటే ‘ఄద్ాత్ షత్ుము’ ఄనే భాఴమే షమంజషముగహ 
ఈననద్తు శ్రీ భటుట లు ఎనోన ఈదాసరణలు చ తృహరయ. మాయామ్ త్ణ రకాతిమ్ యదాుత్ – మాయ ఄనగహ 
రకాతి. మాయాఴయునమ్ జాఞ నమ్ – మాయ ఄనగహ జాఞ నము. ఄతు తురయకారూోలో ఈననది. యశణు ురహణములో 
వంబరహషరయతు లేలాది మాయలన త్న చకమీుతో నావనమొనర చన యశయము ఴర ుంబడునది. భరమన 
నావనము చేయుటకు చకమీున ంద్కు లహడఴల న? కనక ‘మాయ’ ఄనగహ తుజమ ైన ఴషో లే యనట 
షర యగున. 
 

శ్రీ వంకరయలు – భగఴంత్ణతు మాయలకు ఄంత్ణ లేద్. అయన ఎనోన మాయా షవరూములు ధర ంచన. న 
ఏకారహ మాయా యద్ుత ేఄషు – ఆత్డుకారూ కారే మాయ లేద్. ఄనేక యధముల ైన మాయలన ధర ంచియునానడు. 
 

శ్రీ షత్ుదేలో లహవశఠ  – ‘మా’ ఄనే ధాత్ణఴునండు ‘మాన ’ ఄనగహ ‘కారొలుచట’. కారొలఴజాలతు మాయాధరయడు 
‘న ైకమాయః’. ఉసకు, జాఞ నమునకు ఄంద్తులహడు. 
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304. మహావనః 
- యరీత్మ ైన అకయౌ గలలహడు. షమషోమున భక్ుంచలహడు. రళయకారహలమున ఄంత్టితు త్నయంద్ 
లయమొనరయచకారొనలహడు. 
- గొగహ లహుంచినలహడు. 

ఒం మహావనాయ నమః 
 

మసత్ ఄవనమ్ యషు షః మహావనః – భుఴనానామ్ తుగరణాత్ మహావన ఆతీర త్ః 
 

ఄశ్ – భోజనే – తినట – ఄనే ధాత్ణఴునండు ఇ నామమున యఴర ంఴచచన. ఏడేడు లోకములన 
ిరంగ నలహడు గనక అయన మహావనడు. మనన తిననలహడు. సనాన ఄతు చ య నయౌ యళలద్, ఏద్నాన 
తూ నోరయ చఽుమనగహ, చఽతిఴట తూ నోటన్ బాుర ేద్నాలుీ  భుఴన భాండముమలన, అ రూము గతు 
యళలద్ తాము నశయంచ నట, జయ కాషహు ! ముకుందా! మురహర!ీ జయ గతయంద్ బాందా యహార!ీ. 
 

ఈలగమ్ ఈణడ   రయలహయా 
కారహరళే్ కడలేళ్ మల ఏైళ్ ఈండుమ్ అరహ లహయఱాా న  ైఄడంగప్ డుతేోన ే– తిరయల ైమోయ 108.2 
 

రళయ కారహలమున ఄంత్టితు ద్శించిలేయులహడు గనక అయన మహావనడు ఄతు శ్రీ వంకరయల భాశుము. 
కలాంతౌ షరవ గీషనాత్. 
 

 

కర  జగముల ల యౌతుడు 
యొకర  లోయౌకారూ గొనచ నభయము గనచన్ 

షకలారథ స్హక్ుయగు న 

యుకలంకుతు నాత్మమయుతు ఄర ధంత్ణ మదని్ – తృత త్న భాగఴత్ము. 
 

శ్రీ షత్ుదేలో లహవశఠ  – ‘ఄశ్’ – లహుతృౌో  షంఘటే చ – లహుంచట, ేరయకారొనట. భగఴంత్ణడు గొగహ, 
 ద్దయ త్ణో న ఄంత్టా లహుంచ న గనక మహావనడు. 
 

305. ఄద్ావుః 
కారహనరహతులహడు. 

ఒం ఄద్ాళహుయ నమః 
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భగఴంత్ణతు కంటితో చఽడలేము. ఆందిరయములతో త యౌవకారొనలేము. అ ఴటత్రళహయ కాఴలో మాత్రమే 
అయనన గుర ంచి త యౌవకారొననగున. 
కథమ్ నోऽయమ్ శయః ళతే ేలోకార ేనావమ్ ఈగతే 
త్స్హ చింత్యాన్ ళహచ త్మ్ శయమ్ నోలక్షయే – మహాభరత్ము. లహనరషథ రవము. 191.94 

లోకములతూన రళయమున నశంచినాగహతు ఇ శయఴు మఱాియాకు ై ఴయంచి యరహజిలుో చనానడతు నా 
త్షసఴలన త యౌవకారొతుయుంటితు. కారహతు ఇ బాలుతు త్త్వము త యౌవకారొనట మాత్రము స్హధుము కారహద్. 
 

ఄత్రుయ ఴాతాో నోత్యా జగత్ః రలయऽే యః 
న లబదశచనోయమానోऽ స్త ऽద్ావు ఆతికథుత ే

జగత్ణో లతూన లయమ ైతృత యన రళయకారహలమున కూడ ఉసకు గహతు, ధాునమునకు గహతు ఄంద్తులహడు. 
 

శ్రీ య.య. రహమానజన్ గహరయ శ్రీ నమామఱీవర్ తిరయల ైమోయ (7.2.3)నండు ఈదాసర ంచారయ – కటుిల్ ఈన నైక్ 
కారహణుమాఱ ఄరయఱ  ై– ఆకుడ ‘కటిుల్’ ఄనగహ భౌతిక నేత్రములకు కనంచతులహడు. 
 

ఄద్ావుమ్ ఄఴుఴహారుమ్ ఄగహీ సుమ్ ఄలక్షణమ్ ... ళహంత్మ్ శఴమ్ ఄద వైత్మ్ (మాండఽకారతుతుశత్ణో  1.1.6) 
ఏడు కారొండల స్హి ఎకుడునానఴయాు! ఎతున మ టెో కారూునా కారహనరహలమేయాు?  
 

306. ఴుకోరూః 
షశటమ ైన రూము కయౌగనలహడు. భకుో లకు ద్రశనమొషగులహడు. షవయంరకారహవమూర ో. ఄఴతారమూర ో. 
రత్ుక్షద ైఴము. 

ఒం ఴుకోరూతృహయ నమః 
 

ఴటత్రళహయతు ద్ర శంచిన మారుండయే మసర ష. ఆంటరననట్ నండు వకేర ంచిన చిత్రం. 
మారుండేయాది ఊశణలకు షశటముగహ కనంచలహడు.   
మహాజలే షఞ్చరతో మారుణడడయషు ధమీత్ః 
ద్ాళలు యో ఴుకోరూస్హసయత్ దిఴు యగసీ ధారణాత్ 

మహా షముద్రంలో మునగుత్ూ తేలుత్ూ ఈనన మారుండేయుడుకారూ 
దిఴు మంగళ యగసీముతో ద్రశనిచిచనలహడు. 
 

(డా. కారతీయ తృహరథస్హరధి రచన ‘శ్రీ కారనైఴలు స్హరధి’ నండు) భాగుమసర ష 
కుమారయడు యధాత్. యధాత్ కుమారయడు మాకుండ మసర ష. అయన 
కుమారయడు మారుండేయుడు. ఆత్డుది ఄలాయుశణష . కనక తీఴరమ ైన 
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త్షస చేయగహ శ్రీ మసయశణు ఴు రత్ుక్షమ ై ఏ ఴరం కారహలహలో కారతరయకారొమమనానడట. దాతుకారూ మారుండేయుడు 
ఇ వరీరతోనే ఄనేక యుగహలు జీయంచి ఈండేటటుో గహ ఴరమడుగహడు. త్థాషో  ఄనానడు శ్రీసర . అ రకంగహ 
మారుండేయుడు చిరంజీయ ఄయనాడు.  రళయము షంభయంచి లోకారహలతూన జలమయమ ైతృత యనుడు 
మారుండేయుడు కుడే జీయంచి ఈంటాడు. ఴటత్రళహయ ఄయన సర కారూ నమషుర ంచి, అయన వరీరంలో 
రలేశంచి ఄనేక షంఴత్సరహలు అ వరీరం లోలే తిర గ న మహానభాఴుడు. (మారుండేయుడు షోరయష ల దీల న 
ఴలన, బరసమ దీల న ఴలనా మర యు శలహరహధన ఴలన చిరంజీయ ఄయాుడనే కథకూడా లోక యదిత్ము)  
 

ఄత్వుశ షంకారహవః శ్రీఴత్సకాత్ లక్షణః 
స్హక్ాత్ లక్ామయ ఆఴ షదా రతిభాతిమే 
శ్రీఴత్స ఴక్షచిసనము కయౌగ న అ తూయౌకలుఴ రంగు దిఴుమూర ో నాకారనుడఽ లక్మమతులయుతుగహ 
రకారహశంచచండున. 
 

త్షు తామర త్లౌ తాత్! చరణౌ షరతిఴఠ తౌ 
షజాత్ మాద్ రకారహో భః ఄంగుయభః ఄలంకాతౌ 
రణతేన మయా మూరహధ ా గాశతీావసుభఴందతిౌ – మహాభారత్ము. లహనరషథ రవము.188.13 
తాతా! అయన తృహద్ములు మాద్ఴుగహ, ఎఱాతు ఄంచలతో, ఄలంకర ంబడున లేరళళతో ళలభంచచండ న. 
నేన అయనకు రణియోౌ ూజించనుడు అ దిఴుమంగళ చరణారయంద్ములు నా శరషస ై 
నంచబడునయ. 
 

కారూతీ్ము నామము ‘ఄద్ాయుడు’ ఄనగహ చక్షుర ందిరయములకు గతచరము కారహతులహడు. ఇ నామము 
‘ఴుకోరూుడు’ ఄనగహ ఆందిరయ బంధములన ఄధిగించిన భకుో లకు షశటముగహ కనంచలహడు. 
ఄఴతారమూర ోయ ై, ఄరహచమూర ోయ ై, షవయంభుల ై, స్హలగహీమరూుడ ై, గురయల ,ై అత్మబంధడ ై అద్కారొన 
షరహవంత్రహుి. ‘ఄద్ాళలుఴుకోరూవచ’ లోతు ‘చ’ రత్ుయము ఇ రనండు నామములంద్యౌ యభననత్వమున 
ఄనషంధానము చేయుచననద్తు శ్రీ రహధాకాశుళహవో  ియఴర ంచారయ. 
 

ఉసకంద్తు గుణరూ షంననడు గనక ఄద్ాయుడు. ఄంత్రహుియ ై ఄతునంటియంద్ వథత్ణడ ైనంద్న 
ఴుకోరూుడు – ఄతు ధరమచకమీు రచయత్ యఴర ంచారయ. 
 

307. షసషరజిత్ 

- లేలాది యుగములన జయంచలహడు (శ్రీ భటుట ల లహుఖు). 
- లేలాది రహక్షషలన జయంచలహడు (శ్రీ వంకరయల లహుఖు). 

ఒం షసషరజిత ేనమః 



శీ్ర యశణు  షసషరనామ స్తో త్రము - యఴరణ 

33ఴ ళలో కము - 9 ఴ జేీ 

 

షసషర యుగ షంఖౌుకం షరవ కలానోమఴే శ ి

వయాన ఏఴ జయతి షసషరజిదతిి షమాత్ః 
రళయమున జగములతూన నశంచినా భగఴంత్ణడు యోగతుద్రలోనండున.  కారహలము ఄతునంటితూ 
ఄధిగించన. ఄతునంటితూ జయంచన. యుగహంత్మున షమషోము లయమగున. కారహతు 
యుగహదికరోయ ైన అ కారహలషవరూుడు మాత్రము కారహలమునకు ఄంద్రహతులహడు. యుగములతో తుితో్ము 
లేతులహడు. కలములు గడచినన ఴటత్రళహయయ ై ల లుగొంద్లహడు. 
 

లేలషంఖులో రహక్షష గణములన షంసర ంచినలహడు. శ్రీరహముడు తానొకుడ ై ద్నాలుగులేల రహక్షషలన 
షంసర ంచిన యధము రహమాయణమున యఴర ంబడుయుననది. ఄంతే కారహద్. సర నామ షమరణ కారీరోనలు 
షకల ద్శటచింత్నలన, తృహములన నశంజేయున. 
 

రహమో రహజమణషిసదా యజయత ే– రహమం రమవేం భజ ే

రహమణేాభసతా తుళహచరచమూ – రహమాయ త్వ ైమ నమః 
రహమానానవో  రహయణం రత్రం – రహమషు దాస్త షమయసమ్ 

రహమ ేచితో్లయ షసదా భఴత్ణ మ ే– భో రహమ మాముద్ధర 

 

308. ఄనంత్జిత్ 

- ఄంత్ణలేతు యజయములు గలలహడు. 
- ఄఴధలు లేకుండా రకారహశంచేలహడు. 

ఒం ఄనంత్జిత ేనమః 
 

ఄంతా శ్రీమనానరహయణుతు ఄధీనములోనండున. ఄతున తృహర ణులు, ఄతున యుగములు, ఄతున కారహలములు 
అయన అజాఞ నస్హరము ఴర ోంచన. ఄతున ఄఴతారములంద్న అయనే జయంచన. 
 

(డా. కారతీయ తృహరథస్హరధి రచన ‘శ్రీకారనైఴలుస్హరధి’నండు) 
మత్షు శయరూషు కదా చిత్ుశచదఴే శ ి

కథంచిత్ ఄఴధిరహనవో  మశమినః రమాత్మనః 
త్స్హమద ీనననోజిదతిి ఴషవరతు  జయదోమనః 
శయరూము గహతు, మరేద ైనా రూము గహతు త్న యషహట నస్హరము ధర ంచి ఄఴధలు లేకుండా రకారహశంచ 
రమాత్ణమడు. ఇ నామము ఄషహట క్షరీమంత్రము. జయమున కలుగజేయున. 
 

ఄనంత్ం ర ి త్ శయరూషు మశమిాఴధంి జయతి 
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33ఴ ళలో కము - 10 ఴ జేీ 

ఄభభఴతీతి ఄంత్జిత్ న ఄంత్జిత్ ఄనంత్జిత్ 

ఄత్డు చిననలహడ ైనటికారీ త్న మశిమ ఏిటో ఎఴర కారీ త లయకుండా రకారహశంచేలహడు. ఉశంిచనలయకారహతు 
వకారూోమంత్ణడు కారహబటిట యుద్ధకారీీడలయంద్ ఄనంత్భూత్ములన జయస్హో డు. 
 

ఄనఽసుమ ైన వకారూోస్హమరధయములు కయౌగ  రణరంగములో ఄంద్ర తూ జయంచే వకారూోస్హమరహధ యలు గలలహడు. 
రమేవవరయడు. షత్ుషవరూుడు. కారహబటిట యజయం ఄత్తుదే. జీఴులయొకు తృహములన రక్ాళన చేవ, 
లహరంద్ర కారీ కారనైఴలుము రస్హదించేలహడు. కారహబటిట ‘ఄనంత్జిత్’ ఄనబడుచనానడు. ఄషంఖాుకమ ైన భకుో ల 
సాద్యాలలో రించలహడ ై లహర తు త్నల ైు మరయౌంచకారొన వకారూో కలలహడు కారహబటిట ‘ఄనంత్జిత్’ 
ఄనబడుత్ణనానడు. 
 

 
  

(1) శీ్ర నరవంసన్ కాశుమాచార  అంగో రచనకు ఆద ిత లుగు ఄనలహద్ము.  
(2) భగఴదీీ త్ ళలో కముల తాత్రుము గీతా రస్, గతరఖూర్ రచరణనండు.  
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34ళ ళలో కభు - 1 ళ జేీ 

 
 

 

 

 

 
ఆష్తో ऽవిశివోః శిఴేో వోః శిఖండ ీనషృష్త  ళఽవః | 
క్రీ ధహా క్రీ ధకఽత్కరసో  విఴవఫాషృయమశీధయః || (34) 

 

 

 

 

309. ఆవోః 
- ఄందయకున హరమమ ైనలసడు. జగదానంద క్సయకుడు. 
- ఆఴహో (మజఞభు)నంద ఄరచిఫడులసడు. 

ఒం ఆష్సో మ నభః 
 

శ్రీషరచయేశచ్చిదానంద శవయూుడు. శయవహరముడు. చెఱుడైె, చటో్మ ై, అయోత్రా ణ రసమణుడైె, 
క్రరచకయ్డేయచిలసడైె, ఄందభునకందమ ై, ఄందరచక్ూతు హరమమ ైనలసడు. ళసఴవత్ానందభూరచోయ ైన శ్రీదేళుతు 
ధాాతుంచ్చనలసరచక్ూ భరేమిమున ఆవోభు క్సద. ఄతు ధయమచకభీు యచయత్ లసాఖయాతుంచాయచ. ఄంఫుజోదయ 
దిళాతృసదాయవింద చ్చంత్నాభఽత్ తృసన విళవే భతో్ చ్చతో్మేరతీి తుత్యంఫు చయేనయేచి? 
 

శ్రీ ెభమరసజు రసజారసళు యచననండు – ‘ఆవోః’ ఄన ఴఫదభునకు మజఞభు ఄతుమున ఄయథమే. మజఞభు 
విఴవకఱయాణాయథభు, ఇఴవయ రతిక్ొయకు, రోక్సరసయథమ ై, తుష్సకభభుగస చేమఫడు స్సతివకుణాకయమ. ఆట్టో 
ుణాళరత్ారసధనా కయమఱచేత్ అరసధింఫడేలసడు గనక ‘ఆవోః’ ఄనఫడున. తుష్సకభకరసమనష్సో నభు 
ఇఴవయతృసర హో క్ూ స్సధనభు. 
 

310. ఄవిశివోః / విశివోః 
- ఄందరచతూ శభభుగస క్సతృసడులసడు. 
- ఄతునంట్టమంద వహథత్ణడైె, లేయచగస తె్యౌమజాఱతు, ఄంత్రసామి. 
- ఄశభయనడు. 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

34ళ ళలో కభు - 2 ళ జేీ 

ఒం ఄవిశిష్సో మ నభః 
ఒం విశిష్సో మ నభః 
 

త్యోౌళఱె, భేదభాళభు ఱేకుండ, ఄందరచతూ శభయనభుగస యక్ుంచలసడు గనక బగలసనడు ఄవిశివణో డు. 
బగలసనడు శరసవంత్రసామి. శకఱ తృసర ణుఱమంద, బూమిమంద, ఄగచనమంద, లసముళునంద, 
దాఱోకభున, అదిత్ాఱోకభున, చందర తుమంద, దిగంత్రసలభున, ఄంధక్సయభన, తే్జశసనంద ఈండు 
లసతుతు తుమంతిరంచన. క్సతు లసట్టక్ూ అమన తె్యౌమద. లసట్టక్ూ, అమనకు భేదభు భనకు తె్యౌమద.  
 

శ్రీ బట్టో ఱు 309, 310 నాభభుఱన కయౌహ ‘ఄవిశివోఃఆవోః’ ఄనే క్ే నాభభుగస రచగణ ంచ్చనట్టో  క్ొతున 
విళయణా గంీధభుఱఱో ఈననది – శకఱ జీళుఱంద భేదభాళభు చక, త్యోౌళఱె ఄందరచతు యక్ుంచలసడు – 

ఄతు ఇ ఏకనాభభునకు  ఄయథభు. 
 

రెండ లేయచలేయచ నాభుఱుగస రచగణ ంచ్చనలసరచఱో కూడ క్ొందయచ 310ళ నాభభున ‘ఄవిశివోః’ ఄతు క్సక 
‘విశివోః’ ఄతు వవకరచంచాయచ (శ్రీ చ్చనమమయనంద). ‘విశివోః’ ఄనగస రతే్ాకమ ైనలసడు, స్సట్టఱేతులసడు, 
భహానభాళుడు, యభ విత్ణర డు. 
    
311. శిఴేో వోః 
- శివణో ఱకు (స్సధశజజనఱకు) ఆవోమ ైనలసడు. 
- శివణో ఱటో్ మిక్ూకయౌ ేరభ గఱలసడు. 

ఒం శిఴేోష్సో మ నభః 
 

భయయకండమే దివజాదీనాం ండుత్వేాగీమయమనాం 

ఈత్కఽవో ుయచష్సయథత్వే నేవో శిఴేోవో ఈచాత్ే 
శిష్సో చాయ శంననఱెైన భయయకండేమయది భషయచష ఱచే ఈత్కఽవోమ ైన ుయచష్సయథభుగ తృసర రచధందగచనలసడు. 
శిష్సో నామ్ ఆవోః శిఴేో వోః – శివణో ఱనగస శదాచాయ శంననఱు, శత్ ర్ళయోనఱు, శ్రఱశంననఱు, 
స్సధశజజనఱు, ుణాాత్ణమఱు. లసరచక్ూ బగళంత్ణతుకంటె్ హరమమ ైనది ఱేద. షరచకథాచ్చంత్నమే లసరచక్ూ 
జభు, త్భు, మోక్షభయయగభు, యభయయథభు. 
  
బగళంత్ణనకు కూడ శివణో ఱటో్ ేరభ ఄతృసయభు. ఄందళఱోనే అమన తియచకకచ్చినంబిక్ూ గొడుగుటోె్న. 
ఄనంత్ాలులసరచక్ూ   భట్టో మోవెన. 
 

శ్రీ ఴంకయచఱు గీత్నండు రభయణభు చెతృసయచ. 
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చత్ణరచవధా బజనేో  భయం జనాః శకఽతినోऽయచజ న 

అరోో  జిజాఞ శయరసథ రీథ జాఞ తూ చ బయత్యషబ – గీత్ 7.16 

ఒ బయత్ ళేవోీ! ఄయచజ న! వుబకయమఱన అచరచంచచ శఖశందఱన క్రయచక్ొనలసయచ (ఄరసథ యచధ ఱు), ళసరీరచక 
భయనవహక శంత్ాభుఱకు గురచయ ైన అయచో ఱు, ఐశిక వివమభుఱైె అశక్ూోతు వీడు యభయత్మ 
త్త్వజాఞ నభున తృ ందట్కు ఆచఛగఱలసయచ (జిజాఞ శళుఱు), యభయత్మ తృసర హోనందిన జాఞ నఱు ఄన 
చత్ణరచవధ బకుో ఱు ననన బజింత్ణయచ. 
 

త్ేష్సం జాఞ తూ తుత్ాముకో ఏకబక్ూోరచవశివాత్ే 
హరయో శ ిజాఞ తునోऽత్ాయథభషం శ చ భభ హరమః – గీత్ 7.17 
ఇ చత్ణరచవధ బకుో ఱఱో తుయంత్యభు నామందే ఏక్ుభాళ వహథత్ణడైె, ఄననా బక్ూోముత్ణడైెన జాఞ తు 
ఄత్ణాతో్భుడు. ఏఱనన, లసశోళభుగ ననన (నా త్త్వభున) తె్యౌవహక్ొతున జాఞ తుక్ూ నేన మిక్ూకయౌ ఆవణో డన. 
ఄత్డున నాకు మిక్ూకయౌ ఆవణో డు.   
 

ఈదారసః శయవ ఏలతై్ ేజాఞ తూ త్ావత్ెమైళ మ ేభత్మ్ 

అవహథత్ః శ శ ిముక్సో త్ామ భయమలేసనతో్భయం గతిమ్ – గీత్ 7.18 

ఇ చత్ణరచవధ బకుో ఱున ఈదాయచఱే (ఄనగస బగళంత్ణతుమంద విళసవశభునంచ్చ, ఎఱోుడు ఄత్తునే 
వేవించచ ఈండులసయచ). క్సతు జాఞ తుయ ైనాడు నా శవయూమే. ఆది నా ఄభితృసర మభు. ఏఱనన ఄట్టో బకుో డు 
త్న భనశసన, ఫుదిధతు నామందే వహథయభుగస ఈంచ్చ, ననేన యభతృసర ుాతుగస భావించన. ఇ విధభుగస 
ఄత్డు నామందే వహథత్ణడు. 
 

ఫషౄనాం జనమనాభనేో  జాఞ నలసన్ భయం రదాత్ ే

లసశదళేః శయవమితి శ భహాత్ామ శదయోబః – గీత్ 7.19 

ఄనేక జనమఱ హద జాఞ తుయ ైనలసడు (బగళతో్త్వభున ఎరిగచనలసడు) శయవభూ లసశదేళభమమేమతు 
భావించ్చ ననన ఴయణు తృ ందన. ఄట్టో  భహాత్ణమడు ఱభించట్ ఄయచద. 
 

శ్రీ వి.వి. రసభయనజన్ గసయచ తియచతృసలై (6)నండు ఈదాషరచంచాయచ. 
లలళతో్యవిల్ త్ణయ ఱభర్ నద వితోిన ై
ఈలళత్ణో క్ొకణుు  భుతుళర్ గలుమ్ యోగచగలుమ్ 

మ లళ లలునద  ఄరచయ నఱ యేయళమ్ 

ఈలళమ్ ళుగునద  కుయర్ నేదఱో రభెయాలసయ్ 

ఒ దమయభమయ! తృసఱభుతూనట్టఱో, మీగడ తృ తోిలళఱో హాయగస ఫజుజ నన ఒ ఫుజిజ నారసమణా! యోగుఱు 
కూడా త్భ గుండెఱోో  దాచకుతు చచక్ొనే ఒ తృసర ణదీభయ! చెళుఱయరస తూ నాభమే వింద చేశో ననదమయా 
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ఒ నఱోనమయా! నా కననమయా! ఎంత్ హాయరస! ననన గనన త్ండీర! స్సవమీ! తూకు తుత్ావుబభంగల భగుగసక! 
ఄంట్టననదీ అయళ తృసవుయంఱో గోదాకనా. ( డా. లేదలసాశ గసరచ ‘తియచతృసలై - ధనరసమశ తృసరసమణ గంీధం’ 
నండు గశీించ్చన తె్ఱుగు ఄనలసదభు. లేద విఴవవిదాాఱమం లసరచ రచయణ.) 
 

312. శిఖండ ీ

- దిళాతే్జోభముడు. లయోౌ విరచవహన తే్జభుగఱ రబుళు. 
- నభయౌ హంఛభున ధరచంచ్చనలసడు. 

ఒం శిఖండుననేభః 
 

‘శిఖండభు’ ఄనగస జుట్టో  భుడుమతు, నభయౌ హంఛభతు ఄయథభుఱు. మ దట్ట ఄయథభున శిఖయగసీ్సథ నభు ఄతు 
కూడ ఄనవయంనగున. శ్రీ బట్టో ఱు ఇ భాళభుఱో లసాఖయాతుంచాయచ. శ్రీషరచయే దేళదేళుడు. తే్జభుఱకు 
తే్జభు. ఄతున ఐఴవయాభుఱకు ఄగసీ్సథ నభు. దిళాతే్జమే అమన అబయణభు. 
 

ఄత్ా రధఽవా మ ఴైవయాం యం మత్ేోజ ఄవహథత్మ్ 

త్చిఖణునో  మస్సాహో  త్చ్చిఖణడుతి చక్షాత్ే 
ఄరచమిత్మ ైన. ఎళరచక్ు ఎదిరచంచడాతుక్ూ వీఱుక్సతు ఐఴవయాభు గఱలసడు శిఖండు. 
 

శిఖండః ఄస్సావోతి శిఖండ ీ– తియశకరచంజాఱతు ఐఴవయాభు, తే్జభు కఱలసడు శిఖండు. అవనమ్ త్ం 
నయలసాఘరం ళసాభామిత్ త్జేశమ్ – ఄమిత్మ ైన తే్జశస అబయణంగస ధరచంచ్చ అ యమేఴవయచడు 
రక్సశిశో నానడు. 
 

నఱోనమా శిఖిహంఛభౌయ గనక శిఖండుమతు శ్రీ ఴంకయచఱు లసాఖయాతుంచాయచ. గోనౌవ ధయశా శిఖండః 
ఄఱంక్సయః ఄశా – గోనౌవ ధయచడగు ఆత్తుక్ూ నభయౌ హంఛభు (శిఖండభు) ఄఱంక్సయభుగసనననది. 
గోతృసఱఫాఱుడు భౌయరచశరచత్ హంఛభులసడు. శధాయశభుమ ైె జఱుో లసడు. దమనమనభుమఱ లసడు. 
నఱోతులసడు. నళువ రసజిఱెో డు మోభులసడు. దిళాభంగల శవయూుడు. కట్ట ళయద షశోభుఱత్ో 
ఏడుక్ొండఱైె లఱవహన క్రనేట్టరసముడు. బదరా దిర రసభుడు. శ్రీనాయవహంషృడు. ళట్త్రళసయ. 
 

 

గోహకఱు ేరభయయచణ నేత్రభుఱత్ో ఆటో్నచనానయచ –  
ఏభయఴియాభు! ఎఱెో డఱ అ ళసాభశందయచతు ళసాభళలబఱే రతిపయౌంచచననవి. ఏభయఴియాభు! ఏభయఴియాభు! 
ఎచట్ చచ్చనన అ ళసాభశందయచతు దిళాభంగల విగీషమే! ఇ ఱత్ా తుకుంజభుఱఱో కననమా విహాయ య్ఱఱే 
కనఫడుచననవి. మభునానది మందన అ కఽవణు డే విషరచంచచనానడు. వితూఱయక్సఴభునందన, 
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తూఱమేఘభుఱమందన కఽవణు డే గోచరచంచచనానడు. ఄణుళణుళునన శ్రీకఽవణు డే లసాహంచ్చమునానడు. 
ఏభయఴియాభు! నేన లరిఱదాననైతినా! ఄన క గోహక.  
 

ఄందరచ కనతృసఱఱోన కఽవణు డే ళవహంచచనానడేమి? తుండారచన ండు లననఱఱోన, ఴయదరా త్ణర ఱందన శ్రీకఽవు  
రసశయ్ఱఱే కతుంచచననవి. ఄయచణ క్ూయణభుఱమందన కఽవణు డే భావహంచచనానడు. భఽగస్ౌయబభుఱున శ్రీకఽవు  
రచభలభుఱనే లదజఱుో చననవి. ుయచఱు విహ నాట్ాభయడు నభలళఱోన శ్రీకఽవణు డే కనట్టో చనానడు. 
బూభండఱభంత్మున శ్రీకఽవు  ళలభాంచ్చత్మే. లేదాక్షయభుఱతునమున శ్రీకఽవణు నే శో తించచననవి. 
దీశిఖఱమందన శ్రీకఽవురబఱే లఱుగుచననవి. 
 

అ తురచవక్సయ యఫరషమమే శ్రీకఽవణు డెై దయశనమిచిచనానడు. లేయేఱ? శయవం కఽవుభమం జగత్. 
(శ్రీ జమదమయల్ గోమందక్స – ‘గీత్ా త్త్వ విలేచతూ లసాఖా’ఱో ఈదాషరచంచ్చనది.) 
 

 

 

313. నషృవః 
త్న భయమచే జీళుఱన ఫంధించలసడు. 

ఒం నషృష్సమ నభః 
 

‘నషృవభు’  ఄనగస ఫంధనభు. జీలసన్ శవభయమమయ తుత్ాం నషృష్త  నషాతీతిమః – నషాతి 
ఫధానతీతి నషృవః – భయమయమేమ జగంఫున శయవభు బగళంత్ణతు ఆచాఛనస్సయమే ళరచోంచన. 
 

శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో  ి– బగళంత్ణడు త్న స్ౌందయాభుత్ోన, స్ౌఱబాభుత్ోన శభశోభున ఫంధించన. 
 

శ్రీ శత్ాదేలో లసవహవఠ  – ఄంత్మున అమనకు ఱోఫడుముండున. కనక అమన నషృవణడు. అ ఫంధమే 
గషీగత్ణఱన తురేదశించన. నక్షత్రభండఱభున తుఱుళరచంచన.  త్యోౌక్ూ బిడు ైె ేరభన కఱుగజేమున. 
స్సగయ క్ెయట్భుఱన తీయభుళదద అహలేమున. దేషభుఱోతు భాగభుఱతునంట్ట చేత్న క రీతిగస తు 
చేయంచన.  జాఞ నభు, స్ౌఖాభు, మోషభుఱత్ో అత్మన ఴరీయభున ఫంధించన.  
 

తిరభియచగ ణభయ రైసాలరైభేిః శయవమిదం జగత్ 

మోశతి్ం నాభిజానాతి భయమేబాః యభళామమ్ – గీత్ 7.13 

 

దెవైీ శయా ష్స గుణభయయ భభ భయమయ దయత్ామయ 
భయమేళ య ేరదానేో  భయమయమతే్ాం త్యతోు త్ే – గీత్ 7.14 
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ఇ జగత్ణో , ఄనగస తృసర ణ  శభుదామభు ఄంత్మున గుణభుఱయొకక క్సయాయూభుఱెైన స్సతోిిక, రసజశ, 
త్ాభశ ఄన తిరవిధ భాళభుఱచే మోశిత్భగుచననవి. కనక తిరగుణభుఱకు ఄతీత్ణడన, ళసఴవత్ణడన 
ఄయన ననన అ తృసర ణుఱు తె్యౌవహక్ొఱేకుననవి. నా భయమ తిరగుణాత్మకమ ైనది. ఄఱౌక్ూకమ ైనది. ఆది 
ఄధిగమించట్కు స్సధాభు క్సతుది. క్సతు క్ేళఱభు తుయంత్యభు ననేన బజించలసయచ ఇ భయమన 
ఄధిగమించ్చ, శంస్సయ శభుదరభునండు ఫమట్డగఱయచ. 
 

314. ళఽవః 
- శంస్సయ త్ాభున ఫాధిత్ణఱెైనలసరచైె ఈఴభనభున ళరచషంచ ఄభఽత్భముడు (ళఽష్ – ళరచషంచట్). 
- బకుో ఱకు క్సమిత్ాయథభుఱన ళరచషంచలసడు. 
- ధయమశవయూుడు (ళఽవ – ధయమభు). 

ఒం ళఽష్సమ నభః 
 

‘ళఽవ’ ఴఫదభునకునన లేరేవయచ ఄయథభుఱ క్సయణంగస ఇ నాభభునకు వివిధ లసాఖాఱు ఱభించాయ. 
 

స్సగయస్త ాదర ేతుత్ాం ళశననభఽత్ యూమయ 
శవదషే క్సనాో ా లస చాహ శభాగసళసవశ మనమషృః 
ఫషృఴహసంచమతి మః ళఽవశస రచఠ్ాత్ే 
తుత్ాభు శభుదరగయాంఱో తుళవహంచలసడైె, ఄభఽత్ాతున తృత యౌన దేషక్సంత్ణఱత్ోన, భధయమ ైన 
భయట్ఱత్ోన భయయకండేమయది భషయచష ఱన ఉయడుఱోజేములసడైెన ళట్త్రళసయ. 
 

శ్రీ ఴంకయచఱ లసాఖా – క్సభయన్ ళయషణాత్ ళఽవః – క్రయచకుననలసరచక్ూ క్రరచనంత్ రస్సదించలసడు. క్ొండఱంత్ 
ళయభుఱు గూెడులసడు. భమేమయౌన కుఱదైెళభు. అదముర కుకఱలసడు. 
 

శ్రీ ఴంకయచఱు భహాభాయత్భు (ళసంతియవభు  330.23) రభయణభుగస ‘ళఽవః’ ఄనగస ‘ధయమశవయూుడు’ 
ఄనే ఄరసథ తున కూడా చెతృసయచ. 
ళఽష్త శ ిబగలసన్ ధయమః శమఽత్ో ఱోక్ేవణ భాయత్ 

నైఘంట్టక దాఖయానరైచవదిధ  భయం ళఽవ యత్ణాత్ 

ఄయచజ నా! తుఘంట్టక్సయచఱు చెహన రక్సయభు ‘ళఽవ’ ఄనగస ‘ధయమభు’. బగళంత్ణడు ధయమశవయూుడు. 
కనక నేనే ‘ళఽవః’ 
 

 

త్యచలసతి 8 నాభభుఱన శ్రీయవురసభయళత్ాయభున శమరచంచ నాభభుఱుగస శ్రీ బట్టో ఱు విళరచంచాయచ. 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

34ళ ళలో కభు - 7 ళ జేీ 

చ్చనన తియచతిఱోతు శీ్ర యవురసభ శిఱం 

 

  
315. క్రీ ధహా 

- క్రీధభున రచత్ాజించ్చనలసడు (శ్రీ బట్టో ఱ లసాఖా). 
- స్సధళుఱంద క్రీధభున నశింజేములసడు (శ్రీ 
ఴంకయచఱ లసాఖా). 

