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572. షధనాా 

షళలభనమ ైన ధనషున ధర ంచినలహడు. 

ఓం షధనాన ేనమః 
 

ష - చకకతు, మంగళకరమ ైన ధనషున ధర ంచినలహడు ఄతు ఇ నామమునకు ఄరథము. ఇ నామ 
విఴరణలో లహయఖయయనకరోలు వివిధ ఄనభఴములన రషో తించారు. 
 

శ్రీ భట్టు లు – క్షీరస్హగర మధనానంత్రం ఈద్భవించిన ఄమాత్ం గుర ంచి దేఴదానఴుల మధయ భీకరమ ైన తృత రు 
జర గ్వ ంది. ఄుడు శ్రీమహావిశణు ఴు ధనషున ధర ంచి ఄషరషంహారం కహవించాడు. షళలభనం ధనః 
యషయ షః షధనాా. 
 

శ్రీ వంకరులు – ళలభనమ్ ఆందిరయయదమియం ళహర్గ ధనః ఄషయ ఄవో  ఆతి షధనాా. శ్రీమహావిశణు ఴు 
చేతిలోననన ళహర్గము ఄనే ధనషు షకల ందిరయముల ై అయనకునన ఄధిత్యమునకు షంకైత్ము. 
ఆంద్కు శ్రీ రహధాకాశు ళహవో గి్వహరు విశణు ురహణము (1.22.69)నండి ఈదాసర ంచారు – 

భూతాదంి ఆందిరయయదంి చ దిాధా ఄసంకహరం ఇవారః 
భిభర ో  వంఖరూేణ ళహర్గరూణే చ వథ త్మ్ . 
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ఇ ళలో కం చెన షంద్రభం – వివాంలో షకలములూ భగఴంత్ణతు అయుధములు ల దా ఄంగ్వహల ై 
అధారడి ఈనానయ. షకల ందిరయములు,ఄసంకహరము భగలహనతుచేత్ ళహర్గము ఄనే ధనషు రూంలో 
ఄధీనమ ై ఈనానయ. 
 

శ్రీమదార మయయణము – యుద్ధ కహండము – రహఴణఴధ 

(శ్రీమయన్ శ్రీమతోిరుమల ుర శళెళ లంేకట్ కోనతృహచారుయలు రచించిన “షంద్రకహండము”నండ.ి) 
 

మయత్యౌ లుకులచేత్ షమర ంజైయబడిన రహముడు బరసమచేత్ ఆఴాబడిన, యుద్ధ ములో తిరుగుల తు గ్వొ 
బాణమున ూరాము భగఴంత్ణడెైన ఄగషో ాడు త్నకిచెెనో ఄట్టు , బుషలు కొట్టు చనన షరముఴల  రకహింంచచనన 
బాణమున తీవ న. అ బాణము రెకకలంద్ లహయుఴు, ముయౌకియంద్ ఄగ్వ న షఽరుయలు, బరుఴునంద్ మేరు మంద్ర 
రాత్ములు ఄధిష్హు న దేఴత్లుగ్వహ ఈంద్రు. దాతు వరీరము బరసమమయము. ఄది ధఽమముతో కూడిన 
రళయకహలయగ్వ నఴల  రజాయౌంచచండెన. 
 

మహాబలళహయౌయ ైన రహముడు అ బాణమున లేదో కోరకహరము ఄభిమంతిరంచి ధనషు ై షంధించెన. ఄుడు 
షరాభూత్ములు భయడినవి. భూభు కంంచెన. రహముడు ధనషున బాగుగ్వహ లయగ్వ  స్హఴధానచిత్ణో డెై అ 
బాణమున రహఴణుతు ై రయోగ్వ ంచెన. ఴజరర యుధముఴల  ఎదిర ం వకయముగ్వహతు అ బాణము రహఴణుతు 
సాద్యమున బరదా్లుకొట్టు న. రహఴణుతు తృహర ణములన సర ంచి రకోముచేత్ ూయబడినదెై భూభులో రలేింంచెన. 
ద్ చడీచుడు ల కుండా తిర గ్వ  రహముతు ఄముమలతృొ దిలో తిర గ్వ  రలేింంచెన. రహఴణుడు తృహర ణములన విడిచి 
రధమునండి నేల ై కూల న. ... ...... 
 

లహనరులు రహముతు విజయమున, రహఴణుతు ఴధన గూర ె చెుకొనచ గ్వొగ్వహ సరషధాానములు చేవర . దేఴ 
ద్ంద్భి మధరముగ్వహ మో్రగె్వన. షగంధ భర త్మ ైన లహయుఴు షఖకరముగ్వహ వీచెన. రహముతు రధము ై 
ుశఴరషము డెన. దేఴత్లు, చారణులు ‘బాగు బాగు’ ఄతు ళరశీఠ లహకయములు యౌకిర . రహముడు ఆలయ షగీీ్వలహంగద్ 
విభీశణుల కోర క తీరెెన. దేఴత్లు మనఃళహంతితు తృొ ందిర . దికుకలు రషననములయ యన. 
 

త్త్షో  షగ్వీీఴ విభీశణాంగదాః 
షసాదిాళరష్హః షస లక్ష్మణాషోదా 
షమతే్య సాష్హు  విజయనే రహఘఴం 

రణేऽభిరహమం విధనిాభయ ూజయన్ 

మమట్ షగీీ్వఴ విభీశణ ఄంగద్లు, లక్ష్మణుడు, ఆత్ర భుత్ణర లు యుద్ధ ములో రహముతు విజయముచేత్ షంతోఴంచి, 
ఄత్తుతు షభూంచి, మనోసరుడెైన అ రహముతు యధావిధిగ్వహ ూజంచిర . 
 

ష త్ణ తుసత్ ర ుః వథ ర రతిజఞ ః 
షాజన బలయభిఴాతో రణ ేరరహజ 

రఘుకుల నా నంద్నో మసౌజర 
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వో ది్వగణ రైభి షంఴాతో యధనాే రః 
రఘుఴంవ రహజులకు అనంద్కరుడెైన అ రహముడు వత్ణర ఴున చం, రతిజఞ  తులుుకొతు, యుద్ధ రంగములో త్న 
భుతరా ద్లతోన, వ ైనయముతోన కూడినలహడెై, దేఴతాగణములతో కూడిన ఆంద్ర తుఴల  రకహింంచెన. 
 

573. ఖణడ రవుః 
- ఖండిత్మ ైన (ముకకల ైన) రవుఴు (గండరగ్వొడడ యౌ) కలలహడు. 
- వత్ణర ఴులన ఖండించెడి రవుఴు కలలహడు. రవురహముడు. 

ఄఖణడ రవుః 
- ఎద్రుల తు రవుఴున ధర ంచినలహడు. రవురహముడు. 

ఓం ఖండరవుల ేనమః 
ఓం ఄఖండరవుల ేనమః 
 

తీఴర కోతృహత్రవులహ రౌద్ర షరహా నఖండనాత్ 

ఆత్ణయకోః ఖండరవుః నలహరుళలోక వినావకః 
రుద్ర తుతో యుద్ధ ం జర గ్వ నుడు భుకికయౌ కోంతో ఄత్తు గండరగ్వొడడ యౌతు ఖండించినలహడు . ఇ నామము 
నలహక్ష్రీమంత్రము. షకల ద్ఃఖహార ణి. ఓం ఖండరవుల ేనమః. 
 

ఖన - భేద్న - ఄఴధారణ (ఖది - భేద్నే - ముకకలు చేయుట్); రమ్ వాణతి ఆతి రవుః వత్రమ్ 

ఖండరవుః - విర గ్వ న గ్వొడడ యౌ కలలహడు (శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ ). 
 

మరొక విధంగ్వహ (శ్రీ కాశు ద్తో్ భరదాాజ) – ఖండయతి వత్రర తుతి ఖండః, ఖండః రవుః యషయ ఆతి 
ఖండరవుః – వత్ణర ఴులన ింక్షించ గ్వొడడ యౌ కలలహడు ఖండరవుఴు. 
 

ఇ నామ విఴరణలో శ్రీ భట్టు లు విశణు ఴునకు, రుద్ర నకు జర గ్వ న యుదాధ తున గుర ంచిన ళలో కహతున 
రస్హో వించారు. ఆకకడ భగలహనతు రవుఴు ఖండింబడినది గనక అయన ‘ఖండరవుఴు’ ఄయనాడు. 
ఄథ రుద్ర విఘయతారధం ఆఴకహమ్ నర ఈద్ధ రన్ 

మంతెైవిె షముయయోజరష స్త  భఴత్ రవురమహాన్ 

క్షిత్వె షసస్హ రుదేర ఖండనమ్ తృహర లహన్ షోథా 
త్తోऽసమ్ ఖండరవుః త్త్ః రవుఖండనాత్. 
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ఄుడు రుద్ర తు ద్ండించడాతుకి నరుడు ఒక గడిడ రకన తీవకొతు మంతిరంచగ్వహ ఄది గ్వొ రవుఴు 
ఄయయంది. అ రవుఴు రుద్ర తుల ైు బలంగ్వహ లేయబడింది కహతు ఄది విర గ్వ తృత యంది. ఄలయ 
జర గ్వ నట్టనండి నేన ‘ఖండరవుఴు’ ఄనే నామంతో లుఴబడాడ న. 
 

శ్రీ వంకరులు ఇ నామమున రవురహమయఴతారరముగ్వహ లహయఖయయతుంచారు. జమద్గ్వ న కుమయరుడైెన 
రవురహముడు గ్వొ రవుఴున ధర ంచి వత్ణర ఴులన ఖండించాడు. శ్రీ వంకరుల  ‘ఄ-ఖండ-రవుః’ ఄతు 
కూడా ఇ నామయతున చెఴచెననానరు. ఎద్రుల తు రవుఴు కయౌగ్వ నలహడు ఄఖండరవుఴు. 
 

574. దారుణః 
- బాసయ, ఄంత్ః వత్ణర ఴులన చీయౌెలేయులహడు (దారణాత్ దారుణః) 
- ధరమవిరుద్ధ ముగ్వహ నడచలహర తు కఠ నముగ్వహ ింక్షించలహడు (దారుణతాాత్ దారుణః) 

ఓం దారుణాయ నమః 
 

శ్రీ భట్టు ల లహయఖయ – బాహాయభయంత్రహర  దారణాత్ దారుణః. బాసయ వత్ణర ఴులన, ఄంత్ఃవత్ణర ఴులన 
షంూరుముగ్వహ నావనము చేయులహడు. 
 

శ్రీ వంకరుల లహయఖయ – షనామరా విరోధనిామ్ దారుణతాాత్ దారుణః. ద్శు మయరాములో నడచలహర తు 
కఠ నముగ్వహ ింక్షించలహడు. ఆలయ ింక్షిచడం కూడా లహర తు తృహవిముకుో లన చేవ కహతృహడడాతుకై ఄతు శ్రీ 
చినమయయనంద్ విఴర ంచారు. 
 

త్రులహతి 10 నామములన లహయషభగలహనతు రంగ్వహ విఴర ంచారు. 
 

575. ద్రవిణరద్ః 
ధనమున రస్హదించలహడు. 

ఓం ద్రవిణరదాయ నమః 
 

ళహషోంి త్ద్రథం ద్రవిణం రద్దాతి జనాయ యః 
లహయస్త  భూతాా సర స్హుక్షాత్ ద్రవిణరద్ ఈచయతే. 
స్హక్షాత్ణో  శ్రీమనానరహయణుడే లహయషతుగ్వహ ఄఴత్ర ంచి జనలంద్ర కీ ళహస్హో ర లు ఄనే ధనాతున ఆచిె 
ద్రవిణరద్డు ఄనబడాడ డు. 
 

శ్రీ భట్టు లు త్మ లహయఖయయనంలో ళహషోిధనం గుర ంచి చెతృహరు. లహయషతు ధాయనళలో కం – 

ఴసన యై లహమసవేో న షరాళహస్హో ర రథ షంచయమ్ 
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ద్క్షణిేన చ ళహస్హో ర రహథ న్ అదవింవె యథావథ తాన్ 

షకల ళహషో ిఄరహథ లన ఎడమచేతితో ధర ంచి, కుడిచేతితో లహట్ట ఄరహథ లన లహయఖయయతుషఽో  ఈండే లహయషమసర షకి 
నమస్హకరము (కుడిచేత్ ఈదేవముద్ర ధర ంచియుననలహడు). 
 

లహయస్హయ విశణు రూతృహయ లహయషరూతృహయ విశు ల ే

నమ్ర ల  ైబరసమతుధయ ేలహవష్హఠ య నమ్రనమః 
లహయషడు స్హక్షాత్రో  శ్రీమహావిశణు ఴు షారూము. ఄలయ లహయషతు రూంలో ఈనన విశణు ఴుకు, 
బరసమజరఞ నమునకు తుధియ ైన ఴవశణఠ తు ముతుమనమడైెన లహయషనకు నమస్హకరము.  
 

శ్రీ వంకరుల లహయఖయయనములో ‘ద్రవిణము’ ఄనగ్వహ ‘ధనము, షంద్’ ఄనే స్హధారణ ఄరథము ఈననది. ద్రవిణం 
లహంచుత్ం భకైో భయః రద్దాతి. భకుో లు కోర న షంద్న రస్హదించలహడు ద్రవిణరద్డు. ‘ద్రవిణము’ ఄనన 
ద్ము ‘ద్రఴము’ ఄనగ్వహ కహఴలవనుడు ఈయోగ్వ ంచద్గ్వ నది, తులకడ ల తుది ఄనన భాలహలన 
శ్ర ీరహధాకాశు ళహవో ,ి శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ  విఴర ంచారు. 
 

ద్ధాతి రత్నమ్ ద్రవిణమ్ చ దావుఴ ేఄగ్వనై షఖయై మయఋష్హమ్ ఴయమ్ త్ఴ  – ఋగ్వైాద్ము 1.94.1.4. 
యతాకమయవేో  జుసృమయషోనోన ఄషో ఴయం స్హయమ త్యోరయణణామ్ – యజురైాద్ము 40.16. 
 

ధరమచకీము రచయత్ – ేరయోధనము, ళరయీోధనము ఄతు రెండు విధములు. ేరయోధనము స్ౌఖయమున 
రతితు కయౌగ్వ ంచన కహతు కహలకమీమున కశు ముల  కయౌగ్వ ంచన (డబుు, కుట్టంబము, ఄధికహరము ఴంట్టవి). 
ళరయీోధనము బంధములన తొలగ్వ ంచి మ్రక్ష్మునకు అరామున షగమము చేయున. నచికైత్ణడు 
ేరయోధనము ఴలద్తు, యముతునండి ళరయీోధనమున గశీ ంచెన.  

 

576. దవిిషాక్ 

     దిఴషాక్ 

- అకహవమున షాింంచినలహడు. 
- రహవిద్యదాారహ షరామున షాింంచలహడు. 
- వివాము మయత్రమే గ్వహక వివామున ఄధిగభుంచిన వరీరము కలలహ డు. 
- లహమనాఴతారమున ఄడుగుతో అకహవమున షాింంచినలహడు. 
- అకహవమునంటే్ వివారూమున ఄరుు ననకు చఽనలహడు. 
- షఽరహయది ఖగ్వోళములకు ఄంత్రహయభు. 

ఓం దివిషాళర నమః 
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ఓం దఴిషాళర నమః 
 

(1) శ్ర ీభట్టు ల విఴరణ – రయయ విద్యయయ యషువం షావతీతి ర ైద ేదవిిషాక్ స్త చయత ేతుత్యం . 
రవిదాయజరఞ నముఴలన రమత్త్ామున రమద్మున షాింంచలహడు. 
  

(2) శ్ర ీరహధాకాశు ళహవో  ి– ఛాందో గ్వోయతుశత్ణో  (1.12.6)లో „తిరతృహద్స్హయమాత్మ్‟ ఄతు ఈననది. భగలహనతు  
వరీరములో నాలుగఴ భాగము వివారూమ ైయుననద్తుయు, త్కికన వరీరము వివామునకు ల లుల 
విషోర ంచియుననద్తుయు వాతిలహకయము. 
 

(3) శ్రీ కాశు ద్తో్ భరదాాజ – (దిఴషాక్) లహమనాఴతారమున త్న ఄడుగుతో అకహవమున షాింంచినలహడు . 
 

(4) శ్రీ చినమయయనంద్ – అకహవమునంట్టచనన వివారూమున శ్రీకాశణు డు ఄరుు ననకు చఽ న. 
 

(5) శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ  – ఋగ్వైాద్ము(10.168.1)లో 
లహత్షయన మశ మయం రధషయరుజనేనతి షోనయననషయ ఘోష్హ 
దవిిషాగ్వహయంత్యరుణాతు కాణాననతో ఏతి ాథలిహయరణైుమషయమ్. 
వాత్ణలలో దివిక్ష్యమ్, దివిక్షితా, దివిచరహః, దివిజరః, దివియజః, దివియోతుః, దివివాత్ః, దివిశద్ః, దివిషద్మ్ 
ఴంట్ట ఄనే క ద్ములు షఽరుయతు షఽచిషఽో  లహడారు. షఽరుయతుకి, ఆత్ర గసీములకు 
ఄంత్రహయభుయ ైనంద్న శ్రీసర  దివిషాక్. 
  
నభఃషావం దోీమనకేఴరుం 

లహయతాో ననం దోీవిళహల నేత్రమ్ 

ద్ాష్హు వశ  తాాం రఴయథతిాంత్రహతామ 

ధాతిం న విందాభు వమం చ విష్తు  – గ్వీత్ 11.24 

శే విష్తు ! తూ రూము ఄంత్ర క్ష్మున తాకుచననది. ఄది ఄనేక ఴరుములతో దేదీయమయనమ ై 
ల లుగుచననది. కహంత్ణలన విరజముమ విళహల నేత్రములతో, విషోర ంచిన మఖములతో ఄద్భత్ముగ్వహ 
ఒుచననది. ఄట్టు  తూ రూమున చఽచిన నా మనషు త్తో్రడుచననది. ఄంద్ఴలన నా ధైెరయము 
షడయౌనది. ళహంతి ద్ఽరమ ైనది. 
  
577. షరాద్ాక్ 

షమషోమున ద్ర ోంచలహడు. 
- షమషోమున, ర ూరు  రత్త్ామున చఽచచండులహడు. 
- షకలముల జరఞ నమునకు ర ూరురూుడు. 
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- ఄనేక విధములుగ్వహ చఽచే జీఴులన షాఴు ంచినలహడు. 

ఓం షరాద్ాళర నమః 
 

షరాషయ ద్రష్హు  షరాద్ాక్. రత్త్ాముయొకక ర ూరుత్న షంూరుముగ్వహ తెయౌవకొననలహడు. షరాద్రోనాత్ 
షరాద్ాక్ – ఄతు తురుకిో  లహకయము. 
 

‘షరాద్ాక్’ ఄనగ్వహ షకల జరఞ నము ఄతుకూడ చెఴచెన. 
 

శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ  మరొక ద్ాకథంలో ఇ నామమున లహయఖయయతుంచారు. గ్వహయౌలోన, తూట్టలోన, చీకట్టలోన, 
షఽక్ష్మదారహధ లలోన చఽడగయౌగ్వై ఄనేక జీఴులన భగఴంత్ణడు షాఴు ంచాడు . ఆఴతూన చఽుదాారహ మయత్రమే 
గ్వహక, షరో, ఘయోణాది ఆందిరయయలదాారహ కూడా చఽషో ంట్ాయ (తెయౌవకొంట్టంట్ాయ). ఆలయ షకల జీఴులు 
చఽషఽో  ఈండేఴతూన భగఴంత్ణడు చఽషో ననటోే్. 
 

శ్రీ వంకరులు ఇ నామమున, త్రులహతి నామమున కయౌ „షరాద్ాగ్వహాాషః‟ ఄతు లహయఖయయతుంచారు. శ్రీ 
భట్టు లు „షరాద్ాగ్‟, „లహయషః‟ ఄనే రెండు నామములుగ్వహ ర గణించారు. 
 

578. లహయషః 
    షరాద్ాగ్వహాాషః 
- ఄమరుెలహడు. విభజంచినలహడు. 
- లేద్ములన, ురహణములన విభజంచినలహడు. 
- కహలమున, షాఴు తు వివిధ భాగములుగ్వహ విభజంచినలహడు. 
- కౌషో భము త్దిత్ర విళరశ రకహవముగల అభరణములు ధర ంచినలహడు. 

ఓం లహయస్హయ నమః 
ఓం షరాద్ాగ్వహాాస్హయ నమః 
 

విభజనషో  చత్ణరహధ ల  ైలదే్మకేమ్ తిరకహలవిత్ ఆతి లహయషః. ఒకట్టగ్వహ ఈనన లేద్మున ఋగ్, యజుర్, స్హమ, 
ఄధరాణ లేద్ములుగ్వహ విభజంచినంద్న భగలహనడు లహయషడతు శ్రీభట్టు లు లహయఖయయతుంచారు .  
 

శ్రీ వంకరులు లేద్విభజనతోతృహట్ట ురహణాల విభజనన కూడా రస్హో వించారు. ఄనాయతు చ ురహణాతు ఴయస్హో తు 
ఄనేన ఆతి లహయషః. 
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శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ  – లహయషయంత ేాథకియీంత ేఄనేన ఆతి లహయషః. జగములన విభజంచినలహడు లహయషడు. 
షాఴు తు, కహలమున రహతిరంబఴళళళగ్వహన, ఈతో్రహయణ ద్క్షిణాయనములుగ్వహన, వుకో కాశు  క్ష్ములుగ్వహన, 
షఽరయ చందరా ద్లుగ్వహన విభజంచినంద్న శ్రీతులహషడు లహయష డనబడున. 
 

శ్రీ కాశు ద్తో్ భరదాాజ చెన మరొక విఴరణ – యషయ కౌషో భాదతీు అభరణాతు విళరఴేణ షంతి దీయంతి ష 
లహయషః. అయన ధర ంచిన కౌషో భాది అభరణములు విళరశముగ్వహ రకహింంచన. 
 

శ్రీ వంకరులు, అయన లహయఖయన ఄనషర ంచినలహరు „షరాద్ాగ్వహాాషః‟ 
ఄనే నామమున (ఒకట్టగ్వహ) ర గణించారు. షరాద్ాగ్-లహయష – ఄనగ్వహ 
ఄంతా తెయౌవన లహయషడు ఄతు ఄరథం. ఆంద్కు శ్రీ చినమయయనంద్ చెన 
చకకతు విఴరణ – ఎంద్రో విజరఞ నఴంత్ణలన షాజంచలహడు 
షరాద్ాగ్వహాాషడు. లహర దాారహ జరఞ నమున లోకులకు ఄందించన. 
లహయషం ఴవశఠ నతృహో రం వకైో ః తృౌత్రమకలమశం  
రహవరహత్మజం ఴంద ేవుకతాత్ం త్తృత తుధంి 

లహయస్హయ విశణు రూతృహయ లహయషరూతృహయ విశు ల ే 
నమ్ర ల  ైబరసమతుధయ ేలహవష్హఠ య నమ్ర నమః  
(వికీడయియనండ ితీషకొనన లదే్లహయషతు చిత్రం. శీ్ర రహమనారహయణళహవ ో  ిచితి రంచినద)ి 

 

579. లహచషతిః 
580. ఄయోతుజః 
    లహచషతిరయోతుజః 
శ్రీ భట్టు లు ఇ రెండు నామములన లేరులేరుగ్వహ చెతృహరు. శ్రీ వంకరులు రెండింట్టతూ కయౌ ఒకై నామముగ్వహ 
చెతృహరు. 
లహచషతిః – లహకుకనకు ఄధితి. మహాభారత్కరో ఄయన లేద్లహయషడు. 
ఄయోతుజః – గరభమునండి గ్వహక, భగఴంత్ణతు వబామునండి జతుమంచినలహడు ఄయన లేద్లహయషడు. 
లహచషతిరయోతుజః – జనతుయంద్ జతుమంచతులహడున, షకల విద్యలకు నాధడున ఄయన శ్రీసర . 

ఓం లహచషత్య ేనమః 
ఓం ఄయోతుజరయ నమః 
ఓం లహచషతిరయోతుజరయ నమః 
 



శీ్ర విశణు  షసషరనామ స్తో త్రము - విఴరణ 

61ఴ ళలో కము - 9 ఴ ేజీ 

లహచషతిః – ఇ నామము ఆంత్కుముంద్ 218ఴ నామముగ్వహ ఴచిెంది. 
23ఴ ళలో కము. 218ఴ నామము. లహచషతిః – తుభుష్త ऽతుభుశః షరగ్వీా లహచషతిరుదారధఃీ 
61ఴ ళలో కము. 579ఴ నామము. లహచషతిః – దఴిషాక్ షరాద్ాగ్ లహయస్త  లహచషతిరయోతుజః 
 

23ఴ ళలో కం నామము విఴరణలో చెన ఄరహథ లు ఆలయ ఈనానయ. 
శ్రీ భట్టు లు – మత్ుాురహణంలో లేద్ములన ఈదేింంచిన జగద్ా రుఴు. లేద్ములకు మూలము. లహచషతి. 
శ్రీ వంకరులు – „లహచషతిరుదారధఃీ‟  (ఄనే ఒకై నామమున ర గణించారు) ఄనగ్వహ రమ్రతో్మ 
జరఞ నషారూుడైెన విదాయధినాధడు. 
 

61ఴ ళలో కంలో ఇ నామమున శ్రీభట్టు లు లేద్లహయషరంగ్వహ విఴర ంచారు. లహచ ంచమ లదే్షయ స్హాభూ 
లహచషతి షమాత్ః. ంచమలేద్మ ైన మహాభారతాతున లహర వనలహడు లహచషతి. 
 

శ్రీ రహధాకాశు ళహవో  ి– లహకుకలకు తి లహచషతి ఴయరధమ ైన మయట్లు చెడు కనకనే లేద్ములు, 
బరసమషఽత్రములఴంట్టవి ఄంత్ షంక్షిోంగ్వహ ఈంట్ాయ. 
 

శ్రీ చినమయయనంద్ – జీవిత్ రమషతాయతుకి ఄధితి లహచషతి. 
 

కొంద్రు లహయఖయయత్లు ‘లహక్’ ఄనగ్వహ షరషాతి ఄనన ఄరహథ తున గశీ ంచి, ఇ నామము బరసమన కీర ో షో ననద్తు 
చెతృహరు. 
 

ఄయోతుజః – జనతు గరభమునండి ుట్ు తులహడు.  
స్హరషాతాఴతారశై  భగఴనమఖ షంభలహత్ 

షమాతో సయయోతుజ ఆతి ఴషారుః కరమనావకః 
లహయస్హఴతారమ తోి రమేవారుతు లహకుకనండి ఈద్భవించినలహడు. ఇ నామము ఄష్హు క్ష్రీ మంత్రము. 
కరమనావకము. ఓం లహచషతిరయోతుజరయ నమః. ఆంద్కు శ్రీ భట్టు లు మహాభారత్ము ళహంతిరాము 
(3.50.37)నండి ఈదాసర ంచారు. 
ఄథ భూయో జగత్ షాష్హు వ „భో‟ వబేా న ఄనలహద్యన్ 

స్హరషాతీమ్ ఈచాార త్త్ర స్హరషాతో భలహత్ 

 

లహచషతిరయోతుజః –  లహచో విదాయయయః తిః లహచషతిః. లహకుకలకు, విద్యలకు నాధడు లహచషతి. 
మర యు త్యోౌ గరభమున జతుమంతులహడు (షాయంభుఴు) లహచషతిరయోతుజః. మయత్ాగరభమునండి 
జతుమంచతు మహావిదాయ కఱణవిజరఞ నతుధి. శ్రీసర తు అవయీంచినలహర కై షకల కళలున చేకూరున. 
(1) శీ్ర నరవంసన్ కాశు మయచార  అంగో రచనకు ఆద ితలెుగు ఄనలహద్ము.  
(2) భగఴదీా త్ ళలో కముల తాత్రయము గ్వీతా రస్, గ్వోరఖూర్ రచరణనండి.  



వీౄ వివణు  శషశరనాభ వెతో తరభు - విళయణ 

62ళ శ్లో కభు - 1 ళ ేజీ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

త్రరవెసభా వెసభగః వెసభ నిర్సాణం భేవజం భివక్ |  
శంనాయశకఽచ్ఛభశ్సశంతో నివసా  శ్సంత్రః ర్సమణం || (62) 

 

 

 
 

 

581. త్రరవెసభా 
భూడు విధభుఱ ైన వెసభగసనభుఱచే శో త్రంఫడువసడు. 

ఓం త్రరవెసమ్నూ నభః 
 

నుతర కో స్తహో ివెసభా మశ్సావెౌ ఫఽషదాద ిత్రరవెసభకః. ఫఽషతణో , యధంతయభు, వసభదేళయభు ఄనే భూడు 
వెసభభుఱచేత కీర్్ోంఫడువసడు. నాఱుగు వేదాఱఱో వెసభవేదభు ఒకటి. వెసభవేదభుఱో దేళతాశో తణఱు 
ఈనాూయి. ఆందఱో దేళళరతభు ఄనే విభాగంఱో ఫఽషత్, యధంతయ, వసభదేళయభుఱు రస్తహదుభుఱు. త్రరణ ీ
వెసభాని మశయ శః త్రరవెసభా – త్రరభిః వెసభభిః దళేళరత శభాఖాయత ఃై వెసభగ ్రః శో మతే. 
 

వేదానాం వెసభవేదోऽషం – ఄని వౄీకఽవణు డు గీతమంద అనత్రచ ాన. కనక వెసభవేదభు బగళదిాబూత్ర. 
 

వౄీ చినమమానంద విళయణ క ంత భినూంగస ఈనూది. బగళంతణని కీర్్ోంచేవసర్్ఱో దేళతఱు, ళరతణఱు, 
వెసభభుఱు రస్తహదుభుఱు. 
 

582. వెసభగః 
- వెసభభున గసనభు చేమువసడు. 
- వెసభగసనభుదాార్స శో త్రంఫడువసడు. 



వీౄ వివణు  శషశరనాభ వెతో తరభు - విళయణ 

62ళ శ్లో కభు - 2 ళ ేజీ 

ఓం వెసభగసమ నభః 
 

శామం వెసానబళ రతాయ గసమత్రత్ర చ్ వెసభగః. బగళంతణడు శామభుగస వెసభభున గసనభు 
చేమున. ఆది అమనకు వెసానబళభు. 
 

యభదభుఱో భుకుో ఱు వెసభభున గసనభు చేముచ్ందయు. ఆది వసర్్కి బగళదనబళభు. ఏతత్ 
వెసభ గసమనాూస్తేో  (త ైతోర్ీమ). 
 

వౄీ ర్సధాకఽవుశ్సస్తహో  ివిళయణ – వెసభభిః భంత ైఃి గమీత ేఆత్ర వెసభగః. వెసభభునందయౌ భంతరభుఱచే 
కీర్్ోంఫడువసడు గనక ‘వెసభగః’. 
 

583. వెసభ 

- తనన గసనభు చేమువసర్్ నుసభుఱన షర్్ంచ్వసడు. 
- వెసభవేద శాయూమ్ ైనవసడు. 
- భఽదభధయ శాభాళభు కఱవసడు. 

ఓం వెసమ్నూ నభః 
 

వౄీ బటటు ఱు ఇ నాభభున ‘వెత ’ ఄనగస నాఴనభు చేముట – ఄనూ ధాతణళునండి విళర్్ంచాయు. 
శాగసమకసనాం నుసం శయత్ర నాఴమత్ర ఆత్ర వెసభః – శాగసమకసనాం కసఱువయనాఴక వెససభ ఇర్్తః. తనన 
శో త్ర చేసే్తవసర్్ నుసనుసఱన క్షమం చేసే్తవసడు. 
 

వేదానాం వెసభవేదోऽస్తహమ దేళనాభస్తహమ వసశళః 
ఆందిరమాణాం భనశ్సాస్తహమ బూతానాభస్తహమ చతేనా – బగళదగీ త విబూత్ర యోగభు 10.22 
వేదభుఱఱో వెసభవేదభున నేన. దేళతఱఱో ఆందర డన. ఆందిరమాఱఱో భనశసన. నుసర ణుఱఱోని 
చ ైతనయభున నేన. నాఱుగు వేదాఱఱో వెసభవేదభు భధయమ్ ైనది, శంగీతభమభు. ఆది యమ్నఴాయుని 
శో తణఱతో కూడుక నిమునూది. 
 

వౄీ ర్సధాకఽవుశ్సస్తహో  ి‘వెసభ, దాన, భేద, దండోనుసమభుఱు’ఱోని ‘వెసభ’ ధయమభు అధాయంగస ఇ నాభానిూ 
విళర్్ంచాయు. మత్ ఖఱు వెసధ తత్ వెసమ్నతాా చ్క్షస్తే (ఛాందోగయయనివతణో  2.1.1). దమతో, సే్తూషభుతో, 
ేరభతో శనామయీభున చ్హ ఈదేవృంచేవసడు ‘వెసభ’. 
 



వీౄ వివణు  శషశరనాభ వెతో తరభు - విళయణ 

62ళ శ్లో కభు - 3 ళ ేజీ 

584. నిర్సాణమ్ 

- బకుో ఱకు యభానందభున రవెసదించ్వసడు. 
- యభానంద శాయూుడు. 

ఓం నిర్సాణామ నభః 
 

నిర్సాణమ్ వెససతృయగతేః నిభుతోమ్ నియీత ైన వెసమ్. నుసభుఱు నవృంచినవసర్్కి యభదభున 
రవెసదించ్న. ‘వసణభు’ ఴర్ీయభునకు శంఫంధించినది. ఇ భాళభుఱన ఄధిగభుంచిన స్తహిత్ర నిర్సాణభు. 
ఄటిు స్తహిత్రని బగళంతణడు రవెసదించ్న. వౄీ బటటు ఱ వసయఖయ రకసయభు వౄీభనాూర్సమణుడు తన బకుో ఱ 
నుసభుఱన షర్్ంచ్న (ఆంతకుభుంద నాభమ్ ైన ‘వెసభ’కు వౄీ బటటు ఱు చ హృన ఄయిభు). ఄఱా వసర్్ 
నుసభుఱన షర్్ంచి యభానందభున రవెసదించ్న. ఄటిు స్తహిత్రఱో వసర్్కి ‘తన’ ఄన భేదభుండద. 
ఆందిరమభుఱ ఄనబళభు నవృంచ్న కనక దఃఖభునకు తాళుండద. ఄదియేి నిర్సాణభు. 
 

ధయమచ్కీభు యచ్యిత – దఃఖభు భూడు కసయణభుఱళఱన నుసర హో ంచ్న. ఴర్ీయ కసయణభు చేతన, 
భానస్తహక కసయణభు చేతన, ఄజఞా నభు చేతన. ఇ భూడు దఃఖభుఱన ఄధిగభుసోే్తనే నిర్సాణభు 
ఱభించ్న. ఄందకు వౄీషర్్ నుసదదమభుఱ ధాయనమ్న శయయిన వెసధనభు. 
 

విదాయంచాऽవిదాయంచ్ మశోదేా దో బమగం శష 

ఄవిదయమా భఽతణయం త్రర్సో ా విదయమాऽభఽతభవుూత ే– ఇశ్సవసవెత యనివతణో . 
విదయన, ఄవిదయన ర్ ండింటినీ త ఱుశకునూవసడు ఄవిదయ ఄంటే కయమచేత భఽతణయళున జయించి విదయచేత 
ఄంటే జఞా నంచేత ఄభయతాానిూ ను ందతాడు. 
 

భాగళతభు. దఴభశకంధభు. 
వ ైయభుచేత జేది నఽళయీభు, గసభభుచేత గయహకల్ 

భూరిన బకోినావృీతణఱు భుభుమ నషర్్ూఴభున్ భనంఫుఱం 

దాయగనీక యూ గుణ తతృయుఱ ైన భుభు ఫ ంద క ్ళడిన్ 

బూర్్ వివేక శతోా గుణభుల్ గఱ దేళతఱందనేయుో రే్! 
 

585. భవేజమ్ 

ఔవధభు. 

ఓం భవేజఞమ నభః 
 

శంవెసయభన డి భృండి ర్యగసనికి దివయయవధమ్ ైనవసడు. ఄవెసధయ బళర్యగశయ భవేజమ్ మశసదౌవధమ్. 
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ఇ నాభభున విళర్్శో  వౄీ బటటు ఱు భవేభాయతంనండి భీవమశోళర్సజభున ఈదాషర్్ంచాయు – 

నార్సమణాత్ ఋషహగణాః తథా స్తహదు భషో యగసః 
దేవస దేళయషమశ్్్ా ళ మం విదః దఃఖ భేవజమ్ 

ఋవణఱు, స్తహదు ఱు, నాగుఱు, దేళతఱు, దేళయుష ఱు ఇ (శంవెసయ) దఃఖభునండి విభుకిోనొశగు 
దివయయవధభున నార్సమణునినండి త ఱుశక నిర్్. 
 

వౄీ ర్సధాకఽవుశ్సస్తహో  ి– నిర్సాణభున ఄందించ్ ఔవధభు గనక వౄీషర్్ని ‘భేవజమ్’ ఄనాూయు. 
 

చ డనీక ఫరత్రకంిచ్ స్తహదు భంతరభా, ర్యగసఱనడచి యక్ంిచ్ దివయయవధభా – ఄనూభమయ. 
 

ధయమచ్కీభు యచ్యిత – అతమజఞా నభునకు శ్సర్ీర్్కమ్ ైన భర్్ము భానస్తహకమ్ ైన అర్యగయభు కసవసయౌ. 
ఆందకు ఆందిరమభుఱన, భనశసన ఄదుఱో ఈంచ్క నే జీళనశ్్్యౌని ఄళఱంబంచ్ళఱ న. వౄీషర్్ 
ధాయనమ్న భనశసన అర్యగయకయభుగస ఈంచే దివయయవధభు. ఓం భేవజఞమ నభః. 
 

586. భివక్ 

వ ైదయడు. 

ఓం భివజ ేనభః 
 

బళర్యగ విధాన జఞా  యోऽవెౌ భివగుదగర్్తః. బళఫంధనాఱకు కసయణం త ఱుశక ని చికితస చేసే్తవసడు భివక్. 
బకుో ఱ శంవెసయ ఫంధనభుఱకు శర్్యి ైన చికితస చేసే్తవసడు. గీత, ఈనివతణో ళంటి ర్సవిదయఱన 
రవెసదించినవసడు. 
 

నిర్సాణం భవేజం భివక్ – ఄనే భవేభంతరా నిూ జహసోే్త వసయధఱనండి విభుకిో ఱభిశో ందని వౄీ ర్సధాకఽవు 
శ్సస్తహో  ిచ నుసృయు. త ైతోర్ీయోనివతణో  (4.5.1)ఱో బగవసనడు రధభ దిళయ వ ైదయడని ఈంది. రధమో దివయయ భివక్. 
 

వౄీ చినమమానంద – ధనాంతర్్గస బగళంతణని ఄళతాయభున ఇ నాభభు శచించ్చ్నూది. 
 

వౄీ ెభమర్సజు ర్సజఞర్సళు యచ్ననండి – వసయధఱు ర్ ండు యకభుఱు. చ్యమగత వసయధఱకు భందఱు 
నిచేమున. కయమగత వసయధఱకు వెసభానయమ్ ైన భందఱు, వ ైదయభు నియుయోగభు. ఄటిు వసయధఱకు 
ర్సభనాభమ్న భంద. కఽవు నాభమ్న ఆంజక్షన్. …. బగళంతణనియొకక ఴకిోభంతభుఱగు వేయి 
నాభభుఱతో కూడిన ఇ శోళర్సజభున బకిోఴీదుఱతో ఠ్ంచ్టచేత తాతాకయౌక చ్యమగత వసయధఱు భాతరమ్న 
గసక బమంకయ కయమగత వసయధఱు తృక నవృంచ్నని బకుో ఱు ఄనబళూయాకభుగస త ఱుుచ్నాూయు. 
షర్్నాభకీయోనభు, వెసాధాయమ జ తభుఱు, శతసంగభు గొృ ఔవధభుఱు. ఓం భివజే నభః. 
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587. శనాయశకఽత్ 

- వసయమోషభుఱన తయజంచిన బకుో ఱకు కయమఫంధనభుఱన ఛేదించ్వసడు. 
- మోక్షభునకు భాయీమ్ ైన శనాయవెసఴభీభున ఏయృయచినవసడు. 
- బకుో ఱకు ఴయణాగత్ర భాయీభున చ్ువసడు. 

ఓం శనాయశకఽత ేనభః 
 

తాయగేన వెసత్రాకనేావు యజశోభ శ యోః దమ్ 

మః కఽనోత్ర శ శనాయశకఽనూవసర్యు  భనశమఽతః 
వెసత్రాక తాయగభు ఄంటే బకుో డు బగళంతణనిమందే తన యక్షణ భాయభు ఈంచ్ట. అ యకంగస 
వెసత్రాకతాయగభు చేస్తహనవసర్్ యజశోమోగుణాఱు నియూమయౌంచేవసడు ‘శనాయశకఽత్’. ఇ నాభభు 
నవసక్షర్ీభంతరభు. 
 

వౄీ బటటు ఱు ఇ నాభవిళయణన దగనిభుంద నాభభు (భివక్) ఄయిభుతో ఄనశంధించాయు. వెసత్రాకనే 
శనాయస్తేన యజశోభవెౌ కఽనోత్ర ఆత్ర శనాయశకఽత్.  కసభభు ఱేకుండా తభ విదయకోధయమభుఱన 
నియాహ ంచేవసర్్యొకక యజశోమో ఫంధనభుఱు ఛేదించేవసడు ‘శనాయశకఽత్’. గీతఱో చ హృన 
నివసకభకయమయోగభు ఆదే. ఆకకడ ‘శన్-నాయశ’ ఄనగస శభశోభాయభున రబుళుైె ఈంచ్ట. 
శంవెసయఫంధభుఱనండి విభుకిోకి ఆదే భాయీభు. వౄీ బటటు ఱు ఴఽత్రనండి చ హృన ఈదాషయణ –  

వేదాంత విజఞా న శనివృాతార్సి  శసనాయశ యోగసత్ ర్భ్ుచ్యంత్ర శర్ేా  
త ేఫరషమఱోక ేతణ ర్సంతకసఱే ర్సభఽతాత్ ర్్భుచ్యంత్ర శర్ేా. 
ఈనివతణో ఱ ఠనభుదాార్స తతా, హ త, ుయువసయిభుఱన త యౌస్తహక నూవసయు తభ కయమఱకు తాభు 
కయోఱభని భావించ్యు. భర్్ము ఄటిు కయమపఱభుఱన అవృంచ్యు. ఆఱా వసర్్ చితోభుఱు ర్్వుదుభుఱు 
కసగస వసయు బకిోయోగభున అచ్ర్్వెసో యు. ఄంత్రభజనమ ఄనంతయం శకఱ కయమఫంధాఱనండి విభుకుో ఱ ై 
మోక్ానిూ ను ందతాయు. 
 

వౄీ ఴంకయుఱ వసయఖయ – మోక్ాయిమ్ చ్తణయుమ్ అఴభీమ్ కఽతవసన్ ఆత్ర శనాయశకఽత్. మోక్షవెసధన క యకు 
నాఱుగళ అఴభీమ్ ైన శనాయవెసఴభీభున ఏయృయచిన వౄీభనాూర్సమణుడు ‘శనాయశకఽత్’. 
 

