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375. ఈద్భఴః 
- భఴబంధములన ణొలగ ంచవహడు.  
- షంస్హర బంధములకు ఄతీతణడు. 
- షకల షాష్ికి మూలము 

ఒం ఈద్భవహయ నమః 
 
ఇ ధామము ర ండుమారలో  ఴషో ంథి. 
41ఴ శ్లో కము. 375ఴ ధామము. ఈద్భఴః – ఈద్భఴః క్షోభణో థఴేః శ్రీగరభః రమవేవరః 
85ఴ శ్లో కము. 796ఴ ధామము. ఈద్భఴః – ఈద్భఴః షంద్రః షంథో రతనధాభః షలోచనః 
 

ఈద్తః భఴః యస్హమత్ షః ఈద్భఴః – శ్రీమధానరహయణుతు దాయతుంచవహర కి అయన షంస్హరబంధములనండి 
ముకిోతు రస్హథించన. యశ్లద్మమచే రోట కటిబడిన కననయయన షమర ంిననయడడల షంస్హర బంధములు 
టాంచలగునతు శ్రీ భటటి లు వహయఖ్యతుంచారల. (కణణునణ్ సరలణాో ంబిధాయ్ కటటి ణుు ప్ ణణుయ నరెలమాయన్) 
 

శ్రీ వంకరలల వహయఖ్య – ఈద్గణో భవహత్ షంస్హరహత్ ఆతి ఈద్భఴః –తృహర ంినక బంధములకు ఄంద్తువహడు గనక 
ఈద్భఴుడు. శ్రీ వంకరలలు మరొక ఄరథమున కూడ చెతృహారల – రంచ ఈతాతోి ఈతృహథాన కహరణణావత్ ఈద్భఴః 
– షమషో లోకము ఈతాతోికి కహరణమ ైనంద్న ఈద్భఴుడు. 
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376. క్షోభణః 
క్షోభంజేయువహడు. చలనము, చైెతనయము కయౌగ ంచవహడు. 

ఒం క్షోభణాయ నమః 
 

క్షుభ్ – షంచలధే – ఄధే దాతణఴునండి ఇ ధామమున వహయఖ్ాయతుంచారల. 
శ్రీ భటటి ల వహయఖ్య – రకాణరేబంధధారహహ ణాం క్షోభయతి ఆతి క్షోభణః – షంస్హరమున బందింద్గ నవహర తు 
క్షోభంజేయువహడు క్షోభణుడు. 
 

శ్రీ వంకరలల వహయఖ్య – షాష్ి షమయమున రకాతి, ురలశణలయంద్ రవేశంిన వహర తు క్షోభంజేయువహడు. 
ఈణోేజరచవహడు. ఄంద్కు శ్రీ వంకరలలు విశణు  ురహణము (1.2.29)నండి ఈథాసర ంచారల. 
రకాతిం ురలశంచెఴై రవివయ అణమేచఛయా సర ః 
క్షోభయామాష భగవహన్ షరగకహలే ఴయయాఴయయీ 
శ్రీసర  తన యష్హి నస్హరము షాష్ికహలమంద్ రకాతి ురలశణలయంద్ రవేశంిన క్షోభంజేశ్హడు. 
 

శ్రీ షతయథేవో వహసశీ, శ్రీ ిననమయానంద్ ఴంటావహరల షమర  ంినన మరొక విఴరణ  – షమషో 
భూతములయంద్న ఄంతరహయమియడై చేతనతవమున కలగజేయువహడు గనక క్షోభణుడు. 
 

377. థఴేః 
- రకాతి, మాయ, జీఴులణో షాష్ికహరయమున కరీడించవహడు. 
- షరవభూతములంద్ థైెఴషవరూుడైె రకహశంచవహడు. 

ఒం థవేహయ నమః 
 

థీఴయతి, కరడీతి ఆతి థఴేః – జీఴులన మాయలో బందింిన కరడిీంచవహడు థేఴుడు. 
వహయఘ్ాా థిఴ జీఴతణ ేమాయాతృహశ్నే బంధనమ్ 

కాణావ తుతయం కరడీయతి యః ష థేఴః ర కరర ోతః 
జీఴులన మాయ ఄధే తృహవముచేత బందింిన, వహయఘ్మాుఴంటా అకహరములతుిని అడుకొధేవహడు. ఆథే 
భాఴము (312ఴ) ‘నసృశః’, (335ఴ) ‘అథిథేఴః’ ధామములంద్ షఽినంబడినథి.  
 

ఇ ఄరథంలో చాలా ణెలుగు సతుమాతృహటలుధానయ. 
ణోలుబొ మమలాటలోన తూక ఴరల స్హటా రహరంట (మంజుధాధ) 
బొ మమన చేస, తృహర ణము తృత స అడేఴు తూకిథి వేడుకహ (థేఴత) 
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ఆకకడ ‘థీఴయతి’ ఄనగహ రకహశంచవహడు, జయంచవహడు, కరర ోంబడువహడు ఄతు శ్రీ ిననమయానంద్ విఴరణ. 
 

శ్రీ వంకరలలు శ్ేవణావవరోతుశతణో  (6.11)లో చెనాన –  ఏకో థేఴః షరవభూణశేణ గూఢః  – ఄతున భూతములంద్ 
ఄంతరగతంగహ (థాగ )యునన థేఴుడొకకడే – ఄధే భాఴం అదారంగహ వహయఖ్ాయతుంచారల. భగవహనడు థిఴయరకహవ 
షవరూుడు. షకల రహక్షష షంహారకరో. తన భకుో లలోతు ఄషరలక్షణములన తృత గొటటి వహడు. షాష్ి , సథతి, 
లయములన ధాటకమునంద్ చకకగహ కరడిీంచవహడు. భకుో లచేత షథా షోఴము చేయబడువహడు. కనక 
‘థేఴః’ ఄన థిఴయధామమున షో తింబడుచధానడు. 
 

378. శ్రీగరభః 
- థేఴుడైె కరడిీంచనుడు షథా లక్షమమథేవి ణోడుగలవహడు. 
- వివవరూమున లక్షిమతు తనయంద్ంచకొననవహడు. 
- షకల వుభగుణములకు (‘శ్రీ’లకు) తులయమ ైనవహడు. 

ఒం శ్రీగరహభయ నమః 
 

శ్రీమహావిశణు ఴు, లక్షమమథేవి వేరలవేరల కహరల. థేఴుడైె కరడిీంచ థేఴథేఴునకు థేవేర యడై శ్రీథేవి ఄతునవేళల 
ణోడైెనథి. విష్తు రేష్హ ఄనతృహయతూ (విశణు ురహణము 1.9.144) 
 

శ్రీ భటటి ల వహయఖ్య – భోగకరీడా షహాయణేవన ఴర తూయ ఄషయ శ్రీః ఆతి శ్రీగరభః – భోగకరడీలయంద్ ‘శ్రీ’ ణోడుగహ 
కలవహడు శ్రీగరలభడు. 
 

శ్రీ వంకరలల వహయఖ్య – తన ఈద్రము (గరభము)నంద్ వివవమునంచకొననవహడు శ్రీగరలభడు. వివవము 
షకల ైవవరయ షంననము. కనక ‘శ్ర’ీలతునయు అయన గరభమునంద్ననవి. 
 

ధరమచకీము రచయత విఴరణ – గరభమునంద్యౌ బిడుయే తయోౌకి షకల ైవవరయము. తయోౌ బిడున 
షంరక్షించకొననటటో , లోభ తన ధనమున థాచకొననటటో , జఞా తు తన విద్యన జఞగతోీ చేసకొననటటో  
శ్రీమహావిశణు ఴు షకల వివవమున ర రక్షించన. 
 

శ్రీ షతయథేవో వహసశీ – వివవమునంద్ (‘శ్రీ’యంద్) ఄంద్ర లో ఄంతరహయమియడై యుననంద్న భగవహనడు 
శ్రీగరలభడు. 
 

379. రమవేవరః 
ఄంద్ర కితు ఇవవరలడు, రభుఴు, వకిో, శ్లభ. 
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ఒం రమవేవరహయ నమః 
విశణు మండలము. 1420 కహలు ధతేృహల్ ినతరం, వికరనడయిానండ ి

 

ఐవవరయము, ఇవవరతవము ఄధేవి రభుఴు లక్షణములు. 
భగవహనడు ఄంద్ర కితు, మహాలక్షిమకి కూడ రభుఴు. 
తిరలఴుకుకమ్ తిరలవహగ య సెలావ (తిరలమొయ 7.7.1). 
 

శ్రీ రహదాకాశుశ్హసో  ివిఴరణ – రహ-మా – రమా – 
మహాలక్షిమ. ఄతునవకుో లకున అథిలక్షిమ. మహామాయ. 
మహేవవర . రబరసమషవరూనణణ. రమేశ. జగధామత. 
ఄటిా శ్రీథేవి ఎఴతు ఴక్షఃషథలమున అవయీంినయుననథో 
అ జగథీవవరలడు – రమాయాః ఇవవరః – 

రమేవవరలడు. 
 

ధరమచకీము రచయత – ఆంథిరయములన 
తుగహీ ంచకొనన ఴయకోికి తననైె ఄదికహరము సథి ంచన. 
వివవమునైె ఄదికహరము కయౌగ యునన భగవహనడు రమేవవరలడు. 
శ్రీ షతయథేవో వహసశీ విఴరణ – ‘మా’ ఄనగహ శ్లభ. ఄతునంటాకంటె శ్లభన కయౌగ నవహడు, ఄంద్ర కితు రభుఴు, 
షరవమున అకర షంచవహడు – రహ మా యషయ ష రమవేవరః  ష చ ఄస్ౌ ఇవవరః రమవేవరః. 
 

380. కరణమ్ 

స్హధనము. కియీణ ేఄధనే ఆతి కరణమ్. 
భగఴంతణతు తృ ంద్టకు భగఴంతణడే స్హధనము. 

ఒం కరణాయ నమః 
 

381. కహరణమ్ 

హేతణఴు. కహరయతీతి కహరణమ్ 

స్హదించవహడు. 

ఒం కహరణాయ నమః 
 

ఇ ర ండు ధామముల భాఴస్హతునహ తయముఴలన ర ండింటాతు ఈమమడిగహ ర శ్రయౌంచఴచిన. ఏ తుక ైధా 
ర ండు విశయములు ఄఴుషరము. (1) కరణము – ఄనగహ తుచేయు స్హధనము. క కుండ తయారల 
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చేయడాతుకి మటిా, తుముటటో  కరణములు. కహతు ఆవి మాతరమే ఈంటే కుండ తయారఴద్. (2) కహరణము – 

ఆవే కహకుండా ఆతర హేతణఴులు. ఈథాసరణకు కుమమర  యొకక తు, షంకలాము, ధ ైుణయత, 
వహణాఴరణము ఴంటావి. ఇ కరణ కహరణములు ర ండున భగఴంతణడే ఄతు వహయఖ్ాయనకరోలు వేరలవేరల నల 
విశయములో విఴర ంచారల. 
 

భగఴణారనాో  (మోక్షము) గుర ంిన – భగఴంతణతు తృ ంద్టకు స్హదించ యతనములో జఞా ధేంథిరయములు 
(కననలు, చెఴులు, ధోరల ఴంటావి), కరేమంథిరయములు (కహళళు, చేతణలు ఴంటావి), ఄంతఃకరణములు (ినతోము, 
మనష, బుథి , ఄసంకహరము) తృహల్గ ంటాయ. ఄభాయష వ ైరహగయముల చేత తుగసీము స్హధయమతు గీతలో 
చెాబడినథి. కననలకు చఽున, చెఴులకు వితుకిడితు, కహయౌకి నడకన, బుథి కి అలోచనన, మనషనకు 
విచక్షణన, ఄసంకహరమునకు గమయమున, ినతోమునకు థీక్షన రస్హథించ భగవహనడు కరణము. 
ఄథేవిధముగహ భగఴణారానోకి స్హదించ థీక్ష, ఄభాయషము కూడ భగఴతసవరూములే. కనక భగఴంతణడే 
కహరణము. 
 

వివవషాష్ి  గుర ంిన – జగతణో న షాష్ింిననవహడు గనక అయన కహరణము. షాష్ికి అయనకు వేరే తుముటటో , 
షహాయము లేఴు. తననండే జగతణో న షాష్ించెన. కనక అయన కరణము. జగద్తాతోికి స్హధనము, 
ఈతృహథాన కహరణము, తుమితో కహరణము కూడ శ్రీతువహషడే. 
 

382. కరహో  
చేయువహడు (రమ షవతంతణర డు). 

ఒం కరేో  ేనమః 
 

ఇ ధామము ర ండుమారలో  షో తింబడినథి.  
34ఴ శ్లో కము. 31ఴ ధామము. కరహో  – కోీ ధహా కోీ ధకాత్ కరహో  వివవబాసృః మహధీరః 
41ఴ శ్లో కము. 382ఴ ధామము. కరహో  – కరణం కహరణం కరహో  వికరహో  గసధో గుసః 
 

317ఴ ధామము విఴరణ షంద్రభమున శ్రీ భటటి లు రవురహమాఴణార రముగహ చెబుతూ, కహరోవీరలయతు 
ద్ండింిననవహడు గనక ‘కరహో ’యతు విఴర ంచారల. ఆంక ఆుాడు ‘కరహో ’ ఄనగహ ఄతునకహరయములకు రదానకరో 
– ణాన చేయువహడు లేథా ఆతరలలచే చేయంచవహడు – ఄతు శ్రీ భటటి లు వహయఖ్ాయతుంచారల. 
 

తృహణణతు షఽతరము – షవతంతరః కరహో  – అదారముగహ ఇ ధామమున శ్రీ ిననమయానంద్ విఴర ంచారల. షాష్ి సథతి 
లయాథి షకల కహరయములన షంూరు స్హవతంతరయముణో తురవహ ంచన గనక భవహనడు కరో.  కేఴలము 
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ంచభూతముల ఈతుకిఴలన షాష్ి జరలగద్.  కరో ఴలనధే షమషోము జరలగున. మటిాయుననంతఴలన 
కుండ తయారలకహద్. కుమమర వహతు తు కహఴల న. 
 

జీవహతమలు ణామే ఏథో చేయుచధానమతు భరమింతణరల. కహతు రమేవవరలడే షకల కహరయములకు కరణము, 
కహరణము, కరో. రతి తుకితు, షాష్ికితు, ఄంతటాకితు షరలకులు, తుముటటో , తుతనము, తువహడు కూడ 
రమేవవరలడే. 
 

కేఴలము తు చేయంచట, తు చేయుటణో భగఴంతణతు తృహతర ర మితము కహద్. తతఫయౌతములు అయన 
ఄనభఴము చెంద్న. జీవహతమలణో కూడి షాంథించన. ఴయషధశేణ మనష్హయణాం భావమ్ భఴతి ద్ఃఖితః 
ఈతసవేశణ చ షరవేశణ నణఴే ర తణశయతి – జనలు బాధడినుడు రహముడు ద్ఃఖించెన. జనలు 
అనంథింిననుడు తండిరఴల  షంతసంచెన. ఄలాగే విభీశణుతు టాి భష్కుో తు చేస - కాతకాతయ రముమోద్ః – 

తానోణో మోద్ముధ ంథెన. 
 

383. వికరహో  
- మారలా చెంద్వహడు. 
- బసృవిధముల ైన జగములన షాష్ింిననవహడు. 

ఒం వికరేో  ేనమః 
 

వి కురహవణః వికరహో  – ఄవికహరలడైెన భగఴంతణడు సథరలడు. తుజఞతుకి అయనలో మారలా ఈండద్. కహతు అయన 
షాష్ింినన రంచము మారలతూ ఈననంద్న అ వివవరూుడు కూడ వికరోయే. అయన రహగథేవశ 
రహ తణడైెనాటాకితు జీఴుల షఖ్ద్ఃఖ్ములంద్, వికహరములంద్ భాఴములన తనవిగహ తృహలు 
ంచకొనన గనక అయన వికరో. శ్రీరహముడు రహజయము తృత గొటటి కుననంద్కు బాధడలేద్.  
టాి భష్కుో డైెనుడు తృ ంగ తృత లేద్. కహతు విభీశణునకు రహజయమిిని షంతసంచెన. 
 

శ్రీ వంకరలల వహయఖ్య – విినతరమ్ భుఴనమ్ కాతవహన్ ఆతి వికరహో  – ినతరవిినతరముల ైన భుఴనములకు 
కరోయడైనంద్న అయన వికరో. అయన య్లలు ఄనంతములు. షాష్ియంద్ కథాతుకొకటాకి తృత యౌక లేద్. రతి 
మనష వేరల. మనశణలు వేరల. జనమలు వేరల. రతిక్షణము మరొక క్షణమునకు షంబంధము లేతుథి. 
ఆద్ంణా అయన షాష్ిలోతు వ ైినతరయము. 
 

384. గసనః 
ణెయౌయరహతువహడు. గహీ ంజఞలతువహడు. 
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ఒం గసధాయ నమః 
 

ఇ ధామము ర ండుమారలో  ఴషో ంథి. 
41ఴ శ్లో కము. 384ఴ ధామము. గసనః – కరణమ్ కహరణమ్ కరహో  వికరహో  గసధో గుసః 
58ఴ శ్లో కము. 548ఴ ధామము. గసనః – గుసయ య గభీరో గసధో గుోః చకగీథాధరః 
  
భగఴంతణడు మన బుథి కి, తరకమునకు, ఆంథిరయములకు ణెయౌయరహడు. మనలోనననన అయనన 
మనమ రలగలేము. యః ాతవిహయసోష్హీ న్ యమ్ ాతవీ న వదే్ – అయన భూమిలోనండిధా గహతు భూమి 
అయనధ రలగద్ (బాసథారణయకోతుశతణో  5.7.3). అయన థేఴతలంద్ ఈండునగహతు థేఴతలు కూడా 
అయనధ రలగరల. విణుఴరకుక ఎణ్ణు  ఄర యాన్ (తిరలవ ైమోయ 1.9.2). చక్షువి ద్ాశిఴయమ్ చ ధారహయణః – చఽచే 
కననలు, చఽడబడే ఴషో ఴులు ధారహయణుడే. శ్రీ రహదాకాశుశ్హసో  ికఠోతుశతణో  (1.21)నండి చెనాన 
రమాణము – తమ్ ద్ద్రశమ్ గూఢమ్ గుహాహ తమ్ గసవరేశీమ్ ురహణమ్. 
 

శ్రీ వంకరహచారలయలు  భగవహనతు తతవము, వకిో, చరయలు – ఄతూన మనకు ఄర ము కహఴతు విఴర ంచారల. 
ధరమచకీము రచయత బాలకాశణు తు య్లలన విులముగహ ఈథాసర ంచారల. ూతన మరణము, గోఴర నగ ర  
దారణము, గోనకహ ఴస్హో ా సరణము, యశ్లద్మమచేత బంధనము – ఆఴతూన మనము ణెయౌసకొనలేతు య్లలు. 
భకిోమాతరముచేతధే ఄనభవింద్గ నవి. 
 

385. గుసః 
- లోకములన రక్షించవహడు. 
- ఄజఞా నలకు (భకుో లు కహతువహర కి) కతునంచతువహడు. 
- సాద్య గుసయంద్ ఴసంచవహడు. 

ఒం గుహాయ నమః 
 

గుసతి రక్షతి ఆతి గుసః – లోకములన రక్షించేటావహడు గుసృడు ఄతు శ్రీ భటటి ల వహయఖ్య. తన గరభమున 
బిడున తయోౌ కహతృహడునటటో గహ లోకములన భగవహనడు కహతృహడునతు శ్రీ రహదాకాశుశ్హసో  ివిఴర ంచారల. 
 

గుసణ ేషంఴాణోతి – తన తతవమున థాినయుంచవహడు. ఄతు వహయఖ్ాయతుషఽో  శ్రీ వంకరలలు భగఴథీగత (7.25) 
నండి ఈథాసర ంచారల. 
ధాసం రకహవ షరవషయ యోగమాయా షమాఴాతః 
మూఢోऽయం ధాభజఞధాతి లోకో మామజమఴయయమ్ 
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ధా యోగమాయయంద్ థాగ యునన ధేన ఄంద్ర కర గోచర ంచన. కహబటిా ఄజఞా నలు ననన 
జనమరహ తణతుగహ, శ్హవవతణతుగహ ణెయౌయజఞలరల. 
 

శ్రీ ిననమయానంద్ విశణు భాగఴతము(10.37.11)నండి ఈథాసర ంిననథి – గూఢో గుహావయః స్హక్షమ మహాురలశ 
ఇవవరః – మహాురలశణడైెన ఇవవరలడు స్హక్షిగహ గూఢముగహ గుహావయుడైె యుధానడు. ‘తుహ తమ్ 
గుహాయామ్’ ఄతు ముండకోతుశతణో లో ఈననథి. 
 

శ్రీ రహదాకాశుశ్హసో  ిచఽనన ర ండు రమాణములు –  

ఏశ షరవేశణ భూణశేణ గూఢాణామ (న?) రకహవణ ే– కఠోతుశతణో  (3.12) 
ఄఴజఞనంతి మామ్ మూఢా మానష్మ్ తనవహశీతమ్  
రంభాఴమజఞనంణో మమ భూత మహవేవరమ్ (గీత 9.1) 
 

శ్రీ అర్. ఄనంతకాశుశ్హసో  ిమరొక ఄరథం చెతృహారల – ఄంద్ర  సాద్యము ఄధే గుసలో ఴయంినయుననవహడు 
గుసృడు. 
 

 

(1) శీ్ర నరసంసన్ కాశుమాచార  అంగో రచనకు ఆథ ిణలెుగు ఄనవహద్ము.  
(2) భగఴథీగ త శ్లో కముల ణాతారయము గీణానెరస్, గోరఖ్ూర్ రచరణనండి.  
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ఴయఴస్హయో ఴయఴస్హా నః షంస్హా నః స్హా నదో  ధర ఴః | 
యర్ధః యభషశట ః తణశట ః ుశట ః వుభకే్షణః || (42) 

 

 

 

 

 

 

386. ఴయఴస్హమః 
- (ఖసీనక్షత్రా దలఔు) అధాయభు (ఆయుష) ఄయనలహడు.  
- తువచలమ ైన, దాఢమ ైన ఫుదధధ ఖలలహడు. షశట మ ైన జ్ఞా నభు ఔలలహడు. 

ఒం ఴయఴస్హమామ నభః 
 
386 నండు 390ఴయఔు నాభభులు బఖఴంతణతు ఄఴత్ాయమ ైన ధాఴుతు కీర్ోంచేవిగహ శ్రీబట్టట లు ఄభిఴర్ుంచాయు. 
జ్యయతివచఔమీ్ ధాలతేునతయం వమత్ ేఫధయత్ ేమతః 
ఴయఴస్హమషోత్ో జ్ఞా యో బఖణాధాయ భూర్ోభాన్ 

ఖసీనక్షతర భండలభులన దాఢభుగహ ట్టట ముంచలహడు. నక్షత్రా లఔు అధాయమ ైన అకహవమే వరీయభుగహ 
ఖలలహడు. ఔనఔ ‘ఴవఴస్హమః’ ఄఫడెన. తే్జ్వచకహీతున తనమంద ఫంధధంచకొననలహడు. విళఴేేణ 
ఄఴవమత్ ేఫధయత్ ేజ్యయతివచఔీభుతి ఴయఴస్హమః. 
 

‘ఴయఴస్హమభు’ ఄంటే్ దాఢమ ైన దీక్ష. చెదయతు యోఖభు. ఏకహఖమీ ైన చితోభు. గీత 2ఴ ఄధాయమభులో 41, 
42, 43, 44 ళలో ఔభులు ఇ ఄయాభున షభర్ధషో నానయ. 
ఴయఴస్హమాతిికహ ఫుదధధ ః ఏకఞస ఔుయునందన 

ఫసృళహకా సయనంత్ావచ ఫుదధ యోऽఴయఴస్హయనామ్ 
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ఒ ఄయుు న! ఇ (తుష్హాభ) ఔయియోఖభునంద తువచమాతిఔ ఫుదధధ  ఔట్టయే ముండున. కహతు భోగహషఔుో ల ైన 
విలేఔశీనల ఫుదధ లు చంచలభుల ై (ఄఴయఴస్హమభుల ై) ఔ దారీ తె్నన లేఔ కోర్ఔలలంట్ నలులైులా 
యుఖులు తీముచఽ ఄనంతభులుగహ నండున. 
 

387. ఴయఴస్హా నః 
- తృహర యంభించ స్హా నభు.  
- (ఴయఴషాన, అధాయభున, కహలభున) ఏయయచలహడు. 
- షాఴట లో జీఴులు, యక్షఔులు, జీఴనభాయగ భు – ఆలా షభషోభున ఏరహట్ట చేములహడు. 

ఒం ఴయఴస్హా నామ నభః 
 

‘షా’ ఄనే ధాతణఴునండు వా తి, ఴయఴషా, స్హా నభు ఴంట్ట దభులు ఴుయతననభమాయ. ఴయఴషాన, ఄనగహ 
షఴయమ ైన దధ తితు స్హా ంచలహడు ఴయఴస్హా ఔుడు. 
ఔలా భుసౄరహో దధ భమః ధర ల ేకహలోऽతిశఠ త్ ే 
మస్హితోస్హి దవయఴస్హా నో సయష్హట యు స్హా నదో  భనః 
 

‘ఴయఴషాన ఏయయచట్’ ఄనే భాఴభులోనే భాశయకహయులు చెన విఴయణలు –  

 

శ్ర ీబట్టట లు – ఄతునంట్టకూ అధాయమ ైన కహలభున ఏయయచినలహడు. ఆందఔు నక్షతర ఖసీఖతణలు భూలభు. 
లహతుకూ ధర ఴనక్షతరభు కఞందరభు. 
 

శ్రీ వంఔయులు – షాఴట లో ధయిభు, జీఴ లైవిధయభు, ర్ణాభఔభీభు, తృహర ణ షంయక్షణాభాయగ భులు, అహారహదధ 
స్ౌఔయయభులు ఆఴతూన ఏయయచిన దేఴుడు ‘ఴయఴస్హా నః’. 
 

388. షంస్హా నః 
- ర్షభాో మఖు స్హా నభు. తులఔడగహనండు స్హా నభు. 
- ఈతోభమ ైన స్హా నభు. 

ఒం షంస్హా నామ నభః 
 

షయవమ్ ఏతవి న్ షంతిశఠ త్ ేషభాయత్ ేఆతి షంస్హా నః  – ఄతునంట్టకీ షరెైన భుగ్ంు ఈండే స్హా నభు 
షంస్హా నభు. షభషోభున అమనమంద తులఔడగహ భుగ్మున (రళమకహలభున?). 
 

శ్ర ీవి.వి.రహభానజ్న్ చెన ఄయాభు – ఄతునంట్టతు ఎుడో  ఔుడు భుగ్ంచేలహడు. 
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శ్రీ వంఔయులు భరొఔ ఄయాభున ఔూడ చెతృహయు – షభూచీనమ్ స్హా నమ్ ఄషయ ఆతి షంస్హా నః – ఄతునంట్టకూతు 
ఈతోభమ ైన స్హా నభు షంస్హా నభు. దీతుతు విఴర్షఽో  శ్రీ రహధాఔాశు ళహవో  ిఆలా చెతృహయు. తృహలుంత, 
షఽయయభండలభు, యోగ్ సాదమభు, ధర ఴభండలభు – వీట్తునంట్టకీ ఈతోభమ ైన ధర ఴనక్షతరమే 
షంస్హా నభు. 
 

389. స్హా నదః 
- యభదభున రస్హదధంచలహడు. 
- తగ్న పలభు, స్హా నభు రస్హదధంచలహడు. 

ఒం స్హా నదామ నభః 
 

స్హా నమ్ దదాతి ఆతి స్హా నః – ‘ద’ ఄనగహ ‘ఆచచట్’ ఄనే ఄయాభులో ెఔుానాభభులు ఇ ుణయషోఴభులో 
కీర్ోంఫడునవి – తృహర ణదః, భానదః, ళహంతిదః, శ్రీదః, దయదః, షయవకహభదః, షవవో దః ఴంట్టవి. ఄతునంట్టఔంటె్ 
ఈతోభమ ైన స్హా నభుతుచచలహడు స్హా నదడు. 
ష ఏఴ యభాకహవ తృహర తృౌో  శతేణతవతః షదా 
తృతర చయత్ ేస్హా నద ఆతి షతృహో రణు  భననామఔః 
ఎలోలేళలంద ఔూడా యభదభు ఆఴవడాతుకూ కహయణమ ైనలహడు. „ఒం స్హా నదామ నభః‟ ఄనేదాతుతు 
షతృహో క్షరీభంతరభు లేదా భంతరరహజ్భు ఄతు ఄంట్ాయు. 
 

శ్రీ వంఔయులలహయకయ భర్ంత విస్హో యమ ైన ఄయాభులోనననదధ. జీఴులఔు లహర్కూ తగ్న స్హా నభుతుచచలహడు 
స్హా నదడు. ధర లహదనీామ్ ఔరహినయూమ్ స్హా నమ్ దదాతి ఆతి స్హా నదః – ఄందయఔూ తగ్న స్హా నభు 
తుచచలహడు.  ధర ఴునఔు రతే్యఔమ ైన (వా యమ ైన) స్హా నభుతుచిచనలహడు స్హా నదడు. 
శ్రీ చినిమానంద ఔఠణతుశతణో లోనండు ఈదాసర్ంచిన షఽతరభు – మథా ఔయిమ్ మథావాతమ్ – 
ఔయిపలదాత్ా నారహమణః. 
 

డా. కోీవి తృహయాస్హయథధ యచన ‘శ్రీ కెైఴలయస్హయధధ’నండు –  ఫరసిురహణంలో లఔైుంఠభు ఴయున – విశణు లోఔభు 
షంస్హయ నావఔభు. షరహవవచయయ స్హా నభు. ఔలఴాక్ష స్హా నభు. షయవఴాక్షభులు, ూలు, ళళు, ఄనేఔ యకహల 
దిభులు, ఔలుఴలు, దధఖుడుఫాఴులు, షయషసలు ఈంట్ాయ. దేఴతలు ఫంగహయు విభానాలభూద విసర్షఽో  
ఈంట్ాయు. విశణు లోఔం భధయలో మేయౌభు ఫంగహయు యంఖులో నఴయతనభులు తొృ దఖఫడున ఫంగహయు తృహర కహరహలత్ో 
యోజ్న విస్హో యంత్ో శ్రీభహావిశణు ఴు భందధయం ఈంట్టందధ. ఄదధ చఔాలలో చందర తులాగహ రకహశిషో ంట్టందధ. 
అముధధాయుల ైన దావయతృహలఔులు దాతు నాలుఖు దావరహలఔు కహలా కహషో ంట్ాయు. అ లైఔుంఠభునంద 
ఆందరతూలభు, భహాతూలభు, దిరహఖభణిభమభు, ఴజ్రభమభు, లైఢఽయయభమభు ఄయన ఏడు 
ట్ట ణాలుంట్ాయ. 
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ఄఔాడ వదధ లయొఔా తే్జ్షసత్ో దవదధవలు రకహశిషో ంట్ాయ. లహర్నడుభ మేగళహయభుడు, త్ాంఫయధార్, 
శ్రీఴత్ాసంకూతణడు ఄయన శ్రీసర్ శ్రీదేవిత్ో ఈంట్ాడు. అమనచేత షదయశనభన చఔభీు, తృహంచజ్నయభన 
వంకభు, కౌమోదకూ ఄన ఖద, ళహయ్గభు ఄన ధనషస ఈంట్ాయ. దేఴ, ఖంధయవ, మక్ష, కూననయ, కూంుయుశ, 
వదధ , స్హధయ, ఖయుడ, నాఖ ఖణాలు, షోయుష లు, భహాభునలు ఄతతున ర్ర్విధాల కీర్ోషో ంట్ాయు. కీర్ో 
భృదలు భామఴయఔు ఄనేఔ వఔుో లు ఄఔాడ ఈంట్ాయ. విశణు బఴనభు యభానంద భమభు, 
షరహవభీశట రదభు. 
 

390. ధర ఴః 
తువచలమ ైనలహడు. ఈననత స్హా నభు తుచిచనలహడు. 

ఒం ధర లహమ నభః 
 

‘ధర ’ ధాతణఴునఔు ‘తువచలభు’ ఄతు ఄయాభు. ధర ఴునఔు బఖఴంతణడు తువచలమ ైన స్హా నభున 
రస్హదధంచెన. లైఔుంఠభు ళహవవత స్హా నభు. లైఔుంఠభుఴల నే ఏ స్హా నభునైనా వా యమ ైన, తుతయమ ైన, 
ళహవవతమ ైనదధగహ చేమఖలడుగహన యభాతణిడు ధర ఴుడు. 
అరహవచీనం ధర ఴభవ తణంఖస్హా న రదానతః 
ధర వీ చకహయ మస్హిదధధ  ధర ఴషషోస్హి త్రకరీ్ోతః 
 

శ్రీ రహధాఔాశు ళహవో  ి– బఖలహనతు (తతవభు) లక్షణభు తుతయభు, ళహవవతభు, ఄచంచలభు, వా యభు, షతయభు. 
ఇ లక్షణభునే అమన ధర ఴునఔు రస్హదధంచెన. ఔనఔ బఖలహనడు ధర ఴుడు. 
 

ధయిచఔీభు యచయత – షాఴట  లమ చఔభీులో షయవభు ఄంతభఖున. కహతు బఖఴంతణడు ళహవవతణడు, 
వా యుడు ఖనఔ అమన ధర ఴుడు. 
 

శ్రీ షతయదేలో లహవశఠ  – ‘ధర ఴ’ వఫద భునఔు ‘తువచమభు’ ఄతు ఄయాభు. రంచభులో ఄంత్ా ‘ఄధర ఴభు’ 
ఄయనా గహతు బఖఴంతణడు తన లక్షణభుఴలో లహతుకూ తువచమతవ ఖుణభున అతృహదధంచన. 
షఽరణయదమాషోభమభులు, జ్నన భయణభులు – ఆఴతూన తువచమమ ైన గట్నలు. 
 

తయులహతి 16 నాభభులన శ్రీరహభాఴత్ాయ యభుగహ శ్రీబట్టట లు ఴర్ుంచాయు. “భాతణల నైలహరత్ు ఔూడా 
ునయుజీు వింజ్ఞము గహథ” ఄతు ఇ ఄధాయమభునఔు శ్రీ బట్టట లు నాభఔయణభు చేళహయు. రహభాఴత్ాయభుైె 
శ్రీ బట్టట లఔు రతే్యఔమ ైన భఔుాఴ ఄతు శ్రీ వి.వి. రహభానజ్న్ లహయకాయతుంచాయు. 
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391. యర్ధః 
- షఔల వుబ, ఈతోభ ఔఱయయణ లక్షణభులు ఖలలహడు. 
- దధఴయమ ైన విబూతి, ఐవవయయభు ఖలలహడు. 

ఒం యయధయ ేనభః 
చినన తియుతిలోతు శ్రీరహభుతు శిలం. 

 

‘(ఋ)ర్దధధ’ ఄనగహ విబూతి (షవయూభు). రహ ఋదధధ ః మషయ 
ష యర్ధః – ఈతాాశట మ ైన ఔఱయయణఖుణ షంననడు యర్ధ. 
నాయదడు లహయ్ికూ భసర్షకూ చెన శ్రీరహభఴయునలో రెండు 
ళలో ఔభులు –  

షభుదర ఆఴ గహంభీరఞయ ధెరైఞయణ శభిలహతుఴ 

విశణు నా షదాళల వీరఞయ స్త భఴత్ రమదయశనః 
కహలాగన్ షదావః కోీ ధ ేక్షభమా ాథవీషభః 
ధనదేన షంస్హో యగఞ షత్యే ధయి ఆలహ యః 
శ్రీరహభుతు గహంభీయయభు స్హఖయభుఴంట్టదధ. అమన ధైెయయభు 
శిభాలమ షదావభు. విశణు షభాన వీయుడు. చందర తుఴంట్ట 
యూభుఖలలహడు. అమన కోీధభు రళమాగ్న షభభు. 
బూభాతత్ో షభమ ైన ఒయు, ఔుఫేయుతుఴంట్ట త్ాయఖభు, ధయిదేఴతఴంట్ట షతయభు శ్రీరహభుతు లక్షణభులు. 
 

శ్ర ీరహభానజ్న్ ఆచిచన భరొఔ విఴయణ – రఞళహమ్ ఋదధధ రఞఴ ఋదధధ ః మషయ – యుల షభాదధధ నే తన ఋదధధ గహ 
భావించలహడు యర్ధ. శ్రీరహభుడు విభీశణునఔు ట్ట భుఖట్టట , ఔాతఔాతయః తదా రహభః – షంత్ోఴంచెన. 
ఈతసలేశణ చ షరఞవశణ త్ఴే ర్తణశయతి – రజ్లు షంఫయభులు చేషకొననుడు శ్రీరహభుడు లహర్ 
తండురఴల  షంత్ోఴంచచండెన. 
 

‘ఋదధధ’ ఄనగహ విబూతి. యమ ైన (ఄనంతమ ైన, ఈతాాశట మ ైన) విబూతణలు ఖలలహడు యర్ధ. 
దధలహయనాతి విబూతమః (గీత 10.16) – నా విబూతణలు దధఴయభులు. 
నాంత్ోऽవో  భభ దధలహయనాం విబూతీనాం యంత (గీత 10.40) – నా దధఴయ విబూతణలఔు ఄంతభు లేద. 
ఆలా ఄంతణ తె్యౌమతు విబూతణలు ఔయౌగ్నలహడు యర్ధ . 
 

392. యభషశట ః 
షశట మ ైన యతతవభు ఖలలహడు. తన యతత్ావతున షశట భుగహ గణచర్ంజ్ఞవేలహడు. 
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ఒం యభషష్హట మ నభః 
 

షశట  (రతయక్ష, దాష్హట ) తృహయభయః యభషశట ః – అమన ఓననతయభు, యతతవభు షశట మ ైనవి. ఇ విఴయణలో 
శ్రీ బట్టట లు రహభామణభు (ముదధ కహండభు 114.4)లో రహఴణ ఴధానంతయభు భండో దర్ శ్రీరహభుతుఖూర్చ 
చెన భాట్లన ఈదాసర్ంచాయు – ఴయఔోమషే్హం భహాయోగ ీయభాత్ాి షనాతనః – శ్రీరహభుడు 
భహాయోగ్, యభాతణిడు, షనాతనడు ఄతు ఴయఔోభఖుచననదధ. 
 

ఄలాగఞ శ్రీరహభుతు చఽచి త్ాయ ఄనన భాట్లు (4.24.31, 32) – తవమ్ ఄరమమేవచ దరహషదవచ ... ... 
భనశయ దహేాబుయదమ్ విహామ దధలయేన దహేాబుయదయనే ముఔోః. 
శ్రీరహభుతు చఽడగహనే అమన యతతవభు తె్యౌమఴచచన. షభుతర భాట్లు – షఽయయస్హయ బలతే్ షఽయయః 
– షఽయుయతుఔంటె్ ఎఔుాఴ రకహవభు ఖలలహడు. షఽయుయతుకూ కహంతితుచచలహడు. 
ఆంకహ శ్రీరహభుతు యభషశట తన ఖూర్చ రస్హో ఴనలు –  

ుంస్హమ్ దాఴట  చిత్ాో హారణ్మ్ –  యూ షంసననమ్ లక్ష్మి మ్ తదావురవ్వి త్ాకహరహః 
 

ధయిచఔీభు యచయత విఴయణ – శ్రీ యగునందనతు ఇ షశట  యతతవభుఴలోనే బయతణడు 
రహజ్ఞయధధకహయభున తాణీఔర్ంచి శ్రీరహభుతు తృహదఔలఔు వయణాఖతణడయయయన. లక్షిణుడు తుదరా హాయభులు 
ర్తయజంచి ఄనాన ఴదధనలఔు ఴనలహషవేలహదీక్ష నాచర్ంచెన. ఔాభాయు శ్రీరహభుతు దర్శంచగహనే 
సనభంతణడు ళహవవతభుగహ రహభదాషతవభున చేకొనన. 
 

శ్రీ షతయదేలోలహవశఠ  భరొఔ షవతంతరలహయకయతుచాచయు. ‘షష్’ ఄనగహ ఫంధధంచట్ (షవతి – ఫధానతి). 
ఄతునంట్టతూ ఄదుతభుగహ ఄలుో లహడు యభషశణట డు. ఄందఴలననే యఔోభాంష వలయ నాడమ షంముఔోమ ైన 
వరీయభు ఔ షందయ యూభులో ఴయఔోభఖుచననదధ. ఇ భాఴభునఔు అమన చెన ఈదాసయణలు –  

ఄషయ షళల న తుభుశతోు (ఋగఞవదభు 9.73.4) 
దధఴః షవః రచయతోు (ఄధయవ లేదభు 4.16.4) 
 

393. తణశట ః 
- అనందభుత్ో తుండుముననలహడు. ూయు షంతణశణట డు. 
- షచిచదానందభర్ో . తాో న ందలహడు. 

ఒం తణష్హట మ నభః 
 

లైఔుంఠభులో తుతయషఽయుల భధయనండఔ భానఴభాతణర డైెన దవయధనఔు కొడుకెై, నయుతుగహ స్హభానయలఔు 
ఄందధఴచిచన బఖలహనడు తణశణట డు.  
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లాభాదాద వయధధ తవషయ జ్ఖతః తృహలనషయ చ 

భనశయత్వేऽ మః రతః షంతణశట  ఆత ఔథయత్ ే

బఖఴంతణడు తన బఔుో లఔు, దాషలఔు రమభు ఔయౌగ్నుడు షంూయుభుగహ షంతణశణట డఖున. 
 

‘తణశట ః’ ఄనగహ యభానంద షవయూ ఄతు శ్రీ వంఔయులు లహయకాయతుంచాయు. తరభుగహతు, ుశభు గహతు, 
పలభుగహతు, జ్లభుగహతు బకూోత్ో తులేదధంచినదధ ఖశీించి షంతణశణట డఖు షరఞవవవయుడు తణశణట డు. 
 

ఏ విధమ ైన త్ాభులు, కహభభులు బఖలహనతు దర్చేయఴు. శ్రీరహభుడు ట్ాట భిఴేఔభునఔు తొృ ంగ్తృత లేద. 
ఴనలహష యోఖభునఔు ఔుంగ్తృత లేద. గహంధారీభాత మాదఴ ఔులభున వంచినుడు శ్రీఔాశణు డు 
చియునఴువత్ో ఄనఖశీించెన. 
 

షంతణశట ః షతతం యోగ ీ– గట్నలఔు, ఔయి పలభులఔు ఄంతఃఔయణభున దఽయభుగహనంచి, షంతణశణట డైె 
ముండుట్ బఖంతణతు ఖుర్ంచిన జ్ఞా నభునఔు భాయగ భు. 

394. ుశట ః 
ర్ూయుు డు. ఈననత ఖుణ షంననడు. 

ఒం ుష్హట మ నభః 
 

ూయుత్ావత్ ుశట ః – ఄతున విధభుల ర్ూయుు డు ఖనఔ అమన ుశణట డు. అమనలో ఆష్హట తుశట భులఔు, 
కహభమోసభులఔు త్ాఴు లేద. ఇ నాభ విఴయణలో ధయిచఔభీు యచయత ఴళళులహర్ యచనన 
ఈట్ట ంకూంచాయు. లండుదల్ లండభాయ ఆలాన్ – అమనలో కొయత ఄనేదధ ఈండద. ఇ నాభషియణఴలన 
ఆష్హట తుశట భులన జ్యంఴచచన. 
 

శ్రీ షతయదేలోలహవశఠ  ఇ నాభభుయొఔా ర్ధధతు ఆంకహ ెంచాయు. ుష్హు తి ఆతి ుశట ః – తృత ఴంచలహడు 
ుశణట డు. తన షాఴట లో ఄతునంట్టకూ షంతాో తుచెంద విధభున రస్హదధంచలహడు. 
 

395. వుభకే్షణః 
- భంఖళఔయమ ైన చఽు ఖలలహడు. 
- చఽుత్ోనే షఔల వుబభులన రస్హదధంచలహడు. 
- బఖఴంతణతు చఽవనలహర్కూ, బఖఴంతణతుచే చఽడఫడునలహర్కూ షఔల త్ాతరమభులు నశించన. లహర్ 
తృహభులు వభుంచన. కోర్ఔయ్డేయున. 

ఒం వుభకే్షణామ నభః 
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ఆంతఔుభుంద 346ఴ నాభభు ‘దితుభేక్షణః’, 348ఴ నాభభు ‘ఄయవిందాక్షః’ ఔూడ బఖఴంతణతు చలోతు 
చఽున రషో తించినవి. శ్రీ బట్టట లు ఈదాసర్ంచిన ఄయోధయకహండభు ళలో ఔభు (17.14) –  

మవచ రహభమ్ న ళయేతణో  మం చ రహమో న వయతి 

తుందధతః ష ఴవలేోో కఞ స్హవత్ాియేనం విఖయహత్ ే

రహభుతు చఽడతులహడు గహతు, రహభుతుచే చఽడఫడతులహడు గహతు లోఔంలో ఄందర్చే తుందధతణడైె జీవిస్హో డు. 
చిఴయఔు ఄతతు అతి ఔూడ ఄతతుతు తుందధషో ందధ. 
 

షబూర రహమత త్ాభాా క్షః స్హక్ష్ాదధవశణు రఴ్ షవమం  – చఔాతు ఔనఫొ భలు, విళహలమ ైన ఎయతీు ఔనలత్ో 
రహభుడు స్హక్ష్ాతణో  విశణు ఴుఴల  రకహశిషో నానడతు ఄయోధాయుయలహషలు కొతుమాడుర్. రహభః ఔభలత్ార క్షః 
షయవషతవ భనోయథః – ఄతు సనభంతణడు ఴర్ుంచెన. తమ్ దిదళ త్ార క్షమ్ ... ... ధనయః వయతోు మ ే
నాధమ్ – ఄతు వతభితయోౌ రస్హో వించెన. 
 

స్ౌశ్రల యైవవయయ వునం శ్రతలం దయీఘభాయతమ్ త్ాభంా చ లోచనం మషయ  ష వుభకే్షణ ఇర్తః షవఔయి ఔయోాఔం 
చెైఴ వుబ మవయేతి దయశనమ్ వుభకే్షణస్హయత్ ... ... – స్ౌశ్రలయభు, ఐవవయయభున షఽచించనట్టట  నలోతు 
తొృ డలైన, విళహలమ ైన ఎయతీు నేతరభులు ఖలలహడు. త్ాన చఽడడం గహతు, తనన చఽడడం గహతు వుబఔయభు 
చేములహడు. ఄతు శ్రీ బట్టట లు ఇ నాభభున విఴర్ంచాయు. 
 

శ్రీ వత్ారహభులఔు నభస్హాయభు. శ్రీ లక్షిణస్హవభుకూ నభస్హాయభు. శ్రీ బయత వతణర గునలఔు నభస్హాయభు. 
జ్ె ైవీరహంజ్నమే. 
 

శ్రీ వంఔయులు ఆదే వుబనాభారహా తున ఆలా విుయ్ఔర్ంచాయు –  

ఇక్షణమ్ దయశనమ్ మషయ వుబమ్, వుబఔయమ్ నరహణామ్, భుభూక్ష్ాణామ్ మోక్షదమ్, భోగహర్ధనామ్ 
భోఖదమ్, తృహనామ్ తృహఴనమ్, షయవ షందసే విచేే దకహయణమ్, సాదమఖంీధరేవ్చేే దఔయమ్, 
షయవఔరహిణామ్ క్షణమ్, ఄవిదాయమావచ తుఴయోఔమ్, షః వుభకే్షణః 
బఖలహనతు చఽు, దయశనభు షఔల వుబఔయభు. షయవ భంఖళరదభు. భోఖభులన ఔుర్ంచన. 
తృహభులన నశింజ్ఞమున. షఔల షందేసభులన తులహర్ంచన. సాదమఖంీధధతు ఛేదధంచన. 
ఔయిలనండు విభుకూో ఔయౌగ్ంచన.  ఄవిదయన ట్ాంచలు చేమున. ఔనఔనే అమన వుభేక్షణుడు. 
ఆందఔు శ్రీ వంఔయులు భుండకోతుశతణో (2.2.8)నండు చెన రభాణభు –  

భిదయత్ ేసాదమఖంీధధః చుదయత్ ేషయవషంవమః 
క్ష్మమంత్ ేచాషయ ఔరహిణ ితవిన్ దాఴేట  రహఴరఞ. 
 