ఒం క్రీ ధఘ్నన నభః 
 

క్రీ ధమ్ షతోూతి క్రీ ధహా 

 

క్సఴఴా తృసర యధనమయ మః క్రీ ధం క్షత్రహాతుదం 

షత్లసన్ క్రీ ధహా తృతర కోః వడరోు  క్రీ ధనాఴకః 
అమన ధరచంచ్చన క్రీధభుళఱన 21భయయచో  దండమయత్ర 
జరచహ క్షతిరముఱన నాఴనభు చేవెన. ఄట్టో క్రీధభున, క్సఴాభషరచష తృసర యధనత్ో ఈఴమింజేశక్ొతున 
లసడైెన యవురసభుడు ‘క్రీధహా’. ఇ నాభభు క్రీధభున నశింజేము వడక్షరీభంత్రభు. ఒం  క్రీధఘ్నన 
నభః. 
 

ఆదే లసాఖాన శ్రీ వి.వి. రసభయనజన్ గసయచ దిళారఫంధభునందయౌ ఈదాషయణఱత్ో విళరచంచాయచ. ెరచమ 
తియచలైమోయ 8.1.6 – భలువినాల్ ఄళతు ఄయళ  ైభూలడుక్సల్ భణ భుడు తృత డు డుత్ణో  ముదరిచక్ – 

కులులసర్ ునయౌల్ కుయత్ణో  లన్ క్రమ్ త్విర్ నదలసన్. 
 

శ్రీరసధాకఽవుళసవహో  ివిళయణ – బగలసనడు వుదధశత్వశవయూుడైెనన శంకఱభయత్రభుననే క్రభున 
ధరచంచన, తుమంతిరంచన, త్ాజించన.  శ్రీరసభయళత్ాయభన అమన క్రభున ూతున ెకుక 
శందయాభుఱు ళరచుంఫడునవి. రోవమ్ అహాయమత్ తీళరమ్ (3.30.19) – క్రీ ధశా ళఴమయేలసన్ (6.59.136). 
 

శ్రీ ఴంకయచఱ లసాఖా – స్సధశజజనఱకు క్రభు బమంకయమ ైన ఴత్ణర ళు. తీయతు క్రరచకఱే ఄందకు క్సయణభు. 
క్రరచకఱన జమంచ్చనలసరచక్ూ క్రీధభు దయభగున. అ విధభుగస లసరచ క్రభున నాఴనభు చేములసడు 
గనక శ్రీషరచ ‘క్రీధహా’. 
 

శ్రీ యభషంశ రళచనభుఱన ఈదాషరచశో  ధయమచకీభు యచయత్ క్రభున జయంచట్కు చెహన 
ఈతృసమభు – ఫుశక్ొట్టో , క్సతు కయళళదద  – ఄనగస క్రీధభు ళఱన ఎళరచక్ు హాతు జయచగకుండా జాగతోీ్ 
డళఱెన. 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

34ళ ళలో కభు - 8 ళ జేీ 

316. క్రీ ధకఽత్ 

- క్రభున ళశించ్చనలసడు. 
- క్రభున కఱుగజేములసడు. 

ఒం క్రీ ధకఽత్ ేనభః 
 

యవురసభయళత్ాయభున క్సయోవీయచాతుైె క్రహంచ్చ, క్షతిరముఱన దతుమినలసడు (హద క్రభున 
రచత్ాజించ్చనలసడు). 
 

శ్రీ ఴంకయచఱ లసాఖా – ఄస్సధవణ క్రీ ధమ్ కరోతి ఆతి క్రీ ధకఽత్ – దయజనఱమంద క్రీధభు రజవరచఱుో ట్కు 
క్సయణభు బగలసనడే. ఄఱయ క్రభు క్సయణంగస అ దయజనఱు త్భన త్ాభు నాఴనభు చేశక్ొందయచ. 
  

317. కరసో  
- (క్సయోవీయచాతు) తె్గనరచక్ూనలసడు  (శ్రీ బట్టో ఱలసాఖా). 
- జగత్ణో నకు కయో (శ్రీ ఴంకయచఱ లసాఖా) 

ఒం కరేో  ేనభః 
 

ఇ నాభభు రెండుభయయచో  శో తింఫడునది.  
34ళ ళలో కభు. 31ళ నాభభు. కరసో  – క్రీ ధహా క్రీ ధకఽత్ కరసో  విఴవఫాషృః భశధీయః 
41ళ ళలో కభు. 382ళ నాభభు. కరసో  – కయణం క్సయణం కరసో  వికరసో  గషనో గుషః 
 

కఽదేధత్ో క్సయోవీయాశా ఛతే్ాో  కరేోతి ఴఫదాత్ే – త్న క్రభునకు క్సయణమ ైన క్సయోవీయచాతుక్ూ క్రభు తె్హంచ్చ, 
ఄత్తుత్ో ముదధభు చేవహ, ఄత్తు చేత్ణఱన తె్గనరచక్ూనలసడు కయో. 
 

క్ూమీతి ఆతి కయమ జగత్ త్శా కరసో  – జగత్ణో న త్మయయచ చేవహనలసడు కయో. 
 

316, 317 నాభభుఱకు లేయచలేయచగస ఄయథభుఱు చెహన హద శ్రీ ఴంకయచఱు ఇ రెండుంట్టతు క్ే నాభభుగస 
‘క్రీ ధకఽత్కరసో ’ ఄతుకూడ రచగణ ంళచినతు లసాఖయాతుంచాయచ. లేయ నాభభఱు శంఖా శరచగస ళచిట్కు 
క్సళచిన – శ్రీ ఴంకయచఱ భావాభునంద ‘క్రీధకఽత్కరసో ’ ఄతు, శ్రీ బట్టో ఱ భావాభునంద ‘క్రీధకఽత్’, ‘కరసో ’ 
ఄతు ఱెక్ూకంఫడునవి. 
 

క్రీ ధకఽత్కరసో  
శజజనఱకు ఄక్సయభు చేము దవణో ఱటో్ క్రభు ళశించలసడు. 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

34ళ ళలో కభు - 9 ళ జేీ 

ఒం క్రీ ధకఽత్కరేో  ేనభః 
 

క్రీ ధ కఽత్మ్ దెతై్ాాదీనామ్ కరసో  చదేక ఆతి ఏకనాభః. 
 

శ్రీ శత్ాదేలోలసవహవఠ  గసరచ లసాఖా – క్రీ ధమ్ కరోతి ఆతి క్రీ ధకఽత్. క్రీ ధకఽత్మ్ కఽనోతి చ్చనోతి షతోు లస  
క్రీ ధకఽత్కరసో . 
 

318. విఴవఫాషృః 
- దవణో ఱన శిక్ుంచట్క్ెై లసాహంచ్చన ఫాషృళుఱు గఱలసడు. 
- ఄనంత్ ఫాషృళుఱు కయౌగచ, శభశోభున శంయక్ుంచలసడు. 

ఒం విఴవఫాషల ేనభః 
 

ఱోక కంట్కుఱన త్ొఱగచంచట్కు విశోరచంచ్చన చేత్ణఱు కయౌగచనలసడు గనక బగలసనడు విఴవఫాషృళు. 
ఄధిక్సయ భదాంధఱెైన 21 త్యభుఱ క్షతిరముఱన తురచజంచ్చన భాయగళరసభుడు. 
 

శ్రీ ఴంకయచఱ లసాఖా – బగళంత్ణడు ఄనంత్ఫాషృడైెన విరసట్టయచవణడు. ఄంత్ట్ా లసాహంచ్చన అమన 
ఫాషృళుఱు శభశో క్సయాభుఱన తుయవశించన. శజజనఱన యక్ుంచన.  
విఴవత్ో ఫాషృః (ళేవత్ాఴవరోతువత్ణో  3.3). ఄంత్ా అమనైెననే అధాయడుముననది. 
 

(శ్రీ బట్టో ఱ లసాఖా రక్సయభు) దవణో ఱన శిక్ుంచట్కున, (శ్రీ ఴంకయచఱ లసాఖా రక్సయభు) శజజనఱన 
యక్ుంచట్కున శయవత్ర విశోరచంచ్చన ఄనంత్మ ైన ఫాషృళుఱు కయౌగచనందన బగలసనడు విఴవఫాషృళు. 
 

ధయమచకీభు యచయత్ – భనభు భన చేత్ణఱత్ో కయమఱు తుయవషంచదభు. శఽఴహో , వహథతి, ఱమయది శకఱ 
క్సయాభుఱు తుయవశించలసడు బగళంత్ణడు గనక విఴవఫాషృళు. రోక్సరసయథమ ై భనభు భన చేత్ణఱన 
ఈయోగచంళఱెనతు ధయమచకభీు యచయత్ శందేఴభు. 
 

విఴవత్ఴిక్షుయచత్ విఴవత్ోభుఖో విఴవత్ో ఫాషృయచత్ విఴవత్స్సత్ 

శంఫాషృభాాం ధభతి శంత్ త్ెైరి్ దాాలస ఽథవిీ జనమన్ దళే ఏకః 
 

319. భశధీయః 
- బూ భాయభున త్గచగంచ్చ, బూమితు ధాయణ చేములసడు. 
- శకఱ ూజఱన వవకరచంచలసడు. 

ఒం భశధీరసమ నభః 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

34ళ ళలో కభు - 10 ళ జేీ 

 
ఇ నాభభు రెండుభయయచో  ళశో ంది. 
34ళ ళలో కభు. 319ళ నాభభు. భశీధయః – క్రీ ధహా క్రీ ధకఽత్కరసో  విఴవఫాషృః భశధీయః 
40ళ ళలో కభు. 371ళ నాభు. భశీధయః – భశధీరో భహాభాగో లగేలసనమిత్ాఴనః 
 

భారసళత్యణం కఽత్ావ గసం ధత్ేో  శ భశధీయః  
భశంీ ధయతి ఆతి భశీధయః  
బూమిైె దవణో ఱన నాఴనభు చేవహ, బూమి భాయభున త్గచగంచ్చ, ధరచంచలసడు భశీధయచడు.  
  
శ్రీ ఴంకయచఱ లసాఖా – ‘భశ’ీ ఄనగస ‘బూమి’ భరచము ‘ూజ’ ఄనే రెండు ఄరసథ ఱునానయ. కనక రెండు 
భాళభుఱు – బూమితు (అదిళేవణడైె, శ్రీళరసషభూరచోయ ై) ధరచంచలసడు. బకుో ఱ ూజఱతునంట్టతు 
వవకరచంచలసడు. భశీధయచడు. 
 

‘ధాయణ చేముట్’ ఄనే వివమయతున శ్రీ చ్చనమమయనంద ఆఱయ విళరచంచాయచ – ళశోభిునకు రతోి, అబయణభునకు 
శవయుభు, కుండకు భట్టో అధాయభనళచిన. భరొక విధభుగస వీతుక్ూ భేదభు ఱేదనళచిన. ఄదే 
విధభుగస బగళంత్ణనకు, ఱోకభునకు భేదభు ఱేద. శయవఱోకభఱు జగదాధాయచతు విబూత్ణఱే. 
 

 

 

(1) శీ్ర నయవహంషన్ కఽవుభయచారచ అంగో యచనకు ఆద ిత్ఱెుగు ఄనలసదభు.  
(2) బగళదీగ త్ ళలో కభుఱ త్ాత్యాభు గీత్ాెరస్, గోయఖూర్ రచయణనండు.  
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అచ్ుతః రథతిః తృసర ణః తృసర ణదో  లసశలసనజః |  
అతృసాం తుధయిధషి్సా నభరభతోః రతిఴహా తః || (35) 

 

 

 

 

320. అచ్ుతః 
- తన భహాభశిభ నాండి ఎననడున చ్ుతి (తనభు) ఱేతులసడు. 
- తన బకతో ఱన వీడతులసడు. 
- వడిికసయ యశితణడు, ళసఴితణడు, రిణాభభునకత అతీతణడు 

ఒాం అచ్ుతామ నభః 
 

ఇదే నాభభు ఇాంతకతభుాంద 101ళ నాభభుగస ళచ్చెన. భయఱ 557ళ నాభభుగస చ్చఫడున. 
11ళ ళలో కభు. 101ళ నాభభు. అచ్ుతః – అజః శరవి ఴియః వహదధ ః వహదిధ ః శరసిదఃి అచ్ుతః 
35ళ ళలో కభు. 320ళ నాభభు. అచ్ుతః – అచ్ుతః రథతిః తృసర ణః తృసర ణదో  లసశలసనజః 
59ళ ళలో కభు. 557ళ నాభభు. అచ్ుతః – లధేాః స్సిాంగోऽజితః కఽష్తు  దఽఢః శాంకయషణోऽచ్ుతః 
 

101ళ నాభభు విళయణఱో తృ ాందయతు భరికొతున ఉదాషయణఱత ఇకకడ చ్చఫడుచ్ననవి 
(శ్ర ీకఽవు భాచ్ారిగసరి శాంకఱనభునాండి భరిము శ్రీక ైళఱుస్సయధినాండిము కూడ). 
  
చ్ుళనోతతోి ముకవోవణ ఫరశమేన్ర ళయుణాదివణ 

మస్సేననచ్ుళత ేస్సా నాత్ తస్సేతసాంకయోీయతేऽచ్ుతః  
స్స ధరవే యణాళతారవऽహ ఫరశమే న్ర ళయుణాదిభః 
నవ్వి ఴిరసుత్రచ్ుతో మః అచ్ుతః రకియోీతః 
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ఫరషే, ఇాందర డు, ళయుణుడు మొదఱ వన దేళతఱతో శభానాంగస అళతరిాంచినటికీ, లసరికిఱాగస తయగతు 
చ్చదయతు దవి, ఐఴియుభు గఱలసడు అచ్ుతణడు. 
 

శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ గసయు రసభామణభునాండి ఉదాషరిాంచ్ాయు – మితరభాలనే శాంతృసర ోమ్ కదాచ్న దో ష్త  
మదుహ తశుస్సుత్ – నా వేనషభు కోరి దరిచే్రినలసతుఱో ఏ విధమ ైన దో వభుఱతననన అతతుతు ఎటిి 
రివహా తణఱఱోన విడనాడన. దిళురఫాంధభునాండి చ్చహన ఉదాషయణ – కసరిోగ మైానమ్ కరభిుగతాో నమ్ 
కనఱతమ్ భుకకణ్ భూరిోముమ్ మోడమిుమ్ లెమ్ భుదగిటటి  – ఫాణాశయుతు కథఱో అతడు యక్షణక ై 
ఆఴయీాంచినుడు ఇతయ దేళతఱత దయమ ైనాయు. కసతు శ్రీకఽవు భాగళతణఱత ఎననడున తభ తోడున 
కోఱోయు. న మ ేబకోః రణఴుతి (గీత). 
 

విఴితః యభాతునతుమ్ విఴిాం నారసమణగాం షరమి్  
విఴిమ ేలదేమ్ ుయువ శోదిి ఴిభుజీళతి 

తిాం విఴిస్సుతేే  ఴియగాం ళసఴితగాం శిళభచ్ుతమ్ 

నారసమణమ్ భహాజవేమమ్ విళసితాేనమ్ రసమణమ్ – తచవతోరీమాయణుకోతువతణో . 
విళసితుకి అతీతణడు, విఴిమే తానగస అయనలసడు, తుతణుడు, శయిలసుకతడు, విళసితుకి జీళనాధాయ 
మ ైనలసడు, విఴితి, విళసితుకి ఈఴియుడు, ళసఴితణడు, భాంగలకయుడు, నాఴనభు ఱేతులసడు, తచయౌవహకొన 
దగిన యభాతణేడు, విళసితణేడు, విఴిరసమణుడు అయన నారసమణునకత నభస్సకయభు. 
 

యో భాాం ఴుతి శయితర శయిాం చ్ భయ ఴుతి 

తస్సుషాం న రణళసుమి శ చ్ య ేన రణఴుతి – గీత 6.30 

శకఱ తృసర ణుఱమాంద ఆతేయూాంఱో ఉనన ననన చ్డగయౌగిన లసడికి, తృసర ణుఱతునాంటితు నామాంద 
అాంతయగ తాంగస ఉననటటో  చ్వేలసడికి నేన ఱేకతాండా తృత న. నాకత అతడు ఱేకతాండా తృత డు. 
 

ధయేచ్కీభు యచ్యత – భుాండకోతువతణో ఱోతు ర ాండు క్షుఱఱో కయేపఱభు ననబవిాంచ్నది జీలసతే. 
ఊయకవ చ్చ్చ్నన క్షి స్సక్షి, యభాతే. జీలసతేళఱ  నాఴనభు చ్చాందతుది. 
 

అచ్ుతణతు ఴయణుజొచిెనలసతుకి బమభు ఱేద. శ్రీషరి తన బకతో ఱకత శదా చే్మూత తుచ్ెచ్ాండున. క 
ళుకిో శభుదరతీయభున నడుచ్చ్ాండేలసడు. ఇశకఱో తన తృసదభుఱ గుయుో ఱకత రకకనే భరొకరి 
తృసదచిషనభుఱన అతడు గురోిాంచ్చన. అవి బగళాంతణతు అడుగుజాడఱతు అతడు గశీిాంచ్చన. కొాంత 
కసఱభునకత ఆళుకిో దయభయమ ైన కవిభుఱ ననబవిాంచ్చన. ఆ శభమాంఱో అతతుకి రకకన లేరవ 
అడుగుజాడఱత కతుహాంచ్ఱేద. బగళాంతణడా! నాకవికసఱాంఱో నాకత తోడు ఱేకతాండా లెయితృత మాలస? – అతు 
అతడు ఆకోీశిాంచ్ాడు. అుడు బగళాంతణడు చ్చహన జలసఫు – ఇుడు తూకత కతుహాంచే్  అడుగుజాడఱత 
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తూవి కసళు. నావి. నా బకతో ఱకత కవిభుఱత దాురిాంచినుడు నేన లసరి రకకన నడళన. లసరి నా 
బుజభుఱ్వ మోవ్దన. (http://srivaishnavan.com/) 
 

అచ్ుతణడితడ ేఆదమిు నాంతుభు – అచ్ుతణడ ేమశరసాంతకతడు 
అచ్ుతణడు శ్రీలాేంకటాదిరతు దాతుద ే– అచ్ుత అచ్ుత ఴయణనలో భనస్స – అననభము కీయోన 

 

 

321. రథితః 
రవహదిధ  చ్చాందినలసడు. రతివాగఱలసడు. 

ఒాం రథితామ నభః 
 

రథ్ – రఖ్ాున్ – రవహదిధ  – అనే భూఱభునాండి ఈ నాభభుయొకక భాళభున గశీిాంనగున. 
ఇాంతకతభుాందయౌ నాభభు ‘అచ్ుతః’ అనగస తనభు ఱేతులసడు, తోడు వీడతులసడు, తయుగు ఱేతు 
దేళదేళుడు. అఱా అచ్ుతణతుగస రవహదిధ  చ్చాందినాందన శ్రీదేళుతు ‘రథితణడు’ అతు నతిాంతణయు. ఇాందకత 
్కతక రభాణభుఱన చ్చళచ్ెన. 
 

తశునాభ భహాద్ మఴః – తచవతోరీమ నారసమణ 1.9 

మఴశఴె ఏక భాజనమ్ – రసభామణభు. కిఴహకాంధకసాండ 15.9 

్యుమ  ైఉడిమా హరసనార్ – తియులెవమోయ 1.6.9 

నగర్ ఈల్ ుగఱ  ై– తియులెవమోయ 6.10.10 

 

ధయేచ్కీభు యచ్యత లసుఖ్ు – ధనభు, దవి ళాంటి లసతుళఱో ఱభాంచ్ రతివా తాతాకయౌకభు. కసతు 
శతుధయేళరతభుఱ ళఱన ళచ్ె ేయు ళసఴితభు. షరిఴెాందర డు, తృసాండళుఱత, రహోాదడు, షనభాంతణడు 
ళాంటిలసయు ఈ విధభుగస ఱోకూజుుఱ వరి. ఇక బగలసనడు శతురసకభీుడు, శతుభు, శతుకసభుడు, 
శతుశాంకఱభుగఱలసడు, శతుళరతణడు. కనక ఆమన రఖ్ాుతి అతుతయభు, అనాంతభు, ళసఴితభు. 
ఆమన రథితణడు. అచ్ుతణడు. భాయగ ళరసభుడు. 
 

అననభము కీయోననాండ ి–  
తృసతరదానోతసళ రథిత లేాంకటరసమ - ధాతీరఴ కసమితాయా రదామ 

గోతర వినేణి యుచియ గసతరా మ యవిచ్ాందర - నేతరా మ ళేష్సదిర తుఱమామతే నమో  
నారసమణామ శగుణఫరషేణే శయి - తృసరసమణామ ళలబనభూయోయే నమో  
 

http://srivaishnavan.com/
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322. తృసర ణః 
- తన బకతో ఱకత తృసర ణమ ైనలసడు (శ్రీ బటటి ఱ లసుఖ్ు). 
- శకఱ బూతభుఱ చ్చవతనుకసయకభగు తృసర ణఴకిో (శ్రీ ఴాంకయుఱ లసుఖ్ు). 

ఒాం తృసర ణామ నభః 
 

67ళ, 422ళ నాభభుఱత కూడా ‘తృసర ణః’. 
8ళ ళలో కభు – 67ళ నాభభు – తృసర ణః - ఈళసనః తృసర ణదః తృసర ణో జయువాః ళేవాీః రజాతిః 
35ళ ళలో కభు – 322ళ నాభభు – తృసర ణః – అచ్ుతః రథతిః తృసర ణః తృసర ణదో  లసశలసనజః 
44ళ ళలో కభు – 408ళ నాభభు – తృసర ణః – లెవకతాంఠః ుయువః తృసర ణః తృసర ణదః రణళః ఽథః 
 

నారసమణుతు ఴయణుజొచిెన బకతో ఱకత ఆమనే తృసర ణభు. గోవిాంద నాభ శేయణయే చే్తనతిభు. షరి 
వేళయే అభఽత తృసనభు. అతున తృసర ణుఱమాంద వహా తమ ైన భూఱతృసర ణభు నారసమణుడే. 
 

తృసర ణోలస అషభవహే  – నేన తృసర ణమ ైమునానన – ఐతరవమాయణుక 2.2.3. 
ఉఱగుకవక ఒర్ ఉయయు భానాయ్ – తియులెవమోయ 6.9.7. 
తృసర ణోऽవహే రజాే తాే తనాేము యభఽత మితణుతృసశి – జాే నభముడనెవన నేన తృసర ణభుగస ఉాందన. 
అటటళాంటి ననన ఆమువణష  అతూ, అభఽతభతూ అాంటాయు. 
ుాంస్సమ్ జీవిత యూతాిత్ తృసర ణ ఇతుభధీమతే 
 

జమదళేుతు దళసళతాయ శో తి నాండ.ి 
క్షతిరమ యుధియభయే జగదగతతృసమ్ 

శనమవహ మవహ ఴమిత బళతామ్ 

కవఴళ! ధఽత బఽగుతి యూ! జమ జగదీఴ షరవ! 
 

 

తయులసతి 11 నాభభుఱన శ్రీకూరసేళతాయ యాంగస శ్రీ బటటి ఱత లసుఖ్ాుతుాంచ్ాయు. 
 

జమదళేుతు దళసళతాయ శో తి నాండ.ి 
కి్షతియతి విుఱతరవ తళ తివాతి ఽఴేి  
ధయణిధయ కిణ చ్కీ గరిఴేా  
కవఴళ! ధఽత కచ్ఛ యూ! జమ జగదీఴ షరవ! 

 

తృత తన భాగళతభునాండ ి

శళయనెవ ఱక్ష యోజనభుఱ లెడఱత్వ కడు గఠోయాంఫ వన కయయభున 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ 

35ళ ళలో కభు - 5 ళ జేీ 

నదనెవన ఫరహాేాండమ ైన నాహారిాంచ్ ఘనతయాంఫగు భుఖ్ గషియాంఫు 

శకఱ చ్రసచ్య జాంతణరసశఱనెఱో మిరాంగి ఱోగొననటిి  మేటి కడుు 

విఴిాంఫు ్వ లేర విఴిాంఫు ్వఫడడ  నాగిన గదఱతుమటిి  కసలలో  

 

లెయౌగి ఱోతుకి జనదచాంచ్ విుఱ తణాండ 

భాంఫుజాంఫుఱ ఫో ఱ డి మక్షిముగభు 

శాందయాంఫుగ వివణు ాండు శయఱతోడి 
కూరిే చ్చఱతల ాంద నొక భహాకూయేభయయు 
 

కభఠాంఫ వ జఱరసశిన్ జొచిె ఱఘుభుకసో వుకోి చ్ాందాంఫునన్ 

నభ దదీరాందరభునెతచో  లసశకిభహానాగాంఫుతో య్ఱతో 
నభరవాందరా దఱత భౌయ కాంభుఱతో నౌ నౌ గదే ఫాురవ 
కభఱాక్షా! ఴయణాంచ్ బూ దిఴఱత నాకసఴాంఫునన్ మోర మగసన్ 

 

323. తృసర ణదః 
- తృసర ణభుఱన, ఫఱభున రస్సదిాంచ్లసడు (శరసశయుఱకత). 
- తృసర ణభుఱన షరిాంచ్లసడు (అశయుఱకత). 

ఒాం తృసర ణదామ నభః 
 

66, 323, 409, 956ళ నాభభుఱత ‘తృసర ణదః’ 
8ళ ళలో కభు - 66ళ నాభభు - తృసర ణదః – ఈళసనః తృసర ణదః తృసర ణో జయువాః ళేీవాః రజాతిః 
35ళ ళలో కభు – 323ళ నాభభు – తృసర ణదః – అచ్ుతః రథతిః తృసర ణః తృసర ణదో  లసశలసనజః 
44ళ ళలో కభు – 409ళ నాభభు – తృసర ణదః – లెవకతాంఠః ుయువః తృసర ణః తృసర ణదః రణళః ఽథః 
102ళ ళలో కభు – 956ళ నాభభు – తృసర ణదః – ఊయావగః శతథాచ్ాయః తృసర ణదః రణళః ణః 
 

శ్రీ బటటి ఱ లసుఖ్ు – క్షీయస్సగయ భధన శభమభున దేళతఱకత తగు ఫఱభునొశగినలసడు. 
శ్రీకూయేయూధారి. 
భయుతాాం ఫఱదానాదిధ  శభుదర భథన ేబఽఴమ్ 

తృసర ణదఴె శభుది్ వి కూయేయూతమా శ ిశః 
 

శ్రీ ఴాంకయుఱత ర ాండు అయాభుఱత చ్చతృసయు. 
ద – ఇచ్ెట – దేళతఱకత, దానళుఱకత కూడ తృసర ణభుఱత రస్సదిాంచ్లసడు తృసర ణదడు. 
దాుతి – తగిగ ాంచ్ట – దానళుఱ ఫఱభున నాఴనభు చే్ములసడు గనక తృసర ణదడు. 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ 

35ళ ళలో కభు - 6 ళ జేీ 

శ్రీ శతుదేలో లసవహవా గసయు ఈ ర ాండు భాళభుఱన మియతభు చే్వహ ఇఱా చ్చతృసయు – తృసర ణాన్ దదాతి దాుతి 
ఖ్ాండమతి  ళ శ తృసర ణదః – బగళాంతణడు అాందరికి తృసర ణభఱత రస్సదిాంచ్న. శభమభు 
ఆశననమ ైనుడు తృసర ణభుఱన షరిాంచ్న. 
 

ధయేచ్కీభు యచ్యత – భన ఴరీయభుఱోతు అళమళభుఱత, ఇాందిరమభుఱత, భనశస – అతూన భనఱోతు 
తృసర ణఴకిోయొకక చ్చవతనుభున రతిబాంబాంచ్ భాగభుఱత. తృసర ణభు ఱేతుయయడఱ ఇవి తు చే్మళు. 
బగళాంతణడొ శగిన తృసర ణమే అతున భాళభుఱకత, అతున అనబళభుఱకత, అతున కసయుభుఱకత ఆధాయభు. 
ఇళతూన బగళదారసధనగస భావిాంచి శదిితుయోగయచ్కొనళఱమున. 
  
324. లసశలసనజః 
- ఇాందర తు స్త దయుడు. 
- శరసిాంతరసుమి. 

ఒాం లసశలసనజామ నభః 
 

లసశళుడనగస ఇాందర డు. ఇాందర తు తభేతుగస అళతరిాంచి, క్షీయస్సగయ భధనభు దాిరస అభఽతభున 
స్సధిాంచ్టకత శహామడినలసడు గనక బగలసనడు లసశలసనజుడు. ఈ నాభభు 153ళ నాభమ ైన 
‘ఉేాందరః’, అనగస లసభనాళతాయ నాభభు కాంటె భననమ ైనదతు శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ గసయు శచిాంచ్ాయు. 
 

ఇాందర తుతో శాంఫాంధభు ఱేకతాండా లేయు విళయణన శ్రీ శతుదేలో లసవహవాగసయు చ్చతృసయు. 
ళశతి శయితర ళవేో  శయిమ్ ఇతి లస లసశః ఈఴియః  
లసస్త ః ఇదమ్ లసశళమ్ శయిమ్ జగత్ 

లసశళమ్ జగత్ అతుజాతో (అనరవిష్తి ) లసశలసనజః 
అనజాత – అరవివి – రలేశిాంచిముాండులసడు – శయితర, అతున ళశో ళుఱాంద ళవహాంచ్ ఈఴియుడు 
లసశలసనజుడు. 
 

325. అతృసాంతుధఃి 
- జఱభుఱన ధరిాంచినలసడు / బరిాంచినలసడు. 
- స్సగయ శియూుడు. 

ఒాం అతృసాంతుధయ ేనభః 
 

శ్రీ బటటి ఱ లసుఖ్ాునభునాంద శ్రీభహాకూరసేళతాయ ళయున కొనస్సగినది. 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ 

35ళ ళలో కభు - 7 ళ జేీ 

అతృసతునధయిేథుభాన భహాయుళ విధాయణాత్ – భహాయుళభు భధనభు జయుగుచ్ననుడు శ్రీకూయేయూహయయై 
భాందరిగిరినెతోిన శ్రీషరి జఱభుఱన తుఱఫ టిినాడు (ధరిాంచినాడు) గనక ఆమన అతృసాంతుధి. శ్రీ వి.వి. 
రసభానజన్ తియులెవమోయ (4.75)నాండి ఉదాషరిాంచ్ాయు – అన!ే అళ్ కడఱ వక్ కడచవాంద తణన!ే 
 

బగళదీగ త (10.24)ఱో – శయస్సభవహే  స్సగయః – జఱాఴమభుఱాంద నేన శభుదర డన – అతు బగలసనడు 
చ్చహన వివమభు ఆధాయభుగస శ్రీ ఴాంకయుఱత ‘అతృసాంతుధి’ అనగస ‘శభుదరభు’ అతు లసుఖ్ాుతుాంచ్ాయు.  
అతృత  మతర తుధమనేో  శః అతృసాంతుధఃి – జఱభుఱత ఎకకడ శభఽదిధ గస నాండునో అది అతృసాంతుధి. 
శభుదరభుయొకక గసాంభీయుభు, అశభాన ఴకిో ఇళతునమున బగళాంతణతు దిలెవుఴియు ఫఱ శాంననతకత 
శాంకవతభుఱతు శ్రీ చినేమానాంద శచిాంచ్ాయు. 
 

శ్రీ రసధాకఽవు ళసవహో ,ి ధయేచ్కభీు యచ్యత ఈ నాభానబళభున భరిాంత విస్సో యాంగస విళరిాంచ్ాయు – 

నదఱతూన శభుదరభున వియ్నమ ైనటలో  బకతో ఱత బగళాంతణతు చే్యుకొాంటాయు. శభుదరభునాండి ఆవిర ైన తూయు 
మేఘభుఱ వ, ళయషమ ై, నదఱ వ భయఱ శభుదరభున చే్రినటటో గస శకఱ జీళభుఱకత భూఱభు, అాంతభు 
యభాతణేడే. శభుదరభు చే్రిన హద అనేకవిధభుఱ వన జఱభుఱత భేదభు ఱేకతాండా కయౌవహనటటో గస 
జీలసతేఱఱో తణదకత భేదభు శభవహతృత ళున. ఫమట ఏయుఱకత చ్చయుళుఱకత షద్ ఱత (గటటో ) ఉాండున కసతు 
శభుదరభున విబజిాం స్సధుభు కసద. ్వన కఱోో యౌతభుగస కతుహాంచే్ స్సగయభు ఱోఱ రళసత గాంభీయభు. 
ఇళతూన అతృసాంతుధి ఱక్షణాఱత. 

శ్రీ కూరసేళతాయ భూరిో - వికీడమిానాండ ి

 

326. అధషి్సా నమ్ 

ఆధాయమ ైనలసడు. తుఱఫ టటి లసడు. 

ఒాం అధిష్సా నామ నభః 
 

భాందయగిరితు కళిభుగస చే్వహ, లసశకితు తరా డుగస చ్టిి, 
దేళదానళుఱత అభఽతభు కొయకత స్సగయభున 
భధిాంచ్నుడు యితభు భుతుగితృత కతాండా 
కూయేయూహయయై తుయౌహనలసడు గనక బగళాంతణడు 
‘అధిష్సా నభు’ – అతు విళరిశో  శ్రీబటటి ఱత 
వివణు ురసణభు (1.9.88)నాండి ఉదాషరిాంచ్ాయు. 
క్షరీోదభధుే బగలసన్ కూయేయూ శిమమ్ షరఃి 
భాందరసదేర అధషి్సా నమ్ బరభతోऽబూత్ భహాభున ే

ఇాంకస 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ 

35ళ ళలో కభు - 8 ళ జేీ 

బరభభాణమ్ భాందరసదిరాం ధఽతలసన్ యో భహాఫఱే 
అధిష్సా నమ్ తమలేసషృః అధషి్సా న్ రదో  భనః 
 

శ్రీ ఴాంకయుఱత భరిాంత విస్సో యమ ైన అయాభు లసుఖ్ాుతుాంచ్ాయు. శభశో రాంచ్భునకత ఆధాయమ ైనలసడు, 
ఉతృసదానమ ైనలసడు అధిష్సా నభు. అతునాంటికీ నెఱళు ఆమనే. అాంతటితూ తుఱతులసడు ఆమనే. 
అధిష్సా నమ ైనలసడు – అధవాితోు బూతాతు. 
భత్ స్సా తు శయిబూతాతు – గీత 9.4 – శకఱబూతభుఱత నామాందే గఱళు. 
 

ఈళసలసస్త ుతువతణో  – ఈళసలసశుమిదమ్ శయిమ్ మతికాంచ్ జగతాుాం జగత్ – ఈ జగతణో ఱో జడభు, 
చ్చవతనుభు ర ాండు దారసధ ఱత కూడా ఆ యమేఴియుతు చే్తనే ఆళరిాంఫడిమునానయ. 
 

అధితివాతి అవహే తునతి అధషి్సా నమ్ – ఆధాయమ ైనలసడు అధిష్సా నభు. 
 

327. అరభతోః 
జాగతోీ కఱలసడు (ఏభయుతృసటట ఱేతులసడు). 

ఒాం అరభతాో మ నభః 
 

శ్రీ బటటి ఱ విళయణ – ఆయుో ఱ వనలసరితు కసతృసడుటకత శదా అరభతణో డచవముాండులసడు. ‘రభతోత’ అనగస 
తుయోక్షుభు, స్త భరితనభు, భాాందుభు. అరభతణో డనగస ఴయణాగతణఱన కసచ్టకత ఎఱోుడు జాగతోీగస 
నాండులసడు. అతునాో ళశతిస్సో ర ణ ేశ ిఅరభతోః రకరీిోతః. 
 

శ్రీ ఴాంకయుఱ విళయణ – రభతణో డు కసయుతుయుమభుఱాంద తృ యతృసటట చే్మళచ్ెన. అరభతణో డు శయితరా , 
శదా తగు కసయుభున తుయిశిాంన. 
 

శ్రీ రసధాకఽవు ళసవహో  ి– తృసఱకడయౌతు చియౌకిన హభేట ఱభాంచిన అభఽతభున ాంచి్టటి టఱో జాగతోీ 
చ్హనాందన కూడ బగళాంతణతు అరభతణో డతు వేవిాంళచ్ెన. 
 

ధయేచ్కీభు యచ్యత – భనవణుఱత మ ఱకతళగసననన ఇాంటిఱో దొ ాంగ దయడు. అఱాగవ బగళనానభ 
శేయణమాందనన భనశసఱో చ్చడు ఆఱోచ్నఱత రలేశిాంచ్ళు. అుడు ఇాందిరమ రఱోబభునకత 
అళకసఴభుాండద. షరినాభ శాంకీయోనమే భనకత అతున విధభుఱతగస యక్షమతు ఈ నాభ జభుళఱన 
గశీిాంనగున. 
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28. రతిఴహా తః 
తనకత తానే ఆధాయమ ైనలసడు. అతునాంటికితు బగళాంతణడే ఆధాయభు. 

ఒాం రతిఴహా తామ నభః 
 

భాందయగిరినెతోినలసతుకి లేయు ళశో ళు ఆధాయభు కసనేయద. ఴకిో, ఫఱభు, భశిభ – అతునాంటిఱోన 
శ్రీభనానరసమణునకత ఆమనే భూఱభు, కసయణభు, ఆధాయభు. – స్స బగళః కి రతిఴహా త ఇతి – 

ఛాాందో గోుతువతణో  (7.24.1) – బగళాంతణనకసధాయమ ైనది ఏది? ఆమన విమ భశిభయే. 
 

