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476. ధయమగుప్ 

ధయమభున యక్షంచలసడు 

ఒం ధయమగు ేనభః 
 

ధయమం గోమతి యషతి ఆతి ధయమగుప్. ధయమభున కసనుసడులసడు ధయమగుప్. ఆంద్కు శ్రీ ఴంకయుఱు 
గమత(4.8)నండష చెహన అధాయభు.  ధయమశంస్సా నారసధ మ శంబలసభు ముగ ేముగ.ే ధయమశంస్సా న కొరకు 
నేన ముగముగభున ఄళతరవంతణన – ఄని శ్రీకఽవుబగలసనడు ఫో ధ ంచెన. 
 

కసభం ద్తాాాయాకసభౌ విళయోయ వివమ ంతరసత్క్ 

తాభ్ాం శతిశా ధయమశా యషణాత్క్ ధయమగుప్ శమఽతః 
ఄయా కసభభుఱన కోరేలసరవకి లసటిని ఆచ్చి, కభీంగస లసరవ ఫుద ధని భయయౌి, లసరవకి శితమ ైన ధయమభునంద్ 
రలేఴెటిి ధరసమనిన కసనుసడేలసడు. ధయమభున యక్షంచ్చనంద్న ధయమగుప్ ఄని శమరవంఫడున. 
 

శ్రీ శతాదేలో లసవహవీ – శఽఴహి అద నండష ఄంతభుళయకు ధయమభ యగభున జీళుఱన కభీఫద్ధభుగస 
రవయక్షంచలసడు. చెటటి నండష ళచ్చిన వితోనభు భయఱ చెటటి కు జనమనిచిన. ఆఱ  జీళరసశి 
రవయక్షంచఫడుచననద . ఆంద్కు శమఽతినండష ఈదాషయణ –  

త్రరణ ిదా విచకమీ ేవివణు రోగ నుస ఄదాబాః ఄతో ధరసమణ ిధాయమన్ (మజురేిద్భు 34.43) 
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ధయమచకీభు యచయత – ధయమభుననశరవంచలసరవని యక్షంచ్చ, బగళంతణడు ధయమభున వీడషనలసరవని 
శిక్షంచన. ఱోకభుఱో ధయమభు క్ీణించ్చనుడు ఈతాతభుఱు శంబవించన. ఇ నాభస్తో తరభుళఱన 
భనభు శకఱ శంకఱ ళాళహాయభుఱఱో ధయమభ రసగ నళయోనభున ఄఱలసటట చేశకొనళఱమున. 
 

477. ధయమకఽత్క్ 

- తన బకుో ఱు ధయమభున అచరవంచటకు చేమూతనిచిలసడు. 
- తానే శిమభుగస ధయమభున ఄనఴహీ ంచలసడు. 

ఒం ధయమకఽత ేనభః 
 

శయిం జనం ధారవమకమన్ య్ఱ నగషీ ఱషణమ్ 

ధయమం కరోతి మస్సమద ధ  తస్సమద్ధయమకఽద్చాతే 
ఱోకంఱో రజఱంద్రవనీ ధారవమకుఱుగస చెమాడానికి ధరసమనిన భుంద్గస తాన అచరవశో , ఆతయుఱచేత కూడా 
అచరవంజేములసడు. శ్రీనిలసశని ఄనగషీభుళఱననే ధయమభ రసగ నచయణ స్సధాభళుతణంద . ఆంద్కు 
శ్ర ీబటటి ఱు చెహన విళయణ – 

ధయమం స్సభ నాం ఄభఱమ్ ఄనాద  నిధనమ్ విబుమ్ 

ద్యోబం మత్రఫుదాధ నామ్ తత్రస్సద్యతా వినా 
గొ జఞా నఱకు కూడా శ్రీభహావివణు ళు ఄనగీషభు ఱేకుండా నియమఱ, ఄనాద నిధనమ ైన 
ధయమభునాచరవంచట స్సధాభు కసద్. అ కయుణాభముడు భ తరమే భనైె ద్మద్ఱచ్చ, భనన 
ధయమభ యగభున నడషహంచన.  
 

శ్రీదేళుడు ధరసమధయమభుఱకు ఄత్రతణడైెనా గసని ఱోకుఱ మేఱుగోరవ తాన శిమభుగస ధయమభుననఴహీ ంచ్చ 
ఄంద్రవకిని దారవచున. ధయమ భరసాదా స్సా నాయధమ్ ధయమమళే కరోతి ఆతి ధయమకఽత్క్ – ఄని శ్రీ ఴంకయుఱు 
చెనుసయు. 
 

శ్రీ వి.వి. రసభ నజన్ ఈదాషరవంచ్చన నభ మఱవిర్ యచన (5.6.4) – వెలైసయగఱ  ైచెైి లనేమ్ మ న.ె 
 

శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో  ి– జీవితభుఱో ధయమభు నుసర భుఖ్ాత గురవంచ్చ – కితీం జనమఱ కయమపయౌతంగస జీలసతమ 
ఴరమయభుఱో ఫందీయ ైనద . అతమవిమోచన కొరకు దేళుడు ధయమభు ఄనే స్సధనభున రస్సద ంచ్చనాడు. 
 

గమత 3.22,23,24 – ఒ ఄయుు న! ఇ భుఱోో కభుఱమంద్న నాకు కయోళాభు ఄననద యే ఱేద్. ఄటలో  
ను ంద్ద్గవన ళశో ళుఱఱో ఏద మున నేన ను ంద్నిద మున ఱేద్. ఐనన నేన కయమఱమందే 
రళరవోఱుో చనానన. ఏఱనన ఒ నుసరసా ! ఎుడైెనన నేన స్సళధానడనైె కయమఱమంద్ రళరవోంచకుననచో 
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ఱోకభునకు గొ హాని శంబవించన. ఎంద్కనగస భనవణాఱంద్యున ఄనినవిధభుఱ నా భ యగభునే 
ఄనశరవంతణయు. నేన కయమఱన అచరవంచట భ నిననచో ఇ ఱోకభుఱనినమున నశించన. ఄంతేగసద్. 
ఱోకభుఱంద్ ఄఱోకఱోో ఱభుఱు (స్సంకయాభుఱు) చెఱరేగున. రజఞనవిభు లసటిఱుో న. ఄంద్ఱకు నేనే 
కసయకుడనయ ాద్న. 
 

478. ధరమమ 
ధయమమే ఈకయణభుగస గఱలసడు. ధయమశియూుడు. 

ఒం ధరవమణ ేనభః 
 

ధయమః ఄశా ఄవహో  ఆతి ధరమమ – ధయమభుగఱలసడు గనక అమన ధరవమ. 
రసమో విగషీలసన్ ధయమః – శ్రీరసభుడు ధయమభు భూరమోబవించ్చన శియూభు. 
బగళంతణడు ధయమభున యక్షంచలసడు. తన బకుో ఱన యక్షంచటకు ధయమమే స్సధనభుగస గఱలసడు. 
స్సధాయణోకయణం ధరోమ మస్సావహో  కళేఱం 

శ లె ైధరమమతి విజేామం వడరోు  ధయమదో భనః 
ఱోకంఱో రవహద్ధమ ైన ధరసమనిన జగద్రషణ కోశం స్సధనభుగస గశీించలసడు. ఇ నాభభు వడషరవ. 
ధయమరద్భు. ఒం ధరవమణే నభః 
 

ధయమచకీభు యచయత – ధయమభు ఄనంతభు. ఄనాద గసనననద . బగలసనడు అద్ాంత యశితణడు. 
ధయమశియూుడు. ధయమభున ఄనశరవంచలసయు   ళసఴిత కీరవోభంతణఱగుద్యు. ధయమభున 
తాజంచ్చనలసయు నశింతణయు. బకుో ఱకు ధయమభున నేయుటకు, లసరవని ధయమభ యగభున నడషహంచటకు శ్రీషరవ 
శదా ఄళకసఴభున కఱుగజేమున. కనకనే భీవమహతాభషృని ఄంతాకసఱభున అమనళద్ద ధయమభున 
గశీించభని ముధ ఴహీ యునకసదేశించెన. 
 

శ్రీ శతాదేలో లసవహవీ – శయాచందరా ద్ఱు ధయమభు తక తభ గతణఱననశరవంచెద్యు. ఆటటళంటి 
వివమభుఱఱో భనభు గశీింళఱవహనద  – బగలసనడు ధయమభున శదా ఄభఱు చేమున. 
 

తయులసతి నాఱుగు నాభభుఱు – శత్క్, ఄశత్క్, షయమ్, ఄషయమ్ 

ఇ ుణా నాభభుఱన శ్రీ ఴంకయుఱు, శ్రీబటటి ఱు లేయు లేయు కభీభుఱఱో లసాఖ్ ానించ్చరవ. 
శ్రీ ఴంకయుఱు : శత్క్ – ఄశత్క్ – షయమ్ – ఄషయమ్ 

శ్రీ బటటి ఱు : శత్క్ – ఄషయమ్ – ఄశత్క్ – షయమ్ 

ఆద్దయు భ్వాకసయుఱు ఇ నాభభుఱన కే విధభుగస గశీించ్చనటికీ, లసయు ఄళఱంబంచ్చన ద్ధతిఱో 
కొంత ళాతాాశభుననద . శ్రీ బటటి ఱు „శత్క్‟ నాభభునకు „ఄషయమ్‟ ఄననద్భున విళేవణభుగసన, 
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„ఄశత్క్‟ నాభభునకు „షయమ్‟ ఄననద్భున విళేవణభుగసన రవగణించాయు. శ్రీ ఴంకయుఱు భ తరభు 
వీటిని లేయులేయు నాభభుఱుగస గశీించాయు. 

శ్రీ ఴంకయుఱ లసాఖ్ా శ్రీ బటటి ఱ లసాఖ్ా 
శత్క్ శత్క్ 

ఄశత్క్ శత్క్ ఄషయమ్ 

షయమ్ ఄశత్క్ 

ఄషయమ్ ఄశత్క్ షయమ్ 

 

„శత్క్‟, „ఄశత్క్‟ ఄనే నాభ ఱు స్సభ నా ళాళహాయంఱో యశయ ళాతిరేక ఄరసధ ఱుగఱ క జంటగసన, ఄఱ గే 
„షయమ్‟ ఄషయమ్‟ ఄనేవి ఄఱ ంటి భరొక జంటగసన చడళచిన. 
  
479. శత్క్ 

- రఴంవహంద్గవన, ఈతోభమ ైనలసడు. 
- ళసఴితమ ైనలసడు. 
- భంచ్చ, ఈతోభ కసయాభుఱ యూభు గఱలసడు. 

ఒం శత ేనభః 
 

నియునుసధ క శదాాలసత్క్ నితా స్సద్గ ణా యోగతః 
శచఛఫదదనోచాత ేవివణు ః లేద్లేదాంతనుసయగ  ః 
శషజమ ైన శతణో గఱలసడు, శద్గ ణాఱన అబయణంగస ధరవంచాడు. ఄంద్చేత శ్రీభనానరసమణుడు 
లేద్లేదాంతనుసయంగతణఱచేత „శత్క్‟ ఄనిచెఫడుతణనానడు. నిశసంఴమంగస, నియళధ కభుగస శకఱ కఱవాణ 
వుబఱషణ గుణోేతణడు గనక శ్రీభనానరసమణుడు „శత్క్‟. ఄంతే గసక అమన అద్ాంతయశితణడైెన 
నితాశతాశియూుడు, ళసఴితణడు – ఄని శ్రీబటటి ఱు విళరవంచాయు. 
 

ఄదైెితయమ ైన లసాఖ్ ానభుఱఱో „శత్క్‟ ఄనగస „నిజభు‟  ఄనే ఄయధభు గ  కొనఫడషనద . ర ండు విధభుఱ ైన 
శతాభుఱన శ్రీరసధాకఽవుళసవహో  ివిళరవంచాయు.  
నుసయభ రవధక శతాభు – బూత, బవివాత్క్, ళయోభ న కసఱ ఱఱో కూడా భ యనిద . ళసఴితమ ైనద . 
లసాళహారవక శతాభు – భౌతిక రంచభుళంటిద . నుసయభ రవధక శతాభుఱోనండష ఈద్ావించ్చ భయఱ 
ఄంద్ఱోనే రలమకసఱభున య్నభగునద . 
బగళంతణడు నితాశతాభు. నుసయభ రవధక శతాభు. ఒం శతే నభః 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ 

51ళ ళలో కభు - 5 ళ జేీ 

బగళదీగ త 17ళ ఄధాామభు ఴీదాధ తరమవిభ్గ యోగభు (17 - 23, 24, 25, 26, 27)ఱో „ఒం తత్క్ శత్క్‟ ఄనే 
దాఱన శ్రీకఽవుబగలసనడు విళరవంచెన. 

 

ఒం తతసద తి నిరేదళల ఫరషమణవహో విిధః శమఽతః 
ఫ్ర షమణావేోన లదేాఴి మజఞా ఴి విశతిాః ురస 
 

తస్సమదోభుతణాదాషఽతా మజాదాన తః కిమీ  
రళయోంత ేవిధానోకసో ః శతతం ఫరషమలసద నామ్ 

 

తద తా నభిశంధామ పఱం మజా తః కిమీ ః 
దాన కిమీ ఴి వివిధాః కిమీనేో  మోషకసంక్షభిః 
 

శదాాల ేస్సధభ్ల ేచ శద తేా  తత్రముజాతే 
రఴవేో  కయమణ ితథా శచిఫద ః నుసయా ముజాతే 
 

మజేా తవహ దాన ేచ వహాతిః శద తి చోచాతే 
కయమచెళై తద్రమధమం శద తేా లసభిధమీతే 
 

ఒం, తత్క్, శత్క్ – ఄన భూడు విధభుఱగు ేయుో  శచ్చిదానంద్ ఘన యఫరషమకు నిరేదశించఫడషనవి. అ 
యభ తమనండషయే శఽష్టసి యద మంద్ ఫర్ షమణుఱు, లేద్భుఱు, మజాభుఱు ఏయడుట జరవగవనద . కనక 
లేద్భంతరభుఱన ఠవంచలసయు ళసశోవిిశితభుఱయన మజా, దాన, తఴియాఱన శయిదా „ఒమ్‟ ఄన 
యభ తమ నాభభున నుసర యంభింతణయు. మోషకసంష గఱలసయు శిఱ భ్ేష ఱేఴభ తరమ ైనన ఱేకుండ 
ఱోకశితాయామ ై మజా, దాన, తఴియాఱన „ఆద మంతము యభ తమదే‟ ఄన భ్ళభుతో „తత్క్‟ ఄన 
నాభభున ఈచఛరవంచచ చేముద్యు. ఒ నుసయా! „శత్క్‟ ఄన యభ తమ నాభభు శతాభ్ళభునంద్న, 
ళేవీీ భ్ళభునంద్న – ఄనగస యభ తణమడు నితణాడు, ళేవీణీ డు ఄన భ్ళభునంద్న 
రయోగవంచఫడుచ నండున. ఈతోభ కరసమచయణభునంద్న „శత్క్‟ ఄన ఴఫదభు రముకోభగుచండున. 
మజా దాన తః కిమీఱమంద్యౌ నివీ, అవహోక భ్ళభున „శత్క్‟ ఄనిమంద్యు. యభ తమనదేదశించ్చ 
చేమఫడు నిఴిమ తమక కయమఱన కూడ „శత్క్‟ ఄనిమంద్యు. 
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480. ఄషయమ్ 

     ఄషయమ్ శత్క్ 

     శత్క్ ఄషయమ్ 

- నిఴిమభుగస ఎననటికిని తయగని, చెయగని శతాభు. 
- భంచ్చలసరవని, భంచ్చని ఎననడ విడనాడనిలసడు. 

ఒం ఄషరసమ నభ; 
ఒం ఄషయ శత ేనభః 
 

షయభు ఄనగస క్ీణించనద . ఄషయభు ఄనగస ఎననడున క్ీణించనిద . ఄషమ వినాళసద  ళరవుతోऽషయ ఈచాత ే
– తయుగుట, వియుగుట భృద్ఱ ైన వికసయభుఱు ఱేనిలసడు, నాఴన యశితణడు, శతాభు, నితాభు ఐనలసడు, 
అద , ఄనాద  ఄయనలసడు, జనమ భఽతణా జరసద్ఱు ఱేనిలసడు. శఽఴహి జయుగకభుంద్ ఈననలసడు, ఆుడు 
ఈననలసడు, ఆకభుంద్కూడా ఈండేలసడు, శఽఴహి వహాతి ఱమ ద్ఱకు  కసయణబూతణడు. ఄతడే యఫరషమ. 
ఄషయభు. 
 

శ్రీ బటటి ఱు తభ లసాఖ్ ానభుఱో „శత్క్‟ ఄనే (479ళ) నాభభునకు „ఄషయమ్‟ ఄనే (480ళ) నాభభున 
విళేవణభుగస గశీించాయు. కనక ఇ ఏకనాభభు „శత్క్ ఄషయమ్‟ ఱేదా „ఄషయమ్ శత్క్‟ ఄగున. ఄనగస 
ఄషయమ ైన శత్క్. ఏ విధమ ైన క్ీణత ఱేని శకఱ కఱవాణ ళసఴిత శచ్చిదానంద్భూరవో . అమన శియూభు, 
శిభ్ళభు, కఱవాణ గుణభుఱు ఄషయభుఱు.  ఆంద్కు శ్రీ బటటి ఱు వివణు ురసణభునండష, 
ఛాందోగోానితణో నండష రభ ణభుఱన ఈదాషరవంచాయు. 
 

ఄషమ వినాళసభ్ామ్ రవణాభరవధ జనమభిః 
ళరవుతః ఴకాత ేళకుో మ్ శదావోతి కళేఱమ్ – వివణు ురసణభు (1.2.11) 
తయుగుట, నశించట, భ యు చెంద్ట, ెయుగుట, జనిమంచట ళంటి ద్ఴ ఱషణభుఱు అమనకు ళరవోంచళు. 
„ఎుడ ఈండేదే‟ ఄనే భ్ళంతోనే యఫరషమన గురవంచ్చ రస్సో వించడం స్సధాం. 
 

శదళే స్త భా! ఆద్భగ ీఅవత్క్  – ఛాందోగోానివతణో  6.2.1 – నామనా! ఇ ఈండడం ఄనేద  భృద్టోో న 
ఈండేద . ఄనినంటికంటల ఄధ క స్సా నంఱో ఈననద  „శత్క్‟ భ తరమే. 
 

శ్రీ శతాదేలో లసవహవీ – „షయమ్‟ ఄనగస „శంచరవంచట‟ ఄనన ఄయాంఱో – నిఴిఱంగస, నిఱకడగస ఈండేద  
ఄషయభు. శతణయువణఱకు, శనామయగభునకు, శతాాయాభునకు ఎననడ ద్యభు కసనిద  „శత్క్-ఄషయమ్‟.  
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481. ఄశత్క్ 

- ఆుడు ఱేనిద . కసని ూయిభు ఈననద . బవివాతణో ఱో ఈండేద . 
- నుసకయుమఱకు ద్ఃఖ్శేతణలైెన ఫంధనభుఱు కఱుగజేములసడు. 
- ధయమభున వీడషనలసరవకి ఱేనిలసడు. 

ఒం ఄశత ేనభః 
 

తనుసభాషమ్ ళయషం నిగఽహాు భాతసఽజఞభు చ 

ఄభఽతం చెళై భఽతణాఴి శద్ శచాిష భయుు న – బగళదీగత 9.19 

శత్క్ – ఄశత్క్ – ఇ ర ండ తానేనని శ్రీకఽవణు డు తెయౌమజేవహనాడు. ఇ ళలో కభునకు శ్రీభదరా భ నజుఱ లసాఖ్ా: 
శత్క్ మద్ ళయోతే – రశో తభుననద  శతాభు. 
ఄశత్క్ మద్ ఄత్రతమ్ చ ఄనాగతమ్ చ – గడచ్చన కసఱంఱోన, రసఫో యే కసఱంఱోన ఈననద  ఄశత్క్. 
ఄనిన కసఱ ఱఱోన ఈనన బగలసనడు శత్క్-ఄశత్క్. 
 

గమత (17.26)ఱోనే „ఴత్క్‟ ఴఫదభున „స్సధభ్ళభు‟ఱో లసడుద్యని చెడమ ైనద . కనక 
ఄస్సధళుఱ ైనలసరవకి దేళుడు „ఄశత్క్‟. ఄనగస నుసకయుమఱన శిక్షంచలసడు. 
 

ధయమభు నుసటించనిలసరవకి బగళంతణడు తఱురసడు. కసనరసడు. కసనుసడరసడు. లసరవకి అమన „ఄశత్క్‟. 
 

482. ఄశత్క్ షయమ్ 

      షయమ్ 

- ఄశతణో నకు షయశిభ్ళభు (ద్యభుగసనండు ఱషణభు) కఱలసడు. 
- రవణాభశ్రఱమ ైన, తణద్కు ఱయంచ భౌతికజగతణో  యూభుకూడ ఄయనలసడు. 
ఒం ఄశత్క్ షరసమ నభః 

ఒం ఄశత్క్ షరసమ నభః 
ఒం షరసమ నభః 
 

„షయభు‟ ఄనగస ఄళసఴితమ ైనద . ద్యభుగస నుత ళునద . („షయ‟ ధాతణళునకు „రళశించట‟ ఄనన 
భ్ళభు కఱద్). ద్రసమయగభుఱొనరవంచలసరవకి ద్యభగులసడు, ఄంద్నిలసడు గనక బగళంతణడు షయుడు 
ఄని ఇ నాభ విళయణఱో శ్రీ బటటి ఱు లసాఖ్ ానించాయు. 
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శ్రీ శతాదేలో లసవహవీ విళయణ – జగతణో ఱో భౌతికమ ైనవి షయభుఱు. ఄంతట్ ఄంతరసాభుగసనననద  ఄషయభు. 
షయమ ైనదాని ఈనికికి , చైెతనాభునకు, చఱనభునకు కసయణమ ైనద  ఄషయభు. బగలసనడు షయభు, 
ఄషయభు కూడ. భనభు నడచేటుడు కోా ఄడుగు శభమంఱో కో కసఱు కద్ఱుతూ ఈంటటంద . 
భరో కసఱు బూభుైె అని వహాయంగస ఈంటటంద . ఄఱ గే జగతణో ఱో కద ఱేవి (చైెతనాభు, భ యు కయౌగవనవి)గసన, 
కద్ఱనివిగసన ఈంట్య. ఄఱ ంటి చైెతనాభునకు ఄంతఃకసయణభుగసన బగళంతణడు  షయుడు, ఄషయుడు. 
శ్రీ శతాదేలో లసవహవీ ఆంద్కు వీుతణఱనండష ఄనేక శకుో ఱన ఈదాషరవంచాయు. 
తదజేతి తనెనైజతి తద్ద ర ేతద్ంతికే 
తద్ంతయశా శయిశా తద్ శయిశా ఫ్షాతః – ఇళసలసస్త ానివతణో  

 

బగళంతణడు షయుడు, ఄషయుడు కూడ ఄని విళరవశో  శ్రీ చ్చనమమ నంద్ చెహన చకాని ఈదాషయణ – 

శభుద్రంఱో ఄఱఱు ఎగవహడుతూ, భళ్ళీ లెంటనే నశిస్సో య. కసని నశించని శభుద్రంఱో అ ఄఱఱు కూడా 
క భ్గమే. 
  
483. ఄవిజఞా తా 
తెయౌమనిలసడు. 
- తన బకుో ఱ తుఱ నెరగనిలసడు. 
- ఄంద్రవని కసనుసడులసడు. 
- కయౌతమ ైన జఞా నభు (బరభ) ఱేనిలసడు. 

ఒం ఄవిజఞా తేర నభః 
 

శ్రీ బటటి ఱ లసాఖ్ా – బగళంతణడు తనన ఴయణుజొచ్చినలసరవ దోవభుఱన ూరవోగస విశమరవంచన. బకుో ఱ 
తుఱు అమనకు తెయౌమళు. 
రనన కఽత నుసనుసనాం కంిచద్ావిచాయణాత్క్ 

ఄవిజఞా తతేి కథ తః ఫుధెఃై శద్గ ణస్సగర  ః 
(రననఱు ఫుద ధూయికంగస నుసనుసఱు చేవహనటికీ ఏభ తరభూ టిించకోనిలసడు) అశిీతణఱ 
ఄరసధభుఱ నెరగనిలసడు. ఈచాభ నోऽహ యువమ్ నోతోయమ్ రతిద్ాతే – ఄయోధాకసండభు 1.10 – 
శ్రీరసభుడు తనటో యువభుగస భ టఱ డషనలసరవకి ఏభుమున జలసఫు ఆచెిడషలసడు కసద్.  
 

ఆంద్కు విళయణగస శ్రీ బటటి ఱు తభ తండషర శ్రీ కూయతాో ఱవిన్ యచనన రస్సో వించాయు –  

శయిజాతామ్ ఏళమ్ ఈనుసఱభ్భశ ే

తిమ్ శ ిఄజఞా న ఏళ అశిీత దోవజోవణః  
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బగళంతణడా! నీళు శయిజాుడళంద్యు. కసని మేభు ఄంద్కు ఄంగమకరవంచభు. నీ బకుో ఱ దోవభుఱు 
నీకేభుమున తెయౌమళు. 
 

శ్రీ వి.వి. రసభ నజన్ ెరవమ ఱవియులసరవ శననతిని శమరవంచాయు – ఎననడషమ ర్ ఄద్ ళెమ ార్ వెయదారలే్ 
ననర  వెయదార్ ఎంఫ్ర్ (4.9.2) – నా బకుో డు ఇ నుసభు చేవహముండడు. కరవ ఄఱ  చేవహముండషనా ఄద  
శతాాయామే. 
 

ఄహచతేణస ద్రసచారో బజత ేభ భననాభ్క్ 

స్సధరేళ శ భంతళాః శభాగ్ ళాళవహతో శ ిశః 
భుకిాయౌ ద్రసచాయుడైెనన ఄననా బకిోతో ననన బజంచ్చనచో ఄతనిని శతణయువణనిగసనే భ్వింద్గున. 
ఏఱనన మదాయాభుగస ఄతడు నిఴిమఫుద ధ  గఱలసడు. ఄనగస యభ తణమని వేవించటతో శభ నమ ైనద  
భరవయొకటి ఏద మున ఱేద్ని గటిిగస నిఴియంచకొనినలసడు. 
 

శ్రీ శతాదేలో లసవహవీ ఇ నాభభున “ఄవి-జఞా తా” ఄని రవగణించ్చ లసాఖ్ ాణించాయు. „ఄవ్‟ ఄనే ధాతణళునకు 
„యక్షంచట‟ ఄని భ్ళభు. „ఄవిజఞా తా‟ ఄనగస కసనుసడుట తెయౌవహనలసడు. ఄంద్రవని కసనుసడులసడు. 
ఄంద్రవఱోన ఄంతరసాభుయ ై తనన ఴయణుజొచ్చినలసరవని యక్షంచలసడు ఄవిజఞా త. ఆంద్కు రభ ణమ ైన 
లైెద క భంతరభు. ఄవిరేి  నాభ దళేతార ోనావేో  రవళఽతః – ఄధయిణ లేద్భు 10.8.31. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ లసాఖ్ా – అతమని కయోఽతాిద  కఱవిజఞా నమ్ కయౌతమ్ ఆతి జీలో విజఞా తా. తద ి ఱషణో ఄవిజఞా తా – 

ఄంతా తానే చేశో నానననన భుధాాభ్ళభు కయౌగవన జీళుడు విజఞా త. ఄటటళంటి భుధాాజఞా నభు ఱేనిలసడు 
ఄవిజఞా త. 
 

484. శషస్సర ంవుః 
- లేయ కియణభుఱు గఱలసడు (ఄనంత జఞా నభూరవో). 
- ఄనంత కియణుడైెన శయానారసమణ భూరవో. 
- తన జఞా నభున, తేజశసన ఎఱ ో డఱ లెద్జఱుో లసడు. 

ఒం శషస్సర ంఴల ేనభః 
 

ఄంఴలో ఫుద్ధమః నుతర కసో  శషశరం శంతి మశా తే 
శషస్సర ంవురవతి ఖ్ ాతో షాష్టసి రోు  దీదోభనః 
ఄంఴ ఄంటల ఫుద ధ . ఄటటళంటి ఄంఴఱు ఆతనికి ఄనుసయంగస ఈనానయ. కనక  అమన శషస్సర ంవుళు. ఇ 
నాభభు ఄష్టసి షరమ భంతరభు. జఞా నరద్భు. ఒం శషస్సర ంఴలే నభః 
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శషశర-ఄంవు – ఄనగస లేయ కియణభుఱు. శ్రీ బటటి ఱు „శషశర‟ ఄనగస „ఄరవభుతభుఱ ైన‟ ఄనిము, 
„ఄంవుళు‟ ఄనగస „జఞా నభు‟ ఄనిము భ్ళభుఱన గశీించాయు. ఄనంత జఞా న శియూుడైెన 
శ్రీభనానరసమణుడు శషస్సర ంవుళు. భుకా జఞా న భూరవోమ మ లదే్ విలకిా నాయ్ – ఄని నభ మఱవిర్ 
చెనుసయు (4.7.10). బగలసనడు వుద్ధ శతి జఞా నభుతో రకసశించలసడు. లేద్భుఱన రస్సద ంచ్చనలసడు. 
లేద్భుఱదాిరస భనకు తెయౌమళచిలసడు. 
 

ఄనంత కియణభూరవోయ ైనంద్న శ్రీనిలసశడు శషస్సర ంవుళని శ్రీ ఴంకయుఱు లసాఖ్ ానించాయు. యేన 
శయాశోతి తజేవేద్ధ ః – ఄతని తేజశసళఱన శయుాడు రకసశించన – ఄని  తైెతోరమమ ఫర్ షమణభు 
(3.12.9)ఱో చెఫడషనద . శ్రీ ఴంకయుఱు గమత (15.12)నండష కూడ ఈదాషరవంచాయు –  

మదాద తాగతం తేజో జగదాాశమతऽేఖిఱమ్ 

మచింద్రభవహ మచాిగనన తతేోజో విద ధ  భ భకమ్ 

శభశో జగతణో న రకసశింజేము శయుాని తేజశసన, ఄటటఱనే చంద్ర ని తేజశసన, ఄగవన తేజశసన 
నాతేజవేసమని య రంగుభు. 
 

శ్రీ శతాదేలో లసవహవీ – ఄంత జఞా న ఄనంత రబఴి వివణు ః ఄత శషస్సర ంఴః – ఄనంత జఞా నభుతో, ఄనంత 
తేజభుతో రకసశించ శ్రీభహావివణు ళు శషస్సర ంవుళు. 
 

485. విధాతా 
- ఄనినంటిని, ఄంద్రవని నిమంతిరంచ ఄధ తి. విధ ంచలసడు. 
- విఴిభున ధరవంచ (బరవంచ)లసడు. 
- ఫరషమన కనన తండషర. 

ఒం విధాతేర నభః 
 

ఇ నాభభు ఆంతకు భుంద్ 44ళ నాభభుగస కూడ చెఫడషనద . 
5ళ ళలో కభు. 44ళ నాభభు. విధాతా – ఄనాద  నిధనో ధాతా విధాతా ధాతణయుతోభః 
51ళ ళలో కభు. 485ళ నాభభు. విధాతా – ఄవిజఞా తా శషస్సర ంవుః విధాతా కఽతఱషణః 
 

44ళ నాభభు. విధాతా –  

శ్రీ బటటి ఱు – ఫరషమన శఽఴహించ్చనలసడు. 
శ్రీ ఴంకయుఱు – విధ  విధానభుఱనేయయచ్చ, తగు పఱభుఱ నొశగులసడు. 
485ళ నాభభు. విధాతా –  



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ 

51ళ ళలో కభు - 11 ళ జేీ 

శ్రీ బటటి ఱు – మభుడు భృద్ఱ ైన దేళతఱన కూడా తన ఄధీనభుఱో కయౌగవనలసడు. లసరవకి 
విధఱనేయయచలసడు. 
శ్రీ ఴంకయుఱు – విఴిభ్యభు ళశించ ద గగజభుఱకు, అద ళేవణనకు అధాయమ ైనలసడు . 
 

ఆంతకు భుంద్ నాభమ ైన „ఄవిజఞా తా‟ లసాఖ్ ాన భ్ళభునండష „విధాతా‟ నాభ లసాఖ్ాన శ్రీ బటటి ఱు 
కొనస్సగవంచాయు. „విధా‟ ఄనగస భ్గభు చేముట, లేయు యచట. „ఄవిజఞా తా‟ ఄనగస బకుో ఱ దోవభుఱన 
తెయౌమని (టిించకొనని)లసడు. ఄఱ గ  తే, మభునిళంటిలసయు తభ కయోలసానస్సయభు వివణు బకుో ని ఄతని 
నుసభుఱ కసయణభుగస ద్ండషంళఱవహళచ్చినచో ఏభగున? బగలసనడు „విధాత‟ గనక, ఄంద్యు 
దేళతఱూ శ్రీషరవ అజఞా నళయుో ఱు గనక, మభుడు గసని, భరొక దేళత గసని వివణు బకుో ఱన శిక్షంజఞఱయు. 
భరవము తభ బటటఱకు కూడ వివణు బకుో ఱజోయౌకి నుత ళఱద్ని చెఫుతాయు. 
 

తియుభలస్సయ అఱవిర్. తియుళంతాడష(68). మభుడు తన ఫంటటఱతో యషశాంగస ఆఱ  చెనుసడు – 

శ్రీభనానరసమణునే తదేక ధాానభుతో ూజంచే బకుో ఱ జోయౌకి నుత కుండా భూయు లసరవని గనయళ బకుో ఱతో 
అద్రవంచండష. 
 

రవషయ భధశద్న రనానన్ రబుయషం ఄనానఽణాం న లెైవులసనామ్ – శ్రీ వివణు ురసణభు (3.7.14).  
లైెవుళుఱకు తకా భుగవయౌన నయుఱకు తాన రబుళునని మభుడు చెెన. 
 

ఇ విధాతా నాభభునే భరొక విధంగస ఄయధభు చేవహకొనళచిన.  
„ధా‟ – ధాయమ నుత వణాయో రసద న ేచ – ధరవంచట, నుత ఴహంచట, రస్సద ంచట. 
„వి‟ – ఄనేక విధభుఱుగస. 
ఫషృ విధభుఱుగస ధరవంచ్చ, బరవంచ్చ, నుత ఴహంచలసడు „విధాత‟ ఄని శ్రీ శతాదేలో లసవహవీ లసాఖ్ా. బడున తయోౌ 
తన గయాభుఱో నుత ఴహంచన. తయోౌనికూడ కసనుసడులసడు జనాయదనడే. శ న ఫంధయునితా శ విధాతా ధాభ ని 
లేద్ బుళనాని విళసి – మజురేిద్భు 32.10 

 

శ్రీ శతాదేలో లసవహవీ భరొక భ్ళభున కూడా చెనుసయు. లేద ేభనవాశా కఽత ేకయోలసానామ్ విధాన కయోఽతేి న 
విధాతా. విధానశా కరసో  విధాతా. కయోఽళా కయమణామ్ విధాతఽతేి న విస్ ధాతా, ళాధదాత్క్ ఆతి – లేద్ విధఱు 
నియిశించటకు కయోళాభుఱనేయయచ్చనలసడు విధాత. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ భ్వాభు – అద ళేవణడు, ద గగజభుఱు, కుఱస్సనళుఱు – ఆవి జగభున ధరవంచన. లసరవని 
కూడా ధాయణ చేములసడు విధాత.  
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486. కఽతఱషణః 
ఱషణభుఱన (గుణభుఱన) ఏయయచ్చనలసడు – ఄనన స్సభ నా భ్ళభునకు భ్వాకసయుఱు తభ 
రమతణఱఱో విళయణఱు ఆచాియు. 
శ్రీ బటటి ఱు:  
- స్సధళుఱకు, భ్గళతణఱకు ఈండళఱవహన ఱషణభుఱన తెయౌమఫయచ్చనలసడు. 
శ్రీ ఴంకయుఱు: 
- విశివిమ ైన శ్రీళతస చ్చషనభు కఱలసడు. ద ళాఱషణభూరవో. 
- లేద్భుఱన (ఱషణ గంీధభుఱన) ఆచ్చినలసడు. 
- వివిధ భదద్ ఱషణభుఱతో నానా జీళజఞఱభున శఽఴహించ్చనలసడు. 

ఒం కఽతఱషణామ నభః 
 

„ఱషణభు‟ ఄనగస గుయుో , ధయమభు, గుణభు. „కఽతఱషణుడు‟ ఄనగస ఱషణభుఱన ఏయయచ్చనలసడు. ఇ 
నాభభున వివిధ భ్వాకసయుఱు తభ తభ విశిష్టసి నబళభుఱతో శమరవంచాయు. 
 

శ్రీ బటటి ఱ లసాఖ్ా –  

ఄవిజఞా తా శంషస్సర వుః విధాతా కఽతఱషణః 
ఄవిజఞా తా – తన బకుో ఱ తహద్భుఱ నెరగనిలసడు. 
శషస్సర ంవుః – ఄరవభుతమ ైన జఞా నభు కఱలసడు. 
విధాతా – ఄంద్యు దేళతఱకు కూడా శ్రీభహావివణు లే రబులైెనంద్న మభ ద  దేళతఱు వివణు బకుో ఱన 
శిక్షంజఞఱయు. 
కఽతఱషణః – బగళంతణడు ఎళరవ దోవభుఱనెరగడు? ఎళయు వివణు బకుో ఱు? ఄనన రఴనఱకు – ఄటటళంటి 
స్సధ శజునఱ ఱషణభుఱేలో శ్రీషరవయే చెహనాడు. 
భుతరభ్లేన శంనుసర ోం (ముద్ధకసండ 18.3) – నాళద్దకు భుతణర నిగస ళచ్చినలసడు. 
శంమగ్ ళాళవహతో శ ిశః (గమత 9.30) – ఎంతటి నుసహ ఄయనటికి ఏకసగచీ్చతోంతో ననన వేవించేలసడషని (భ  
భననా భ్క్) స్సధళుగసనే భ్వించాయౌ. 
చకసీ ంకతిః రలేవిలసాః (షరవళంఴభు 2.24) – తభ ఴరమయభుైె శ్రీచకభీుద్రఱు ధరవంచ్చనలసయు.  
స్ౌశ్రఱాళతి తన భ ంగఱా చ్చషనభుఱన కసనుసడుకొననటలో  వివణు బకుో డు ఇ భుద్రఱన  ధరవంచళఱ న 
(వివణు తతిభు). 
 

శ్రీ బటటి ఱు చెహన ైె ఱషణభుఱకు ఄద్నభుగస శ్రీ వి.వి. రసభ నజన్ చెహన ఱషణభు – భరంద్మ్ 
ుర మ్ తొఱవభ ంద్ర్ (నానాగ మ్ తియుళంతాడష 68) – ఄనాదేళతఱన ఄరవించనిలసడు. 
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ధయమచకీభు యచయత  గమతఱో 12.13 నండష 12.20 ళయకు చెహన బగళంతణని హరమమ ైన బకుో ఱ 
ఱషణభుఱన చెనుసయు – “ఄదేి ష్టసి  శయిబూతానామ్ .....” నండష  “...... ....బకసో వేోऽత్రళ భ  హరమ ” ళయకు. 

- శయినుసర ణుఱటో దేివభు ఱేనిలసడు. వేనషభు, ద్మ గఱలసడు. 
- ఄషంకసయ భభకసయభుఱన విడచ్చనలసడు. 
- శఖ్ ద్ఃఖ్భుఱన శభభుగస చచెడషలసడు. 
- నితా శంతఽహో , అతమ నిగషీభు, ద్ఽఢనిఴిమభు గఱ యోగవ. 
- భనశన, ఫుద ధని బగళంతణన కరవంచ్చనలసడు. 
- తనళఱన ఱోకభు, ఱోకభుళఱన తాన బమడయు. 
- కోం, బమం, అలేళసఱకు ళఴం కసనిలసడు. 
- ఄేషఱు ఱేనిలసడు. వుచ్చ, కసయాద్క్షుడు. 
- షనుసతభు, ళాధ ఱేనిలసడు. 
- అడంఫయ కయమఱన రవతాజంచ్చనలసడు. 
- శంతోవం, దేివం ఱేకుండా ద్ఃఖ్ం, కోరవకఱు, వుభ్వుభ్ఱు రవతాాగభు చేవహనలసడు. 
- ఴతణర ళుఱు, భుతణర ఱ టో, భ నాళభ నాఱ టో, ద్వణ బూవణఱ టో శభభ్ళం కయౌగవనలసడు. 
- దేనిభూదా ఄశకిో ఱేనిలసడు. కొద దనుసటి దొరవకినా శంతఽుో డు. 
- భౌనంగస ఈండేలసడు. ద్ఽఢ నిఴిమం గఱలసడు. 
- వహాయనిలసశం ఱేనిలసడు. 

ఴదీ్ధతో ననేన యభగతిగస నభుమ ఄభఽతంఱ ంటి ఇ ధరసమనిన నేన చెహనటటో  నుసటించే నా బకుో ఱు నాకు 
చాఱ  యవణి ఱు (బకిోయోగభు). 
  
చకసీ ద  ధాయణం ుంస్సం యశంఫంధ లేద్నం 

తిళరతా నిభుతోం శ ిళఱమ ద  విబూవణమ్ – వివణు తంతరభు. 
ళఱమ ద్ఱు శభంగళ్ళ చ్చహానఱు. ఄఱ గే చకసీద్ఱు బగళతసంఫంధ శచకసఱు. 
 

కఽతం శ ిఱ ంఛనం యనే ఈనుసదేయవేణ జంతణవణ 
యభ తామ షఽఴకఴేః శ తణ స్సాత్క్ కఽతఱషణః 
ఆంద రమ ఱకు ేరయకుడైెన యభ తమ తాన శఽఴహించ్చన నుసర ణుఱకు శిమంగసనే గుయుో ఱన తెయౌహనలసడు. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ లసాఖ్ా – „ఱషణభుఱు‟ ఄనగస లేదాంతళసశోిభుఱని ఄయాభు గఱద్. లేదాః ళసస్సో ా ణ ి
విజఞా నమతేత్క్ శయిం జనాయధనాత్క్ – శఱ లేద్ళసశోభిుఱు జనాయదననినండషయే కయౌగవనవి గనక అమన 
కఽతఱషణుడు. 
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51ళ ళలో కభు - 14 ళ జేీ 

ళషశాఱభున శ్రీళతస చ్చషనభు గఱలసడు కఽతఱషణుడు. 
శ్రీళతాసంకం భషో యశాం ళనభ ఱ  విరసజతం 

ఴంఖ్చకధీయం దేళం కఽవుం ళంద ేజగద్గ యుమ్ 

 

తాన శఽజంచ్చన నానా జీళజఞఱభునకు వివిధభుఱ ైన ఫ్షా, ఄంతయ ఱషణభుఱనేయయచ్చనలసడు 
కఽతఱషణుడు. 
 

శ్రీ చ్చనమమ నంద్ – బగళంతణడు వడుగ ణ ైఴియా శంననడు. ఐఴియాభు, ధయమభు, మఴశస, శ్రీ, జఞా నభు, 
లైెరసగాభు శంూయుభుగస గఱలసడు. 
 

శ్రీ రసధాకఽవు ళసవహో  ి– శత్క్-చ్చత్క్-అనంద్ శియూుడు. ళేవళసయ. గయుడలసషనడు. మేఘళసాభుడు. 
తాంఫయుడు. ఴంఖ్చకసీదాాముధ ధారవ. ఆటటళంటి విశివిమ ైన ఱషణభుఱు గఱలసడు కఽతఱషణుడు. 
 

 

 

 

(1) శీ్ర నయవహంషన్ కఽవుభ చారవ అంగో యచనకు ఆద  తఱెుగు ఄనలసద్భు.  
(2) బగళదీగ త ళలో కభుఱ తాతయాభు గమతాెరస్, గోయఖ్ూర్ రచయణనండష.  
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గబవహోధభేుిః శతోవశథ ిః వహింషో  బూతభశఴేవయిః |  
ిఅథథిేలో భహాథలేో థలేళేల థేళబఽద్ు య ిః || (52) 

 

 

 

 

 

487. గబవహోధభేుిః 
- థీనహోభింతమ ైన చక్సీముధభున ధర ించినలసడు. 
- తన క్సింతిణో ిఄింతటన లెఱుగు తుింులసడు. 
- క్ియణృమ చక ీభధౄభున భావహఱుో  శయౄధారసమణ భూర ో . 

ఓిం గబవహోధభేయ ేనభిః 
 

జ్యౄతిర వశివట ధభేయౄమత్ ఱక్షతిమ్ చకభీుతోభమ్ 

గబవహోధేభుయౄస్సౄవహో  నలసయుిః తృసధాఴనిః 
భహారక్సఴళింతమ ైన ిఄించఱణో కూడిన, ిఈతోభమ ైన చక్సీముధభున ధర ించినలసడు. ిఇ నలసయు 
భింతరభు తృసధాఴనభు. ఓిం గబవహో ధేభయే నభిః. 
 