శ్రీ రహధాఔాశు ళహవో  ిఔూడ వీుతణలనండు లు ఈదాసయణలు చెతృహయు – ‘ఇక్షణభు’ ఄంటే్ ‘దాఴట’ భాతరమే 
కహఔ బఖఴంతణతు షంఔలభున ఔూడ షఽచించన. త్ాన ఏఔభాతణర డైెనన లుఴుర్గహ కహఴల నన 
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అమన షంఔలమే షాఴట కహయణమ ైనదధ. ఄలా వుబభున షంఔయౌంచినలహడు (ఇక్ష్ుంచినలహడు) ఖనఔ 
బఖలహనడు వుభేక్షణుడు. ఇ విశమమ ై శ్రీ రహధాఔాశు ళహవో  ిచెన షఽఔుో లు –  

తదెకై్షత ఫసృస్హయమ్ రజ్ఞయయయతేి (ఛాందో గణయతుశతణో  6.2) 
ష ఇక్షత లోకహన్ షాజ్ ఆతి (ఐతరఞమ 1.1.1) 
ష ఇక్ష్ామ్ చకఞీ (రళలనతుశతణో  6.3) 
వేమమ్ దేఴత్ెకై్షత సంత్ాశిి భాః తిస్తర  దేఴత్ా ఄనేన జీలేన అత్ాిऽన రవివయ నాభయూ ేలహయఔయలహణి 
(ఛాందో గణయతుశతణో  6.3) 
 

బఖఴంతణతు చలోతుచఽుఴలన ధనయల ైన ెఔుాయు ుణాయతణిలనఖుర్ంచి ధయిచఔీభు యచయత 
రస్హో వించాయు. శ్రీఔాశణు తు దయశనభుఴలన ఄయుు నతు ఄజ్ఞా నభు ట్ాంచలయయయన. ఖుసృడు, 
సనభంతణడు, యవురహభుడు, వఫర్ ఴంట్టలహయు ఎందరణ శ్రీరహభుతు దయశనభుఴలన రయోజ్నభు 
తొృ ందధనాయు. 
తియుతృహల ై– 22ఴ తృహవుయభు 

 

ఇ విళహల బూభండలభున తృహయౌంచే రహజులందయూ బమంత్ో తూభుంద ఖుంులు ఖుంులుగహ వయణాఖతణల ైనట్ేో  
మేభుఔూడా ఄసంకహయభున వీడు తూ లహకూట్ చేర్మునానభు. చియుఖంట్లా, ఄయవిర్వన త్ాభయూఴులాగహ ఈనన తూ 
ఔంట్టచఽున భాెై ఔట్ాక్ష్ుంచ స్హవభూ! 
 

షఽయయచందర యౌయుఴుయూ కఞస్హర్ అకహవంలో ఈదయంచినట్టలుగహ నండే తూ దధఴయనేత్ార లత్ో భాలైు ఄనఖీసంత్ో 
చఽడు. తృహర యఫద ఔయి ఔూడ బషిమ ై మేభు ఄనబవింఴలవన ళహంఴంట్ట ఔయిలు దాతుత్ో ట్ాంచల ైతృత త్ాయ. 
 

శ్రీభహావిశణు ఴునఔు షఽయయచందర లు ఆదద యూ రెండు నేతరభులు. భహావిశణు ఴు వివవయూభున దర్శంచట్ఔు 
భుందగహ ఄసంకహయభున వీడఴలమున. అెైననే అతితులేదనభు స్హధయభఖున. ఇ వా తినండు దాషయభాఴభు 
దవఔు చేర్న జీఴుతుకూ అ వివవయూభు దర్శంచ భాయగ భు షఖభభఖున. „తూల ేత తుతఃయంఫయెుఖ‟ ఄనన 
ఈననతదధవ బఖఴదద యశనభునఔు ఄనఴఖు భాయగ భు. 
 

(డా. లేదలహయష లహయకయనండు) 
 

 

 

 

(1) శీ్ర నయవంసన్ ఔాశు భాచార ్అంఖో యచనఔు ఆదధ త్లెుఖు ఄనలహదభు.  
(2) బఖఴదీగ త ళలో ఔభుల త్ాతయయభు గీత్ాెరస్, గణయకూర్ రచయణనండు.  
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రసమో యరసమో యయణో (యయజో) భారగో  ధయేో నయోऽనమః |  
యయః ఴక్తోభణాాం ళరయీౖతో  ధరగభ ధయభయదతోభః || (43) 

 

 

 

 

 
యౕీ వణారసభ ట్టా బుఴకేభు. 1940 క్సఱు చితరాం. యక్నీడమిానాండ ి
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396. రసభః 
యబృాంజేములసడె. తుణామనాంద శవయౄుడె. అాందరి ఆనాందభునకు క్సయకుడె. 

ఒాం రసభామ నభః 
 
యభాంణ ీయోగనిః అవహభన్ ఇతి రసభః – యోగుఱాందయు ఆమనమాంద యబృాంఙిదయు గనక ఆమన 
రసభుడె. ఈ యవమమ ై యౕీ ఴాంకయుఱు దభురసణభునాండి ఉథాషరిాంఙాయు. 
యభాంణ ీయోగధిో మవహభన్ తుణామనాంథ ీచిథాతభతు 

ఇతి రసభ థ ీధ ైతత్ యాం ఫరషమ భऽబుదమీణ ీ

తుణామనాందశవయౄుడగు థీతుమాంద యోగుఱు తుయాంతయభు యబృాంచచాందరగ అట్టా యఫరషభభు ‘రసభ’ 
ఴఫదభుణో క్ీరిోాంఫడెచననథి. 
 

ర ాండళ అయథభు – యౕీరసభుతు యబగుణభుఱళఱన అాందరిక్ీ ఆనాందభు కఱుగున. కనక ఆమన రసభుడె. 
జగథానాందక్సయకుడె. ఇాందకు యౕీబట్టా ఱు ఱు ఉథాషయణఱు ఙితృసయు –  

రసమో యభమణాాం ళరీవాః (రసభామణభు. అయోదామక్సాండభు. 53.1) 
గుణాబురసభాం రసభాంచ (భయౘభటయతభు. శభటయవభు. 58.42) 
తతా శయవరజాక్సాంణిఃై నరతి శాంజనధ ఃై నహతేః 
గుణ ఃై యయుయుఙ ీరసభః థోీః శయమ ఇలసాంయబుః (రసభామణభు. అయోదామక్సాండభు. 1.33) 
రసభుడె శకఱ జనఱకు నరతితృసతరే డె. తాండిరక్త ఆనాందక్సయకుడె. శకఱ కఱయమణగుణ శాంననడె. 
శయుమతుళఱప రక్సయాంచలసడె. 
 

తియుతృసల ైఱో అాండాళ్ తయోౌ „భనతేకుు ఇతుమన్‟ అతు థీళథీళుతు శాంఫో దిాంచినథి. రసభుతు యౄభు 
ఴతరే ళుఱనకడ ఆకరిషాంచనట్టా థి. లసయౌ భయణ శభమభున ణాయ, రసళణుతు భయణ శభమభున 
భాండోదరి యౕీరసభుతు థిళమతవభున గశీ ాంఙాయు. 
 

యయణఖ రసభఱక్ష్భణుఱన ళరిుాంచిన యధభున యౕీ య.య. రసభానజన్ ఉథాషరిాంఙాయు –  

తయుణౌ యౄశాంధనన శకుభారౌ భయౘఫఱౌ 
ుాండరకీ యళసఱాక్షౌ చీయకఽయౖసు జిధాాంఫరౌ 
 

యౕీ శతమథీలో లసవహవో, యౕీ య.య. రసభానజన్ „క్ీడీామాాం‟ అధే భూఱభు ఆదాయభుగస యళయణ ఇఙాాయు. 
బగళాంతేడె తన క్ీడీ (య్ఱ)ళఱన శాంణోఴహాంచలసడె, శాంణోవయచలసడె గనక రసభుడె. 
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ధయభచకీభు యచయత ఇాంక్స ఇఱా యళరిాంఙాయు – క్ష్ణికమ ైన ఆనాందభుతుచిా, దఃఖక్సయణమ ైనయ క 
యధమ ైన శఖభుఱు. ళసఴవతమ ైన ఆనాందభుతుచా యఫరయౘభనబళభు భరొకట్ట. అట్టా శచిాథానాంద 
ళసఴవత శఖక్సయకుడైిన యఫరషభమే రసభుడె. కనకధే రసభుతు దయశనభుక్ొయకు ఴఫరి తృసర ణభుఱన 
తుఱుుక్ొననథి. రసభుతు దరిశాంచి ఋవేఱు యళయాంఙాయు. కఽవేు తుణో క్ీడిీాంచి గగనజనఱు ధనమఱమామయు. 
 

రసభ ఏళ యాంఫరషభ రసభ ఏళ యాంతః 
రసభ ఏళ యాం తతవాం యౕీరసమో ఫరషభణాయకమ్ 

 

“ఒాం నమో ధారసమణామ” అధే అయౖసా క్ష్రీభాంతరభుఱోతు బీజమ ైన „రస‟ అక్ష్యభున, “నభః యలసమ” అధే 
ాంఙాక్ష్రీభాంతరభుఱోతు బీజాక్ష్యమ ైన „భ‟ అక్ష్యభున కఱుగస ళచిాన థిళమభాంతరభు యభాతభ 
ధాభమ ైనథి. ఇథి లసరి కుఱగుయుళు ళయవాభషరిషయొనరిాన ధాభకయణభు. 

రసభామ రసభబథార మ రసభచాంథార మ లధేవ ే

యఘుధాతామ ధాతామ వణామాః తయ ేనభః  

యౕీ రసభ రసభ యఘునాందన రసభ రసభ 

యౕీ రసభ రసభ బయణాగీజ రసభ రసభ 

యౕీ రసభ రసభ యణకయుఴ రసభ రసభ 

యౕీ రసభ రసభ ఴయణాం బళ రసభ రసభ  

యౕీరసభచాందరచయణౌ భనయస శభరసబృ 

యౕీరసభచాందరచయణౌ ళచయస గఽణాబృ 

యౕీరసభచాందరచయణౌ యయయస నభాబృ 

యౕీరసభచాందరచయణౌ ఴయణాం రథీమ  

భాణా రసమో భతిణా రసభచాందరః 
యసవబౄ రసమో భతసఖా రసభచాందరః 
శయవశవాం మే రసభచాంథోర  దమాఱుః 
ధానమాం జాధ ేధ ళై జాధ ేన జాధ ే 

దక్షణి ేఱక్ష్భణో మశమ లసమ ేచ జనక్సతభజా 
ుయణో భాయుతియమశమ తాం ళాంథ ీయఘునాందనమ్  

ఱోక్సబురసభాం యణయఙోదయీాం రసజీళధతేరాం యఘుళాంఴధాథాం 

క్సయుణమయౄాం కయుణాకయాం తాం యౕీరసభచాందరాం ఴయణాం రథమీ  
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భధోజళాం భాయుతతేఱమలగేాం జిణాీంథిరమాం ఫుధిిధభణాాం ళరవోిమ్ 

లసణాతభజాం లసనయమూథభుఖమాం యౕీరసభదతాం ఴయణాం రథమీ  

కజాంతాం రసభరసమతేి భధయాం భధరసక్ష్యమ్ 

ఆయుషమ కయణాళసఖాాం ళాంథ ీలసయ్భక్తక్ోక్తఱమ్  

ఆథాభషరసో యాం థాణాయాం శయవశాంథామ్ 

ఱోక్సబురసభాం యౕీరసభాం బూయోబూయో నభాభమషమ్  

బయజనాం బళబీజాధాభయజనాం శఖశాంథామ్ 

తయజనాం మభదణాధాాం రసభరసమతేి గయజనమ్  

రసమో రసజభణఃి శథా యజమణ ీరసభాం యమఴేాం బజే 
రసమణేాబుషణా తుళసచయచభూః రసభామ తవ్భై నభః 
రసభాధానవహో  రసమణాం యతయాం రసభశమథాయత శభయషాం 

రసమచేితోఱమః శథా బళతే మ ేభో రసభ భాభుదదయ  

యౕీరసభ రసభ రసమతేి యమ ేరసమ ేభధోయమ ే

శషశరధాభ తతేో ఱమాం రసభధాభ ళరసనధ ే 

397. యరసభః 
- ఆమనళదదక్ొఙీాశరిక్త అాందయౄ ఴక్తోశీనఱళుణాయు (లసరి లసరి ఴకుో ఱు యయభణ ఙీమఫడెణాయ). 
- అాందరిక్త అాంతిభ యళసీాంతి యసథ నభు. 

ఒాం యరసభామ నభః 
 

ఫరయౘభథి థీళతఱ ఴకుో ఱకు, లసరిఙీ ళయభుఱు తృ ాంథినలసరి ఴకుో ఱకు యౕీభయౘయవేు ళు యరసభయసథ నభు. అనగస 
లసరిఴకుో ఱు ఆమనళదద యయబృాంచన. యయభమణ ీఅవహభన్ ళయరథి ైఫరయౘభథబిుః ళర ఴైా అళదామథబిుః ఱఫధ ళర ఴైా 
రసళణాథబిుః ఇతి యరసభః 
 

ళయరథిైః ఫరషభభుఖ మ్ః అళధమణావథిబుయవర ైః 
మవహభతువయభమత ఇతి శ యరసభ రక్రీిోతః 
రసళణుడె, శ యణమకయుడె ళాంట్టలసయు ఫరయౘభథి థీళతఱనాండి ఎతున ళయభుఱు తృ ాంథిధా అయ 
యౕీతులసశతుభుాంద తురీవయమభయయమన. ఎాందకాంటే్ ఆమన అరమేముడె. అమోఘుడె. యరసభుడె. ఈ 
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యళయణణో యౕీ బట్టా ఱు రసభామణభు శాందయక్సాండభునాండి షనభాంతేతు భటవణభుఱ 
నథాషరిాంఙాయు. 
థీలసఴా థిైణామఴా తుళసచరాేందర గాంధయవ యథామధయ ధాగమక్షషః 
రసభశమ ఱోకతరమ ధామకశమ యసథ తేాం న ఴక్సో  శసభరవేే శరేవ (శాందయక్సాండభు 51.44) 
థీళతఱు, థైితేమఱు, గాంధయువఱు, యథామధయుఱు, ధాగ, మక్షుఱు బదఱపైనలసయు యడియడిగస గసతు, కయౌవహగసతు 
భుఱోో క్సదితియయైన యౕీరసభునకు ఎదయుగస ముదధభాంద తుఱుళజాఱయు. 
ఫరయౘభ శవమాంబూ ఴాతేరసనధో లస యుదరవహో ధిేతర వహో ిురసాంతక్ో లస 
ఇాంథోర  భశ ాందర శసయధామక్ో లస ణార తేాం న ఴక్సో  ముద ిరసభళధమమ్ 

శభయభున యౕీరసభుతు ఙీతిఱో ఙాళు భూడినలసతుతు శవమాంబుళు, చతేయుభఖడె ఐన ఫరషభగసతు, 
తిరధేతరే డె, తిరురసాంతకుడె అయన యుదర డెగసతు, భశ ైఴవయమ శాంననడె, శయతిము ఐన 
థీలేాందర డెగసతు యక్షిాంజాఱయు. 
 

అతునాంట్టక్త, అాందరిక్త అాంతిభ యరసభ యసథ నభు గనక బగళాంతేడె ‘యరసభుడె’ అతు యౕీ ఴాంకయుఱు 
లసమఖామతుాంఙాయు. యరసభః అళయసనమ్ తృసర ణిధామ్ అవహభన్ ఇతి యరసభః. 
 

యౕీ రసదాకఽవుళసవహో  ిరసభామణభు (2.8.13)నాండి ఙినహన ఉథాషయణ –  

న శ  తయసభత్ భనః కయాత్ చక్షుఴలస నరగతోభాన్ 

నయః ఴక్ోనతమతృసకీవేా మ్ అతిక్సీ ాంణ ీఅబురసఘల ే

యౕీరసభుతు దరిశాంచినలసయు, ఆమననై్ భనశ తుయౌనహనలసయు ఇాంక తభ భనశన భయయౌాంచడాతుక్త 
మతినాంచయు. 
 

యౕీ చినభమానాంద – బగళాంతేతు ఙీరినలసరిక్త భయఱ ునయజనభముాండద గనక రసభుడీ యరసభుడె. ఇథీ 
ధాభభునకు క్ొాందయు లసమఖామనకయోఱు ‘రలమక్సలభున బుననతవభు ఏకతవభుఱో యయ్నభగున’ అతు 
అయథభు ఙితృసయు. మదోణావ న తుళయోాంణ ీతథాధ భ యభాం భభ – అతు బగళథోీతఱో బగలసనడె 
రళచిాంఙిన. ఇథి గశీ ాంచి యరసభుతు దామతుాంచళఱపన.  
 

‘రసభ’. ‘యరసభ’ ధాభభుఱ భటళభుఱన అనశాందిశో  యౕీ శతమథీలోలసవహవో ఇఱా ఙితృసయు –  

యభాంణ ీఅవహభన్ రసభః, యయభాంతి అవహభన్ ఇతి యరసభః – ఎళతుమాంద జనఱు ఆనాంథిాంతేరగ ఆమన 
రసభుడె. ఎళతుమాంద జనఱు యఴబీృాంతేరగ ఆమన యరసభుడె. మతర యభణమ్ తతర యభణ అళయసనమ్ 
– ఆనాంద యసథ నమే యళసీాంతియసథ నభు. శఽఴహాక్సయకుడె, ఱమక్సయకుడె కడ ఆమధే. ాంచబూతభుఱనాండి 
జతుాంచినథి ాంచబూతభుఱమాంథీ కయౌవహతృత యనట్టో , ఉదయాంచిన శయుమడె అశోబృాంచినట్టో గసతు, ఆ 
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యమేఴవయుతు ఙీతధే జగభుఱు జతుాంచన. ఆమనఱోఱనాండెన. ఆమనమాంద డిాందన. ఇాందకు 
యౕ ీశతమథీలోలసవహవో ఴఽతేఱనాండి న్కుు ఉథాషయణఱు ఙితృసయు –  

 

తవహభన్ ఇదమ్ శమ్ చ యచయతి శయవమ్ శ ఒత తృతర తఴా యబుః రజాశ – మజురేవదభు 32.8 

యో భాయమతి తృసర ణమతి మయసభత్ తృసర ణాంతి బుళధాతు యళసవ – అధయవణలేదభు 13.3.3. 
క్సఱేధోదతి శయమః క్సఱేతుయఴణ ీునః – అధయవణ లేదభు 19.54.1 
మణరా భఽతమ్ చ భఽతేమఴా ుయుఴऽేద ిశభాశ ణీ – అధయవణ లేదభు 10.5..17 
 

398. యయజో-భాయోః, యయణోభాయోః 
 

యయజః  - యజోగుణభు ఱేతులసడె (ూయు శతవశవయౄుడె). 

యయతః   - యవమచిాంతన (ఆశక్తో) ఱేతులసడె. 

భాయోః   - ఆమనన తృ ాందట్కు ఆమధే థారి. 

యయజోభాయోః -  థోవయశ తమ ైన భాయోభు చులసడె. 

యయణో భాయోః - ఆమన యవమచిాంతన ఱేతులసడైినన అాందయౄ ఆయాంచలసడె. 
  
ఈ ధాభతృసఠభుగురిాంచి లేయులేయు అబుతృసర మభుఱుననయ. క్ే ధాభభుగస భటయాంచినలసయు ‘యయజోభాయోః’ 
అతూ, ర ాండె ధాభభుఱుగస భటయాంచినలసయు ‘యయతః’, ‘భాయోః’ అతూ అదికాంగస ఙిఫుతేధానయు. క్ొాంతభాంథి క్ే 
ధాభభుగస ఱపకులేవహ, అయథభు భాతరభు ర ాండె ధాభభుఱుగస ఙిఫుతేధానయు. 
 

34ళ ళలో కభుఱో (‘ఇయౖతా ऽయయవాః’ ఱేథా ‘ఇవాః’ భరిము ‘యయవాః’ ధాభభుఱుగస) తృసర యాంబమ ైన శాంఖామభేదభు 
ఈ 43ళ ళలో కభుణో భయఱ కయౌవహతృత ళుచననథి (లసమఖమఱనఫట్టా ). బణాో తుక్త యయధ భటవమక్సయుఱు 
ఫషృయధభుఱపైన బగళదో ణానబళభుఱన ఈ ధాభలసమఖమథావరస భనకు రయసథిాంఙాయు. 
 

ఒాం యయణామ నభః 
 

యగతమ్ యతమ్ అశమ యవమ వలేసమామ్ ఇతి యయతః – యవమభుఱాంద యతభు (అనయక్తో, చిాంతన, క్ోరిక) 
ఱేతులసడె గనక బగలసనడె యయతేడె. అయోదాముయభున ట్టా బుఴేకభు ఙీజారినుడె యౕీరసభుడె 
చిాంతితేడె క్సఱేద. రసతిరశభమభుఱో చాందర తు చఱోదనభు, య ాందయమభు యడచితృత ళు. అథీయధభుగస 
రసజమభు దయమ ైనన రసభచాందర డె చిథానాంద శవయౄుడీ. 
న ఙాశమ భషతీమ్ ఱక్షమభమ్ రసజమధాళలऽకయషతి 

ఱోక క్సాంతశమ క్సాంతతవమ్ యౕతయఴభేరిళ క్ష్తృస –  అయోదామక్సాండభు 19.32 
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శాందయక్సాండభు (36.29)ఱో వతభభతయోౌ షనభాంతేతుణో తుటో్ననథి –  

ధరసభథళీసత్ తమజతఴా రసజమమ్ 

భామ్ ఙామయణమమ్ నమతః థాతిమ్ 

ధయభభు క్ొయకు రసజమభున తమజిాంచి క్సయౌనడకన భాణో అడళుఱకు ల డయౌనుడె ఆమన భుఖభున 
ఫటధగసతు, తుయుణాసషభుగసతు, బమభుగసతు ఱేళు. 
 

యౕీ య.య. రసభానజన్ – బూకయముదధాంఱో రసళణుతు కయౌాధాగసతు ఱాంక్సరసజమభునై్ రసభున 
క్తశభాంతయధా ఆశక్తో ఱేద. యబూవణుతుక్త టా్భుగట్టా ఆమన ఆనాందబరితేడయయమన. యౕీరసభుతు యయత 
గుణభునకు ఇథి భరొక ణారసుణభు. 
 

ఒాం యయజామ నభః 
 

యౕీ చినభమానాంద – యజోగుణభు, భధోయక్సయభుఱు ఱేతులసడె. శాంూయుయదధ శతవ శవయౄుడె గనక 
యయజుడె. 
 

యౕీ శతమథీలో లసవహవో క్ోు ధాభభు అయథభున యళరిశో  క్ోు ళలో కభున యచిాంఙాయు. ‘యయజః’ 
ధాభాయథభుఱో ఆమన ఙినహన ళలో కభు –  

యజో న తవహభన్ న తభఴా తవహభన్ 

శతవ శవభటలో శ  శ యవేు యుకోః 
యత ऽవహో  శవభటలసత్ అబృణో రక్సళల 
థీలऽేవహో  గతీః తభశః యయసో త్ 

 

ఒాం భారసో మ నభః 
 

ఇాంతకుభుాంద “యక్ష్రగ రగశ ణో భారగో  శ తేః ... .....” అధే 40ళ ళలో కభుఱో ఈ ధాభభు 367ళ ధాభభుగస 
శో తిాంఫడినథి. 
 

భాయోమణ ీఇతి భాయోః – ళసయసో ా నఫదధమ ైన జీళనభు యసగిాంచలసయఱకు జాా నశవయౄుడైిన బగళాంతేడీ 
భాయోభు. (భఽజు – యథౌధ  – అధే దాతేళునకు ‘యథిధ ఙీముట్’ అతు అయథభు.) బయథావజుతుళాంట్ట 
భుతుళయుమఱుకడ యౕీరసభుతు అనశరిాంఙాయు. (జాా నశభుతృసశధాభాయోభు యౕీభధానరసమణుతు 
శవయౄమే) అతు యౕీ బట్టా ఱు లసమఖామతుాంఙాయు. బగళణారానహో  గభమభు. అాందకు బగళాంతేడీ భాయోభు. 
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యౕీ ఴాంకయుఱు ణైితోరీయోతువతేో  (3.13)నాండి ఙినహన రభాణభు –  

ధానమః ాంతా యదమణऽీమధామ – లేయు భాయోభు ఱేద. 
 

యౕీ రసదాకఽవుళసవహో  ిఫఽషథాయణమక్ోతువతేో  (4.49) నాండి ఙినహన రభాణభు –   
ఏయౖస ాంతా ఫరషభణా యౘనయతోః 
 

యయరసభుడె, లసయౌ, రసళణుడె తథితయుఱు యౕీరసభుతు దయశనభుళఱనధే బగళతోతవభు ణియౌవహక్ొధానయతు 
ధయభచకీభు యచయత యళరిాంఙాయు. 
 

గజేాందర తు తృసర యధన –  

భుకోశాంగుఱపనై భునఱు థిదఽక్షుఱు 
శయవబూతశ తేఱు యసధచితేో ఱు 
అశదఽఴ ళరణాఢెమఱప ైక్ొఱుో ర ళవతు 

థిళమదభు లసడె థకిుు ధాకు 
 

ఒాం యయజోభారసో మ నభః 
 
యౕీ బట్టా ఱు ‘భాయోః’ అధే ధాభాంగసన, ‘యయజోభాయోః’ అధే ధాభాంగసన కడా రిగణిాంఙాయు. ‘యయజోభాయోః’ 
అనగస థోవయశ తమ ైన భాయోభు (కఱలసడె). 
తృసఠశో  యయజోభాయో ఇతి తురగద వ దరశితః 
శాందాయసమథమీన యయజోభాయో శసధాభయో దయశధాత్ 

యభథాతున ఙీరేా అరిారసథిభాయోభున తన బకుో ఱకు చనహనలసడె. 
 

ఒాం యయణోభారసో మ నభః 
 
యౕీ యౕీతులసశరసఘళన్ ‘యయణోభాయోః’ అధే ఏకధాభభున రిగణిాంఙాయు. బగళాంతేడె తురసశకుో డె 
అయనట్టక్ీ అాందయౄక్ోరే (థిళమదభు) థిళమభాయోభు బగళాంతేడీ. 
 

యౕీ బట్టా ఱు ‘భాయోః’, ‘యయజోభాయోః’ అధే ర ాండె యదాఱ ధాభభుఱన రిగణిాంఙాయు. 
 

యౕీ ఴాంకయుఱు ‘యయతః’, ‘భాయోః’ అధే ర ాండె  లేయులేయు ధాభభుఱుగస రిగణిాంఙాయు. 
 



యీౕ యవేు  శషశరధాభ యతో తరభు - యళయణ 

43ళ ళలో కభు - 9 ళ నజేీ 

399. ధమేః 
- (బకుో ఱ భాట్ఱకు)  యదీముడైి ముాండెలసడె. 
- అతున యధభుఱుగసన తృసర నహోతు క్ోయుట్కు అయుహ డె (గభమభుగస క్ోయదగినలసడె). 
- భాయోభున చనహాంచలసడె. 

ఒాం ధమేామ నభః 
 

‘ధేత’ అనగస నడినహాంచలసడె. ‘ధేమ’ అనగస ధేతన అనశరిాంచలసడె. ‘తుయోగభు’ అనగస ఆథీఴభు. 
తుయోగ అయహణావత్ ధమేః – అతు యౕీ బట్టా ఱు యళరిాంఙాయు. ఆథీఴభుఱకు అనగుణభుగస ళరిోాంచట్కు 
(బకుో ఱు) ఎళరితు నభుభక్ొనళచాధో ఆమధే ధేముడె. బకోజధాథీఴ యదీముడె. బకుో ఱు ఙినహనట్టో గస 
నడచక్ొనలసడె. ఇాందకు యౕీ బట్టా ఱు న్కుు రభాణభుఱు ఙితృసయు –  

ఆజాా తృత మऽషమ్ తవహవధామ్ (రసభామణభు. అయణమయవభు. 6.22) – ణాశఱ ఆజాఱన ధేన 
అనశరిాంతేన. (అతు రసభుడె యౌక్ న) 
తుముాంక్ష్వ ఙాऽనహ భామ్ కఽణమీ శయవాం కరసభవహో  ణ ీళచః (భయౘభటయతభు. అనళసశన యవభు. 33.25) – 

తూళు ఙినహనథీథైిధా ధేన ధ యలేర ాదన (అతు కఽవేు డె ముదిఴహో యుతుణో అధ న). 
అమభవహభ భయౘఫటషమ  ఫూర శ మణీో  యళక్షతిమ్ 

కరయిౖసమబౄష తతసయవమ్ మతోవమ్ ళక్ష్మవహ భటయత (భయౘభటయతభు. అయణమయవభు. 71.5) 
బయతయరస! తూళు ఙినహనథి ఙీమడాతుక్ే ధేతుకుడెధానన. తూళు ఙినహనటోే్ అాంణా ఙీయసో న. 
 

యౕీ శతమథీలో లసవహవో యళయణ – తృసర మః తృసర ుో మ్ యోగమః – (బకుో ఱకు) తృసర నహో  క్ొయకు రమతినాంచడాతుక్త 
యోగమమ ైనలసడె. దామన, శభయణ, బక్తో భాయోభుఱ థావరస ఏ థీళథీళుతు తృసర నహో  క్ొయకు యసధన ఙీమదగుధో అట్టా 
థీళథీళుడె. శయవ రభాణ అయవమణావత్ శ భనయస ధేతేమ్ అయహః. 
 

యౕీ న్భభరసజు రసజారసళు యచననాండి – ‘ధేమః’ అనగస భాయోదరిశ. బకుో ఱకు బగళాంతేడె భాయోభు 
భాతరమే క్సక ఆ భాయోభున భాయోదరిశమున ఆ కయుణాభముడీ గథా కనక ‘ధేమః’ అతు 
రవహదధ డయయమన. 
 

400. నమః 
అాందరితు తనల ైు ఱాగుక్ొధేలసడె (నడినహాంచలసడె, ఆకరిషాంచక్ొధేలసడె). 

ఒాం నమామ నభః 
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నమతి ఇతి నమః – అాందరితు తనల ైు ఱాగుక్ొధేలసడె. తూమాంణ ీఅవహభతునతి నమః – భయౘనభటళుఱు 
కడా తన భాట్ఱన ఆచరిాంచనట్టో గస ఙీములసడె. మవహభన్ తతృత ధధా తుతమాం తూమాంత ఇతి ల  ైనమః – 

తతృత ధనఱపైన భషరిషుాంగళుఱు కడా తన ఆజాన ఉఱోాంఘ ాంచఱేనట్టో గస ఆకరిషాంఙీలసడె. 
 

తతృత ధనశాంననఱపైన భషయుష ఱుకడ తభ యక్ష్ణాభటయభున యౕీరసభచాందర తుక్త అగిాంచిరి. యౕీ 
యౕీళరసయౘళణాయభున బగళాంతేతు ఱుకుఱన యౕీ య.య.రసభానజన్ ఉథాషరిాంఙాయు – నమాబృ యభామ్ 
గతిమ్ – అాందరితు యభదభునకు నడినహాంఙిదన. గీణోథీఴభుథావరస బగళాంతేడె అయుజ నతు 
కయోళమభాయోభున నడినహాంచిన యధభున ధయభచకభీు యచయత ఉథాషరిాంఙాయు. ఈ ుణమధాభభు థావరస 
ణియౌమళఙీాథీభాంటే్ బగళాంతేతునై్ దఽఴహా యసరిాంచి, ఆమన ననశరిాంచట్యే మోక్ష్భాయోభు. ఆమధే 
మోక్ష్భు. 
 

యౕీ న్భభరసజు రసజారసళు యచననాండి – నై్భూడె ధాభభుఱన రియౕయౌాంచినయయడఱ 

భాయోః - బగళాంతేడీ భాయోభు. 
ధేమః - బగళాంతేడీ థారి చులసడె. 
నమః - బగళాంతేడీ నడినహాంచలసడె. 
బకుో ఱు ూయుభగు ఴదీధణో బగలసనతు ఆఴయీాంచినఙగ ఆమనయే భాయోమ ై - భాయోదరిశయయై - ధామకుడైి - 
యసయదియయై - శచిళుడైి - ధ మమమ ై - అాండయయై - దాండయయై - జాంట్యయై - ల ాంట్నాంట్ట చరిాంచచ గభమభునకు 
తీవహక్ొతుతృత ళున. 
 

401. అనమః 
- ణీయౌక క్సతులసడె (ఆమనన ణొఱగిాంచట్, తఽణీకరిాంచట్ అయసధమభు). 
- ఆమన ఱేకునన భటగమభుఱు ఱేళు. 
- అాందరితూ నడెులసడె. ఆమనన నడినేలసయు ఱేయు. 

ఒాం అనమామ నభః 
 

ఆమనన కథియౌాంచట్ అయసధమభు. ఆమన దఽఢెడె. తుఴాఱుడె. ఈ భటళభున యళరిాంచచ యౕీ బట్టా ఱు 
రసభామణభునాండి ఉథాషరిాంఙాయు. రసళణుడె ఫరషభదతోమ ైన ఴక్తోతు య బృతిరబౄద రయోగిాంఙాడె. 
ఱక్ష్భణుడె థాతున తురగదిాంఙాఱతు ఫటణాఱణో క్ొట్టా డె. క్సతు అథి అతతు ళక్ష్శథఱాంబౄద ధాట్టకుాంథి. థాతు 
రభటలసతుక్త ఱక్ష్భణుడె ణియౌయతతృసడె. ల ాంట్ధేళచిా రసళణుడె ఱక్ష్భణుతు ట్టా క్ొతుతృత ఫో మాడె క్సతు 
ఎతోఱేకతృత మాడె. క్ ైఱాశాం ఎతోళచా. భాందయ యవతాం ఎతోళచా. తిరఱోక్సయ్న నై్క్ తోి ట్టా క్ోళచా. క్సతు 
ముదధయాంగాంఱో ఉననాంతవేూ ఴతఽళు ఎాంతట్టలసడయధా ఱక్ష్భణుడితు ఎతోఱేడె. ఱక్ష్భణుడె ఫరషభథీళుతు 
ఴక్తో తన ళక్ష్శథఱాంబౄద ధాట్గసధే ణాన యవేు భటగాం అయఉాండడాం తఱుచక్ొధానడె. అాంఙీతధే రసళణుడె 
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య బృతిరతు ఎతోఱేకతృత మాడె. ... ... తయులసత ణీజఃళసయౌయయైన షనభాంతేడె ఱక్ష్భణుతు తన బుజాఱణో ఎతోి 
రసభుతుళదద డెక్ోఫెట్టా డె. షనభాంతేడె శ తేడ, యభబకుో డ గనక ఱక్ష్భణుడె అతతు ఙీతిఱో 
ఙాఱా ణీయౌక అయధాడె ... (ఫరషభయౕీ క్ొాంన్ఱో ల ాంకట్రసభళసవహో  ియచన – లసయ్భక్త రసభామణాం. శయల శాందయ 
ళచనభు – నాండి) 
 

యౕీ బట్టా ఱే భరొక భటళభున కడ ఙితృసయు – ‘అమః’  అనగస భటగమభున కఱుగజేము యసధనభుఱు, 
భాయోభుఱు. ‘అనమః’ అనగస ఆమన ఱేతుయయడఱ భటగమభు ఉాండజాఱద. 
 

యౕీ ఴాంకయుఱ లసమఖమ – అాందరకి్త థారి చనేథి, థారిఱో నడినహాంఙీథి, థారి కడ యౕీషరియే. కనక ఆమనకు 
భాయోదరిశ లేరొకయుాండజాఱయు. అాందళఱో ఆమన అనముడె. 
 

బగలసనడె యశయ యయుదధభుఱపైనట్టో గస కతునహాంఙీ తణావతున యౕీ శతమథీలో లసవహవో యళరిాంఙాయు. 
నమః  - నడచలసడె, నడినహాంచలసడె. 
అనమః - కదఱతులసడె. 
ఇఱా ఉాండెట్ బగళతోతవభు. ఇాందకు ళసశోిభుఱఱో న్కుు ఉథాషయణఱుననయ. 
తథజీతి, తధ నైజతి – అధజేాథకీమ్ భనయత  జయయో – ఈళసలసయత మతువతేో . 
అయమ్ క్సభామ షయయో ళధతువర ేవహథరసమ శ ధావన్ షయయో షరతీేరస – ఋగేవదభు 10.96 

 

402. యయః 
యయుడె. ఴతరే బమాంకయుడె. ఫఱరసకభీ ణీజః శాంననడె. 

ఒాం యరసమ నభః 
 

‘యయః’ అధే ధాభభు ర ాండె ఱేథా భూడె భాయుో  ళశో ాంథి. 
43ళ ళలో కభు. 402ళ ధాభభు. యయః – యయః ఴక్తోభణాాంళరయీౖతో  ధరగభ ధయభయదతోభః 
67ళ ళలో కభు. 649ళ ధాభభు. యయః – క్సఱధబేృతుయౘ యయః ళౌరఃి యయజధఴేవయః (యౕీ ఴాంకయుఱ తృసఠభు 
రక్సయభు) 
70ళ ళలో కభు. 64ళ ధాభభు. యయః – అతురేదఴమళుః యవేు ః యయః అనాంణో ధనాంజమః 
 

శజజనఱన ఫటదిాంచ దవేా ఱన తన తియుగుఱేతు ఫటణభుఱథావరస ధాఴనభు ఙీములసడె యయుడె. 
యకభీళసయౌణావత్ యయః – అతు యౕీ ఴాంకయుఱ భటవమభు. 
 

యౕీ య.య. రసభానజన్ యళయణ – యయతవభు, ళౌయమభు, రసకభీభు అధేయ బగలసనతు భయౘగుణభుఱు. ఈ 
భూడె గుణభుఱన బూవభనహణాభషృడె ‘యయః’ అతు శో తిాంఙిన. యయతవభు ఴతరళుఱ గుాండిఱఱో 
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కాంనభు శఽఴహాాంచన. యయుడె (ళౌయమభు గఱలసడె) ఏక్సక్తగసధ ైనన ఴతరే  శభూషభుఱో ఙొయఫడి 
లసరితు చుధానబుననభు ఙీమున. రసకభీళసయౌ ణాన ఇశభాంతయధా గసమడకుాండాధే 
ఴతరే వై్నమభున తురీభయౌాంచన. ‘యఘుయయ గదమభు’ తృసర యాంబళచనమే “జమ జమ భయౘయయ!” 

 

బగళాంతేతు యయతవభున రయసో యాంఙీ న్కుు ఉథాషయణఱన యౕీ బట్టా ఱు ఙితృసయు. 
 

ళఽక్ష ేళఽక్ష ేచ ళసమబృ చీయకఽయౖసు జిధాాంఫయమ్ 

గఽశతీ ధనయౖసమ్ రసభమ్ తృసఴషశోబృలసాంతకమ్ – రసభామణభు. అయణమక్సాండభు. 39.14 

రతి ఙిట్టా ఱోన ధాకు కఽయౖసు జినదారియయైనలసడె, ధనశసన ఎకుున్ట్టానలసడెన, మభతృసఴభుఱళాంట్ట 
ఫటణభుఱన శాందిాంచినలసడెన అయన రసభుడీ కతునహశో ధానడె. అతు భారీచడధానడె. 
రసభుడి నేయు యధేట్ట్టక్త భారీచతు డఱు తూయుక్సరి లసడిబగాంఱో నేరతకల ళఙీావహాంథి. 
న్దళుఱపాండితృత మాయ. తుఱుళుగుీడెో  డితృత మాయ. బమాంణో క్ొమమఫటరితృత మాడె. (ఫరషభయౕీ క్ొాంన్ఱో 
ల ాంకట్రసభళసవహో  ియచన – లసయ్భక్త రసభామణాం. శయలశాందయ ళచనభు – నాండి) 
 

యక్సరసథతీు ధాభాతు రసభతరశోశమ రసళణ 

యణానతు చ యదాళ్ైా ళ యణార నాం జనమాంతి మ ే

యణానఱు, యధభు – ఇఱా ‘య’ణో బదఱయేమ ఏ దాం యధాన ధాకు రసభుడీ గుయుో ళచిా కాంనాం 
కఱుగుచననథి. 
 

భాతాంగ ఇళ వహాంశ న గయుడధీేళ ననగః 
అదిబూణోऽబళ బళథార జా రసఘలేణ భయౘతభధా – ముదధక్సాండభు. 60.2 

ఫరషభదాండ రక్సళసధామ్ యదమత్ శదఽఴ ళయాయసమ్ 

శభయన్ రసఘళ ఫటణాధామ్ యళమణ ీరసక్ష్వఴేవయ – ముదధక్సాండభు. 60.3 

క్ోదాండతృసణి రక్సఴశీనడైిన ఱాంక్ేఴవయుతుణో – రసళణా! నళువ భయౘబమాంకయమ ైన ముదధాం ఙీళసళు. 
రశో తాం నళువ ఫటగస అఱవహముధానళు కనక, తుతునుడె ళదిాంచక యడిచిన్డెతేధానన. ధేన 
అనభతిశో ధానన. ఱాంకఱోక్త ల యి అఱశట్ తీయుాక్ో. అుడె ధా ఫఱాం ఏతృసట్టథో చడగఱళు – అతు 
శ చారిాంచి ాంనేళసడె. రసళణుడె అాంతఃుయాంఱో రలేయాంచి ఙాఱావేు దఃఖాంఙాడె. వహాంయౘతున చవహన 
ఏనగుఱాగస, గయుతభాంతేతు చచిన ధాగుతృసభుఱాగస, అయోధమరసభుణిు  తఱచి రసళణుడె 
లసమకుఱచితేో డైితృత మాడె. ఫరయౘభయసో ా ఱళాంటీ్, మ యుుతీగఱళాంటీ్ రసభఫటణాఱు గుయుో క్ొవోే ఙాఱు అతన 
గడగడఱాడితృత మాడె. (ఫరషభయౕీ క్ొాంన్ఱో ల ాంకట్రసభళసవహో  ియచన – లసయ్భక్త రసభామణాం. శయలశాందయ 
ళచనభు – నాండి) 
 



యీౕ యవేు  శషశరధాభ యతో తరభు - యళయణ 

43ళ ళలో కభు - 13 ళ నజేీ 

ఇాంక్స యౕీ య.య. రసభానజన్ థిళమరఫాందాఱనాండి ఙాఱా ఉథాషయణఱు ఙితృసయు – న్యుభాళ్ తియుమోయ 10.1, 
10.3, వహరిమ తియుభడాల్, తియుతృసల ై బదఱగునయ. తియుతృసల ై 13ళ తృసయయభుఱో గగథాభాత ‘రసళణుతు 
థి తఱఱన గియోౌలేవహనలసడె’ అతు యౕీరసభుతు ళరిుాంచినథి. ‘ముదధశభమభుఱో ఖయదవణుఱకు 
నయకభు చనహధాడె’ అతు తియుభాంగ ై వహరిమతియుభడల్ ఱో రసభుతు శో తిాంచిరి. 
 

యౕీ శతమథీలో లసవహవో యీతేఱనాండి ఙినహన రభాణభుఱు –  

ఴఽణేవ యరగ యాందభాధో ళశతు భషథీదలసధామ్ అశయతవమకేమ్ – ఋగేవదభు 3.55.10 

శ ఘా యరగ న రవిమణ ీమబృాంథోర  ఫరషభణశతిః యత మో శ ధోతి భయోయమ్ – ఋగేవదభు 2.28.4 

 

యౕీ రసదాకఽవుళసవహో  ి‘యయ’ ఴఫదభున చకుతు దభుఱఱో ళరిుాంఙాయు (భూఱభున ఙిఱేద) –  

మయసభత్ శవభశ భాన శరసవన్ ఱోక్సన్ శరసవన్ థలీసన్ శరసవధాతభనః శరసవణ ిబూణాతు యయభతి 
యరసభమతి, అజశోిమ్ శఽజతి యశఽజతి లసశమతి, మణో యయః కయభణమః శదఽక్షో ముకోగసీ ళ జామణ ీ
థీళక్సభః తయసభత్ ఉచమణ ీయయమ్ ఇతి – 

 

ఆమనన ఎథిరిాంచ ఴకమభు క్సద. జయాంచ యసధమభు క్సద. ఆమన ఫఱరసకభీభుఱు 
శవమాంరక్సఴభానభుఱు. ఴతరే ధాఴకభుఱు. కనక ఆమన యయుడె. 
 

403. ఴక్తోభణాాం ళరవోీః 
- ఴక్తోభాంతేఱపైనలసరిఱోక్ ఱో ఴక్తోగఱలసడె. 
- ఴక్తోభాంతేఱపైన థీళతఱఙీ క్ొతుమాఫడెలసడె. 

ఒాం ఴక్తోభణాాం ళరయీౖసో మ నభః 
 

ఴక్తోభణాభనహ ఴక్తోభతణావత్ ఴక్తోభణాాం ళరవోీః – ఴక్తోభాంతేఱపైనలసరికాంటె్ ఴక్తోభాంతేడె, ఉతోభుడె, 
రధభుడె. 
 

శరసథీధాాం ఴక్తోభణాాం మః రఴశమత భశసమఽతః 
తయసభచఛక్తోభణాాం ళరీవోః దళసయు ళరవోీథోభనః 
ఴక్తోభాంతేఱపైన లసరిఙీత, థీళతఱఙీత క్ొతుమాడఫడెలసడె. ఫరయౘభదఱకు కడ ఴక్తోతు రయసథిాంచలసడె. 
ఇాంథరా థి థీళతఱు యక్ష్ణక్ొయకు ఆమనన ఴయణుజొఙిాదయు. ఈ ధాభభు దళసక్ష్రీభాంతరభు. 
ళరవోీమ ైనలసతుతుచాన. ఒాం ఴక్తోభణాాంళరయీౖసో మ నభః. 
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యయరసభుడె యౕీరసభుతుణో ఇటో్ధ న – అక్ష్మాం భధషాంణాయాం జాధాబృ ణావాం శరఴేవయమ్ 
(రసభామణభు. ఫటఱక్సాండభు. 76.17) – రసభా! తూళు అక్ష్ముడళు. భధశదనడళు అతు 
ణియౌవహక్ొనచధానన. శరేఴవయుడళు తూలే. 
 

యౕీబట్టా ఱు షనభాంతేడె రసళణుతుణో ఙినహన ఱుకుఱ నథాషరిాంఙాయు (శాందయక్సాండభు 51-40, 41, 42, 
43, 44, 45. గీణాన్రస్ లసరి రచయణ – అనలసదాం. డా. మాం. కఽవుభాఙాయుమఱు, డా. గగయౌ ల ాంకట్టర భమమ) –  

భయౘమఴవహవయయైన యౕీరసభచాందర డె యుదర తుళఱప శభశోఱోకభుఱన శాంషరిాంగఱడె. 
ాంచబూణాతభకభుఱపైన చరసచయభుఱణో తుాండినలసట్టనతునాంట్టతు భరఱ అథీయధభుగస క్ష్ణక్సఱభుఱో 
శఽఴహాాంగఱడె. థీళతఱఱో, అభయుఱఱో, నరేాందర ఱఱో, మక్షుఱఱో, రసక్ష్శఱఱో, యథామధయుఱఱో, శభశో 
గాంధయువఱఱో, ధాగుఱఱో, వహదధ ఱఱో, క్తననయుఱఱో, క్షుఱఱో, శకఱ తృసర ణుఱఱో ఎళవయున యవేు తేఱమ 
రసకభీుడైిన యౕీరసభుతు ఎథిరిాంచి, ముదధభు ఙీముట్కు ఏ యధభుగధ ైనన, ఎచాట్ధ ైనన, ఏ 
క్సఱభునాంథైినన శభయుధ ఱు గసయు. శకఱ ఱోకభుఱకు రబుళు, రసజళరీవేో డె ఐన యౕీరసభుతుయయడ ఈ 
యధభుగస ఘోయమ ైన అరసధభు గసయాంచి, ఇక తూళు జీయాంచిముాండెట్ అయసధమభు. 
థీలసఴా థిైణామఴా తుళసచరాేందర - గాంధయమ యథామధయ ధాగమక్షషః 
రసభశమ ఱోకతరమ ధామకశమ -యసథ తేాం న ఴక్సో  శసభరవేే శరేవ 

ఒ రసక్ష్శరసజా! థీళతఱు, థైితేమఱు, గాంధయువఱు, యథామధయ, ధాగ, మక్షుఱు బదఱపైనలసయు యడియడిగస గసతు, 
కయౌవహ గసతు భుఱోో క్సదితియయైన యౕీరసభునకు ఎదయుగస ముదధభుఱమాంద తుఱుళజాఱయు. శభయభున 
యౕీరసభుతుఙీతిఱో ఙాళుభూడినలసతుతు శవమాంబుళు, చతేయుభఖడె ఐన ఫరషభగసతు, తిరధేతరే డె, 
తిరురసాంతకుడె ఐన యుదర డెగసతు, భశ ైఴవయమ శాంననడె, శయతిము ఐన థీలేాందర డె గసతు 
యక్షిాంజాఱయు. 
 

404. ధయభః 
- భూరీోబయాంచిన ధయభశవయౄుడె. 
- శయవభున ధరిాంచలసడె. 