శ్రీ చినేమానాంద – విఴిభుఱో రతిదాతుకి క కసయణభుాండున. కసతు ఆదిభూఱమ ైనలసతుకి లేయు 
కసయణభు ఱేద. ఆమన శిమాంబుళు. శిమాంరకసఴకతడు. అజుడు. రతిఴహా తణడు. 
 

జనఱాందరి గొతనభు లసరికతనన ఫఱభు, ధనభు, ళాంఴభు – ఇఱా ఏదో  కదాతు్వ 
ఆధాయడిముాండున. కసతు ఈ కసయణభుఱే అళసఴితభుఱత. కనకనే ధనభు, ళమశ, ఫఱభు, 
ఫాంధమితరగణభు ళాంటిళతూన తరిగితృత ళుచ్ాండున. కసతు ళసఴితణడచవన శ్రీకూరసేళతాయ శియూుతు 
నభుేకతననలసరికి కొదళ ఱేద. తయుగు రసద. శ్రీకఽవణు తు నభుేకతననుడే తృసాండళుఱకత విజమభు 
తథుభు అయనది. 
 

  
 

 

 

(1) శీ్ర నయవహాంషన్ కఽవు భాచ్ార ిఆాంగో యచ్నకత ఇద ితచఱతగు అనలసదభు.  
(2) బగళదీగ త ళలో కభుఱ తాతయుభు గీతా్రస్, గోయఖ్ూర్ రచ్యణనాండి.  
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శకందః శకందధమో ధమోో ళయదో  రసమురసషనః |  
రసశదరీో ఫఽషదాానమసదిదళీః ుయందయః || (36) 

 
 

 

 

329. శకందః 
- ఱలలహంజేమురసడు (అశయుఱన). 
- ఄభఽత్భుళఱె రఴ ంచరసడు (బకతో ఱకత). 
- శఫరషమణోస్సామి. దీళత్ఱ ళేనానామకతడు. 

ఓం శకందామ నభః 
 

శకందమతి ఱలవమతి ఆతి శకందః – ఄశయుఱన, దవణు ఱన ఱలలహంజేమురసడు (ఎండ ంచరసడు, 
క్షీణ ంజేమురసడు) – ఄతు శ్ర ీబట్టు ఱత విళమ ంచాయు. 
 

శకందతి – గచఛతి, రశయతి – రననళఱె కయుగురసడు. బకతో ఱటో్ ఄభఽత్భుళఱె రశమ ంచరసడు – 
శ్ర ీఴంకయుఱత చిహన రసోఖ్ోఱఱో ఆదియొకటి్. 
 

గీత్ 10.24 – ళేనాతూనామ్ ఄషమ్ శకందః – ళేనాత్ణఱఱో నేన శకందడన. శకందడు ఄనగస 
శఫరషమణోస్సామి, కతభాయస్సామి, కసమ ోకేముడు – శ్రీ మసధాకఽవు ఱసళహో గిసయు ఇ ఄయథభున చితృసయు. 
 

330. శకందధయః 
- దీళత్ఱ ళేనాతిమగు శకందతు (కతభాయస్సామితు) త్న విబూతిగస ధమ ంచినరసడు – శ్రీ బట్టు ఱ రసోఖ్ో. 
- ధయమమభున తుఱఫటట్టు రసడు (కసతృసడురసడు) – శ్రీ ఴంకయుఱ రసోఖ్ో. 

ఓం శకందధమసమ నభః 
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గీత్ (10.24)నందయౌ – ళేనాతూభషమ్ శకందః – ఄనే ఱలో కఫాగం అధాయంగస శ్రీ బట్టు ఱత రసోఖ్ాోతుంచాయు. 
శకందనకత భమొక నాభభు కసమ ోకేముడు. ఆత్డు తృసయాతీ యబేఴాయుఱ కతభాయుడు. వణుమఖ్డు. 12 
చీత్ణఱత గఱరసడు. దీళత్ఱ ళేనానామకతడు. జగత్ణో ఱోతు ళేనాత్ణఱందమ ఱోన రళహదధ డు. 
 

‘శకందః’ ఄనగస భాయగభు, ధయమమభు ఄనే ఄయథంఱో శ్రీ ఴంకయుఱత రసోఖ్ాోతుంచాయు. ధయమభున 
మ యక్ష ంచిడురసడు, ధయమభున ఄనశమ ంచీరసమ తు కసతృసడురసడు శకందధయుడు. శ్రీతురసశడు. 
 

331. ధయోః 
ధమ ంచరసడు. ఫాయభున ళఴ ంచరసడు. బమ ంచరసడు. దామ  చురసడు. 

ఓం ధమసోమ నభః 
 

‘ధర్’ ఄనగస ఫాయభు. ఫయుళున మోమున గనక అమన ధయుోడు. శ్రీ కూమసమళతాయుడైి 
భందయయాత్భున మోళహన నగమసజధయుడు. శభశో విఴాభున ధమ ంచి, బమ ంచ ‘బుళనబఽత్’. శఽలహు ళహథ తి 
ఱమాది కసయోభుఱన తుయాఴ ంచరసడు. అదిఱేవణడైి బూమితు మోమురసడు. శ్రీళమసషభూమ ోభ ై 
ధయనదధ మ ంచినరసడు. 
 

శ్రీ శత్ోదీరో రసళహవఠ  చిహన భమొక ఄయథభు – ‘ధర్’ ఄనగస భుందఫాఘభు. ఄందయకతన భుందండ  
దామ చు భాయగదమ ిభ ైనందన బగరసనడు ధయుోడు. 
 

33. ళయదః 
క ండఱంత్ ళయభుఱత గూెడు కోనేటి్మసమడు. ఄత్ణోతో్భభగు పఱభుఱత రస్సదించ బకోళయదడు.  

ఓం ళయదామ నభః 
 

ళయః ఄభీహుత్ః ఄయథః, త్మ్ దదాతి ఆతి ళయదః – ళయభుఱనగస కోయుకతనన కోమ కఱత. ళయభనగస ఱేవీుబ ైనది 
ఄతు కూడ ఄయథభు. బకతో ఱకత కసళఱళహన ధమసమయథకసభమోక్షభుఱన రస్సదించరసడు శ్రీభనానమసమణుడీ. 
భమ ము రసమ కి ఄత్ణోతో్భుఱగు పఱభుఱత రస్సదించనది కూడ బగళంత్ణడీ. 
 

ధయమచకీభు యచభత్ తియుభంగెైమాయవాయురసమ  తృసవుయభుఱన ఈదాషమ ంచాయు. నఱమ్ త్యుమ్ స్ొ ఱెలో  
నాన్ కణుు  క ండీన్ నామసమణా ఎననమ్ నాభమ్ – నామసమణుతు నాభశమయణభున తొృ ందమసతుది ఏమీ 
ఱేద. కతఱమ్ త్యుమ్ ళఱెామ్ త్ందిడుమ్ ఎడ మార్ డుత్ణమార్ అభన ఎఱాో మ్ తుఱమ్ త్యమ్ 
ళెముోమ్ ...  ... రెఱ  తాభనమ్ అభన ళమెుోమ్. 
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333. రసమురసషనః 
- తృసర ణ శాయూభగు రసముళుైె శంచమ ంచరసడు. అ విధభుగస తృసర ణభుఱత తుఱతురసడు. 
- శో భాయుత్భుఱన (ఏడు రసముళుఱన) ఄతున భండఱాంత్యభుఱందన చయౌంజేమురసడు. 

ఓం రసమురసషనామ నభః 
 

ఇ నాభభు మెండుభాయుో  ళశో ంది. 
36ళ ఱలో కభు. 333ళ నాభభు. రసమురసషనః – శకందః శకందధమో ధమోో ళయదో  రసమురసషనః 
91ళ ఱలో కభు. 860ళ నాభభు. రసమురసషనః – అఴభీః ఴభీణః క్షాభః శమోు  రసమురసషనః 
 

శభశో తృసర ణభుఱకత అధాయభగునది రసముళు. అ రసముళున నడ హంచ స్సయధిభ ైనందన 
శ్రీభహావివణు రే రసమురసషనడు. బేడగుమ్ ఄభంయెుమ్ బూత్భుమ్ తూభే (తియురలుకతకరఱఱ కెై ) –ంచ 
బూత్భుఱన ఄదుఱోనంచరసడళు తూరే.  
 

ధయమచకీభు యచభత్ – తృసర ణభుఱన తుఱతు రసముళు భనకత ఎంత్ ఄళశయమో తియౌళహక తు, అ 
రసముళున ఄందజేము రసమురసషనతు ధాోతుంచళఱమున. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ రసోఖ్ో – శో భండఱాంత్యభుఱంద చయౌంచ ఏడు విధభుఱెైన రసముళుఱన 
మథాకభీభుగస శంచమ ంజేమురసడు గనక శ్రీభహావివణు రే రసమురసషనడు. రసముమ్ రసషమతీతి 
రసమురసషనః. 
 

కఴో, దితిఱ శంతానబ ైన శోభయుత్ణో ఱన వివిధ భండఱభుఱంద రసోహంచిన రసముళుఱకత 
ఄధితిగస బగళంత్ణడు తుమమించిన. ఇ రసముళుఱ రఫాళభు (ఒతోిడ ) ళఱన గషీ నక్షతరా దఱత త్భ 
తుమీుత్ భాయగభుఱంద శంచమ ంచన.  
 

ఏడు విధభుఱెైన రసముళుఱత 

(1) అళష ళముళు – బేఘభండఱభునకత, బూభండఱభునకత భధో రశమ ంచనది. 
(2) రళష రసముళు – శయోభండఱభునకత, బేఘభండఱభునకత భధో రశమ ంచనది. 
(3) ఄనళష రసముళు – చందరభండఱభునకత, శయోభండఱభునకత భధో రశమ ంచనది. 
(4) శంళష రసముళు – నక్షత్ర భండఱభునకత, చందరభండఱభునకత భధో రశమ ంచనది. 
(5) విళష రసముళు – గషీభండఱభునకత, నక్షత్రభండఱభునకత భధో రశమ ంచనది. 
(6) మసళష రసముళు –శోమ ీ భండఱభునకత, గషీభండఱభునకత భధో రశమ ంచనది. 
(7) మ ళష రసముళు – ధర ళ భండఱభునకత, శోమ ీ భండఱభునకత భధో రశమ ంచనది. 
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త్యురసతి 12 నాభభుఱత అధాోత్మ రసశదీళుతు, ఄనగస యరసశదీళుతు శో తించ నాభభుఱతగస 
శ్ర ీబట్టు ఱత రసోఖ్ాోతుంచాయు. అశకిోకయబ ైన వివమభు ఏభంటే్ రసశదీళ భంత్రభుఱో కూడ 12 
ఄక్షయభుఱత ఈనానమతు తొృర పెశర్ ఎ. శ్రీతురసశ మసఘళన్ శచించాయు. 
 

334. రసశదళీః 
- శయాత్ర రసోహంచి, కరడీ ంచరసడు. ఄతునంటి్మంద ఈండురసడు.  
- ఄతునంటి్తూ త్న మందంచక తు కసతృసడురసడు. 
- ళశదీళుతు కతభాయుడు. 

ఓం రసశదరీసమ నభః 
 

ఇ యభ విత్ర నాభభు భూడుభాయుో  ఇ భహాస్తో త్రభున శో తింఫడ నది.  
36ళ ఱలో కభు. 334ళ నాభభు. రసశదీళః – రసశదీరో ఫఽషదాానః అదదిీళః ుయందయః 
74ళ ఱలో కభు. 701ళ నాభభు. రసశదీళః – ళశరదో  రసశదరీో ళశయాశభనా షవిః  
76ళ ఱలో కభు. 714ళ నాభభు. రసశదీళః – బూతారసస్త  రసశదళీః శమసాశతుఱయోనఱః 
భుందగస శ్రీబట్టు ఱ రతీోకరసోఖ్ోన గభతుంచనగున – ‘నామసమణ’ నాభభు ళఱెనే ‘రసశదీళ’ 
నాభభు భహాభంత్రభు. అచాయో భుఖ్త్ః తియౌళహక నదగ నది.  ఆందళఱన శ్రీబట్టు ఱత ఇ నాభాయథభున 
కేళఱభు కతో ోభుగస చిహ భుగ ంచాయు. ఇ నాభభుఱో ‘రసశ’, ‘దీళుడు’ ఄనే మెండు భుఖ్ోబ ైన 
బగళదిాబూత్ణఱత చిఫడ నవి.  
 

ళస్ – తుళళహంచట్, కహముంచట్ – ఄనే ధాత్ణళునండ  గఴీ ందగ న ఄయథభుఱత. 
రసశ – శయామ్ ళశతి – ఄంతా అమనఱో ళళహంచన. 
రసశ – శయాత్ర ళశతి – అమన ఄతునచోటో్ ళళహంచన. 
దివ్ – కరడీామామ్ – అడుట్ – ఄనే ధాత్ణళునండ  
దీళ – వినోదించరసడు. య్ఱాశత్రధామ . అడురసడు. జభంగోయురసడు. రకసశంచరసడు. 
ఇ మెండు దభుఱత (రసశ, దీళ) కయౌహ ‘రసశదీళ’ నాభభు రసోఖ్ాోతుంఫడ నది. బగళంత్ణడు త్యోౌళఱె 
శభశో జగత్ణో న త్నమంద ెట్టు క తు కసతృసడున. క్ష ళఱె మెకకఱఱోదాచి హఱోఱన యక్ష ంచన. 
ఆదిమంత్మున అమన య్ఱ (కరడీ). ఄందళఱన అమన శ్రీరసశదీళుడు. 
 

శయాబూతాన్ రసశమతి రసశశు మ కరమ ోత్ః 
దివ్ ధాతోయహ కరడీా దోయథకతాాదిా ఱవేత్ః 
రసశఴచ స్ౌ దీళఱచేతి రసశదళీః రకరమ ోత్ః 
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శయాబూతీవాహ ళశన్ శాళహమన్ బూతాతు రసశమన్ 

మః కరడీతి భుదా మదాా రసశదీళశు ఈచోతీ 
శయాతార  స్ౌ శభశోం చ ళశత్ోతీరతి రైమత్ః 
త్త్ శు రసశదీరతేి విదాదిా ః మ కరమ ోత్ః 
 

ఇ ఄయథభునకత రభాణభుగస శ్రీ ఴంకయుఱత, శ్రీ బట్టు ఱత కూడ ఆచిచన ఈదాషయణఱత –  

ఛాదమామి జగదిా ఴామ్ బూతాా శయో ఆరసంవుభః 
శయాబూతాద ిరసశఴచ రసశదీళః త్త్ః శమఽత్ః – భహాఫాయత్భు. ఱసంతియాభు. మోక్షధయమభు 12.328.36 

నేన శయుోడనై కియణభుఱతో ఇ జగత్ణో న కహరేశో నానన. భమ ము శయాబూత్భుఱమంద 
ఄంత్మసోమిభ ై ళళహంచిమునానన. కనక ననన రసశదీళుడతుమందయు. 
 

ళశనాత్ శయాబూతానామ్ ళశతాాత్ దళీయోతుత్ః 
రసశదళీశోతో జేేమః యోగ భశోత్ాదమ ిభః – భహాఫాయత్భు. ఈదో ోగయాభు 69.3 

నేన ఄతున బూత్భుఱకత తురసశ (అఴమీ) స్సథ నభున. భమ ము ఄతున బూత్భుఱంద దిళోఴమీయభుతో 
ళళహంత్ణన. కనక జఞే నభునమ గ న యోగుఱత ననన రసశదీళుతుగస తియౌళహక ందయు. 
 

శయాతార ऽస్ౌ శభశోం చ ళశత్ోతీరతి ర ైమత్ః 
త్త్ః శ రసశదీరతేి విదాదిా ః మ ఠ్ోతీ – వివణు ుమసణభు 1.2.12 

ఄతునంటి్మంద అమన ళళహంచన. ఄతునమున అమనమంద ళళహంచన. కనక అమన 
రసశదీళుడతు విదాజేుఱత చిుదయు. 
 

శమసాణ  త్త్ర బూతాతు ళశంతి యభాత్మతు 

బూతీవణ చ శ శమసాతామ రసశదళీశోత్ః శమఽత్ః – వివణు ుమసణభు 6.5.80 

అ యభాత్ణమతుమంద శయాబూత్భుఱత ళళహంచన. భమ ము శయాబూత్భుఱమంద అ శమసాత్ణమడు 
ళళహంచన. కనక అమన రసశదీళుడు. 
 

తిఱతగు ళహతుభా తృసట్ (ఄఱోమ  హఱోఱత?) 
అత్మన ననేంట్విీ దీళ యభాత్మ తూరనేంట్విీ 

తూఱోన కయౌళహతృత నా తునన నాఱోన తుఱతుకోనా 
శ్రీచక ీవుబతురసస్స స్సామి ఴఽంగసయ శ్రీతురసస్స! 
జగబఱేత చిదిా ఱాస్స నా స్సామి ఴఽంగసయ శ్రీతురసస్స!  
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

36ళ ఱలో కభు - 6 ళ ేజీ 

దాాయముగభున ళశదీళుతు శత్ణతుగస ఄళత్మ ంచినందన కూడ శ్రీకఽవు  బగరసనడు రసశదీళుడతు 
హఱతళఫడినతు శ్రీ వి.వి. మసభానజన్ విళమ ంచాయు. 
 

ధయమచకీభు యచభత్ – బగళంత్ణడు శమసాంత్మసోమిభ ైనన కేళఱభు త్న బకతో ఱకే గోచమ ంచన. 
ఄతునభ డఱ చఱనభు, చైిత్నోభు, రకసఴభు, జఞే నభు అమన ళఱననే శంబవించన. కసతు 
అత్మజఞే నభు నమ గ న రసమ కే అమన తియౌమున. 
 

ఫషౄనాం జనమనాభంత ీజఞే నరసన్ భాం రదోతీ 
రసశదళీః శయామితి శ భహాతామ శదయోబః – గీత్ - జఞే నవిజఞే నయోగభు 7.19 

ఄనేక జనమఱ హద జఞే తుభ ైనరసడు (బగళతో్త్ాభున ఎరఱగ నరసడు) శయాభూ రసశదీళ భమబే మతు 
ఫావించి ననన ఴయణు తృొ ందన. ఄటి్ు భహాత్ణమడు ఱభంచట్ ఄయుద. 
 

శ్రీ వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు 108ళ ఱలో కభు 

ళనభాయ్ గద ీఱసమీగ ీఴంఖీ చకర ీచ నందకర 
శ్రీభానానమసమణో వివణు ః రసశదరీోऽభయక్షత్ణ. 
శ్రీ రసశదీరోऽభయక్షత్ణ ఓం నభ ఆతి 

 

శ్రీ వివణు  శషశర నాభభు ఈతో్య ఠ కనంద రసశదీళ నాభభు ఄనేకభాయుో  రస్సో వింఫడ నది. 
 

బకిోభాన్ మః శదో తాథ మ వుచిశోదగ త్భానశః  
శషశరం రసశదీళశో నాభానబతే్త్ రకరయోభతే్  (5) 

 

రసశదరీసఴయీో భమోో ో రసశదీళ మసమణః  
శయాతృస వివుదాధ తామ మాతి ఫరషమ శనాత్నం  (10) 

 

న రసశదళీ బకసో నా భవుబం విదోత ీకాచిత్  
జనమ భఽత్ణో జమస రసోధ ిబమం నైరోజఞమతీ  (11) 

 

 

దయో శుచందరా యకనక్షతార  ఖ్ం దఱిల బూయమషో దధఃి  
రసశదళీశో వీమేో ణ విధఽతాతు భహాత్మనః  (14) 

 

ఆందిరమాణ  భనో ఫుదిధ ః శతో్వం తీజో ఫఱం ధఽతిః  
రసశదరీసత్మకసనాోషృః క్షతే్రం క్షతే్రజే ఏళ చ  (16)  
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రసోశ ఈరసచ: 
రసశనాదాాశదళీశో రసళహత్ం త ీజగతో్మిమ్ 

శయాబూత్ తురసస్త ऽళహ రసశదీళ నమోऽశో త ీ

శ్రీ రసశదీళ నమోऽశో త్ ఓం నభ ఆతి. 
 

335. ఫఽషదాానః 
గొ కియణభుఱత గఱరసడు. ఄమిత్ రకసఴభు గఱరసడు. 

ఓం ఫఽషదాానర ేనభః 
 

‘ఫఽషత్’ ఄనగస ెదద , గొ. ‘ఫాన’ ఄనగస కియణభుఱత. విఴాభునకత, శయోచందరా గునఱకత రకసఴభు 
నొశగురసడు గనక రసశదీళుడీ ఫఽషదాానడు. ఆందకత శ్రీ ఴంకయుఱత చిహన రభాణభు –  

ఫఽషంతో ఫానరో మశో చందర శమసోదగిసమినః 
తిైమ ా ఴామ్ ఫాశమతి మః శ ఫఽషదాానయుచోతీ – ఈదో ోగయాభు 70.4 

చందర శయుోఱన ఄధిగమించ గొ కియణభుఱత కయౌగ , రసతుదాామస విఴాభున రయౌగ ంచరసతుతు 
ఫఽషదాానళందయు. 
 

భుండకోతువత్ణో  (2.2.10)నండ  శ్రీ మసధాకఽవు  ఱసళహో  ిఆచిచన ఈదాషయణ –  

న త్త్ర శమోో ఫాతి న చందర తాయకమ్ నేభా విదోతో ఫాతోు కతతో మభాగ నః 
త్బళే ఫానోమ్ ఄనఫాతి శయామ్ త్శో ఫాస్స శయామిదమ్ విఫాతి 

ఄకకడ శయో చందరా గునఱత రకసశంచయు. అమనభే ఄతునంటి్కి రఱతగు.  
 

ధయమ చకభీు యచభత్ – శయుోడు ఫఴ మోో కభునకత రఱతగు రస్సదించన. బగళంత్ణడు అత్మ జఞే నభుకత 
కసళఱళహన రఱతగున రస్సదించన. 
 

డా. కోీవి తృసయథస్సయధి ‘శ్రీకెైళఱో స్సయధి’ నండ  – అ యబేఴాయుడు ఒక ెదద  జఞే నజోోతి. ఄత్తు ఴమీయభునండ  
ళందఱత,  రేఱత, ఱక్షఱత, కోట్టో , కోట్ానకోటో్ క ఱది కియణభుఱత రకసశశో నానభ. ఄందఱో ఄగ న 108, 
శయుోడు 176, చందర డు 136 కియణభుఱన భాత్రబే తీళహక న గయౌగసయు. ఇ కియణభుఱ చీత్నే ఄంటే్ గటి్ 
ూట్ శయుోతు రఱతగుఱతో, మసతిరూట్ చందర తు కసంత్ణఱతో, శంధో రేలఱమంద ఄగ న కసంత్ణఱతో ఇ 
జగత్ణో  రకసశశో ననది. ఄతు ‘ఫటైయళ మాభలభు’ఱో చిఫడ నది. 
 

336. అదదిీళః 
- ముట్ుముదటి్ దీళుడు. శంూయు య్ఱా నాట్క వినోది. 
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- ఄతునంటి్కి రధభ కసయణభు. 
- ఆచచరసడు. రఱతగురసడు. రయౌగ ంచరసడు. విఱసాత్మకతడు. 

ఓం అదదిీరసమ నభః 
 

ఇ నాభభు మెండుభాయుో  శో తింఫడ నది. 
36ళ ఱలో కభు. 336ళ నాభభు. అదిదీళః – రసశదీరో ఫఽషదాానః అదిదళీః ుయందయః 
52ళ ఱలో కభు. 491ళ నాభభు. అదిదీళః – అదదిీరో భహాదీరో దరీఱేల దీళబఽదగ యుః 
 

‘రసశదీళ’ నాభభుఱో ‘దీళ’ ఄనే దభునకత ‘కరడీ ంచరసడు’ ఄతు ఄయథభు విళమ ంచడబ ైనది. ఄదీ 
అధాయభుగస ‘అదిదీళుడు’ ఄనగస శభశో శఽలహు  ఱమాది కసయోభుఱత అమన య్ఱభే మతు గీఴ ంళఱెన 
– మః కరడీతీతాోద ిదీళః తృసదాత్మకః విబూతిభః. చిననహఱోరసడు త్న ఆష్సు నస్సయభు ఆశకఱో ఆండుో  కటి్ు 
భయఱ చిఱాో చిదయు చీళహనటోే్ అదిదీళుడు శఽలహు ళహథ తిఱమాది కసయోభుఱంద అడుక నన. ఄతు శ్రీ వి.వి. 
మసభానజన్ విళమ ంచాయు. ఄఖిఱ బుళన జనమళేథ భ బంగసద ియ్ఱే – ఄంతా అమన య్ఱ భాత్రబే. అదఱిసచస్ౌ 
దీళఴచ అదిదళీః. 
 

శ్రీ మసధాకఽవు ఱసళహో  ితుయుకోభు (7.25)నండ  ఈదాషమ ంచాయు. దరీో దానాదాా దీనాదాా దోస్సథ నో బళతి – 

దీళుడనగస ువకఱభుగస రస్సదించరసడు (ళయమిచచరసడు), తానై రఱతగురసడు, ఆత్యుఱన 
రయౌగ ంచరసడు, దోఱోకభున (ఄంత్మ క్షభున) నండురసడు. ఄటి్ు దీళులళఱో ముదటి్రసడు గనక 
బగరసనడు అదిదీళుడు. 
 

(ఇ నాభభునకూ , ఆంకస శ్రీ వివణు శషశర నాభ స్తో త్రభుఱోతు భమ  క తున నాభభుఱకూ చకకతు ఄయథభు 
తృత త్నగసమ  గజేందరమోక్షభుఱోతు దాోఱఱో ఈననదతు నాకతుహశో ంది – కస.శ. ఫాఫు) 
 

ఎళాతుచ ీజతుంచ జగబ ళాతు ఱోఱ నండు య్నబ ;ై 
ఎళాతుమంద డ ంద, యబఴేాయు డిళాడు; భూఱ కసయణం 

ఫటళా; డనాదభిధోఱము డిళాడు; శయాభుదాన భ ైన రస 
డిళాడు రసతు నాత్మబళు తూఴాయు న ేఴయణంఫు రేడదిన్. 
 

ఱోకంఫుఱత ఱోకవేుఱత 

ఱోకశథ ఱత తగి న త్ణద ినఱోకంఫగు ంె 

జీకట్ ికళాఱ నళాం 

డీకసకఽతి రఱతగు నత్తు న ేళవేింత్ణన్ 
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విఴాకయుతు విఴాదయుతు 

విఱసాత్మకత విఴారేదో వివుానవివుాన్ 

ఱసఴాత్ణ నజు ఫరషమ రబు 

తూఴాయుతుం ఫయభ ుయువణ న ేబజిభంత్ణన్. 
 

337. ుయందయః 
- ుయభుఱన నాఴనభు చీళహనరసడు (తిరుమసంత్కతడు, ఆందర డు). 
- ఄధిదైివికభుఱగు కవుభుఱనండ  కడతీయుచరసడు. 
- శథ ఱ, శక్షమ, కసయణ ఴమీయభుఱనండ  విభుకిోతు తొృ ందట్కత బకతో ఱకత స్సమభు చీమురసడు. 
- ఄతున జీళుఱ ఴమీయభుఱన త్ణదకత నాఴనభు చీమురసడు. 

ఓం ుయందమసమ నభః 
 

‘ుయభుఱత’ ఄనగస నగయభుఱత. ‘దయ’ ఄనగస ధాంశభు చీముట్. ుయమ్ దాయమతి ఆతి ుయందయః. 
తిరుమసశయ శంహాయభున స్సగ ంచిన యుదర నకత ఄంత్మసోమి ఄభనందన బగరసనడు ుయందయుడు. శ్రీ 
వి.వి. మసభానజన్ గసయు ఇ విళయణకత శభయధనగస శ్రీ నభామయవార్ తియురైమోయనండ  ఇ తృసవుయభు 
(1.1.8)న ఈదాషమ ంచాయు. 
ుయమ్ ఒయు భూనఱ  ఎరఱట్టు  ఄభయుకతకమ్ ఄరఱళు ఆమనద  

ఄయన్ ఄమన్ ఏన ఈఱగు ఄయత్ణో  ఄబ తై్ణో  ఈలనే 
ఎంెయుభాన్ రసమే యుదర డైి భూడు ుయభుఱన నశంజేళెన. ఫరషమభ ై దీళత్ఱకత రేదజఞే నభు 
నందించిన. అమనే శకఱ శఽలహు ళహథ తి ఱమ కసయోభుఱత స్సగ ంచన. 
 

శ్రీ కఽవు దతో్ బయదాాజ – ుమసణ  ఴంఫమసదనిామ్ ఄశమసణామ్ నగమసణ  దఽణతి ఆతి ుయందయః – 

ఴంఫయుతుళంటి్ ఄశయుఱ నగయభుఱన నాఴనభు చీళహనరసడు ుయందయుడు. ఆందకత రభాణభుగస 
ఋగేాద భంత్రభు (7.99.5) – ఆందార  వివణు  దఽగమ్ ఴ త్ ఴంఫయశో నళుమో నళతిమ్ చ ఴనతివఠ మ్. తూరే 
ఆందర డళు. తూరే వివణు ళు. తూరే ఴంఫయుతు తొమిమది దయగభ నగయభుఱన నాఴనభు చీళహనరసడళు. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ రసోఖ్ో – శయ ఴత్ాణామ్ ుయ దాయణాత్ ుయందయః – దీళత్ఱ ఴత్ఽళుఱ ుయభుఱన 
నాఴనభు కసవించరసడు ుయందయుడు. 
 

శ్రీ బట్టు ఱ రసోఖ్ో – ఄశయ ుమసణ  దాయమతి ఆతి ుయందయః – ఄనగస మసక్షశఱత, హఱసచభుఱత, హడుగు, 
గషీఫాధఱత ళంటి్ ఄధిదైివిక డఱన నాఴనభు చీమురసడు ుయందయుడు. ఆకకడ ‘ుయభు’ ఄనగస 
మసక్షశఱకత తుఱమబ ైనది. ఄటి్ు ఄశయ స్సథ ళయభుఱన ధాంశభు చీమున గనక అమన ుయందయుడు. 
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శ్రీ చినమమానంద – జఞగతీ్, శాన, శవణహో  మన భూడు ఄళశథ ఱత భూడు ుయభుఱత. శథ ఱ, శక్షమ, 
కసయణ యూభుఱగు భూడు ఴమీయభుఱతోననన ఫంధభు విడనంత్ళయకత ఇ ఄళశథ ఱత (ుయభుఱత) 
జీళుతు చట్టు భుటి్ుభే ముండున. ఴమీయభునండ  విడ ళడ , అ మళస్సథ ుయభుఱన ఛీదించిన గసతు 
అత్మజఞే నభు ళహదిధ ంద. ఇ రకిమీ శ్రీషమ  మనగషీభు ళఱోనే స్సధోభు గనక అమన ుయందయుడు. 
 

ఇ వివమభున ధయమచకీభు యచభత్ చకకగస విళమ ంచాయు – ఇ శథ ఱ ఴమీయభు బగళంత్ణతుదీనతు 
ఫావించి, బగళతీుళకే త్నళున ఄంకిత్భు చీళహనుడు, బగళదనగషీభు ళఱన శథ ఱ ఴమీయభునండ  
విభుకిో ఱభంచన. ఇ భనశున బగళంత్ణతు  ధాోన శమయణాది ఫాళభుఱంద ఱమమునమ చనుడు 
బగళంత్ణడు భన భనశుఱ ేరయణళఱన జయుగు కయమఱ రఫాళభునండ  విభుకిోతు రస్సదించన. 
అమనమంద భహావిఱసాశభు కయౌగ  శంూయు ఴయణాగత్ణఱెైనరసమ కి కసయణ ఴమీయభునండ  కూడ విభుకిో 
ఱభంచన. ఄుడీ అత్మజఞే నభు స్సధించట్కత భాయగభు శగభభగున. అ భాయగభునకత దాాయభు 
తియచ బగళంత్ణడీ ుయందయుడు. 
 

శ్రీ శత్ోదీరో రసళహవఠ  – ుయమ్ దాయమతి ఆతి ుయందయః – ుయభుఱన నాఴనభు చీమురసడు 
ుయందయుడు. ుయభు ఄనగస ఴమీయభు. ఇ ుయభునందీ జీళుడు ళళహంచన. కసఱభు చియోౌన హద 
ఄందమ తూ కడతీయుచరసడు, ఄందమ తూ దమ చీయుచరసడు ుయందయుడు. 
 

 

 

(1) శీ్ర నయళహంషన్ కఽవు భాచామ  అంగో యచనకత ఆద ితఱితగు ఄనరసదభు.  
(2) బగళదీగ త్ ఱలో కభుఱ తాత్యోభు గీతాెరస్, గోయఖ్ూర్ రచయణనండ .  
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ఄళలకయసో యణయసో యః యయః ళౌరయిజధఴేవయః |  
ఄనకఱః ఴణాళయోః థమభ దభనిభకే్షణః || (37) 

 
 

 

 

 

ుయందయః ఄళలకః ణాయణః ణాయః 
ఆంతకు భుంద ధాభమ ైన ‘ుయందయః’ భరిము ఆటి భూడె ళయుశ ధాభభుఱు ‘ఄళలకః’, ‘ణాయణః’, 
‘ణాయః’ – ఇ ధాఱుగు ధాభభుఱు భన బమభుఱన ణొఱగింఙే బగళంతేని దమాగుణ గసనభమ 
ుణమకుయోనఱు ఄని ఙెఫడెన. ఏ ధాభశభయణభు ఏ యధమ ైన బమయౘయకభు? ఄధే యవమంఱో లేయులేయు 
లసమఖ్ామనకయోఱ ఄభినుసర మాఱఱో శవఱలైయధమభు కనినహశో ంథి. భృణాో నికి బగలసనని ధాభశభయణభు శకఱ 
బమాషభు ఄని భనభు గశీ ంళఱవహ ఈననథి. 
 

యౕీ రసధకఽవుళసవహో గిసయు చకకని తయణపనుసమభున వలఱయఙారయు. ఏ యధమ ైన బమభుఱు గసని, కవటభుఱు 
గసని చటటట భుటిటన యెడఱ ‘ఄళలకయసో యణయసో యః’ ఄని శభరించినటోయణే కవటభుఱనండి ఫమటడె 
భాయగభు ఱభించి తీయున. ఇ బమభుఱు అదామత్మభకభు, ఄదిభౌత్మకభు, ఄదిథైెయకభు ఄని భూడె 
యధభుఱుగస యౕీ బటటట ఱు యళరింఙాయు. నహళసచభుఱళఱో, రసక్షశఱళఱో కఱుగు బమభు ఄదిథైెయకభు. 
ఴతఽళుఱ ళఱన, నుసభుఱు, ుఱుఱు ళంటి జంతేళుఱళఱన శంబయంచనథి ఄదిభౌత్మకభు. భామ, అకయౌ, 
ళలకభు ళంటిలసనిళఱన అదామత్మభక బమభు కఱుగున. 
 

ఆక యటనినంటిని భుంచినథి జనన భయణ చక ీఫందితమ ైన శంయసయ బమభు. ఇ బమభుఱ గురించి 
ఄందరికు ణెఱుశ. కసని లసనిని బగళంతేడెఱా ణొఱగించన? ఄందకు ధయభచకభీు యచయత చకకని 
యళయణ ఙెనుసయు – భనభు ఴరీయభుధే జీళభు ఄని బరభుంచటళఱన బమభు కఱుగున. అతభజఞఞ నభు 
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కయౌగినలసనికి అతభ నయందని, థానిని ఄగిన దశ ంఱేదని ణెయౌమున. లసనికి బమభుండద. 
యౕీభయౘయవేు  దామనమే ఄటిట జఞఞ నభునకు భాయగభు. 
 

యౕీనిలసశని అయోణరా ణ రసమణతవభున నలకుకయు బకుో ఱు ఱుయధభుఱ కురిోంచిరి. థేళతఱకెైధా, యసభానమ 
భానళుఱకెైధా ఆడెభుఱన షరించనథి షరిధాభ శభయణయే. 
 