వౄీ ర్సధాకఽవుశ్సస్తహో ,ి వౄీ కఽవుదతో బయదాాజ, వౄీ చినమమానంద –  

శభయక్ నాయవెత  నిక్ేః శంనాయశః వడిా ధ ఴయణాగతేః 
ఏకతభమ్ ఄంగమ్ అతమనిక్ేణామ్ ఄధమేమ్ 

తమ్ కర్యత్ర దరఢమత్ర బకోషఽదయి ేఆత్ర శనాయశకఽత్ 
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బకుో నకు మోక్షరదమ్ ైన శనాయశ అఴభీభునకు భాయీభు చ్ువసడు వౄీషర్్యేి. వౄీషర్ ్
అవౄయాచ్నభుళఱోనే బకుో డు ఴయణాగత్రయొనయుాన. 
 

ధయమచ్కీభు యచ్యిత – బడడ తన ఫ డుడ దాార్స తయోౌ ఫ డుడ తోననూ శంఫంధభు త ంచ్క ంటేనే శాతంతణర డు 
కసగఱడు. ఄఱాగే ఆందిరమాఱదాార్స ఏయృడే ఫంధాఱన ఛేదిసోే్తనే జీళుడు శంవెసయచ్కంీ నండి 
ఫమటడతాడు. ఆఱా నుసర కఽత్రకమ్ ైన యజశోమో గుణాఱనండి విడిళడడమ్న ‘శం-నాయశభు’. 
మోషఫంధాఱనండి దయంగస ఈండి జీవించాఱని ఇ నాభం త ఱుుచ్నూది. 
 

588. ఴభః 
- కరీధాది దయుీ ణభుఱన నిమత్రరంచ్డం ఫో ధించినవసడు. 
- శనాయశఱకు ఆందిరమ నిగషీభు రధానధయమభని ఫో ధించినవసడు. 
- శకఱ జీళుఱన నిమంత్రరంచ్వసడు, రలమభునంద కూడ. 
- తన భనశసన ూరో్్గస నిగహీ ంచినవసడు. రశ్సంతభూర్్ో. 
- బకుో ఱ భనశసఱఱోని ఄంధకసయభున షర్్ంచ్వసడు. 

ఓం ఴభామ నభః 
 

ఇ నాభభునకు భూఱభు ‘ఴభూ’ ఄనూ ధాతణళు (ఈఴమ్న). దగని ఄయిభు - తగ్ీంచ్ట, నిమంత్రరంచ్ట, 
తొఱగ్ంచ్ట, ఄణచివేముట. ఄందనండి ఈతృనూమ్ ైన భాళభుఱు – బకుో ఱ షఽదమభుఱఱో 
తమోగుణభున షర్్ంచ్వసడు, రలమంఱో ఄనిూంటినీ ఄంతం చేమువసడు, భనోనిగవీేనిూ ఫో ధించేవసడు, 
ఄనిూంటినీ ఄదుఱో ఈంచేవసడు. ఇ నాభానిూ ధాయనించ్డంళఱన బకుో ఱ భనశసఱో కఱోో ఱం నవృంచి 
శ్సంత్ర ఱభిశో ందని వౄీ శతయదేవయ వసస్తహవా ఄనాూయు. 
 

వౄీ బటటు ఱు ఆంతకుభుంద నాభభుఱ ైన ‘నిర్సాణం, భవేజం, భివక్, శనాయశకఽత్’ ఱకు త యౌహన భావసనిూ 
క నవెసగ్ంచాయు. బగళంతణడు తన బకుో ఱ కసభకరీధ బమాదఱన నిగహీ ంచ్క నే విధానం త యౌమజేవెసో డు 
గనక ‘ఴభః’ – ఄని విళర్్శో  వౄీ బటటు ఱు గీత (5.29)నండి ఈదాషర్్ంచాయు –  

భోకసో యం మజా తవెసమ్ శయాఱోక భహఴేాయమ్ 

శషఽదం శయాబూతానామ్ జఞా తాా భామ్ శ్సంత్ర భఽచ్ఛత్ర. 
బగళంతణడు మజాభుఱకు, తశసఱకున భోకో. శభశో ఱోకభుఱకున, ఱోకేఴాయుఱకున ఄధిత్ర. 
శభశో నుసర ణుఱకున అత్రమముడు, ఄనగస ఄవసయజ దమాలుళు, యభేరభ శాయూుడు. ఇ 
బగళతోతాభున ఎర్్గ్న బకుో నకు శ్సంత్ర ఱభించ్న. 
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వౄీ ఴంకయుఱు కూడ ఆంతకు భుందటి నాభభు ‘శనాయశకఽత్’నకు తాభుచిాన విళయణతో ఇ ‘ఴభః’ 
నాభవిళయణన ఄనశంధానించాయు. శనాయశఱకు ఴభభు ఄత్రభుఖయమ్ ైన ధయమభని చ ఫుతూ 
వౄ ీఴంకయుఱు ఴఽత్రనండి ఈదాషర్్ంచాయు – 

మత్రనామ్ రఴమో ధర్యమ నిమమో ళనవసస్తహనామ్ 

దానమ్నళ గఽషవెసో నామ్ వువీూవస ఫరషమచార్ణ్ామ్. 
మతణఱకు రఴభభు (భుకికయౌ శ్సంత్ర), వసనరశి ఱకు నిమభభు, గఽషశో ఱకు దానభు, ఫరషమచాయుఱకు 
వువీూవ రధాన ధయమభుఱు. 
 

వౄీ ఴంకయుఱే భర్ొక భాళభుకూడ త యౌనుసయు. శయాబూతానామ్ ఴభమత ైత్ర ఴభః. ఄనిూ బూతభుఱన 
ఴభుంజేమువసడు (నిగహీ ంచ్వసడు, ఄదు చేమువసడు). ఆదే భావసనిూ వౄీ ఄనంతకఽవుశ్సస్తహో ి క ంచ ం 
భార్్ా – రలమకసఱంఱో ఄనిూంటినీ ఴభుంజేమువసడు – ఄని విళర్్ంచాయు. 
 

వౄీ చినమమానంద – బగళంతణడే రశ్సంతతకు యూభు. కనక ఴభభు. 
 

ధయమచ్కీభు యచ్యిత – ఫరషమచ్యయంఱో వెసూన, ధాయన, విదాయ, వువీూవసది నిమభాఱు నుసటించాయౌ. ఄఱాగే 
వసనరశి శనాయవెసఴభీాఱఱో కూడా దఽఢమ్ ైన నిమభాఱునాూయి. ఆఱా జీవితంఱో ఆందిరమాఱన 
నిగహీ ంచ్క ని ఈంటే బగళంతణడు రశనూడౌతాడు. 
 

వౄీ శతయదేవయ వసస్తహవా – తమో బవసని కసర్సయని ఴభమత్ర. భనఱోని తమోగుణభుఱన, భన తాభశ 
కయమఱన ఴభుంజేమువసడు వౄీషర్్. 
  
589. శ్సంతః 
శదా రశ్సంతమ్ ైన భనశ కఱవసడు. శ్సంతగుణభూర్్ో. 

ఓం శ్సంతామ నభః 
 

వౄీ బటటు ఱ వసయఖయ – బగళంతణడు ఈను ృంగ్న శభుదరంఱా భవేఴకిోభంతణడ ైనృటికీ ఄఱఱుఱేని రశ్సంత 
భవేవెసగయంఱా ఈంటాడు. వేదవసయశనిగుర్్ంచి ఒక కవి ఆఱా ఄనాూడు – అమన చ్ు వెత కినంతనే 
కూీయభఽగసఱు కూడా వెసధళుఱుగస భార్ేటంతటి రశ్సంతభూర్్ో . భనభృనర్్ంచే ఄనంతమ్ ైన ఄచార్సఱన 
కూడా శహ ంచి శ్సంతంగస ఈండే భవేతణమడు. 
 

వౄీ ఴంకయుఱ వసయఖయ – బగళంతణడు ఆందిరమ జగతణో కు ఫదు డు కసడు గనక శదా శ్సంతభూర్్ో . నివకఱం 
నిషహరిమం శ్సంతం. యమ్నఴాయుడు ఄళమళభుఱు ఱేనివసడు. కిమీాయహ తణడు. శ్సంతభూర్్ో. ఄని 
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శ్వాతాఴార్యనివతణో (6.19)ఱో ఈనూది. వౄీ ర్సధాకఽవుశ్సస్తహో  ిరశ్లూనివతణో  (7.5)నండి కూడా ఈదాషర్్ంచాయు. 
శ్సంతమ్ ఄజయమ్ ఄభఽతమ్. 
 

ధయమచ్కీభు యచ్యిత – నుసర ంచిక వివమాఱటో ఄనఫంధం ెర్్గ్నక దగీ  శ్సంత్ర క యళడుతణంది. ఄఱా 
కసకుండా ఄంతయుమఖఱ ైనవసర్్కి భనశ్సశంత్ర ఱభిశో ంది. బగళంతణని శ్సంతశాభావసనిూ శచించే ఇ 
నాభభున ధాయనిసోే్త శ్సంత్ర ఱభిశో ంది. 
 

డా. కరీవి నుసయివెసయధి  వౄీక ్ళఱయవెసయధి నండి  – నియంజనం నియళమళం నియుీ ణం శ్సంతం ఫరషమ. కలఱకు 
ఄత్రతమ్ ైనవసడు, గుణయహ తణడు, ఄళమళభుఱు ఱేనివసడు, శ్సంతశాభాళుడు అ యఫరషమ ఄని 
చ ృఫడింది. నార్సమణోనివతణో ఱో – నివకఱంకర, నియంజనో, నిర్్ా కఱోృ, నిర్సఖాయతవుదోు  దళే ఏకర 
నార్సమణ – ఄని ఈంది. నార్సమణుడు నివకలంకుడు. నియంజనడు. నిర్్ాకఱుృడు. వసకుకఱతో 
నియాచించ్డానికి వీఱు ఱేనివసడు. ఄందకే వౄీభనాూర్సమణుని శో త్రంచేటుృడు ‘శ్సంతాకసయం 
బుజగఴమనం’ ఄని నుసర యంభివెసో యు. ఄతడు యభశ్సంత్రభూర్్ో. తన బకుో ఱ ైనవసయు తన న తో్రభూద 
కూయుానూృటికీ ఏభాతరభూ కరగ్ంచ్నివసడు. తయోౌ తన స్తహనుసఱన ఱాయౌంచిటటో గస బకుో ఱన 
ఱాయౌంచేవసడు.  
 

590. నివసా  
- ఏకసగ ీధాయనభునకు స్తహియమ్ ైన కేందరభు, ఱక్షయభు. 
- రలమకసఱంఱో శభశో బూతభుఱకు స్తహియనివసశ వెసి నభు. 

ఓం నివసా యి  ైనభః 
 

‘నివా’ ఄనగస ఒక స్తహియమ్ ైన అధాయభు. ఇ భాళంఱో వౄీ బటటు ఱు ఆఱా వసయఖాయనించాయు – ళుయతి్రత చిత ్ో ః 
వుభాఴమీ బూత ేఄస్తహమన్ నిషామత ేఆత్ర నివసా . ధాయనభగుూఱ ైనవసర్్ చితోభుఱు వౄీషర్్మందే నిఱకడగస 
ఈంటాయి. వసర్్ ధాయనభునకు వౄీనివసశడే అఴీమభు, అధాయభు, పఱభు.  
 

ఆదే నాభభున వౄీ కఽవుదతో బయదాాజ ఆఱా వసయఖాయనించాయు – నిమతమ్ వెసి నమ్ నివసా నమ్ శాజన 
కసభానామ్ ఆత్ర నివసా . బకుో ఱ చితోభుఱందనూ కసభాయయిభుఱకు స్తహియనివసశమ్ ైనవసడు నివా. 
 

వౄీ ఴంకయుఱ వసయఖయ – రలయి ేనితర్సమ్ తత ైిళ త్రవాంత్ర బూతాని ఆత్ర నివసా . రలమకసఱభుఱో శకఱ 
బూతభుఱు యభాతణమనిమందే ఱమమ్ ై ళస్తహవెసో యి. 
 

వౄీ శతయదేవయ వసస్తహవా – బగళంతణడు శఽషహుఱో ఄనిూంటిమంద వసయహంచిమునాూడు. శకఱ ర్్ణాభాఱకూ, 
ఈతృతో్ర స్తహిత్ర క్షమాఱకూ భూఱకసయణభు.  కసని యభాతణమడు భాతరం భాయుృఱేకుండా స్తహియంగస ఈంటాడు. 
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ధయమచ్కీభు యచ్యిత – బగళంతణని నాభధాయనభుైె చితోభున నిఱుళఱ నని ఇ నాభభు 
ఫో ధించ్చ్నూది. నుసర ంచిక వివమభుఱఱో తగుఱుక ంటే జనమకు యమోతకఽవా ఱక్షయమ్ ైన మోక్షవెసధన 
భనకు ఄందకుండా నుత తణంది. 
 

591. శ్సంత్రః 
- శభాధి స్తహిత్రఱో శభశోభున భయహంచి యభానందభృశగువసడు. 
- ధాయనభునకు ఱక్షయభు. 
- శకఱభునకు అధాయభు. 

ఓం శ్సంతయి ేనభః 
 

శర్సాధకిసర్సశ్సశభయంత్ర శభాధౌ శయమ్నమతః 
ఄతః శ్సంత్రర్్త్ర నుతర కోః ఋతార్యు  బకిోదోభనః 
బకుో ఱు శభాధిస్తహిత్రఱో ఈండి తనన ధాయనించినుడు, వసర్్వసర్్ ఄధికసయభుఱన భయహంజేమువసడు 
గనక శ్సంత్ర. ఇ నాభభు వడక్షర్ీ భంతరభు. బకిోరదభు. ఓం శ్సంతయేి నభః. 
 

శ్సశభయంత్ర ఄస్తహమనిూత్ర శ్సంత్రః. శభాధిస్తహిత్రఱో ఈండి తనన ఄనబవించేవసయు అ శభమంఱో తభ స్తహిత్రని 
భయచినుత యేిటటటో  చేసే్తవసడు. ఄుృడు బకుో ఱు శభశోభున భయచి బగళదనబంఱో య్నభౌతాయు. ఆదే 
శ్సంత్ర. బగళంతణని రవెసదభు. ధాయనభునకు గభయభు. 
 

వౄీ వి.వి. ర్సభానజన్ వీుత్రనండి ఈదాషర్్ంచాయు – మతర నానయత్ ఴయత్ర నానయత్ ఴఽణోత్ర తద్ బూభా. అ 
శభమంఱో భర్ేవీ కనిహంచ్ళు. వినిహంచ్ళు. వౄీ ర్సధాకఽవుశ్సస్తహో  ికఠయనివత్ (2.2.13)నండి చ హృనది – తవేసం 
శ్సంత్రః శ్సఴాత్ర న ఆతర్వేసమ్. ఄతనిమందే శ్సఴాతమ్ ైన శ్సంత్ర ను ందదగున. భర్ కకడా కసద. 
 

వౄీ ఴంకయుఱు చ హృన వసయఖయ – బగవసనడు ర్్ూయు విజఞా న శాయూుడు. బగళంతణనిమంద ‘ఄవిదయ’ 
ఄనేది ఈండద. ఄవిదయ ఱేనందన బగళంతణడు యభశ్సంత్రభూర్్ో.  
 

వౄీ చినమమానంద ‘ఄవిదయ’ ఫదఱు ‘కరర్్కఱు’ ఄని విళర్్ంచాయు. కరర్్కఱు కఱోో ఱభునకు కసయణభుఱు. 
బగళంతణడు ర్్ూయుు డు గనక కరర్్కఱు ఱేనివసడు. యభశ్సంత్రభూర్్ో. 
 

వౄీ కఽవుదతో బయదాాజ – ‘ఴభ’-అఱోచ్నే – బకసో నాం అఱోచ్న వివమతాాత్ శ్సంత్రః. ‘అఱోచ్న’ ఄనగస ఒక 
దిఴఱో చ్చ్ట, ర్్కించ్ట. బకుో ఱ అఱోచ్న(ధాయనభు)కు ఱక్షయమ్ ైనవసడు శ్సంత్ర.  
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వౄీ శతయదేవయ వసస్తహవా – ‘శమ్’-ఈఴమ్న-తగుీ ట, అగుట, ఄణిగ్నుత ళుట – ఄనూ భాళంఱో వీుత్రవసకయభున 
ఈదాషర్్ంచాయు.  
దౌయః శ్సంత్రః ఄంతర్క్్షమ్ శ్సంత్రః 
ఽథగా  శ్సంత్రః అః శ్సంత్రః. 
ఆళనీూ (అకసఴభు, ఄంతర్్క్షభు, బూభు, నీయు) ఒకదానిక కటి అధాయభు. ఄనిూంటికీ అధాయమ్ ైనవసడు 
శ్సంత్ర. వౄీభనాూర్సమణుడు. 
 

592. ర్సమణమ్ 

- ఄతణయతోభ విధానభు, భాయీభు. 
- శర్యాతోభ గభయభు, అఴమీభు, నిఱమభు, గత్ర. 
- ఄతణయతోభ వెసి నభున ఈనూవసడు. 

ఓం ర్సమణామ నభః 
 

మవెసమతణో  యభాబకిోః చ్యభనుసర హో  కసభతా 
తవెసమత్ ర్సమణభుత్ర శమఽతో షయవసు యు ఈతోభః. 
బకుో ఱకు మోక్షభు రవెసదించాఱంటే వసర్్కి యభబకిో కసవసయౌ. ఄటటళంటి యభబకిోని బకుో ఱకు 
కయౌగ్ంచేవసడు. ఇ నాభభు ఄవసు క్షర్ీ భంతరభు. ఈతోభభు. ఓం ర్సమణామ నభః. 
 

ఇ నాభభునకు త ఱుఫడిన భృదటి ఄయిభు బగళంతణడే ఄతణయతోభ ఈనుసమభనిము, ర్ ండళ ఄయిభు 
బగళంతణడే ఄతణయతోభ ఈేమభనిము త ఱుుచ్నూవి. వెసధనాభాయీభు, శంూయు పఱభు కూడ 
వౄీషర్్యేి. 
 

యభమ్ ఄమనమ్ ర్సమణమ్. ఄయ్-గతౌ-వ లుుట – ఄనూ ధాతణళునండి ‘ఄమనభు’ ఄనగస 
‘వెసధనావిధానభు’ ఄని చ ృళచ్ాన. ఄతణయతోభమ్ ైన వెసధనావిధానభు ఄనగస యభబకిో. వౄీషర్్ని 
ను ందటకు ళఱస్తహన బకిోకూడా వౄీషర్్ శాయూమ్న. ఆందకు వౄీ బటటు ఱు గీత (18.53-54)నండి ఈదాషర్్ంచాయు 
–  

ఄషంకసయం ఫఱం దయృం కసభం కరీ ధం ర్గ్షీమ్ 

విభుచ్య నియమభః శ్సంతో ఫరషమ బూమామ కఱృత ే

ఫరషమబూతః రశనాూతామ న శ్లచ్త్ర న కసంక్షత్ర 

శభః శర్ేావణ బూతేవణ భదభకిోం ఱబత ేర్సం 

ఄషంకసయభున, ఫఱభున, దయృభున, కసభకరీధభుఱన ళదయౌెటిు , నియంతయభు 
ధాయనయోగర్సమణుడ ై ఈండువసడు, భభతా యహ తణడు, శ్సంత్రముతణడు ఄయిన ుయువణడు 
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శచిాదానంద యఫరషమభునంద ఄభినూభాళభుతో స్తహితణడగుటకు నుసతణర డగున. శచిాదానంద 
ఘనఫరషమమంద ఏకీభాళస్తహితణడ ై రశనూభనశకడ ైన యోగ్ దేనికిని శ్లకిండు, దేనినీ కసంక్ంిడు. 
శభశో నుసర ణుఱమందన శభభాళభుగఱ ఄటిు స్తహిత్రని చేర్్న యోగ్ నా ర్సబకిోని ను ందన. 

 
 

గతీోదఴేభు. కఱంకసర్ ీచితరభు. 
గీత 11.54ఱో ఆఱా ఈనూది –  

బకసో ాతాననయమా ఴకయ ఄషమ్నళం విధోऽయుు న 

జఞా తణం దరవణు ం చ్ తతేాన రవేణు ం చ్ యంత 

కసని, ఓ యంత! ఄయుు న! ఆటిు నా చ్తణయుభజ యూభున రతయక్షభుగస చ్చ్టకున, తతాజఞా నభున 
ను ందటకున, ఄంద ఏకీభాళ స్తహిత్రనందటకున కేళఱభు ఄననయ బకిో దాార్సనే వెసధయభగున. 
 

‘ఄమనమ్’ ఄనగస భాయీభు. ఄమనేో  ఄనేన ఆత్ర ఄమనమ్ – ఄని ఄభయకరఴభుఱో ఈనూది. వౄీ ఴంకయుఱ 
వసయఖయ రకసయభు వౄీషర్్ని ను ందినవసడు భయఱ శంవెసయచ్కభీుఱో తగుఱకకనడు. కనక అ దేళదేళుడు 
ఄతణయతోభ గభయభు, ర్సమణభు. 
 

వౄీ వివణు  శషశర నాభభు ూయాఠ్కఱోని ‘యభమ్ మః ర్సమణమ్’ ఄనూ దాఱన వౄీ ర్సధాకఽవుశ్సస్తహో  ి
రతేయకంగస ఇ శందయభంఱో శచించాయు. వౄీ చినమమానంద గీత (15.6)నండి విళర్్ంచాయు (యంధాభభు – 

ర్సమణభు). 
న తదాభశమత ేశర్యయ న ఴశ్సంకర న నుసళకః 
మదీతాా న నిళయోంత ేతదాు భ యభం భభ 
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శామంరకసఴయూమ్ ైన నా యంధాభభున శయుయడు గసని, చ్ందర డుగసని, ఄగ్ూగసని 
రకసవృంజేమజఞఱయు. ఄటిు యంధాభభున చేర్్న ుణాయతణమఱు భయఱ ఇ జగతణో న రవేవృంయు. ఄనగస 
జనిమంయు. 
 

ూయాఠ్కఱో ముధిషహా యుడు ‘కమి్నకమ్ ద ళైతమ్ ఱోక ేకంి వసऽయేకమ్ ర్సమణమ్’ ఄని రవృూంచాడు. ఇ 
భాగసనిూ వసయఖాయనిశో  వౄీ బటటు ఱు ఆకకడ ధయమర్సజు ‘యభ ఈేమభు’న గుర్్ంచి ఄడిగ్నటటో  విళర్్ంచాయు 
యభమ్ ఈమేమ్ ఽచ్ఛత్ర కంి వస ఄహ ఏకమ్ ర్సమణమ్ ఆత్ర 

ఄమనమ్-నుసర యమ్ ఏళమ్ ఈేమమ్ దిా ధా ఽవుమ్. 
 

వౄీ హ.బ.ఄణాు ంగసర్సచాయయ వెసాభు ‘ర్సమణః’ ఄనే నుసఠసంతయం కూడా ఈనూదని చ నుసృయు.  
యభమ్ ఄమనమ్ మశయ శః ర్సమణమ్ – శర్యాతోభమ్ ైన వెసి నభున కయౌగ్మునూవసడు. 
 

శనాయశకఽత్ ఴభః శ్సంతో నివసా ః శ్సంత్రః ర్సమణమ్ – ఄనే నాభాఱన బకిోతో జహసోే్త కఱోో ఱమ్ ైన భనశసకు 
శ్సంత్ర ఱభిశో ందని వౄీ ర్సధాకఽవుశ్సస్తహో  ిచ నుసృయు. 
 

ధయమచ్కీభు యచ్యిత వసయఖయ – ఆందిరమభుఱన, భనశసన నిమంత్రరంచినవసనికి ునయునమనండి 
విభుకిో ఱభిశో ంది. ఆందిరమాఱు, భనశసఱ చ ుృచేతఱఱో ళర్్ోంచేవసయు శంవెసయఫంధంఱో చికుకకుంటాయు.  
భనం ఏ ని చేస్తహనాగసని దానికి నిజమ్ ైన కయో బగళంతణడేనని, భనం కేళఱం వెసధనాఱభని 
గుయుో ంచ్కరవసయౌ. ఆది కయమయోగసనికి రధభ వెత నుసనభు. నుసర ంచికమ్ ైన వివమాఱైెననూ కసంక్షన 
బగళంతణని ను ందడంటో భయుంచ్గయౌగ్తే బకిోయోగభాయీం త యౌస్తహళశో ంది. నిజమ్ ైన అతమ, ఴర్ీయభు, 
భనశసఱ భధయ భేదానిూ గుర్్ోసోే్త జఞా నయోగం తఱుు త యుచ్క ంటటంది. ఆఱా బగళంతణని ను ందడానికి 
బగళంతణడే భాయీభని గహీ ంచ్ళచ్ాన. 
 

 

 

 

(1) వీౄ నయస్తహంషన్ కఽవుభాచార్ ్అంగో యచ్నకు ఆద ిత ఱుగు ఄనవసదభు.  
(2) బగళదగీ త శ్లో కభుఱ తాతృయయభు గీతాెరస్, గయయఖూర్ రచ్యణనండి.  
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యభ ాంగః ళహాంతిదః షరష్హా  కుభుదః కుఴలేవమః |  
గోశతిో గోతిరోో తృహో  ఴాశభ క్షో ఴాశరమః || (63) 

 

 
 
 

 

593. యభ ాంగః 
- యోగస్హధకులకు అష్హా ాంగభులన రస్హద ాంచినలహడె. 
- షాందయమ ైన యౄభు కలలహడె. 
- ధాయతుాంచేలహరికి షకల షనమాంగళభుయౌచేే యౄభుకలలహడె. 
- త్న ఉతుకిచే అాంత్టితూ భాంగళకయమునరిాంచలహడె. 

ఒాం యభ ాంగహమ నభః 
 

ఈ నాభాతుకి లహయఖ్ాయనకయోలు ర ాండె యధాలుగహ అయథాం చెతృహాయు. (1) యోగళహస్హో ా తుకి చెాంద న అష్హా ాంగభులకు 
షాంఫాంధ ాంచి (2) బగలహనతు స్ ాందయయభున గురిాంచి. 3,4 అరహథ లు 2ఴ అరహథ తుకి భ లహాంత్రహలు. భయల ఇదే 
నాభభు 788ఴ నాభభుగహ కీరిోాంఫడినద . 
63ఴ ళలో కభు. 593ఴ నాభభు. యభ ాంగః – యభ ాంగః ళహాంతిదః షరష్హా  కుభుదః కుఴలేవమః 
84ఴ ళలో కభు. 788ఴ నాభభు. యభ ాంగః – యభ ాంగో లోకస్హయాంగః షత్ాంత్ేః త్ాంత్ేఴయధనః 
  
షవవకుో ుదభఴ కఱయయణ మభాదయష్హా ాంగ షాంబఴః 
మస్హమత్ యభ ాంగ షాంతృతర కోః షతృహో రోు  ధాయనదామకః 
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బకుో లు త్నన తృ ాందడాతుకి త్గిన ఉతృహషన తుమితో్ాం మభ తుమభాద  అష్హా ాంగభులన ఇచిేనలహడె. ఈ 
నాభభు షతృహో క్షరీభాంత్రభు. ధాయనరదభు. ఒాం యభ ాంగహమ నభః. 
 

శ్రీ బటటా లు ఈ 593ఴ నాభభున యోగస్హధనకు యధానభుల ైన అష్హా ాంగభులయభుగహ యఴరిాంచాయు. 
ఇఴతూీ శ్రీతి కయుణఴలన, శ్రీతి టో బకిోఴలన షభకడెతాయ. ఆమనే త్న బకుో తుకి ధాయనభాయోభున, 
ధాయనపలభున రస్హద ాంచన. ఆ అష్హా ాంగభులు (1) మభభు (ఇాంద రమ తుగసీభు) (2) తుమభభు 
(ఏరహాటట) (3) ఆషనభు (4) తృహర ణామాభభు (రేచకభు, ూయకభు, కుాంబకభు) (5) రతాయహాయభు 
(ఇాంద రమాలనాండి యశమాతుీ భయలుేట) (6) ధాయణ (7) ధాయనభు (8) షభాధ . 
 

ధయమచకీభు యచయత్ యఴయణ – మభ, తుమభభుల ఴలన భనషస అదులోకి ఴషో ాంద . ఆషన, 
తృహర ణామాభభుల ఴలన వరీయాం ధాయనభునకు వదధభ్త్ేాంద . రతాయహాయ, ధాయణ, షభాధలు కకొకొ 
మ టటా గహ ఆలోచనలన బగఴాంత్ేతుటో భయళాంచన. షభాధ  వథతిలో బగఴాంత్ేతు అనబఴభు వద ధాంచన. 
 

శ్ర ీవాంకయుల లహయఖ్య – షాందయమ్ త్నమ్ ధాయమన్ యభ ాంగః. షాందయమ ైన త్నఴున ధరిాంచినలహడె 
యభ ాంగుడె. 
 

ఇదే భ ఴభున శ్రీ బటటా లు 788ఴ నాభయఴయణలో ఇచాేయు. మోశితుయ ై జగభులన మోశిాంజేవన 
యభ ాంగుడె. గోకల భనషలన దోచిన గోఫ లుడె. కభలతరా క్షుడైెన రహభుడె. ఆ రహభుతు 
స్ ాందయయభున వత్భమకు ఴరిుాంచి చెా సనభాంత్ేడె త్రిాంచాడె. 
 

శ్రీ చినమమానాంద ఉతుశత్ేో లలోతు ‘ళహాంత్మ్ శిఴమ్ షాందయమ్’ అనే లహకహయతుీ ఉదాసరిాంచాయు. 
ఛాాందోగోయతుశత్ేో  (1.6.7) లో ఇలా ఉనీద  – 

మ ఏష్త ऽంాంత్రహద తయే శయిణమమః ుయుష్త  ఉచయతే 
త్షయ మథా కతృహయషమ్ ుణడరకీఴేభక్షణిీ. 
అత్డె ఆద త్యభధయభుడైె ఫాంగహయు యాంగులో రకహశిషఽో  ఉాంట డె. యకవషో నీ దమభుఴల  
లెలుగుత్ేాంట డె. 
 

శ్రీ య.య. రహభానజన్ – శ్రీభనాీరహమణుతు తియుమేణిమాంద 788 షాందయ అాంగభులునీయ గనక ఆమన 
యభ ాంగుడె. 
 

శ్రీ రహధాకాశుళహవో  ి– బగఴాంత్ేతు చయణభు, ఴదనభు, నమనభులన ధాయతుాంచేలహరికి షకల 
షనమాంగళభులన రస్హద ాంచే యౄుగలలహడె యభ ాంగుడె. యభ తు - దయశకహనామ్ భాంగఱోతాాదకహతు; 
అాంగహతు - చయణ ఴదన నమనాదతీు; మషయ ఇతి యభ ాంగః. 
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శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ  – అాంగ్-లెళైళట – అనే ధాత్ేఴునాండి, బగఴాంత్ేతు రతి యౄభు, రతి చలనభు కడ 
షకల షనమాంగళభులన రస్హద ాంచన. 

 
భణిుర ినాత్యళ యైౌలో రహషయ్ల నాత్యాం. యకీడమిానాండ ి

 

భ గఴత్భు – దవభషొాంధభు – గోకల తృహర యధన.  
శ్రీ భదాభగఴత్భు – యచన: శ్రీ ఏలేరి భుయయధయరహఴు 
దేలహ! భా తృహర యధన ఏమిటో యన. షాంషాతి బమాయోలమ ై తూ వయణుజొచాేభు. భాకు అబమాతుీఴువ. .. .. ఏ తూ 
తృహణిదమాం షభషో ఴయదామకమో, ఏ తూ తృహణిదామన ఇాంద రహదేయతు రిగీశిాంచాలో, ఆ తూ తృహణిదామతుీ భా 
శియషల ై ఉాంచ. ... వమతోలోవత్మ ైన తూ షాందయ భుఖ్ాయయాందాతుీ చఽు. వో లికు అాంత్కాంటె షాంతోశకయమ ైనద  
లేరొకటటాండద..... ఏ తూ తృహదకభలాం వరికి తులమమ ై కహయమ పణి పణారిేత్మ ై గోగణానగత్మ ై తృహాయుచనీదో ఆ 
యత్ర తూరేజాతుీ భా కుచకుాంభ ల ై తులుు. తూ కోభల తృహదదామలు భా కుచ కహఠినాయతుకి నొచేకుాంట మతు 
లెనకహడఫో కు. లహటితు షతాయాంగహ భా ఴక్షఃఠి ైతు ధరిస్హో భు. అాంత్లో భా భదనతాాం చలాో యుత్ేాంద .... త్రహవత్ 
భభుమ గీశిాంచి తూ అధరహభాతాతుీ రస్హద ాంచి భా మోసాం తీరిే భభమయౌీ ఉజిీయాంజేయ. 
 

రబూ! తూ చరిత్రయషాం తాత్రమ త్ుో లకు జీఴనాభాత్ాం. కయజన లహకయ లతికలకు అఴయమపలాం. కయుభులకు యభ 
యస్హమనాం. కీరోిాంచినలహరికి యయధ దానపలాం. శ్రీభాంత్మ ైన తూ కథావఴీణ భ గహయతుీ భాకు కయుణిాంచ.  
 

తూ కథావఴీణ భాతరా ననే భాకు తుయవాతి కలుగుత్ేాండగహ తూ దయశన భ గహయతుీ ఎాందకు కోయుత్ేనాీభతు 
అడెగుతాలేమో రబూ! తూ లేనగఴులు, తూ ేరభవీగధ యక్షణాలు, తూ ధాయనభాంగళయహాయాం, తూ షాంకేత్ భరహమలు భా 
సాదమాలన కలచిలేషో ాండడాంఴలన తూ యలాష క్షుభిత్ చితో్లమ ై ళహాంతికి దఽయభమాయభు. భా భనఃక్షోబ తూ దయశన 
భ గయలబ్ధధచే గహక లేరొక భారహో న తీరేద  కహద. 
ఒాం యభ ాంగహమ నభః 
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594. ళహాంతిదః 
స్హముజయభు అనే ళహవవత్మ ైన ళహాంతితు రస్హద ాంచేలహడె. 

ఒాం ళహాంతిదామ నభః 
 

శ్రీబటటా ల లహయఖ్ాయనాం ఈ నాభభునకు భుాందనాభమ ైన ‘యభ ాంగః’ నాభభునకు చెాన భ లహతుీ 
కకనస్హగిషఽో  యోగహభ యషయాంగహ ఉాంద . యోగహద  స్హధనలదావరహ బకిోలో అత్ేయనీత్ వథతికి చేరినలహరికి 
ఆత్మజాా నాం లభిషో ాంద . లహరికి భరి జనమ ఉాండద. అదే మోక్షభు. అటటఴాంటి ళహవవత్మ ైన ళహాంతితు 
రస్హద ాంచేలహడె ‘ళహాంతిదః’. ఇాందకు శ్రీ బటటా లు చఽన రభాణభులు –  

యవవవ యైకయమ్ రిలఴేాతాయమ్ జాా తావ శిఴమ్ ళహాంతిమ్ అత్యాంత్మ్ ఏతి – ళవవతావవరోతుశత్ేో  2.7 – 

యవవభాంతా కడే లహయాంచిమునీ బగఴాంత్ేతుగురిాంచి తెయౌవనలహతుకి అత్యాంత్ భాంగళరదమ ైన ళహాంతి 
లభిషో ాంద . 
త్మీళహనామ్ ఴయదమ్ దఴేమీఢ్యమ్ తుచమయ ఆతామనమ్ ళహాంతిమ్ అత్యాంత్మ్ ఏతి – ళవవతావవరోతుశత్ేో  
3.11 – జగత్ ర్బుఴు, ఴయభులన రస్హద ాంచేలహడె, కీయోతూముడె, అాంత్రహత్మవథత్ేడె అయన ఈవవయుతు 
తెయౌవకకనీలహతుకి యభళహాంతి లభిషో ాంద . 
 

త్మఴే వయణాం గచఛ షయవభ లనే భ యత్ 

త్త్్రస్హదాత్ాయాం ళహాంతిాం స్హథ నాం తృహర సువ ళహవవత్మ్ – గీత్ 18.62 

అయుి నా! అతుీ యధభులుగహ ఆ యమేవవయునే వయణుజొచేభు. అత్తు కాచేత్నే యభళహాంతితు, 
ళహవవత్మ ైన యభదభున తృ ాందగలఴు.  
 

శ్రీ వాంకయుల లహయఖ్య – ఇష్హా తుశాభులనే భేదభ ఴభులు లేతు షాంూయుమ ైన ళహాంతితు రస్హద ాంచలహడె 
‘ళహాంతిదః’. ఇద  ఇశామ ైనద , ఇద  ఇశాాం లేతుద  అనే దవాందవభ ఴాం ఉనీాంత్ఴయకు తుజమ ైన త్ాో , ళహాంతి 
లభిాంచఴు. 
 

ధయమచకీభు యచయత్ తియుఴళైళలహర్ యచననాండి ఉదాసరిాంచాయు. లేాండెదల్ లాేండమ  ైఇలాదాన్ – 

కహఴలవనద , అకొయలేతుద  అనేయ లేతులహడె బగఴాంత్ేడె. బగఴాంత్ేతుటో బకిోతో వథయమ ైన ధాయనాం స్హగివోే 
ళహవవత్మ ైన ళహాంతి లభిషో ాంద . 
 

595. షరష్హా  
షాఴాాంచినలహడె. 

ఒాం షరఴేా  ానభః 
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ఈ నాభభు భయల 990ఴ నాభభుగహ షో తిాంఫడినద . 
63ఴ ళలో కభు. 595ఴ నాభభు. షరష్హా  – యభ ాంగః ళహాంతిదః షరష్హా  కుభుదః కుఴలేవమః 
106ఴ ళలో కభు. 90ఴ నాభభు. షరష్హా  – దఴేకీనాందనః షరష్హా  క్షతిీవః తృహనావనః 
‘షాఴాాంచట’ అనే అయథాంలో అాందయు లహయఖ్ాయనకయోలు త్భ త్భ బగఴదనబలహలన లెలోడిాంచాయు. 
 

శ్రీ బటటా లు – ‘షాజ్’ అనే ధాత్ేఴునాండి - షాఴాాంచేలహడె ‘షరశా’. కయమ లెచైిత్రుత్ షాఴాన్ షరష్హా స్హయత్ షాజయత ే
చ మః.  మోక్షాం కోరేలహరికి మోక్షాం రస్హద ాంచినటలో  శ్రీభనాీరహమణుడె బకుో లకు షాంస్హరహతుీకడా 
రస్హద స్హో డె. త్భ కయమలదావరహ లౌకిక షఖ్ాలు కహలహలనకకనేలహరికి షాంస్హయాం లభిషో ాంద . ఇాందకు శ్రీ య.య 
రహభానజన్ శ్రీ నభామఱయవయు తియులైెమోయ (5.6.1)నాండి ఉదాసరిాంచాయు  
 

ఏత్దోయతూతు బూతాతు షరహవణతీ్ేయధాయమ 

అసాం కాత్సనషయ జగత్ః రబఴః రలమషోథా – గీత్ 7.6 

ఒ అయుి నా! షభషో తృహర ణులున ఈ ర ాండె యధభుల ైన రకాత్ేలనాండియే ఉత్ానీభులగుచనీయ. ఈ 
జగత్ేో యొకొ రబఴభూ (ుటటా క), రలమభూ (య్నభగుట) నాఴలననే జయుగుచనీయ. అనగహ ఈ 
షాంూయు జగత్ేో కు నేనే భూలకహయణభు. 
 

శ్రీ రహధాకాశుళహవో  ిఉతుశత్ేో లనాండి ఉదాసరిాంచాయు – 

యవవషయ షరష్హా యమ్ అనకే యౄమ్ – ళవవతావవరోతుశత్ేో  4.14 

ష ఇభాన్ లోకహన్ షాజత్ః – ఐత్రేయోతుశత్ేో  1.2 

 

‘షాజ్’ అాంటల యడచట, ఫమటకు ాంుట అతు కడా చెాఴచేన (యషరేో ). శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ  ఈ 
భ లహతుీ గశీిాంచాయు. బగఴాంత్ేడె రళమ షభమాంలో జగత్ేో న అాంత్టితు త్నమాంద బదరయచి భయల 
షాఴా షభమాంలో అతుీాంటితూ లెయౌకితీస్హో డె గనక షరశా. 
 

ధయమచకీభు యచయత్ – బగఴాంత్ేడె జీఴునకు వరీయాం రస్హద ాంచడాతుకి కహయణాం ఆమనన కకయౌచి, 
ఆమనన తృ ాందే అఴకహళహతుీ భనకు కయౌగిాంచడమే. 
 

శ్రీ చినమమానాంద – యశేు ఴు షగిన వకిోఴలననే ఫరసమదేఴుడె షాఴాకహయయాం స్హగిషో నాీడె. అాందయు 
దేఴుళళకు అాంత్రహయమి ఆ దేఴదేఴుడే. 
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శ్రీభదాభగఴత్భు – భూడఴ షొాంధభు – ఫరసమకాత్ బగఴతోతతో్రభు 
శ్రీ ఏలేర ిభుయయధయరహఴు యచననాండ.ి 
 

దేలహ! ఫసృకహలాం ఉతృహవాంచి త్త్ఫయౌత్ాంగహ తునీ తెయౌవకోగయౌగహన. అనఴదయమ ైన తూ త్త్వజాా నాతుీ తృ ాందడాంకాంటె 
ఉతో్భమ ైన భ గయాం దేసధాయులకు లేరొకటి ఏభుాంటటాంద ? తూఴు త్ా లేరొకటి లేదనీదే తూ త్త్వ యసషయాం. తూఴు 
తుయుో ణ యఫరసమఴనీదే తూ త్త్వ యభాయధాం. రాంచయౄమ ై ఈ రతీతి అాంతా తూ గుణాత్మకాం. తూ షత్యయౄాం అనాఴాత్ 
రకహవాం, అయకలాాం, ఆనాందభాత్రాం అయ జాా నలకు భాత్రమే భ వషో ాంద . ఉతృహషకుల అనగీహాయధమ ై తూఴు తూ చిచఛకోి 
రభ ఴాంతో యయధాఴతారహలన ధరిస్హో ఴు. 
 

దేలహ! తూ రకాత్యౄాం షరహవఴతారహలక భూలబీజమ ైమునీద . ఈ తూ యౄాం షాఴా కి కహయణమ ైనాందన యళహవతుకాంటె 
లేర ైనటిాద . ఇదే బూతేాంద రమాలకు కడా కహయణాం. అాందఴలో తూ ఈ యౄాం షరోవతృహషయ యౄతృహలలో భుఖ్యమ ై ఉనీద . 
అటిా  ఉతో్భ యౄతృహతుీ నేనావయీాంచాన. 
 

దేలహ! ఈ తూ యౄాం స్త తృహధ కభతు, అరహవచీనభతు భ యాంచేలహయు ఇద  భుఖ్యమ లా అఴుత్ేాందతు అడెగుతాయు. 
అఴయకహో తుీ ఉతృహవాంచడాం స్హధయాం కహద. ఉతృహషకులు తూ ఴయకో షవయౄతృహతుీ ధాయతుస్హో యు. లహరి ళవమీషసన కోరి ఈ 
బుఴనభాంగళయౄతృహతుీ  ఴయకోయచాఴు. ఉతృహషకుయౌాందకు తూకు నభషొరిాంచడాంకనీ లేరొకయధాన త్భ కాత్జాత్న 
చఽజాలయు. ఇదే తూకు స్హష్హా ాంగ రణాభాం ..... 
 

ఎఴడె లేదాలనే భలమాతులాలు మోవకకతు ఴచిేన చలోతు తూ తృహదాయయాందాల షయభిళ రిభఱయతుీ లఴభాత్రమ ైనా 
అనబయాంచే ుణాయతుకి నోచకకాంట డో , ఎఴడె భహాదయాంతో చేరి తూ కథలన యాంట డో , ఆ ధనయజీఴుడె తూ 
తృహదదామలన త్ాక చఽయగొాంట డె. తూఴత్తు సాదమాతుీ తులమాంగహ చేషకకతు తుయాంత్యాం తుఴశిస్హో ఴు. అత్తుతు 
ఎనీటికీ ఎడఫ మఴు. 
 