శ్రీ బటటట ఱ లసౄఖ్ౄ – గబవహో ిః థీౄణ ేజ్యౄతియృమమ్, ధభేు ఱక్షతిమ్ చకీమ్ మశౄ ిఆతి గబవహోధభేుిః – శ్రీషర  
చకభీు భాశవయ శషశరభు. జ్యౄతియృమభు. శద్యశన చక ీభుద్రఱు ధర ించినలసర తు మభుడు, 
మభద్తఱు ఫాదిింయ  ‘విదాణా’, ‘కఽతఱక్షణిః’ ధాభభుఱకు శ్రీ బటటట ఱు చెనహిన ధాభ విళయణఱన 
ిఄనశర ించతూ, ‘గబవహోధేభు’యే తన ఴయణాగతణఱన శయవథా యక్షిించన. 
 

ధయృచకీభు యచయత – శ్రీభధాారసమణుతు థిళౄ చక్సీముధమే ిఄింద్ర తు ధయృభయయుభున నడినహించ 
ధయృచకీభు. ిఄనింతమ ైన క్సఱశవయూుతు చకీభు. 
 



శీ్ర వివణు  శషశరధాభ స్తో తరభు - విళయణ 

52ళ ళలో కభు - 2 ళ నజేీ 

శ్ర ీశతౄథేలో లసవహవఠ  లసౄఖ్ౄ – భావే-థీతృతో ో- రక్సశిించనథి; తూ-తృసర ణే-థార  చునథి; ధేభు-చకభీు ిఄించ. 
గబవహో  ధేభు – తన రక్సఴభుణో ిఄింద్ర క్ి లెఱుగుతుచిి, థార  చులసడు. ఫఽషథాూనలైెన 
శ్రీభధాారసమణుడే శయ ౄనకు కూడా లెఱుగుతుచిలసడు. 
 

శ్రీ ఴింకయ ఱ లసౄఖ్ౄ – గబవహో -చకీశౄ భదౄే శరసౄతృధా వహథత ిఆతి గబవహోధభేుిః – గబవహో  చకీభు, ిఄనగస 
క్ియణచకభీు భధౄ విఱవహఱుో  శయౄధారసమణభూర ో. ిఆింద్ శ్రీ రసథాకఽవుళసవహో  ిచెనహిన వీుతి రభయణభు 
(ణైెతోరీమయయణౄకభు 10.14) 
ిఅథణిోౄ లస ఏవ ఏతనృిండఱమ్ 

మ ఏవ ఏతవహృన్ భిండఱేర ి  థీౄణ ే

మ ఏవ ఏతనృిండఱేర ి ఴహ ుయ విః 
 

దౄేమశసథా శవితఽభిండఱ భధౄళరీో ధారసమణిః 
 

 

488. శతవశథ ిః 
- బకుో ఱ షఽద్మభుఱింద్ ళవహించలసడు. 
- శతవగుణభూర ోయ ై రక్సశిించలసడు. 
- శకఱ చరసచయభుఱింద్ వహథతణడైెనలసడు. 

ఓిం శతవస్సథ మ నభిః 
 

‘శతవ’ ిఄనగస భనశ (షఽద్మభు), స్సతివక గుణభు, ళశో ళు (ిఈతుక్ి గథి) ిఄధే భూడు ిఄరసథ ఱుధాాయ. 
ిఇ భూడు భాళభుఱఱో న ై భూడు లసౄఖ్ౄఱన చెతృసియ . 
 

శ్రీ బటటట ఱ లసౄఖ్ౄ – శ్రతీులసశడు బకుో ఱ షఽద్మభుఱఱో ళవహించన. ిఄటటట క్సింతిభమ ఴింఖ్చకగీథాదార  
ిఈనా చోట ిఄజ్ఞా ధాింధక్సయభుఱకు ణాళు ఱేద్. ధారసమణుతు తృసద్ద్ృభుఱన భనశన తుఱుుక్ొతున 
లసర క్ి మభుతు బమభు ిఈిండజ్ఞఱద్. 
శీటటక భణ ిశిఱయభఱిః కవ వివణు ిః 
భనవహ నఽణాిం కవ భతసరసథ ిథోవిః – వివణు ురసణభు 3.7.22 
శీటటకభణిళఱె తుయృఱింగస ిఈిండే వివణు ళు ిఈిండేచోట భతసరసథి థోవభుఱు ఎఱయ ిఈింటాయ? 
 

క్ిింకరస ద్ిండతృసళౌ లస న మమో న చ మయతనిః 
శభయధిః తశౄ మస్సౄణాృ క్ఴేలసఱింఫనిః శథా – వివణు ురసణభు 2.2.28 
క్ేఴళుతు ిఅఱింఫనభుగస చేవహక్ొనా ిఅతృకు మభద్ిండభు, మభక్ిింకయ ఱ మయతన ిఈిండళు. 
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52ళ ళలో కభు - 3 ళ నజేీ 

 

శ్రీ ఴింకయ ఱ లసౄఖ్ౄ – శతవమ్ గుణమ్ రక్సఴకమ్ తృసర దాధౄేన ిఄదతిివఠ తి ిఆతి – శతవగుణరదానడైె 
రక్సశిించలసడు శతవశథ డు. 
 

శతవగుణ రదానమ ైన జీళనభు – ఫరషృభుషూయోభుఱో మేఱకొనట, జ్ దాౄనభుఱ స్సధన, శకఱ 
జ్నశితభునక్ ై ఴభీుించట, ఒయ ఱకు హాతు చేమకుిండుట ళింటటవి – గడుళఱెనతు ిఇ ధాభభు భనకు 
ఫో దిించచనాద్తు ధయృచకీభు యచయత విళర ించాయ . 
 

శ్రీ ఴింకయ ఱ భరొక లసౄఖ్ౄ – శతవభుఱింద్, ిఄనగస శకఱ బూతభుఱింద్ వహథతణడైెనింద్న విళసవతృకుడే 
శతవశథ డు. 
 

489. వహింషిః 
- (తన బకుో ఱన కవటన టటట లసర తు) శిక్షిించలసడు. 
- శ్రీనఽవహింషభూర ో. 
- ిఄనింత ఴక్ిోశింనాడు. 

ఓిం వహింహామ నభిః 
 

ిఆింతకుభుింద్ ిఇ ధాభభు 202ళ ధాభభుగస శో తిింఫడెన. 
22ళ ళలో కభు. 202ళ ధాభభు. వహింషిః – ిఄభఽతణౄిః శయవద్ఽక్ వహింషిః శిందాణా శిందభియన్ వహథయిః 
52ళ ళలో కభు. 489ళ ధాభభు. వహింషిః – గబవహోధేభుిః శతోవశథ ిః వహింషో  బూతభశఴేవయిః 
 

శ్రీ బటటట ఱు చెనహిన ిఄయథభుఱు –  
202ళ ధాభభు. వహింషిః – శ్రీధాయవహింషభూర ో. 
489ళ ధాభభు. వహింషిః – తన బకుో ఱన నడిించలసర తు శిక్షిించలసడు. 
 

శ్రీ ఴింకయ ఱు చెనహిన ిఄయథభుఱు –  

202ళ ధాభభు. వహింషిః – శృయణ భయతరభున తృసభుఱన ధాఴనభు చేములసడు. 
489ళ ధాభభు. వహింషిః – ిఄశభయన ఴక్ిోముతణడు. శ్రీధాయవహింషభూర ో. 
 

శ్రీ షర  తన బకోయక్షణాతతియ డధే భాళయింయన శ్రీ బటటట ఱు ిఇ ధాభవిళయణఱో కూడా క్ొనస్సగ ించాయ . 
షర బక్సో మ విజ్ఞా మ ద్ిండ ేరమతభయనస్సన్ 

శనివహో  చ మభయథీౄిః శ వహింష ర క్రీ ోతిః 
వివణు బకుో ఱు ిఄతు ణెలిమక లసర తు ద్ిండిించే మభయథి థేళతఱనకూడా శిింవహించే (శిక్షిించే)లసడు. 
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నయక్ ేచౄభయనశో  మమనే ర భాఴహతిః 
క్ిిం తవమయధార ి తిః థేళిః క్ఴేళిః క్ేోఴధాఴమిః – వివణు ధయృభు  
నయకింఱో ఫాధడుతణనాలసర తు చచి మభధయృరసజు – నళువ ిఆింతకుభుింద్ క్ేఴళుతు ఎింద్కు 
ూజించఱేద్? – ిఄతు ిఄడుగుణాడు. 
 

శ్రీ ఴింకయ ఱు ిఇ ధాభభునకు – వహింషభుళఱె ఴక్ిోగఱలసడు – ిఄతు లసౄఖ్యౄనభు చెనహిర . శ్రీ నఽవహింషభూర ో 
ధాభభునకు శింక్షిోయూభుగస ‘వహింష’ ధాభభున శృర ించళచినతు కూడ శ్రీ ఴింకయ ఱు ిఄద్ను 
భాళభున ణెలిమజే్ళసయ . 
 

శ్రీ రసదాకఽవుళసవహో  ి– ఱేలళళఱె చిింద్ఱులేము ిఄశయ ఱన, ిఄశయ రభాళభున తృసయథోరఱు శ్రీషర  
వహింషభు. 
 

శ్రీ శతౄథేలో లసవహవఠ  – వహచ్-క్షయణే-లెద్జ్ఱుో ట, ిఄింకుర ింజే్ముట. ిఄింద్ర క్ితు కయృపఱభుఱన ించలసడు 
వహింషభు. వహింష-ఴక్ిోళింతమ ైనథి. శభమభు ళచిినుడు ిఄింద్ర  తృసర ణభుఱన షర ించలసడు 
వహింషభు. కఱయిింతభున శభశోభున తనఱో లీనభు చేవహక్ొనలసడు. 
 

490. బూతభశఴేవయిః 
- శకఱ బూతభుఱకున ిఄదితి. 
- శకఱ బూతభుఱన ళసవహించ తృసఱకుఱకు ిఄదితి. 
- తుజ్మ ైన భశేఴవయ డు. 

ఓిం బూత భశఴేవరసమ నభిః 
 

శ్రీ బటటట ఱ లసౄఖ్ౄ – బూతభుఱకు రబుళుఱెైన ఫరషృ, మభయద్ఱకు కూడా రబులైెనింద్న శ్రీభహావివణు ళు 
బూతభశేఴవయ డు. 
బూణఴేవరసణాిం శ ఫరషృ మభయథధీాిం తుమశోణిాత్ 

క్సయణిం జ్గణాిం మఴి ళసౄద్ూత భశఴేవయిః 
 

ిఆింద్కు శ్రీ వి.వి. రసభయనజ్న్ థిళౄరఫింధభుఱనిండి న కుొ రభయణభుఱన చెతృసియ  – తియ లైెమోలు 
5.2.8, 8.9.8, 8.1.1 
 

శ్రీ ఴింకయ ఱ లసౄఖ్ౄ – శకఱ బూతభుఱకు యభరబుళు. ‘బూత’ ిఄనగస ‘తుజ్మ ైన’. తుజ్మ నై 
భశేఴవయ డు బూతభశేఴవయ డు. 



శీ్ర వివణు  శషశరధాభ స్తో తరభు - విళయణ 

52ళ ళలో కభు - 5 ళ నజేీ 

ిఄళజ్ఞనింతి భయిం భూఢాిః భయనఴిం తనభయశిీతమ్ 

యింభాళభజ్ఞనింణో భభ బూత భశఴేవయమ్ – గీత 9.11 
శభశోతృసర ణిక్ోటటక్ి రబులైెన ధా యభయతృ తతవభు ణెలిమతు భూఢుఱు భయనళయూింఱో ిఈనా ననా 
భయభూఱు భతుఴహగస భావిించి ిఄళభయతుశో ధాాయ . 
 

‘బూతభశేఴవయిః’ ధాభభునకు శ్రీ శతౄథేలో లసవహవఠ  ఴఽతణఱనిండి న కుొ రభయణభుఱు చతృసయ  – 

బలసశలౌ భఽడతమ్ భయభి మయతమ్ బూతతీ వుతీ నమోలసమ్ – ిఄధయవణ లేద్భు 21.2.1 
మ ిఇళ ేిఄశౄ థవిద్ఴితణవిద్ిః కవ ృై థలేసమ షవిషస విథభే – మజురేవద్భు 23.3 

యో బూణాధామ్ ిఄదితియౄవహృన్ ఱోక్ ేిఄదశిఽషసట ిః 
మ ిఇళ ేభషణో భహాన్స ణనే గఽహాు భు ణావభషమ్ – మజురేవద్భు 20.32 
శయిణౄగయూిః శభళయోణాగే ీబూతశౄ జ్ఞతిః తిరకే్సऽవత్ – ఋగేవద్భు 1.121.1 
 

491. ిఅథథిళేిః 
- ిఄింద్ర క్ితు, థేళతఱకు కూడ క్సయణమ ైన రక్సఴభూర ో. 
- శఽఴహటక్ి ిఅథియ ైన థేళుడు. 
- రలమక్సఱభున భుఱోో కభుఱన కఫలుించి, శఽఴహట శభమభున లెలిక్ి తీములసడు. 

ఓిం ిఅథథిేలసమ నభిః 
 

ిఆథే భషతోయ ధాభభు ిఆింతకుభుింద్ 336ళ ధాభభుగస క్ీర ోింఫడినథి. 
36ళ ళలో కభు. 336ళ ధాభభు. ిఅథిథేళిః – లసశథేలో ఫఽషథాూనిః ిఅథిథళేిః ుయింద్యిః 
52ళ ళలో కభు. 491ళ ధాభభు. ిఅథిథేళిః – ిఅథథిేలో భహాథేలో థలేళేల థేళబఽద్ు య ిః 
 

శ్రీ ఴింకయ ఱ లసౄఖ్ౄ  
(336) ిఅథిథేళిః – ిఄతుాింటటక్ితు భూఱక్సయణమ ైనలసడు. 
(491) ిఅథిథేళిః – శయవబూతభుఱకున క్సయణమ ైన థేళుడు. 
 

శ్రీ బటటట ఱ లసౄఖ్ౄ  
(336) ిఅథిథేళిః – శింూయు లీఱయధాటక విధోథి. 
(491) ిఅథిథేళిః – ిఄింద్య  థేళతఱకు క్సయణింగస లెలిగే థేళుడు. 
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491ళ ధాభభునకు శ్రీ బటటట ఱ లసౄఖ్ౄ –  

ిఅథిిః థోౄతభయనఴి ిఅథిథళేిః – ిఅథి-క్సయణభు; థేళ-లెలిగేలసడు; శ్రీషర యే శకఱ థేళతఱకు భూఱభు. 
శ్రీషర  రక్సఴమే ిఄింద్ర క్ీ ిఄింథే లెఱుగు.  ిఈథాషయణకు – భీషసऽస్సృత్ లసతిః ళణే (ిఅమన బమభుళఱన 
గసలి వీచన) ిఄతు ణైెతోరీయోతువతణో  ిఅనింద్ళలోి 8.1ఱో చెిఫడినథి. 
 

శ్రీ ఴింకయ ఱ లసౄఖ్ౄ –  

శయవ బూణాతు ిఄదమీధేో  ిఄధనే ిఆతి ిఅథిిః 
ిఅథఴిి ిఄస్ౌ థళేఴి ిఆతి ిఅథిథళేిః 
శకఱ బూతభుఱకున భూఱమ ైనింద్న ిఅథి. భర ము థిళౄతవభున థేళుడు. కనక ిఅథిథేళుడు. 
 

శ్రీ ఴింకయ ఱు, శ్రీ బటటట ఱు కూడ ‘ిఅథి’, ‘థేళ’ ిఄధే ర ిండు ద్భుఱు శ్రీథేళుతు ర ిండు గుణభుఱన 
శచిించచనాటటో గస లసౄఖ్యౄతుించాయ . క్సతు శ్ర ీచినృమయనింద్ ‘థేళ’ ద్భునకు విళేవణభుగస ‘ిఅథి’ 
ద్భున ర గణిించాయ . రరధభుడైెన థేళుడు గనక శ్రీభహావివణు ళు ిఅథిథేళుడు. 
 

శ్రీ శతౄథేలో లసవహవఠ  –  

ిఅథి – ిఄద్ణేో , గశీతి జ్గత్ రలమక్సఱే శ ిఅథిిః – రలమక్సఱభున జ్గతణో న కఫలుించలసడు. 
థేళ – ద్ణేో , విశఽజ్తి చ ఫశిిః శయు క్సఱే శ థేళిః – శఽఴహట శభమభున జ్గతణో న భయఱ లెఱుళయచన. 
కనక శ్రీభధాారసమణుడు ిఅథిథేళుడు. 
 

ధయృచకీభు యచయత – బగళింతణడు రకఽతి ధయృభుఱకు ఱోఫడి రళర ోింనళశయభు ఱేద్. రకఽతిఱో 
ిఄింతటటక్ితు భరొక క్సయణభు ఱేథా భూఱభు ిఈింటటింథి. క్సతు శ్రీభహావివణు ళునకు లేయ  క్సయణభు, 
భూఱభు ిఈిండజ్ఞఱళు. ిఄఱయగే ిఄచౄతణనకు ిఅథిభదాౄింతభుఱు ఱేళు. ిఅమన తతవభు థేళతఱకు 
కూడా ిఄళగతభు క్సద్. ిఅథిథేళుతు దాౄతుించిన క్ొఱథి భనభు బగళింతణనకు ద్గుయ క్సళచిన. 
 

492. భహాథళేిః 
గొిగస క్ీడిీించలసడు. 

ఓిం భహాథలేసమ నభిః 
 

ఫరహాృథభిిిః క్ీడీతి యో భహాథేళ శస ిఈచౄణే – ఫరహాృద్ఱణోకూడ క్ీడిీించేలసడు భహాథేళుడు. 
‘థివ్’ ిఄధే దాతణళునకు ‘క్ీడీామయిం’ ిఄనాిఄయథభుఱో వితుయోగభునాథి. శ్రీభధాారసమణునకు ఫరహాృథి 
థేళతఱు కూడా క్ీడీాభయతణర ఱే ిఄతు ‘భహాథేళిః’ ధాభభున శ్రీ బటటట ఱు విళర ించాయ . 
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శ్రీ వి.వి. రసభయనజ్న్  ిఈథాషర ించిన నభయృఱవవర్ యచన.  తియ లైెమొలు 3.10.7 – ిఆింఫురమ్ ిఆవివఱ  ై
మయటటట డెమైయన్. ిఇ తృసవుయభునకు  శ్రీ లేథాింత థేశికుఱ లసౄఖ్ౄ – ిఆకొడ ‘ిఆింఫుమ్’ ఱేథా ‘లీఱ’ ఏభనగస  
బగళింతణడు తనన చేయ క్ొనటకు ిఅఱింఫనగస భనకు ిఄధేక శద్తృసమ భయరోు కయణభుఱన 
రస్సథిించన. భనకు ిఄింద్ఫాటటఱోనిండే ిఄరసియూభుఱు, ముక్సో ముకోభుఱన గశీిించగఱ విచక్షణ, 
తుతౄ కయృ దాౄన యోగభుఱన తుయవర ోించగఱ ఴక్ిో చైెతనౄభుఱు – ిఆళతూా శ్రీభహాథేళుడు భనకు 
రస్సథిించిన థిలసౄనగషీభుఱు. ిఄయధా వీటతుాింటటతూ ిఈనేక్షిించి జ్నఱు న డథార ఫటటట ట ిఅ థేళునకు 
విధోద్క్సయకభు. ిఆకొడ కూడ శ్రీభహాథేళుతు లీఱ, క్ీడీ గోచయభగుచనావి. ిఄింణేగసక ణాన శఽజించిన 
ఫరహాృద్ఱణో శఽషసట ోథి క్సయౄకభీభుఱన క్ీీడాభయతరభుగ తుయవశిింజే్ము లీఱయధాటకశతరదార  గనకధే 
శ్రీషర  భహాథేళుడు. ిఅథిథేళుడు. థేలేవుడు (శ్రీ నహ. బి. ిఄణాు ింగసర్ యచననిండి). 
 

శ్రీ చినృమయనింద్ విళయణ – తక్ిొన శకఱథేళతఱున శ్రీభహావివణు ళునిండి ిఈద్ూవిించిర  కనక శ్రీషర యే 
భహాథేళుడు. 
 

శ్రీ శతౄథేలో లసవహవఠ  – ‘భహ్’ ిఄనా ద్భున ూజ్ఞయహత వివమభుఱో భావిింద్గున. ిఄతుా 
ిఆింథిరమభుఱకింటెన ిఅతృ రదానభు. శయ ౄడు ిఈద్యించినుడు తక్ిొన చకొఱు లెఱలెఱతృత ళున. 
ిఄఱయగే ిఄనౄథేళతఱ ిఅరసధనన భయతు శ్రీభహాథేళుతు ూజింనగున. 
 

 
ఫఱబద్ర డు, శబద్ర, జ్గధాాధడు. విక్ీనడిమయఱోతు చితరిం. 

493. థలేఴేిః 
థేళతఱకు కూడ తృసఱకుడు. 

ఓిం థలేేళసమ నభిః 
 

థేలసనిం ిఇఴిః థేలఴేిః. 
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ఫరహాృథీధాించ థేలళేల మతాయహ వితుయోజ్కిః 
 

శ్రీ చినృమయనింద్ విళయణ – తక్ిొన థేళతఱింద్ర క్ితు శ్రీభధాారసమణుడే యభయతణృడు. ిఄింతరసతణృడు. 
 

శ్రీ వి.వి. రసభయనజ్న్ ిఈథాషర ించిన నభయృఱవవర్ తియ లైెమోలు 1.5.4 – లసధోర్ న య భయన్ భయభయమన్ 
లెైకుింఠన్ ఎింన య భయన్. 
 

శ్రీ నహ.బి. ిఄణాు ింగసరసచాయౄ స్సవభు విళయణ – ఫరహాృద్ఱకు లసర  లసర  విధఱన ిఄనగశీిించన గనక 
శ్రీభధాారసమణుడు థేలేవుడు. 
 

శ్రీ శతౄథేలో లసవహవఠ  ిఈథాషర ించిన వీుతి లసకౄభుఱు –  

యో థేలవేణ ిఄదిథళే ఏక్సऽవత్ కవ ృై థేలసమ షవిషస విదభే – ఋగేవద్భు 10.121.8 
యో జ్ఞత ఏళ రధమో భనస్సవన్ థలేో థలేసన్ ఋతణధా యౄబూషసత్ – ిఄధయవణ లేద్భు 20.34.1 
శ థలేసధాిం ిఄదితియుబూళ స్త  ిఄస్సృశ ద్రవిణా భయద్దాతణ – ిఄధయవణ లేద్భు 7.5.2 
తమ్ ిఇళసధామ్ జ్గత్ శోశథ వశితీమ్ దీమమ్ జనవభళ ేషూభశ ేళమమ్ – మజ్రేవద్భు 25.8 
   
494.థేళబఽత్ 

థేళతఱన బర ించలసడు (తృత ఴహించలసడు). 

ఓిం థళేబఽణ ేనభిః 
 

థేళబఽత్-గుయ ిః        -     థళేబఽద్ు య ిః 
- థేళతఱకు ిఄదితియ ైన ిఆింద్ర నకు గుయ ళు. 
- థేళతఱకు ిఅదాయమ ైనలసడు, విజ్ఞా నభునకు భూఱమ ైనలసడు. 

ఓిం థళేబఽద్ు యల ేనభిః 
 

శ్రీ బటటట ఱు ‘థేళబఽత్’, ‘గుయ ిః’ ిఄన ర ిండు ధాభభుఱుగస ర గణిించి లసౄఖ్యౄతుించాయ . 
థేళబఽత్ – ిఅథిథేళుడు, భహాథేళుడు ిఄయన శ్రీభధాారసమణుడు థేళతఱకు లసర  లసర  విధఱధేయియచి 
తృసలిించటయేగసక లసర  యక్షణభాయభున కూడ ణాధే ళశిించన.  
శ్రీ వి.వి. రసభయనజ్న్ ిఈథాషర ించిన నభయృఱవవర్ శో తి 8.1.5 – భతుఴయకుొ థళేర్ తృత ఱ థళేయకుొమ్ థేళన్. 
 

శ్రీ ఴింకయ ఱు, ిఅమనన ిఄనశర ించిన ిఆతయ లసౄఖ్యౄతఱు ‘థేళబఽద్ు య ిః’ ిఄధే ఒక్ే ధాభభున 
ర గణిించాయ . 
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థేళబఽద్ు య ిః – థేళతఱకు ిఄదితియ ైన ిఆింద్ర డు థేళబఽత్. ిఆింద్ర నకు జ్ఞా నభున (లేథోథేఴభున) 
ిఆచిిన గుయ ళు థేళబఽద్ు య ళు. 
 

లసర థే భరొకవిధమ ైన లసౄఖ్ౄఱో ‘థేళబఽత్’, ‘గుయ ిః’ ిఄధే ర ిండు ధాభభుఱ థిళౄఱక్షణభుఱన 
ిఄనశిందిించి ‘థేళబఽద్ు య ిః’ ధాభభున విళర ించాయ . థేళతఱకు తృత వకుడు, గుయ ళు థేళబఽద్ు య ళు. 
 

495. గుయ ిః 
గుయ ళు. లేద్భుఱ యూభున జ్ఞా నభింతటటక్ితు భూఱభు. 

ఓిం గుయల ేనభిః 
 

థేళతఱకు లేద్భులిచిిన గుయ ళు ిఄతు శ్రీ బటటట ఱు లసౄఖ్యౄతుించాయ . 
షర  గుయ  ళస్సగోऽవహృ. ధేన ధా గుయ లైెన షర క్ి విదేముడన – ిఄతు వివణు ురసణభు (3.7.15)ఱో ఫరషృ 
చెన ిన. శ్రీలైెవుళ యింయఱో రధభయచాయ ౄడు శ్రీధాధడేనతు ిఇ శింద్యూభుఱో శ్రీరసభయనజ్న్ గుయ ో  
చేళసయ . 
 

 

 

 

 

(1) శీ్ర నయవహింషన్ కఽవుభయచార  ిఅింగో యచనకు ిఆథ ిణఱెుగు ిఄనలసద్భు.  
(2) బగళథీు త ళలో కభుఱ ణాతియౄభు గీణాన రస్, గోయఖ్ూర్ రచయణనిండి.  
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ఉతోరో గోతిరోో తృసో  జ్ఞా నగభయః ురసతనః |  
ఴరయీబూతబఽథభ ోక్సో  కనీంథభర  బూరదిక్షణిః || (53) 

 

 
 

 

496. ఉతోయః 
- యక్షకుడు. ఫరయౘాదఱన అశయుఱనీండి యక్షిీంచలసడు. 
- యక్షకుడు. శీంయసయ యసగయభున తరిీంజే్ములసడు. 
- జ్నా ునయజనా అళధఱకు అతీతణడు. 

ఓీం ఉతోరసమ నభః 
 

ఉతోరసత్ ఉతోయః – తరిీంజే్ములసడు, క్సతృసడులసడు ఉతోయుడు – అనన అయథీంఱోధే ఇయుళుయు లసయఖ్యయనకయోఱు 
ఈ ుణయ ధాభభున యళరిీంఙాయు. 
 

యౕీ బట్టు ఱ లసయఖ్య – ఆదణాో యణాథభ యऽయౌ ఫరయౘాథ ేయుతోయ శాఽతః – ఫరయౘాదఱన ఆదఱనీండి 
యక్షిీంచలసడు ఉతోయుడు. 
 

యౕీ ఴీంకయుఱ లసయఖ్య – జ్నా శీంయసయ ఫీంధధాత్ ఉతోయతి ఇతి ఉతోయః – జ్నా శీంయసయ ఫీంధభునీండి 
తరిీంజే్ములసడు (క్సతృసడులసడు) ఉతోయుడు.  
 

యౕీ శతయథేలో లసవహవఠ  – ఆప్-తూటి్తు, తయ-థాట్టట్; భరొక యధభుగస ఉత్-ఉతకరోో తిఴమః-అయసదాయణమ ైన, 
అదోతమ ైన, తయ-థాట్టట్. ఉతోయుడు – శీంయసయ యసగయభున తరిీంచట్కు ఉతోభ (ఏక్ ైక) భయయోభు. 
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ధయాచకీభు యచయత యళయణ – శీంయసయ యసగయభున తరిీంచట్కు ఫుథధధ మననథధ ఒక ధౌక. అషీంక్సయ 
భభక్సరసథధ భాళభుఱు ఈ ఫుథధధ క్ి తూట్టో  తొృ డిచి శీంయసయయసగయభున భునగుట్కు క్సయణభగున. అఱయ 
ధాళ (ఫుథధధ ) చుధానభిననభు క్సకుీండా బళ తయణ క్సయయభు యసగసఱీంటే్ ఉతోయుతు దాయనమే ఴయణయభు.  
 

నడనిహీంచ ధా ధాలస నడ ిశీందరభున థేలస. 
 

497. గోతిః 
- అతున దభుఱకు (లసకుకఱకు, లేదభుఱకు) అదధతి. 
- తన లసకుకనకు ణాధే యక్షకుడు. 
- తన బకుో ఱ ఱుకున యక్షిీంచలసడు. 
- గోళుఱన క్సచిన గోతృసఱకఽవణు డు. 
- కదఱుచనన శభశోభున (ఇీంథధరమభుఱన) క్సతృసడులసడు. 
- బూతి, ధయణీధయుడు. 
- (ుణయ) ఱోకభుఱ కదధధాధడు. 

ఓీం గోతయ ేనభః 
 

ఇథే ధాభభు భయఱ 63ళ ళలో కభుఱో ళచున. ర ీండు ళలో కభుఱఱోన „గోతి‟, „గోో‟ ధాభభుఱు 
కభీభుఱో ళచుట్ గభతుీందగున. 
53ళ ళలో కభు. 497ళ ధాభభు. గోతిః – ఉతోరో గోతిః గోతృసో  జ్ఞా నగభయః ురసతనః 
63ళ ళలో కభు. 599ళ ధాభభు. గోతిః – గోశణిో గోతిః గోతృసో  ళఽవభాక్షో ళఽవనహరమః 
 

„గో‟ ఴఫద భునకు ఆళుఱు, లసకుకఱు, లేదభుఱు, బూభు ళీంటి్ నెకుక అయథభుఱుననయ. అఱయగే ఈ 
ుణయధాభభునకు ఱు యళయణఱు ఉననయ. యయధ భాళభుఱన యౕీ శతయథేలో లసవహవఠ  ఇఱయ శీంక్షిోీంగస, 
చకకగస ఙెతృసయు. 
గసలో లసఙో, గసళః ఴలో, గౌర్ బూభుఴు యఴవ తురసాణ ేక్సయణమ్ ఇతి భాలసయథః 
ఏలసను గోతి చతణవథామ్ గలసమ్ లసఙామ్ బూమఴేు యక్షక ఇతయయథః 
 

శకఱ లసకుకఱకు గోయీందడే అదధతిమనన అయథభున యౕీ బట్టు ఱు ఇఱయ యళరిీంఙాయు – లేదభుఱన, శకఱ 
భావఱన రయసథధీంచినలసడు గోతి. 
 

ధయాచకీభు యచయత యళయణ – బకుో ఱన క్సచలసడు బగళీంతణడు. ఴయణాగతణఱకు శకఱ యధభుఱగు 
యక్షణధొశగుట్ బగలసనతు గుణభు. థేళథేళుతు భయట్ ళయయధభగుట్ అయసధయభు. ుీండరీక్సక్షుతు భయట్ 
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అమోఘభు. అఱయగే ఆమన బకుో ఱ భయట్ కూడ తొృ ఱుో తృత ద. లసశథేళుతుణో ఆముధభు టి్ుీంతణనతు 
రతిజా్ ఙేవహన భీవణాతు భయట్ తుఱుుట్క్ ై „ఆముధభు ధరిీంన‟ అతు అీంతకుభుీంద ఙెనహన తృసయథయసయదధ 
అయుజ నడు లేడుక్ ీంట్టధాన యనకుీండా కుయుక్షేతరభున చకభీు ధరిీంచి భీవణాతునైె ఱీంఘిీంఙెన. చక్ి ీ
శరోవగతణడతు రయోౘదడు యౌక్ిన ఱుకుఱకు ఆననత రసకుీండుట్క్ ై యౕీషరి యౕీధాయవహీంషభూరిోయ ై 
శోీంబభునీండి లుఱుళడెన. 
 

„గమ్‟ అనన దాతణళునకు „గణౌ‟ అనగస „చయౌీంచచననథధ‟. „తృస‟- యక్షణే- క్సతృసడునథధ. ఇలే దాతణళుఱ 
రక్సయభు „గో‟ అనగస ఇీంథధరమభుఱతు కూడా ఙెళచున. ఎీందకీంటే్ ఇీంథధరమభుఱు తుఱకడ ఱేకుీండా 
యవమయనయకుో ఱ ై చయౌీంచచీండున. „గో‟ అనగస „ఆతా‟ క్సళచున. ఎీందకీంటే్ ఆతా ఒక ఴరీయభునీండి 
భరొక ఴరీయభున ధరిీంచచధేముీండున. „గో‟ అనగస ఴరీయభు క్సళచున. ఒక ఙోట్నీండి భరొక 
ఙోట్కు కదఱుతూ ఉీండేథధ. ఈ అతునీంటి్క్ీ అదధతి గోతి. 
 

యతునహీంఙేయ లేదభుఱు. కతునహీంఙేథధ భౌతిక రీంచభు. ఈ ర ీండిీంటి్క్ితూ గోతియే ధాధడు. 
 

498. గోతృసో  

- శీంయక్షకుడు. శకఱ యదయఱకున. 
- శీంయక్షకుడు. శకఱ బూతభుఱకున, అఖిఱ ఱోకభుఱకున. 
- కయాచకభీున క్సతృసడి నడుులసడు. 
- బకుో ఱు క్సతులసరిక్ి ణెయౌమరసతులసడు. 

ఓీం గోనేో  ేనభః 
 

ఈ తృసళన ధాభభు ఇుడు „గోతిః‟ తయులసత ళచిునథధ. భయఱ 63ళళలో కభుఱో ఇథే కభీభుఱో 
శో తిీంఫడున. 
53ళ ళలో కభు. 498ళ ధాభభు. గోతృసో  – ఉతోరో గోతిః గోతృసో  జ్ఞా నగభయః ురసతనః 
63ళ ళలో కభు. 600ళ ధాభభు. గోతృసో  – గోశణిో గోతిః గోతృసో  ళఽవభాక్షో ళఽవనహరమః 
 

„గుప్‟ అధే దాతణళున యక్షణ, థాచట్ అధే ర ీండు అయథభుఱఱోన లసడుణాయు. లసయఖ్యఱు కూడ ఆ 
యధభుగసధే ఙెఫడినయ. 
 

యౕీ బట్టు ఱ లసయఖ్య – గోతి శకఱ లేదభుఱకు అదధతి. లేదభుఱకు, శకఱ యదయఱకున యక్షకుడు గోో 
(498ళ ధాభభు). బగళీంతణడు కయాచకభీున శీంయక్షిీంచన. జీళుఱ కరసానయసయభు లసరిక్ి తగిన 
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పఱభుఱన, జ్నన భయణ క్సయయభుఱన తురేదయీంచన. ఇఱయ బగళీంతణతు యక్షణ గుణభు ఎఱ ో డఱ 
యశోరిీంచినథధ గనక ఆమన గోో (600ళ ధాభభు). 
 

యౕీ ఴీంకయుఱ లసయఖ్య – శకఱ జీళుఱకున, ఱోకభుఱకున శీంయక్షకుడు గనక, లసరితు క్సతృసడి, యక్షిీంచి, 
తృత ఴహీంచలసడు గనక గోో (498ళ ధాభభు). తన భయమ క్సయణభుగస బకుో ఱు క్సతులసరిక్ి 
గుోభుగసనీండులసడు గోో (600ళ ధాభభు). 
 

తృసఱధాత్ శయవయథాయధాీం గోనేో తి రకి్రీిోతః – శకఱ యదయఱన తృసయౌీంచలసడు గోో. 
గోమతీతి గోతృసో  – శకఱ యదయఱకున యక్షకుడు. గుోభుగసనీండులసడు గోో. 
యక్షతి శభశో బూణాధాీం – శభశో బూతభుఱన యక్షిీంచలసడు. 
శీంశఽజ్య యఴవ బుళధాతు గోతృసో  (అధయవ యౕయోభు 5) – యౕీ రసదాకఽవు ళసవహో  ేఉథాషరిీంచినథధ.  
తీరణ ిథా యచకమీ ేయవణు రోో తృసథాబయః (మజురేవదభు 34.43) – యౕీ శతయథేలో  లసవహవఠ  ఉథాషరిీంచినథధ. 
బగళీంతణతు యక్షణాగుణభు ఎఱ ో డఱ యశోరిీంచినథధ. 
 

థాచట్, యక్షిీంచట్ అధే ర ీండు భాళభుఱన అనశీందధీంచచ యౕీ రసదాకఽవు ళసవహో  ేఇఱయ యళరిీంఙాయు – 

బగళీంతణడు తన బకుో ఱన లసరి ఴతణర ళుఱనీండి బదరభుగస థాచి శీంయక్షిీంచన, శకఱ యతణో ఱనీండి 
బకుో ఱన దయభుగసనీంచన. కనక యౕీభధానరసమణుడు గోో. 
 

ధయాచకీభు యచయత – అీందరితూ క్సతృసడులసడు ఆ థేళుడే. ఇథధ ణెయౌమక రజ్ఱు ణామ ళరిధో 
క్సతృసడుచధానభతు, ఱేథా తభధుళరో క్సతృసడుచధానయతు బరభుయసో యు. 
 

499. జ్ఞా నగభయః 
జ్ఞా నభుళఱన ణెయౌమళచులసడు. 

ఓీం జ్ఞా నగభయయమ నభః 
 

యమయ యదయమయ లథేభ య జ్ఞా నగభయ ఇతి శాఽతః – రసయదయఙేత భయతరమే ణెయౌమళచులసడు „జ్ఞా నగభయః‟. 
ఇకకడ రసయదయ అనగస యభయతణాతు గురిీంచిన యదయ. శభయదధతువఠ  ళఱధే యసధయభు. 
 

భుీండక్ోతువతణో ఱో ఙెనహన యళయణ – ర ీండు యదాఱ యదయఱుధానయ (1) రసయదయ (2) అరసయదయ. 
రసయదయ – యమేఴవయుతుక్ి శీంఫీందధీంచినథధ. జ్ఞా ధేీంథధరమభుఱకు ఱగీంగతుథధ, కరేాీంథధరమయఱ యవమీం క్సతుథధ, 
తుతయమ ై అతునీంటి్మీంద ఉననథధ, శక్షమాతిశక్షామ ైనథధ, అళయమమ ైనథధ, ీంచబూణాఱకు క్సయణమ ైనథధ 
అగు యఫరషాతతవభున జ్ఞా తుయ ైనలసడు శయవతర చడగఱడు. కనక యమేఴవయుడు జ్ఞా నగభుయడు. 



యీౕ యవణు  శషశరధాభ యతో తరభు - యళయణ 

53ళ ళలో కభు - 5 ళ నజేీ 

అరసయదయ – ధయాభుఱు, కయాఱు, లసటి్ యసధన భృదఱ ైన యవమయఱకు శీంఫీందధీంచినథధ. ధాభభుఱు, 
ఇీంథధరమభుఱు ళీంటి్లసతుక్ి గోచయభయేయ యవమయఱకు శీంఫీందధీంచినథధ. 
 

ధయాచకీభు యచయత యళయణ – రసయదయకు జ్ఞా నభు, బక్ిో, కయా, యోగభుఱు యసధనభుఱు. షరిధాభ 
శీంక్ీయోనభు, ుణయకతాఴళీణభు, అచయతణనకు తుతయ క్ ైీంకయయభు ళీంటి్ శతకఽత యసధనఱు బకుో తు బక్ిోతు 
నెీంతృొ ీంథధీంచన. కవు శఖ్భుఱటో్ శభభాళళయోనభు, శయవభు లసశథేలసయణా తతయతవభు 
జీలసతణాతు యభయతా యసతునధయభునకు క్ తుతృత ళున. జ్ఞా నభున అీంకురిీంజే్మున. అథధమున 
జ్ఞా నగభుయతు కయుణారయసదమే. 
 

 
కఱళఽక్షలసషనీంనె ైఉబమ థలేయేుఱణో ఊరగేుతణనన భఱమ యసవభు 

 

 

ధారసమణమీభునీండ ి–  

కే్మూరసీంగద కీంకణోతోభ భయౘ - యణానీంగుయమయీంకి్త 

యౕీభథాాషృ చతణవక శీంగత గథా - ఴీంఖ్యరి ీంకే్యుయౘమ్ 

క్సీంచిణాకీంచన క్సీంచి ఱయీంచుత ఱశత్ - నణాీంఫరసఱీంబితూ  
భయఱీంఫే యభఱయీంఫుజ్ దయతిథాీం - భూరోిీం తలసరోిచిిదమ్ 

 

 

500. ురసతనః 
- క్సఱయతీతణడు. ూయవభునీండే ఉననలసడు. 
- రతి కఱభునీందన యదయన రక్సయీంజే్ములసడు. 
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53ళ ళలో కభు - 6 ళ నజేీ 

ఓీం ురసతధామ నభః 
 

యథాయ రథభ యతధాథభ యऽయౌ రతికఱీం ురసతనః – రతికఱభునీందన యదయన రక్సయీంజే్ములసడు. 
యౕ ీబట్టు ఱు ఇీంతకుభుీంద ధాభభుఱో ఙెఫడిన „జ్ఞా న‟ శవయూభుధే ఈ ధాభయళయణఱో కూడ 
తీవహక్ ధానయు. రతికఱభునీందన జ్ఞా నభున యక్షిీంచి జ్నఱకు రయసథధీంచ థేళుడు జ్ఞా నగభుయడు, 
ురసతనడు. 
 

యౕీ ఴీంకయుఱ భావయభు – శఽఴహుఱో లేరేభుమున ఱేనుడుకూడ ఉీండిముీండినలసడు. అధాథధయ ైనలసడు. 
అజుడు. „క్సఱభు‟ అననథధ ఱేనుడు కూడ ఉీండిమునన యరసట్ ుయువణడు. కనక క్సఱభుఙే 
క్ ఱుళఫడ జ్ఞఱతులసడు. ురసతనడు. 
 

501. ఴరయీబూతబఽత్ 

- ఴరీయభుధేయయచ తణావఱకు ఆదాయమ ైనలసడు. 
- తన ఴరీయభుఱోతు భాగభుఱ ైన శకఱ బూతభుఱకు ఆదాయభు. 
- ఴరీయభుఱోతు యయధ భాగభుఱకు, ఇీంథధరమభుఱకు అదధతణఱ ైన థేళతఱన క్సతృసడులసడు. 

ఓీం ఴరయీబూతబఽణ ేనభః 
 

బఽత్ – బరిీంచలసడు, తృత ఴహీంచలసడు. 
బూత – దభునకు భూడు యదాఱ ైన అయథభుఱన ఙెళచున (1) ీంచబూతభుఱు (2) 24 
తతవభుఱు (25, 36, 51 గస కూడా ఱ క్ికయసో యు). (3) యఴవభుఱో ఉీండేళతూన. ఈ అరసథ ఱనఫటి్ు ఈ 
ధాభభునకు భూడు యదాఱ ైన అరసథ ఱన ఙెతృసయు. 
థషే బూతీం జ్గతోతవీం రకఽణాయథధ ధరసశోకమ్ 

ఴరయీబూతబఽత్ తృతర క్ోో  బిబరీోతి తణోऽక్షయః 
  
యౕీ బట్టు ఱు ఙెనహన భాళభు – 24 తతవభుఱు శఽఴహుక్ి భూఱభుఱు. లసతుతు తన ఴరీయభుఱో భాగభుఱుగస 
కయౌగి శఽఴహుక్ి ఆదాయమ ైనలసడు గనక గోయీందడే ఴరీయబూతబఽత్. ఆ 24 తతవభుఱు – రకఽతి(1), భషత్ (1), 
అషీంక్సయభు(1), జ్ఞా ధేీంథధరమయఱు (5), కరేాీంథధరమయఱు (5), ీంచబూణాఱు (5), ీంచ తధాాతరఱు (5), భనశ. 
ఇీందకు యౕీ బట్టు ఱు ఙెనహన రభయణభు. తశయ భూరసధ  శభభాలసత్ థౌయవ నక్షతర థేళణా – నక్షతరభుఱు, 
థేళతఱు కూడా ఆమన యయశుఱోతు భాగమ ైన ఆక్సఴభుఱో భాగభుఱు. 
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భరిీంత యయసో యమ ైన భాళభుఱో „బూతభుఱు‟ అనగస శఽఴహుఱోతు శభశోభుఱు. బూ - శణాయమయమ్ - 
తుజ్మ ైనథధ, ఉీండినథధ. యఴవయూుడైెన యౕీథేళుతు ఴరీయభుఱో శకఱ బూతభుఱు భాగభుఱే. అతునీంటి్తు 
బరిీంచ యౕీభయౘయవణు లే ఴరీయబూతబఽత్. 
 

యౕీ ఴీంకయుఱ లసయఖ్య – భన ఴరీయభుఱోతు అీంతఃతృసర ణభు ఆ ధారసమణుడే. ఴరీయభునకు భూఱమ ైన 
బూతభుఱన తృత ఴహీంచలసడు ఴరీయబూతబఽత్. 
 

యౕీ శతయథేలో లసవహవఠ  ఙెనహన భరొక లసయఖ్య – కీంటి్క్ి అదధథేళత శయుయడు. భనశకు చీందర డు. 
చయాభునకు లసముళు. ఇఱయ శకఱేీంథధరమభుఱ అదధథేళతఱన క్సతృసడేలసడు ఴయయబూతబఽత్. 
  