ఒాం ధరసభమ నభః 
 

ధఽఙ్ – దాయణే – దాయమతి ఇతి ధయభః – ధరిాంచనథి ధయభభు. దాయమణ ీలస యనే జగత్ ఇతి ధయభః – ఎళరిఙీ 
జగతేో  ధరిాంచఫడినథో (తుఱుఫడినథో) అతడీ ధయభభు. అతు యౕీ శతమథీలో లసవహవో ఈ ధాభభు అయథభున 
యళరిాంఙాయు. 
 

యౕీ బట్టా ఱ యళయణ – అాందరిక్ీ ఐఴవయమభున, మోక్ష్భున రయసథిాంచి లసరితు ధరిాంచలసడె గనక 
బగలసనడె ధయభభు. ముదధక్సాండభుఱో ఫరషభథీళుడె యౕీరసభుతుగూరిా ఇఱా ఙితృసడె – ఱోక్సధామ్ 
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తవమ్ యమో ధయభః – శభశో ఱోకభుఱకున తూళు యభధయభభుళు. భయౘభటయతభుఱో – యసక్షషత్ థీళః 
ురసణోऽయ  శశ  ధయభః శధాతనః – ఆమధే ురసణ థీళుడె. శధాతన ధయభభు. 
 

య ేచ లదేయథో యతృసర ః య ేచ అదామతభయథో జధాః 
ణ ీళదతోు భయౘణాభనమ్ కఽవుమ్ ధయభమ్ శధాతనమ్ 

లేదయదఱపైన ఫటర షభణుఱు, ఫరషభజాా నభు ణియౌవహనలసయు భయౘతేభడైిన కఽవేు డీ శధాతనడె, ధయభభు అతు 
ఙిుదయు. 
 

యౕీ య.య. రసభానజన్ యళయణ – అయణమక్సాండభుఱో భారీచడె రసభుతుగురిాంచి ఇఱా ఙితృసడె. రసభుడె 
భూరీోబయాంచిన ధయభభు. 
రసమో యగషీలసన్ ధయభః యసధః శతమరసకభీః 
రసజా శయవశమ ఱోకశమ థలీసధాబృళ భానళః 
 

అాండాళ్ తయోౌ ధాచిమార్ తియుమోయఱో బగళాంతేతునై్ తనకునన చనళు క్సయణాంగస ఆమనన „ధయుభామ్ 
అరమిాక్ కుయుాంఫన్‟ అతు శాంఫో దిాంచినథి. 
 

‘ధయభభు’ అధే దభు భటళభున యౕీ చినభమానాంద భరిాంత యయసో యాంగస చరిాాంఙాయు. థీతు క్సయణభుఙీత 
క థాయధభు తుయౌచిముాండెధో (ఉతుక్త కయౌగిముాండెధో) అథి ఆ థాయధ ధయభభు. ఉథాషయణకు తీమగస 
నాండెట్ ాంచథాయ ధయభభు. లేడిగసనాండెట్ తుు ధయభభు. ఆమా ధయభభుఱు ఱేతుయయడఱ ఆమా 
థాయధభుఱకు ఉతుక్తముాండద. అఱాగే శకఱ జీళుఱకు ధయభభు ఆతభ (ఆతభ ఱేతుఙగ జీళుడె ఉాండెట్ 
అశాంబళభు). అట్టళాంట్ట ఆతభఱతూన యభాతేభతు ళఱనధే ఉతుక్త కయౌగిముాండెన. కనక బగళాంతేడె 
యభధయభభు. 
 

యౕీ రసదాకఽవుళసవహో  ి– ధరగభ యక్ష్తి యక్షతిః, ధయభయళే షణోషతోు. ధయభభు భాయోభునకు ఇయుల ైుఱా ఉాండీ 
షదద ళాంట్టథి. షదద ఱఱోఱ భారసో తున అనశరిాంఙీలసయు గభామతున ఙీయుణాయు. షదద బౄరినలసయు రభాథాఱ 
తృసఱౌణాయు. అఱాగే బగళాంతేడె ధయభఫదధ ఱన క్సతృసడెణాడె. ధయభశాంయసథ నక్ ై ముగముగభున 
అళతరియసో డె. ధయభచకభీు యచయత ఈ యవమభునై్ న్కుు ఉథాషయణయౌఙాాయు. ధయభభున నభుభక్ొనన 
షరిఴాాందర నకు, తృసాండళుఱకు బగళాంతేడె అాండ. ధయభభున అతికబీృాంచిన రసళణునకు, దరగమధననకు 
ధాఴనభు తఱేద. ధయభభు ణియౌవహనలసడైిన బూవేభడె దరగమధనతు క్షషన  ఉధానగసతు ధయభరసజుథీ 
అాంతిభయజమాం. యబూవణుతు ధయభఫో ధన తియశురిాంచిన రసళణుడె తన అధయభక్సరసమఱకు ఫయౌక్సక 
తఱేద. ఈ ుణమధయభధాభశభయణ ఙీములసరిక్త బగళాంతేతు యక్ష్ణ తక ఱబుశో ాంథి. 
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405. ధయభయదతోభః 
- ధయభభు ణియౌవహనలసరిఱో ళరవీేో డె. 
- ధయభళసశోిభుఱన రయసథిాంచినలసడె. 

ఒాం ధయభయదతోభామ నభః 
 

ధయభ-యత్-ఉతోభః – ధయభభు ణియౌవహనలసరిఱో ఉతోభుడె. 
 

యౕీ బట్టా ఱ యళయణ – ళయవేో డె, లసభథీళుడె, భాయుాండీముడె ళాంట్ట గుయౄతోభుఱు కడ ధయభశాంథీష 
తుళఽతోి క్ోశాం యౕీరసభుతునై్ ఆదాయడిరి. ధయభయదఱఱో ఉతోభుడనట్కు ఇాంతకాంటె్ యళయణ అళుశయాం ఱేద. 
 

యౕీ ఴాంకయుఱ యళయణ – శభఽతేఱళాంట్ట ధయభళసశోిభుఱు బగళాంతేతు రయసదభుఱు. కనక ఆమనకాంటె్ ఫటగస 
ధయభభు ణియౌవహనలసయు ఱేయు. ఴఽతి శభఽతి భమ లైసऽజేా (యవేు ధరగభతోయభు 76.31). 
 

ధయభచకీభు యచయత – ధయభమేథో , ధయభభు క్సతుథీథో ణియౌవహక్ొనట్ శఱబభు క్సద. యౕీభయౘయవేు ళున 
దామతుాంచట్ళఱన ధరసభధయభ యచక్ష్ణ ఱబుాంచన. అాందకు తుయభఱమ ైన భనశస అతమళశయభు. ఇథీ 
శాంగతి తియుకుుయల్ ఱో ఙిఫడినథి – భనతేు క్సుణ్ భాయఱన్ ఆదల్ అధ తైేో  అరన్. 
 

 

(1) యీౕ నయవహాంషన్ కఽవుభాఙార ిఆాంగో యచనకు ఇథ ిణఱిుగు అనలసదభు.  
(2) బగళథీో త ళలో కభుఱ ణాతయమభు గీణాన్రస్, గగయఖూర్ రచయణనాండి.  
 
 

యీౕశాందయక్సాండభు శాంక్షోి కథ 

(ణిఱుగుయక్నీడమిా నాండ)ి. 
 

క్తఴహుాంధ క్సాండ చిళరిఱో వణాధేవవణాతుక్ ై దకి్షణథిఴకు ఫమఱుథీరిన ఫఽాందాం ఎఱాగగ యసగయ తీరసతుక్త ఙీయుక్ొాంట్టయు. 
నయు యోజధాఱ అళతఱ రసళణుతు నగయాం ఱాంకఱో  వత ఉాండళచానతు శాంతృసతి థావరస ణిఱుశక్ొాంట్టయు. క్సతు 
యసగయ తయణాం యసధమభయేమథి ఎఱాగతు షణాయఱౌణాయు. జాాంఫళాంతేతు నేరయణణో యసగరసతున ణాన గగయౖసదాం ఱాగస 
ఱాంఘ ాంచగఱనతు షనభాంతేడె శననదధ డౌణాడె.  అకుడినాండి శాందయక్సాండ కథ బదఱౌతేాంథి. 
 

షనభాంతేతు యసగయ తయణాం 

 

షనభాంతేడె యవత శభానాంగస థీయౘతున న్ాంచి, యసగరసతున థాట్డాతుక్త శననదధ డిై భశ ాందరగిరిన్ైక్త ఎక్సుడె. 
శయుమతుక్త, ఇాందర తుక్త, ఫరషభకు, బూతక్ోట్టక్త నభశురిాంఙాడె. నహకుఱు బిగఫట్టా , ఙీతేఱు అథిబృ, కుుదట్టన 



యీౕ యవేు  శషశరధాభ యతో తరభు - యళయణ 

43ళ ళలో కభు - 17 ళ నజేీ 

ఱాంఘ ాంఙాడె. ఆ అదయుకు యవతాం బీట్ఱు లసరిాంథి. ఆక్సఴాంఱో మేఘాంఱా, యడచిన రసభఫటణాంఱా, షనభాంతేడె 
 లేగాంగస ఱాంకల ైుకు ల లియసగసడె. 
 

రసభ క్సరసమతుక్త శయౘమడదఱచి, థారిఱో మ ైధాకుడధే యవతాం తనన్ై యళసీాంతి తీవహక్ోభతు క్ోరసడె. ఆ ఆతితామతున 
యనమాంణో తియశురిాంచి షనభాంతేడె భుాందకు యసగసడె. శయశ అధే ధాగభాత షనభన రీకి్షాందఱచి, 

భఽతేమగషవయాంఱాాంట్ట తన ధోయు ణియచి అతతు థారిక్త అడెు  తుఱచిాంథి. ముక్తోగస ఆమ  ధోట్ రలేయాంచి, భయి ఫమట్కు 
ళచిా, ఆమ  ఆయౕయవచనాం తృ ాంథి షనభాంతేడె భుాందకు యసగసడె. వహాంశ క అధే చామాగసీ షక రసక్ష్వహ 
షనభాంతేతు తూడన ట్టా  ఱాగయసగిాంథి. షనభాంతేడె ఴయలేగాంణో థాతు కడెుఱో దరి, కడెున చీయౌా లేవహ, 
అరతిషతాంమ ైన రసభఫటణాంఱా ఱాంకఱోతు తిరకట్గిరి యఖయాంన్ై లసఱాడె. 
 

ఱాంక్స నగయ రలఴేాం 

 

దయాంనాండి ఱాంక్సనగయాం ళలబన, య ాందరసమతున, శయకి్షత ళమళశథన చవహ షనభాంతేడె ఆఴాయమతృత మాడె. చీకట్ట 
డిన తయులసత చిననతృసట్ట థీషాం థాయౌా నగయాంఱో రలేయాంచఫో మాడె. థావయాం ళదద  ఱాంక్స నగరసదిథీళత ఱాంక్తణి 
అతతుతు అడు గిాంచిాండి. షనభాంతేడె ఆమ న దాండిాంఙాడె. అతడె క్సయణజనభడతూ, ఫరషభ ఙినహన యధాంగస ఱాంకకు 
కీ్డె లసట్టఱోనాందతూ ఱాంక్తణి గీశ ాంచిాంథి. థావయాం గుాండా క్సకుాండా తృసర క్సరసతున ఱాంఘ ాంచి, ఎడభ క్సఱు భుాందాంచి, 

షనభాంతేడె  భముతు అూయవ శఽఴహాయయైన ఱాంకఱో రలేయాంచి, వతన ల దకయసగసడె. ఆ శభమాంఱో 
చాంథోరదమాం జరిగి, ఱాంక్సనగయాం భరిాంత ళలభటమభానాం అయాంథి. 
 

అాంతఃుయాంఱో వణాధవేవణ 

 

చిననఴరీయభు ధరిాంచి, షనభాంతేడె రసళణుతు భాంథియభుఱోన, తృసనళసఱఱోన, ువక యభానభుఱోన .. 

అతునఙగట్టో  వతన ల దక్సడె. రసతిర లేల రసళణుతు భాంథియాంఱో క్సాంతఱు భోగ ఱాఱశఱపై, చితర యచితర రీతేఱఱో తుథిరశో  
ఉధానయు.  ఆ దఽళసమఱన చచి కఱళయడిన షనభాంతేడె, ణాన రసభ క్సరసమచయణ తుబృతోాం ఏ యధమ ైన 
యక్సరసఱక ఱోన గసకుాండా వణాధేవవణ ఙీశో ననాందన తనకు థోవాం అాంట్దతు, తన ఫరషభచయమ థీక్ష్కు బాంగాం 
లసట్టఱోదతు శభాదానడాు డె. ువక తుభానాం అాంథాతున, రసళణుతు ఐఴవరసమతున చవహ అఫుఫయడాు డె. 
తుథిరాంచచనన వో ఱిఱో భాండోదరితు చచి వత అతు బరబృాంఙాడె. భయఱ తు ణిఱుశక్ొతు అధేవవణ క్ొనయసగిాంఙాడె. 
వతభభ జాడ క్సనక చిాంతిాంఙాడె. ఏబృఙీమాఱో ణోచఱేద. ఊయకే్ ల నకకు భయయౌ అాందరితూ తురసఴయచడాతుక్త ఇవాాం 
ఱేద. తన క్సయమాం యపఱమ ైణీ శగీీళుడె, రసభ ఱక్ష్భణుఱు, భర ాందరగ షణాయఱౌణాయతు ళగఙాడె. ఆతభషతమ గురిాంచి 
కడా ఆఱోచిాంఙాడె. వత కననహాంచకుాండా ణాన ల నకకు ల ఱళిథి ఱేదతు తుఴామాంచక్ొధానడె. ఆ శభమాంఱో 
 అళలక ళనాం కతునహాంచిాంథి.  
 

“నమోశో  రసభామ శఱక్ష్భణామ, థలీ మైచ తవ్మై జనక్సతభజాయయ,ై నమోశో  యుథీరాందర మభాతుఱేభోమ, నమోశో  
చాంథార యు భయుదోణబేమః” అతు తృసర రిధాంఙాడె.  థీళతఱు, భషయుష ఱు తనకు క్సయమ యసపఱమత కయాళఱపనతు క్ోరసడె. ఫరషభ, 

అగిన, లసముథీళుడె, ఇాందర డె, ళయుణుడె, శయమ చాందర ఱు, అయవతూ థీళతఱు, భయుతేో ఱు, యళుడె, శకఱ 
బూతభుఱు, యౕీభయౘయవేు ళు తనకు క్సయమవహథిధ  కయౌగిాంచళఱపనతు తృసర రిధాంచి వణాధేవవణక్ ై అళలకళనాంఱో అడెగున్ట్టా డె. 
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అళలకళనాంఱో వతభభ దయశనాం 

 

అళలకళనాం అననమ శాందయమ ైనథి. అాందఱో చకుతు ళఽక్షషఱు, ూఱు, చితర యచితరభుఱపైన కఽతక యవణాఱు, 
జఱదాయఱు ఉధానయ. భణిభమాఱపైన శయశసఱుధానయ. అదబతమ ైన ఙిైతమ తృసర యసదభుఱుధానయ. లసట్టఱో అతి 
భధోషయమ ైన క  యాంయతృస ళఽక్షషతున ఎక్తు షనభాంతేడె చట్టా రకుఱ రియౕయౌాంయసగసడె. 
 

అకుడ యాంయతృస ళఽక్ష్భు క్తీాంద, రసక్ష్శక్సాంతఱఙీ నడిాంఫడెతూ, వహాంషభుఱ భధమననన ఱేడిళఱే బూతయయై 
కఽయాంచిన క వో తిు చఙాడె. ఆమ  ఏకళశోయియై, ధభాళఽతమ ైన అగిన యఖళఱప, బృదామలసదళఱన బాంగడిన 
కీ్రోిళఱప, మేఘాఙాఛథితమ ైన చాందరబిాంఫాంళఱప ఉాంథి.  ఆమ  ధరిాంచిన ఆబయణాఱు, ఆమ  తీయు, ఉనన వహథతితు ఫట్టా  
షనభాంతేడె '''ఈమ  వతయే''' అతు తురసధ రిాంచక్ొధానడె. ఆమ  థీధాళశథన, రసభఱక్ష్భణాదఱ దఃఖభున 

తఱచక్ొతు, క్సఱాం ఎాంతట్టలసరిక్ ైధా అతికీబృాంరసతు ఫయ్మమ ైనథి అనక్ొతు, షనభాంతేడె దఃఖాంఙాడె.  
 

తిరజట్టశవనాం 

 

అకుడిక్త క్సభాతేయుడిైన రసళణుడె ళచిా వతన ఫెదరిాంచి, తనకు ళఴభుక్సళఱపనతు ఆథీయాంఙాడె. వత క 
గడిుయకన అడుభుగస న్ట్టా క్ొతు,  రసళణుతు ధయభశీనతన, బూయణావతున తుాంథిాంచిాంథి. తృత గసఱభు 
థాురిాంచినాందళఱోధే ఈ తూచ శాంకఱభు అతతుక్త కయౌగిాందతు శ చారిాంచిాంథి. యౕీరసభుతు ఫటణాగినణో ఱాంక 
బశభభగుట్ తథమభతు  రసళణునకు గట్టాగస ఙినహనథి. క ధ ఱ భాతరభు గడెళు న్ట్టా  రసళణుడె ల యితృత మాడె. 
రసక్ష్శక్సాంతఱు వతన నమాధా, బమాధా అాంగీకరిాంఙీమాయౌ అతు రమతినాంచ యసగసయు.  రసళణుతుక్త ళఴాం క్సకతృత ణీ 
ఆమ న తిధేయసో భతు ఫెదరిాంఙాయు. బమ యషవఱయయై, ఆఴన క్ోఱోయన వత తృసర ణణామగాం ఙీమాఱతు 
తుఴాయాంచక్ొననథి. 
 

లసరిఱో శషఽదమయయైన తిరజట్ అధే రసక్ష్శక్సాంత బృగియౌన రసక్ష్శ వో ఱిన గథిద ాంచి, వతళాంట్ట ుణమవో కి్త యౘతు ఙీమడాం 
రసక్ష్శ జాతిక్త యధాఴకయభతు శ చారిాంచిాంథి. తనకు ళచిాన కఱఱో ఇఱా జరిగిాందతు ఙినహాంథి - "లేయ షాంశఱు 
ూతుాన ణిఱోతు ఏనగుదాంతు ఱోకీ్ఱో రసభఱక్ష్భణుఱు ఱాంకకు ళఙాాయు. ణిఱోతు యవణాగీాంన్ై వత ఆవనయయై ఉాంథి. 
ఆమ  శయమ చాందర ఱన శఽయాంచిాంథి. ధాఱుగు దాంణాఱు కయౌగిన ణిఱోతు ఏనగు ధ క్తు, రసభుతు డిఱో వత కయుాతు 

ఉాంథి. వణారసభఱక్ష్భణుఱు అదిళవహాంచిన బదరగజాం ఆక్సఴాంఱో ఱాంకన్ైభటగసన తుయౌచిాంథి.  ఎతుబృథి ళఽవబభుఱు 
ూతుాన యథాంన్ై రసభుడె ణిఱోతు ళయసో ా ఱణో, వణా ఱక్ష్భణుఱణో ఱాంకఱో కతునహాంఙాడె. తయులసత, లసయాంణా ువకాం 
ఎక్తు ఉతోయ థిఴగస ల ఱయియు.  
 

"ఎయీతు ళశోభిుఱు ధరిాంచి, ణిైఱభు ూశక్ొతు రసళణుడె భతోియోౌ, ువకాంనాండి క్తీాంద డాు డె. గసడిదఱు ూతుాన 
యధాంఱో ఉధానడె. అతతు మ డఱో ణరా డె కట్టా , నఱోతు ళశోభిుఱు ధరిాంచిన క వో ి దకి్షణాతుక్త ఱాగుచాంననథి.  అతడె 
దయోాంధ నయక కాంఱో డితృత మాడె. రసళణుడె ాంథిధ క్తు, కుాంబకయుు డె న్దద  ాంట్ెధ క్తు, ఇాందరజితేో  బశయౌధ క్తు 
 దకి్షణ థిఴగస తృత మాయు. యబూవణుడె భాతరాం ణిఱోతు గొడెగుణో, థిలసమబయణాఱణో, ణిఱోతు గజాం అదిరగశ ాంచి, భాంతరే ఱణో 
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కడి ఆక్సఴాంఱో ఉధానడె. ఱాంక్స నగయాం ధవాంశమ ై శభుదరాంఱో కయౌాంథి. రసక్ష్శ వో ఱిాంణా ణిైఱభు ణార గుచ, 
నహచిాలసరిళఱప ఱాంకఱో గాంతేఱు లేముచధానయు." 
 

ఇఱా ఙినహ తిరజట్ తభన ఆదనాండి క్సతృసడభతు వణాథీయతు లేడెక్ొనభతు తక్తున రసక్ష్శ క్సాంతఱకు శ తళు 
యౌక్తాంథి. బమాంకయమ ైన ఆ కఱ యతు రసక్ష్శక్సాంతఱు బూతిఱాో యు. ఆతభషతమకు వహదధడిన వతకు యబ ఴకునభుఱు 
కతునహాంచయసగసయ.. 
 

యౕీరసభ ళయున 

 

ఙిట్టా న్ైనాండి ఇదాంణా గభతుాంచిన   షనభాంతేడె ఇాంక ఆఱశమభు 
ఙీవహనఙగ  వత తృసర ణణామగభు ఙీమగఱదతు  ఊశ ాంఙాడె. క్సతు 
కుభాయుగస ఆమ కు కతునహాంచినటో్యణీ ఆమ  ఖాంగసయుడి కే్కఱు 
లేమళచాతూ, అఱాగయణీ అశఱు తు ఙిడెతేాందతు భటయాంఙాడె. 
ఙిట్టా న్ైనాండి మ ఱోగస దఴయథ కుభాయుడిైన రసభుతు కథ 
ఙిధాయాంబుాంఙాడె. ఆ రసభుడె వతన ల దకడాతుక్త ాంనహన 

దతఱఱో కడిైన ణాన రశో తాం ఱాంకన ఙీరి, ఙిట్టా న్ైనాండి, వతన 
చఙానతు ఆ కతాకీభాంఱో ణియౌమజేళసడె. ఆ రసభకతా ఴళీణాంణో వత 
క్ొాంత ఆనాంథిాంచిాంథి.  క్సతూ ణాన కఱగాంట్టధానధేమోనతు బరభ డిాంథి.  
తఱ న్ైక్ తోి, మ యుు తీగళఱప, అళలక ువభు ళఱప రక్సయశో నన లసనయుతు చచి కఱళయడిాంథి. ణాన  యనన 
యవమాఱు శణామఱు క్సలసఱతు ఫరషభకు, భశ ాందర తుక్త, ఫఽషశతిక్త, అగినక్త నభశురిాంచిాంథి. షనభాంతేడె 
మ ఱోగస ఙిట్టా  థిగిళచిా ఆమ కు యబాం యౌక్సడె. వతకు తన ళఽణాో ాంతభున, రసభుతు దఃఖభున యళరిాంఙాడె. 
యౕీరసభుతు రసకీభాతూన, గుణగణాఱన రఴాంవహాంచి ఆమ కు తవయఱో యభుక్తో కఱుగుతేాందతు అననమ ళచధాఱు 
యౌక్సడె. వత దఃఖాంచి, అాందరి కే్షభశభాఙాయభుఱు అడిగి, ఆన్ై రసభుతు ళరిుాంచభతు క్ోరిాంథి.  
 

షనభాంతేడె బక్తోణో అననమ శాందయుడె అయన రసభుతు, అతతు యత దయుడిైన ఱక్ష్భణుతు ళరిుాంఙాడె. "రసభుడె 
ఆజానఫటషృడె. కభఱ ణార క్షుడె. యౄ థాకి్షణమ శాంననడె.  యబఱక్ష్ణభుఱు గఱలసడె, ణీజోభూరోి, ధయభ 
యక్ష్కుడె, శయవ యథామతృసయాంగతేడె, ఱోకభరసమదఱన తృసట్టాంచలసడె.  శభ యబకోభుఱపైన ఴరీరసాంగభుఱు కఱలసడె. 
థీయఘభుఱపైన ఫటషృళుఱు, ఴాంఖభుళాంట్ట కాంఠభు, కాండయభుఱణో భూశక్ొతుతృత యన శాంది యయభుకఱు కఱలసడె. 
భూడె దఽఢమ ైన యసథ నభుఱు, భూడె థిైయఘయభుగఱ అళమళభుఱు, భూడె శభ అళమళభుఱు, భూడె ఎరఱతు 
ఆళమళభుఱు కఱలసడె.  దధాఱుగు శభమ ైన అళమళభుఱు కఱలసడె. ధాఱుగు యధభుఱపైన నడక గఱలసడె. 
ఉతోభుడె, యయుడె. నఱోతులసడె. అతతు తభుభడె ఱక్ష్భణుడె అట్టా  యబఱక్ష్ణభుఱే కయౌగి, ఎయీతు మేతు చామ 
గఱలసడె - అట్టా  రసభఱక్ష్భణుఱు తూక్ ై రితనహాంచచధానయు. శగీీళుతుణో ఙియౌబృ జేవహ, తునన ల దకుట్క్ ై నఱుణియగుఱ 
లసనయుఱన ాంనహముధానయు. ఒ వణా థీయ! తవయఱోధే యౕీరసభుడె తునన ఇచట్నాండి తీవహక్ొతు తృత నధానడె" - అతు 
షనభాంతేడె ఙితృసడె. 
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యౕీరసభుతు  గురిాంచి యతు, వత ఊయడియోౌాంథి. తయులసత షనభాంతేడె ఆమ కు యౕీరసభుతు ఆనలసఱపైన 
అాంగుయమకభున ఇఙాాడె. రసభుడె ఙినహన భాట్ఱు ణియౌమజేళసడె.  ఆమ కు యబాం యౌక్సడె.  తనణో ళవేో  
ఆమ న తీవహక్ొతు ల లిగఱనతు క్ోరసడె. వత షనభాంతేతు ఱుకుఱకు శాంణోఴహాంచి అతతు రసకీభాతున 
రఴాంవహాంచిాంథి. క్సతు శవమాంగస యౕీరసభుడీ ళచిా, రసళణుతు రిభారిా, తనన తీవహక్ొతు ల ఱయిఱతు ఙినహాంథి. రసభుతు 
రసకీభాతుక్త భుఱోో క్సఱఱోన ఎదయు ఱేదతు ణియౌనహాంథి. రసభఱక్ష్భణుఱకు, శగీీళునకు, బఱో క లసనయుఱకు 
ధయభకీభ భనశరిాంచి కుఴఱాం అడిగినట్టో  ణిఱుభతు యౌక్తాంథి. షనభాంతేతు ఆయౕయవథిాంచి, తన చడాభణితు 

ఆనలసఱుగస ఇచిానథి. కు ధ ఱఱో రసభుడె తనన క్సతృసడకునన ణాన ఫరతేకనతు ఙినహనథి. ఆ భయౘాంఫుదితు 
థాట్డాం (షనభాంతేడె, లసముథీళుడె, గయుతభాంతేడె త) ఇతయుఱకు ఎఱా ఴకమభతు శాంఴయాంచిాంథి.  
 

అాందకు షనభాంతేడె తనకాంట్ే గొలసర ైన భయౘయయుఱు లసనయుఱఱో ఎాందరగ ఉధానయతు, ణాన యసభానమడన 
గనకధే భుాందగస తనన దత క్సరసమతుక్త (ముథాధ తుక్త క్సద) ాంతృసయతు ఆమ కు నచాఙితృసడె. భయౘయయుఱపైన 
రసభఱక్ష్భణుఱు కనహ బఱో క వేధా శమేతాంగస, తవయఱో ఱాంకకు ళచిా శయమ చాందర ఱ ళఱప, అగిన లసముళుఱళఱప 
ఱాంకన లసఴనాం ఙీవహ రసళణ శాంయౘయాం యసగిాంచడాం తథమభతు ఆమ న అననయాంఙాడె.  షనభాంతేతు వతభభ 

ఆయౕయవథిాంచిాంథి. 
 

రసక్ష్శఱన దాండాించడాం 

 

వణా దయశనాంణో శాంతేవేా డిైన షనభాంతేడె ఇక తుఱో తుగస రసళణుతుణో భటఴహాంళఱపనతూ, ఱాంకన 
రియౕయౌాంళఱపనతూ తుఴాయాంచక్ొధానడె. అఱా ఙీమడాం ళఱో రసళణుతు శ చారిాంచడాతుకీ్, ఱాంక యక్ష్ణా ళమళశథన 
ణిఱుశక్ోళడాతుకీ్ యఱళుతేాంథి. అాంణీ గసకుాండా ఆ రమతనాంఱో ఱాంకకు యఱయనాంత నవాాం కయౌగిాంచళచాన. ఇఱా 
శాంకయౌాంచిన షనభాంతేడె ల ాంట్ధే ఉగసీ క్సయుడిై ళనభున, అడెు  ళచిాన లేఱాథి రసక్ష్శఱన ధవాంశాం ఙీవహ 
భకయణోయణాతున అదిఴహో ాంచి కయుాధానడె.  
 

ఆ కనహతు ఫాందిాంచభతు రసళణుడె ఎనఫథిలేఱ భాంథి వ్ైధామతున ాంతృసడె. షనభాంతేడె - ''జమతమతిఫఱో రసమో, 

ఱక్ష్భణఴా భయౘఫఱః, రసజా జమతి శగీీలో, రసఘలణేాబుతృసయౌతః, థాయత షాం క్ోశఱేాందరశమ, రసభయసమ క్తో వా కయభణః, 
షనభాన్ ఴతేర  వ్ధైామధాాం తుషధాో  భాయుణాతభజః'' అతు జమఘోవ ఙీళసడె - ''భయౘ ఫఱళాంతేడిైన యౕీరసభునకు 
జమభు.  బృక్తుయౌ రసకీభళసయౌయయైన ఱక్ష్భణునకు జమభు. రసఘళుఱ యదీముడిైన క్తఴహుాంధ రబుళు శగీీళునకు 
జమభు. ధేన యౕీరసభ థాశడన, లసముుతరే డన, షనభాంతేడన. ఴతరే  వ్ైధామతున ధాఴనాం ఙీయసో న. లేయ 
భాంథి రసళణుఱపైధా ముదధాంఱో నధ నథిరిాంచఱేయు. లేఱ క్ొఱథి యఱఱణోన, ళఽక్షషఱణోన శకఱ రసక్ష్శఱన, ఱాంక్సురితు 
 ధాఴనాం ఙీయసో న. ధా తు భుగిాంచక్ొతు, వతభభకు నభశురిాంచి ల లణాన. రసక్ష్శఱు ఏబౄ ఙీమఱేక 
చచచాందయు గసక'' - ఇఱా గరిజశో  షనభాంతేడె భుఖథావరసతుక్త బిగిాంచిన ఇన గడిమణో రసక్ష్శఱనాందరితూ 
ఙాళగొట్టా డె. యవణాక్సయాంఱో థీయౘతున న్ాంచి,  ఙిైతమ తృసర యసథాతున కఱగొట్టా ,  ఆ తృసర యసదభు యొకు క న్దద  శోాంభటతున 
రిఘఱా తిరుతూ అాందరితూ ఙాళగొట్టా డె.  
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అుడె రసళణుడె, రషశో తు కుభాయుడె భయౘ ఫఱళసయ్ అయన జాంఫుభాయౌతు ాంతృసడె. షనభాంతేతు ఙీతి 
రిఘణో జాంఫుభాయౌ ఴరీయాం చయుభయమాంథి.  ఆన్ై అగినళఱప ణీజరిఱేో  ముదధయథామ తుుణుఱపైన ఏడెగుయు భాంతిర 
ుతేర ఱు న్దద  వేనణో కయౌవహ షనభాంతేతున్ై దాండిణాో యు.  షనభాంతేడె బమాంకయాంగస గరిజాంచి క్ొాందరితు 
అరఙీతిణోన, క్ొాందరితు భుఴహాఘాణాఱణోన, క్ొాందరితు తన లసడిగగలిణోన చాంగస ముదధ  బూబృ అాంణా ఴతరే ళుఱ 
యకో భాాంయసఱు ఙిఱాో ఙిదయమామయ. నహభభట్ యయౄతృసక్షుడె, మూతృసక్షుడె, దయధయుడె, రఘశడె, భటశకయుు డె అధే 
గొ వేధా ధామకుఱు తభ వేనఱణో ళచిా ళన భుఖ థావయాంన్ై కయుానన షనభాంతేతున్ై యజఽాంబుాంఙాయు. 
లసయాంణా కడా షనభ ఙీత తుషతేఱపైతృత మాయు. యణ బూబృ అాంణా రసక్ష్శ, లసషన కఱళఫరసఱణోన, ఆముధ, యధ 
ఴకఱాఱణోన తుాండితృత యాంథి.  
 

ఇక దయధయమ ైన రణాళసయౌ, ళయ శాంననడె, గొ యథభు కఱలసడెన అయన అక్ష్కుభాయుడె శకఱఫఱభుఱణో 
షనభాంతేతు శబౄనహాంఙాడె. లసరి భధమ జరిగిన ముదధాం శరసశయుఱన శాంబరభయచిాంథి. ళయషాంఱాాంట్ట 
అక్ష్కుభాయుతు ఫటణాఱు షనభాంతేతు ఙాఱా ధొనహాంఙాయ. అతతు రసకీభాతుక్త షనభాంతేడె భుచాట్డాు డె. 
అాంతట్ట రసకీభళసయౌతు, ణీజోభముతు చాండాతుక్త తట్ట్టయాంఙాడె. క్సతు అతతుతు ఉనేక్షివేో  తనకు రసబళాం 
తదతు ణియౌవహక్ొతు షనభాంతేడె యజఽాంబుాంఙాడె. ఆక్సళసతుక్ గిరి లసములేగాంణో శాంచరిశో  అయఙీతిణో 
అక్ష్కుభాయుతు గురసీ ఱన చయచి చాంనేళసడె.  తయులసత, గయుతభాంతేడె భయౘ శరసతున ట్టా క్ొననట్టో గస 
అక్ష్కుభాయుతు క్సలిన గట్టాగస ఙీజిక్తుాంచక్ొతు, గియగియ తిరనహ లేఱకు యశరిక్ొట్టా డె. అక్ష్కుభాయుతు ఴరీయాం 
నగుో నగోయమాంథి. 
 

ఈ శాంగతి ణియౌవహన రసళణుడె కఱళయడి, న్కుు జాగీతోఱు ఙినహ, ఇాందరజితేో న ముథాధ తుక్త ాంతృసడె. ఇాందరజితేో  
ఫరషభళయ శాంననడె, ఇాంథరా దఱకు కడా తుఱుళరిాం ఴకమాంగసతు రసకీభళసయౌ,  భాంతర తాంతర 
ముదధయథామతుుణుడన. అతడె  తాండిరక్త నభశురిాంచి, యణోణాసషాంణో తృ ాంగితృత తూ, వేనఱు ఱేకుాండా కడీ 
థిళమయతాతున అదిరగశ ాంచి షనభాంతేతున్ైక్త ల ఱయిడె. లసరిదద రి భధమ ముదధాం చితర యచితర రీతేఱఱో శకఱ గణాఱకు 
శాంబరభాం కయౌగిాంచిాంథి. కరితు కయు జయాంచడాం అఴకమభతు ఇదద రికీ్ ణియౌవహతృత యాంథి.  ఇక ఱాబాం ఱేద, కతూశాం ఆ 
లసనయుతు ఫాందిాంఙాఱతు శాంకయౌాంచి ఇాందరజితేో  ఫరయౘభయసో ా తున రయోగిాంఙాడె. అథి షనభాంతేతు ఫాందిాంచిాంథి. ఫరషభ 
షనభాంతేనక్తచిాన ళయాం రక్సయాం ఆ అశోిాం అతతుతు ఫటదిాంచకుాండా భయుక్ష్ణమే ణొఱగితృత యాంథి. అయధా 
ఫరషభథీళుతుటో్ గౌయళశచకాంగస ఆ అయసో ా తుక్త కట్టా ఫడితృత యనట్టో గస నట్టాంఙాడె.  ఆ యధాంగస రసళణుతుణో శాంభటఴహాంచ 

దఱఙాడె. రసక్ష్శ వేనఱు షనభాంతేతు ఫాందిాంచి, ఫటదిశో  రసళణుతు శభట తృసర ాంగణాతుక్త తీశకుతృత మాయు. 
 

రసళణుతుణో శాంలసదాం 

 

ఫరయౘభయసో ా తుక్త ళయడిైనట్టో  నట్టాంచి, షనభాంతేడె  రసళణుతు శభటబళనాంఱో రలేయాంచి రసళణుతు చళసడె. 
రసళణాశయుతు శభటతృసర ాంగణాం భణిభమమ ై ళలబుఱుో తేననథి. రసళణుతు క్తరీట్ాం, ఆబయణాఱు, ళయసో ా ఱు, 
అనఱేధాదఱు అతమదబతాంగస ఉధానయ. భయౘ ణీజళసశయౌము, యయుడెన ఐన రసళణుడె థి యయశసఱణో 
ుచ, అధేక కాయ భఽగభుఱణో తుాండిన యఖయభుఱు గఱ భాందయగిరి ళఱప రక్సయశో ధానడె. 
 భణిభమాఱాంకఽతమ ైన ఉననణాశనాంన్ై కరొాతు ఉధానడె. భాంణరా ాంగ తుుణుఱపైన నఱుగుయు భాంతేర ఱఙీ 
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రిలేఴహాతేడిై క్సట్టక క్ొాండళఱప ఉధానడె. అుడె షనభాంతేడె ఇఱా అనక్ొధానడె. - ’ఆయౘ! ఈ రసళణుతు యౄాం 
అతమదబతాం. దిైయమాం తుయుభానాం. శతవాం రఴాంయసయహాం. ణీజశస అశదఽఴాం. తుజభుగస ఈ రసక్ష్శ రసజు శయవ ఱక్ష్ణ 
ళలబుతేడె. ఈ అధరసభతుక్త డి గటా్కతృత ణీ శయఱోక్సతుక్త వ్ైతాం రబుళయేమలసడె. ఱోక్సఱతూన ఇతతుక్త 
బమడెతేధానయ. ఇతడె కఽదధ డిైనఙగ శభశో జగతేో న శభుదరభున భుాంచి రలమాం శఽఴహాాంచగఱ శభయుధ డె 
గథా!’ 
 

షనభాంతేడె ఎళయు? ఎాందకు ళఙాాడె? ఎళయు ాంతృసయు? - ణియౌవహక్ోభతు రసళణుడె భాంతరే ఱకు ఆథీయాంఙాడె. 
షనభాంతేడె రసళణునకు ఇఱా ఙితృసడె -  రసజా! ధేన శగీీళుతు భాంతిరతు. రసభుతు దతన. షనభాంతేడధే 
లసనయుడన. తూ కుఴఱభు ణియౌవహక్ొభభతు శగీీళుడె వేనష భటళాంణో ఙితృసడె. రసభుతు తిన వతన ణిచిా నళువ 
న్దద  తనహదాం ఙీళసళు. థీతు ళఱన తూళు ఙీశక్ొనన ుణమభాంణా తువపఱమ ై తృత తేాంథి.  లసయౌతు రసభుడీ శాంషరిాంఙాడె. 
రసభుతు ఫటణాఱ దాట్టక్త తూళు గసతు, భర ళయు గసతు తుఱుళజాఱయు. ఈ అకఽతమాం ళఱన తూకు, ఱాంకక ఙీట్ట 
థాురిాంచిాంథి. రసభుడె భానళుడె. తూళు రసక్ష్శడళు. ధేన లసనయుడన, ధాకు క్ష్తృసతాం ఱేద. కనక ధా భాట్ 
యతు వతన అగిాంచి రసభుతు ఴయణు లేడెక్ో. రసభుతు క్ోీ దాతుక్త గురియయైనలసతుతు భుఱోో క్సఱఱో ఎళయౄ 
యకి్షాంజాఱయు.  - అతు శ తళు ఙితృసడె. 
 

రసళణుడె క్ోనహాంచి ఆ లసనయుతు చాంభతు ఆథీయాంఙాడె. అాంతఱో యబూవణుడె అడెు డి - దతన చాండాం రసజ 
ధయభాం క్సద. అాంణీ క్సకుాండా ఇతన తిరిగి ల లికతృత ణీ తూన ఴతఽళుఱణో ముదధ ాం ఙీవహ లసరితు తురిజాంఙీ అళక్సఴాం 
క్ోఱోణాళు. కనక, దాండిాంచి ళదఱభతు శచిాంఙాడె.  ఆ భాట్ఱకు క్సశో ధ భభథిాంచిన రసళణుడె ఆ లసనయుతు 
ణోకకు తుాంట్టాంచి ళూయాంణా తిరభతు ఆనతిఙాాడె. 
 

ఱాంక్స దషనాం 

 

రసళణుడె ఉగుీ డిై షనభాంతేతు ణోకకు తుు న్టా్భతు ఆథీయాంఙాడె.  రసక్ష్శ క్తాంకయుఱు షనభాంతేతు ణోకకు తృసత 
గుడుఱు చట్టా  తుు న్ట్టా యు. ఊయాంణా తిరయసగసయు. ఈ అళక్సఴాం చశక్ొతు షనభాంతేడె ఱాంక్స నగరసతున 
తుయతాంగస రియౕయౌాంఙాడె.  జరిగిన శాంగతి యనన వణాథీయ షనభాంతేతు చఱోగస చడభతు అగినథీళుతు తృసర రిధాంచిాంథి. 
తన ణోక క్సఱుతేధాన గసతు ఏ భాతరాం ఫటధ ఱేకతృత ళడాం వతభభ భశ భ ళఱన అతు, తన తాండిర లసముథీళుతు 
బృతేర డిైన అగిన కయుణ ళఱన అతు గీశ ాంచిన షనభాంతేడె ఆ అగినక్త ఱాంకన ఆషృతితూమ శాంకయౌాంఙాడె. తన 
ఫాందాఱన ణిరాంచక్ొతు,  క రిఘణో రసక్ష్శ భూకన ఙాళఫటథాడె.  న్ైక్ గిరి, భాండెతేనన శయుమతుఱా 
యజఽాంబుాంఙాడె. రషశో తు ఇాంట్టణో బదఱున్ట్టా  ఱాంకఱోతు అదబతబళధాఱకు తుాంట్టాంఙాడె. కు యబూవణుతు ఇఱుో  
త ఱాంకఱో బళధాఱన ఫుగోి ఙీళసడె. 
 

అుడె కుభాయుగస వత శాంగతి గుయుో  ళచిా షనభాంతేడె షణాయడమామడె. తన ణొాందయతృసట్టళఱన ఱాంకణో 
తృసట్ట వతభభ కడా అగినక్త ఆషృతయమాంథీమో అనన ఊషణో యఱయఱఱాడితృత మాడె. తన ఙాాంచఱమాం ళఱన తన 
జాతిక్త, తుక్త కీ్డె ణిచిానాందకు రగథిాంచి తృసర ణణామగసతుక్త వహదధభమామడె. క్సతు వత కే్షభాంగస ఉననదతు ణియౌవహ, ఊయట్ 
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ఙిాంథాడె.  భరొకుభాయు వతన దరిశాంచి, ఆమ కు యసాంతవన ళచధాఱు యౌక్త, రసభుడె శకఱ లసనయవేనణో తవయఱో 
రసగఱడతు అబమాం యౌక్సడె. ఆమ కు రణబృయోౌ, తిరిగి ఉతోయథిఴకు ఫమఱుథీరసడె. 
 

ఇఱా షనభాంతేడె రసభుతు దతగస యసగరసతున ఱాంఘ ాంచి, వతన కనగొతు, రసక్ష్శఱన శాంషరిాంచి, ఱాంకన 
బమభటర ాంతబనరిా, రసళణుతు భదభణచి, వతకు యసాంతవన కరిా, తియుగు రమాణాతుక్త అరివాభు అధే యవణాతున 
అదిరగశ ాంఙాడె. 
 

తియుగు ఱాంఘనాం 

 

షనభాంతేడి ద ఘటా్నాంణో అరివా యవతాం ధేఱఱో కుీ ాంగితృత యాంథి. క భయౘధనక శభుథార తున థాట్టనట్టో గస 
షనభాంతేడె శధామాశాంగస ఆక్సళసతున థాట్టడె. థారిఱో మ ైధాక యవణాతున గౌయళాంగస శఽయాంచి, ఉతోయ యసగయ 
తీయాం శబౄనహాంచగసధే న్దదయయతేో న గరిజాంఙాడె. ఆ కే్క యతు జాాంఫళాంణాదఱు ఇథి షనభాంతేతు యజమశచక 
దావనభతు గీశ ాంచి షయషాంణో గాంతేఱు లేమయసగసయు. మేఘాంఱాగస షనభాంతేడె భశ ాందరగిరిన్ై థిగి గుయుళుఱకు, 
జాాంఫళాంణాథి ళఽదధ ఱకు, ముళరసజు అాంగదనకు రణాభాం ఙీళసడె. - ''కనగొాంట్టతు వతభభన.'' ఆమ  రసక్ష్శఱ 
ఫాంథీయయై, రసభుతు క్ొయకు ఎదయు చచచ కఽయాంచిముననథి. "  అతు షనభాంతేడె ఙితృసడె. "కనగొాంట్టతు" అనన 
భాట్ఱణో ''లసనయు ఱాందయౄ యభానాందభు తృ ాంథాయు.''  అతతుతు క్ౌగయౌాంచక్ొతు శాంణోవాంణో చిాందఱు లేళసయు. 
తయులసత తన ఱాంక్స నగయ శాందయశధా యళరయౖసఱన అతునాంట్టతూ తన ఫఽాందాంఱోతులసరిక్త యళయాంగస ఙితృసడె 
షనభాంతేడె. 
 

ఇాంక అాంణా కఱవహ ల యి ఱాంకన ధాఴనాం ఙీవహ, రసళణుతు ఒడిాంచి, వతన ణిచిా రసభునకు అగిాంఙాఱతు అాంగదడె 
అబుతృసర మడాు డె. క్సతు జాాంఫళాంతేడె అాందకు లసరిాంచి, భుాందగస జరిగిన శాంగతితు రసభునకు, శగీీళునకు 
తులేథిాంచట్ శర ైనతు అతు ఙితృసడె. అాందయౄ శాంయాంబాంగస క్తఴహుాంధకు ఫమఱుథీరసయు. 
 

భధళనాం 

 

వత జాడ ణియౌమడాం ళఱన అాంగథాథి లసనయుఱాంణా ఉణాసషాంగస షనభాంతేతు రిలేఴహాాంచి క్తఴహుాంధకు 
ఫమఱుథీరసయు. థారిఱో భధళనభధే భధోషయమ ైన ళధాతున ఙీయుక్ొధానయు. అథి శగీీళుతుథి. దదిభుఖడధే ళఽదధ  
లసనయ యయుతు రియక్ష్ణఱో ఉాంథి. అాంగదతు అనభతిణో లసనయుఱాంణా ఆ ళనాంఱో పఱాఱన క్ోశక్ొతు తిాంట్ృ, 

భధళుఱన గగీ ఱుతూ, చిాందఱు లేశో , భణిోక్తు నహచిాగస ఆడెతూ ళధాతున ధవాంశాం ఙీమయసగసయు. అడెు  ళచిాన 
దదిభుఖతు తీళరాంగస దాండిాంఙాయు. థికుు ణోచతు దదిభుఖడె తన ణోట్ట ళన యక్ష్కుఱణో కయౌవహ లేగాంగస శగీీళుతు 
ళదదకు ఎగిరితృత య జరిగిన అకఽతమాం గురిాంచి బయన్ట్టా క్ొధానడె.  
 

వణాధేవవణా క్సయమాం శపఱభయ ఉాండకతృత ణీ తన బఽతేమఱపైన లసనయుఱు అాంతట్ట యసషశాం ఙీమజాఱయతు శగీీళుడె 
ఊశ ాంఙాడె.  ళనబాంగాం అధే ధ ాంణో దదిభుఖడె వణాధేవవణా యసపఱమ శభాఙారసతున భుాందగస 
శచిశో ధానడతు, యబలసయో యధే అళక్సఴాం ఉననదతు రసభఱక్ష్భణుఱకు శగీీళుడె ఙితృసడె. యబలసయో ణియౌనహనాందకు 
దదిభుఖతు అబునాంథిాంఙాడె. దదిభుఖడె భధళధాతుక్త తిరిగి ల యి అాంగథాదఱణో యసదయాంగస భాట్టో డి తవయగస 
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శగీీళుతు ళదదకు ల లిభధానడె. ఆాంగదడె, షనభాంతేడె, తక్తున ఫఽాందాం రిళువన ఆక్సళసతుక్ గిరి 
ఝాంఝూభాయుతాంఱాగస శగీీళుతు ళదదకు ఫమఱుథీరసయు. 
 