దేలహ! ఈ షాంస్హయ రిబరభణాం తొలగితృత ఴడాతుకి తూ ఆవమీాం కొటల యభస్హధనాం. తూ తృహర ు తృ ాందాలాంటల తూ యభ 
త్తావతుీ గీశిాంచి ఆ దారిలోతుకి రలేశిాంచి రివమీిాంచాయౌ. లేదాాంత్వఴీణాం కహయాంచి, త్త్వయసస్హయతుీ గీశిాంచి, తునీ 
తృ ాందాలతు తువేయాంచి, బకోిభారహో తుీ మ టిా , చితో్యద ధతు తృ ాంద నలహరి సాదమభాంద రహలలోతుకి తూఴు యభానాందాంతో 
చేరి ఈసతారహధ లన నెయలేయుస్హో ఴు. 
 

ఏ యౄాంలో తూ బకుో లు ధాయతువేో  ఆ యౄాంలో తూఴు లహరికి స్హక్షాత్ొరిస్హో ఴు.. .... తుష్హొభాం, షకహభాం అతు  ర ాండె 
యధాలుగహ ఉనీ బకోిభారహో లలో తుష్హొభ బకోికి తూఴు యభషలబుడఴు. 
 

దేలహ! తూఴు భేదయశిత్ేడఴు. షభగీ ఫో ధావమీుడఴు. షవయౄ చెైత్నయ తేజోభూరోియ ై త్నరహరే యభాత్ేమడఴు. షాఴా  
వథతి లమ కహయణమ ైన తూ భామావకోితు కీీడోకయణగహ చేవకకతు ఆతామనాందాతుీ తృ ాందతాఴు. తూ అఴతాయ యడాంఫనల ైన 
దేఴకీనాందనాద  నాభాలనగహతు, గుణయడాంఫనాల ైన షయవజా బకోఴత్సలాద  నాభాలనగహతు, కయమయడాంఫనాల ైన  కాంస్హరి 
రభుఖ్ నాభాలనగహతు – చిఴరికి తృహర ణోత్రభణ కహలాంలోనెైనా ఉచఛరిాంనోచిన జీఴులకు ఫసృజనామరిిత్ 
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తృహషాంచమాం ట ాంచల ై, తుయస్హో ఴయణమ ైన ఫరసమషవయౄతృహతుీ షాందరిశాంచే భహాభ గయాం త్ాక వద ధ షో ాంద . అటిా  
భహానభ ఴునకు తూకు ునఃునః రణాభాలు. 
 

ఏ తూ యళహవకహయ ఴాక్షాతుకి షాఴాకయోనెైన నేన, వథతికయోయ ైన యశేు ఴు, లమకయోయ ైన ఈవవయుడె గుణత్రమ 
యౄతృహాంత్రహలతో ఴయఴసరిషఽో  భూలత్రమమ ై నెలకకతు ఉనాీమో ఆ యళహవత్మకుతుకి తూకు స్హష్హా ాంగహలు. 
 

బఴదదయ రబూత్భగు దమభునాంద ఴవయాంచిమునీ న ే

నయయళ తాఴకనీ కయౌతాాంవభునాం దనరహయు యవవభుాం 

దయయౌ యచిాంచచన్ ఫసృయధాంఫుల ఫల ొడ ిలదేజాలభున్ 

శిఴత్యమ ై పయౌాం గావమేుభు బదర పలరదామకహ! 
 

596. కుభుదః 
- బూమిమాంద మోదభు తృ ాందలహడె. 
- బూమి ైననీ జీఴులకు యౄ షాయశ వఫ ా ద  గుణభులతుచిే లహతు అనబఴభుఴలన షాంతోఴాంచలహడె. 
- య్లా యబూతితో జీఴుల కయమపలాతుీ అనబయాంజేషఽో  ఆనాంద ాంచన. 
- బూమి ై త్న బకుో ల స్హాంగత్యభుఴలన షాంతోఴాంచలహడె. 
- బూమిభ యభున తొలగిాంచి (దయినలన శిక్షిాంచి) బూమికి ఆనాందభు కయుేలహడె. బూభాత్న తృ ాంద  
ఆనాంద ాంచలహడె. 
- బకుో లు త్నకోషాం చేవే స్హధన చఽవ, లహరి ఆనాందాతుీ చఽవ షాంతోఴాంచలహడె. 

ఒాం కుభుదామ నభః 
 

ఈ నాభభు ర ాండెభాయుో  ఴషో ాంద . 
63ఴ ళలో కభు. 596ఴ నాభభు. కుభుదః – యభ ాంగః ళహాంతిదః షరష్హా  కుభుదః కుఴలేవమః 
87ఴ ళలో కభు. 813ఴ నాభభు. కుభుదః – కుభుదః కుాందయః కుాందః యినయః తృహఴనోऽతులః  
 

కౌతృహర కాత ేభాండలేమః షవభోకోూ న భోజమాన్ 

మోదత ేమషసదాకహలాం కుభుద షసత్ే గమీతే. 
‘కు’ అాంటల య్లాయబూతి. ఆ య్లాయబూతిలో కయమపలభు అనబయాంచఴలవన జీఴులన లహతు 
కరహమనస్హయభు కయమపలభు అనబయాంజేషఽో  ఆనాంద ాంచేలహడె కుభుదడె. శ్రీ బటటా లు ఈ నాభభున 
‘కు-భుద’ అతు యళవోఴాంచాయు. ‘కు’ అనగహ రకాతిభాండలభు. యౌకహద  ఫరసమయయాంత్భు ఆమన 
షాజాంచిన రకాతిభాండలమే. లహతుకి యౄ యష వఫ ా ద  గుణభులదావరహ షాంతోశభున అనబయాంచ 
అఴకహవభు కయౌాాంచిన బగఴాంత్ేడె లహతు షాంతోశభుఴలన తాన ‘మోదభు’ తృ ాందన గనక ఆమన 
‘కుభుదడె’. శ్రీ య.య. రహభానజన్ తియులైెమోయ (3.10.7)నాండి ఉదాసరిాంచాయు. 
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ఇదే భూలాంతో శ్రీ బటటా లు భరొక అనబలహతుీ కడా చెతృహాయు. కౌమోదత ేఇతి కుభుదః. రకాతి 
భాండలాంలో త్న బకుో ల స్హాంగత్యాంఴలన బగలహనడె భుద ాంచన. ఈ భ లహతుీ శ్రీ య.య. రహభానజన్ 
ఇాంకహ యఴయాంగహ చెతృహాయు. శ్రీరహభుడె అయోధయన యడచి అడఴులతృహల ై, వత్న దఽయాం చేషకకతు, 
జట ముఴున తృత గొటటా కకతు దఃఖాంచాడె. అయనా ఆమన బయదావజ, అతిర, అగస్హో ుదల దయశనాంతో 
షాంతోఴాంచాడె. 
 

శ్రీ వాంకయుల లహయఖ్య – కుమ్-ధయణమీ్ భ రహఴత్యణమ్ కుయవన్ మోదమతి ఇతి కుభుదః. 
(అఴతాయభులమాంద దశా షాంసయణభుఴలోన, రళమకహలభునాంద అాంత్టితు త్నలో య్నభు 
చేవకకనటఴలోన) బూమియొకొ భ యభున త్గిోాంచి బూమికి షాంతోశభు కయౌగిాంచలహడె కుభుదడె. 
 

శ్రీ రహధాకాశుళహవో  ి– బూభాత్ స్హాంగత్యభుఴలన షాంతోఴాంచలహడె కుభుదడె. త్న అఴతాయభులాంద 
బూమి ై అధయమభున యౄుభా షాంతోఴాంచలహడె. 
 

శ్రీ చినమమానాంద – నానాయధభుల ైన దవాందవభులతో కడిన షాఴాతు చేవ యనోదభుతో ఆనాంద ాంచలహడె 
కుభుదడె. 
 

శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ  – క -ైవఫాే – వఫాభుఴలన షాంతోశభు తృ ాందలహడె. తాన షాఴాాంచిన జీఴులకు లహకుొ, 
యతుకిడి ఴాంటి వఫాషాంఫాంధ గుణభులనొషగి లహరి అనబఴభులన యతు ఆనాంద ాంచలహడె. లేదాధయమనభు, 
స్హభగహనభు, బగఴత్ షో తి, కీయోనభు – ఇఴతుీమున శ్రీభనాీరహమణుతుకి మోదభు కయౌగిాంచన. 
 

ధయమచకీభు యచయత్ యఴయణ – ఏ జీయక ైనా లభిాంచే ఆనాందభు ఆ జీయయొకొ ఇాంద రమాల 
రిమిత్ేలనఫటాి ఉాంటటాంద . క చీభకు  దా యవత్భాంత్ చక ొయ లభిాంచినాగహతు అద  కకద ా  ఆనాందభున 
భాత్రమే తృ ాందగలద. కహతు ఇాంద రమాల రిమిత్ేలు లేతు అతీాంద రముడైెన బగలహనతు ఆనాందభున 
భనభు అాంచనా లేమలేభు. ఈ నాభభున ధాయతుాంచి, బగఴాంత్ేతుకి క ైాంకయయభు చేవ, ఇాంద రమభులకు 
అాందతు భహానాందభున తృ ాందఴచేన. 
 

597. కుఴలేవమః 
- త్భ దేశ ాంద రమాలకు తామే రబుఴులభతు బరమిాంచే జీఴులకు తుజమ ైన రబుఴు. 
- బూమితు చటాిమునీ జలభులలో వమతుాంచలహడె. 
- ఆద ళవశేతు ై వమతుాంచినలహడె. 

ఒాం కుఴలేవమామ నభః 
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ఈ నాభభున లహయఖ్ాయనకయోలు రధానాంగహ ర ాండె యధాలుగహ లహయఖ్ాయతుాంచాయు. 
కు-ఴల-ఈవమ – అతుీాంటికీ రబుఴు. 
కఴలే-వమ – కడయౌలో ళవశేతు ై వమతుాంచినలహడె. 
 

శ్రీ బటటా లు ఈ నాభభున ‘కు-ఴల-ఈవ-మ’ అతు యళవోఴాంచాయు. కు – రాంచభు, రకాతి భాండలభు 
(‘కుభుద’ నాభాంలో లాగహ); ఴల-ఴలతోు – తియుగహడెలహయు; ఈవ – రబుఴు; మ – (మాతి-లెళైళలహడె) 
తుమాంతిరాంచలహడె. అనగహ జీఴులన త్న అధీనాంలో ఉాంచకకనీ తుజమ ైన రబుఴు కుఴలేవముడె. 
 

శ్రీక ైఴలయ స్హయధ  నాండి –  

కుతిసత్ాం ఫలమషే్హాం త ేకుఴలా జీఴ షాంగకిహః 
దశే ాంద రమాదరేళీహవేో  కుఴలేళహ ఇతి షమాతాః 
మస్హమతుీమచే నాీుతూతి కుఴలేవ ఉచయత ే

షాంషొాత్ాంలో ‘ఴ’, ‘ఫ’లకు  దాగహ తేడా లేద. కహఫటాి ‘కుఴలలు’ అాంటల యశమానబఴాం కయౌగిన జీఴులు. 
లహరే త్భ దేశ ాంద రమాలకు రబుఴులు (అతు భ యషో ాంట యు). అాందచేత్ కుఴలేయలు అనఫడతాయు. 
అటటఴాంటిలహరితు కరహమనగుణాంగహ తుమమిాంచేలహడె కుఴలేవముడె. (డా. కోీయ తృహయథస్హయధ  యచననాండి). 
కౌ బూభ్ ఆ షాంస్హయాం భ ర భయాంతీతి కుఴలాః 
జీలహః కుఴలావేత ేఈళహవే కుఴలేళహః 
కుఴలేళహన్ మాతీతి కుఴలేవమః 
ఈ జగత్ేో  ఉనీాంత్ఴయకు షాఴా చేషఽో నే ఉాంట డె. ‘కుఴలాః’ అాంటల జీఴులు. ‘కుఴలేళహః’ అాంటల త్భ 
దేహాలకు తామే రబుఴులుగహ భ యాంచేలహయు. దేసమే ఆత్మలతు భ యాంచేలహయు అజాా నలు. లహరితు అలా 
ఉాంచేలహడె కుఴలేవముడె. 
 

శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ  కడా ‘కు-ఴల-ఈవ-మః’ అనే యళవోఴాంచాయు కహతు లేరే అయథాం చెతృహాయు. ‘క ’ై అనీ 
ధాత్ేఴు వఫాభున షఽచిాంచన. వఫాభు చేవే అతుీాంటికి ఈయడె. ‘ఴల’ అనగహ కదలుట. కద లే 
అతుీాంటికి ఈయడె. అనగహ షభషో జీఴులకు అధ దేఴుడె, అాంత్రహయమి కుఴలేవముడె. 
 

శ్రీ వాంకయులు ‘కుఴలే-వమః’ అతు యళవోఴాంచాయు. కహతు ‘కుఴలే’ అనీ దాతుకి ర ాండె అరహథ లు చెఫుత్ ఈ 
నాభాతుకి ర ాండె లహయఖ్యలు చెతృహాయు.  
కకః-క్షితే; ఴలనాత్-షాంస్హయణాత్, కుఴలమ్-జలమ్; త్వమన్ ళవత్ ఇతి కుఴలేవమః. బూమితు చటాిమునీయ 
జలభులు. ఆ జలభులాంద వమతుాంచినలహడె కుఴలేవముడె. ఴటత్రళహయ. 
భరొక యధాంగహ, కుఴల – షయాభుయొకొ ఉదయభు (తృహర కునుడె బూమితు షాాశిాంచ భ గభు); వమః – 

వమతుాంచలహడె. ఆద ళవశేతు ఉదయభున వమతుాంచిమునీ శ్రీభనాీరహమణుడె కుఴలేవముడె. 
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‘కుఴలభు’ అనగహ రేగుాండె. రీక్షిత్ేో న కహటటలేమడాతుకి రేగుాండెలోల వమతుాంచిన త్క్షకుడె 
బగఴద వబూతియ ైన కుఴలేవముడె. 
 

ధయమచకీభు యచయత్ – ాంచబూత్భులు కదాతునాండి భరొకటి, ఆకహవభునాండి లహముఴు, 
లహముఴునాండి అగిీ, అాందాండి తూయు, తూటినాండి బూమి ఉదభయాంచెన. ాంచబూత్భులతూీ 
కుఴలయేయతునాండే ఉదభయాంచినయ. తూట వమతుాంచినలహడె అనగహ తాన షాజాంచిన రకాతిలో 
తానేమునీలహడె కుఴలేవముడె. 
 

598. గోశతి్ః 
- రకాతికి ఴయఴస్హథ కుడె. జగభులకు, బూమికి శిత్భు కయుేలహడె. 
- గోఴయధనగిరినెతోి గోఴులన యక్షిాంచినలహడె. 

ఒాం గోశతిామ నభః 
 

ఈ నాభయఴయణలో ‘గో’ వఫాభునకు లహయఖ్ాయనకయోలు ర ాండె రధానారహథ లు గశీిాంచాయు (1) గోఴులు (2) రకాతి, 
బూమి, జలభులు. 
 

శ్రీ బటటా లు ‘గో’ అనగహ షాంస్హయబీజక్షేత్రమ ైన ‘రకాతి’ అతు అయథాం తీషకకనాీయు. షాంస్హయబీజక్షతే్రషయ రకాత ే
స్హథ కవే మః ష గోశతి్ః. షాంస్హయభనే యతో్నాలు నాటట తుకి తాలైెన రకాతికి ఆధాయమ ైనలహడె గోశిత్ేడె. 
గోః రకాత ేశతి్ః గోశతి్ః. షాంస్హయభు అనే యతో్నాలు జలేో  బూమియ ైన రకాతి భాండలాతుకి అధ ష్హఠ నదేఴత్ 
అయ కహయయభు చేస్హో డె కహఫటాి రకాతికి ఴయఴస్హథ కుడె అఴుత్ేనాీడె. (డా. కోీయ తృహయథస్హయధ  యచననాండి). 
 

శ్రీ వాంకయులు ‘గో’ అనగహ ‘గోఴులు’ అనే అయథాంలో యఴరిాంచాయు. గలహమ్ ఴాదాధ ుయధాం గోఴయధనమ్ ధాత్లహన్ ఇతి 
గోభోయ శతిో గోశతి్ః. గోఴుల శిత్భు కకయకు గోఴయధనగిరితు ఎతోినలహడె గోశిత్ేడె. 
 

అనీభమయ – కకాండ గొడెగుగహ గోఴుల గహచిన మదకుల స్హవమిక ిగొబ్ధిఱోళ. 
 

శ్రీ వాంకయులు ‘గో’ అనగహ ‘బూమి’ అనే అయథాం కడా తీషకకనాీయు. అనేక అఴతాయభుల తోి బూమితు 
యక్షిచలహడె గోశిత్ేడె. 
 

శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ  – గో-గతౌ-లెళైళట – షాఴాలో షకల జీఴుల చలనభునకు కహయణమ ైనలహడె గోశిత్ేడె. 
 

599. గోతిః 
- భోగబూమియ ైన షవరహో తుకి అధ తి. 
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- ఇాంద రమభులకు రబుఴు. 

ఒాం గోత్య ేనభః 
 

ఈ నాభభున 53ఴ ళలో కభులోన, 63ఴ ళలో కభులోన షో తిాంచాయు. ర ాండె ళలో కభులలోన ‘గోతిః’, ‘గోతృహో ’ 
నాభభులు కభీభులో ఴచేట గభతుాందగున. 
53ఴ ళలో కభు. 497ఴ నాభభు. గోతిః – ఉతో్రో గోతిః గోతృహో  జాా నగభయః ురహత్నః 
63ఴ ళలో కభు. 599ఴ నాభభు. గోతిః – గోశతిో గోతిః గోతృహో  ఴాశభ క్షో ఴాశరమః 
 

497ఴ నాభయఴయణలో అనేక అరహథ లు రస్హో యాంఫడినయ. 
- అతుీ దభులకు (లహకుొలకు, లేదభులకు) అధ తి. 
- త్న లహకుొనకు తానే యక్షకుడె. 
- త్న బకుో ల లుకున యక్షిాంచలహడె. 
- గోఴులన కహచిన గోతృహలకాశేు డె. 
- కదలుచనీ షభషోభున, ఇాంద రమభులన, కహతృహడెలహడె. 
- బూతి, ధయణీధయుడె. 
- (ుణయ) లోకభుల కధ నాధడె. 
599ఴ నాభ యఴయణలో శ్రీ బటటా లు ‘గో’ అనగహ భోగబూమి అయన షవయోభు అనీ అయథాంలో – షవయోాంలో 
ఉాండేలహరికి అధ తి – అతు చెతృహాయు. షవయోలహషల ైన దేఴత్లన యక్షిాంచేలహడె అతు కడా అనకోఴచేన. 
షవయోబూమ ేతితావత్ గోతి షమాత్ః. గోః బూమ ేతిః గోతి. 
 

శ్రీ చినమమానాంద – ‘గో’ అనగహ గోఴులు, జనలు, ఇాంద రమాలు ఴాంటి అరహథ లునాీయ. కనక అాందరికీ, 
అతుీాంటికీ రబుఴు గోతి. 
 

శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ  – గో-గతౌ-చయౌాంచట. అాందరితూ యక్షిాంచలహడె. అాందరికీ దారి చఽులహడె. స్హయధ య ై 
గహో లు ూతు యధభున తరో యౌ భుాందకు తీషక యళ కహతృహడెలహడె. గోతి. తృహయథస్హయధ . గుయులహమూయా. 
 

600. గోతృహో  

- షాంయక్షకుడె. షకల యదయలకున, బూత్భులకున, లోకభులకున, కయమచకభీునకున షాంయక్షకుడె. 
- బకుో లు కహతులహరికి తెయౌమరహతులహడె. 

ఒాం గోేో  ినభః. 
 



శీ్ర యశేు  షసషరనాభ స్తో త్రభు - యఴయణ 

63ఴ ళలో కభు - 12 ఴ ేజీ 

ఈ నాభభున 53ఴ ళలో కభులోన, 63ఴ ళలో కభులోన షో తిాంచాయు. ర ాండె ళలో కభులలోన ‘గోతిః’, ‘గోతృహో ’ 
నాభభులు కభీభులో ఴచేట గభతుాందగున. 
53ఴ ళలో కభు. 498ఴ నాభభు. గోతృహో  – ఉతో్రో గోతిః గోతృహో  జాా నగభయః ురహత్నః 
63ఴ ళలో కభు. 600ఴ నాభభు. గోతృహో  – గోశతిో గోతిః గోతృహో  ఴాశభ క్షో ఴాశరమః 
 

‘గుప్’ అనే ధాత్ేఴునకు యక్షిాంచట, దాచట అనే అరహథ లునాీయ. ఈ ర డె అరహథ లలోన లహయఖ్ాయనకయోలు ఈ 
నాభాతుీ యరిాంచాయు. 
498ఴ నాభభు. గోతృహో . 
శ్రీ బటటా లు – లేదభులకు, షకల యదయలకు యక్షకుడె. 
శ్రీ వాంకయులు – జీఴులన, లోకభులన కహతృహడి తృత ఴాంచలహడె. 
600ఴ నాభభు. గోతృహో . 
శ్రీ బటటా లు – కయమచకభీున షాంయక్షిాంచలహడె. 
శ్రీ వాంకయులు – త్న భామకహయణభుగహ బకుో లు కహతులహరికి గుోభుగహనాండెలహడె. 
ఒాం గోేో  ినభః 
 

(1) లేదభులన, యదయలన, ధయమచకీభున, కయమచకభీున, జీఴులన, లోకభులన కహచెడెలహడె. 
(2) బగఴాంత్ేతుగూరిే తెయౌవకోలహలనే కోరిక లేతులహరికి గోయభుగహ (కహనరహకుాండా, తెయౌమరహకుాండా) 
ఉాండేలహడె. త్న బకుో లనాండి చెడెకహయయభులన దాచేలహడె. స్హధన చేమతులహరికి ఆత్మజాా నభు 
తెయౌమతూమతులహడె. 
 

శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ   ర ాండె అరహథ లన అనషాంధాతుషఽో  ఇలా లహయఖ్ాయతుాంచాయు. షవమభాతామ గుోః. 
షవమభుగహ గుోభుగహనాండెలహడె భరిము గోతృహో  ష యశేు ః ష శ ిగోో ిధయమః. కహతృహడెట త్న ధయమభు 
గనక అాందరితు కహతృహడెలహడె. 
దాగి ఉాంటృ యక్షిషో ాంట డె. గోమతి షత్త్మ్ యక్షతి షవబకహో న్ తుత్యదా ఇతి గోతృహో . 
 

ధయమచకీభు యచయత్ – ఆ శ్రీతులహషడే అాందరితు యక్షిాంజాయౌనలహడె. లేరొకయు కహద. 
 

ఈ అయథాం శ్రీ స్హవమిదేశికన్ యయధ స్తో తరా లలో ఉాంద  – 

బమాం కుత్ః స్హవత్ త్వయ స్హనకాం ే

యక్షః కుత్ః స్హవత్ త్వయ జాత్రోఴ ే

త్ఴ రఴాతేో  భభ కాిం రమావ ఃై 
త్వమయ రఴాతేో  భభ కాిం రమావ ఃై – శ్రీ అశాబుజాశాకభు. 5,6 
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63ఴ ళలో కభు - 13 ఴ ేజీ 

త్వయ చా యక్షతి యక్షక ఃై కాిం అననెయైః – శ్రీ కహభావకహశాకభు 8 

 

తృత త్న భ గఴత్ాం. శియణయకశిునకు రహోాదడిచిేన ఉతో్యభు –  

ఫలముత్ేలకు దయిలులకు 
ఫలమ ఴవడె? తూకు నాకు ఫరహామదలకున్ 

ఫలమ ఴవడె? తృహర ణులకున 
ఫలమ ఴవాండటిా యబుడె ఫలభషరాేందార  
 

ద కుొలు కహలభుతో న ే

ద కుొన లేకుాండ గలుగు ద కుొలు ముదల  ై
ద కుొగల లేతులహరకి ి

ద కొయ యడెలహడె నాకు ద కుొ భహాతామ 

 

రహోాద నాయద రహవయ ుాండరకీ 

లహయస్హాంఫరశీ యకళౌనక సాతుీలహష 

బకహో నయకో రతిృహలన తృహరజిాత్ 

లక్షమమనావాంస భభదశే ికరహఴలాంఫమ్ –  కరహఴలాంఫ స్తో త్రభు 

 

601. ఴాశభ క్షః 
- ధయమభు యౄభులో షాంస్హయ చకీభునకు ఆధాయమ ైనలహడె. 
- కహమిత్పలభులన ఴరిషాంచ కనీలు గలలహడె. 
- ధయమమే లక్షయభుగహ గలలహడె. 

ఒాం ఴాశభ క్షామ నభః 
 

ఈ నాభభులో ‘ఴాశబ’, ‘అక్ష’ అనే ర ాండె దభులునాీయ. 
ఴాశబ – ‘ఴాశే’నాండి - (1) ఴరిషాంచనద  (2) ధయమభు. 
అక్ష – (1) ఇయుష (2) కనీలు. 
ఈ అయథభులన తీషకునే కభీాతుీఫటాి ఈ నాభభునకు యయధ లహయఖ్యలు లభిషో నాీయ. 
 

శ్రీ బటటా ల లహయఖ్య – షాంస్హయచకీభునకు ధయమభు అనే ఇయుష గనక బగలహనడె ఴాశభ క్షుడె. 
 

శ్రీ వాంకయుల లహయఖ్య –  



శీ్ర యశేు  షసషరనాభ స్తో త్రభు - యఴయణ 

63ఴ ళలో కభు - 14 ఴ ేజీ 

(1) షకలాన్ కహభాన్ ఴయుష క ేఅక్షణి ీఅషయ ఇతి ఴాశభ క్షః. బకుో లు కోరినలహతుతు ఴరిషాంచే కనీలునీ దేఴుడె 
ఴాశభ క్షుడె. బగఴాంత్ేతు చఽే షకల షాందలన కుీభమరిషో ాంద . 
(2) ఴాశబః ధయమః ష ఏఴ లహ దాఴా ః అషయ ఇతి ఴాశభ క్షః. ధయమమే దాఴాగహ కయౌగినలహడె ఴాశభ క్షుడె. 
 

ధయమచకీభు యచయత్ – దరోయధనడె, అయుి నడె - యరి భధయ  ముదధాంలో ధయమభు అయుి నతు క్షాన 
ఉాండడాంఴలన అయుి నడె జయాంచాడె. బగఴాంత్ేడె ధయమాం క్షభున ఉాండెన గనక భనాం 
ధయమభాయోభున చరిాంచాయౌ. 
 

మత్ర యోగవేవయః కాష్తు  మత్ర తృహరోథ  ధనయధయః 
త్త్ర శ్రీ రవిజయో బూతిః ధర లహ తూతి యమతియమభ – గీత్ 18.78 

ఒ రహజా! యోగేవవయుడైెన శ్రీకాశుబగలహనడెన, గహాండమఴ ధనరహధ రి అయన అయుి నడెన ఉాండెచోట 
షాందలున, షయవ యజమభులున, షకల ైవవయయభులున, షవథయమ ైన తూతిమున ఉాండెన – అతు నా 
తుశిేతాభితృహర మభు. 
 

యళహవభరాేందర దయబరభ దానదక్షమ్ 

ఆనాంద కాంద భతుమేశ భనాంగ త్ాంత్రమ్ 

ఆకకేయవథయ కతూతుక దమనతే్రమ్ 

బూతెయై బలనేమభ బుజాంగ వమాాంగనామాః – కనకధారహ స్తో త్రభు. 
త్నన బజాంచలహరికి దేలేాందరదయతు వ ైత్భు ఇఴవజాయౌనయ, భానఴుడె అనబయాంకోరిన షకల 
ఆనాందభులకున భూలమ ైనయ, (దేఴత్మగుటచే) ర ాతృహటట లేతుయ, బగఴాంత్ేడైెన యశేు భూరిోకి వ ైత్భు 
భనమధఫ ధన కయౌగిాంగయౌగినయము, అయధతుమీయౌత్భులుగహ చఽచనయము అయన శ్రీలక్షమమభాత్ యొకొ 
నేత్రకభలభులు నాకు షాందలన కట క్షిాంచగహక. 
 

తృహర ోమ్ దమ్ రధభత్ః ఖ్లు మత్ రభ లహత్ 

భాాంగలయభ జ భధభరిధతు భనమధేన 

భమాయతేత్ త్ద స భాంధయ మీక్షణాయధమ్ 

భాందాలషాం చ భకరహలమ కనయకహమాః – కనకధారహ స్తో త్రభు. 
దేయ రభ ఴభుచేత్ భనమధడె షకల కఱయయణగుణాభిరహభుడైెన శ్రీ యశేు భూరిో యొకొ భనషనాంద 
(ఆమనన భదన తాభునకు గురిచేముట దావరహ) ముదటిస్హరిగహ స్హథ నభు షాంతృహద ాంచకకనాీడో , ఆ 
శ్రీలక్షమమదేయయొకొ నెభమదైెన భరిము రషనీమ ైన ఒయచఽు నా ై రషరిాంచగహక! 
(కనకహధారహస్తో త్రభు భ ఴభులు యకీస్త ర్స నాండి గీశిాంచినయ). 
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602. ఴాశరమః 
- ధయమభునాంద రతి కయౌగినలహడె. 
- ధయమయులకు రమమ ైనలహడె, ఆఫ్ుో డె. 

ఒాం ఴాశరమామ నభః 
 

ధరౌమ రమౌతాఴవయేతి రఴయోక తుఴయోకౌ 
ఴాశరమ షస యజేాయో సయష్హా యుః పలదోభనః 
రఴాతోి ధయమభు భరిము తుఴాతోి ధయమభు – ర ాండిాంటిమాంద రతి కయౌగినలహడె ఴాశరముడె. ఈ 
నాభభు అష్హా క్షరీభాంత్రభు. పలరదభు. ఒాం ఴాశరమామ నభః. 
 

‘ఴాశ’ అనగహ ధయమభు. ధయమభుటో ేరభ కయోౌనలహడె గనక శ్రీసరి ఴాశరముడె. అతు శ్రీ బటటా లు 
లహయఖ్ాయతుాంచాయు. రఴాతోి ధయమభు అనగహ ఇసలోకభులో అఴుషయమ ైన వరిషాందలు, భోగభ గహయలు 
ఴాంటిలహతుతు ధయమభాయోభులో షాంతృహద ాంచి అనబయాంచట. తుఴాతోి ధయమభు అనగహ ఐశికస్ ఖ్ాయల టో 
లైెరహగయభు కయౌగి ళహవవత్ షచిేదానాంద షవయౄుతు చేయుటక ై దీక్ష స్హగిాంచట. ఈ ర ాండె యధభుల ైన 
ధయమభులుకడ దేఴదేఴుతుకి రతి కయౌగిాంచన. 
 

శ్రీ వాంకయుల లహయఖ్య – ధయమభాయోభున అనషరిాంచలహరికి బగలహనడె అత్యాంత్ రతితృహత్రే డె. కనకనే 
ఆమన ధయమషాంస్హథ నక ై ముగముగభున షాంబయాంచన. 
 

 

 

(1) శీ్ర నయవాంసన్ కాశుభాచార ిఆాంగో యచనకు ఇద  తలెుగు అనలహదభు.  
(2) బగఴదీో త్ ళలో కభుల తాత్ాయయభు గీతా రస్, గోయఖ్ూర్ రచయణనాండి.  
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ఄనిఴరతో నిఴాత్ాో త్ామ షంక్షనేుహో  క్షభేకాచ్ఛిఴః |  
శ్రీఴత్సఴక్షషః శ్రీలహషః శ్రీతః శ్రీభత్ాం ఴయః || (64) 

 
 
 

 

 

603. ఄనిఴరతో 
- త్ామానభులో (రఴాతో భాయగంలో) మనించేలహరిని షంస్హయభుల ైు నిఴరిోంజేములహడు 
(మోక్షభుల ైు నుత నీమనిలహడు). 
- దేలహషయ షంగ్హీభంలో ఎననడున భయలనిలహడు. షదా యజముడు. 
- ధయమధభునండి ఎననడున భయలనిలహడు. 
- ల నదియగని, చయౌంచని లక్షణభు కలలహడు  
 

ఒం ఄనిఴరిోన ేనభః 
 

‘నిఴయోనభు’ ఄనగ్హ ల నకకు తయుగుట, భయలుట. ‘ఄనిఴరిో’ ఄనగ్హ (1) ల నకకు తయగనీమనిలహడు – ఄని 
శ్రీ బటటు లు (2) ల నకకు తయగనిలహడు – ఄని శ్రీ వంకయులు త్భ లహయఖ్యలలో చెనుహాయు. 
 

శ్రీ బటటు లు – న నిఴయోమత ఆత ఄనిఴరతో. రఴాతో ధయమభునకు ఫద్ు ల ైనలహరిని షంస్హయభునండి 
భయలనీమనిలహడు (మోక్షభుల ైు నుత నీమనిలహడు) ఄనిఴరిో. 
త్ామాణ రఴాత్ాో నాం షంస్హరహనన నిఴయోనాత్ 

ఄనిఴరతో షభాఖ్ాయత్ో సయష్హు రణు ऽబమదోభనః 
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ుణయకయమలాచరించ్ఛనలహరిని (రఴాతోభాయగంలో నడచ్ఛనలహరిని) ధఽభరభాయగంలో త్ాలోకహలలోని పలభు 
ఄనబయంజేవ తరిగ్ి షంస్హయంలో డలేవేలహడు ఄనిఴరిో . ఇ నాభభు ఄష్హు క్షరత భంత్రభు. ఄబమరద్భు. 
ఒం ఄనిఴరిోనే నభః. 
 

రఴాతోయత్ాన్ షంస్హరహత్ న నిఴయోమతీత ఄనిఴరతో  – రఴాతోభాయగంలో నడచ్ఛనలహరిక  త్ాలోకహలలోని 
షఖ్ాలందించ్ఛ, కయమపలళేశభు ఄనబయంచడానిక  లహరిక  భయీ ఈతో్య జనమలు కయౌగ్ించేలహడు  ఄనిఴరిో . 
 

శ్రీ వంకయులు ర ండు ఄరహా లన చెనుహాయు –  

దేలహషయ షంగ్హీ భాత్ న నిఴయోత్ ఆత ఄనిఴరతో – ఄషయులత్ో ముద్ుభు చేమునుడు ఎననడున 
భయలనిలహడు ఄనిఴరిో. షదా రహక్షష షంహాయభు కహయంచ్ఛ యజమభు ను ందినలహడు. 
 

ఴాశరమాత్ ధరహమత్ న నిఴయోత్ ఆత ఄనిఴరతో .  – ధయమభుటో రమభు కయౌగ్ిముననంద్న 
ధయమథభునండి ఎననడున భయలని (యడని)లహడు ఄనిఴరిో. 
 

శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ  – న నిఴరిోత్ణమ్ శ్రలమ్ ఄషయ ఆత ఄనిఴరతో . ల నదిరిగ్ే లక్షణభు లేనిలహడు ఄనిఴరిో. 
ఈదాసయణకు షాఴు అదినండి రళమభుఴయకు బగఴంత్ణని షాఴు త్భత్భ లక్షణభులు 
కయౌగ్ియేముండున. 
 

604. నిఴాత్ాో త్ామ 
- ఆత్యభులకంటె ఈననత్మ ైన లక్షణభు కలలహడు. 
- రఴాతోధయమభు నుహట ంచలహరిక  అత్మభూరిో. 
- షంస్హయఫంధభులకు ఫద్ుభుకహని లక్షణభు కలలహడు. 
- యశమ లహయమోసభులకు యభుఖ్డు. 
- త్న కీరిో, గుణగ్హనభులటో అషక ోగ్హని, షవకీరిోయత్గ్హని లేనిలహడు. 
- యశమ ఆందిరమ షంఫంధమ ైనలహనిటో యభుఖ్డు. 
- ఄంత్టా ఈండేలహడు గనక దేనినండీ భయలనిలహడు. 

ఒం నిఴాత్ాో త్మన ేనభః 
 

ఇ నాభభు శ్రీ బటటు ల లహయఖ్ాయనభు రకహయభు నాలుగుభాయులు (25ఴ, 48ఴ, 64ఴ, 83ఴ ళలో కహలలో) 
భరిము శ్రీ వంకయుల లహయఖ్ాయనభు రకహయభు ర ండుభాయులు (25ఴ, 64ఴ ళలో కహలలో) ఴషో ంది.  శ్రీ వంకయులు 
48ఴ ళలో కంలో ‘యభుకహో త్ామ’ ఄనే నుహఠహనిన, 83ఴ ళలో కంలో ‘ఄనిఴాత్ాో త్ామ’ ఄనే నుహఠహనిన గశీ ంచాయు. 
 

25ఴ ళలో కభు. 231ఴ నాభభు. నిఴాత్ాో త్ామ – అఴయోనో నిఴాత్ాో త్ామ షంఴాత్ః షంరభయదనః 



శీ్ర యశణు  షసషరనాభ స్తో త్రభు - యఴయణ 

64ఴ ళలో కభు - 3 ఴ ేజీ 

 

48ఴ ళలో కభు.453ఴ నాభభు.  
శ్రీ బటటు ల నుహఠభు రకహయభు: నిఴాత్ాో త్ామ – షయవద్రతీ నిఴాత్ాో త్ామ షయవజఞో  జఞో నభుతో్భమ్ 

శ్రీ వంకయుల నుహఠభు రకహయభు: యభుకహో త్ామ – షయవద్రతీ యభుకహో త్ామ షయవజఞో  జఞో నభుతో్భమ్ 

 

64ఴ ళలో కభు. 604ఴ నాభభు. నిఴాత్ాో త్ామ – ఄనిఴరతో నిఴాత్ాో త్ామ షంక్షేనుహో  క్షేభకాచ్ఛిఴః 
 

83ఴ ళలో కభు. 780ఴ నాభభు.  
శ్రీ బటటు ల నుహఠభు రకహయభు: నిఴాత్ాో త్ామ – షభాఴరణో  నిఴాత్ాో త్ామ ద్యజయో ద్యతకీభః 
శ్రీ వంకయుల నుహఠభు రకహయభు: ఄనిఴాత్ాో త్ామ – షభాఴరణో ऽనిఴాత్ాో త్ామ ద్యజయో ద్యతకభీః 
 

శ్రీ బటటు ల లహయఖ్యరకహయం నాలుగుభాయుో  ఴచేే భరొక నాభభు ‘నుహర ణద్ః’ 
 

‘నిఴాతో’ ఄనగ్హ ‘లహయమోసశీనత్’ (త్గులుకొనకుండుట). ఆదే భాలహనిన కొంత్ ను డిగ్ివోే ‘నిఴాతో’ ఄనగ్హ 
‘ఈద్గత్భు’ లేదా ‘ఈననత్భు’ (ఄంద్రహనిది) ఄని కూడా చెాఴచేన. శ్రీ బటటు లు 25ఴ ళలో కంలోని 
నాభానిక  ‘ఈననత్మ ైనలహడు’ ఄనన భాఴంలో లహయఖ్ాయనించాయు. మిగ్ియౌన భూడు ళలో కహలలోన 
‘యశమరహశ త్యభు’ ఄనన భాఴంలో లహయఖ్ాయనం చెనుహాయు. నిఴాతోధమం గురించ్ఛ ఇ లహయఖ్ాయనాలలో 
ఄనషంధించాయు. నిఴాతోధయమం నుహట ంచేలహరిక  అత్మషవయూుడు నిఴాత్ాో త్మ.  
 

నిఴాతో ధరమిణో మషయహాయత్ామ న షాంత షషమాత్ః 
నిఴాత్ాో త్మేత్యశుఴరణు  ద్శకయమపలయోద్కః 
నిఴాతోధయమభు గల అత్మలన త్నలహరిగ్హ ఄరిేరహరిద్భాయగభున వవకరించలహడు. ఇ నాభభు 
ఄష్హు క్షరతభంత్రభు. నుహభులన సరించన. ఒం నిఴాత్ాో త్మనే నభః. 
 

రఴాతోధయమభుటో అషక ోలేని జీఴులు బగఴంత్ణనకు క  ంకయయభు చేముటయే లక్షయభుగ్హ కయౌగ్ిముండున. 
శ్రీసరి లహరిక  ఄదే రస్హదించన. ఄనగ్హ లహరిక  త్న లోకభు (యంధాభభు)న రస్హదించన. ఄట ులహరిక  
తరిగ్ి షంస్హయభునకు ఴచేే గత టుద్. బగఴంత్ణడు ఄంద్రికీ అత్మ ఄయనటలో  నిఴాతోధయమభున 
అచరించేలహరిక  కూడా అత్మయే. కహని అమన నిఴాతోధయమయులన త్నకు అత్మషభులుగ్హ అద్రించన. 
కనక శ్రీదేఴుడు నిఴాత్ాో త్మ. 
 

శ్రీ రహభానజన్ – ఫరహామండభున షాఴుంచ్ఛన బగఴంత్ణడు షకల బుఴనభులకు రబుఴు. కహని అమనకు 
ఇ షాఴు త్న షవంత్భనన ఄసంకహయభాఴభుగ్హని, స్త వత్కయషగ్హని ముండఴు. ఎంద్కంటల 
యశమగుణభులటో అమన యభుఖ్డైెముండున. కనక అమన నిఴాత్ాో త్మ. 
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ఇ నాలుగు ళలో కహలలోన శ్రీ వంకయులు చెాన లహయఖ్యలు – 

25ఴ ళలో కభు. నిఴాత్ాో త్ామ – షంస్హయఫంధభులకు లోఫడనిలహడు. 
64ఴ ళలో కభు. నిఴాత్ాో త్ామ – షవభాఴభు రకహయభు ఐశ క యశమభులంద్ యభుఖ్డైెనలహడు. 
48ఴ ళలో కభు. యభుకహో త్ామ – షవభాఴభు రకహయభు షంూయుభుగ్హ వేవచిముననలహడు. కయమఫంధభులకు 
ఫద్ు డు కహనిలహడు. 
83ఴ ళలో కభు. ఄనిఴాత్ాో త్ామ – ఄనినచణటాో  ఈండేలహడు గనక ఎకకడనండైెనా ల నదియగనిలహడు. 
 

శ్రీ చ్ఛనమమానంద్ – బగఴంత్ణని తె్యౌవకోలహలంటల భనభు యశమలోలత్నండి యభుఖ్లభు కహలహలని ఇ 
నాభభు ఫో ధిషో ననది. 
 

శ్రీ రహధాకాశుళహవో  ి– ఉబిలో చ్ఛకుకకుననలహడిని ఫమటకు లాగ్ేలహడు డుు న ఈండాయౌ. ఄలాగ్ే షంస్హయ 
లహయమోసంనండి భనన కహనుహడేలహడు షంస్హయఫద్ు డైె ముండకూడద్. ఄనినయధాలుగ్హ యభుకుో డైెన 
శ్రీభనానరహమణుడే భనలన ఇ ఘోయ షంస్హయ నుహంక లంనండి ఈద్ురించగలడు. సరేరహభ. 
 

605. షంక్షనేుహో  
- రఴాతో ధయమభున అచరించేలహరి జఞో నభున షంకుచ్ఛత్భు చేములహడు. 
- రళమకహలభున షకల జగభులన త్నమందే షంక్షేంచలహడు. 
- త్న బకుో ల యత్ణో లన త్గ్ిగంచలహడు. లహరిల ంటనండులహడు. 