అననభమమ కుయోన 

నీమంతటిలసరెళవయు నీకు ధదరైథి యెంద 

ఙామఱ నీ శథిి  యని ఴయణంటి ధేన 

 

కసళఱెనంటే థొ యోౌ కంబభు చించకలయి 

కైెళఴమ ై రయోౘద గసళలస నీళు 
ణేళఱనంటే ఫరషభ థేళునికి లేదభుఱు 
యత ళఱ శభుదరభయన ఙొచిర ణేలస నీళు 
 

టిటయెతోళఱెనంటే ఫాణాఱాన ఫడడక ండ 

తటిటయెతో్మ నుసఱలయోౌ దచరలస నీళు 
భటటట నలటటళఱె నంటే భరి బూభు ఙాగసగ 

చటటట కనుత ణే థెచిర య ంుగ నిఱులస 
 

క్షనుసతభయేమనంటే ఫాండళుఱ గెఱునహంచి 

యా కి్షత్మ ధేయౌంచి చనయమమలస నీళు 
యకి్షంఙేనంటే గసచరసళ యౕీలేంకటాథిర ఫర 
తమక్షమ ై భాళంటిలసరి దగ గయుణ ంచలస 
 

ఇ యధభుగస ఫరయౘభథి భయౘతేభఱకు శంబయంచిన యతేో ఱన రిషరించి ఫరర చలసడె ఄయన యౕీనిలసశడె 
యౕీలేంకటాథిరనలై లఱవహముధానడె. ఫరయౘభదఱకై కసద. యసభానమఱు శథా చింత్మంచ కవటభుఱన రిభాయుర 
యసధనభు యౕీలేంకటేయని ుణమధాభమేమని ఄననభమమ భరొకభాయు కురోింఙాయు. 
 

అకటి లేలఱ ఄఱనలైన లేలఱన  
ణేకుళ షరిధాభమే థికుక భరి ఱేద 

 

క రభారిమునన లేల కుఱభు ఙెడిన లేల  
ఙెరళడి లొయుఱ ఙేజికికనలేలఱ 

లొరనలైన షరిధాభభృకకటే గత్మ గసక  
భరచి తనహనధైన భరి ఱేద ణెయగు 
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అద ళచిరన లేల అయడి ఫడిన లేల  
నుసు లేలఱ బమడిన లేల  
లోనహనంత షరిధాభ భృకకటే గత్మ గసక  
భాు థాకస ను యయౌన భరిఱేద ణెయగు 

 

శంకెఱ ఫెటిటన లేల చం బియౌచిన లేల  
ఄంకియౌగస నుఱ లసరసగిన లేల  
లేంకటేయ ధాభమే యడినహంచ గత్మగసక  
భంకు ఫుథిి  ను యయౌన భరిఱేద ణెయగు 

 

ఆళనీన యసభానమని థికుక ణోచని చీకటిఱో కుీ ంగథమము కవటభుఱు. డడలసనికై ణెయౌమళచర ఆకకటటో . అకయౌ ఫాధ, 
ఄఱవహనుత యన రివహిత్మ, నుసభుఱో చికుకక నట, ఆకకటో నుసఱగుట, ఙెయయసఱ నుసఱగుట, ఄుఱలసయు ఎదరైెన థమనవహిత్మ 
– ఆటిట  ఆడెభుఱు చటటట భుటిటనుడె షరిధాభశభయణమే కసనుసడె గత్మ. లేరెళవయున యకి్షంజఞఱయు. కనకధే భన 
టో దమణో ఏడెక ండఱలసడె అదభొృకుకఱలసడెై  లఱవహముధానడె. 
 

ఆంక అనన రశననడె గజైందర ని యకి్షంచిన యధభు నుత తనగసరి దమళఱన ణెఱుగుధాట శరవహదధమ ైనథి. 
గజైందరమోక్షభుఱోని దమభుఱు మేయౌభుతమభుఱు. బకోియయసభఽత నుసతరభుఱు. నితమశభయణ ఙేమదగిన 
లేదయసయభుఱు యౕీయవేు శషశరధాభ భాళ బరితభుఱు. 
 

యౕీభధానభ! యోద 

ళసమభ! ధరస బఽఱోఱాభ! జగదభిరసభా! 
రసభా! జనకసభ! భషో  
థాధ భ! గుణయతో భ దాభ! దఴయధ రసభా! 
 

నీరసటళధాటభుఱకు 
ఫర రసటంఫెటటో గయౌగె ుయుయౖత తోభుఙే 
ధారసటమ టటో భాధన 
ఘోరసటయఱోన బదరకుంజయభునకున్ 

 

కధాడె గజైందర డె తన రిలసయభుణోకడి శయశసనంద జఱకుీడఱాడెచనండగస  
 

శయవహఱోనండి ను డగని శంబరభుంచి 

ముదరి కునహంచి ఱంఘ ంచి షృంకరించి 

భాన గఫయంచి టటట  శవరసబనగిథి 
ధొకక భకరైందర  డిబరసజు ధొడివహ టటట . 
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కరి థిగుచ భకరి శయవహకి 

గరి దరికిని భకరి థిగుచ గయకరి ఫెయమన్ 

గరికి భకరి భకరికి గరి 

బయ భనచన నతఱ కుతఱ బటట దయుద డన్. 
 

భృశయౌ ధోట చికుకళడిన గజరసజు తన ఴకోిక ఱథి లేయేండెో  అతభయక్షణాయధమ ై నుత యుశఱెన. 
 

ఄఱమక య ఱమక లేశట 

ధొఱమక కరి భకరిణోడ నదిండత రస 
తరే ఱు శంధమఱు థిళశంఫుఱు 
శయౌనలం ఫర రొకక లేయ శంళతసయభుల్ 

 

ఄయనన అ గజైందర డె భృశయౌ టటట నండి ఫమటడఱేకనుత యెన. ‘ఆంకైటికి? థమని గెఱవ శరి నుత యం జఞఱరస 
దంచ’  భాయంచి, ‘ూయవుణమపఱ థిళమజఞఞ న శంతో్మణో’ ఆటటో  చింత్మంఙెన. 
 

ఏ యౄంఫున థమనిగఱెుో ? నిట భూ థలేఱేు జింత్మంతే? ధ 
లసవరిం జీయుద? ధళవయడడ? భుక ని లసవర ిరఙారోతోభున్ 

లసరింం దగులసయ ఱెళవ? యఖిఱలసమనుసయ నుసరసమణుల్ 

ఱేర ైభొృకకెదథికుకభాయౌన భృరాయౌంం ఫరుణామతభకుల్? 
 

‘నీరసఴ నిటేఱ ళచిరత్మ, బమం ఫెటపో కథే యాఴవరస’ ఄని గజైందర డె ఇఴవయుధే ఴయణులేడ నిఴరయంఙెన. 
 

ఎళవనిఙ ేజనించ జగ, మ ళవని ఱోఱ నండె య్నమ ;ై 
యళెవని మంద డంిద; యమఴేవయు డళెవడె; భూఱ కసయణం 

ఫళెవ; డధాథభిధమఱముడళెవడె; శయవభు థాధయెనై లస 
డళెవడె లసని ధాతభబళు నీఴవయు ధ ేఴయణంఫు లడేదెన్. 
 

కర ిజగభుఱు లయౌ నిడ ి

యొకర ిఱోయౌక ిగొనచ నబమభు థాధ ై
శకఱాయధ యసక్ష ిమగు న 

మమ కఱంకుని ధాతభభూఱు నరిి దఱంతేన్. 
 

ఱోకంఫుఱు ఱోకయైఱు 
ఱోకశి ఱు థెగని తేథ ినఱోకం ఫగు నలం 

జీకటి కళవఱ ధళవం 

డ ేకసకఽత్మ లఱుగు నతని ధ ేవయేంతేన్. 
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నయోకుని బంగి ఫెకకగు 

భూయుో ఱణో ధళవడాడె? భునఱు థియజుఱుం 

గీరోిం ధేయ రెళవని 

ళయోన భృయు ఱెరగ యటిట  లసని నత్మంతేన్. 
 

భుకోశంగుఱెైన భునఱు థిదఽక్షుఱు 
శయవబూత శ తేఱు యసధచితేో  

ఱశదఽఴ ళరణాఢెమఱెై క ఱుో  రెళవని 

థిళమదభు లసడె థికుక ధాకు. 
 

బళభు థోవంఫు యౄంఫు గయభంఫు ధా  
  షవమభున గుణభు ఱెళవనికి ఱేక 

జగభుఱ గయౌగించ శభయంచ క రకుధై 
  నిజభామ ధళవడినినమునథాఱుర 

ధా రైయనకు ననంత ఴకోికి ఫరషభ 

  కిదధయౄనహకి యౄశీననకున 

జితరఙాయునికి యసకి్షకి ధాతభయుచికిని 

  ఫయభాతేభనకు ఫయఫరషభభునకు 
 

భాటఱధనరకఱ భనభుఱ జైయంగ 

గసని యచికి శతోవగభుమడగుచ 

నిుణుడెైన లసని నివకయభతకు మ చర 

లసని కై ధొనయుో  ళందనభుఱు. 
 

ళసంతేన కళయగయౌఖ్మ శంలేథికి 

  నిరసవణ బయోకు నిరివళేవే 

నకు, ఘోయునకు గూఢెనకు గుణధరిభకి 

  యౌభుమన కదికయజఞఞ న భమున 

కఖిఱేంథిరమ దరవట  కధమక్షునకు ఫషృ 

  కై్షతరజుఞ నకు దమావహంధభత్మకి 

భూఱరకఽత్మ కసతభ భూఱున కఖిఱేంథిర 
  మ జఞఞ కునకు ద:ఖ్ాంత కఽత్మకి 

 

ధరిన శతమ భధడి నీడణో లఱుగుచ 

నండె ధొకకటికి భషో తోభునకు 



యీౕ యవేు  శషశరధాభ యతో తరభు - యళయణ 

37ళ ళలో కభు - 6 ళ నేజీ 

నిఖిఱ కసయణునకు, నియౖసకయణునకు న 

భశకరింతే ననన భనచ క రకు. 
 

యోగసగిన దగికయుభఱు 
యోగీఴవయు ఱే భయౘతేభ ధొండెరగక శ 

థోమగ యభావహత భనభుఱ 

ఫాగుగ యకి్షంతే యటిట  యభు బజింతేన్. 
 

శరసవగభాభానమ జఱదికి నళయగ  
  భమునికి నతోభ భంథియునకు 
శకఱ గుణాయణ చఛననఫర దాగినకి 

  దనమంత రసజిఱుో  ధనమభత్మకి 

గుణఱయోథమినహత గుయు భానశనకు  
  శంళరోిత కయభ నియవరోితేనకు 
థిఴ ఱేని ధాఫర టి యళుఱ నుసంఫు 

  ఱడచలసనికి శభయసో ంతరసతేభ 

 

డెై లఱుంగులసని, కచిఛనననకు, బగ 

ళంతేనకు, దనజ యనిలేఴ 

థాయశకుో  ఱయనలసరి కందగరసని 

లసని కసచరింతే ళందనభుఱు. 
 

భరిమున. 
 

ళయధయభకసభాయి ళరిజతకసభుఱెై 
  యఫుధ ఱెలసవని వేయంచి యవట  
గత్మ ఫ ందదయు? ఙేరి కసంకి్షంచలసరి క 

  ళమమ థేష భుచర ధలసవడె కయుణ? 

భుకసో తేభ ఱెళవని భునక ని చింత్మంతే? 

  రసనంద లసరిి భగసనంతయంగు 
ఱేకసంతే ఱెలసవని ధేభుము గోయక 

  బదరచరితరంఫు ఫాడెచంద? 

 

రసభశేయ ధాదమ నళమకుో  నదామతభ 

యోగగభుమ ఫూయుు  నననణాతేభ 

ఫరషభమ ైనలసని ఫయుని నతీంథిరము 



యీౕ యవేు  శషశరధాభ యతో తరభు - యళయణ 

37ళ ళలో కభు - 7 ళ నేజీ 

నీయ శి ఱు శక్షుభ ధే బజింతే. 
 

ఄని భరిము నిటోని యతరికంఙె. 
నుసళకుం డయురఱ భానండె థముో ఱ 

  ధఫబంగి నిగిడింతేరెటో డంతే 

రసకీిమ ధాతభకరసళయఙేత ఫర 
  ఫాభదఱ లేఱుఱ నఖిఱజంతే 

గణభుఱ జగభుఱ ఘన ధాభ యౄ భే 
  దభుఱణో మ రయంచి తగ నడంచ 

ధళవడె భనభు ఫుథమి ంథిరమభుభఱు థాన 

  యెై గుణ శంరలసషంఫు ఫరు 
 

వో  ినుంశక ుయువ భూరోి మున గసక 

త్మయమ గభయ నరసథి భూరోిమున గసక 

కయభ గుణ ఖై్ద శ దశతరపకసయ గసక 

లనక ననిన ము థా నగు యబు దఱంతే. 
 

కఱ డందయు థమనఱ యడె 

గఱ డందయు యభయోగ ిగణభుఱ నుసఱం 

గఱడంద యనినథఴిఱన 
గఱడె కఱం డధడె లసడె గఱడో ఱేడో  
 

కఱుగడే ధానుసయౌ కయౌభు శంథేశ ం 

  గయౌభుఱేభుఱు ఱేక కఱుగులసడె; 
ధా కడడడ రసడె నయౌ న యసధళుఱఙే 
  ఫడిన యసధఱ కడడడెడెలసడె 
చడడే ధా నుసటట జూుఱ జూడక 

  చచలసయఱ గఽజూచలసడె; 
య్ఱణో ధా భృరాయౌండే భృరగుఱ 

  భృర ఱెరంగుచ దనన భృరగులసడె; 
 

ఄఖిఱయౄుఱు దన యౄమ ైన లసడె 
ధాథిభదామంతభుఱు ఱేక మడయులసడె 
బకోజనభుఱ థమనఱ నుసయౌలసడె 
యనడె చడడె తఱడె లేగ రసడె; 
 



యీౕ యవేు  శషశరధాభ యతో తరభు - యళయణ 

37ళ ళలో కభు - 8 ళ నేజీ 

యఴవకయు యఴవదయుని 

యళసవతభకు యఴవలదేమ యయవ నయయవన్ 

ళసఴవతే నజు ఫరషభరబు 
నీఴవయునిం ఫయభ ుయువే ధే బజియంతేన్ 

 

(గజైందర డె యౕీ భయౘయవేు ళున నుసర రిధంచిన ఇ 14 దమభుఱన భననభు ఙేవేో  భూడె చకకని యవమభుఱు ధాకు 
ఄనినహశో ననయ  -  

1. యౕీ యవేు  శషశరధాభ యతో తరభుఱోని  ఎధోన ధాభభుఱు, ఱేథా లసని భాళభుఱు ఇ నుసర యధనఱో 
ను ందయఫడిముననయ. 

2. ఇ నుసర యధనన ఏ భతభులసరైెధా, లసయు ూజించ బగళంతేనికి ఄనవయంచక నళచరన. 
3. బళంతేడె ఄంటే ఏభుటి? థేళుడెఱా ఈంటాడె? ఏభని అమనన నహఱలసయౌ? ఄధే రఴనఱకు చకకని 

శభాదానం ఇ నుసర యధనఱో ఱభిశో ంథి. 
- కస.శ. ఫాఫు) 

 

ఄని యౌకి తన భనంఫున నగగజైందర ండీఴవయ శనినదానంఫు కయౌంచక ని యటోనియె. 
 

ఱా లొకకింతము ఱేద; దెైయమభు యఱోఱంఫయమె; ఫార ణంఫుఱున్ 

ఠసళుల్ దనలన; భూయర ళఙరె; దనళున్ డవలసన్; ఴభీంఫయమెడని్; 

నీల ేత నిత:యం ఫరెగ; భనినంందగున్ థమననిన్; 

రసల ేఇఴవయ; కసళల ేళయద; శంయక్షంిు బథార తభకస 
 

యన దట జీళుఱ భాటఱు 
చన దట చనరసనిఙోట్ల ఴయణాయుి ఱ కో 
మన దట నహయౌచిన శయవభు 
గన దట శంథషే భయమె గయుణాలసరీి 
 

ఒ కభఱాో! యోళయద! యో రత్మక్ష యక్షదయ! కు 
యోమ! కయ యోగళిందమ శగుణపతోభ! యో ఴయణాగణాభరస 
ధోకష! యో భునీఴవయ భధోషయ! యో యుఱరభాళ! రస 
ల,ే కయుణ ంల,ే తఱల,ే ఴయణారిధని ననన గసళల.ే 
 

ఄని యౌకి, భరిము నయకి్షత యక్షకుండెైన యాఴవయుం డాననండెైన నననం గసచగసక మని, నింగి నికిక చచచ, 
నిటృట యుఱు నిగిడింుచ, ఫమఱాఱకింుచ, నగగజైందర ండె భృర వేముచనన శభమంఫున 

 

యఴవభమత ఱేభు యనిము నయకముండి 
యంఫుజఞశధాద ఱడెడ  డక 



యీౕ యవేు  శషశరధాభ యతో తరభు - యళయణ 

37ళ ళలో కభు - 9 ళ నేజీ 

యఴవభముడె యబుడె యవేు ండె జివేు ండె 
బకోిముతేన కడడ  డదఱంచి 

 

ఄఱ లకైుంఠ ుయంఫుఱో నగరఱిో ధాభూఱ యౌధంఫు థా 
ఱ భంథాయ ళధాంతరసభఽతశయః నుసర ంణేంద కసంణోఱో 
తఱ యమంక యభాయధోథ ిమగు ధానన రశననండె య 

యషవఱ ధాగంైదరభు 'నుసశ  నుసశ ' మనఁగుమామయౌంచి శంయంభియె ై
 

వహరికంి జెడె; ఴంఖ్ చకీ ముగభుం జథైోయ శందిండ ే

రలిసయంఫున జీయ డబరగత్మం ఫనినం డాకరిుకసం 

తయ ధభుభఱోభు జకక ధొతోడె యలసదనుతర తి్మత యౕీ కుఙో 
రి ఙఱేాంచఱమ నై యడడె గజ నుసర ణాళధోణాసశ యె.ై 
 

ఆటటో  బకోజన నుసఱన రసమణుండెన, నిఖిఱ జంతే షఽదమాయయంద శదన శంథిితేండెన నగు ధారసమణుండె, 
కరి కుఱేందర యజఞఞ నహత ధాధాయధ థమధాఱాంఫు ఱాకరిుంచి, ఱకీ్షభకసంణా యధోదంఫుఱం దయయౌ యసయౌంచి, శంబరభుంచి, 
థిఴఱు నిరీకి్షంచి, గజైందరయక్షా యతవంఫు నంగీకరించి, నిజ రికయంఫున భయఱ నళధరించి, గగనంఫున కుదగభుంచి 
లేంఙేము నుడె; 
 

తనలంటన్ వహరి, ఱచిర లంట నళరోధలసర తభున్, థాని ల 
నకన ఫకీ్షందర డె, లసని ను ంతన ధన:కౌమోదకు ఴంఖ్ చ 

కీ నికసమంఫున, ధాయదండె, ధవజినీకసంతేండె థా ళచిర రొ 
మమన లైకుంఠుయంఫునం గఱుగులస రసఫాఱగోనుసఱభున్. 
 

తదనంతయంఫ భుఖ్ాయయంద భకయంద బింద శంథోష రివమందభాధానంద థింథింథియమగు నయమంథిరసథేయ 
గోయంద కరసయయంద శభాకఽవమభాణ శంలసద ఙేఱాంచఱ యెై నుత ళుచ 
 

తన లేంఙమేు దంఫు లరేొకన; డధాథ వో  ిజధాఱాభుల్ 

యధధో, భుొ చరఱు భుొ చిరయౌంచిరో ఖ్ఱుల్ లదే రంచంఫుఱన్, 

దనజఞనీకభు థళేణానగరనిల ైదండణెెో ధో, బకుో ఱం 

గని చకసీ ముధ డడే ిచుడని థకిసకరించిరో దయజనల్. 
 

ఄని యతరికంచచ. 
 

ణాటంకసచఱనంఫుణో, బుజనట దధభుభఱో ఫంధంఫుణో, 
ళసటీభుకో కుచంఫుణో, శదఽఢ చంచణాకంచిణో, యౕయుఱా 
ఱాటాఱేభుణో, భధోషయ కరసఱగోనతోరీమంఫుణో 



యీౕ యవేు  శషశరధాభ యతో తరభు - యళయణ 

37ళ ళలో కభు - 10 ళ నేజీ 

గోటీంద రబణో, నరోజబయ శంకోచదవఱగనంఫుణోన్, 

 

ఄడిగెద నని కడె ళడి జన 

నడిగిన దన భగడె నడెళడని నడ ముడెగున్ 

లడలడ చిడిభుడి తడఫడ 

నడె గిడె; నడెగిడద జడిభ నడె గిడెధడఱన్ 

 

ఆఱా శంఴమభుణో యౕీఱక్షీభథేయ ‘మ రగుథమళము ఫర ఱె జఱదళయుు  లనక’ చనథెంఙెన. 
 

యనయతిం జనథేయ గసంచి యభయుల్ యవేు  శరసరసత్మ జీ 

ళనశంతో్మ నిరసకరివేు  గయుణాళరిివేు  యోగీందర షఽ 
దవన ళరోివేు  శశ వేు  బకో జనఫఽంద నుసర బలసఱంకరి 

వేు  నలోఢోఱోశ థింథిరస రిచరివేు న్ జివేు  రోచివేు నిన్. 
 

ఆటటో  ను డగని 

 

చనథెంఙనె్ ఘనడఱోలసడ;ె షరిజజ ం గంటరి ైఱక్షభి? ఴం 

ఖ్ నిధాదం ఫథ;ె చకీ భఱోథ;ె బుజంగ ధవంవహమున్ లసడ ెకీ 

ననన ధణేంెఙ ెనటంచ లఱేుఱు నమోధారసమణా యతే్మ ని 

శవనఱె ైభొృకకిర ిభుంట షవహోదయళయసి ళకిీకంి జకిీకని్. 

 
 

గజంైదర రయిక్షణ – 18ళ ఴణాఫిు చితరం. యకునడమిానండ ి
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అ మమళశయంఫునం గుంజరైదర నుసఱన నుసయళఴమంఫున థేళణా నభయసకయంఫు ఱంగీకరింక, భనశసభాన శంఙాయుండెై 
నుత య నుత య, క ంతదయంఫున యంయభాయ చకీంఫునం ఫర ఱె గుయు భకయ కుయయ భూన భుథనంఫెై, కిననరైందర ని 
భాండాగసయంఫునంఫర ఱె శవచఛళయకచరంఫెై, భాగమళంతేని భాగదేమంఫునం ఫర ఱె శరసగజీళనంఫెై, లైకుంఠ 
ుయంఫునంఫర ఱె ఴంఖ్చకీ కభఱాఱంకఽతంఫెై, శంయసయ చకీంఫునం ఫర ఱె దవందవశంకుఱ ంక శంకుయుంఫెై యొు 
న ంకజఞ కయంఫు ఫ డగని. 
 

కయుణా వహంధడె ‘ఫషృ యధ ఫరయౘభండ భాండచరటాంతయ నియవకీభు, నుసయౌణాఖిఱ శదాంధఴరకీభు’ధైన చకీభున 
రయోగింఙెన. అ శదయశనభు ‘షఽథేవగమ ై, భీభంఫెై తఱ దర ంచి’ గసీ షభు తఱ దర ంఙెన. 
 

కయుణా వహంధడె యౌరి లసరి చయభున్ ఖ్ండింగస ఫంనల శ 

తవరిణాకంనహత బూచకీభు భషో దమథివ శపయౌంగ చఛటా 
రిబూణాంఫయ యకీభున్ ఫషృ యధ ఫరయౘభండ భాండచఛటాం 

తయ నియవకీభు ఫాయౌణాఖిఱ శదాంధఴరకీభుం జకీభున్. 
 

ఄంభోజఞకయ భధమ నతన నయౌధామయౌంగన కుీడధా 
యంబుండెైన లఱుంగురేని ఙెఱులసయన్ ళచిర నీటన్ గుబుల్ 

గుంబదావనభుణో గొఱంకున గఱంకం ఫ ందగస జొచిర ద 

యౖసట ంభోళరోి ళవహంచ చకకటికి డామంఫర య షఽథేవగమ ై. 
 

భీభంఫెై తఱ దర ంచి నుసర ణభుఱ ఫానలం జకీ భాయ కీిమన్ 

శేభక్షాభధయ థేషభుం జకితళధేమభేందర శంథోషభుం 

గసభ కోీ ధన గైషభున్ గయటి యకో యసర ళ గసషంఫు ని 

వమోణాషభు యత థాషభు జమయౕీ మోషభున్ గసీ షభున్. 
 

ఆటటో  నిభువ శయశనంఫున శదయశనంఫు భకరి తఱ దర ంచ నళశయంఫున. 
 

భకయ భృకటి యయ జొఙెరన 

భకయభు భరియొకటి ధనద భాటటన డాగెన్; 

భకరసఱమభున థిరిగెడె 
భకయంఫుఱు కయభరసజు భరళున కరిగెన్. 
 

తభభుం ఫావహన రోశ ణీ యబుకీిమన్ దరిరంచి శంయసయద: 
ఖ్భు యడొకనన యయకో చితేో ని గత్మన్ గసీ షంఫు టృట డిరన నుస 
దభు ఱఱోరిర కరైణుకసయబుడె యౌందయమంఫుణో ధొనల శం 

బరభథాళసకరిణీ కరోజిఝత శదాంబయససాన యళసీంతేడెై. 
 

ూరింఙెన్ షరి నుసంచజనమభు గఽనుసంభోరసయ యౌజనమభున్ 
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బూరిదావన చఱాచయ్కఽత భయౘబూత రఙెైతనమభున్ 

యసరోథాయవహత రభాచకిత ళయజధామథి రసజనమభున్ 

దరిబూత యననథెైనమభున థియౄి తథివవణెైసనమభున్. 
 

నిడెద మగు కఱై గజభున 
భడెళున లడఱంగ థగిచిి భదజఱ రఖై్ల్ 

దడెచచ మ ఱోన ుడెకుచ 
నడనిలన్ యవేు ండె ద:ఖ్ భురవీధాతా! 
 

యౕీ షరి కయ శంశయశన 
థషేభు థాషంఫు భాని ధఽత్మ గరణి ీశం 

థోషంఫు థాన గజత్మ 

మోషన ఘీంకసయ ఴఫిభుఱణో ధొనలన్. 
 

కయభున మ ఱోన నిళుయుచ 
గయ భనరసగభున మ రవహ కఱమం ఫడెచం 

గర ిషరకితభున ఫరదకుచ 
గయ నడన భాచరంిఙె గరణిుఱ భయఱన్. 
 

ళసయభుకుో డెై, గసీ షయౄంఫు భాని, ‘షౄషౄ’ ధాభ గంధయువడుడె నియభఱ తనళు థాయౌర ‘షరికి 
నళమమునకు నత్మబకిోణో భొృకిక, తయయౌ కురోించి’ దయతనుసుడగుచ తన ఱోకభునకైగెన. 
 

ఄయయంద భంథియమగు నయమంథిరసథేయ భందవహభత చంథిరకస ళదధాయయంద మగుచ భుకుందనకిటోనియె. 
 

థమనఱ కుమామయౌంన 
థమనఱ యక్షిం మఱేు థమళన ఫ ందన్ 

థమధాళన! నీక ున 
థమన రసదమన! థళేథళే! భశళేస! 
 

ఇ కఽయౖసు నభాళమ ైన గజరసజమోక్షణ కథ యనలసరికి మఴభుయౌచరన. కఱభవ భషరించన. దశవనధాఴన 
భృనయురన. దఃఖ్భు శంషరించన. యబళభభయున. శందఱు కఱుగున. నడఱు ళసంత్మంచన. శఖ్భు 
వహథిధ ంచన. ళలబనభుఱు ళరిధఱుో న. మోక్షభు ఄంథిళచరన. భుదభు ఙేయున. ఄనచ యవేు డె నరతేడెై 
మానత్మఙెరన. 
 

గజరసజ మోక్షణంఫున 

నిజభుగ ఫఠియంచనటిట  నిమణాతేభఱకున్ 

గజరసజ ళయదడిచరన 
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గజ తేయగ శమందనభుఱు గైెళఱమంఫున్ 

 

ఆథి యౕీ యమేఴవయ కయుణాకయౌత కయణా యచితర కైశనభంత్మరుతర శషజ నుసండితమ నుత తధాభాతమ రణీతంఫెైన 
యౕీభయౘభాగళత ురసణంఫన భయౘరఫంధంఫునంద కరిభకరి ముదధంఫున, గజైందర యక్షణంఫున నన కథఱుగఱ 
మవటభ శకంధభు శంూయుభు,. 
 

(దమభుఱు యకుయత యుసనండి కసన ఙేమడమ ైనథి.  
భరిము యౕీముతేఱు లసడయోౌ ళేవతఱళసయ, కసఱెు ధాగబూవణరసళుఱు నియవశ శో నన ‘అంధరభాయత్మ’ లబ్ 
వలైటటన కడ శంరథింఙాన  http://www.andhrabharati.com/  ) 
 

 

 

338. ఄళలకః 
- ళలకభుఱన ధాఴనభు ఙేములసడె (యౕీ బటటట ఱ లసమఖ్మ) 
- ళలకభు ఱేని భూరిో (యౕీ ఴంకయుఱ లసమఖ్మ). 

ఒం ఄళలకసమ నభః 
 

యౕీ ఴంకయుఱ లసమఖ్మ, యౕీ బటటట ఱ లసమఖ్మఱందనన శవఱ భేదభు బగలసనని శచిరథానంద శవభాళభున 
రెండె కోణభుఱనండి రకసయంజైముచననయ. 
ఄళలకః ళలకమోయౘథ ిధాఴకః రకిురిోతః – దఃఖ్భు, మోషభు, బమభు, అకయౌ ళంటి ఫాధఱన ధాఴనభ 
ఙేములసడె గసన బగళంతేడె ఄళలకుడె. 
ళలకసథ ివడరభి యశ తః ఄళలకః – ళలకభు, మోషభు, అకయౌ, దనహక, జయ, భయణభు ఄధే అరింటినీ 
‘వడయుభఱు’ ఄంటాయు. ఆటిటయ ఱేనిలసడె గనక ఇఴవయుడె ఄళలకుడె. 
 

యౕీ బటటట ఱ లసమఖ్మననశరించి ఇ ధాభభుఱ రభాళభు ఆఱా ఈననథి. 
(337) ుయందయః – ఄదిథైెయక బమభుఱన షరించ ుణమధాభభు. 
(338) ఄళలకః – అదామత్మభక బమభుఱన షరించ థిళమధాభభు. 
(339) ణాయణః – ఄదిభౌత్మక బమభుఱన షరించ యబ ధాభభు. 
(340) ణాయః – శంయసయ యసగయభున థాటించ భంగలధాభభు. 
ుయందయః ఄళలకః ణాయణః ణాయః – ఄధే ధాభభుఱు కయౌనహ శకఱ బమభుఱన రిషరించి యబభుఱు 
ఙేకయుర ఄబమ భంతరభు. 
 

అథాభషరసో యం థాణాయం శయవశంథాం 

ఱోకసభిరసభం యౕీరసభం బూయో బూయో నభాభమషమ్. 
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339. ణాయణః 
దరి ఙేయురలసడె. అదఱన షరించలసడె. 

ఒం ణాయణామ నభః 
 

ణాయమత్మ ఆత్మ ణాయణః – బమభుఱనండి యక్షించలసడె ణాయణుడె. శంయసయ యసగయభున థాటించలసడె. 
కవటభుఱనండి  కడణేయుర క ండఱరసమని కయుణాశవభాళ కుయోనన క నయసగిశో  యౕీ బటటట ఱు ఇ ‘ణాయణః’ 
ఄన ధాభభు ఄదిభౌత్మక దఃఖ్భుఱన రిభాయురనని లసమఖ్ామనింఙాయు. 
 

శంయసయ యసగయభున థాటించ గుణభున ఇ ‘ణాయణః’ ధాభభు ఙాటటచననదని యౕీ ఴంకయుఱు 
లసమఖ్ామనింఙాయు. ఄయణే ఄథే గుణభున యౕీ బటటట ఱు తయులసత్మ ధాభమ ైన ‘ణాయః’కు ఄనవయంఙాయు. 
 

యౕీ చినభమానంద ఇ ‘ణాయణః’, ‘ణాయః’ ధాభభుఱఱోని శక్షభ భేదభున ఆఱా యళరింఙాయు – శంయసయ 
యసగయభున థాటటటకు యసమభు ఙేములసడె ఄని క ధాభభు, శవమభుగస థాటించలసడె ఄని 
భరొక ధాభభు ణెఱుున. క నిన శందయబభుఱఱో బకిో భాయగభు ఄనశరించినలసనికి, ఄచమతేనకు 
ఴయణాగతేడైెనలసనికి ఱభింఙే ఙేమూతఱఱోని భేదభున ఇ ధాభభుఱ ఄనవమభుఱో గీశ ంళచరన. 
 

ణెఱుగుఱో క నిన నుసటఱు –  

- ఄందరిని దరిజైయుర భారసజులే, ఄదిరిని ఙేయరభని ఄడెగుతేండాలే. 
- డలయి నుత ణోంథిరస భానళుడా, దరి ఙేరై థారైథిరస. 
- నడినహంచ ధా ధాలస, నడి శందరభున థేలస. 
- శడిగసయౌఱో థమంఱా ఈధానభమా, నీ నీడళఱోధే నియౌఙేభమామ 

 

340. ణాయః 
యక్షించలసడె. బమంకయభగు గయబనయకభునండి జీళుఱన కసనుసడెలసడె. 

ఒం ణారసమ నభః 
 

ఇ ధాభభు రెండెభాయుో  ళచిరనథి. 
37ళ ళలో కభు. 340ళ ధాభభు. ణాయః – ఄళలకః ణాయణః ణాయః యయః ళౌరయిజధఴేవయః  
404ళ ళలో కభు. 968ళ ధాభభు. ణాయః – బూయుబళశసవశోయుశోయుః ణాయః శయణా రనహణాభషః 
 

ణాయ శసంయసయ బమణో నితమం ణాయమతీత్మ శః – గయబ జనభ జరస భయణ శంయసయ యసగయ భయౘబమాత్ 
ణాయమత్మ తయసభత్ ఈచమణ ేణాయః – గరసబలసశభు, జనభభు, భుశయౌతనభు, భయణభు ఆయ భయఱ భయఱ 
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శంబయంచ కైోఴభుఱు. ఄటిట కైోఴభుఱణో కడిన శంయసయ యసగయభుఱో చికుకక ని నుత ళు బమభునండి 
యక్షించలసడె ణాయుడె. 
 

జనభ దఃఖ్ం జరసదఃఖ్ం జఞమా దఃఖ్ం ునఃునః 
శంయసయ యసగయం దఃఖ్ం తయసభత్ జఞగతీ జఞగీత 

 

ునయనహ జననం ునయనహ భయణం ునయనహ జననీ జఠర ైఴమనమ్ 

ఆష శంయసర ైఫషృదయసో ర ైకఽమా నుసర ైనుసశ  భురసర ై

బజ గోయందం బజగోయందం గోయందం బజ భూఢభణే. 
 

341. యయః 
రసకభీయౕయౌ. యజమ శవయౄుడె. 

ఒం యరసమ నభః 
 

యౕీ ఴంకయుఱ నుసఠం రకసయం ‘యయః’ ఄధే ధాభం కకభాయు ళశో ంథి. ఄథి ఇ 37ళ ళలో కంఱోని 341ళ 
ధాభభు – ఄళలకః ణాయణః ణాయః యయః ళౌరిః జధేఴవయః. 
69ళ ళలో కం భృదటినుసదం యౕీ ఴంకయుఱ నుసఠంఱో ‘కసఱధభేునియౘ యయః ళౌరఃి యయజధఴేవయః’ ఄని ఈండగస, యౕీ 
బటటట ఱ నుసఠంఱో ‘కసఱధేభునియౘ ళౌరఃి యయః యయజధేఴవయః’ ఄని ఈంథి. కనక యౕీ బటటట ఱ నుసఠం రకసయం 
‘యయః’ ధాభభు రెండెభాయుో  ళశో ంథి. 
37ళ ళలో కం. 341ళ ధాభభు. యయః – ఄళలకః ణాయణః ణాయః యయః ళౌరిః జధఴేవయః 
69ళ ళలో కభు. 650ళ ధాభభు. యయః – కసఱధభేునియౘ ళౌరఃి యయః యయజధఴేవయః 
341ళ ధాభభున బగళంతేని ళౌయమగుణం యంగసన, 650ళ ధాభభున రసభాళణాయయంగసన యౕీ 
బటటట ఱు లసమఖ్ామనింఙాయు. 
 
‘య’ ఄధే దాతేళునకు ‘భుందకు నుత ళుట’ ఄధే ఄయిభుననథి. థమనినండి యజయేచఛన గీశ ంళచరన. 
యకభీభు యజమభునకు యసధనభు. యజిగవీే తమా జెతైమ శభయధ యశయ ఈచమణే – జయంచ కోరిక 
గఱలసడె యయుడె. ఴతరే ళుఱన నిరిజంచలసడె. నభుభనలసరిని కసచలసడె. ఄజమ మ యుగనిలసడె. 
 