రసభునకు వత జాడ ణఱిుుట్  

 

అాంగథాథి రభుఖఱు, షనభాంతేడె భషమ ణాసషాంణో శగీీళుడె, రసభఱక్ష్భణుఱు బదఱపైనలసయునన 
రశరళణగిరిన్ై థిగసయు.  ''దఽయౖసా  థయీ (చఙాన వతన)''  అతు షనభాంతేడె ఙిగసధే రసభఱక్ష్భణుఱు 
భషథానాంద  బరితేఱమామయు. షనభాంతేతు క్సయమ యసధనన్ై యళసవశభు గఱ ఱక్ష్భణుడె శగీీళుతుళాంక ఆదయాంగస 
చళసడె. తక్తున లసనయుఱ తృతర దఫఱాంణో షనభాంతేడె దకి్షణ థికుుకు తిరిగి వతభభకు రణబృయోౌ, ఆమ  ఇచిాన 
చడాభణితు రసభుతుక్త శభరిాంచి, తన యసగయ ఱాంఘధా ళఽణాో ాంతభున రసభఱక్ష్భణశగీీళుఱకు యళరిాంఙాడె.  
 

ఒ రసభా! వణాభాత ఏకలేణియయై, రసక్ష్శ వో ఱి తుయఫాంధభుఱో థీనరసఱపై తుయాంతయభు తుధేన శభరిాంచచననథి. అాందరితు 
కుఴఱభడిగినథి. తూళు అనతి క్సఱభుఱోధే ళచిా ఆమ న యభుకుో రసఱన ఙీవహ వవకరిాంతేళధే ఆఴ భాతరభునధే 
జీయాంచిముననథి. క భాశభు ఱోఱ అట్టో  క్సకుననఙగ ణాన తృసర ణభుఱణో ఉాండజాఱనననథి. రసభా! వహాంష 

రసకీభుడిైన రసభుతు, ధనయౖసణియయైన ఱక్ష్భణుతు తవయఱో ఱాంక్స థావయభున చడగఱళతు ఙినహ ఆమ న 
అననయాంచితితు. యబకయమ ైన ళచనభుఱణో ఆమ న ఒథారిా ఇట్ట ళచిాతితు. - అతు షనభాంతేడె యౕీరసభునకు 
యననయాంఙాడె. 
 

(ముదధక్సాండభు - బదట్ట శయోభు నాండి) - షనభాంతేతు భాట్ఱు యతు యౕీరసభుడె రశననడిై ఇట్టో  యౌక్ న. 
"షనభాంతేడొనరిాన ఘన క్సయమభుఱు ఱోకభుఱోధే అతమదబతభుఱపైనయ. ఊషకు అాందతుయ. అతుతయ 
యసధమభుఱు. షనభాంతేతుణో శభానడిైన ణీజోఫఱ శాంననడె ఎళవడెన ఱేడె. దవుయమ ైన రబుక్సయమభుఱన 
యసథిాంచట్యే గసక, థాతుక్త బాంగభు కఱుగకుాండ, తదనయౄభుఱపైన ఇతయ క్సయమభుఱన కడ యసదిాంచ వేళకుడె 
అతేమతోభుడె. ఈ క్సయమ యసధన థావరస షనభాంతేడె భామాందరి తృసర ణభుఱన క్సతృసడిధాడె. ధాక్తట్టా  
భషమ క్సయబనరిాన షనభాంతేనకు తగిన రతేమక్సయభు ఙీమఱేతు థీనడధ ై ముధానన. గసఢాయౌాంగన 
య ఖమభున భాతరమే ఈమగఱన. రశో తభు ధేతూమగయౌగిన ధా శయవశవబృథియే", అతు యౕీరసభుడె ుఱక్తత 
గసతరే డిై ణాన అగిాంచిన క్సయమభున యసపఱమబనరిా, యణరా తేభడిై ళచిాన షనభాంతేతు తన షఽదమభునకు 
షతేో క్ొధ న. 
 

 

ఆదామతభ రసభామణభు: యౕీరసభుతు  తృసదదభభుఱన తేఱవ దఱయదఱణో ూజిాంచినలసయు యసట్టఱేతు 

యభదభున తృ ాంథదియు. అట్టా  యౕీరసభ చాందర డ ీుణమభుఱ రసయయయనై షనభాంతేతు అనగీశ ాంచి, శవమభుగస 
ఆమనకు తన ఆయౌాంగన య ఖమభున రయసథిాంఙని. ఆ భాయుతి భటగమభున ఎాంతతు క్ొతుమాడగఱభు  (''గీణా న్రస్, 

గగయఖ్ూర్ రచయణఱోతు అనలసదభు'') 
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ల ఔై ుంఠః ుయుశః తృహర ణః తృహర ణదః రణఴః ాథః |  
శయిణయఖయభః వత్ణర ఘ్నో లహయతృతో  లహముయధోక్షజః || (44) 

 

 

 

 

 

406. ల ఔై ుంఠః 
- ఐఔయభునఔ  రతిఫుంధఔభుల ైనలహటితు (మోక్షభునఔ  అడడుంఔ లన) తొలగ ుంచలహడు. 
- ుంచబూత్భులన అదులో నుంచినలహడు. 

ఒుం ల ఔై ుంఠహమ నభః 
 
ఔ ఠీ – ఖతి రతిగతతు – దార కూ అడడభుగహననోది – అనో ధాత్ణఴునుండు శ్రీ బటటు ల  ‘ల ైఔ ుంఠ’ నాభభు 
అయథభున విఴర ుంచాయు.  
షుంళలోశ రతిగతత్వచ ఔ ుంఠ  ధాత్వయథ ఉచయతు 
విఖత్షస యషేహ తు విఔ ుంఠహ షసుయుదరీ తాః 
తుషహమేల శై ఇతి శ ిల ఔై ుంఠ ర కరీ ోత్ః 
‘ఔ ుంఠహ’ అనగహ ఐఔయభునఔ  అడడభుగహననోది. ‘ల ైఔ ుంఠ’ అనగహ అటటఴుంటి అడడభు లేతుది. బఖఴుంత్ణతు 
చుయుటఔ  తృహభుల  అడడుంఔ ల . అటిు తృహభులన తొలగ ుంచలహడు బఖఴుంత్ణడు ఖనఔ ఆమనే 
ల ైఔ ుంఠుడు. 
 

(శ్రీ వుంఔయుల భాశయభుననషర ుంచి) శ్రీ రహధాఔాశుళహవో  ివిఴయణ – విఖతా ఔ ుంఠహ త్స్హయః ఔరహో  – తుముంత్రణ 
లేతుయెడల ఏల ైతు అదులేఔ చీలరేఖునో అటిులహటితు తురోధభు (రతిగతత్భు) చుములహడు ల ైఔ ుంఠుడు. 
షాఴు మొదల న ుంచబూత్భుల  ఔదాతుతోనొఔటి షుంఫుంధభు లేఔ ుండా, అదు లేఔ ుండా, చీలరేగే 
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ర వథతిలో, లహటితు అదు చువ, లహతుభధయ షుంఫుంధభు (ఐఔయభు) ఔల ఖజేవెన ఖనఔ బఖలహనడు 
ల ైఔ ుంఠుడు.  
 

భినోమ ైనలహటి భధయ షుంఫుంధభు ఔల ఖజేములహడు బఖఴుంత్ణడు – అనే విఴయణఔ  శ్రీ వుంఔయుల , శ్రీ 
బటటు ల  ఔూడ భహాభాయత్భు ళహుంతియవభులోతు ళలో ఔభు (343.50)న ఉదాసర ుంచాయు. 
భమత షుంళలోఴతా బూమః అదభిరోవుభ చ లహమునా 
లహమువచ తుజస్హ స్హయథః ల ఔై ుంఠత్వమ్ త్తో భభ 

బూమకూ జలభుతో, ఆకహళహతుకూ లహముఴుతో, లహముఴుఔ  తుజషసతో – ఈ విధుంగహ షుంఫుంధభు 
(షమేేళనభు) ఔల ఫడునది. అుందఴల నేన ల ైఔ ుంఠుడన. 
 

శ్రీ .బి. అణాు ుంగహరహచాయయ – బఖఴుంత్ణతు తృ ుందటఔ  బఔ ో తుకూ ఖల అడడుంఔ లన తొలగ ుంచి, త్నలో బఔ ో తు 
ఔల ుకొనలహడు ఖనఔ ఆమన ల ైఔ ుంఠుడు. 
 

శ్రీ షత్యదులో లహవశఠ  – ఎఴతుక ైతు ఏ విధమ ైన అడడుంఔ ల  లేలో, ఎఴర ైతు అతుో అడడుంఔ లన తొలగ ుంచనో 
ఆమనే ల ైఔ ుంఠుడు. 
 

శ్రీ రహధాఔాశుళహవో  ిభరొఔ విఴయణ – ఐదఴ భనవుంత్యభున బఖఴుంత్ణడు వుబర, ల ైఔ ుంఠులఔ  బిడడగహ 
జతుేుంచీన. ఆమన యభన ర ణమభతడు, ఆమ  ఆనుందభు కొయఔ  ల ైఔ ుంఠభున షాఴుుంచీన. ఆ 
ల ైఔ ుంఠభు బఖఴుంత్ణతు షవయూభు, తులహషభు ఔూడ. (విశణు ురహణభు 3.2.41, భాఖఴత్భు 8.5.4-5) 
 

ధయేచఔీభు యచయత్ – ఎుందరో ఴయఔ ో ల జఞా నభునఔ , మోక్షభునఔ  అడడభుగహననోలహతుతు తొలగ ుంచి, 
లహర తు త్నలో ఐఔయభు చువకొనోలహడు ల ైఔ ుంఠుడు అతు విఴర షఽో  ధయేచఔభీు యచయత్ రహోాదడు, 
యవురహభుడు, ఔయుు డు, సర వచుందర డు, లహలి ఴుంటిలహర  ఔథలన ఉదాసర ుంచాయు. 
 

407. ుయుశః 
తృహఴనభు చుములహడు. 

ఒుం ుయుషహమ భః 
 

2ఴ ళలో ఔభు. 14ఴ నాభభు. ుయుశః – అఴయమః ుయుశః స్హక్ష ీక్షతే్రజఞా ऽక్షయ ఏఴ చ 

44ఴ ళలో ఔభు. 407ఴ నాభభు. ుయుశః – ల ైఔ ుంఠః ుయుశః తృహర ణః తృహర ణదః రణఴః ాథః 
 

ఇుంత్ఔ భుుంద ‘ుయుశః’ నాభభు 14ఴ నాభభుగహ షో తిుంచఫడునది. అుుడు ఈ నాభభునఔ  
ఇచిచన అయథభుల  –  
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(1) ుయు షనోతి ఇతి ుయుశః – ుశకలభుగహ రస్హదిుంచలహడు ుయుశణడు. 
(2) ురహ ఆవత్ ఇతి ుయుశః – అతుోుంటిఔుంటె ూయవమే ఉుండునలహడు ుయుశణడు. 
(3) ూయమతి ఇతి ుయుశః – అుంత్టికూతు ర ూయుత్ నొషఖులహడు ుయుశణడు. 
(4) ుర  వేతు ఇతి ుయుశః – వరీయభన ుయభున ఴవుంచినలహడు ుయుశణడు. 
 

4ఴ భాఴభునఔ  ఇుంత్ఔ భుుంద శ్రీ వుంఔయుల  చీున రభతణోదాసయణ –  

నఴదావయమ్ ుణయమ్ ఏతీరైహభల ఃై షభతువత్మ్ 

లహయయ వతేు భహాతాే మషోస్హేత్ ుయుశ ఉచయతు (భహాభాయత్భు 12.203.35) 
నఴదావయభుల  ఔలిగ న వరీయభున లహయుంచిన భహాత్ణేడు ుయశణడు. 
 

శ్రీ వుంఔయుల  చీున భరొఔ రభతణభు –  

ష లహ అమమ్ ుయుశః షరహవష ూయుష  ుర  వమః (ఫాసదాయణయకోతుశత్ణో  2.5.18) – అతుో వరీయభులుంద 
ఴవుంచలహడు ుయుశణడు. ఇదు భాఴభునఔ  శ్రీ వి.వి. రహభతనజన్ దిఴయరఫుంధభులనుండు 
ఉదాసర ుంచాయు (తియుల ైమోళి 3.9.5, 2.7.11) 
 

ైెన చీున 4 అయథభల  కహఔ ుండా భర కొతుో అయథభుల  ఇఔకడ చీఫుత్ణనాోభు –  

 

(5) ఉశ దాశ ేుయూః షరహవన్ ఒశతి దసతి ఇతి లహ ుయుశః – అతుోుంటిఔుంటె అధిఔభుగహ రకహశుంచలహడు 
ుయుశణడు. 
 

(6) తృహేణా ఒశః త్స్హేత్ ుయుశః – అతుో తృహభులన దశిుంచిలేములహడు ుయుశణడు. 
 

(7) ర ో ాణతి తృహలమతి ూయమతి ఇతి లహ ుయుశః – అతుోుంటితు ర తృహలిుంచలహడు ుయుశణడు (ా – 

తృహలన – ూయణయః) 
 

(8) ురహ – ఔ శన్ – ుయుశః (ురహ – అఖ ీఖభనే) – ురహ అఖగీహమీ బఴతి ఇతి లహ ుయుశః – 

భుుందగహనుండు నడుుంచలహడు ుయుశణడు. 
 

(9) ూయవః అస్హేత్ విళహవత్ త్త్ ఆదకిహయణతావత్ ఇతి ుయుశః – వివవభునఔ  ఆదికహయణమ ైనలహడు 
ుయుశణడు. 
 

(10) ుయూణ ిబుఴనాతు షుంహాయ షభయ ేషయతి అుంత్మ్ నమతీతి ుయుశః – షుంహాయ (రళమ) కహలభున 
బుఴనభులన త్ణదిఴయఔ  తీవకొతుతృత ఴులహడు ుయుశణడు. 
 

వీటిలో 6, 7 అయథభులన శ్రీ బటటు ల  రషో త్ (407ఴ) నాభ విఴయణ షుందయభభుగహ చీతృహుయు. 
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ష మత్పుయవ ఇతి వాతాయ ుయుశః తృహఴనత్వత్ః 
ూూ  ధాతోః తృహలనారహథ ర ి అయష రత్యమ యఖత్ః 
షయవ తృహలఔతా లఫావ ా ుయుశః తృతర చయతు ఫుధీఃై 
‘ష మత్పురోవ’ అనే వీుతిననషర ుంచి, యభతృహఴనడఖుటఴలో ుయుశణడఖుచనాోడు. లేఔ ‘ూూ ’ అనే 
ధాత్ణఴునఔ  ‘తృహలన’ అతు అయథభు. కహఫటిు తృహలిుంచలహడు, యభతృహఴనడు ుయుశణడు. 
(శ్రీక ైఴలయస్హయథినుండు) 
 

ష మత్పుయవః అస్హేత్ షయవస్హేత్ తృహేనా ఒశః త్స్హేత్ ుయుశః – తృహభులన దశిుంచ ఖుణభు 
ఔలలహడు ుయుశణడు అతు శ్రీ బటటు ల  చీున అయథభు శ్రీ వుంఔయుల  చీున రభతణభునఔ  (ఫాసదాయణయఔ 
1.4.1) దఖగయగహ ఉనోది – ష మత్పురోవऽస్హేత్ షయవస్హేత్ తృహేనా ఓశత్ త్స్హేత్ ుయుశః. 
 

(7)ఴ భాఴభు ‘ూూ ’ అనే ధాత్ణఴు ఆధాయభుగహ చీుఫడునది. ూూ  – యక్షుుంచట, తృత ఴుంచట. ఉణాది 
షఽత్రభు – ుయః ఔ షహన్; తృహణితు షఽత్రభు – ుయ అఖఖీభనే. అఖగీహమయైె ఉుండులహడు ుయుశణడు అనే 
భాఴభున శ్రీ .బి.అణాు ుంగహరహచాయయ త్భ షుంక్షుోలహయకయలో తీవకొనాోయు. శ్రీ వి.వి. రహభతనజన్ ఈ 
నాభభునఔ  ఔ ో ోుంగహ ‘యక్షఔ డు, తృత శఔ డు’ అతు అయథుం చీతృహుయు.  
 

త్లహऽసుం చక్షుస్హ స్ౌభయూతా స్ౌమయేఴ భతనద – రహభత! తూ చలోతు చఽుతో నేన ర వుదిన ైనాన – 
అతు వఫర  రహభుతుతో అనోది. తృహఴనః షయవలోకహనాుం త్వమేఴ యగునుందన. 
శ్రీభనాోరహమణుడు తృహఴనడు. తృహహార . పలరదాత్. యక్షఔ డు. తృత శఔ డు. షరహవత్ేఔ డు. షనాత్నడు. 
తృహలఔ డు. ుయుశణడు. శ్రీభనాోరహమణుడు. శ్రీరహభుడు. వతారహభుడు. లక్షేణ షమేత్ణడు. 
సనభతుసవిత్ణడు. 
 

డా. కోీవి తృహయిస్హయధి యచన శ్రీ క ైఴలయస్హయధి నుండు  – విశణు ధరోేతో్యురహణుంలో ుయుశ షవయూ ఴయున. 
భతయకుండుముతుచు ఴజురనఔ  చీుఫడునది. 
 

అజేముం ల శైుఴుం తుజషోవచ తుత్యుం చ జుంత్ణశణ 

నావభతమతతోు తు షరవేశీనా ల శైుఴ తుజస్హ 
అవినాశ జఖత్యవేన్ న కూుంచిదథ విదయతు 
ఋతుత్ణ భసత్ త్స్హేతుోజస్త  నా! ల శైులహత్ 

...........షయవత్ః తృహణ ితృహదాుంత్ుం షయవతోऽక్షు శరోభుకమ్ ....... 
అవినాశ త్దుల ఔైుం మస్త యదయ ఖత్ుం జఖత్ 

షదాశలేతి త్ుం కచేిదాసృరేవఴుం జఖత్ుతిమ్ 
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లహషదులేతి చాయనయే కహలమతుయఴ చా రే 
ఔరేేతి చార ేతృహర సృః ుయుఴతేి త్థాఴరే 
రణలహకయుం త్థా త్ుం చ విదరవేదవిదో జనాః 
 

విశణు తుజషస అజేమమ ైనది. ళహవవత్మ ైనది. అది లేతులహయు నశస్హో యు. జఖతో్ుంతా తుుండుఉనోది, నావనభు 
లేతుది ఔకటే. దాతుకూ వఫవ , షుయశ, యూ, యష, ఖుంధాల  ఉుండఴు. అది షరేవవవయ భమభు. తుయుగ ణభు. 
ఖుణాతీత్భు. అతుో ఇుందిరమతలన, ఖుణాలన రకహశుంజేవేది. దాతుకూ భతత్రభు ఇుందిరమతల  లేఴు. దాతుకూ 
అతుోల ైులఔ  ఔళళు, భుఔ క, చీఴుల , నోయు ఉుంటాయ. అదు రకహవయూభు. కేఴలభు జఞా నభు. 
షయవలహయఔభు. యమేవవయభు. నావన యశిత్భు. దాతు ఉదయభుందు జఖతో్ుంతా ఉనోది. అటటఴుంటి దాతుతు 
కొుందయు షదాశఴుడు అుంటాయు. కొుందయు జఖదీవవయుడు అుంటాయు. కొుందయు లహషదుఴుడు అుంటాయు. కొుందయు 
కహలభు అుంటాయు. కొుందయు దైీఴభు అుంటాయు. కొుందయు షవభాఴభు అతు, కొుందయు ఔయే అతు అుంటాయు. 
లేదలేతో్ల  దాతుతు రణఴభు అుంటాయు. అది అజభు-ుటుతుది, అఴయఔోభు-ఔతుుంచతుది, నావనభు లేతుది, 
అదు ుయుశ షవయూభు. 
 

408. తృహర ణః 
జీఴభున తుల ు లహముఴు. 

ఒుం తృహర ణామ నభః 
 

ఇదు నాభభు 67ఴ, 322ఴ నాభభుల గహ ఔూడ షో తిుంచఫడునది. 
8ఴ ళలో ఔభు. 67ఴ నాభభు – తృహర ణః – ఈళహనః తృహర ణదః తృహర ణో జఞయశఠ ః ళలశీఠ ః రజఞతిః 
35ఴ ళలో ఔభు. 322ఴ నాభభు – తృహర ణః – అచయత్ః రథిత్ః తృహర ణః తృహర ణదో లహషలహనజః 
44ఴ ళలో ఔభు. 408ఴ నాభభు – తృహర ణః – ల ఔై ుంఠః ుయుశః తృహర ణః తృహర ణదః రణఴః ాథః 
 

67ఴ నాభభునఔ  చీున భాఴభు – తృహర ణితి ఇతి తృహర ణః – అతుో జీఴులఔ  భూలచుత్నత్వమ ై, 
అుంత్రహయమయైె, బర ుంచి తృత ఴుంచలహడు. 
 

322ఴ నాభభునఔ  – నారహమణుతు వయణుజొచిచన బఔ ో లఔ  ఆమనే తృహర ణభు – అతు శ్ర ీబటటు ల  చీతృహుయు. 
అతుో తృహర ణభులుంద వథత్ణడైీన భూలతృహర ణభు – అతు శ్రీ వుంఔయుల  చీతృహుయు. 
 

408ఴ నాభభునఔ  – అుందయు బఔ ో లఔ , దుఴత్లఔ  ఔూడ తృహర ణయూభున వరీయభుందుండు చుశుల  
ఔలిగ ుంచలహడు. 
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409. తృహర ణదః 
తృహర ణభులతుచచలహడు. 

ఒుం తృహర ణదామ నభః 
 

ఈ వుబనాభభు 66ఴ, 323ఴ, 409ఴ, 956ఴ నాభభుల గహ – అనగహ నాల ఖుభతయుో  షో తిుంచఫడునది.  
8ఴ ళలో ఔభు. 66ఴ నాభభు - తృహర ణదః – ఈళహనః తృహర ణదః తృహర ణో జఞయశఠ ః ళలశీఠ ః రజఞతిః 
35ఴ ళలో ఔభు. 323ఴ నాభభు – తృహర ణదః – అచయత్ః రథతి్ః తృహర ణః తృహర ణదో లహషలహనజః 
44ఴ ళలో ఔభు. 409ఴ నాభభు – తృహర ణదః – ల ైఔ ుంఠః ుయుశః తృహర ణః తృహర ణదః రణఴః ాథః 
102ఴ ళలో ఔభు. 956ఴ నాభభు – తృహర ణదః – ఊయథాఖః షత్ుథాచాయః తృహర ణదః రణఴః ణః 
ఈ నాభభునఔ  భాశయకహయుల  వివిధభుల గహ అయథభుల  చీతృహుయు. 
 

(1) శ్ర ీవుంఔయుల , శ్రీ బటటు ల  ఔూడా చీునది – తృహర ణాన్ దదాతి ఇతి తృహర ణః – తృహర ణభులన ఇచచలహడు. 
(2) శ్ర ీవుంఔయుల  – తృహర ణన్ దాయతి ఇతి తృహర ణః – ఆముఴు తీర న ద తృహర ణభులన సర ుంచలహడు. 
(3) శ్రీ వుంఔయుల  – తృహర ణాన్ దీమతి – తృహర ణభులన రకహశుంజేములహడు. 
 

బఖఴుంత్ణతు తృహర ణరస్హద ఖుణభున భరొఔ విధభుగహ ఔూడ విఴర ుంచాయు. తుత్యషఽయుల ైనలహయు 
శ్రీభనాోరహమణానబఴభున తుర వరహభభుగహ ఆనుందిుంచి త్భ తృహర ణభులన తుల ుకొుందయు. ఇది 
బఖలహనతు రస్హదమే. 
 

ధయేచఔీభు యచయత్ విఴయణ – షఽయయకహుంతి యూభులో బఖలహనడొషఖు తృహర ణభు జీఴులన 
చైీత్నయఴుంత్ణల గహ చుమున. తాభు బఖఴుంత్ణతుకూ చీుందినలహయభతు త్లచినలహయు రకహవభతనలఖుదయు. 
భుంత్రషవయూుడైీ బఖఴుంత్ణడు గహమతీర జభున చుములహర తు ఉదీవుంచి జఞా నోనేకలన చుమున. 
ఇలత బఖఴుంత్ణడు అనేకహనేఔ విధభుల గహ తృహర ణదడు. తృహర ణభులిచచ రబుఴు. 
 

410. రణభః / రణఴః 
 - అుందర చు రణాభభులుందకొనలహడు. 
- లేదభులుంద రణాభభుల  ఖశీిుంచలహడు. 
- అతుో విధభుల ూజుయడు. ఆమనఔ  దాషయభు చుముట ఉతో్భ ధయేభు. 

ఒుం రణభతమ నభః 
ఒుం రణలహమ నభః 
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44ఴ ళలో ఔభు. 410ఴ నాభభు. రణఴః / రణభః – ల ైఔ ుంఠః ుయుశః తృహర ణః తృహర ణదః రణఴః ాథః 
102ఴ ళలో ఔభు. 957ఴ నాభభు. రణఴః – ఊయిాఖః షత్ుథాచాయః తృహర ణదః రణఴః ణః 
 

రణాభమతి ఇతి రణభః – బఖఴుంత్ణతు యమేవవయత్వభు కహయణభుగహ అుందయున ఆమనఔ  దుండభు 
ెటుఴలవనదు. శ్రీ వి.వి. రహభతనజన్ దిఴయరఫుంధభు (నానేఖన్ తియుఴుంతాది. 8) నుండు ఉదాసర ుంచాయు. 
రహభుడొఔకడు ూజుయడు.... .... లేర ఴవయున కహద. 
 

‘రణఴ’ నాభభున ఔూడ కొుందయు ఖశీిుంచాయు. అర మత్భుగహ కీర ోుంఫడులహడు – అనే అయథభునఔ  
శ్ర ీవుంఔయుల  షనత్ణకభతయుతు భతటలన ఉదాసర ుంచాయు. రణభతీస ల  ైలేదా షోస్హేత్ రణఴ ఉచయతు – 

లేదభులలో ఈమనఔ  రణాభభుల  చీుఫడునవి. ఔనఔ ‘రణఴః’. 
 

‘రణఴ భుంత్రభు’ అనో భాఴభులో భుంత్రషవయూుడైీన బఖలహనడు రణఴభు. 
 

శ్రీ క ైఴలయస్హయథిలో ఇచిచన భర కొతుో ఉదాసయణల . 
 

ఖణ వైచరహచయుం తుత్యుం నాభనాత్్రణభ షేాత్ః – త్న ఔఱయయణఖుణభులచుత్ జఖత్ణో లోతు జీఴులతుోుంటితు 
షయవదా త్నఔ  అణగ  ఉుండుటటటో  చుములహడు. రణభః. 
 

రణభుంతాస ల  ైలదేాషోస్హేత్్రణఴ ఉచయతు – త్న ఖుణభులచు చరహచయ జఖత్ణో న త్నఔ  
ల ుంఖజేషకొనోలహడు. దుఴత్లచుత్ ఔూడ ఆరహధిుంఫడులహడు. రణఴః. 
 

రణభమతీతి రణభః – అత్తుకూ లేదభుల ఔూడ రణమల ో తాయ. రణభః 
 

ఖుణ రైహవ షయ భుతృహఖత్ః – ఆమన ఔఱయయణఖుణభులఔ  రుంచభుంతా దాస్త సభు అుంటటనోది. అతు 
రహభతమణభులో చీుడునది. 
 

411. ాథః 
- లహయుంచిన కీర ోఖలలహడు. 
- వివవభుంత్ట విషోర ుంచినలహడు. 
- ాథభహారహజుగహ అఴత్ర ుంచినలహడు. 

ఒుం ాథల ేనభః 
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రథ – రకతయనే – కతయతి తృ ుందట – అనో ధాత్ణఴునుండు ఈ నాభభున విఴర షఽో  శ్రీ బటటు ల  
రహభతమణభు ఫాలకహుండభు (1.8)నుండు ఉదాసర ుంచాయు. ాథశ్రీః తృహర థలహత్ేజః – దవయధతు ఔ భతయుడు 
లోఔభుంత్ట కీర ోనొుందినలహడు. 
ఫాలకహుండభు 77.28 – తుషహమ్ అతిమళల లోకో రహభః – లహర లో రహభుడు అుందర ఔుంటె మవభు 
నొుందినలహడు. 
తియుల ైమోళి 6.10.10 – తుఖర్ ఇల్ ుఖఱయయ్ 

 

మళల విళహలఴతావచచ ాథర త్ణయచయతు ఫుధీఃై 
 

శ్రీ వుంఔయుల  చీున అయథభు – తానే షవమభుగహ వివవమ ై విషోర లోినలహడు. 
 

శ్రీ షత్యదులో లహవశఠ  – రథ్ - విస్హో రే - లహయుంచట – శ్రీ భహావిశణు ఴు వివవయూభు ఈ ర ుండు అయథభులన 
చఔకగహ షభనవమయచచనోది. ఆమన విరహట్ షవయూభు అుందర చు కీర ోుంఫడుచ మళలవిరహజిత్మ ై 
మునోది. ఆమన విరహట్ షవయూభులో వివవభుంతా లహయుంచిమునోది. 
 

శ్రీ రహధాఔాశుళహవో  ి– ాథభహారహజు విశణు భూర ో అఴతాయభతు భాఖఴత్భు (1.3.4)లో చీుఫడునది. 
ఋఴభిరహయచితో భేజ ేనఴభుం తృహర థఴుం ఴుః – ఋశణల తృహర యథనల  భతుోుంచి ఆమన ాథఴు యూభులో 
ఴచీచన. ఆ షభముంలో ఔయుఴు న లకొనోది. అుుడు బూదువి గోభతత్గహ రత్యక్షమ ైనది. స్హవముంబుఴ 
భనఴు దఽడగహ, ాథభహారహజు త్న అయచుతితు తృహత్రగహ చువ, ఆఴు యూుంలోననో బూదువి తృహల  
తికహడు. దువుం షషయళహయభలభయయుంది. 
 

412. శయిణయఖయభః 
- అుందర కూతు షుంత్ణఴుతు, ఆనుందభున ఔలిగ ుంచులహడు. 
- త్నన ధాయతుుంచు బఔ ో ల సాదమభులుంద ఫుంగహయు తుధి. 
- ఫరసేఔ  జనేతుచిచన శియణేమతుండభున ఖయభభున ఔలిగ నలహడు. 
- అతి యభణీమభఖు యభదభున (ల ైఔ ుంఠభున) తుఴవుంచలహడు. 

ఒుం శయిణయఖరహభమ నభః 
 

ఈ నాభభు ర ుండుభతయుో  ఴషో ుంది. 
8ఴ ళలో ఔభు. 71ఴనాభభు – శియణయఖయభః - శయిణయఖరోభ బూఖరోభ భతధలో భధషఽదనః 
44ఴ ళలో ఔభు. 412ఴనాభు – శియణయఖయభః – శయిణయఖయభః వత్ాఘ్నో లహయతృతో  లహముయధోక్షజః 
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ఇుంత్ఔ భుుంద ఈ నాభభు 71ఴ నాభభుగహ చీుఫడునది. అుుడు శ్రీల ైఔ ుంఠభున నుండులహడు ఖనఔ 
శియణయఖయుభడు అతు శ్ర ీబటటు ల  లహయకతయతుుంచాయు.  “శియణయభు’ అనగహ ఫుంగహయభు. ర వుదిభు, 
ఆఔయషణీమభు, అుందయు కోయుకొనేది. అలతగే యభదభు ఔూడా వుదిషత్వభమభు. భుభుక్షుఴుల 
ఖభయభు. ఔనఔ శియణయభుతో తృత లతచయు. అతుోవిధాల భుంచిదాతుతు రస్హదిుంచలహడు శియణయఖయుభడు. 
‘తుయతివమ తుజఞయూభతన యభదభు’న నుండులహడు శియణయఖయుభడు. 
 

శతి్షయ యభణమీషయ ధాయత్పర ణాుం సాదమషయ శి 
శయిణయఖయభషోత్రషథ ః ష వుభావమీణ షేాత్ః 
మదావ శయిణయఖరోభऽస్ౌ శయిణయతుధ ిస్హభయత్ః 
త్నన ధాయతుుంచు బఔ ో ల సాదమభులుంద ఉుండులహడు. ఫుంగహయుతుధి ఴుంటిలహడు. లహర కూ వుబభుల  
ఔూయుచలహడు.  
ధుయమః ష ఏఴ విళహవతాే – వివవయూుడు, విళహవత్ణేడు అయన యమేవవయుతు సాదమభునుంద 
ధాయతుుంచాలి. 
 

నారహమణుడు మొదట జలభున షాఴుుంచీన. ఆ జలభునుంద త్న వీయయభున ఴదిలతడు. అది ఫుంగహయు 
ఖుీడడయ తూటిముంద తులిుంది. ఆ అుండభునుండు ఫరసే జతుుంచాడు. ఈ యఔుంగహ  శియణయభున 
ఖయభభునుంద ఖలలహడు ఖనఔ నారహమణుడు శియణయఖయుభడు. 
 

శ్రీ రహధాఔాశుళహవో  ి‘ల ైఔ ుంఠః’ నాభభునుండు ఈ ‘శియణయఖయభః’ నాభభుఴయఔ  అతుో నాభభులన 
షాఴుకహయయయుంగహ షభనవమయుషఽో  చఔకగహ లహయకతయతుుంచాయు. 
 

ల ైఔ ుంఠః – బఖఴుంత్ణడు ల ైఔ ుంఠభులోనుండు యభుయుశణడు. అర మత్ వకూో షుంనోడు. 
 

ుయుశః – ఆ యభుయుశణడు దిగ ఴచిచ, జీఴుల వరీయభులలో ుయుశణతుఴల  తుఴశుంచచనాోడు. 
సాదమస్హథ నమే ఆమనఔ  ల ైఔ ుంఠభయెయన. ఈ ఆకహవభునఔుంటె భుుందగహ రణఴనాదభుుండీన. 
 

తృహర ణః, తృహర ణదః – ఆైె బఖఴుంత్ణడు రఔాతితు తులిే తృహర ణవకూోతు జీఴులన చైీత్నయఴుంత్ణల గహ చువేలత 
భతరహచడు. అలత ఆమన తృహర ణదడయెయన. 
 

రణఴః – ఇలత షాఴు ఆయుంబభు కహగహ, ుంచబూత్భులలో మొదటిగహ ఆకహవభు ఉదభవిుంచీన (త్స్హేద్ లహ 
ఏత్స్హేదాత్ేనా ఆకహవ షుంబూత్ః). 
 

ాథః – ఆకహళహత్ లహముః, లహయయగ ో ః, అగేో రహః, అఫాి ుః ాథవీ. అలత ుంచబూత్భుల ఔీభభులో 
ాథివ జతుుంచీన. ఇలత బఖఴుంత్ణడు ాథల ై వివవభున విషోర ుంజేవెన. 
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శయిణయఖయభః – షఽథ లయూభునుండు షఽక్షేయూుడైీ విషోర ుంచచ దుఴదుఴుడు తృహర ణభమ, భనోభమ, 
విజఞా నభమ కోవభుల  త్న షాఴుకొషగ   శియణయఖయుభడయెయన. 
 

413. వత్ాగోః 
వత్ణర ఴులన నావనభు చుములహడు. 

ఒుం వత్ాగతోమ నభః 
 

వత్ామ్ సతోు ఇతి వత్ాగోః –త్న బఔ ో ల వత్ణర ఴులన నావనభు చుములహడు వత్ణర గుోడు. 
వత్ితుుందిరమ ఴరహగ నోయ సుంర తి వత్ాగో ఉచయతు – త్న బఔ ో ల ఇుందిరమభుల  అటటతుటట తృత ఔ ుండా అణచి 
ఉుంచులహడు వత్ణర గుోడు.  
బఖఴుంత్ణతు ధాయతుుంచిన యెడల అటిు బఔ ో ల ఫాసయ వత్ణర ఴులన, అుంత్ఃవత్ణర ఴులన ఔూడ బఖఴుంత్ణడు 
నావనభు చుమున. 
 

414. లహయోః 
- అుందర టో రతి, లహత్సలయభు, ఔయుణ తృ ుంగ మునోలహడు. 
- అుంత్టన లహయుంచినలహడు. 

ఒుం లహయతృహో మ నభః 
 

తుయుకూోలో ఇలత చీతృహుయు – తూచూజఞయऽవిళలశణ లహయనాదావుో ఉచయతు – గొు, స్హభతనయ, త్ఔ కఴ 
భేదభుల  లేఔ ుండా త్నన కొల చలహయుందర టో లహత్సలయభు ఴర షుంచలహడు. శ్రీబటటు ల  రహభతమణభు 
అయణయకహుండభు (2.37.38)నుండు చీున ఉదాసయణ – 

తృౌరహన్ షవజనఴత్ తుత్యమ్ ఔ వలమ్ ర ాచఛతి 

ూతుశవుంగ శణ దారశేణ ేరశయ శశయఖణేశణ చ 

తుఖిలేన అనూరహవుచచ తా ుతార తుఴ ఓయస్హన్ 

ఇుంకహ శ్రీరహభుడు - ర ుణాభ ఴత్సలః – వత్ణర ఴులటో ఔూడ ఴత్సల డు (ముదికహుండభు 50.56) 
  
శ్రీ వుంఔయుల , శ్రీ చినేమతనుంద, శ్రీరహధాఔాశుళహవో ి – అుంత్టన లహయుంచిమునోుందన శ్రీతులహషడు 
లహయుో డు. 
 

415. లహముః 
- చలిుంచలహడు. బఔ ో ల ఔడఔ  తాన ై తృత ఴులహడు. 
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- అుంత్టన లహయుంచమునోలహడు. 
- ుణయఖుంధభూర ో. తృహర ణభు తుల ులహడు. 

ఒుం లహమల ేనభః 
 

శ్రీ బటటు ల లహయకయ –  
త్త్ర త్త్ర వథతాన్ షరహవన్ బయదావజ ఖుహాదకిహన్ 

ఖచఛతి షవమమలే ైతాన్ ష లహముర తి వఫవుతు 
బఖలహనడు తాన ై బఔ ో ల ఔడఔ  తృత య లహర తు అనఖశీిుంచన. అలత రహభుడు ఖుసృతు ఴదవఔ , 
బయదావజుతు ఴదవఔ , వఫర ఴదవఔ  ల ళిు లహర తు ధనయలన చువెన. 
 

శ్రీ షత్యదులో లహవశఠ  – లహతి షయవత్ర ఖతో బఴతి ఇతి లహముః – ఆమన లేతు షథలభు లేద. చొయరహతు చోటట 
లేద. షయవలహయఔత్ బఖఴుంత్ణతు లక్షణభు. ఔనఔ ఆమన లహముఴు. 
 

ధయేచఔీభు యచయత్ – ఈ నాభభు బఖఴుంత్ణతు షయవలహయో  ఖుణభున షో తిుంచన. మగ లినవి ఎతుో 
మునోన లహముఴు లేఔ జీవిుంచట అస్హధయభు. అలతగే బఖఴుంత్ణడు తృహర ణరదాత్. ఆమన ఔా 
మునోుంత్ఴయకే తృహర ణభు తులిచిముుండున. ఇుంకహ లహముఴు త్నుంత్ట తానే జీఴులఔడఔ  ఴచిచ లహర  
జీఴభున తుల ున. అలతగే బఖఴుంత్ణడు షవమభుగహ తానేతీుంచి బఔ ో లన ఫరర చన. లహముఴు 
త్యత్భ భేదభుల  లేఔ ుండ అుందర  తృహర ణభులన తృత ఴుంచన. అదువిధభుగహ బఖఴుంత్ణడు అుందర కూతు 
షభభుగహ తృహర ణభు రస్హదిుంచన. బఖఴుంత్ణతు ‘లహముఴు’ అతు షో తిుంచనుడు ఇతుో 
లహత్సలయఖుణభులన షేర ుంనఖున. 
 

శ్రీ చినేమతనుంద – బఖఴుంత్ణడు లహముఴు భతత్రమే కహద. లహముఴుఔ నో తృహర ణరదానవకూో బఖఴుంత్ణడు. 
ుణోయఖుంధః ాథిలహయుంచ తుజళహచవే విభాఴస్ౌ 
జీఴనుం షయవబూతుశణ త్ళహచవే  త్వవశణ – గీత్ 7.9 

ాథివిముందనో ఖుంధాతుో, అగ ోలోతు తుజషసన, షభషో తృహర ణులముంద చైీత్నాయతుో, తాషలలోతు 
త్షసన నేనే. 
 

శ్రీ వుంఔయుల  – ఖుంధభు ఔలిగ ుంచనది లహముఴు – అనే భాఴభులో లహయకతయతుుంచాయు. లహతి ఖుంధుం ఔరోతి 
ఇతి లహముః. 
 

ుణయఖుంధభు ఔలిగ ుంచనది లహముఴు అనటఔ  శ్రీ రహధాఔాశుళహవో  ిఉతుశత్ణో లనుండు ఉదాసర ుంచాయు –  

 

లహముయవెైే  ుణయుం ఖుంధుం ఆఴసతి – ఐత్రేమ 1.7. 
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య లహమౌ తిషహఠ న్ లహయయుంత్రో  
మమ్ లహముయోలదే మషయ లహముః వరయీమ్  
య లహముభుంత్రో మభమతి 

ఏశ తు ఆతాేుంత్రహయభయభాత్ః – ఫాసదాయణయఔభు 3.7.7 
బఖలహనడు లహముఴునఔ  అుంత్రహయమయైె లహమఴు త్న ధయేభులన (కహయయభులన) తుయవర ోుంచనటటో  
చుమున. 
 

శ్రీ రహధాఔాశుళహవో  ిెఔ క ఉదాసయణలదావరహ దుఴత్లలో లహముఴునఔ నో తృహర భుకయత్న విఴర ుంచాయు –  

లహమురహవఴ షుంఴరోగ  మదా లహ అగ ో యుదావమతి, లహముమలేహయేతి, మదా షఽరోయऽషోమతేి 
లహముమేలహయేతి, మదా చుందోరऽషోమతేి లహముమేలహయేతి, మదాముచచశయుంతి లహముమలేహముంతి 
లహముసయల ైతాన్, షరహవన్ షుంఴాకయే – ఛాుందోగోయతుశత్ణో  4.3 

షఽయుయడు, చుందర డు, అగ ో, తూయు – అతూో త్ణదఔ  లహముఴునుంద ఐఔయభఖున. 
 

మోోచచుంతి సయనయ దుఴతాః, న లహముః 
ళలషహऽనషోమతా దుఴతా లహముః – ఫాసదాయణయకోతుశత్ణో  1.5.22 

షఽయుయడు, చుందర డు ఴుంటి త్కూకన ఇుందిరమ దుఴత్ల  షశణో  వథతిలోననోుడు లహముఴు భతత్రభు 
తృహర ణమ ై చైీత్నయభుతోనుండున, 
 

కూుం త్దవిషతు ః ఫలభతసృః లహతాదవిషతు ః ఫలభతసృః – తైీతో్రీమ 1.8.3 - బఖఴుంత్ణడైీన విశణు ఴు త్న 
లహమువిబూతి దావరహ బూమతు ధర ుంచన (బర ుంచన). 
 

లహముర వై గౌత్మ్ త్త్ షఽత్రమ్ 

లహమునాల  ైగౌత్మ్ షఽతురణామమ్ చ 

లోఔః యవచలోఔః షరహవణ ిచ బూతాతు షుందాఫావ తు బఴతోు – ఫాసదాయణయఔ 3.5.2 

భణులలో దాయభుఴల  రుంచభులనతుోుంటితూ ఔలిముుంచుది లహముఴు. అది లేఔ ుంటే లోఔభుల  
చీలతో చీదర ైతృత ఴున. అలత ఔలి ఉుంచు వకూో బఖఴుంత్ణడు.  
 

వివవభు ఉతుకూకూ ఇుంత్ భుకయమ ైనుందన బఖఴుంత్ణడు లహముఴు. 
 

417. అధోక్షజః 
- త్యఖతులహడు. 
- బూభతయకహవభుల భధయ విషోర ుంచిన విరహట్ షవయూుడు. 



శీ్ర విశణు  షసషరనాభ స్తో త్రభు - విఴయణ 

44ఴ ళలో ఔభు - 13 ఴ జేీ 

- ఇుందిరమభులచు తీలిమరహతులహడు. 

ఒుం అధోక్షజఞమ నభః 
 

షదోబుజయభతనోऽ షర వై యభాత్ వుంధఴత్ 

అధో న క్షమీతు జఞత్ణ మస్హేతో్స్హే దధోక్షజః 
అుందర చుత్ అతుో లేళలముంద అనబవిుంఫడులహడైీనుటికీ, షభుదరభుఴల  ఉనోత్ణడు. కొుంచీభు 
ఔూడా త్యఖతులహడు. అభాత్భుఴుంటిలహడు. ఈ నాభవిఴయణఔ  చఔకగహ షర తృత యేతృహవురహతుో 
శ్ర ీనభతేఱయవర్ తియుల ైమొళి (4.3.10)నుండు శ్రీ వి.వి.రహభతనజన్ ఉదాసర ుంచాయు. 
 

అధో న క్షమీతు జఞత్ణ మస్హేతో్స్హేదధోక్షజః – భహాభాయత్భు ఉదోయఖయవభు 4.69.10 – ఎనోడున త్న 
దిఴయత్వభునుండు జఞర నలహడు కహడు ఖనఔ అధోక్షజుడు (అధః-కూుీందికూ, క్షీమతు-క్షీణిుంచలహడు, న-కహడు)  
 

శ్రీ వుంఔయుల  ర ుండు విధభుల గహ లహయకతయనభు చీతృహుయు –  

అక్షఖణభుల  (ఇుందిరమభుల ) అధోభుకభుల  (అుంత్యుేకభుల ) అయనుడు తీలిమఴచచలహడు. 
అనగహ తుఖసీభుతో అుంత్ఃదాఴు ఖలలహర కూ భతత్రమే అఴఖత్భఖులహడు. 
అధోబూతుసయక్షఖణ ేరత్యఖూీ  రలహశతిు 
జఞమతు త్షయ ల  ైజఞా నమ్ తున అధోక్షజ ఉచయతు 
అతుో చోటాో  ఉనాోగహతు చక్షురహది ఇుందిరమభులఔ  కహనరహతులహడు అతు శ్రీరహధాఔాశుళహవో  ివిఴర ుంచాయు. 
 

శ్రీ వుంఔయుల  చీున భరొఔ అయథభు – 

అక్షమ్ అధః త్యయేధుయ ల రైహజ యూణే అజఞమత్ ఇతి అధోక్షజః – అక్షభాఖభు (ఆకహవభు)నఔ , 
అధోభాఖభు (బూమ)కూ భధయ విరహట్ షవయూుడైీ విలవలోినలహడు అధోక్షజుడు. 
 

అక్షముం భధసుంతాయమ్ జఞనామతాయుం షరోతో్భమ్ – యమేవవయుడు భధషఽదనడతు, అక్షముడతు, 
షరోతో్భుడతు చీుఫడుచనాోడు. 
 

 

(1) శీ్ర నయవుంసన్ ఔాశుభతచార  ఆుంఖో యచనఔ  ఇద ితలీ ఖు అనలహదభు.  
(2) బఖఴదీగ త్ ళలో ఔభుల తాత్ుయయభు గీతాెరస్, గోయకూర్ రచయణనుండు.  
 



శీ్ర విశణు  షసషరనాభ స్తో తరభు - విఴయణ 

45ఴ ళలో కభు - 1 ఴ జేీ 

 
 
 

 

 

 

 

ఋతణుః షదయశనుః కహలుః యమేఴీ  రగీిసుః |  
ఉగీుః షంఴతసరో దక్షో విళహీ మో వివవదక్షుణుః || (45) 

 
 

 

 

417. ఋతణుః 
- కహలభులో చకయీూభున షంబవించే ఋతణఴుల షవయూుడు. 
- అందరికీ ఆనందాతుిచేే కఱయయణగుణషంనిడు. 

ఓం ఋతల ేనభుః 
 
ఋచఛతి ఇతి ఋతణుః తృతర కోుః షరోవలలో షకర యైగు ణ  ుః – రతి షంఴతసయభు ఆయగ ఋతణఴులు ఒకదాతు లెనక 
ఒకటి షంబవించన. ఒకకొకొ ఋతణఴు షభమలతుకూ తోషకకతుఴచ్చే తనతో లహతాఴయణభులో 
భలయగులన, వివిధ ుశుపలషందన తీవకకతుఴచ్చే షకలబూతభులకు షఖళహంతణలు కలిగించన. 
ఇలల కహలషవయూుడ  న శ్రీతులహషడు ఋతణఴు. 
 

ఇంకహ బకుో ల గుండ లలో భయల భయల ఆనందభున అలలు అలలుగహ రస్హద ంచ్చ కయగణ ంచన గనక 
శ్రీతులహషడే ఋతణఴు. 
 

బగఴంతణడు ఋతణయూభున షయవతర ఉనాిడు గనక ఋతణఴు. 
 

418. షదయశనుః 
- కనలకూం  న, యభణీమమ ైన, వుబరదభగు దయశనమిచేలహడు. 
- ఆమన దయశనభు మోక్షరదభు. 
- దమతరభులఴంటి కనిలు గలలహడు. 