ఒం షంక్షేేో  ినభః 
 

‘షంక్షేభు’ ఄనగ్హ చ్ఛననది, త్గ్ిగనది, షఽక్షమమ ైనది (ఈదా.: షంక్షే రహభామణభు). ఇ ఄరహా నిన యయధ 
లహయఖ్ాయనకయోలు యయధాలుగ్హ ఄనబయంచ్ఛ భనకు తె్యౌనుహయు. శ్రీ బటటు లు రఴాతో, నిఴాతో ధరహమలయంగ్హ 
భాష్హయనిన కొనస్హగ్ించాయు. శ్రీ వంకయులు యవవషంక్షిోత్న షఽచ్ఛంచాయు. 
 

స్హవభాయకహ షంకుచ్ఛత్ా మధేా మవే రకహవనమ్ 

నిఴాతో ధరహమణాం కయుో ం శ్రలం మస్హయవో  షయవదా 
ష షంక్షేేోత కథిత్ః శడరణు  ధయీకహషద్ః 
నిఴాతో ధయమభు ననషరించేలహరి జఞో నభు దినదినాభిఴాదిు  చెంద్త్ూ ఈంటటంది. ఄలా కహకుండా రఴాతో 
ధరహమనిన అచరించేలహరి ఫుదిు  కుంచ్ఛంచకొని ఈంటటంది. ఄలా చేవేలహడు షంక్షేో. ఇ నాభభు శడక్షరి. 
ఫుదిుయకహస్హనిన కయౌగ్ిషో ంది. ఒం షంక్షేోే ినభః. ఆలా రఴాతోధయమభున ఄనషరించేలహరిక  కహభయవదిు   ైనే 
కోరిక ఈంటటంది. లహరిక  రిూయుమ ైన జఞో నద్ాఴు  ఄఫబద్. లహయు ూయవకయమలకు లోఫడి ఴరిోంచ్ఛ, 
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మోక్షగ్హభులు కహకుండా తరిగ్ి షంస్హయచకంీలోనిక  ఴస్హో యు. ఆలా లహరి జఞో నానిన షంకోచ్ఛంజేవేలహడు 
‘షంక్షేో’ ఄని శ్రీ బటటు లు లహయఖ్ాయనించాయు. 
 

శ్రీ వంకయుల లహయఖ్య – యషోాత్మ్ జగత్ షంస్హయ షభయ ేషఽక్షమయూణే షంక్షిన్ షంక్షనేుహో . రళమకహలంలో 
షకలజగభులన, బూత్భులన షంక్షేభుచేవ త్నమందే ఈంచకొనలహడు గనక శ్రీసరి షంక్షేో. 
 

శ్రీ కాశుద్తో్ బయదావజ – షంక్షిమత నఽయనమత బకహో నామ్ యతోః ఆత షంక్షనేుహో . త్న బకుో ల కడగండోన 
కడతే్యుేలహడు. అద్లు త్గ్ిగంచలహడు షంక్షేో. 
 

శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ  – బగఴంత్ణడు క భహాఴాక్షషనిన క చ్ఛననయతో్నంలో ను ంద్యుస్హో డు. షాఴు  ఄంత్టా 
ఇ ధయమం కనిషో ంది. 
 

శ్రీ చ్ఛనమమానంద్, శ్రీ ఄనంత్కాశుళహవో  ి– యయు ‘ఄషంక్షేనుహో ’ ఄనే నుహఠహంత్రహనిన గశీ ంచాయు. బకుో లన 
ఎననడున యడచ్ఛ టునిలహడు శ్రీసరి. ఒం ఄషంక్షేేో  ినభః. 
 

ధయమచకీభు యచయత్ – షంస్హయలహయమోహాలలో కూయుకునుత యనకొలదీ భనద్ాఴు కుంచ్ఛంచకుని నుత త్ణంది. 
బగఴంత్ణని గురించ్ఛన జఞో నం కనభయుగఴుత్ణంది. ఄలా జీయంచేలహయు యలుల ైన భానఴజనమన ఴాధా 
చేషో నానయు. 
 

606. క్షభేకాత్ 

- త్న బకుో లకు క్షేభభున కయౌగ్ించలహడు. 
- త్న బకుో లు షంనుహదించకొననదానిని రియక్షించేలహడు. 

ఒం క్షభేకాత్ే నభః 
 

శ్రీ బటటు ల లహయఖ్య – నిఴాతోధయమభున నుహట ంచేలహరి జఞో నభునకు ఄఴరణధభులన త్ొలగ్ించ్ఛ లహరిక  భంచ్ఛ 
చేవేలహడు క్షేభకాత్. ఄషంకోచ జఞో నయూ క్షభేషయ కయణాత్ాత్త్ామ్ క్షభేకాచాి షరేవష్హమ్. 
 

శ్రీ వంకయుల లహయఖ్య – ఈనుహతో్షయ క్షభేమ్ రియక్షణమ్ కరణత ఆత క్షభేకాత్. త్నన వేయంచలహరిక  క్షేభభు 
కయౌగ్ించ్ఛ రియక్షించలహడు. ఇ లహయఖ్యన ఆద్దయు ఄనలహద్కులు కొంత్ భేద్ంత్ో యఴరించాయు. 
శ్రీ ట .ఎస్. కాశుభూరిో – త్నన అవయీంచ్ఛనలహరిక  యక్షణ, క్షేభభు కయౌగ్ించలహడు క్షేభకాత్. 
శ్రీ అర్. ఄనంత్కాశుళహవో  ి– త్న బకుో లు షంనుహదించకొననదానిని కహనుహడేలహడు క్షేభకాత్. 
 

శ్ర ీచ్ఛనమమానంద్ యఴయణ – బగఴంత్ణడు త్న బకుో లు షంనుహదించకొననదానిని కహనుహడడమే కహద్. ఆంకహ 
స్హధించనిదానిని స్హధించేంద్కు ఄనగశీ స్హో డు. 
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ఄననాయంశ్ేంత్మంత్ో భాం య ేజనాః యుయనుహషత్ ే 
త్ేష్హం నిత్ాయభిముకహో నామ్ యోగక్షభేం ఴహాభయసమ్ – గ్తత్ 9.22 
యమేవవయుడన ైన ననన నియంత్యభు ఄననయబక ోత్ో చ్ఛంత్న చేముచ, నిష్హకభభాఴభుత్ో వేయంచలహరి 
యోగక్షేభభులన నేనే ఴశ ంచద్న. 
ఆకకడ యోగభనగ్హ ఆంకహ లభించనిది లభించే భాగయభు. క్షేభభనగ్హ ఆాట కే లభించ్ఛనది బద్రంగ్హ ఈండే 
అనంద్ం. యోగక్షేభాలన ఆద్దయు యచయత్లు ఆలా యఴరించాయు. 
తయుకకళీమ్ శ్రీ నావంస రహఘలహచాయయస్హవమి – ఄలఫదషయ లాభోయోగః, లఫు యక్షణమ్ క్షభేః. 
శ్రీ కాశుద్తో్ బయదావజ – ఄనుహర ోషయ నుహర ణామ్ యోగః, యోగషయ యక్షణమ్ క్షభేః 
మోక్షషయుు ల ైన బకుో లకు మోక్షషనిన రస్హదిస్హో డు శ్రీసరి. ఆది యోగభు. అ  మోక్షషనిన లహరినండి ద్ఽయం 
చేమడు. ఆది క్షేభభు. 
 

శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ  కొంత్  యలక్షణమ ైన ఄరహా నిన చెనుహాయు – ‘క్షేభ’ ఄనే దానిన ఄనేక ధాత్ణఴులుగ్హ 
యుయ్కరించఴచేన. 
క్షి – నిలహష – నిలహషభుండుట 

క్షి – గత్యోః – చయౌంచట 

క్షి – క్షమ – త్గుగ ట, షభాోభగుట 

క్షి – శ ంస్హ – ఫాధకలుగుట 

ఆలే కహకుండా ‘క్షేభ’ ఄంటల ‘భంచ్ఛ కయౌగ్ించట’ ఄనే స్హభానయమ ైన ఄయాం ఈండనేఈననది. యటనినంట ని 
కయౌ ఆలా యఴరించఴచేన. 
బగఴంత్ణడు ఄంద్రిలోనఽ ఈనానడు (నిలహష). బగఴంత్ణడు ఄంద్రికీ చైెత్నయం కయౌగ్ిస్హో డు (గత). 
బగఴంత్ణడు కడకు వరతయంనండి అత్మన లేయుచేస్హో డు (క్షమ). ఆలా షభషో జీఴులకు అది, భధయ, 
ఄంత్భులలో త్ోడుండి, లహరిక  క్షేభానిన కలుగజేస్హో డుగనక శ్రీసరి క్షేభకాత్. ఄనిన ఄరహా లలోనఽ అమన 
క్షేభకయుడే. 
 

ధయమచకీభు యచయత్ – త్యోౌ త్న బిడున కడుులో ఈంచకొనీ, కనీ,  ంచీ కహనుహడేలాగ్ే శ్రీసరి త్న బకుో లన 
కహనుహడుత్ాడు. ఒం క్షేభకాతే్ నభః. 
 

607. శ్ఴః 
- త్న బకుో లకు యబభులన కలుగజేములహడు. భంగళకయుడు. 
- త్న నాభభున షమరించ్ఛనంత్నే యత్రభు చేములహడు. 
- రళమకహలభులో జగత్ణో  అమనమంద్ వమనించన. 
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- ఄనినంటా, ఄంత్టా ఈండేలహడు. 

ఒం శ్లహమ నభః. 
 

ఇ భంగళరద్భగు నాభభు 27ఴ నాభభుగ్హన, భయల 607ఴ నాభభుగ్హన కూడ చెాఫడెన. 
4ఴ ళలో కభు. 27ఴ నాభభు. శ్ఴః – షయవః వయవః శ్ఴః స్హా ణుః బూత్ాదిః నిధయిఴయమః 
64ఴ ళలో కభు. 607ఴ నాభభు. శ్ఴః – ఄనిఴరతో నిఴాత్ాో త్ామ షంక్షనేుహో  క్షభేకాత్ శ్ఴః 
 

శ్రీ బటటు ల లహయఖ్య – శ్ఴమ్ కయత్ావత్ శ్ఴః. ఄంద్రికీ భంగళకయుడు శ్ఴుడు. స్ౌఖ్యకహభులకూ, 
మోక్షకహభులకూ కూడా, ఫుబుక్షుఴులకూ, భుభుక్షుఴులకూ కూడా – లహయు కోరినది ఄనగీసంచేలహడు. 
శ్రీ భహాభాయత్భు – శ్లో శ్లహనామ్ ఄశ్లో ఄశ్లహనామ్. భంచ్ఛలహరిక  భంచ్ఛని, చెడులహరిక  చెడున 
కయౌాంచేలహడు. 
 

శ్రీ యశణు ురహణభు 6.7.62 – షంస్హయమోక్ష వాత ఫంధశతే్ణః. నుహర ంచ్ఛక ఫంధాలకు, లహనినండి యభుక ోక  
కహయణమ ైనలహడు. 
 

శ్రీ వంకయుల లహయఖ్య – శ్రసీరి నాభషమయణభు చేత్నే యత్రత్ లభించనగనక శ్రీసరియే శ్ఴుడు. 
 

శ్రీ కాశుద్తో్ బయదావజ, శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ  – ‘వన్గ ’ ఄనన ధాత్ణఴునండి, ‘షవేన’ ఄనగ్హ 
నిద్రించటమంద్ – వేత్ ేషయవమ్ జగత్ రళమలఱేామామ్ మవమన్ ఆత శ్ఴః. రళమకహలభున షకల 
జగభు ఎఴనిమంద్ ఴవంచ్ఛముండునో అమన శ్ఴుడు. 
 

శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ గ్హరి భరొక లహయఖ్య – ‘ళ్ య’ ఄనన ధాత్ణఴునండి ‘ల ళళీట’ ఄనే భాఴభులో – ళహయమత్ ే
షయవమ్ ఆత నుహర నుత నత ఆత ఄయాః – ఄంత్టా ఈండేలహడు, ఄనినంటా ఈండేలహడు శ్ఴుడు. ఒం శ్లహమ నభః. 
 

608. శ్రీఴత్సఴక్షషః 
ఴక్షభున శ్రీఴత్సచ్ఛసనభున కయౌగ్ినలహడు. 

ఒం శ్రీఴత్సఴక్షవ ేనభః 
 

ఇ నాభభునండి 619ఴ నాభభుఴయకు ఴచే నాభభులు – శ్రీఴత్సఴక్షషః, శ్రీలహషః, శ్రీతః, శ్రీభత్ాంఴయః, 
శ్రీద్ః, శ్రీవః, శ్రీనిలహషః, శ్రీనిధిః, శ్రీయభాఴనః, శ్రీధయః, శ్రీకయః, ళేమీః, శ్రీభాన్ – శ్రీసరియొకక లక్షీమతత్వభున 
తె్యౌమజేమునయగ్హ శ్రీబటటు లు లహయఖ్ాయనించాయు. 
 

608ఴ నాభభునకు నియుక ో యఴయణ –  
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లక్షమీలహలోబయ స్ౌభాగయ చ్ఛసనమ్ శ్రీఴత్సనాభకమ్ 

శ్రీఴత్సఴక్షష మస్హయవో  ఴక్షవత షత్ణషమాత్ః 
లక్షీమఴలోబత్వభనే స్ౌభాగయచ్ఛసనమ ైన శ్రీఴత్సభు ఄనే చ్ఛహాననిన ఴక్షషాలభున కలలహడు 

 
 

చ్ఛననళేశలహసనం  ైఉరేగుచనన శీ్ర భలమా స్హవమి. యకీడిమా చ్ఛత్రం. 
 

శ్రీ రహధాకాశుళహవో  ియశణు ురహణభునండి ఈదాసరించాయు – లహయషడు త్నకు తె్యౌనటటో గ్హ రహవయుడు 
మ ైతే్రయక  చెానది – షకల జగభులు శ్రీభహాయశణు ఴు త్త్వభంద్ య్నమ ైముండున. యయధాబయణభులు 
చ్ఛసనభులంద్ షభషోభు నిక్షిోమ ైముననది. శ్రీఴత్స షంస్హా నధయమ్ ఄనంత్ ేచ షభాశ్ీత్మ్ (1.22.67). 
నియుగ ణమ ైన, నిశకళంకమ ైన యద్ుషత్ావత్మభున సరి కౌషో బభణిగ్హ ధరించ్ఛమునానడు. ఄనినంట కంటె 
రధానమ ైనది శ్రీఴత్సచ్ఛసనభుగ్హ నననది. ఫుదిు  భాధఴుని గద్ యూభున ఈననది....... 
 

శ్రీ రహధాకాశుళహవో  ిశ్రీ భదాభగఴత్భు (12.11.10)నండి కూడా ఈదాసరించాయు. యద్ు జీఴ చైెత్నయమే బగలహనని  
కౌషో బభు. దాని రతఫంఫమే శ్రీఴత్స చ్ఛసనభు. 
కౌషో బ లహయదళేేన స్హవత్మజఞయతః బిబరిో ఄజః 
త్త్్రభా లహయనీ స్హక్షషత్ శ్రీఴత్సమ్ ఈయస్హ రబుః 
 

శ్రీ ఏలూేర ిభుయయధయరహఴు యచ్ఛంచ్ఛన ‘శ్రభీదాభగఴత్భు’నండ:ి అ (యరహట్) భూరిోయొకక అత్మతే్జషస 
కౌషో బయూంలో ఄత్నిని ఄలంకరిషో ంది. అ కౌషో బకహంత శ్రీఴత్సభనే ేయుత్ో ఄత్ని యబూశగ్హ 
ఄలరహయుత్ణంది. గుణభయ ఄయన ఄత్ని వక ో ఛందోభమ త్ాంఫయయూంలో చఽటటు త్ణంది. 
ఴయుత్రమాత్మకమ ైన ఒంకహయం ఄత్నిక  ఫరసమషఽత్రంగ్హ ఄభరింది. స్హంఖ్యయోగ్హలు భకయకుండలాలుగ్హ, 
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ఫరసమలోక భ్యగ్హ కయౌాంచాయు... భునలారహ... ఄత్ని అత్మవక ో ఄయన శ్రీదేయ నియంత్యం ఄత్నిని 
ఄరిేషో ంటటంది... అ భహాుయుశణడు లహషదేఴుడు, షంకయషణుడు, రద్యభునడు, ఄనియుద్ు డు ఄనే 
నాలుగ భూయుో లత్ో ఈనుహషనాద్లకు స్హా నమ ై యలవలుో త్ణంటాడు... భునలారహ... బగలహనడు షవరకహయడు, 
షవభశ భాూయుు డు, ఄనఴచ్ఛినన జఞో నాత్మకుడు ఐనా నిజభామన ఄధిఴఠ ంచ్ఛ ఫరసమ యశణు  భశేవవయ 
యూనుహలలో భినననిగ్హ కనటటు త్ూ యవవ షాఴు వాత లమాలన కహయషో ంటటంది. అ యభాత్ణమని 
త్ాదాత్మయభుచేత్ త్ా లేరొక యధాన ను ంద్ వకయంకహద్. త్ాదాత్మయవాత ను ందాలంటల త్త్ాయులు కహలహయౌ. 
ఎఴయు లేకుఴజఞభున మేలాకంచ్ఛనంత్నే 

శ్రీకాశు కాశుషఖ్ ఴాశుయాశభాఴ నిధర  
గ్హీ జనయ ఴంవ ద్సనానఴయగ యయయ 
గ్ణయనద గ్ణఴనిత్ా ఴరజబాత్యగ్తత్ 

తీయా వఴీః వఴీణ భంగళ నుహశ  బాత్ాయన్ 

శ్రీకాష్హు ! ఄయుజ నషఖ్ా! ఴాఴుఴంళలతో్భా! బూదోరశ రహజఴంవ ద్సనా! ఄక్షీణ రభాలహ! గ్ణయందా! గ్ణనుహంగనా గ్తత్ 
యత్ర కీరతో! వఴీణ భంగఱా! నీ బాత్ణయలన భభుమ కహనుహడుభు – ఄని త్చ్ఛేత్ణో ల ై రణతూయవకంగ్హ 
జస్హో రణ లహరిక  త్త్ సాద్మఴరిో ఄయన బగలహనడు రషననడఴుత్ాడు. త్త్ఫలంగ్హ లహరిక  
సాద్మాంత్యవరిోయ ైన బగఴంత్ణనిత్ో త్ాదాత్మయం కహలకభీాన కలుగుత్ణంది. 
 

శ్రీ చ్ఛనమమానంద్ లహయఖ్యరకహయం శ్రీఴత్సచ్ఛసనభు బగలహనని ఴక్షషాలభు ై బగఴంత్ణని నుహద్భుద్ర. 
బకుో ల ై త్నకు గల ేరభకు గుయుో గ్హ శ్రీదేఴుడు ఇ చ్ఛసనభున ధరించన. ఆంద్కు అధాయభుగ్హ 
శ్రీభదాభగఴత్భులో ఇ ళలో కభు (10.89.12) చెాఫడినది. 
ఄదాయసమ్ బగలహన్ లక్షషమయऽషమ్ ఏకహంత్ భాజనమ్ 

ఴత్సయత ఈయవ మ ేబూతః బఴత్ాాద్ సత్ాంసషః 
బాగుభసరిష నుహద్భుచే యత్రమ ైన త్న ఴక్షషాలభునంద్ ఆకనండి శ్రీలక్షిమ నిఴవంచనని శ్రీనిలహషడు 
తె్యౌ న. బగఴంత్ణడు బాగుభసరిష నుహద్చ్ఛసనభునే ‘శ్ర’ీగ్హ త్న ఴక్షభు ై ధరించెనని శ్రీ చ్ఛనమమానంద్ 
యఴరించాయు. 
 

609. శ్రీలహషః 
శ్రీలక్షీమదేయక  నిలమమ ైనలహడు. 
- ‘శ్ర-ీలహషడు’ ఄనగ్హ లక్షిమని కయౌగ్ినలహడు. షదా శ్రీసరి ఴక్షషాలభున లక్షీమదేయ ఴవంచ్ఛముననది. 
- ఄనిన యధభుల ైన ‘శ్ర’ీలన షంూయుభుగ్హ కయౌగ్ిముననలహడు. 

ఒం శ్రీలహస్హమ నభః 
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శ్రీ బటటు లు రహభామణభు ముద్ుకహండభు (114.15)నంద్ శ్రీరహభుడు ‘నిత్యశ్రీ’ ఄని ఴరిుంఫడినటటో  
ఈదాసరించాయు. అమన కలాఴాక్షఴనభు. అమభమ కలాఴయోౌ. శ్ీయో యహాయస్హా నత్ావత్ శ్రీలహష ఆత చణచయత్ే. 
శ్రీభహాలక్షిమ మధేచిగ్హ యసరించడానిక  స్హా నభు కలలహడు శ్రీలహషడు. 
 

శ్రీ వంకయుల లహయఖ్య – ఄషయ ఴక్షవ శ్రీః ఄననుహయనీ ఴషత ఆత శ్రీలహషః. నిత్ాయననుహయనియ ై (ఎననడఽ 
యడుఴనిదైె) నారహమణుని ఴక్షషాలభున శ్రీ  నిఴశ్షో ంది. 
 

శ్రీ కాశుద్తో్ బయదావజ – ళలబ స్ౌంద్యయ షంననడు శ్రీలహషడు. 
 

ధయమచకీభు యచయత్ – శ్ర,ీ కీరిో, ఐవవయయభు, జఞో నభు, యయయభు, ల ైరహగయభు – ఄనిన షంద్లన 
ఄనంత్భుగ్హ కయౌగ్ినలహడు శ్రీలహషడు. 
 

వర ిచాంచలయభు త్ోడిద్ముయ ద్నకుం జిత్ేోవవయుండంచ నే 
ుయుశ ళేశీణఠ  ఴరంిచ ెనట ు యభున్ ఫుదిున్ యలోకంఫులన్ 

గయముగమంఫుల గ్ౌగ్యిౌంచ్ఛర ిషత్ణల్ కఱాయణ ఫాశాంఫు లా 
బయణ ళేణీులుగ్హ ఫరతక్షణ నఴనుహర నుహో నరహగంఫులన్. – నుత త్న భాగఴత్భు. 
 

610. శ్రీతః 
- శ్రీభహాలక్షిమక  నాధడు. 
- యవవవక ోక  ఄధిత 

ఒం శ్రీత్య ేనభః 
 

షవమం శ్ీమః తత్ేవన ఴాతో్త్ావన్ శ్రీత షసమాత్ః. ఄనిన ఄఴత్ాయభులంద్న శ్రీభహాలక్షిమ శ్రీసరిని 
ఴరించ నిత్ాయననుహయని. శ్రీబటటు లు శ్రీషఽకోభునండి ఈదాసరించాయు – ఄవయేళహనా జగత్ో యశణు తీన. 
యశణు తన ఄయన లక్షీమదేయ ఇ జగత్ణో నకు ఇవవరి. షంద్యకహండ (16.5)నండి కూడ శ్రీ బటటు లు 
ఈదాసరించాయు – రహఘలోऽయహత ల ైదశేంీ త్ం చమేమ్ ఄవత్కే్షణా. రహభునకు త్గ్ినది వత్. వత్కు రహభుడు 
త్గున. 
 

శ్రీ య.య. రహభానజన్ దిఴయరఫంధభులనండి ఈదాసరించాయు –  

 రిమ తయుముయ 7.7.1 – ఄంద్రికీ ఐవవరహయలనొషగ్ే దేఴదేఴుని ఐవవయయభు నీఴు. 
తయుల ైముయ 10.10.7 – నీఴు శ్రీభహాలక్షిమక  ేరభభూరిోయ. 
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శ్రీ వంకయులు క్షీయస్హగయభధన షభమంలో లక్షీమదేయ ఄఴత్యణన ేరొకనానయు – ఄభాత్ భధన ేషరహవన్ 
షరహషరహన్ యహామ శ్రీః ఏనం ఴయమాభాష ఆత శ్రీతః. ఄభాత్భధన షభమంలో షరహషయులనంద్రినీ 
ఴద్యౌ లక్షీమదేయ ఆత్నిని ఴరించ్ఛంది గనక నిత్డు శ్రీత. 
 

శ్రీ వంకయులు భరొక ఄరహా నిన కూడా చెనుహాయు – ‘శ్రీ’ ఄనగ్హ యభ యవవవక ో. ఄట ు వక ో ఆత్ని ఴవభులో 
నండున. కనక నిత్డు శ్రీత. 
 

శ్రీభదాభగఴత్భు – ఄశుభ షకంధభు నండ ి(శ్రీ ఏలూేర ిభుయయధయరహఴు యచన) 
 

అ యధంగ్హ శ్రీదేయ ఄంద్రినీ ఈేక్షించ్ఛ ఏకహగభీతయ ై ‘ఏ భసనీముడు గుణాతీత్ణడైెనా నిత్ాయననుహయ 
షద్గ ణాలనినంట కీ ఏకహవీముడు కహగలడో అ ుయుష్త తో్భుడు నియేక్షుడైెనా ఄత్నినే ఴరిస్హో న’ ఄని 
త్లనుత వ త్నచేత ూభాయౌకన ద్మనాబుని కంఠదేళహన ఄలంకరించ్ఛ లజఞజ లయౌత్ భంద్హాష చందిరకలన 
రషరింజేషఽో  ఄత్ని ఴక్షోభాగం త్నకు నిలహషస్హా నభని ఄనుహంగయక్షణాలత్ో షఽచ్ఛషఽో  చెంత్ నియౌచ్ఛంది. 
లోకజనకుడు జగజజనని భనష గశీ ంచ్ఛ త్న ఈరణభాగ్హనిన అమ కు నిలేవస్హా నంగ్హ ఄనగశీ ంచాడు. అ దేయ 
లోకేవవయుని సాద్మభందియభంద్ ఴవంచ్ఛ కయుణా కటాక్ష యక్షణాలన స్హరించ్ఛనంత్నే భుజజగ్హలలో 
 ంుస్ ంులు ఆంుమీరహయ. షయషంద్రతభణులు త్భ అనందానిన నాత్య గ్తత్ లహదాయలత్ో ల లోడించాయు. 
ఫరసమయుదరా ది యవవషరశులు ల ైశుఴ భంత్రా లత్ో ద్ంత్ణలన రషో తంచ్ఛ ుశాఴయషం కురించాయు. 
రజఞత్ణలంద్యూ శ్రీ కటాక్ష భాగయనుహత్ణర ల ై అనంద్యఴయలమాయయు. 
 

ఫరశేమంద్ర యుద్ర భయుద్యక క రతటకోట   
షంఘట ుత్ాంఘ్ ర కభలాభల కహంతకహంత్ 

లక్షీమ లషత్ణకచ షరణయుస రహజసంష 

లక్షీమనావంస భభదేశ  కరహఴలంఫమ్. 
 

611. శ్రీభత్ాంఴయః 
- షంననలలో ఄత్ణయతో్భుడు. 
- లేద్యజఞో నభు కయౌగ్ినలహరిలో షయవళేీశణఠ డు. 

ఒం శ్రీభత్ాంఴరహమ నభః 
 

దేలహనాం శ్రీభత్ాం ళేశీఠ ః శ్రీభత్ాంఴయ ఈచయత్.ే లక్షీమదేయయొకక కటాక్షయక్షణాలత్ో ళేశీణఠ ల ైన దేఴత్లలో 
ళేశీణఠ డు. శ్రీ బటటు లు క్షీయస్హగయ భధన షభమంలో లక్షీమదేయ ఈద్భయంచ్ఛ శ్రీభనానరహమణుని ఴరించ్ఛన 
ఘటాు నిన ఇ ళలో క లహయఖ్ాయనంలో యశణు ురహణం (1.9.106-107)నండి ఈదాసరించాయు.  
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యకోభాలాయంఫయధరహ స్హనత్ా బూశణ బూఴత్ా 
వయత్ాం షయవదలేహనాం మమౌ ఴక్షషాలే సర ే

త్యోऽఴలోక త్ాః దలేహః సర ిఴక్షషాలషామా 
స్హననభు చేవ తె్లోని ఴషోభిులు భాలలు ధరించ్ఛనదైె, అబయణభులచే ఄలంకరింఫడి లక్షీమదేయ 
యశణు భూరిో ఴక్షషాలాన కూయుేననది. ఄలా అవనయ ై అ త్యోౌ దేఴత్లకు ఴరహయౌషో ననది. ఄలా 
లక్షీమకటాక్షషనిన ఄంద్కొననలహరిలో ళేశీణఠ డు శ్రీభత్ాంఴయుడు. 
 

శ్రీ య.య. రహభానజన్ – కొంద్రిక , కొనిన షంద్లు, కొంత్కహలం ఈండఴచేన. కహని షకల ైవవయయభులు షదా 
కయౌగ్ిన శ్రీసరియే శ్రీభత్ాంఴయుడు. శ్రీ రహభానజన్ నాచ్ఛమార్ తయుముయ (10.10) భరిము తయులహశ్రిమాన్ 
(1) నండి ఈదాసరించాయు. 
 

శ్రీ వంకయులు ఇ నాభానిన ‘శ్రీ’ ఄనగ్హ లేద్భులు ఄనన ఄయాంలో లహయఖ్ాయనించాయు. లేద్భుల రిగ్ినలహరిలో 
షయవళేశీణఠ డు శ్రీభత్ాంఴయుడు. శ్రీ వంకయులు చెాన రభాణభు –  

ఊచః స్హభాని మజుగంఴ, స్హశ  శ్రీ ఄభాత్ా షత్ామ్ (తైె్తో్రతమ ఫరా సమణభు 1.2.1) షజజనలకు ళహవవత్మ ైన 
వరి ఊగ మజు స్హసభ లేద్భులు. 
ఊగయజుస్హసభ లక్షణాశ్రీః ఏష్హమ్ త్షే్హమ్ షరవేష్హమ్ 

శ్రీభత్ామ్ యరంిచాయదీనామ్ ఴయః రధాన బూత్ః శ్రీభత్ాంఴయః 
లహట ని తె్యౌవకొనన ఫరహామద్లు శ్రీభత్ణలు. లహరిలో ఈతో్భుడు శ్రీభత్ాంఴయుడు. 
 

ఇ ఄరహా నేన కొంచెం భారిే శ్రీ చ్ఛనమమానంద్ ఆలా చెనుహాయు – ‘ఴయ’ ఄనగ్హ దీల న. లేద్భులు ఄధయమనం 
చేవేలహయు కోయుకొనే ఈతో్భమ ైన ఴయభు బగఴంత్ణడు. ఄనగ్హ లేదానిన నేరిేనలహయు ూజించే యభదైెఴభు 
శ్రీభత్ాంఴయుడు. 
 

 

 

 

 

(1) శీ్ర నయవంసన్ కాశుభాచార ిఅంగో యచనకు ఆద ిత్లెుగు ఄనలహద్భు.  
(2) బగఴదీగ త్ ళలో కభుల త్ాత్ాయయభు గ్తత్ా రస్, గ్ణయఖ్ూర్ రచయణనండి.  
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శ్రీదః శీ్రఴః శ్రీనిలసశః శ్రీనిధ ః శ్రీవిభాళనః |  
శ్రీధయః శ్రీఔయః ళరమీః శ్రీభాన్ ఱోఔతరమాఴమీః || (65) 

 
 
 

 

 

612. శ్రీదః 
‘శ్ర’ీన ఇచ్ులసడు. 
- ఱక్ష్ుిదేవికూ ‘శ్రీ’తవభున ఇచ్ులసడు. 
- బఔతో ఱఔత వహయుఱన రస్సద ించ్లసడు. 

ఒిం శ్రీదామ నభః 
 

608ళ నాభభునిండు 619ళ నాభభుళయఔత – శ్రీళతసళక్ష్షః, శ్రీలసశః, శ్రీతః, శ్రీభతాింళయః, శ్రీదః, శ్రీఴః, 
శ్రీనిలసశః, శ్రీనిధ ః, శ్రీవిభాళనః, శ్రీధయః, శ్రీఔయః, ళరమీః, శ్రీభాన్ –  ఇవి శ్రీఱక్ష్మినారసమణుఱ అవినాభాళ 
శింఫింధభున, ఏఔతవభున, రిూయుతన శచించ్నవిగస శ్రీబట్టు ఱత లసాకాానిింరాయు. 
 

‘శ్రీదః’ నాభభునఔత శ్రీ బట్టు ఱ లసాకా – నితానతన, నియలసాజ రణమయశ శ్రీమిం తవ్యా  దదాత ఇత శ్రీదః. 
నితానతన, నియింతరసమమ ైన రిూయు రణమానిన ఱక్ష్మిదేవికూ ఇచ్ులసడు ‘శ్రీదః’. ఇిందఔత 
రభాణభుఱత ్ఔతుఱతననవి. 
వివణు ురసణభు 1.9.144 – విష్తు రలేస అననుసయనీ. ఆమ  వివణు ళునిండు లేయుకసద. 
ముదధకసిండభు 121.19 – అననాా శ ిభమా వతా భాశురేణా రభా మథా. శయుానినిండు కసింతని 
లేయురేమడిం స్సధాింకసద. నానిండు వత లేయుకసద. అని రసభుడు అనానడు. 
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శిందయకసిండభు 21.15 – అననాా రసగలణేాషమ్ భాశురణే రభా మథా – శయుానినిండు కసింతని ఎఱా 
విడదీమఱేమో అఱాగే రసభునినిండు ననన లేయు రేమఱేయు. అని వత అనెన. 
 

‘శ్ర’ీ అనగస ‘శిందఱత’ అనన అయథిం తీశక ింటే్ – బఔతో ఱఔత ఐఴవయాభుఱత రస్సద ింరేలసడు ‘శ్రీదః’. శ్రీ 
ఴింఔయుఱత ఈ అరసథ నిన తీవహక ని ఈ నాభానిన లసాకాానిింరాయు. శ్రీమమ్ దదాత బకసో నామ్ ఇత శ్రీదః. 
 

ఈ ‘శ్రీ’ని ఇళవడిం అనే భాలసనిన శ్రీ బట్టు ఱత తభ లసాకాఱో – ఱక్ష్మిదేవికూ ‘శ్రీ’తవభున ఇరేులసడు 
శ్రీభనానరసమణుడు. నారసమణునఔత ూయుతవభు నొశగేద  శ్రీభహాఱక్ష్ుి. అని, లసరిదదయూ లేయు లేయు కసయని 
విళరిింరాయు. 
 

 
 

కసలినూత రనిమా స్సవమినారసమణ్ భింద యింఱో శీ్ర ఱక్ష్మి నారసమణుఱ రతభఱత. వికీహడుమా చతరిం. 
 

బఖళింతణడు ఐఴవరసానిన ఇరేులసడయతే ఎఱాింటి్ ఐఴవరసానిన కోయుకోలసలి? ‘ేరమశస’ అనగస ఐశిఔమ ైన 
శిందఱత. ‘ళరమీశస’ అనగస ఆధాాతిఔ శింద. ళరమీశసక యఔత, వివణు ళున అరిుశో  మోక్ష్షనిన ను ిందే 
భాఖాిం క యఔత వివణు ళున శో తింరాలి అని ధయిచ్ఔభీు యచ్యత విళరిింరాయు. 
 

శ్రీభత ేరసభానజామ నభః 
శ్రీ ఴయణాఖత ఖదాభు ఆయింబింఱో శ్రీ అభిలసరికూ ఴయణాఖత. 
బఖళనానరసమణాభిభతానయూ శవయూయూ ఖుణవిబలెయఴవయాశ్రఱాదానళధ కసతఴమ అశింకేా మ 
ఔఱయాణఖుణఖణాిం దిళనాఱమాిం బఖళతీిం శ్రమీిం దవేిం నితాాననుసయనీిం నియళదాాిం దేళదళే 
ద ళాభశఴిిం అఖిఱ జఖనాితయిం అశినాితయిం అఴయణాఴయణాాిం అననా ఴయణఴశయణభషిం రదేా . 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ 

65ళ ళలో ఔభు - 3 ళ ేజీ 

613. శీ్రఴః 
-‘శ్ర’ీఔత అనగస ఱక్ష్మిదేవికూ రబుళు. 
- తనఔత రబుళు (రసణి)గస ఱక్ష్మిదేవిని ఔలిగినలసడు. 

ఒిం శ్రీళసమ నభః 
 

శ్రీఴస్త సోచరమి ఈఴతావదళీస శ్రీయశా నాభతః (శ్రీ ఈఴ స్త ాత్ శ్రీమ ఈఴతావత్ ఈళస శ్రీః అశా నాభతః). 
ఱక్ష్మిదేవికూ రబుళు. ఱక్ష్మిదేవిని రభివణిగస ఔఱలసడు. ఈ నాభభుఱో భయఱ శ్రీభహావివణు ళు భరిము 
అభిలసయో ఏఔతవభు తెఱతఫడుచ్ననద . శ్రీ బట్టు ఱత ఱక్ష్మిదేవి ళయునన రస్సో విింరాయు. 
ఆదాలసతి ఖుణతవేన భ్ఖాయూేణ విఖశీ ే

ఆధాయఔ శవయూేణ దావభాలనే లస శదా 
ఆద ఱో ఆతిఖుణభుగసన, విఖషీభున భ్ఖాయూభుగసన, ఆధాయఔ శవయూింగసన, దావభాళభుతోన 
ఆమనమింద లీనమ ై అభిలసయుింట్ాయు. 
 

ఈ భాలసనిన శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ ఇింకస విళరిింరాయు. బఖళింతణని ద ళాశవయూింఱో శయవశుబఱక్షణాఱతగస 
శ్రీభహాఱక్ష్ుి ఏఔమ ై ఉింట్టింద . ఆమన ద ళాభింఖల విఖషీభుఱో స్ ిందయాభు ఆమ యే. దేళదేళునికూ 
ఆధాయభు శ్రీదేవియే. జఖదీఴవయునికూ దావహ ఆ జఖనాితయే. శ్రీభహాఱక్ష్ుి అనజఞతోనే జఖత ర్బుళు 
ఱోఔభుఱన ఏఱతచ్నానడు (నుసించ్రసతర శింశిత). 
 

శ్రీ బట్టు ఱత శ్రీ శనతణుభాయశింశితన ఔూడా రస్సో విింరాయు. ుమ్ రధాన ఈఴవయ ఈఴవరీ (113). అనిన 
ఆతిఱఔత, రఔఽతకూ, లసని రబుళునఔత ఔూడ నుసఱఔతరసఱత ఈఴవరియే. 
 

శ్రీ ఴింఔయుఱ లసాకా – శ్రీమః ఈఴః శ్రీఴః. శిందఱఔత రబుళు శ్రీశుడు. 
  
614. శ్రీనిలసశః 
- ఱక్ష్మిదేవికూ నిలసశమ ైనలసడు. 
- ఱక్ష్మిదేవికూ ఆధాయమ ైనలసడు (ఱతఔత ళఽక్షభుఱాగస). 
- శజజనఱత, ుణాాతణిఱ షఽదమభుఱింద ళవహించ్లసడు. 
- ఱక్ష్మిదేవి ఉననరోట్ ఉిండేలసడు. 

ఒిం శ్రీనిలసస్సమ నభః 
 

ఈ ుణానాభభు 185ళ నాభభుగసన, 614ళ నాభభుగసన శో తింఫడునద . 
20ళ ళలో ఔభు. 185ళ నాభభు. శ్రీనిలసశః – భశషే్సవస్త  భశీబరసో  శ్రీనిలసశః శతాిం ఖతః 
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65ళ ళలో ఔభు. 614ళ నాభభు. శ్రనీిలసశః – శ్రీదః శ్రీఴః శ్రీనిలసశః శ్రీనిధ ః శ్రీవిభాళనః 
 

20ళ ళలో ఔింఱోని ‘శ్రీనిలసశః’ నాభవిళయణన శ్రీ బట్టు ఱత క్ష్మయస్సఖయభధన శిందయభింగస శ్రీఱక్ష్మిదేవి ఉదభవిించ 
వివణు ళు ళక్షశథఱభున నెఱక నిఉిండడిం యింగస రెనుసయు. అభఽతళలోి (ఱత) ఔఱళఽక్ష్షనిన ్నలేశక ని 
ఉననట్టో గస అభిలసయు, శ్రీలసయు ఔటి్గస ఉనానయని శ్రీ రసధాఔఽవుళసవహో  ివిళరిింరాయు. 
 

 20ళ ళలో ఔింఱోని ‘శ్రీనిలసశః’ నాభభునఔత శ్రీ ఴింఔయుఱ భావాభు – మశా ళక్షవహ అననుసయనీ శ్రీః ళశత శః 
శ్రీనిలసశః. నితాభు ఆమన ళక్షశథఱభున వడఔతిండా శ్రీ ళవహించ్న ఖనఔ ఆమన శ్రీనిలసశడు. 
 

ఈళసనాిం జఖతోశా లిేంఔట్తఃే విష్తు ః రసిం ేరమవిం 

తదవక్షశథఱ నితాలసశయవహకసిం తత్ క్ష్షింత శింళరిధనీిం 

దాిఱింఔఽత నుసణిఱోళముగసిం దాిశనస్సథ ిం శ్రీమిం 

లసతసఱాాద  ఖుణోజవఱాిం బఖళతీిం ళింద ేజఖనాితయమ్ 

 

శ్రీ చనిమానింద విళయణ – ‘శ్రీ’ అనగస శఔఱ ఴఔతో ఱత, ఫఱభు, కీరిో, శదు ణభుఱత భరిము 
శతురసిచ్యణభు. శ్రీ ఉననరోట్ ఱోట్టిండద, ళింఔ ఉిండద, రెడు ఉిండద. గొగొ భహాతణిఱత, 
స్సధశజజనఱమింద ఔూడ ఏలో ఱోభుఱతింట్ాయ. కసని నారసమణునిమింద శ్రీ శదా ఉిండుట్ళఱన 
రిూయుతవభు ఆమనమిందే భూరీోబవిించనద . అచ్ట్ ఱోభుఱత ఉిండనేయళు. ఔనఔ నారసమణుడు 
శ్రీనిలసశడు. 
 

ఇఔ రశో త (614ళ) నాభభునఔత శ్రీ బట్టు ఱ లసాకా – ద ళా ళఱాా ఇళ ఔఱదర భః తశా నితా అనగనః 
శ్రీనిలసశః.  ఇఔుడ ‘నితా’ దానిన  ఖభనిింరాలి. ద ళాఱతఔత ఔఱదర భభుళఱె నితాభు ‘శ్రీ’కూ ఆఱలసఱమ ై 
ముిండులసడు శ్రీనిలసశడు. 
 

రశో త నాభభునఔత శ్రీ ఴింఔయుఱ భావాభు – శ్రీభతణస నితామ్ ళశత ఇత శ్రీనిలసశః.  
శ్రీభత్ - శ్రీభింతణఱత - అనగస ుణాాతణిఱత, స్సధళుఱత, శతా, ధయి, ళసింత, ేరభ, ళౌచ్, తాాఖ, కసయుణాాద  
ఖుణశింననఱత. అటి్ు దోవయశితణఱమింద శదా ళవహించ్లసడు శ్రీనిలసశడు. 
 

శ్రీ అనింతఔఽవుళసవహో  ి– ఱక్ష్మిదేవి ఉిండేరోట్ వివణు ళు ఉింట్ాడు. లసరిదదయూ లేయు కసద. ఔనఔ వివణు ళు 
శ్రీనిలసశడు. మతో ఱక్ష్ుి  శోతో షరఃి. 
 

శ్రీ చనిమానింద – శఔఱ ఔఱయాణ ఖుణభుఱఔత నిఱమమ ైనలసడు శ్రీనిలసశడు. ఎిందఔింటే్ ఆమన 
ఱక్ష్మిదేవికూ ళసఴవత నితా నిఱముడు. 
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శ్రీమః కసింతామ ఔఱయాణ నిధయ ేనిధయరేిధనామ్ 

శ్రీలిేంఔట్ నిలసస్సమ శ్రీనిలసస్సమ భింఖలమ్ 

 

615. శ్రీనిధ ః 
- శ్రీభహాఱక్ష్మిదేవి తన శిందగస ఔలిగినలసడు. 
- శఔఱ శింతణో ఔత ఆఱలసఱమ ైనలసడు. 
- అనిన శ్రీఱఔత, శభశో విబూతణఱఔత భూఱభు. 