502. భోక్సో  

అనబయీంచలసడు. బుజీంచలసడు. వవకరిీంచలసడు. 

ఓీం భోక్ేో  ేనభః 
 

ఈ థధళయధాభభు 145ళ, 502ళ, 888ళ ధాభభుఱుగస భూడుభయయుో  శో తిీంచఫడినథధ. 
16ళ ళలో కభు. 145ళ ధాభభు. భోక్సో  – భార జవణు ః భోజ్నీం భోక్సో  శశవిణు ః జ్గథాథధజ్ః  
53ళ ళలో కభు. 502ళ ధాభభు. భోక్సో  – ఴరీయబూతబఽత్ భోక్సో  కనీంథభర  బూరదిక్షణిః 
95ళ ళలో కభు. 888ళ ధాభభు. భోక్సో  – అనధోో  షృతబుక్ భోక్సో  శఖ్దః ధుకైథభ గీజ్ః 
 

ఇీంతకుభుీంద (145ళ) ధాభ యళయణ రక్సయభు „భోక్సో ‟ అనగస (1) తరువపఱయథధ శభయణఱన 
రిగశీిీంచి ఆనీంథధీంచలసడు (2) శకఱ థేళతఱకు శభరిీంచినళతునమున లసశథేళునక్ే ఙేయున – 
కనక ఆమనన భోకో అతు క్ీరిోయసో యు. (గీత 9.26, గీత 5.29 ఆదాయభుగస). 
 

ఈ (502ళ) ధాభ యళయణఱో యౕీ బట్టు ఱు ఙెనహనథధ – షళయభుఱన, కళయభుఱన కూడ బుజీంచలసడు భోకో. 
„షళయభు‟ అనగస థేళతఱకు శభరిీంచనథధ. „కళయభు‟ అనగస నహతఽథేళతఱకు శభరిీంచనథధ. 
షళయకళయ బుజ్ో యయౖతు  షృదక్ ూరవే భషో దదౌ (భయౘభాయతభు. ళసీంతియవభు. 348.3) – యవణు ళు 
ఈళసనయభున భయౘయసగయభునీందీండి బక్ిోణో శభరిీంచిన షళయ కళయభుఱన బుజీంచచధానడు. 
 

అషభననమ్ అషభననమ్ అషభననమ్ 

అషభధానథభ  అషభధానథభ  అషభధానథభ  – ణైెతోరీయోతువతణో  

ధా బకుో ఱు ఆనీంథధీంఙే భోజ్నభు (యవమభు) ధేన. లసయు అరిీంఙేలసతుతు ఆయసవథధీంచనథధ ధేన. 
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ఇీంక్స థధళయరఫీంధభుఱనీండి నెకుక ళచనభుఱన యౕీ య.య. రసభయనజ్న్ ళీంటి్లసయు ఉథాషరిీంఙాయు. 
(తియులుైభృయ 5.6.4, తియులుైభృయ 9.6.10, తియులుభైృయ 10.10.11). రయసథధీంచలసడు, ఆయసవథధీంచలసడు కూడ 
యభయతణాడే. బకుో తు యసీంగతయభున బగళీంతణడు, బగళీంతణతు యసీంగతయభున బకుో డు తృత టీ్డి 
అనబయశో ధానయు. ఆ యవమీంఱో చిళయకు థేళుడే ధుగసో డు. ఆ బకోశఱబుడు తన బకుో ఱ 
యసతునశితయభున తతుయతీరస అనబయీంచి ఆనీంథధశో ధానడు. గోనజ్నళఱోబుడు భోకో గనకధే కుఙేఱుడు 
ణెచిున నహడిక్ డు అట్టకుఱన బుజీంచి శీంతఽుో డమయయడు. దరోయధనతు రసజ్భరసయదఱన ళఱదతు 
యదయుతు యీంట్ యీంథాయగిీంఙాడు.   
 

„భోక్సో ‟ అనన దభునకు యౕీ చినామయనీంద ర ీండు అరసథ ఱన ఙెతృసయు (1) బునక్ిో ఇతి భోక్సో  – యక్షిీంఙేలసడు 
భోకో (2) బుీంక్ేో ఇతి భోక్సో  – ఆయసవథధీంఙేలసడు భోకో.  
 

యక్షక్ో బక్షణఴు – ుటి్ుీంఙేలసడు, క్సఙేలసడు, తణదకు కఫయీంఙేలసడు కూడా యళవవఴవయుడే – అతు యౕీ శతయథేలో 
లసవహవఠ  యళరిీంఙాయు. 
 

ధయాచకీభు యచయత యళయణ – అీందరిమీందన అీంతరసయభుగస వహథ తణడైెన యభయతణాడు యసక్షి, భయయోదరిి, 
భోకో కూడాన. 
ఉదరయౖసు ऽనభీంణా చ బరసో  భోక్సో  భశఴేవయః 
యభయణేాతి ఙాుయక్ోో  థశేऽేవహాన్ ుయువః యః – గీత 13.22 

ఈ ఴరీయీంఱో అీంటీ్ అీంట్నట్టో  ఉీండే యభుయువణణిు  యసక్షి, అనభతిీంఙేలసడు, బరిీంఙేలసడు, 
అనబయీంఙేలసడు, భశేఴవయుడు, యభయతా అతు ఙెఫుణాయు. 
 

ఇీంథధరమఱోఱుర ై చయౌీంఙేలసరిఱో థేళుడు యసక్షి భయతరమే. ధయాభయయోీం అనశరిీంఙేలసరిక్ి జ్గతతియే బయో 
(తృసీండళుఱకు ళఱ ). ఴయణాగతణఱ ై శయవభు యౕీషరిక్ి అరిీంచలసరిక్ి ఆమన భోకో. లసరి తులేదనభు 
వవకరిీంచి తన మనబళభున బకుో ఱకు ీంచన. కనక అషీంక్సయ భభక్సయభుఱన తయజీంచి 
శయవభున యౕీకఽయౖసు యణభృనరిీంచి థధలసయనీందభు ననబయీంళచున. 
 

ఇీంతకుభుీంద 390 నీండి 421 ళయకు ధాభభుఱన యౕీ రసభయళణాయయభుగస యౕీబట్టు ఱు లసయఖ్యయతుీంఙాయు. 
భయఱ 503 (కనీందర) నీండి యౕీ బట్టు ఱు యౕీరసభగుణగసనభు ఙేము ధాభభుఱుగస లసయఖ్యయతుీంఙాయు. 
 

503. కనీందరః 
- కనహవేనకు రబులుైన రసభుడు. లసనయయూీంఱో ఉనన థేళతఱకు రసజు. 
- ఆథధళరసషభురిో. 
- అతునీంట్, అీంతట్ చఱనభునకు అదధతి. 
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53ళ ళలో కభు - 9 ళ నజేీ 

ఓీం కనీంథార మ నభః 
 

„కనహ‟ అధే దభునకు లసనయభు, ళరసషభు, చఱనభు కయౌగినథధ అధే అరసథ ఱుధానయ. 
కనహయూీం రధానధాీం థేలసధాభూఴవయతతవతః 
కనీందర ఇతి యఖ్యయతః శతృసో రోు  భనధామకః 
 

యౕీ బట్టు ఱ లసయఖ్య – ణాధే షమగీళీుడైె రయసథధీంచిన లేదభుఱన శీంయక్షిీంచట్కు యౕీషరి శవమభుగస నయుడైె 
మళతరిీంఙెన. అథే క్సయయభున యసదధీంచట్కు థేళతఱు లసనయుఱుగస జ్తుీంచిరి. అటి్ు కుఱకు 
రబులుైనీందన ఆతునలసయణుడైెన యౕీరసభచీందర డు కనీందర డు. ఇథధ ఉతోభమ ైన శతృసో క్షరీ భీంతరభు. 
ఓీం కనీంథరా మ నభః. 
 

శయవఱోక్ఴేవయ యసుక్షమత్ ఱోక్సధాీం శతిక్సభయమయ 
శరవేః రళిఽణో థేలుయైః లసనయతవభుతృసగణెఃై – రసభయమణభు. ముదధ క్సీండభు 114.16 

ఱోక్ేఴవయుడైెన యౕీభధానరసమణుడు ఱోకశితభున క్ోరి లసనయయూమ తోిన శకఱ థేళతఱణోన 
రిలేఴహు తణడైెముధానడు. ఇకకడ ఱోకభుఱనగస రీంచభు, అీందయౌ జ్నఱు భరిము లేదభుఱు కూడ. 
యతునతునీంటి్తు క్సతృసడుట్కు థేళథేళుడు కనీందర డైె మళతరిీంచిధాడు. 
 

యౕీ రసదాకఽవు ళసవహో  ే– క్ోటో్క్ ఱథధ క్ోతణఱన కభీయక్షణఱో నడినహనలసతుక్ి ఇీంథధరమభుఱన తుమీంతిరీంచట్ 
ఙాఱయ ణేయౌక తు. 
 

ధయాచకీభు యచయత – క్ోతిఱయ గ ీంణే భనశ బగళదాయనభుళఱన అదుఱోతుక్ి ళచున. అఱయ ఙేమడీం 
ళఱోధే అజ్ఞా నభు (రసళణుడు) నయీంచన. ఫీంథీయ ైమునన జ్ఞా నభు (వతభా తయోౌ) శవతీంతరభగున. 
అీందకు కనీందర తు దాయనమే ఉతోభభు. 
 

యౕీ ఴీంకయుఱ లసయఖ్య – „కనహ‟ అనగస ళరసషభు. కనక ఆథధళరసషభూరిోయే కనీందర డు.  102ళ ధాభమ ైన 
‘ళఽయౖసకనహ’ కూడ ఇథే అయథభుఱో లసయఖ్యయతుీంచఫడినథధ. 
 

యౕీ శతయథేలో లసవహవఠ  –  కనహ - శీంచఱధే - చయౌీంఙే గుణభు కఱథధ. శయయచీంథరా దఱు, గషీభుఱు, 
జీళజ్ఞఱభుఱు, ీంచబూతభుఱు, ఴరీయభుఱో షఽదమభు, రళశిీంఙే యకోభు, థేషభునీండి 
థేషభునకు భయయు ఆతాఱు – అతూన చఱనభు కయౌగినలే. అతునీంటి్క్ీ అదధధాధడు కనీందర డు. 
  
504. బూర ిదక్షణిః 
- ువకఱభుగస దక్షిణఱగశగులసడు. 
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53ళ ళలో కభు - 10 ళ నజేీ 

- యౕఘరగతితు అతునీంటి్తు నెీంతృొ ీంథధీంచలసడు. చయౌీంజే్ములసడు. 
- గొ ధుైుణయభు గఱలసడు. 

ఓీం బూర ిదక్షణిామ నభః 
 

„బూరి‟ అనగస ఎకుకళ, అతయదధకభు, ువకఱభు. „దక్షిణ‟ అనగస థానభు, గౌయళ ుయయసకయభు. 
షమమేదాథధభియయజ్ ్ా ః జ్గథాఙాయయక్సమలు ై
మజ్భయనశు యజ్ేామ శయవథా బూరదిక్షణిః 
ఱోకీంఱోతు రజ్ఱణో కయాఱు ఙేయీంచదఱచినలసడైె, ణాధే శవమీంగస అఴవమేదాథధ మజ్ఞా ఱు అధేకీం ఙేవహ 
ఫరా షాణుఱకు అదధకమ ైన దక్షిణయౌచిునలసడు బూరిదక్షిణుడు. 
 

అఴవమధే ఴణెరైియౖసు ా తతా ఫషృ శళయుక్ ఃై 
గలసీం క్ోట్ాయముతీం దణావ ఫరషాఱోకీం గభువయతి 

యౕీరసభచీందర డు ళీంద అఴవమేధమయగసఱు ఙేవహ, క్ోటో్ క్ ఱథధ ఆళుఱన, ఫీంగసరసతున థానీంగస ఇచిు 
యభదీం ఙేరసడు. 
 

ఫఱరసభ యౕీకఽవణు ఱు తభ గుయులుైన యసీంథీతుక్ి భయణిీంచిన ుతణర తు మభఱోకభునీండి నహయౌచి ఇచిు, 
అూయవమ ైన, అయసధయమ ైన గుయుదక్షిణధొశగిరి. అీందయకు అబమభుాతుచు కీందళగు ఫీంగసయుఙేయ, 
క్ ీండఱీంత ళయభుఱు కూనెడు ఙేయ తియులేీంకటే్ఴవయుతు భీంగలషశోభు. 
 

మజ్ణో ధయాభరసయథాదయిధామయऽనహ బూయమః  
ఫషో వోऽశయ దక్షణిా మజా్ ఇతీళల బూరదిక్షిణః 
ధయా భరసయదన ఱోకభునకు చుట్క్ ై మజా్భున ఆచరిీంచ మజ్భయతుగస ఉనన ఈ బగలసననకు ఆ 
మజా్భున ణాన ఇచు బూరిదక్షిణఱు కఱళు. అటి్ు మజా్భున ఆచరిీంచచీండు మజ్భయనడ 
యవణు యభయతణాతు యబూతియే! అనగస - మజా్భున ఙేయీంచిన ఋతివజుఱకు మజ్భయతు 
శభరిీంచక్ న బూరిదక్షిణఱూ యవణు లే. క్సళున ఆ యవణు థేళుడు బూరిదక్షిణః. (థధళయ ధాభభుఱు ఫాో గు). 
 

యౕీ శతయథేలో లసవహవఠ  – దక్ష్ - ళఽథౌధ  - యౕఘరగణే - లేగభుగస ళఽథధధ  ఙెీందట్, తవయగస చయౌీంచట్ – అధే అయథభుఱో 
– జీళజ్ఞఱభుఱు జ్తుాీంచినలుీంట్ధే కదఱుట్, ఆయౘయభు గశీిీంచట్, రళయధభయనభగుట్ ళీంటి్ 
ఱక్షణభుఱు కనఫయచన. ఇథధ బగలసనతు అనగషీభు. కనక ఆమన బూరిదక్షిణుడు. 
 

యౕీ రసదాకఽవు ళసవహో  ేభరొక అయథభున కూడ శచిీంఙాయు – తృసణితు శతరభు 1.1.34 రక్సయభు „దక్షిణ‟ అనగస 
ధుైుణయభు అధే అయథభుననథధ. కనక అశభయన దక్షిణాదక్షుడు బూరిదక్షిణుడు. 
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53ళ ళలో కభు - 11 ళ నజేీ 

 

(1) యీౕ నయవహీంషన్ కఽవు భయఙార ిఆీంగో యచనకు ఇథధ ణఱెుగు అనలసదభు.  
(2) బగళథీో త ళలో కభుఱ ణాతయయభు గీణానెరస్, గోయఖ్ూర్ రచయణనీండి.  

 

 

భుగుో యు ఆఱవవయుఱ థధలసయనబళభు 

 

ఈ కీి్ీంథధ యచన యతునీండి శీంగీశిీంచఫడినథధ –  

1) ఆఱవవరసఙాయయ శీంగీష చరితరఱు – యౕీభయన్ తృసఱళీంచ తియుభఱ గుథధమ లళ లేీంకట్ఱక్షమా నయవహీంయౘఙాయుయఱు 

2) థావదఴ శరి చరితర – యౕీ క్ .ట్ి.ఎల్. నయవహీంయౘఙాయుయఱు 

 

ఆఱవవయుఱు యౕీలుైవు ళ శీంరథామీంఱోన, తభుల యసశితయీంఱోన యయవు మ ైన యసథ నీం కయౌగిన యవణు  బకుో ఱు. తభ 
తృసయరసఱణో యవణు ళున కీ్రోిీంచి దకి్షణాథధన బకోి్ శీంరథామయతున రిభయీంజ్ేళసయు. యయు తృసడిన (యచిీంచిన) 
తృసయరసఱు అతూన (ధాఱుగు లేఱు) కయౌనహ ‘థధళయ రఫీంధీం’ ఱేథా ‘ధాఱయయయీం’ ఱేథా ‘దరయడ లేదీం’ అనఫడుణాయ. బకోి్, 
తృసయళఴయభు, ఴయణాగతి - ఇయ ఈ ఆలులసయుఱ జీయతీంఱోన, యచనఱఱోన, లసరితు గురిీంచిన గసధఱఱోన 
రభుఖ్ీంగస క్సనళఙేు అీంళసఱు.  భృతోీం ధునీండుభీంథధ ఆఱవవయుఱఱో తృొ య గమయఱవవర్ (శరోయోగి), ూదణాో ఱవవర్ 
(బూతయోగి) భరిము నమేయఱవవర్ (భయౘయోగి) - ఈభుగుో యూ రధభుఱు. కనక లసరితు భుదఱయఱవవయుఱు 
అీంట్ాయు. ఆఱవవయుఱ జీయత క్సఱయఱ గురిీంచి శవు మ ైన ఙారితరక ఆదారసఱు అీందడీంఱేద. భుదఱవఱయవయుఱు థావయ 
ముగసీంతీంఱో ఉదోయీంఙాయతు శీంరథామ గసధఱు. క్సతు ళసవో మే రిళలధకుఱు యరి క్సఱీం కీీ్.ఴ. 7ళ ఴణాఫద ీం - 9ళ 
ఴణాఫద ీం భధయక్సఱభతు అభితృసర మడుతణధానయు. ఆఱవవయుఱ జీయత యళవయౖసఱగురిీంచి కూడా అధేక గసధఱు రఙాయీంఱో 
ఉధానయ. ఈ భుగుో యు భుదఱయఱవవయుఱ శభయలేఴీం గురిీంచీ, దరయడ లేదీం ఆయయోయీంచడీం గురిీంచీ ఒక గసధ 
రఙాయీంఱో ఉీంథధ. ఇథధ తియుక్ోకళఱూర్ ఱో జ్రిగిీంథధ అతు ఙెఫుణాయు. 
 
ళయోీం కుయుశో నన ఒక చీకట్ిరసతిర తృత య గ ై ఆఱవవయు ఒక ఇీంట్ి మజ్భయతు అనభతి తీవహక్ తు ఆ యీంట్ి చినన 
అయుగునెైన డుక్ తు బగళదాయనభు ఙేవహక్ ీంట్టధానడు. క్ ీంత వేట్ిక్ి ూదణాో ఱవవయు అకకడిక్ి ళచిు ణాన కూడా 
తఱథాచక్ నళచుధా అతు అడిగసడు. అుడు తృత య గమయఱవవయు - 'ఈ అయుగు భూద ఒకరే ీండుక్ నళచున క్సతు 
ఇదద యు కూయుుీండళచున' అతు ూదతో ఆఱవవయున ఆయౘవతుీంఙాడు. భరి క్ ీంత వేట్ిక్ి నేమయఱవవర ళచిు తనకు 
కూడా ఙోట్ట థొ యకుధా అతు అరిధీంఙాడు. కూరొుతు ఉనన ఇదద యు ఆఱవవయుఱు - 'ఈ అయుగు భూద ఇదద రే కూరోుగఱయు. 
క్సతు భుగుో యు తుఱుచీండళచున' అతు భూడళ బగళథాద శతు ఆయౘవతుీంఙాయు. 
 
ఆ రసతిరూట్, కనన తృొ డుచకుధాన క్సనరసతు ఆ కట్ిక చీకట్ిఱో, ఈ భుగుో యూ బగళదో ణానబలసభఽత 
తృసనభతోచితణో ఱ ై మ ైభయచి ముధానయు. లసరి బకోి్ రకయోకు యళయీంచి తియుక్ోకళఱూర్ ఆఱమీంఱోతు ధామధార్ 
(శరేవఴవయుడు) యౕీ షరి ఉననట్టో ీండి అదఽఴయయూీంఱో ళచిు లసరి నడుభ తుయౌఙాడు. భయధళుతు కఱవయణగుణ 
లుైబళభున లసయు భుళువయు గసనభు ఙేముచీండగస అచయతణడు ఆనీందభుణో చిీందఱు లేమయసగసడు. ధాఱోళ 
ళయకోి్ తభ భధయ ఉధానయతు. ఆమధే శరేవఴవయుడతు, ఆఱవవయుఱు గీశిీంఙాయు. 
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అుడు తృొ య గమయఱవవయు ఆ భయౘభూరోితు గురోిీంచట్ాతుకి్ ఒక థధళయథీీం లుయౌగిీంఙాడు. బూభుతు రభుదగస ఙేవహ, 
థాతుఱో శభుదరజ్ఱీం అధే ధుయయతృత వహ, ఉవు కి్యణాఱణో లుయౌగే శయుయణిు  ళతోిగస లేవహన థీీంణో శదయిన చకీదారియ ైన 
యసవభుతు అరిుయసో నధానడమ కయ. శదయిన షశో డగు యౕీభయౘయవణు ళు తృసథాయయీందభుఱకు నయుతృసయయభుఱు 
రశో తిీంఙెన. లసట్ితు ‘భుదల్ తియుళధాద థధ’ అతు థధళయ రఫీంధభుఱో ఙెఫుణాయు. 
 
లుమైీం తకయమయ లసర్ కడఱే ధుమయయక 
లుమయకతిరోన్ యలక్సకక - ళమెయ 
యడరసయమయ తుడకి్కే యట్ిు ధనే్ ళొధాాఱ  ై
ఇడఱయయ తూీంగుక ల ేయ ీంగు 
 
ణాలళతృసక తియులేీంగలధాధడు యచిీంచిన ‘యభయోగి యఱయశభు’ఱో ఈ తృసయయభునకు ణెఱుగు వేత ఇఱయ ఉననథధ. 
ధయణి ీంతిమ శభుదరీంఫుఱు ధయే 
మయుణు థీభు జ్వేహ మయుణాీంఴ తతణఱ 
గసరసఫు చకీీంఫు క్ ఫైూతుునట్ిు 
తూయజ్ఞక్షునక్తిణో  తూరసజ్నీంఫు 
ఆయౘ! ఏభు అదోత దఽఴయభుథధ? థీతుతు గసీంచినీంతధే ధా యొడఱు గగురొడుచచననథే ̍! యసక్షమతణో  యౕీభయౘయవణు లే 
ధాకు రతయక్ష భయధాడు. ఆయౘ ఏభు ధా భాగయభు. ఎీంణో క్సఱభునీండి య దయుచచిన భయ యసవభు ధాకు 
రశననడెైధాడు గథా! ధేట్ికి్ ధా జ్నా తరిీంచినథధ. అయన తూ భయౘతణాతుకి్ ధేధుట్లో నరిీంగఱన? యసభయనయ ధ 
థీతృసదఱణో ఈ ఘన నరిుీంచట్ ధాఫో ట్ి మఱునకీ్ శభమభున యసధయభగుధా? క్సన బూభుతు రభుదగసజ్ేవహ, 
శభుదర జ్ఱభుధే ధేయగస అీందీంచి, ఉవు కి్యణుడగు శయుయధే ళతోిగస లేవహన థీభుణో ఈ యసవభుతు అరిుీంతణన. 
దఃఖ్ శభుదరభునీండి ఫమట్డగోరి శదయిన చకీషశో డగు యౕీభయౘయవణు ళు తృసదభుఱమీంద ఈ 
లసఙామభున బకోి్ణో శభరిీంచట్ తకక ధేధేభు వేమగఱన? 
 
ఆ తయులసత ూదణాో ఱవవయుఱు తభ షఽదమీంఱోధే రజ్వయౌశో  ఉనన జ్ఞా నథీీంణో ఆ యౕీతి కి్ట్ాో  తులసయ ట్ాు డు:- 
అధేా తకయమయ ఆయవమ ేధుమయయక 
ఇనాయుకు యీంథె ైఇడు తిరమియ - ననాయుక్ ి
జ్ఞనచుడర్ యలక్కేతోిధనే్ ధాయణుర ు 
జ్ఞనతోభుళ్ ురిీందధాన్ 
బకోి్తు రభుదగస ఙేవహ, ఆరోితు ధుయయగస థాతుఱో తృత వహ, బగళతుీందయిన జ్తుణానీందీం అీందఱో ళతోిగసలేవహ, 
అజ్ఞా ధాీంధక్సయీం దయీం అయేయట్ట్టో గస యబకోి్ అధే ఉజ్జ ాఱ థీతృసతున తుీండుభనశుణో అరిీంచి ఆ యౕీ షరితు 
అరిుశో ధానన అతు థీతు అయథీం. యయు తృసడిన థధళయ రఫీంధభు నయుతృసయయభుఱన ‘ఇయణాా న్ తియుళధాద థధ’ అీంట్ాయు. 
 
ణాలళతృసక తియులేీంగలధాధడు యచిీంచిన యభయోగి యఱయశభుఱో ఈ యవమయతున ఇఱయ ళరాిీంఙాడు. 
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.... ... ... నేరభ 
ీంతిమ భుతి ఱేతు బక్ిోయ ేచభుయు 
ధానీంద బరతి షఽదఫజ ీంఫె ళతోి 
గసధొనరిీంచి యక్సశమ  ైమయతాన్ 
తియభృీంద జ్ఞా నీంఫు థీీంఫు జ్వేహ 
నరెమి ధారసమణారితభు గసయీంఙ ె
 
ఈ ఇదద యు బకుో ఱూ లుయౌగిీంచిన జ్ఞా నథీదవమ రక్సఴీంఱో  భూడళ ఆఱవవర ైన నేమయఱవవయుఱు ఆ బగలసనతు 
థధళయభీంగల యగీష యౌీందయయీం కననఱ కయుళు తీరస శీందరిిీంఙాడు. ఫరయౘానీంద యళయడెై యభయతా 
శవయూభున నతిీంఙాయు. లసరి నయు తృసయయభుఱు  ‘భూధాా న్ తియుళధాద థధ’. ఆ యబక్షణీంఱో అమతనీంగస 
లుఱుళడిన శభథయ లసణియే ఇథధ:- 
తియుకకీండనె్ తృొ ధేా తు కీండనే్ తికలుమ్ 
అయుకకన్ అణతిుయభున్ కీండనె్ – ళెయుక్కి ఴయుీం 
తృొ ధానయ కీండనే్ ురిఴీంగ ై కీండనే్ 
ఎధానయ ళణు న్ తృసల్ ఇీంగు 
ఆయౘ! ఏభుమయనీందభు! యౕీభయౘఱకి్షా ఈ ధా తృసర కఽత ధేతరభుఱకు కతునహీంచినథధ. యౕీషరి శళయు ఴరీయ యౌీందయయభు 
ఈధాడు ధేణార ీంజ్ఱుఱణో తతుయతీయ గోీ ఱగయౌగిధాన. తృసతృసతణాఱన శభూఱభుగస చేథధీంచనట్ిు  భయ యసవభు షశోభు 
నఱీంకరిీంచిన శదయిధాముధభున కూడ శీందరిిీంగయౌగిన ధేధుీంత భాగయళసయౌధో గథా! రలమక్సఱయభీఱభగు 
యజనయ థేళుతు గయజన ననకరిీంఙే తృసీంచజ్నయభున గసీంచి శకఽతితు క్సగయౌగిధాన. తూఱ ఘధాబుడగు యౕీలుైకుీంఠుతు 
థధళయభీంగల యగీషభు శీందరిిీంచిన యౌభాగయళీంతణడనగు ధాకి్ీంక క్ోయదగినథధ ఏభుీండున?   
 
ణాలళతృసక తియులేీంగలధాధడు యచిీంచిన యభయోగి యఱయశభుఱో ఈ యవమయతున ఇఱయ ళరాిీంఙాడు. 
వహరి గీంట్ి ఙనెన భుీంచిన మనే గీంట్ ి
కయభృు ళదన యక్సశీంఫు గీంట్ ి
శఱోయౌణా ళతూశోన కుీంబ యీంబ 
ఱోళీంఫుఱ ఫో ఱు తృసదభుఱోీంట్ ి
శయవజ్ షఱ ఴీంఖ్ చక్సీ ీంకుళసీంక 
చయణభుల్ జ్గథేక ఴయణభుల్ గీంట్ ి
ధయణీ బిీంఫభు ఙామ దయయీంచ కనక 
శయుచిరసీంయకభు నీంయకభు గధొో ీంట్ ి
యౕీ భుీంచ కట్తిట్ యౕీ శతీళయణ 
థాభభుల్ మఖే్ఱయ థాభభుఱోీంట్ ి
లసతుఱయ జ్ఱదధ క్ ళైడి ధొుచనన 
ళతుీంఫు గీంట్ి యౕీళతుీంఫు గీంట్ ి



యీౕ యవణు  శషశరధాభ యతో తరభు - యళయణ 

53ళ ళలో కభు - 14 ళ నజేీ 

చట్టు  క్ దైళు ళఱచట్టు  ఴీంఖ్ీంఫు 
ట్ిు  చట్ిు న ఫాషృళుఱోీంట్ ి
యౕణాీంయ భీండఱ ఴతక్ోట్ ిక్ోట్ ి
రతీి జూట్టు  క్రిటీ్ీంఫు గీంట్ ి
భఱగుఱ  ైణఱోె థాభయఱ థాభయఱన్ 
గఱశిీంచ తుడులసఱు గననఱ గీంట్ ి
భకయ కుీండఱ ఫాఱ భయరసో ీండ యుచఱ 
యకవహీంచ ళదధాయయీందీంఫు గీంట్ ి
ఇఱయ ఆ భషతూముఱ బగళదద యిన క్సీంక్ష ఒకే్ క్సఱభున ఒకే్ఙోట్ బగళదనగీషభు ఙేతధే ధుయలేర న. అతృసర కఽత 
థధళయభీంగలయగీషృడగు యౕీషరితు ఈ ఱోకశథ ఱఱో క్సీంచ అదఽవు భు ఈ భుగుో యు ఆఱవవయుఱకే్ రరధభభున 
కయౌగినథధ. క్సళునధే లసరికి్ భుదఱయఱవవయుఱు – భృట్ు భృదట్ిగస బగళదద యిధానీంథాభఽత తృసన భతోచితణో ఱు – అన 
నేయు యూఢి మయనథధ. 
 

లసరికి్ యౕీభయౘయవణు ళు రతయక్షమ ైన యధభున “రధానభఽతభు” అన శీంశకఽత క్సళయభుఱో ఇఱయ ళరిుీంఙాయు. 
 

ణారసక్్షయథధయూఢీం తట్దిీంఫుథాబీం 

ఱక్షమాధయీం ళక్షవహ ీంకజ్ఞక్షమ్ 

షశోదవయ ేళలభిత ఴీంఖ్చకీీం 

యవణు ీం దమయబిద ీం దదఽయశోభయదయమ్ 

ఆజ్ఞనఫాషృీం కభతూమగసతరీం 

తృసయిాదవయ ేళలభిత బూభుతూలమ్ 

నణాీంఫయమ్ బూవణ బూఴహణాీంగీం 

చతణయుోజ్మ్ చీందన యూక్షణిాీంగమ్ 

బిీంఫాధయీం కుీందశభయన దీంతీం 

ఴయతునళసధాథ శభయన ళకోమే్ 

తూఱయఱకీం థధళయక్ిరటీ్ జువు మ్ 

కయుదవయ ేళలభిత కుీండఱయఢయమ్ 

యణానీంగదీం భ్క్ిోక థధళయయౘయీం 

కట్తీట్ీ ఱీంబిత శభేశతరమ్ 

యణానీంగుయమీం భణ ికీంకణాఢయీం 

భయణికయ భీంజీయ శభఽవు  తృసదమ్ 

భీంథాయ భయఱయీంచిత క్ఴేఫీంధీం 

యౕీక్ౌశో భోథాోవహత కీంఠ థేఴమ్ 

యౕీళతు చిషనమ్ కభతూమ లవేీం 
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లథేాీంతలదేయీం భనయత ऽయగభయమ్ 

అతృసర కఽతీం థధళయభనీంతయూీం 

శథభ యగ ిగభయీం గుణ శీంయయోగ ే

అతయదోతీం క్ోట్ ియయరక్సఴ 

భనతోభీం మతునక్సదయ గభయమ్ 

 

యౕీభధానరసమణుడు గయుడలసషధాయూఢుడెై లసరి అననయ బకోి్కి్ నరతణడెై రతయక్షభయ యన. ఉయభున ఱక్షమాథేయతు 
థాయౌున ఆమన ధేతరభుఱు దాదలభుఱన తృత యౌనలుై ఆకరసు ీంత యళసఱభుఱ ై చయుఱకు చడళఱ నన క్సీంక్ష 
కయోౌీంచచీండెన. శదయిన తృసీంచజ్ధాయదఱన షశోభుఱీంద ధరిీంచిన ఆ థేళథేళునకు ఇయుతృసయిాభుఱీంద బూ 
తూఱవ థేళుఱు క్ యౌచిముీండిరి. తూఱమేఘళసయభభగు ఆ యభయకలతణర తు ఴరీయమఴహు కి్ ట్టు ుట్ు భు ళధున లుట్టు చీండెన. 
 

ఴయచుీందర భీండఱభున ఫో యౌన యసవభు భుఖ్భీండఱభున అధయభు బిీంఫపఱభున, దీంతభుఱు 
కుీందువభుఱన అనకరిీంచి ళలభిీంచచీండెన. తూఱయఱక్సఱీంకఽతమ ైన యయభున యసవభు ధరిీంచిన థధళయభణికి్రీట్ 
క్సీంతణఱు కయుదవయోఱీంబి కుీండఱభుఱణో యమయభయడుచననలస అననట్టో ీండెన. బుజ్భుఱ యణానీంగదభుఱు 
క్ ైవేవహ లుైజ్మీంతిభయఱమన ళనభయఱ గలభున లేరఱయడగస కట్ితట్భున శళయుశతరభున కట్టు క్ తున భయధళుడు 
ఙేతణఱకు యతన ళఱమభుఱు థాయౌు లేరలళకు యణానీంగుయమభుఱు నెట్టు క్ తు తృసదభుఱకు భయణికయభీంజీయభుఱు 
ధరిీంచి భుగుఱ ణేజ్రిఱుో చీండెన. 
 

ఆ మేఘళయుు తు కే్ఴతృసఴభు భీంథాయభయఱణో గూడి యీంతక్సీంతణయ్నచీండెన. క్ౌశో బయతనభుణోఫాట్ట యౕీళతుభన 
ుట్టు భచుకూడ ఆ భషతూముతు రొ భుానకు యీంతళలబ గూయుుచీండెన. అ భయౘభషృడు భనశనకు కూడ 
అీందతులసడముయన లేథాీంతలేతోఱకు శఱబలేదయడు. అతృసర కఽత థధళయభీంగల యగీషృడున, ముగదథధత 
క్ోట్ిశయయ రభాభాశభయనడున, శనక శనీందధాథధ భయౘభునఱకు కూడ అగభుయడున అయన ఆ అనీంత 
కఱవయణగుణాకయుతు క్సీంచగయౌగిన ఈ భషరోితరమభు భాగయమ ట్ిు థభ  గథా! 
 

యభదధాధ శీందయిధా జ్తుత తృసయళఴయభుఙే ఴరీయభుఱీంద ుఱకఱ గిమగస కననఱనీండి ఆనీంద ఫాయౖసభఽత 
దాయఱు శరయీంచచీండగస లసయు బకోి్గీతభుఱు ఆఱయనహీంచిరి. ఆ బకోి్ యయసభఽత రలసషభుఱు “ఇమరయ” అన 
నేయుగఱ గీీంధభున భూడుళీందఱుగస తుఫీందధీంఫడినయ. ఒకట్ళ తియుళీంథాథధ, ర ీండళ తియుళీంథాథధ, భూడళ 
తియుళీంథాథధ – ఇయ యరి ఆణాానబళభునకు, షరిబకోి్ తతవభునకు, ఉతోభ ణాతివక ఱక్షయభునకు రతిబిీంఫభుఱు 

 

యౕీభణ ేరసభయనజ్ఞమ నభః 
భూఱీం –  

1) ఆఱవవరసఙాయయ శీంగీష చరితరఱు – యౕీభయన్ తృసఱళీంచ తియుభఱ గుథధమ లళ లేీంకట్ఱక్షమా నయవహీంయౘఙాయుయఱు 

2) థావదఴ శరి చరితర – యౕీ క్ .ట్ి.ఎల్. నయవహీంయౘఙాయుయఱు 

3) ణెఱుగు యకీ్నడిమయ 
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వెత భనుత ऽభఽతః వెత భః ుయుజిత్ ుయుశతోభః |  
వినయో జమః శతయశంధో దాళసయహవెసాతవతాం తః || (54) 

 

 

 
505. వెత భః 
- వౄీరసభాళతాయభుఱో మజఞభుఱు చేవహ, ఄంద దేళతఱకు ఄర్పంచిన హద వెత భయశభున నుసనభు 
చేవహన మజభాని. 
- మజఞఞ ధిదేళతయ ై శకఱ మజఞభుఱందన నిలేదింఫడు వెత భయశభున నుసనభుచేము భోకో. 

ఒం వెత భనుసమ నభః 
 

క ళఽక్షభునండి వేకర్ంఫడే వెత భయశం మజఞఞ ఱఱో ఄర్పంఫడే భుఖ్యమ ైన నిలేదన. మజఞభు ఏ 
దేళతఱన ఈదేేవృంచి చేళసరో అ దేళతఱకు భుందగస ఇ యశభున శభర్పవెసో యు. తయులసత మజఞభున 
అచర్ంచిన మజభాని వేవివెసో డు. 
 

వౄీ బట్టు ఱ లసయఖ్య – వౄీరసభుడు ఄనేక మజఞభుఱన అచర్ంచాడు. ఄుపడు వెత భయశం దేళతఱకు 
శభర్పంచి, తయులసత తాన తరా గసడు. 
 

వౄీ ఴంకయుఱ లసయఖ్య –ఄనిి మజఞభుఱఱోన ఈదేేవృంచఫడిన దేళతఱందయూ నారసమణుని యూభుఱే. 
కనక వివిధ దేళతఱ యూభుఱఱో వివణు లే ఄనిి మజఞభుఱకు భోకోయ ై వెత భభున వవకర్ంచన. 
 

506. ఄభఽతః 
- ఄభఽతభున వేవించినలసడు. 
- ఄభఽతభున కసనుసడులసడు. 

ఒం ఄభఽతనుసమ నభః 
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ఇ నాభభుఱో ‘’ ధాతణళున గ్శీ ంచే విధం ఫట్టు వౄీ బట్టు ఱు రెండు విధభుఱ ైన ఄరసా ఱన చెనుసపయు. 
‘’ - హఫత - తరా గ్నలసడు. 
 మతకంచిదూ మత ేళషౌి షవియమంతెైరైవ్ధానతః 
తతాయవ భభఽతం కఽతావ వివుల ేశంరమచఛత 

మజఞంఱో షోభం చేవహన దరలసయఱన ఄగ్ిదేళుడు ఄభఽతభుగస చేవహ వివణు ళునకందజేవెసో డు. కనక 
బగ్లసనడు ఄభఽతభున (మజఞభోకోయ ై) అవెసవదించలసడు. ఄషం శ  శయవ మజఞఞ నాం భోకసో  రబురళేచ 
(గీత). 
 

‘’ - నుసత - యక్ించలసడు.  
బగ్లసనడు శవమభుగస ఄభఽతశవయూుడు. ధయమయుఱ ైన తన బకుో ఱ కరయకు, భుకుో ఱ కరయకు 
ఄభఽతభున బగ్లసనడు కసనుసడుచండున.  
ఄభఽతశయ ఏవ వతేణః (భుండకోనివతణో  2.2.5) – అమనే ఄభఽతభునకు వేతణళు (ఄనగస ఄభఽతభు 
ఱభంచ భాయగభు). 
మశయ ఛామా ఄభఽతమ్ (తైెతోరీమ మజురేవదభు 4.1) – అమన నీడ ఄభఽతభు. ఄనగస ఄభఽతభు 
అమన యక్షణఱో ఈనిది. 
 

ఇ నాభ విళయణఱో వౄీ ఴంకయుఱు మోశ ని ఄళతాయభున ఈదాషర్ంచాయు. వౄీభనాిరసమణుడు 
ఄశయుఱనండి ఄభఽతభున కసనుసడి, దేళతఱకు ంచి, లసర్తోనుసట్ట అమన కూడ నుసనభు చేళసడు. 
కనక ఄభఽతభున కసనుసడినలసడు, ఄభఽతభున తరా గ్నలసడు ‘ఄభఽతః’. 
 

వౄీ చినమమానంద – బగ్లసనడు యభశతయభు. శదా ఄభఽతతవ శవయూుడు (నాఴనభు ఱేనిలసడు). 
కనక ఄభఽతః. వెసవతామనందభు ఄనే ఄభఽతానిి తరా గేలసడు. 
 

507. వెత భః 
- ఄభఽతభూర్ో 
- చందర డు. 

ఒం వెత భామ నభః 
 

వెత భ శాధామభానతావత్ భుకసో నాం రక్రీ్ోతః – భుకుో ఱ ైనలసయు బగ్ళంతణని ఄభఽతభుళఱ  
అవెసవదింతణయు. ఇ భాళభున వౄీబట్టు ఱు రసభామణంఱోని ఄయణయకసండ ళలో కభు దావరస ఈదాషర్ంచాయు – 

భషతా తవెస రసభ భషతా చాహ కయమణా 
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రసజఞఞ  దఴయధ ేనావహ ఱఫధూ ऽభఽతభహలసభఱ ఃై 
రసభా! దఴయధడు గొప తశా చేవహ, భషతవమ ైన కయమఱు చేవహ, దేళతఱు ఄభఽతభున ను ందినట్టో గస 
నిని ను ందాడు. 
ఆంకస ఴఽతనండి – ళసంత శభఽదూమ్ ఄభఽతమ్ (తైెతోరీమ. వృక్ాళలో్ల. 6) – ఄని కూడ ఈదాషర్ంచాయు.  
బగ్ళంతణని తయుభంతరభు ‘అరసళభుదన్’ కూడ ఆదే భాళభున తెఱుుచనిది. ఆదే ‘తయగ్ని 
ఄభఽతభు’ ఄనే ఄయాభుఱో వివిధ దిళయరఫంధభుఱఱో ఈట్ుంక ంచఫడినది. 
 

భనతణో క కనిమాన ైనుసడళుం నీలసయ్ తరలసయ్ – అండాళ్ తయునుసపలై 12. 
ఆందకు అతేరమ అంధరరకయణ (తయునుసపలై ూదండ) – 

భంచ భా తఱఱ  ైడగ్ నీ లసక ల్ల ట్టు  
కోభున రసళణుని కూల్లిన వౄీరసభుని 

కరీ్ోంగ్,  దవి కదలమే  కల్లక ! 
భామ నిదరన వీడ ిమేఱుకోళభమ! 
 

ఎనికుకట్ తనే!ే నుసఱే! కనిఱే! ఄభుద!ే (నభామఱవవర్. తయులైమోళి 10.7.2) – అమన నా శయవశవభు- తేన, 
నుసఱు, మిఠసయ, ఄభఽతభు. 
నభామఱవవర్. తయులైమోళి 2.5.4 – నీళు నాకు తనివి తీయని ఄభఽతానివి. రోజుఱు, నఱఱు, యేలళు, ముగసఱు 
అవెసవదించినా నీ ఄనబళభు నాకు ఎఱోుపడ కరీతో అనందమే! 
 

‘వెత భ’ ఄనగస ‘చందర డు’ ఄని కూడ ఄయాభు. వౄీ ఴంకయుఱు ఇ నాభభునకు ఇ ఄరసా నిి కూడా చెనుసపయు. 
ువసు మి చౌవధరః శరసవః వెతమో బూతావ యవెసతమకః (గీత 15.13) – నేన యశ శవయూుడనగ్ు వెత భుడనై 
శశయభుఱన పల్లంజేముచనాిన. 
 

508. ుయుజిత్ 

ఄందర్ని జయంచలసడు. 

ఒం ుయుజిత ేనభః 
 

వౄీ ఴంకయుఱ లసయఖ్య –  

ుయూన్ ఫషౄన్ జమత ఆత ుయుజిత్ – ఎఱోర్న జయంచలసడు ుయుజితణో . 
 

వౄీ బట్టు ఱ లసయఖ్య –  

ఱోకసన్ దరనాన్ గ్ుయూన్ ఴతరర న్ శతయ దానానళయోనఃై 
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ధనవస జితలసన్ మఴి ుయుజిత్ శశమఽతో ఫుధెైః 
ఱోకభుఱన శతయభుతోన, దరనఱన దానభుతోన, గ్ుయుళుఱన శదవయోనతోన, ఴతణర ళుఱన 
ధనశాతోన జయంచినలసడు గ్నక ుయుజిత్. ఆందకు వౄీ బట్టు ఱు రసభామణభునండి ఈదాషర్ంచిన 
ళలో కభు –  

శతయేన ఱోకసన్ జమత దరనాన్ దానేన రసఘళః 
గ్ుయూన్ వువీూవమా వీయః ధనవస మద ిళసతరలసన్ – ఄయోధయకసండ 12.29 
రసభుని ఄడళుఱకు ంభని కెైక ట్టు ఫట్టునుడు అమ న ట్టు వీడభని ఫరతభాఱుతర దఴయధడు 
రసభుని శదగ ణాఱన విళర్ంచాడు. తనన రసభునినండి దయం చేమళదేని ఫరతభాఱుతర ఄనాిడు. 
ఱోకసఱన రసఘళుడు శతయంతోన, దరనఱన దానంతోన, గ్ుయుళుఱన వువీూవతోన, ఴతణర ళుఱన 
ధనశాతోన జయంచాడు. 
ఆదే జమవౄఱతవభున తయుభంగెైమాఱవవరఱు తభ  ర్మ తయుమోళిఱో ళర్ుంచాయు (1.10.2, 4.3.5) 
 

వౄీ రసభానజన్ చెహపన భరొక వివమం – వౄీరసభుడు కే కుట్టంఫంఱో భుగ్ుగ ర్ని భూడువిధాఱుగస 
జయంచాడు. రసళణుని ముదూంతోన, విభీవణుని ధయమంతోన, వూయపణఖ్న యూంతోన జయంచాడు. 
 