‘య’ – భుందకు నుత ళుట – ఄధే ఱక్షణభున ళకసకణ శో  యౕీ య.య. రసభానజన్ థిళమరఫంధభుఱనండి 
ఈథాషయణఱు ఙెనుసయు. 
త్మయునుసలై 24 – ళెనఱంగు ణెనైినఱంగె ైళెణాో మ్ త్మరళ్ నుత తో్మ – భుకికయౌ శందణో గరివంచిమునన ఱంకసురిని 
ధవంశభు ఙేవహన భూ భయౘఫఱభునకు భంగలభు. 
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నలరిమాఱావర్ త్మయుభృయ 5.3.4 – ళెనఱంగు లసణధ ైఅయయమ్ ణోయమ్ ణనెిఱ తో్మవల ైత్మవల ైయడఙెర్ఱఱ   
రెండెఙోటాో  ‘ళేనఱ ’ ఄనన దభున గభనించదగున. 
 

థైెనంథిన జీళనభుఱో ఇ ధాభశభయణ నుసర ఴశోయభున ధయభచకభీు యచయత యళరింఙాయు. థేళథానళ 
నుత రసటభుఱఱో భుందగస థానళుఱు గెయౌచినటోనినహంచినటికు, థేళతఱు యౕీభయౘయవేు ళున ఴయణుజొచిర, 
అమన కఽణో ఄంత్మభ యజమభున ను ందణాయు. ఆథే యధభుగస భన జీయతభుఱో దయుగ ణభుఱు 
ఙాఱా ఫఱళతోయభుగస భనిఴహని ఱ ంగథమవహక నచండెన. ఄుడె యయుడైెన ధారసమణుని ఴయణులేడి 
భనిఴహ శదగ ణ శంననడె కసళచరన. 
 

ఖ్యకయ ళంఴజఞ యన భఖ్ండతి బూత నహళసచ ఢాకనిీ 

జవయ రిణాభు శయబమ లసయకమ నై బళతథాఫజ య 

శపయ ళజర ంజయభు జొచిరత్మ నీయెడ థమన భానలో 
దధయ బియుథాంక యభేరకు థాఴయదమ కయుణా  యోనిదమ. 
శయమళంఴజఞ! రసభా! యౕీరసభా! వణారసభా! బమంకయభగు బూత నేరత నహళసచ లసమది శయ బమభుఱన 
ణొఱగించ నీ నుసదభుఱ ఴయణు జొచిరత్మని. కయుణాయోనిదమ! కసనుసడె. 
 

342. ళౌరఃి 
- ళశథేళుడె, దఴయధడె ళంటి యయుఱకు ుతరే నిగస జనిభంచినలసడె (యౕీ బటటట ఱ లసమఖ్మ). 
- యయుని ళంఴభుఱో జనిభంచినలసడె. యయవేనని ుతరే డె ళశథేళుడె. ళశథేళుని ుతరే డె 
యౕీకఽవేు డె. (యౕీ ఴంకయుఱ లసమఖ్మ). 
- మాదళుఱంద ‘యయ’ శంతత్మకి ఙెంథినలసడె (యౕీ రసదాకఽవు ళసవహో  ిలసమఖ్మ). 

ఒం ళౌయయ ేనభః 
 

ఇ ధాభభు రెండెభాయుో  ళచరన. 
37ళ ళలో కభు. 342ళ ధాభభు. ళౌరిః – ఄళలకయసో యణయసో యః యయః ళౌరఃి జధఴేవయః 
67ళళలో కభుఱో ‘ళౌరిః’ ధాభభు ళఙేర కభీం యౕీ బటటట ఱ నుసఠభుఱోన, యౕీ ఴంకయుఱ నుసఠభుఱోన క ంత 
భేదం కనినహశో ంథి. 
కసఱధభేునియౘ ళౌరఃి యయః యయజధఴేవయః (యౕీ బటటట ఱ నుసఠభు రకసయభు) 
కసఱధభేునియౘ యయః ళౌరఃి యయజధఴేవయః (యౕ ీఴంకయుఱ నుసఠభు రకసయభు) 
కనక ఎఱా చవహధా ‘ళౌరిః’ ధాభభు రెండెభాయుో  ళశోంథి. 
 

భృదటి ఄయిభు (యయుఱ ుతరే డె)న యళరిశో  యౕీ య.య. రసభానజన్ ఙెనహన ఈథాషయణ –  



యీౕ యవేు  శషశరధాభ యతో తరభు - యళయణ 

37ళ ళలో కభు - 17 ళ నేజీ 

డతణోల్ ళయౌమన్ నందగోకుభయన్ 

దమయరకుక భగధాయత్ ణోనిఱ  
 

యౕీ ఴంకయుఱ లసమఖ్మ (యయ ళంఴభు) – యయశమ గోణ్ార తమం ుభాన్ ళౌరిః – యయ కుఱోదబలసత్ ళౌరిః  
మాదళుఱఱో క ళయగభున ‘యయుఱు’ ఄధేలసయు. ళశథేళుడె అ ళయగభు(గోతరభు)నకు ఙెంథినలసడె. 
కనక ళశథేళుని ుతరే డె ‘ళౌరి’ ఄని యౕీ రసదాకఽవుళసవహో  ియళరింఙాయు. 
 

కఽయౖతు నివతేో  (ఄధయవణ లథేాంతయగతభు)నంద ఙెఫడనిటిట యౕీకఽయౖసు ళణాయ కసయణభు (డా. కోీ య నుసయియసయద ి
యవేు  శషశర ధాభ భావమభు ‘యౕీకెళైఱమ యసయద’ి నండ)ి. 
రసభాళణాయభుఱో శరసవంగశందయుడైెన రసభచందర ని చచి భునీఴవయుఱంణా – యౕీరసభచంథరా ! నినన 
అయౌంగనభు ఙేశక ధే భాగమభు భాకు రయసథించ ళఱవహనథి – ఄని లేడెకుధానయు. అ భాటఱు యనన 
యౕీరసభచందర డె – కఽయౖసు ళణాయ శభమభున భూయు గోనహకఱుగస జనిభంచండి. భూ కోరిక తక 
ధయలేయుతేంథి – ఄధానడె. థానికి లసయంణా గోనహకఱు, గోనుసఱుయుగస జనిభంచడానికి శంణోవభుగస 
ుక ధానయు. 
 

నందడె – యభానందభు; మళలద – భుకిో కసంత; థేళకి – లేదభుఱఙే ఙెఫడిన ఫరషభుత్మరక; 
లేదభు – ళశథేళుడె; లేథాయిభు – కఽవేు డె; ఋకుకఱు – గోనహకఱు, గోళుఱు; ఫరషభ – గోళుఱన కటిటలేవే 
కయ;ీ యుదర డె – లదయుకయ;ీ ఆందర డె – యయశస; థేళతఱు – వేనశ తేఱు; లైకుంఠభు – గోకుఱభు; 
భషయుష ఱు – ఄకకడి ఙెటటో ; రసక్షశఱు – కోీధభు, ఱోబభు; త్మయశకరింఫడెలసడె – కయ;  
యౕీకఽవేు డె – యసక్షాతేో  భయౘయవేు ళు;  
ఋకుకఱు, ఈనివతేో ఱు – వో ఱిు; థేవవభు – ఙాణూయ భఱుో డె; భతసయభు – భుఴహటకుడె; దయభు – 

కుళఱమానడనభు (ఏనగు); గయవభు – ఫకసశయుడె; దమ – రోశ ణీభాత; బూథేయ – శతమభాభ; 
భయౘలసమది – ఄఘాశయుడె; కయౌుయువేడె – కంశడె; ఴభభు – శథాభుడె; శతమభు – ఄకీయుడె; 
దభభు – ఈదధళుడె 
అథిళేవేడే ఫఱరసభుడె. శతమభు, నితమభు ఄయన యఫరషభమే యౕీకఽవేు డె. నుసఱశభుదరభుఱో ుటిటన 
మేఘధవని కఱ ఴంఖ్భు ఱక్షీభయౄమ ైన యవేు ళు. 
నుసఱశభుదరభు – నుసఱకుండఱు; చకభీు – ఫరషభ; ఙాభయభు – ఄకకడి లసముళు; ఖ్డగభు – 

భశేఴవయుడె; కఴముడె – రోఱు; ఄథిత్మ – ణరా డె; కసయక – గద; యవేు భామ – ళసయగళభధే ధనశస; 
ఴయణాకఱభు – భోజనభు; జగథమఫజభు – ణాభయకసడ; గయుడెడె – ళటళఽక్షభు; ఫఽంథాథేయ – బకిో 
 

యౕీభయౘయవేు ళు ఫాఱుడైె నుసఱకుండఱణో కుడిీంఙాడె. ఴతరే ళుఱన శంషరించడానికి, భుతరే ఱన 
యక్షించడానికి, ఄనిన జీళుఱమంద దమ చడానికి కఽవేు డైెధాడె. యసక్షాతేో  లైకుంఠమే బూభుకి 
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థిగిళచిరంథి. ఇ యధంగస థేళకు ళశథేళుఱకు ుతరే డైె ఄళతరించిన యౕీభధానరసమణుడె ుటీటుటటగసధే 
తన భశ భఱు చనహంచిన ళౌరి. షరైకఽవు . 
 

343. జధఴేవయః 
- జనఱకు, శకఱనుసర ణుఱకు రబుళు. 
- జనఱకు ఐఴవయమభున రయసథించలసడె. 

ఒం జధేఴవరసమ నభః 
 

జధాధాం జంతధాం ఇఴవయః – జనిభంచిన, శఽఴహటంఫడిన శకఱ నుసర ణుఱకు యౕీభధానరసమణుడే రబుళు. 
యధా లంేకటఴేం న ధాదో న ధాధః – ఄందరికు థారి చులసడె బగలసనడే. కయౖసట ఱఱో ఈననలసయు కడ 
బగళంతేనికి భొృకిక ునీతేఱగుదయు. 
 

రెండళ ఄయిభు – జనఱకు ఐఴవయమభున రయసథించలసడె జధేఴవయుడె – యౕీ శతమథేలో లసవహవఠ  ఇ ఄరసి నిన 
ఙెనుసయు. 
 

 344. ఄనకఱః 
షది ఱఱో, ఄందఫాటటఱో ఈండెలసడె. బకోశఱబుడె. 

ఒం ఄనకఱామ నభః 
 

‘కఱభు’ ఄనగస డెడ , దర.ి కఱమ్ ళయోణ ేఆత్మ ఄనకఱః – షది ఱఱో ఈండెలసడె ఄనకఱుడె. బకిోకి 
చికుకలసడె. ఆథి అమన ఄనకఱమ శవభాళభు. బగలసనడె శరైవఴవయుడె,ఄనంతేడె, ఄభుతయకభీుడె, 
జధేఴవయుడె ఄయధాగసని ఄందరికు ఄంథెడిలసడె కడాన (యౕీ ఄణాు ంగసరసఙాయమ యసవభు యళయణ). 
 

యౕ ీయ.య. రసభానజన్ – మథ ిఴకోనఴహ గచఛతవమ్ ఄత్మ చంచఱ ఙఴేహటతః – నీకు ఙేతధైణే యడినహంచకోరస ఄఱోరి 
కధాన! ఄని మళలద ఫాఱగోనుసఱుని రోట ఫందింఙెన. 
శవభాళణో భషణవేऽనహ భద యశభమ ళయజధాత్ 

బకెోక రళణప నితమం ఄనకఱ ఆత్మ శభఽతః 
శషజమ ైన భషతవభు కయౌగిముండికడా అ యమేఴవయుడె గయవభు ఱేనిలసడె, భరిము బకుో ఱకు 
ఄంథిముండేలసడె కనక ఄనకఱుడె. 
 

యౕీరసభుడె  ‘యయమలసన్ న చ యరమైణ భషణావవేన యశభతః’ భయౘయయుడైెధా గసని తన యయతవభు గురించి 
శభఽత్మ ఱేనిలసడె (టిటంచక ననిలసడె). 
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యౕీ చినభమానంద – శయవయసక్షియైెన బగలసనడె ఄంతటినీ చచచధానగసనీ, భ్నభుగసనండెన 
(ఄడడభు రసడె). ఄఱా అమన షది ఱఱోనండె ఄనకఱుడె. 
 

యౕీ రసదాకఽవుళసవహో  ి– ‘ఄనకఱభు’ ఄనగస దరికి నుత ళునథి. శంయసయ యసగయభున థాటటటకు యసమభు 
ఙేములసడె ఄనకఱుడె. 
 

ధయభచకీభు యచయత – బగలసనడె ఄంతరసమభు. భధోయసక్షి. కనక ఄందరికు ఄందఫాటటఱోనండెన. 
భనభు ఙేము నిఱోని తున భనయససక్షి శెచరరిశో ధే ఈంటటంథి. ఆఱా భనకు తను ుఱు 
ణెయౌమజైము దగగరి గుయుళు గనక బగళంతేడె ఄనకఱుడె. 
 

345. ఴణాళయోః 
నయు అళయోనభుఱు (శడెఱు) గఱలసడె, ఄనగస 
- ధయభ శంయసి ధాయధభు ఄధేక ఄళణాయభుఱు ధరించినలసడె. 
- ఴరీయభుఱోననన ఴణాదిక ధాడెఱమంద నుసర ణయౄభున శంచరించలసడె. 
- యజఽంభించి, శడెఱు త్మయుగుచనన ఄధేక ఐఴవయమభుఱు గఱలసడె. 
- శంయసయ చకభీు, గషీచకభీు, నక్షతరచకభీు, ముగచకభీు ళంటి ఎధోన చకభీుఱన 
శంచరింజైములసడె. 

ఒం ఴణాళరసో మ నభః 
 

ఴత – నయు – ఄనన దభునకు ‘ఱెకక ఱేననిన’ ఄధే ఄరసధ నిన గశీ ంఙాయౌ. ‘అళయోనభు’ ఄనగస 
బరభణభు, చకీభు, శంచఱనభు, ునరసళఽతభు. ధయభ శంయసి ధారసధ మ ముగ ైముగై – ఄనన 
గీణాలసకసమనయసయభు బగలసనడె ధయభశంయసి నభు క యకు, దవటయక్షణ క యకు, యవట యక్షణ క యకు భయఱ 
భయఱ ఄళతరించన. అమన ఄళణాయభుఱకు, యబూతేఱకు ఱెకక ఱేద.  
 

ధాడ ీఴణ ేనుసర ణయౄననే ళయోణా ఆత్మ లస – ఴరీయభుఱో ళందఱాథి ధాడెఱఱో నుసర ణయౄభున శంచరించన 
గనక ఴణాళయుో డె. నలై రెండె ఄయధభుఱున యౕీ ఴంకయుఱ లసమఖ్ామనయసయభుననయ.  యనిని (ఴణాళయో 
ఱక్షణభున) యళరిశో  నలకుక యచనఱుననయ.  
 

యౕీ శతమథేలో లసవహవఠ  భరిము ధయభ చకభీు యచయత – బగలసనని ఴణాళయో గుణ శందన ఎఱెో డఱా 
భనభు ఄనబయంళచరన. అమన శయమబగలసనడైె రత్మథినభు దయశనభుచిర నుసర ణుఱన 
నుత ఴహంచన. శయమశమ అళఽతమ్ ఄధాళరైో (ఄధయవణ లేదభు 10.5.37). బగలసనడె నుసండళుఱన ఎధోన 
అదఱనండి భయఱ భయఱ కసనుసడిన అతభఫంధళు. థరౌ థిని కుయుశబఱో భానబంగభు కసకుండా, 
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ఄయణమలసశభుఱో ఄత్మతిగస ళచిరన దరసవశని ళసభునకు గురి కసకుండా శంయక్షించినలసడె. షరి 
శరోవగతేడనన రయోౘదని భాట ను ఱుో నుత కుండా శోంబభునండి యౕీధాయవహంషభూరిోయైె ఄళతరించి తన 
బకుో ని కసచిధాడె. కఽవేు డైె గోళుఱన, గోనుసఱుయన, మాదళుఱన కసఙెన. 
 

ఐఴవయమ జఽంబిణాభిఖ్ామః అళరసో  నితమఴః 
ఴతం శంత్మ ఴణాళయోః ళశవరోు  బకిోభుకిోదః 
‘అళయో’ ఄనగస శడిగుండభు. ఄనంతభుఱెైన అమన ఐఴవయమభుఱు శడెఱు త్మయుగుచననయ. కనక 
అమన ఴణాళయుో డె. ఇ ఄయౖసట క్షరీ ుణమధాభ భంతరభున జనహంచినయెడఱ బుకిో , భుకిో ఱభించనని యౕీ 
బటటట ఱ లసమఖ్మ. ఄనంణైెఴవయమశంననడైెధా అమన ఎంణో నేరభణో బకుో ఱకు ఄందఫాటటఱో నండెన. 
ఒం ఴణాళరసో మ నభః. 
 

ళసంణోథతి యజఞఞ న నుసర ణామ – రళసంతమ ైన భరిము ళఽథిధ  ఙెందతేనన జఞఞ నభు, నుసర ణభు ఄయనలసనికి – 

ఄని యలసశథేళుని శభరించ భంతరభు. 
 

యౕీ శతమథేలో లసవహవఠ  ‘అళయో’ ఄనగస చకభీు ఄధే ఄయధభుఱో ఆఱా లసమఖ్ామనింఙాయు. శంయసయ చకీభున 
జనభఱన రిబరభుంజైములసడె, కసఱచకభీున త్మరులసడె, నక్షతరగషీ భండఱభుఱన రిబరభుం 
జైములసడె బగలసనడె ఴణాళయుో డె. 
 

334 నండి 345ళయకు – ‘లసశథేళ’ నండి ‘ఴణాళయో’ ళయకు – ధాభభుఱు బగళంతేని యలసశథేళ 
తతవభున ణెయౌమజైమున. 346ళ ధాభభు ‘థమభ’ నండి – బగళంతేని యలసశథేళ శవయౄభున 
ళరిుంచ ధాభభుఱు నుసర యంబభగునని యౕీబటటట ఱ యళేోవణ. 
 

346. థమభ 

దభభున ఙేత ధరించినలసడె. 

ఒం థభిధ ేనభః 
 

బగళంతేడె ఴంఖ్ చక ీగథా దభ దారి. అమన ధయభ, జఞఞ న, లైరసగమ, ఐఴవయమ గుణభుఱఱోని 
యసత్మవకతవభునకు ఇ దభభు చిషనభు.  
 

యౕీ చినభమానంద – దభభు జఞఞ నభునకు శంకైతభు. ఄథి ఄందక నభని ఴంఖ్ధాదభుణో భనకు 
ణెయౌమజెున. నలడథారి ఫటిటనలసరిని చకభీుణోన, గదణోన ఖ్ండించన. 
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యౕీ శతమథేలో లసవహవఠ  – నిజమ ైన జఞఞ నభునకు నిఱమభు గనక బగలసనడె థిభ. (ఆకకడ ‘దభభు’ 
ఄనగస జఞఞ నభు ఄని ఄయిభు. శంకైతభు కసద.) 
 

347. దభనిభకే్షణః 
దభభుళంటి కననఱు గఱలసడె. చఱోని చుఱు గఱ యసవభు. 

ఒం దభనిభకే్షణామ నభః 
 

బగళంతేని చు చఱోనిథి. ణాభుఱన షరించనథి. జఞఞ నభు ధొశగునథి. మోక్షభున రయసథించనథి. 
 

యౕీ య.య. రసభానజన్ రఫంధభుఱనండి ఈథాషరింఙాయు. 
 

ధాచిమార్ త్మయుభృయ (2.4) – ఈన్ భుగమ్ మ మైాల్ ఎర్ఱఱ  భమకుకమ్ భామ భంథయిమ్ ణాన్ కోఱో? 
ఙెమమ ణాభరసయక్ కణ ుధాయ్. 
 

త్మయులైమోయ (6.2.7) – ఈళగెమైాల్ ధనేజమ్ ఈలైియుగ ిఈనణాభరసయ కకణ్ యడగియన్ ఄగళఱెైడెన్. 
 

యౕీ రసదాకఽవుళసవహో  ి– ఄనకఱః ఴణాళయోః థమభ దభనిభకే్షణః – ఄధే ధాభభుఱు ళయుశఱో ళచరటళఱో 
బగలసనని అననఴయణాగత యక్షణా గుణభున ణెయౌమజెడమ ైనథి. 
 

 

(1) యీౕ నయవహంషన్ కఽవుభాఙార ిఅంగో యచనకు ఆథ ిణఱెుగు ఄనలసదభు.  
(2) బగళథమగ త ళలో కభుఱ ణాతయమభు గీణానలరస్, గోయఖ్ూర్ రచయణనండి.  
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పద్మనాభోऽరయిందాక్షః పద్మఖరభః వరరీభాత్ |  
మసర్ధరి్ఋదధో  ఴాదాో త్ామ మహాక్షో ఖరుడధ్వజః || (38) 

 

 

 

 

 

 

348. పద్మనాభః 
- పద్మముఴింటి నాభి (బొ డడడ ) ఔలవహడడ. 
- సాద్యపద్మము నడడమనిండడవహడడ. 
- జఞా నలఔు యఔసించిన జఞా నము. అజఞా నలఔు కహనరహనివహడడ. 

ఒిం పద్మనాభాయ నమః 
 

ఈ నామము మూడడమారుో  ఴషో ింది. 
6ఴ శ్లో ఔము -48ఴ నామము -పద్మనాభః – అపరమయేో సాషకవేః పద్మనాభః అమరపరభుః 
21ఴ శ్లో ఔము - 198ఴ నామము -పద్మనాభః – హరిణయనాభః షత్నుహః పద్మనాభః పరజఞపతః 
38ఴ శ్లో ఔము -348ఴ నామము - పద్మనాభః – పద్మనాభః అరయిందాక్షః పద్మఖరభః వరరీభాత్  

 

పరషో త్ (348ఴ) నామము పరవహషదేఴుని దిఴయ స్ ింద్రయమున యఴర్ించ షింద్రభమున చెపపబడినది. 
‘పద్మనాభః’ అనగహ బొ డడడ న త్ామరపూఴు ఖలవహడడ. మరొఔ యఴరణ – అింద్ర్ సాద్యపద్మమునఔు 
మధ్యనిండడవహడడ. ఇింకొఔ యఴరణ – శ్రీవహషదేఴుని నాభినిండి షఔల యవవము అశటద్ళ పద్మముఴలె 
ఉద్భయించినది. అింద్ మధ్యమున మేరుపరవత్ముననది. 
 

శ్రీ షత్యదేవో వహసశఠ  వహయకాయనము మరల యలక్షణముగహ నననది – ‘పూఴు’ (పద్మ) అనగహ యఔసించి, 
రింఖులత్ో రహజియోౌ, అింద్రఔూ ఔనించి, ఔనయింద్ చేయునది. ‘నాభ్’ అనగహ అింత్గహ ఔనించనిది. 
మరుగ ైనది. ఔనఔ ‘పద్మనాభుడడ’ అనగహ యరుదో్ములనిించే ర ిండడ భిననఖుణములన కేమారు 
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పరద్ర్శించవహడడ. గటనాగటనశ్రయౌ. జఞా నలలో యద్య, అజఞా నలఔు మోసము. భఔుో లఔు ద్రశనభుచేే 
భఔోషలభుడడ, ఇత్రులఔు తె్యౌయరహనివహడడ. పఖలు యఔసించి, రహతర ముఔుయించ పద్మము ఴింటివహడడ. 
పద్మనాభుడడ.  
 

349. అరయిందాక్షః 
- అరయింద్ము (త్ామరపూఴు) ఴింటి ఔననలు ఖలవహడడ. 
- షఽరయచింద్ర లు త్న ఔననలెైనవహడడ. 

ఒిం అరయిందాక్షాయ నమః 
 

అరయింద్ షద్ాశ్ ేఅక్షణి ిఅషయ ఇత అరయిందాక్షః – త్ామరపూఴుఴింటి ఔననలు ఖలవహడడ అరయిందాక్షుడడ. 
రహమః ఔమలపత్ార క్షః (షింద్రకహిండము). ఇింకహ శ్రీ య.య. రహమానజన్ దిఴయ పరబింధ్ములనిండి చాలా 
ఉదాసరణయౌచాేరు. 40ఴ నామము ‘పుిండరకీహక్షః’ భాఴము ఔూడ ఇలాింటిదే. 
 

శ్రీ చినమయానింద్ – షఽరయయద్యమున యఔసించి, రహతర ముఔుయించ అరయింద్ము ఴలెనే భఖఴింత్ణడడ 
భఔుో లపటో చలోని చఽపున పరస్హదిించన. భఔుో లు కహనివహర్కి ెడభృఖమఖున. 
 

శ్రీ షత్యదేవో వహసశఠ  – ‘అర్’ అనగహ ఖత, చలనము, భరమణము. ‘యింద్త’ అనగహ ‘నుహర నుత నత’ అనగహ 
ఔయౌగ్యుననవహడడ. పర్భరభుించ షఽరయచింద్ర లే త్న ఔననలుగహ ఔలవహడడ ఖనఔ శ్రీవహషదేఴుడడ 
అరయిందాక్షుడడ. 
 

అనాద ిమధాయింత్మనింత్ యరయమ్ అనింత్ బాసృమ్ వశిషఽరయనేత్రమ్ 

పశ్హయభు త్ావిం దపోీ సృత్ావ ఴఔోరిం షవత్ేజస్హ యవవభుద్ిం త్పింత్మ్ – గీత్ 11.19 

ఆదిమధాయింత్ రహిత్ణడఴు. అపర్భుత్వకిోశ్హయౌయ. అషింకాయఔములెైన భుజములు ఖలవహడఴు. 
షఽరయచింద్ర లు నీ నేత్రములు. అగ్నఴలె నీ ముకము పరజవర్లుో చననది. నీ తే్జషుత్ో ఈ జఖమున 
షింత్పోభృనరుేచనానఴు. అటిట నినన నేన చఽచచనానన. 
 

350. పద్మఖరభః 
- పద్మమునింద్ ఴసించియుననవహడడ. 
- సాద్యపద్మము మధ్యభాఖమున యరహజిలుో వహడడ. 

ఒిం పద్మఖరహభయ నమః 
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మాద్వ ైన, షఖింధ్భర్త్మ ైన, షింద్రమ ైన పద్మమునింద్ ఉననటలో గహ శ్రీపదామఴతీఴలోభుని ఆరహధిింత్ణరు. 
నారహయణుడడ ‘షరసజఞషన షనినయశటః’ అని నిత్యస్తో త్రములింద్ చెపపబడినది. పదేమన గౌరయత్ ేస్హవింత్ః 
అఴస్హా పయత్ ేఇత పద్మఖరభః. 
 

త్నన ధాయనిించ యోఖుల సాద్యఔమలమున నిండడవహడడ. ద్సరమ్ యనుహపమమ్ పరవేవమ భూత్మ్ 
యత్ పుిండరఔీమ్.  
 

త్ణాడ మర  ైషమఔుుమ్ నుహద్ పెరుమాన్ – తరువ ైభృయ 4.5.8 

 

శ్రీ వింఔరుల వహయకాయనానస్హరము – సాద్యపద్మమున నిలుపుకొని ధాయనిింపద్గ్నవహడడ – పద్మషయ మధయే 
ఉనుహషయత్ావత్ పద్మఖరభః. 
 

351. వరీరభాత్ 

- యోఖుల వరీరముల త్ాన ై కహనుహడడవహడడ (నుత షించవహడడ). 
- అననముఴింటి నుహర ణరూపములత్ో వరీరముల నుత షించవహడడ. 
- ధ్రమరక్షణారోమ ై యయధ్ వరీరములన ధ్ర్ించవహడడ. 

ఒిం వరరీభాత్ ేనమః 
 

యోగ ్సానమధ్య ఔింజషా షవదసేిం త్ింబి భర్ోయః వరరీ భాత్వ ఔథతి్ః ఴషవరయు  భుకిో ముకిోద్ః – యోగీవవరుల 
సాద్యమునింద్ త్న వరీరమునించి (త్ాన ై ఴసించి), వహర్కి భుకిోని, ముకిోని పరస్హదిించవహడడ వరీరభాత్. 
 

 

శ్రీ భటలట ల వహయకయ – వరరీిం, షవవరరీిం భూత్ిం ఉనుహషఔిం బిభకిో పుష్హు తీత వరరీభాత్ – యోఖులు భఖఴింత్ణని 
ఖుణములన ధాయనిింత్ణరు. ఆ ఖుణములే వహర్ని నుత షించన. అనగహ భఖఴింత్ణడడ యోఖులనే త్న 
వరీరములుగహ భాయించి, వహర్ సాద్య ఔమలమున వ లస, వహర్ని రక్షిించన. 
 

శ్రీ వింఔరుల వహయకయ – నుత శయన్ అననరూణే నుహర ణరూణే వహ వరరీణ్ామ్ ధారయత ఇత వరరీభాత్ – 

పరమేవవరుడడ అననము రూపమునన, నుహర ణము రూమునన జీఴుల వరీరములన ధ్ర్ించన 
(నిలుపున) ఔనఔ ఆయన వరీరభాత్. 
 

శ్రీ రహధాఔాశుశ్హసో  ియఴరణ – ధ్రమ రక్షణఔు, ద్శుాత్ణలన నావనము చేయుటఔు యయధ్  రూపములలో 
అఴత్ర్ించన ఖనఔ ఆయన వరీరభాత్. 
 

త్రువహత కొనిన నామములు భఖఴింత్ణని మసో ననత్త్వమున కీర్ోించచననయ. 
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352. మసర్ోః 
అనుహరమ ైన బుదోి, ఐవవరయము, యభూత్ణలు ఖలవహడడ. త్రఖని షింపద్ ఔలవహడడ. 

ఒిం మసరోయ ేనమః 
 

మసతీ ఋదిో ః యభూతః అషయ ఇత మసర్ోః – అని శ్రీ వింఔరుల వహయకయ. ఇఔుడ ‘ఋదోి’ అనగహ ఐవవరయము, 
వకిో, వ ైభఴము ఔయౌసన యభూత. అనింత్ శ్రీయుత్ణడడ, అనుహరమ ైన వకిోమింత్ణడడ, లక్షమమనాధ్డడ, భఔుో ల 
నుహయౌట ఔలపఴాక్షము, మసదైెవవరయ షింపననడడ మసర్ో.  
 

భఔుో ల యోఖక్షేమములన ఴహిించడానిక ై త్రఖని యభూత ఔలవహడడ మసర్ో. త్దధయఖక్షమే ఴసన ేనిసుమ 
యభూతః మసర్ోః – అని శ్రీ భటలట ల వహయకయ. తరువ ైభృయ(4.5.1)నిండి శ్రీ య.య. రహమానజన్ చెపన ఉదాసరణ 
– యఱఱిరి్ంద్ ఎళ్ ఉలఖమ్ త్నికకుల్ శ్లోె ఆళుమ్ అమామన్. 
 

ధ్రమచఔీము రచయత్ ర ిండడ యధాలెైన ఐవవరహయలన పరస్హో యించారు. ఐహిఔమ ైన ధ్న ఔనఔ ఴషో  వహసనాది 
షింపద్ (నుత రుళ్ సెలవమ్), షఖుణ ఔరుణాపూర్త్మ ైన షింపద్ (అరుళ్ సెలవమ్). భృద్టి యధ్మ ైన 
ఖుణషింపద్ ఎఴర్ఴద్దన ైనా (మించివహరు గహని, చెడడవహరుగహని) ఉిండఴచేన. ర ిండఴ యధ్మ ైన షింపద్ 
షత్ణపరుశణలఔు మాత్రమే షవింత్ము. 
 

ర ిండడ యధాలెైన ఐవవరహయలు అనింత్ముగహ ఔయౌగ్నవహడడ శ్రీమహాయశణు ఴు. ఆయనన ‘మసర్ోః’ అని 
ధాయనిించినవహర్కి ఉభయయధైెవవరయములన ఆయన పుశులముగహ పరస్హదిించన. 
ఖజరహజ ఴరద్డచిేన 
ఖజ త్ణరఖ షయింద్నములు గ ఴైలయింబున్. 
 

353. ఋదో్ః 
- భఔుో లయొఔు షమాదోిచేత్ త్ానఔూడ షమాద్ో డఖువహడడ. 
- యవవరూపుడైె ఴర్ోలుో చిండడవహడడ. 

ఒిం ఋదాో య నమః 
 

ఈ నామము ర ిండడమారుో  ఴషో ింది. 
30ఴ శ్లో ఔము. 279ఴ నామము. ఋదో్ః – ఋదో్ః షపష్హట క్షరయ మింత్రః చిందార ింయః భాషురద్యతః 
38ఴ శ్లో ఔము. 353ఴ నామము. ఋదో్ః – మసర్ోః ఋదధో  ఴాదాో త్ామ మహాక్షో ఖరుడధ్వజః 
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ఇింత్ఔుముింద్ 279ఴ నామముగహ ‘ఋదో్ః’ నామమునఔు చెపన భాఴము – అనిన ఉతో్మ ఖుణములు 
షమాదోిగహ ఔయౌగ్న పర్పూరుు డడ. ‘షమాదోి’ అనే లక్షణము ఆధారముగహనే 352ఴ నామము ‘ఋదో్ః’ఔు ఔూడా 
భాశయఔరోలు అరాము చెనుహపరు. త్త్ుమాదాో ాయః షమాదో్షోవాదో్ ఉచయత్ ే– భఔుో ల బాగయఖులే భఖఴింత్ణనికి 
న ైవేద్యములు. భఔుో లు ఴాదోిన ిందినపుడడ భఖవహనడడ షింత్సించి త్ాపుో డైె భాసలుో న. 
అభిషచయచ లింకహయాిం రహక్షసిేంద్రిం యభీశణిం 

ఔాత్ఔాత్యః త్దారహమః యజవరః పరమోద్స 

లింఔఔు రహక్షషరహజుగహ యభీశణునికి పటాట భిషేఔిం జర్, శ్రీ రహమచింద్ర డడ చిింత్లనీన తీర్నుత యనాయని 
షింత్సించాడడ.  
 

పరపించ రూణే ఴరోమానత్ావత్ ఋదో్ః – యవవరూపమున యషోర్ించచిండడన ఖనఔ యశ్ేవవవరుడడ ఋద్ో డడ 
– అని శ్రీ వింఔరులు వహయకాయనిించారు.  
 

ధ్రమచఔీము రచయత్ – ఎఴర్కీ ఊసఔింద్నింత్గహ దేఴదేఴుడడ ఴర్ోలుో న. ఈ షమాదో్ ఖుణమున 
ధాయనిించినవహర్కే భఖవహనడడ అిందిఴచేన.  
 

354. ఴాదాో త్ామ 

భుకిుయౌ పురహత్నమ ైనవహడడ. షింపూరుముగహ ఴాదోిచెిందినవహడడ. 

ఒిం ఴాదాో త్మన ేనమః 
 

అత్యింత్ పురహత్నమ ైన (ఴాదో్మ ైన) ఆత్మ ఔయౌగ్నింద్న (ఐనింద్న) భఖవహనడడ ఴాదాో త్ణమడడ. షాషటఔింటె 
ముింద్గహనననవహడడ.  
మహమిానాిం చళఔయన్ షమాదో్షురవత్ోऽధఔిమ్ 

ఆత్ామ షవరూపమ్ యసయేత ష ఴాదాో త్మేత ఔథ్యత్ే 
ఈ మహిమ అింత్ా ఔ మూల ఉిండేటటలో గహ షరహవధిఔముగహ ెర్గ్న దిఴయమ ైన ఆత్మషవరూపము ఖలవహడడ. 
 

ధ్రమచఔీము రచయత్ యఴరణ – ఖరహభవహషము, జననము, బాలయము, యౌఴనము, ఴాదాో పయము, మరణము 
– ఇయ స్హధారణ షింస్హర చఔఔీమీము. కహని శ్రమీహాయశణు ఴున షమర్ించి, మోక్షమారగము నఴలింబిించి, 
వ ైఔుింఠమున చేర్నవహర్కి మరల జనమము లేద్. అనగహ వహరు పరమపద్మున చేరుఔునానరననమాట. 
అటిటవహరే షింస్హరమునిండి షింపూరుమ ైన ఴాదోిని స్హధిించినవహరఖుద్రు. కహని భఖఴింత్ణడడ షాషటఔింటె 
ముింద్ననవహడడ. షింస్హరచఔమీున ఔతీత్ణడడ ఖనఔ ఴాదాో త్ణమడడ.  
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355. మహాక్షః 
- గొపప (ఇరుషనన) రథ్ము ఖలవహడడ. ఖరుడ వహసనడడ. 
- గొపపఔననలు ఖలవహడడ. అనింత్ నయనడడ. 
- అింద్ర్కిని దార్ చఽపువహడడ. 

ఒిం మహాక్షాయ నమః 
 

శ్రీ భటలట ల వహయకయ అలింకహరపరింగహ స్హగ్ింది. 
అక్ష షో త్ారయయఴసనాత్ రథాయఴ స్హమయత్ః 
మహాపూజయషు యస్హయసో  ష మహాక్ష ఇత షమాత్ః 
‘అక్షము’ అనగహ ఇరుష. ఔ ఴషో ఴులోని భాఖమున ఆ పూర్ోఴషో ఴున షఽచిించే దానిగహ చెేప 
అలింకహరమున (పపపననిం ఎపుపడడ ెడత్ాఴు? ఎర ీజ ిండా ఴచిేింది. లాగహ) అనషర్ించి ఇరుషన 
‘రథ్ము’న షఽచిించేదానిగహ వహడఴచేన. మయీ ‘రథ్ము’ అింటే ‘వహసనము’ అని ఖమనిించాయౌ. ఔనఔ 
బరహామిండమ ైన, పూజిింపద్గ్న వహసనము ఖలవహడడ. ఖరుడడనిైె ఊరేఖువహడడ. మహాక్షుడడ.  
 