ఒిం శ్రీనిధయ ేనభః 
 

‘నిధ ’ అనగస శింద, ఐఴవయాభు, విఱతలెయనద , దాచ్క ననద . బఖలసననికూ ‘శ్రీ’యే నిధ . శ్రీయవహి నినశతిా 
నితాిం శ్రీనిధ ః రికరీిోతః. ఱక్ష్ుి తనమింద ఎఱోుడు ఉించ్ఫడుముిండులసడు. ఈ నాభవిళయణఱో శ్రీ బట్టు ఱ 
అనబళభు – యతానబయణభున బదరభుగస ్ట్టుఱో దాచ్క ననట్టో గస నారసమణుడు శ్రీదేవిని తన 
ళక్షశథఱభున దాచ తాింఫయభున ఔహ ఉించ్క నానడు. ఆమ  శఔఱ ఴకూో శవయూహణి. ఆమన అనిన 
ఴఔతో ఱఔత నిఱమభు. 
 

శ్రీ ఴింఔయుఱ లసాకా – శయవఴకూోభయ ేఅవహిన్ అఖిఱ శ్రీయః నిధమీనాో  ఇత శ్రీనిధ ః. శఔఱ ఴఔతో ఱఔత, 
ఐఴవయాభుఱఔత, విబూతణఱఔత నిధ య ైనలసడు శ్రీనిధ . 
 

శ్రీ చనిమానింద – ‘శ్రీ’కూ నిధ య ైనలసడు శ్రీనిధ . శఔఱ శింూయుతవభు, శభశో లెయబళభుఱత, 
శరసవనిందభుఱత శ్రీభనానరసమణునిమిందే ఉననవి. ఇళనీన ఆమననిండుయే ఱభిించ్న. శ్రీదేవి, అనగస 
ఱక్ష్మిదేవి ఔూడ తన ఴకూో శిందఱన శ్రీభనానరసమణునినిండు ను ిందచ్ననద . 
 

ధయిచ్ఔీభు యచ్యత – స్సధరియక్షణక యఔత లసశదేళుడు అళతరిించ్చ్ిండున. శనాియుభుఱో 
నడురేలసరిని కసనుసడుట్ అనగస ‘శ్ర’ీని యక్ష్ుించ్ట్. ఔనఔ దవుఔయిఱన రితాజించ, శత ర్ళయోనన 
అఱళయచ్క ని శ్రీభహావివణు ళున శ్రీనిధ గస ధాానిింతఖున. 
 

అింభ్యుషిం జనిఖఽషిం బళతాా 
ళక్షశథఱిం బయోఽఖఽషిం భురసర ే

కసయుణాతః ఔఱమ దిలసవ ే

లీఱాఖఽషిం మ ేషఽదమాయవిిందిం. 
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616. శ్రీవిభాళనః 
- ఱక్ష్మిళఱోబుడెయనిందన రవహద ధ  ను ింద నలసడు. 
- ఔరసినస్సయభు ‘శ్రీ’ఱన (శిందఱన) వితయణభు రేములసడు (ించ్లసడు). 
- ఱక్ష్మిదేవి కీరిోని లసాహింజేములసడు. 

ఒిం శ్రీవిభాళనామ నభః 
 

శ్రీ బట్టు ఱ లసాకా – మశా రభ్ానుసకా శతేణః శ్రీస్సాత్ శ శ్రీవిభాళనః.  ఎళని రవహద ధకూ కసయణభు ‘శ్రీ’ 
అయనదో అతడు శ్రీవిభాళనడు. ఇిందఔత శ్రీ బట్టు ఱత లసలీికూ రసభామణభు అయణాకసిండభు (37.18)నిండు 
ఉదాషరిింరాయు – అరమమేిం శ ితతేోజః మశా స్స జనకసతిజా. వతభి తోడుగస ఔలిగిన అతని (రసభుని) 
తేజశస తణఱఱేనిద . అని భారీచ్డు రసళణునితో అనానడు. తనఔత దయమ ైన వతన దకూుించ్కోళడానికూ 
శ్రీరసభుడు డున ఔష్సు ఱన అిండాళ్ తలోి తన నాచమార్ తయుమోలు (11.6)ఱో ళరిుించనద . 
 

శ్రీ ఴింఔయుఱ లసాకా – ఔరసినయూణే వివిధః శ్రీమః శయవబూతానామ్ విభాళమత ఇత శ్రీవిభాళనః. 
ఔరసినస్సయభు శఔఱ బూతభుఱఔత శిందఱన రస్సద ించ్లసడు శ్రీవిభాళనడు. 
 

శ్రీ రసధాఔఽవుళసవహో  ిలసాకా – శ్రీ ఱక్ష్మిదేవిని ళక్షశథఱభున ధరిించ, దయశనమిశో , అిందరికీ ళయభుఱన 
రస్సద ింరేలసడు శ్రీవిభాళనడు. ఇఱా ఆమన శ్రీనిధ య ై అిందరికీ ఐఴవయాభులిశో  ఉిండడింళఱన ఱక్ష్మిదేవి 
ఱోఔభుఱనినింట్ా ూజింఫడుచ్ననద . 
 

ధయిచ్ఔీభు యచ్యత విళయణ – ఱోభిళదద ఎింత ధనభునాన దానిని అనబవిించ్డు భరిము 
శద వనియఖిం రేమడు. శ్రీనిలసశడు శఔఱ శ్రీఱఔత నిఱమమ ై తన బఔతో ఱఔత కసమితాయథభుఱన 
రస్సద శో నానడు. అఱా ఆమన కసయణింగస ఱక్ష్మిదేవి, ఱక్ష్మిదేవి కసయణింగస వివణు ళు రకాాతణఱమాాయు. అఱా 
శ్రఱీక్ష్మినారసమణుఱ ఏఔతవభు ఈ నాభభుఱో ఔూడా తెఱతఫడునద . 
 

నమోశో  దలేెయా  బఽఖునిందనాయ ై 
నమోశో  విష్తు యుయవహవహథతాయ  ై
నమోశో  ఱక్ష్మ్ి ో ఔభఱాఱమాయ  ై
నమోశో  దామోదయ ళఱోభాయ  ై
 

617. శ్రీధయః 
‘శ్ర’ీన ధరిించనలసడు. 

ఒిం శ్రీధరసమ నభః 
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.శ్రీ బట్టు ఱ లసాకా – యతనమిళ అరుిష్సమ్, ువమిళ శయభిమ్, ఇిందరిళ చ్ింద రకసమ్, అభఽతమిళ 
స్సవదతమ్, ఓతతోకేన శింఫింధనే శ్రీమమ్ ధయత ఇత శ్రీధయః.  యతనభుఱత కసింతని, ూళుఱత 
శలసశనన, చ్ిందర డు లెనెనఱన, అభఽతభు స్సవదతవభున ధరిించనట్టో గస బఖళింతణడు ‘శ్రీ’ని 
శషజశవభాళభుగస ధరిించమునానడు ఖనఔ శ్రీధయుడు. శ్రీబట్టు ఱత రసభామణభునిండు రెహన 
ఉదాషయణ – అయధాకసిండ 3.29. న శ ిహాతణభామ్ ఴకసో ో కరీిోరసతిళతో మధా. శజజననినిండు కీరిోని 
లేయురేమఱేనట్టో గస రసభునినిండు వతన లేయుగస తఱచ్ స్సధాభు కసద. ఔ ళశో ళునిండు దాని 
ఖుణభున లేయురేమజాయు. నిునిండు లేడుని, నుసఱనిండు తెఱతున, శయుానినిండు కసింతని 
లేయురేమఱేయు. అఱాగే బఖలసననినిండు అభిలసయు లేయు కసద. 
 

శ్రీ భరిము నారసమణుఱ ఏఔతవభు ఈ నాభభుఱో భరొఔభాయు శచింఫడునద . 
యుచ్ారుి కౌభుద ీఖింధాన్ శధా యతనేింద ువళత్ 

శ్రీమిం ధయత నితాిం మః శ్రీధయః శస తణ కరీిోతః 
అభఽతభునఔత భాధయాభు శషజభు. యతనభుఱఔత కసింత, చ్ిందర నికూ లెనెనఱ, ూఱఔత శలసశన 
శషజభు. అఱాగే శ్రీభహావివణు ళు నితాభు ‘శ్రీ’న ధరిించనలసడఖుట్రే శ్రీధయునిగస కీరిోింఫడుచ్నానడు. 
 

618. శ్రీఔయః 
- ఱక్ష్ుిని తన అళతాయభుఱఱో తోడుగస అళతరిింజేములసడు. 
- బఔతో ఱఔత శ్రీ (ఆధాాతిఔ శింద)న, నితాశ్రీ (మోక్షభు)న రస్సధ ించ్లసడు. 
- తన బఔతో ఱన శ్రీ (కీరిో)తో రకసశ్రింజేములసడు. 
- శ్రీభహాఱక్ష్ుి రేతని అింద ుచ్ుక ననలసడు. 

ఒిం శ్రీఔరసమ నభః 
 

య ళూాహాళతారవేణ స్సవనయూనుసిం ఔరోత తామ్ 

శ్రీమిం యऽస్  శ్రీఔయస్ససోత్ భునాయుః శ్రీఔరో భనః 
య, ళూాహాళతాయభుఱఱో ఱక్ష్ుిని తనఔత తోడుగస రేవహక నెడులసడు. ఈ నాభభు శనుసో క్షరీభింతరభు. 
ఱక్ష్మిరదభు. ఒిం శ్రీఔరసమ నభః.  
 

శ్రీబట్టు ఱ లసాకాానభు రకసయభు శ్రీషరి తన అళతాయభుఱఔత తగినట్టో గస ఱక్ష్మిదేవినిఔూడా తన తోడుగస 
అళతరిింజేమున. దేళఱోఔభున దేళతగసన, భానళఱోఔభున భానళకసింతగసన శ్రీభహాఱక్ష్ుి 
ఆమనఔత శదా తోడెయముిండున.  
దేళతేవ దళేదశేమేభా భనవాతేవ చ్ భానఴ – శ్రీ వివణు ురసణభు 1.9.145 
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ఈ భాలసనిన శ్రీ రసధాఔఽవుళసవహో  ిభరిింత విళరిింరాయు – రసభునిలెింట్ వతగసన, ఔఽవణు నిలెింట్ యుకూిణిగసన 
శ్రీదేవి అళతరిించ తోడెయముననద . ఇఱా శ్రీషరికూ తోడుగసనిండు ఆమ  వివణు దాశఱఔత శ్రీ (ఐఴవయాభు)న, 
నితాశ్రీ (మోక్షభు)న రస్సద ించ్చ్ననద . ఇఱా ఱక్ష్మిదేవిరేత ‘శ్రీ’న అనఖశీిింజేవే బఖలసనడు శ్రీఔయుడు. 
 

శ్రీ ఴింఔయుఱ లసాకాానభు – శియతామ్, శో ళతామ్, అయుమతామ్ చ్ బకసో నామ్ శ్రీమమ్ ఔరోత ఇత శ్రీఔయః. 
తనన శిరిింరేలసరికూ, శో తింరేలసరికూ, ూజింరేలసరికూ ఇఱా బఔతో ఱిందరికీ ‘శ్ర’ీ (ఐఴవయాభు, మోక్షభు)న 
ఔఱతఖజేములసడు శ్రీఔయుడు. 
 

శ్రీ ఔఽవుదతో బయదావజ – శ్రీమామ్ శవజన కరీీోనామ్ ఔయః ఇత శ్రీఔయః. తన బఔతో ఱ కీరిోని భరిింత శింననభు 
రేములసడు శ్రీఔయుడు. 
 

శ్రీ ఫఱదేళ విదాాబూవణ – శ్రీభహాఱక్ష్ుి ఔయభున ఖశీిించనలసడు (రిణమభాడునలసడు) శ్రీఔయుడు. 
 

619. ళరమీశ్రరభీాన్ 

   ళరమీః 
   శ్రీభాన్ 

- ళరమీశ్రరీభాన్ – బఔతో ఱత ూజింరే ఱక్ష్మిదేవితో నితాభు ఔూడుముననలసడు. 
- ళరమీశ్రరీభాన్ – నుయ, కేమూయ, ఔట్ఔ, కూరీట్ాద  ద ళాశిందరసబయణభుఱత ధరిించనలసడు. 
- ళరమీః – ళసఴవతమ ైన శకభు, విభుకూో, మోక్షభు. 
- శ్రీభాన్ – ఱక్ష్మిదేవిని ధరిించనలసడు. 
- శ్రీభాన్ – శయవవిధభుఱెయన ఐఴవయాభుఱత ఔఱలసడు 

ఒిం ళరమీశ్రరభీత ేనభః 
ఒిం ళరమీవ ేనభః 
ఒిం శ్రీభత ేనభః 
 

ళరమీశ్రరభీాన్   
శ్రీ బట్టు ఱత ‘ళరమీశ్రరీభాన్’ అనే కే నాభభుగస రిఖణిింరాయు. 
ళరమీవ ేఴభీణీమా శ్రీః ళరమీశ్రరరీనితా యగనిీ 

ళరమీశ్రరభీానస్స ళశవయుః ుయుష్సయథదః 
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శఔఱ ుయుష్సయథభుఱ క యఔత ఆఴయీించ్ఫడు ఱక్ష్ుితో ఎఱోుడ ఔూడుముిండులసడు. ఈ నాభభు 
అష్సు క్షరి. శఔఱ ుయుష్సరసథ ఱన ఇశో ింద . ఒిం ళరమీశ్రరీభతే నభః. 
 

ఇఔుడ ళరమీశస అనగస ఆధాాతిఔ శభఽద ధ . ఔఠోనివతణో నింద ళరమీశస (ఆధాాతిఔ శింద)ఔత, ేరమశస 
(ఐశిఔ శింద)ఔత ఔఱ భేదిం తెఱతఫడుింద . శ్రీ బట్టు ఱత ‘ళరమీస్-శ్రీ’ అనగస ఱక్ష్మిదేవి అనిము, అటి్ు ఱక్ష్మిదేవి 
ఆధాాతిఔ శిందఱన రస్సద ించ్ననిము, అటి్ు ఱక్ష్మిదేవిని నితాభు ఔలిగిమునన శ్రీధయుడు ‘ళరమీస్-శ్ర-ీ

భాన్’ అనిము విళరిింరాయు. ఇిందఔత శిందయకసిండ (58.92)నిండు ఉదాషరిింరాయు. రసక్షశ ళనితఱతో 
తరజట్ ఇఱా అననద  –  

రణనిుసత రశనానశ ిమ థై లీ జనకసతిజా 
అఱమషే్స రితార తణమ్ రసక్షస్త ా భషతో బమాత్ 

ఒ రసక్షశ ళనితఱారస! జనఔతని ఔూతణరమైన ఈ వత తనన ఴయణుజొచునలసరిని తఔ ఔయుణిించ్ఖఱద. 
భనఱన బమింఔయమ ైన ఆదనిండు కసనుసడుట్ఔత ఈమ యే తగినద . 
 

వివణు ురసణభు 1.9.125 – ఴరయీ ఆరోఖామ్ ఐఴవయామ్ అరిక్ష క్షమమ్ శకమ్. ఆమ  ఆరోఖాభున, 
ఐఴవయాభున, ఴతణర నాఴనభున, శకభున రస్సద ించ్న. 
వివణు ురసణభు 1.9.120 – విభుకూో పఱదాయనీ. ఆమ  ఫింధభుఱనిండు విభుకూోని రస్సద ించ్న. 
శ్రీ శఔోభు 2 – మస్సామ్ శయిణామ్ విిందమేమ్ గసభఴవమ్ ుయుష్సనషమ్. ఆమ  ఔయుణళఱన 
ఫింగసయభు, శుళుఱత, ఖురఱభుఱత, ుతరశింతానభు ను ిందఖఱన. 
శ్రీశఔోభు 5 – శ్రీమమ్ ఱోక ేదేళజుష్సు భుదారసమ్ – ఱక్ష్మిదేవిని ఱోఔభుఱో తభ ఇవుకసభావహద ధ  క రఔత 
దేళతఱత అరిుింతణయు. ఆమ  నారసమణునఔత హరమమ ైనద . ఆమ  శఔఱ శింతణో ఱన అనఖశీిించ్ ఉదాయ 
శవభాళభు ఔఱద . 
 

శ్రీఔఽవుదతో బయదావజ – ళరమీవ అతఴమ ళలబభానా, శ్రీర్-లేవ యచ్నా నుయ ముఖల కసించీ ఔట్ఔ కేమూయ 
ఔతిండఱ కూరీట్ాద భతీ, మశా ఇత ళరమీః శ్రీభాన్ – అతాింత ళలబభానభుఱెయన నుయదవమభు, 
కేమూయభు, ఔతిండఱభుఱత, కూరీట్భుళింటి్ ద లసాబయణభుఱత ఔలిగినలసడు ‘ళరమీఃశ్రీభాన్’. ఇిందఔత 
ఆమన అభయకోఴభు (3.1.58)నిండు రెహన రభాణభు – ళరమీాన్ ళరీవఠ ః ువుఱస్సాత్ శతోమ్ ఴుత ళలబనే.  
 

శ్రీ ఴింఔయుఱత ‘ళరమీః’, ‘శ్రీభాన్’ అనే రమిండు నాభభుఱతగస రిఖణిించ లసాకాానిింరాయు. 
 

ళరమీః 
ళసఴవతమ ైన నితాానిందభు శ్రీషరియే. ఎననడ దయభుకసని శకభు. 
శ్రీ రసధాఔఽవుళసవహో  ిఔఠోనివతణో  (2-1,2)నిండు రెహన విళయణ –  



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ 

65ళ ళలో ఔభు - 10 ళ ేజీ 

అనాాత్ ళరమీః అనాదతెయళ ేరమః, .... 
తయః ళరమీ ఆదదానశా స్సధ బళత 

ళరయీశ ిధరీోऽభి ేరయ ళఽణతీ ే...... 
ళరమీశస, ేరమశస అనేవి రమిండు లేయు లేయు భారసు ఱత. ళరయీభారసు న చ్రిింరేలసరికూ ఆధాాతిఔ జాఞ నిం 
ఱభిశో ింద . ధీయుఱెయనలసయు ేరయభాయుభు (ఐశిఔమ ైన భ్ఖభాఖాభుఱత)న ళదలి ళరయీభారసు నిన 
ఎననక ింట్ాయు. 
 

శ్రీ శతాదేలో లసవహవఠ  ళరయీభాయుభున నిళఽతో ధయిభుగసన, ేరయభాయుభున రళఽతో ధయిభుగసన 
విళరిింరాయు. ఇిందఔత ఆమన ఋగేవదభు (10.31.2)నిండు రెహన రభాణభు –  

రచినిరోో  దరవిణామ్ భభనాాదఽ తశాథా నభస్స విలసవేత్ 

ఉతవేవన ఔతీణనా శమ్ ళదేతా ళరమీాింశమ్ దక్షమ్ భనస్స జాఖఽభాాత్ 

 

శ్రీభాన్ 

శ్రీభింతణడు. శఔఱ లెయబళభుఱత, శభశో భ్ఖభాఖాభుఱత, శఔఱ విబూతణఱత, శఔఱ శదు ణభుఱత, 
శయవఴఔతో ఱత, శయవనిధఱత తనమిందే ఔలిగిముననలసడు. 
 

శ్రీ ఴింఔయుఱ లసాకారకసయభు ‘శ్రీభాన్’ నాభభు నాఱతఖుభాయుో  (3ళ, 19ళ, 24ళ, 65ళ ళలో ఔభుఱఱో) 
ళశో ింద . శ్రీ బట్టు ఱ లసాకా రకసయభు ఈ నాభభు 3 భాయుో  (3ళ, 19ళ, 24ళ ళలో ఔభుఱఱో) ళశో ింద . 65ళ 
ళలో ఔభుఱో శ్రీబట్టు ఱత ‘ళరమీశ్రరీభాన్’ అనే కే నాభభుగస రిఖణిింరాయు. 
 

3ళ ళలో ఔభు – 22ళ నాభభు. శ్రీభాన్ – నాయవహింషళుః శ్రీభాన్ కఴేళః ుయుష్త తోభః 
శ్రీ బట్టు ఱ లసాకా: అతభనోషయ శిందయ శ్రీ నాయవహింష శవయూభు 

శ్రీ ఴింఔయుఱ లసాకా: ళక్షశథఱభున శ్రీఱక్ష్ుిని ధరిించనలసడు. 
 

19ళ ళలో ఔభు - 180ళ నాభభు. శ్రీభాన్ – అనిరేదఴాళుః శ్రీభాన్ అమేమాతాి భహాద రధఽక్ 

శ్రీ బట్టు ఱ లసాకా: ద లసాబయణభుఱతో, ద ళా భాఱాాింఫయభుఱతో ళలభిఱతో లసడు. 
శ్రీ ఴింఔయుఱ లసాకా: శఔఱెయఴవయా శింననడు 
 

24ళ ళలో ఔభు – 222ళ నాభభు. శ్రీభాన్ – అఖణీీః గసీ భణఃీ శ్రీభాన్ నాాయనతేా శమీయణః 
శ్రీ బట్టు ఱ లసాకా: శ్రీముత భతసో భూరిో. అనిన శిందఱన ఔలిగినలసడు. 
శ్రీ ఴింఔయుఱ లసాకా: అననా తేజోభముడు. 
 

65ళ ళలో ఔభు – 619ళ నాభభు.  శ్రీభాన్ / ళరమీశ్రరీభాన్ –  శ్రీధయః శ్రీఔయః ళరమీఃశ్రీభాన్ ఱోఔతరమాఴమీః 
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65ళ ళలో ఔభు - 11 ళ ేజీ 

శ్రీ బట్టు ఱ లసాకా: ళరమీశ్రరభీాన్ – శఔఱ శిందఱన రస్సద ించ్ ఱక్ష్మిదేవిని నితాభు ఔలిగిమునన 
శ్రీధయుడు. 
శ్రీ ఴింఔయుఱ లసాకా: శ్రీభాన్ – శఔఱ లెయబళభుఱత, శభశో భ్ఖభాఖాభుఱత, శఔఱ విబూతణఱత, శఔఱ 
శదు ణభుఱత, శయవఴఔతో ఱత, శయవనిధఱత తనమిందే ఔలిగిమునన శ్రీభింతణడు. 
 

620. ఱోఔతరమాఴమీః 
- భూడుఱోఔభుఱఔత ఆఴమీభు అయనలసడు. 
- భూడు (జాఖతీ్, శవన, శవణో) అళశథఱఔతన అధ త. 

ఒిం ఱోఔతరమాఴమీామ నభః 
 

శ్రీమా శష జఖనాితా హతఽళతసఔఱాఴీమః 
ఱోఔతరమాఴమీశా స్సాత్ దళసరోు  యక్షఔతవదః 
జఖనాిత అయన ఱక్ష్మిదేవితో ఔలివహఉిండు, తిండురఱాగస ఎఱోుడ ఱోకసఱఔత ఆఴమీమ ైనలసడు 
ఱోఔతరమాఴీమడు. ఈ నాభభు దళసక్షరీభింతరభు. యక్షణ ఔఱతఖజేశో ింద . ఒిం ఱోఔతరమాఴమీామ నభః. 
 

ఈ నాభవిళయణఱో శ్రీబట్టు ఱత వివణు ురసణభు (1.9.126)నిండు ఉదాషరిింరాయు – తవమ్ భాతా 
శయవఱోకసనామ్ దళేదలేో షరఃి హతా. భుఱోో ఔభుఱఔతన నీళు తలోివి. దేళదేళుడెయన షరి తిండుర. అని 
ఇిందర డనానడు. 
 

శ్రీ ఴింఔయుఱ లసాకా – తరమాణామ్ ఱోకసనామ్ ఆఴీమతావత్ ఱోఔతరమాఴమీః. భూడు ఱోఔభుఱఔతన 
ఆఴమీమ ైనలసడు ఱోఔతరమాఴమీుడు. 
 

ఈ భూడు ఱోకసఱత ఏవి అనే వివమింఱో లసాకాాతఱత క ింత లెయవిధాిం చ్నుసయు. బూమి, ఆకసఴభు, 
శవయుభు అనేవి భూడు ఱోకసఱని శ్రీ అనింతఔఽవుళసవహో  ిఅనానయు. జాఖతీ్ (మ ఱఔతళ), శవన (నిదయ), శవణహో  
(గసఢ నిదర) అనేవి భూడు ఱోకసఱని శ్రీ చనిమానింద అనానయు. 
 

 

 

 

(1) శీ్ర నయవహింషన్ ఔఽవుభారార ిఆింఖో యచ్నఔత ఇద  తఱెతఖు అనలసదభు.  
(2) బఖళదీు త ళలో ఔభుఱ తాతయాభు గీతా్రస్, గోయకూర్ రచ్యణనిండు.  
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షవక్షః షవంగః వతానందో నందరి్య ోతిరగణవేవరః |  
యజితాతాా యధయేాతాా షత్కీరతోశ్ఛిననషంవయః || (66) 

 
 
 

 

 

621. షవక్షః 
షందరమ ైన కననలు కలలహడె, 

ఒం షవక్షాయ నమః 
 

ష-ఄక్ష - షవక్ష – ఄనగహ ఄందమ ైన కననలుననలహడె. 
 

శ్రీ వంకరుల లహాఖ్ా రకహరం – ళలభన ే ండరకీహభ ేఄక్షణి ీఄషా ఆతి షవక్షః. తామరూఴ  రేకులఴంటి 
ఄందమ ైన కననలుననలహడె. 
 

ఇ ఄరహా నేన శ్రీ భటటు లు శ్రీలక్షమానారహయణుల ఄనయానాతవమున తెయౌేలా లహాఖ్ాానంఙారు. శ్రీ స్ ందరా 
షధావంధ రపహర కరణోశ ియః షవక్షః. లక్షమాదేయయొకీస్ ందరాము ఄనే ఄమాత షముదరా నన తనయత్కరహ 
ఄనభయంచఝానకి మంచినేతరములు కలలహడె. నారహయణున కడకననలు ఎరు గహన, లక్షమాదేయ 
కడకననలు నలు గహన ఈంటాయట. రషరం కరతనొకరు యక్షిషఽో  ఈండడంఴలన, లహరతలహరత 
వరీరఴరహు లనబటిు ఆలా జరతగతందన భాయంచఴచున. 
 

శ్రీ షతాదేలో లహవశఠ  – షఽరామండలంలో రధారౄఢెఝైె శ్రీనారహయణుడె యళహవనన చఽషో ంటాడె. ఄననంటికీ 
చఽ  అ నారహయణుఝే. ఒం షవక్షాయ నమః. 
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622. షవంగః 
చకీన ఄంగములు కలలహడె. 

ఒం షవంగహయ నమః 
 

ష-ఄంగః - షవంగః – చకీన వరీర భాగములు కలలహడె. 
 

శ్రీ వంకరుల లహాఖ్ాానము – ష ళలభనాన ఄంగహన ఄషా ఆతి షవంగః. అయన షమస్హో ఴయఴములున 
షందరములు, మంగళకరములు, రక్షారదములు, భాగాదాయకములు, మోక్షరదాయకములు. 
 

శ్ఛీయ షాసణయీ దిలహాంగ షవంగ ఈచాతే. లక్షమా దేయ కఝా కోరుకొనగల షందర వరీరము కలలహడె. ఄనేది 
శ్రీ భటటు ల లహాఖ్ా. ఆదే భాలహనన శ్రీ బలదేఴ యదాాభూశణ ఆలా ఙెపహరు – లక్షమా షాసణీయ దిఴా 
వరరీధార.ీ షందరకహండములో శ్రీరహమున స్ ందరామున 16 ళలో కహలలో (35.7-22) సనమంతేడె ఴరతుంచి 
వతమాకు ఙెపహడె. శ్రీ తిరుపహణాఱవవర్ లహరత ఄమలనాదిరహన్ లో శ్రీరంగనాధన స్ ందరాం ఴరతుంబఝింది. 
స్హవమిదేశ్ఛకన్ ధాానస్త పహనములో కఝా రంగనాధన స్ ందరాఴరున ఈంది. 
 

శ్రీ షతాదేలో లహవశఠ  – ఄగత-గతౌ – కదలుట ఄనన ఄరాంలో, చకీన ైన కదయౌక లేదా నడక కయౌగతనలహడె 
‘షవంగః’. ఆందకు ఊగేవదము (10.1.1)నంఝి రమాణము ఙెపహరు. మరొక యధంగహ – ఆంత ఄదుతంగహ, 
ఄందంగహ చయౌంఙే యళహవనన షాజించిన భగఴంతేడె ‘షవంగః’.  
 

శ్రీ రహమరక్షాస్తో తరమునంఝ.ి 
(గతీారరస్, గ్రఖ్ ూర్ లహరత రచరణనంఝ ిత్కషకొనన భాఴము) 
ధాాయదేాజానబాస ం ధాతవరధనశం బదధదాాషనషాం 

తం లహస్త  ఴస్హనం నఴకమలదళ షరతధనతేరం రషననమ్ 

లహమాంకహరౄఢ వతాముఖ్కమల మిలలోో చనం నీరదాభం 

నానాలంకహరదోీం దధతమురుజటా మండలం రహమచందరమ్ 

అజానబాస డె, వరఙాములు ధరతంచినలహడె, దాాషనమున కరుుంఝియుననలహడె, చున బంగహరుఴషోరముఙే 
ఄలంకరతంబఝినలహడె, (షఽరాకహంతి రస్హరముఴలన  ఄ ఝే యకవంచిన) కమలదళములరై కహలుదర ఴ వ 
ఄందమ ైన కనలు గలలహడె, రషననడగులహడె, ఎడమ పహర్వమున కరుునయునన వతాదేయ ముఖ్కమలమున 
చఽచలహడె, నీలమేఘముఴంటి మేన నగనగలలహడె, యయధములగు ఄలంకహరములతో రకహశ్ఛంఙెడెలహడె, తెతోన 
జటామండలము కలలహడె ఄయన శ్రీరహమచందర న ధాానంతేరు గహక! 
 

చరతతం రఘునాధషా వతకోట ిరయషోరమ్ 

ఏక ైకమక్షరం  ంస్హం మహాపహతకనావనమ్ 1 
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నఽరుకోటో ళలో కములతో యషోరతంబఝిన శ్రీరఘునాధన దిఴాయ్లాచరతతములోన రతియొకొీకీ ఄక్షరము, మానఴ న 
మహాపహములన వరైతము నావనము ఙేయగలద. 
 

ధాాతావ నీలోతలళహామం రహమం రహజీఴలోచనమ్ 

జానకలీక్షాణోతేం జటాముకుటమంఝతిమ్ 2 

స్హవతూణధనరహాణపహణ ం నకోంచరహంతకమ్ 

షవయ్లయా జగతార తేమాయరౄుతమజం యభుమ్ 3 

రహమరక్షాం జతే్ పహర జఞ ః పహఛన్ం షరవకహమదామ్ 

శ్ఛర్ మే రహఘఴః పహతే ఫహలం దవరథాతాజః 4 

నీయౌకలుఴరేకుఴంటి ళహామలఴరుు న, రహజీఴలోచనన, జానకీ లక్షాణ షంయుతేన, జటాముకుట మంఝితేన, 
ఖ్డగతూణీరములు, కోదండ వరములు కరమున దాయౌునలహనన, రహక్షస్హంతకున, ఄఴయ్లగహ ఄఴనన 
రకి్షంనఴతరతంచినలహనన, జనాలేనలహనన, (యవవలహాన) యభున, శ్రీరహమున మనమున ధాానంచి, పహములన 
నశ్ఛంజేవరఝి, షరవ ఄభీశుములన రస్హదింఙెఝి రహమరక్షాస్తో తరమున పహర జుఞ డె జతంఴలెన. (ధాానము తరులహత 
శ్రీరహమ నామమున షారతంచ కఴచమున పహర రంభంచఴలెన). 
 

రహఘఴ డె నా శ్ఛరషున, దావరధి నా ఫహలమున రకి్షంచగహక. 
 

కౌషలేాయో దాళౌ పహతే యళహవమితరరయః వాత్క 

ఘాా ణం పహతే మఖ్తార తా ముఖ్ం స్ మితిరఴతులః 5 

కౌషలాానందనడగు రహముడె నా కననలన రకి్షంచగహక! యళహవమితేర నకు ఄతాంత రతిపహతరే డె ఙెఴ లన, 
యాగరక్షకుడె నావకన, స్ మితిరఴతులుడె ముఖ్మున రకి్షంచగహక. 
 

జిహావం యదాానధిః పహతే కంఠం భరతఴందతిః 
షీంధౌ దలిహాయుధః పహతే భుజౌ భగేనవకహరుాకః 6 

నాలుకన యదాానధియు, కంఠమున భరతఴందితేడె కహచగహక. దిలహాయుధధారత షీంధమున, శ్ఛఴధనఴ న 
యరతచిన స్హవమి నా ర ండె భుజములన కహచగహక! 
 

కరౌ వతాతిః పహతే సాదయం జామదగనోజిత్ 

మధాం పహతే ఖ్రధవంవ నాభం జాంబఴదావయీః 7 

వతాతి నా ర ండెఙేతేలన, రయరహమ యజేత సాదయమున కహపహడెగహక! ఖ్రనరహషకుడె నడెము భాగమున, 
జాంబఴంతేనకి న లయచిున స్హవమి నా నాభన రకి్షంచగహక! 
 

షగీీలవేః కట ీపహతే షకిానీ సనమత్రభుః 
ఉరౄ రఘూతోమః పహతే రక్షఃకులయనావకాత్ 8 

కటిషాలమున షగీీఴతి, సనమనేయౌనస్హవమి తొడలరైభాగమున కహచగహక. తొడల దిగుఴన రఘూతోముడె, 
రక్షోఴంవయనావకుడె (రహముడె) కహపహడెగహక! 
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జాననీ వతేేకాతాతే జంఘ ేదవముఖ్ాంతకః 
పహదౌ యభీశణశ్రీదః పహతే రహమోఖిలం ఴ ః 9 

వేతేబంధనళహయౌ మోకహళళన, దవముఖ్ షంహారకుడె కీలన, యభీశణునకి రహజాలకి్షానొషగతన దేఴర పహదములన, 
శ్రీరహముడె షకలదేసమున కహచగహక. 
 

ఏతాం రహమబలోతేాం రక్షాం యః షకాత్క జతే్ 

ష చిరహయుః షఖీ  త్కర యజయవ యనయవ భలతే్ 10 

శ్రీరహమున దిఴాబలయుతమ ైన ఇ (రహమ)రక్షాస్తో తరమున జతంఙెఝి ధనాడె దీరహా యుఴ న, షఖ్మున, 
 తరషంతానమున, యనయషందన ప ందగలడె. 
 

పహతాల భూతల లోామఙారతణ విదాఙారతణః 
న దరశేు మ వకహో వేో  రక్షతిం రహమనామభః 11 

పహతాళ, భూతల, అకహవ చరములు గహన, ఄదావారౄమున యసరతంఙెఝి వకుో లుగహన రహమనామముఙే 
రకి్షంబడెనటిులహనన కన నతోి ఄయనన చఽడజాలఴ . 
 

రహమతేి రహమభదేరతి రహమచందేరతి లహ షారన్ 

నర్ న యౌాతే పహరరైుుకిోం ముకిోం చ యందతి 12 

‘రహమ’యన, ‘రహమభదర’యన, ‘రహమచందర’యన (నరంతరము) యౌక ఝి నరునకి ఎటిు  పహమున ఄంటద. 
(ఄంతియేగహక) ఄతడె భుకోిన, ముకోిన ప ందగలడె. 
 

జగజ జయతెైరక మంతేరణ రహమనామానభరక్షతిమ్ 

యః కంజ ేధారయతోేషా కరస్హా ః షరవవదదయః 13 

(షకల) జగతేో న జయంచగయౌగతన ఏక ైక మంతరమగు రహమనామముఙే షరకి్షతమ ైన ఇ (రక్షా)స్తో తరమున కంఠషాము 
ఙేవనలహనకి షరవవదధ లున కరషాములగున. 
 

ఴజరంజరనామదేం యో రహమకఴచం షారతే్ 

ఄలహాసతాజఞ ః షరవతర లభత ేజయమంగళమ్ 14 

ఴజరంజరమన ేరుగల రహమకఴచమున (రహమరక్షాస్తో తరమున) షారతంఙెఝిలహన అజఞలకు ఎకీడన 
ఎదరుండబో ద. షరవకహల షరహవఴషాలయందన ఄతనకి జయము, యభము కలుగున. 
 

623. వతానందః 
ఄనంతమ ైన అనందము కలలహడె. 

ఒం వతానందాయ నమః 
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ఄనయానా రణయానంద వంధో షముదతిోశ ియః 
వతానంద షు యజేఞయః దాంతాానందదో మనః 
లక్షమానారహయణులు కరతరై కరు ఄనయానామ ైన ఄనరహగము కలలహరు. ఄలా ఄనరహగస్హగరంలో 
లహరతరుఴ రౄ ఒలలాడతారు. ఇ నామము ఄష్హు క్షరీ మంతరము. దంతేలకు అనందాననషో ంది. 
ఒం వతానందాయ నమః. 
 

ఆలా శ్రీ భటటు లు లక్షమానారహయణుల ఏకతవము యఴరణన ఇ నామం లహాఖ్ాలో కఝా కొనస్హగతంఙారు. 
ఆకీడ ‘వత’ ఄనగహ ‘ఴంద’ ఄన మాతరమే కహక, ‘ఄరతమితమ ైన’  ఄన భాయంఙాయౌ. 
 

శ్రీ వంకరుల లహాఖ్ా – ఄనంత అనందమూరతో వతానందడె. ఄందకు శ్రీ వంకరులు బాసదారణాకోనశతేో  
(4.3.32)నంఝి ఈదాసరతంఙారు – ఏతవరైా ఴ అనందషా ఄనాాన భూతాన మాతార మ్ ఈజీఴనో. ఇ 
అనందముతో పత యౌవోే ఄనాజీఴ ల అనందము ఄతాలభాగము మాతరమే. 
 

శ్రీ రహధాకాశుళహవో ర – యఴ ల అనందము, మానఴ ల అనందము, దేఴతల అనందము, ఊశేల అనందము 
యయధ స్హా యలలో ఈండెన. ఄనభయంఙేలహన వాతినబటిు అ అనందము రతమాణము ఈండెన. 
షంస్హరబదధ లెైనలహరతకంటే యముకుో లెైన జాఞ నలు అనందమున ఄధికంగహ ఄనభయస్హో రు. ఇ ఄనన 
అనందాల వతానందఝైెన రబరసామునంఝే ఈదుయస్హో య. త ేయ ేవతమ్ మానశః, దలేహనామ్ ఆందరషా, 
రజాతఃే అనందః ష ఏకో బరసాణ అనందః స్తో తిరయషా ఙా కహ మసతషా. తైెతోరీయోనశతేో  2.8 

 

శ్రీ షతాదేలో లహవశఠ  – కొీకీజీయ కొనన రతవాతేలలో అనందమున, ఆతర రతవాతేలలో బాధన 
ప ందన. ఈదాసరణకు ఙేలు నీటిలో షంతోశంగహన, నీరు లేన డె కశుంగహన ఈంటాయ. ఄయతే 
దేఴదేఴ నకి ఎలాంటి రతిబంధకహలు, యతేో లు, ఄస్హధాాలు ఈండఴ . కనక అయన వతానందడె. ఄందరత 
అనందాలకు మూలాధారము. 
ధరాచకీము రచయత – ఙెటోకు షర్దావరహ మాతరమే అనందం లభషో ంది.  రుగులకు షర్, రుచి కఝా 
అనందాననస్హో య. ఆలా జీఴ ల స్హా య రంచినకొదీద  ..... మనశేలకు షర్, రుచి, లహషన, రౄము, వబదము 
మరతయు భాఴము (మనష) యటననంటిదావరహ అనందం లభషో ంది. ఆలా లభంఙే అనందంకొరకు 
ఐశికషఖ్ాలల ంట డకుంఝా వతానందన ధాానంఙాయౌ.   ఄలా ఙేవోే ఄననామ ైన, ళహవవతమ ైన 
అతాానందము లభషో ంది. 
 

624. ననద ః 
షదా అనందించలహడె. అనందనధి. 

ఒం ననదయ ేనమః 



శీ్ర యశేు  షసషరనామ స్తో తరము - యఴరణ 

66ఴ ళలో కము - 6 ఴ జేీ 

 

నందతి ఆతి నందఃి. అనందించలహడె నంది.  
శ్రీ భటటు లు – షదా, షరవతరా , షరవయధాలా లక్షమాదేయ తోడెగహ ఈండెటఴలన శ్రీసరత షరవషమాదధ డె. లక్షమాదేయ 
తోడెగహ ఈండెటయే అయన షదా అనందించటకు కహరణము. నంద ిషరవతర నతాం షః శ్ఛీయా ఊధాతి 
షరవదా. ఄంతటా, ఄననలేళలా లక్షిాఙే షమాదధ డెగహ ఈంఝేలహడె. నందతిి షమాధాత్కతి నందిః.  
ఄననలేళలంద, ఄననఙ్టాో  లక్షమాదేయతో కయౌవ షమాదిధగహ ఈంఝేలహడె నంది. 
 

శ్రీ వంకరులు – రమానంద యగసీో  నందఃి. రమానంద షవరౄమ ైనలహడె నంది. 
 

శ్రీ రహధాకాశుళహవో ర – దేఴతలకు, మనశేాలకు నజమ ైన అనందమున రస్హదించలహడె శ్రీనలహషఝే. 
 

625. జయాతిరగణవేవరః 
- రకహశ్ఛంఙే గణములకు (నతాషఽరులకు) రభుఴ . 
- రకహశ్ఛంఙే గణములకు (షఽరా చందరా ది జయాతేలకు) రభుఴ . 

ఒం జయాతిరగణవేవరహయ నమః 
 

జయాతి-గణ-ఇవవరుడె – ఄనగహ రకహశ్ఛంఙే షమూసములకు ఄధితి జయాతిరగణేవవరుడె. ఄయతే అ 
జయాతిగణములు ఏఴనే యశయంలో లహాఖ్ాాత దాకధాననమనం గమనంచఴచున. 
 

శ్రీ భటటు ల లహాఖ్ా – అదిళేశేడె, యశవకేునడె ఴంటి తేజయఴంతేలెైన నతాషఽరులు షదా భగఴంతేన, 
ఄమాలహరత వేఴలో నమగునలెై తరతషఽో  ఈంటారు. నతాషఽరత గణానాం యః ఇళల జయాతిరగణవేవరః. ఆందకు 
శ్ర ీభటటు లు  రుశషఽకోములోన ళలో కహనన ఈదాసరతంఙారు. మరచీీనామ్ దమిచినో లధేషః. జాఞ నలెైనలహరు 
రకహవమానములెైన అతాలునన లోకహనన ఙేరహలన అశ్ఛస్హో రు. భగలహననకి, ఄమాలహరతకి ఙేవే వేఴలో 
నతాషఽరులు రకహశ్ఛషఽో  ఈంటారు. 
 