వౄీ శతయదేలో లసవహవఠ  ఆదేభాలసనిి బగ్ళంతణని విళవవఴవయ శవయూ ళయునఱో చెనుసపయు –  

ఄశంఖ్ాయత తారసగ్షీౌగ్షీ శశ తం తథా ళన ఈళన శభుదార ద ిశశ తం 

ఖ్గోల బూగోఱవతమకం శయవం విఴవం యనే ళవౄకఽతం శ ుయుజిత్ వివణు ః 
ఄంతణఱేని తారసగ్వీేదఱు, ళనాఱు, వెసగ్రసఱు, ఖ్గోల బూగోఱవదఱు కల్లగ్న శకఱ విఴవభున తన 
ఄధరనభున ఈంచకరనిందన వివణు ళు ుయుజిత్. 
 

ధయమచకీభు యచయత – వౄీరసభుడు ఄనశర్ంచిన ధయమ, వినమ, శతయ, ళౌరసయది వౄఱశందయే ఄందర్క ని 
అదయశనుసర మభు. ఆట్టు నిమభభుఱతో వెసగ్ంచ జీళనకభీంఱో ళచేి ఄళరోధాఱు తాతాకల్లకమ ైనవి. లసట్టని 
ఎదరొకనడం దావరస విళసవవెసనిి భర్ంత  ంను ందించకోలసల్ల. షర్ఴిందర డు, నుసండళుఱు ఄనబవించిన 
కేోఴభుఱే ఆందకు దఽవసు ంతభుఱు. 
 

509. ుయుశతోభః 
- శవమభుగ్ భవేతణమఱమంద శతయభుగ్ (తోడుగ్) ఈండేలసడు. 
- విఴవశవయూుడు, శయవభునకు ఈతోభుడు, ఄధికుడు. 

ఒం ుయుశతోభామ నభః 
 

ఇ నాభభునకు భావయకసయుఱు వివిధభుఱ ైన లసయఖ్యఱు చెనుసపయు. 
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వౄీ బట్టు ఱ లసయఖ్య –  

భషతవ వహాత భతావదోయ వేయంజనమేాదివణ శవమమ్ 

ుయుశతోభ ఄఖ్ాయతో నలసయు శావవహోదో  భనః 
అంజనేమాది భవేతణమఱటో్ బగ్లసనడు శవమభుగ్ తోడైె నితయమ ై ముండున. లసయు బగ్ళంతణని 
ఄభఽతతవభున శదా అవెసవదిం నిచిగ్ంతణయు. ఇ నాభభు నలసక్షరీ భంతరభు. శవవహోకయభు. 
ఒం ుయుశతోభామ నభః. ఆందకు దఽవసు ంతభుగస వౄీబట్టు ఱు రసభామణం ఈతోయకసండఱో 
షనభంతణడు చెహపన ళలో కభు(40.15)న ఈదాషర్ంచాయు. 
వేిషో  మ ేయమో రసజన్! తవయ నితయం రతఴహఠ తః 
బక ోఴి నిమతా వీయ! భాలో నానయతర గ్చఛత. 
రసజఞ! నాకు నీ టో్ వేిషభు నితయమ ై నఱకరనిది. వీయుడా! నా భనశ నీ య డఱ బక ో తప లేరెకకడికీ 
లలుద. 
 

వౄీ వి.వి. రసభానజన్ తయుభంగెైమాఱవవయు యచనఱు తయులైమోళి 4.9.2, 1.8.4ఱన ఈదాషర్ంచాయు. 
 

వౄీ ఴంకయుఱ లసయఖ్య – వౄీ ఴంకయుఱు ఇ నాభభున రెండు భాగసఱుగస లసయఖ్ాయనించాయు. 
విఴవయూతావత్ ుయుః, ఈతకఽవుతావత్ శతోభః 
ుయు – ఄనేకసదుత దిళయ భుఖ్ నమన దిళస శభనివతమ ైన విఴవయూభూర్ో. 
శతోభ – శత్-తభ – శజజనఱందర్కంటె్ ఄధికుడు. 
విఴవయూుడు భర్ము శరోవతోభుడు ఄయనందన ుయుశతోభుడు. 
 

వౄీ చినమమానంద ‘ుయు’ ఄనగస ‘గొప’ ఄనే భాళభుఱో ‘ుయుశతోభ’ ఄనగస గొపలసర్ఱో గొపలసడు – 

ఄని బగ్లసనని యమోతోభ తతవభున విళర్ంచాయు. ఄంతే గసకుండా కరనిి నుసఠభుఱఱో ‘ుయువత తోభ’ 
ఄనగస ఄంతట్న ఈనిలసడు భర్ము ఈతోభుడు ఄని విళర్ంచాయు. 
 

వౄీ శతయదేలో లసవహవఠ  లసయఖ్య – ుయు-శత్-తభ – ుయుశతోభ – ఆకకడ ‘శత్’ ఄనగస ఈనిక . ‘తభ’ ఄనగస 
ఈతోభ. బగ్ళంతణడొకడే నితయభు. తక కనదెఱాో  ఄనితయభు. ఇ నాభభు బగ్ళంతణని ఄభఽతతవభున 
శచించనది. 
 

ధయమచకీభు యచయత – ఄనేక విబూతణఱతో నొుపలసడు ుయుశతోభుడు. 
రకసఴళంతమ ైనలసనిఱోశయుయడు, చందర డు. లేదభుఱఱో వెసభలేదభు. దేళతఱఱో ఆందర డు. ఄనిింట్ 
ఄతయధిక రభాళభు గ్ఱలసడు. ుయుశతోభుడు. 
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510. వినమః 
- దండించి (దవణు ఱన) ఄణచిలేములసడు. 
- నమ (ధయమ) భాయగభుఱో నడిహంచలసడు. 

ఒం వినమామ నభః 
 

వౄీ బట్టు ఱ లసయఖ్య – వినీమంత ేదభమంత ేఆత వినమః – దండించి ఄణచలసడు వినముడు. 
కుంబకయు భవేకసమ ఖ్య భారచీ రసళణాః 
దభయంత ేవికమీ రైయేళ వినమ శా భుదాషఽతః 
భవేకసముడైెన కుంబకయుు ని, ఖ్య దవణ భారీచ రసళణాదఱన తన రసకభీభుచే ఄణచిలేవహనందన 
వౄీరసభుడు వినముడు. నమళయోనభు ఱేనిలసర్ని దండించన. 
 

వౄీ చినమమానంద – ‘వినమ గ్ుణభు’ ఄనగస ఄషంకసయభు ఱేకుండుట్. ఄధయమయుఱ ఄషంకసయభున 
ఄణచిలేమున గ్నక బగ్ళంతణడు వినముడు. 
 

వౄీరసభుడు, వౄీకఽవణు డు  దేఱటో్, గ్ుయుళుఱటో్, ఫరా షమణుఱటో్ ఎంతో వినమవిధేమతఱన 
కల్లగ్మునాియు. ఆఱా బగ్ళంతణడు వినముడు. 
 

వి-నమః – నమ భాయగభున నడిహంచలసడు నేత. శతయ ధయమ భాయగభున భుభుక్షుళుఱన నడిహంచన 
గ్న వౄీదేళుడు వినముడు. 
 

511. జమః 
- అవృీతణఱచే జయంఫడినలసడు. 
- జయంచలసడు. 

ఒం జమామ నభః 
 

వౄీ ఴంకయుఱ భావయభు – శభశో బూతాని జమత ఆత జమః – ఄనిి బూతభుఱన జయంచలసడు 
జముడు. 
 

వౄీ బట్టు ఱ భావయభు – అవృీతెరైీజమత ేమవెసమత్ విధయేో క ీమత ేజమః –అవృీతణఱ ఆచి రకసయభు 
నడుచకరనలసడు. లసర్చే జయంచఫడినలసడు. ఆఱా బగ్ళంతణని వెౌవౄఱయభున కీర్ోంచే ఇ ుణయనాభభు 
విళయణకు వౄీ బట్టు ఱు రసభామణభునండి ఈదాషర్ంచాయు –  

అజఞఞ నుత యऽషమ్ తవహవనామ్ (ఫాఱకసండ 3.37) – నేన తాశఱ అజఞన నుసట్టంచెదన. 
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తతో నారసమణో వివణు ః నిముకె్ో ః శయశతోమ ైః (ఫాఱకసండ 16.1) – ఄుపడు నారసమణుడు దేళతఱచే 
నిముకుో డమాయడు (లసయు చెహపన విధంగస చేళసడు). 
 

వౄీ శతయదేలో లసవహవఠ  – ‘జమ’ ఴఫేభుళఱో బగ్లసనడు ఄనిింట్టని తన ఄధరనభుఱో ఈంచకరనిననట్టో , 
ఄనిింట్టని జయంచినట్టో , ఏదిము గసని ఎళయుగసని అమనన జయంజఞఱనట్టో  తెల్లవహకరనళఱ న.  
 

ధయమచకీభు యచయత – ఇ నాభభు దావరస భనభు తెల్లవహకరనళఱవహనది. భనఱో రెండు విధభుఱ ైన 
గ్ుణభుఱునివి (1) బగ్ళంతణని తెల్లవహకోళడానిక  ఈయోగ్డేవి (2) ఄఱా కసనివి. శందకు ఱోఫడుట్, 
శంద కరయకు ఄధయమ కసయయభుఱాచర్ంచట్, కీర్ో కరయకు నుసర కుఱాడుట్ ళంట్ట దయోక్షణభుఱు 
బగ్ళదారసధనకు ఄళరోధభుఱు. ఄఱా కసకుండా వౄీషర్ కెైంకయయభునకు జీవితభున ఄంక తమొనయుిట్ 
దావరస నిజమ ైన జమభు ఱభంచన. 
 

దయతం ఛఱమతాభవహమ తజేవేోజవహవనాభషమ్ 

జయోऽవహమ ళయళవెసయోऽవహమ శతోవం శతోవళతాభషమ్ 

ళంచకుఱఱో జూదభున నేనే. రభాళళసఱుయఱోని రభాళభు నేన. విజేతఱఱో విజమభు నేన. 
నిఴిమాతమకుఱఱో నిఴిమభున, వెసతోవక ుయువణఱఱో వెసతోవక భాళభున నేనే. 
 

512. శతయశంధః 
- తానిచిిన భాట్న నిఱుుకరనలసడు. 
- దఽఢమ ైన, చెయగ్ని శంకఱపభు గ్ఱలసడు. 

ఒం శతయశంధామ నభః 
 

వౄీ శతయదేలో లసవహవఠ  ‘శంధ’ ఄనగస ‘రతజఞ’ ఄని ఄయాభున విళర్ంచాయు. బగ్లసనని రతజఞఱు ఎఱోుడు 
శతయభుఱగ్ున. ఆందకు వౄీ బట్టు ఱు ఄయోధయకసండ (10.9)నండి చెహపన రభాణభు. వౄీరసభుడు 
వతభమతో ఄనిది –  

ఄయషం జీవితమ్ జవేయమ్ తావం లస వత ేశ ఱక్షమణాం 

న తణ రతజఞఞ ం శంవీుతయ ఫార షమణేభోయ విళవవతః 
వతా! నేన నా నుసర ణభున, నిని, ఱక్షమణుని కూడా విడుళగ్ఱన కసని నా రతజఞన, విళవఴహంచి 
ఫరా షమణుఱకు ఆచిిన భాట్న, విడుళజఞఱన. 
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దళసళతాయభుఱు – 19ళ ఴతాఫేు చితరం 

 

వౄీ వి.వి. రసభానజన్ నభామఱవవర్ యచన తయులైమోళి నండి (9.10.6) ఈదాషర్ంచాయు. బగ్ళంతణడు శదా 
తన నిజబకుో ఱకు శతయశవయూుడు. అమన  వౄీనాయవహంషృడైె రవోేదని భాట్న, దేళతఱకు తానిచిిన 
భాట్న శతయమొనరెిన. శ యణయకవృునకు కూడా దయశనమొశగెన. శ యణయకవృుడు తన కరడుకునకు 
అనిత కల్లగ్ంచినుడు లసనిని ట్టు ళధియంతణనని వౄీషర్ దేళతఱకు ఄబమమిచిినాడు. 
శరసవతమకుడైెన షర్ శోంబభున తపక ముండునని రవోేదని భాట్ తపకుండ షర్ ముదూండ 
రభాళభున వౄీనాయవహంవేకఽతణడైె శోంబభునండి ఄళతర్ంచెన. ఫరషమ ళయభునకు బంగ్భు కసకుండ 
రసక్షశని ట్టు ళధియంచి జమ విజముఱ భనోయథభున నయలేరెిన. 
 

వౄీరసభానజుఱు ఴయణాగ్త గ్దయభుఱో ఈదాషర్ంచిన బగ్ళదావకయభుఱు – 

రసమో దవిరసిభభావత ే– రసభుడు రెండువిధభుఱుగస భాట్ఱాడడు. 
ఄనఽతం నోకో ూయవమ్ మ ేన చ ళక్యే కదాచన – నేననిడున ఄశతయభున చెహపనలసడన కసన. 
 

కెైకేయక చిిన ళయభునకు కట్టు ఫడడ  దఴయధడు, దయత నిమభభునకెై ఄజఞఞ తలసశభు చేవహన 
ధయముతణర డు, అడితపని షర్ఴిందర డు – వీయంతా బగ్ళంతణనకు అఫ్ుో ఱు. 
 

వౄీ ఴంకయుఱ లసయఖ్య – శతయశంధః ఄశయ ఆత శతయ శంకఱపః – అ లసశదేళుని శంకఱపభు నిఴిమభుగస 
శతయభగ్ున.  
 

వౄీ అర్. ఄనంతకఽవుళసవహో ,ై వౄీ చినమమానంద  ురసణభుఱనండి ఈదాషర్ంచినది – మిని విర్గ్ డుగసక. 
శ భాఱమభుఱు కుీంగ్ుగసక. బూమి ఫరదేఱగ్ుగసక. వెసగ్యభుల్లంక నుత ళు గసక.  నా ఱుకుఱ నిట్టక ని 
ళయయూభుఱు కసళు. 
 

513. దాళసయహః 
- కసనకఱు శభర్పంచ తగ్నలసడు. 
- బకుో ఱకు తానే కసనక మగ్ులసడు. 
- ‘దళసయహః’ – మదళంఴభున జనిమంచినలసడు. 
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ఒం దాళసరసహ మ నభః 
 

దాశఽ - దానే - ఆచిట్; ఄయహ - తగ్న; ఄనే రెండు ఴఫేభుఱనండి ఇ ుణయనాభభు మొదట్ట రెండు 
ఄయాభుఱు తెఱుఫడినవి. కసనకఱు శభర్పంచి షర్ని వేవిందగ్ున. షర్యే యభ భాగ్యభని తఱచి 
అరసధిందగ్ున. వౄీ ఴంకయుఱు 1ళ, 3ళ ఄయాభుఱఱో లసయఖ్ాయనించాయు. వౄీ బట్టు ఱు ఇ భూడు ఄయాభుఱన 
లసయఖ్ాయనించాయు. 
 

వౄీ బట్టు ఱ లసయఖ్య రకసయభు బగ్ళంతణడు ఄనిి నిలేదనఱన, మజఞమాగసదఱ ఄయపణఱన వవకర్ంచన. 
అతమనోలసయపణం బకె్ో ః తభేోయలస వెసవతమనోऽయపణం 

దాఴశో  భయహత చ మః దాళసయహ శా తణ కరీ్ోతః 
దానానిక  తగ్నలసడు. తనన తన బకుో ఱకు ఆచికరనేలసడు. బకుో ఱు శవమంగస తభన అమనకు 
శభర్పంచకోళడానిక  తగ్నలసడు. 
 

బగ్ళంతణడు కఽవణు డైె దళసయహ (మద) ళంఴభున జనిమంచెన గ్నక దాళసయుహ డు. 
 

వౄీ వి.వి. రసభానజన్ తయులైమోళి (2.34, 3.7.4)నండి ఈదాషర్ంచాయు. బగ్ళంతణనకు అతమ శభయపణభు 
చేవహకరనళఱ న. బగ్ళంతణడు తానే నుసఱశభుదరభునండి ఄభఽతభున చిల్లక ంచి, భయఱ మోశ నియ ై 
దేళతఱకు ంచినాడు.  యుభకకళ్ ఈలళులసర్ తమ్  యుభాన్ – బగ్ళనాిభ శమయణ చేములసర్ 
షఽదమభుఱఱో ళవహంచన. ఄట్టు భుభుక్షుళుఱు కోయుకరన గొప ఫషృభత వౄీనిలసశడే. 
 

ధయమచకీభు యచయత – భనభు శభర్పంచిన ఄనిింట్టని, నుసభుఱతో శవే, వవకర్ంచలసడు 
బగ్లసనడే. భన కయమ పఱభుఱన గెైకరని లసశదేళుడు శకఱ నుసకయమఱనండి భనఱన విభుకుో ఱన 
చేములసడు.   
 

శయవధరసమన్ రత్యజయ భామకేం ఴయణం ళరజ 

ఄషం తావ శయవ నుసభేోయ మోక్షయవసయమి భా వుచః – గీత 18.66 

శయవ ధయమభుఱన, ఄనగస శభశో కయోళయ కయమఱన నాకు శభర్పంచి, శయవ ఴక ోభంతణడన, 
శరసవధాయుడన, యమేఴవయుడన ఐన ననేి ఴయణుజొచిభు. ఄనిి నుసభుఱనండిము నిని నేన 
విభుకుో ని గసవించెదన. నీళు ళలక ంకుభు. 
 

514. వెసతవతాం తః 
- వెసతవతణఱకు రబుళు. 
- వెసతవత (మద) ళంఴభున జనిమంచినలసడు. 
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- వెసతవత తంతరభు (నుసంచరసతరభు) ఄనశర్ంచలసర్క  దికుక. 

ఒం వెసతవతాంతయ ేనభః 
 

య ేవెసతవతా భాగ్ళతాః తవేసం మః త రఴీవయః 
వెసతవతాం తయుయకోో  నలసయు వెసాధ యక్షకః 
వెసతవతణఱనగస శతవగ్ుణ శంనిఱు. శతయభున తెల్లవహకరన నిచిగ్ంచ భాగ్ళతణఱు. వెసతవకుఱన 
ఄనశర్ంచలసయు. ఄట్టు వెసతవతణఱకు తయ ైన బగ్ళంతణడు వెసతవతాం త. ఆది నలసయు భంతరభు. 
వెసధళుఱకు యక్ష. ఒం వెసతవతాంతయే నభః. 
 

వెసతవత ళంఴభనగస మదకుఱభు. మాదళుఱకు దికెైకనందన వౄీకఽవణు డు వెసతవతాంత. 
 

వెసతవతభు – ఄనగస శతవగ్ుణ రధానమ ైన ధయమతంతరభు. ఄట్టు తంతరభు ననశర్ంచి వౄీభవేవివణు  
ధాయనమే జీవిత ఱక్షయభుగస  వెసధనచేములసయు వెసతవతణఱు. నుసంచరసతరభు కూడా ఄట్టు వెసతవతమే. 
 

హ.బి. ఄణాు ంగసరసచాయయ వెసవమి – వౄీషర్యే నుసంచరసతర విధభున రవెసదించెన. దానిని అచర్ంచ 
వెసతవతణఱకు తయ ైన వౄీదేళుడే వెసతవతాంత. 
 

 

 

 

(1) వీౄ నయవహంషన్ కఽవుభాచార ్అంగో్ యచనకు ఆద ితఱెుగ్ు ఄనలసదభు.  
(2) బగ్ళదరగ త ళలో కభుఱ తాతపయయభు గీతా రస్, గోయఖ్ూర్ రచయణనండి.  
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జీలో వినయతా స్క్ష ీభుక ుందోऽమిత్వికీభః |  
అుంభోతుధ ియనుంతాతాా భహో దధశియోऽంుంత్కః || (55) 

 

 
515. జీవః 
- జీవనభు రస్దిుంచఽలడు. 
- యభాత్ా సకల క్షేత్రభులుందఽ జీవుడ ై లెలవమునానడు. 

ఒుం జీలమ నభః 
 

జీవమతీతి జీవః. భాగవత్ణలనఽ తృకయాలనఽుండి దాయభుగ ఉుంచి, బగవతససల భాగయభునఽ రస్దిుంచి, 
లరి జీవిత్భునఽ సచిిదానుందభమభు చసములడు గనఽక శ్రీదసవుడు ‘జీవః’. క ఉడుత్ కూడ 
క  ుంకయయమునరిి జనానఽ స్పలయభు చసవకొనఽ భాగయభు రస్దిుంచినలడు. 
తానాత్ానాళదాయావయోా సతాయనయశి సయవేవమా 
ఉజీీవమతి జీవ ససః బకో కేోళ సహో  భనఽః 
త్న బక ో లనఽ ఆత్ా నాశనభునఽుండి కతృడి, త్నక  వేవల  చసము భాగయభునఽ రస్దిుంచి, 
ఉజీీవిుంజేములడు. 
 

శ్రీ సత్యదసలో లవషఠ  భరిుంత్ విసోిత్మ ైన అయథుంలో వివరిుంచాయు. జీవమతి తృర ణాన్ ధాయమతి ఇతి జీవః. అతున 
జీవులనఽ, తృర ణభులనఽ తుల ులడు జీవుడు. 
 

భరొక విధుంగ – యభాత్ాయే అతున శరీయభులుందఽనఽ జీవుడ ై లెలముచఽనానడు. భామావవుడ ై, 
కయాఫదఽధ డ ై కయోిత్య భోకోిత్యభులనఽ అనఽబవిుంచఽచఽనన జీవుడు లసోవభుగ యఫరహాభగుటచసత్ ‘జీవ’ 
శఫద  లచఽయడగునఽ. క్షేత్రజఞుం చా భాుం విదిధ  సయయక్షతేసరషణ భాయత్ (గీత్ 13.2.). అతున క్షేత్రభులుందఽనఽ నేనఽ 
క్షేత్రజుఞ డనైెమునాననఽ. (శ్రీ ెభారజు రజారవు యచననఽుండి). 
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55వ ళలో కభు - 2 వ జేీ 

516. వినయతా 
517. స్క్ష ీ

516, 517. వినయతా స్క్ష ీ

 

ఈ నాభభునఽ శ్రీ శుంకయబగవతాదఽల  ‘వినయతా స్క్షీ’ అతు కే నాభభుగ రిగణ ుంచాయు. శ్రీ 
రశయబటటు ల  ‘వినయతా’, ‘స్క్షీ’ అనే ర ుండు నాభభుల గ రిగణ ుంచాయు. 
 

వినయతా 
- యక్షిుంచఽలడు. 
- అుందరికితు భాయగభు చాులడు. 

ఒుం వినయతసర నభః 
 

‘నే’ అనే ధాత్ణవునక  (గతౌ) ‘లెళ్ళుట’, (యక్షణేచ) ‘కతృడుట’ అనే ర ుండు అయథభుల  ఉననవి. కతృడుట 
అనే భావభులో శ్రీ రశయబటటు  ఈ నాభభునఽ లయఖ్ాయతుుంచాయు. 
బకో తునత్యుం రజుత్ర లాలన నాయమత్ సఽసఖ్మ్ యక్షత్యతో  వినయతా నమతస యక్షణాయథత్ః. 
బక ో లనఽ రజక భాయులవలె లాలుంచి బగలనఽడు యక్షిుంచఽనట. శ్రీ వి.వి. రభానఽజన్ 
ముదధ కుండభునఽుండి ఉదాహరిుంచాయు. లుంకలో సఽగీవీుడు త ుందయడి రవణుతుైె దయుందయముదాధ తుకి 
త్లడాా డు. అుడు రభుడు సఽగీవీుతుతో  ఇలా అనానడు. త్యయ కుించితి సభానేన కుిం కయయమ్ 
వతామా భభ? మిత్ణర డా! తూక  ఆత్ణో  కలగేటోయతస నాక  వత్ ఎుందఽక ?. 
 

నభాాఱవయర్ తియులైెముళి(6.9.3)లో ఇలా అనానయు. తూ యక్షణ కోరి తునానశయీుంచసలరి కొయక  తూవు 
తుల చఽననటటో  గనఽ, విశమీిుంచినటటో  గనఽ, కూయుిననటటో గనఽ దయశనమిసఽో ుంటావు భాధల. 
 

శ్రీ సత్యదసలో లవషఠ  ‘నే’ అనగ ‘లెళ్ళుట’ అనే భావభులో ఈ నాభభునఽ వివరిుంచాయు. సయయసయ జగతో  
తృర మయతా గతసరద తా ఇత్యయథః. అుందరికితు దారి చాెడులడు, నడిుంచసలడు వినముత్. 
 

స్క్ష ీ

చాచఽలడు. 

ఒుం స్క్షణి ేనభః 
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55వ ళలో కభు - 3 వ జేీ 

బగవుంత్ణడు అుందరిలోనఽ అుంత్రయమియ ై అుందరితు రికిుంచఽచఽుండునఽ. త్ననఽ నభుాకొననలరికి 
కిుంచిత తో నా కీడు కల గక ుండా చాసాో  ఉుంటాడతు శ్రీ బటటు ల వివయణ. స్క్షాత్కరోతి మస్సక్ష ీత్దయితో్ుం 
యక్షణామ సః. బక ో లనఽ కతృడడాతుకి లయు చసవే నఽలతూన రత్యక్షభుగ చావే శ్రీదసవుడస స్క్షి. 
 

శ్రీ సత్యదసలో లవషఠ  – స్క్షాత్ దరష్ు  స్క్షీ – అతు చ తృయు. ఇుందఽక  ర ుండు విధాల వివయణల  ఇవయవచఽినఽ. 
(1) భామక  అతీత్ణడ ైన బగలనఽడు అతునుంటితూ ఉననవి ఉననటటో  చాచసలడు గనఽక స్క్షి. (2) బగవుంత్ణడు 
అుందరిముందఽనఽ, లోల, లెల ల, అుంత్టా ఉనానడు. అతూన ఆ దసవుడస. కనఽక అతునుంటికితు ఆ శ్రీతులసఽడస 
స్క్షి. సయయభు లసఽదసవ భమమే గనఽక ఆమన య యుగతుది లేదఽ. ఈ నాభభునఽ వివరిసాో  శ్రీ 
సత్యదసలో లవషఠ  చ న ళలో కభు –  

స్క్ష ీస విషణు ః స శ ిదయశనో ల దరష్ు  సయముం స శ ిసాయయచక్షః 
జాఞ నమ్ శ ిచక్షయోభాత్ర ఫో ధః స్త ऽంుంత్యగ త్ః శయతి విశయభాత్రమ్. 
 

వినయతా స్క్ష ీ

త్న బక ో లుందల వినమసుందనఽ చాచి ఆనుందిుంచఽలడు. 

ఒుం వినయతసర స్క్షణి ేనభః 
 

త్న రమ బక ో లలోనఽనన దమ, ేరభ, కయుణ, ళుంతి, అశిుంస, సత్యభు వుంటి దివయగుణ సుందలక , 
వినమ సుందక  శ్రీభహావిషణు లే స్క్షి. భాధవుతు వేవిుంచఽ దివయగుణ సుంనఽనలక  ఆ ుుండరీకక్షడస 
తో డు, తూడ, గుయువు, ఫుంధఽవు, చ ల, భాయగదరిశ, యక్షణ, క  వలయభు.  
 

518. భుక ుందః 
మోక్షభుతుచఽిలడు భుక ుందఽడు. 

ఒుం భుక ుందామ నభః 
 

శ్రీ శుంకయుల , శ్రీ రశయబటటు ల  కూడా ఈ నాభభునక  అయథభునఽ, వుయత్తోితు కే విధభుగ చ తృయు. 
భుకిోుం దదాతి ఇతి భుక ుందః. భుకిోతుచసిలడు భుక ుందఽడు. తృణ తు సాత్రభు 6.3.109 – ిష్త దరదతీు 
మథో దిషుమ్ – నఽ ఇదద యు భాషయకయులూ ఉదాహరిుంచి, భుకిోతుచసిలడు భుక ుందఽడు అనే వుయత్తోితు 
సభరిధుంచాయు. సభసో కయా ఫుంధభులనఽుండి, కేోశభులనఽుండి బక ో లనఽ విభుక ో లనఽ చసవ భుకిోతుచసిలడు 
భుక ుందఽడు. ఇుందఽక   శ్రీ వి.వి. రభానఽజన్ దివయ రఫుంధభులనఽుండి ెక క ఉదాహయణల  చ తృయు. 
 

సయయధరాన్ రతి్యజయ భామకేుం శయణుం వరజ 

అహుం తాయ సయయ తృభేోయ మోక్షయష్యమి భా వుచః – గీత్ 18.66 
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సయయ ధయాభులనఽ, అనగ సభసో కయోవయ కయాలనఽ నాక  సభరిుంచి, సయయ శకిోభుంత్ణడనఽ, 
సరయధాయుడనఽ, యమేశయయుడనఽ ఐన ననేన శయణుజొచఽిభు. అతున తృభులనఽుండిము తునఽన నేనఽ 
విభుక ో తు గవిుంచ దనఽ. తూవు ళలకిుంక భు. 
  

519. అమిత్వికీభః 
- హదఽద ల  లేతు ఫలరకభీభుల  కలగినలడు (ఆధాయశకిో). 
- కొల వజాలతు ెదద  అడుగుల గల తిరవికభీుడు. 

ఒుం అమిత్ వికీభామ నభః 
 

ఈ నాభభు భయల 647వ నాభభుగ వచఽినఽ. 
55వ ళలో కభు. 519వ నాభభు. అమిత్వికభీః – జీలో వినయతా స్క్ష ీభుక ుందః అమిత్వికభీః 
68వ ళలో కభు. 647వ నాభభు. అమిత్వికభీః – అతుయుదధ ః అరతియథః రదఽయభనః అమిత్వికభీః 
 

తసష్ుం ధాయనానఽసుంధసమ త్త్య సుందో హ ధారణిమీ్ 

తాుం శకిో ధిత్లనోయస్ౌ సాితో  హయమిత్ వికభీః 
బక ో ల  యమేశయయుతు ధాయతుుంచసటుడు లయు అనేకభులెైన త్తాయలనఽ సుంధిసఽో ుంటాయు. లటతునుంటితూ 
ఆధాయశకిో అనఫడస అరిమిత్ ఫలరకభీాలతో  ధరిసఽో ుంటాడు. బక ో ల  త్ననఽ ధాయతుుంచసటుడు చసవే భుంత్ర 
త్ుంత్ర యోగలనఽ బరిుంచగల ఫలవుంత్ణడు అమిత్వికభీుడు. (డా. కోీవి తృయథస్యధి యచననఽుండి). 
 

 శ్రీ బటటు ల లయఖ్యరకయుం శ్రీ బగలనఽడు సకల రకితి త్త్యభులక  ఆధాయశకిో . ఆధాయశకిో సుంజఞసయ 
అభిత్సయ చ లె ైవిభో (శ్రీ తృౌషకయభు). శ్ర ీవి. ఎన్. లేదాుంత్దసశిక ల వివయణ – సకలభునఽ బరిుంచఽటక  
అరిమిత్మ ైన శకిో కలగిన కయణభున బగలనఽడు అమిత్వికభీుడు. 
 

శ్రీ శుంకయుల  ఈ నాభభునక  ర ుండు విధభులెైన లయఖ్యల  చ తృయు (1) ‘వికభీ’ అనగ ‘ళౌయయభు’ అనన 
భావుంలో (2) ‘వికభీ’ అనగ ‘దకభీభు’ (నడకలో అడుగు) అనన భావుంలో.   
అమిత్మ్ వికభీణమ్ ళౌయయమ్ అసయ ఇతి అమిత్ వికభీః. 
బగవదీగ త్ (11.40)లో ఈ నాభభు కీరిోుంఫడినది. 
నభః ుయస్ో దథ ిషఠ త్వేో  నమోऽసఽో తస సయయత్ ఏవ సయయ 

అనుంత్ వీరయమిత్వికభీసోవుం సయయుం సభాతృత నఴ త్తో ऽవ సయయ. 
అనుంత్ స్భయధాభు గలలడా! తూక  ఎదఽయుగ ఉుండిము, లెనఽకనఽుండిము నభసకరిుంచఽచఽనాననఽ. ఒ 
సరయతాా! తూక  అతునలైెులనఽుండిము నభస్కయభుల . ఏలనన అనుంత్ రకభీళలలైె తూవు 
జగతో్ుంత్టనఽ లయుంచిమునానవు. అతునయూభుల  తూవియే. 
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అఖిల దసవత్ల నఽ హరయిూభుల . హరనిాభభులే అతునభుంత్రభుల నఽ (అననభమయ) 
 

శ్రీ తియుకకళ్ుమ్ శ్రీనివుంహరఘలచాయయస్యమి ఈ అమిత్వికభీనాభభు త్ణలలేతు రకభీభునఽ, 
ళౌయయభునఽ, శకిోతు, ఫలభునఽ సాచిుంచఽనతు వివరిుంచాయు. 
 

శ్రీ శుంకయుల ర ుండవ వివయణ – అమితా అరచిిినాన వికభీాసోరమః తృదవిక్షతేృ అసయ – కొల వజాలతు 
భూడడుగుల లేవ భులోో కభులనఽ కొలచిన శ్రీలభనభూరిోయే అమిత్వికభీుడు. 
 

‘కభీ’ అనగ ‘దవిక్షేభు’ లేదా ‘అడుగు’ అనన భావుంలోనే శ్రీ సత్యదసలోలవషఠ  కూడా ఈ నాభభునఽ 
వివరిుంచాయు. అయతస ఆమన చ న అయథుం – బగవుంత్ణడు సిఴు అుంత్టా తానే లయుంచిమునానడు. 
బూభాయకశభులలోనఽ, సత్యయజసోమో గుణభులలోనఽ, తిరసుంధయలముందఽనఽ – ఇలా సయయత్ర బగవుంత్ణతు 
విస్ో యభుననది గనఽక ఆమన అమిత్వికభీుడు (ెదద  ెదద  అడుగులతో  విసోరిుంచిముననలడు.) 
 

520. అుంభోతుధఃి 
- జలభులే తులసభుగ నఽననలడు (శ్రీ కూరావతాయభు). 
- స్గయ సయయూుడు (సయస్భవా  స్గయః) 
- అుంబువులక  (దసవత్లక , త్యులక , భానవులక , అసఽయులక ) ఆధాయభు. అుంబువులనఽ త్నముందఽ 
తుల ుకొననలడు. 
- సకల జీవులలో జలయూభున తుధానమ ై ముననలడు. 

ఒుం అుంభోతుధయ ేనభః 
 

శ్రీ రశయబటటు  520 నఽుండి 528 వయక  నాభభులనఽ శ్రీ కూరావతాయ యభుగ వివరిుంచాయు. 
ఆధాయశకిో కభఠ సయయూేణాయులుంబవ 
తుధమీతస సయముం యనే స హయుంభోతుధ ియుచయతస 
 

తృతాఱవుంబవ అఖిల జగదాధాయ ఠ తుధమీతస ఇతి అుంభోతుధఃి – తృతాళ్లోకభు త్న ఠభుగ కలగి 
జలభులలోనఽుండి సకల జగభులనఽ బరిుంచసలడు అుంభోతుధి. ఇుందఽక  రభాణభుగ శ్రీ బటటు ల  
ఉదాహరిుంచిన భుంత్రభు – అనుంత్ ఫలశకోయ ేబువనబితస కచితృత్ానే – కచి సయయూుడ ై 
బువనభులనఽ బరిుంచస అనుంత్ ఫలశకిోభూరిోకి రణాభభుల . 
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‘తుధి’ అనగ తృత ర గుచసవన చోటట, ఆలసస్థ నభు. శ్రీ శుంకయుల  ఈ అయథభులో ‘అుంభోతుధి’ నాభభునఽ 
లయఖ్ాయతుుంచాయు. సకల జలభులక  స్థ నమ ైనలడు గనఽక బగలనఽడు అుంభోతుధి. జలాశమభులలో నేనఽ 
స్గయభునఽ – అతు గీత్ (10.24)లో శ్రీకిషు బగలనఽడు త లమజ ెనఽ. 
 

శ్రీ శఁకయుల  చ న ర ుండవ భాషయభు – దసవత్ల , త్ిదసవత్ల , భనఽషణయల , అసఽయుల  - ఈ నల గురికి 
కల ‘అుంబసఽసల ’ అతు ేయు ఉననది. ఇుందఽక  త ైతో్రీమ ఫరా హాణభులోతు శితిలకయభు (2.3.8) 
రభాణభు – తాతు ల ఏతాతు చతాయయయుంబవ దసల భనఽష్యః త్రోऽసఽరః 
ఇటిు అుంబసఽసల  త్నముందఽ విశిత్భులెై ముననుందఽన శ్రీహరియే అుంభోతుధి. ధయాచకభీు యచయత్ 
దీతుతు భరిుంత్ వివరిుంచాయు. ఈ నాల గు అుంబసఽసల  సకల జీవభులనఽ తుముంతిరుంచఽనఽ. కనఽక సయయభు 
బగలనఽతు తుముంత్రణలో ఉననది. ఇుంక రళ్మకలభులో అుంతా జలభమమ ైనుడు శ్రీకూయాభూరిో 
జీవులనఽ కతృడునఽ. అనగ సకల కలభులుందఽనఽ సకల జీవరవులక నఽ ఆధాయభు శ్రీహరియే. 
 

శ్రీసత్యదసలోలవషఠ  వివయణ – సకల జీవరవులక నఽ తూరే తృర ణాధాయభు. జీవుల యకోభులోనఽ, విక్షభుల 
నాళ్భులుందఽ తూరే జీవభునక  ఆధాయమ ైముననది. అలా శ్రీతులసఽడు తూటితు తుధానభుగ చసవమునానడు 
గనఽక ఆమన అుంభోతుధి. అతృమ్ రతేాుంవ జినయతి – అతు అధయయణ లేదుంలో త ల ఫడినది. 
 

 521. అనుంతాతాా 

- అనుంత్ణతు ఆత్ా. 
- దసశ కల వసఽో  రిచసిదభుల  లేతు ఆత్ా. అనుంత్మ ైన ఆత్ా. 

ఒుం అనుంతాత్ాన ేనభః 
 

శ్ర ీరశయ బటటు ల వివయణ – సభసో జగత్ణో నక  ఆధాయమ ైన ఆదికూయాభుైెనఽుండి, జగదాధాయ సోుంబమ ైన 
అనుంత్ణతుకి ఆత్ా. 
కభఠేనోర ిజగదాధాయ సోుంబ భోగనిః 
సయయూణే వథ తో  యోऽస్ౌ అనుంతాతాా రకరీిోత్ః 
 

అనుంత్సయ ఆతాా అనుంతాతాా 

 

ఆధాయశకేో యుర ివిభలుం దోీవిగహీమ్ 

జాయలాశ సభాకయీుుం శుంఖ్ చక ీగదాధయమ్ 

అనుంతసశమ్ నయళేత్ 
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ఆధాయశకిో మీద తుయాలమ ై రకశిసఽో నన దివయ భుంగళ్ సయయూుడు, అనేక జాయలలతో  కూడినలడు, శుంఖ్ చక ీ
గదాధారి అయ రకశిసఽో నన అనుంతసవుతు హిదమస్థ నుంలో స్థ ుంచాల – అతు జమ సుంశిత్లో 
చ ఫడినది. 
 

శ్రీ శుంకయుల లయఖ్య – అనుంత్మ ైన, త లమజాలతు ఆత్ా. దసశ కల వసఽో  రిచసిదభుల  లేతు సయయూభు 
గలలడు. దీతుకి శ్రీ రధాకిషు ళవో ర వివయణ – సిఴులో సకల వసఽో వులక  దసశ కల రిమిత్ణల ుంటాయ. క 
వసఽో వు క చోట ఉననటోయతస అదస సభముంలో అది భరొకచోట ఉుండలేదఽ. కతు శ్రీభనానరమణుతుకి ఈ 
తుమభాల  వరిోుంచవు. కనఽక శ్రీహరియే అనుంతాత్ణాడు. అతునుంటికీ అుంత్రత్ణాడు. అుంత్టికీ 
యభాత్ణాడు. 
 

522. భహో దధశిమః 
భహాస్గయభున శమతుుంచినలడు. 

ఒుం భహో దధశిమామ నభః 
 

త్వా నననుంత్ యయుంక ేసభుదసర శమనాచిమః 
భహో దధశిమః ఖ్ాయతో  దళరోు  భనఽయుతో్భః 
భహాసభుదరుంలో అనుంత్ ళేషతృనఽైె వళిుంచినుందఽన 
శ్రీభనానరమణుడు భహో దధిశమనఽడు. ఈ నాభభు దళక్షరీ 
భహాభుంత్రభు. ఒుం భహో దధిశమామ నభః. 
 

 

ఈ భావభునఽ ెరిమాఱవయయు తియుమోళి (5.1.7)నుందఽ, 
నభాాఱవయయు తియులైెమోళి (3.4.9)నుందఽ కీరిోుంచాయు. 
 

శ్రీ శుంకయుల లయఖ్య రకయభు రళ్మ సభమభున జగుం అుంతా 
క స్గయుంలో విలీనభౌత్ణుంది. ఆ భహాయువుంలో శ్రీయుంగనాధఽడు శమతుుంచాడు. 
 

కరయవిుందసన దావిుందుం 

భుఖ్ాయవిుందస వితులశేముంత్ుం 

వటసయ త్రసయ ుటశేమానుం 

ఫాలుం భుక ుందుం భనస్ సారమి. 
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523. అుంత్కః 
సభసోభునఽ లమభు చసములడు. 

ఒుం అుంత్కమ నభః 
 

శ్రీ శుంకయుల  ఈ నాభభునక  చ న వుయత్తోి – అుంత్ుం కరోతి బూతానామ్ ఇతి అుంత్కః. 
 

శ్రీ బటటు ల  చ న రభాణభుల  –  

అుంతస ిథలియుం సలలే దిశయతస త్యుం భహో యగః (రభామణభు. ముదధ కుండ 120.23) 
 

కలాుంతస మసయ వకేోభేోయ విష్నల శిఖ్ోజయలః 
సుంకయషణాత్ాకో యుదోర  తుష్రభయ అతోి జగత్రమమ్ 

కలాుంత్భున అత్తు నోటినఽుండి లెల వడస విషజాయలల  లోకభులనఽ నాశనుం చసస్ో య. అత్డస 
ఫలరభుడు, యుదఽర డు (సుంక్షణ యూుడ ైన యుదఽర డు). 
 

శ్రీ వి.వి. రభానఽజన్ నభాాఱవయర్ తియులైెమోళి (2.2.6)నఽుండి ఉదాహరిుంచాయు. 
 

శ్రీ చినామానుంద – కలాుంత్ రళ్ముంలో అుంత్టితూ అుంత్ుం చసమడుంవలో ునఃసిఴు స్ధయభవుత్ణుంది. 
కనఽక బగలనఽడు అుంత్క డు. 
 

 

 

 

 

(1) శీ్ర నయవుంహన్ కిషు భాచార ిఆుంగో యచనక  ఇద ిత ల గు అనఽలదభు.  
(2) బగవదీగ త్ ళలో కభుల తాత్యయభు గీతాెరస్, గోయఖ్ూర్ రచఽయణనఽుండి.  
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ఄజో భహాయహః స్సాభాలయో జితామిత్రః రమోదనః |  
అనందో నందనో నందః శత్ోధరసా త్రరవికీభః || (56) 

 

 

 

 

 

524. ఄజః 
- „ఄ‟కసయభు („ఄ‟ ఄనే ఄక్షయభు) విబూత్రధారి. 
- జనాభు ఱేనిలసడు. 
- బకతో ఱ చితో్భుఱంద ఄంధకసయభున నుసయదోరఱతలసడు. 
- బకతో ఱ లననంటి ఈండులసడు. 
- షఽదమగత్రకూ కసయణమ ైనలసడు. 
- కయా పఱభుఱన శదా ళరిోంజేములసడు. 
- శకఱ ళశో బూత్ శభుదామభు కలిహన శాయూుడు. 
- ఄంత్టా, ఄనినంటా ఈండులసడు. 
- భనాధడు. 