ఖరుత్మింత్ణడడ మహాయరుడడ. శ్రీమహాయశణు ఴున సేయించే భాఖయమున ను ిందినవహడడ. అధ్రవణ వేద్ములోని 
‘ఖరుడధపనిశత్ణో ’లో వ ైనతే్యుడడ యష్హపహార్ అని చెపపబడినది. ఖరుత్మింత్ణడడ వేద్షవరూపుడడ – ద్క్షణి 
నుహద్ము షవసోఔము, ఎడమ నుహద్ము ఔుించిత్ముగహ ఉిండ ినమషురష్ో నన ఖరుడడని న ేధాయనిింత్ణన. 
సరక్ ిఇశణట డెనై ఖరుడడని ధాయనిింత్ణన.  నాఖులచ ేసయేింపబడడత్ణనన ఔలాక్షుడడ, బింగహరు కహింత 
ఖలవహడడ, ను డవ నై బాసృఴులు, దె్ద  మూపు ఖయౌగ,్ నాగహభరణ భూషత్ణడె,ై మోకహళీనిండ ిబింగహరు రింఖు 
ఖలవహడడ, భృలెైన త్లెుపు రింఖు, ఔింఠముఴరఔు ఎరుపు రింఖు, ఴింద్ చింద్ర ల కహింత ఖల ముఔుు, 
కరిీటముఖల, యశణు ఴునఔు వహసనమ ైన ఖరుడడనిక ినమస్హురము. 
 

‘అక్ష’ి అనగహ ఔనన. ఈ అరాములో శ్రీ వింఔరులు – మసతీ అక్షణి ీఅషయ ఇత మహాక్షః – అని 
వహయకాయనిించారు. భఖవహనని అనింత్ నయనములు షఔలమున బయట, లోపల ఔూడ చఽచచనే 
యుిండడన. మహానోి అక్షణి ిఅషయ ఇత మహాక్షః – అని మరొఔ వహయకయన ఔూడ శ్రీ వింఔరులు చెనుహపరు. దీని 
అరాము – దిఴయమ ైన, వరీరముత్ో పనిలేని, అనింత్ ఇిందిరయములు ఖలవహడడ. అింత్టా ఔననలుననవహడడ. 
 

ధ్రమచఔీము రచయత్ యఴరణ – శ్రీమనానరహయణుని చఽపు పడినింత్నే అజఞా న మోహాింధ్కహరములు 
పటాపించలెై జఞా నము యరహజిలుో న. మహాక్షుని ధాయనిించినవహర్కి ఆశ్హమోసములు నశిించి, జఞా నము 
లభిించన. 
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శ్రీ షత్యదేవో వహసశఠ  – ‘అక్ష’ – ఇరుష – రథ్ము – నడిించవహడడ. అింద్ర్కి తీరు, దార్, త్ోడడ, బలము 
అయనవహడడ మహాక్షుడడ. 
 

356. ఖరుడధ్వజః 
ఖరుత్మింత్ణడడ ధ్వజము(పత్ాఔము)గహ ఖలవహడడ.  

ఒిం ఖరుడధ్వజఞయ నమః 
 

ఖరుత్మింత్ణడడ శ్రీమహాయశణు ఴునఔు వహసనమేగహఔ పత్ాఔచిసనము ఔూడ. యనీలాకహవమున ఎగ్రే ఖదీ్ద  
భూభుభూది చినన ఴషో ఴున ఔూడ చఽడఖలద్. అదే యధ్ముగహ భఖఴింత్ణని చఽపు భఔుో ని 
సాద్యములో ద్రహలోచనలు పరవేశిింపఔుిండ రక్షిించన. మహాభారత్గహధ్ పరకహరము ఖరుత్మింత్ణడడ త్న 
త్యోౌ యనత్ దాషయమున అింత్ము చేయటకొఱఔు దేఴత్లత్ో నుత రహడి అమాత్మున తే్ఴలసఴచిేనది. 
అపుపడడ ఖరుత్మింత్ణడడ శ్రీమహాయశణు ఴున నుహర ర్ోించెన. నారహయణునిఔింటె ఎత్ణో న ఉిండడట కొఱఔు. ఆ 
యధ్ముగహ ఖరుడడడడ శ్రీనివహషని ధ్వజచిసనము, వహసనముఔూడ అయయయన. 
 

ధ్రమచఔీము రచయత్ – పరమాత్ణమని సేయించటయే జీవహత్మ లక్షయము కహఴలెన. ఖరుత్మింత్ణడడ శ్రీసర్కి 
వహసనమఖుట ఇింద్కొఱకే. ఆ సేఴయిందే త్ర్ించినవహరు పరమాత్మన చేరుద్రని జటాయుఴు ఔథ్ 
తె్లుపుచననది. 
 

శ్రీ షత్యదేవో వహసశఠ  – ఆకహవమున ఖదీ్ద  ఎఖురుచననపుడడ దానిద్ాషట కే భయపడి యశషరపములు 
నుహర్నుత ఴున. అదే యధ్ముగహ భఖఴింత్ణని చఽపు భఔుో ల నుహపములన సర్ించన. 
 

 

(1) శీ్ర నరసింసన్ ఔాశుమాచార ్ఆింఖో రచనఔు ఇద ిత్లెుఖు అనవహద్ము.  
(2) భఖఴదీగ త్ శ్లో ఔముల త్ాత్పరయము గీత్ాెరస్, గయరకపూర్ పరచరణనిండి.  
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శ్రీరహమ జయరహమ జయజయరహమ 

 

శ్రీమదార మాయణము – యుదో్కహిండము – నాఖనుహవయమోచన గటటము 
 

(ఈ  రచనలనిండ ిఖీసించినద.ి  
1. షింద్ర కహిండము. నుహరహయణ ఖీింధ్ము – శ్రీమాన్ ఎస్.ట.ి.య. కకననుహపచారుయలు  
2. వహయ్మక ిరహమాయణము. షరళ షింద్ర ఴచనము – బరసమశ్రీ కొింలోె వేింఔట రహమశ్హసో )ి 
 

భీఔరమ ైన యుదో్ింలో అింఖద్నిఴలో పరహభఴిం ను ిందిన ఇింద్రజిత్ణో  మాయమ ైనాడడ. రహమునిభూదా, లక్షమణునిభూదా 
ఇింద్రజిత్ణో  ఘోరమ ైన నాగహస్హో ా నిన పరయోగ్ించి వహర్ని బింధిించివేయఖయౌగహడడ. అద్ావయరూపింలో ఇింద్రజిత్ణో  వేసే 
వరపరింపరఔు రహమలక్షమణుల వరీరహలు బాణాలత్ో నిిండినుత యాయ. వహర్దేసింనిండి రఔోిం పరవత్ిం భూదినిండి 
సెలయేళుీ పరఴహిించినటలో  పరఴహిించిింది. మూర్ియోౌన స్త ద్రులన చఽచి వహనరులింత్ా యచారింలో మునిగ్నుత యారు. 
ధ్రహమత్ణమడెైన యభీశణుడడ బాణములచేత్ అింత్టా ఖుీ చేబడిన రహమలక్షమణుల వరీరములు చఽచి అపుపడడ చాల 
ఴయధ్ చెిందెన. అత్డడ నీళీత్ో త్డిసన త్న చేతత్ో  వహర్ ఔననలు త్డిచి, యలించెన. ఏ రహమలక్షమణుల 
పరహఔీమమున ఆవయీించి నేన రహజయమున ను ింద్ఴలెనని కకరుఔుింటినో అటిట  ఈ మానఴశే్శీణఠ లు నుహర ణములన 
యడచటక ై పడియునానరని శ్లకిించెన. 
 

షగీీఴుడడ యభీశణుని కౌగ్యౌించకొని – ధ్రమజఞా , యభీశణా! నీఴు లింకహరహజయమున ను ింద్ఖలఴు. షిందేసము లేద్. ఈ 
రహమలక్షమణులు కేఴలము మోసము చెిందియునానరు. యరు నుహవయముఔుో లెై యుదో్ములో రహఴణుని చింపఖలరు – 

అనానడడ. త్రువహత్ షగీీఴుడడ త్న మామయయైన షషేణునిత్ో – నీఴు ఈ రహమలక్షమణులన తీసకొని పర్వహరింత్ో 
కిషుింధ్ఔు వ యీనుత . నేన రహఴణుని, అత్ని పుత్ణర లన, బింధ్ఴులన షింసర్ించి సత్మమన తీసకొని ఴచెేద్న – 

అని చెెపన. షషేణుడడ త్ాన చఽచిన దేవహషర యుదో్ింలో దేఴత్లెై బాసషపత వహడిన ఓశధాలు త్ేఴడానికి 
సనమింత్ణడిని పింపమని షగీీఴునఔు చెనుహపడడ. 
 

ఇింత్లో మేగాలనఽ, షముదార లనఽ ఔలోో లిం చేసే తీఴరమ ైన వహయుఴు యచిింది. భూభు ఔింించిింది. ెద్దెద్ద  చెటోనీన 
ఆ గహయౌ వేగహనికి ెళీగ్యోౌ షముద్రింలో పడాడ య. షముద్రింలోననన షరపములనీన  భయపడినాయ. జలజీవహలనీన 
షముద్రిం అడడఖుఔు వ యీనుత యాయ. మరుక్షణిం మిండే అగ్నఴలెననన, మహాబయౌశ్హయౌయయైన యనత్ాఔుమారుడడ 
ఖరుత్మింత్ణడడ వహనరులఔు ఔనబడెన. బాణముల రూపమున రహమలక్షమణులన బింధిించియునన 
మహానాఖములనినయు ఖరుత్మింత్ణని రహఔత్ో నుహర్నుత యయన. నేలభూద్ వహయౌన ఖరుత్మింత్ణడడ త్న ర ిండడ చేత్ణలత్ో 
రహమలక్షమణుల షరహవఴయవహలన నిభురహడడ. మరుక్షణింలో వహర్ గహయాలనీన మానినుత యనాయ. వహర్ దేహాలఔు 
త్ొయోౌటి ఴరేషు ఴచిేింది. భూద్భుకిుయౌ వహర్ త్ేజమూ, బల యరయ పరహఔీమాలూ, ఒజషఽు, ఉత్ాుసమూ, బుదీో , షమాతీ 
పూరవింఔింటె దివఖుణీఔాత్మయాయయ. 
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పక్షమింద్ర డడ వహర్ని ఆనుహయయింగహ కౌగ్యౌించకొనానడడ. అత్నిత్ో రహముడడ – నీ 
అనఖీసింఴలో మేము ఆపద్నిండి యముఔుో లమ ై, పూరవపు బలము 
ను ిందాము. నినన చఽడగహ మా త్ిండిర ద్వరధ్ మహారహజునఽ, మా త్ాత్ 
అజమహారహజునఽ చఽచినటలో  మా సాద్యిం పరషననమఖుచననది. నీఴు 
రూపషింపననడఴు. దిఴయఴస్హో ా భరణ షఖింధ్ములన ధ్ర్ించిన నీవ ఴవరఴు 
మహాపురుష్హ! – అని అడిగ న. అపుపడా వ ైనత్ేయుడడ ఇటోన న. 
 

అసిం షకా త్ ేకహఔుతా్స రయః నుహర ణో బసవేరః 
ఖరుత్ామనిస షింనుహర నుతో  యుఴయోః స్హసయకహరణాత్ 

రహమా! నేన నీ రయభుత్ణర డన. బయట షించర్ించ నుహర ణముఴింటివహడన. 
నా ేరు ఖరుత్మింత్ణడడ. భూఔు స్హయపడడానికి ఴచాేన. ఇింద్రజిత్ణో  

మాయఴలో బాణాలెై భుముమలన బింధిించిన ఈ నాఖులనిండి దేవేిందరా ద్లు ఔూడా యడిించలేరు. నఴువ 
ధ్రమజాుడఴూ, షత్యపరహఔీముడఴూ ఖనఔ నాఖబింధ్మునిండి భూరు యముఔుో లెైనారు. ఔపట షవభాఴులెైన 
రహక్షషలపటో ఎననడడన భూరు ఏమరునుహటలగహ నిండరహద్. 
 

ఖరుత్మింత్ణడడ సేనసముత్ో రహముని కౌగ్యౌించకొని – భుత్ణర డా! నేన వ ళుీట ఔనజానిముమ. మన యద్ద ర్ సేనసము 
ఎలా ఏరపడినది అని త్ెయౌసకొనటఔు నీయపుడడ అభిలాశ చఽపఴద్ద . యుదో్మునింద్ వత్ణర షింహారము పూరో్చేసన 
ద్ప నీఔు త్ెయౌయఖలద్. బాలురనఽ, సో లినఽ, ఴాద్ో లనఽ మాత్రమే భుగ్యౌే నీ బాణాలత్ో లింఔన నావనిం చేస, 
రహఴణుణిు  షింసర్ించి నఴువ సత్న ను ింద్డిం త్థ్యిం – అనిచెప, రహమలక్షమణులఔు పరద్క్షిణ చేస, కౌగ్యౌించకొని, 
వహయుఴుఴలె ఆకహవమున పరవేశిించెన. 
 

ఇలాఖ పునరహరయఖయఴింత్ణలెైన రహమలక్షమణులన చఽచి వహనరులు ఆనింద్ముత్ో గ ింత, సింసనాదాలు చేశ్హరు. 
త్ోఔలెఖరేశ్హరు. భేరీలు, వింకాలు పూర్ించారు. భుజఞలు చరచారు. వేలాది ఴాక్షాలన ెర్కి యుదాో నిక ై 
లింకహదావరహలభూదికి ద్ఽకహరు. వహర్ సింసనాదాలు ఆ నిశిరహతర షమయింలో పరళయకహలింనాటి ఉరుములాో గహ 
రహక్షషలన భయఔింత్ణలుగహ చేశ్హయ. 
 

(ఖరుత్మింత్ణడడ  బొ మమ యకీడయిా నిండ)ి 
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అత్ణఱః ఴయభో బూభః శభమజఞో  షయయహర ః |  
శయవఱక్షణఱక్షణయో ఱక్ష్మీ లసన్ శబృతింజమః || (39) 

 

 

 

 

 

 

357. అత్ణఱః 
యసటిఱేనిలసడు. నుత ఱచరసనిలసడు.  

ఒిం అత్ణఱామ నభః 
 

గయుడధవజ శత్ావద్ధి  అత్ణఱోऽనభ శీఽత్ః – గయుడధవజభు కఱలసడు కసఫటిి ఱోకభునింద యసటిఱేని 
మేటి అళుత్ణనాాడు. 
 

త్ణఱనభు అనగస (త్కకెడఱో త్ూచినటలో గస) భరొకద్ానిత్ో నుత ఱచచట. బగళింత్ణడొకెడే. ఆమనళింటి 
భరేబృమున ఱేద. ఆమనన లేరొకర త్ో నుత ఱచచట యసధోభు కసద. కనక ఆమన అత్ణఱచడు. 
త్ణఱోభానిం అశో న యదోత్ ఇత అత్ణఱః – అని లసోఖ్ాోనిించి, యౕీ ఴింకయుఱచ ళవవత్ాఴవరోనివత్ణో  (4.19) 
నిండి రభాణభు ఙెనుసాయు. 
న ైన భూయివిం నతయోించిం న భధ్ేో  ర జగబీత్ణ 
న త్శో రతభావహో  మశో నాభ భషదోఴః 
ఈ యభాత్ీన ఊయివ ద్ధకచెఱమిందగసని, అధో్ద్ధకచెఱమిందగసని గశీ ించడానికి యఱచఱేద. అనింత్కీర ోత్ో 
ల ఱచగొిందచనా ఆ యభాత్ీత్ో నుత ఱచడానికి భరకళయూ ఱేయు. 
 

గీత్ 1.43 – న త్వత్సమోऽశోయబోధ్ధకః కచత్ోऽనయో ఱోకత్రయऽేో రతభ రభాళః – నీళు గుయుళుళు. 
శయవళవవీణు డళు. భుఱోో కసఱఱోన నీత్ో శభానఱెళయూ ఱేయు. ఇింక నీకనా అధ్ధకచఱెఱా ఉింటాయు? శరేవఴవరస! 
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నీళు గుయుళుఱకచ గుయుళుళు. ఫరషీకచ జనకచడళు. ూజుోఱెైనలసర కి ూజుోడళు. భయౘగుణభుఱచ, 
ఐఴవయోభు, భశ భఱచ గఱ నీత్ో శర త్ూగగఱలసడు ఈ ఱోకింఱో ఎళయూ ఱేయు. నీకచ నీలే యసటి. 
 

తయుల ైమోయ (6.3.9)నిండి యౕీ య.య.రసభానజన్ ఉదషర ించినద్ధ – త్ాన్ నుసార ల్ అాన్. 
 

ధయీచకీభు యచయత్ – కనక భనభు యసమభు కోర  ఎళరో యసభానోని కీర ోిం త్గద. శరేవఴవయుడైెన 
యౕీభయౘయవణు ళునే శీర ింనగున. ఆమనన శీర ించినలసయు రళయిభానఱచ అగుదయు. అటలో  కసనిలసయు 
ద్ధగజాయుదయు. 
 

358. ఴయబః 
- ధయీభు షదు నతకబీృించినలసర ని యక్ష్ిించలసడు. 
- అింత్రసత్ీయ ై ల ఱచగులసడు. 
- ఴయభాళత్ాయభున తోన యమేఴవయుడు. 

ఒిం ఴయభామ నభః 
 

యౕీ బటలి ఱ లసోఖ్ో – ఴఽణాతీత ఴయబః – „ఴఽ‟ అనే ధ్ాత్ణళునకచ గసమయచట, ఖ్ిండిించట అనా అయిభుఱ 
నిండి – త్న ఆజోన బౄర నలసర ని ఆమన యక్ష్ిించన. ఆమన ఆజో రకసయమే శకఱ బూత్భుఱచ త్భత్భ 
యధఱన నియవశ ించన. 
 

యౕీ ఴింకయుఱ లసోఖ్ో – యౕయుభగునద్ధ, అనగస నయించనద్ధ, యధ్ధఱభగునద్ధ ఴయభు. యౕయోభానాత్ ఴయః – ఴరీయభు 
అళసఴవత్భు గనక ఴయభు. „బ‟ ధ్ాత్ణళునిండి „రకసఴభానభు‟ (భాత) అనే భాళభున గశీ ింనగున. 
ఴరీయభుఱో జఞోతయ ై ల ఱచగులసడు ఴయబుడు. 
 

యౕీ రసధ్ాకఽవుళసవహో  ిఴయభోనివత్ణో నిండి ఙెపహాన రభాణభు – ఴయ జీళశోదింగవేణ భాత నిత్ోమ్ షర ః 
శవమమ్ ఫరశ్మీ ళ ఴయబ యసక్ష్ాత్. యౕ ీరసధ్ాకఽవుళసవహో  ిభరొక అయుభు కాడా ఙెనుసాయు. ఴయభు అనగస ఫాణభు. 
ఴరీయభున ఫాణభుగస ఙేవహకొని యభాత్ణీనిల ైు గుర చచినయ డఱ అళసఴవత్మ ైన దే్షభు కాడ 
బగళింత్ణని రభాళభుళఱన భయఱ రకసయించన. 
 

యౕీ పెభీరసజు రసజారసళు, డా. కోీయ నుసయుయసయధ్ధఱ యచనఱఱో ఇచిచన భరొక అయుభు – యమేఴవయుడు 
కుాడు ఎనిబృద్ధ కసలగలగఱ భయౘభఽగభుగస అళత్ర ింఙెన. కనక బగలసనడు ఴయబుడయ ోన. (ఆ 
భయౘభఽగభు పేయు „ఴయబభు‟.) 
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359. బూభః 
బమింకయుడు. బమభున కయౌగ ించలసడు. 

ఒిం బూభామ నభః 
 

ఈ నాభభు రకిండుభాయుో  ళశో ింద్ధ. 
39ళ ళలో కభు. 359ళ నాభభు. బూభః – అత్ణఱః ఴయభో బూభః శభమజఞో  షయయహర ః 
101ళ ళలో కభు. 948ళ నాభభు. బూభః – జననయ జనజనాీద్ధః బూమో బూభరసకభీః 
 

బిబోత ఇత బూభః – „బూ‟ అనగస „బమభు‟ అనే ధ్ాత్ణళునిండి – బూభుడు అనగస బమభు 
కఱచగజేములసడు. బగళింత్ణని ఆజోన అతకీబృించడానికి అిందయూ బమభు ఙెిందె్దయు. 
తైె్తో్రీమాయణోకభు (8) – బూయౖసయసీత్ లసత్ః ళత్ే – ఆమనకచ బమడి గసయౌ యచన. 
 

బమాద్ేళ అగ ా శోత బమాతో్త శయోః 
బమాత్ ఇిందరఴచ లసముఴచ భఽత్ణోరసి ళత ించభః – కఠోనివత్ణో  (2.6.3) 
అమన యక్ష్ిించననే బమభుత్ోనే అగ ా, శయుోడు, ఇిందర డు, లసముళు, భఽత్ణోళు త్భ త్భ యధఱన 
నియవర ోించన. 
ఫరషీశత్రభు (1.3.40)ఱోని „కింనాత్‟ అనే దభు ఈ భాళభుఱోనే లసడఫడిింద్ధ. 
 

యౕీ య.య.రసభానజన్ ద్ధళోరఫింధభుఱనిండి భర కొనిా ఉద్ాషయణఱచ ఙెనుసాయు. యౕీనాయవహింషృని 
ఆయరసాళభున శ యణోకయుడు బమభుత్ో కింపహించినుత య న. ఱింకఱో ముదిభు జర గ నుడు యౕీరసభుని 
ఴయధ్ాటికి రసక్షశఱచ వహింషభున చచిన త్ోడేలలళఱె యుగుఱచ తీవహర . (తయుల ైమోయ 7.6.8). 
 
ధయీచకీభు యచయత్ – బగళింత్ణని త్త్వభు తె్యౌమనిలసర ని, బగళింత్ణని నభీనిలసర ని కటిడి ఙేవేద్ధ 
బమమే. బగళింత్ణనిపైె భనశస నియౌపహనలసర కి బమభుిండద. 
 

„అబూభ‟ అనే నుసఠసింత్యభున కాడ యౕీ ఴింకయుఱచ పేరొెనాాయు. శనాీయగభుఱో చర ించలసర కి బమభు 
ఱేకచిండ ఙేములసడు అబూభుడు. 
 

360. శభమజోః 
- నిమభభు, కసఱభు, ళరత్భు తె్యౌవహనలసడు 
- శభభాళభు కయౌగ నలసడు. 
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ఒిం శభమజాో మ నభః 
 

ఈ నాభభున భావోకసయుఱచ రకిండు యధ్ాఱచగస లసోఖ్ాోనిింఙాయు. 
శభమ-జో – శభమభు తె్యౌవహనలసడు. ఇకెడ శభమభు అనగస కసఱభు అని, నిమభభు అని కాడ 
అయుభుఱచ ఙెాఫడినయ. 
శభ-మజోః – శభమ ైన ళరత్భు కఱలసడు. 
 

శయో చిందర శమో ధ్ాత్ా మథా ూయవకమ్ అకఱామత్. 
 

అగసాయద్ీనాిం చ శభమః ఊరసి వగ ీజవఱనాధ్ధకమ్ 

యో జానాత్ోధ్ధకసయిం చ శభమజో శస కరీ ోత్ః 
అగ ా ఎుాడు భిండాయౌ? భింట పైెకి ఎఱా ల ఱళలయౌ? రలమానింత్యిం శఽఴహి ఎఱా జయగసయౌ? శయోచిందర ఱ 
గత్ణఱెఱా ఉిండాయౌ? ఈ నిమభాఱన, శభమాఱన యధ్ధించినలసడు, తె్యౌవహనలసడు, నుసయౌించలసడు 
శభమజోుడు. 
 

యౕీ బటలి ఱచ భరొకయధింగస కాడా లసోఖ్ాోనిింఙాయు. ఎుాడు త్న బకచో ఱ కోరకెఱన కయుణ ింఙాఱో, ఎుాడు 
త్ాన లసర కి అింద్ధరసలసఱో తె్యౌవహనలసడు శభమజోుడు. 
 

యౕీ ఴింకయుఱచ కాడా రకిండుయధ్ాఱ లసోఖ్ోఱన రయసద్ధింఙాయు. శఽఴహి , వహుత, ఱమభుఱ శభమభు 
న ర ింగ నలసడు గనక బగలసనడు శభమజోుడు. అిందర నీ శభభుగస చచ ళరత్భు గఱలసడు గనక 
శభమజోుడు. 
 

యౕీ య.య. రసభానజన్ తయుల ైమోయ (2.8.9)నిండి ఙెపహాన ఉద్ాషయణ. యౕీనఽవహింయౘళత్ాయభున శోింబభునిండి 
ఫమఱాడళఱవహన శభమభు తె్యౌవహనలసడు గనక అచోత్ణడు శభమజోుడు – ఇయణ మాన్ త్ూణ్ ుడె ై
నుసాింగు అనుప ాడుద్ ేఅళన్ యమత్ త్ోనిిమ ఎన్ వహింగపహా రసన్. 
 

నుత త్న భాగళత్ింఱో ఈ ఘటాి నికి శింఫింధ్ధించిన దోిం 

షర  శరసవకఽత్ణఱన్ గఱిండనచ రయోౘదిండు భాఴహిం శ 

త్వయుడె ైఎిందన ఱేడు, ఱేడని శత్ణన్ ద్ెైత్ణోిండు త్ర జిం యౕీ 
నయవహింయౘకఽతనిండ ెనచోత్ణడు నానా జింగభ యసు ళరో 
త్ెయ గయాింఫుఱ ననిాద్ఴేభుఱ నదుిండ రభాళింఫుత్ోన్. 
 

ముదికసఱభున క రసజు అళఱింబిింళఱవహన ఆయు యధభుఱెైన ళూోషభుఱన యౕీ రసధ్ాకఽవుళసవహో  ి
రయసో యింఙాయు – ముదిభు, శింధ్ధ, ఇత్యుఱ శషకసయభు, ఇదుయు ఴత్ఽళుఱ భధో నుత యు, దిండమాత్ర, 
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లేచిముిండుట – ఇళనీా నుసిండళుఱ యజయసయధ్ధయ ై యౕీకఽవుబగలసనడు నియూపహింఙెన గనక ఆమన 
శభమజోుడు. 
 

యౕీ శత్ోదే్లో లసవహవు  – బగళింత్ణడే బూత్ బయవోద్ ళయోభానభుఱచ తె్యౌవహనలసడు. వడఽత్ణళుఱన 
రళర ోఱోజేమున. గషీభుఱ గత్ణఱెర గ నలసడు. జనన భయణ శభమభు తె్యౌవహనలసడు. కనక 
శభమజోుడు. 
 

361. షయయహర ః 
మజోభుఱింద అర ాించిన షయశసఱన వవకర ించ షర . 

ఒిం షయయహయయ ేనభః 
 

ఈ నాభభున „షయయహర ః‟ అనే కే నాభభుగసన, „షయః‟, „షర ః‟ అనే రకిండు నాభభుఱచగసన కాడా 
లసోఖ్ాోనకయోఱచ ర గణ ింఙాయు. 
 

షయయహర ః 
„మజోేవణ షయరసాగిం షయత ఇత షయయహర ః‟ – మజోభుఱింద అర ాించిన షయశసఱన షర ించలసడు 
షయయహర  – ఇిందకచ రభాణింగస గీత్ (9.2.4)నిండి – అషిం శ  శయవమజాో నాిం భోకసో  చ రబురళే చ – అని 
యౕ ీఴింకయుఱచ ఉద్ాషర ింఙాయు. శకఱమజోభుఱకచన భోకోన, యసవబృని కాడా త్ానేనని యౕీకఽవుబగలసనడు 
వెఱయఙెచన. శకఱదే్ళత్ఱచ షర మళత్ాయభుఱచ. మజోమాగసదఱఱో అర ాించ షయశసఱన ఆమా 
దే్ళత్ఱ యూభున యౕీషర యే గశీ ించన. షయరసాగభున తీశకొనే దే్ళత్ఱ శింఖ్ో 33 అని 
ఫఽషద్ాయణోకోనివత్ణో ఱో  ఙెాఫడిింద్ధ. 

ఏకసదఴ యుదర ఱచ  - 11 

ద్ావదళసద్ధత్ణోఱచ - 12 

అవిళశళుఱచ  - 8 

ఇిందర డు, రజాత - 2 

బతో్భు  - 33 

„షృ‟ అనే ధ్ాత్ణళునిండి „షయస్‟ అనే దభు ళశో ింద్ధ. దీ్నికి „ఇచచట‟ అనీ, „తీవహకొనట‟ అనీ 
రకిండయుభుఱచ ఙెాళచచన. బగళింత్ణని వేయించి బకచో ఱచ శింత్వహింత్ణయు. బకచో ఱన అనగశీ ించి 
బగళింత్ణడు శింత్వహించన. ఈ యధింగస కాడా ఆమన షయయహర . 
 

శభమిం ఴఽతవహదిిం యో జాో త్ావ త్బేో యీమిం భుద్ా 
దత్ేో  షృత్ిం షయవెతో ఴచ ద్మీత్ ేశ షయ శీఽత్ః 
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షయతీత షర ర వఘాాన్ అనాద్ానవేణ నిత్ోఴః 
షయయహర ర త నుతర కోః షోయౖసి యుళ్చచక నాభత్ః 
(ఇకెడ „శభమజో‟ నాభభుత్ో శింఫింధభు కఱచఫడినద్ధ!) లేదో్ కోభయన శభమభు తె్యౌవహ, త్న 
బకచో ఱకచ శిందఱచ ఇచిచ ఆనింద్ధించలసడు. ఆ బకచో ఱచ అగ ామింద అర ాించ షయశసన తీవహకొనలసడు. 
బకచో ఱొనర ించ అనాద్ానభుళింటి ుణోకసయోభుఱకచ కయౌగే యఘాాఱన నుత గొటలి లసడు గనక 
„షయయహర ‟మని ఙెాఫడున. 
 

షయః 
(యౕీకకచళఱో యసయధ్ధ నిండి) ుయువశకోింఱో - అఫధాన్ ుయువిం యిం – అని ఙెాఫడినద్ధ. దే్ళత్ఱచ త్ాభు 
ఙేవే మజాో నికి యరసటలాయువణనే యళుగస ఫింధ్ధింఙాయట. ఈ యధభుగస బగళింత్ణడే షయ. 
 

షర ః 
నుసభుఱన షర ించలసడు యౕీభనాారసమణుడు. 
షర మన రకిండక్షయభుఱచ 
షర యించన నుసత్కభుఱ నింఫుజనాభా 
షర  నీ నాభశ భభు 
షర  షర  నుప గడింగ ళఴమ  షర  యౕీకఽయౖసు  
 

యాౘభోఘమ్  చ శీయోఽణామ్ షయరసాఘమ్ కతీ్ణవవషమ్ 

ళయుఴచ మ ేషర ద్వేత త్యసీద్ షర యషమ్ శీఽత్ః – భయౘభాయత్భు. ళసింతయవభు. 330.3 
ననా శీర ించినలసర  నుసభుఱన షర ింత్ణన. ఇింకస మజోభుఱఱో షయరసాగభున వవకర ింత్ణన. 
నాళయుభు కాడ నీఱభు (షర ళయుభు). కనక ననా „షర ‟మిందయు. 
  
 

362నిండి 379ళయకచ నాభభుఱచ యలసశదే్ళుని ఱక్ష్మీతత్వభున శో తించ నాభభుఱచగస యౕీ బటలి ఱచ 
లసోఖ్ాోనిింఙాయు. 
 

యౕీశకోభు (ఋగవేదభు. యౌభాగోఱక్ష్మీ ఉనివత్ణో ) 
 

త్భకచ యౌభాగోఱక్ష్మీయదోన ఉద్ేయించభని కోర న ద్ేళత్ఱకచ యౕీభయౘయవణు ళు ఇఱా ఙెనుసాడు – ద్ేళత్ఱారస! త్ణరీమ, 
త్ణరీమాతీత్, శరోవత్ెట, శయవభింత్రా శనగత్, పఠ, ఉపఠ, ద్ేళత్ార ళఽత్, చత్ణయుాజ అయన ఱకి్ష్ీ (యౕీ)ని 
శ యణీమభు ఙేవహ 15 ఋకచెఱఱో ధ్ాోనభు ఙేమిండి. 
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యౕీ గణేళసమ నభః 
అథ యౕీభయౘఱక్ష్క్ీయ నభః 
 

శ యణోళరసు బృత ించదఴయచశో శకోశో 
ఆనింద కయుభ చికోీత్ేనిురసశత్ా ఋవమః 
యౕీయగ ాళవచత్ణభయో ద్ేళత్ే 
ఆద్ాోవహోయత ర ऽనవణి బః 
చత్ణరీు ఫఽషతీ 

ించబౄ వయౖౌు య తరవణి భౌ 
త్త్ోऽయౖసి  ళనవణి బః 
అనాో య రయసో య ింకోిః 
జపే యనియోగః 
 

(ఈ యౕీశకసో నికి ఆనింద, కయుభ, చికోీత్, ఇింద్ధరసశత్ణఱచ ఋవణఱచ. యౕీర త్ాోదఱచ ఋకచెఱచ. 14 ఋకచెఱకచ 
ఆనింద్ాదఱచ ఋవణఱచ.  „శ యణోళరసు ిం‟త్ో బదఱగు భూడు ఋకచెఱకచ ఛిందశస „అనవణి ప్‟. „కసింయత వహీత్‟ 
ఋకచెనకచ ఛిందశస „ఫఽషతీ‟. త్యులసత రకిండిింటికి ఛిందశస „తరవణి ప్‟. త్యులసత ఎనిబృద్ధింటికి ఛిందశస 
„అనవణి ప్‟. చిళర  రయసయ ింకోికి ద్ేళత్ అగ ా. బీజభు „శ యణోళరసు ిం‟ అననద్ధ. కసింయత వహీత ఇత ఴకోిః.) 

చిత్రింఱో – కొఱాహ ూర్ యీౕభయౘఱక్ష్ిీ  
షర ః ఒిం 

 

శ యణో ళరసు ిం షర ణ ిం శళయు యజత్శరజాిం 

చింద్రా ిం శ యణీయళిం ఱక్ష్మీిం జాత్లేద్ో  భ ఆళష  

అగ ాద్ేలస! శళయుకసింతళింటి చామగఱద్ీ, నుసనుసఱన షర ించిలేవేద్ీ, ఫింగసయు 
ల ిండి యౘరసఱన అఱింకర ించకొనాద్ీ, చిందర నిళింటి ఆయోౘదిం కఱద్ీ, 
శళయుభమమ ైనద్ీ అయన భయౘఱక్ష్ిీని నా కొయకచ ఆలసషన ఙెయో! 
 

త్ాిం భ ఆళష జాత్లేద్ో  ఱక్ష్మీభనగసబృనీమ్  

మయసోిం శ యణోిం యింద్ేమిం గసభఴవిం ుయుయౖసనషమ్ 

ఒ అగ ాద్ేలస! ఎళర  కఽనుసకటాక్షింత్ో నాకచ ఫింగసయిం, గోళుఱచ, గురసీ ఱచ, ఫింధళుఱచ 
శింనుసర ోమ ైనలో ఆ భయౘఱకి్ష్ీని నాకడకచ ఆలసషన ఙెయో. ఆమ  నాళదునిండి 
యడినుత నటలో  చడు. 
 

అఴవూరసవిం యథభధ్ాోిం షవహోనాద రఫో ధ్ధనీమ్  

యీమిం ద్ేయభుషవయే యౕీరసీ ద్ేయయుజ వత్ామ్  
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గురసీ ఱచ ూనిచన యథిం భధోన ఆవనరసఱెైనద్ీ, త్న రసకన ఏనగు ఘ ింకసయింత్ో శచిశో  ళునాద్ీ అయన యౕీద్ేయని 
ఆయౘవనిశో నాాన. యౕీద్ేయ! నీళు నాళదు  శింత్ోవింగస న ఱకొనిముిందళుగసక! 
 

కసిం యత వహీత్ాిం శ యణోనుసర కసరస భారసు ర ిం జవఱింతీిం త్ఽనుసో ిం త్యామింతీమ్  

ద్ేీ వహుత్ాిం దీళరసు ిం త్ాబృషో షవయే యీమమ్  

చియుదయయౘశింత్ో కాడినద్ీ, ఫింగసయుకోటఱో ళవహించనద్ీ, కయుణాశవయూపహణ , త్ేజశసవయూపహణ , ఆనిందశవయూపహణ , 
ఆనిందిం రయసద్ధించనద్ీ, దీింఱోఆవనరసఱయనద్ీ, దీింళింటి చామగఱద్ీ అయన ఆ యౕీద్ేయని ఇకెడ 
యసక్ష్ాత్ెర ింభని నుసర ర ుశో నాాన.  
 