శీ్ర విశణు  షసషరనాభ స్తో తరభు - విఴయణ 

45ఴ ళలో కభు - 2 ఴ జేీ 

- తన బకుో లకు షలబభుగహ దయశనమిచేలహడు. 

ఓం షదయశనామ నభుః 
 

వుబం చ దయశనం మషయ భందానాం ష షదయశనుః – ళలబనం దయశనం మషయ ష షదయశనుః – ఆమన 
దయశనభు ష-దయశనభు. రహభుతు చఽచ్చన ద నమే షద నభు. షయయక్షకుతు చఽచ చఽడుొలు చఽడుొలు. 
శ్రీ లేంకటయభణుతు దయశనభు షకల తృహసయభు. వుబకయభు. మోక్షరదభు. శ్రీ వతారహభుల కఱయయణభు 
చఽచ్చనలహరికూ కనిల ండుగ.  బగఴంతణతు దయశనభు అందరికూతు, ఆమన గుణ లె బఴ హాతమయభులు 
త లిమతు భందలకు కూడా, భసదానందకయభు. షకలవుబరదభు. షభషో షనమంగళ రస్హదభు. అతు 
శ్ర ీబటటు లు విఴరించాయగ. శ్రీ వి.వి. రహభలనజన్ ‘దాఴు  చ్చతాో హార’ి అతు బగఴదు ణభులన షో తించాయగ. 
 

శ్రీ వంకయగలు భూడు విధాల  న అరహా లన చ తృహుయగ. 
ష-దయశనమ్ అషయ ఇతి షదయశనుః – ఇకొడ ష-ళలబనమ్, తురహవణ పలమ్, దయశనమ్-జఞా నమ్ – అనగహ 
మోక్షరదమ ైన జఞా నషవయూుడు గనక జగనాిధడు షదయశనడు. 
 

వుభ ేదయశన-ేఈక్షణ ేదమతార మత ేఅషయ ఇతి షదయశనుః – తాభయూఴు రేకులఴంటి కనిలు గలలహడు 
షదయశనడు. 
రహభుః కభలతార క్షుః షయవషతోవ భనోసయుః 
యూ దాక్షుణయ షంనిుః రషఽతో జనకహతమజే – షందయకహండభు 35.8 

 

షఖనే దావయత ేబక ోుః ఇతి షదయశనుః – తన బకుో లకు షలబభుగహ దయశనమిచేలహడు షదయశనడు. 
 

శ్రీ రహధాకాశుళహవో  ిఈ ‘షదయశనుః’ నాభభున ఇందకు భుంద నాభమ ైన ‘ఋతణుః’తో అనషంధ షఽో  –
షదయశన చకభీునకు దేఴత షదయశనడు. ఆయగ ఋతణఴుఴులతో కహలభు తుయంతయభు తియగగుచనిటలో  
ఆయగ మొనలుగల షదయశనచకభీు భహావకూోముతమ ై రిబరమించచనిద  – అతు విఴరిషఽో  
నావంసూయవ (7.2) నండు చ ున ఆధాయభు – 

శడాయమ్ లహ ఏతత్ షదయశనమ్ భహాచకమీ్ తస్హమత్ శడాయమ్ బఴతి 

శడుతరమ్ చకమీ్ బఴతి 

శడావ ఋతఴుః ఋతణభుః షమిమతమ్ బఴతి భధయేనావియభఴతి........ 
 

శ్రీ షతయదేలో లహవశీ – బగఴంతణనకు షఽయగయడే నేతరభు. ఇంకహ ఆమన అతుింటా అంతరహయమి. కనక 
వివవభలో అంతటితూ షుశుభుగహ చఽడగల (దరిశంచగల) బగఴంతణతు గుణలె బఴభు షదయశన నాభభున 
త లిమఴచేచనిద . 
 



శీ్ర విశణు  షసషరనాభ స్తో తరభు - విఴయణ 

45ఴ ళలో కభు - 3 ఴ జేీ 

షదయశన శటొమ్ 

షసస్హర ద తయ షంకహవం – షసషర ఴదనం యం 

షసషర దోషససస్హర యం – రదేయऽసం షదయశనమ్ 

 

సషంతం హాయ కేమూయం – భకుటాంగద బూశణ  ుః 
ళలబనె యూభఴత తనం - రదేయऽసం షదయశనమ్ 

 

స్హర కహయ షశితం భంతరం – ఴదనం వతణర తుగీసం 

షయవరోగ రవభనం - రదేయऽసం షదయశనమ్ 

 

యణతిొంకూణ  జఞలేన – రహక్షషఘిం భహాదభతం 

ఴుయోకేవం వియూతృహక్షం - రదేయऽసం షదయశనమ్ 

 

సృంకహయ భ  యఴం భీభం – రణతారోిసయం రబుం 

షయవతృహ రవభనం - రదేయऽసం షదయశనమ్ 

 

పట్ కహరహనో భతురేేవయ – ద ఴయభంతేరణ షంముతం 

శిఴం రషని ఴదనం - రదేయऽసం షదయశనమ్ 

 

ఏత  శషడుభుః షో తో దేఴుః – రషనిుః శ్రీ షదయశనుః 
యక్షషం కరోతి షరహవతామ – షయవతర విజయయ బలేత్ 

 

ఇతి షదయశన శటొమ్ 

 

శటకొణాంతయ భధయఴరిో తులమం – షవచఛేంద దంష్టహు ా ననం 

చకహీ దాయముధ చాయగష్టత డవ బుజం – రజఞవల కళేలజవలం 

ఴస్హో ా లేన భలలయ విగీస గుణ   – షోం ఫాల మితార యగణ  ుః 
రతాయలీఢ దాంఫుజం తిరనమనం – చకహీ ధ రహజం బజ ే

 

 

419. కహలుః 
- అందరితు తనలె ుకు లలగుకకనేలహడు. 
- రతిదాతుతు గణ ంచ్చ, సదే లేయుయచలహడు. 
- తన వతణర ఴులకు భాతణయయూుడు. 
- అందరి కయమలన ల కూొంచ్చ తదనగుణభుగ పలభులిచేలహడు. 



శీ్ర విశణు  షసషరనాభ స్తో తరభు - విఴయణ 

45ఴ ళలో కభు - 4 ఴ జేీ 

ఓం కహలలమ నభుః 
 

కలనభు చేముట, అనగహ ల కొఫ టటు ట – అనే అయాభులో ఈ నాభభునకు లహయఖలయనభు చ తృహుయగ. 
 

శ్రీ బటటు ల లహయఖయ – చరహచయ షంకలనాత్ కహలుః – చలించలహతుతు, తువేలమ ైనలహతుతు కూడ షంకలనభు 
చేములహడు, అనగహ తృత ర గుచేములహడు. అతుింటితు తనమంద తులుుకకన ఆనందభముడు. 
 

శ్రీ వంకయగల భాశయభు – కలమతి షయవమ్ ఇతి కహలుః – అతుింటితు ల కూొంచలహడు. రిమితణలు 
విధ ంచలహడు. అతు శ్రీ వంకయగలు గీత (10.30)నండు ఉదాసరించాయగ – కహలుః కలమతాభసమ్ – గణకులలో 
నేన కహలభున. 
 

గీతలో ఈ భాగభునకు శ్రీ రహభలనజుల భాశయభు – అనయధ ేరుసతమల గణమతామ్ భధయే కహలుః భాతణయుః 
అసమ్ – అనయధభులు ేరరేంచలహరికూ నేన భాతణయఴున. ఈ విశమలతుకూ తియగకొళళమ్ శ్రీ నావంస 
రహఘలహచాయయస్హవమి ‘అందరి కహలభున, అంతభున ల కూొంచలహడు’  అతు విఴరించాయగ. అనగహ 
‘వతణర ఴులకు భాతణయఴు’ అతు శ్ర ీచ్చనమమలనంద విఴయణ. శ్రీ షతయదేలో లహవశీ కూడా ‘కహల షవయూుడు, 
కయమపలరదాత’ అనే విఴరించాయగ. షరవేవవరో విశణు రఴే కహలో, మతో శ ిష కలమతి గణమతి, షభషో తృహర ణ  
కరహమణ , తదనకూల పల రదామ. 
 

శ్రీ రహధాకాశుళహవో  ి– ల కూొంచే లహతులో కహలభు అతుింటికంటె తురిేశుమ ైనద . ఴయతాయషభునకు ఆస్హొయభు 
లేతుద . అతుింటితు లహతు అంతభునకు కకతుతృత ఴున. ఇద  బగఴతసవయూభు. 
 

కహలో శ ినాభ బగలహన్ షవమంబూ అనాద  భధయ తుధనుః ష షఽక్షషమభ కలలమ్ న లీమత ేఇతి కహలుః 
షంకలమతి కహలమతి లహ బూతాతు ఇతి కహలుః – వువీుత షఽతర 6.3. 
 

420. యమఴేీ  
- యభదభునంద, అనగహ లె కుంఠభునంద, ఉండులహడు. 
- సాదమభు అన గుసమంద రకహశించలహడు. 

ఓం యమఴేీ న ేనభుః 
 

శ్రీ బటటు ల లహయఖయ – యమ ేస్హా న ేతిశీతి ఇతి యమేఴీ  – శ్రీదేఴుడు యభదమ ైన లె కుంఠభునంద 
ఴవంచన. రహక్షష షంహాయభు అన లీల అనంతయభు బగఴంతణడు భయల యభదభున చేయగన. 
శ్ర ీవి.వి. రహభలనజన్ తియగలె మోలు (6.4.10)నండు ఉదాసరించాయగ. 
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వంకయభాశయభు ననషరిషఽో  శ్రీ చ్చనమమలనంద లహర వనద – సాదమభనే అదభతమ ైన, ళరశీీమ ైన గుసన 
కలిుంచ్చ, అందండు రకహశించలహడు. బకుో ల అనబఴభునకు ఆ విధభుగహ అంద డులహడు యమేఴీ . 
ఇందకు రభలణభుగహ ఉదాసరించ్చన ఉతుశదావకయభు – యమ ేలోయమ్ని రతిఴీ తుః (కఠోతుశతణో ).. 
 

420. రిగీసుః 
- అంతటితూ తనతో తీవకకతు లెళళళలహడు. 
- వయణాగతణలు బగఴంతణతు అతుియెడలల టటు కకతుముందయగ. 
- బకూోతో అరిుంచ్చనద  ఏదయనా గశీించలహడు. 
- వివవభులో అంతటితు తన అదులో నంచ్చనలహడు. 

ఓం రగీిహామ నభుః 
 

శ్రీ బటటు ల భాశయభు – అతర తతర చ రతిో గసీుః అషయ ఇతి రగిసీుః – ఇకొడా, అకొడా, అతుిచోటాో  
అతుింటితూ అంగీకరించలహడు. గుసృతు ఆతిథయభు, వఫరి ఆతిథయభు వవరించ్చనలహడు. శ్రీరహభలఴతాయభు 
యభుగహ శ్రీ బటటు లు లహయఖలయతుంచ్చన నాభభలలో ‘రిగసీుః’చ్చఴరిద . అఴతాయ షభలో  కహలభున 
శ్రీరహభుడు లె కుంఠభునకు తృత ఴునుడు షకల అయోధాయలహషలన ఴాక్షభులతో షహా తనతో 
తీవకకతులెఱళళన. శ్రీ నభలమఱయవయగ తియగలె మోలు(7.5.1)లో ఈ విశమభన చకొగహ ఴరిుంచాయగ.  

 
వఫర ిఆతిథయం వవకరషిో ని రహభలక్షమణులు - తూయగు మడఴలోి ఆలమంలో శిలుం (చ్చతరంలో ఉని ఴయకూో అయు) 

 

శ్రీరహభలఴతారహనబఴ విళరశ ఴయునలన భుగిషఽో  శ్రీ బటటు లు చ ున విశమభు – శ్రీరహభలఴతాయభున 
షుశుభుగహ కహనఴచే బగఴంతణతు గుణభు స్ౌశ్రలయభు. స్హభలనయభలనఴుతుఴల  దేఴదేఴుడు బూమి   
జతుమంచ్చ, వినమభుతో విదయనబయవంచ్చ, వతాభహాలక్షుమతు చేఫటిు , ఴనలహష దీక్షన ూతు, తీి 
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45ఴ ళలో కభు - 6 ఴ జేీ 

వియోగభున రితంచ్చ, సనభంతణతు వేఴలన, లహనయవ  నయభు షహామభున రిగశీించ్చ, రహక్షష 
వేనలతో ముదధభు చేవ, రహఴణుతు షంసరించ్చ, లోకహలహదభునకు లెయచ్చ, వతభమకు అగిి రీక్ష  టిు , 
ద లె బఴభుగహ టాు భఴకుో డ   జనయంజకభుగహ తృహలించ్చనలహడు. అందరితోన లహరిలోనొకడ   
కలివతృత యనలహడు. 
ఆదాభసరహో యం దాతాయం షయవషందామ్ 

లోకహభరహభం శ్రీరహభం బూయో బయో నభలభయసమ్. 
 

శ్రీ వంకయగలు చ ున వివిధ అయాభులు –  

రతిో గాసయత ే– వయణు కోరినలహరిచే అతుిరకొల టటు కకనఫడునలహడు (చటటు భుటుఫడునలహడు). 
ర ిగాహాు తి ఇతి రగిసీుః – తరభు, ుశుభు, పలభు, జలభు ఴంటి షవలు తులేదనలన బకుో లనండు 
ేరభగహ గశీించలహడు. 
 

శ్రీ షతయదేలో లహవశీ – రతిుః షయవతుః గసీణమ్ – తన వకూోతో జగతణో నంతటితు అదులోనంచ్చనలహడు. 
 

 

శ్రీ యఘురహజ దాఫజ తుకతేన! ంకజ లోచన! భంగళరహళర! 
చండ భహాబుజదండ షరహర ివిఖండన ండుత! తృహశ ిదమలఱో! 
తృహతకూనం చ షభుదధయ భలం భసతాం శ ిషతాభ భలనభుదాయం 

తావం బజతో భభదశే!ి దమలఘన! శ ేసనభన్! షవదాంఫుజదాషయమ్! 
 

412 నండు 451 ఴయకు నాభభులు కలలొయఴతాయభు యభుగహ లహయఖలయతుంఫడునవి. 
 

422. ఉగీుః 
ఉగుీడు. బమభుగొలుులహడు.  దశణు లకు బమంకయగడు. 

ఓం ఉగహీ మ నభుః 
 

ఇకొడునండు కకతుి నాభభులు శ్రీబటటు ల లహయఖయలో కలలొయఴతాయ ఴయునాయభుగహ స్హగున. 
 

ఉచ్ – షభలహయే – తృతర గుచేముట. ఉచయతీతి ఉగుీః 
నఴేు ధరేమ కలిొయూతృత సయఴతాయయ భశబీాతుః 
మేో చాేదనీహ తలహనోయస్ౌ ఉగ ీఇతణయచయత ేఫుధ  ుః 
కలిముగహంతభున ధయమభు నశించ్చ, తృహభు విజాంభంచ్చనుడు కలిొయూభులో అఴతరించ్చ 
మోేచఛలఴంటి లహరినందరితూ షంసరించే ఉగభీూరోి. ఓం ఉగహీమ నభుః. 
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కలేొన విశణు యభగలహన్ నశుధరహమऽఴతాయకాత్ 

ఉరహవయం మేో చఛగణం సతావऽఴవాతోముః కలౌముగ ే

బగలహనతుటో బమభుఴలనే షఽయగయడు, చందర డు, అగిి, లహముఴు, ఇందరఴయగణాదలు – అందయగన 
తభతభ కయోఴయభులన వదీధగహ, షకభీభుగహ, తుయంతరహమభుగహ తుయవశిషో నాియగ. అతు కఠోతుశతణో లో 
(త  తోరీయోతుశతణో ?) చ ుఫడునద . 
 

423. షంఴతసయుః 
- తృహతాళభున అనంతదమనాబుడ   వమతుంచ్చమునిలహడు. 
- షకల బూతభులకు నెలఴు. 
- కహలషవయూుడు. 

ఓం షంఴతసరహమ నభుః 
 

ఈ నాభభు ర ండుభలయగో  ఴషో ంద . 
10ఴ ళలో కభు. 92ఴ నాభభు. షంఴతసయుః – అసుః షంఴతసరో లహయళుః రతయముః షయవదయశనుః 
45ఴ ళలో కభు. 423ఴ నాభభు. షంఴతసయుః –  ఉగుీః షంఴతసరో దక్షో విళహీ మో వివవదక్షుణుః 
 

శ్రీ బటటు ల లహయఖయ – ‘షం-ఴషతి’ అనే భూలభులనండు శ్రీ బటటు లు ఈ నాభభున విఴరించాయగ. 
షంహాయస్త యకయణ  ుః స్హకం కహలం రతీక్షమన్ 

షంఴతసయ స్హయతాుతాఱే సయనయంత ేఴషతీతిముః 
కలిముగహంతభున షంహాయకహయయభునకు కహఴలవన రికరహలతో, తగుషభమంకోషం ఎదయగచఽషఽో  
తృహతాళభున అనంతణతు   వమతుంచ్చనభూరిో. షభమభు ఴచ్చేనుడు కలిొగహ  అఴతరించన. 
 

శ్రీ వంకయగల లహయఖయ – షంఴషతి బూతాతు అవమన్ ఇతి షంఴతసయుః – షకలబూతభులు బగలహనతుమంద 
చకొగహ ఴవంచన. 
 

శ్రీ చ్చనమమలనంద – ‘షంఴతసయభు’ అనగహ (35 రోజుల) కహలరభలణభు. బగఴంతణడు కహలషవయూుడు. 
షకల అనబఴభులు, అనబూతణలు జీఴులకు కహలరిధ మందే షంబవించన. 
 

92ఴ నాభభుగహ చ ునుడు లహర వన విఴయణ – బకుో లనదధరించటక ై లెలవమునిలహడు. 
కహలషవయూుడు. 
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424. దక్షుః 
- శ్రఘరభుగహ, లేగభుగహ ఉండేలహడు. 
- రఴాద ధ , వకూో, శ్రఘరకహరి – అనే భూడు గుణభులు గలలహడు. 
- షభయగధ డు. 

ఓం దక్షషమ నభుః 
 

45ఴ ళలో కభు. 424ఴ నాభభు. దక్షుః – ఉగుీః షంఴతసరో దక్షో విళహీమో వివవదక్షుణుః 
98ఴ ళలో కభు. 917ఴ నాభభు. దక్షుః – అకూీ యుః ేవలో దక్షో దక్షుణుః క్షమిణాంఴయుః 
‘దక్ష’ అనగహ తవయగహ  యగగుట – అనే ధాతణఴునండు ఈ నాభభున విఴరించాయగ. (‘దక్షుణ’ అనే దభు 
కూడా ఇదే ధాతణఴునండు ఴచ్చేనద . మజభలతు క్షేభభున  ంతృ ంద ంచనద  దక్షుణ.) దషయలన, అనగహ 
దశణు న, కనర ుతృహటటలో షంసరించ కలిొబగలహనడు దక్షుడు. 
శ్రఘలర యాతావత్ దక్షధాతోుః తుమషే్టహదేషయలో సతాుః 
యేనషస్హయచ్చేఘరకహర ీదక్ష ఇతణయచయత ేఫుధ  ుః 
శ్రీ వి.వి.రహభలనజన్ నభలమఱయవర్ యచన(4.8.1)న ఉదాసరించాయగ.  
 

ఇదే నాభభు భయల 917ఴ నాభభుగహ – అకూీయుః వేలో దక్షో దక్షుణుః క్షమిణాంఴయుః – అతు షో తింఫడునద . 
అుుడు ఈ నాభభున శ్రీ బటటు లు గజేందరమోక్షభు యభుగహ లహయఖలయతుంచాయగ. గజేందర తు ఫరర చటక ై 
వరికూంజ ుక, వంఖచకీముగభుం జేదోయ షంధ ంక, ఏ రిలహయంఫున జీయక, అబరకఫతిం ఫతుింక, 
ఆకరిుకహంత ధమిమలోభుం జకొనొతోక, విలహదతృత ర తాిత శ్రీకుచోరి చేలలంచలమ ైన వీడక, గజతృహర ణాఴనోతాసశియైె 
రొమయన లెడలిన గజరహజఴయదడే దక్షుడు. 
 

శ్రీ చ్చనమమలనంద – దక్షత, స్హభయధయభు, రజా, రతిబ, తృహర బఴభులతో షాఴు వాతి లమలద  షకల కహయయభులన 
తుయవశించలహడు దక్షుడు. 
 

శ్రీ వంకయగలు – ‘దక్షుః వఫేభు దావరహ  బగఴంతణతు భూడు గుణభులు కకతుమలడఫడునవి – రఴాదధ ుః వకోుః 
శ్రఘరకహర ీచ దక్షుః – యభలతణమనకు ఇవి షసజలక్షణభులు. ఆమన దక్షుడు. 
 

425. విళహీ భుః 
- అందరికూతు వివమీించే స్హా నభు. 
- అందరికూతు విళహీంతి ఇచేేలహడు. 

ఓం విళహీ భలమ నభుః 
 



శీ్ర విశణు  షసషరనాభ స్తో తరభు - విఴయణ 

45ఴ ళలో కభు - 9 ఴ జేీ 

వభీ అనంతయభు లభంచే ళహంతియే విళహీభభు. విళహీ భలయతి మవమన్ షయవమ్ ఇతి విళహీభుః – షకల 
జీఴులకున అంతభున (జీవితానంతయభు, లేదా రళమకహలభున) విళహీంతిస్హా నభు. శడఽయగమలతోన 
(అనగహ ఆకలిదుులు, ళలకమోసభులు, జననభయణభులతో), తాతరమభులతోన, 
అరిశడవయుభులతోన ఫాధలు తృ ందలహరికూ వయణాగతియైెన బగఴంతణడే విళహీంతిస్హా నభు.  
 

విళహీభమతి షయవమ్ ఇతి విళహీభుః – అందరికూతు విళహీంతి కలుగజేములహడు. గలు అలవనలహరికూ రహతిర, 
కయమడుతణల  నలహరికూ భయణభు, ఎండలో భలడులహరికూ తూడ – ఇలల అతుి వభీలకు విళహీభభలయుభులు 
కలిుంచ్చన బగఴంతణడు విళహీభుః. 
 

బగఴంతణతు తలచ్చనంతనే కశుభులనండు తయణకతృహమభు, దుఃఖభునండు ఊయట, అలషటనండు 
ఆరహభభు లభంచన.  
 

426. వివవదక్షుణుః 
- అందరిటో షభభుగహ కయగణగలలహడు. 
- అవవమేధమలగభున వివవభున దక్షుణగహనొషగులహడు. 
- అతుి విశమభులంద నేయురి. 
- అందరికంటె నేయుర.ి 

ఓం వివవదక్షుణామ నభుః 
 

   విఴయణలలో మొదటి ర ండు అయాభులన శ్రీ బటటు లు, తయగలహతి ర ండు అయాభులన శ్రీ వంకయగలు చ తృహుయగ. 
 

వివవవమన్ ఇశు అతుశు కహరిణ మల విళరఴేన దక్షత ేఇతి వివవదక్షుణుః – అందరిటో షభభుగహ దమజూులహడు. 
తిరవికభీుడ   తన తృహదభుతో ఫలితు భలతరమే కహక అందరితు తృహఴనభు చేవ న. (దాక్షుణయభు అనగహ 
క్షభలగుణభు). 
 

వివవమ్ దక్షుణా అషయ ఇతి వివవదక్షుణుః  
 

మదావవమేధ ేాథ వీం దక్షుణాతవేన దతోలహన్ 

భహాషరబేయుః కాతాసనం ముః ష షమాతో వివవదక్షుణుః 
అవవమేధమలగభు చేవ షభషోభున ఫరా సమణులకు దక్షుణగహనొషగినలహడు. 
 

తతళలేయక్షమ కాతావ ద వజేబయుః ాథీవమిభలం 

లహజిమేఘ భహామజేా విధ ఴత్ కలుయశయతి – భహాభాయతభు. ఴనయవభు. 191.1 
 



శీ్ర విశణు  షసషరనాభ స్తో తరభు - విఴయణ 

45ఴ ళలో కభు - 10 ఴ జేీ 

విళరవశణ కయమష దాక్షుణాయత్ వివవదక్షుణుః – అతుినలంద దక్షుణ (నె ుణయభు) కలలహడు. షయవషభయగధ డు. 
షయవవకూో భాండాగహయభు. 
 

వివవస్హమత్ దక్షుణుః వకోుః – అందరికంటె ఎకుొఴ దక్షుణ (వకూో, స్హభయధయభులు) గలలహడు. వివవభులోతు షభషో 
జీఴుల వకూో, స్హభయధయభు, నె ుణయభు, జఞా నభు – అతుిమున బగఴంతణతు దక్షుణకు రతిబంఫభులే. 
ఎందకంటల అతుివిధభుల  న వకూోస్హభయధయభులు బగఴంతణతునండుయే కలుగుచనివి. కనక బగలహనడు 
వివవదక్షుణుడు అతు శ్రీ చ్చనమమలనంద విఴరించాయగ. 
 

 

 

 

(1) శీ్ర నయవంసన్ కాశుభలచార ిఆంగో యచనకు ఇద  త లుగు అనలహదభు.  
(2) బగఴదీు త ళలో కభుల తాతుయయభు గీతా రస్, గోయఖూర్ రచయణనండు.  
 
 



శీ్ర విశేు  షసషరనాభ స్తో త్రభు - విఴయణ 

46ఴ ళలో కభు - 1 ఴ ేజీ 

 
 

 

 

 

 

విస్హో యః స్హా ఴయస్హా ణుః రభాణం బీజభఴయమం |  
ఄరథా ऽనరథా  భహాకోళల భహాభోగథ భహాధనః || (46) 

 

 

 

 

 

427. విస్హో యః 
- (లేదభులన) విషోర ంజేములహడె. 
- ఄతునంటిమంద విషోర ంచిముననలహడె. 
- ఄతునంటితు త్నమంద ఈంచకొనటకు (రళమకహలభున) విషోర ంచలహడె. 

ఒం విస్హో రహమ నభః 
 
రఫలం మః కలి సత్ాా రఴయోయ చ కాత్ం ముగం 

విస్హో యయ లేద భరహయదాం వాత్ో విస్హో య ఈచయత్ే 
కలిుయుశేతు సత్భుచేవ, భయల కాత్ముగభున రర ోంజేవ, లేదషభమత్భగు భరహయదలన 
ఄతునంటితూ విషోర ంజేము కలిిబగలహనడె విస్హో యుడె – ఄతు ఇ నాభభున లహయఖ్ాయతుషఽో  శ్రీబటటు లు 
చెిన రభాణభు – 

త్త్ోऽధయమ వినాళలల ైధయమఴాదధివచ భాయత్ 

బవిశయతి కాత్ ేతృహర ేో  కరమీాలహంవచ జానషోథా – భహాభాయత్భు. ఴనయాభు 191.7 
కాత్ముగభు రహగహనే ఄధయమభు ూర ోగహ నావనమ ై ధయమభు ఄబుఴాదధి  జయుగుత్ేందధ. భానఴులు 
షత్ాియయభులాచర ంచెదయు. 
 

శ్రీ వి.వి. రహభానజన్ నభామఱరాయు యచన (తియులైమోళి 5.2.1.2)నండి ఈదాసర ంచాయు. 
 

శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ  – బగఴంత్ేడె నానావిధ జీఴఴషో యౄభున వివాభంత్టా లహయంచిమునానడె. 
రళమకహలభున అమన విషోర ంచి ఄతునంటితూ త్నలో లమభు చేషకొనన. కనక ‘విస్హో యః’ నాభభు 



శీ్ర విశేు  షసషరనాభ స్తో త్రభు - విఴయణ 

46ఴ ళలో కభు - 2 ఴ ేజీ 

రెండె విధభులుగహ ఴర ోంచన (1) ఄతునంటిలోల లహయంచిముననలహడె (2) ఄతునంటితు త్నలో 
ఆభుడెచకొనటకు లహయంచినలహడె. క వితో్నభులో చెటటు  ఆమిడిముండెన. చెటటు లో వితో్నభుండెన. 
మజురేాదభులో ఇ భాఴభు ఆలా రెండెచథటో చెిఫడినదధ. (1) త్దనోయషయ షయాషయ త్ద షయాస్హయషయ 
ఫాసయత్ః (2) ఇళహలహషయమిదం షయాం మతిించ జగత్ాయమ్ జగత్. 
 

ధయమచకీభు యచయత్ – శ్రీకాశేు డె ఄయుు ననకు ఄనగశీ ంచిన వివాయౄభు ‘విస్హో యః’. ఄదధ అదధభధాయంత్ 
యశ త్భు. ఄనంత్ నేత్ర భుఖ్ ఫాసృ షంముత్భు.  వశిషఽయయ నమన రకహవఴంత్భు. విషోర ంచటయే 
జీవిత్భు ఄతు స్హామి విలేకహనంద ఄనానయు. భనభు బగఴంత్ేతు ై బకరోతు, ేరభన  ంచకొననయెడల 
అమనకు దగగయ కహగలభు. 
 

428. స్హా ఴయస్హా ణుః 
- కాత్ముగ ధయమభున ునఃస్హా ంచి, వివమీించలహడె. 
- స్హా ఴయభుల ైన (చలనభు లేతు) బూమిఴంటివి అమనమంద ఈండెన. 
- చలనభు లేతులహడె. అమనమంద బూమిఴంటివి ఈండెన. 

ఒం స్హా ఴయస్హా ణల ేనభః 
 

ఆంత్కుభుంద చెిన కొతున నాభభుల ఄయాభులన గుయుో  చేషకొందాభు. 
 

28ఴ నాభభు. స్హా ణుః – (4ఴ ళలో కభు) షయాః వయాః శిఴః స్హా ణుః బూత్ాదధః తుధధయఴయమః – వాయమ ైనలహడె. 
తువచమభుగ ఆశుకహభయభులన వదధింజేములహడె. ఴాదధి , క్షమ గుణభులకు లోఫడతులహడె. 
 

121ఴ నాభభు. ళహవాత్స్హా ణుః – (13ఴ ళలో కభు) ఄభాత్ః ళహవాత్స్హా ణుః ఴరహరథసో  భహాత్తృహః – కహలభుత్ో 
తుమితో్భు లేకుండ, తువచలభుగహ, తుత్యమ ై, షత్యమ ై, తుయంత్యమ ైనలహడె. అదధభధాయంత్ యశ త్ 
యఫరసమభు. 
 

ఆిటి 428ఴ నాభభు. స్హా ఴయస్హా ణుః – (46ఴ ళలో కభు) విస్హో యః స్హా ఴయస్హా ణుః రభాణం బీజభఴయమమ్ 

 

శ్రీ బటటు ల లహయఖ్య – కలిముగహంత్భున దశేు లన నావనభు చేవ, కాత్ముగ ధయమభున ునయుదిర ంచి, 
అ ై వమించి, కదలకుండా ఈండెలహడె స్హా ఴయస్హా ణుఴు. 
స్హా ఴరకీాత్య ధరహమనయః వమ ేస్హా షయతి తుత్యవః 
యేనకనేాయచాలయషాః స్హా ఴయస్హా ణుయుచయత్ే 
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శ్రీ వంకయుల లహయఖ్య – వాతి శ్రలః స్హా ఴయః, వాతిశ్రలాతు ాథధలహయదతీు తిశఠ ంతి ఄవమన్ ఆతి స్హా ణుః, స్హా ఴయవచ ఄస్ౌ 
స్హా ణువచ స్హా ఴయస్హా ణుః – కదలకుండే ఈండే లక్షణభుననదధ స్హా ఴయభు. ఄటటఴంటివి ఎఴర మంద ఈండెనో 
అమన స్హా ణుఴు. స్హా ఴయభు కడాన, స్హా ణుఴుకడాన ఄయనందన స్హా ఴయస్హా ణుఴు. శ్రీ వంకయులు 
చెిన ఇ లహయఖ్యకు రెండె విధాల ైన విఴయణలు లబుషో నానయ (1) కదలిక లేతు బూమిఴంటివి బగఴంత్ేతు 
మంద వాయభుగహ ఈనానయ (2) కదలిక లేనటటో  ఄతుంచే బూమిఴంటివి బగఴంత్ేతుమంద ఈనానయ. 
కదలిక లేతులహడె, మిగ లినలహతుకర అధాయమ ైనలహడె కడా అమనే. 
 

శ్రీ చినమమాంద విఴయణ – బగఴంత్ేడె వాయమ ైనలహడె (స్హా ఴయః). బగఴంత్ేడె తువచలుడె (స్హా ఴయః) ఄంత్టా 
ఈననలహడె. 
 

శ్రీ రహధాకాశుళహవో  ి– రళమకహలభుఴయకు ఈండే ంచబూత్భులు స్హా ఴయభులు. త్న వాతిమంద భాయుి 
లేతుదధ స్హా ణుఴు. భాయతు వాతి గలలహడె, స్హా ఴయభుల ైన ంచబూత్భులకు తులమమ ైనలహడె 
స్హా ఴయస్హా ణుఴు. 
 

శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ  – రజలు భాయగభులో నడచి గభయభు చేయుకొందయు. కహతు భాయగభు భాత్రభు 
వాయభుగహనండెన. గరీభణీ వో  ినడచినుడె గయభభులోతు బిడడ  నడఴడంలేద. బగఴంత్ేడె ఄంత్టితూ 
షాఴుంచాడె గహతు అమనభాత్రభు స్హా ఴయుడె. 
 

429. రభాణమ్ 

షకల ధయమభునకు, జాా నభునకు, ళహషోభిునకు భౌలికమ ైన ఋజుఴు. 

ఒం రభాణామ నభః 
 

ఇ నాభభు భయల 959ఴ నాభభుగహ ఴచచన. 
46ఴ ళలో కభు. 429ఴ నాభభు. రభాణమ్ – విస్హో యః స్హా ఴయస్హా ణుః రభాణం బీజభఴయమం 

103ఴ ళలో కభు. 959ఴ నాభభు. రభాణమ్ – రభాణం తృహర ణతులమః తృహర ణబాత్ తృహర ణజీఴనః 
 

‘భానభు’ ఄనగహ కొలుచనదధ. రభాణభు ఄనగహ ఄతున ల కిలకు భూలభు. ఄతున విశమభులకు 
భౌలికహధాయభు. ఄధధకహర క జాా నభు. ఎందఴలనంటే షకల ధయమభులకు, ళహషోభిులకు, జాా న 
విజాా నభులకు నారహమణుడే షాఴుకయో, రభాణభు. 
యోగథ జాా నం త్థా స్హంఖ్యం విదాయః శిలాిదధ కయమ చ 

లేదాః ళహస్హో ా ణ ివిజాా నమతే్త్ షయామ్ జనాయినాత్ – ఄతు ఇ స్తో త్రభు ఈతో్య ి కలో చెిఫడినదధ. 
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శ త్ాశ త్ స్హా కత్ాాత్ రభాణమ్ స్హయత్ిాత్ాదధశే – కాత్ముగంలో ఈనన జీఴులకు భంచిచెడెలు 
తె్లిమజేవ వాయమ ైన ఏరహిటటో  చేవనలహడె. వాయమ ైన రభాణాలు ఏయియచినలహడె. 
 

రమీమత్ ేఄననేతేి రభాణమ్ – శ త్భు చెి రభాణభునేయియచలహడె. 
 

త్చ్ఛీల భనఴయోంత్ ేభనషహయః లోకలహవనః – లోకంలో తుఴవంచేలహయంత్ా అ యమేవాయుతు శ్రలానేన 
ఈతో్భమ ైనదధగహ ఄనషర స్హో యు. 
 

430. బీజభఴయమమ్ 

- నశించతు బీజభు. 
- త్ాన భాయకుండానే ఄతునంటికర జనమతుచచలహడె. 
- భయల భయల (మగహంత్భులంద) ధయమస్హా న చేములహడె. 
 

ఒం ఄఴయమామ బీజామ నభః 
ఒం బీజామ ఄఴయమామ నభః 
 

శ్రీ బటటు ల లహయఖ్య – రతి ముగహంత్భున ధయమభు భయల భయల రఴర ిలుో టకు కహయణమ ైనలహడె గనక 
అమన ఄఴయమ బీజభు. 
యో ల ైకలిముగస్హయంత్ ేభుసృయియమ రరథసణమ్ 

కరథతి బకో యక్షారహా ం స్త చయత్ ేబీజభఴయమమ్ 

 

శ్రీ వంకయుల లహయఖ్య – త్ాన భాయకుండానే ఄతునంటికీ కహయణమ ైనలహడె. ఄనగహ క చెటటు  ములకెతోినుడె 
అ బీజభు ఄంత్టిత్ో ఴయమభగున (ఖ్రెచచ తృత ఴున). కహతు యభాత్ేమడె త్ాన ఄఴయముడైె భయల భయల 
షాఴు కహవించన. ఄనయథా భాఴఴయతిః ఏకేన కహయణమ్ 

 

ధయమచకీభు యచయత్ ఆదే లహయఖ్యన కొంచెం లైవిధయంగహ విఴర ంచాయు. కొతున బీజాలు ఄషలు 
ములకెతో్కుండా బీజాలుగహనే ఈండి నశించితృత త్ాయ. కహతు బగఴంత్ేడె ఄలా ఴయమభుకహతు బీజభు. 
 

శ్రీ రహధాకాశుళహవో  ిగీత్ (9.18)నండి ఈదాసర ంచాయు –  

గతియభరహో  రబుః స్హక్ష ీతులహష వయణం షసాత్ 

రబఴః రలమః స్హా నం తుధానం బీజభఴయమమ్ 

యభగతియైెన యంధాభభున, జగత్ేో న బర ంచి తృత ఴంచలహడన నేనే. ఄందర కరతు స్హామితు, ఄందర  
వుభావుబభులన చఽచలహడన నేనే. ఄందర కరతు తులహష స్హా నభున, వయణు తృ ందదగ నలహడన నేనే. 
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రత్ేయకహయభున అశింక శ త్మునయుచలహడన, ఄందర  ఈత్ితోి, రళమభులకు శేత్ేఴున, లహర  
వాతికర అధాయభున, తుధానభున, ళహవాత్ కహయణభున నేనే. 
 

ఇ గతీ్ా ళలో కభునకు బగఴదరా భానజుల భాశయభు – త్త్ర త్త్ర ఴయమయశ త్మ్ మత్ాియణమ్ త్దసమ్ 
ఏఴ – నేన భాత్రమే ఄంత్టా ళహవాత్ భూలకహయణభులకు త్యుగులేతు బీజభున. 
 

శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ  – ఄజామభానో ఫసృదా విజామత్ే – ఄనే లేదోకరో ఆదే భాఴభున తె్లుుచననదధ. 
ఆంకహ లహయకయణషఽకరో ‘ఄఴయమ’ దభునకు ఆలా చెుిచననదధ –  

షదావమ్ తిరశే లింగశేే షరహాష చ విబకరోశే 
ఴచనేశే చ షరేాశే మననలయేతి త్ద్ ఄఴయమమ్ 

ఄనగహ, భూడె లింగదాలలోన, ఏక ఫసృ ఴచన దాలలోనఽ, విబకరో యౄతృహలలోనఽ కడా షభానమ ైన 
భాఴభు, యౄభు కలిగ నదధ. లేయుగహ చఽడలేతుదధ. ఄదధ ఄఴయమభు. 
 

431. ఄయాః 
- కోయఫడెలహతులో ఈతో్భమ ైనలహడె (ఄర ాంఫడెలహడె). 
- షచిచదానంద షాయౄుడైెనందన ఄందయు అమనన కోయుకొందయు. 

ఒం ఄరహా మ నభః 
 

ఄయాభనగహ ఄర ాంఫడెనదధ. 
యమ  ైకహంతిబుర నత్యం ఇశణత్రమ ఴర ుత్ెైః 
షామం రయోజనత్మా మాదయభానోऽయా ఈచయత్.ే 
ఇశణత్రమభున (ధనేశణ, దారేశణ, ుతే్రశణ) ఴదలి,  త్ననే అరహధధంచ బకుో లచే, త్ానే ుయుషహయాభుగహ 
భావించఫడెలహడె. శ్రీ బటటు లు బగఴదీగ త్ (7.19)నండి ఈదాసర ంచాయు. 
ఫసౄనాం జనమనాభంత్ ేజాా నలహన్ భాం రదయత్ే 
లహషదఴేషసయామితి ష భహాత్ామ షదయోబః 
ఄనేక జనమల త్యులహత్ జాా తుయైెనలహడె షయాభు యమేవాయభమభు ఄతు భావించి ననన వయణు 
తృ ందత్ాడె. 
 

శ్రీ వంకయుల భాశయభు – షఖ్యౄత్ాాత్ షరెచా ః ఄయాయత్ ఆతి ఄయాః – బగఴంత్ేడె అనందభూర ో. కనక 
ఄందయు అమనన కోయుకొంటాయు. 
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శ్రీ రహధాకాశుళహవో  ి– రంచభులో రజలు కోయుకొనే ఎనోన విశమభులు త్ేదకు దఃఖ్భున కలిగ ంచన. 
కహతు బగఴంత్ేడే ర ూయు అనందషాయౄుడతూ, అమననే కోయుకొనదగునతూ జాా నల యుగుదయు. 
 

432. ఄనయాః 
- ఄలిభాగుయలు (ళహవాత్మ ైన అనందభు కోయతులహయు) ఎఴర తు ఄర ాంచరథ ఄత్డె. 
- ఄతున కోర కలు నయలేర నలహడె. తృ ందఴలవన కోర కలు లేతులహడె. ూయుు డె, ూయుకహభుడె, ర ూయుు డె. 

ఒం ఄనరహా మ నభః 
 

శ్రీ బటటు ల లహయఖ్య – త్గ నంత్ విలేకభు లేతులహయు ఄళహవాత్మ ైన ఄయాకహభభులలంట లంరహో డెత్ాయు. 
కనక లహయు యంధాభుతు (షర గహ) ఄర ాంచయు. భోగకహభులకు బగఴంత్ేడె ఄనయుా డె. 
ఄరహా ర ానాऽలిభాగయేన తురహాయజం నాయాయత్మేత్ః 
త్స్హమదనయానా భాస్ౌ లదేవిదధభః రకరీ ోత్ః 
 

శ్రీ వంకయుల లహయఖ్య – బగలహనడె తృ ందఴలవనలేవీ లేఴు. అమన ూయుకహభుడె. అమనే ఄందర కర 
కొండలంత్ ఴయభులు గూ డె కోనేటిరహమడె. వర గలలహడె. ఄనయుా డె. 
 

ధయమచకీభు యచయత్ విఴయణ – షదతృహమభులు  ర గ నకొలదీ అధతుకుల జీవిత్భులు షంకరోశుభుల ై 
దఃఖ్భులకు దార  తీముచననవి. జనల కోర కలునానాటికర ఄధధకభుల ై ళహంతి దఽయభగుచననదధ. 
కోర కలన ఄదులో  టటు కొతు స్హగ ంచే జీఴనవిధానమే శ్రీదేఴుతు ధాయతుంచ ఄకహవభున కలిగ ంచి 
ళహవాత్మ ైన స్ౌఖ్యభునకు స్త తృహనభగున. 
 

433. భహాకోవః 
- గొి తుధధ (ధనాగహయభు) కలలహడె. ఎననటికీ త్యగతు వంఖ్దమ తుధలు గలలహడె. 
- గొి తుధధ. త్యగతు  తునధధ. 
- ఐద కోవభులు అఴయణభులుగహ గలలహడె. 

ఒం భహాకోళహమ నభః 
 

భహాంత్ కోళహ మషయ షః భహాకోవః. కోవభు ఄనగహ తుధధ. భహాకోవభు ఄనగహ త్యుగులేతు  దద తుధధ. 
ఎఴర కెంత్ భాగయభుతుచిచనా అమన షంద త్యగద. చిత్ర విచిత్రభుల ైన గసీనక్షత్ర జీఴ చరహచయ 
జాలభున, ఫరహామండభులన షాఴుంచినా అమన త్ర గ తృత డె. కనక అమన భహాకోవభు. 
వంఖ్దామదధ తుధమః భహాంత్ో రథసణో గ ర ః 
కోవభాండ గాహా మషయ భహాకోవషస ఈచయత్ ే
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శ్రీ వంకయులు కోవభు ఄనగహ ‘అఴయణ’ (చటృు  ఈండే ఴలమభు, లేదా కఴచభు) ఄనే ఄయాంలో 
లహయఖ్ాయతుంచాయు. వరీయంలో ఈండే కోవభులు ఐద. 

(1) ఄననభమ కోవభు – ఆందధరమభులన తుమంతిరంచి యోగులు దీతుతు దాటఴచచన. 
(2) తృహర ణభమ కోవభు – ళహాషన తుమంతిరంచి దీతుతు దాటఴచచన. 
(3) భనోభమ కోవభు – భనషసన తుమంతిరంచి దీతుతు దాటఴచచన. 
(4) విజాా నభమ కోవభు – జాా నభున తుమంతిరంచి దీతుతు దాటఴచచన. 
(5) అనందభమ కోవభు – అత్మన తుమంతిరంచి దీతుతు దాటఴచచన. 

ఆలా స్హధన దాారహ యోగులు వివిధ కోవభులన ఄధధగమించఴచచన. ఇ ంచకోవభులు అఴయణగహ 
ఈననలహడె నారహమణుడె.  
 

యఫరసో మతృహషన కభీంగహ జయగహలి. ఄనానతున ఎననడఽ తుందధంచరహద. తృహర ణభు, భనషస ఄతూన ఄననం ైనే 
అధాయడి ఈనానయ.  ఄనానతున తుయోక్షయం చేమకుండా, జీవించడాతుకర షర డా తుమభం రకహయం తినాలి. 
ఄనానతున ూజివోే త్యులహతిఴతూన లబుస్హో య.  ఄందకతు అహారహతున ఴదలకుండా, తృహర ణాతున 
తులుుకుంటృ, భనషసన వికవంజేషకొతు, విజాా నానబఴంనండి ఫరహామనందం తృ ందాలి. 
(తైె్తో్రీయోతుశత్ేో లో ఴయుణభసర త త్న కుభాయుడె బాగుభసర తకర ఈదేశించాడె.) 
 

434. భహాభోగః 
- షఖ్భునొషగు భహాభోగభులు గలలహడె. 
- త్నానవయీంచిన బకుో లందర కరతు షఖ్ భోగ అనంద ళహంత్ేలన షభకయుచలహడె. 

ఒం భహాభోగహమ నభః 
 

భహాన్ భోగః మస్హమత్ ష భహాభోగః – ధనభుత్ో స్హధధందగ న భసతో్యమ ైన కహభభోగభులు అ 
శ్రీతులహషతుఴలోనే లబుంచన గనక అమన భహాభోగుడె ఄతు శ్రీ బటటు లు లహయఖ్ాయతుంచాయు.  
ఄయాస్హధయః కహభభోగథ మస్హమదషేహం భహాతుతోి 

భహాభోగ షస విజేామా సయషహు యుః చింతిత్ాయాదః 
ధనభుత్ో స్హధధందగ న భసతో్యమ ైన కహభభోగహలు త్నఴలోనే లబుషో ననటటో గహ ఈండేలహడె. ఇ నాభాతున 
‘ఒం భహాభోగహమ నభః’ ఄనే ఄషహు క్షరీ భంత్రంగహ జం చేవోే కోర న ధనం లబుషో ందధ. 
  
ష త్మా వదిీమా ముకోః త్స్హయరహధనమోసత్ ే

లబత్ ేచ త్త్ః కహభాన్ భయెఴై విశ త్ాతిుత్ాన్ – గీత్ 7.22 
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ఄటటఴంటి కోర కలుగల బకుో డె బకరోవదిీలత్ో అ దేఴత్నే అరహధధస్హో డె. త్త్ఫలిత్భుగహ నా ఄనగసీభు ఴలోనే 
అ దేఴత్ దాారహ త్ాన కోర న భోగభులు తృ ందత్ాడె. 
 

భహాన్ భోగహన్ నందయౄః ఄషయ ఆతి – అనందయౄభయన గొి భోగభు ఆత్డికర ఈననదధ. షచిచదానంద 
షాయౄుడె గనక యమేవాయుడె ‘భహాభోగః’ ఄనఫడెచనానడె. త్నన అవయీంచినలహర కర ఄతునయకహల 
భోగహలన ఆచేచలహడె. ఄందచేత్ శ్రీభనానరహమణుడె భహాభోగ . 
 

శ్రీ వి.వి. రహభానజన్ శ్రీ నభామఱరార్ యచన (310.3)నండి రస్హో వించాయు. బగఴంత్ేడె ఄంత్ే, సదద  లేతు 
భోగభులు కలిగ మునానడె (భుత్ేో  ఆల్ తృహల్ భోగత్తో యు త్తునామకన్). 
 

ధయమచకీభు యచయత్ – కొతున అనందభులు కోయుకొనదగ న పలిత్భులతుచచన. కొతున 
దఃఖ్శేత్ేఴులగున. అకలి తీయుచకొననంత్ తిననలహతుకర ఄనారథగయభులేద. యుచికొయకు తినేలహడికర 
ఆఫబందలు కలుగున. జూదభు, భదయతృహనభు, ధనాసయణ ఴంటివి దఃఖ్భులకు దార తీమున. 
బగఴంత్ేడె అత్మజాా నభునకు, ళహవాత్ షచిచదానందభునకు, ఄత్ేయతో్భభుల ైన స్ౌఖ్యభులకు 
అలలహలభు. కనక అమన భహాభోగ . 
 