ఒం ఄజామ నభః 
 

ఇ నాభభు 96ళ, 206ళ, భరిము ఆుడు 524ళ నాభభుఱతగస చెఫడునది. 
11ళ ళలో కభు. 96ళ నాభభు. ఄజః – ఄజః శరేాఴాయః వహదధ ః వహదిధ ః శరసాదయిచోత్ః 
22ళ ళలో కభు. 206 ళ నాభభు. ఄజః – అజో దయాయషణః ళసస్సో  వివీుతాతాా శరసరహిా 

11ళ ళలో కభు. 524ళ నాభభు. ఄజః – ఄజో భహాయహః స్సాభాలయో జితామిత్రః రమోదనః 
ఇ భూడు శందరసాఱఱోన ఇ ుణోనాభభునకత శ్రీ భావోకసయుఱత చెహన ఄరసా ఱత కతో ోంగస ఆఱా 
ఈనానయ. 
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శ్రీ బటటు ఱ విళయణ –  

96. ఄజః – క్షుత్ర ఆత్ర ఄజః – భుభుక్షుళుఱ స్సధననండు విఘనభుఱన తొఱగించలసడు. 
206. ఄజః – న జామత ేఆత్ర ఄజః – ుటటు క ఱేనిలసడు. శోంబభునండు లఱతళడున శ్రీనాయవహంషృడు. 
524. ఄజః – ఄకసయ లసచోత్మా జాత్ః – „ఄ‟ ఄన ఄక్షయభుగస తెలిములసడు. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ విళయణ –  

 96. ఄజః – ఄజత్ర గచఛత్ర క్షుత్ర లస ఄజః – బకతో ఱ షఽదమభున రలేశంచి చరించలసడు. 
206. ఄజః – న జామత ేఆత్ర ఄజః – జనాభు ఱేనిలసడు (ఎుడ ఈననలసడు). 
524. ఄజః – వివణు ళునకత జనిాంచిన భనాధడు (శరి చడళఱవహ ఈననది) 
 

త్తాాళస్సన కసఱేన రణళ రకఽత్ర త్త్ాత్ః 
శాయోళోతాా దజః నుతర కోః వడరణు  షౄోరిా  నాఴకః 
రలమకసఱంఱో ఄనిన త్తాాఱత నశంచినుత తాయ. ఄటటళంటి శభమంఱో „ఒం‟కసరసనికూ అదియ ైన 
„ఄ‟కసయభుచే చెఫడులసడు (రణళంఱో ఄకసయ, ఈకసయ, భకసరసఱతనానయ). ఇ నాభు వడక్షరి. 
తానాఴకభు. ఒం ఄజామ నభః. 
ఄక్షరసణాభకసరణऽవహా  దాందాః స్సభావహకశో చ 

ఄషమలేసక్షమః కసఱో ధాతాऽషం విఴాతోభుఖః – గీత్ 10.33 
ఄక్షయభుఱఱో „ఄ‟కసయభున నేన. శభాశభుఱఱో „దాందా‟శభాశభున నేన. ఄక్షమకసఱభు ఄనగస 
భహాకసఱభున నేన. విఴాతోభుఖడైెన విరసట్ ుయువణడన నేన. ఄందరిని నుత ఴహంచలసడన నేన. 
 

శ్రీ శత్ోదేలయ లసవహవఠ  – „ఄ‟ వివణు ళున, „జ‟ ఈత్తో్రని శచించన. ఄంతా వివణు ళునండే శంబవించినది 
గనక „ఄజ‟ ఄనగస శకఱ ళశో  బూత్ శభుదామభు.  
 

భహాభాయత్ం ళసంత్రయాంఱో ఆఱా ఈంది (341.74). 
న శ ిజాతో న జాయऽేషమ్ న జనిఴేో  కదాచన 

క్షతే్రజఞ ః శయా బూతానామ్ త్స్సాదషం ఄజః శాఽత్ః 
నేన ూయాభు జనిాంచిముండఱేద. ఆుడు జనిాంచినలసడన కసన. బవివోత్ణో ఱో జనిాంచన. నేన 
శయాబూత్భుఱందన క్షేత్రజుఞ డన. కనక ననన „ఄజుడు‟ ఄని మందయు. 
 

525. భహాయహః 
ూజిందగినలసడు. 
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ఒం భహారసహ మ నభః 
 

శాయూనుసద ికఽతారేేన తారేణాత్ా నిలేదనమ్ 

భషం ూజాం ఄయహతీత్ర భహాయహ ఆత్ర కథ్ోత ే

అత్ా జాఞ న శభునుసయజనకత ఈయోగించే రణళ శాయూంగస అత్ాన ఄరిచంచడమే „ూజ‟ ఄళుత్ణంది. 
ఄటటళంటి ూజకత త్గినలసడు భహాయుహ డు. భషమ్ - ూజనమ్ - ఄయహతీత్ర భహాయహః – „భషమ్‟ ఄనగస 
„ూజ‟. ఆకకడ ూజ ఄనగస „అత్ా శభయణభు‟ ఱేదా „రతో్ర‟ ఄని శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ విళరించాయు. 
 

ఈనివత్ణో ఱఱోనే „నాోశభు‟ ఱేదా „భాయ శభయణభు‟ విశవుత్ తెలిమజేమఫడుందని విళరిశో  శ్రీ 
బటటు ఱత తైెతో్రీమాయణోకభు (21)నండు ఈదాషరించాయు. 
ఫరషాణ ేతాా భషస్స ఒం ఆత్ర అతాానమ్ ముంజీత్ 

ఏత్దెైా భషో నివదమ్ దలేసనామ్ గుషోమ్ 

రణళం దాారస యభాత్ణానికూ జీళభున శభరించకోలసలి. రణళంఱో ముదటిదైెన‟ఄ‟కసయభు యభాత్ా 
శాయూభు. చిళరిదైెన „భ‟కసయభు జీలసత్ా శచకభు. „ఒం‟ ఄనే భంత్రభు దాారస నేన ననన నీకత 
శభరించక ంటటనానన యఫరషాభా – ఆది దేళత్ఱకత భాత్రమే తెలివహన యషశోం. దీనిని 
భషో నివత్ణో ఱత భనకత ఄందజేళసయ. 
 

శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో  ి– ఄనిన వేళఱకంటెన ఄత్ణోతో్భమ ై అత్ానిలేదనమే రతో్ర. ఄటిు రతో్ర 
ఴంఖచకగీదాధయుడైెన శ్రీభనానరసమణునికూ చెందళఱెన. అమనే భహాయుహ డు. 
 

అత్ా ఫో ధోనివత్ణో  – రత్ోగసనంద శాయూుడు, ఒంకసయ యూుడు ఄయన యభుయువణడే యఫరషా. 
ఄకసయ, ఈకసయ, భకసయభుఱ కఱయకే రణళభు, ఒంకసయభు. ఇ రణలసనిన జహంచే ఫరషాజాఞ ని జనా శంస్సయ 
ఫంధనాఱనండు విభుకూో ను ందత్ణనానడు. “ఒం నమో నారసమణామ ఴంఖ చక ీగదా ధరసమ” ఄనే 
భంత్రభున జహశో నన ఈనుసశకతడు లైకతంఠభు ను ందతాడు. దాభుళంటి ఫరషా టుణభు త్టిఱోత్ళఱె, 
దీభుళఱె రకసశశో ననది. దేళకీుత్ణర డే యఫరషా. భధశదనడు. ుండరీకసక్షుడు. వివణు ళు. 
ఄచోత్ణడు. ఄత్డే నారసమణుడు. కసయణ ుయువణడు. ఄత్డే “ఒం”కసయభు. కనక యభదభున 
ను ందగణరేలసయు ఒంకసరసనేన ఄరిచంచాలి. ఄటటళంటి ఄయచనకత త్గినలసడు కసఫటటు శ్రీభనానరసమణుడు 
“భహాయహః” ఄనఫడుత్ణనానడు. (డా. కోీవి నుసయాస్సయధి యచన „శ్రీ కెైళఱో స్సయధి‟ నండు). 
 

526. స్సాభాళోః 
- త్న స్ త్ణో  ఄయన జీళుఱచే శదా ధాోనింత్గినలసడు. 
- శాభాళయంగస రబుళు. 
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- శాభాలసత్ాకంగస ఄనాది ఄయనలసడు. 
- ఄనినంటా, ఄంత్టా, మినహాయంు ఱేకతండా ఈండులసడు. 

ఒం స్సాభాలసోమ నభః 
 

భంతేరణాన ేనాత్ాభిశో  శాబూతెైరసభి భుఖోత్ః 
ఄళఴోం భాళనీమతాాత్ స్సాభాళోః రకిరీిోత్ః 
త్న స్ త్ణో గస ఈనన జీళుఱత రణళ భంతరా నిన జహశో  త్నన ధాోనించడానికూ త్గినలసడు స్సాభాళుోడు. 
 

శాబూతెఃై (అత్ాభిః) భాళనీమతాాత్ స్సాభాళోః – ఄని శ్రీ బటటు ఱత లసోఖాోనించాయు. శాభావికతేా న 
భాళనీమతాాత్ స్సాభాళోః – ఄని కూడా చెనుసయు. శకఱ బూత్భుఱత శ్రీభహావివణు ళునకత శాంత్మే. కనక 
అ జీళుఱత ఄనీన శషజంగసనే అమనన రబుళుగస ధాోనించన గనక బగళంత్ణడు స్సాభాళుోడు. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ లసోఖో – శాభాలేో న ఄభాళోః – బగళంత్ణడు యమోననత్ణడు. ుయుషత తో్భుడు. భనకత 
అమనన గురించి తెలిమకనుత ళడం, అమనకత అది ఱేకనుత ళడం – ఆవి రెండ బగళంత్ణని శాభాళభుఱత 
కనక అమన స్సాభాళుోడు. 
 

శ్రీ శత్ోదేలయ లసవహవఠ  “శా-బూ-లసోత్” ఄనే ధాత్ణళుఱనండు నుసణిని శతరా ఱ దాారస (బు=భావ్), ఄంత్టా, 
ఄనినంటా త్క ఈండేలసడు స్సాభాళుోడని విళరించాయు. 
 

నుత త్న భాగళత్భు 
కఱడంభోధి కఱండు గసలి గఱడాకసఴంఫునన్ గుంభినిన్ 

గఱడగినన్ దిఴఱం ఫగలళ నిఴఱన్ ఖదోోత్ చందరా త్ాఱన్ 

గఱడోంకసయభునం దిరభూయుో ఱ దిరలింగ ళోకతో ఱందంత్టన్ 

గఱడీవుండు గఱండు త్ండుర! లదకంగసనేఱ యీ మా య డన్ 

 

శ్రీభనానరసమణమీభు – క్షయీస్సగయ భధనభు 
ఈదారాభో దబషృ త్రమి-నకీ-చకీ లసఱే 
త్తరా ఫధధ  చియ భథితేऽహ నిరిాకసరే 

ఏకశోవం కయముగ కఽవు  శయరసజః 
శం రసజన్ ళనురేఴ నుసశి రణగసత్ 

ఇ విధంగస చాఱాకసఱం కీ్షయస్సగయ భధనం జరిగినటికీ శభుదరంఱోని త్రమింగఱాఱూ, జఱచరసఱూ కఱత్ 
చెందినలేగసని అశంచిన పలిత్ం రసఱేద. ఄందళఱన శామంగస నలేా నీ రెండుచేత్ణఱతో అ లసశకూని టటు క ని 
భధించడం నుసర యంభించాళు. ఄటటళంటి ఒ గుయులసమూయు దేలస! నా లేదనఱన తొఱగించి ననన యక్షుంచ. 
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527. జితామిత్రః 
- ఄమిత్ణర ఱన జయంచినలసడు. త్న బకతో ఱత కసభ కోీధ ఄషంకసయ భభకసరసదఱన జయంచడానికూ 
తోడడేలసడు. 
- కసభకోీధాదఱన జయంచినలసడు. 
- రసళణాది ఴత్ణర ళుఱన జయంచినలసడు. 

ఒం జితామితార మ నభః 
 

ఏత్దరషశో విజాఞ న నిరణధ ిభభతాదమః 
జితావేోషస భనేనతే్ జితామితార ऽవు ళయుకః 
త్న బకతో ఱత ఇ విధమ ైన యషస్సోరసా ఱత తెఱతశకోళడానికూ లసరి ఄషంకసయ భభకసయభుఱన నుత గొటటులసడు 
జితామిత్ణర డు. ఇ నాభభు ఄషసు క్షరీ భంత్రభు. ఄషంకసరసనిన నుత గొడుత్ణంది. ఒం జితామితరా మ నభః. 
 

ఄమితరా  జితాః ఄననే ఆత్ర జితామిత్రః – జయంఫడున ఄమిత్ణర ఱత (ఴత్ణర ళుఱత) గఱలసడు. ఆకకడ 
„ఄమిత్ణర ఱత‟ ఄనగస కసభభు, ఄషంకసయభు, భభకసయభు ళంటి వికసయ భాళభుఱత – ఄని శ్రీ బటటు ఱత 
విళరించాయు. బగలసనని శాయూజాఞ నం ఱభించకతండా బకతో ఱకత ఇ వికసరసఱే అటంకంగస ఈంటాయ. 
బగళదీీత్ఱో (3.37 నండు 3.43 ళయకత) ఆటిు యజోగుణభుఱే ఴత్ణర ళుఱని శ్రీకఽవణు డు ఈదేశంచాడు. 
కసభ ఏవ కోీ ధ ఏవ యజోగుణ శభుదాళః 
భహాఴనో భహానుసనుసా విదేే ేన మిష లరైిణమ్ 

యజోగుణంనండు జనించే కసభకోీధాఱత భహాఴనభుఱత. ఎంత్ ఄనబవించినా త్ఽహో  కలీించళు.  ైగస ఆవి 
భహానుస కయాఱకత ేరయణఱళుతాయ. కనక ఆవి యభ ఴత్ణర ళుఱని తెలివహక నభు. 
 

బకతో ఱ స్సధనఱో అటంకసఱెైన వికసయ ఴత్ణర ళుఱన బగళంత్ణడు తొఱగిస్సో డని చెడానికూ 
శ్ర ీవి.వి. రసభానజన్ దిళో రఫంధభుఱనండు ఈదాషరించాయు (త్రయులైమోళి 29.3). 
 

బగలసనని జితామిత్ణర డని శంఫో ధించటకత వీుత్ణఱనండు శ్రీ శత్ో దేలయ లసవహవఠ  ఄనేక రభాణాఱత 
చనుసయు. 
దోభాగమ్ ఄమితార  దంబనః – ఊగేాదభు 4.15.4 

ఄమిత్ర వనేామ్ భఘళన్ – ఄధయాణ లేదభు 3.1.3 
ఄంతే కసకతండా బగళంత్ణని, ధరసానిన నభుాక ననలసరికూ విజమం త్థ్ోం. 
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శ్రీ ఴంకయుఱత త్భ లసోఖోఱో రసళణాది ఴత్ణర  శంహాయం చేమండళఱన కూడా బగలసనడు జితామిత్ణర డని 
తెలినుసయు. బగలసనడు శామంగస కసభకోీధాదఱన జయంచినందన జితామిత్ణర డు – ఄనే భాళం కూడా 
చెఫడుంది. 
 

528. రమోదనః 
- బకతో ఱకత భుదభు (అనందభు)  కలిగించలసడు. 
- శదానంద శాయూుడు. 

ఒం రమోదనామ నభః 
 

రమోదం కరణత్ర ఆత్ర రమోదనః – త్నన ధాోనించేలసరి భనశసఱన శంతోవంతో నింహలేవేలసడు 
రమోదనడు. „భుదభు‟ ఄనగస „షయషభు‟ ఄనే భాళంఱో ఇ నాభభున లసోఖాోనిశో  శ్రీ బటటు ఱత దీని 
భుంద నాభమ ైన „జితామిత్రః‟తో ఆఱా ఄనశంధానించాయు – త్భనండు కసభకోీధాది త్మోగుణభుఱత 
దయమ ైనుడు బకతో ఱత రమోదిత్ణఱత ఄళుతాయు. ఄఱా లసరిని అనందింజేములసడు గనక బగళంత్ణడు 
రమోదనడు. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱత చెహన ఄయాభు – బగళత్ణడు శచిచదానంద శాయూుడు గనక రమోదనడు. 
 

శ్రీ హ.బి. ఄణాు ంగసర్ స్సామి, శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ ళంటి లసోఖాోత్ఱత ఇ రెండు భాలసఱన చకకగస 
శభనామ యచాయు – ఄషంకసయ భభకసయ కసభ కోీధాది ఴత్ణర ళుఱనండు విభుకతో ఱెైన కసయణంగస బకతో ఱత 
శంతోఴహస్సో యు. లసరి శంతోవం కసయణంగస బగళంత్ణడు శంతోఴహస్సో డు. బిడడఱ అనందం త్లోిదండుర ఱకత 
భుదాళషం గదా! ఆఱా బకతో ఱకత భుదం కఱతగజేవహ, అమన శామంగస అనందం ఄనబవిస్సో డు గనక 
శ్రీనిలసశడు రమోదనడు. 
 

శ్రీ రసధాకఽవు ళసవహో  ి– „మోదభు‟ ఄనగస ఐశికభుఱెైన అనందభుఱత. „రమోదభు‟ ఄనగస అత్ా 
స్సక్షాతాకయభు ళఱన కలిగే అనందభు. 
 

శ్రీ శత్ోదేలయ లసవహవఠ  – కయా ఫంధాఱ కసయణంగస శంనుసర హో ంచిన దేహానిన ళదఱడానికూ ఎళయూ ఆవుడయు. ఄనగస 
బగలసనడు జీళుఱకత ఎంత్ శంతోవం కఱతగజేశో నానడో ఉశింళచచన. 
 

529. అనందః 
అనంద శాయూుడు. 

ఒం అనందామ నభః 
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529 నండు 537 ళయకత నాభభుఱన బగలసనని కహఱాచాయో ఄళతాయశో త్ర యభుగస శ్రీ బటటు ఱత 
లసోఖాోనించాయు. 
 

ఫరషా భానశ ుత్ణర డు కయేభుడు. ఄత్డు వివణు ళున గురించి గొ త్శస చేళసడు. శ్రీ భహావివణు ళు 
రత్ోక్షమ ై కయేభునికూ దేళషౄత్రని రిణమభాడభని, అ దంత్ణఱకత తాన శామభుగస కహఱభూరిోగస 
జనిాంచి స్సంఖోయోగభు తెలిమజేస్సో నని ళయమిచాచడు. 
 

స్సామంబుళ భనళు భాయో ఴత్యూ. లసరి ుత్రరక ేయు దేళషౄత్ర. స్సామంబుళ భనళు త్న భాయో, 
కతభారెోఱన లంటఫెటటు క ని కయేభుని దరిశంచాడు. త్న కతభారెోన కయేభునికూచిచ  ండుో  చేళసడు. 
దేళషౄత్రకూ కయేభునిళఱన తొమిాదిభంది కతభారెోఱత, క కతభాయుడు కలిగసయు. అ కతభాయుడే కహఱతడు. 
వివణు భూరిో ఄంళసళతాయభు. త్యులసత్ క ంత్ కసఱానికూ కయేభుడు శనాోశభు వాకరించి స్సముజోం 
ను ందాడు. కహఱతడు స్సంఖోదయశనానిన రచాయం చేళసడు. కభాయు కహఱతడు త్న త్లోి దేళషౄత్రకూ 
జాఞ నోదేఴం చేళసడు. అ ఈదేళసనికూ „కహఱ దేళషౄత్ర శంలసదభు‟ ఄని ేయు. 
 

శ్రీభనానరసమణమీభు 14.10 

 

ళనమమేుఴహ కయేమ ేరశనేన 

భత్ శయాశా - భుదిఴన్ జననైో  
కహఱాత్ాక లసముభనిరేేఴ 

త్ారతి్ం త్ాం రనిుసశ ిభాం గదౌఘాత్ 

కహఱతనిగస జనిాంచిన ఒ గుయులసమూయు దేలస! నీ త్ండురయ ైన కయేభుడు రశననడెై ఄడళుఱకేగిన హద, 
స్సంఖోయోగసనిన నీ త్లోి దేళషౄత్రకూ ఫో ధించాళు గదా! ననన కూడా జాఞ నముత్ణని కసవించి, నా లేదనఱన 
తొఱగించ. 
 

లసఙమానశ దరసీ ా షో ో భహానందః ఄశో ఆత్ర అనందః. 
 

ళఱాో ేభానంద శంజాఞ మాం  ఄలసఙమానశ గణచయః 
అనందో మశసమస్సోవో  తాోనందః రకిరిోత్ః 
అనందళలోి ఄనే ఈనివత్ణో నంద చెఫడునటటో గస భనశసకత, లసకతకకత ఄందని అనందభునకత 
శాయూుడు (కఱలసడు) కనక అనందడు. 
 

తైెతో్రీయోనివత్ణో ఱో శక్షాళలోి, బఽగుళలోి, అనందళలోి ఄనే భూడు భాగసఱతనానయ. వివమలసంఛఱళఱన 
కలిగేది క్షణికమ ైన ఱౌకూకసనందభు. శత్ోభు, జాఞ నభు, ఄనంత్భు ఄయన ఫరషాభు గురించిన 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

56ళ ళలో కభు - 8 ళ ేజీ 

చింత్నళఱన కలిగేది ఫరహాానందభు. అనంద శాయూుడైెన ఫరషాన  భనభు రిమిత్మ ైన భాటఱ 
చేత్న, భనశ చేత్న తెలివహకోళడం ఄస్సధోం. భనశకత, భాటఱకత ఄతీత్మ ైన జాఞ నంతో భాత్రమే 
యఫరషాభున గురించిన ఎరక స్సధోభు. 
 

కహఱ భూరిోని గూరిచన శో త్రకూ „అనందః‟ ఄనే నాభభున చెడానికూ కసయణానిన శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ 
ఆఱా విళరించాయు. కహఱాళతాయభూరిో ఫంధయశిత్ణడు. కసభకోీధాది ఫంధభుఱకత ఄతీత్ణడైెనలసడు. 
ళలీ త్రరమశో చ ఄకసభషత్శో – ఄని వీుత్ర చెఫుత్ణననది. ఄటిు ఫరహాానంద శాయూుడే కహఱతడు. అనందడు. 
 

వీుత్ణఱఱో బగలసనని అనంద శాయూభున గురించి  కతక రస్సో ళనఱన శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో  ి
ఈదాషరించాయు – 

అనందయూమ్ ఄభఽత్మ్ మద్ విభాత్ర – భుండకోనివత్ణో  2.2.7. 
అనంద అతాా – తైెతో్రీమ 2.5 
అనందో ఫరషా – తైెతో్రీమ 3.6 

 

530. నందనః 
అనందభు కలిగించలసడు. నందమత్ర ఆత్ర నందనః. 

ఒం నందనామ నభః 
 

గయుడ లసషనఱెనై ఱక్షుా , వివణు ళు. 1720 కసఱు చిత్రం. 
 

త్భానందం మథోకసో మాం భుకతో  నుసర ో మ శసదా 
భుకసో  నితాోనందమత ేనందన శస త్ణ కరీిోత్ః 
ఄటటళంటి (ఆంత్కతభుంద నాభంఱో చెఫడునటిు ) అనందానిన 
(ఫరహాానందానిన) భుకతో ఱకత రస్సదించి లసరికూ నితాోనందానిన 
(క్షణికం కసని అనందానిన) కలిగించేలసడు. ఆంత్కత భుందరి నాభం 
(అనందః) రకసయం బగళంత్ణడు అనంద శాయూుడు. ఇ నాభం 
(నందనః) రకసయం అమన ఄటిు ఫరహాానందానిన భుకతో ఱకూచిచ, లసరికూ 
అనందం కఱతగజేవహ, తానకూడా అనందిస్సో డు. బగళంత్ణని 
స్సమీోభు చాఱతన ఇ యశరసనందానిన రబవింజేమడానికూ. 
 

శ్రీ ఴంకరసచాయుోఱత బజగణవిందంఱో ఆఱా చెనుసయు –  

యోగయతో లస భోగయతో లస శంగయతో లస శంగశనీః 
మశో ఫరషాణ ియభత ేచితో్ం నందత్ర నందత్ర నందతేో ళ. 
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యోగి ఄయనా, భోగి ఄయనా, ంటరి ఄయనా, ఫంధమిత్ణర ఱతో కఱవహఈనాన గసని యఫరషామంద 
భనశ ఱగనభు చేవహనలసడు అనందిస్సో డు. అనందిస్సో డు. అనందిస్సో డు. శందేషభు ఱేద. 
 

531. నందః 
    అనందః 
శభశో శఖ శంతోవ భోగభుఱతో రిూయుు డైెనలసడు. 

ఒం నందామ నభః 
ఒం అనందామ నభః 
 

భోగెైో ః భోగణకయణ ఃై భోగెరైణాకఽభిరళేచ 

త్వహా న్ శభఽధోత ేనిత్ోం ఆత్ర నందః రకరీిోత్ః 
భోగోభుఱత, భోగ ళశో ళుఱత, భోగ స్సధనభుఱత, భోగభుఱ శభఽదిధ చేత్ నిత్ో రిూయుు డైెనందన 
బగలసనడు నందడు. నందత్ర ఄవహానినత్ర నందః – అనందంఱో ఈనన ఄరిమిత్ భోకోఱచేత్, 
భోగళశో ళుఱచేత్, భోగణకయణభుఱచేత్ శభఽదధ డు. 
 

శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ – బగలసనడు శంగయశిత్ణడు. అమనకత కసళఱవహంది ఱేనిది ఏదిమున ఱేద. శకఱ 
అనందభుఱత, అనంద ఈకయణభుఱత, అనందించేలసయు ఄంతా అమనమందే వహాత్ణఱెైమునానయు. 
 

శ్రీ శత్ోదేలయ లసవహవఠ  – నందత్ర శభయధంత ేఄవహా న్ విఴాయూ ేుయువ ఆత్ర నందో వివణు ః – శ్రీభహావివణు ళు ూయు 
ుయువణడు. శకఱ జీళభుఱత అమనమందే అనందభుఱత ను ందన. కనక బగలసనడు నందడు. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱత „అనందః‟ ఄనే నాభభున కూడా („నందః‟కత ఫదఱతగస) గశీించాయు. ఆకకడ „అనందః‟ 
ఄనగస – ఆందిరమ శంఫంధభుఱెైన స్ౌఖోభుఱేవీ బగలసనననకత శంఫంధభు కలిగిముండళు – ఄని. 
 

532. శత్ోధరసా 
- త్న ధయాభున శత్ోభుగస (త్క) నియారిోంచలసడు. 
- నిఴచమంగస ఴయణాగత్ణఱన కసనుసడులసడు. 
- శకఱ కఱీోణగుణభుఱకత నిఱమభు. 
- శత్ోభు అమన ధయాభు. త్నన అఴయీంచినలసరిని శత్ోమ ైన భాయీంఱో నడుహంచేలసడు. 
- జాఞ న ఫఱ ఐఴాయో వీయో ఴకూో తేజభుఱనే వడుీ ణభుఱత రిూయుభుగస గఱలసడు. 

ఒం శత్ోధయాణ ేనభః 
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అోకభీా ధానోనుసర ేో  రసయజలసత్ శత్ోళయోనః 
మస్సోత్ శ శత్ోధరసా చ ళశాయు శసత్ోధయాదః 
అశీత్ణఱన ముదటినండు చిళరిళయకత కేరీత్రగస నడుహంచలసడు. ఇ నాభభు ఄషసు క్షరీ భంత్రభు. 
శత్ోధయాభున రస్సదించన. ఒం శత్ోధయాణే నభః. 
 

శ్రీ బటటు ఱ విళయణ – బకతో డు బగళంత్ణని గురించి వేలస ధాోనాదఱత ముదఱత టిునటినండీ మోక్షభు 
స్సధించేళయకత లసరిని విడుళకతండా, కభీం త్కతండా, నిఴచమంగస లసరికూ తోడుండు నడుహంచేలసడు. 
శత్ోధయుాడు. స్సధ రితరా ణత్, ఴయణాగత్ రితరా ణత్ – ఆవి రెండ దేళదేళుని ధరసాఱత. లసటిని అమన 
శత్ోంగస, నిశసందేషంగస, నిఴచమంగస అచరిస్సో డు. 
 

ఴయణాగత్ర గదోంఱో బగళంత్ణడు త్న గుణాఱన (ధరసాఱన) శ్రీ రసభానజుఱకత ఆఱా తెలిమజేళసడు. 
ఄనఽత్మ్ నోకో ూయామ్ న చ ళక్షేో  కదాచన. 
రసమో దిా రసనభి భావత ే

 

శకఽదళే రనానమ త్లసవాత్ర చ మాచతే 
ఄబమం శయా బూతేభోో దదామేో త్ద్ ళరత్ం భభ – రసభామణభు  
 

శయాధరసాన్ రతి్ోజో భామకేమ్ ఴయణం ళరజ 

ఄషం తాా శయానుసభేోో మోక్షయషసోమి భా వుచః – గీత్  
 

ఴయణాగత్ణఱన కసచట శ్రీరసభకఽవణు ని ధయాభు. ఆందఱో శందేషం ఱేద. త్న ధరసానిన అమన 
శత్ోభుగస నియాశించన. 
 

శ్రీ ఴంకరసచాయుోఱత ఇ నాభభునకత చెహన ఄయాభు – జాఞ న ఫఱ ఐఴాయో వీయో ఴకూో తేజభుఱనే 
వడుీ ణభుఱత రిూయుభుగస గఱలసడు శత్ోధయుాడు. 
 

శ్రీ చినామానంద – శకఱ ధయాభుఱత శ్రీ లసశదేళునిమంద శరణాతో్భ రిూయుభుఱెై నఱక నిముననవి. 
భరిము అత్ా దయశన యోగమే యభ ధయాభని ఈనివత్ణో ఱఱో చెఫడునది. 
 

533. త్రరవికీభః 
- భూడు లేదాఱఱోన విశోరించిముననలసడు. 
- భూడు ఄడుగుఱతో భుఱోో కభుఱఱోన విశోరించిముననలసడు. 
- భుఱోో కభుఱఱోన ఄంత్టా లసోహంచినలసడు. 
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- భూడు ఄళశాఱత ఄత్రకమీించి త్ణరీమాళశా మందననలసడు. 

ఒం త్రరవికీభామ నభః 
 

శ్రీ బటటు ఱత షరిళంఴభు (279.50)నండు చెహన రభాణభు –  

త్రరరతిేో ళం త్రయో లదేాః కరీిోత్ః భునిశతో్మ ైః 
కభీత ేతాన్ త్థా శరసాన్ త్రరవికభీ ఆత్రశాఽత్ః 
త్ర-వికభీ – ఆకకడ „త్రర‟ ఄనగసభూడు లేదభుఱని ఄయాభు. ఇ భూడు లేదభుఱంద విశోరించినందన 
శ్రీభనానరసమణుడు త్రరవికభీుడు. 
 

„త్రర‟ ఄన దభు భూడు ఱోకభుఱన శచించనని శ్రీ ఴంకయుఱత లసోఖాోనించాయు. 
భుఱోో కభుఱందన విశోరించినలసడు ( ఄంత్టా ఈననలసడు) త్రరవికభీుడు.   
 

శ్రీ ఴంకయుఱే ఇ నాభభున త్రరవికభీుడైెన శ్రీలసభనాళతాయ యభుగస కూడా విళరించాయు. త్రయో వికభీః 
త్రరవణ ఱోకేవణ కసీ ంతా మశో శ త్రరవికభీః.ఆందకత శ్రీ ఴంకయుఱత చెహన వీుత్ర రభాణభు – తీరణ ిదా 
విచకీమ ే(తైెతో్రీమ ఫరా షాణభు 2.4.6). 
 

శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో  ి– భుఱోో కభుఱఱోన రత్ర ళశో ళునంద లసోహంచిముననలసడు త్రరవికభీుడు. 
 

శ్రీ చినామానందగసయు  ైననన షరిళంఴ  ళలో కభునే భరొక విధంగస లసోఖాోనించాయు. „ఱోకభు‟ ఄనగస 
అత్ా ఄనబవించే రివహాత్ర (ఄళశా). జాగతీ్, శాన, శవణహో  ఄనేవి భూడు ఄళశాఱత. ఇ భూడుంటికూ 
ఄతీత్మ ైనది త్ణరీమాళశా. ఄది యభాత్ాకత శషజవహాత్ర. త్రరవికభీుడు తెలిమళచేచ ఱోకభు. 
 

 
 

 

 

 

 

(1) శీ్ర నయవహంషన్ కఽవుభాచార ిఅంగో యచనకత ఆద ితఱెతగు ఄనలసదభు.  
(2) బగళదీీ త్ ళలో కభుఱ తాత్యోభు గీతా రస్, గణయఖూర్ రచయణనండు.  
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మసమ్షిః కలాచారయిః కాత్జ్ఞో  బదేనిీతిః |  
తరదళో దిఱహధయక్షో మహావాృంగిః కాతాృంత్కాత్ || (57) 

 

 

 

 

 

 

534. మసమ్షిః 
      మసమ్షిః కలాచారయిః 
- గొ ఋల, రేదదరశట . 
- గొ ఋలభ ైన కల ముని. 

ఒృం మసరషభ ేనమిః 
ఒృం మసరషభ ేకలాచామహయయ నమిః 
 

శ్రీ మహవరభట్టట  ‘మసమ్షిః’, ‘కలాచారయిః’ అనేవి మ ృండు నామములుగహ మ్గణ ృంచారు. మ ృండు నామాలనఽ 
కలాఴతార రృంగహనే రహయఖ్ాయనిృంచారు. శ్రీ వృంకరులు కలాచారుయనికి ‘మసమ్ష’ అని ఴరునగహ గఴీ ృంచి 
‘మసమ్షిః కలచారయిః’ అనే కే నామముగహ రహయఖ్ాయనిృంచారు. 
 

కల మూమ్ో గహ భగరహనడు రేదములకు దరశట  అభనృందన ‘మసమ్ష’ అని శ్రీ భట్టట లు విఴమ్ృంచారు. 
ఋలరదరశనాత్ (నిరుకిో  2.11. శ్ర ీషత్యదేరో రహళశఠ ) మమ్యు అనిన రేదములన  నొు లుో నుత కుృండా 
ఠ్ృంచినృందన కూడా – వీుతీమహా దాయిః ఴకేో భేయిః నుత ర దిా రృంత్రమ్ అత్ిః షమమేత్  – మసమ్ష. శ్ర ీభట్టట లు 
ఱవేతావేమోనిశత్ణో  (5.2)నృండి కూడా రమాణృం చెనుహరు. ఋలమ్ రషఽత్మ్ కలృం మహాృంత్మ్. కలుడు 
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జ్నమనృండి మహాముని. స్హృంఖ్యషయ ఴకహో  కలిః రమమ్షిః ష ఉచ్యతే. స్హఖ్య దరశనము బో ధిృంచినృందన 
కలుడు మసమ్ష. 
 

శ్రీ వృంకరుల రహయఖ్య – షమషో రేదములకు దరశట ల ైన మునలు మసరుష లు. అట్టట  మసరుష లో తాన 
షేయముగహ కలాచారుయడనని శ్రీకాశు  భగరహనడు గీత్ (10.26)లో చెపన. 
అవేత్థ ిః షరే ఴాక్షాణాృం దఴేమీష ణాృం చ్ నారదిః 
గృంధమహేణాృం చిత్రరధిః ళదాధ నాృం కలో మునిిః 
అరుు నా! ఴాక్షములలో అవేత్థ  ఴాక్షమున నేన. దేఴఋశణలలో నారదడన. గృంధరుేలలో చిత్రరధడన. 
ళదధ లలో కలుడన. 
 

దరశనాలు భృతో్ృం ఆరు. నుహణ ని - రహయకరణము; జ్ ైభుని - ూరే భూమాృంష; రహయషడు - ఉతో్ర భూమాృంష; 
కలుడు - స్హృంఖ్యము; కణాదడు - ర ైఱవలకము; అక్షనుహదడు - త్రకము. 
నుహణ నిమ జుభునిఱ్చై ఴ రహయషవై కలవైచ్ 

కణాదయఱహైక్షనుహదవై దరశనాని శడెఴైఴ . 
 

535. కలాచారయిః 
కల ఴరుము కయౌగ్న ఆచారుయడు. కలఱహై స్ౌ ఆచారయవై కలాచారయిః 

ఒృం కలాచామహయయ నమిః 
 

కలఱహై స్ౌ ఆచారయవైఇత కలాచారయిః. చెట్టట యొకక లోయౌఫాగు రృంగున కల ఴరుమృంట్ారు. ఇది 
నొు గలేని జ్వేలయొకక ఴరుము. కలాచారుయడు ఈ రృంగులో ఉృండేరహడట్. కలాచారుయని షమమ్ృంచే మృంత్రము 
– నిరధధ మాృంగ ఴమహు భమ్ వృంఖ్ దామక్ష షఽతరణమ్ . నొు గ లేకుృండా జ్ేయౌృంచే నిులఴృంట్ట ఴరు ము 
కయౌగ్నరహడు, చేతలో వృంఖ్, దమముల ూషలు ధమ్ృంచినరహడు. ఈ ఴరున కలుని రృంగుకు మాత్రబే కహక 
రజ్ేయౌృంచే అత్ని జ్వో నమునకు కూడా అనేభృంఴచ్ైన. షృంవిత్ రకహవనాయ – జ్వో నమున 
రకహశృంజే్ళనరహడు కలాచారుయడు. 
 

‘ఆచారయ’ దానికి శ్రీ షత్యదేరో రహళశఠ  చెన చ్కకని నిరేచ్నృం – ఆచ్రత షేయృం శలయేభయవై ఆచారృం 
గహీ సయత ఇత ఆచారయిః. షదధ రమమున షేయముగహ ఆచ్మ్ృంచేరహడు, త్న శశణయలకు బో ధిృంచేరహడు 
ఆచారుయడు.  
 

536. కాత్జో్ిః 
- త్నటో్ నమ్ైన షతాకరయములన మాత్రబే గురుో ృంచ్కొనేరహడు. 
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- షాలట కరో మమ్యు షాలట  కూడ అభనరహడు. 
- తాన షాజృంచిన అృంత్ట్టనీ తెయౌళనరహడు. 

ఒృం కాత్జ్వో య నమిః 
 

ఈ ుణయ నామము ఇృంత్కుముృంద 9ఴ ఱలో కములో 83ఴ నామముగహ కూడ షమమ్ృంబడినది. 
9ఴ ఱలో కము. 83ఴ నామము. కాత్జో్ిః – అనతో్మో దమహధరష ిః కాత్జో్ిః కాతమహత్మరహన్ 

57ఴ ఱలో కము. 536ఴ నామము. కాత్జో్ిః – మసమ్షిః కలాచారయిః కాత్జ్ఞో  బదేనిీతిః 
 

83ఴ నామము ‘కాత్జో్ిః’కు చెన ఫాఴములు –  

- నామషమరణము, వరణాగత, ూజ్వది భకోి కహరయకమీములచే రషననడైె భకుో లన అనగఴీ ృంచ్రహడు. 
- త్ర ుష్హది అల నిరేదనలచేత్నే షృంత్ణశణట డైె, కహభుతారధ మోక్షములన రస్హదిృంచ్రహడు. 
- షమషో నుహర ణుల ుణయ, అుణయ కరమలన మ్గ్నరహడు. 
 

రషో త్ 536ఴ నామము రహయఖ్యలో శ్రీ భట్టట లు త్మ కల మసమ్ష షో తని కొనస్హగ్ృంచారు. శ్రీ వృంకరులు 
‘కాత్మ్-జో్’ అనగహ ‘చేళనది తెయౌళనరహడు’ అనన ఫాఴృంలో ఈ నామున విఴమ్ృంచారు. 
 

స్హేభి నమరత్ే షకాత్ృం కమిృంవుమతాకాత్మ్ 

విదిత్ృం భనే కహరుణాయత్ కాత్జో్ స్త ऽభిధయీత ే

అృంవుమృంత్ణడు త్నకు చేళన షకాత్ము (రణామము, నుహర రధన) తెయౌళకొని కరుణతో అత్ని నత్ృండుర లు 
(షగర ుత్ణర లు) త్మ్ృంచే మారామున బో ధిృంచి రక్షిృంచినరహడు. భూభుపై గృంగహఴత్రణమునకు ఈ ఘట్ట ము 
నాృందీరహకయము. ఇక్షాేకు ఴృంవ చ్మ్త్రలో జ్మ్గ్న ఈ కథ – షగరుని యజ్వో ఱహేనిన దగ ృంగ్యౌృంచి ఇృందర డు 
నుహతాళృంలో కలుని ఆవమీృంలో ఉృంచాడు. అఱహేనిన ర దకుత్ూ నుహతాయానిన చేమ్న షగరుని కుమారులు 
అఱహేనిన కలుడే అసమ్ృంచాడని త్లచి కలునిపై దఽలృంచి, కొట్ట బో యారు. కలుడు కనలు 
తెరుఴగహనే షగర ుత్ణర లు భషమమయాయరు. అనృంత్రృం షగరుని మనమడు అృంవుమృంత్ణడు నుహతాళృం చేమ్ 
అఱహేనిన కనగొని కలునికి వినమరత్తో రణామృం చేళ నుహర మ్ధృంచాడు. కలుడు రషననడైె, అఱహేనిన ఇచిై 
షగరుని ుత్ణర లు (అృంవుమృంత్ణని నత్ృండుర లు) త్మ్ృంచే మారాృం తెయౌనుహడు. షకాత్బేఴ జ్వో తాేన్ ఇత 
కాత్జో్ిః – అని శ్రీ భట్టట లు విఴమ్ృంచారు. 
 

శ్రీ వృంకరుల రహయఖ్య రకహరృం ‘కాత్మ్’ అనగహ భగఴృంత్ణని షాలట . ‘జో్’ అనగహ తెయౌళనరహడు లేదా ఆత్మ 
(షాజృంబడనిది). శ్రీసమ్భే షాలట  మమ్యు షరశట  గనక కాత్జో్ఞడు. 
 

శ్రీ షత్యదేరో రహళశఠ  – కాత్మ్ జ్వో నాత ఇత కాత్జో్ిః – త్న షాలట  గుమ్ృంచి షమషోమూ తెయౌళనరహడు కాత్జో్ఞడు. 
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నామరధనుహత్మకబ ైన విఱహల వివేమునృందయౌ అణుఴణుఴునృందన నిభుతో్ కహరణముగహన, ఉనుహదాన 
కహరణముగహన రహయృంచియుననరహడు రమాత్ణమడు, కాత్జో్ఞడు (శ్రీ పమమమహజ్ఞ మహజ్వమహఴు రచ్ననృండి). 
 

537. బదేనిీతిః 
భూభుని భమ్ృంచేరహడు, రక్షిృంచేరహడు, భరో. 

ఒృం బదేనిీత్భ ేనమిః 
 

కహలృం రధమాస్హథ య యో ధారయత బేదనిీమ్ 

ష బేదనిీ త ఖ్ాయతో నరహమోు  భూరదో  మనిః 
కల రధము ధమ్ృంచి భూభుని ధమ్ృంచినరహడు బేదినీత. ఈ నామము నరహక్షమీ మృంత్రము. భూభుని 
రస్హదిృంచ్నది. ఒృం బేదినీత్భే నమ. 
 

షాలట  షమయృంలో భూభు జ్లాృంత్రాత్బ ై యుృంది. అుడు బరసమదేఴుని నుహర రధనన మనినృంచి రహషదేఴుడు 
శ్రీ యజో్ఴమహసమూమ్ో భ ై భూభుని ఉదధ మ్ృంచాడు . కలునిగహ నుహతాళమున ఉృండి త్న యోగవకోితో భూభుని 
నిలుుత్ణనానడు. శ్రీ మదరా మాయణృం బాలకహృండ (1.40.2)లో ఇలా ఉృంది – 

యళయేయృం ఴషదాషసమోే రహషదఴేషయ ధమీత్ిః 
కహలృం రధమాస్హథ య ధారయత్యనివృం ధమహమ్ 

షమషో భూభు రహషదేఴునిది. కలరధృం ధమ్ృంచి ఆయన భూభుని ధమ్ృంచ్చ్నానడు. 
 

శ్రీ వి.వి. మహమానజ్న్ తరుర ైమోళి (8.1.11)నృండి ఉదాసమ్ృంచారు. పమయ్ అన్, రమన్ అన్, ఉరుతోర 
అన్, మునిఴరకుక ఉమయ్ అన్, అమమహర్ అన, ఉలగుకకకర్ త్నియన్.... 
  
538. తరదిః 
- మూడు త్త్ేములన దమ్శృంచినరహడు (కల ముని). 
- మూడు వబద ముల భుశీత్బ ైన రణఴ షేరధమున దాయౌైనరహడు . 
- మూడు మూులతో ఱలభియోౌన శ్రీఴమహసమూమ్ో . 
- మూడు అడుగులతో షరేమున జ్భృంచిన శ్రీ తరవికమీుడు. 
- భూత్ భవిశయత్ ఴరోమానములకు రభుఴు. 

ఒృం తరదాయ నమిః 
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మూడు త్త్ేములన దమ్శృంచినరహడు గనక తరదడని విఴమ్షఽో  శ్రీ భట్టట లు ేమొకనన మూడు 
త్త్ేములు – రధాన, ురుశ, రమాత్మ త్త్ేములు. వీట్టనే ఫోకో, ఫాగయము, నియృంత్ అని కూడా 
ేమొకనానరు. ఇృందకు విశణు ధరమము (63.59)నృండి ఉదాసమ్ృంచిన ఱలో కము – 

షతాేనాృం ఉకహమహయ రధానృం ురుశృం రమ్ 

దరశభష్హయభు లోకేశణ కహలమ్ రధమాళథ త్ిః 
లోక కయాయణారధబ ై నేన కలాఴతారమున ధమ్ృంచి, రధాన, ురుశ, రమాత్మ త్త్ేములన 
బో ధిృంచెదన. 
 

ఈ మూడు త్త్ేములూ భగఴదిేఱవశ విభూత్ణలే అని శ్రీ మహధాకాశు ఱహళో  ివిఴమ్ృంచారు. క రధృంలో ఈ 
లోకహనిన రక్షిస్హో డు. మమొక రధృంలో లోకహనిన రక్షిృంచే దేఴత్లన రక్షిస్హో డు. మమొక రధృంలో లోక 
బృంధాలకు అతీత్ణడైెన శ్రీర ైకుృంఠనాధడు. 
 