చింద్రా ిం రభాయసిం మఴయస జవఱింతీిం యీమిం ఱోకే ద్ేళజుయౖసి భుద్ారసమ్  

త్ాిం ద్ధీనీబౄిం ఴయణభషిం రద్ేోऽఱక్ష్మీరేీ నఴోత్ాిం త్ావిం ళఽణే 
చిందర నిత్ో నుత యౌనద్ీ, త్ేజఞళింత్మ ైనద్ీ, త్న కీర ోచింద్ధరకఱళఱన ద్ేద్ీోభానింగస రకసయశో నాద్ీ, ద్ేళత్ఱఙే ూజఱచ 
అిందకొననద్ీ, కయుణాశవయూపహణ , ద్ాీనిా ధర ించినద్ీ, „ఈిం‟ అనే బీజభింత్రా నికి భాళింగస యరసజిఱచో త్ూనాద్ీ 
అయన భయౘఱక్ష్ిీని నేన ఴయణుజొచచత్ాన. ఒ ద్ేయ! నినా నుసర ర ుశో నాాన. నా ద్ార దరయిం తీర నుత యేఱా కయుణ ించ. 
 

ఆద్ధత్ోళరేు త్యత ऽధ్ధజాత్ో ళనశాతశోళ ళఽక్ష్ోऽథ బిఱవః  
త్శో పఱాని త్యసనదనో  భామాింత్రసమాఴచ ఫాయౘో అఱక్ష్మీః  
శయుోని ళన ా కఱద్ానా! ళనానికి అధ్ధతయ ైన బిఱవళఽక్షిం నీ త్నుత భశ భఙే ఉదాయించిింద్ధ. నీ త్శసింబూత్ాఱెైన 
ద్ాని పఱాఱచ అజాో నమ ైనఱోయౌ ఆటింకసనీా అభింగలకయమ ైన ఫాషో ఆటింకసనీా త్ొఱగ యసో య గసక! 
 

ఉపెైత్ణ భాిం ద్ేళశఖ్ః కీర ోఴచ భణ నా శష  

నుసర దయూాత్ోऽవహీ రసఴేి ऽేవహీన్ కీర ోభఽద్ధి ిం దద్ాత్ణ మ ే 

కచఫయయుడ, కీర ోద్ేళుడ ఐఴవరసోఱత్ో ననా ల నాింటి రసలసయౌ. నీ అనగీషిం ూర ోగస శింత్ర ించకొనా ఈ ద్ేఴింఱో 
నేన జనిీింఙాన. కీర ోని, ఐఴవరసోనిా నాకచ రయసద్ధించ. 
 

క్షుతానుసయసభఱాిం జేోయౖసు భఱక్ష్మిం నాఴమాభోషమ్  

అబూత భశభఽద్ధి ిం చ శరసవిం నియుు ద మే గఽయౘత్  

ఆకయౌ దుాఱత్ో కఽయించినద్ీ, యౕీద్ేయకింటే భుిందగస జనిీించినద్ీ అయన జేోయౖసి ద్ేయని (అఱకి్ష్ీని) నేన నాఴనిం 
ఙేయసో న. నా గఽషింనిండి అభాగో, అశభఽది ఱన ూర ోగస నియూీయౌించి అనగీశ ించ. 
 

గింధద్ావరసిం దరసధరసష ిం నిత్ోుయౖసి ిం కరీఴహణ మ్  

ఈఴవరీగిం శయవబూత్ానాిం త్ాబృషో షవయే యీమమ్  

శగింధ్ానికి ఆఱలసఱమ ైనద్ీ, జయింనఱయ కసనిద్ీ, శత్త్ిం నుౌఴహికత్నిచచనద్ీ, శకఱ శింనారసఱా, శభశో 
జీళుఱకచ నామకచరసఱెైనద్ీ అయన భయౘఱక్ష్ిీని ఇకెడ ఆలసషన ఙేశో నాాన. 
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భనశః కసభభాకాతిం లసచః శత్ోభయౕభశ   
యనాిం యూభనాశో భయ యౕీః ఴమీత్ాిం మఴః  
యౕీద్ేయ! భనశసఱో జనిింఙే ఉద్ాతో్ ఆకసింక్షఱన, శింత్ోయౖసనిా, లసకచెఱో శత్ాోనిా, గోశభఽద్ధిఙేత్, ఆయౘయ శభఽద్ధిఙేత్ 
కయౌగే ఆనింద్ానిా నేన చయ చడాయౌ. నాకచ కీర ో కఱచగుగసక! 
 

కయుమేన రజాబూత్ా భయ శింబళ కయుభ  

యీమిం లసశమ మే కచఱే భాత్యిం దీభాయౌనీమ్  

కయుభ భషరీష! నీకచ ుతరకగస జనిీించిన భయౘఱకి్ష్ీ నాకచ యసక్ష్ాత్ెర ింఙాయౌ. త్ాభయుళువఱ భాఱ ద్ాయౌచనద్ీ, 
వహర శిందఱకచ అధ్ధద్ేళత్ా, త్యో్ అయన ఆమ న నా కచఱింఱో శత్త్ిం ళవహింఙేమాయౌ. 
 

ఆః శఽజింత్ణ వహాగసి ని చికోీత్ ళశ మే గఽశే  
ని చ ద్ేయిం భాత్యిం యీమిం లసశమ మే కచఱే 
యౕీద్ేయ ుత్ణర డల ైన ఒ చికోీత్ా! నీయు చకెని ఆయౘయద్ారసి ఱన ఉత్ాాదన ఙేమనీ. నా యింట నళువ ళవహింఙాయౌ. ద్ేయ, నీ 
భాత్ా అయన యౕీద్ేయ నా కచఱింఱో నియింత్యిం ళవహిం అనగీశ ించ! 
  

ఆరసుర ిం ువెర ణ ిం ుఴహి ిం పహింగఱాిం దీభాయౌనీమ్  

చింద్రా ిం శ యణీయళిం ఱక్ష్మీిం జాత్లేద్ో  భ ఆళష  

అగ ాద్ేలస! కయుణాూర త్ భనశస గఱద్ీ, దీలసవహనీ, ఆయౘయిం శగ  ఱోకసనిా నుత ఴహింఙేద్ీ, కచింకచభళన ా గఱద్ీ, 
త్ాభయుళువఱ భాఱాధ్ార ణ , చిందర నిఱా ఆయోౘదకసర ణ , ఫింగసయుభమమ ైనద్ీ అయన భయౘఱక్ష్ిీని నా నిబృతో్ిం 
ఆలసషన ఙేయ. 
 

ఆరసుర ిం మః కర ణ ిం మఴహిిం శళరసు ిం శేభభాయౌనీమ్  

శరసోిం శ యణీయళిం ఱక్ష్మీిం జాత్లేద్ో  భ ఆళష  

అగ ాద్ేలస! దమాయురషఽదమురసఱా, గింబూయభూరోీ, దిండిం ఙేఫటిినద్ీ, అిందమ ైన మేనిఙాామగఱద్ీ, శయుోనిఱా 
రకసఴభాన అయనద్ీ, ఫింగసయుభమమ ైనద్ీ అయన భయౘఱకి్ష్ీని నాకోశిం ఆలసషన గసయించ. 
 

త్ాిం భ ఆళష జాత్లేద్ో  ఱక్ష్మభనగసబృనీమ్  

మయసోిం శ యణోిం రబూత్ిం గసలో ద్ాయత ోऽళసవన్ యింద్ేమిం ుయుయౖసనషమ్  

అగ ాద్ేలస! ఎళర ళఱన నేన అర బృత్ ఫింగసయిం, గోళుఱచ, వేళకచరసిండుర , గురసీ ఱచ, వేళకచఱన నుసర పహో ించకొింటానయ అటిి  
భయౘఱకి్ష్ీ ననా ళదయౌల యలనుత కచిండా కఽచు. 
 

మః యచిః రమత్ో బూత్ావ జుషృమాద్ాజోభనవషమ్ 

శకోిం ించదఴయచిం చ యౕీ కసభః శత్త్ిం జపేత్ 

ఎళయు ఱక్ష్మీద్ేయ కఽనుసకటాక్ష్ాయుిం నుసర ర ిశో నాారో లసయు యచిగస, ఇింద్ధరమాఱచ నిగీశ ించినలసర గస ఉింటూ రతరోజు నేతత్ో 
షోభిం ఙేమాయౌ. పెైన త్ెయౌపహన ఱక్ష్మీద్ేయయకె ద్ధశేన భింత్రా ఱన శద్ా జపహశో  ఉిండాయౌ. 
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ఆనను ః కయుభళ్చచళ చికోీత్ ఇత యయీత్ాః 
ఋవమవేో  త్రమః నుతర కసో  శవమాిం యౕీరేళ ద్ేళత్ా 
శరవహది ఱా, ఋవణఱా అయన అనిందడు, కయుభుడు, చికోీత్ణడు భుగుగ యూ ఈ శకోింఱోని ఋవణఱచ. 
భయౘఱకి్ష్ీయే ద్ేళత్. 
 

ద్ాీననే దీఊయూ ద్ాీక్ష్మ దీశింబలే 
త్విం భాిం బజశవ ద్ాీక్ష్మ యేన యౌఖ్ోిం ఱభాభోషమ్ 

దీింళింటి భుఖ్భూ, దీింళింటి ఊయుళుఱా, దీింళింటి కనాఱా గఱద్ానా, దీింనిండి ఉదాయించినద్ానా, 
నేన ద్ేనిళఱన శఖియసో నయ ద్ానిా నళువ నాకచ అనగీశ ించ. 
 

అఴవద్ాయళ గోద్ాయళ ధనద్ాయళ భయౘధన ే

ధనిం మే జువత్ాిం ద్ేయ శయవకసభాింఴచ ద్ేశ  మే 
గురసీ ఱన శభర ాింఙేద్ీ, గోళుఱన శభర ాింఙేద్ీ, శిందఱన శభర ాింఙేద్ీ, ధనానికి అధ్ధద్ేళత్ాయ ైన భయౘఱక్ష్మీ! 
అబూయౖసి ఱనీా న యలేరేటుాడు కయౌగే శఖ్ానిా ఇఙేచ శిందన నాకచ రయసద్ధించ. 
 

ుత్రనుౌత్ర ధనిం ధ్ానోిం షశోయళసవద్ధగలే యథమ్ 

రజానాిం బళవహ భాత్ా ఆమువీింత్ిం కరోత్ణ భామ్ 

ుత్ణర ఱచ, నుౌత్ణర ఱచ, ధనధ్ానాోఱచ, ఏనగుఱచ గురసీ ఱచ ఇత్ాోదఱచ, గోళుఱచ, యథాఱచ శకఱిం రయసద్ధించ. జనఱకచ 
నళువ త్యోౌగస భావహశో నాాళు. ననా ఆమువీింత్ణనిగస నర ింఙాయౌ. 
 

ధనభగ ాయినిం లసముయినిం శరోో ధనిం ళశః 
ధనబృింద్ోర  ఫఽషశాతయవయుణిం ధనభయా త్ే 
అగ ాద్ేళుడ, లసముద్ేళుడ, శయోబగలసనడ, అవిళశళుఱా, ద్ేలేిందర డ, ద్ేళగుయుల ైన ఫఽషశాతీ, 
ళయుణద్ేళుడ త్భ త్భ శిందఱన నీ కఽత్ో అనబయశో నాాయు. 
 

చింద్రా భాిం ఱక్ష్మీబౄళసనాిం శరసోభాిం యీమబౄఴవరీమ్ 

చిందరశరసోగ ా ళరసు భాిం యౕీ భయౘఱక్ష్మీభునుసశీశే 
చిందర నిఱా ఆయోౘదింగస రకసయశో నాద్ీ, ద్ేళత్ఱ ఴకోిగస యరసజిఱచో త్ూనాద్ీ, శయుోనిఱా త్ేజశసత్ో రకసయశో నాద్ీ, 
యౕీద్ేయ, ఈఴవరీ, చిందర శయో అగుాఱ భుళువర నీ త్న భషత్ణో గస కఱద్ీయ ైన యౕీభయౘఱకి్ష్ీని ఆరసధ్ధయసో ిం. 
 

ల ైనత్ేమ యత భిం పహఫ యత భిం పహఫత్ణ ళఽత్రయౘ 

యత భిం ధనశో యత బృనయ భషోిం దద్ాత్ణ యత బృనః 
ఒ గయుత్ీింత్ణడా! యత భయశిం గోీ ఱచ. ళఽత్ార శయుని శింషర ించిన ఇిందర డు యత భయశిం గోీ ఱనీ. యత భమాగిం నియవర ోిం 
ఆయశో నా నాకచ ువెఱింగస ధనానిా రయసద్ధించనీ. 
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న కోీ ధ్ో  న చ భాత్సయోిం న ఱోభో నాయభాభతః 
బళింత కఽత్ుణాోనాిం బకసో నాిం యౕీశకోిం జపేత్సద్ా 
ుణోిం ఙేవహన బకచో ఱకచ కోిం రసద, భాత్సయోిం ఉిండద, ఱోబిం నయశో ింద్ధ, దయుుద్ధి  ుటిద. లసర కి అయబిం 
కఱచగద. బకోిని నుప ింద్ధ లసయు యౕీశకసో నిా శద్ా జిం ఙేమాయౌ. 
 

ళయషింత్ణ త్ే యభాళర  ద్ధలో అబరశో యదోత్ః 
రోషింత్ణ శయవబీజానోళ ఫరషీ ద్ధవయౖత  జశ  
నీ కఽత్ో యదోఱోత్ాముకసో ఱెైన మేఘాఱచ రేయింఫళలగల ళర షించనీ! యతో్నాఱచ మాళత్ణో  చకెగస బఱకకతో ఏుగస 
పెయుగనీ! బగళింత్ణని నిింద్ధింఙేలసయు నివరబృించనీ! 
 

దీపహరయే ద్ధీని దీషవేో  ద్ాీఱయే దీ దఱళమత్ాకి్ష్ 

యఴవపహరయే యవణు భనయऽనకాఱే త్వత్ాాదదీిం భయ శనిాధత్సవ 
దీభింటే ఇవిడేద్ానా, దీకచభారీ, ద్ాీనిా ఙేత్ ధర ించినద్ానా, దీనిలసవహనీ, త్ాభయ రేకచఱళింటి యళసఱమ ైన 
కనాఱచ గఱద్ానా, ఱోకసనికి పహరమమ ైనద్ానా, యవణు ళు భనశసకచ అనకాఱచరసఱెైనద్ానా, నీ నుసదద్ాీఱన నాపెై 
మోపహ ననా అనగీశ ించ. 
 

మా యస ద్ాీశనయసు  యుఱకటిత్టీ దీత్రా మత్ాక్ష్మ  
గింబూరసళయోనాబుః శోనబయనబృత్ా యబరళయతో ే తో్రీమా 
ఱక్ష్మీర ుల ైోయగజేింద్ెై ిభణ గణఖ్చిత్ెై యససాపహత్ా శేభకచింభ ైః 
నిత్ోిం యస దీషయసో  భభ ళశత్ణ గఽశే శయవభాింగఱోముకసో ః 
దీింబౄద ఆవనరసఱెై ఉనాద్ెళరో, యయసో యమ ైన పహయుదఱచగఱలసరకళరో, త్ాభయరేకచఱళింటి నేత్రా ఱచ గఱలసరకళరో, 
ఱోత్ెైన నాబు గఱలసరకళరో, శోనాఱభాయింత్ో ళింగ ళునాలసరకళరో, శవచామ ైన ళఱచళఱచ ఉతో్రీమిం ధర ించినలసరకళరో, 
యత్ాాఱచ నుప ద్ధగ న ఫింగసయు కఱళసఱ జఱింత్ో ద్ేళఱోకింఱోని ళవవిీత్భ గజరసజుఱఙే అబుఴేకిింఫడుచనాద్ెళరో, 
ద్ాీనిా ఙేత్ ధర ించినలసరకళరో, శయవభింగల శవయూపహణ య ైనద్ెళరో, అటిి  భషఱకి్ష్ీ నా గఽషింఱో శద్ా శయవలేలఱా 
నిళవహించనీ! 
 

ఱక్ష్మీిం క్ష్మయశభుదరరసజత్నమాిం యౕీయింగధ్ామేఴవరీమ్ 

ద్ావబూత్ శభశోద్ేళళనిత్ాిం ఱోకకచకద్ీనుసింకచరసమ్ 

యౕీభనీిందకటాక్షఱఫి యబళద ర్శేీిందరగింగసధరసమ్ 

త్ావిం త్ెైఱిోకో కచటలింబినీిం శయవహజాిం ళింద్ే భుకచిందపహరమామ్ 

భాగసోనికి ఆఱలసఱమ ైనద్ధ, క్ష్మయశభుదరరసజ త్నమా, యౕీయింగింఱో ల ఱవహన ద్ేయ, ద్ేళఱోక వో ఱిిందర నీ ద్ావజనింగస 
ఙేశకొనాద్ీ, ఱోకసనికి ఏకకచక ద్ీింగస భావహశో నాద్ీ, ఎళర  భఽదఱ కటాక్షింత్ో ఫరషీ ఇిందర డు గింగసధయుడు ల ైబళిం 
శింత్ర ించకొనాారో ఆమే, భూడుఱోకసఱన త్న కచటలింఫింగస ఙేశకొనాద్ీ, త్ాభయ కొఱనఱో ఉదాయించినద్ీ, 
భయౘయవణు ళుకచ పహరమాతపహరమమ ైనద్ీ అయన నీకచ నభశెర శో నాాన. 
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వహదిఱక్ష్మీరోీక్షఱక్ష్మీయజమఱక్ష్మీశసయశవతీ 

యౕీఱక్ష్మీయవయఱక్ష్మీఴచ రశనాా భభ శయవద్ా 
త్ఱచిన భాత్రా న కోర కఱన న యలేరేచ వహదిఱకి్ష్ీగసన, భుకోిని అనగీశ ింగఱ మోక్షఱకి్ష్ీగసన, యజమానిా 
వహద్ధి ింజేవే జమఱక్ష్ిీగసన, దీకసయసయింఱో ఉదాయించినద్ీ, శిందయౌఙేచ యౕీద్ేయగసన, ళరసఱచ రయసద్ధింగఱ 
ళయఱకి్ష్ీగసన యరసజిఱచో త్ూనా నళువ శద్ా శయవలేలఱా నాకచ రశనారసఱళుగస ఉిండుగసక! 
 

రసింకచళౌ నుసఴభబూతభుద్ార ిం కరకచయవషింతీిం కభఱాశనయసు మ్ 

ఫాఱాయె కోటి రతభాిం తరణేత్రా ిం బజేషభాద్ాోిం జగద్ీఴవరీిం త్ావమ్ 

ళయ, అబమ భుదరఱచ ఙేత్ ద్ాయౌచనద్ీ, నుసఴ అింకచళసఱన ఙేత్ ధర ించినద్ీ, దీనిలసవహనీ, కోటి ఫాఱశయుోఱ  రకసఴిం 
కఱద్ీ, భూడు కనాఱచ కఱద్ీ, ఆద్ధఴకోీ, జగద్ీఴవరీ అయన ఆమ న నేన శో తయసో న. 
 

శయవభింగఱ భాింగఱేో యలే శరసవయుయసధ్ధకే 

ఴయణేో త్రయింఫకే ద్ేయ నారసమణ  నమోऽశో  త్ే 
నారసమణ  నమోऽశో  త్ే 
నారసమణ  నమోऽశో  త్ే 
భింగఱళఱకఱాో  భింగలకయమ ైనద్ానళు, భింగలిం రయసద్ధింఙేద్ానళు, శకఱ యభాఱన యసధ్ధించి ఇఙేచద్ానళు, ఴయణు 
నుప ిందడానికి ముకోమ ైనద్ానళు, భూడు కనాఱచనాద్ానళు అయన ద్ేయ! నారసమణ ! నీకచ నా నభయసెయభు. 
నారసమణ ! నీకచ నా నభయసెయభు. నారసమణ ! నీకచ నా నభయసెయభు. 
 

శయవహజ నిఱయే శరోజషవేో  ధళఱత్రసింయక గింధభాఱోళలభయ 
బగళత షర ళఱోభయ భనయజేో  తరబుళనబూతకర  రవదభషోమ్ 

దీలసవహనీ, ఙేత్ ద్ాీనిా యత్రమ ైన త్ెఱోని ళయసో ే ఱన శగింధూర త్ భాఱన ధర ించి ళలబుింఙేద్ానా, బగళతీ, షర  
అరసి ింగీ, కోర కఱన ర గ  యళడేయుచద్ానా, భుఱోో కసఱన నుత ఴహించి కసనుసడేద్ానల ైన నళువ ననా అనగీశ ించ. 
 

యవణు తీాిం క్షభాిం ద్ేయిం భాధయిం భాధళపహరమామ్ 

యయౖతు ః పహరమశఖిం ద్ేయిం నభాభోచోత్ళఱోభామ్ 

యవణు తీా, బూద్ేయ, త్ణఱవహబకెగస అఱరసయుత్ణనాద్ీ, భాధళుని పహరమురసఱా, యవణు ళు పహరమశఖ, యవణు ళుత్ో 
కాడిన ద్ేయ, నేన నభశెర శో నాాన. 
 

ఒిం భయౘఱక్ష్మీ చ యదీశే యవణు తీా చ ధ్ీభశ  
త్నయా ఱకి్ష్ీః రఙోదమాత్ 

భయౘఱకి్ష్ీని త్ెఱచశకొింద్ాిం. యవణు తాయ ైన ఆమ న అిందకకచ ధ్ాోనిద్ాు ిం. ఆ ఱక్ష్మీద్ేయ భనఱకచ పేరయణనిచచగసక. 
 

యౕీళయచశోభామువోభారోగోభాయధ్ాత్ ళభానిం భశ మత్ే 
ధనిం ధ్ానోిం యిం ఫషృుత్రఱాబిం ఴత్ శింళత్సయిం ద్ీయఘభాముః 
ఋణరోగసద్ధద్ార దరయనుసక్షుదభఽత్ోళః 
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బమళలకభనయసో నుస నఴోింత్ణ భభ శయవద్ా 
భయౘఱక్ష్మీ! ళయచశస, ఱోటలఱేని జీయత్ిం, భించి ఆరోగోిం నాకచ రయసద్ధింఙే ళనాఱచ శద్ా శయవలేలఱా యచనీ. 
ధనధ్ానాోఱచ, యశింద, ుత్ణర ఱచ, నరేలల ద్ీరసఘ ముశస నాకచ ఙేకాయనీ. అుా, రోగిం, ద్ార దరయిం, ఆకయౌ, 
అకసఱభయణిం, బమళలకసఱచ, భానవహక ళోధఱచ ఇత్ాోదఱచ నయించనీ. 
 

యీయే జాత్ యీమ ఆనిరసోమ యీమిం ళయో జర త్ఽభోో దధ్ాత్ణ 
యీమిం ళయసనా అభఽత్త్వభామన్ బజనోి శదోః శయత్ా యదధోన్ 

యౕీద్యే ఙేరేలసర ని ఐఴవయోిం ళర శో ింద్ధ. శింద, ద్ీరసఘ ముళు ఙేకాయుత్ణింద్ధ. లసయు ఐఴవయోింఱో త్ణఱత్ూగుత్ూ 
భయణింఱేని వహుతకి ఙేయుకొింటాయు. శత్వయమే లసయు కీర ోని, యజమానిా నుప ిందత్ాయు. 
 

యీమ ఏల ైనిం త్చిరిమాభాదధ్ాత 

శింత్త్భఽఙా ళవట్ కఽత్ోిం శింధతో్ిం శింధ్ీమత్ే రజమా యబు: 
మ ఏళిం లేద 

భించియ అనీా ఱక్ష్మీ ద్ేయయే – ఇఱా త్ెఱచశకొనాలసడు ఱక్ష్మీద్ేయని ఙేయుకొింటాడు. భింత్రముకోింగస ఎఱోుాడ 
మాగిం ఙేమాయౌ. అఱాఙేవేలసడికి ుత్రశింద, యశింద ఱబుశో ిందని గీశ ింఙాయౌ. 
 

ఒిం భయౘద్ేల ైో చ యదీశే యవణు తీా చ ధ్ీభశ   
త్నయా ఱక్ష్మీః రఙోదమాత్  

~ ఒిం ళసింతః ళసింతః ళసింతః ~   

భయౘద్ేయయ ైన ఱక్ష్మీద్ేయని త్ెఱచశకొింద్ాభు. యవణు తాయ ైన ఆమ న అిందనిబృతో్ిం ధ్ాోనిద్ాు ిం. ఆ ఱక్ష్మీద్ేయ 
భనఱకచ పేరయణనిచచగసక! 
 

 

*శకోభు http://kadambakusumam.blogspot.com నిండి కసప ఙేవహనద్ధ. త్ెఱచగు అనలసదభు యసవబృ జాో నానింద 
యచన (యౕీరసభకఽవు  భఠిం రచయణ) నిండి కసప ఙేవహనద్ధ* 
 

 

 

362. శయవఱక్షణ ఱక్షణోః 
- శకఱ యబఱక్షణభుఱకచన నిఱమమ ైనలసడు. 
- అనిా శదగ ణభుఱకచన రభాణభు. 
- అనిా యళవోవణఱ ళఱోన యభ శత్ోభని ఙెాఫడులసడు. 
- శకఱ ళశో యూభున దర శించకొనదగ నలసడు. 

ఒిం శయవఱక్షణ ఱక్షణాోమ నభః 
 

http://kadambakusumam.blogspot.com/
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బగళింత్ణని శకఱ యబఱక్షణభుఱన తె్ఱచుత్ూ యౕీబటలి ఱచ ఉద్ాషర ించిన ధ్ాోనళలో కభు –  

ధ్ాోయతే్ కభఱ గరసాబమ్ ద్ేళమ్ ఱక్ష్మీ తశోత్ః 
కభఱాఱమ శ తీఴ యబూఴహత్ కయదవమమ్ 

కభఱభునకచ అింత్రసాగభుళఱె ఉనాలసడు, క ఙేత్  యౕీఱక్ష్మీనిఱమభగు దీభున, భరొకఙేత్ 
ఆముధభుఱ రసజయన చకభీున ధర ించినలసడున అయన ఱక్ష్మీతని ధ్ాోనిింత్ణన. 
 

యౕీ బటలి ఱచ రయసో యించిన భింత్రభు –  

ుిండరకీసక్ష! శకఱ శఖ్ యౌభాగో లసర ధ్!ే 
 

యౕీ య.య. రసభానజన్ తయుల ైమోయ (1.9.1)నిండి ఉద్ాషర ింఙాయు. ఇింకస యవణు ురసణభుఱో ఙెపహానద్ధ – 

ఴోత్ామ్ శయవద్ేలసనామ్ మ మౌ ళక్షశుఱమ్ షరఃే – నుసఱకడయౌనిండి ల ఱచళడిన ఱక్ష్మీదే్య 
యౕీభయౘయవణు ళు ళక్షశుఱభు నఱర ించినద్ధ. 
 

యౕీ ఴింకయుఱ లసోఖ్ో – అనిా యధభుఱెైన ఱక్షణభుఱచ (రభాణభుఱచ) ద్ావరస శావిభుగస 
తె్యౌమఫడులసడు. అనగస జాో నభుళఱో, బకిోళఱో, యోగభుళఱో, త్యెభుళఱో – అనిా ళలధనఱళఱోన ఆ 
యభాత్ణీడే శత్ోభుగస అళగత్భగున. 
 

ధయీచకీభు యచయత్ యళయణ. ఏమ ైనా యవమభు తె్యౌవహకొనడానికి 4 భాయగభుఱచనాయ. 
రత్ోక్ష రభాణభు – శవమభుగస ఇింద్ధరమ జాో నభుత్ో తె్యౌముట. 
ముకిో రభాణభు – రోక్షభుగస తె్యౌముట (నుప గళఱో నిుా). 
ళసశో ిరభాణభు – లేదభుఱళింటి ళసశోభిుఱచ ఙెపహానద్ధ. 
అనబళ రభాణభు – అనబళభుళఱో తె్యౌమునద్ధ (త్ఱనొపహా ళింటి యవమాఱచ) 
 

ఈ అనిా రభాణభుఱద్ావరసన బగళింత్ణని తె్యౌవహకొనిన భయౘనభాళుడు యౕీరసభకఽవుయభషింశ. 
ఆమన బగళింత్ణని చడగయౌగ ర . బగళింత్ణని ఎడఫాటల బర ింఱేకచిండిర  (గసయౌ ఱేకనుత తే్ భనభు 
బర ింఱేనటలో ). ళసశోభిుఱళఱోన, గుయుళుఱళఱోన బగళింత్ణని తె్యౌవహకొనిర . శభాధ్ధవహుతఱో బగళింత్ణని 
ఐకోభయోర . 
 

యౕీ శత్ోదే్లో లసవహవు  – ఱోకభుఱో అనిా ళశో ళుఱచ, కసయోభుఱచ బగళింత్ణని శచిించన. అనిాింటికిని 
ఆమనే కసయణభు. అనిాింటా దే్ళుడునాాడు. 
 

363. ఱక్ష్మీ లసన్ 

శద్ా యౕీఱక్ష్మీదే్యత్ో కాడిముిండులసడు. వహర గఱలసడు. యౕీనాధడు. యౕీనిలసశడు. 
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ఒిం ఱక్ష్మీ ళత్ ేనభః 
 
భుిందభాట – యౕీ బటలి ఱ లసోఖ్ోన ఆఙాయో యౕీనిలసశ రసఘళన్ అనళద్ధింఙాయు. ఆ  శభమింఱో ఆమన 
ఙెపహాన యవమభు – బగళింత్ణనకచ, ఱక్ష్మీదే్యకి గఱ అనఫింధు త్త్వభున గుయుళు కఽళఱన 
తె్యౌవహకొనళఱవహనద్ధ. 
 

ఱక్ష్ాీయ చ నిత్ో ముకోత్ావత్ ఱక్ష్మీ లసనిత కథోత్ే – యౕీదే్యత్ో నిత్ోభు కాడిముిండులసడు ఱక్ష్మీలసన్. ఆ త్యోౌ 
జగనాీత్. యౕీయింగనాధనికి నిత్ాోననుసయని. లేింకటయభణుని టిురసణ . జనని, జానకి, జగమేఱచ త్యోౌ. 
 

నిత్ోభు, శత్ోభు అయనయ, ఆదోింత్భుఱచ ఱేనియ రకిండు – బగళింత్ణడు, రకఽత. ఈ రకఽతయే 
జగనాీత్ఽక, యౕీఱక్ష్ిీ. ుయువణడే నారసమణుడు. రకఽత, ుయువణఱ ళఱన శకఱ నాభయూనుసత్ీకభగు 
యఴవభు ఉదాయించి, రళర ోఱచో చనాద్ధ. శత్వయజశోమో గుణభుఱళఱో రకఽత ర ణాభభు ఙెిందచనాటలో  
అనిపహించన. భూఱరకఽతయే భయౘఱక్ష్ిీ. 

 

యౕీ బటలి ఱచ ఉద్ాషర ించిన రభాణభు –  

దవమమ్ ద్యే ర ణయ ేయ్ఱాయ ైళ శభయామన్ 

రకసఴమన్ అనాద్ధత్వమ్ ఆత్ీనా రకఽత్ ేశష 

భత్ెరకచః అనయధ్ేిమమ్ రకఽతః రకఽత్ెయైషమ్ 

మత్ోऽషమ్ ఆయీత్ఴచ అశో భూర ోః భయ ఏత్ద్ాతీకస 
యౕీదే్యత్ో నా ర ణమభు జర గ న శభమభున నేన శింత్వహించి య్ఱాశవయూభున అిందర కిని ఙెపహాతని.  
ఈ యభ శత్ోభు ఱక్ష్మీనారసమణుఱ జింటయేగసని లేయులేయుగస కసద. నాళఱెనే ఱక్ష్ిీ కాడ అనాద్ధ 
త్త్వభు. అింత్ోయశ త్భు. నేన, ఈ రకఽత రకిండు ఙేత్ణఱ ఆయౌింగనభు ఙేవహకొింటిబృ. మేబృయుళుయభు 
అాటినిండి కటే. 
 

యౕీ చినీమానింద కాడ ఇదే్ భాళభున యళర ింఙాయు. ఱక్ష్ిీ రకఽత శవయూభు. యవణు ళు ుయువ 
శవయూభు. రకఽతయొకె ఴకిో ుయువణని దీ్పహో ఙే ఙైెత్నోళింత్మ ై భనకచ కనపహింఙే నాభయూనుసత్ీక 
యఴవమ ై ళలబుఱచో చనాద్ధ. కనక బగలసనడు „ఱక్ష్మీలసన్‟ అనఫడున. 
 

364. శబృతింజమః 
- అశింఖ్ాోక వైెనో శభూషభున జయించినలసడు. 
- బగళింత్ణని ఎడఫాటలఙే ఫాధడు బకచో ఱ షఽదమభుఱన జయించి, లసర ని త్నకడకచ తీవహకొనలసడు. 
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ఒిం శబృతింజమామ నభః 
 

శబృతిం ముదిిం జమత ఇత శబృతింజమః – ఇకెడ „శబృత‟ అనగస „ముదిభు‟ అనే అయిభుఱో 
యౕ ీఴింకయుఱచ లసోఖ్ాోనిింఙాయు. ఴత్ణర శభూషభుఱన జయించలసడు గనక శబృతింజముడు. 
 

యౕీ బటలి ఱ లసోఖ్ో – బకచో ఱ కవిభుఱన నాఴనభు ఙేములసడు. బకచో ఱ భనశఱన జయించి, 
యభాత్ణీనినిండి దయమ ైన జీలసత్ీఱకచ ఆనిందభు కాయుచలసడు. 
 

యౕీ రసధ్ాకఽవు ళసవహో  ి– „శబృత‟ అనగస „శభూషభు‟. ఎిందయు ఴత్ణర ళుఱచ దిండెతోనాగసని లసర ని 
జయించలసడు శబృతింజముడు. 
 

 

(1) యీౕ నయవహింషన్ కఽవుభాఙార  ఆింగో యచనకచ ఇద్ధ త్ఱెచగు అనలసదభు.  
(2) బగళద్ీగ త్ ళలో కభుఱ త్ాత్ాయోభు గీత్ాపెరస్, గోయఖ్ూర్ రచయణనిండి.  
 
 

 

 

యౕీ భద్ార భామణభు – అయణోకసిండభు నిండ.ి 
ఫరషీయౕీ కొింపెఱో ల ింకటరసభళసవహో గిసర  శయల శిందయ ళచన గిీంధభునిండ ిశింక్ష్ోి యచినద్ధ. 
యౕీరసభునిఙతే్ ధ్ాాఱచగు లేఱభింద్ధ రసక్షశఱచ నయించట. 
 

రసభఱక్షీణుఱఙేత్ బింగడిన యయాణఖ్ త్న యత దయుడెైన ఖ్యునిత్ో బయపెటలి కొనాద్ధ. ల ింటనే ఖ్యుడు 
మభులలఱాింటి ధ్ాాఱచగ యు రసక్షశఱన పహయౌచి రసభఱక్షీణుఱన చింపహయభీని ఆజాో పహింఙాడు. లసలగల 
యయాణఖ్త్ోడుగస ల యల, వత్త్ోన, ఱక్షీణునిత్ోన యుళసఱఱో కాచని ఉిండిన రసభుడిని చళసయు. రసభుడు 
లసలలన చవహ, శింగత అింత్ా గీశ ించి, “త్భుీడ! నీళు వత్ దగగయ ఉిండు. యయాణఖ్ భాటబౄద ళచిచన యలలన 
నేనిుాడే శింషర ించి ళయసో న” అని ఙెనుసాడు. ఱక్షీణుడు శరేననాాడు. 
 

దనాఱచగ యు రసక్షశఱచ రసభుణ ు  చవహ, యఱాఱచ యవహరసయు. దనాఱచగ  ఫాణాఱత్ో రసభుడు ఆ దనాఱచగ  
యఱాఱన భుకెఱచ ఙేవేళసడు. ఇింకస కచీ ది డెై ఎిండద్ేళుడిఱా భిండిడినుత త్ూ దనాఱచగు ఫాణాఱచ త్ొడిగ , 
కొిండబౄద ళజార ముధిం లేవహనటలో  లసలలబౄద యడిచిపెటాి డు. ల ింటనే లసలగల నేఱకాఱాయు. లసలల యకోింత్ో నేఱ అింత్ా 
త్డివహనుత యింద్ధ. అింత్ా చవహ యయాణఖ్ ఫాళుయుభింటూ భయల యుగకతోనుత య ఖ్యునిభుింద కాఱఫడిింద్ధ. ఖ్యుడిని 
ఎతోనుప డిచి భాటాో డిింద్ధ. 
 