435. భహాధనః 
ఄతృహయభగు వర గలలహడె. త్న బకుో లకు ధన కనక ఴషో  లహసన విళేశభులతునమున ఴర తంజేమున. 

ఒం భహాధనామ నభః 
 

ఄతుయౄతృహయతి కాణ రదమేం ధనభక్షమం 

మవ యైలహవోతి షత్త్ం ష భహాధన ఇర త్ః 
ఄమిత్మ ైన ధనభుగలలహడె భహాధనడె. భసత్ ధనం మషయ షః భహాధనః – ఄతి వనార కర గహతు, 
యభ దర దర నకు గహతు ఎంత్ ఆచిచనా త్యగతు ధనభుగలలహడె భహాధనడె. శ్రీ బటటు లు త్భ లహయఖ్యలో 
విశేు ురహణభు (1.8.23) నండి రభాణభు చెతృహియు –  

భరచీి మిళ చరః దక్షణే త్థెఴై ఄనాయయెైః ఄనంత్త్ః 
ధయమః తృహర ోః త్థాచ ఄనయైః ఄయా కహభ త్థా రెచః 
భరీచి, దక్షుడె ఴంటిలహయు అ యమేవాయుతునండి ధయమభు ఄమిత్ంగహ తృ ందాయు. ఄలాగే కొందయు 
షందలన, కొందయు కహభభులన తృ ందాయు. 
 

శ్రీ రహధాకాశుళహవో  ి– బగఴంత్ేడె ‘భహాధనభు’ కలిగ మునానడె (435ఴ నాభభు). ఄదధ ‘భహాకోవభు’లో 
నననదధ (433ఴ నాభభు). ఄదధ ‘భహాభోగభు’న రస్హదధంచన (434ఴ నాభభు). 
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ధయమచకీభు యచయత్ – తృహర ంచిక ధనభు, జాా నభు, బకరో ఄనేవి భూడె ధనభులు. వీటిలో ధనభు, 
జాా నభు లబుంచినలహయు జనలనండి రవంషలు తృ ందధ, త్దాారహ గరహాంధలఴుత్ాయు. కహతు బకరో ఄనే షంద 
కలిగ నలహతుకర బగఴంత్ేతు రవంష భాత్రభు లబుషో ందధ. అషందఴలో కలిగే షచిచదానంద ళహవాత్ లైభోగభు 
బగఴంత్ేడే. 
 

టాు బుఴేక షభమభున శ్రీరహభుడె ఄందర కరతు విలులైన కహనకలిచెచన. కహతు సనభంత్ేనకు ఏమీ 
ఆచిచనటటో  కతుంచలేద. వత్భమ త్లోి ఄందకు కహయణభడెగగహ శ్రీరహభుడె త్ాన సనభంత్ేనకరచిచనదధ 
లేరెఴర కరతు తె్లిమదతు, సనభంత్ేనే ఄడిగ  తె్లుషకొనభతు చె ిన. వత్భమత్లోి అ విశమం ఄడెగగహ 
ఄంజతూషత్ేడె త్న సాదమంలో నలకొతుమునన వత్ారహభులన చఽ న. ఆదే భహాధనభు. త్నన 
నభుమకొననలహర కర శ్రీ భహావిశేు ఴు షామభుగహ త్ననే రస్హదధంచన. కనక అమనే భహాధనభు. 
 

శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ  – ఄందయౄ కోయుకొనే త్యగతు, నశించతు, కొలుఴరహతు యభానందభనే భహాధనభు 
గనక అమన భహాధనడె. 
 

(శ్రీ  భమరహజు రహజారహఴు యచననండి) ఄరహా రీా చాయాభాునమాత్ కహభానలహునమాత్ కహమీ – ధనభు 
కోయులహర కర ధనభున, కోర కలు గలలహతుకర కోర నవిమున ఴర తంచనతు ఇ షోఴరహజభు ఈతో్యి కలో 
తె్లుఫడిముననదధ. ఄయాః, ఄనయాః, భహాకోవః, భహాభోగః, భహాధనః ఄన నాభభులు బగలహనతు 
ధనషభాదధితు షఽచించచననవి. కనక బకుో లు చాలభందధ ఇ నాభభులన జంచచ షకల 
దార దరయభులనండిము విభుకరోతు తృ ందచనానయు. 

 
జె ైశీ్ర సనభాన్  (1910 కహలంనాట ియవిఴయమ  రస్ చిత్రం -వికరడమిా నండ)ి 

 

(1) శీ్ర నయవంసన్ కాశుభాచార  అంగో యచనకు ఆదధ త్లెుగు ఄనలహదభు.  
(2) బగఴదీగ త్ ళలో కభుల త్ాత్ియయభు గీత్ా రస్, గథయఖ్ూర్ రచయణనండి.  
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అనిరవి ణు ః శథ విష్తో బూయధయమమూనుత  భహాభకః |  
నక్షత్రనభేుయనక్షత్రర క్షభః క్షాభః శభూషనః || (47) 

 

 

 

 

 

436. అనిరవి ణు ః 
- విరసభభు, నిరసఴ, నిరవిదభు ఱేఔ ుండా శఽఴహి కసయయభు స్సధ ుంచలసడు. 
- కోరవఔఱ  ఱేనిలసడు, రవూయణు డు ఔనఔ నిరసఴ చ ుందనిలసడు. 

ఒుం అనిరవి ణాు మ నభః 
 
ఈ నాభభు రెుండుభాయణో  ళశో ుంద . 
47ళ ళలో ఔభు. 436ళ నాభభు. అనిరవిణు ః – అనిరవి ణు ః శథ విష్తో బూయధయమమూనుత  భహాభకః 
95ళ ళలో ఔభు. 893ళ నాభభు. అనిరవిణు ః – అనిరవి ణు ః శదాభరషీ ఱోకసధ ష్సో నభదుత్ః 
 

శ్రీ బట్టి ఱ లసయకయ – జనఱ  శుంస్సయఫదధ ఱ ై, ఱౌకిఔలసుంఛారతియణఱ ై, యమేఴియణని అఱక్షయుం చేవహనాగసని 
విశఖు చ ుందఔ భయఱ భయఱ శఽఴహి కసయయుం కొనస్సగవుంచలసడు అనిరవిణుు డు. అనిరవిణణు  జాఖయూకో జఖదాిానుసయ 
శుంత్తౌ. 
శ్రీ వి.వి.రసభానజన్ నభామఱవియణ ెరవమతియణళుంతాద  (18)నుండి ఉదాషరవుంచాయణ. స్త ుంఫాద 
ఇఱ ో యణలసయ్ ఎఱాో మ్ డర్ వితో్వితాో . 
 

శ్రీ ఴుంఔయణఱ లసయకయ – బఖళుంత్ణడు రవూయణు డు. ూయుకసభుడు. ఆమనఔ  కసళఱవహనదేదీ ఱేద. ఔనఔ 
ఆమన నిరవిణు  భాళభు చ ుందనిలసడు. 
 

ధయమచఔీభు యచయత్ విళయణ – శత్ిభాళభుతో ఔయమఱ  చేవేలసరవకి నిరసఴ, నిశఽష భాళభుఱ  ఔఱ ఖళు. 
యజశోమోభాళభుఱతో ఆచరవుంచే ఔయమఱ  నిరసఴఔ , నిశఽషఔ  దారవ త్రస్సో య. 
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437. శథ వివోః 
-  విరసట్ యూభుతో శయిభముడ ై ముననలసడు. ఫరహాముండభున త్నఱో ఇభుడుుకొనన ఫఽషదర హ. 
- నక్షత్రభుండఱభున శుంశుభాయ యూహయ ై రకసశుంచలసడు. 

ఒుం శథ విష్సో మ నభః 
 

ఈ నాభభు రెుండుభాయణో  ళశో ుంద . 
6ళ ళలో ఔభు. 53ళ నాభభు. శథ వివోః – విఴిఔరసమ భనశ్తష్సి  శథ వివోః శథ విరో ధర ళః 
47ళ ళలో ఔభు. 437ళ నాభభు.శథ వివోః – అనిరవి ణు ః శథ విష్తో  బూయధయమమూనుత  భహాభకః 
 

‘శథ ఱ’ అనగస ెదద  – అనే దభు ఆధాయుంగస ‘శథ వివోః’ నాభభున విళరవుంచాయణ. స్థథ ఱాయత్ శథ వివోః. 
వివణు ురసణభు (2.9.1)ఱోని శుంశుభాయ చఔభీు ళయున ఆధాయుంగస శ్రీ బట్టి ఱ  ఈ నాభభున విళరవుంచాయణ. 
శుంశుభారసఔఽతిత్మా తారసయూేణ శయిదా 
స్థథ ఱాయత్ శథ వివో శుంనుతర ఔోః శనుసో యుః నుసనాఴనః 
నక్షత్రభుండఱభునుంద శుంశుభాయ చఔభీు యూభుననననలసడు. శథ ఱమ ైనుందన శథ వివణో డనఫడున. 
ఈ నాభభు శనుసో క్షరష భుంత్రభు. శయినుసషయభు. ఒుం శథ విష్సో మ నభః. (శ్రీకెైళఱయ స్సయధ ). 
 

శ్రీ ఴుంఔరసచాయణయఱ  భుుండకోనివత్ణో  (2.1.4)నుండి రభాణభు చ నుసయణ. అగవనయూమరసధ  చక్షుఴ చుందరశరయయ – 

ఈ యఫరషమఔ  అగవన శయశు. శయయచుందర ఱ  నేతరా ఱ . ద ఔ ుఱే చ ళుఱ . లేదాఱ  లసఔ ు. లసముళు నుసర ణుం. 
జఖతోే అత్ని షఽదముం. అత్ని నుసదాఱనుండి బూభు ుటి్్ుంద . అత్డే శభశో బూతాఱఱోన ఉుండే 
అుంత్రసత్మ. 
 

అతిఴయనే శథ ఱః – భుకిుయౌ ఱాలైనలసడు. విరసడర ుంతో శథ ఱరుంచాభిభానిగస (లైళసినయణడ ై) ఉనానడు.  
 

అనఔేఫాషౄదయ ళఔోరనేత్రుం ళసయభు తాిుం శయితోऽనుంత్యూమ్ 

నాుంత్ుం న భధయుం న ునశోలసద ుం ళసయభు విళవి ఴియ విఴియూ – బఖళదీీత్ 11.16 

ఒ విళవిఴిరస! విఴియూనుస! నీ ఫాషృళుఱ , ఉదయభుఱ , నేత్రభుఱ  అశుంకాయఔభుఱ . అనుంత్మ ైన నీ 
యూభు శయితోభుకభుగస ళరవధఱ ో త్ణననద . నీళు ఆదయుంత్యశిత్ణడళు. నీ ద ళయయూనుసనికి ఆద , భధయ, 
అుంత్భు ఱేద. 
శ్రీ భదాుఖళత్ుంఱో 2.1.24 నుండి 2.1.38 ళలో ఔభుఱఱో బఖళుంత్ణని విరసడర భు ళయున ఉననద . 
త ైతో్రషమాయణయఔభు (2.19)ఱో బఖళుంత్ణని శుంశుభాయ శియూభున ళరవుుంచాయణ. 
త్వెమై శభశోచ్ఛిరో ధరోమ భూరసధ నమ్ ఫరషమ మతో్రస వివణు  షఽదమమ్ .....  
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శ లస ఏవ ద ళయః స్సఔియః శుంశుభాయః 
 

వివణు ురసణుంఱో శుంశుభాయయూ ళయున – 

తారసభముం బఖళత్శశుంశుభాయఔఽతి రభో 
ద వియూుం షరవయయత్ణో  త్శయ ుచేి వహథ తో ధర ళః 
నైవబరభన్ భార భమతి చుందార ద తాయద కసన్ ఖహీాన్ 

బరభశోభత్ణ త్ుం మానోి నక్షతార ణ ిచ చఔళీత్ 

శయయచుందరభస్థ తారస నక్షతార ణ ిఖశీ శైుష 

లసతానీఔభయ  ైఫుంధ ైధర న్ ల ేఫదాధ ని తానిల 
శుంశుభారసఔఽతి నుతర ఔోుం మదర ుం జయయతిష్సనిద వి 

నారసమణణऽమనుం ధాభానుం త్స్సయధాయ శిముం షఽద  ...... 
త్దాధాయుం జఖచేి దుం శ దలేసశయ భానవమ్  ........ 
ఆకసఴ ఖుంగస శయౌఱుం త్థాऽऽదామ ఖబవహో భాన్ 

అన బర ఖత్మ ేలోరసిాుం శదయః క్షితి యశమభిః ...... 
ఉబముం ుణయభత్థనుం నఽణాుం నుసషయుం ద ిజ 

ఆకసఴఖుంగస శయౌఱుం ద ళయుం స్సననుం భహాభున ే ....... 
ఆధాయబూత్ శువిత్ణ ధర న్ లో భునిళరోతో్భ 

ధర ళశయ శుంశుభారోస్థ స్త హ నారసమణాఴీమః 
షఽద  నారసమణశోశయ శుంశుభాయశయ శుంవహథ త్ః 
త్దుతాన్ శళన్ బూతానాభాద  బూత్శునాత్నః 
 

బఖలసనడ ైన వివణు ళు నక్షత్రభమమ ై ‘శుంశుభాయ’ శియూభున లఱ ఖుచనానడు. దాని తోఔముంద 
ధర ళుడునానడు. ఆ శుంశుభారసఔఽతియే చుందరశరసయద  ఖషీభుఱన గవరు న తిరుచననద . అట్టో  
తియణఖుచనన దానిలుంట్ నక్షత్రభుఱ  చఔభీుఱళఱ  తియణఖుచననవి. శయయచుందర ఱ , తారస నక్షత్రభుఱ , 
ఖషీభుఱతో ఔూడ లసముభమమ ైన ఖటి్్తరా లళతో (శోలసముళుఱచే) ధర ళునిముంద ఔటి్ఫడిముననద . 
 

జయయతిశియూమ ైన యవ శుంశుభారసకసయభుయొఔు షఽదమభునుంద తారసశియూభున నారసమణుడే 
శిమభుగస దానికసధాయమ ైమునానడు. తారసభమమ ైన శుంశుభాయభుయొఔు తోఔముంద, 
జఖత్తియ ైన ఆ నారసమణు నారసధ ుంచచ ఉతాథ ననుసదని ఔ భాయణడఖు ధర ళుడునానడు. 
 

శరసిధయక్షుడ ైన జనాయదనడు శుంశుభాయభునఔ , శుంశుభాయభు ధర ళునఔ , ధర ళుడు శయణయనఔ  
ఆధాయభుగసననానయణ. ఆ శయణయడు దేలసశయ భనవణయఱతోఔూడి ఈ జఖత్ణో నకసధాయభుగస ననానడు.  
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ఆకసఴఖుంఖముందయౌ నీట్్ని శయణయడు ఖశీిుంచ్ఛ, దానిని త్న కియణభుఱచేత్నే బూభుైె ళరవీుంచచనానడు. 
దాని శయశచే భానళుడు నుసభుఱ ఫావహ ుణయఱోఔభుఱఔ  నుత ళున. దానికవ ద ళయస్సననభని ేయణ. 
శయణయడు ఔనడుచుండఖనే మేగభుఱ భూఱభున కసఔ శయణయని కియణభుఱ చేత్  ఆకసఴఖుంగసజఱభు 
ఔఽతోికసనక్షత్రభు భృదఱ కొనిముననలసనిఱో ఫేవహ నక్షత్రభుఱముంద ఆకసఴభునుండి ళరవీుంఫడు ఆ 
జఱభు ద ఖీజభుఱచే ళరవీుంఫడు ఖుంగోదఔభని ేయణ గసుంచ్ఛనద . శరవ నక్షత్రభుఱముంద, అనగస రోశిణి, 
ఆయదర భృదఱఖు లసనిముందనన శయణయని కియణభుఱచే ఆఔరవీుంఫడి ళరవీుంఫడు ఆకసఴఖుంగసజఱభు ఔూడ 
చాఱా ుణయమ ైనద . నుసషయభు. ుణయస్సనభన లసడుఔ దీనికవ. మేగభుఱచే ళరవీుంఫడు నీయణ 
ఒవధఱన ెుంచన. అద  జీళనాధాయభుఖన అభఽత్భని ేర ుంద నద . 
 

మజఞ భుఱ , లేదభుఱ , ళయుభుఱ , శయిదేళత్ఱ , శుళుఱ , బూత్భుఱ  భృదఱఖునవియ ఱో ళయీభుచే 
నిఱ చచననవి. అననభు ళఽఴహి  (ళయీభు)చే నేయడుచననవి. ఆ ళఽఴహి కసధాయభు శయణయడు శయణయడు. 
అత్నికసధాయభు ధర ళుడు. ధర ళునికసధాయభు నారసమణుడు. దానిషఽదమభుందే ఆ నారసమణభూరవో 
మునానడు. శయిబూత్భుఱఔ  అత్డే భృదఱయ, శనాత్నడయ ఉనానడు. ఈ విధభుగస 
నక్షత్రభుండఱుంఱో రకసశశో నన శ్రీభనానరసమణుడు ‘శథ వివోః’ అనఫడుత్ణనానడు. 
(ఈ నాభ విళయణఱో అధ ఔభాఖుం డా. కోీవి నుసయధస్సయధ  యచన ‘శ్రీకెైళఱయస్సయధ ’నుండి త్రశకొనఫడినద ) 
 

438. బూః 
      అబూః 
- భరవ ఆధాయభు ఱేఔ ుండా ఉుండేలసడు ఖనఔ నిజమ ైన ఉనికిఖఱలసడు బఖళుంత్ణడు భాత్రమే . 
- శుంశుభాయ చఔభీునఔ  ఆధాయమ ైన ధర ళుడు. 
- జనమభు ఱేనిలసడు. 

ఒుం బుల ేనభః 
ఒుం అబుల ేనభః 
 

ఈ నాభభున శ్రీ బట్టి ఱ  ‘బూః’ అని చ నుసయణ. శ్రీ ఴుంఔయణఱ  ‘అబూః’ అని రవఖణిుంచాయణగసని, ‘బూః’ అనే 
నాభాుంత్రసనినఔూడా ేర ునానయణ. 
 

బూః – ‘భావ్’నుండి – ఉనికి ఔయౌగవముుండుట్. భుగవయౌనళనీన భర ఔ ఆధాయభుైె నిమభుత్కసఱుంఱో 
ఉుంట్ాయ. కసని శ్రీనాధడు లేరవ ఆధాయభుఱేని నిజమ ైన ఉనికిఖఱలసడు. 
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శుంశుభాయ చఔభీునఔ  తోఔ స్సథ నభుఱో ధర ళుడు ఆధాయభు. శ్రీలసశదేళ వేలసరసమణుడ ైన ధర ళుడు 
బఖళుంత్ణని అుంఴయే. అఱా బఖళుంత్ణడు శుంశుభాయ చఔభీునఔ  ఆధాయభు – అని శ్రీ బట్టి ఱ  
లసయకాయనిుంచాయణ. 
ఓతాో ననుసద  శుంఫుంధాత్ శరసిధాయత్మా త్థా 
బళత్రతి చ బూః నుతర ఔోః బకసో నాుం బూతిదో  భనః 
ఈ నాభజభు బఔ ో ఱఔ  ఐఴిరసయనిన రస్సద శో ుంద . ఒుం బులే నభః. (శ్రీకెైళఱయ స్సయధ ). 
 

శ్రీ రసభానజన్ తియణలైభృయ (5.6.5), తియణచుుందాయణవితో్మ్ (6)నుండి ఉదాషరవశో , బూభుని బరవుంచే 
ఆద ళవవణనికి ఆధాయమ ైనలసడు ‘బూః’ అని విళరవుంచాయణ.  
నభామఱవిర్ – తిరుంఫాభల్ భణ్ కసకిున్ రేన్ మానే .... 
తియణభలస్సయ ఆఱవిర్ – నాఖముేంద భణిు నాయ్ ... ... కసత్ణో  (తియణచుుందాయణవితో్ుం). 
 

శ్రీ ఴుంఔయణఱ  ‘అబూః’ అనగస జనిముంచనిలసడు – అని చ నుసయణ. న బళతి న జామతే. 
‘బూః’ అనే నాభానిన ఔూడా శ్రీ ఴుంఔయణఱ  ఖురవో ుంచాయణ. 
 

439. ధయమమూః 
- ధయమభునఔ  ఆధాయభు, నిఱమభు అయనలసడు. 
- ధయమమే శయశుగసఖఱ ధయమశియూుడు. 
- నుసర ణభుఱన నిఱ ు ుంచబూత్భుఱన ఔయౌహముుంచలసడు. 

ఒుం ధయమమూనుసమ నభః 
 

మజఞ భుఱుంద మజఞ శుళున ఫుంధ ుంచ శోుంబభునఔ  ‘మూభు’ అని ేయణ. వివణు ళుయూుంఱో అనిన 
ధరసమఱ  ఔటి్్లేమఫడి ఉుంట్ాయ. ఆత్మస్సక్షాతాురసనికి స్సధనాఱయన ధరసమఱనీన అత్నిముందే 
ఫుంధ ుంఫడిముుంట్ాయ. శ్రీ బట్టి ఱ లసయకాయనుం – ధయమత్త్ిుం శయః అళమళతామ మయతి ఇతి ధయమమూః. 
 

త్వెమై నభస్ త్చ్ఛిరో ధయమః – త ైతో్రషమాయణయఔభు. 
 

ఉతో్భాుంఖత్మా ధయమత్త్ిుం మయత్రతి శయిదా 
ధయమమూ శుభాకాయతో షయష్సి రోు ధయమదామఔః 
శయిదా ధయమమే శయశుగసఖఱలసడు ధయమమూుడు. ఈ నాభభు అష్సి క్షరవ. ధయమదామఔభు. 
ఒుం ధయమమూనుసమ నభః. (శ్రీకెైళఱయ స్సయధ ). 
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శ్రీ శత్యదేలో లసవహవో ఈ నాభభునఔ  భర ఔ అనబళుం భనఔ  రస్సద ుంచాయణ. ధాయమతి ఇతి ధయమః – 

ధరవుంచనద  ధయమభు. మూభనగస ఫుంధ ుంచ ఖుుంజ. ఈ జఖత్ణో ఱో జీళుఱన ఫుంధ ుంచనవి (నిఱఫెట్టి నవి) 
ుంచబూత్భుఱ . అఱా ధరవుంచే ుంచబూతాఱన ఔయౌహఔటి్్లేవేలసడు ఖనఔ బఖలసనడు ‘ధయమమూః’ 
 

ధయమచఔీభు యచయత్ – ధయమభు, బఖలసనడు లేయణలేయణ కసద. ధయమభాయీభున ళరవోుంచలసరవకి బఖళుంత్ణని 
కసళయౌ త్థయభు. అదేభాట్ భీవణమడు దరోయధననికి చ నుసడు. 
 

440. భహాభకః 
- గ  మజఞ భు. మజఞ శియూుడు. ూజయమ ైన మజఞ భు అళమళభుగస ఖఱలసడు. 
- ఆమనఔ  అరవుంఫడు మజాఞ ఱ  మోక్షపఱానినస్సో య. 

ఒుం భహాభకామ నభః. 
 

‘భకభు’ అనగస మజఞ భు. శఔభీభుగస మజఞ భున చేవహనలసరవకి కోయణఔ నన పఱభు వహద ధ శో ుంద . బఔ ో ఱ 
కోరవఔఱనీన నయలేరవులసడు ఖనఔ శ్రీదేళుడు భహాభకడు. 
 

ధయమదషేత్మా ూజయయ మజయఞ ऽస్సయళమలో మత్ః 
అతో భహాభకః నుతర కోో  షయష్సి యుః ఔయమకసయఔః 
యమేఴియణడు ధయమమే ఴరషయభుగస ఖఱలసడు. అుందచేత్ ూజయమ ైన మజఞ భు అళమళభుగస ఖఱలసడ ై,  
‘భహాభకః’ అనఫడున. ఈ నాభభు అష్సి క్షరషభుంత్రభు. ుణయఔయమఱన చేయశో ుంద . ఒుం భహాభకామ 
నభః. (శ్రీకెైళఱయ స్సయధ ). 
 

భహానోః బళుంతి భకాః మజాఞ ః నిరసిణ ఱక్షణుం 

పఱుం రమచిుంత్ః శుంత్ః మవహమన్ శభరవుతా 
ఎళనిముంద శభరవుంఫడే మజాఞ ఱ  గ విగస అయ మోక్షపఱానిన ఇశో నానయో, అటి్్ భహానభాళుడు 
– అని శ్రీ ఴుంఔయణఱ భావయభు. శ్రనీిలసశనఔ  శభరవుంఫడే శత్ుయమఱనీన జనమరసశితాయనిన రస్సద స్సో య. 
 

441. నక్షత్రనేభుః 
- నక్షత్రభుఱన నడుులసడు. 
- శుంశుభాయ చఔభీునఔ  ఇయణశళఱ  షఽదమస్సథ నభున నననలసడు. 

ఒుం నక్షత్రనేభయ ేనభః 
 

నక్షత్రభుఱ  – న క్షయతి క్షమీత ేలస – క్షీణిుంచనివి; నేభు – నమతి ఇతి – నడిహుంచలసడు. 
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మననక్షతరా త్మఔుం చఔుీం జయయతియూభనాభముం 

మశోనినత్యుం భార భమతి బరభుంత్ భనమాతి చ 

నక్షత్రనభేురవిజఞ యో నలసరోు  బరభనాఴఔః 
తేజయయూఔమ ైనద , ఆరోఖయరదమ ైనద  అయన నక్షత్రయూ చకసీనిన నియుంత్యభు రళరవోుంజవశో , దానిని 
అనశరవుంచ్ఛ చరవుంచేలసడు. ఈ నలసయుభుంత్రభు బరభనాఴఔభు. ఒుం నక్షత్రనేభయే నభః. 
 

జయయతిఴుఔమీ్ నమతి ఇతి నక్షత్రనభేుః – అని శ్ర ీబట్టి ఱ  త్భ లసయకయఔ  వివణు ురసణభునుండి 
ఉదషరవుంచాయణ. 
ఏవ బరభన్ భార భమతి చుందార ద త్యకసన్ ఖహీాన్ 

బరభుంత్భన త్ుం మాుంతి నక్షతార ణ ిచ చఔళీత్ – వివణు ురసణభు 2.92 

(ధర ళుడు) అఱా తాన తియణఖుత్ూ శయయచుందర ఱన, ఖహీాఱన తిరుచనానడు. నక్షతరా ఱ  త్నతో చఔభీు 
ళఱ  బరభుుంచన. 
 

శుంశుభారసఔఽతి నుతర ఔోమ్ మదర ుం జయయతిష్సమ్ ద వి 

నారసమణః యుంధాభాన త్స్సయధాయః శిముం షఽద ః – వివణు ురసణభు 2.94 

శుంశుభారసఔఽతి (నీట్్ఱో తిరవగవ భృశయౌ) యూుంఱో ఉుండే ఈ జయయతిఴుఔభీు షఽదమస్సథ నభున ఆధాయమ ై 
నారసమణుడునానడు. 
 

త ైతో్రషమ ళసకఱోని స్సిధాయమ ఫరా షమణభుఱో ఔూడ శుంశుభాయచఔభీు షఽదమస్సథ నభున 
నారసమణుడుననట్టో  రస్సో విుంఫడినద . ఈ ఆధాయభుఖ శ్రీ ఴుంఔయణఱ  లసయకాయనిుంచాయణ. శుంశుభాయ 
చఔభీునఔ  ఇయణశళఱ  భధయనననలసడు ఖనఔ నారసమణుడు నక్షత్రనేభు. 
 

ధయమచఔీభు యచయత్ – ఫరహాముండభుఱో ఔ నక్షత్రభు ఖతి త్హనా అద  ఉతాత్మే. అనిన దఴఱఱోన 
ఔభీభు అత్యళశయభని, స్సియధభున విడచ్ఛ ఔభీభాయీభున ఱోకసబుయదమభు కొయఔ  ఔఽఴహుంచళఱ నని ఈ 
నాభభు ఫో ధ ుంచచననద . 
 

442. నక్షత్రర 
- నక్షత్రభుఱన (నిఱ ులసడు) ఔయౌగవనలసడు. 
- చఔుఱఱో చుందర డు. తాయఱఔ  రసజు. 

ఒుం నక్షతిరణే నభః 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

47ళ ళలో ఔభు - 8 ళ ేజీ 

శుంశుభారసఔఽతిః నుతర ఔోుం మదర ుం జయయతిష్సుం ద వి 

త్దయనుసయహో  శ నక్షత్రర శనుసో రోు  ఱోఔనుసళనః 
భృశయౌ ఆకసయభు ఔయౌగవన ఆకసఴభునుంద లఱ గ ుందచనన నక్షత్రుుంజభున ఔయౌగవన (ధరవుంచ్ఛమునన) 
లసడు. ఈ శనుసో క్షరషభుంత్రభు ఱోఔనుసళనభు. ఒుం నక్షతిరణే నభః. 
 

నక్షత్రుం అవహమననవో తి నక్షత్రర – శుంశుభాయ యూభయన  నక్షత్రయూభున ధరవుంచ్ఛనలసడు – అని శ్రీ బట్టి ఱ 
లసయకయ. 
 

శ్రీ శత్యదేలో లసవహవి – క్షవత్రభు ఖఱలసడు క్షవతిర. ఴరషయభు ఖఱలసడు ఴరషరవ. నక్షత్రభు ఖఱలసడు ‘నక్షత్రర’. 
 

శ్రీ ఴుంఔయణఱ  గషతాళలో ఔభు (10.21) ఆధాయభుగస ‘నక్షత్రర’ అనగస ‘చుందర డు’ అని విళరవుంచాయణ. 
ఆద తాయనాభషుం వివణు ః జయయతిష్సుం యవియుంశుభాన్ 

భరషచ్ఛయమయణతాయవహమ నక్షాతార ణా భషుం ఴశ్ర – గషత్ 10.21 
దాిదళసద త్ణయఱఱో నేన వివణు ళున. జయయతియమమ శియూుఱఱో కియణమముడ ైన శయణయడన. భయణత్ణో ఱఱో 
తేజభున. నక్షత్రభుఱఱో చుందర డన. 
 

443. క్షభః 
- శభయధత్తో, ఴకిోతో బుళనభాయభున ళశిుంచేలసడు. 
- అనిన కసయయభుఱుంద శభయణధ డు. 
- బూభుళఱ  క్షభాఖుణభు ఔఱలసడు. 

ఒుం క్షభామ నభః 
 

శ్రీ బట్టి ఱ లసయకయ – అనామావేన అఖిఱ బుళన భాయమ్ క్షభత ే-ళషతి ఇతి క్షభః – అళయ్ఱగస అఖిఱ 
బుళనభుఱన బరవుంచలసడు ‘క్షభః’. 
 

అనామావనే నిఖిఱభాయుం చ బుళనశయ మః 
శషత ేశః క్షభః నుతర ఔోః వడయుః క్షాుంతిదామఔః 
అనామాశభుగస అఖిఱ బుళనభాయభున శశిుంచలసడు. ఈ వడయుభుంత్రభు క్షాుంతి దామఔభు. 
ఒుం క్షభామ నభః. 
 

శుంశుభారసత్మనా వివణు ః బూరసద ీనయధవత్వహథ తాన్ 

దధేర ళవవ త్మాన్ ఱోకసన్ శోఱోకసన్ అథవహథ తాన్ 

శ్రీభహావివణు ళు శుంశుభాయ యూుంఱో ఊయధవఱోకసఱన, ఆద ళవవణని యూుంఱో అధో ఱోకసఱన మోశో నానడు. 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

47ళ ళలో ఔభు - 9 ళ ేజీ 

 

 

శ్రీ ఴుంఔయణఱ లసయకయ – శయికసరవయవణ శభయధః క్షభః – అనిన నఱఱో శభయణధ డు క్షభ.  
 

శ్రీ ఴుంఔయణఱ  చ హన భర ఔ అయథభు – శషనభు, ఒయణ ఔఱలసడు. క్షభమా ఽథీి  శభః (ఫాఱకసుండభు 
1.18) బూభుకి శభానమ ైన క్షభాఖుణభు ఔఱలసడు శ్రీరసభుడు. 
 

ఈ అరసథ ఱన ధయమచఔభీు యచయత్ చఔుగస శభనిమ యచాయణ. శభయధళుంత్భుగస శత్పయౌతాఱన 
స్సధ ుంచాఱుంటే్ ఒయణతో ఔఽఴహ చేమాయౌ. ఇఱా ఒయణతో ఴభీుుంచ్ఛ పయౌతాఱ  స్సధ ుంచేలసయణ బఖళుంత్ణని 
ఔఽనుసఖుణభున త యౌవహకొని యళశస్సో యణ. 
 

శ్రీ శత్యదేలో లసవహవో – జీళుఱ  లైద ఔభాయీభున విడచ్ఛ చరవుంచ్ఛనాగసని బఖళుంత్ణడు శషనభు కోఱోడు . 
అుందరవకీ త్గవన పఱభుఱ  రస్సద ుంచన. లసరవకి భాయీభు భాయణుకొన అళకసఴభున ఔయౌగవుంచన. 
శఽఴహి ఱో అుంత్ట్ా బఖలసనని క్షభాఖుణభు రతిబుంబుంచచననద . ఴరషయభుఱో ఆత్మ క్షభఔయౌగవ 
ఫుంధ ుంఫడి ముుండున. అనిన జీళుఱ  వివిధ క్షోబఱన బరవుంచచుండున. 
 

444. క్షాభః 
- అలసుంత్య రలమకసఱభున క్షీణిుంచ్ఛనట్టో  ఔనిహుంచేలసడు. 
- రలమకసఱభున అనీన ఱమభుకసగస తాన భాత్రభు నియౌచ్ఛముుండేలసడు. 
- అనినుంట్ా దాగవముననలసడు. 

ఒుం క్షాభామ నభః 
 

ఈ నాభభు రెుండుభాయణో  ళశో ుంద . 
47ళ ళలో ఔభు. 444ళ నాభభు. క్షాభః – నక్షత్రనేభుః నక్షత్రర క్షభః క్షాభః శభూషనః 
91ళ ళలో ఔభు. 858ళ నాభభు. క్షాభః – ఆఴీభః ఴభీణః క్షాభః శరోు  లసములసషనః 
 

క్షమభున ుందట్ – అనే అయథభుఱో ఈ నాభభునఔ  లసయకాయనభుఱ  చ నుసయణ. 
అలసుంత్య ఱయ ేకెశైుత్ క్షణీ స్సో రసఖణ  ైశమఽత్ః 
క్షామో ధర ళ శభూళశథ ః చత్ణయనక్షత్ర శుంముత్ః 
అలసుంత్య రలముంఱో శుంశుభాయ చఔభీునఔ  శుంఫుంధ ుంచ్ఛన నాఱ ఖు నక్షత్రభుఱ  భాత్రమే 
భుగవయౌముుండున. భుగవయౌన నక్షత్రభుఱనీన కొయళడగస ఆ నాఱ ఖు నక్షత్రభుఱతో ఔయౌవహ 
ధర ళభుండఱభునఔ  శభూుంఱో ఉుంట్ాడు ఔనఔ బఖళుంత్ణడు ‘క్షాభః’ – ఇద  శ్రీ బట్టి ఱ 
లసయకాయనస్సయభు. 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

47ళ ళలో ఔభు - 10 ళ ేజీ 

మాళనామతేర రదళేవ త్ణ మ తైేరమాళవహథ తో ధర ళః 
క్షమభామాతి తాళత్ త్ణ బూమరేసబూత్ శుంోలే – వివణు ురసణభు 2.8.92 

 

శ్రీ ఴుంఔయణఱ లసయకయ – రలమకసఱభున అనీన నశుంచ్ఛనుడు తానభాత్రమే ఉుండేలసడు ‘క్షాభః’. 
 

శ్రీ శత్యదేలో లసవహవో – విఴిభుఱో అనినుంట్్ఱోన దాగవముననలసడు ఖనఔ బఖళుంత్ణడు ‘క్షాభః’. 
 

445. శభూషనః 
- శఽష్సి ాద ముంద ఇుందరా దఱన త్గవన దళుఱుంద నిమభుుంచలసడు. 
- త్న శఽఴహి యొఔు క్షవభభు కొయఔ  కసుంక్షిుంచలసడు. 

ఒుం శభూషనామ నభః 
 

‘ఈష’ అనగస కోయణట్, రమతినుంచట్ – ఇద  రెుండు విధభుఱ గస జయణఖళచున. (1) శిమభుగస 
రమతినుంచట్ (2) ఆ కసయయభుకొయఔ  త్గవన లసరవన నిమభుుంచట్. ఈ రెుండు భాళభుఱుందన 
లసయకాయనఔయోఱ  విళరవుంచ్ఛరవ. 
 

శ్రీ బట్టి ఱ లసయకయ – రలమానుంత్యభు శఽఴహి  శభమభున శఔఱ దేళత్ఱన నిమభుుంచన ఖనఔ 
శభూషనడు. శభూషమతి ఇతి శభూషనః. 
 

శిస్సయధ కసరవ శరసిన్ శ ిమ శుభూషతి శఽఴహి వణ 

శభూషన శు విజవఞ మ శోవష్సి యుః కసయయదామఔః 
శఽఴహి ఱో అుందరవనీ త్గవన దభుఱుంద నిమభుుంచలసడు. ‘ఒుం శభూషనామ నభః’ అనే ఈ అష్సి క్షరవని 
జుం చేవోే శఔఱకసయయవహద ధ  జయణఖుత్ణుంద . 
 

శ్రీ ఴుంఔయణఱ లసయకయ – ఴఽతాయద  అయథమ్ శభయగ్ ఈషత్ ఇతి శభూషనః – త్న శఽఴహి కి భుంచ్ఛని ఇచేులసడు 
శభూషనడు. 
 

శ్రీ శత్యదేలో లసవహవో ఋగవిదుం (10.190.3)నుండి చ హన ఆధాయభు –  

శరసయ చుందరభస్థ ధాతా మథా ూయి అఔఱమత్ 

ద ళుం చ ఽథీి ుం చ అుంత్రవక్షుం అథో  శిః 
 

(1) శీ్ర నయవహుంషన్ ఔఽవు భాచారవ ఆుంఖో యచనఔ  ఇద  త ఱ ఖు అనలసదభు.  
(2) బఖళదీీ త్ ళలో ఔభుఱ తాత్యయభు గషతాెరస్, గోయకూర్ రచయణనుండి.  

 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ 

48ళ ళలో ఔభు - 1 ళ జేీ 

 
 

 

 

 
 

 

మజఞ ఇజయో భశజేోఴచ ఔీతణుః శతరం శతాంఖతుః |  
శయవదరశీ  విభుక్సో తాా శయవజయఞ జఞఞ నభుతోభమ్ || (48) 

 

 

 

446. మజఞుః 
మజఞశవయూుడు. 

ఒం మజఞఞ మ నభుః 
‘మజఞుః’ నాభభు భయఱ 971ళ నాభభుగస శో తంఫడునది. 
 

48ళ ళలో ఔభు. 446ళ నాభభు. మజఞుః – మజఞ ఇజయో భశేజోఴచ ఔతీణుః శతరం శతాం ఖతుః  
104ళ ళలో ఔభు. 971ళ నాభభు. మజఞుః – మజయఞ  మజఞతయోజఞవ మజఞఞ ంగో మజఞలసషనుః 
 

మజయఞ  ల  ైవివణు ుః – అని తైితోరశమశంశితభుఱో చిప్సయు. మజఞభుఱనినంటిచీత ఆరసధింఫడీలసడు, 
మజఞభు, మజఞస్సధనభు ఔూడ శ్రీభహావివణు లే.  
 

మజఞభుఖుర ంచి ధయాచఔభీు యచయత చఔకగస విళర ంచాయు – ఔయాఱు లసని పఱభుఱతో భనన 
ఫంధించన. మజఞభు ఔయాఫంధభుఱనండు విభుఔుో ఱన చీమున. స్సవయధభు ఱేఔుండా, 
అషంక్సయభున విడచి, ఱోఔశితాయధభు స్సగ ంచ శతాకయోభుఱు, తాోఖశ్రఱ మతనభుఱు, బఖళదారసధనా 
విధానభుఱు మజఞభుఱే. దరళోమజఞభుఱో తాన శంప్సదించిన ధనభున ఱోఔఔఱయోణాయధభు 
ల చిచంచదయు. తప్త మజఞభుఱో ధాోనభున బళఖళంతణనిల ైు ఱఖనభు చీముదయు. యోఖమజఞభుఱో 
నిమభభుఱు ప్సటించి ఇందిరమభుఱన నిమంతరంచదయు. తనన, తనలసనిని, తన నఱన, తన 
ఆఱోచనఱన శంూయుభుగస భాధళవేళక్ ై అర ంచట అనినంటిఔంటె గొ మజఞభు. 
 

బఖళంతణని శఔఱ క్సయోభుఱు, య్ఱఱు ఱోఔభునదధర ంచటక్ే గసని ఆమన అళుశయక్ోశం క్సద. ఔనఔ 
గోవిందడీ మజఞశవయూుడు.  
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ఈ నాభవిళయణన శ్రీఴంఔయుఱు భర ంత విశోర ంచాయు. శరవేషసమ్ దీలసనామ్ తణఴహి క్సయక్ో మజఞ ఆక్సరణే 
రళయోత ఇత – మజఞశవయూుడైిన శ్రీభనానరసమణుడు షవిరసాఖభుఱన అందజేవహ శఔఱ దీళతఱన 
శంతణవణు ఱుగస చీముచనానడు. 
దాురసణంఱో మజఞయూహయ ైన ఈఴవయుని ఇఱా ళర ుంచాయు –  

లేదప్సదో మూదంవిరుః ఔతీణషశో శ్చచతీభుకుః 
అగ న జిషవ వ ధయారోభాుః ఫరషాశ్రరోో  భహాతప్సుః 
............ 
నానాచఛందో ఖతథో ఖుషవ ోనివదాశనుః 
ఛామాతీన శషయోల  ైమయేుఴఽంఖ ఇలోచిరతిుః 
 

ఆ మజఞుయువణనఔు లేదాఱు - ప్సదాఱు; మూశోంభాఱు - క్ోయఱు; ఔతీణళుఱు - షస్సో ఱు; మాఖభునఔు 
లసడు చిత - భుకభు; అగ న - నాఱుఔ; ధయాభుఱు - రోభాఱు; తప్త నివణి ఱఖు ఫరా షాణుఱు - తఱ; 
అషవ రసతరా ఱు - చుఱు; లేదాంత ఴఽతణఱు - చివిఔభాఱు; శరళభు - తణండభు; ఆజోభు - భుఔుక; 
స్సభఘోవ - గొ ధవని; శతిమఱు - ఔభీ విఔభీభుఱు; ప్సర మశ్చచతోభుఱు - నకభుఱు; వుళు - 
జఞనళు; ఓదాా తరభు - ఆంతరభు (ేరఖు); షవ భభు - యౌంఖభు; పఱభుఱు - అళమలసఱు; లసముళు - 
అంతరసతా; భంతరా ఱు - ెదళుఱు; స్త భయశభు - యఔోభు; లేదాఱు - బుజఞఱు; లేది - శకందభు; షవిశు - 
ఖంధభు; షళోఔళోభుఱు - లేదాఱు; ప్సర ఖవంశ్చఔఱు - దీషభు; దానభు - షఽదమభు; ఉఔయాఱు - 
ెదళుఱు, ఖడడభు; రళయాయఱు - బూవణభుఱు; నానా ఛందశుఱు - భారసా ఱు; ఖుషవ ోనివతణో  - ఆశనభు; 
ఛామ అతని తన. అతడు ధయా శతోభముడు. నానాదీక్షఱచీ అర చంఫడునలసడు. యవతభుళఱె 
ఉననతణడు. 
 

భానళుడు నితోభున ంచభహామజఞభుఱన – దీళమజఞభు, ఋఴహమజఞభు, హతఽమజఞభు, అతథి 
మజఞభు, బూతమజఞభుఱన – ఆచర ంళఱమున. 
 

447. ఇజోుః 
శఔఱ ూజఱన అందక్ొనే (క్ేఔ) దీళుడు. 

ఒం ఇజఞోమ నభుః 
ఇజోమ్ అయహత ఇత ఇజోుః – ూజిందగ నలసడు. అనిన భంతరభుఱు షర  నాభభుఱు. అఖిఱ దీళతఱు 
షర  మళతాయభుఱు. అనిన ూజఱున అచోతణనక్ే చిందన. 
యऽేోనో దళీతా బక్సో  మజంత ీఴదీధమానివతాుః 
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తऽీహ భామళే క్ ంతమీ మజంతోవిధిూయవఔమ్ – గశత 9.23 

ఒ అయుజ నా! ఴదీాధ నివతణఱెైన బఔుో ఱు ఇతయ దీళతఱన ూజించినటిక్ూని లసయు ననన ూజించినటలో ! క్సని 
లసర  ూజఱు అవిధిూయవఔమ ైనవి (అనగస అజఞఞ నభుతో ఔూడునవి).  
(9.24) ఏఱనన శఔఱ మజఞభుఱఔు భోఔోన, స్సవమిని ఔూడ నేనే. 
 

శ్రీ బటటి ఱు భహా భాయతభు ళసంతయవభు (355.24)నండు ఉదాషర ంచాయు –  

య ేమజంత హతాన్ దలీసన్ ఫార షాణాన్ శషృతాఴనాన్ 

శయవబూతాంతరసతాానం వివణు మేళ మజంత త ీ

హతఽదీళతఱన, దీళతఱన, ఫరా షాణుఱన, అగ నని అర చంచీలసయు శయవబూతభుఱఔు అంతరసతాయ ైన 
శ్రీభహావివణు ళునే ఆరసధిశో నానయు. 
 

శ్రీ ఴంఔయుఱు షర ళంఴభు (3.40.27) నండు చిహన ఉదాషయణ –  

య ేమజంత భక  ుః ుణ్ైో రేేళతాదీన్ హతాణహ 
ఆతాానభాతానా నితోం వివణు మేళ మజంత త ీ

ఎళర ైతీ నితోభు ుణోమజఞభుఱచీ దీళతఱన, హతయుఱన అర చస్సో రో లసయు యభాతణాడైిన వివణు ళునే 
అర చశో నానయు. 
 

448. భశేజోుః 
ూజిందగ నలసర ఱో ఉతోభుడు. 

ఒం భశజేఞోమ నభుః 
 

శ్రీ భహావివణు ళు భాతరమే శంస్సయ చఔీభునండు ళసఴవతభుగస విభుక్ూోని ఔఱుఖజేము మోక్షభున 
రస్సదింఖఱడు. ఇతయ దీళతఱన ూజించటళఱన స్సభానోభఖు పఱభుఱు భాతరభు ఱభంచన. 
ఔనఔ శ్రీభహావివణు ళు భశేజుోడు. ఆమనన ూజించట శరోవతోభభు. శరసవశ దీళతాశ మోక్షపఱ 
దాతఽతావత్ ఇత భశజేోుః – అని శ్రీ ఴంఔయుఱు లసోకాోనించాయు. 
 

ఈ నాభభున భర ంత విళర శో  శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ – శ్రీభహావివణు ళు యభుయువణడు. అందయు 
దీళులళఔు ఆమనే ఆంతరసోమి. ఔనఔ నేయుగస భశేజుోని ూజించట ఉతోభభు. 
 

శ్రీ రసధాఔఽవుళసవహో  ి– అగ న యళమో దళీతానాం వివణు ుః యభుః – అని తైితోరశమ శంశితభు (5.5.1)ఱో చిప్సయు. 
అందయు దీళతఱఱో భనఔు దఖాయగసననన దీళుడు అగ న. యభభు (దయభుగసనననలసడు) వివణు ళు. 
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449. ఔీతణుః 
- ఔతీణళుఱు (వుళున ఫంధించ శోంబభుఖఱ మజఞభుఱు) దావరస ఆరసధింఫడులసడు. 
- అందర  క్ూమీఱఔు (నఱఔు) భూఱమ ైన ఴక్ూో – ఱేదా – అనిన నఱు చీవేలసడు. 