శ్రీ వంకరుల లహాఖ్ా – జయాతిరగణములనగహ షఽరా చందర నక్షతరా ది రకహవమానములెైన గహీాదలు. ఆందకు 
శ్ర ీవంకరులు కజ్నశతేో  (2.2.14)నంఝి ఙెన రమాణము. తమఴే భానోమ్ ఄనభాతి షరవమ్ తషా భాస్హ 
షరవమిదమ్ యభాతి. అయన రకహశ్ఛవోే ఄంతా ల లుగుతేంది.  అయన కహంతియే ఄంత ల లుగుక కహరణము. 
మరతయు గీత (15.12)నంఝి – 

యదాదితా గతమ్ తేజయ జగదాుషయతేऽఖిలమ్ 

యచుందరమవ యఙాుగౌన తతేోజయ యదిధ  మామకమ్ 

షమషో జగతేో న రకహశ్ఛంజేవే షఽరుాన తేజషు, చందర న తేజషు, ఄగతన తేజషు కఝా నా తేజవేు ఄన 
తెయౌవకోఴలెన. 
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ధరాచకీము రచయత – చఽ  లేనలహరతకి చటృు  ఈనన ల లుగు కహనరహద. ఄలాగే ఄజాఞ నంఙే 
ఄంధలెైనలహరతకి తమలోనే రకహశ్ఛంఙే దేఴ డె కహనరహడె. జాఞ నానన స్హధించమన ఇ నామం రబో ధిషో ననది. 
 

ఆలా శ్రీ భటటు లు 608నంఝి 625ఴరకు నామములలో శ్రీలక్షమానారహయణుల ఐకాతన ఴరతుంఙారు. 
 

626. యజితాతాా 

- భకుో లఙేత జయంబఝిన మనషు గలలహడె. 
- జయంచిన (ఄనగహ ఴవములోననన) మనషు గలలహడె. 

ఒం యజితాతాన ేనమః 
 

శ్రీ భటటు లు 608నంఝి 625ఴరకు నామములన భగఴంతేనకి ఄమాలహరతతో గల యడదీయరహన 
ఄనబంధమున రకటిషఽో  లహాఖ్ాానంఙారు. ఇ నామముతో ముదలుకొన కొనన నామములు భగఴంతేన 
స్ శ్రలామున ఴరతుషఽో  శ్రీ భటటు లు లహాఖ్ాానంఙారు. 
 

స్ శ్రలాషా గుణస్హాథ రమాఴధ ిఴరునమ్ 

మానషం రణతెరైాషా యజితాతాా జితవు షః 
తననావీయంచిన భకుో లకు ఴవమ ైనలహడె యజితాతా. రమేవవరుడె భకోషలభుడె. తన భకుో ల మాటలన 
న రలేరుషఽో  ఈంటాడె. లహరత పహపహలన సరతస్హో డె. అయుధమున ధరతంచనన మహాభారత యుదాధ రంభంలో 
రమాణం ఙేవనాగహన శ్రీకాశేు డె భీశేాన మాట ఙెయోౌంచడం కోషం చకంీ ఙేత ధరతంచి ముందకురతకహడె. 
 

పత తన భాగఴతంలో భీశేాడె కాశేు న షో తించిన దాము 

కుంచి యగెవన కుండలంబుల కహంతి, గగన భాగం బెలోఁ గకొనఁగ 

నఱకిని నయరవక యుదరంబులో ననన, జగముల లేరఁగున జగతి గదలఁ 
జకంీబుఁ జేటిు చనదంెచ రయమునఁ , బె ైననన చున  టము జాఱ 

నమిాతి నా లాఴ  నగుబాటట వయేకు, మననం మన కీఝీ ిమఱలఁ దగిుఴఁ 
 

గరతక ిలంఘంిచ వంసంబు కరణ  మ ఱవ 
నేఁడె భీశేానఁ జం ద నననఁ గహఁతే 

యడెఴ  మరుయ న ! యంచ మదివశ్ఛఖ్ ఴాఴు ఁ  
దెరయౌ చనదంెచ దేఴ ండె దకిుీ నాకు.  
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ఆలా భకుో లకోషం తన మాట తఝానకి కఝా వదధమయేా స్ శ్రలాం అయనది. శ్రీ య.య. రహమానజన్ 
శ్ర ీనమాాఱవవరు తిరుల ైమోయ 1.3.1 న రస్హో యంఙారు. నమాాఱవవరుగహరు భగఴంతేన రతవమున నలకఝైెన 
మనషతో గహనం ఙేళహరు గహన, అ దేఴదేఴ న స్ లభా స్ శ్రలాాలన కీరతోంఙేట డె యరీతమ ైన అలేళహనకి 
లోనయాారు. యళలదఙేత ర్ట బంధింబఝి, అ తయోౌ దండనన వవకరతంచిన శ్రీసరత స్ లభాానన షారతషఽో  
రఴవంతో నమాాఱవవర్ షాస కోలోయారట. 
 

శ్రీ వంకరుల లహాఖ్ా – యజితా అతాా మనయ యనే షః యజితాతాా. తన మనషన తన ఴవములో 
ఈంచకొననలహడె యజితాతా. శ్రీ రహధాకాశుమూరతో యఴరణ – భగఴంతేనకి లేనది లేద. అయనఴలన కహనది 
ఈండద. ఙెలోన కోరతక ఈండనేరద. అయన మనష ూరతోగహ అయన ఄధీనంలో ఈంటటంది. 
 

ఇ నామషారణ దావరహ మనషన ఄద లో ఈంచకొనఴచునన ధరాచకమీు రచయత యఴరతంఙారు. 
 

శ్రీ వంకరుల లహాఖ్ాానానకి, శ్రీ భటటు ల లహాఖ్ాానానకి ఈనన భేదం ఙెఝానకి ఇ నామం క ఈదాసరణ. 
శ్ర ీవంకరులు భగఴంతేన రతవమున, ఐవవరామున తెలు తూ లహాఖ్ాానంఙారు. శ్రీ భటటు లు  
భగఴంతేన స్ శ్రలామున, స్ లభామున ఄధికంగహ రస్హో యంఙారు. 
 

627. యధయేాతాా 

- తన భకుో లకు యధేయమ ైన లక్షణము కలలహడె. 
- షకల జీఴ లు అయనకు లోబఝియుండెన. 
 

  ఄయధయేాతాా 

- ఎఴరతఴలనన యధింబడె షవరౄము కలలహడె కహద. 
 

ఒం యధయేాతాన ేనమః 
ఒం ఄయధయేాతాన ేనమః 
 

యధేయమగుట ఄనగహ లోబఝియుండెట. భగఴంతేన భకోస్ లభామున షఽచింఙేదిగహ ఇ నామమున 
శ్ర ీభటటు లు లహాఖ్ాానంఙారు. 
ఆహా గఙేి స తిఴేఠ దం భుజ్ క్షవేతి రణతెైషుదా 
యోగాం యధాతేం యదఽర ం యధయేాతాా ష కరీతోతః 
ఆలా రహ, కర్ు, భోజనం ఙేయ – ఄన తన భకుో లఙేత అజఞలు జారీ ఙేయబడకుంఝా తానే లహరతకి యధేయుఝైె 
ఈంఝేలహడె యధేయాతా. శ్రీ భటటు ల లహాఖ్ాానం రకహరం భగఴంతేడె భకుో లకు ఎంత ఄనకలంగహ 
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ఈంటాడంటే భకుో లు తమకిశుమ ైన నలు ఙేయమన భగఴంతేనకి అజాఞ ంచఴచున. 
రరతయాఱవవరులహరు ‘ూచఽుడ లహ, నీరహడ లహ, ఄమామ్ ఈణాు య్’ ఄన దేఴదేఴ న చనఴ గహ యౌచిన 
యశయానన శ్రీ య.య. రహమానజన్ ఈదాసరతంఙారు. శ్రీ .బ. ఄణాు ంగహరహఙారా స్హవమి ‘స్ ననఴణుమ్ వేయద 
రరుమాళ్’  (యథోకోకహరత) కథన ఈదాసరతంఙారు. తిరుమళవయాఱవవర్ (భకిోస్హర యోగత)  ఙెగహనే కంచి 
రరుమాళ్ (యథోకోకహరత) తన పహము డకన చటుచటటు కొన భూనీఱవషమేతేఝైె తిరుమళవయాఱవవర్ ల ంట 
నడఙెన. మయళ అఱవవరు మాటయన కంచికి తిరతగతఴఙెున. ఄలాగే ఄరుయ నడె  ‘వేనయోరుభయోరాధేా  రధమ్ 
స్హా య మ ేఄచాత’ ఄన ఙెగహనే పహరాస్హరధి ర ండెవేనల మధాకు రధానన త్కషకుల ఱవళడె. 
శ్ర ీయ.య. రహమానజన్ రరతయతిరుమోయ (11.5.5)నంఝి కఝా ఈదాసరతంఙారు – ఴణుకీరుమ్ కుళల్ 
ఄయచిుయాల్ ముతేో ణుు  కణ ుక్ కుఱమ్ కయఱాా ల్ కటటు ంఝాన్. 
 

శ్రీ షతాదేలో లహవశఠ  యీతేలనంఝి ఈదాసరతంఙారు – ఈదుదాషవ, రతిజాగాశ,ి ఆశుూరోమ్ షంషాజ. 
ఈదాధాస్హాగనే రతిజాగాశ ితఴమ్ ఆష్హు ూరేో షంషాజ ేయామయం ఙా – యజురేవదము 15.54 

దేఴ షయతః రషఴ, యజఞమ్ రషఴ, యజఞతిమ్ భగహయ – యజురేవదము 32.15 

 

శ్రీ కాశుదతో భరదావజ ‘యధేయాతాా’కు ఙెన ఄరాము – యధేయః-వేఴకహ, అతానయ-జీలహ, యషా ఆతి 
యధేయాతాా – ఆకీడ ‘అతాలు’ ఄనగహ జీఴ లు. ఄనన జీఴ లు భగఴంతేనకి యధేయులెైయుననయ. కనక 
శ్రీసరత యధేయాతా. 
 

శ్రీ వంకరులు ‘ఄయధయేాతాా’ ఄనే పహజహనన గశీించి లహాఖ్ాానంఙారు. ‘యధి’ ఄంటే – ఆది ఆలా ఈంది, మీరు 
ఆలా ఙేయంఝి, ఄన ఙెడం. ఄనగహ యధానము. రమేవవరుడె ఆలాంటి యధియధానానకి లోబఝి ఈండడె. 
ఄందఙేతనే ‘ఄయధేయాతాా’ ఄనబడెచనానడె. యధేయము కహన అతా కలలహడె. రమేవవరున షవరౄం 
ఆలాంటిది ఄన ఙెడం కశుం. ఄతన ‘నఴ వ ఆది ఙెయా, ఆది ఙేయఴదద ’ ఄనఎఴరతఙేతన 
అజాఞ ంబడడె. ఄందకే శ్రీమనానరహయణుడె ‘ఄయధేయాతా’ ఄనబడెచనానడె. 
 

కుంభకోణములోన ళహర్గపహణ  ఄయన యశేు ఴ న తిరుమళవయాఱవవరు (భకిోస్హరయోగత) షో తించిన యధము. తాళళపహక 
చినన రచించిన ‘రమయోగత యలాషము’ నందయౌ తలెుగువతే. శ్రీ క .ట.ియల్. నరవంహాఙారుాలు తమ ‘దావదవ షఽరత 
చరతతర’లో ఈదాసరతంచినద.ి 
భదర నాగేందరమురైఁ బఴవయంచి 

నదిరంఙెదేటికి నరతనమితోముగ 

నీ తఱిం బఴయంచితేమి కహరణము 

నా తోడఁ జ లే ననఁగనన తంఝిర! 
 

ఘనతరంబెైన చకీము కేలఁబూన 
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ఙెనటి రకీషలఁ దర ంచిన బడయౌకయొ 

క్షమర వంధఴ  మధించియుఁ గుీ ంకకుండఁ 
జేరత మందరము మోచిన బడయౌకయొ 

 

ముఖ్దంత కోరకమున జగతోరయము 
నఖిల భారంబు నాయన బడయౌకయొ 

రైకొనన యుకుీ కంబముఁగొనగ్ళళఁ 
జేకొన ఴరకీయౌంచిన బడయౌకయొ 

 

జగముయ్రేడెన చకీన యడెగు 

చిగురుటాకునఁ గొయౌచిన బడయౌకయొ 

గండరగొడడట రహజకంఠనాళములు 
ఙెంఝి ఙెంఝాఝిల ైచిన బడయౌకయొ 

 

దండకహఴనమున దనజఴరగంబుఁ 
జ ంఝిల ైచచఁ జరతంచిన బడయౌకయొ 

కౌరలహధి నతోఁ గనయౌ తతేరము 
వరహగీమున బెకయౌున బడయౌకయొ 

 

యలయ మీరంగ గ్పహంగనామణుల 

ఙెలుఴం  రతేలఁ దేయౌున బడయౌకయొ 

మేయౌమి తేరగం  మీఁదటన కిీ 

య్ల నయాాయఁదోయౌన బడయౌకయొ 

 

యవ యెడ నాతోడ నంతయుఁ దెయౌయ 

మాయనన యెఱిగతం మా.   (బలరహముడె. టచితరం. యకీఝయిా నంఝ)ి 
 

628. షత్కీరతో ః 
గొ, నజమ ైన, ళహవవతమ ైన కీరతోగలలహడె. 

ఒం షత్కీరోయ ేనమః 
 

ఇదాకౌుశ్రలా షతావదిధ  షత్కీరతోతి కథాతే – ఇ యధంగహ (భకుో లకు ఴయఝైె యుండడం ఴంటి) మంచి గుణాల 
కహరణంగహ కీరతోంబడెతేంఝేలహడె. 
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శ్రీ భటటు ల లహాఖ్ా – స్ శ్రలా షతవేన ఄస్హాऽతి మసత్క కరీతో ః ఆతి షత్కీరతో ః. స్ శ్రలాము కహరణంగహ భగఴంతేనకి 
మసతోరమ ైన కీరతో లభంచింది. అయనన ఎంత ప గతఝినా తకుీలే. మరతయు అయన కీరతో ఄంతా నజమ ైనది. 
ఄతివయోకిో లేనది. 
యథా షరవేవవరః కాశు ః పతర చాత ేషరవంఝతిెఃై 
తథా షవలమలేోకోం భూతారేా కతమాషో తిః 
శ్రీకాశేు డె షరేవవవరుడన ంఝితేలంటారు. ఄయనా అయన గురతంచి ఙెేది ఙాలా తకుీఴ. అయన 
గురతంచి ఙెపహలంటే ఄషలు స్తో తరమ ంత? అయన కీరతో రతిశులు ఄనంతములు. 
 

శ్రీ వంకరులు ‘షత్’ ఄనే దం భగఴంతేన కీరతోయొకీ నజమ ైన తతావనన తెలు తేందన లహాఖ్ాానంఙారు. 
షత్క ఄయతథా కరీతో ః ఄషా ఆతి షత్కీరతో ః. దేఴదేఴ డె శ్రీలక్షమాతి ఄయనందన అయన కీరతోకి ఇ లక్షణము 
ఄబాంది. ఄన శ్ర ీచినాయానంద భాయంఙారు. 
 

ధరాచకీము రచయత – ఐశికమ ైన భోగభాగహాలు, దఴ లు ఴలన ఴఙేు కీరతో తాతాీయౌకమ ైనది. 
ధరామారహగ నన అచరతంచడంఴలన ఴఙేు కీరతో ళహవవతమ ైనది. కనక ఄలా ధరహానన అచరతషఽో  శ్రీసరతన 
వేయంచఴలెనన ఇ నామములోన మంతరం తెయౌయజేషో ననది. 
 

శ్రీ షతాదేలో లహవశఠ  – భగఴంతేన షదా ూజించి కీరతోంచడంఴలోనే నజమ ైన కీరతో లభషో ంది. మిగతయౌన కీరుో లు 
నజమ ైనయ కహఴ .  
 

శ్రీ షతాదేలోలహవశఠ  కోీ నామానకి షయఴరమ ైన లహాఖ్ాతోపహటట అ నామభాలహనన తెయౌే ళలో కహననకఝా 
(కొీకీ నామమునకు కొీకీ ళలో కమున) రచింఙారు. ఇ ‘షత్కీరతో’ నామానక ిఅయన లహర వన ళలో కము –  

యశేు ః షదా షరవగుణాభరహమః షంకరోీోత ేస్హవతాాతమః రమాఴేుో 
మంతెైరర్రతెైః షతాజరషోైపత భరహననాషోతః కరీతోమురైతి షతాామ్ 

 

629. చునన షంవయః 
షందేహాలన టాంచలు ఙేవేలహడె. 

ఒం చునన షంవయాయ నమః 
 

స్ శ్రలా రథమాఙెైఴం దశీరతావద ిషంవయః 
చునయన యనే యళఴేేణ ష పతర కోః చుననషంవయః 
యధేయత, మంచి కీరతో (యధేయాతాా, షత్కీరతో ః) ఴంటి మంచి లక్షణాలుండడంఙేత, ఆతనన ఄరతుంచినట్జో తే 
ఆతడె మనకు లభస్హో ఝా? లభంచఝా? ఴంటి షంవయాలన తొలగతంఙేలహడె. 
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చునన షంవయా భకహో నామ్ యేన ఆతి చునన  షంవయః. ఎఴన కహరణంగహ భకుో ల షంవయాలు 
చుననమఴ తాయో ఄతడె చునన షంవయుడె. ఄన శ్రీ కాశుదతోభరదావజ నరవచనం. 
 

శ్రీ భటటు ల లహాఖ్ా – శ్రీదేఴ డె ఄనంత స్ శ్రలా స్ లభా గుణములు కయౌగతయుననందన ఆతనన తెయౌవకోఴడం 
స్హధామఴ తేందా? ఆతనన మ ంచతరమా? ఆతనన ఙేరడం కుదరునా? ఴంటిషందేహాలు నఴాతోి 
ఄఴ తాయ. 
ఏతనేా షంవయం కాశు చేతేో మరహషా ళశేతః 
తవదనాః షంవయస్హాషా చేతాో  న స ాదాతే – గీత 6.39 

ఒ కాష్హు ! ఇ నా షందేసమున ూరతోగహ నఴాతోి ఙేయుట నీకే ఙెలుో న. ఏలనన ఇ షందేసము 
(యోగభరశేు డె ఆసరములకు కహకుంఝా పత ఴచుననన భయము)  తొలగతంచట నీకు త మర ఴవరతకిన 
వకాము కహద. 
నష్తు  మోసః షాాతిరోబాధ  తవత్రస్హదానాయాచాత 

వాతోऽవా  గత షందసేః కరతఴేా  ఴచనం తఴ – గీత 18.73  
ఒ ఄచాతా! నీ కాఙే నా మోసము ూరతోగహ తొలగతనది. షాాతిన ప ందితిన. ఆ డె షంవయ 
రశితేడన ైతిన. కనక నీ అజఞన తలదాలెుదన. 
 

శ్రీ వంకరుల లహాఖ్ా – భగఴంతేనకి ఄంతా తెలుష. కనక అయనకు ఎలాంటి షందేహాలు ఈంఝే ఄఴకహవం 
లేద. కనక అయన చునన షంవయుడె. ఄంతా ఄరఙేతిలో ఈవరతకహయలా షశుంగహ అయనకు కనషో ంది. 
కరతలామలకఴత్ షరవమ్ స్హక్షాతీాతఴతః 
కహవ షంవయో నావో  నావో  ఆతి చునన షంవయః 
షాఴునంఝి రళయంఴరక ఄంతా భగఴంతేడె ఄనకొననటోే జరుగుతేంది. కనక అయనకు షంవయాలు 
ఈంఝే ఄఴకహవం లేద. ఄన శ్రీ షతాదేలో లహవశఠ  యఴరతంఙారు. 
 

 

 

(1) శీ్ర నరవంసన్ కాశుమాఙారత అంగో రచనకు ఆద ితెలుగు ఄనలహదము.  
(2) భగఴదీగ త ళలో కముల తాతరాము గీతారరస్, గ్రఖ్ూర్ రచరణనంఝి.  
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ఈదరీుః షరవత్వచక్షురతూవః ళహవవత్విరః |  
భూవయో భూశణో భూతిరవవళలకళలోకనావనః || (67) 

 
 
 

 

 

630. ఈదరీుః 
- ఄఴతారమూరతో లుగహన, ఄరహచమూరతో లుగహన ఄందరవకీ కతుంచి రకహశంచేలహడె. 
- షరవభూత్ములకంటె ఄధికుడె. మహావకూో షంననడె. 
- త్న భకుో లన త్నంత్ స్హి యకూ ఈదధరవంచలహడె. 

ఒం ఈదీరహు య నమః 
 

రత్యక్ష యశయతవేన సృయత్ననవచరమచక్షుషహం 

ఈదరీు ఆతి ష తృతర కోః షతృహో రణు  నయనరదః 
తృహర కాత్మ ైన (స్హమానయమ ైన) కనలు కలలహరవకూ కడా రత్యక్షముగహ చఽవేటటటు గహ ఄఴత్రవంచినలహడె. ఇ 
మంత్రము షతృహో క్షరవ. మంచి దాఴుతు రస్హదించన. ఒం ఈదీరహు య నమః. 
 

ఇ నామము, త్రతలహతి కొతున నామములు భగఴంత్ేతు ఄరహచమూరవోత్వమున షఽచించేయగహ శ్రీభటటు లు 
లహయఖ్ాయతుంచారత. ఆందిరయాలకు ఄతీత్మ ైన, ఄనంత్ తేజోమయమ ైన భగఴంత్ేతు చఽడడాతుకూ 
చరమచక్షుఴులు చాలఴు. కనక భగఴంత్ేడె రహముతుగహన, కాశేు తుగహన ఄఴత్రవంచి జనాలమధయ తిరవగహడె. 
గణఴులు కహచి చయౌది తినానడె. దేలహలయాలలోన, గాహాలలోన ఄరహచమూరవోయ ై తుత్యూజలు 
ఄందకొంటృ భకుో ల కననలకు ండెగచేవ లహరవతు త్రవంజేయుచనానడె. శ్రీ భటటు లు ‘ఈదీరు’ ఄనగహ 
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‘ఈలాో వత్’ ఄనగహ ‘రకహశషఽో  దరోనము ఆచచట’ ఄనగహ ఄందరవకీ కతుంచే తేజోమయమూరవో – ఄతు 
లహయఖ్ాయతుంచారత.  
 

శ్రీ వంకరతలు భగఴంత్ేతు అధికయమున షఽచించారత. షరవభూతభేయః షముదిరకోతావత్ ఈదరీుః. ఄతున 
భూత్ములకంటె రమాధికయము కలలహడె, మహావకూోమంత్ేడె ఈదీరతు డె. 
 

శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ  – ‘ఈత్’ ఄనే ధాత్ేఴునండు, ‘ఋ’-గతౌ – ఄతునంటికంటె ఄధికుడె ఈదీరతు డె. మరొక 
యధంగహ ఄందరవతు  ైకూ లేేలహడె (ఈదధరవంచేలహడె) ఄనగహ త్న భకుో లన ఈననత్ేలుగహ చేవేలహడె. శ్రీ కాశుదతో్ 
భరదావజ కడా ఆదే భాలహతున చెతృహరత. 
 

ధరమచకీము రచయత్ – రవమాణంలో గహతు, వకూోలో గహతు, ేరమలో గహతు, ఆందిరయ తుగసీంలో గహతు, జఞా నంలో 
గహతు – ఎలా చఽవనా భగఴంత్ేతుకూ మరెఴవరౄ షరవ రహరతు (ఄందరౄ కయౌవనా షరవ రహరతు) భగఴంత్ేతు 
య్లాగహధల ఴలన మనం తెలుషకోఴచచన. 
 

631. షరవత్వచక్షుః 
- ఄందరవకూ కనంచలహడె. ఄందరవ కననలు త్న ైనే కలలహడె. 
- ఄంత్టన నేత్రములు కలలహడె. ఄంతా చఽళేలహడె. 

ఒం షరవత్వచక్షుఴ ేనమః 
 

త్తాాక్షాతాార కరహమణ ిషరవచక్షంశయ షవత్ః 
ఄత్స్హయత్ షరవత్వచక్షుః నలహరణు  నతే్రవకూోదః 
ఄందరవ నేత్రములు త్నయందే గలలహడె. కనక (ఄందరవకీ కనంచడంఴలన) షంవయాతుకూ ఄఴకహవం 
లేతులహడఴుత్ేనానడె గనక షరవత్వచక్షుఴు. ఇ నామము నలహక్షరీ మంత్రము. మంచి దాఴుతు, కంటి వకూోతు 
రస్హదిషో ంది. ఒం షరవత్వచక్షుఴే నమః. 
 

శ్రీ భటటు ల లహయఖ్య – భగఴంత్ేడె ఄందరవకీ కతుస్హో డె. రహముడె, కాశేు డె ఴంటి ఄఴతారములెతోి భూభు ై 
ఄందరవకీ కతుంచాడె. నేడె కడ గాహాలలోన, మందిరహలలోన ఄరహచమూరవోయ ైయుండు ఄందరవ 
కననలకు లెలుగుతుషఽో , చుననషంవయుడైె, ఈదీరతు డైె, భకుో లకు అనందం చేకరతచచనన షరవత్వచక్షుఴు. 
 

శ్రీ వంకరతల లహయఖ్య – భగఴంత్ేతుకూ కనలు ఎలెో డలా ఈంటాయ. అయనకు కనంచతుది లేద. షరవత్ః 
షరవమ్ షవచెైత్నయేన వయతి ఆతి షరవత్వచక్షుః. అయన షవభాఴమ ైన చైెత్నయముదావరహ ఄంత్టా ఄతునంటితూ 
చఽస్హో డె గనక షరవత్వచక్షుఴు. 
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ళేవతావవరణతుశత్ేో  3.3 – యవవత్వచక్షురతత్ యవవత్స్హత్. అత్మరౄుడైెన రబ్రసమ భూభుతు, అకహళహతున 
కడా షాఴుషో నానడె. ఄంత్టా నేత్రములు, ముఖ్ములు, బ్ాసృఴులు, తృహదములు కయౌగవయునానడె. 
 

షరవత్ః తృహణ ితృహదం త్త్ షరవతోऽక్షు శరణముఖ్మ్ 

షరవత్ యరుతి ములోో క ేషరవమాఴాత్య తిశఠతి – గీత్ 13.14 

అ రమాత్ేమతు చేత్ేలు, కహళైు, నేతరా లు, చెఴులు, శరషాలు, ముఖ్ములు షరవత్ర విత్ములెైయునానయ. 
ఄత్డె షరహవతున అఴరవంచియునానడె. 
 

631. ఄతూవః 
- రత్ంత్రే డె. భకుో ల ఄధీనంలో ఈండేలహడె. 
- షరవషవత్ంత్రే డె. రమాత్మయే ఄందరవకూ ఇయడె. ఄనగహ అయనకు లేరత రభుఴు ఈండడె. 

ఒం ఄతూళహయ నమః 
 

శ్రీ భటటు ల లహయఖ్య – త్న భకుో ల యశయాతుకూ ఴచేచషరవకూ భగఴంత్ేడె త్న యళేవవవరత్వమున 
రదరవోంచకుండా ూరవోగహ భకుో లకు ఴయడైె ఈంటాడె. తృతర కోో  సయతూళల యళహచస్ౌ త్దాయతాో ఖిల కూయీః. 
త్నయొకా ఈతుకూ, నడఴడు ఄతూనకడా భకుో ల ఄధీనంలో కలలహడె కహబ్టిు ఆత్డె రత్ంత్రే డె. 627ఴ 
నామము ‘ఄయధేయాతామ’లో భగఴంత్ేడె భకుో ల చెుచేత్లకు లోబ్డు నడచకొనే ఈదాసరణలు 
చెబ్డునాయ. ఇ భాలహతున శ్రీ య.య. రహమానజన్ మరవంత్ చకాగహ ఆలా చెతృహరత. ఄరహచమూరవోయ ైన 
శ్ర ీఄతూయడె స్హననాతుకూ, తృహనాతుకూ, భోజనాతుకూ, ఴస్హో ా లకు కడా భకుో ల ైనే అధారడు ఈంటాడె. 
శ్ర ీ రవయాఱవవరతలహరవ తిరతలైెమోయ (6.2.11)లో ఇ భాఴనన ఎంతో ఄందంగహ చెతృహరత. ఎఴరెైనా త్న ై 
యళలదకు చాడీలు  చెనుడె లేదా యళలదమమకు త్న ై కోం ఴషో ందతు ఄతుంచినుడె 
చితునకాశేు డె భయం నటించేలహడె. ఏడెుముఖ్ం  టటులహడె. అమ  దండనన త్ుకోఴడాతుకూ 
యతినంచేలహడె. 
 

శ్రీ వంకరతల లహయఖ్య – అ దేఴదేఴుతుకూ మరొక ఇయడె (రభుఴు) లేడె. న యదయత ేఄషయ ఇవ ఆతి ఄతూవః. 
ఆందకు శ్రీ వంకరతలు నారహయణోతుశత్ేో  (3.2)నండు ఈదాసరవంచారత – న త్షయ ఇళ ేకవచన. 
 

శ్రీ రహధాకాశుళహవో  ిళేవతావవరణతుశత్ేో  (6.9)నండు చెన మరొక రమాణం – న త్షయ కశచత్ తిరవో  లోక ేన 
చశెలా. 
 

ధరమచకీము రచయత్ – తుజమ ైన భకుో తుకూ స్హక్షాత్ేో  భగఴంత్ేడే ఴయడైెయుండగహ ఆంకహ భగఴదభకుో తు ై 
లేరొకరత ఄధికహరం చలాయంచే ఄఴకహవం ఏముంది? 
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633. ళహవవత్విరః 
- ళహవవత్మ ైన, మరవయు తులకడైెనలహడె (మారతలేకుండా ఎలోుడఽ ఈండేలహడె).  
- మనము త్యారతచేవన మూరతో లంద తానైె రలేశంచి (ఄరహచరౄములో) ళహవవత్ముగహ, విరముగహ 
ఈండెలహడె 

ఒం ళహవవత్విరహయ నమః 
 

శ్రీ భటటు లు స్హత్వత్షంశిత్నండు ఈదాసరవంచారత – బంబ్ాకాత్య అత్మనా బంబ్ ేషమాగమయ ఄఴతిశఠ త.ే 
మనము త్యారతచేవన మూరతో లంద తానైె రలేశంచి (ఄరహచరౄములో) ళహవవత్ముగహ, విరముగహ 
ఈండెలహడె ళహవవత్విరతడె. షరవదా వేయంచి త్రవంచడాతుకూ యలుగహ ఄనేక మూరతో లుగహ ఄయ ళహవవత్ముగహ 
ఈండేలహడె.  
 

శ్రీ కాశుదతో్ భరదావజ భకుో లటో భగఴంత్ేతుకూగల లహత్ాలాయతున రస్హో యంచారత.  
ళహవవత్ భఴ ఆతి ళహవవతో తుత్యః 
ష చ ఄస్ౌ విర ఆతి ళహవవత్ విరః 
తుత్యమ్ స్హవశీత్ లహత్ాలయ రతిఴఠ త్ః 
 

శ్రీ వంకరతల లహయఖ్య – ళహవవత్ భఴనన, న యకూయీామ్ కదాచిత్ ఈ తైి ఆతి ళహవవత్ విరః. ఎలోుడఽ 
ఈండేలహడైె కడా మారతలేతులహడె. 
 

ధరమచకీము రచయత్ – చంచలమ ైనలహతు టో లగనమ ైన మనషకు తులకడ ఈండద. కహతు ళహవవత్విరతడైెన 
శ్రీసరవటో లగనమ ైన మనషా విరముగహనండు ళహవవత్మ ైన మోక్షముతుచచన. 
 

ఇ భాలహతున దగగరలో ఈండే కొతున నామముల ునవచరణ – 

 

28ఴ నామము. స్హి ణుః – విరమ ైనలహడె. భకుో లటో ఄనగసీము కయౌగవ తువచయముగహ ఆశుకహమయములు 
వదిధంజేయులహడె. ఴాదిధ  క్షయ గుణములకు లోబ్డతులహడె. 
 

57ఴ నామము. ళహవవత్ః – కహలముతో మారతచెందక, ఎలోుడె ఈండేలహడె. 
 

121ఴ నామము. ళహవవత్స్హి ణుః – కహలముతో తుభుతో్ము లేకుండా, తువచలముగహ, తుత్యమ ై, షత్యమ ై, 
తురంత్రమ ైనలహడె. అదిమధాయంత్ రశిత్ రబ్రసమము.  
 

205ఴ నామము. విరః – భకుో లటో బ్ాంధఴయము తులకడగహ కయౌగవనలహడె. తువచలుడె. తురవవకహరతడె. 
తుత్ేయడె. 
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428ఴ నామము. స్హి ఴరస్హి ణుః – కాత్యుగ ధరమమున ునస్హి ంచి యవభీుంచలహడె. స్హి ఴరములయన 
భూభుఴంటియ అయనయంద ఈండెన. 
 

633ఴ నామము. ళహవవత్విరః – ళహవవత్మ ైన, మరవయు తులకడైెనలహడె. మనము త్యారతచేవన 
మూరతో లంద తానైె రలేశంచి (ఄరహచరౄములో) ళహవవత్ముగహ, విరముగహ ఈండెలహడె. 
 

634. భూవయః 
- త్న భకుో లు త్నన ఎకాడ రతిఴఠ వోే ఄకాడ ఄరహచమూరవోయ ై ఈండు లహరవ ూజలనందకొనేలహడె. 
- శ్రీలంకకు లెఱళుమారగంలో స్హగరతీరహన వయతుంచినలహడె. 
- షకలభూత్ములందన ఄంత్రహయభుగహఈండేలహడె. 
-రళయకహలంలో షకలజగత్ేో  ఎఴతుయంద వయతుషో ందో ఄత్డె. 

ఒం భూవయాయ నమః 
 

శ్ర ీభటటు లు భగఴంత్ేతు ఄరహచఴతారరంగహ లహయఖ్యన ఇ నామంలోకడా కొనస్హగవంచారత. షవయం ఴయకహో ద ి
రౄణే కౌళేత ేభూవయవచ షః. భగఴంత్ేడె భకుో ల తృహర రధనలన మతునంచి షవయంఴయకోమూరవోగహన, 
వదధరతిఴఠ త్ేతుగహన, మానశరతిఴఠ త్ేతుగహన భూభు ై ఄఴత్రవంచి ఄకాడ అయా రదేళహలలో విరంగహ 
ఈండేలహడె గనక భూవయుడె. భగంత్ేడె తానైె లెలవన మూరతో లు షవయంఴయకో మూరతో లు. బ్రహామది 
దేఴత్లు, వదధ లు రతిఴఠ ంచినయ మరొకయధమ ైన ఄరహచఴతారములు. స్హమానయ మానఴులు రతిఴఠ ంచినయ 
మానశ రతిఴఠ త్ మూరతో లు. ఇ మూడె ఄరహచఴతారములలోన నెలలైె భగఴంత్ేడె భకుో లన 
బ్రర చచనానడె. శ్రీ .బ. ఄణాు ంగహరహచారయ ఆలా ఄనానరత – భకుో లు ఄడుగవన చణటకు దిగవఴచిచ ఄకాడే 
మండుగహ కొలులైెయుంటాడె భూవయుడె. 
 

శ్రీ వంకరతల లహయఖ్య – రహఴణ షంహారహరధమ ై లంకకు తృత ఴుచ మహాస్హగర త్రణోతృహయానేవశణారధము 
ఈలహషదీక్ష చేకొతు భూభు ై వయతుంచిన శ్రీరహమచందర తు దిఴయమంగళమూరవోతు షఽచించ దిఴయనామభుది. 
 

శ్రీ చినమయానంద – భూః వేత ేఄవమన్ ఆతి భూవయః. షమషో భూమండలము రళయకహలమునంద 
అయనయంద వయతుంచియుండెన కనక అయన భూవయుడె. 
 

శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ  – భూశే వతే ేభూవయః. షకలభూత్ములందన ఄంత్రహయభుయ ై యుండెన గనక 
శ్రీసరవ భూవయుడె. 
 



శీ్ర యశేు  షసషరనామ స్తో త్రము - యఴరణ 

67ఴ ళలో కము - 6 ఴ జేీ 

కే నామములోతు మాధరయమున, మహాత్మయమున యయధ జఞా నలు యయధములుగహ ఄనభయంచట ఇ 
నామలహయఖ్యలలో మనము చఽడఴచచన. 
 

635. భూశణః 
ఄలంకరవంబ్డునలహడె, లేదా ఄలంకహరమ ైనలహడె. 
- స్ౌలభయము, స్ౌశ్రలయముఴంటి రయగుణములనే అభరణములుగహ ధరవంచినలహడె. 
- శ్రీ వరణాగతి గదయములో ఎంబె్రతమార్ ఴరవుంచినటటో గహ ఄనేక దిఴయషందర అభరణములు ధరవంచినలహడె. 
- త్న షంకలానస్హరము ఄనేక ఄఴతారములు ధరవంచి, య్లాయళేశ యభూత్ేలన రదరవోంచి, భూభుకూ 
దిలహయలంకహరమ ై భావంచినలహడె. 
- తానే షవయముగహ ఄంత్రహత్మయ ై జీఴులన ఄలంకరవంచేలహడె. 
- త్న చిత్ర యచిత్ర లైెయధయ షాఴుతో జగత్ేో న ఄలంకరవంచేలహడె. 

ఒం భూశణాయ నమః 
 

‘భూశణము’ ఄనగహ అభరణము. ‘భూశణుడె’ ఄనగహ అభరణమున ధరవంచినలహడె లేదా తానే 
అభరణమ ైనలహడె. ఇ అభరణము ఏభుటనే యశయంలో యయధ లహయఖ్ాయనకరోల భాఴలైెయధయం మనకు 
ఄఴగత్మఴుత్ేంది. 
 

శ్రీ భటటు ల లహయఖ్య – భగఴంత్ేడె భకుో తుకూ ఄందబ్ాటటలో ఈంటాడె. ఇ స్ౌలభయమే అయనకు రధాన 
అభరణము. రత్వమునండు దిగవఴచిచ భకుో లలో కయౌవతృత యే త్త్వము అయనకు భూశణము. ఄలానే 
కుచేలుడె తెచిచన ఄటటకులు అరగవంచాడె. వబ్రవ ఆచిచన ండోన తినానడె. యౌవోే లుకుతాడె. తృహడుతే 
అడెతాడె. షో తివోే షంతోఴస్హో డె. 
ఏఴం యవవజతూనేన శ్రలేన చ శీయఃతిః 
య అతామనం యశయతి భూశణ రవకరీవోత్ః 
ఄందరవయంద స్హధారణమ ైన షవభాఴంతో, ఄరమరవకలు లేకుండా, కే రీతిగహ రఴరవోంచడం ఄనే 
ఄస్హధారణమ ైన భూశణము కలలహడె భూశణుడె. 
 

శీ య.య. రహమానజన్ – శ్రీ వరణాగతి గదయములో భగఴదరా మానజులు స్హవభులహరత ధరవంచిన ఄనేక 
దిఴయభూశణములన ఴరవుంచారత – స్హవచిత్ యయధ యచితార నంతావచరయ తుత్య తురఴదయ తురతివయ షగంధ 
తురతివయ షఖ్షరో తురతివయౌజవలయ కూరటీ మకుట చఽడాఴత్ంష మకరకుండల గెైలైయేక హార కయేూర 
కటక శ్రీఴత్ా కౌషో భ ముకహో  దామోదర బ్ంధన తాంబ్ర కహంచీగుణ నఽురహదయరవభుత్ దిఴయభూశణ! 
స్హవనరౄతృహచింత్యవకూో వంఖ్ చక ీగదావ ళహరహగదాయషంఖ్యేయ  తుత్య తురఴదయ కఱవయణ దలిహయయుధ! స్హవభిమత్ 
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తుత్య తురఴదాయనరౄ షవరౄరౄ గుణయభలెైవవరయ శ్రలాదయనఴధకిహతివయ కఱవయణగుణగణ శ్రీఴలోభ! ఏఴం 
భూత్ భూభు తూఱవ నాయక!. 
  
ఆలా స్హవభులహరత చిత్ర యచిత్రములెైన, యయధములెైన, ళహవవత్ములెైన, ఄదభత్ములెైన, స్హటిలేతు, 
షగంధభరవత్ములయన, షరోకు షఖ్ముతుచేచ ఄనేక దిలహయభరణములు – కూరీటము, శరషా అభరణాలు, 
కుండలాలు, హారహలు, కంఠహభరణాలు, మాలలు, భుజకీరతో లు, సస్హో భరణాలు, శ్రీఴత్ాకౌషో భ చిహానలు, 
నడెము టటులు, టటు బ్టులు, ఄందియలు – ధరవంచియునానరత. 
 

శ్రీ వంకరతల లహయఖ్య – షవ ఆచాా ఄఴతారెఃై బ్సృభిః భూభుమ్ భూశయణ్ భూశణః. శ్రసీరవ ధరవంచిన ఄనేక 
ఄఴతారములే భూభుకూ భూశణములు. త్న ఄఴతారములలో ఄనేక మధర గంభీర య్లాయళేశ 
యభూత్ేలన రదరవోంచినందన భూభుకూ దిలహయలంకహరమ ై భావంచినలహడె భూశణుడె. 
 

శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ  – క వరీరములో అత్మ (తృహర ణము)ఈండెటయే అ వరీరమునకు ఄతునంటికంటెన గొ 
ఄలంకహరము. అత్మ లెడయౌన మరతక్షణమే అ వరీరము కఱవయశీనమగున. షరవషాఴుకూ ఄంత్రహత్మ మరవయు 
జీఴనాధారము ఄయన భగలహనడె షకల భుఴనములకున భూశణుడె. 
 

శ్రీ చినమయానంద – చిత్ర యచిత్రములెైన షందరములెైన షాఴు లైెయధయమే శ్రీసరవకూ భూశణము. జీఴులలో 
భాఴములు, షవభాఴములు అయన షాజంచిన ఄలంకహరములు. 
 

ధరమచకీము రచయత్ – మనం రకాతిలో ఄనభయంచే స్ౌందరహయలతూన అయనలో ఈనానయ. 
బ్ాందాఴనయ్లలోతు ఄందము, లేణుఴులోతు మాధరయము, శ్రీరహముతు ధరమఴరోనము మరవయు స్ౌందరయము, 
రహమనామములోతు మసత్ేో  – ఆఴతూన శ్రీమనానరహయణుతు భూశణములన తెయౌయజేయున. 
 

636. భూతిః 
- భకుో లకు షంద ఄయనలహడె. 
- మసత్వమునకు, కీరవోకూ, ఐవవరయమునకు (యభూత్ేలకు) షవరౄము. 
- త్న షాజంచినలహతులోతు ఐవవరయ యభూత్ేలకు కహరణము. 
- త్న షాఴులో ఄతునంటిలోన ఐవవరయ యభూత్ేల రౄంలో ఈననలహడె. 

ఒం భూత్య ేనమః. 
 

ఇ నామమునకు మూలధాత్ేఴు ‘భూ’-షతాో యామ్ – వకూో. ‘భూతి’కూ మరొక దము ‘యభూతి’ ఄనగహ 
ఐవవరయము. భఴతి ఆతి భూతిః – భఴతి ఄనయా శ్రీమాన్ ఆతి భూతిః – ఴంటి ఄమరకోవ తురవచనాలునానయ. 
మతాో తుకూ ‘భూతి’ ఄంటట ‘ఐవవరయము’ ఄనే ఄరింలో ఇ నామాతుకూ లహయఖ్యలు ఆఴవబ్డునాయ. 
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శ్రీ భటటు లు – యోऽస్ౌ షమాదధమ వైవరయం భకహో నాం భూతిరరీవత్ః. భకుో లకు తానే షకలెైవవరయము ఄయనలహడె 
భూతి. వరణాగత్ేలకు షరవము అయనే.  త్యోౌ, త్ండుర, గురతఴు, దైెఴము, తోడె, తూడ, గతి, తి, బడడలు కడ 
శ్రీసరవయే. 