రోవింత్ో భిండిడి ఖ్యుడు దవణుడనే వేనాధ్ధతని చచి “భన ధ్ాాఱచగులేఱ వెైనోభున వహదిిం ఙెయో. నేనే 
భుిందగస దర వనీత్ణడెైన రసభుణ ు  శింషర ించడానికి ల డత్ాన. నా యధిం వహదిిం ఙెయో” అని ఙెనుసాడు. 
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బూభయకీభుఱెైన రసక్షశఱచ ఖ్యుణ ు , దవణుణ ు  ర లేఴహు ించి నియౌఙాయు. లసలలింత్ా ఆ భయౘయణోిం అింత్ా 
దదుర యోౌనుత యేటటలి  ఫొ ఫుఱచ పెడుత్ూ ఫమఱచద్ేరసయు. యధనేబృ ధవనిత్ో ఆకసఴిం ఫదుఱయనుతయింద్ధ.  అుాడు 
రసక్షశఱకచ అభింగలకయింగస, బయోత్ాాత్ింగస దర ాబృత్ాో ఱచ కసనళఙాచయ. 
 

భఽత్ణోభుఖ్ింఱో ఉనా రసక్షశవేనన చచి భషయుష ఱా, ద్ేళత్ఱా, గింధయువఱా, వహది ఱా, ఙాయణుఱా ఆకసళసన 
ఉిండి “గోళుఱకా, ఫరా షీణుఱకా, ఱోకకఱళోణిం కోరేలసయిందర కినీా భింగలిం అగుగసక. శదయశన చకీధ్ార  అయన 
యౕీభయౘయవణు ళు అశయుఱన శింషర ింఙేటటలి  యౕీరసభచిందర డు ఈ రసక్షశఱనిందర నీ శింషర ించి యజమిం నుప ింద్ాయౌ” 
అనాాయు. గీయౘఱనీా యయచిందర ఱన ఙేర నటలి  ఆ రసక్షశఱిందయూ రసభఱక్షీణుఱన శబౄపహింఙాయు. 
 

ఆకసఴింఱో ుటిిన ఉత్ాాత్ాయౌా ఱక్షీణునకచ చుత్ూ రసభుడు “త్భుీడ! ఈ భషో త్ాాత్ాఱచ చళసలస! ఇయ 
రసక్షశ యనాళసనికి ళఙాచయ. భనకచ జమభూ, ఴత్ఽళునకచ రసజమభూ కాడా త్ాదని అనిపహయతో ింద్ధ” అని, ఙెటో 
ఫుయుగుఱో దయగింఱా ఉనా యవత్గుషన చపహ “నీళు ధనయౖసాణ ల ై వత్న అకెడికి తీశకచల యల జాగీతో్గస చశో  
ఉిండు” అని ఙెనుసాడు. ల ింటనే ఱక్షీణుడు భాయు ఙెాకచిండా, ధనరసుణాఱచ ుచచకొని, వత్న ల ింటఫ టలి కొని 
గుషఱోకి ల యలనుత మాడు. 
 

అగ ాఱాగ ల యౌగ నుత త్ణనా రసభుడు కళచిం త్ొడుకొెని, ధనశస ఙేత్ఫుచచకొని, ద్ధకచెఱచ పహకెటిఱేో టలో  నార  మోోగ శో  
ఇళత్యౌకి ళఙాచడు. అుాడు కోీ ధ్ాలేఴింత్ో ముద్ాి నికి వహదిింగసననా రసభుణ ు  చవహ శభశోబూత్ాఱా 
గడగడఱాడినుత మాయ. యళలగల త్ొకచెత్ూ యసగయింఱా నుప ింగ ళశో నా ఖ్యునివెైనోిం రసభుణ ు  శబౄపహించిింద్ధ. కౌయకచని 
యవణోడు, యణిండిత్ణడు అయన రసభుడు కెయసర  ఖ్యవెైనాోనిా కఱమచళసడు. దర ారీక్షుోడెైన రసభుణ ాచవహ 
రసక్షశఱచకాడా ళణ కినుత మాయు.  అుాడు రసభుని యూిం దక్షుని మజోిం నాఴనిం ఙెమోఫూనిన పహనాకనుసణ  
రౌదరయూింఱా ఉింద్ధ. 
 

ఖ్యుడ, న ాిండుభింద్ధ రసక్షశఱా తీక్షణమ ైన ఆముధ్ాఱత్ో రసభుణ ు  భుటిడిింఙాయు. గసమడిన రసభుడు 
బృకిెయౌ కోీ ధిం త్ెచచకొని రసక్షశఱబౄద లేఱాద్ధ ఫాణాఱచ యడిఙాడు. అయ మభనుసళసఱాో గస రసక్షశఱ నుసర ణాఱచ తీళసయ. 
రసక్షశవెైనోిం ఎిండినుత యన అయణోింఱా అయనుతయింద్ధ. అనేకచఱచ ఙాళగస బృగ యౌనలసయు ఖ్యుని ఴయణుజొఙాచయు. 
దవణుడు కోీ ధ్ోద్ధరకచో డెై రసభుని బౄద్ధకిళచిచ కయవింఙాడు. కోపహించిన రసభుడు ఫాణాఱత్ో దవణుని ధనశసన, 
గురసీ ఱన, యసయధ్ధనీ, ఆపెై దవణుని గుిండెఱన, ఙేత్ణఱన చీఱేచళసడు. 
 

కచీ ది డెైన ఖ్యుడ, లసని న ాిండుగుయు వేనాధ్ధత్ణఱచ – ళవోనగసీ బౄ, ఽథగీీళుడ, మజోఴత్ణర ళూ, యింగభుడ, 
దయజముడ, కయయరసక్షుడ, యువణడ, ఆఱకయుీకచడ, మేఘభాయ్, భయౘభాయ్, శయాభుఖ్డ, యుధ్ధరసఴనడ 
– రసభుని బౄద్ధకచర కసయు. ళజరశభానమ ైన రసభుని ఫాణాఱకచ ఆ రసక్షశఱిందయూ కళఙాఱచ ఫరదుఱయనుతయ, 
ధనశసఱా, ఫాణాఱా భుకెఱయ, యకోిం లోడుచకచింటూ బూబృబౄద డినుత మాయు. ఆ ళనిం అింత్ా రసక్షశఱ 
యకోభాింయసఱత్ో నిిండినుత యింద్ధ. 
 

రసభుని ఙేతఱో ఇఱాగ ధ్ాాఱచగులేఱభింద్ధ రసక్షశఱచ కాయౌనుత గస ఖ్యుడు, తరయయుడు భాత్రమే ముదిబూబృఱో 
బృగ యౌమునాాయు. రసభునిబౄద్ధకి ఫమఱచద్ేర న ఖ్యుని ఆపహ తరయయుడు ముద్ాి నికి ళఙాచడు. అఱా ళచిచన తరయయునిపెై 



యీౕ యవణు  శషశరనాభ యతో త్రభు - యళయణ 

39ళ ళలో కభు - 18 ళ పేజీ 

లసడిఫాణాఱచ లేవహ లసనిని మభునికి అతథధగస ింపహింఙాడు రసభుడు. అద్ధ చవహ ఖ్యుడు నిజింగస బమడాా డు. కసని 
అింత్ఱో రోవిం త్ెచచకొని రసభునిబౄద్ధకి ళుర కసడు.  లసర దుర  ఫాణాఱత్ోన ఆకసఴిం నిిండినుత య ద్ధగేాదిం 
త్ెయౌమకచిండా అయనుతయింద్ధ. ఆ ఴయజాఱింత్ో శయోబిింఫిం కాడా కాఫడినుత యింద్ధ. క భద్ధుఙెటలి న పెర కి ఖ్యుడు 
రసభునిబౄద్ధకి యవహరేళసడు. ఆ ఙెటలి న త్ణనకఱచ ఙేవహ, రసభుడు ఫాణాఱత్ో ఖ్యుని ఴరీయిం అింత్ా త్ూటలో త్ూటలో గస 
కొటాి డు. రసభుని ఫాణాఱ ద్ెఫుకచ ఖ్యుని ఴరీరసన యకోిం కసఱవఱచ కటిి ింద్ధ. లసడి భనశస చయౌించిింద్ధ. త్న న త్ణో యు 
లసశనకే భత్ణో కయౌగ  లసడి త్ఱ తర గ నుత యింద్ధ. ల ింటనే ఏబృ ఙేశో నాద్ీ త్ెయౌమక రసభునిబౄద్ధకచర కసడు. యకోిం 
లోడుచకచింటూ ఖ్యుడు బౄద్ధకి ళఙేచటాటికి ల ింటనే ద్ాఴయధ్ధ అగ ాఱా మ యుశో నా ఫాణిం త్ొడిగ  యడిఙాడు. 
భయుక్షణింఱో ఖ్యుడు నేఱబౄద డినుత మాడు. 
 

ఆకసఴింఱో ద్ేళదిందబుఱచ మోోగ శో  ద్ేళత్ఱచ ూఱలసన కచర పహింఙాయు. “ఒషో ! రసభుడొకెడే క్షణింఱో 
ధ్ాాఱచగులేఱభింద్ధ రసక్షశఱన శింషర ింఙాడు. ఆయౘ! యౕీభయౘయవణు ళు ఴకోియసభరసి యఱచ యౕీరసభునిఱో 
కనఫడుత్ణనాాయ” అని ద్ేళత్ఱచ రఴింశ ఙేశో  మథేచాగస ల యలనుత మాయు. యజమఘోవ యని ఱక్షీణుడు వత్న 
ల ింటఫ టలి కొని గుషఱోనిండి ఆఴభీానికి ళఙాచడు. ఎిందరో భునఱచ ల ింటరసగస రసభుడ ఆఴభీింఱో రలేయింఙాడు. 
ల ింటనే ఱక్షీణుడత్నిా ూజిింఙాడు. రసభుడు రసక్షశఱనిందర నీ శింషర ించడభూ, అనుసమమేబౄ ఱేకచిండా 
కే్ష్భింగస ళుిండడభూ చవహ వత్ ఙాఱా శింత్ోఴహించి అత్నిా బృకిెయౌ రశో తించిింద్ధ. 
 

యౕీరసభ! రసభ! యఘునిందన! రసభ! రసభ! 
యౕీరసభ! రసభ! బయత్ాగీజ! రసభ! రసభ! 
యౕీరసభ! రసభ! యణకయెఴ! రసభ! రసభ! 
యౕీరసభ! రసభ! ఴయణిం బళ! రసభ! రసభ! 
 

యౕీ వత్ారసభుఱకచ నభయసెయభుఱచ. యౕీఱక్షీణయసవబృకి నభయసెయభుఱచ. యౕీ బయత్ ఴత్ణర ఘుాఱకచ నభయసెయభు.  
జక ైయరసింజనమే. 
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40ళ ళలో కభు - 1 ళ ేజీ 

 
 

 

 

 

 

 
విక్షరో రోశతిో భారోో  శతేణరసా మోదయశసషః |  
భశధీరో భహాభాగో లగేలసనమితాఴనః || (40) 

 

 

 

 

 

 

365.  విక్షయః 
- క్షీణత ఱేతులసడు.  
- బకతో ఱయెడ తయగతు ేరభ గఱలసడు. 

ఓం విక్షరసమ నభః 
 
విగతః క్షయః మశయ శ విక్షయః – ఄతు శ్ర ీఴంకయుఱత లసయఖ్ాయతుంచాయు. ‘క్షయభు’ ఄనగస తరిగితృత ళుట. క్షయభు 
ఱేతులసడు విక్షయుడు. 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసయఖ్య – ఈకో వేే షస్సయక్షయణాత్ విక్షయః రకిరీిోతః – బగళంతణనకత బకతో ఱ ైననే ేరభ 
ఄతృసయభు. లసయు చేము తుుఱన క్షమించి, లసరి ై కయుణన ళరిషంచ ఄభఽతభముడు విక్షయుడు. 
 

366. రోశితః 
- దమభు ఱోలిళఱె ఎయతీు ళయుభు గఱలసడు. 
- శ్రీ భతాసాళతాయ భూరిో. 
- తృసర వియభవించలసడు. 

ఓం రోశతిామ నభః 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ 

40ళ ళలో కభు - 2 ళ ేజీ 

కభఱ గయభతాాత్ రోశతిః – కభఱభు ఱోలిళఱె ఎయతీులసడు. శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ తియుల ైమోలు (8.4.7) 
నండు ఈదాషరించాయు – తియుచచె మయ కభఱకకణుు మ్ వ లసాముమ్ వ లసాడుముమ్ వ మయక మైుమ్ 
తియుచచె మయ కభఱ ఈందుముమ్ వ మయ కభఱ భాయుమమ్. 
 

‘రోశిత’ ఄనేదు ఒక జాతి చే. ఇ ఄరసా తుే ుయశకరించి శ్రీ ఴంకయుఱత చచహున లసయఖ్య – ఎయతీు చేగస 
ఄళతరించినలసడు గనక రోశితణడు. 
 

శ్రీ శతయదేలో లసవహవఠ  – ‘యుః’ ఄనే ధాతణళునకత ‘తృసర దరసభల ేచ’ –  యుగుట, విశోరించట, ఄందకొనట ఄనే 
భాళభునేదు. తృసర దయభళతి ఆతి రోశతిః – తృసర దయభవించలసడు రోశితణడు. విఴదయచలసడు. 
తచలిమజ ుులసడు. 
 

367. భాయోః 
- ల దకఫడులసడు. ఄనశరింఫడులసడు.  
- మోక్షభునకత దారి చులసడు. 
- రలమానంతయభు ునఃశఽఴహుకూ భాయోమ ైనలసడు. 

ఓం భారసో మ నభః 
 

ఇ నాభభు ర ండుభాయుో  ళశో ందు. 
40ళ ళలో కభు. 367ళ నాభభు. భాయోః – విక్షరో రోశతిో భారోో  శతేణరసా మోదయశసషః 
43ళ ళలో కభు. 399ళ నాభభు. భాయోః – రసమో విరసమో వియతో (వియజో) భారోో  నయేో నయోనమః 
 

 

తియుల ైమోలు నరాఱ ందాడు (91) నండు శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ చచహున ఈదాషయణ – తాళ్ ఄడచంైదార్ తంగతణక 
తాన ేళడుతణో ణ మైామ్ కసలమగేతచతో  – తనకత ఴయణాగతణఱెైనలసరికూ తాన తోడుగసనండు దారి చున. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱత భరొక ఄయథభు కూడా చచతృసుయు – మోక్షభునకత దారి చులసడు గనక భాయోభు. 
 

శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో  ిచచహున భరొక భాళభు – రలమకసఱానంతయభు జగతణో  ఄంతరించినుడు (అమనఱో 
లీనమ ైనుడు) ునఃశఽఴహుకూ అమనే భాయోభు. 
 

గజ ందర తు తృసర యాన –  

భుకో శంగుఱెనై భునఱత దుదర క్షుఱత 
శయా బూత శతిణఱత స్సధచితణో ఱత 
ఄశదఽఴ ళరతాఢుయఱె ైకొఱతో ర ళాతు 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ 

40ళ ళలో కభు - 3 ళ ేజీ 

దుళయదభు లసడు దుకతక  నాకత. 
శంస్సయ ఫంధనాఱత విడుచి, ఫరషమస్సక్షాతాకయభు కోశభు ఴరీరసతుే తుమభతువుఱతో ుషఴహకంజ వహ, ళరతాఱత, 
దీక్షఱత అచరిశో  ఈండే భషయుష ఱత ఎళతు దుళయ తృసదాయవిందభుఱన ూజిస్సో రో ఄతడుతు నేన ఴయణు 
లేడుచనాేన. 
 

368. శేతణః 
కసయణభు. 

ఓం శతేల ేనభః 
 

‘కసయణభు’ ఄనే ఄయథభున ర ండు విధాఱతగస లసయఖ్ాయతుంచాయు. 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసయఖ్య – లసంఛితాయథభుఱ వహదుాకూ కసయణమ ైనలసడు. కొండఱంత ళయభుఱత గూ ుడులసడు. 
ఆషయభుఱ నొశగులసడు. కసమితాయథ రదామకతడు. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ లసయఖ్య – శకఱభునకత ఈతృసదాన కసయణభు, తుమితో కసయణభు ఄయనలసడు. 
శఽఴహుంచలసడున, శఽఴహుమున శ్రీభనాేరసమణుడే.  కసయణభు, కసయయభున అమనే. 
 

 

ధయమ చకభీు యచయత విళయణ – స్సభానయభుగస భనకత రభాళభుఱత తచలిమళచెన గసతు కసయణభుఱత 
కతుహంచళు. విఴాభుఱో భనభు తుళశంచదభు, ంచ బూతభుఱన వితుయోగించదభు. కసతు 
కసయణభు భనకత తచలిమరసద. ఴరీయభు కతుహంచన గసతు దాతుకూ భూఱమ ైన ంచబూతభుఱన 
తచలివహకొనభు. యోగుఱత, జాా నఱే శేతణళు న రగుదయు. 
 

369. దామోదయః 
- శకఱ బుళనభుఱత (దాభభుఱత) తన ముదయభునంద కలిగిలసడు. 
- మళలదచేత దాభభు (తరా డు)చే కటటు లేమఫడునలసడు. 
- బకతో ఱ కొయకత అనందభున కలిగినలసడు. 
- ‘దభభు’ ళంటట స్సధనభుఱచేత తృ ందఫడులసడు. 

కసయయభు ఈతృసదాన కసయణభు తుమితో కసయణభు 
ఏదచైనా తు భుడు దాయథభు తు చేములసడు 
కతండ భటటు  కతభమరి 
శకఱ శఽఴహు  శ్రీతులసశడు శ్రీతులసశడు 
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40ళ ళలో కభు - 4 ళ ేజీ 

ఓం దామోదరసమ నభః 
 

‘దాభభు’ ఄనే దభునకత తరా డు, ఱోకభు, అనందభు ఄనే లేర ాయు ఄయథభుఱతనేవి. ‘ఈదయభు’ 
ఄనగస తృ టు . 
దాభాతు ఱోకనాభాతు షృయదర  మశయ శంతినః 
దామోదయ ఆతి ఖ్ాయతో మళలదా ధదాభ ఫంధనాత్ 

దేలసనాం శఖ్ ఴంవహతాాత్ దామోదరోऽహలస  
 

ఈదర  దాభాతు ఄశయ ఆతి దామోదయః – ఱోకభుఱతుేంటటతు తన ఫొ జజమంద తుఱతుకొనేలసడు 
దామోదయుడు. తన నోట మళలదాదేవికూ శకఱ బుళనభుఱన చహనలసడు. ఆందకత లసయశడు 
చచహునటటో గస ఈదాషరించిన రభాణభు –  

దాభాతు ఱోకనాభాతు తాతు మశయ ఈదరసంతర  
తేన దామోదరో దళేః శ్రీధయః శ్రీశభాశీతః 
 
తరా డుచే నడుభునకత కటుఫడునలసడు దామోదయుడు. ళరతభుఱకత, తభుఱకత చికకతు యభాతణమడు 
మళలదాదేవి చేత చికకగస అమ  ఄతతుతు రోట ఫంధుంచినదు. 
దదయశ చాఱు దంతాశయం వహమతహాశంచ ఫాఱకమ్ 

తయోయమధయగతం ఫదాం దాభాే గసఢం తదోదర  
తతఴె దామోదయతాం శమమో దాభఫంధనాత్ – ఫరషమురసణభు 76.14 

చినే దంతభుఱత కలిగి, చియునళుా నళుాతూ, మళలదాదేవిచే కటుఫడునలసడచై,  నఱకూఫయుడు భరిము 
భణిగీళీుడు ఄనే భదుాచచటో భధయనంచి తృత యన ఫాఱతతు గోఫాఱతయు చళసయు. ఄుటటతుండే ఄతడు 
దామోదయుడతు హఱతళఫడాా డు. శ్రీ శ్రీతులసశ రసఘలసచాయయస్సామిగసయు ‘శ్రీ నఽవహంషహరమ’ తిరక (తమిల 
లసయఖ్ాయనం)ఱో చచహున వివమం – యభాతణమడు గోఫాఱతడచై మళలదచేత భుదాఱత తితు, అమ చే 
కటటు ఫడునాడు. యభాతణమడు బకోయతంతణర డతు ఇ ఘటనళఱన తచలిముచనేదు. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱత చచహున భరొక ఄయథభు – దభాదు స్సధనేన ఈదయ (ఈతకఽవు) భతిః (మా తమా గభమత) ఆతి 
దామోదయః – దభభు (తుగషీభు) ళంటట స్సధనభుఱళఱన భనశన శాచఛభు (ఈదయభు, ఈతకఽవుభు) 
చేవహకొతునయెడఱ తచలిమళచెలసడు. భహాభాయతభు ఈదోయగయాభు(5.69.8)ఱో ‘దాభాత్ దామోదరో 
విదః’ ఄతు చచుఫడునదు.  
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ 

40ళ ళలో కభు - 5 ళ ేజీ 

ఇ నాభ విళయణఱో ధయమచకభీు యచయత చకకతు లసయఖ్య చచతృసుయు – తరా టటచే రోట కటుఫడునలసతుతు 
తచలివహకొనటకత ఒక  భాయోభునేదు. ంచేందురమభుఱన ఄటటతుటట తియుగకతండ తుయమంధుంచి 
భాగళతవేళమన ఒక భాయోభున నడుహంచట. 
 

శ్రీ రసధాకఽవుభూరిో – ఄఖిఱాండ ఫరహామండ నామకతడు గోతృసఱకతడచై బకతో ఱకత కొంగుఫంగసయమ ై ఄందునాడు. 
బగళంతణడు బకో శఱబుడు. 
 

370. శషః 
శశించలసడు. ఓయుుగఱలసడు. మళలదభమ తనన రోట ఫంధుంచినుడు శశించినలసడు. 

ఓం శహామ నభః 
 

శషత ేఆతి శషః – శశించలసడు శషృడు. 
మళలదాకఽత ఫంధాదు శషనాత్ శష ఇరతిః – మళలదభమ రోట ఫంధుంచినుడు శశించినలసడు. 
మళలదాకఽవణు డు. ఄతు శ్రీ బటటు ఱత ఇ నాభభున ఆంతకతభుందరి నాభభు ‘దామోదయుడు’తో 
ఄనశంధుంచాయు. 
 

శషత ేశరసాన్ ఄభిబళతి ఆతి శషః –బకతో ఱ తహుదభుఱన శశించలసడు – ఄతు శ్రీ ఴంకయుఱ లసయఖ్య. 
 

ఄజాా తునా భమా దోషసన్ ఄళషేసన్ విశతిాన్ షర  
క్షభశా తాం క్షభశా తాం ళవేళ ైఱ శఖ్ాభణే 
బకోఱకత కనవిుు కఱతగుళయకత లసరి ఄరసధభుఱన శశించలసడు. జన శితభునక ై బూభాయభు 
ళశించలసడు. జగభుఱన బరించలసడు. శుషతృసఱతతు నయు తుుఱన కసచినలసడు. 
 

371. భశధీయః 
బూమితు ధరించినలసడు. 

ఓం భశధీరసమ నభః 
 

ఇ నాభభు ర ండుభాయుో  ళశో ందు. 
34ళ ళలో కభు. 319ళ నాభభు. భశీధయః – కోీ ధహా కోీ ధకఽతకరసో  విఴాఫాషృః భశధీయః 
40ళ ళలో కభు. 371ళ నాభు. భశీధయః – భశధీరో భహాభాగో లగేలసనమితాఴనః 
 

ఆంతకతభుంద 319ళ నాభభు ‘భశీధయుడు’ ఄనగస – బూమి ై దయజనఱన శక్షుంచి, శజజనఱన 
రియక్షుంచి, బకతో ఱ ూజాదుకభుఱన రిగశీించలసడు – ఄతు చచుడమ ైనదు. ఆుడు ‘భశీధయుడు’ 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ 

40ళ ళలో కభు - 6 ళ ేజీ 

ఄనగస – కతఱయాతభుఱ యూభున బూమితు తుఱతులసడు – ఄతు శ్రీ ఴంకయుఱత లసయఖ్ాయతుంచాయు. 
వివణు ురసణభు(2.12.37)ఱో ‘ళనాతు వివణు రిోరసదుయో దుఴఴె’ ఄందకత రభాణభు. వివణు లే ఄడళుఱత, 
యాతాఱత, దుఴఱత, ఄతుే ఱోకభుఱకత ఈతృసదాన కసయణభు. 
 

శ్రీ ళరసషభూరిోయైె బూమితు తన కోయఱభధయ తులిహనలసడు భశీధయుడు ఄతు శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ 
లసయఖ్ాయతుంచాయు. 
 

శ్రీ క ైళఱయస్సయధునండు –   
శంుషభారసతమనా వివణు ః బూరసద ీనయావతవహథతాన్ దధేర ళవే తమా ఱోకసన్ శోఱోకసన్ ఄథవహథతాన్ 

శ్రీ భహావివణు ళు మొశలి యూంఱో ఉయావఱోకసఱన, అదుళేవణతు యూంఱో ఄధోఱోకసఱన ధరిశో నాేడు. 
 

ఄవహమన్ భషతి ఫరహామండ ఖ్ండయోః భధయే ... ..... ..... అధాయఴకూో, శ్రీకూయమ, ళరసష, ల వైు , ఄనంత, నాగ, ళవే, 
తక్షక ఄవుదుగోజో రలిేఴహుతే ....... –  దా ఫరహామండు తణనక నడుభ 1. అధాయఴకూో 2. శ్రీకూయమభు 3. ళరసషభు 
4. ల ైవుళభు 5. ఄనంతభు 6. నాగ 7. ళేవ 8. తక్షక – ఄనే ఄవుదుగోజాఱత ఎతుమిదు దుకతకఱంద తుఱతళగస 
ఉయావఱోకసఱకత కూంీదభాగసన, ఄధోఱోకసఱకత  ైభాగసన 

 

చకలీసల ళ ఱై భధయగత భహాశమరేోః శషశర శఖ్రసనళరిోతు భహానామభాన పణరిసజ రసజశయ ళవేశయ 
శషశర ఘణాభణభిండం భండుతే – చకలీసలభు మొదఱెైన యాతభుఱన కతఱయాతభుఱంటాయు. ఇ 
కతఱయాతాఱ యూంఱో యమేఴాయుడు ఇ బూమితు మోశో నాేడు. ఄందచేతనే అమన భశీధయుడు. 
 

372. భహాభాగః 
- భహాస్ౌభాగయభున తృ ందలసడు. 
- రతి ఄళతాయభునంద ఈతోభమ ైనదాతుతు తృ ందలసడు. 
- న ైలేదయభుఱో, మజాభుఱో షవిరసభగభున వాకరించలసడు. 

ఓం భహాభాగసమ నభః 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసయఖ్య – యుకూమణాయదు ఫషృవో భిిః భహాభాగ శసవమంళఽతః – తూఱాదేవి, లేఱాదు ఈతోభ 
గోకసంతఱత, యుకూమణి, శతయభాభ, జాంఫళతి ళంటట ఈతోభ వో ిఱచే ళరింఫడునలసడు. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ లసయఖ్య – తన ఆషసు నస్సయభు ఈతోభ యూభుఱత దాలిె ఄళతరించలసడు. 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ 

40ళ ళలో కభు - 7 ళ ేజీ 

శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో  ి– బగళంతణనకత తులేదుంచినదాతుఱో రధానభాగభున వాకరించలసడు భహాభాగుడు. 
గోతృసఱతయు గోళయానగిరితు ూజించి, న ైలేదయభుఱత ఄరిుంగస శ్రీకఽవుబగలసనడు గిరిశఖ్యభున దయశనమిచిె 
న ైలేదయభుఱ నాయగించచన.  
 

 

తియుతృసుల  ై19ళ తృసుషయభు – గోదాదవేి ఫఽందభు తూఱాదవేితు తుదయ ఱేుట. 
1. శ్రీ బమిడుతృసటట రసధాకఽవఙభూరిో లసయఖ్య 2. డా. లేదలసయశ లసయఖ్య – ఇ ర ండుంటటనండు శంగశీంిచినదు. 
 

 

బగళంతణనకత బకతో తు తృ ంద యళఴం కఱతగజ శో ందు. తూఱాతణంగశోన 
గిరతిట ీశోభుదోమధయ కఽవు ం – ఄతు శ్రీ రసఴయబటటు  ళరిుంచాయు. 
 

గుతణో ఱ దీతృసరసధన జోయతణఱత లేయచటటో  ల ఱతగుతూళుండగస 
ఄందమ ైన ఏనగు దంతు కోలళభంచం ై చఱోగస తృసఱనయుగుళఱె, 
తచఱోగస మ తోగస షంశతూలికస తఱుం ై డుకొతు ఘుభమతు 
రిభలుంచే ూఱగుతణో  వహగభుడుఱో ధరించకొతు, ఫంగసయు 
కఱఴభుళంటట శోనభుఱ ై హాయగస ళలుంచిన మ తోతు ళక్షశథఱం 
కఱలసడా! ఱతక  ఫంగసయభయందా? నోయు తచయచి ఱతకళమా! 
 

ఓ విళసఱమ ైన కసటటక కనేఱతగఱ స్ గశగతచో ! తూ హరముడు ఎకకడకత 
తృత తాడో  ఄతు క్షణమ ైనా ళదఱఱేకతండా కౌగిలించకొతు ఱేళతూమలస 
ఏమి? కసశోయనా అమనన తూళు విడుచి డుతేగదా భాకత శ్రీలసయు 
దయశనమిచేెదు? ఆంత స్సాయాభు తూకత తగదభామ! – ఄతు ఇ తృసుషయభుఱో తూఱాదేవి కౌగిటటఱో మ ైభరచి తుదరించిన 
కఽవుమయన కసశో విడుచి టుభతు మేఱతకొఱతుతో తృసర రాిశో నేదు గోదాభాత! 
 

అడుచ తృసడుచ నందొక చడేుమ భంజీయ భంజు శంజిత భభయం గూడు షరకియభు శనగళ ై డామవిడుచచ జఘన 
భారసఱశయెై (తృత తన భాగళతభు. దఴభశకంధభు). 
 

తూఱాదేవి యతిఴభీతనవిళఴయెై తుదరించచనేదు. అమ న మేఱకకఱతుటకత ‘నాా ర్ వియవి’ (ఫంతితో తుండున 
చేతణఱత-లేరలళళ కఱదానా!) ఄతు హలిచిందు గోదాఫఽందం. తూఱాదేవి తన ఱాఱశకత తాన కొంచచం వహగోిలినుటటకీ, ఱేచి 
తఱతు తీమళఱెననకొనేదు. కసతు, అమ  ఴమయ ైనండు ఱేళఱేకతృత యనదు. కసయణభు ఫ ైటననేలసయు తేలికగస 
ఉశించగఱతగుచనాేయు. అమ  ‘కనామ్ కభలమ్ కతలలీ’ – శగంధభున ల దజఱతో చనే క ఴతృసఴభుఱత 
కలిగిముండుట ఒక కసయణభు. తూఱాదేవి తాన ళచిె తఱతు తచయళళఱెననకొనేదు. ఒకక ఈదటన 
ఱేళనంకూంచినదు. కసతు అమ  ైతు కఽవణు తు చేయ ఄదుమిమునేదు. ఱేళనంకూంచిన అమ  తిరిగి విళఴయెైనదు. 
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ఱేళఫో యన తూఱాదేవితు తిరిగి ఴమయ ై యుండజ వహ తతణసఖ్ాతృసదుతమ ైన తనమమతతో తిరిగి తుదరా ఱాఱశడయెయన. 
ఫ ైట గోహకఱ హఱతు వితు శ్రీకఽవణు డు ఱేళఫో యన అమ  ఱేళతూమఱేద. ఆుుడు ఆదారితూ మేఱకకఱళఱవహళచిెందు. 
ఄనోయనాయలింగన స్ౌఖ్యభునంద భుతుగితేఱతతణనే తూఱాదేవితు ‘ఆదు తూకత తగునా’ ఄతు తుఱదీముచనాేయు 
గోకసంతఱత – కసటటక కనేఱదానా! నాధతు ఱేళదీమలస ఏమి? ఇ ఓయాఱేతుతనభు తూ శాభాళభు కసదగదా! 
 

 

373. లగేలసన్ 

మికూకలి లేగభు గఱలసడు. 

ఓం లగేళత ేనభః 
 

దరసాయ యమ ఴైాయయ రశయతాాదుాళవేతః 
భనవయధర మ ఫాఱేయऽహ లగేసతుతి (లగేలసతుతి?) ఴఫాాత ే

 

శ్రీ బటటు ఱలసయఖ్య – ఫాఱతతుగసననేుడే దరసాయభగు యమ ైఴాయయఴకూోతు రదరిశంచినలసడు. ూతన 
తృసర ణభున షరించిన నందనందనడు. ఴకటాశయుతు భటటు ఫ టటున మళలదానంద ళయాకతడు. గోళయానగిరిన తోిన 
గోఫాఱతడు. 
 

శ్రీ చినమమానంద లసయఖ్య – తఱచినంతనే ఄందుళచె బకోశఱబుడు. దరౌ దు అకంీదన వినేంతనే ళచిె 
అమ న యక్షుంచినలసడు. మొయలిడున కరిరసజున గసచటక ై శంయంబభున ల డలిన ల ైకతంఠలసశడు. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ లసయఖ్య ఇళసలసస్త యతువతణో  అధాయభుగస స్సగినదు. 
ఄనేజదకేం భనస్త  జతూయోన ైనదేాలస అుేళన్ ూయాభయషతణ 
తదాా నతోऽనాయనతేాతి తువఠ  తోవహమనతృత భాతరళిసా దధాతి 

అతమ చఱనయశితమ ైనదు. ఄయనుటటకీ ఄదు భనశకంటె లేగంగస తృత తణందు. ఆందురమాఱకత ఄందద. 
వహథయమ ైనదు ఄయనాగసతూ యుగుతీవేలసతుకనాే భుందకత తృత తణందు. అతమ తన శతుేధుభాతరం చేత 
తృసర ణికోటటఱ కసయయకఱాతృసఱన బరించడాతుకూ తృసర ణఴకూోతు శభయాం చేశో నేదు. 
 

అతమశాయూుడచైన యభాతణమడు లేగళతి. భనశనకత ఄందజాఱతులసడు. 
 

374. ఄమితాఴనః 
- ఄమితభుగస బుజించినలసడు. 
- రలమకసఱభున శభశోభున కఫలుంచలసడు. 
- శఽఴహుఱో శకఱ జీళుఱకత అహాయభు రస్సదుంచలసడు. 
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ఓం ఄమితాఴనామ నభః 
 

ఄమితం ఄనేం ఄఴేతి ఆతి ఄమితాఴనః – ఄమితభుగస ఄనేభున బుజించినలసడు ఄమితాఴనడు. 
304ళ నాభభు ‘భహాఴనః’కత కూడా ఆదే విధంగస ఄయాభు చచుఫడునదు. 
 

ఆందరా మ కలిుతం గో ఃై ఄమితం చాఴనం శామమ్ బుకోలసన్ మఴె తుళశేవం తృతర చయత ేస్త ऽమితాఴనః – 

గోజనఱత గోళయానగిరికూ ఄరిుంచిన భహారస్సదభున ఄంతటటతు అయగించిన గోజనహరముడు. ఄదుచచి 
గోతృసఱతయు ‘దేలో దానలో లస తామ్’ (వివణు ురసణభు 5.13.121) ఄతు ఄఫుమయడురి. ఆదు శ్రీ బటటు ఱ లసయఖ్య. 
 

శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ దుళయరఫంధభుఱనండు ఈదాషరించాయు –  రిమాఱాయర్ తియుమొలు 3.5.1 – 

కొండళఱెననే ఄనేురసశ, ఏయుళఱెననే  యుగు, చచయుళుళఱెననే న యయ – ఄతుేంటటతూ 
క్షణభాతరభున అయగించిన ల నేదొంగయే ఄమితాఴనడు. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ లసయఖ్ాయనస్సయభు రలమకసఱభున ఄంతటటతూ అయగించలసడు ఄమితాఴనడు. అమనకత 
ఄయగతుదు ఱేద. అమనే జఠరసగిే. ఄషం ల ళైసానరో బూతాా ... .... చాభయనేమ్ చతణరిా ధమ్ (గీత 15.14). 
 

ధయమచకీభు యచయత – భోజనభు ఎంత ఄళుశయమో ఄయుగుదఱ ఄంతే ఄళుశయభు. ఄయుగుటకత జఠరసగిే 
కసయణభు. అ ఄగిేశాయూుడే ఄమితాఴనడు. 
 

శ్రీ శతాదేలో లసవహవఠ గసయు  ై భాళభుఱతోతృసటట భరొక ఄదను ఄయథభున చచతృసుయు – ఄమితాన్ తృసర ణినః 
అఴయతి = భోజమతి ఆతి ఄమితాఴనః – ఄంతణఱేతు తృసర ణుఱతుేంటటకూతు భోజనభు రస్సదుంచలసడు 
ఄమితాఴనడు, 
 

 

 

 

(1) శీ్ర నయవహంషన్ కఽవుభాచార ిఅంగో యచనకత ఆదు తచఱతగు ఄనలసదభు.  
(2) బగళదీో త ళలో కభుఱ తాతుయయభు గీతా రస్, గోయఖ్ూర్ రచయణనండు.  
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