ఒం ఔీతల ేనభుః 
 

శఔఱ ఴక్ూో శందఱు వినియోగ ంచి, నిర ేవిమ ైన పయౌతభునాశ్చంచి, నిమమిత క్సఱర మితఱో స్సగ ంచ 
మజఞభు ఔతీణళు. దఽఢమ ైన శంఔఱభు, దీక్షాఫదధమ ైన రమతనభు, అచంచఱమ ైన విళసవశభు 
ఔతీణళునఔు ఆళఴోఔభుఱు. వీటనినంటిదావరస అర చంఫడీ దీళుడు ఖనఔ లసశదీళుడీ ఔతీణళు.  
అగ నషతి భాదమాశుో శంస్సథ ుః ఔీతళ ఈర తుః 
ఆరసధోుః క్ూమీత ీతివైె్ో ుః ఇత ఔీతణరశర తుః 
అగ నషతి భాది ఏడు మాఖభుఱు ఔీతణళుఱు. లసనిదావరస ఆరసధింఫడులసడు ఖనఔ దీళుడు ఔతీణళు. 
446ళ నాభభు ‘మజఞుః’. 449ళ నాభభు ‘ఔతీణుః’. గశతఱోని 9.16 ళలో ఔభు దావరస ఇవి లేయులేయని 
ఖశీింనఖున.  
 

అషం ఔతీణ యషం మజఞుః శవధాష భష భౌవధమ్ 

భంతోర ऽష భషమలేసజో భషభగ నయషం షృతమ్ 

నేనే ఔతీణళున. నేనే మజఞభున. శవధమున నేనే. ఒవధఱు నేనే. నేనే భంతరభున. నేనే గఽతభున. 
నేనే అగ నని. షవ భయూ క్ూమీన నేనే. 
 

మజఞభు – దీక్షతో ఆచర ంచ ధయాక్సయోభుఱు – ఇవి 3 విధాఱు. 
ప్సఔ మజఞఞ ఱు భయఱ 7 విధభుఱు – (1) ఓప్సశన (2) స్సథ య్ప్సఔభు (3) ల ైఴవదీళభు (4) అవిఔభీు 
(5) భాశళసీదధభు (6) శయఫయౌ (7) ఈళసన ఫయౌ. 
షవిరసోగసఱు భయఱ 7 విధభుఱు – (1) అగ నషవ తరా ఱు (2) దయీూర ుభాశఱు (3) అఖమీణం 
(4) చాతణరసాస్సోఱు (5) హండహతఽమజఞఞ ఱు (6) నియూఢ వుఫంధభు (7) స్ౌతరా భణి. 
స్త భ శంశథఱు ఱేదా ఔీతణళుఱు అనగస జయోతషతి భాది మాఖభుఱు. వీటిఱో మూశోంబభు ఉండున. ఇవి 
భయఱ 7 విధభుఱు – (1) అగ నషతి భభు (2) అతోగ నషతి భభు (3) ఉఔథభు (4) అతరసతరభు 
(5) ఆప్తో రసోభభు (6) లసజేమభు (7) ప్ౌండరశఔభు. 
ంచ భహామజఞఞ ఱు 
(1) ఫరషా మజఞభు – లేదభుఱ ప్సరసమణ, ఫో ధన 

(2) హతఽమజఞభు – హతఽదీళతఱఔు తయణమొశఖుట 

(3) దీళమజఞభు – అగ నదావరస దీళతఱఔు షవిశు శభర ంచట 
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(4) బూత మజఞభు – శఔఱ ప్సర ణుఱఔు నితాోననభుఱో భాఖభు అర ంచట 

(5) భనవో మజఞభు – అతధఱన, శఔఱ జనఱన ఆదర ంచట. 
 

శ్రీ బటటి ఱ లసోకో రక్సయభు –  446ళ నాభభు. మజఞుః – ంచ భహామజఞభుఱు, ఏడు ప్సఔమజఞభుఱు 
ఔూడ శ్రీభహావివణు ళు శవయూభుఱే. 449ళ నాభభు.  ఔతీణుః – 7 స్త భశంశథఱు శ్రీభహావివణు శవయూభుఱే. 
 

‘ఔతీణుః’ నాభభున శ్రీ శతోదీలో లసవహవు  ‘క్ూమీ’ అనే అయథభుఱో విళర ంచాయు. క్ూీమత ఇత ఔతీణుః – 

అనినంటిని చీవేలసడు గోవిందడీ. 
  
450. శతరమ్ 

- శతరమాఖభు దావరస ఆరసధింఫడులసడు. 
-  శతణయువణఱన క్సచలసడు. 
- అంతటిని నడుులసడు. 

ఒం శతార మ నభుః 
 

ఫషృక్సఱానఔే మజభానక్ ేవిధచిోదిత ీ

శతీర శదారసధో మా శతరం స్సుతీుదతీత చ 

ళసశోంిఱో చిఫడు, అనేఔభంది చీత అనేఔస్సయుో  చీమఫడీ శతరమాఖభుచీ ఆరసధించఫడులసడు. 
శతరమాఖభు అంటల 18 మొదఱు 100 రోజుఱళయఔు చీవే ఔ మజఞభు. ఱోఔఔఱయోణభు క్ొయఔు ెఔుకభంది 
చీవేది. శ్రీ బటటి ఱు తభ లసోకోఱో – దయీఘక్సఱ ఫషృమజభానఔ భాశ చోదనా ఱక్షణమ్ శతరమ్ – అని 
విళర ంచాయు. (ెఔుకభందిక్ూ ఆషయ విరసభాది శదప్సమాఱు ఔయౌగ ంచీ ఖఽహాఱన ‘శతరభుఱు’ అంటాయు) . 
అనిన విధాఱ మాగసఱు వివణు యూప్సఱు ఖనఔ బఖళంతణని నాభభు ‘శతరభు’. 
 

శ్రీ ఴంఔయుఱ లసోకో – శతుః తార ణమత ఇత శతరమ్ – శజజనఱన క్సప్సడులసడు ఖనఔ శతరభు. 
 

శ్రీ శతోదీలో లసవహవు  – వదత ఖచఛత శయవతర – శద్ - వదత - ఔదఱునది, ఔదియౌంచనది. అనిన చోటోఔు 
ల ఱళళలసడు ‘శతరమ్’. భరొఔ విళయణ – రంచభున ఔదియౌంచలసడు – శతరమత ీవిస్సో యమత విఴవమ్ ఇత 
శతరమ్ – బఖళంతణని శఽఴహి  మందంతట ఈ బఖళదా ణభు క్సనళచచన. ఖుండిక్సమ ఔదఱుతణంది గసని 
క్ేచోట ఉంటటంది. 
 

451. శతాంఖతుః 
శతణయువణఱఔు ఖభోభు. 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ 

48ళ ళలో ఔభు - 6 ళ జేీ 

ఒం శతాంఖతయ ేనభుః 
 

ఇదీ నాభభు 20ళ ళలో ఔభుఱో 186ళ నాభభుగస ళచిచనది. 
20ళ ళలో ఔభు. 186ళ నాభభు. శతాంఖతుః – భశషేసవస్త  భశీబరసో  శ్రీనిలసశుః శతాంఖతుః 
48ళ ళలో ఔభు. 451ళ నాభభు. శతాంఖతుః – మజఞ ఇజయో భశజేోఴచ ఔతీణుః శతరం శతాంఖతుః 
 

శ్రీ ఴంఔయుఱ భావోభు – శతామ్ - భుభుక్షాణామ్ న అనో ఖతుః ఇత శతాంఖతుః – మోక్షభు క్ోయులసర క్ూ 
లేరొఔ ఖత యొఱోద. అంఫుజయదయ దిళో ప్సదాయవిందభుఱందీ లసర  భనశ ఱఖనమ ై ముండున. వినా 
లంేఔటలఴం న నాధో న నాధుః. 
  
శ్రీ బటటి ఱ లసోకో – ఇంతఔుభుంద నాభభునంద ‘రళఽతో ధయాభు’ (ఐశిఔ భోఖభాఖోభుఱు క్ోయుట) 
ననశర ంచలసర  ఱక్షోభు బఖలసనడు అని చిడమ ైనది.  ఈ నాభభునంద ‘నిళఽతో ధయాభు’ (ఐశిఔ 
భోఖభాఖోభుఱనండు వియక్ూో) క్ోయులసర క్ూ ఔూడ బఖలసనడీ యభఖభోభభని ఈ నాభభునంద 
తియౌమళచచచననది. 
రళఽతో ధయానిషసు నాం ఖతయోశో శతాంఖతుః 
నిళఽతో ధయా నిషసు నాం ఖతయోశో శతాంఖతుః 
ఇందఔు వివణు ురసణభు (2.8.94)నండు శ్రీ బటటి ఱు చిహన రభాణభు –  

నియూే త దోవ ంక్సనాం మతీనాం శంముతాతానాం 

స్సథ నం తతయభం విర ుణోప్స ర క్షయే 
ఒ ఫరా షాణోతోభా! దోవభుఱనే ఫుయదన ఔడుగ లేశక్ొననలసయు, ుణోప్సభుఱ రభాళభు 
నశ్చంజేశక్ొననలసయు, శంముతాతణాఱు అయన మతణఱఔు ఇది యభదభు. 
 

శ్రీ చినామానంద – ‘ఖత’ అనగస భాయాభు, ఖభోభు అని ర ండయథభుఱునానయ. స్సధళుఱఔు 
శ్రీభనానరసమణుడీ భాయాభు, ఖభోభు, శతాంఖత. 
 

చయిౌల  ైచటిభల  ైభనవహథతణడల  ైచినార ోల  ైఆతాల ై 
ళఱన  ైక్ోర కఱ ంటల  ైవిబుడల  ైళర ోఱుో  నినననఱోక్ే 
ఱుల ంటన్ ఫడు ఱోఔ భఔకటా ళఽధాఫదాధ ఴమమ  ైప్త య డున్.... 
 

452. శయవదరశీ  
అంతటిని చశో ండీలసడు. 

ఒం శయవదర ీ న ేనభుః 
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48ళ ళలో ఔభు - 7 ళ జేీ 

 

ధరసాధరసాచ తౌ శర వ అధోక్షయతణభాదరసత్ 

శయవదా శ్రఱభవేో త శయవదరశీ  తతశాఽతుః 
బఖలసనడు అందర క్ూని అంతరసోమి ఖనఔ అందర  క్సయోభుఱన, భంచివి గసని చిడువి గసని – చచచనే 
ముండున. శయుోడు ఱోఔభునఔు చక్షుళని, అంతటిక్ీ ల ఱుఖని అనానయు. చీమళఱవహన నఱు చీవహనా, 
చీమఔూడనివి చీవహనా, చీమళఱవహనవి చీమఔునాన – అనినంటిక్ీ శ్రీభనానరసమణుడీ స్సక్షు. అందర క్ీ 
అంతరసోమి. ఔనఔ బఖళంతణనిక్ూ రత ఔయౌగ ంచీ నఱు భాతరమే చీమాయౌ. (అనఔూఱో శంఔఱమ్, 
రతఔూఱో ళయజనమ్) అని ధయాచఔభీు యచయత విళర ంచాయు. 
 

జఞఞ న చక్షుయాఖలసన్ వివణు ుః – అని ఈ నాభభున విళర శో  శ్రీ శతోదీలో లసవహవు  రవహదధ  ఴఽతనండు 
ఉదాషర ంచాయు –  

శషశర శ్రరసో  ుయువుః శషస్సర క్షుః శషశరప్సత్ 

విఴవతఴచక్షుయుతుః విఴవతోభుకయ విఴవతో ఫాషృయుత విఴవతస్సత్ 

శయిణోయేన శవితా యధనీ దీలో మాత బుళనాని ఴోన్ 

 

ఇదీ భాళభు గశత (13.13) ళలో ఔభుఱోఔూడ ఉననది –  

శయవతుః ప్సణిప్సదం తత్ శయవతోऽక్షు శ్చరోభుకమ్ 

శయవతుః ఴఽతభాన్ ఱోక్ ేశయవభాళఽతో తవు త. 
 

10ళ ళలో ఔభుఱోని ‘శయవదయీనుః’, 22ళ ళలో ఔభుఱోని ‘శయవదఽక్’ నాభభుఱు ఈ నాభభునఔు దఖాయ 
భాళభుఱు ఔయౌగ ముననవి. 
 

453. విభుక్సో తాా 

       నిళఽతాో తాా 

ఈ ళలో ఔభుఱో నాభభు శ్రీ ఴంఔయుఱ ప్సఠభు రక్సయభు ‘విభుక్సో తాా’. భర ము శ్రీ బటటి ఱ ప్సఠభు 
రక్సయభు ‘నిళఽతాో తాా’. 
నిళఽతాో తాా 

- వివమభుఱనండు విభుకమ ైన భనశు ఖఱలసడు. 
- నిళఽతో ధయాభు ప్సటించలసర క్ూ ఆతా (ఆతీాముడు). 
విభుక్సో తాా 

- శషజభుగస, శవభాళవహదధభుగస భుఔుో డైిన ఆతా 

- ఫంధభుఱు ఱేనిలసడు. 
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48ళ ళలో ఔభు - 8 ళ జేీ 

ఒం విభుక్సో తాన ేనభుః 
ఒం నిళఽతాో తాన ేనభుః. 
 

‘నిళఽతాో తాా’ నాభభు నాఱుఖుభాయుో  శో తంఫడునది. 
25ళ ళలో ఔభు. 231ళ నాభభు. నిళఽతాో తాా – ఆళయోనో నిళఽతాో తాా శంళఽతుః శంరభయేనుః 
48ళ ళలో ఔభు. 453ళ నాభభు (శ్రీ బటటి ఱ ప్సఠభు రక్సయభు). నిళఽతాో తాా – శయవదరశీ నిళఽతాో తాా శయవజయఞ  
జఞఞ నభుతోభమ్ 

64ళ ళలో ఔభు. 604ళ నాభభు. నిళఽతాో తాా – అనిళరశో నిళఽతాో తాా శంక్షపే్సో  క్షభేఔఽచిఛళుః 
83ళ ళలో ఔభు. 780ళ నాభభు. నిళఽతాో తాా – శభాళరోో  నిళఽతాో తాా దయజయో దయతఔభీుః 
 

శ్రీ ఴంఔయుఱ లసోకో రక్సయభు 48ళ ళలో ఔభుఱో ‘విభుక్సో తాా’ అనిము, 83ళ ళలో ఔభుఱో ‘అనిళఽతాో తాా’ 
అనిము చిఫడిన. 
 

శ్రీ బటటి ఱ లసోకో – 

నిళఽతో ధరసాచాయోతావత్ వివయేభోో నిళఽతోభత్ 

భనో మశో నిళఽతాో తాా నయనారసమణాతాఔుః 
బఖలసనడు నయనారసమణుఱుగస అళతర ంచి నిళఽతో ధయాభు ఫో ధించిన. నారసమణుడు ఫో ధించిన నిళఽతో 
ధయాభున నియాభ తభుదావరస నయుడు ప్సటించిన. యభల ైరసఖోభు నళఱంబంచిన. ఏదయనా 
నారసమణుని క్ొయక్ే చీమాఱని, అఱా చీయంచీదిఔూడా నారసమణుడీనని తియౌే ఈ ుణోనాభభుఱో 
అషసి క్షరశ భంతరభు, నయనారసమణాళతాయభు శమిాయతభుఱెైముననవి. ఒం నిళఽతాో తానే నభుః. 
 

604ళ నాభభునఔు శ్రీ బటటి ఱ లసోకో – నిళఽతోధయాభు ప్సటించలసర క్ూ ఆతా. అటిి జఞఞ నఱన బఖలసనడు 
తన శవయూభుగస అనఖశీించనని శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ విళర ంచాయు. 
 

780ళ నాభ విళయణఱో శ్రీ బటటి ఱు ‘నిళఽతో’క్ూ భరొఔ భాళభున ఖశీించాయు. తానే శఽఴహి చీవహనా 
బఖళంతణడు ఐశిఔ వివమభుఱఔు శంూయుభుగస అతీతణడు. శవతశో  తత్ అశభాత భనుః – ఆమన 
ఔయుణాభూర ోయ ై ఱోఔభుఱన శఽజించినగసని ఱోఔభుఱో జర గేవి శ్రీభనానరసమణుని రభావితభు 
చీమళు. 
 

231ళ నాభభునఔు శ్రీ బటటి ఱ విళయణ – అనినంటిఔంటె భషవ ననతభఖు యభద తతవభూర ో. యభ 
ుయువణడు. యభాతణాడు. యభాుో డు. యంధాభుడు. యమేఴవయుడు. 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ 

48ళ ళలో ఔభు - 9 ళ జేీ 

శ్రీ ఴంఔయుఱ లసోకో – శవభాళవహదధంగసనే భుక్ూోని ప్ ందిమునన ఆతా. ఔయాఫంధభుఱఔతీతణడు, ఱోఔ 
ఔఱయోణభునక్ే శయవక్సయోభుఱు చీములసడు ఖనఔ శ్రీభహావివణు ళు ‘విభుక్సో తాా’. 
శ్రీ శతోదీలో లసవహవు  విళయణ – జఖతణో ఱో అనినంటిక్ూ, అందర క్ూని లసశదీళుడీ అంతరసోమియ ైనాగసని ఆ 
యభాతణాడు దీనిమందన ఫంధింఫడఱేద ఖనఔ శ్రీషర యే విభుక్సో తణాడు, నిళఽతాో తణాడు. 
 

454. శయవజఞుః 
- శఔఱ జీళుఱఔున తానే అంతరసోమిమని శవమభుగస తనన తాన ర గ నలసడు. ఔనఔ శయవభున 
తిఱవహనలసడు. 
- శయవభు తాన య ైనలసడు. శయవభు తియౌవహనలసడు. 

ఒం శయవజఞఞ మ నభుః 
 

ఈ శప్సో క్షరశ భంతరభు జఞఞ నరదభు. భయఱ 821ళ నాభభుగస ళచచన. 
48ళ ళలో ఔభు. 454ళ నాభభు. శయవజఞుః – శయవదరశీ  విభుక్సో తాా శయవజయఞ జఞఞ నభుతోభమ్ 

87ళ ళలో ఔభు. 821ళ నాభభు. శయవజఞుః – అభఽతాళలऽభఽతళుుః శయవజఞుః శయవతోభుకుః 
 

శ్రీ బటటి ఱ లసోకో – జఖతణో ఱోని శభశోభునఔు అంతరసోమిమని బఖలసనడు తనన తానే తియౌవహనలసడు. 
తానే ఉతోభధయాభు, తానే ఉతోభ ఖభోభు, తానే ఉతోభ స్సధనభు అని య ర గ నలసడు. ఒం శయవజఞఞ మ 
నభుః. 
స్సవతానా శవభాతాానం మఴచ జఞనాత క్ళేఱమ్ 

శయవజఞశుతణ విజేఞముః శప్సో రోు  జఞఞ నదో భనుః 
ెర మతయుమొయ 4.9.6 – ఉలఖతణో  ఎఱాో మ్ అరవిీర్ 

 

శ్రీ ఴంఔయుఱ భావోభు – శయవఴచ అస్ౌ జఞఞ ఴచ ఇత – అంతము తాన ైనలసడు. అంతము తియౌవహనలసడు. 
ఇందఔు శ్రీ రసధాఔఽవుళసవహో  ిఴఽతణఱనండు ఱు ఉదాషయణఱనిచాచయు –  

భుండక్ోనివతణో  1.1.9 – ముః శయవజఞుః శయవవిత్ 

రళలననివతణో  4.10 – శ శయవజఞుః శయవతో బళత 

ళవవతాఴవరోనివతణో  2.6.2,16 – శ విఴవఔఽత్ విఴవవిద్ ఆతాయోనిుః జఞుః క్సఱక్సఱో ఖుణ ీశయవవిదోుః 
 

455. జఞఞ నభుతోభమ్ 

- అనినంటిఔంటె ఉతోభమ ైన శ్రీల ైవుళ ధయాభున, ప్సంచరసతరా ఖభభన రస్సదించినలసడు. 
- అనినంటిఔంటె ఉతోభమ ైన, నితోమ ైన, శతోమ ైన, అనాదియ ైన, అవిచిఛననమ ైన, అనంతమ ైన, 
ళసఴవతమ ైనలసడు. 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ 

48ళ ళలో ఔభు - 10 ళ జేీ 

ఒం ఉతోభామ జఞఞ నామ నభుః 
ఒం జఞఞ నామ ఉతోభామ నభుః 
 

శ్రీ బటటి ఱ లసోకో –  

యఴచ ల వైులోధయాుః శరోవऽవహా న్ జఞఞ మత ీమతుః 
శరవేషసం ళవమీస్సం భూఱం శ జేఞమం జఞఞ నభుతోభమ్ 

అనిన ధయాభుఱఔంటె ఉతోభమ ైన శ్రీల ైవుళధయాభున తియౌమజేవహనలసడు. శయవుః రో ల వైులో ధయాుః జఞఞ మత ీ
అవహాన్ ఇత జఞఞ నభుతోభమ్. ఇంక్స బఖళంతణడు ప్సంచరసతరభున ఉదీశ్చంచిన. ఇది ఉతోభ జఞఞ నభు. 
ఠంతమ్ అనిఴమ్ ళసశోిమ్ ప్సంచరసతర ుయశుయమ్. 
 

శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ నభాాఱయవయు యచనన రస్సో వించాయు. మిఔక జఞఞ నభూర ోమాగ మ లేదవిలఔుక 
(తయుల ైమోయ 4.7.10). 
 

శ్రీ ఴంఔయుఱ భావోభు – రఔఽవిమ్ అజనోమ్ అనళచిఛననమ్ శయవశో స్సధఔమ్ ఇత జఞఞ నభుతోభమ్.  
యఫరషాభు అనంతభు. దీఴక్సఱభుఱచీ ర చిఛననభు క్సనిది. ఆదోంత యశితభు. శరోవతోభభు. 
ఏదయనా స్సధించటఔు అతణోననత భాయాభు. శతోమ్ జఞఞ నమ్ అనంతమ్ ఫరషా (తైితోరశయోనివతణో ). 
ఔనఔ యఫరషామే ఉతోభజఞఞ నభు. 
 

స్సభానోజఞఞ నభునఔు, ఉతోభ జఞఞ నభునఔు శ్రీ రసధాఔఽవుళసవహో  ిచిహన అంతయభు – ఔ ళోక్ూో ఏమ ైనా 
ళశో ళున చచినుడు, ఆ జఞఞ నభునఔు క్ొనిన ర మితణఱుండున. చచీలసని దఽఴహి , ఴక్ూో, ఆ ళశో ళుైె 
డీ క్సంత, ఇయుళుయఔు ఉనన దయభు, ఆ ళశో ళు ర భాణభు – ఇళన్నన ర మితణఱు. క్సని 
ఆతాజఞఞ నభునఔు ఇందిరమాఱ ర మితణఱు ళర ోంచళు. అది ఉతోభ జఞఞ నభు.  
 

శ్రీ శతోదీలో లసవహవు  ఉదాషర ంచిన వీుతలసఔోభుఱు –  

శతరమ్ శతరశో యో లేద 

శ లదే ఫరషాణమ్ భషత్ 

భషత్ ఫరషాభున ఖుర ంచి తియౌవహనలసడు తియౌమళఱవహనలసటిఱో ఉతోభమ ైనదానిని తియౌవహనలసడు. 
  
(1) శీ్ర నయవహంషన్ ఔఽవుభాచార  ఆంఖో యచనఔు ఇద ితఱిుఖు అనలసదభు.  
(2) బఖళదీా త ళలో ఔభుఱ తాతయోభు గశతాెరస్, గోయకూర్ రచయణనండు.  



వీౄ వివణు  శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ 

49ళ శ్లో కభు - 1 ళ ేజీ 

 
 

 

 

 

 

శళరత్ః శభుఖః శక్ష్మః శఘోవః శఖదః శషఽత్ |  
భనోషరో జిత్క్రీ ధో  వీయఫాషృరవి దాయణః || (49) 

 

 

 

 

456. శళరత్ః 
- ఴయణాగత్ణఱకు అబమభున రవెసద ించట – అన చకకని ళరత్భు గఱవసడు. 
- నయనారసమణాళతాయభున గొ ళరత్భు (త్భు) ఆచరవించినవసడు. 
- తాన రవగహీ ించ న ైవేదయభు వివమమ ై భించి నిమభభు గఱవసడు (కుచీఱునిళింటి బకుో ఱు 
అరవించినదానిని స్ికరవించవసడు). 
- ఱోకుఱకు భాయగదయశకభుగసనిండుటక్ ై నిత్యకరసమద  ళరత్భుఱన ఆచరవించవసడు. 

ఒిం శళరతామ నభః 
 

భయఱ ఈ నాభభు 88ళ శ్లో కభుఱో 824ళ నాభభుగస శో తింఫడినద . 
49ళ శ్లో కభు. 456ళ నాభభు. శళరత్ః – శళరత్ః శభుఖః శక్ష్మః శఘోవః శఖదః శషఽత్ 

88ళ శ్లో కభు. 824ళ నాభభు. శళరత్ః – శఱబః శళరత్ః స్హదధ ః ఴత్ణర జిత్ ఴత్ణర తానః  
 

వౄీ బటటు ఱు 824ళ నాభభునకు, వౄీ ఴింకయుఱు ఈ 456ళ నాభభునకు వౄీరసభచిందర ని ఴయణాగత్తరా ణ 
రసమణత్ యభుగస విళయణ ఇచాాయు. అిందకు వసయు ముదధక్సిండఱోని రస్హదధ  శ్లో కభు (18.34)న 
ఉదషరవించాయు. 
శకఽదళీ రనానమ త్వసస్మత మాచత ీ 
అబమిం శయిబూతభీ్యయ దదామయయత్ద్ ళరత్ిం భభ. 
„నేన నీవసడన. యక్ిింుభు‟ అని కకభార ైనన ననన  మాచిించినవసనిక్ి శయిబూత్భుఱనిండి 
అబమభున రవెసద ింత్ణన. ఇద  నా ళరత్భు. 
 



వీౄ వివణు  శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ 

49ళ శ్లో కభు - 2 ళ ేజీ 

ఇదీ విళయణకు వౄీ వి.వి. రసభానజన్ నభామళ్విర్ వౄీశక్ిోనిండి ఉదాషరవించాయు – ఴయణభాగుమ్ త్నతాళ్ 
అడిిైందాయగత్క్ ఱాో మ్ (తయువ ైమోయ 9.10.5) 
 

88ళ శ్లో కభుఱోని „శళరత్ః‟ నాభభునకు వౄీ ఴింకయుఱు చిహన విళయణ. ళరత్మత – ఆనింద ించవసడు; 
శళరత్ః – కుచీఱునిళింటి బకుో ఱు శభరవించినదానిని గ ైక్ొని శింత్స్హించవసడు.  
 

(„గీతాత్త్ివివేచనీ వసయఖయ‟నిండి ఈ శదాభుని కథ భ్ాగభు శింగీహ చినద )  శదాభుడు (కుచీఱుడు) వౄీకఽవణు నకు 
ఫాఱయభుత్ణర డు. శషనుసఠవ. వేదవేతో్. వివమ వియకుో డు. శ్సింత్చిత్ణో డు. త్దరవ క్సఱభున దయభయ దారవదరయభునకు 
ఱోనయ్యయన. అత్ని భ్ారసయబిడడఱు ఆకయౌతో అఱభటిించిరవ. భ్ాయయ అబయయధన మయయకు శదాభుడు త్న ఫాఱయభుత్ణర డిైన 
వౄీకఽవుబగవసనని దరవశింత్ఱచిన. ఎటలో  భ్ాయయ య్ేయయచిన నాఱుగు హడిక్ లళ అటటకుఱు త్న జీయుళశోరభుఱో 
భూటగటటు క్ొని దీళదీళుని దరవశించటకు దాియకకు చీర న. శదాభుడు త్నక్ొయక్ ై వేచిమునానడని 
దాియనుసఱకునిదాిరస వినన కఽవణు డు కక ఉదటటన ఱేచి యుగవడి 
కయభరవధ న దయుగస జని 

రవయింబణభాచరవించి, ఫింధస్నేష 

శపయణన్ దోడిో చిా, శభా 
దయభున గూయుాిండఫటెటు  దన త్ఱభునన్ 

 

 
శదాభుడు వీౄకఽవణు ని శిందరవశించట – 17ళ ఴతాఫదు చిత్రిం. విక్ుడమిానిండ ి

 

శదాభుని దీనదఴన జూచి అచయత్ణని గుిండి నీయయ్యయన. చియౌక్సని గుిండిఱకు షత్ణో క్ొని, వెసదయభుగస 
అింత్ఃుయభుఱోనికి్ గొనినుత య్, త్న త్ఱభు ై కూయుాిండఫెటటున. ూజావెసభగవీని శిమభుగస తిచిా, త్న 
చీత్ణఱతోనే ఆమన నుసదభుఱు కడిగవ, దీళదీళుడా నుసదజఱభున త్న వృయభు ై జఱుో క్ొన న. హద శగింధ 
దరళయభుఱతో శత్కరవించి, భ్యజనభునిడి, తాింఫూఱభు శభరవించిన. వౄీయుకి్మణీదీవి త్న చిఱుఱతో శవే విింజాభయఱు 
వీచచిండగస చినననాటి భుచాటటో  చివెసగ న. ఆ దఽఴయభున చచిన అింత్ఃుయక్సింత్ఱు కుచీఱుని 
వెౌభ్ాగయభున ఇటటో  రఴింస్హించిరవ – 



వీౄ వివణు  శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ 

49ళ శ్లో కభు - 3 ళ ేజీ 

ఏభు త్ింఫు స్సే్ నొక్ొ య్వ ధయణదీ విజోతో్భుిండు, తొల్ 

ఫాభున యోగవవిశపయదనుసశయకుడి,ై త్నరసయు నీ జగ 

తావాభు యభాధ నాధ నిజత్ఱభునన్ ళస్హయ్ించిముననవస 
డ ీభషనీమ భూరవోక్ నయ్ ేభునిుింగళుఱ ింత్వసయఱున్? 
 

క్ొింత్ త్డళునకు వౄీనివసశడు త్న హరమభుత్ణర నితో – భుత్రభా! నాకే్మ ైన క్సనక తిచిాతవస? బకుో ఱు ేరభతో ఇచిాన 
శిఱళశో ళున కూడ నేన గొగస భ్ావిింత్ణన. ఏఱనన నేన ేరభ ఆకయౌతోనననవసడన. బకోి్యహ త్ణఱు ఎన ననిన 
క్సనకఱు శభరవించినన అవి నాకు శింత్ఽహో కయభుఱు గసళు – అని స్హమత్భుతో యౌక్ న. 
 

త్రిం ువిం పఱిం తోమిం యో మయ బక్సో య రమచఛత 

త్దషిం బకుో యషఽత్ భశ్సనభు రమతాత్మనః – (వసయశని యచన) 
 

దలమ నైన ఫువమ నైన 
పఱమ నైన శయౌఱమ నై ఫామని బక్ిోన్ 

గొయౌచిన జనఱరవించిన 

న ఱభున్ యుచిరసననభుగన  య్నే బుజిింత్ణన్ – (నుత త్న తిఱుగు స్ేత్) 
 

త్న భుత్ణర డు నివసకభబకుో డు. తళరత్య్యైన భ్ాయయ నుసర యధన ై ఫాఱయభుత్ణర ని కడకు ళచిాన అని శరసిింత్రసయభు షరవ 
గీహ ించినాడు. దీళత్ఱకున దయోబభుఱ ైన శిందఱన (భ్యగ మోక్ష్భుఱన) అత్నికి్ రవెసద ిం నిఴాయ్ించినాడు. 
శింక్రచిించచనన శదాభుని జీయుళశోరు భూటన బగవసనడు చొయళగస ఱాగుక్ొనగస ఆ భూట చినిగవ అటటకుఱు 
చిదర ైనవి. అుడా వౄీళక్షింకి్త్ణడు ఆ అటటకుఱన ఏయుక్ొని తనచ ఇటోన న. 
ననేి త్ దనీత్ిం మయ, యభ రణనిం శఖ!ే 
త్యమింత్యింగ భాిం విఴిమయత ీఽథక త్ిండుఱాః 
భుత్రభా! నీళు తిచిాన ఈ అటటకుఱ క్సనకయ్ే ననన భుకి్కయౌ రశనననిగస జేస్హనద . ఈ అటటకుఱు ననన, 
నాతోఫాటట శభశో విఴిభున శింత్ఽహో  రచినవి.  అనచ క హడిక్ డు అటటకుఱు ఆయగవించి వౄీదీళదీళుడు 
భరవయొక హడిక్ డు తీస్హక్ొనఫో ళుచిండగస ఆమనన యుకి్మణీదీవి వసరవించినద . 
భుయషయుడు హడకి్ డటటకుఱు  
కయభృగ నాయగవించి, క్ౌత్ూషయౌయ్య ై
భరమిున, బిడకి్ డు గొన ద 

త్కయ భుడు టిు , కభఱ కయభుఱన్ 

 

వె ింనుసయగ నిత్నిక్ ిఫషృ 

శిందఱింద ిం నివిమ చాఱున నిక బ 

క్ిిం ళఱళద, తరజగ 

త్వింత్కయ! దళీదళీ! శరసిత్మ షర!ీ 
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క్ొఱద  ద నభుఱ హద శదాభుడు త్న ఇింటికరవగ న. బగళింత్ణని అనగీషభుతో అత్నికి్ అనుసయ శిందఱు 
కూడిన. శదాభుడు జీవిత్భింత్ము అనాశకో భ్ాళభుతో గడి న. ఎఱోవేలఱ బగళింత్ణని బజిించచనే 
ముిండిన. 
 

వౄీ రసధాకఽవుశ్సస్హో ర శచన – నయనారసమణాళతాయభున బగవసనడు శకఱ నిమభభుఱతో 
త్భాచరవించిన. ళరత్భు అనగస నిమభభు, నిమింత్రణ. కనక బగవసనడు శళరత్ణడు. 
 

వౄీ చినమమానింద విళయణ – నయనారసమణాళతాయభున దీళుడు ఫదరవక్సఴీభభున తీళరమ ైన ళరత్భు 
(త్భు) ఆచరవించిన. కనక ఆమన శళరత్ణడు. 
 

ఈ 456ళ నాభభునకు వౄీ బటటు ఱ విళయణ – శ-ళరత్ణడు అనగస శత్కయమఱన చకకగస ఆచరవించవసడు. 
బగళింత్ణడు అనిన కయమపఱభుఱకున, కుఱధయమభుఱకున అతీత్ణడైినన, శకఱ అనవసా నభుఱన 
అళతాయ శభమభున ఴదీధగస ఆచరవించన గనక ఆమన శళరత్ణడు. 
గీత్ 3.21, 22, 23 
మదయదాచయత శ్రవాీః త్తో్దవీేత్రో జనః 
శ మత్్రభాణిం కుయుత ీఱోకశోదనళయోతీ 
న మయ నుసరసా స్హో  కయోళయిం తరవణ ఱోక్వేణ క్ిించన 

నానవసోభవసోళయిం ళయో ఏళ చ కయమణి 
మద షయమిం న ళరేోమిం జాత్ణ కయమణయత్ింద రత్ః 
భభళరసో ానళయోింత ీభనవసయః నుసయా శయిఴః 
శ్రవీణా డైిన ుయువణని ఆచయణభునే ఇత్యుఱు అనశరవింత్ణయు. అత్డు నియౌహన రభాణభుఱన నుసటిించిదయు. 
అయుు నా! భుఱోో కభుఱఱో నాకు కయోళయభుగసని, ను ిందళఱస్హముననద గసని ఱేద. ఐనన నేన కయమఱమింద 
రళరవోఱుో చనానన. ఏఱనన ఎుడైినన నేన కరసమచయణభునింద ళరవోించకునన ఇత్యుఱు కూడ నా 
భాయగభున అనశరవించచ కయమఱన విశమరవింత్ణయు. 
 

భీవణమని ఫరషమచయయళరత్భు, షరవఴాిందర ని శత్యళరత్భు వసరవని భవేత్ణమఱన చీస్ న. శళరత్త్ిభునకు 
ఇవి ఉదాషయణఱని ధయమచకభీు యచయ్త్ విళరవించాయు. 
 

457నిండి 463ళయకు నాభభుఱన వౄీ బటటు ఱు నయనారసమణాళతాయ యభుగసన, మోహ నీ అళతాయ 
యభుగసన కూడ  వసయఖాయనిించాయు. 
 

457. శభుఖః 
- శిందయమ ైన భుఖభు గఱవసడు. 
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- శఖదఃఖభుఱన దిిందిభుఱమిందన రశననభుఖడైి ముిండువసడు. 
- ఫరషమన శఽజిించి ఆమనకు వేదభుఱు ఫో ధ ించినవసడు. 
- అభఽత్భున ధరవించిన చిందర నిళింటి భుఖభుగఱ మోహ ని. 

ఒిం శభుఖామ నభః 
 

ధాయత్ాణాిం వివయ్ ేమశయ శరశననిం భనోషయిం భుఖ భస్ోత శభుఖః – త్నన ధాయనిించీవసయు, 
ఉనుసస్హించీవసయు అయ్న బకుో ఱ వివమింఱో రశననమ ైన భుఖభు గఱవసడు శభుఖడు. 
 

శ్లబనిం భుఖిం మశయ శ శభుఖః – అిందమ ైన భుఖభు గఱవసడు శభుఖడు. 
 

రశననళదనిం చాయుదామమతకీ్ష్ణమ్ – రశనన ళదనడు, కభఱభుఱ రేకుఱళింటి కనఱు గఱవసడు. 
 

ఆనిందాభఽత్ శింూయు ళదనిేంద క్సింతనా  కఱాకఽత యూేణ కయస్ేాన విరసజిత్మ్  
ఆనిందాభఽత్భు నిిండిఉనన చిందర నిఱాగస రక్సవృించీ ళదనింతో అభఽత్కఱఴభు ధరవించినటటో గస అిందమ ైన 
భుఖిం గఱవసడు. రశననమ ైన ళదనభు గఱవసడు. ఇద  మోహ ని అళతాయయమ ైన శచన. 
 

శ్లబనమ్ భుఖమ్ అశయ ఇత శభుఖః – నయనారసమణాళతాయభున త్భు చీము శభమభున 
ధాయనభగునడైిమునన శిందయళదనడు. 
 

వౄీ బటటు ఱు ‘కఽవసు మ కభఱదళ్వభఱనేతార మ’ అనే కఽవుభింత్రభున ఉదాషరవించాయు. 
 

వౄీ రసధాకఽవుశ్సస్హో ర విళయణ – తీళరమ ైన వెసధన శభమింఱోన, శభశయఱన దరొకనన శభమింఱోన ఎళరవ 
భుఖింఱోన ైనా అఱశట, ఫాధ కనిహించళచాన. క్సని బగవసనని భుఖిం శదా రశననింగస ఉింటటింద . 
అయోధయక్సిండభు 19.30-33, కింఫరసభామణభు – రసజాయభిషేకభు ఫదఱు ళనవసశదీక్ష్ చీక్ొనిన రసభుని 
ళదనభు రశ్సింత్శిందయ దమభుళఱ నననద . 
 

వౄీ ఴింకయుఱు వివణు ురసణభునిండి, భరవము వౄీభదరా భామణభునిండి ఉదాషరవించాయు. 
రశనన ళదనమ్ చాయుదమ తార మతకీ్ష్ణమ్ –వివణు ురసణభు 6.7.79 – ఆమన భుఖభు 
రశననభుగసనననద . ఆమన కనఱు చకకని తాభయరేకుఱళఱ నననవి. 
 

ఇభాని త్ణ భవేయణయయ విషఽత్య నళించ చ 

ళరసా ణ ియభరత్ః వెసా వెసయభు ళచనిం త్ళ – అయోధయక్సిండభు 24.17 
 

న ళనిం గింత్ణ క్సభశయ త్యజత్ఴా ళశింధరసమ్ 
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శయిఱోక్సత గస్యేళ భనో రసభశయ విళయతీ – అయోధయక్సిండభు 19.33 

 

శ హత్ణయిచనమ్ వౄీభానభిషకే్సత్యిం హరమమ్ 

భనవెస ూయిభావెసదయ వసచా రతగఽహతీ్వసన్ – శిందయక్సిండభు 33.24 

శకఱ శదగ ణరసవృయ్యైన ఆ వౄీరసభుడు త్ిండిర ఆజఞన టాు భిషేకభుకింటటన గొద గస భ్ావిించి, భనశపరవోగస 
శింతోవభుతో దానికింగీకరవించి, అిందఱకు త్న ఆమోద(ళచన)భున తిఱ న. 
 

వౄీ ఴింకయుఱు చిహన భరొక అయాభు – యో ఫరవేమణమ్ విదధాత ూయిమ్ – ఫరషమకు విజాఞ నభు 
నదీవృించి, రశననడైినవసడు. 
 

458. శక్ష్మః 
- ఫుద ధక్ి అిందనింత్ శక్ష్మయూహయ్యై, అింత్టా ఉననవసడు. అనినయ్యడఱ త్న ఉనిక్ిక్ి శింఫింధ ించిన 
గుణభుఱు రదరవశించవసడు. 
- త్న ఆఱోచనఱు అశయుఱకు తియౌమకుిండా ఉనన మోహ ని. 

ఒిం శక్షమమ నభః 
 

బగళింత్ణడు ఇింద రమభుఱకు క్సనరసడు. ఫుద ధక్ి అిందడు. అయ్నా అత్యింత్ రభ్ాళశ్సయౌయ్యై అనినయ్యడఱ 
వసయహించిముిండున. నిఴాఱమ ైన దీక్ష్, నియమభమ ైన బక్ిో చీత్నే తియౌమళచాన. శయిగత్ిం శక్ష్మిం 
(భుిండక్రనివత్ణో  1.1.16) – అనే ఴఽతవసకయభున వౄీ ఴింకయుఱు ఉదాషరవించాయు. 
 

శక్ష్మ శక్ష్మ శియూత్ః  
అశరవేణ నిగూడాభినుసర మతాిత్ శక్ష్మ ఉచయత ీ 
అనిన జీళుఱఱోన రవేవృించిన శక్ష్మయూహ. రసక్ష్శఱన వృక్ిించీ వివమింఱో ఎళరవక్ు కనిహించని భ్ావసఱు 
గఱవసడు. 
 

వౄీ శత్యదీవో వసస్హవా విళయణ – „శచ్‟ అనగస శచిించట అనన ధాత్ణళునిండి – బగళింత్ణడు నేయుగస 
కనిించకనుత య్నా, రతళశో ళునింద ఆమన రభ్ాళభు గోచయభగుచిండున. ఆక్సఴభుఱోని ఴఫదభు, 
వసముళునిందయౌ శయశ, అగవనఱోని వేడి – ఇళనీన శక్ష్మయూుని శచికఱు. 
 

మోహ ని అళతాయయింగస – త్న ఆఱోచనఱు అశయుఱకు తియౌమకుిండా ఉనన మోహ ని. కనక శక్ష్మ.  
 

459. శఘోవః 
- వేదభుఱే త్న ధిని (ఘోవ, నాదభు) అయ్నవసడు. 
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- వేదభుఱింద, ఉనివత్ణో ఱింద చకకని నాదభుతో క్ురవోింఫడినవసడు. 
- భధయ గింభీయ శియభు గఱవసడు. 
- రకఽతఱోని చకకని ఴఫదభుఱదాిరస తియౌమజేమఫడువసడు. 

ఒిం శఘోవసమ నభః 
 

వౄీ బటటు ఱ వసయఖయ – వేదభుఱ వసణియ్యైన ఉనివత్ణో ఱచీ ఘోషహింఫడిన (తియౌమచిఫడిన) వసడు. 
వేదశియూుడు. వెసిధాయమ ఘోవత  మవెసయస్హో  శఘోవ శవ త్ణ క్ురవోత్ః. ఇిందకు వౄీ వి.వి. రసభానజన్ 
చిహన తయువెసహ త్య రభాణభుఱు –  

తయువ ైమోయ 2.7.2 – నాయణాన్, భూడు ఏడుఱగుకుకమ్ నాధన్, వేదభమన్. 
 రవమ తయుభృయ 5.5.9 – శిందోగన్, నుౌడమిన్, ఐన్ త్డల్ ఒింఫు తితోైరవమన్, వెసభవదేీ 
(తయుభింగ ైమాళ్వియు). 
 

వౄీ ఴింకయుఱ భ్ావయభు – శశ్లబనో ఘోవత  వదేాత్మక్ర అశయ ఇత శఘోవః – వేదభుఱే వౄీభనానరసమణుని 
భింగలఘోవ. 
 

ఇదీ గసక, మయఘ గింభీయమ ైన, భనోషయమ ైన కింఠధిని గఱవసడు – అని భరొక శవుమ ైన రత్యక్ష్ అయాభున 
కూడ వౄీ ఴింకయుఱు చినుసయు. 
 

ధయమచకీభు యచయ్త్ – నిమభఫదధభుగస వేదభుఱన ఉచఛరవించిన య్యడఱ భనశవ నుసళనభగున. 
రకఽతఱోని భధయ శినభుఱు రశ్సింత్త్ గూయుాన. అవే శింగీత్భునకు భూఱభు. బగళింత్ణని 
గూరవాన గసనభు, శమయణభు, భింత్రభు – అనీన శఘోవణఱే. 
 

నీ కథాగసనమయ నాకు నియత్ శమయణ, భింత్రభు, జభు, త్భు అని అననభమయ క్ురవోించినాడు. 
షరవనాభభు జహయ్ించిడి నోయు నోయని రవోేదడు నతించినాడు. ఎింతో యుచిరస, ఒ రసభ, నీ నాభమ ింతో 
యుచిరస – అని రసభదాశ గసనభు చీస్హనాడు. అనినింటికింటట రసభునిధాయనమయ ఉతో్భభని తాయగమయ 
యళవృించినాడు. 
 

వౄీ శత్యదీవో వసస్హవా ఈ నాభభున భరొక విధభుగస విశ్రోషహించిరవ – „షృవణర్‟ - విఴఫదనే – అనన 
ధాత్ణళునిండి – „ఘోవణ‟ అనగస రకటిించట, చాటిచిుట. „శ-ఘోవ‟ అనగస భయఱ భయఱ ఎఱుగ తో 
చాటటట. అఱా కకని గురవించీ వేదభుఱు వేదభుఱు చిహనవి. ఆ యఫరషమమయ „శఘోవ‟. ళయాింఱోన, 
జఱరవసషింఱోన, రకఽత ఱళరవింుఱోన వినళచీాద  ఆ శఘోవయే్. 
 

శిందయక్సిండభు 35.16 – వౄీరసభుని షనభింత్ణడు ళరవుించిన విధభు –  
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దిందభి శిన నిరోో వః స్హనగధళయుః రతావసన్ 

శభశవభ విబక్సో ింగో ళయుిం శ్సయభిం శభావృీత్ః 
ఒ స్తాదీవీ! వౄీరసభుడు దిందభిళఱ  గింభీయమ ైన కింఠశియభు గఱవసడు. నిగనిగఱాడు ఴరీయచాఛమ 
గఱవసడు. రతాశ్సయౌ. ఎకుకళ త్కుకళఱు ఱేకుిండా రవువుభుఱ ైన చకకని అళమళభుఱు గఱవసడు. 
మయఘశ్సయభళయు శ్లభిత్ణడు. 
 

మోహ ని అళతాయయింగస – దీళత్ఱచీత్, దానళుఱచీత్ కూడ  దదగస క్ొనిమాడఫడుత్ూ నుసఱకడయౌని చియౌక్ిన 
దీళుడు. 
 

460 శఖదః 
- శఖ శింతోవభుఱన, శ్సఴిత్ శఖమ ైన మోక్ష్భున ఇచావసడు. 
- దవణు ఱ వెౌఖయభున నాఴనభు చీమువసడు. 
- మోక్ష్భునకు రతఫింధకభుఱ ైన భ్యగభుఱన నివసరవించవసడు. 
- రోగభుఱు ఱేకుిండ జీవిించ ఴరీయభునిచావసడు. 

ఒిం శఖదామ నభః 
 

భయఱ 890ళ నాభభుగస „శఖదః‟ ళచాన. 
49ళ శ్లో కభు. 460ళ నాభభు. శఖదః – శళరత్ః శభుఖః శక్ష్మః శఘోవః శఖదః శషఽత్ 

95ళ శ్లో కభు. 890ళ నాభభు. శఖదః – అనింతో షృత్బుగోభక్సో  శఖదో న కైదోऽగజీః 
 

శదాచాయ శింననఱకు, శభాధ వెసధకుఱకు శఖభునిచాన గనక బగళింత్ణడు „శఖదః‟ అని 
వౄ ీబటటు ఱు వసయఖాయనిించాయు. 
శదాచాయ శభాధ  అనవసా నేన త్నినషేా బయః పఱమ్ 

యభ శఖమ్ దదాత ఇత శఖదః 
 

శభాధయనవసా నేన త్దనవసా న వౄయౌనామ్ 

శఖిం ఫషృ దదాత ఇత శఖదః రవక్ురవోత్ః 
ధాయన నివాన రచాయిం చీస్హ, అఱా నివాతో ధాయనిించిన బకుో ఱకు అరవభుత్ శఖభునొశగువసడు. 
 

బగళింత్ణడు శదాచాయ శింననఱన అనగీహ ించటయే్ క్సద. తాన శిమింగస శత్కయమఱన 
ఆచరవించచ భనకు దారవ చున. ఆ భాయగభున అనశరవించినవసరవక్ి యభ వెౌఖయభు అింద ళచాన. 
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„ద‟ అనగస ఇచాట, నాఴనభు చీముట (దదాత, దాయత) అన ర ిండయాభుఱుననవి. కనక „శఖదః‟ అనగస 
దవణు ఱ శఖభున షరవించవసడు అనన అయాభున కూడ వౄీ ఴింకయుఱు శభరవధించాయు. ఆదిఽతాో నామ్ 
శఖమ్ దాయత ఖిండమత ఇత శఖదః. 
 