శ్రీ మహవరభట్టట లే ఈ ‘తరదిః’ నామమునకు మమ్ మ ృండు ఫారహలన చెనుహరు –  

 

రణర ేతీరని రహచాయని రహచ్కహని దానిరహచ్  – ‘అ’, ‘ఉ’, ‘మ’ కహరములచే ఏరడిన రణఴరధములో 
మూడు దములు కలరహడు తరదడు. 
 

శ్రీఴమహసమూమ్ో గహ అఴత్మ్ృంచినుడు మూడు మూులు ధమ్ృంచినరహడు  తరదడు. త్ర ైరహసమ్ తరక-కుదో  
రహమహసమ్ రధమాళథ త్ిః (మహాఫారత్ము. మోక్షరేము. 343.63). 
రహమహస రధస్హయస్హథ న ేషదాని కకుదానిరహ 
యషయ షృంత సయస్ౌ నిత్యృం తరదిః మక్మీ్ో త్ిః. 
 

శ్రీ వృంకరులు ఈ నామమున శ్రీరహమనాఴతారరృంగహ రహయఖ్ాయనిృంచారు. తైెతో్మీయ బరా సమణము (2.4.6)లో 
‘తీరణ  దా విచ్కబీ’ే రకహరృం ‘తీరణ  దాని యషయ షిః తరదిః’ – అనగహ మూడు అడుగులో జ్గత్ణో న  
జ్భృంచినరహడు తరదడు. ఇలా తరవికమీుడు మూడడుగులలో ఏభు జ్భృంచాడో  శ్రీ మహధాకాశు ఱహళో  ిచ్కకగహ 
విఴమ్ృంచారు. భృదట్ట అడుగుతో శ్రీసమ్ షకల భుఴనాలనఽ, అనగహ మహాబయౌయొకక షఽథ ల షృందన 
ఆకభీుృంచాడు. మ ృండఴ అడుగుతో శ్రీమనానమహయణుడు మహాబయౌయొకక షఽక్షమ ఐవేమహయలన ఆకభీుృంచాడు. 
షఽక్షమ ఐవేమహయలు అనగహ అత్డు (మహాబయౌ) త్న షత్కరమలదాేమహ నొు ృందగల షేమహా ది ఫాగయములన, 
త్రురహత్ నొు ృందే ఉతో్మ జ్నమలన కూడా సమ్ృంచాడు. మూడఴ అడుగుతో శ్రీరహషదేఴుడు మహాబయౌయొకక 
అసృంకహర మమకహరములన భషమృంచేళ రమదానిన రస్హదిృంచాడు. 
 

శ్రమీహధాకాశు ఱహళో  ిచెన మమొక ఫాఴృం – భూత్కహలృం, ఴరోమానృం, భవిశయత్ణో లలో శ్రీనిరహషని నుహదృం 
(అధిత్యృం) నుహర శషో ననది గనక ఆయన తరదడు. 
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539. తరదఱహధయక్షిః 
- బరహామది దేఴత్లకు కూడ ఆదలు షృంభవిృంచినుడు కహనుహడురహడు . 
- ముపైపమూడు దేఴుళళకు అధిత. 
- మూడు అఴషథ లకు రభుఴు. 
- మూడు గుణములకు రభుఴు. 

ఒృం తరదఱహధయక్షాయ నమిః 
 

షఖ్ాస్హయ తరదఱహధయక్ష బరహామదేఴ రళయాది. రళయృంఴృంట్ట ఆదలు షృంభవిృంచినుడు బరహామది దేఴత్లన 
కహనుహడురహడు – అని శ్రీ భట్టట లు రహయఖ్ాయనిృంచారు. ఇకకడ ‘తర-దవ’ అనగహ ‘ముపైప’ అనే షృంఖ్య ‘33’న 
షఽచిృంచేదిగహ మ్గణ ృంచ్ఴచ్ైనని నొు ర పపషర్ శ్రీనిరహష మహఘఴన్ ఫావిృంచారు. అశట  ఴషఴులు (8), ఏకహదవ 
రుదర లు (11), దాేదఱహదిత్ణయలు (12) మమ్యు అశేనీ దేఴత్లు (2) – భృతో్ృం 33 దేఴత్లు. తరునుహర ై (20)లో 
ముదిమూడు దేఴత్ల రస్హో ఴన ఉననది. ముతో మూఴర్ అమరకుక మున్ ళపను  కమ్ త్విర్ 
కుకమ్ కయౌ – లోకములు జ్లమయబ ైనుడు శ్రీమనానమహయణుడు శ్రీఴమహసమూమ్ో భ ై భూభుని ఉదధ మ్ృంచి 
బరసమషాలట ని స్హధయృం చేఱహడు – అని శ్రీ వి.వి. మహమానజ్న్ ఉదాసమ్ృంచారు. 
 

శ్రీ వృంకమహచారుయల విఴరణ – ‘తర-దవ’ – మూడు దవలకు అధిత గనక శ్రీసమ్ తరదఱహధయక్షుడు. ఇకకడ 
మూడు దవలు (1) జ్వగదీఴషథ  (2) షేనుహనఴషథ  (3) షశణోయఴషథ . 
 

‘తర-దవ-అధయక్ష’ అనే ఫారహనిన శ్ర ీచినమయానృంద మమ్ృంత్ విషోమ్ృంచి చెనుహరు. మూడు గుణములన, అనగహ 
(1) షత్ేగుణము (2) రజ్ఞగుణము (3) త్మోగుణములన త్న అధీనములో ఉృంచ్కొననృందన 
శ్రీమహావిశణు రే తరదఱహధయక్షుడు. 
  
540. మహావాృంగిః 
- గొకొముమ (వాృంగము) కయౌగ్న శ్రీఴమహసమూమ్ో . 
- గొ కొముమ కయౌగ్న శ్రీమతాసయఴతారమూమ్ో . 

ఒృం మహావాృంగహయ నమిః 
 

ఈ ుణయనామమున శ్రీ భట్టట లు ఴమహహాఴతార రముగహన, శ్రీ వృంకరులు మతాసయఴతార రముగహన 
రహయఖ్ాయనిృంచారు. 
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మఴ ీయషయ చ్ వాృంగహగే ీమహావాృంగ ష కథయతే – కకర కొనయృంద భూభుని ధమ్ృంచిన శ్రీమనానమహయణుడు 
మహావాృంగుడు. శ్రీమదరా మాయణము యుదధ కహృండ (120.14)లో – ఏకవాృంగో ఴమహసషోవృం – క కొముమ కయౌగ్న 
శ్రీఴమహసమూమ్ో వి నీరే – అని ఉననది. రళయజ్లాృంత్రాత్భ ైన భూభుని శ్రీఴమహసమూమ్ో  త్న కొముమతో పైకి 
ఉదధ మ్ృంచెన. అుడు షరషసలో రరేశృంచిన గజ్మహజ్ఞ దృంత్ములపై మట్టట  అృంట్టకొనన దమము 
ఱలభియోౌనట్టో గహ శ్రీఴమహసమూమ్ో  కొముమపై భూభు రకహశృంచెన (విశణు ుమహణము 1.4.36). మసో ననత్బ ైన 
శ్రీఴరసవాృంగముపై చినన ఆహారు త్ణనక అృంట్టకొననట్టో గహ ఆయన కొముమపై భూభు ఆళనభ ైనది 
(శ్రీమదాాగఴత్ము). 
 

శ్రీ వృంకరుల రహయఖ్య – రళయస్హగరృంలో షోరుష లన, షరేబీజ్ములన కయౌగ్న నాఴన త్న కొముమనకు 
షృంధిృంచ్కొని కీడిీృంచిన శ్రీమతాసయఴతారమూమ్ో  మహావాృంగుడు. 

సయెబీడులోని శీ్రఴమహసమూమ్ో  శలృం.  
శ్రీమనానమహయణీయములో ఴమహహాఴతార షో త –  

 

అభుయదధ రననథ ధమహృం దవనాగీలగన 

ముస్హో ృంకుమహృంకతి్ ఇరహధకి ఴమహతామ 

ఉదఽధ త్ ఘోర షయౌలాజ్ు లధే రుధృంచ్న్ 

కీీడా ఴమహసఴుమవీేర నుహఴ మోగహత్ 

ఒ దేరహ! మాయాఴమహసరధృంతో, కలోో ల షముదరృంనృండి 
షవిఱహలబ ైన భూభుతో నఴుే బయట్కు ఴచేై షమయృంలో ఆ 
భూభు నీ కకర పైఫాగహన అృంట్టకొనిన క గడిడ రకలా కనబడిృంది. ఒ 
కీీడాఴమహసధామీ! మహావాృంగహ! గురురహయురనుహ! నా రేదనన 
తొలగ్ృంచ్. ఒృం మహావాృంగహయ నమిః. 
 

శ్రీమనానమహయణీయములో మతాసయఴతార షో త –  
 

ఝుష్హకాతృం యోజ్న లక్షదమీహఘ ృం దధాన ముచెైై షోర తజే్షృం తాేమ్ 

నిమకీ్షయ త్ణష్హట  మునయషోవదకహో  త్ేత్ణో ృంగ వాృంగ ేత్రణ ృం బబనధ ిః 
ఆ ఋశణలు లక్ష యోజ్నాల విళో రు ృంతో, అదాత్ తేజ్షసతో నుహరుత్ణనన మత్సయరధృంలోని నినన దమ్శృంచి 
మసదానృందభమ్త్ణల ైనారు. నీ ఆదేవృం బేరకు ఆ నాఴన నీ కొముమనకు గట్టట గహ కట్ాట రు. 
 

ఆకాశట  నౌకక మునిమృండలాయ రదరశయన వివే జ్గదిే ఫాగహన్ 

షృంషఽో యమానో నాఴమణే తనే జ్వో నృం రృం చ ోదవిననచామీిః 
ఆ జ్లమహశభూదగహ నాఴన లాగుకొనినుత త్ూ ఆ ముని బాృందానికి లోకృంలోని అనిన నుహర ృంతాలనఽ చ్ఽృంచాఴు. 
మహజ్మ్షభ ైన ఆ షత్యఴరత్ణడు నినన షో తృంచ్స్హగహడు. ఆ రళయజ్లాలోో  అలా షృంచ్మ్షఽో నే నఴుే అత్డికి 
ఆత్మజ్వో నానిన ఉదేశృంచాఴు. 
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కలాఴధౌ షోమునీన్ ుమోఴత్ రస్హథ య షత్యఴరత్ భూభు ృం త్మ్ 

ర ఴైషేతాఖ్ాయృం మనమా దధానిః కకీ ధాదధ యగీీఴ-మభిదర తోऽభూిః 
రళయృం ముగ్యగహనే షోరుష లన మళ్ళళ రహమ్ యథాస్హథ నాలలో నియభుృంచి, షత్యఴరత్ణని ర ైఴషేత్ణడనే మనఴుగహ 
నియుకుో డిని చేఱహఴు. ఆ త్రురహత్ (అృంత్కు కీిత్ృం బరసమ ముఖ్ాలనృండి రేదాలన అసమ్ృంచిన) సయగీీఴుడనే 
అషరునిపై ఆగీసో దగుీ డర ై దృండెతాో ఴు.  
 

షేత్ణృంగ వాృంగ-క్షత్ ఴక్షషృం త్ృం నినుహత్య దెతై్యృం నిగమాన్ గాఴతీాే 

విమృ్ంచ్భ ేరత్ సాద ేదదానిః రభృంజ్నాగహరతిేః రనుహయాిః 
ఆ విధృంగహ మహక్షషనితో యుదధ ృం చేళ అత్డి ఴక్షషథ లానిన నీ కొముమతో చీయౌై, రేదాలన గీఴ ృంచి, బరసమకు తమ్గ్ ఇచిై, 
ఆయనన ఆనృందభమ్త్ణడిని చేళన ఒ గురురహయూరు దేరహ! రషననడర ై ననన రకి్షృంచ్. ఒృం మహావాృంగహయ నమిః 
 

541. కాతాృంత్కాత్ 

- ఴ రణాయక్షుని షృంసమ్ృంచినరహడు. 
- మరణమున అృంత్ము చేయురహడు. 
- కాతాృంత్మున (ళదాధ ృంత్మున) రకట్టృంచినరహడు. 
- కహరయరధబ ైన (ఴయకోబ ైన) జ్గమున రళయమున అృంత్ము చేయురహడు. 

ఒృం కాతాృంత్కాత ేనమిః 
 

అృంత్కహభృం ఴ రణాయక్షృం కాతో్రహऽనయిః కాతాృంత్కాత్ 

షే ళదాధ ృంత్ కరతాేదాే స్హేఖ్య షమాత ుమహణయోిః 
కాతాృంత్కాదిత ఖ్ాయతో ఴషేమోు ऽభీశట  దాయకిః 
మహాభయృంకరుడైెన ఴ రణాయక్షుని షృంసమ్ృంచినరహడు.  ఴమహసషమాత, ఴమహస ుమహణాలతో త్న 
ళదాధ ృంత్మున రకట్టృంచినరహడు కాతాృంత్కాత్. ఈ నామము అష్హట క్షమీ మృంత్రము. భకుో ల కకమ్కలన 
తీరుషో ృంది. ఒృం కాతాృంత్కాతే నమిః 
 

ఈ నామమున విఴమ్షఽో  శ్రీ ఫాశయకహరులు ఇలా చెనుహరు –  

శ్రీ భట్టట లు – కాతానోమ్ కాతాేన్ ఇత కాతానోకాత్ 

శ్రీ వృంకరులు – కాతానోమ్ మాత్ణయమ్ కానోత ఇత కాతానోకాత్ 

ఇదద రధ చెన రహయఖ్యలకు కేవిధబ ైన అరథమున తీళకొనఴచ్ైన. ‘కాతాృంత్ణడు’ అనగహ యముడు. 
శ్ర ీవృంకరులు ఈ అమహథ నిన యధాత్థృంగహ గఴీ ృంచి, మాత్ణయఴున కూడా అృంత్ము చేయురహడు ‘కాతాృంత్కాత్’ 
అని విఴమ్ృంచారు. షమషోమున లయృం చేళేట్ుడు మాత్ణయదేఴత్ కూడా లయమౌత్ణృందని క ఫాఴృం . 
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శ్రీరహషదేఴుని వరణాగత్ణల ైనరహరు జ్నన మరణ చ్కమీున అధిగభుృంచి మాత్ణయృంజ్యులౌతారని కూడా 
చెఴచ్ైన. 
 

శ్రీ భట్టట లు చెన అరథృం – యమునిఴల  భీకరుడైెన ఴ రణాయక్షుని షృంసమ్ృంచిన శ్రీఴమహసమూమ్ో  కాతానోకాత్. 
 

శ్రీ భట్ట లు మమొక అరథృం కూడా చెనుహరు. ‘కాతాృంత్ము’ అనగహ ళదాధ ృంత్ము. త్నకు వరణాగత్ణల ైనరహమ్ని 
తాన కరుణ ృంచి బోర చెదననన ళదాధ ృంత్మున రకట్టృంచిన శ్రీసమ్ కాతాృంత్కాత్. ఇృందకు 
శ్ర ీవి.వి. మహమానజ్న్ తరుమృంగయాయాేరు పమ్యతరుమోళి (2.6.3)నడి ఉదామ్ృంచారు – శ్రీ ఴమహహాతారము 
జ్వో నషేరధము. 
 

శ్రీ వృంకరులు కూడా మమొక అమహథ నిన చెనుహరు – కాత్ అృంత్ కాత్ – కాత్షయ అృంత్మ్ షృంహారమ్ కమోత ఇత 
కాతానోకాత్ – కాత్బ ైన జ్గత్ణో న అృంత్ము చేయురహడు కాతానోకాత్. 
 

ధరమచ్కీము రచ్భత్ – మ చత్ణ త్న ృంట్న చిఴమ్కి నమ్కిరేయడృం దాేమహ అృందమ్కీ మృంచే చేస్హో డు. అలాగే 
శ్రీమనానమహయణుడు త్న షాజృంచిన లోకహలన తానే లయృం చేళ జీఴులకు బేలు చేస్హో డు .  
ఒృం కాతాృంత్కాత ేనమిః 
 

 

 

 

 

(1) శీ్ర నరళృంసన్ కాశు మాచామ ్ఆృంగో రచ్నకు ఇద ితలెుగు అనరహదము.  
(2) భగఴదీా త్ ఱలో కముల తాత్రయము గీతాపరస్, గోరఖ్ూర్ రచ్రణనృండి.  

 
 



శీ్ర విశణు  షసషరధామ స్తో తరము - విఴరణ 

58ఴ ళలో కము - 1 ఴ నజేీ 

 
 
 

 

 

 

 

 

మహాఴరహసో  గోవిిందః షఴణేః కనకహింగథ ీ|  
గుసో ో గభీరో గసధో గుోవచకీగథాధరః || (58) 

 

 

 

 

542. మహాఴరహసః 
గొ ఴరహస అఴణారమున ధర ించినలహడు 

ఒిం మహాఴరహసయ నమః 
 

తూరప యడఴయోౌలో శీ్రఴరహసమూర ో శిలిం. 
రస్హతల గణాముర్విం యళలచదధాణయోతి్థతః క్షణాత్ 

మహాఴరహస ఇత్థనః షమాణయసృోరవ్రథో మనః 
నుహణాఱానికి క్ీింగ నుత యన భూమిని తన కోరణయ ఎతో్థ లేననలహడు 
మహాఴరహసమూర ో. 
 

శ్రీ భట్టు ల్ విశణు ురహణింనిండి శ్రీ ఴరహసమూర ో స్ ిందరహోనిన 
ఉట్ుింకిించారప (1.4.26) – 

తతః షముత్థక్్షో ధరహిం షవదింశు రయా 
మహాఴరహసః షపట్దమలోచనః 
రస్హతలాత్ ఉతలతర షనినభః 
షముతి్థణయ నీల ఇలహచలో మహాన్ 
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దమలోచనడ ై రకహశిించచనన శ్రీమహాఴరహసమూర ో రస్హతలమునిండి తన దింశు రణయ ణామరహక్న 
ఎతో్థనట్టో గహ ధరన న ైకి లేఴధణ ోన. అలా భూథేవిని షముదధర ించిన ఆ స్హవమి గొ నీయౌరింగు 
క ిండఴలెనిండ న. 
 

శ్రీ ఴరహసమూర ో స్ ిందరోము ‘త్థరపచచింద విరపతో్’ (45)లో కూడా ఴర ుింబడినథి. శ్రీ చినమయానింద ఇింకహ 
ఇలా చ నుహరప – రళయకహలింలో అింణా జలమయమ  ింథి. అనింతరిం ఆ జలాల్ తగ ినుడు ఏరడిన 
బురదనిండి భూమిని బయట్క్ తీయడింక ఱక్ శ్రీమధానరహయణుడు శ్రీఴరహహాఴణారమున ధర ించాడు. 
 

శ్రీ షతోథేలో లహవశఠ  చ నన అరిము. మహా-ఴర-ఆస = గొ ఴరముల్ రస్హథిించలహడు. 
 

బరసమురహణింలో యజఞఴరహహానిన గుర ించి బరసమ షో త్థ –  

యోऽస్  చారుఴ మధోస్తి  నఴేు స్హి ఴర జింగమే 
నఴేు థేలహషరనర ేరనష్తు రపగ రహక్షవే 
యోదధ కహమౌ దరహధరషష  ణాఴు భౌ మధకెైట్భౌ 
సణౌ భగఴణా ణేన తయోరధణావऽమితిం ఴర్ 

......... 
ురహణిం కథోణ ేయతర థేఴ వీుత్థ షమాశతి్ 

లహరహసషో  వీుత్థముఖః నుహర దరహాలో మహాతమనః 
యతర విశణు ః షరళరషీ్హఠ  లహరహసిం రూమావితః 
లేదనుహథో యూదింశు రః కతీణసస్తో ऽశివనీ ముఖః 
అగ న జిసో వ దరా రోమా బరసమ శ్రరోష  మహాతనుహః 
.......... 
ధాధా ఛింథోగత్థ తో గుసో ోనిశథాషనః 
ఛాయా తీన షహాయోऽస్  మణవిాింగ ఇలోతి్థతః 
మశ ిం స్హగర రోింణా ష ళ లైఴనకహనధా్ 

ఏకహరుఴ జలభరష్హు  మకేహరుఴ గతః రభుః 
దింశు రయా యః షముదధాతో లోకహధాిం శతికహమోయా 
షసషర శ్రరోష  లోకహథవిచకహర జగతీిం ునః 
ఏఴిం యజఞ ఴరహశణే భూణావ భూతశిణార ిధా 
ఉధాణా ాతవీ థవేీ స్హగరహింబుధరహురహ 
 

ఈ రకింగహ యజఞఴరహసమూర ో ఏకహరుఴమున మునిగ నుత యన భూమిని తన కోరలణయ ఎతో్థట్టు  రక్ిించాడు.  
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ఒిం మహాఴరహహాయ నమః 
 

 

543. గోవిిందః 
(1) థేఴతలచే రషో త్థింబడిన థేఴథేఴుడు. 
(2) రళయ జలాింతరితయ  న భూమిని న ైకి ఉదధర ించినలహడు. 
(3) గోఴులన కహచేట్ట గోనుహల్డు. 
(4) లేదములన రస్హథిించినలహడు. 
(5) భూమిని (రహక్షషలనిండి?) రక్ిించినలహడు. 
(6) లేదలహక్ులథావరహ ణ యౌయదగ నలహడు. 
(7) షకల చ ైతనోము (చలనము)నక్ కహరక్డు. 

ఒిం గోవిింథాయ నమః 
 

ఈ ుణోధామము 20ఴ ళలో కములోకూడా రషో త్థింబడినథి. 
20ఴ ళలో కము. 189ఴ ధామము. గోవిిందః – అనిరపదధ ః షరహనింథో గోవిింథో గోవిథాిం త్థః 
58ఴ ళలో కము. 543ఴ ధామము. గోవిిందః – మహాఴరహసో  గోవిిందః షఴణేః కనకహింగథ ీ

 

భక్ో లిందరూ ఇతనిని అధేకవిదాల్గహ షో త్థించి ఆయన అనగసీిం షింనుహథిస్హో రప గనక శ్రీసర ని 
‘గోవిిందడు’ అింట్ారప. రషో త ళలో క విఴరణ షిందరాములో శ్రీ భట్టు ల్ (5)ఴ భాఴమున ణ యౌనయుధానరప. 
రహక్షషలనిండి భూమిని కహనుహడినలహడు గోవిిందడు. ఇథి (1)ఴ భాఴమునక్ క ించ ిం మారపగహ 
భావిింఴచచన. నష్హు ిం చ ధరణ ిం ూరవిం గోవిింథో య షస లబధలహన్. 
 

శ్రీ వింకరపల్ ఈ ధామవిఴరణక్ (6)ఴ భాఴమున చ నుహరప. గోభః లహణభిః విిందణ ే– లేదలహకోములథావరహ 
ణ యౌయఴచచలహడు గోవిిందడు. ఇిందక్ రమాణము విశణు త్థలకమునిండి చ నుహరప – గోభరఴే యణయ లథేో ో 
గోవిిందః షముథాసాతః – వాత్థలహకోములథావరహ ణ యౌయనగులహడఴు గనక నీఴు గోవిిందడఴు.  
 

శ్రీ షతోథేలో లహవశఠ గహరప (7)ఴ అరిమున ఇలా ణ యౌనుహరప – గహ్-గణౌ – గచఛత్థ ఇత్థ గణౌ – కదల్నథి; 
విద్-లాభే – నుహర నో ించట్. కనక గహ్-విద్ – గోవిిందః – చయౌించలహనికనినింట్టకి అదితోము (షవింతము) 
కయౌగ నలహడు. ఇకుడ చలనము అనగహ షమషో చ ైతనోమున షఽచిించన. అట్టు చేతనత అింతయు 
గోవిిందడే. ఇథే భాఴము ‘గోవిథాింత్థః’ ధామమునక్ కూడ చ నుహరప. 
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544. షఴణేః 
- వుదధషతవమయములెైన ించమహావక్ో ల్ వర్రముగహ కయౌగ నలహడు. 
- ళలభనములెైన వ ైనోముల్ కయౌగ నలహడు. 

ఒిం షఴణేాయ నమః 
 

శ్రీ వి.ఎన్. లేథాింతథేశిక్ల్ ఇలా చ నుహరప – ఈ ధామము మొదల్క ని గుసోములెైన, స్హమానో 
జఞఞ నమునక్ అతీతమ  న క నిన భాఴముల్ షఽచితముల్. లహనిని ఆచారపోల అనగసీము చేతధే 
ణ యౌవక నఴలవయుననథిగహని అవి గిీంధరూముల్గహ లభించఴు. కనక ుషోక రూములలో ణ యౌవే 
విఴరణల్ గూఢారధములణయ ఉిండియుిండున. 
 

ఇింకహ శ్రీ వి.వి. రహమానజన్ ఇలా వ లవిచాచరప – శ్రీరహముని తనణయ అడఴులక్ యాగరక్షణారధము ింమని 
విళహవమితణర డు దవరధని షమమత్థింజేవే రయతన షిందరాింలో ‘అసిం లథేిమ’ అధానడు. అనగహ రహజు 
అయన దవరధనికి ణ యౌయని శ్రీరహమవకిో రహజర ష అయన తనక్ ణ ల్షనని అననమాట్. ఈ ధామము, 
తరపలహత ఴచేచ మర క నిన ధామముల్ విళహవమితణర డు ‘అసిం లథేమి’ (ధాక్ ణ యౌయున) అని థేనిని 
గుర ించి అధానడో ఆ విశయాలక్ షింబిందిించినవి. 
 

శ్రీ భట్టు ల్ ‘షఴేణ’ ధామున ‘ష-వేన’ అనగహ ‘మించి వ ైనోము కయౌగ నలహడు’ అనన భాఴములో 
విఴర ించారప. భగలహనడు వుదధషతవ వర్ర షవరూుడు. ఈ వుదధ షతవములే శ్రీనిలహషని వుభకరములెైన 
వ ైనోముల్. ఆ మింగళ వ ైనోమే బదధ లన, ముక్ో లన, నితణోలన జయించి రమానిందమున 
విజయముగహ ించియచచన. మానఴ వర్రము ించభూతమయమ  నట్టో గహధే భగలహనని వర్రమునిందయౌ 
వుదధషతవముల్ – ించహావక్ో ల్ – రమేఴఠ , రమాన్, వివవః, నిఴాతోః, షరవః అననవి. ఈ ించహావక్ో లన 
ఉనిశతణో ల థావరహధే ణ యౌవక నడిం స్హధోమఴుతణింథి. కనకధే వీనిని ించోనిశతణో మయముల్ అని 
కూడా అింట్ారప.  అట్టు ించమహావక్ో ల్ లేథా ించోనిశదమయ దరఴోములే శ్రీమహావిశణు ఴుయొకు ‘ష-
వేన’. కనక ఆ థేఴథేఴుడు ‘ష-ఴేణుడు’. 
 

శ్రీ న.బి. అణాు ింగహరహచారో స్హవమి – భగఴింతణడు తన భక్ో లన ఴవరచకోఴడానికి బసృవిధములెైన 
వ ైనోములన (ఉనుహయములన, ఉకరణములన) కయౌగ యుధానడు గనక షఴేణుడు. 
 

త్థరపలైమోయ (3.1.9)లో శ్రీ నమామఱావరప భగఴింతణని గుణములే ఆయన బలముల్ (వ ైనోముల్) అని 
చ నధారని శ్రీ వి.వి. రహమానజన్ ఉథాసర ించారప. భగలహనని థిఴోయ్లావిళరశములే ఆయన వేనల్. 
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శ్రీ వింకరపల లహోఖో – మసో జవలములెైన వ ైనోమునక్ అదిత్థ గనక శ్రీసర  షఴేణుడు. ఈ వ ైనోము 
గుర ించి శ్రీ రహదాకాశుళహవో  ి9 గణముల్గహ ఇలా చ నుహరప – 12 ఆథితణోల్, 10 విళరవథేఴతల్, 8 ఴషఴుల్, 26 
తణఴతణల్, 64 అభాషవరపల్, 49 మరపతణో ల్, 30 మహారహజిక్ల్, 12 స్హధోల్, 11 రపదర ల్. 
 

శ్రీ షతోథేలో లహవశఠ  ఈ ధామమున ‘వ-బింధధే-బిందిించట్’ అనన దాతణఴు ఆదారింగహ విఴర ించారప. 
అనినింట్టనీ చకుగహ బిందిించేలహడు (కూరేచలహడు) షఴేణుడు. వర్రమున, నుహర ణమున, గుణములన 
భగఴింతణడే బిందిషో ధానడు. ఇిందక్ వాత్థరమాణముల్ (యజురేవదము) – 

అయమురహవగ్ ఴషషోషో వనే జీచా షఴణేవచ (15.19) 
షతో జిచచ వనే జిచచ షఴేణవచ (17.83) 
 

545. కనకహింగథ ీ

- బింగహరప భుజకీరపో ల్, సస్హో భరణములణయ ధొులహడు. 
- థిఴోమ  న కింకణముల్, ఆభరణముల్ ధర ించినలహడు. 

ఒిం కనకహింగదయ ేనమః 
ఒిం కనకహింగథధి ేనమః 
 

కనకహని అింగథాని అషో షింతీత్థ కనకహింగథీ. బింగహరముణయ చేవన ఆభరణముల్ గలలహడు కనకహింగథి. 
‘కనకము’ అనగహ బింగహరము. కహని ఇకుడ బింగహరము అనగహ లోసము అని కహక థిఴోమ  న, వుదధ షతవ 
ణేజోమయములెైన ఆభరణముల్ అని గశీిింఴలెన. ‘అింగదముల్’ అనగహ షకల త్థరప ఆభరణముల్. 
అనుహర కాణాని థలిహోని భూశణాని నితోవః 
రణాననిఴింత్థ యస్హోऽస్  స్త చోణ ేకనకహింగథ ీ

 

‘అింతరహథితో’లో భగలహనని షఴరుణేజోమయునిగహ ఴర ుించారప. అింతరహథణిేో  శరిణమయః ురపశః దావోణే.  
శ్రీ నమామళులహరప త్థరపవిరతో్ లో ఇలా ఴర ుించారప – మాణకిుమ!ే ఎన్ మరకతమ!ే మఱఱొ నుహర యలాో  
ఆనినుప ధనే!  
 

శ్రీ భట్టు ల్ ఇింకహ ఇలా చ నుహరప. నితోయోగ ేఇనిః. ఈ ధామము చిఴర లో ఉనన ‘ఇణ ’ థావరహ భగలహనని 
‘త్థరపమ ణి’ యొకు రకహవము షఽచితమ  నథి. 
 

శ్రీ షతోథేలో లహవశఠ  – కనక-అింగ-ద – కనక-రకహవము; అింగ-చలనము (చ ైతనోము); ద-ఇచచలహడు. 
అిందర కీ రకహవమానమ  న చ ైతనోము రస్హథిించలహడు కనకహింగథి. 
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546. గుసోః 
- ణ యౌయరహనిలహడు. రసషోముగహనిండు వుదధషతవమూర ో. 
- అత్థ రసషోములెైన ఉనిశతణో లథావరహధే ణ యౌయఴచచలహడు. 
- సాదయమధడు గుసయింద రసషోముగహనననలహడు. 

ఒిం గుహాోయ నమః 
 

వుదధషతవ థిఴో వర్రదార య  నిందన శ్రీసర ని ఎఴవరపన కనగొనలేరప. ఆయనథి నుహించభౌత్థక థేసము 
కహద. థిలహోతమ షవరూము. కనక (ఉనిశతణో ల జఞఞ నము లేనిలహర కి) అథి గుసోము. నమామఱావరప 
త్థరపలైమోయ (3.4.9)లో ఇలా అధానరప – జగములనినింట్టనీ మిరింగ లేవ లహట్టని మరల షాజిించిన ఈ 
ఎింన రపమాన్ షవభాఴిం ధాక్ ణ యౌయరహఴడింలేద. 
 

శ్రీ వింకరపల్ ఈ ధామానికి రెిండు భాలహల్ చ నుహరప –  

1. రసషో ఉనిశథేవదోణాత్.  ఉనిశతణో లలోని రసషోలహకోములథావరహ ణ యౌయఴచచలహడు. 
2. గుహాయాిం సాదయాకహళర నిశతి ఇత్థ లహ. సాదయము అధడి గుహాింతరమున ఉననిందన. 
 

శ్రీ రహదాకాశుళహవో  ివిఴరణ – ించేింథిరయముల అనభూత్థ థావరహ శ్రీ లహషథేఴుని ణ యౌవక నట్ అస్హధోము. 
భకిోయుతమ  న దాోనయోగహదలథావరహ ఆయన కహనఴచచన. అింణే కహక్ిండా కరప మరొకర కి శ్రీనిలహషని 
చఽుట్ జరపగద. ఎఴర కిలహరే సాదయాింతరహళింలో ర ళలదిించి ఆయనన ణ యౌవక ధే రయతనిం చేయాయౌ. 
 

ఇతరపలక్ నినధరపగ తరమా ఇింథరిహ రమణా! (అననమయో) 
 

547. గభీరః 
ణ యౌయరహని, అిందరహని మహాగహింభీరోము కలలహడు. 

ఒిం గభీరహయ నమః 
 

మహాగహింభీరో యుకోణావత్ గభీర ఇత్థ కథోణ.ే మికిుయౌ లోణ ైన, షవచఛమ  న నీరప అషల్ లోతణలేనట్టో  
కనినించన. అలాగే భగలహనని వుదధశడుి ణ ర ూరుతవము కహరణముగహ – జఞఞ న, బల, ఐవవరో, వీరో, వకిో, 
ణేజషసల షింూరుత ఴలన – ఆయన ఎింతట్టలహడో ణ యౌవక నట్ అస్హధోిం. ఏ విధమ  న ఇతర థారధముల్ 
లేని షవచఛమ  న ఆకహవిం ఎింత దఽరిం విషోర ించి ఉింథో అించధా లేయడిం అస్హధోిం కథా! 
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కుమారప శ్రీమధానరహయణుని దాోనిించినింతధే జనమ జధామింతర నుహముల్ ట్ాించలఴుణాయ. 
తర ింరహనిదని అనినించే షింస్హరబింధనింనిండి ముకిో లభషో ింథి. చినన షరశణయ మహాస్హగరింలోని నీరింణా 
కుమారప షవచఛమయనటో్యణే అట్టఴింట్ట షరశధొషగేలహని గహింభీరోము ఊశిించతరమా! 
 

శ్రీరహమచింథరా , వణారహమా, గోవిింథా, గోనుహలా, గురపలహయురనుహ, లింకట్రమణా, శ్రీనిలహస్హ, శ్రీఴరహసమూర్ో, 
త్థరవికమీా, లక్మమధారవింహా, గభీరహ నమోనమః 
                                                                         
548. గసనః 
- దరఴగహసోమ  న, దశ ర్లేవోమ  న లహడు. ణ యౌయరహనిలహడు, చొరరహనిలహడు, చేరరహనిలహడు. 
- అనినింట్టనీ అఴలోకిించచననలహడు. 

ఒిం గసధాయ నమః 
 

ఈ ధామము 384ఴ ధామముగహ 41ఴ ళలో కములోకూడ చ బడినథి. 
41ఴ ళలో కము. 384ఴ ధామము. గసనః – కరణ్ కహరణ్ కరహో  వికరహో  గసధో గుసః 
58ఴ ళలో కము. 548ఴ ధామము. గసనః – గుసో ో గభీరో గసధో గుోః చకగీథాధరః 
 

ఈ రెిండు చోట్ాో  (384ఴ, 548ఴ ధామములక్) చ నన అరహధ ల్ ఇించమిించ కే భాఴింణయ ఉధానయ. 
‘గసనము’ అనగహ ‘అడవి’ లేథా ‘కోట్’ ఴింట్టథి. లహట్టలో రలేశిించట్ కశుము. భగలహనని తతవము కూడా 
అలాింట్టథే. అమరకోవిం లహోఖోింలో శ్రీ అయారో ‘గసన్ దశ్రలవే స్హి న్’ అని చ నుహరప.  ఈ 
ధామానిన విఴర షఽో  శ్రీ భట్టు ల్ ‘దరఴగహసోత’ అధే థానిన, శ్రీ వింకరపల్ ‘దశ ర్లేవతవము’ అధే 
థానిన లహడారప. రెిండఽ ఇించమిించ కే భాలహనిన షఽచిషో ధానయ.  
 

షముదరింలో షవచఛమ  న నీరప ఉింటే్ గనక, థాని అడుగు షశుింగహ కననించఴచచన గహని, అకుడికి 
చేరడిం షలభిం కహద. భగఴింతణడు ‘అనుహర ో మనస్హ షస’ అని వీుత్థలహకోము. ఉనిశతణో ల్ ఎింత 
విఴరింగహ ణ యౌనధాగహని శ్రీనిలహషని తతవము మనక్ ణ యౌయరహద. శ్రీ లేింకటే్వవరపని థిఴోమింగళవిగసీము 
కనలిండుఴుగహ ఎదట్నధానగహని ఆయనన ై మనష నిల్ఴద. ఉిండేథి రహముడొకడేయని భక్ో ల్ 
వ లవిచిచధాగహని చితోము మోక్షకహమి గహద. ఎిందకింటే్ శ్రీమధానరహయణుడు గసనడు. 
 

‘గసనః’ వబదమునక్ మరొక అరిము – ‘గహసౄ - విలోడధే - లోయౌకి మునిగ  చేరపట్’. అనన 
మూలమునిండి చ బడిింథి. శ్రీలహషథేఴుడు మూడు అఴషిలిందన (జఞగతీ్, షవన, షశణమన వితణల్) 
మనణయధే ఉిండి షకలమున చఽచచిండున (శ్రీ వింకరపల్). కహని ఆయనన చేరపకోఴడిం మనక్ స్హధోిం 
కహద. 
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549. గుోః 
- గోోముగహనననలహడు.  
- మనషనక్, మాట్లక్ అగోచరపడు. 

ఒిం గునుహో య నమః 
 

‘గుప్-రక్షణే’ – అనన దాతణఴునిండి – గోోముగహనననలహడు. అనగహ అిందబాట్టలో లేక్ిండ కహఴయౌలహర చే 
రక్ిింబడుచననలహడు గుుో డు. అధైో ః దరఴబో దో యః గుో ఇతోభదీయణే. అయనగుర ించి 
ఇతరపలెరపగరప. ఆయన తతవమ ర గ న ూజుోలెైన ూరహవచారపోల్ అట్టు జఞఞ నమున గోోముగహనించిర . 
భకిోణయ, వదీధణయ లహర కి రతో్థ చేవ, అట్టు ూరహవచారపోల అనగసీముణయ శ్రీలహషథేఴుని గుర ించి 
ణ యౌవక ననగున – అని శ్రీ భట్టు ల్ విఴర ించారప. ఉనిశతణో ల్ కూడా ఆయనన ూర ోగహ ణ ల్లేఴు. 
అసిం లథేిమ మహాణామనిం – అనన విళహవమితణర నిఴింట్టలహరప శ్రీరహముని తతవముధఱగుదరప. ఇతరపలక్ 
నినధఱగ తరమా ఇింథరిహ రమణా!. 
 

మరొక విధముగహ – అనింతణడు, విశవకేసనడు, గరపతమింతణడు ఴింట్ట శ్రీలహర  వేఴక్ల్ అయనన షథా 
ర లేక్ిించియుిండగహ శ్రీనిలహషని షనినది లభించట్ షలభము కహద. కనక ఆయన గుోముగహ 
నననలహడు. 
 

శ్రీ వింకరపల లహోఖో – అలహఙ్మమనష అగోచరణావత్ గుోః. అింణా శ్రీమహావిశణు లే అయధా ఆయన ఉనికి 
ణ యౌయరహద. ఏశ షరేవశణ భూణేశణ గూఢః ఆణామన రకహవణే – అని కఠోనిశతణో  (3.12)లో ఉింథి. యణయ లహచో 
నిఴరోధేో  అనుహర ో మనస్హ షస – అని ణ ైతోర్యోనిశతణో  బరసమఴయోౌ (4)లో ఉింథి. 
 

ధాసిం రకహవ షరవషో యోగమాయా షమాఴాతః 
మూఢోऽయిం ధాభజఞధాత్థ లోకో మామజ మఴోయ్ – గ్త  
ధా యోగమాయయింద థాగ యునన ధేన అిందర కిని గోచర ింన. కనక అజఞఞ నల్ ననన 
జనమరశితణనిగహ, ళహవవతణనిగహ, రమేవవరపనిగహ ణ యౌవక నలేరప. 
 

550. చకీగథాధరః 
చక ీగథాథి థిలహోయుధములన ధర ించినలహడు. 

ఒిం చకీగథాధరహయ నమః 
 

యవశకిోమథీదోశతే్థః షస్హసయః చకగీథాధరః – స్హమరధయముగల చకమీు, గద మొదలగు థిలహోయుధములన 
ధర ించినలహడు చకగీథాధరపడు. థిఴో భూశణముల్ ధర ించినటోే్, థిలహోయుధములన ధర ించినలహడు 
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వింఖచకగీథాధరపడు. ఈ ధామము యుదధకహిండము (114)లో చ బడినథి. తమషః రమో దాణా 
వింఖచకగీథాధరః   
 

మనషోణావతమకిం చకిీం బుథిధ  తణాో ాతమకిం గథాిం 

దారయన్ లోకరక్షణారధముకోవచకగీథాధరః 
మనషస తతవముగల చకమీున, బుథిధ  తతవము గల గదన లోకరక్షణ క ఱక్ ధర ించినలహడు 
చకగీథాధరపడు. 
 

ఈ ుణోధామమునక్ స్హమానోమ  న అరిము – చకమీున, గదన ధర ించినలహడు. అయణే 
ించమహాయుధములన మర ింత లోతణగహ అరిిం చేషకోలహలని శ్రీ ఎ్.వి. రహమానజఞచారో విఴర ించారప. 
ఇవి షాఴు , విత్థ, షింహారము, నిగసీము, అనగసీము అధే ఐద మహావక్ో ల మూరో్భవిించిన రూముల్. 
ఈ ించాయుధముల్ ించమహాకాతోములన నిరవశిించే ఉకరణముల్. ఇింకహ శ్రీ వి.వి. రహమానజన్ 
ఇల చ నుహరప – ఈ ించ థిలహోయుధముల్ నితోషఽరపలెైన షదరశధాఱావరప, నుహించజధాోఱావరప 
ఇణాోదలే.  
 

శ్రీ రహదాకాశుళహవో  ివిశణు ురహణిం (1.22.69-74)నిండి ఉథాసర షఽో , ించాయుధముల్ ఐద తతవములన 
షఽచిించనని విఴర ించారప. భగఴింతణడు రహజష అసింకహరమున, మానష అసింకహరమున 
ించభూణాలలోన, ించేింథిరయ జఞఞ ధాలలోన ఇమిడాచడు. ఇవి రెిండున వింఖము (నుహించజనోము) 
మర యు ధనషస (ళహర్గము) థావరహ షఽచితముల్. మనష తతవమునక్ చకమీు (షదరశనము) షఽచిక. 
ఎిందకింటే్ మనషలోని ఆలోచనల్ గహయౌకింటే్ లేగింగహ యనిించే ఆయుదాల్. గద (కషమోదకి) బుథిధ  
తతవము గలథి. ఈ థిఴోధామములో రషో త్థింబడిన ‘చకగీథాధరపడు’ కచేత మనషసన, మరొకచేత 
బుథిధని ధర ించిన శ్రీమహావిశణు ఴు. ఆయన ఖడిము (నిందకము) విథాోజఞఞ నములక్ రతీక. 
 

శ్రీ విశణు ురహణములోని ళలో కహలక్ మర ింత విళహలమయన అరిిం చ నుహలింటే్ – భగఴింతణడు షమషోమునక్ 
నిలయము. ఆతమ, రకాత్థ, బుథిధ , అసింకహరము, భూతముల్, ఇింథిరయముల్, మనష, మాయ, జఞఞ నము – 

అనీన ఆ రమాతణమనియింథే ధలక ననవి. జఞఞ నము, అజఞఞ నము, ఉననథి, లేనిథి, ళహవవతము, క్షణికము 
ఆయనయింథే ఆఴశిించియుననవి. శ్రీమధానరహయణుడే కహలము, భూమి, ఆకహవము, షవరిము – అింణాన. 
విశణు ురహణింలోని వివవరూఴరునలో ఇథి మర ింత చకుగహ ణ ల్బడిింథి. 
  
 

(1) శీ్ర నరవింసన్ కాశుమాచార  ఆింగో రచనక్ ఇథ ిణ ల్గు అనలహదము.  
(2) భగఴథీి త ళలో కముల ణాతరోము గ్ణాన రస్, గోరఖూర్ రచరణనిండి.  
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లేదాస్సువాంగోऽజితః కఽష్తు  దఽఢశుాంకయీణోऽచ్యతః |  
ళయుణో లసయుణో ళఽక్షః ువకరసక్షో భహాభధాః || (59) 

 
 

 

 

551. లేదాః 
- భహాలైబళ కఱయయణ భాంగలభుఱన రస్సథ ాంచ్లసడె. 
- అమిత లైబళ వుబభుఱన కఱుగజేములసడె. 
- శఽఴహితు చేము విదాత. 