కహయయ మరదనం. 1640 కహలు చిత్రం. యకీడుయానండు. 
 

శ్రీ వంకరతలు – (1) షకలెైవవరయ యభూత్ేలకు తులయమ ైనలహడె 
భూతి. (2) ఄతున భూత్ములకున ఐవవరయము అయనే. 
 

శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ  – త్న షాఴు రౄంలో ఄంత్టా శ్రీసరవ 
ఴవంచియుంటాడె. ఆంద గల డంద లేడన షందేసము 
ఴలద. చకూ ీషరణవగత్ేడె. మరవయు త్న షాఴులో 
భూత్ములు కనబ్రవచే ఐవవరయములతునయున 
భగఴదివభూత్ేలే. 
 

ధరమచకీము రచయత్ – మసత్వమునకు మూరవో 
భగఴంత్ేడె. కనక చినన చిత్క యశయాల ై  మనష 
తృహరలేవకొనరహద. మనషన, మాటన, చేత్న 
శ్రీమహాయశేు ఴుటో ఄంకూత్ం చేయాయౌ. 
 

సంత్ త ేకథయషహయభు దలిహయహాయత్మ యభూత్యః 
తృహర ధానయత్ః కురతళేీశఠ ః నాషోయంతో యషోరషయ మే – భగఴదీగ త్ 10.19 
ఒ ఄరతు నా! నా దిఴయ యభూత్ేల యషోాతి (లహయో )కూ ఄంత్మే లేద. లహటిలో రధానమ ైనలహటితు కొతునంటితు 
మాత్రమే తూకు తెలుుచనానన. 
  
637. ఄళలకః 
     యళలకః 
దఃఖ్ము లేతులహడె. 

ఒం ఄళలకహయ నమః 
ఒం యళలకహయ నమః 
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శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ  చెన తురవచనము – యగత్ః ళలకో యషయ ష యళలకః. ళలకము లేతులహడె యళలకుడె –
ఄయదయమానః ళలకో యషయ ష ఄళలకః. ళలకమునెఱగతులహడె ఄళలకుడె.  
 

శ్రీ కాశుదతో్ భరదావజ – న ళలకో యషయ ఆతి ఄళలకః తుతాయనందమయః. తుతాయనందమయుడగుటచే ళలకము 
లేతులహడె ఄళలకుడె. 
 

శ్రీ భటటు లు ఇ నామయఴరణలో కడా ముందటి నామముఴలెనే భకుో లటో భగలహనతు లహత్ాలాయతున 
రధానంగహ చెతృహరత. భగఴంత్ేడె ఄనాధలనబ్డేలహరవ నెఴరవతూ ఴదియౌ టుడె. లహరవకూ అయనే దికుా. ఄందకతు 
లహరవ యశయమ ై అయనకు చింత్ లేద. కనక అయన ఄళలకుడె. 
 

శ్రీ వంకరతలు భగఴంత్ేతు రత్వమున రస్హో యంచారత. శ్రీసరవ ళహవవత్ షచిచదానంద షవరౄుడె గనక 
ళలకము లేతులహడె. 
 

మరవ వతా యయోగ షమయంలో శ్రీరహముడె చాలా దఃఖించాడె గదా? ఆందకు శ్రీ రహధాకాశుళహవో  ిభగఴదీగత్ 
(9.10.11)నండు ఈదాసరవషఽో  ఆలా చెతృహరత. రయయా యయుకోః వో  ిషంగవనామ్ గతిభుతి రథయన్ వచచార. 
క వో ిటో ఄనరహగబ్దధ లెైన ురతశేలు ఎలా రఴరవోస్హో రణ మాయామానశేడైెన శ్రీరహముడె తెయౌయజేళహడె. 
 

శ్రీ చినమయానంద – వరీరము, బ్ుదిధ , అత్మల మధయనండే షమత్ేలయత్ దెబ్బతినడంఴలో దఃఖ్ం 
కలుగుత్ేంది. రహగరశిత్ేడె, అనందమయుడె, షరవత్ాుో డె ఄయన శ్రీసరవకూ ళలకం కయౌగే ఄఴకహవం లేద. 
 

శ్రీ కాశుదతో్ భరదావజ ఛాందోగణయతుశత్ేో  (8.7.1)నండు రమాణం చెతృహరత. ఆందలో ‘యళలకః’ ఄనేది 
భగఴంత్ేతు గుణాలలో కటిగహ చెబ్డుంది. 
 

638. ళలకనావనః 
ళలకమున నావనము చేయులహడె. 

ఒం ళలకనావనాయ నమః 
 

శ్ర ీభటటు ల లహయఖ్య – భగఴంత్ేతునండు కయౌగవన ఎడబ్ాటటకు దఃఖించే భకుో లకు షంస్హరస్హగరమునండు 
త్రవంచేందకు చేయూత్తుచిచ లహరవ ళలకమున నావనము చేయులహడె ళలకనావనడె. 
భకహో నాం వేవన షంబ్ంధ ఴయతిరకే షవరౄకమ్ 

యతో్చణా కం నావయతి ళలకనావన ఇరవత్ః 
భకుో లకు వేఴచేషఽో  లహరవకూ త్నఴలో కయౌగే ఎడబ్ాటటఴలన దఃఖ్ము లేకుండా చేస్హో డె గనక ళలకనావనడె. 
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రంచంలో ఄనేక షందలు దఃఖ్ాతున కలుగజేస్హో య. కహతు భగఴంత్ేడె ఄనే షంద దఃఖ్ాతున నావనం 
చేషో ందతు శ్రీ య.య. రహమానజన్ యఴరవంచారత. ఆందకు తిరతమయవయాఱవవరత తిరతచచందయరతతో్మ్ 
(115)నండు ఈదాసరవంచారత – ఄత్డె భకుో ల షంూరు షంద ఄఴుతాడె. లహరవకూ త్యోౌ, త్ండుర, రభుఴు కడా 
అయనే. భకుో ల సాదయాలలో రలేశ్రంచి లహరవతు షంస్హర స్హగరంనండు బ్యటకు తెచిచ లహరవ ళలకహతున 
నశంజేస్హో డె. 
 

శ్రీ వంకరతల లహయఖ్య – భగఴంత్ేతు షమరవంచినంత్నే భకుో తుకూ దఃఖ్ం నశషో ంది కనక అయన ళలకనావనడె. 
షమాతిమాతేరణ భకహో నామ్ ళలకమ్ నావయతి ఆతి ళలకనావనః. ఆందకు శ్రీ రహధాకాశుళహవో  ిఈదాసరవంచినది – 
ఛాందోగణయతుశత్ేో  (5.1.3) త్రతి ళలకమ్ అత్మయత్ – ఇళహలహస్త యతుశత్ేో  (7) త్త్ర కో మోసః కః ళలకః. 
 

ధరమచకీము రచయత్ – ళలకహతుకూ మోసము కహరణము. భగఴంత్ేతు ధాయతుంచడంఴలన మోసము, ళలకము 
నశస్హో య. గీతావఴీణంఴలన ఄరతు నడె ళలకయముకుో డైె భగఴంత్ేతు బ్ర ధరకహరం కరోఴయం తురవశించాడె. 
 

తేషహమసం షముదధరహో  మాత్ేయ షంస్హర స్హగరహత్ 

భలహభు న చిరహత్ తృహరి మయాయలశేత్ చేత్స్హమ్ – గీత్ 12.7 
ఒ ఄరతు న! నాయందే లగనమనషాలెైన ఄటిు రమభకుో లన నేన శ్రఘ్రముగనే మాత్ేయ షంస్హర 
స్హగరమునండు ఈదధరవంచెదన. 
 

నషతు  మోసః షమాతిరోబ్ాధ  త్వత్్రస్హదానమయాచయత్ 

వితోऽవమ గత్షందసేః కరవఴయే ఴచనం త్ఴ – గీత్ 18.73 
ఄరతు నడె యౌకెన – ఒ ఄచయతా! తూ కాచే నా మోసము ూరవోగహ తొలగవనది. షమాతితు తృ ందితితు. ఆుడె 
షంవయరశిత్ేడనైెతితు. కనక తూ అజాన త్లదాలెచదన. 
 

 

 

 

 

(1) శీ్ర నరవంసన్ కాశుమాచారవ అంగో రచనకు ఆద ితలెుగు ఄనలహదము.  
(2) భగఴదీగ త్ ళలో కముల తాత్రయము గీతా రస్, గణరఖ్ూర్ రచరణనండు.  
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అరచి ష్సానరచి త్ః క ుంభో వివుద్ాా త్ాా విళలధనః |  
అతుయుద్ధా ऽరతియథః రద్ుమ్నోऽమిత్వికీభః || (68) 

 
 
 

 

 

639. అరచి ష్సాన్ 

అత్ుుంత్ కసుంతిరద్మ ైనలసడు. తే్జోభముడు. 

ఒుం అరచి వాత్ ేనభః 
 

‘అయిస్’ అనగస కసుంతికూయణభు. ఈ నాభభునక  వివిధ లసుఖ్ుఱ  ఈ అయథుంత్ో ెనలేశకొతు ఉనాోయ. 
 

శ్రీ బట్టు ఱ  – బగళుంత్ణడు త్న అనను తే్జశసన బక ో ఱక  తె్లిమజేస్సో డు. స్సభానుఱ  ఆమన 
తే్జభున బరచుంచఱేయు. కనక అయుు నతుకూ శ్రీలసశదే్ళుడు ది్ళుచక్షుళుఱన రస్సది్ుంఙాడు . 
బకసో బుుంత్య ఫాశకీ చక్షుయునోమళక్షమమ్ 

ద్ిళుుం త్జేశసద్ా మశు అరచి ష్సాతుతి కథుత్ే. 
బక ో ఱ చయాచక్షుళుఱన భనశన కూడా వికవహుంజేమగఱ ది్ళుమ ైన తే్జశసగఱలసడు అరచిష్సాన్. 
 

శ్రీ రసధాకఽవు ళసవహో  ి– తుజాతుకూ ఆమన ది్ళుతే్జశసన బరచుంచడుం ఱేద్ా ఆమన భహాత్ాయభున తె్లివహకోళడుం 
ఎళరచకీ స్సధుుం కసద్. కనక బక ో ఱ ఴకూో , స్సథ యఱ రకసయుం శ్రీభహావివణు ళు త్న తే్జశస కొుంత్ లసరచకూ 
తె్లివేఱా అనగశీిస్సో డు. 
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శ్రీ వి.వి. రసభానజన్, శ్రీ కఽవు ద్తో్ బయద్ాాజ ‘అరసిభూరచో’ కసుంతియుంగస ఈ నాభాతుో లసుఖ్ాుతుుంఙాయు. 
అరచి  విగషీ కసుంతిః త్ద్శు అవహో  ఇతి అరచి ష్సాన్. అరసివిగషీుం యూుంఱో రకసశుంఙేలసడు అరచివాుంత్ణడు. 
 

శ్రీ ఴుంకయుఱ  – అరచి వాుంత్ో త్ద్యీేన అరచి ష్స చుంద్ర శరసుద్మః, శ ఏళ భుఖ్ు అరచి ష్సాన్. 
శ్రీభనాోరసమణుడే శకఱ  తే్జభునక  భూఱభు. శయు చుంద్రా ద్ఱ  ఆమన కసుంతిళఱోనే 
రకసశుంచచనాోయు. ఆమనే శయుచుంద్రా ద్ఱక  అుంత్రసుమి గనక అరచిష్సాన్. 

 
 

శీ్రద్వేి బూద్వేి శమతే్ణఱ నై శీ్రలుేంకట్ఴేాయుడు. 1850 కసఱు త్ుంజాళూయు  ట్చిత్రుం. వికీడుమానుండు. 
 

శ్రీ చినామానుంద్ గీత్ (13.17)నుండు – జోుతిష్సభహ త్జోు యతిః త్భశః యభుచుత్ే – అతు ఉద్ాషరచుంఙాయు. 
భరచము ఆమన కఠోతువత్ణో  (2.5.15)నుండు ఇచిిన ఉద్ాషయణ –  

న త్త్ర శరోు భాతి న చుంద్ర త్ాయకమ్ 

నేభ విద్ుత్ో భాతోు క త్ో మభాగచో ః 
త్మళే భానో మ్ అనభాతి శయామ్ 

త్శు భాస్స శయామిద్మ్ విభాతి. 
అకకడ శయుుడు, చుంద్ర డు, త్ాయఱ , మ యుు తీగఱ  రకసశుంచళు. ఇుంక అగచోళఱో ఏభళుత్ణుంది్? 
శయాఱోకభుఱన త్ానే (ఆ యభాత్ా) రకసశుంజేస్సో డు. 
 

శ్రీ ఫఱదే్ళ విద్ాుబూవణ గౌడీమ శుంరద్ామానమాయ. ఆమన ఙెహిన భరొక ల ైవిధు లసుఖ్ు –  
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కుంస్సత్ హత్ోర యళజఞ మా జాజాఱుభానత్ాాత్ అరచి ష్సాన్ – కుంశడు త్న (కుంశతు) త్ుండురయ ైన ఉగవేీనతు 
ఫుంధిుంచిన శుంగతి తె్లివహ శ్రీకఽవణు డు కోుంత్ో ఎయఫీడు రకసశశో నాోడట్. అఱా ఆమన అరచిష్సాన్. 
 

ద్విి శయు శషశరశు బలేద్ుగద్తిథ త్ా  

మద్ ిభాః శద్ఽశ్ర స్సస్సుత్, భాశశోశు భహాత్ానః – గీత్ 11.12 

ఆకసఴభున లేఱకొఱది్ శయుుఱ  క కభాడుగస ఉద్యుంచినఙ ో ళచి కసుంతి ుుంజభుఱ న ఆ విరసట్ 
యూ తే్జశసనక  స్సటి్రసళు. 
 

640. అరచి త్ః 
ూజుంఫడులసడు. 
- ూజుంఫడుట్క  త్గు అతుోగుణభుఱ  కఱలసడు. 
- అరసిభూరచో య ై ూజఱ  అుంద్కొనేలసడు. 
- ఫరహాాద్ఱఙేత్ కూడ ూజుంఫడేలసడు. 

ఒుం అరచి త్ామ నభః 
 

శ్రీ బట్టు ఱ లసుఖ్ు – ఇుంత్క భుుంద్ ఙెహిన అతుో కఱయుణ గుణభుఱ  – ఉద్యీు ః, శయాత్ఴిక్షుః, అతూఴః, 
ళసఴాత్వహథ యః, బూఴమః, బూవణః, బూతిః, విళలకః, ళలకనాఴనః, అరచి ష్సాన్ –  ళఱన తె్లిమళఙేిదే్భుంటే్ 
శ్రీషరచయే ూజుంద్గచనలసడు. ూజఱుంద్కొనేలసడు. ఈ నాభభు ఆమన అరసిళత్ాయభున కూడ 
శచిుంచన. 
అరసిషుళత్ారోऽశు క్షతే్ార మత్న శద్ాశ 

శ జాఞ త్తే్ురచి త్ః తృత ర కోః శతృసో రోు  లసుంఛిత్రద్ః 
‘అరసి’ అుంటే్ అరసిళత్ాయభు. అది్ శభశో క్షేత్రా ఱఱోన, గఽషభుఱముంద్, దే్లసఱమభుఱుంద్ 
రత్ుక్షభుగస శయాకసఱ శరసాళశథ ఱముంద్ అుంద్రచకీ కనఱక  కనహుంఙే బగళద్ర భు. ఈ నాభభు 
శతృసో క్షరచ. శయాకసభరద్భు. ఒుం అరచిత్ామ నభః.  
 

భనక  మిగచలిన అళత్ారసఱగురచుంచి తె్ఱ శకోళడాతుకూ కొతుో రచమిత్ణఱ నాోయ. ఉద్ాషయణక  
రసభుతుగసన, కఽవణు తుగసన ఆమా ముగసఱఱోనే బగళుంత్ణడు అళత్రచుంఙాడు. యలసశదే్ళ యూభుఱో 
ల ైక ుంఠభుఱోనే ద్యశనమిస్సో డు. ఇఱా అుంద్రచకీ అతుోలేలఱా ఆ ది్లసుళత్ాయభుఱ ద్యశనుం స్సధుుం కసద్. 
కసతు అరసియూుంఱో ఆ దే్ళదే్ళుడు అుంద్రచకీ ద్యశనమిస్సో డు. అరసిభూరచో  గురచుంచి గుషుమ ైన జాఞ నభు 
బగళత్ ళసశోభిు (తృసుంఙారసత్రా గభభు), ఫో ధామన శాఽతి, ల ైవు ళ ురసణభు ళుంటి్ గుీంధాఱఱో ఱభిశో నోది్. 
అరసిభూరచో తు గూరచి శ్రీ బట్టు ఱ  ‘ల ైవు ళ ధయాభు’ఱోతు ఈ ళలో కసతుో ఉద్ాషరచుంఙాయు – 

శయూమ్ రతిభామ్ విష్తు ః రశనో ళద్నకే్షణామ్ 
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కఽత్ాాత్ానః రతికరమీ్ శళయు యజత్ాద్భిిః 
త్ామ్ అయియతే్ త్ామ్ రణామతే్ త్ామ్ మజతే్ త్ామ్ విచిుంత్యేత్ 

విఴత్ుతృసశో ద్ధ వశో  త్ామళే ఫరషాయూహణమీ్ 

ఫుంగసయభు, ల ుండు ళుంటి్లసతుత్ో రశనో ళద్నభు, నేత్రభుఱ  కలిగచన వివణు ళుయొకక శుంద్య రతిభన 
రతిత్ో ఙేవహ ద్ాతుతు అరచిుంచళఱ న. రణాభభు ఙేమళఱ న. వేవిుంళఱ న. ధాుతుుంచళఱ న. అఱా ఙేవోే 
శభశో ద్ధ వభుఱ  నశస్సో య. స్సక్షాత్ణో  యమేఴాయుడే అయన ఆ యూుంఱో లీనుం కసళచిన. 
 

శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ భుద్ల్ తియుళుంద్ాడు (44)న ఉద్ాషరచుంఙాయు. భరచము గీత్ (4.11)న కూడా 
ఉద్ాషరచుంఙాయు. య ేమథా భామ్ రద్ుుంత్ ేత్ాన్  శోథెైళ బజాభుషమ్. 
 

శ్రీ నభాాఱయాయు తియుల ైమ్నలు (3.6.9)ఱో కూడా ఇదే్ ఙెతృసియు – ల ైక ుంఠభుఱోతు యయూ ద్యశనుం 
ఱభిుంచఱేద్తు చిుంతిుంచళద్ు . ఆమనన ధాుతుుంఙే బక ో ఱ  ఏయే యూుంఱో ఆమనన శారచస్సో రో ఆమా 
యూుంఱో లసరచతు అనగశీిస్సో డు. 
 

శ్రీ ఴుంకయుఱ లసుఖ్ు – ఫరహాాద్ఱ  కూడా ఆమనన అరచిస్సో యు గనక శ్రీషరచ అరచిత్ణడు. ఆమనన 
ూజుంచడుంళఱోనే శయుచుంద్రా ద్ఱక  లసరచ ఴక ో ఱ  ఱభిశో నాోయ. 
 

ధయాచకీభు యచయత్ – భన భానవహక స్సథ యతుఫటి్ు  ఏద్ధ  క యూుంఱో ఆమనన అరచిుంళచిన. 
 

బగళుంత్ణడు బక ో ఱకొయక  ఏభయనా ఙేస్సో డనేది్ (స్ౌఱబుభు) శ్రీ బట్టు ఱ లసుఖ్ుఱో రధాన ఇతిళఽతో్భు. 
బగళుంత్ణతు యత్ాభు శ్రీ ఴుంకయుఱ లసుఖ్ుఱో రధానుంగస రస్సో విుంఫడుచనోది్. 
 

641. క ుంబః 
- కోయఫడునలసడు. బక ో ఱ  ఆమనన కోయుక ుంద్యు. 
- రుంచభుఱో (అరసిభూయుో ఱళుంటి్ శుంద్యయూుంఱో) రకసశుంఙేలసడు. 
- విఴాభుంత్ా బగలసనతు గయభభనే భాుండుంఱో ఇమిడు ఉుంది్. 
- బూమితు చట్టు భుటి్ు  ఉుండేలసడు. 
- త్న కీరచో త్ో బూమితు తుుంహనలసడు. 

ఒుం క ుంభామ నభః 
 

కసభుత్ ేమ శసజాతీయ ఃై గుణ ఃై క ుంభ ైః రకరీచో త్ః 
భాతీతి క ుంభో తుత్ుుం శ ివడరోు  బమనాఴకః 
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రతిభఱఱో త్ాన స్ౌుంద్రసుది్ గుణాఱత్ో ఉుండడుంఙేత్ బక ో ఱఙే కోయఫడులసడు . త్ాన రతిఴహఠ ుంఫడునటి్ు , 
ఱేద్ా ల ఱవహనటి్ు  క్షేత్రభుఱత్ో శుంఫుంధభునోలసరచకూ మభకూుంకయుఱనుండు బమభు త్ొఱగజేములసడు . ఈ 
నాభభు వడక్షరీ భుంత్రభు. అతుో యకసఱ బమాఱన తృత గొట్టు న. ఒుం క ుంభామ నభః. 
 

ఈ నాభాతుకూ శ్రీ బట్టు ఱ  ర ుండు అరసథ ఱన ఙెతృసియు (1) కసభుత్ ేఇతి క ుంబః. బక ో ఱ  ఆమనన 
కోయుక ుంట్ాయు. (2) కౌభాతీతి క ుంబః. రకసశుంఙేలసడు. 
 

‘కసభు’-కోయుట్ – అనే ధాత్ణళునుండు (‘క భాయ’ ఴఫు ుం కూడా ఇదే్ ధాత్ణళునుండు ళచిిుంది్). కసభుత్ ఇతి 
క ుంబః. ఆమన యభ స్ౌుంద్యుుం కసయణుంగస బక ో ఱ  ఆమనన కోయుక ుంట్ాయు. ఆమనన ఙేరచతే్ తిరచగచ 
శుంస్సయుంఱో డయు. కనక ఇుంక కోయుకోలసలిసుంది్ లేరేమీ ఉుండద్. శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ తియుమ్నలు 
(9.2.1)నుండు ఉద్ాషరచుంఙాయు. 
 

శ్రీ బట్టు ఱ  ‘భా’-రకసశుంచట్ – భరచము ‘క మ్’-రుంచభు – అనే ధాత్ణళుఱ ఆధాయుంగస, కౌ భాతి ఇతి 
క ుంబః – అతుకూడా ఙెతృసియు. ఈ  రకసళసతుకూ కసయణుం ది్ళుదే్ళసఱఱోన, ఇత్య శథ ఱాఱఱోన ఆమన 
అరసిభూరచో గస ల ఱ గొుంద్త్ూ అకకడు బూమితు యభవిత్రుం ఙేమడభు. ఆ రదే్ళసఱఱో జతుాుంచినలసరచకూ, 
భయణ ుంచినలసరచకూ, ఇత్యత్రా  శుంఫుంధభునోలసరచకూ మభబట్టఱ బముం ఉుండద్. 
అధాాతువణ  శరసాశ తుత్ుుం క యాతి శతుోధమి్ 

భుకోయ ేశయాబూత్ానామ్ విళేఴణే త్ణ ల  ైబువిః 
బూఱోకుంఱోతు తృసర ణ కోటి్కూ భుకూో  కలిగచుంచడాతుకూ అకకడకకడ క్షేత్రా ఱఱో రతిభఱ యూుంఱో ల ఱవహ భశిభత్ో 
ల ఱ గొుంద్త్ణుంట్ాడు. 
 

శ్రీ కఽవు ద్తో్ బయద్ాాజ – క ః బూమిః రుంచ రతీకః, ఉుంబతి ూయమతి ఇతి ఉుంబః, కోః రుంచశు ఉుంబః –
ూయకః శామఴస్స ఇతి క ుంబః. ‘క ః’ అనగస బూమి. ‘ఉుంబ’ అనగస తుుంునది్. త్న మఴశసఙే 
రుంచభున తుుంహనలసడు ‘క ుంబః’.  
 

శ్రీ ఴుంకయుఱ  ‘క ుంబభు’ అనగస ‘క ుండ’ అనే అయథుంఱో లసుఖ్ాుతుుంఙాయు. రుంచభుంత్ా బగలసనతుముంద్ 
ఇమిడు మునోుంద్న శ్రీషరచ అఱుంకసరచక భావఱో భాళగరచభత్భుగస ‘క ుంబః’ అన నాభభుత్ో గసనభు 
ఙేమఫడెన. అఱా విళసాతుో త్నఱో ఉుంచకొతు యక్షుస్సో డతు విళరచశో  శ్రీ రసధాకఽవు ళసవహో  ివీుత్ణఱనుండు 
ఉద్ాషరచుంఙాయు. 
ఉభ ేఅవహా న్ ద్ాులస ఽథవిీ అుంత్రేళ శభాశతి్ే – చాుంద్ధ గోుతువత్ణో  8.1.3 

త్వహా న్ శయామ్ రతిఴహఠ త్మ్ – ఫఽషద్ాయణుకోతువత్ణో  1.5.1 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

68ళ ళలో కభు - 6 ళ ేజీ 

ఈ భాలసతుో కొుంఙెుం భాయుిత్ో శ్రీ చినామానుంద్ ఇఱా ఙెతృసియు – అుంత్ా ఆమనముందే్ జయుగుత్ణుంది్ 
గనక ఆమన నాభభు ‘క ుంబః’ 
 

ధయాచకీభు యచయత్ – ఫుంధమిత్ణర ఱ ఙేమూత్ త్ాత్ాకలికభు. బగలసనతు ఙేమూత్ ళసఴాత్మ ైనది్. 
కనక ఆమననే నభుాకొతు ధాుతుుంఙాలి. 
 

శ్రీ శత్ుదే్లో లసవహవఠ  – ‘క భి’-ఆఙాాద్నే – అనో ధాత్ణళునుండు, బగలసనడు బూమితు చటి్ు మునాోడు 
గనక ‘క ుంబః’ (శరసుద్ఱ  బూమికూ చట్టు  ఉనాోమతు). 
 

642. వివుద్ాా త్ాా 

రచవుదా్మ ైన శాభాళభు (గుణభు, ఆత్ా) కఱలసడు. 

ఒుం వివుద్ాా త్ాన ేనభః 
 

శ్రీ బట్టు ఱ లసుఖ్ు – శరసాశీత్ ేశాళఴేేణ శయాశు త్ాుగత్ శసద్ా వివుద్ాా త్ాా . త్ననాఴయీుంచినలసర ళర ైనా శరే 
లసరచకూ త్న శయాస్సాతుో అనగశీిుంఙేలసడు. ఆశీత్ణఱముంద్ త్ాయత్భుభు ఱేతులసడు వివుద్ాా త్ా.  
ఆఱయాయుఱ  శో తిుంచిన అభఱన్ ఆది్హరసన్, విభఱన్ నాభభుఱ  ఈ నాభభునక  ద్గగ యగస ఉనాోయ. 
 

శ్రీ ఴుంకయుఱ లసుఖ్ు – తిరగుణాతీత్భు, ద్ధ వయశిత్భు, తుశసుంగభు అయన ఆత్ా. రకఽతి భామక  
ఱోఫడతుది్ వివుద్ాా త్ా. 
 

శ్రీ కఽవు ద్తో్ బయద్ాాజ – విళఴేణే వుదా్ ఆత్ాా శాయూమ్ మశు ఇతి వివుద్ాా త్ాా . 
 

శ్రీ శత్ుదే్లో లసవహవఠ  వీుత్ణఱనుండు ఙెహిన ఉద్ాషయణఱ . ఇవి బగలసనతు వుదా్ శాయూభున 
విళరచశో నాోయ – 

 

శ యుగసత్ వుకమీ్ అకసమమ్ అళఽణమ్ అస్సోవియమ్ వుదా్మ్ అతృసవిదా్మ్  – ఈళసలసస్త ుతువత్ణో  8 

 

ఎత్ోతుాుంద్రమ్ శోలసత్ాా వుదా్మ్ వుద్ేా న స్సభాో 

వుద్ెధా యుక ో రసా ళఽధాాుంశమ్ వుద్ాా శ్రరసాన్ భభుంత్ణ 

ఇుంద్ర వుద్ధా  న అగచో  వుదా్ః వుద్ాా భియూతిభిః 
వుద్ధా యయమ్ ధాయమ వుద్ధా  భభద్ిా  స్త భు 

ఇుంద్రవుద్ధా  శ ినో యయమ్ వుద్ధా  యత్ాోతు ద్ావుఴే 
వుద్ధా  ళఽత్ార ణ  జఘ్ోవ ేవుద్ధా లసజమ్ వహష్సశవహ – ఋగేాద్భు 7.95 – 7,8,9 
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643. విళలధనః 
విత్రభు ఙేములసడు. 

ఒుం విళలధనామ నభః 
 

శ్రీ బట్టు ఱ లసుఖ్ు – చ ూరోాకో విబళస్ససయద్ిా ళలధనః. ఇుంత్క భుుంద్ ఙెహిన విబళభుఱ కసయణభుగస 
విళలధనడు. విళలధమతి ఇతి విళలధనః. విత్రభు ఙేములసడు విళలధనడు. ుణుక్షేత్రభుఱఱో 
భయణ ుంచినలసరచతు ల తికూ  త్న స్సతుోధాుతుకూ తె్హిుంచక నేలసడు. లసరచకూ మ్నక్షభుతుఙేిలసడు. విళఴేేణ 
ళలధమతి విభలీ కరోతి శభారసధన తుయత్ాన్ ఇతి విళలధనః. అతు శ్రీ కఽవు ద్తో్ బయద్ాాజ విళరచుంఙాయు. 
 

శ్రీ ఴుంకయుఱ లసుఖ్ు – శాఽతి భాత్ేరణ తృసతృసనామ్ క్షణాత్ విళలధనః. శారచుంచినుంత్నే తృసతృసఱన నాఴనుం 
ఙేళేలసడు విళలధనడు. బగళుంత్ణతు శారచుంచడుంద్ాారస శత్ాయజశోమ్నగుణాఱ  భన భనశైె అధిత్ుుం 
కోఱోిత్ాయ. లసుక ఱత్ ఴమిశో ుంది్. తృసతృసఱ  నశస్సో య. 
 

శ్రీ శత్ుదే్లో లసవహవఠ  – బగళుంత్ణడు శఽఴహు ద్ాారసన (నలో నలో బళతి జామభానః), ఏ విధమ ైన అడడ ుంక ఱ  
ఱేనుంద్ళఱోన (ఇుంద్రశు భాషవ ార్ బూయవఠ మ్నజః), అనుంత్మ ైన ఴకూో ళఱోన (శరసుద్ఱ త్ాుం క 
ఉద్ాషయణ)  జగత్ణో న ఎిటి్కుిడు భాయుినక  గురచఙేశో  రచవుదా్భు ఙేశో నాోడు .  
 

త్యులసతి కొతుో నాభభుఱ  ది్ళుదే్ఴభుఱఱో బగలసనతు ళూుష, విబళ అళత్ాయభుఱన ళరచుుంచనవిగస 
శ్రీ బట్టు ఱ  లసుఖ్ాుతుుంఙాయు. ఈ నాభభుఱ  వివిధ క్షేత్రభుఱఱో  ఆమన య, ళూుష, విబళ 
యూభుఱన తె్లిమజేముచనోళతు శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ విళరచుంఙాయు. విళసఖ్మూళఽక్షుంఱో 
విబలసళత్ాయభుఱకుంటె్ భుుంద్ ళూుహాళత్ాయభుఱ  ళస్సో మతు గభతుుంఙాలి. జగత్ణో ఱో వివిధజీళుఱ శఽఴహు , 
తృత వణ కసరసుతుకూ బగళుంత్ణడు ళూుహాళత్ాయభుఱన ధరచస్సో డు. 
 

644. అతుయుదా్ః 
- అతుయుదా్ శాయూుడు (ళశభాుండభునుంద్ జనాయునడు). 
- తురోధిుంఫడతులసడు. 

ఒుం అతుయుద్ాా మ నభః 
 

ఈ నాభభు ర ుండుభాయుో  ళశో ుంది్. 
20ళ ళలో కభు. 187ళ నాభభు. అతుయుదా్ః – అతుయుదా్ః శరసనుంద్ధ  గోవిుంద్ధ  గోవిద్ాుం తిః 
68ళ ళలో కభు. 644ళ నాభభు. అతుయుదా్ః – అతుయుద్ధా ऽరతియథః రద్ుమ్నోऽమిత్వికభీః 
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ఈ నాభభునక  భూఱధాత్ణళు ‘యుధిర్’-ఆళయణే – ఎది్రచుంచట్.  

తుయుదా్ – ఎది్రచుంఫడుట్, ఆఫడుట్, తుఱ ఫడుట్. 
అతుయుదా్ః – న అవహో  తురోధధ  మశు శ అతుయుదా్ః – ఎద్యు ఱేతులసడు అతుయుద్ా డు. 
 

ఇకకడునుండు శ్రీ బట్టు ఱ  బగలసనతు ళూుష, విబళ అళత్ారసఱన ళరచుుంఙాయు. 
 

(డా. కోీవి తృసయథస్సయధి యచననుండు) శరేాఴాయుడు  (1) య (2) ళూుష (3) విబళ (4) అుంత్రసుమి (5) అయి అనే 
అళత్ారసఱ గస ఉుంట్ాడు. ‘ళూుష’ అుంటే్ శఽఴహు , వహథ తి, ఱమాఱ , ళసస్సో ా ఱ , ళసస్సో ా రసథ ఱ , ళసశో ిపలిత్ాఱ , 
ధాునభు, ఆరసధన, లీఱ అనే నఱక  త్గగ ట్టు గస త్న యూతృసతుో, గుణాఱన విబజుంచకొతు లీఱావిబూతితు 
తుయాశిుంఙే యూభు. ళూుహాళత్ాయభుఱ  నాఱ గు విధభుఱ . 
(1) లసశదే్ళ ళూుహాళత్ాయభు – వడుగ ణ రచూయుభు. యభద్భు. 
(2) శుంకయషణుడు – జాఞ నభు, ఫఱభు 

(3) రద్ుభుోడు – ఐఴాయుభు, వీయుభు 

(4) అతుయుద్ా డు – ఴకూో , తే్జశస. 
 

ళశభాుండాఖ్ు బూభాగ ేతుత్ుుం శతుోశతి్ వహథ త్ః 
అతుయుదా్ ఇతి ఖ్ాుత్ో ళశారోు  భనయుతో్భః 
ళశభాుండభు అనే బూభాగుంఱో జనాయునడు అనే అయనాభధేముం గఱ అతుయుదా్ శాయూుడైెన 
యమేఴాయుడునాోడు. ఈ నాభభు అష్సు క్షరీ భుంత్రభు. ఉతో్భమ ైనది్. ఒుం జనాయునామ నభః. ఒుం 
అతుయుద్ాా మ నభః. 
 

జనాయునాఖ్ుమా  ద్ళేశోవతుయుద్ధా  జగత్్రబుః 
బూభాగ ేళశభాుండాఖ్ుే తుత్ు శతుోశతి్వహథ త్ః 
అతుయుద్ా డు జనాయున యూుంఱో ఈ బూమిమీద్ లేుంఙేవహమునాోడు. 
 

187ళ నాభభునక  శ్రీ బట్టు ఱ  ‘తురోధిుంఫడతులసడు’ అతు లసుఖ్ాుతుుంఙాయు. బగళుంత్ణతు ఴకూో కూ ఎద్యు 
ఱేద్తు ద్వు శక్షణాయామ ై ఆమన ఙేకొనో అళత్ారసఱఱో తుయూహత్భయుుంది్. బక ో ఱ శుంయక్షణక ై బగళుంత్ణడు 
అతుయుద్ా డైె బూమిైెకూ ళస్సో డు. 
 

644ళ నాభభునక  శ్రీబట్టు ఱ  ఇఱా లసుఖ్ాుతుుంఙాయు – ళశభాుండభు (బూమి)ైె బగలసనడు జనాయునడైె 
తుత్ుభు ళవహుంచన. కనక ఆమన అతుయుద్ా డు. 
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645. అరతియథః 
స్సటి్ ఱేతులసడు. ఇత్తుత్ో తృత టీ్ లేర ళాయూ ఱేయు. 

ఒుం అరతియథామ నభః 
 

రతిక్షశు రసశతి్ాుత్ ఫషాతువు  జనాయు నః 
విఖ్ాుత్ోऽరతియథః నలసయు ః ఴత్ణర నాఴనః 
ఱోకకుంట్క ఱన నశుంజేవే శాభాళుం కఱలసడు. కసఫటి్ు  విరోధఱే ఱేతులసడు. ఈ నాభభు నలసక్షరచ. 
ఴత్ణర నాఴనభు ఙేమున. ఒుం అరతియథామ నభః. 
 

న రతియథః శభాన ఴకూో భాన్ కోऽహ మశు ఇతి అరతియథః.  ‘రతియథడు’ అనగస ముదా్ుంఱో యథాతుకూ ఎద్యు 
తులిఙేలసడు. ‘అరతియథడు’ అనగస అఱా ఎద్యు ఎళాయూ ఱేతులసడు.  శ్రీ బట్టు ఱ లసుఖ్ు రకసయుం 
జనాయునడుగస (ద్వు శక్షక తుగస) అళత్రచుంఙే శ్రీషరచకూ ఎద్యు తుఱ ళగలిగలసయు ఱేయు గనక ఆమన 
అరతియథడు. 
 

శ్ర ీఴుంకయుఱ భావుభు – రతియథః రతిక్షః అశు న విద్ుత్ ఇతి అరతియథః. ఆమనక  రతిక్షభు 
(ఴత్ణర ళుఱ ) ఎళాయూ ఱేయుగనక ఆమన అరతియథడు. శ్రీ చినామానుంద్ – బగలసనతు కయుణభుుంద్ 
ఴత్ణర ళుఱ ద్ౌవు యభు నశశో ుంది్. శయుుతు లేడుకూ భుంచ కరచగచనట్టో గస. 
 

హత్ాऽవహ ఱోకశు చరసచయశు త్ాభశు ూజుఴి గుయుయగ రమీాన్ 

న త్ాత్సమ్నऽశోయబుధకిః క త్ోऽనోు ఱోకత్రయऽేురతిభరభాళ! – గీత్ 11.43 

 అరతిభ రభాలస! ఈ శభశో చరసచయ జగత్ణో నక న తూలే త్ుండురవి. ూజ్యుడళు. గుయుడళు. శయాళేవీణఠ డళు. 
ఈ భుఱోో కభుఱుంద్న తూత్ో శభానడెళాడున ఱేడు. ఇుంక తూకుంటె్ అధిక డెట్టో ుండున? 

 

646. రద్ుభోః 
- బక ో ఱముందే్ ఉుండు, లసరచతు రకసశుంజేములసడు. 
- విళేవమ ైన ఐఴాయుభు, శుంద్ కలిగచ బక ో ఱ ననగశీిుంచలసడు. 
- అతుో కోర కఱన తీయుిలసడు. 
- స్సటి్ఱేతు ఫఱభు కఱలసడు. 

ఒుం రద్ుభాోమ నభః 
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‘ద్ుభోభు’ అనగస శుంద్ ఱేద్ా కసుంతి. శ్రీ ఴుంకయుఱ  ‘శుంద్’ అనే అయథుంఱో లసుఖ్ాుతుుంచగస, శ్రీ బట్టు ఱ  
‘కసుంతి’ అనే అయథుంఱో లసుఖ్ాుతుుంఙాయు. 
 

శ్రీ బట్టు ఱ లసుఖ్ు – ఆత్ా రద్ధ ుత్లసన్ రద్ుభోః. ఆత్ాఱన రకసశుంజేములసడు రద్ుభుోడు. 
తియుళలుికేణ ఱో బగళుంత్ణతు రద్ుభుోతు యూుంఱో ూజుంళచినతు శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ లసర ళసయు. 
తియునారమూర్ (నాచిిమార్ కోయల్) క్షేత్రుంఱో కూడా బగళుంత్ణతు చత్ణయూాయష భూయుో ఱ నాోయ.  
ఆత్ా రద్ధ ుత్నత్ాాచి రద్ుభో ఇతి కథుత్ే 
అధిష్సఠ మ వహథ త్స్ససక్షాత్ బకసో నాుం శగతిరద్ః 
‘ద్ుభోుం’ అనగస శాముంగస రకసశుంచట్. ఇది్ అరచమిత్ుంగస కలిగచనలసడు. ఆత్ాఱన రకసశుంజేవేలసడు 
రద్ుభుోడు. ఈ నాభభు బక ో ఱక  శగతితుశో ుంది్. ఒుం రద్ుభాోమ నభః. 
 

శ్రీ శత్ుదే్లో లసవహవఠ  కోకనాభుంఱోతు ధాత్ణళుఱన రచశ్రలిుంచి ఆమా నాభభుఱక  లసుఖ్ాునుం లసర ళసయు . 
ర - రకఽవు , ఉత్కఽవు  - విళేవమ ైన, అత్ుధిక; ద్ు - కసుంతి, రకసఴభు; భో - అభాువే - భయఱ భయఱ. 
శ్రీ లసవహవఠ  ‘భయఱ భయఱ’ అనే భాలసతుకూ రతే్ుకమ ైన స్సథ నుం ఇఙాియు. బగళుంత్ణడు శయుుతుగస రతిది్నభు 
ఱోకభుఱన రకసశుంజేస్సో డు. జనా జనాఱక  జీళుఱ ఆత్ాఱముంద్ుండు రకసఴభు (ఙైెత్నుభు) 
రస్సది్శో నాోడు. అనేక అళత్ాయభుఱ తోి త్న ల ైబల ైఴాయుభుఱన ఱోకభుఱుంద్ లసుహో  ఙేముచనాోడు . 
కనక ఆమన రద్ుభుోడు. 
 

శ్రీ ఴుంకయుఱ లసుఖ్ు – రకఽవు మ్ ద్రవిణమ్ అశు ఇతి రద్ుభోః. విళేవమ ైన, అనుంత్మ ైన శుంద్ 
కలిగచనలసడు రద్ుభుోడు.  
 

శ్రీ చినామానుంద్ – ఱక్షీాతియ ైనుంద్న బగలసనతు శుంద్ఱ  అనుంత్భుఱ . ఆమన కొుండఱుంత్ 
ళయభుఱ  కూెడులసడు. బక ో ఱక  ఆమురసరోగ ైుఴాయుభుఱన, శఖ్ శుంత్ోవభుఱన, ల ైబళభుఱన 
రస్సది్ుంచ రద్ుభుోడు. 
 

ఈ నాభభు లసుఖ్ుఱఱో కూడా శ్రీ ఴుంకయుఱ భరచము శ్రీ బట్టు ఱ లసుఖ్ాునభుఱఱో ద్ఽకిథ ల ైవిధాుతుో 
భనుం గభతుుంచళచిన. బగళుంత్ణడు త్న బక ో ఱక  ఎఱా శహామడత్ాడధ  శ్రీ బట్టు ఱ  విళరచుంఙాయు. 
శ్ర ీఴుంకయుఱ  దే్ళదే్ళుతు యత్ాభున రతే్ుకుంగస ళసో ఘిుంఙాయు. 
 

శ్రీ రసధాకఽవు ళసవహో  ి– ‘ద్ుభోభు’ అనగస కోరచక అతు కూడా అయథుం ఉుంది్. రద్ుభుోడు భనశసనక  
అధిదే్ళత్. రద్ుభోయూుంఱో బగళుంత్ణడు భన భనశసఱఱో కోరచకఱ  కలిగచుంచి శఽఴహు యుంయక  
కసయణభ్త్ణనాోడు. 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

68ళ ళలో కభు - 11 ళ ేజీ 

ధయాచకీభు యచయత్ – ఇకకడ కోరచకఱ  తీయిడుం అనగస బక ో ఱ మ్నక్షేచా న యలేయడుం. ఆత్ాజాఞ నభు, 
బగళతే్సళ అనేవి అత్ణుతో్భమ ైన కోరచకఱ . లసటి్తు తీరేిలసడు రద్ుభుోడు. 
 