వౄీ శత్యదీవో వసస్హవా భరొకవిధింగస విశ్రోషహించాయు – శ-ఖ-దః 
శ – భించి, ఆరోగయకయమ ైన 

ఖ – ఖన-అళధాయణయ – త్రళుిట, త్యచట 

శఖ – నళయింధరభుఱతో కూడిన ఴరీయభు, భించి జీవిత్భునిచాన. 
శఖద – ఆరోగయకయమ ైన జీవిత్భునిచా ఴరీయభున రవెసద ించవసడు. 
శఖమ్ ఖాత్మ్ త్దద ః శఖదః వివణు ః 
 

మోహ ని అళతాయయింగస – అభఽత్భున ించి ఆనిందభున వియజయోౌన దీళుడు. 
 

461. శషఽత్ 

- భించి భనశగఱ నిజమ ైన భుత్ణర డు. అక్సరవక్ి కూడా ఉక్సయభు చీమన ించవసడు. కయుణావెసగయుడు. 
- క్సభక్రీధాద  భ్ాళభుఱతో క్సకుిండా, వేదధయమభు క్రశమయ అశయశింవేరసద  క్సయయభుఱు నియిహ ించవసడు. 
- క్సభక్రీధాద  విక్సయభుఱకు అతీత్ణడు. 
- దీళత్ఱకు అభఽత్భున ించియ్చిాన భుత్ణర డు. 

ఒిం శషఽద ీనభః 
 

క్భిస్హమన్ కయవసణతీ షయక్సరవణ ిశ్లబనమ్ 

మవెసయహో  షఽదమిం చావెౌ శషఽత్యభిధీమతీ 
అక్సయభు చీస్హనవసడిక్ి కూడా, ఇత్డిక్ి నేనే విధమ ైన మయఱు చీమగఱన అని ఆఱోచిించీ భనశగఱవసడు. 
అనక్సరవణ ిఅహ- క్ిిం అశయ బవివయత- క్ిిం కయవసణ-ి ఇత వుభ్ాఴింస్హ శ్లబన షఽదమత్ిమ్ శషఽత్ిమ్ – 

అని వౄీ బటటు ఱు విళరవించాయు. రవుణాభహ ళత్వఱః – అని రసభామణభునిండి వౄీ వి.వి. రసభానజన్ 
ఉదాషరవించాయు. 
 

ధయమచకీభు యచయ్త్ – త్నకు కవసు ఱు కయౌగవనుడు కుీింగవ, కఱస్హళచిానుడు ను ింగవనుత యే్ భనశ 
„శషఽత్‟ క్సద. యుఱకు దఃఖభు కయౌగవనుడు కరవగవనుత యే్దీ „శషఽత్‟. టాు భిషేకభునకు 
స్హదధమ ైనుడ, ళనవసవెసనిక్ి కద యౌనుడ కూడా స్రరసభచిందర డు స్హాయచిత్ణో డయే్య ఉనానడు. క్సని 
ఇత్యుఱ కవసు ఱన త్న కవసు ఱుగస త్ఱచాడు. ఈ ుణయనాభభున ధాయనిించినవసరవక్ి షఽదమభు 
కఱమవయహ త్భ్త్ణింద . ఒిం శషఽదీ నభః. 
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మోహ ని అళతాయయింగస – దీళత్ఱకు అభఽత్భున ించి ఇచిాన నిజభుత్ణర డు శషఽత్.  
 

462. భనోషయః 
భనశన షరవించవసడు. 

ఒిం భనోషరసమ నభః 
 

„శషఽత్‟ అనగస అిందరవక్ు మయఱుచీమన ించవసడు. అిందళఱన అిందరవ భనశఱన ఆకటటు క్ొనేవసడు 
భనోషయుడు. నఱోనివసడు. దమనమనభుమఱవసడు. నళుి రసజిఱ ో డు మోభువసడు. శధాయశభుమ  ై 
జఱుో వసడు. గోజన భనోషయుడు. 
 

ఏళిం విశయగ వెౌవేరసద త్ తీవసిం షఽదమ వేయకః 
భనోషయ శవభాఖాయతో షయవసు రసు  శ్సశింతదామకః 
ఇటటళింటి భించి భనశతో ఴత్ణర ళుఱన కూడా ఆకటటు క్ొింటాడు. ఈ నాభభు అవసు క్ష్రీ భింత్రభు. 
శ్సింతదామకభు. ఒిం భనోషరసమ నభః. 
 

వౄీ వి.వి. రసభానజన్ ఇిందకు నభామళ్విర్ తయువ ైమోయ (7.2.6)నిండి ఉదాషరవించాయు – మ మయల్ స్ య్ద 
ఎన నై భనమ్ కళయిందాన.ే 
 

వౄీ చినమమానింద – భనశ దోచక్ొనేవసడు భనోషయుడు. వౄీనివసశని వెౌిందయయభు శకఱ 
కళ్వయణదామకభు. ఐహ కదఽషహు నిండి బకుో ఱన త్న ద ళయదభునకు భయళించన. అింఫుజోదయ 
ద ళయనుసదాయవిింద భతో్మ ైన చితో్భు ఇత్యభుఱక్ేఱ వ డఱున? 
 

వౄీ శత్యదీవో వసస్హవా – వౄీదీళుని భనోషయత్ిభు ఆమన శఽషహుఱో భయఱ భయఱ రశపటభగుచననద . 
 

ధయమచకీభు యచయ్త్ – శఖభ్యగసనయకుో ఱ ైనవసరవ చితో్భున ఐహ క్సనిందభువ ైునకు, మోక్ష్గసభుఱ 
చితో్భున యభద వెత నుసనభువ ైునకు ఆకరవాించ బగవసనడు ఇయుళయగభుఱకు భనోషయుడు. 
 

అననభమయ క్ుయోన 

 

రసభుడు ఱోక్సభిరసభుడు తిైరఱోకయ 
ధాభుడు యణయింగ భీభుడు వసడీ 
 

ళయుడు స్త్కు, పఱాధయుడు భషో గీు 
ఴయుడు రసక్ష్శ శింషయుడు వసడీ 
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స్హాయుడు శయిగుణాకయుడు క్రదిండ దీక్ష 
గుయుడు స్ేళక వుబకయుడు వసడీ 
 

ధీయుడు ఱోక్ ైకవీయుడు శకఱా 
ధాయుడు బళఫింధదయుడు వసడీ 
వూయుడు ధయమవిచాయుడు యఘుళింఴ 

వెసయుడు ఫరషమవెసక్సయుడు వసడీ 
 

ఫఱుడు య్నినటా యవికుఱుడు భ్ావిించ, ని 

యమఱుడు నిఴాఱుడవికఱుడు వసడీ 
వ ఱస్హ వౄీ వేింకటాద ర నిజనగయభుఱోన 

త్ఱక్ొన  ుణయనుసదత్ఱుడు వసడీ 
 

463. జిత్క్రీ ధః 
క్రభున జయ్ించినవసడు. 

ఒిం జిత్క్రీ ధామ నభః 
 

క్రీధభు, త్ద త్య విక్సయ భ్ాళభుఱనినింటిని జయ్ించినవసడు. త్న ఇచాఛనవెసయమయ క్రభున 
ధరవించవసడు. వౄీభదరా భామణభు ఆయింబభుఱో వసయ్మక్ి „జిత్క్రీధడు‟ ఎళయు అని అడుగగస నాయదడు –
ఉచయభానోऽహ యువమ్ న ఉతో్యమ్ రతదయత ీ– త్నటో యువమ ైన భాటఱాడినా, తానభాత్రభు 
యుఱకు యువమ ైన ఉతో్యభూమనివసడు రసభుడీ జిత్క్రీధడు – అని చి న. 
 

వౄీ రసధాకఽవుశ్సస్హో ర భూడువిధభుఱ ైన క్రభుఱన ేరొకనానయు (1) భనశఱో దాగవఉిండి, భాటఱు, చీత్ఱ 
యూింఱో ఫమటకు రసనిద  భనయ (2) కిండుో  ఎయు క్ిక భుఖిం కటటళుఫారవతీ అద  క్రభు 
(3) యువభుఱ ైన భాటఱు, చీత్ఱు, కదయౌకఱతో వ లళగకుకనద  క్రీధభు. 
 

బగళింత్ణడు క్రీధానిన రవత్యజిించఱేద. జయ్ించాడు. అనగస త్న ఇచాఛనవెసయభు క్రీధానిన ధరవవెసో డు. 
వౄీనాయస్హింషృడు రవోేదని క్సచటక్ ై హ యణయకవృుని ై వియుచకుడాడ డు. క్రీ ధమ్ ఆవేరసయత్ తీళరమ్ – అని 
వసయ్మక్ి వసర శ్సడు (3.24.33). ముదధక్సిండభు(59.147) – వౄీరసభుడు షనభ బుజాఱ ై అధ రోహ ించి 
రసళణునితో ముదధిం చీశో ిండగస, రసళణుడు తీళరమ ైన ఫాణాఱతో షనభన నొహించాడు. యకోిం వోడుత్ూ 
మోదగచిటటు  ూఱతో నిిండినటటో నన ఆింజనేముని చచి వౄీరసభుడు „క్రీధభా, ననానళహ ించ‟ అనానడు. 
అఱా ఆమన క్రీధానిన జయ్ించిన జిత్క్రీధడు. 
 

యక్ష్వెసిం దీళ వివయ్ ేయ్ేన క్రీ ధో  వినిరవుత్ః 
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శ జిత్క్రీ ధ అఖాయతో షయవసు యుః క్రీ ధనాఴకః 
దీళత్ఱ వివమింఱో రసక్ష్శఱకుగఱ క్రీధానిన రవభారవానవసడు. ఈ నాభభు అవసు క్ష్రీ భింత్రభు. 
క్రీధనాఴకభు. ఒిం జిత్క్రీధామ నభః. 
 

అశయఱటో  క్రీధింతో గసక, వేదధరోమదధయణ క్రశమయ వసరవని శింషరవించిన బగళింత్ణడు జిత్క్రీధడు అని 
వౄ ీఴింకయుఱు విళరవించాయు. 
 

శింూయు శభత్ణఱనభుగఱ భనశ గఱవసడు గనక బగవసనడు క్సభక్రీధాద  విక్సయభుఱకు అతీత్ణడని 
వౄీ శత్యదీవో వసస్హవా విళరవించాయు. వౄీ శత్యదీవో వసస్హవా గొ శింశకఽత్ ిండిత్ణఱు భాత్రమయ క్సద. 
ఆమురేిద జోయతశ్సశవెసో ా ఱఱో ద టు . ఆమన ఇఱా విళరవించాయు. క్రీధభు అనేద  శ్సరీరవక గిీంథఱఱో ఏయడిన 
క విక్సయభు. ఏవిధభుఱ ైన విక్సయభుఱు, ళయతాయశభుఱు ఱేని అచయత్ణడు శషఽత్, జిత్క్రీధడు. 
 

వౄీ చినమమానింద – క్రీధమయ క్సద. క్సభ క్రీధ ఱోబ మోష భద భాత్వయయభుఱు ఱేఴభింత్య్నా ఱేనివసడు 
గనక వౄీభవేవివణు ళు శషఽత్, జిదక్రీధః. 
 

మోహ ని అళతాయయింగస – జగనోమహ నిని చచిన అశయుఱు భామావిళవుఱ ై, దీళత్ఱటో త్భకునన 
క్రీధభున విశమరవించిరవ. 
 

464. వీయఫాషృః 
గొ ఫాషృళుఱు గఱవసడు. 

ఒిం వీయఫాషవ ేనభః 
 

వౄీ బటటు ఱు ఈ నాభభున క్ీయవెసగయభధనిం యింగస ఇఱా విళరవించాయు – దీళత్ఱు, దానళుఱు 
అఱస్హనుత య్నుడు వౄీభవేవివణు వే నుసఱకడయౌని చిఱకడిం క్ొనవెసగవించాడు. వౄీషరవ వేఱ చీత్ణఱు భనోషయింగస, 
భవేదభత్ింగస భిందయగవరవని తరుత్ణనానయ్. ఆ చీత్ణఱు రక్సఴభానభుఱ ైన కింకణాఱతో, కడిమాఱతో, 
బుజక్ుయుో ఱతో, ూఱభాఱఱతో వ ఱుగుచనానయ్.  
 

వౄీ వి.వి. రసభానజన్  రవమతయుభృయ (5.7.4)నిండి ఉదాషరవించాయు. 
 

వౄీ ఴింకయుఱ భ్ావయభు – ఴత్ణర ళుఱన నిరవుించి వేదధయమభున నియౌహన బగవసనడు వీయఫాషృళు. 
 

వౄీ రసధాకఽవుశ్సస్హో ర – వ నకింజ వేమకుిండా, విరసభిం ఱేకుిండా విజఽింభిించీవసడు వీయుడు. బగళింత్ణని 
నాఱుగు చీత్ణఱు వివిధాముధాఱతో, క్ేభాయు, రతచీయ్ శిత్ింత్రింగస, త్భ క్సయయభుఱు వెసధ ించన. 
కనక ఆమన రతఫాషృళు వీయఱక్ష్ణభుఱు కయౌగవముిండున. 
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ధయమచకీభు యచయ్త్ – ధయమభున క్సనుసడీవసడు వీయుడు. కనక ఇయవ ైచీత్ణఱునానగసని రసళణుడు 
వీయఫాషృళు క్సద. ఎిందకింటే అవి క్సభానిక్ి శషకరవించీవి. భనభు భన ఴక్ిోని ధయమక్సరసయఱకు 
వినియోగవించాఱని ఈ నాభశమయణభుదాిరస గీహ ించాయౌ. 
 

465. విదాయణః 
- చీయౌావేమువసడు. (ధయమభు త్హనవసరవని) ఖిండిించీవసడు. రసషృళున, హ యణయకవృుని ఖిండిించినవసడు. 
- బకుో ఱ నుసభుఱన ఖిండిించవసడు. బమభున షరవించవసడు. 
- విబజిించవసడు. 
- హేత భృదఱ ైన ద వసయముధభుఱచీ రసక్ష్శఱన చీఱుావసడు. 
- ఆత్మకు, ఴరీరసనిక్ి ఉిండీ ఫింధానిన తిరించీవసడు. 

ఒిం విదాయణామ నభః 
 

అభఽత్భున ించీ శభమింఱో రసషృళున ఖిండిించినవసడు, దీళత్ఱన క్సచినవసడు విదాయణుడు. 
 

శభగ ీఉగ ీబమ విదాయణామ – అననద  బగళింత్ణని శమరవించీ భింత్రభు. శకఱ భీకయ బమాఱు వౄీదీళుని 
శమయణభుళఱన టాించఱళుతాయ్. 
ఫధాి గఱే మభబటా ఫషృత్యుమనోః 
కయాింత చాత్ర బళనుసఴ ఴతియైుయత్ిం భామ్ 

ఏక్సక్నిిం యళఴిం చక్ిత్ిం దమాళ్ో! 
ఱక్మీనఽస్హింష భభదహీ  కరసళఱింఫమ్ 

 

ధయమచకీభు యచయ్త్ విళయణ – బళఫింధభుఱన ఖిండిించీవసడు. ఆత్మకు ఴరీయఫింధభునిండి విభుక్ిోని 
కయౌగవించీవసడు విదాయణుడు. 
 

వౄీ శత్యదీవో వసస్హవా – విబజిించీవసడు విదాయణుడు. స్ో ర ుయువణఱన, రేయ్ింఫళలళన, ఉతో్రసమణ 
దక్ిణామనాఱన, ఽథ వసయక్సఴభుఱన, అగవనవెతో భభుఱన వేయుచీసే్వసడు. జనమ శభమభున త్యోౌ 
గయభభునిండి బిడడన వేయుచీసే్వసడు. 
 

వౄీనాయస్హింషృడు హ యణయకవృుని చీయౌాన విధభు –  

చిించన్ షఽత్కభఱింఫు శ్లణతి్భు ళరవాించన్ ధరసభిండయౌన్ 

దిరించన్ గయకఴ నాడ ిక్సళలుఱు భ్దే ించన్ భవేళక్ష్భుిం 

దర ించన్ భాింశభు శక్ష్మఖిండభుఱుగస దవసు శయున్ ళరచిా ద 



వీౄ వివణు  శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ 

49ళ శ్లో కభు - 14 ళ ేజీ 

రవించన్ ఫేరళుఱు కింఠభాయౌకఱు గయౌించన్ నఖోదాభస్హయ్య ై
ఒిం నమో వౄీఱక్మీనాయస్హింవేమ 

రవోేద ళయదామ నభః 
 

హ యణయకవృుని గుిండిన నయషరవ చీఱువెసో డు. నేఱనిిండా న త్ణో యు చఱుో తాడు. కఠవనభుఱ ైన నరసఱన తిింుతాడు. 
రొభుమన గుఱగొడతాడు. భాింవెసనిన చిననచినన భుకకఱుగస చీవెసో డు. ేరగుఱు వేరసఱుగస మ డఱో వేశక్ొింటాడు. 
కక ఆముధానిన కూడా రయోగవించకుిండా తొడఱ ై వేస్హక్ొని షరవ రసక్ష్శని చీఱుశో ింటే, నయషరవగోలుళ గొడడలళళఱ  
ఉనానయ్. ఱోతిైన గుిండిన ఫరదదఱుక్ొటేుటుడు గుదదలళళఱ ననానయ్. నరసఱన తిరించీటుడు గటిు  క్ొడళలళళఱ  
ననానయ్. కడుుఱోని ేరగుఱన తిించీటుడు యింనుసఱఱా ఉనానయ్. ఇటాో  ఏయ్ే నఱకు త్గవనటటో  ఆమా 
విచిత్రభుఱ ైన ఆముధాఱళఱ  నొనుసయ్. 
ఒిం నమో వౄీఱక్మీనాయస్హింవేమ 

రవోేద ళయదామ నభః 
 

(భధిఱ నిత్యనుసర యధనాశ్లో క్సఱు నయషరవ నఖశో తతో భృదఱ ై నయషరవ నఖశో తతోనే భుగువెసో య్.) 
 

వౄీనాయస్హింషృని గోలళన చచి దీళతాభుఖాఱు వికస్హశో నానయ్. రసక్ష్శరసజు ఴరీరసనిన చీఱుశో నానమవి. అగవన 
జాిఱఱకనన రక్సఴభానింగస ఉిండి, నయషరవకి్ భొృకే్కవసయఱకు అబమదానిం చీశో నానయ్. 
 

ఒిం నమో బగళత ీత్ణబయిం ుయువసమ భవేత్మన ే

షయయ్ऽేదభత్ స్హింవేమ ఫరషమణయ యభాత్మన ే

 

శయివదేాింత్ వదేాయమ క్సయణామ భవేత్మన ే

శయిఱోక ఴయణాయమ వౄీనఽస్హింవేమ భింగలమ్ 

 

(వౄీ బిండాయు యితాఱరసళు యచన “ఒిం నమో వౄీ నాయస్హింవేమ”నిండి)  
 

 

 

 

(1) వీౄ నయస్హింషన్ కఽవుభాచారవ ఆింగో యచనకు ఇద  తఱిుగు అనవసదభు.  
(2) బగళదీగ త్ శ్లో కభుఱ తాత్యయభు గీతా రస్, గోయఖూర్ రచయణనిండి.  
 
 



శీ్ర వివణు  శషశరధాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

50ళ ళలో కభు - 1 ళ నేజీ 

 
 

 

 

 

 

 

స్సానశ్వళళల లసాన ధ కైసణాా ధ కైకయాకఽత్ |  
ళత్్రో ళత్్ఱో ళత్స్ యత్నగరోో ధధఴేాయః || (50) 

 

 

 

 

 

 

466. స్సానః 
నిదర ింజేములసడు. భామామోశిత్ణఱన చేములసడు. 

ఒిం స్సాధామ నభః 
 

కటాక్ష బరర విఱాస్సథ ైా ః నవట శిష్సట న్ జధాననహ 
యోऽస్ౌ శభా మోషమతి స్సానః ర కరీ ోత్ః 
బగలసనడు విథాయణుడ ై క ిందయు థానళుఱన ధాఴనిం చేళసడు. లసయు నశిింగస భుగ లిన రసక్షశఱు 
మోశిని కీగీింటిచుణో శమోాశిత్ణఱ ై, విళవుఱ ై త్భకు అభఽత్ిం అిందడింఱేదధే వివమానిన 
విశార ించాయు. ఇథి శ్రీ బటటట ఱ లసాఖ్ా. 
 

స్సామతి నిథార మతి రలమకసఱే శయామ్ రకఽణావితి స్సానః – రలమకసఱింఱో రకఽతినింత్టినీ 
నిదరఫుచులసడు. అని శ్రీ శత్ాథేలో లసవహవఠ  విళర ించాయు. బగళింత్ణడు భాత్రభు జాగయూకుడ ై ఉింటాడు. కసని 
ఆమన నిథిరస్సో డని ఇత్యుఱు భావిస్సో యు. ఎిందకింటే ఆమన యమేఴాయత్ాభు నిత్యు ఱ యుగజాఱయు. అఱా 
ఆమన త్త్ాభు ణ లిమనిలసయు నిథిరశో ననటోే ఱ కక. అని విళర శో  శ్ర ీవి.వి. రసభానజన్  గీత్నిండు 
ఉథాషర ించాయు. 
ధాషిం రకసఴః శయాశా యోగభామా శభాళఽత్ః 
భరఢోऽమిం ధాభిజాధాతి ఱోకో భాభజభళామమ్ – గీత్ 7.25 



శీ్ర వివణు  శషశరధాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

50ళ ళలో కభు - 2 ళ నేజీ 

ధా యోగభామమింద థాగ మునన ధేన అిందర కూ గోచర ింన. కనక అజాా నఱు ననన 
జనాయశిత్ణనిగస, ళసఴాత్ణనిగస, యమేఴాయునిగస ణ లివహక నఱేయు. 
 

ధయాచకీభు యచయత్ విళయణ – ఫుథిి, విజాా నభు ళింటి వివమాఱఱో భనవణాఱు „మెఱకుళగస ఉధానయు‟ 
అని, అవి క యళడున జింత్ణళుఱు „నిదరనుత త్ణధానయ‟ అని చ పళచున. అింటే భానళుఱుిండే ఆ 
నుసర ింగణింఱో జింత్ణళుఱు విషర ించఱేళని విళర ించళచున. అఱాగే „జాా ని‟కూ శింఫిందిించిన స్సా నింఱో 
స్సభానాభానళుఱు నిథిరశో  ఉననటోే. “ధారసమణ” భింత్రజిం ళఱో భాత్రమే అటిట భానళుఱు 
జాగయూకుఱు కసగఱయు. మోషనుసఴఫది ఱ ై, చ ైత్నాశీనఱ ైనలసర ని మేఱుక లినేథి ఈ ుణాధాభభు. 
 

467. శాళఴః 
- త్నకు ణాధే ళఴమైెనలసడు. లేరెళార కూ అదీనభుఱో ఉిండడు.  
- శయాశాత్ింత్ణర డు. అింణా త్నకు ళఴమైెనలసడు. 
- భరేభూ అళుశయభు ఱేనిలసడు. 

ఒిం శాళళసమ నభః 
 

శాకూయ ైశ్ష శనేో వణ ణవేణ వ్ైాయ విహాయలసన్ 

బళతి శాళఴస్త ్ऽనహ ధానాదీనత్ాథో  భనః 
రసక్షశఱన భామామోశిత్ణఱన చేవహ, నిదయఫుచిు, థేళత్ఱణో మదేచఛగస విషర ించ న. ఆమన 
అనాఱకు అదీనడు కసడు గనక శాళవుడు – అని విళర శో  శ్రీ బటటట ఱు మోశిని అళణాయయింగస లసాఖ్ా 
క నస్సగ ించాయు. 
 

బగలసనడు శఽఴహట వహా తి ఱమాథి కసయాభుఱు శింూయుభుగస త్న ఇచాఛనస్సయభు చేము శయాశాత్ింత్ణర డు 
గనక శాళవుడు అని శ్రీ ఴింకయుఱ లసాఖ్ా. 
 

ఆమనకు కసళఱవహనథేథీ ఱేద. అింణా ఆమనఱోధే ఉననథి. 
 

468. లసాన 
- క్షీయస్సగయ భధన శభమింఱో అిందర ఱోన లసానహించి ఴకూోని ఇచిునలసడు. 
- అింత్టా విశోర ించిముననలసడు. శక్షామైె, అనింత్మైెనలసడు. 

ఒిం లసానహధ ేనభః 
 

థేళ యక్షో భింధరేవణ లసశకూ రబఽతివానహ 



శీ్ర వివణు  శషశరధాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

50ళ ళలో కభు - 3 ళ నేజీ 

ఆనుసామధామ ఴకసో ా చ లసాన స్స్థాాాశధాదస్ౌ 
శ్రీ బటటట ఱ లసాఖ్ాానిం క్షీయస్సగయభధనయింగస క నస్సగ ింథి. క్షీయస్సగయభధన శభమింఱో థేళత్ఱకు, 
రసక్షశఱకే కసక లసశకూకూ కూడా ఴకూో శననగ ఱుో త్ణననథి. అుపడు శ్రీభహావివణు ళు లసయిందర మిందన 
లసానహించి, భిందయయాత్భునింద కూడా ణాధే లసానహించి, లసర కూ ఴకూోధొశగ , స్సగయభధధానికూ అళుశయమైెన 
ఴకూోని రస్సథిించాడు. శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ ఇిందకు నభాాఱవార్ యచన (1.1.10)న ఉథాషర ించాయు. 
 

కసయా కసయణ యూభున అింత్టన లసానహించి, విశోర ించి, విరసజిలోినలసడగుటచేత్ యభాత్ణాడు 
„లసాన‟మన బళాధాభభున బజనీముడు. (శ్రీ న్భారసజు రసజారసళు యచననిండు). 
 

శ్రీ రసదాకఽవు ళసవహో  ిఴఽతినిండు చ నహపన ఉథాషయణ – అళాకసో త్ త్ణ యః ుయుష్త  లసాకః (భుిండకోనివత్ణో  
2.3.8) – లసానహో త్ాభు శక్షాత్ాభున శచిించచననదని శ్రీ చినామానింద విళర ించాయు. శయాలసానహయ ైన 
బగలసనడు శక్షామైెనలసనికింటె శక్షాత్భుడు. కనక ఆమన ఱేని చోటట ఱేద. 
 

ధయాచకీభు యచయత్ విళయణ – శయాలసానహో త్ాభు అనింత్ గుణభున శచిించన. ఏథ ైధా ఎకకడ ైధా 
ఉననటెలో ణే థానిఱో అకకడ థేళుడుధానడు. కనక ఆమన శయాలసానహ. అింత్భు, అళది ఱేనిలసడు. భన 
ఫుథిి, ఇింథిరమ, జాా నభుఱకునన ర ధఱనఫటిట అింత్ళయకే ఆమనన భనభు ణ లివహక న రమత్నభు 
స్సధాభు. ఈ ధాభదాానభుళఱన ఎింన్యుభాన్ అనింత్త్ాభున అనబవిించే థీక్షానబళభు భనకు 
శభకూయుత్ణింథి. 
 

శ్రీ శత్ాథేలో లసవహవఠ  ఴఽత్ణఱనిండు ఱు ఉథాషయణఱు చ నుసపయు – 

మజురేాదభు – రీత్ా బరణాని రతీ్ాఱోకసన్ రీత్ాశయాః రథళిల థఴిఴు 

ఋగేాదభు – ఽష్తట  థవిి ఽష్తట  అగ నః ఽతిలసామ్ ఽష్తట  విళవా ఒవదరీసవిలఴే 

అధయాణ లేదభు – యో అగనన యుథోర  యో అ్వింత్యా ఒవదరీీాయుధ ఆవిలఴే 

  
 

469. ధ కైసణాా 

- అధేక యూభుఱఱో, అధేక ఆత్ాఱుగస విశోర ించిముననలసడు.  
- వివణు ళు,  కూయాభు, భిందయభు, మోశిని, లసశకూ – ఇఱా కేభాయు ఫషృయూభుఱఱో నననలసడు. 

ఒిం ధ కైసత్ాధ ేనభః 
 

త్థాత్ధ  ైయ్రషా కనయా మోశధిాాదాళణాయకె ః 
ధ ైకసణేాతి వీుత్ శ్భాక్ భునారోు  ఫషృయూదః 



శీ్ర వివణు  శషశరధాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

50ళ ళలో కభు - 4 ళ నేజీ 

ఫరషా కూయా మోశిధాాథి అధేక అళణాయభుఱణో ఏకయూభుగస ఉననలసడు. ఈ ధాభభు శనుసో క్షరీ 
భింత్రభు. స్ౌిందయానుసర నహో . ఒిం ధ ైకసత్ాధే నభః. 
 

 
 

క్షయీస్సగయ భధనిం – 1820 కసఱు చిత్రిం. వికనీడుమానిండు 
 

క్షీయస్సగయభధనయింగస శ్రీ బటటట ఱ లసాఖ్ా – కేభాయు శ్రీభహావివణు ళు క్షీయస్సగయ భధధానికూ వివిధ 
అళణారసఱు ధర ించి ణోడపడుధాడు. శ్రీకూయాస్సాభుయ ై భింధయగ ర ని నిలినుసడు. మోశినియ ై అభఽణానిన 
ించాడు. 
 

ఈ ధాభభునకు, 139ళ ధాభభు “చత్ణరసణాా”కు ఉనన నుత లికఱన శ్రీ రసదాకఽవు ళసవహో  ినేరకకధానయు. 
బగళింత్ణడు త్న శఽఴహట ఱోని వివిధ యూభుఱథాారస భనకు శుర శో ధానడు. 
 

ధయాచకీభు యచయత్ లసాఖ్ా – వివిధ భత్శో ఱు బగళింత్ణని వివిధయూనుసఱన క ఱుశో ధానయు. ధ ైకసత్ణాని 
గుణమెయుగక వీయు త్భ త్భ థేళులళు లేయు లేయని త్ఱచి త్భఱో ణాభు కఱశిశో ధానయు. 
 

శ్రీ శత్ాథేలో లసవహవఠ  – “ఆత్ా” అనగస నిఱకడగస ఉిండేథి. త్లోిగస, త్ిండురగస, బిడడ గస, గుయుళుగస, శివణానిగస, 
భాయాగస, బయోగస, భుత్ణర నిగస యభాత్ణాడు అిందర కీ అిందఫాటటఱోనధానడు. ఎిందకింటే ఆమన 
శరసాింత్రసాభు. ఴఽత్ణఱఱోని న్కుక లసకాభుఱు ఇిందకు ఉథాషర ించళచున. 
 

త్థళే అగ న శోథాథతి్ా  శోద లసము శోద చిందరభాః 
త్థళే వుకమీ్ త్ద్ ఫరహాా ణా ఆః శ రజాతిః – మజురేాదభు 32.1 
 

త్ామ్ శ ినః నహణా లసస్త  త్ామ్ భాణా ఴత్కఽణో ఫబరవిధ – ఋగేాదభు 8.98.1 



శీ్ర వివణు  శషశరధాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

50ళ ళలో కభు - 5 ళ నేజీ 

 

 

470. ధ కై కయా కఽత్ 

అధేకభుఱ ైన కయాఱధొనర ించలసడు. 

ఒిం ధ కైకయాకఽణ ేనభః 
 

శ్రీ బటటట ఱ విళయణ – క్షీయస్సగయ భధన శభమింఱో భింధయగ ర ని నిఱుుట, అభఽత్భున ించట, 
అిందయకున ఴకూోధొశగుటళింటి అధేక కసయాభుఱు చేవహనలసడు. 
 

 
 

క్షయీస్సగయ భధనిం. ఏఱూయుళదద  ఴనిలసయునటే ఆఱమిం గోుయిం శిఱపిం 

 

శ్రీ ఴింకయుఱ లసాఖ్ా – శఽఴహట వహా తి ఱమాథి శకఱ కసయాభుఱన ణాధే చేములసడు. 
 

శ్రీ రసదాకఽవు ళసవహో  ి–  శయుాడు, చిందర డు, అగ నళింటి వివిధ యూభుఱఱో జీళుఱకు అళుశయమైెన 
కసయాభుఱన నియార ోించలసడు. 
 

శ్రీ శత్ాథేలో లసవహవఠ  – త్లోి, త్ిండుర, గుయుళు, బిడడ , శివణాడు ళింటి వివిధ యూభుఱఱో ఆమా ధయాభుఱన 
నియాశిించలసడు. 
 

అనిన విధభుఱ ైన లసాఖ్ాఱన శభనామయుశో  ధయాచకభీు యచయత్ ఇచిున విళయణ – ఎకకడ ఏ ని 
జర గ ధా అథి బగళింత్ణనిథాారస భాత్రమే జయుగుత్ణననదని గశీిించాలి. ఇిందకు చాఱా ఉథాషయణఱు 
చ పళచున. థేళుని శఽఴహటకసయాభుఱో భనభు నిభుతో్భాత్ణర ఱమేగసని చేవేలసయభు కసభు. కయో భాత్రభు 
బగళింత్ణడే. క భాభుడు టెింకనిండు భాభుడుచ టటట  ళశో ింథి కసని లేరకకటి రసద. కనక ఫషృవిధభుఱ ైన 



శీ్ర వివణు  శషశరధాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

50ళ ళలో కభు - 6 ళ నేజీ 

శఽఴహట , త్థిత్య కసయాభుఱు బగళింత్ణనిథాారస భాత్రమే జయుగుచననవి. ఇవి గశీిించిన య డఱ 
కయాపఱభుఱు భనఱనింటళు. 
  
471. ళత్్యః 
- శకఱ బరత్భుఱమింద ళవహించలసడు. 
- శకఱ బరత్భుఱు ఆమనమింద ళవహించన. 
- అనింత్మైెన కసఱశాయూుడు. 
- గోళుఱకడకు ఱేగఱన తిర గ  చేర ునలసడు. 

ఒిం ళత్్రసమ నభః 
 

ుయుష్సయా స్సా ధామ శరసాింత్యా శధాచుణాః 
ధరసాణాా ళత్్యశ్స్స్యాత్ భునారోు ऽభీవట థో  భనః 
ుయుష్సయిభుఱ భరసాదన కసనుసడడానికూ అిందర మింద నిళవహించే ధరసాత్ణాడు. ఈ ధాభభు శనుసో క్షరీ 
భింత్రభు. కోర న కోర కఱు త్సయుణాయ. ఒిం ళత్్రసమ నభః 
 

ళస్-అనగస నిళవహించట – అధే అయాభునిండు ఈ ధాభభున శ్రీ బటటట ఱు లసాఖ్ాానిించాయు. ధయాభున 
స్సా నహించడానికూ, మోక్షభాయగభున నడునహించడానికూ శ్రీభహావివణు ళు అింత్రసాభుయ ై అిందర మింద 
ళవహించిమునన ళత్్యుడు. ఇిందకు రభాణభుగస శ్రీ బటటట ఱు ఉథాషర ించిన భింత్రభు – శరసాింత్ళసుర ణ ే
ధరసాత్ాధ.ే 
 

శ్రీ ఴింకయుఱ లసాఖ్ా – ళశతి అత్ర అఖిఱమ్ ఇతి ళత్్యః – అింత్ము ఆమనఱో ళవహించన గనక శ్రీషర  
ళత్్యుడు. అనినింటికూని ఆలసశభు. 
 

నై్రెిండు లసాఖ్ాఱకున ళర ోించే న్కుక వీుతిరభాణభుఱన శ్రీ శత్ాథేలో లసవహవఠ  నేరకకధానయు –  

త్ాయ రసతిర ళళసింవహ శానహష్సాభవహ జాగఽః – అధయాణ లేదభు 19.47.9 

ఈళసలసశాభుదమ్ శయామ్ మతికించిత్ జగణాామ్ జగత్ – ఈళసలసస్త ానివత్ణో . 
శింళత్్రోऽవహ ర ళత్్రోऽవథా ళత్్రోऽవథా ళత్్రోऽవ – మజురేాదభు 27.45 

 

ళత్్యభు - అనగస క శింళత్్యకసఱభు. కసఱాకసఴ శాయూుడ ైన బగళింత్ణనిఱో అిందయూ ఉధానయు. ఇథి 
కూడా నై్ అయాభుధే రోక్షభుగస ణ ఱుున. 
 



శీ్ర వివణు  శషశరధాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

50ళ ళలో కభు - 7 ళ నేజీ 

శ్రీ చినామానింద –  (శ్రీకఽష్సు ళణాయ యింగస) ళణా్న్ రసతి ఇతి ళత్్యః – గోఫాఱకుఱనిండు ళత్్భుఱు 
(ఆళుదడఱు) ఴత్ఽళుఱచే త్సవహక ని నుత ఫడునవి. లసటిని భయఱ బగలసనడు గోనుసఱకుఱకు అపగ ించిధాడు. 
కనక ఆమన ళత్్యుడు. 
 

472. ళత్్ఱః 
నేరభభరర ో. లసత్్ఱా శాయూుడు. 

ఒిం ళత్్ఱామ నభః 
 

„ళత్్‟అనగస దడ – నేరభన శచిించనథి. (ళత్్ అింళసభాామ్ కసభఫఱే – నుసణిని). శ్రీభధానరసమణుడు 
లసత్్ఱాబర త్ణడు. 
శయాస్సాింత్ర నళశధ ేశతే్ణ స్స్ా దాత్్ఱ శాఽత్ః 
ళణే్ థో  ధోర ళ మణో ళత్్ఱఴశయణాగణే 
అిందర మింద గఱ లసత్్ఱాభుళఱోధే లసర మిందింటాడు. ుటిటన ఱేగనై్ ఆళుకు ఎింత్ నేరభ ఉింటటింథో  
ఴయణాగత్ణనినై్ యమేఴాయునికూ అింత్ నేరభ ఉింటటింథి. ళత్్యుడ ై ఆ బకోళత్్ఱుడు ళవహించటకు కసయణభు 
ఆమనకు బకుో ఱటో, ఴయణాగత్ణఱటో గఱ లసత్్ఱామేనని శ్రీ బటటట ఱు విళర ించాయు. 
 

విథిత్ శ్ శ ిధయాజాః ఴయణాగత్ళత్్ఱః (శిందయకసిండభు 21.20) – ఒ రసళణా! శ్రీరసభచిందర డు ధయాజాునిగస, 
ఴయణాగత్ ళత్్ఱునిగస భుకూకలి లసవహకెకూకధాడు. నీళు ఫరతికూముిండదఱచినచో ఆమనణో మైెతిర ధ రుటయే 
క్షేభభు. ఴయణుగోర నలసర ని అనగశీిించనటిట ఆ స్సాభుని నీళు రశననని చేవహక నభు. నీళు 
జిణేింథిరముడల ై, నియాఱ భనశ్ణో ననన ఆమనకు  అపగ ించభు – అని వత్భాత్లోి రసళణునకు 
శిత్ళు చ నహపనథి. 
 

ధయాచకీభు యచయత్ – ళత్్ఱుడు గనకధే శ్రీరసభుడు గుషృని భుత్ణర డ ైధాడు. ణాధే శామభుగస 
షనభింత్ణని గుిండ ఱో ల ఱవహధాడు. ఴయణాగత్ణఱ ైన శగీళీుని, విభీవణుని ఫరర చిధాడు. 
 

473. ళత్స్ 

- న్కుక దడఱు కలిగ న గోనుసఱుడు. 
- నిత్ాభు త్నచేత్ నుత ఴహింఫడే ఆత్ాళయగభుఱన దడఱుగస గఱలసడు. 

ఒిం ళతి్ధ ేనభః 
 

నిత్ా నుత ష్సాత్ా గుణళత్ బరమశోవద శ్థా 
ళత్స్ స్సాథిి  విళఴేేణ వడరోు  గోథో భనః 



శీ్ర వివణు  శషశరధాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

50ళ ళలో కభు - 8 ళ నేజీ 

ఆత్ాగుణాఱణో అఱరసరే ఆత్ాఱన – గోళు త్న దడఱన కసనుసడునటటో , గోనుసఱుడు గోళుఱన కసచనటటో  – 

ఎుపడ నుత ఴహించేలసడు. అటటళింటిలసరే అదికభుగస కఱలసడు. ఈ ధాభభు వడక్షరీ భింత్రభు. 
యక్షణనిశో ింథి. ఒిం ళతి్ధే నభః 
 

శ్రీ శత్ాథేలో లసవహవఠ  – బగలసనని యక్షణాయత్ాభు ఎఱ ో డఱ భనకు రశుటభగుచననథి. బిడడ  జనిాింగధే 
త్లోి శోనాభుళాగఱగడిం ఇిందక క ఉథాషయణ. 
 

474. యత్నగయోః 
-  విళేవభుఱ ైన ధనశిందఱు గఱలసడు. కోర నింత్ ధనభున రస్సథిించలసడు. 
- యత్నరసశఱు త్నమింద కలిగ ముననలసడు. స్సగయుడు. 
- బకుో ఱన త్న కడుుఱో న్టటట క ని యత్నభుఱనళఱ  కసనుసడుక నలసడు. 

ఒిం యత్నగరసోమ నభః 
 

ధధామథో ోా మదారసభిం రథేమ ధనళతో్వత్ః 
యత్నగయో శ్భాఖ్ాాణో షాష్సట రోు  ధనథో  భనః 
ధనభు, ఐఴాయాభు కోర  త్నన వేవిించేలసర కూ  కోర నింత్ ధనభున ఈమగఱలసడు. ఈ ధాభానిన 
భింత్రింగస జిం చేవోే అష్సట క్షర . ధననుసర నహో . ఒిం యత్నగరసోమ నభః 
 

శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ ఉథాషర ించినథి – ల ైతో్ భా నిదమిామ్ భధశదధాధ  ై(నభాాఱవార్ 6.7.11) – 

బగలసనడు థాచక నన నిదిళింటిలసడు. అళుశయభునకు ఆదక న ఆథాబింధళుడు. 
 

గీత్(10.24)మింద చ పఫడున  - శయస్సభవహా  స్సగయః – శయశ్ఱఱో ధేన స్సగయభున – అనన ళచనభు 
ఆదాయభుగస శ్రీ ఴింకయుఱ లసాఖ్ాానభు స్సగ నథి. స్సయభున యణానకయభు, యత్నగయో అననటోే బగళింత్ణడు 
కూడ యత్నగయుోడు. శకఱ నిధఱు ఆమనమింథే ఉననవి. కనకధే ఆమన క ిండఱింత్ ళయభుఱు కూన్డు 
కోధేటిరసమడు. ఆననఱకు అబమభమ, అరసా యుి ఱకు ఐఴాయాభు, ఴయణాగత్ణఱకు యక్షణ, రననఱకు 
మోక్షభు రస్సథిించ కఱపత్యుళు కసభదేనళు. నిదానభు. 
 

ఈ భాళభున శ్రీ రసదాకఽవు ళసవహో  ిభర ింత్ నొు డుగ ించాయు. ధాగునుసభు డగఱోని యత్నభు, ల దయుకణుుఱో 
ఏయపడు యత్నభు కూడ బగళింత్ణనిఱో శింబవిించన. భరకక భాళభుఱో, బగలసనడు త్న బకుో ఱన 
యత్నభుఱళఱ  కసనుసడుచిండున. మోక్షథభుల ైు నడుుచిండున. రసజశ, ణాభశ రఱోబభుఱకు 
ఱోనకసకుిండ శ్రీభధానరసమణుని దాానిించినయ డఱ శత్ాభాయగభున చర ించ భాగాభు ఱభిించన. 
 



శీ్ర వివణు  శషశరధాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

50ళ ళలో కభు - 9 ళ నేజీ 

శ్రీ శణేాలో లసవహవఠ  – యమ్ - కీడీామామ్ - కీడీుించట – అనన దాత్ణళునిండు, యత్నభు అనగస 
ఆనిందభునిచేుథి అింణా యత్నమే. ఆనిందభు ఏథ ైధా శచిుథానింద యభాత్ణాడ ైన శ్రీభహావివణు ళు 
కటాక్షభుళఱన కఱుగళఱవహనథే గనక శ్రీషర యే యత్నగయుోడు. ఇిందకు శ్రీ లసవహవఠ  వీుతినిండు న్కుక 
ఆదాయభుఱన ఉథాషర ించాయు.  
శయిణాగయోః శభళయోణాగే ీబరత్శా జాత్ః తిరకేసవహత్ 

 

అరసుభు శత్ా శళిం యత్నదాభభి నహరమమ్ భతిమ్ 

 

శయిణాాక్షః శవిణాథేళ ఆగసత్ దధత్ యణాన థావుఴేలసరసాణి 
 

475. ధధఴేాయః 
ధనభునకు అదిధాధడు. శకఱ ైఴాయాభఱకు రబుళు. శ్రీఱక్షీాళఱోబుడు. ధనభున రస్సథిించలసడు. 

ఒిం ధధేఴారసమ నభః 
 

ఏకేన చకీభరేణ కరేణ ఴింఖ్  
భధేాన వహింధత్నమా భళఱింఫా తివఠ న్ 

లసమేత్రేణ ళయథాబమ దాచిషనమ్ 

ఱకీ్షానఽవహింష! భభథేశి కరసళఱింఫమ్ 

 

ఱకీ్షా భశీ త్దనయూ నిజానభాళ 

నీఱవథి థిళా భశిఴకయ ఱోలసధామ్ 

ఆయుణా శింకీభణత్ః కూఱస్సిందర రసగన 
శ్రీ లేింకటేఴ చయణౌ ఴయణిం రథేా 
 

ధధాధామ్ ఈఴాయః ధధఴేాయః – శకఱ ధనభుఱకున రబుళు ధధేఴాయుడు – అని శ్రీ ఴింకయుఱు 
లసాఖ్ాానిించాయు. ఇింత్కుభుింద ధాభమైెన „యత్నగయోః‟ అనగస యత్నభుఱకు నిఱమమైెన స్సగయభని 
శ్ర ీఴింకయుఱు లసాఖ్ాానిించిన వివమభున గభనిించనగున 

 

శ్రీ బటటట ఱు „యత్నగయోః‟ అనగస శకఱ నిధఱు, శిందఱకు నిఱమభు – అని భర ింత్ విశోఽణాయాభుఱో 
లసాఖ్ాానిించాయు. కనక శ్రీ బటటట ఱు రశో త్ ధాభభు „ధధేఴాయః‟ అనగస – శిందఱు కోయుక నన బకుో ఱకు 
దారసలభుగస శిందఱొశగులసడు – అని లసాఖ్ాానిించాయు. ఇిందకు ఉణాథి శత్రభు 738 ఆదాయభుగస 
త్సవహక నళచున. అళలనతో్య ఆశకయాణ ిళయత్ చ – త్ాయగస శపఱత్న రస్సథిించగఱలసడు. ఇకకడ 
“త్ాయగస” అనన దభున ధొకూకచ నుసపయు. భొృకుకకుననింత్ధే, అబార ిించినింత్ధే కోర కఱు త్సయుులసడు అధే 
అయాభుఱో. ఒిం ధధేఴారసమ నభః. 



శీ్ర వివణు  శషశరధాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

50ళ ళలో కభు - 10 ళ నేజీ 

 

శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ నభాాఱవార్ (3.9.7) యచనన ఉథాషర ించాయు. ళేయుమ్ క డ  ైుగళ్ ఎఱ లో  ఇఱాధ .ై 
బగళింత్ణడు కకస్సర గస శిందఱు ఇచేు వివమింగుర ించి శ్రీ అనింత్కఽవు ళసవహో  ికుచేఱుని కథన 
ఉథాషర ించాయు.  
 

శ్రీ రసదాకఽవు ళసవహో  ిఈ ధాభభునకు భరకకవిధింగస అయాభు చ నుసపయు. బగళింత్ణని విబరత్ణఱఱో కుఫేయుడు 
కయు. విణేో ళల మక్షరసక్షస్సమ్ (గీత్ 10.23). విణోేవుడనగస కుఫేయుడు. కనక ఆమన ధధేవుడు. 
 

శ్రీ చినామానింద – ఇకకడ „శిందఱు‟ అనగస శింణోవభు కూయుునళనినమున అని భావిించళఱ న. 
శ్రీఱక్షీాతియ ైన శ్రీభహావివణు ళు శకఱ ధనభుఱకున ధాధడు. అనినింటికింటె ఉతో్భ ధనమైెన 
మోక్షభునకు కూడ ఆమధే ధాధడు. రననఱకు శత్ాయమే ధనభుధొశగు శ్రీభధానరసమణుడే 
ధధేఴాయుడు.  
 

 

 

(1) శీ్ర నయవహింషన్ కఽవు భాచార  ఆింగో యచనకు ఇథ ిణ ఱుగు అనలసదభు.  
(2) బగళథీగ త్ ళలో కభుఱ ణాత్పయాభు గీణాన్రస్, గోయఖ్ూర్ రచయణనిండు.  
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