ఓాం లధేవ ేనభః 
 

భహావిబళ కఱయయణ శతతాం విదదాతి మః 
బక్ేోబయః యభాం లదేాః వడరోు  భాంగలరదః 
తన బకుో ఱకు ఎఱోుుడ భహాలైబళమ ైన భాంగలభుఱు శభకయుులసడె. ఈ ధాభభు వడక్షరి. 
భాంగలరదభు. ఓాం లేధవే నభః 
 

విదదాతి ఇతి లేదాః. అనాంత వివిధ లైబళభుఱన రస్సథ ాంచ్లసడె – అతు శ్రీ బట్టి ఱు లసయఖ్యయతుాంచాయు. శ్రీ 
కఽవుదతో బయథాాజ – విదదాతి క్సభయన్ శాజధాధామ్ ఇతి లదేాః – అతు విళరిశో , కఠోతువతేో  
(2.2.13)నాండు ఉథాషరిాంచినథ  – ఏక్ో ఫషౄధామ్ విదదాతి క్సభయన్. 
 

శ్రీ నహ.బి.అణాు ాంగసరసచాయయ స్సామి రెాండళ భాళభున (చేవేలసడె అతు) చెతృసుయు. లైబళ భాంగలభుఱన 
చేములసడె ‘లేదాః’. 
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శ్రీ ఴాంకయుఱ భావయభు – విదదాతి శఽజతి ఇతి లేదాః – అతు శ్రీ ఴాంకయుఱు చెతృసుయు. శరష్సి  రజాతిః లేదా 
విదాణా విఴాశఽఴహవ వద ః (అభయక్ోఴాం 1,17). అనగస శఽజిాంచేలసడె ‘లేదాః’. 
 

552. స్సాాంగః 
- ఛతర చాభరసథ  స్సయాభౌభ ఱక్షణభుఱు శామాంగస (శాతహాగస) కలిగినలసడె. జగథీఴాయుడె గనక. 
- శఽఴహిక్ూ ఉతృసథాన క్సయణభు భరిము తుమితోక్సయణభు కడ ఆమధే. 
- శాందయభుఱ ైన అళమళభుఱణో ళలభిఱుో లసడె. 
- ణాధే విఴాయౄుడైె విఴాభున శామభుగస చ్లిాంజేములసడె. 

ఓాం స్సాాంగసమ నభః 
 

స్సా స్సదాయణ భాంగాం శ ిఛణార థ  రఫియూణమ్ 

మస్సయవహో  తుతయాం శ స్సాాంగః వడయుః రిలసయదః 
ఛతరచాభరసదఱు స్సయాభౌభణాాతుక్ూ చిషుభుఱు. శ్రీభహావివేు ళు శకఱ జగభుఱకు చ్కీళరిో గనక అట్టి 
ఛతరచాభరసదఱు ధరిాంచి ళలభిఱుో తేధాుడె. ఈ థ ళయధాభభు వడక్షరి. రిలసరసతుుశో ాంథ . ఓాం స్సాాంగసమ 
నభః. బగలసనడె ధరిాంచే ఛతరచాభరసదఱు థ ళయమ ైనవి, అతుతయభుఱు, శావహదధభుఱు (భరొకయు 
ఇచిునవి క్సళు). ఈ భాళభున శ్రీకఽవుదతో బయథాాజ ఇఱయ విళరిాంచాయు – 

స్సానయణ ేఴఫ్యాంణ ేశకఽతిభిరతిి స్సాతు 

తదఽళసతు అాంగసతు మశయ ఇతి స్సాాంగః 
 

శ్రీ ఴాంకయుఱ భావయభు – శామమేళ క్సయయశయ కయణ ేఅాంగాం శష కరోతి ఇతి స్సాాంగః. శఽఴహి వహితి ఱమయథ  
క్సయయభుఱు చేమడాతుక్ూ శ్రీభధాురసమణుతుక్ూ ణాధే స్సధనభు. ఏ ధైధా చేమడాతుక్ూ ఉతృసథానభు 
(స్సధనాం), తుమితోాం (చేవేలసడె) అధే రెాండె క్సయణాఱు ఉాంట్ాయ. క్సతు శ్రీభధాురసమణుడే తనాంత ణాధే 
భరెట్టి  ఇతయ స్సధనభుఱు (అాంగభుఱు) అళుశయాం ఱేకుాండా శయాక్సయయతుయాషణభు స్సగిాంచ్న. 
 

శ్రీ చినమమయనాంద – చ్కకతు అాంగభుఱణో ళలభిఱుో లసడె గనక బగలసనడె ‘స్సాాంగః’. 
 

శ్రీ శతయథేలో లసవహవఠ  – అాంగ్-చ్లిాంచ్ట్ (అగి, గతయయధక దాతే)నాండు – శఽఴహిఱో శకఱ చైెతనయ చ్ఱనభుఱు 
ఇతయ ఴక్ూో శహామభుఱణో జయుగుచ్నువి. క్సతు శ్రీషరిక్ూ ఆమధే శయాఴక్ూో. 
 

ధయమచ్కీభు యచ్యత – తనకు ణాధే శహామభు చేములసడె ‘స్సాాంగః’. ఈ ధాభభున గుయుో ాంచ్క్ొతు, 
దాయనభు చేమునుడె భరే శహామభు అళుశయభు ఱేదతు గశీిాంళఱ న. 
 

ధయ వహాంహాశనమ  ైనబాంఫు గొడెగె ైతథే్ళతల్ బఽతేయఱ  ై 



శీ్ర వివేు  శషశరధాభ స్తో తరభు - విళయణ 

59ళ ళలో కభు - 3 ళ నేజీ 

య భయభయుమభుఱ ఱో ళాంథ  గణమ  ైఫరహామాండభయగసయమ  ై 
వహర ిభారసయభణయి  ైవిరాించి క్ొడెక్ె ైశ్రీ గాంగ శతేుతిరయ  ై 
ళయుశతూు ఘన రసజశాంఫు తుజమ  ైళరిధఱుో  ధారసమణా 
 

533. అజితః 
- ఎనుడెన అజమభు తృ ాందతులసడె. జయాంరసతులసడె. 
- అజిత (లైకుాంఠ) ుయభు గఱలసడె. 
- ఆయళ భనాాంతయభుఱో ‘అజితేడె’ అధే అాంళసళణాయభు ధరిాంచి క్షీయస్సగయభధనాంఱో శహామడెన. 
- తనన ఆఴీయాంచినలసరితు క్సతృసడెట్ అధే ధయమభున తుయారిోాంచ్ట్ఱో ఎనుడ విపఱాం క్సతులసడె. 

ఓాం అజిణామ నభః 
 

తృసర కఽణెయైుజిణామ స్స మస్సయశోయజిణాుర ీ

అజితవేోన విజేేమః శతృసో రోు  భుక్ూోథో భనః 
తృసర కఽత ుయువేఱకు అజేమమ ైన ‘అజిత’ అధే టి్ణభు (లైకుాంఠభు) కఱలసడె. ఈ ధాభభు శతృసో క్షరీ 
భహాభాంతరభు. మోక్షథామకభు. ఓాం అజిణామ నభః. ుయాం శయిణమయయాం ఫరహామ విలళేసరసజిణా – 

శళయుభమమ ైన అరసజిత అధే టి్ణాంఱో యఫరషమభునుథ . 
 

శ్రీ బట్టి ఱ లసయఖ్య – అజిత, అరసజిత అధే నేయుో  కడా లైకుాంఠసతుకుధాుయ. శ్రీలైకుాంఠధాధడైెనాందన 
శ్రీతులసశడె అజితే డనఫడెచ్ధాుడె. బగలసనతు స్సి నమ ైన లైకుాంఠభు భరిము బగలసనడె శాంూయు 
వుదధ శతాభమభుఱు గనక జనన, రిణాభ, భయణాథ  భౌతికధయమభుఱు అకకడ చెఱోళు. 
 

శ్రీ వి.వి. రసభయనజన్ రసభయమణభు ముదధక్సాండభు (120.16) నాండు ఉథాషరిాంచాయు – అజితః ఖ్డగధఽగ్ 
వివేు ః కఽవుళ్ుైళ ఫఽషదబఱః. ఇకకడ, ఴయణాగత ణరా ణ ధయమ తుయాషణభమాంద శ్రీరసభుడె ఎనుడెన 
జయాంఫడడె – అతు శ్రీ నహ.ఎస్. కఽవుస్సామి అమయాంగసర్ విళయణ. 
 

శ్రీ ఴాంకయుఱ లసయఖ్య -  న జితః ఇతి అజితః – ఎనుడెన, ఇాంతకు భుాంద భరిము ఇాంకభుాంద కడ, 
జయాంఫడతులసడె గనక అజితేడె. న జితః క్ేధానహ తిరబుళధ ేఇతి అజితః – అతు శ్రీ కఽవుదతో బయథాాజ 
విళరిాంచాయు. 
 

ధయమచ్కీభు యచ్యత – శ్రీభధాురసమణుడె శతయశాయౄుడె, ధయమశాయౄుడె. శతయ ధయమభుఱకు 
ఎనుడెన రసజమభు ఱేద. అఱయగే శ్రీభధాురసమణుడె అజితేడె. 
 



శీ్ర వివేు  శషశరధాభ స్తో తరభు - విళయణ 

59ళ ళలో కభు - 4 ళ నేజీ 

శ్రీ రసదాకఽవుళసవహో  ి– భాగళతాంఱో క్షీయస్సగయ భధన కతా శాందయభాంఱో శ్రీకరసమళణాయభు గురిాంచి 
చెుఫడుాంథ . అుుడె శ్రీభహావివేు లే అజితేతుగస ళచిు థేళథానళుఱకు శషకరిాంచాడె (8.5.9). తణార నహ థళేః 
శాంబూణాయమ్ లరైసజశయ అబళత్ శతః అజిణో ధాభ బగలసనాంళేన జగతః తిః. 
 

శ్రీ శతయథేలో లసవహవఠ  – శభయనఱ భధయధే గెఱళడాం, ఓడడాం అధే వివమయఱుాంట్ాయ. శ్రీభహావివేు ళునకు 
తృత లిక్ెైనలసయు శకఱ జగతేో ఱోన ఱేయు. శ్రీభహావివేు ళున జయాంచ్డాం అధే రళేు ఱేద. అాందళఱన 
శ్రీభహావివేు ళు అజితేడె. 
 

 554. కఽవు ః 
- శచిుథానాంద క్రీడాభూరిో. 
- నఱోతు ళయుభు గఱలసడె. 
- తన అనాంత కఱయయణ గుణభుఱణో బకుో ఱన ఆకరిీాంచ్లసడె. 
- ధాగలిగస బూమితు దతుు జీళశభఽథ ధ  కలిగిాంచ్లసడె. 
- కఽవు థైెాతృసమనడైెన లేదలసయశడె. 
- లసయశడైె లేదభుఱన విబజిాంచి బకుో ఱ భధోళయళస్సమభు స్సగిాంచి జాే ధోతుతోితు కలిగిాంచినలసడె. 
- క్సనరసతు, ణెలిమరసతు, ణెలిమజాఱతు, అాందరసతులసడె. శాంూయు బక్ూోక్ూ భయతరమే ఱబయమ ైనలసడె. 

ఓాం కఽష్సు మ నభః 
 

ఈ ధాభభు 7ళ, 59ళ ళలో కభుఱఱో శో తిాంఫడునథ . 
7ళ ళలో కభు. 58ళ ధాభభు. కఽవు ః – అగసీ షయః ళసఴాతః కఽష్తు  ఱోశణిాక్షః రతయ్నః 
59ళ ళలో కభు. 554ళ ధాభభు. కఽవు ః – లేదాః స్సాాంగోऽజితః కఽష్తు  దఽఢః శాంకయీణోऽచ్యతః 
 

ఈ రెాండె శాందరసభఱఱోన రదాన భావయక్సయుఱ విళయణ ఇఱయ ఉాంథ . 
58ళ ధాభభు. కఽవు ః  
శ్రీ ఴాంకయుఱు – తుయతిఴమమ ైన ఆనాందభు, అరమేమమ ైన అవహోతాభు – ఈ రెాండుాంట్ట శమేమలనభు 
కఽవేు డె. 
శ్రీ బట్టి ఱు – ళసఴాతభు, అవిచిినుభు అయన క్రడీావిధోదభుచే శథా ఆనాందభునకు ధఱలైనలసడె 
కఽవేు డె. 
 

554ళ ధాభభు. కఽవు ః 
శ్రీ ఴాంకయుఱు – కఽవు థైెాతృసమనడైెన లేదలసయశడె కఽవేు డె. 
శ్రీ బట్టి ఱు – నఱోతు ళయుభు కలిగినలసడె కఽవేు డె. 
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నఱోతులసడె కఽవేు డె – అను శ్రీ బట్టి ఱ లసయఖ్య గురిాంచి – బగళాంతేడె వుదధ శతా శాయౄుడె 
(తృసాంచ్భౌతిక థేశి క్సడె.). కనక ఆమన యాంగు నఱుుగస ఱేక తూఱమేఘఛామఱో రక్సశాంచ్ అదభత 
ళయుభు. ఉధాథ  లసయకయణభు శతరభు (3.4) రక్సయభు ‘కఽష్’ (దనుట్) అధే దాతేళుకు ‘నక్’ అధే 
దాతేళున జోడుాంచినుడె అథ , ‘కఽవర్ ళరేు’, యాంగున శచిాంచ్న. కనకధే థరా క్షకు, ఇనభుకు ‘కఽవు ’ 
అధే ధాభయాంతరసఱుధాుయ. ఈ ‘నఱోతు యాంగు’ ఆదాయాంగస భషభాయతాం ళసాంతియాాం (143.49)ఱోతు ఈ 
ళలో కాంఱో ‘కఽవు’ ధాభయతుక్ూ అయిాం చెుఫడుాంథ . 
 

కఽష్సమి మథే తూాం తృసయి బూణాా కఽష్సు మ స్త  భహాన్  
కఽష్తు  ళయుఴు మ ేమస్సమత్ ణనే కఽష్తు ऽషభయుు న 

అయుు ధా! ధేన నఱోతు క్ొమయగొడవలిధై బూమితు చీఱుడాం చేతన, నఱోతు యాంగు గఱలసడనగుట్ చేతన నను 
కఽవేు డె అాంట్ాయు. (ఇాంతకుభుాంద 58ళ ధాభాం విళయణఱో ఉథాషరిాంచిన ఇథే ళలో క్సతుక్ూ, ఇుుడె 
ఉథాషరిాంచిన ళలో క్సతుక్ూ శాఱుాంగస తృసఠయభేదాం ఉాంథ . ఇథ  తృసఠసయాంతయాం క్సళచ్ున). 
 

‘నఱోతులసడె’ అను శాందయభాంఱో శ్రీ వి.వి. రసభయనజన్ థ ళయరఫాంధభుఱనాండు నెకుక ఉథాషయణఱు 
చెతృసుయు –  

కణున్ ఏనమ్ కయుమ్ థెైళమ్ – ధాచిుమర్ తియుములు 

కరమియన్ ఒయు క్సఱ ై – తియుములు 3.7 
 

శ్రీ కఽవుదతో బయథాాజ లసయఖ్య – కయీతి బగలసన్ ఆణామనాం రతి ళయో ళయు యౄ ఱయళణయ భధర ీయస్త తకయీణేన 
ఇతి  కఽవు ః. 
 

కఽవణ ేఆణామనమ్ రతి బక్సో న్ శ స్ ాందరయేణ ఇతి కఽవు ః – తన రతి బకుో తు ఆతమన తన స్ ాందయయభుచే 
ఆకరిీాంచ్లసడె కఽవేు డె. 
 

శ్రీ ఴాంకయుఱ లసయఖ్య– లేదలసయశడె బగలసనతు అళణాయభు. ఆమధే కఽవేు డె ఱేథా కఽవు థైెాతృసమనడె. 
కఽవు థెైా తృసమనాం లసయశాం విథ ధ  ధారసమణమ్ రబుమ్ 

క్ోషయనయః ుాండరీక్సక్షానమహాభాయత కఽదభలేత్ – వివేు ురసణభు 3.4.5 

 

ధయమచ్కీభు యచ్యత ‘ధాగలి’, ‘లసయశడె’ అను భాలసఱన శభామయుశో   ఇఱయ చెతృసుయు – 

లేదభుఱన అభరిువిబజిాంచి లేదలసయశడె బకుో ఱ చితోభుఱాంద ళయళస్సమభు చేముట్కు క్షేతరభున 
దతుు వహదధాం చేళసడె. కనక ధారసమణుతు శాయౄుడైెన లేదలసయశడె కఽవు థైెాతృసమనడె. 
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శ్రీ చినమమయనాంద ‘నఱోతు’ అను శాయౄతృసతుు భరొక అదభతాంగస విళరిాంచాయు. ఇకకడ నఱుు యాంగు భన 
ఫుథ ధక్ూ, ఴక్ూోక్ూ, ఇాంథ రమయఱకు ణెలిమతు వివమయతుు శచిశో ాంథ . ఆక్సళసాంతరసలాం నఱోగస కననహాంచినట్టో . బక్ూో 
అధే థ లాణో భయతరమే ఆమన గురిాంచి ణెలివహక్ోళడాం జయుగళచ్ున. 
  
555. దఽఢః 
- బకో శాంయక్షణ క్ొరకు, ఫఱమ ైన, ఴక్ూోళాంతమ ైన ళూయష యౄభుఱు థాఱుులసడె. 
- తన శాంకఱుభు, భయట్, చేతఱఱో చ్ాంచ్ఱత ఱేతులసడె. 
- యభయతేమడె అను ఋజుళునాండు ఎఱయాంట్ట లసథాఱథాారస అయధా తనహుాంఫడజాఱతులసడె. 
తుశుాంఴమభుగస థేళథేళుడే. 
- భషో నుతమ ైన, భహాదభతమ ైన భహాఴక్ూోభాంతేడె. 

ఓాం దఽఢామ నభః 
 

‘దఽఢ’ అాంటే్ ఫఱమ ైన, తుఴుఱమ ైన, నెద్, వహియమ ైన అధే అరసి ఱన చెుళచ్ున. 
 

శ్రీ వి.ఎన్. లేథాాంత థేశకుఱ విళయణ – యలసశథేళుతు ళూయషభుఱు ఏభయతరభూ ఊహాజతుతభుఱు క్సళు. 
ఏభయతరభూ అశువిభుఱు క్సళు.  అవి దఽఢమ ైనవి. ఴక్ూోతు, ఫఱభున శువిభుగస ణెలిమజేమునవి. ఆ 
యౄభుఱన శమరిాంచి, దాయతుాంచ్ట్ బకుో ఱకు  కవిభు క్సద. శ్రీ నఽవహాంషభూరిో ఴక్ూో, రభాళభున 
ఆరసద ాంచ్ట్ళఱన బకుో ఱకు ఆ దఽఢతాభు శవహియమ ైన బక్ూోధొశగున. 
 

శ్రీ రసదాకఽవుళసవహో  ి– బగళాంతేడె నేరభ, కయుణ, లసతుఱయభు ళాంట్ట థ ళయగుణభుఱనాండు ఎనుడెన 
చ్లిాంచ్డె. దఽఢెడె. 
 

శ్రీ చినమమయనాంద – బగళాంతేడె ధయమశాంస్సి నమాంద, తృసశక్షణమాంద దఽఢెడె క్సతు ఴయణాగతేఱ ైన 
తృసపుఱటో్ మ తోతులసడె. 
 

శ్రీ నహ.బి. అణాు ాంగసరసచాయయ స్సామి – లేద రభయణభుఱు శ్రీభధాురసమణుడే థేళథేళుడతు తుశుాంఴమభుగస 
ణెఱుుచ్నువి. ఫాషయ కుదఽవేి ఱు ఎాందరెైధా, ఎతుు కులసథాఱు చేవహధా గసతు ఈ శతయభు తుఴుమమ ైనథ . 
కనక బగలసనడె దఽఢెడె. 
 

శి ఱణాాత్ ఫఱళణాాచ్ు దఽఢ ఇతయభిదమీణే – దఽఢౌ శి ఱో ఫఱలసన్ లస – దఽఢతాభు అనగస చాఱయ 
నెద్, చాఱయ ఫఱమ ైన, చాఱయ ఴక్ూోళాంతమ ైన గుణభు. తన ఴతరే ళుఱన యౄుభయడాతుక్ూ బగలసనడె 
దఽఢమ ైన యౄభుఱు ధరిాంచ్న. 
 



శీ్ర వివేు  శషశరధాభ స్తో తరభు - విళయణ 

59ళ ళలో కభు - 7 ళ నేజీ 

శ్రీ శతయథేలో లసవహవఠ  – శభుదర జఱభుఱన చెలిమలికటి్ తులినహలేమున. ఴరీయభున అవహిాంజయభు 
జీవిణాాంతభు తులినహముాంచ్న. బూమినైె గిరితయుఱు వహియభుగసనాండెన. ఇళతూు శఽఴహిఱో బగలసనడె 
తృ ాందయచిన దఽఢతా ఱక్షణభుఱు. 
 

556. శాంకయీణః 
557. అచ్యతః 
556,557. శాంకయీణోऽచ్యతః 
 

శాంకయీణః  
శాంస్సయాంఱో చేతధాచేతనభుఱ ైన ఆతమఱతుుాంట్టతు తనలైు ఱయగుక్ొధేలసడె. (ఆకరిీాంచేలసడె). 
 

శాంకయీణోऽచ్యతః  
రలమక్సఱభున అతుుాంట్టతూ తనలైు ఆకరిీాంచి లీనాం చేశక్ొాంట్ృ, తన థ ళయశాయౄాంనాండు ఎనుడెన 
చ్యతితు (బరాంఴభున) తృ ాందతులసడె. 
 

అచ్యతః 
- తన యఫరషమ స్సి నభునాండు ఎనుడ చ్లిాంచ్తులసడె. 
- తన బకుో ఱన ఎనుడ తనభు క్సతూమతులసడె. 
- జననభు, ళయోళఽథ ధళాంట్ట రిణాభభుఱకు ఱోనగసతులసడె. 
 

ఓాం శాంకయీణామ అచ్యణామ నభః 
ఓాం శాంకయీణామ నభః 
ఓాం అచ్యణామ నభః 
 

శ్ర ీఴాంయుఱు ‘శాంకయీణోऽచ్యతః’ అతు విళేవణభుణో కడున ఒక్ే ధాభాంగస రిగణిాంచాయు. శ్రీ రసఴయబట్టి ఱు 
‘శాంకయీణః’, ‘అచ్యతః’ అధే రెాండె ధాభభుఱుగస రిగణిాంచాయు. 
 

ఓాం శాంకయీణామ అచ్యణామ నభః 
శ్రీ ఴాంకయుఱు – ‘శాంకయీణోऽచ్యతః’ ధాభభునకు –  
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రలమక్సఱభున శయాజీళుఱన ఆకరిీాంచి, తనఱో ఱమాం చేశక్ొధే బగలసనడె ణానభయతరాం చ్లిాంచ్డె 
(చ్యతితు తృ ాందడె, తనాం క్సడె). ఆకరిీాంచేలసడె శాంకయీణుడె. చ్యతితు తృ ాందతులసడె అచ్యతేడె. లయవహ 
‘శాంకయీణోऽచ్యతేడె’. 
 

ఓాం శాంకయీణామ నభః 
శ్రీ బట్టి ఱు – ‘శాంకయీణః’ ధాభభునకు –  

శాంస్సర ేచిత్ అచిణోః ఆణామతు శభాం కయీణాత్ శభాం కయీమ్ నమతి – చిత్, అచిత్ ఱన శభాంగస అతుుాంట్టతూ 
తనలైు ఆకరిీాంచేలసడె, లసతుతు ఏకాం చేవేలసడె శాంకయీణుడె.  
 

శ్రీ కఽవుదతో బయథాాజ – శభయక్ కయీతి ఇతి శాంకయీణః. శ్రీ బగలసన్ శాజధాన్ ఆణామనమ్ రతి శాక్రయ ైః 
లసతుఱయ భయధరసయథ  గుణ ఃై కయీతి – చ్కకగస ఆకరిీాంచేలసడె శాంకయీణుడె. బగలసనడె తన థ ళయ లసతుఱయ 
యౄ గుణాదఱచే తన బకుో ఱన తనలైు ఆకరిీాంచ్న. 
 

ఇకకడ భూడె ధాభభుఱు ళయుశఱో ళచిునవి – దఽఢః, శాంకయీణః, అచ్యతః – వీట్ట కభీాం గురిాంచి శ్రీ 
రసదాకఽవుళసవహో  ిఇఱయ చ్కకగస విళరిాంచాయు. 
దఽఢః – ఫఱభు, వహియతాభు, శి ఱతాభు అధే ఱక్షణభుఱునులసడె. 
శాంకయీణః – శాంస్సయాంఱో చికుకకునులసరితు విభుకుో ఱన చేమడాతుక్ెై తనలైు ఱయగేలసడె. 
అచ్యతః – అతుుాంట్టతూ తనలైు ఱయగుతేధాుగసతు ణాన భయతరాం చ్లిాంచ్తులసడె. 
ఇథే దఽఢః, శాంకయీణః, అచ్యతః కభీయతుు ధయమచ్కభీు యచ్యత ఇఱయ విళరిాంచాయు – తూట్టఱో 
క్ొట్టి కుతృత తేనులసతుతు యక్షుాంచాఱాంటే్ భుాంద ఱయగేలసడె ఫఱాంగస ఉాండాలి (దఽఢః). తనలైుకు ఱయగసలి 
(శాంకయీణః). భుతుగితృత యేలసడుతు యక్షుాంచే శాంకఱుాం వహియాంగస ఉాండాలి గసతు ణాన భయతరాం చ్లిాంచ్రసద 
(అచ్యతః). 
 

ఓాం అచ్యణామ నభః 
‘అచ్యతః’ ధాభభు భూడెభయయుో  శో తిాంఫడునథ . 
11ళ ళలో కభు. 101ళ ధాభభు. అచ్యతః – అజః శరేా ఴాయః వహదధ ః వహథ ధ ః శరసాథ యచ్యతః 
35ళ ళలో కభు. 320ళ ధాభభు. అచ్యతః – అచ్యతః రత తః తృసర ణః తృసర ణథో లసశలసనజః 
59ళ ళలో కభు. 557ళ ధాభభు. అచ్యతః – లదేాః స్సాాంగోऽజితః కఽష్తు  దఽఢః శాంకయీణోऽచ్యతః 
‘చ్యతి’ అనగస డుతృత ళుట్, విడధాడెట్, జారితృత ళుట్, తనభగుట్. ఎనుడెన చ్యతితు తృ ాందతులసడె 
అచ్యతేడె. 
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ఈ ధాభభునకు శ్రీ బట్టి ఱ విళయణ – ఫరశ్మాంథరా థ  థేళతఱు కడా క్సఱకభీభున తభ తభ స్సి నభుఱన 
క్ోఱోుళుదయుగసతు శ్రీభధాురసమణుడె శథా శ్రీభధాురసమణుడే గనక అచ్యతేడె. ఇాందకు శ్రీ బట్టి ఱు 
ఉథాషరిాంచిన ళలో కభు –  

చ్యళధోతుతోి ముక్ేోవే ఫరశ్మాందర ళయుణాథ వే 

మస్సమన్ న చ్యళవ ేస్సి ధాత్ తస్సమత్ శాంక్రయోయవ ేఅచ్యతః 
ఫరషమ, ఇాందర, ళయుణాదఱు కడ జనమభు, అాంతభు, దవీబరాంఴభు ళాంట్టవి కలిగిముధాుయు. క్సతు తూళు 
లసతుకతీతేడళు గనక అచ్యతేడళు. 
 

శ్రీ రసదాకఽవుళసవహో  ి– క్సభయథ  గుణభుఱకు అతీతేడైెనాందన శ్రీషరి అచ్యతేడె. 
 

మస్సమత్ న చ్యత ూరోాऽషమ్ అచ్యతవేో  న కయమణా (భహాభాయతభు. ళసాంతియాభు 12.330.16).  థీతుతు 
ఴాంకయుఱు – శాయౄ స్సభరసధ యత్ న చ్యణో న చ్యళణ ేన చ్యవివయతి ఇతి అచ్యతః – అతు విళరాించాయు. 
ఆమన శాయౄ స్సభయధయభుఱఱో ఎనుడెన క్ొయళడఱేద (తనభు క్సఱేద). ఇుుడె క్ొయత ఱేద. 
ఇాంకభుథెనుడెన క్ొయత రసజాఱద. ఆమన లైబళభు, ఴక్ూో, స్ ాందయయభుఱు అూయాభుఱు, 
అనాంతభుఱు, అవిచిినుభుఱు. కనక ఆమన అచ్యతేడె. 
 

జీలసతమ కయమపఱభుఱన అనబవిాంచ్చ్ాండెన. యభయతేమడె క్ేళఱాం స్సక్షు. కయమఱకు అాంట్తులసడె. 
కనక అచ్యతేడె – అతు ధయమచ్కభీు యచ్యత విళరిాంచాయు. 
 

శ్రీ బట్టి ఱు ఇచిున భరొక లసయఖ్య – తన బకుో ఱన ఎనుడ విడధాడతులసడె అచ్యతేడె. ణేబయః రధేుబయః 
న అగతః అచ్యతః. బగలసనతు ఴయణుజొచిునలసరిక్ూ ఆమన ఎనుడ దయాం క్సడె. కనకధే 
తృసయిస్సయద య ై అయుు నతు యదాతుు నడుతృసడె. 
 

శ్రీ వి.వి. రసభయనజన్ ఉథాషరిాంచినథ  – మితరభాలనే శాంతృసర ోమ్ న తయజమేమ్ కథాచ్న థోష్త  మథాయనహ 
తశయ స్సయత్. ఎట్టళాంట్ట థోవభుఱునులసడైెధా  మితరభాళాంణో ధా దగగయకు ళవోే లసతుతు ఏ రివహితేఱఱోన 
తయజిాంచ్న – అతు రసభయమణాంఱో రసభుడధాుడె. 
 

న మ ేబక్సో ః రణఴయతి. ధా బకుో డెనుడ నశాండె (గీత). 
 

‘చ్యతభు’ అనగస భయయుు కడాన. ణైెతోరీమయయణయభు (10.11)ఱో బగళాంతేడె – ళసఴాతమ్ శళమ్ 
అచ్యతమ్ – అతు చెతృసుయు. బగలసనడె భయయుుఱకు అతీతేడె గనక అచ్యతేడె. 
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558. ళయుణః 
- ఆళరిాంచ్లసడె. 
- స్సమాంక్సఱ శయుయడె. 

ఓాం ళయుణామ నభః 
 

ళఽణ్-ళయణే – అనగస ‘కనహులేముట్’ – అధే థాతేళునాండు ఈ ధాభభున విళరిాంచాయు. (ఆళయణభు, 
ఆళఽతభు ళాంట్ట థాఱన  గభతుాంచ్నగున.) మ వహియ శయాభయళఽతయ ళయుణశుతే కథయణే – శభస్సో తుు 
ఆళరిాంచి ఉాండేలసడె ళయుణుడె. విరమణ ేశయాభధధేేతి ళయుణః – శకఱభున ఆళరిాంచిమునులసడె 
ళయుణుడె.  
 

ఈ ధాభభున విళరిశో  శ్రీ బట్టి ఱు ణైెతోరీయోతుతేో  (1.1) నాండు ఉథాషరిాంచాయు. యేన ఆళఽతాం ఖ్ాం చ్ 
థ ళమ్ భశాీం చ్. ఆక్సఴాంతరసలభు, శాయగభు, బూమి కడ అతతుచే ఆళరిాంఫడుమునువి. 
 

‘ళయుణ’ అను దభునకు ‘స్సమాంక్సఱ శయుయడె’ అతు కడ అయిభునుథ . స్సమాంక్సఱాంఱో శయుయడె 
తన క్ూయణాఱన ఉశాంషరిాంచ్క్ొతు తనధే కనహులేశక్ొాంట్ాడె. అఱయగే యమేఴాయుడె తననాండు 
ఉదభవిాంచిన దాాందా రళఽతోి కలిగిన జగభున తనమాంథే లీనభు చేశక్ొాంట్ాడె. అక్షయమ ైన చిత్ శాయౄ 
శతయభు శయుయతునాండు ఴక్ూో భరిము క్సాంతి యౄాంఱో ళయకోభగుచ్నుథ . ఇథ యే ‘శియణమమభు’ అతు 
ఉతువతేో ఱు క్రరిోాంచినవి. కనక ధారసమణుతు ళయుణుడతు, శయయధారసమణుడతు శో తిాంచ్ట్ 
శభుచితభతు శ్రీ చినమమయనాంద అధాుయు. 
 

ఈ భాంతరభునకు ధయమచ్కభీు యచ్యత చెనహున క్ొతుు ఆశక్ూోకయమ ైన అనబళభుఱు – ళయుణుడె 
జఱభుఱకు రబుళు. ళయుణుడె స్సమాంక్సఱు శయుయడె. ళయుణుడె శుభ థ కుకనకు అద తి. 
శయుయడె అశోమిాంచినుడె చీకట్టఱు ఆళరిాంచినట్టో గసధే థైెళచిాంతన ఱేతులసడె అాంధక్సయభుఱో 
చికుకక్ొతుతృత ళున. బగళాంతేతు తఱచినలసతుక్ూ జాే నథీభు భయయగదరిిమగున. 
 

559. లసయుణః 
- తనన ఆఴయీాంచినలసరి టో్ ఆదయభు గఱలసడె. 
- ళయుణుతు ుతరే ఱు – ళవహవేఠ డె, అగశో యడె. 
- తన బకుో ఱ కవిభుఱన ణొఱగిాంచేలసడె. 

ఓాం లసయుణామ నభః 
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ఈ ధాభభునకు శ్రీ  బట్టి ఱ లసయఖ్య – తాం స్సామిణేా న ళఽణుణ ేఇతి ళయుణః తతర భాలో లసయుణః. బగళాంతేతు 
రబుళుగస నభుమక్ొనులసడె ళయుణుడె. అట్టిలసరిణో శథా ణోడెాండెడులసడె లసయుణుడె, బగలసనడె. 
శ్ర ీబట్టి ఱ లసయఖ్యయధాతుక్ూ తుయుకోభు యచ్యత విళయణ – స్సామిణేాన ళఽణధవేే వహిణో లసయుణ ఈరితః. శ్రీ వి.వి. 
రసభయనజన్ తియుమోలు (1.10.9)నాండుము, నెరిమయఱయార్ తియుమోలు (5.4.5)నాండుము ఉథాషరిాంచాయు. 
 

శ్రీ ఴాంకయుఱ భావయభు – ళయుణశయ ఆతయమ్ ళవహవఠ ః అగస్తో య లస లసయుణః. ళయుణుతు ుతరే ఱనఫడె 
ళవహవేఠ డె, అగశో యడె లసయుణుఱు. వీరియుళుయున బగళాంతేతు అాంళసళణాయభుఱే. 
 

శ్రీ కఽవుదతో బయథాాజ విళయణ – లసయణమతి తులసయమతి విదమ్ శాజధాధామ్ ఇతి లసయుణః. శాజనఱ 
వితేో ఱన తులసరిాంచ్లసడె లసయుణుడె. 
 

560. ళఽక్షః 
- శతేుయువేఱకు ఆఴమీభుతుచ్ులసడె (చెట్టి తూడళఱ ). 
- ళఽక్షభుళఱ  వహియమ ైనలసడె. 

ఓాం ళఽక్షామ నభః 
 

ళఽజ్ - ళయణే -ఆఴయీాంచ్ట్ – అను దాతేళునాండు శ్రీ బట్టి ఱు ఈ ధాభభున విళరిాంచాయు. తూడతుచేు 
చెట్టి ఱయగస బగళాంతేడె బకుో ఱ వేద థీరిు లసరిక్ూ స్ ఱబయభు కలిగిాంచ్డాతుక్ూ శథా వహదధాంగస ఉాంట్ాడె. బకుో డె 
తనళద్కు రసలసఱతు లేచిముాంట్ాడె (శ్రీ నహ.బి. అణాు ాంగసరసచాయయస్సామి విళయణ). 
స్సధధాభయఴమీణాాచ్ు శరేా నశుషధాదనహ 
శయాశణాా జీళయణాాత్ ళఽక్ష ఇతయభిదమీణే 
శతేుయువేఱకు ఆదాయమ ైనలసడె, తన బకుో ఱ శభశో తృసభుఱన శశిాంచేలసడె, శభశో తృసర ణుఱకు 
ఫరతేకు ణెయులైనలసడె, అాందరిక్ర ఆదాయమ ైనలసడె కనక శ్రీభధాురసమణుడె ‘ళఽక్షభు’ అతు 
శో తిాంఫడెచ్ధాుడె. 
శ్రీ బట్టి ఱు చెనహున క్ొతుు భూఱభుఱు –  

తులసశ ళఽక్షః స్సధధామ్ ఆధాుధామ్ రసగతిః – రసభయమణభు. క్ూఴహకాంధక్సాండ 151.9. 
ళఽక్ష ఇళ శోఫద్  థ వి తివఠ ణేబయః – తుఴుఱమ ైన ళఽక్షభుళఱ  ఆక్సఴభునాంద తులిచిమునుథ  – 

భహాధారసమణోతువతేో  10.4 

 

ళేాణాఴారోతువతేో ఱో – ఏ ఫరషమభుకను ళేవీఠ మ ైనథ గసతు, లేరెనైథ గసతు, నెద్థ గసతు, చినుథ గసతు ఏథీ ఱేథో , 
ఏథ  ళఽక్షభుఱయగస ఆక్సఴభునాంద తుఱఫడుమునుథో , అట్టి ఫరషమభుచేత శభశో రాంచ్భు రిూయుమ ై, 
లసయోమ ై మునుథ . 
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శ్రీ ఴాంకయుఱు కడా – ళఽక్ష ఇళ శోఫద్  థ వి తివఠ ణేబయః – అధే లసక్సయధేు ఉథాషరిాంచాయు. క్సతు అాందఱో 
‘దఽఢమ ైన, తుఴుఱమ ైన, వహియమ ైన’ అను భాలసతుు గశీిాంచాయు. 
 

ఈ రాంచ్మే ఒక భహాళఽక్షభధే భాలసతుు తీవహక్ొతు శ్రీ చినమమయనాంద ఈ ధాభయతుు విళరిాంచాయు – 

ఊయధవభూఱ భధళసిఖ్మ్ అఴాతిమ్ తృసర షృయళయమమ్. (గీత 15.1). ఈ శాంస్సయభు ఊయధవ (నైెక్ూ) భూఱభుఱు 
(లేరలైు) కలిగి, క్ూాీంథ లైుకు క్ొభమఱు విశోరిాంచి, అళయమమ ై, లేదభుఱే ఆకుఱుగస కలిగి తిరగుణభుఱణో 
ళరిధఱుో చ్, వివమభుఱే చిగుయుట్ాకుఱ ై, భయనళఱోకభాంద కయమశాంఫాంధభుఱగు లేరలుణో గట్టిగస 
ధాట్ఫడుమునుథ . 
 

ఴఽతేఱఱో ‘ళఽక్ష’  అనుదభున వివిధ భాళభుఱఱో ఉయోగిాంచాయతు శ్రీ శతయథేలో లసవహవఠ  
ఉథాషరిాంచాయు –  

‘ళఽక్ష’ అనగస ‘చెట్టి ’ అధే భాళభు –  

ఊయధవభూఱ భధళసిఖ్మ్ అఴాతిమ్ తృసర షృయళయమమ్ – గీత 15.1 
ఊయధవభూఱ అలసక్ ళసఖ్ ఏవ అఴాతి శధాతనః – కఠోతువత్ 2.6.1 
ళఽక్షో న కాః – ఋగేాదభు 4.20.5 

 

‘ళఽక్ష’ అనగస ‘శయుయడె’ అధే భాళభు –  

కః వహా ద్ ళఽక్షో తుఴహఠ ణో భదయే అయుశః – ఋగేాదభు 1.182.7 
 

‘ళఽక్ష’ అనగస ‘వో ’ి అధే భాళభు –  

భరోయ న యోష్సభభి భనయభయనః – ఋగేాదభు 4.20.5 

 

‘ళఽక్ష’ అనగస ‘రకఽతి’ అధే భాళభు –  

థాా శరసు ః శముజా శఖ్యమయః శభయనమ్ ళఽక్షమ్ రవిశాజాణే – ఋగేాదభు 1.164.20 

 

‘ళఽక్ష’ అనగస ‘యభయతమ’ అధే భాళభు –  

మవహమన్ ళఽక్ష ేభయధాదః శరసు ః తువిఴాంణ ేశో ళణ ేచాऽద  విళేా ః – ఋగేాదభు 1.164.22 

 

ఇతుు శాయౄభుఱఱో ళయకోభయేయ శ్రీతులసశడె ‘ళఽక్షః’. 
 

ఈ ధాభభునకు శ్రీ శతయథేలో లసవహవఠ  భరొక అనబళభున కడ చెతృసుయు –  

లసర శ్చు - ఛేదధే – అను  దాతేళునాండు ‘ళఽక్షః’ థాతుు ‘చీలిులేముట్’ అధే భాళాంఱో కడ 
అనాయాంచ్క్ొనళచ్ున. బగలసనడె జీళుఱన లేయులేయు ఴరీయభుఱఱో ఫాంద స్సో డె. గషీ నక్షణరా దఱన 
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దయదయాంగస ఉాంచ్ణాడె. శయుయడె చీకటో్న చీఱుుణాడె. ఒక చెట్టి  తన పఱయఱన లేయులేయుగస అాంథ ాంచి 
అధేక ళఽక్షాఱు ఉదభవిాంచ్డాతుక్ూ థోషదభళుతేాంథ . ఇఱయ బగలసనడె ళఽక్షయౄుడైె అధేక యౄతృసఱఱో 
లఱుగొాందత శఽఴహితు ధాధావిధభుఱుగస చేముచ్ధాుడె. ఇఱయాంట్ట ళఽక్షతణాాతుు గశీిాంచినలసయు 
క్సభయదఱన చీలిు చెాండాడు శ్రీషరిమధడు కఱుతయుళున చేయగఱయు. 
 

ధయమచ్కీభు యచ్యత – ఈ ధాభభునాండు గీశిాంచ్ళఱవహనథ . చెట్టి నాండు చ్ాంచ్ఱమ ైన ఛామధేగసక 
ువకఱమ ైన పఱయఱన ఆశాంచాలి. క్ేళఱాం మయదళవైెధాయతుు తీశక్ొను దరోయధనడె తూడణో 
శరినెట్టి క్ొధాుడె.  శ్రీకఽవేు తు స్సయదాయతుు క్ోరిన అయుు నడె ళసఴాత శతఫఱయఱన తృ ాంథాడె. 
 

561. ువకరసక్షః 
- తృత ఴహాంచ్ (ుఴహి కలిగిాంచ్) కనుఱు కఱలసడె. 
- దమభుఱళాంట్ట కనుఱు కఱలసడె. 
- శభస్సో క్సఴభున లసయనహాంచిమునులసడె. 
- శయయచ్ాందర ఱు కనుఱుగస గఱలసడె. 
- దాయతుాంచినుడె షఽదమదమభున రక్సశాంజేములసడె. 

ఓాం ువకరసక్షామ నభః 
 

ఈ నహరమధాభభు రెాండెభయయుో  ళశో ాంథ . 
5ళ ళలో కభు. 40ళ ధాభభు. ువకరసక్షః – శామాంబూః ఴాంబురసథ తయః ువకరసక్షో భహాశానః  
59ళ ళలో కభు. 561ళ ధాభభు. ువకరసక్షః – ళయుణో లసయుణో ళఽక్షః ువకరసక్షో భహాభధాః 
 

40ళ ధాభభనకు తుయుక్ూో విళయణ –  

అక్షుణ ీుాండరకీ్ళే బక్సో నగషీ క్సరిణ ీ

మస్సయస్  ుాండరకీ్సక్షః వుేవవిళయుశో  తృసళకః 
తన బకుో ఱన అనగశీిాంచ్డాతుక్ూ ణాభయూళుఱన ఫద లిన కనుఱు గఱలసడె. ఈ ధాభభు అష్సి క్షరీ 
భాంతరభు. తృసళనకయభు. ఓాం ువకరసక్షామ నభః. 
 

561ళ ధాభభునకు తుయుక్ూో విళయణ –  

శణాాం రస్సద ళరేీణ తృత వక్ ేమశయ చాక్షుణీ 
ువకరసక్ష శు విజేేయో షయష్సి యుః నరతిళయధనః 
శతేుయువేఱమీద తన అనగషీభున ళరీిాంచి తృత ఴహాంచ్ ధేతరభుఱు కఱలసడె. ఈ ధాభభు అష్సి క్షరీ 
భాంతరభు. నరతికయభు. ఓాం ువకరసక్షామ నభః. 
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శ్రీ బట్టి ఱు ‘ుష్ - ుష్ ి  - ుఴహి కలిగిాంచ్నథ ’ అను దాతేళు ఆదాయాంగస ఈ ధాభభున లసయఖ్యయతుాంచాయు. 
శ్రీ స్సామిథేశకన్ తభ ‘శ్రీ బగళదాయన స్త తృసనభు’ఱో ‘స్సాగత ఉథాయ ధేతరమ్’ అతు శో తిాంచాయు. 
శ్రీయాంగధాధతు కనుఱు శథా బకుో ఱలైు చ్శో  కయుణన ళరిీస్సో య. శ్రీ దళసళణాయ స్తో తరభు 2ళ 
ళలో కభుఱో ఇఱయ లసర ళసయు – అయవిాంద గషధాతు తధాాన్ ఇళ దతో క్షణ రైీా క్షణ ైః. ఆ కనుఱు  ణాభయూఱ 
అడవిఱయ కయుణన ళరిీస్సో య.  
 

ువకయభుఱు అనగస ణాభయూఱు. కనక ణాభయూఱళాంట్ట కనుఱు కలిగినలసడె ువకరసక్షుడె. 
ఛాాంథోగోయతువతేో  (1.6.7)నాండు శ్రీ రసభయనజుఱు ఉథాషరిాంచిన భాగసధేు శ్రీ కఽవుదతో బయథాాజ కడా 
ఉథాషరిాంచాయు – తశయ మతాకతృసయశాం ుాండరకీమేళ అక్షుణీ. 
 

ువకయభనగస ‘విళసాాంతరసలభు’ అతు కడ. ‘అక్షు’ అనగస లసయనహాంచ్ట్. కనక ఆక్సఴభాంణా 
లసయనహాంచినలసడె ువకరసక్షుడె – అతు శ్రీ ఴాంకయుఱు చెనహున అరసి ధేు శ్రీ చినమమయనాంద కడా 
అనశరిాంచాయు.  
 

నైె అరసి ధేు శ్రీ శతయథేలో లసవహవఠ  క్ొాంత భయరసుయు. ువకయ - విళసాాంతరసఱయక్సఴభు. అక్ష - కనుఱు. 
శయయచ్ాందర ఱు కనుఱుగసనాండు ఆక్సఴభాంతట్టతు చ్చ్చ్నులసడె ువకరసక్షుడె. మశయ  శయయఴుక్షు 
ఴుాందరభయాంఴు ునయుళః (అధయాణ లేదభు 10.7.33) 
 

ువకయభు అనగస షఽదమదమభు అతుకడ చెుళచ్ున. దాయనభు చేవహనుడె షఽదమదమభున 
రక్సశాంజేములసడె ువకరసక్షుడె అతుకడ శ్రీ ఴాంకయుఱు చెతృసుయు. దాయనభున స్సధన చేము 
ఆయాంబదఴఱో బూర భధయాంకాంటె్ షఽదమాంనైె క్ేాంథీరకరిాంచ్డాం శఱబభతు ధయమచ్కీభు యచ్యత లసర ళసయు. 
 

 562. భహాభధాః 
- ఉథాయమ ైన, విస్సో యమ ైన భనశ కఱలసడె. 
- అతుతయ ఴక్ూోభాంతమ ైన భనశ కఱలసడె. 
- అనాంతమ ైన ఫుథ ధ , జాే నభు కలిగినలసడె. 

ఓాం భహాభనవ ేనభః 
 

శ్రీ బట్టి ఱు – బగలసనడె విళసఱ షఽదముడె. ఱోణైెన, విస్సో యమ ైన భనశ కఱలసడె. బకుో ఱన 
భతుుాంచ్లసడె. ఴయణాగతేఱ ైన తృసుఱన క్సచ్లసడె. థరౌ థ క్ూ తగినాంత శహామభు చేమఱేదతు 
చిాంతిాంచినలసడె. 
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శ్రీ ఴాంకయుఱు – భనవెళై జగత్ శఽఴహిాం శాంహాయాం చ్ కరోతి మః. అతు వివేు ురసణభు(5.22.15)ఱో ఉనుథ . 
ఆమన శాంకఱుభయతరభునధే, కరేమాంథ రమభుఱణో తు ఱేకుాండా, శఽఴహి వహితి ఱమయథ  క్సయయభుఱన 
తుయాశిాంచ్న. కనక శ్రీషరి భనశ భహాఴక్ూోభాంతమ ైనథ . 
 

శ్రీ శతయథేలో లసవహవఠ  – మాం మదేాాం థేళగణాః నహతయఴు ఉతృసశణే, తమయ భయమ్ అదయ మధేమయ అగుే 
మేదావినాం కుయు. అతు మజురేాదభు (32.14)ఱో ఉనుథ . అాంతట్ా అాంతరసయమి అయన ఆమనకు 
ణెలిమతుథ  ఱేద. అాందయౄ జాే నభు క్ొయకు ఆమనన ఆరసద స్సో యు. 
 

ధయమచ్కీభు యచ్యత – ఴరీయభు, ఇాంథ రమభుఱు, భనశ - వీతుఱో ఴరీయభు శి ఱమ ైనథ . భనశు 
అతుుాంట్టకాంటె్ శక్షమమ ైనథ . భనశ ళఱనధే ఇాంథ రముఱు, తథాారస ఴరీయభు ళరిోాంచ్న.  బగలసనడె 
అతుుాంట్టకాంటె్ శక్షమతయుడె. అతుు క్సయయభుఱకు భూఱభు. 
 

 

 

 

(1) శీ్ర నయవహాంషన్ కఽవుభయచార ిఆాంగో యచ్నకు ఇథ  ణఱెుగు అనలసదభు.  
(2) బగళథీగ త ళలో కభుఱ ణాతుయయభు గీణానెరస్, గోయఖ్ూర్ రచ్యణనాండు.  
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బఖలహన్ బఖహానంద ీఴనభాయ్ సలాముధః |  
అదతి్యయ జ్యయతిరహదతి్యః షశశిణు యగతిషతో్భః || (60) 

 

 
 

 

 

563. బఖలహన్ 

- ూజ్తూముడు. ూజ్యయలందరిలోన ూజ్యత్భుడు. 
- షభఖమీ ైన శడుగ ణభులు షంూయుభుగహ ఔయౌగినలహడు. 
- ఈత్పతోి రళమభులన, ఖత్ాఖత్భులన, విదయ ఄవిదయలన తె్యౌవనలహడు. 

ఒం బఖఴత్ ేనభః 
 

షయవశమే రత్యతూఔ ఔఱయయణఖుణఴతో్మా 
ూజ్యయత్ ూజ్యత్మో యోऽస్ౌ బఖలహతుతి వఫ్యత్.ే 
లోఔంలో ఈనన రతిదయగగ ణాతుకూ ఄనేకహనేఔ షదగ ణాలు ఔలలహడు. ఄందచేత్ ూజ్యయలందరిలోన ూజ్యయడు 
బఖలహనడు ఄతు లుఴఫడుచనానడు. 
 

షఔల ఔఱయయణఖుణ రిూయగు డు, దోశయశిత్ణడు ఄయనందన శ్రీభనానరహమణుడు బఖలహనడు, 
ూజ్యతూముడు ఄతు శ్రీ బట్టు లు లహయకాయతుంచాయగ. ‘బఖ’ ఄనన దాతుకూ శడుగ ణ ైవవయయభులు ఄతు ఄయథం ఈంది 
కహతు శ్రీబట్టు లు ఇ నాభలహయకాయనాతుకూ అ ఄయథం తీషకోలేద (త్యగలహతి నాభమ ైన ‘బఖహా’ లహయకాయనాతుకూ 
శ్రీబట్టు లు అ ఄరహథ తున ఈయోగించాయగ.) ఄయతే్ ఆత్య లహయకాయనఔయోలు ‘బఖలహన్’ నాభ విఴయణఔు అ ఄయథం 
తీషకొనానయగ. ూజందగినలహడు ఖనఔ బఖలహన్ ఄతు శ్రీ బట్టు ల లహయకయ. ఄభయకోవ లహయకాయనంలో 
‘బజ్మత్ ఆతి బఖః’ ఄతు ఈంది. ఄది శ్రీ బట్టు ల విఴయణఔు షరితృత త్ణంది. 
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శ్రీ వంఔయగలు ‘బఖ’ ఄనగహ శడుగ ణ ైవవయయభులు ఄనన ఄయథంలో ‘బఖలహన్’ నాభభున లహయకాయతుంచాయగ. 
ఆందఔు విశణు ురహణభు (6.5.74)నండు రభాణం చెతృహపయగ. 
ఐవవయయవయ షభఖీషయ వీయయషయ మవషః శ్రీమః 
జ్యా న ల రైహఖయ యోళ్చై ఴ శణాు ం బఖ ఆతీరిణా 
ఐవవయయభు (రబుత్), వీయయభు, మవషస, వరి, జ్యా నభు, ల ైరహఖయభు – ఄనే అయగ ఖుణాలు షంూయుభుగహ 
ఔయౌగిముననలహడు బఖలహన్. ఇ ళలో కహతుకూ తృహఠహంత్రహలునానయ. ‘వీయయషయ’ ఫదలుగహ ‘ధయమషయ’ ఄతూ, ‘జ్యా న 
ల ైరహఖయయోऽళ్చైఴ’ ఫదలుగహ ‘ల ైరహఖయషయ ఄథ మోక్షషయ’ ఄతూ ఔూడా ఈనానయ.. 
 

శ్ర ీఔాశుదతో్ బయదావజ్ విఴయణ – బగో జ్యా నాద ిశట్కమ్ విదయత్ ేతుయతివమమ్ మవమతునతి బఖలహన్. 
తుయతివమమ ైన జ్యా నాది శడుగ ణభులు ఔయౌగినలహడు బఖలహనడు.  
ఇ శడుగ ణభుల ఖురించి శ్రీ రహధాఔాశుళహవో  ిచెపన విఴయణ – 

(1) ఐవవయయభు – ఄతునంటి్ ై అధిత్యభు (ఇవవయత్). బఖఴంత్ణడు ఄతునంటి్కూ, ఄతున కహలభులందన 
రబుఴు. అమనఔు లేయగ రబుఴు లేడు. అమన యమేవవయగడు. న త్షయ ఇళ ేఔవైన (తైె్తో్రీమాయణయ 10.10). 
(2) వీయయభు – ఎంత్టి్లహడున ైన జ్యంచలహడు. ఄనంత్వకూోభంత్ణడు. ఈఖమీ్ వీయమ్ భహావిశణు మ్. 
(3) మవభు – కీరిో. ఄందయగన అమననే షో తింత్ణయగ. త్షయ నాభ భసదయవః (తైె్తో్రీమాయణయఔభు 10.1). 
(4) శ్రీ – షంద. శ్రీభహాలక్ష్ుమతు ఴక్షషథలభున దాయౌైనలహడు శ్రీతులహషడు. శ్రీమం లక్ష్మ్ం ఓలామ్ 
ఄంబికహంఖం. అమ  బఖఴంత్ణతుకూ తుత్రహనతృహయతు. క్ష్షంతిషంఴరిితు. 
(5) జ్యా నభు – బూత్ బవిశయదవయోభానభులతూన అమనకెయగఔయే. అమన బూత్బఴయబఴత్ ర్బుఴు. మః 
షయవజా్ షయవవిత్ మషయ జ్యా నభమం త్ః (భుండకోతుశత్ణో  1.1.9). 
(6) ల ైరహఖయభు – బఖఴంత్ణతుకూ ఎట్టఴంటి్ ఫంధభులు, ఔయమపలాదలు, వికహయభులు ఴరిోంచఴు. ష లహ 
ఄమభాత్ామ ఫరసమ ఄకహభ భమః (ఫాసదాయణయఔభు 4.4.5) 
 

శ్రీ వంఔయగలు భరొఔ లహయకాయనభు ఔూడా విశణు ురహణభులోతు ళలో ఔభు (6.5.78) అధాయంగహ చెతృహపయగ. 
ఈత్పతోిం రళమం చెఴై బూత్ానాం అఖతిం ఖతిం 

లేతోి విదాయభవిదాయంచ ష లహచోయ బఖలహతుతి. 
ఈత్పతోి, రళమభు, ఖత్ాఖత్భులు (షాఴు షంహాయభులు), విదయ, ఄవిదయ – వీతుతు షంూయుభుగహ 
న రిగినలహడే బఖలహనడతు చెపఫడున. 
 

564. బఖహా 

- షహడుగ ణయ రిూరిత్ణడు. ఔఱయయణఖుణభులు షంూయుభుగహనననలహడు. 
- రళమకహలభున షఔల షందలన సరించి త్నమందే య్నభు చేవకొనలహడు. 
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ఒం బఖఘ్నన నభః 
 

బగెచషో  ఔఱయయణఖుణ ైః షయవం షయవత్ర ఖచఛతి 

మళహైస్ౌ బఖహా తృతర ఔోః శడయు షకదామఔః 
బఖభు ఄంటే్ అయగ ఖుణభుల షభుదామభు. వీటి్తు షయవత్ర ధరించిముంట్ాడు ఔనఔ అమన ‘బఖహా’. 
ఇ నాభభు శడక్షరీభంత్రభు. షకరదభు. ఒం బఖఘ్నన నభః. 
 

విశణు ురహణభులోతు ళలో ఔభు (6.5.74) –  

ఐవవయయవయ షభఖీషయ వీయయషయ మవషః శ్రీమః 
జ్యా న ల రైహఖయ యోళ్చై ఴ శణాు ం ఴరోగ  బఖషమాత్ః 
ఄనే ళలో కహతున శ్రీ వంఔయగలు ఆంత్ఔుభుందటి్ నాభమ ైన ‘బఖలహన్’ లహయకాయనంలో ఈదాసరించగహ, శ్రీ బట్టు లు 
ఄదే విశణు ురహణళలో కహతున ఇ ‘బఖహా’ నాభ లహయకాయనంలో ఈదాసరించాయగ. శ్రీ బట్టు లు చెపన భాశయభు – 

బఖ వఫ్మాన్ ష ఔఱయయణ ఖుణాన్ సతోు త్ణ ఖచఛతి. ‘బఖ’ వఫ్భు దావరహ తె్లుఫడున అయగ ఔఱయయణ 
ఖుణభులన ఔయౌగిముననలహడు. (సతోు - ఖచఛతి - ల ళళులహడు). ‘హా’ వఫ్భునఔు ‘నావనభు చేముట్’ 
ఄనే ఄయథభుననది. ఈదాసయణఔు ‘వీయహా’. కహతు శ్రీ బట్టు లు ‘హా’న ‘సతోు’ ఄతు ఄనవయంచాయగ. శ్రీ ఔాశుదతో్ 
బయదావజ్ ఔూడా ఆదేవిధంగహ – బఖం భాహాత్మయం జశతీ్ ెఖచఛతి తృహర తృత నతి ఆతి బఖహా – ఄతు లహర ళహయగ. 
 

శ్రీ వంఔయగలు ‘హా’ ఄనగహ ‘షంసరించట్, సరించట్’ ఄనన ఄయథంలో ఇ నాభభున లహయకాయతుంచాయగ. 
ఐవవరహయదిఔమ్ షంహాయ షభయ ేసతోు ఆతి బఖహా. రళమ షభమభున షఔల ైవవయయభులన 
యూుభాులహడు ‘బఖహా’.  ఇ ఄరహథ తున శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ  కొంచెం తే్డాగహ వివదీఔరించాయగ. ఄంత్నఽ 
త్నలో య్నం చేషకోఴడమే ఆఔకడ షంహాయం. ఔనఔ ఆది నావనం కహద, ఈత్పతోి స్హథ నాతుకూ చేయైడం ఄతు శ్రీ 
చినమమానంద లహయకాయతుంచాయగ. 
 

ధనభు, కీరిో ఴంటి్వి ళహవవత్ం కహదతు, లహటి్టో్ మోసభు  ంచకొనఴద్తు ఇ నాభభు భనఔు 
ఈదోోధించనతు ధయమచఔభీు యచయత్ విఴరించాయగ. 
 

 565. నంద ీ

      అనంద ీ

- నందగోుతు ఔుభాయగడు. 
- శడుగ ణ ైవవయయ రిూయగు డఖుట్చేత్ అనందమే షవయూ షవభాఴభులుగహ ఔయౌగినలహడు. 
- త్న బఔుో ల స్హంఖత్యభుఴలన షదా షంత్యఴంచలహడు. 
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- త్న బఔుో లఔు అనందభు ఔయౌగించలహడు. 

ఒం నందని ేనభః 
ఒం అనందని ేనభః 
 

శ్రీ బట్టు లు ‘నందీ’, ‘అనందీ’ ఄనే రెండు నాభభులన చెతృహపయగ. శ్రీ వంఔయగలు ‘అనందీ’ ఄనే నాభభునే 
చెతృహపయగ. శ్రీ బట్టు లు రెండు నాభభుల విఴయణన షంఔయషణఴూయసభూరిోయనైన ఫలరహభాఴత్ాయభు 
యభుగహ ఄనవయంచాయగ. శ్రీ వంఔయగలు శ్రీఔాషహు ఴత్ాయభున ‘అనందీ’ నాభభునఔు ఄనవయంచాయగ. 
  
నందగోుతు ఔుభాయగడు ఫలరహభుడు. ఇమన షంఔయషణఴూయస విబలహఴత్ాయభు. ఔనఔ ‘నందీ’. ఆదే 
నాభభునఔు శ్రీ చినమమానంద – నందగో ఔుభయన్ నారహమణన్ – ఄతు చెతృహపయగ. 
 

శ్రీ వంఔయగలు ‘అనందీ’ ఄనగహ షచిైదానంద షవయూుడతు విఴరించాయగ. ఎందఔంటే్ షఔల ైవవయయభులు 
బఖలహనతుకూ రిూయుభుగహ ఈనానయ. షకషవయూత్ావత్ అనంద ీ– షరహవబుః షందభిః షభాదిత్ావత్ 
అనంద.ీ 
 

శ్రీ బట్టు లు ‘అనందీ’ ఄనగహ గోఔులంలో షయగవలఔూ అనందభు ఔలుఖజే్వన ఫలరహభుడు ఄతు లహర ళహయగ. 
ధయమచఔీభు యచయత్ ఆదే ‘అనందీ’ నాభభునఔు – గోఔులంలో ఄందరికీ అనందం ఔయౌగించిన శ్రీఔాశణు డు 
– ఄతు లహర ళహయగ. 
 

శ్రీ ఔాశుదతో్ బయదావజ్ విఴయణ – నందతి షభాదిమతి ఆతి నంద.ీ త్న బఔుో లఔు షభాదిితు, అనందభున 
ఔలుఖజే్ములహడు ‘నందీ’. శ్రీ చినమమానంద విఴయణ – బఖలహనతుకూ వయణాఖత్ణల ైనలహయగ అమన 
అనందభున ఄందకొందయగ. ఇ రెండు భాఴభులన ‘అనందీ’ నాభభునఔు ఔూడ 
ఄనవయంఴచైన. 
 

ధయమచఔీభు యచయత్ – భన షవభాఴభు షవత్ఃవదిభుగహ అనందభమభు. కహతు ఔనలు భూషకొతు 
చీఔటి్తు ఄనబవించినట్టో గహ భనభు జ్యా నభున ఴదలుకొతు దఃకభులన ఄనబవిషో నానభు. ఔనఔ 
బఖఴంత్ణతు, భరిము భన అనంద షవభాఴభున తె్యౌవకొతు ఇ దఃకభులనండు విభుఔుో లభు 
కహఴచైన. బఖఴంత్ణతు బకూోత్య ఄరిైంచట్యే ఆందఔు స్హధనభు. బఖఴంత్ణతుటో్ ధాయనభుత్య 
షంూయుభుగహ యఴవుల ైన కహయణంగహనే గోఔలు షచిైదానందభున ఄనబవించాయగ. ఒం నందని ేనభః. 
ఒం అనందిన ేనభః. 
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566. ఴనభాయ్ 

ఴనభాలన ధరించినలహడు. 

ఒం ఴనభాయౌన ేనభః 
 

షవషాజ్త్యబూత్ షఽక్ష్షమణాం భాలమా తుత్యయోఖత్ః 
ఴనభాయ్ షభకాయత్య సయషహు రోు  బూశణరదః 
త్న చేత్ షాఴుంఫడున ంచబూత్భులన, త్నామత్రలన భాలగహ ధరించినలహడు ఴనభాయౌ. ఇ నాభభు 
ఄషహు క్షరీ భంత్రభు. అబయణరదభు. ఒం ఴనభాయౌనే నభః. 
 

షదా ల ైజ్మంతీభాలన ధరించలహడు ఴనభాయౌ. వఫ్, షపయశ, యష, యూ, ఖంధభులన డు ఐద 
త్నామత్రలఔు ఄధిషహు నదేఴత్ ల ైజ్మంతీభాల. ఇ ంచత్నామత్రలన భనభు ంచేందిరమభులదావరహ 
ఖశీిషో నానభు. ఆవి ంచబూత్భులఔు షంఫంధిత్భులు. 
 

ఴనభాల ఄంటే్ ఄడవిూల భాల. స్హధయణంగహ ఐద యంఖుల ూలన ఴనభాలలో ఔూయగస్హో యగ. 
ంచబూత్భమమ ైన షఔల జ్ఖత్ణో న త్న ఔంఠభునంద ధరించలహడు ఴనభాయౌ ఄతు ఆఔకడ 
ఖశీింఴల న. 
 

భన షఔలేందిరమభులన బఖలహనతుటో్ య్నభు చేవ. తువైలమ ైన బకూోత్య బఖలహనతు ఄరిైంచఴల నతు 
ధయమచఔీభు యచయత్ లహర ళహయగ. 

 
త్న నాఖయౌత్య నదతిు భయుషో నన ఫలరహభుడు. 1650 కహలు చిత్రం. వికీడుమానండు 

567. సలాముధః 
సలభు, ఄనగహ నాఖయౌతు, అముధభుగహ ధరించినలహడు. 

ఒం సలాముధామ నభః 
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సలం చ షత్త్ం వయం ధత్ేో  యోऽస్ౌ సలాముధః 
వయకహయయ షభాదయరోథ  ఴషవరోు  భంత్రనామఔః. 
ఎలో లేళల నాఖయౌతు ధరించి ఈండేలహడు సలాముధడు. ఇ నాభభు ఄషహు క్షరీ భంత్రభు. ఴయఴస్హమం 
పయౌషో ంది. ఒం సలాముధామ నభః. 
 

శ్రీ వంఔయగల విఴయణ – సలం అముధం ఄషయ ఆతి సలాముధః – నాఖయౌతు అముధభుగహ ఖలలహడు 
సలాముధడు. ఇ నాభభు శ్రీ ఫలరహభాఴత్ాయభున షో తించనది. 
 

శ్రీ బట్టు ల విఴయణ – ంచబూత్భుల షభాదిికెచ శ్రీభనానరహమణుడు త్న చేత్ నాఖయౌ ధరించి రెచత్ణఴల  తు 
చేమున ఖనఔ సలాముధడు. 
 

568. అదతి్యః 
- దేఴకీ నందనడు. ూయవజ్నమభులో దేఴకూయే ఄదితి. 
- ఄదితి, ఔవయులఔు జ్తుమంచిన శ్రీలహభనభూరిో. 
- ‘అ’ ఄన బీజ్యక్షయభుచే రషననడఖు షంఔయషణుడు. 
- మోక్షభున రస్హదించలహడు. 

ఒం అదతి్ాయమ నభః 
 

ఇ దిఴయ నాభభు 5ఴ, 60ఴ ళలో ఔభులలో షో తింఫడునది. 
5ఴ ళలో ఔభు. 39ఴ నాభభు. అదిత్యః – షవమంబూః వంబురహదిత్యః ుశకరహక్ష్ో భహాషవనః 
60ఴ ళలో ఔభు. 568ఴ నాభభు. అదిత్యః – అదతి్యయ జ్యయతిరహదిత్యః షశశిణు ః ఖతిషతో్భః 
 

39ఴ నాభభునఔు లహర వన ఄయథభులు –  

- షఽయయభండల భధయఴరిోయనై ఫంగహయగఴయుభుత్య రకహశ్రంచ ుయగశణడు. 
- దావదళహదిత్ణయలలో విశణు ఴు. 
- షభషోభున రకహశ్రంజే్వ తృత ఴంచలహడు. 
- ఄదితియొఔక ఔుభాయగడైెన లహభనడు. 
ఆఔ 568ఴ నాభభునఔు తె్లుఫడున ఄయథభులు –  

ఄఴరహు దేఴ తృహర తృత య మః అదిత్యః రకిీరిోత్ః 
ఄదితిరే్ఴక ీత్స్హయః అదతి్యయలహ సయత్యత్ః 
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త్నఔు బీజ్యక్షయమ ైన ‘ఄ’కహయభుచే తృ ందదగినలహడు. ఖత్ జ్నమలో ఄదితిగహ ఈనన దేఴకూ ఖరహభన 
జ్తుమంచినలహడు. అదిత్ణయడు. శ్రీ బట్టు లు ‘దేఴకీనందనడు’ ఄనే ఄరహథ తున తె్లుుత్ూ విశణు ధయమభు 
(93.44)నండు రభాణం చఽతృహయగ – 

దాక్ష్షమణ ిత్వం ఄదితిః షంబూత్ా ఴషధాత్లే 
తుత్ెయైఴ త్వం జ్ఖదాి తీర రస్హదం త్ ేఔరోభయసమ్ 

దాక్ష్షమణీ! తూఴు బూబృ ై జ్తుమంచిన ఄదితివి. తూఴు జ్ఖనామత్ఴు. తూఔు రభాణభులు. 
 

శ్రీ వంఔయగల విఴయణ – ఄదిత్ాయం ఔవయతృహత్ లహభన యూణే జ్యత్ అదిత్యః – ఔవయుతుకూ ఄదితిమంద 
లహభనయూభున ఄఴత్రించిలహడు అదిత్ణయడు.  
 

శ్రీ ఔాశుదతో్బయదావజ్ చెపన రభాణభు –  

భాదరభావ ేవత్ేక్ష్ ేదావదళహయం వుబలహషరే 
ఔవయతృహత్ ఄదిత్రేహమత్ణః బఖలహన్ లహభనః ఄబలహత్ 

 

శ్రీ బట్టు లు చెపన భరొఔ విఴయణ – ‘అ’ఴరహు త్ అత్ః ఆత్యః తృహర యః ఆతి అదతి్యః – షంఔయషణుతు బీజ్భంత్రభు 
‘అ’. అ బీజ్భంత్రభుచేత్ తృహర ో ంచలహడు అదిత్ణయడు. 
 

శ్రీ చినమమానంద విఴయణ – అత్ - విశణు ఴునండు, ఆత్య-లబుంచనది. అదతి్య- విశణు ఴు దావరహ రస్హదింఫడు 
మోక్షభు. ఄటి్ు  మోక్షభున రస్హదించలహడు అదిత్ణయడు. 
 

త్యగలహతి నాభభులన శ్రీ బట్టు లు ‘నారహమణాఴత్ాయభు’ యభుగహ లహయకాయతుంచాయగ. ‘నారహమణ’ 
నాభభు ఄత్యంత్ గోయభు. ఄయనన ‘నారహమణ’ నాభభు నారహమణాఴత్ాయభునఔూడ తె్లుున 
ఄతు శ్రీ వి.వి.రహభానజ్న్ చెతృహపయగ. శ్రీభహావిశణు ఴు ఫదరికహవభీభులో నయనారహమణ ఄఴత్ాయభులన 
దాల ైన. 
 

569. జ్యయతిరహదతి్యః 
- దిఴయరకహవభుత్య విరహజలుో చనన షఽయగయడు. జ్యయతిశ యూుడైెన అదిత్ణయడు. 
- షఽయయభండలాంత్యగత్మ ైన జ్యయతిమందనన యభాత్మ. 
- షఽయగయతుఴల  (ఔంటె్ చాల) రకహశ్రంచలహడు. 

ఒం జ్యయతిరహదతి్ాయమ నభః 
 

షభషో త్ేజ్యసయణ జ్యయతిషహ దీయత్ ేచ మః 
ష ల  ైస్హయత్ జ్యయతిరహదతి్యః నలహరోు  జ్యా నదామఔః 
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ఄతున తే్జ్షసలన త్నలో ఏకీబవించేషకొనఖల తే్జ్షసత్య రకహశ్రంచేలహడు. ఇ నాభభు నలహక్షరీ 
భంత్రభు. జ్యా నదామఔభు. ఒం జ్యయతిరహదిత్ాయమ నభః. 
 

ఆత్తు తే్జ్షసభుంద షఽయగయతు తే్జ్షస ల లల లతృత త్ణననది. శ్రీబట్టు లు చెపన లహయకాయనభు – దిలహయవైయయ 
జ్యయతియమమత్ావత్ ఄూయవః జ్యయతిరహదతి్యః. ఆందఔు శ్రీ బట్టు లు భహాభాయత్భు ళహంతియవభు (344.90) 
నండు ఈదాసరించాయగ – తుశ్రభాతు చ త్జే్యంవ ఫరహామచెఴై అషనాత్ చయత్ః – నయనారహమణులు బఴుతుత్య 
(యగదర తుత్య) ముదిభు చేవనుడు షఔల తే్జ్షసలు కహంతిశీనభులయనయన. ఫరసమఔూడ త్న 
అషనభునండు చయౌంచెన. 
 

శ్రీ వంఔయగల లహయకయ – జ్యయతిఴ షవిత్ాభండలే వథత్ః జ్యయతిరహదతి్యః – ఄనగహ షఽయయభండల భధయభున ఈనన 
తే్జ్యభమభూరిో.  
ధయేమః షదా షవిత్ాభండల భధయఴరీో 
నారహమణః షయవజ్యషన షతునవిశఠ ః 
కమేూయలహన్ భఔయఔుండలలహన్ కూరీట్ ీ

హార ీశయిణమమ ఴుయిాత్వంకచఔఃీ 
దామషనావనడైె, కేమూయ భఔయ ఔుండల కూరీట్ధారియనై, వంకచఔభీులన ధరించి రకహశ్రంచచనన 
శియణమమభూరిోమఖు శ్రీభహావిశణు ఴున ధాయతుంచచనానన. 
 

శ్రీఔాశుదతో్బయదావజ్ విఴయణ – దోయత్త్ ేదీయతి ఆతి జ్యయతిః, జ్యయతిః అదిత్య ఆఴ ఆతి జ్యయతిరహదతి్యః – 
షఽయగయతుఴల  రకహశ్రంచలహడు జ్యయతిరహదిత్ణయడు. ఆందఔు అమన చెపన రభాణభులు –  
లేదాసమతే్మ్ ుయగశమ్ భహాంత్మ్ అదిత్యఴయుమ్ త్భస్హ యస్హో త్ – ళేవత్ావవరోతుశత్ణో  3.8 

షయవషయ ధాత్ాయమ్ ఄచింత్యయూమ్ అదతి్యఴయుమ్ త్భస్హ యస్హో త్ – బఖఴదీగ త్ 8.9 

 

ఇళహలహస్త యతుశత్ణో లోతు ళలో ఔభు (డా. కోీవి తృహయథస్హయధి ఈదాసరించినది) – 

శయిణమయనే తృహత్ేరణ షత్యస్హయ శతి్ం భుకం 

త్త్ త్వం ూశనన తృహఴాణు షత్యధరహమమ దాశుయే 
ఒ యమేవవరహ! షఴయుకహంతిత్య రకహశ్రంచే తూ బింఫం ఫరసమలోఔదావరహతున భూత్లా ఔపముననది. ఒ 
షఽయయబఖలహనడా! ఴరత్తుశణఠ డన ైన నేన, షత్ాయతున దరిశంచడాతుకూ వీలుగహ ఫరసమలోఔదావరహతుకూ భూత్లా 
ఈనన తూ కహంతితు ఔకస్హరి ఈషంసరించకో. ఄుపడు నేన షత్యభారహగ తున చఽడఖలుఖుత్ాన.  
ఒం జ్యయతిరహదిత్ాయమ నభః. 
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570. షశశిణు ః 
- ఄతృహయమ ైన షసనభు ఔలలహడు. 
- క్షబృంచలహడు. 
- భనకొయఔు ఄబృత్మ ైన ఔశుభులన బరించలహడు. (త్ాన ఔయమయశిత్ణడైె ఔూడాన). 
- వత్ణర ఴులన జ్యంచలహడు. 
- బఔుో లు షభరిపంచినలహతుతు రతిత్య ఖశీించలహడు. 
- దవందవభులన షశించలహడు. 

ఒం షశిశుల ేనభః 
 

ఇ ుణయనాభభు 16ఴ ళలో ఔభులోన, 60ఴ ళలో ఔభులోన కీరిోంఫడునది. 
16ఴ ళలో ఔభు. 146ఴ నాభభు. షశిశణు ః – భార జశణు ః భోజ్నం భోకహో  షశశిణు ః జ్ఖదాదజి్ః 
60ఴ ళలో ఔభు. 570ఴ నాభభు. షశిశణు ః – అదతి్యయ జ్యయతిరహదిత్యః షశశిణు ః ఖతిషతో్భః 
 

(1) ఄతృహయమ ైన షసనభు ఔలలహడు షశిశణు ఴు. 
ఄనేఔ ఄరహధభులన షశించలహడు (ఄరహధ షసనాత్ షశశిణు ః) ఄతు లహయకాయతుషఽో  శ్రీబట్టు లు 
నారహమణుతుకూ, యగదర తుకూ జ్యగిన తృత రహట్ాతున రస్హో వించాయగ. రహజత్ణడైెన శ్రఴుతు ఄరహధభున 
బఖలహనడు భతునంచాడట్. ఆద ఫసృళహ ఫాణాషయగతు కహతృహడడాతుకూ శ్రఴుడు విశణు ఴుత్య చేవన ముదిం 
ఖురించి కహఴచైన. శ్రీ వి.వి. రహభానజ్న్ శ్రవుతృహలుతు త్పదాలన శ్రీఔాశణు డు భతునంచిన ల ైనాతున 
ఈదాసరించాయగ. శ్రీ రహధాఔాశుళహవో  ిరహభామణంనండు శ్రీరహభుతు ఴయున – క్షభమా ాథ్వీ షభః – న 
ఈదాసరించాయగ. ఄంతే్ కహఔుండా బఖలహనడు దేఴకూ, ఄదితి, కౌషలయ ఴంటి్ క్షభాభూయగో లఔు జ్తుమంచి లహరి 
క్షభాఖుణభులన ుణికూుచైకొనానడట్. 
 

శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ  విఴయణ – ‘షసనభు’ ఄనేది బఖఴంత్ణతు త్త్వభుగహ ఄతుషో ననది. అమన 
షవభాఴభు, ధయమభు, నడఴడుఔ – ఄతూన ‘షశించట్’త్య తుండుముననవి. షసత్ ేత్దియమః త్తీశలః త్త్ాసధః. 
షాఴులో అమన షసనత్త్వభు ఄణుఴణుఴునా రతిబింబిషో ంది. ఈదాసయణఔు వరీయం ఫయగఴున, 
ధరహమలన, కహరహయలన తుయౌముంచే ఄవథంజ్యభు. 
 

డా. కోీవి తృహయథస్హయధి శ్రీకెచఴలయస్హయధిలో లహర వనది – ఫరహామదభింత్ణ షసనాత్ షశశిణు రితి ఔథయత్.ే ఫరహామదల 
ఄరహధభులన షశించలహడు షశిశణు ఴు. షసత్ ేఆతి షశశిణు ః. దేఴత్లయొఔక ఄరహధభులన 
షశించినలహడు షశిశణు ఴు. 
రస్హదమాభాష బఴః దేఴం నారహమణం రబుం 

వయణం జ్ఖత్ాభాదయం ఴరణేయం ఴయదం సరంి 
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త్దెఴై ఴయదో దేఴః జత్కోీ ధః జత్ంేదిరమః 
రతిభాన బఴతో్త్ర యగదేరణ షసషంజా్త్ః 
జ్ఖభులఔు అదియనైనలహడు, షయవళేశీణు డు, ఄబూశుభులన ఆచైలహడు, షఔలతృహయశిత్ణడు, 
షయవలహయఔుడు ఄయన శ్రీభనానరహమణుతు యగదర డు తృహర రిించాడు. ఄుపడు శ్రీభనానరహమణుడు కోభు 
తృత య, రతిత్య యగదర తుత్య ఔయౌవతృత మాడు. ఒం షశిశులే నభః. 
 

(2) క్షబృంచలహడు షశిశణు ఴు. 
146ఴ నాభం లహయకాయనంలో శ్రీబట్టు లు బఖఴంత్ణతు క్షభాఖుణాతున విస్హో యంగహ కీరిోంచాయగ. అమనఔు 
వయణాఖత్ణల ైన బఔుో ల ఄచాయభులన శ్రీతులహషడు త్పఔ భతునంచన.  తృహర క్, ఉయివంచ, షంచిత్ానామ్, 
ఫుధాయ, ఄఫుధాయ, షఔల కహయణ ైః, షయవదా, షయవథ్ా చ, రచీమ భానానామ్, విధ ితుఴధే ళహషన 
ఄతిలంగనాత్ామనామ్, స్హధాయణానామ్, ఄతి స్హధాయణానాం చ, స్హవఴజ్యా  తుందాతూనామ్, షయవం షశేన 
వేవనా దషసహానామ్, షవబఔో విశమాణాంచ, ఄనఴధకిహనామ్, ఄరహధానామ్, షశశిణు ః. ూయవజ్నమలో 
చేవనవి, ఇ జ్నమలో చేవనవి, షంచిత్భులు, తె్యౌవ చేవనవి, తె్యౌమఔ చేవనవి, ఄతున ఄంఖభులత్యన, 
ఄతున ఆందిరమభులత్యన ఄతున విధభులుఖ చేవనవి, ళహషోభిుల విధితు ఄతిఔబీృంచి చేవనవి, ళహషోభిులన 
తృహటి్ంచఔుండ చేవనవి, బఖలహనతు తుందించి దఽఴంచినవి, భాఖఴత్ణలన తుందించి దఽఴంచినవి – ఄతున 
విధభుల ైన తృహపభులన క్షబృంచలహడు షశిశణు ఴు. ఒం షశిశులే నభః. 
 

వయణాఖతి ఖదయభులో శ్రీబఖఴదరా భానజ్యలు భనమొనరించే కొతున దాయగణాచాయభులన చెప భన 
క్ష్షన శ్రీయంఖనాధతు క్షభన ఄరిించాయగ – భనోలహకహకయనఃై ఄనాదకిహల రఴాతో్ ఄనంత్ ఄఔాత్య ఔయణ ఄఔయణ 
బఖఴదచాయ భాఖఴత్ాచాయ ఄషసయ ఄచాయ యూ నానావిధ ఄషసయ ఄచారహన్ అయఫి కహరహయన్ ఄనాయఫి 
కహరహయన్ ఔాత్ాన్ కూీమభాణాన్ ఔరశియభాణాన్ వై షరహవన్ ఄళశేత్ః క్షభషవ. భనషచేత్ గహతు 
భాట్లచేత్గహతు చేత్లచేత్గహతు చేవన ఄచాయభులన; ల ఔకలేననతున జ్నమలంద చేవన తృహభులన; 
చేమఔూడతు నలు చేముట్ఴలన గహతు, చేమఴలవన నలు చేమఔుండుట్ ఴలన గహతు తృత ర ఖుడున 
ఄనంత్ తృహభులన; బఖఴంత్ణతు టో్న, భాఖఴత్ణల (బఖఴదభఔుో ల) టో్న చేవన ఄచాయభులన; 
షశింరహతువి, క్షబృంరహతువి ఄయన నానావిధ ఄచాయభులన; ఆపటి్కే ండునవి భరిము ఆంకహ 
ండతువి ఄయన తృహభులన; ఆదిఴయఔు చేవనవి, ఆుపడు చేషో ననవి, భరిము ఆంఔభుంద 
చేమఫో ఴునవి ఄయన తృహభులన – ఄంత్ణలేతు ఄతున తృహభులన భతునంచ రబూ. ఄతున 
తృహభులన బఖఴంత్ణడు తుళేశశంగహ క్షబృస్హో డు. ఄందఔు అమనఔు వయణాఖత్ణలభు కహఴల న. ఆదియే 
రతోి. 
 

(3) ఔయమయశిత్ణడైెఔూడా భనకొయఔు ఄబృత్ ఔశుభులన షశించలహడు షశిశణు ఴు. 
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గోఴయినగిరితు త్న లేరయౌ ై ఎతోినట్టో గహ జ్ఖనానధడు ఎతున ఄరహధభులు జ్రిగినాగహతు భతునంచి షఔల 
బుఴనభులన బరించిముండున. 
 

(4) వత్ాఴులన జ్యంచలహడు షశిశణు ఴు (షసతే్ - జ్యంచన). 
శియణాయక్ష్షది దశు రహక్షషలన షంసరించిన శ్రీఴరహసభూరిోయే షశిశణు ఴు. 
 

(5) బఔుో లు షభరిపంచినదాతుతు రతిత్య ఖశీించలహడు షశిశణు ఴు. 
బఔుో లు షభరిపంచిన త్రభుగహతు, ుశపభుగహతు, పలభుగహతు, త్యమభు(జ్లభు)గహతు రతిత్య 
ఖశీించలహడు, ఖశీించి త్ాోన ందలహడు షశిశణు ఴు. ఆది అమన ఖుణభు ఄతు శ్రీ ఔాశుదతో్బయదావజ్ ఇ 
నాభభున లహయకాయతుంచాయగ. షశతి్ణమ్ త్ాోమ్ ఄనబవిత్ణమ్ బఔో ఈసాత్ెఃై పలాదబిుః శ్రలమ్ మషయ 
ఆతి షశశిణు ః – స్త ధమ్ త్ాోమ్ ఄనబవిత్ణమ్ షవజ్న వఴేమా శ్రలమ్ ఄషయ ఆతి షశశిణు ః. 
 

(6) దవందవభులన షశించలహడు షశిశణు ఴు. 
ఇ నాభభునఔు శ్రీ వంఔయగల లహయకయ – దవందావతు శ్రత్యషహు దతీు షసత్ ఆతి షశశిణు ః – బఖఴంత్ణడు 
శ్రత్యశుభులు, షక దఃకభులు ఴంటి్ దవందవభులఔు ఄతీత్ణడు. ఫదరికహవభీభులో నయనారహమణులుగహ 
శ్రీదేఴుడు చేవన త్షస ఇ విశమభున తె్లుుచననదతు శ్రీ ఄనంత్ఔాశుళహవో  ిలహర ళహయగ.  
ఒం షశిశులే నభః. 
 

571. ఖతిషతో్భః 
- ధయమభాయగభున  ఫో ధించలహరిలో ఈతో్భుడు. 
- వయణాఖత్ణలఔు ఈతో్భ ఖభయభు. 
- యమోత్కాశుమ ైన అలంఫనభు భరిము ఄందరిఔంటె్ గొపలహడు. 

ఒం ఖతిషతో్భామ నభః 
 

ఇ నాభభున షదగతిః త్భః, ఖతిః షతో్భవై, షత్ త్భః ఖత్ెఃై – ఆలా ఄనేఔ విధాలుగహ విఴరించాయగ. 
 

శ్రీ బట్టు ల లహయకయ – ష ఏఴ యభ ధరహమధవదశే్రఔత్వేన ఖతిః షతో్భః - ఖత్ౌ రత్యయత్ త్భః – బఖలహనడు 
గీత్, లేదభులఴంటి్ ధయమళహషోభిులన రస్హదించాడు. ధయమభులనదేశ్రంచ ఖుయగఴులలో అమన 
ఈతో్భుడు. జ్ఖదగ యగఴు. ఖతిషతో్భుడు. 
 

శ్రీ వంఔయగల లహయకయ – ఇ నాభభు బఖలహనతు ‘ఖతి’, ‘షతో్భ’ ఄనే రెండు ఖుణాలన షఽచిషో ంది. ఖతివై 
ఄస్ౌ షతో్భవై ఆతి ఖతిషతో్భః. అమనే ఄందరికూ ఖతి (అవమీభు) భరిము ఄందరిఔంటె్న గొపలహడు 
(షత్-త్భః). ఔనఔ ఖతిషతో్భుడు. 



శీ్ర విశణు  షసషరనాభ స్తో త్రభు - విఴయణ 

60ఴ ళలో ఔభు - 12 ఴ జేీ 

 

శ్రీ రహధాఔాశుళహవో  ిలహయకయ – కోయఴలవనలహతులో షరోవతో్భుడైెనందన బఖలహనడు ఖతిషతో్భుడు. ఎందఔంటే్ 
అ శ్రీభనానరహమణుడు షసనభు ఔలలహడు భరిము క్షబృంచలహడు (షశిశణు ఴు). తృహులన ఔూడా 
క్షబృంచి అవమీబృస్హో డు ఔనఔ అమనన అవీయంచడమే త్గిన ఔయోఴయభు. 
 

శ్రీ ఔాశుదతో్ బయదావజ్ – ఖంత్ఴయ స్హథ న ేఖతి రయోఖః. ల ళుఴలవన చోట్టన ‘ఖతి’ ఄనన దం షఽచిషో ంది. 
ఄలా చేయఴలవన షరోవతో్భస్హథ నం సరిచయణ షతునధియే. శ్రీభనానరహమణ చయణ స్హతునధయమఴే 
షరోవతో్భమ్ ఖంత్ఴయమ్. 
 

శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ  ఔూడా ఆదే భాలహతున చెతృహపయగ –  

ఖతి వఫద్న  ఆస ఖతిరహవమీః ఖాసయత్ ే

త్ేన ఖతిరహశ్రీత్ానామ్ ళేశీఠ త్మో ఖతిషతో్భః 
ఒం ఖతిషతో్భామ నభః 
 
 

 
 

 

(1) శీ్ర నయవంసన్ ఔాశుభాచార ిఅంఖో యచనఔు ఆద ిత్లెుఖు ఄనలహదభు.  
(2) బఖఴదీగ త్ ళలో ఔభుల త్ాత్పయయభు గీత్ా రస్, గోయకూర్ రచయణనండు.  
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