శ్రీ కఽవు ద్తో్ బయద్ాాజ ‘ద్ుభోభు’ అుంటే్ ‘ఫఱభు’ అనే అరసథ తుో ఙెతృసియు. ద్ుభోమ్ వితో్మ్ ఫఱేऽహ చ 
– అతు మేది్తూకోఴభు (1.20.11)ఱో ఉనోది్. దీ్తు రకసయభు విళేవమ ైన, అనుంత్మ ైన ఫఱభు కఱలసడు 
రద్ుభుోడు. రకఽవు మ్ ద్ుభోమ్ ఫఱమ్ మశు ఇతి రద్ుభోః. శ్రీ ఫఱదే్ళ విద్ాుబూవణ కూడా ఇదే్ 
భాలసతుో  ఙెతృసియు. 
 

650. అమిత్వికీభః 
- ెద్ు  ెద్ు , కొఱ ళజాఱరసతు, అడుగుఱ  కలిగచనలసడు. 
- అమిత్ ఫఱరసకభీభుఱ  కలిగచనలసడు. 

ఒుం అమిత్వికీభామ నభః 
 

ఈ ది్ళునాభభు 55ళ ళలో కుంఱోన, 68ళ ళలో కుంఱోన కీరచో ుంఫడునది్. 
55ళ ళలో కభు. 519ళ నాభభు. అమిత్వికభీః – జీలో వినయత్ా స్సక్ష ీభుక ుంద్ః అమిత్వికభీః 
68ళ ళలో కభు. 647ళ నాభభు. అమిత్వికభీః – అతుయుదా్ః అరతియథః రద్ుభోః అమిత్వికభీః 
‘వికభీ’ అనో ద్ాతుకూ (1) అడుగు (ద్కభీభు) (2) ఴకూో  ఱేద్ా రసకభీభు అనే ర ుండు అరసథ ఱ నాోయ. 
 

519ళ నాభభు ‘అమిత్వికభీః’ విళయణ –  

శ్రీ బట్టు ఱ  – ‘ఴకూో’ అయథభుఱో – బగళుంత్ణడు శకఱఴకూో భూరచో . 
శ్రీ ఴుంకయుఱ  – ‘ఴకూో’ భరచము ‘అడుగు’ అయథుంఱో – ఎద్యుఱేతు ఴకూో గఱలసడు భరచము శ్రీలసభనభూరచో . 
 

647ళ నాభభు ‘అమిత్వికభీః’ విళయణ –  

శ్రీ బట్టు ఱ  – ‘అడుగు’ అయథభుఱో – భూడు ఱోకసఱ  ఆమన అడుగుఱక  ఙాఱళు. 
శ్రీ ఴుంకయుఱ  – ‘ఴకూో’ అయథుంఱో –  స్సటి్ఱేతు రసకభీభు కఱలసడు. 
 

శ్రీ బట్టు ఱ లసుఖ్ు – తిరఱోకుేऽహ అయుళవహత్ వికభీత్ాాత్ తిరవికభీః అమిత్వికభీః . తిరవికభీ (లసభన) 
అళత్ాయుంఱో భూడుఱోకసఱ  ఆమన భూడు అడుగుఱక  ఙాఱతు అమిత్వికీభుడు. 
 

శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ ‘అమిత్’ అనగస ‘అనేక’ అనే భాళుంఱో లసుఖ్ాుతుుంఙాయు. బగలసనడు అనేకమ ైన 
తృసద్భుఱ  కలిగచమునాోడు గనక అమిత్వికీభుడు. శషశరశ్రరసష  ుయువః శషస్సర క్షః శషశరతృసత్ – అతు 
ుయువశకోుంఱో ఉనోది్. 
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మాభునుం జఱభాశీత్ు ద్ేళద్ళేః తిరవికభీః 
వహథ త్ః కభఱశుంబూత్ నఽణాుం చ శగతిరద్ః. 
మభునాతీయభున ఉనోట్టళుంటి్ తిరవికభీుడు అమిత్మ ైన ఴకూో గఱాడు. అమిత్మ ైన కభీభుగఱలసడు. 
శగతితుఙేిలసడు. ఒుం అమిత్వికభీామనభః. 
 

శ్రీ ఴుంకయుఱ లసుఖ్ు – అమిత్ః అత్ణలిత్ః వికభీః అశు ఇతి అమిత్వికభీః. అ-శుింవహత్ వికమీ్న లస. ఆమన 
ఫఱభునక  ఎద్యుఱేద్. ఎళయూ ఆమనన శిుంవహుంచఱేయు. కనక ఆమన అమిత్వికభీుడు. 
 

శ్రీ రసధాకఽవు ళసవహో  ిఇుంత్క భుుంద్ నాభభు ‘రద్ుభోః’త్ో ఈ ‘అమిత్వికభీః’ నాభాతుో అనశుంధిుంఙాయు. 
రద్ుభుోడు భనశనక  అధితి. భనోఫఱుంత్ో ళుళషరచస్సో డు. కనక అమిత్వికభీుడు. 
 

శ్రీ చినామానుంద్ – శ్రీభనాోరసమణుడు శయాఴకూో భుంత్ణడు. కనక ఆమన వికభీుంత్ో స్సటి్ళఙేి వికభీుం 
భరొకటి్ ఱేద్. 
 

శ్రీ ఫఱదే్ళ విద్ాుబూవణ ఫాఱకఽవణు తు లీఱాయుంగస ఈ నాభభున లసుఖ్ాుతుుంఙాయు. అతివికమీిణాభహ 
ఙాణూరసద్ీనామ్ శఱే ళై వినాఴనాత్ అమిత్వికభీః. అతిఫఱళుంత్ణఱ ైన ఙాణూరసద్ఱన కేళఱుం ఆట్ ఱ కకన 
నాఴనుం ఙేవహనలసడు అమిత్వికభీుడు. 
 

ఇఱా వివిధ లసుఖ్ాునకయోఱ వివిధ బగళద్నబళభుఱ ద్ాారస భనక  శ్రీతులసశతు కఱయుణగుణభుఱ 
ధాునభునుంద్ ల ైవిధుమ ైన భాధయుుం ఱభిశో నోది్. 
 

 

 

 

(1) శీ్ర నయవహుంషన్ కఽవు భాఙారచ ఆుంగో యచనక  ఇద్ ిత్ఱె గు అనలసద్భు.  
(2) బగళద్ీగ త్ ళలో కభుఱ త్ాత్ియుభు గీత్ాెరస్, గోయఖ్ూర్ రచయణనుండు.  
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కహలనమేినివే ళౌర ిః వూరిః వూరజనవేవరిః |  
త్రరలోకహత్మా త్రరలోకేవిః కవేఴిః కవేృవే సర ిః || (69) 

 

పహఠహాం్రమ : 
 

కహలనమేినివే వీరిః ళౌర ిః వూరజనవేవరిః |  
త్రరలోకహత్మా త్రరలోకేవిః కవేఴిః కవేృవే సర ిః || (69) 

 

 
 
మ ాందగహ ఈ ళలో కమ నకు వివిధ పహఠమ లునమనయని మనాం గమనిాంచమయౌ. మనాం ఎాంచకునన పహఠహనిన 
బట్టి 649, 650 నమమమ లు ఇలా ఴవెహత య. (1) వీరిః, ళౌర ిః  (2)  ళౌర ిః, వూరిః (3) ళౌర రవవరిః, వీరిఃళౌర . 
 

648. కహలనమేినివే 

- కహలచకమీ నకు అాంచ అయన అవిదయ (అజఞా నమ )న విధవాంషాం చేవేలహడు. 
- కహలనేమి అనే రహక్షషని షాంసర ాంచినలహడు. 
- కహలమ నకు అధిత్ర అయన షఽరయయనికి మారగనిరేదవాం చేవేలహడు. 
- కహలచకమీ నకు అతీ్ణడు అయనలహడు. 

ఒాం కహలనమేినిఘ్నన నమిః 
 

‘నేమి’ అాంటే్ చకమీ నకు బయట్ట అాంచ (ట్టి ). ‘నిసనమ ’ అాంటే్ షాంసర ాంచట్. కహలచకమీ  అవిదయకు 
చిసనమ . అవిదయన నమవనాం చేవే జఞా నషవరూుడ ైనాందన భగఴాం్ణడు ‘కహలనేమినివే’. ఇాందకు వౄీ 
భట్టి లు ఉదమసర ాంచిన ళలో కమ  – 

అవిదమయఖ్ాయ చ యా నేమిిః కహలచకషీయ దరధరహ 
వెహమయీయాం షమావృీ్య విగసీమ్ విధనోత్ర చ 
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కహలచకమీ నకు దరధరమ ైన నేమి (అాంచ) అవిదయ. కహని ననమనవయీాంచినుడు అది (ఆ చకమీ ) ్న 
రూున కోలోఴున. 
 

వౄీ ఎమ్.వి. రహమానజఞచమరయ –కహలచకమీ  అనగహ కయౌరభటఴమ నకు చిసనమ .  భగఴాం్ణడు 
దిఴయక్షేత్మర లలోన, ుణయషథలాలోన నిలహషాం ఉాండడాందమవరహ కయౌరభటఴమ ైన అవిదయన నమవనాం చేవెహత డు. 
కనక భగఴాం్ణని నమమమ  ‘కహలనేమినివే’. ఈ నమమమ  గ ర ాంచి నిరయకితలో ఇలా చ పహరయ – 

కహలచకీషయ యా నమేిిః అవిదమయఖ్ాయ చ దరధరహ 
త్మాం నమవయత్ర యళహావెౌ కహలనమేినివేషాా్ిః  
నలహక్షరో మనరయాం అవిదమయమూలమోచకిః 
కహలమ  అనే చకహీనికి ట్టి  అజఞా నమ  (కయౌ కలాశమ ). అట్టి అజఞా నమనిన విధవాంషాం చేవేలహడు 
‘కహలనేమినివే’. ఇది నలహక్షరవ మాం్రమ . అవిదయకు మ్యౌకమ ైన కహరణమనిన త్గలగ షత ాంది. 
ఒాం కహలనేమిఘ్నన నమిః. 
 

వౄ ీరహధమకాశుళహవత ర – అవిదయ కహరణాంగహ జనన మరణ చకాీంలో ర భరమిాంచడాం అాంటే్ కహలచకాీంలో 
చికుుకొనడమే. వౄీసర ని ఆవయీాంచినటో్యతే్ ఆయన కరాబాంధమలనాండి విమ కితని కయౌగ ాంచి ునరజనా 
లేకుాండమ చేవెహత డు. కహలుని (యమ ని) భయాం లేకుాండమ చేవెహత డు. 
 

వౄ ీవాంకరయల లహయఖ్య – కహలనమేిాం అషరాం నిజఘాన ఇత్ర కహలనేమినిఘా. కహలనేమి అనే అషరయని 
షాంసర ాంచినలహడు కహలనేమిఘ నడు.   
కహలనేమి మారవచని కుమారయడు. షమ దర ని మి్ణర డు. కహలనేమి కుమారెత బాాంద జలాంధరయని 
విలహసమాడిాంది. సనమాం్ణడు లక్షాణ పహర ణషాంరక్షణమరథమ ై షాంజీఴనిని తీషకొనిరహఴడమనికి లళ్త ాండగహ 
అ్నికి కహలనేమి ఆట్ాంకాం కయౌవెహత డు. సనమాం్ణని చేత్రలో కహలనేమి స్ణడయాయడు. మరల కహలనేమి 
కాంషనిగహ జనిాాంచి కాశణు నిచే్ మరణ ాంచమడు. వౄీ కాశుద త్  భరదమవజ భటగఴ్ాం (10.51.42 నాండి 
ఉదమసర ాంచమరయ – కహలనమేిిః స్ిః కాంషిః. వౄీ రహధమకాశుళహవత ర కూడమ కాంషఴధ ఆధమరాంగహ ఈ నమమమ న 
లహయఖ్ాయనిాంచమరయ.   
 

వౄీ ష్యదేలో లహవశీ – కహల-షమయాం, నేమి-చకాీం, వే-లళ్ుట్. కహలనేమినివే – కహలచకమీ న 
నడిాంచేలహడు. షఽరయయనికి మారగాం చ ేలహడు (షఽరయగమనమనిన నిరేదవృాంచేలహడు). 
 

వౄీ చినాయానాంద – ‘షమయాం’ అనేది మనషుకు మా్రమే అఴగ్మయయయ (కయౌాంచిన) క రమాణాం. 
రమా్ణాడు దీనికి (మనషకు, కహలానికి) అతీ్ణడు గనక ‘కహలనేమివే’. 
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ధరాచకీమ  రచయ్ – భగఴాం్ణడు మానఴులకిచిాన అమూలయమ ైన బసృమత్ర ‘షమయాం’. ఇది గడివేత  
మళ్ళు త్రర గ రహద. కనక మనకునన షమయానిన భోగలాలషలో ఴయరధాం చేయకుాండమ, ూరవకరాల 
బాంధమలన విమ కిత చేషకోఴడమనికి, కొ త్  బాంధమలు రహకుాండమ ఉాండడమనికి లహడుకోలహయౌ. అలా షమయానిన 
షదివనియోగాం చేషకొననలహరయ భగఴాం్ణని అనగసీాంఴలన మోక్షానిన ప ాంది కహలానికే అతీ్ణలౌత్మరయ. 

 
ఉభయదలేరేయలత్ో కూడ ిదెద ళశేలహసనాంె ైఊరగే చనన మలయ వెహవమి. వికీడయిా చి్రాం. 

 

649. ళౌర ిః 
      వీరిః 
 

వౄీ భట్టి ల లహయఖ్య రకహరాం ‘ళౌర ిః’ అనే నమమాం రెాండుమారయో  ఴషత ాంది. 
37ఴ ళలో కమ . 342ఴ నమమమ . ళౌర ిః – అళలకిః త్మరణిః త్మరిః వూరిః ళౌర ిః జనవేవరిః 
67ఴళలో కమ లో ‘ళౌర ిః’ నమమమ  ఴచేా కమీాం వౄీ భట్టి ల పహఠమ లోన, వౄీ వాంకరయల పహఠమ లోన కొాం్ 
భేదాం కనిషత ాంది. 
కహలనమేినివే ళౌర ిః వూరిః వూరజనవేవరిః (వౄీ భట్టి ల పహఠమ  రకహరమ ) 
కహలనమేినివే వీరిః ళౌర ిః వూరజనవేవరిః (వౄ ీవాంకరయల పహఠమ  రకహరమ ) 
కనక ఎలా చఽవనమ ‘ళౌర ిః’ నమమమ  రెాండుమారయో  ఴషతాంది. 
 

ఇాంక ‘వీరిః’ అనే నమమమ  రెాండు లేదమ మూడుమారయో  ఴషత ాంది. 
43ఴ ళలో కమ . 402ఴ నమమమ . వీరిః – వీరిః వకితమత్మాంళేవీతోీ  ధరోా ధరావిద త్మిః 
67ఴ ళలో కమ . 649ఴ నమమమ . వీరిః – కహలనమేినివే వీరిః ళౌర ిః వూరజనవేవరిః (వౄీ వాంకరయల పహఠమ ) 
70ఴ ళలో కమ . 64ఴ నమమమ . వీరిః – అనిరేదవయఴుిః విశణు ిః వీరిః అనాంత్ో ధనాంజయిః 
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‘ళౌర ిః’ నమమమ నకు అరథమ లు 
- వూరయని ు్ణర డు (ఴషదేఴుని మరొక ేరయ ‘వూరయడు’) 
- వూరయల (యాదఴుల) ఴాంవాంలో జనిాాంచినలహడు. 
- త్రరయకుణుురాంలోని ళౌర రహజ ెరయమాళ్. 
 

‘వీరిః’ నమమమ నకు అరథమ లు 
- షదమ ళౌరయఴాం్ణడు, విజయమ  ప ాందేలహడు. 

ఒాం ళౌరయయ నమిః 
ఒాం వీరహయ నమిః 
 

వూరషయ - ఴషదఴేషయ అ్యమ్ ఇత్ర ళౌర ిః. ఴషదేఴునికి వూరయడనే ేరయకూడమ ఉాంది. ఆ వూరయని ష్ణడు 
ళౌర . వూరఴాంవ పహర దరహాలహత్ ళౌర ిః. వూరయలు (యాదఴులలో క ళహఖ్) ఴాంవమ న జనిాాంచినలహడు ళౌర . 
 

ఉ్లాఴరతక దేవమ  (త్రరయకుణుురమ )నాంద ళౌర రహజ ెరయమాళ్ుగహ లలవనలహడు ళౌర . 
 

వౄీ ష్యదేలో లహవశీ – వూరయ్ ఇత్ర ళౌర ిః. వూరయడ ైనలహడు ళౌర . లేదమ వూరఴాంవాంలో ఘనడు ళౌర . 
 

వౄీ వాంకరయలు ‘వీర’ అనే నమమానిన ఇకుడ గశీ ాంచమరయ. ్రయలహత్ర నమమమ న ‘ళౌర ’గహ చ పహరయ. వీరయడు, 
మవేవీరయ షాంననడు ‘వీరిః’. వూరయని ఴాంవాంలో జనిాాంచినలహడు ‘ళౌర ిః’. ఴషదేఴుని ్ాండిర ేరయ 
వూరయడనికూడమ కొనినచోటో్ లహర ళహరయ. 
 

ధరాచకీమ  రచయ్ – మిగ యౌన జీఴులకు భిననాంగహ మానఴులకు రెాండురకహల వ్ణర ఴులునమనరయ. 
(1) అాం్ిఃవ్ణర ఴులు (2) బటసయ వ్ణర ఴులు. వీనిలో అాం్ిఃవ్ణర ఴులన జయాంచడాం మరవ కశిాం. కహని 
వీరయడ ైనలహడు లనదిరగక అాం్ిఃవ్ణర ఴులైె పతో రహడితే్ ఆ య దధాంలో వౄీసర  త్ోడమట్ట ్క లభిషత ాంది. 
 

650 వూరిః 
వూరయడు. 

ఒాం వూరహయ నమిః 
 

వౄీ వాంకరయల పహఠాంలో 69ఴ ళలో కాం ముదట్టపహదాం ‘కహలనమేినివే వీరిః ళౌర ిః వూరజనవేవరిః’ అని ఉాండగహ, వౄీ 
భట్టి ల పహఠాంలో ‘కహలనేమినివే ళౌర ిః వూరిః వూరజనేవవరిః’ అని ఉాంది. కనక వౄీ వాంకరయల పహఠాం రకహరాం 
‘వూరిః’ అనే నమమాం కుమారయ ఴషత ాంది. అది 37ఴ ళలో కాంలోనిది (341ఴ నమమమ ) – అళలకిః త్మరణిః త్మరిః 
వూరిః ళౌర ిః జనవేవరిః. వౄీ భట్టి ల పహఠాం రకహరాం ‘వూరిః’ నమమమ  రెాండుమారయో  ఴషత ాంది. 
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37ఴ ళలో కాం. 341ఴ నమమమ . వూరిః – అళలకిః త్మరణిః త్మరిః వూరిః ళౌర ిః జనవేవరిః 
69ఴ ళలో కమ . 650ఴ నమమమ . వూరిః – కహలనమేినివే ళౌర ిః వూరిః వూరజనవేవరిః 
341ఴ నమమమ న భగఴాం్ణని ళౌరయగ ణాం రాంగహన, 650ఴ నమమమ న రహమాఴత్మరరాంగహన వౄీ 
భట్టి లు లహయఖ్ాయనిాంచమరయ. 
 

వౄీ ష్యదేలో లహవశీ –  

341ఴ నమమమ . వూరిః – ఎదరయలేని రహకమీమ  కలలహడు. 
650ఴ నమమమ . వూరిః – దేవ కహల దిక్ విభటగమ ల సదద లు లేనిలహడు. భకుత లకు ఎదరయలేని 
ఴరమ యౌచేాలహడు. వివవమాంత్మ లహయత  చ ాందినలహడు. మి్ణర డు (షఽరయయడు), ఴరయణ డు, అగ న రూమ లలో 
అనిన షమయమ లాందన తే్జర లేో లహడు. 
 

651. వూరజనవేవరిః 
వూరయల ైనలహర కి రభ ఴు. 

ఒాం వూరజనేవవరహయ నమిః 
 

వూర జనమనమమ్ ఈవవరిః వూరజనవేవరిః – సనమాం్ణడు, షగవఴీుడు, జఞాంబఴాం్ణడుఴాంట్ట మవేవీరయలకు 
రభ లైన వౄీరహమచాందర డు వూరజనేవవరయడు. 
 

ఇాందమర ది దేఴ్లకు రభ లైనాందన భగలహనడు వూరజనేవవరయడని వౄీ వాంకరయలు లహయఖ్ాయనిాంచమరయ. 
 

వౄీ ష్యదేలో లహవశీ – చయౌాంచేఴన్నన ఆయననాండి ఉదావిాంచన. 
 

వౄీ రహధమకాశుళహవత ర – భగలహనడు ఇాందమర ది దేఴ్లకు, అరయజ ననిఴాంట్ట మానఴులకు,  షగవీఴుడు, 
సనమాం్ణడు ఴాంట్ట లహనరయలకున రభ ఴు గనక వూరజనేవవరయడు.   
 

వౄీ బలదేఴ విదమయభూశణ – కాంవెహదలన షాంసర ాంచిన వౄీకాశణు డు వూరఴాంవాంలోనిలహర కి అధిత్ర. 
 

652. త్రరలోకహత్మా 
- భకుత లన అనగశీ ాంచడాం కోషాం మూడు లోకమ లాంద షదమ షాంచర షఽత  ఉాండేలహడు. 
- మూడు లోకమ లన చయౌాంజేవేలహడు. 
- మూడు లోకమ లలోన షకలమ లకున అాం్రహ్ా. 

ఒాం త్రరలోకహ్ాన ేనమిః 
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యవెహు్త్యేన లోకహన్ తీరన్ భకహత నగసీకహమయయా 
గచఛతీత్ర  త్రరలోకహత్మా ఴషవరోు  భూత్రదమయకిః 
భకుత లన అనగశీ ాంచడాంకోషాం ఎలోుడు మ లోో కమ ాంద త్రరయగ ్ణాండేలహడు త్రరలోకహ్ా. ఈ నమమమ  
అవహి క్షరవ మాం్రమ . ఐవవరయరదమ . ఒాం త్రరలోకహ్ానే నమిః. 
  
అ్ – చయౌాంచట్ (అ్ వెహ్్య గమనే) – అనే ధమ్ణఴునాండి ‘ఆ్ా’ వబదాం అరహథ నిన గశీ ాంచి వౄీభట్టి లు ఈ 
నమమానిన లహయఖ్ాయనిాంచమరయ. తీరన్ లోకహన్ అ్త్ర ష్్మ్ గచఛత్ర. వౄీ వి.వి. రహమానజన్ వౄీ నమాాఱీవరయ 
త్రరయలైముళి (6.9.5)నాండి చకుని ఉదమసరణ చ పహరయ. అాందర కీ అాందబటట్టలో ఉాండడాంకోషాం వౄీసర  
మూడు లోకహలలోన షదమ త్రరయగ ్ూ ఉాంట్టడట్. 
 

వౄీ ష్యదేలో లహవశీ ఈ అనభలహనిన మర కొాంచ ాం విషతర ాంచమరయ. భగఴాం్ణడు త్రరలోకహలలోన త్రరగడమే కహద. 
మూడు లోకహలలోన రత్ర చలనమనికి చ ై్నమయనికి కూడమ కహరణాం వౄీసర యయ. 
 

వౄీ వాంకరయలు ‘ఆ్ా’ అనే వెహమానయమ ైన భటఴాంత్ో లహయఖ్ాయనిాంచమరయ. ్రయాణమమ్ లోకహనమమ్ 
అాం్రహయమి్యా ఆత్మా ఇత్ర త్రరలోకహత్మా. మూడు లోకమ లలోన అాం్రహయమిగహ ఆ్ాయ ైనలహడు 
త్రరలోకహ్ా. ఇకుడ మ లోో కహలాంటే్ భూమి, అధోలోకహలు, ఊరధవలోకహలు. వౄీ చినాయానాంద జఞగీత్, షవన, 
షశణత  అఴషథలని చ పహరయ. 
 

మగధమ మాండలే విరమవేమధే ధరహవృీ్ిః 
షాంవథత్ో లోకనమధమత్మా దేఴదేలో జనమరదనిః 
మగధ దేళహన ఉనన త్రరలోకనమధడు. భకుత లన అనగశీ ాంచడమనికి మ లోో కహలకు లఱళులహడు. 
 

653. త్రరలోకవేిః 
మూడు లోకమ లకు రభ ఴు. 

ఒాం త్రరలోకళేహయ నమిః 
 

త్రరలోకహనమమ్ ఈవ్యా త్రరలోకవేిః. మూడు లోకమ లకు రభ లైనాందన త్రరలోకేవుడు. వౄీ నమాాఱీవరయలహర  
రవదధ  పహవురమ  ‘అగల గ లేో న్’  (త్రరయలైమోళి 6.10.10) ఆయనన మూడులోకమ లకు అధిత్రగహ 
ఴర ుాంచచననది. 
 

ఈ భటలహనేన వౄీ వాంకరయలు మర ాం్ వివెహత రాంగహ త్ యౌపహరయ – ్రయో లోకహిః ్దమజాయా వేవశణ వవేశణ కరాష 
ఴరతనత  ఇత్ర త్రరలోకవేిః. మూడు లోకమ లు ఆయన ఆజాన అనషర ాంచి ్మ ్మ విధలన నిరవర తాంచన. 
ఏవహ లోకపహల లోకవేిః (కౌఴ్కీ 3) – అని వౄ ీరహధమకాశుళహవత ర వీు్ణలనాండి ఉదమసర ాంచమరయ. 
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వుభమావెహదయ భూభటగాం పహర గోజ త్రశుర ే్థమ 
దేఴాం విళవేవవరహఖ్యనత  వథ్మే్య షవగోచరహత్. 
పహర గోజ త్రశురహన లేాంచేవయ నన విళేవవవరయడు. 
 

654. కవేఴిః 
- షాందరమ ైన కేవమ లు గలలహడు. 
- దిఴయషగాంధభర ్మ ైన వృరోజమ లు గలలహడు. 
- బరసాకున, వృఴునకున మూలమ ైనలహడు. 
- షఽరహయదల కిరణమ లకు కహరణమ ైనలహడు. 
- ‘కేవృ’ అనే రహక్షషని షాంసర ాంచినలహడు. 
- వ్ణర ఴులన డిాంచేలహడు. 
- షకల జలమ లైె ఆధి్యమ  కలలహడు. 
- (మోక్షమ త్ో షవే) అనిన షఖ్మ లైె ఆధి్యమ  కలలహడు. 

ఒాం కవేలహయ నమిః 
 

ఈ నమమమ  రెాండుమారయో  ఴచాన. 
3ఴ ళలో కమ . 23ఴ నమమమ . కేవఴిః – నమరవాంసఴుిః వౄీమాన్ కవేఴిః ురయవతో త్మిః 
69ఴ ళలో కమ . 654ఴ నమమమ . కేవఴిః –త్రరలోకహత్మా త్రరలోకవేిః కవేఴిః కవేృవే సర ిః 
 

‘కేవఴ’ నమమమ న వివిధ ధమ్ణఴులు, వబదమ ల ఆధమరాంగహ వివిధ లహయఖ్ాయ్లు విఴర ాంచమరయ. 
కేవ – జుట్టి ; కేవ – కిరణమ ; కమ్ – న్నరయ; కమ్ – షఖ్మ ; క-అ-ఈవ-ఴ – త్రరమూరయత లు; కిోస్ – డిాంచట్ 

 

కవేఴిః కేోవవే లోక ేద ైవరూయేణ క్షతి్ౌ వథ్ిః 
మధరహఖ్యే మవేక్షతే్ేర లహరహణవెహయమ దివజ 

కేోవమ లన సర ాంచేలహడు కేవఴుడు. మధరయాంద, లహరహణవయాంద కలడు. 
 

ళలభనమిః కళేహ యషయ ష కవేఴిః. షాందరమ ైన జుట్టి  కయౌగ నలహడు కేవఴుడు. ‘కేవమ లు’ అాంటే్ జుట్టి  అని 
వెహధమరణాంగహ లహడే దమే. ‘ఴ’ అాంటే్ కేవమ లన ‘షాందరమ ైనవి’గహ రవాంవాంచే ధమ్ణఴు (కళేహదోవऽనయ 
్రవెహయమ్ ఇత్ర రవాంవెహయామ్ ఴిః) అని వౄీ భట్టి లు విఴర ాంచమరయ. 23ఴ నమమ విఴరణలో వౄీ భట్టి లు ఇలా 
చ పహరయ. షరహవధికయ్, దిఴయవెౌాందరయమ  అనేవి భగఴాం్ణని గ ణమ లు. ఆయన ‘రవషత  - వనగధ - న్నల - 
కుట్టల - కుాం్లమ లు’ కయౌగ య నమనడు.  
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వౄీ రహధమకాశుళహవత ర ఈ అనభలహనిన మర కొాం్ విషతర ాంచమరయ. వౄీ నావాంసమూర తగహ భగలహనని కేవమ ల 
వెౌాందరయమ  ఎనలేనిది. వౄీరహమ ని జుట్టి  ‘వృఖీ కనకమాలయా’ (బాంగహరుదాండ ఴాంట్టది) అని మారవచడు 
ఴర ుాంచమడు. బటలకాశణు ని మ ఖ్మ  ‘కుట్టల కుాం్లమ్ కోమలాననమ్’ అని గోకలు ఴర ుాంచమరయ. 
వౄ ీవాంకరయల భటశయమ  రకహరమ  – అభిరూపహిః కళేహిః యషయ ష కవేఴిః. ఆయన దిఴయమాంగళ విగసీ 
వెౌాందరయమ  ఴాంట్టదే ఆయన కేవ వెౌాందరయమ . 
 

వౄీ నమాాఱీవరయ త్రరయలైమోళి (7.7.9)లో భగఴాం్ణని కేవ వెౌాందరయమ న, ర మళమ న ఴర ుాంచమరయ – 
ఆయన కేవమ ల నలోదనాం రళయకహలాంనమట్ట అాంధకహరాంఴాంట్ట నలోదనమని మ ాంద అనకొనమనన. కహని 
ఆ పతో యౌక చమలద. ఆయన కేవ వెౌాందరయాంత్ో దేనినైనమ పతో లాడాం వెహధయాం కహద. ఆయన జుట్టి నాండి లలుఴడే 
్ణలవ ర మళాం నమ ఆ్ాన ూర తగహ ఴవాం చేషకొననది. అది నమకు షాంూరుాంగహ అనభలైకలేదయమే. 
 

‘ఴ’ అాంటే్ షగాంధమ  – అనే అరథాంలో కూడమ ‘కేవఴ’ నమమానిన లహయఖ్ాయనిాంచమరయ. లహనిత  గాంధయనిత  ఇత్ర లహిః 
కవేిః యషయ ఇత్ర కవేఴిః. ర మళభర ్మ ైన కేవమ లు కలలహడు కేవఴుడు అనన ఈ లహయఖ్య ైెన చ న 
నమాాఱీవరయ షత త్రకి షర పతో ్ణాంది. 
 

క-బరసా, ఈవ-వృఴుడు – వీర దదర కి మూలమ ైనలహడు కేవఴుడు. ఇాందకు వౄీ భట్టి లు, వౄీ వాంకరయలు కూడమ 
సర ఴాంవమ  (3.88.48)నాండి ఉదమసర ాంచమరయ. 
క ఇత్ర బరసాణో నమమ ఈళలऽసమ్ షరవ దశే నమమ్ 

ఆలహమ్ ్లహాంగ ేషాంభూత్ౌ ్వెహాత్ కవేఴ నమమాన్ 

ఈవవరయడు ఇలా అనమనడు – ఒ జనమరదనమ! ‘క’ అాంటే్ బరసా. ‘ఈవ’ అనగహ నేన (వృఴుడన). మేమిదదరమ  
కూడమ న్న వరవరమ నాండే ఉదావిాంచమమ . అాందకే న్నఴు కేవఴుడఴనబడుచనమనఴు. 
 

నమరహయణోనిశ్ణత  – షాఴి పహర రాంభాంలో రమురయశణడ ైన నమరహయణ డు పహర ణ లన షాఴిాంచమలని 
అనకొనమనడు. అుడు మ ాందగహ శ రణయగరయాడు ుట్టి డు. ఆ ్రయలహ్ ాంచభూ్మ లు 
నమరహయణ నినాండే ుట్టి య. నమరహయణ నినాండే బరసా, ఇాందర డు, రయదర డు జనిాాంచమరయ. మరవచి, 
కవయుడు ముదల ైన రజఞ్ణలు జనిాాంచమరయ. నమరహయణ నినాండే అశి ఴషఴులు, ఏకహదవ రయదర లు. 
దమవదళహది్ణయలు, షకల లేదమ లు ఆవిరావిాంచమయ.  ఈ రకాంగహ చరహచర జగ త్ాంత్మ నమరహయణ నినాండే 
ుట్టిాంది. 
 

‘కేవమ లు’ అాంటే్ ‘కిరణమ లు’ అనే అరథాంలో వౄీ వాంకరయలు మరొకభటఴాం చ పహరయ. అాందకు మవేభటర్ాం 
(!2.328.43)నాండి రమాణాం చ పహరయ. 
అాంవలో యయ రకహవాంత్ ేమమ తై్ ేకవే షాంజా్ఞత్మిః 
షరవజఞా ిః కవేఴాం ్వెహాత్ మామాసృిః దవిజష త్మాిః 
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షఽరయయనినాండి లలుఴడే కిరణమలు నమ అాంవలే. కనక షరవజాుల ైన బటర సాణ లు ననన ‘కేవఴ’ అాంట్టరయ. 
 

వౄీ రహధమకాశుళహవత ర విశణు ురహణాంనాండి మరొక భటఴాం చ పహరయ. అషరయల బటధలనాండి రక్షిాంమని బరవేాది 
దేఴ్లు మురెట్టి కొననుడు నమరహయణ డు ్న రెాండు కేవమ లన (కట్ట త్ లోనిది, మరొకట్ట నలోనిది) 
ెర కిచఽ, ఈ రెాండు కేవమ లు బలరహమకాశణు లుగహ షాంభవిాంచి భూభటరమ న ్గ గాంచనని చ పహడు. 
ఏఴమ్ షషఽత యమానషత  భగలహన్ రమవేవరిః 
ఉజఞజ వాే్ానిః కళేౌ వ్ కావహు  మవేమ నే 
ఉలహచ చ షరహనతే్ౌ మత్ుేళహ ఴషధమ్లే 
అఴతీరయ భ లోభటరకేోవ వేనిమ్ కర శయత్ర – విశణు ురహణమ  5.1.59,60 

(ఈ ళలో కహనికి అరథాం రెాండు కేవమ లు బలరహమ కాశణు లుగహ అఴ్ర ాంచమయని కహద. అషరయలన 
రూుమాడమనికి భగఴాం్ణని రెాండు కేవమ లు చమలునని – అని లహయఖ్ాయ్ విఴర ాంచమరయ.) 
 

వౄీ ష్యదేలో లహవశీ – కిోస్ - విబటధనే - డిాంచట్. కిోళహనత్ర, కిోవయత్ ేలహ అనేన ఇత్ర కవేఴిః. ్న వ్ణర ఴులన 
డిాంచేలహడు కేవఴుడు. 
 

వౄీ ష్యదేలో లహవశీ చ న మర  రెాండు భటఴమ లు  ‘కమ్’ అనే  ధమ్ణఴునకు జలమ , షఖ్మ  అనే 
అరహథ లైె ఆధమరడి ఉనమనయ. (1) జలమ్ ్మీశి ఐవవరయ భటలహయ ఇత్ర కవేఴిః. జలమ నకు అధిత్ర 
కేవఴుడు. (2) ఐశ క, ఆమ ఴాక షఖ్మ లకు అధిత్ర కేవఴుడు. 
 

‘కేవృ’ అనే రహక్షషని చాంనలహడు కేవఴుడు. ్రయలహత్ర నమమమ  ‘కేవృవే’ విఴరణలో ఈ అరథమ  మర ాం్ 
విులమ గహ త్ లుబడిాంది. 
 

65. కవేృవే 

- ‘కేవృ’ అనే రహక్షషని చాంనలహడు. 
- అగ న, షఽరయ, ఇాందర, లహయ ఴు ఴాంట్టలహరోన లహర  కహరయమ లలో నిరేదవృాంచలహడు. 

ఒాం కవేృఘ్నన నమిః 
 

కవేృ నమమానమమ్ అషరమ్ స్లహన్ ఇత్ర కవేృవే. ‘కేవృ’ అనే రహక్షషని చాంనలహడు ‘కేవృవే’ (కేవృఘ నడు?) 
(వౄీ ఏలూార  మ రళ్ళధరరహఴు భటగఴ్ాం రచన నాండ)ి బలరహమకాశణు లన ఴధిాంచడమనికి కాంషడు ‘కేవృ’ అనే రహక్షషని 
ాంపహడు. ఆ కేవృ ్న రహక్షషమాయత్ో విరవ్మ ైన అవవరూాం ధర ాంచి అ్యాం్ భయాంకరాంగహ లేరల ో లోనికి 
జొరబడము డు. కాశణు డది గీశ ాంచి వాంసనమదాం చేషఽత  దమనికెదరయ నియౌచమడు. ఆ గ ఱఱాం షకియౌషఽత  కాశణు నిమీదికి ఉర కిాంది. 
నాందషఽదనడు గరయ్ాాం్ణడు పహమ న ట్టి కొననట్టో గహ దమని లనగహళ్ు రెాండఽ డివట్టి కొని లాగ  ఴదలాడు. 
ఆ ఴూుకు మవేసయాం అలోాం్దఽరహన డి, మూర ఛయోౌ, లేచి మళ్ళు కాశణు నిెైబడుది. యళలదమ ్నయ డు ్న 
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లహమభ జఞనిన ఆ ్ణరాంగాం నోట్ జొనిపహడు. కొయౌమిలో కహలు్ణనన ఇనకమిాని పతో యౌన ఆ చేయ షరశ ్గ యౌనాం్నే 
ఆ గ ఱఱాం దాంత్మలు జలజల రహలాయ. భగలహనని సషతాం క్షణక్షణమనికి ెర గ  ఆ గ ఱఱు గొాం్ణ కోీ విని అడుగ ాంచిాంది. ఆ 
సయాం ఊరహడక ప టి్ ఉబ్బి బూరట్టయోౌ చ మరయషఽత  గ డుో  మిట్కర షఽత  లద ద  విడిచి  నేలబడి ్ననకొని పహర ణమలు 
విడిచిాంద.ి దమని నోరయ దోషాండులా బరదదలయాంది. అాం్ కాశణు డు దమని ఴకహత రాం్రాంనాంచి ్న సవెహత నిన లయౌకి తీళహడు. 
ఆ అదాత్మనికి దివిజులు మవేవారయమాంది రషత త్రూరవకాంగహ ుశఴాఴి  కుర ాంచమరయ. లేరల ో  మళ్ళు కళకళలాడిాంది.  
 

వౄీ ష్యదేలో లహవశీ విఴరణ – వే - లళ్ుట్; కేవృ - కేవమ లు కయౌగ నలహరయ. అగ న, షఽరయయడు, లహయ ఴు,  
ఇాందర డు ఴాంట్టలహరయ. ఉదమసరణకు అగ నయొకు కేవమ  ప గ. ఇాందర ని కేవమ  మ రయు. యాషుని 
నిరయకతమ  (12.24,25)లో వీని విఴరణ ఉాంది. ఇాందకు రమాణమ ైన ఋగేవదమాం్రమ  – 

్రయిః కవేృనమ ఋథమ విచక్షత్ ేషాంఴ్ుర ేఴ్ ఏక ఏవహమ్ 

వివవమకేో అభిచఴేి వచీభిరహదా జ్ఞరకేషయ దదాళ ేన రూపహమ్ 

అగ న, షఽరయ, ఇాందర, లహయ ఴులు ్మ కరతఴయమ లు నిరవశ ాంచేలా చేవేలహడు గనక భగలహనడు కేవృవే. 
 

ఇాంకహ ‘కేవృ’ అనే దమనికి గ ఱఱమ , సాదయమ , ఆ్ా ఴాంట్ట అనేక అరహథ లునమనయ. వీని ఆధమరాంగహ వౄీ 
ష్యదేలో లహవశీ ెకుు లహయఖ్ాయనమలు చ పహరయ. 
 

656. సర ిః 
- చాని వరవరచమఛయ కయౌగ నలహడు. 
- ్న భకుత ల దిఃఖ్మ న సర ాంచలహడు. 
-షాంవెహరభయమ న షమూలమ గహ నమవనమ  చేయ లహడు. 
- రళయకహలమ న జగమ న సర ాంచలహడు (నమవనమ  చేయ లహడు). 

ఒాం సరయయ నమిః 
 

చాని వరవరఛమయ (సర ్ ఴరుమ ) గలలహడు సర .  భకుత ల దిఃఖ్మ లన సర ాంచలహడు సర . భకహత నమాం 
దిఃఖ్సరణమత్ ఴరుళేరవేహీ దధర షాా్ిః. వౄీ భట్టి లు ‘చాని ఴరుమ ’ గ ర ాంచి మవేభటర్ ళలో కహనిన 
ఉదమసర ాంచమరయ (ళహాంత్రరవమ  343.39) – ఇడోసౄ్మ్ ... ఴరువా మ ేసర ిః ళేశీీిః ్వెహాత్ సర ర త్ర షాా్ిః. 
నమ ఉనన్ ఴరుమ  సర ్మ . కనక ననన సర యాందరయ. త్రరయమాల ై (2) లోని పహవురమ  – చ ైా  
మామల  ైపతో ల్ మనేి. 
 

వౄీ అణము ాంగహరహచమరయ చ న అరథమ  – ఆర తగఱ  ైసర లహర్. భకుత ల ఆర తని సర ాంచలహడు సర . 
 

వౄీ వాంకరయల లహయఖ్య – (షాంవెహరమ్) సరత్ర ఇత్ర సర ిః – లేదమ – షశే్ ణకమ్ షాంవెహరమ్ సరతీత్ర సర ిః. 
జననమరణ రూమ ైన షాంవెహరహనిన షమూలాంగహ నమవనాం చేవేలహడు సర . 



వీౄ విశణు  షసషరనమమ వెతోత ్రమ  - విఴరణ 

69ఴ ళలో కమ  - 11 ఴ జేీ 

 

వౄీ ష్యదేలో లహవశీ – రళయకహలాంలో రాంచమనిన సర ాంచేలహడు. మనలోని అజఞా నమనిన సర ాంచేలహడు సర . 
 

గ రౌ గోఴరధనమఖ్యే్ణ దేఴిః షరేవవవరో సర ిః షాంవథ్ిః ూజ్ఞ్ిః వెహథ నే. గోఴరధన రవ్ వెహథ నమాంద సర యన 
ేరయత్ో ఉననలహడు. పహమ లన సర ాంచలహడు. షాంవెహర వెహగరహనిన దమట్టాంచేలహడు. భఴబాంధమలన 
త్ రాంచలహడు. అవిదయన సర ాంచేలహడు. 
 

ధరాచకీమ  రచయ్ – చాని రాంగ  మన కాంట్టకి రళహాం్్ కయౌగ షత ాంది. అలాగే సర ్చమఛయ కయౌగ న 
దేఴుని షారణ మన మనషకు రళహాం్్ కయౌగ షత ాంది. ఏద ైనమ కహరహయనికి మ ాందగహ సర నమమషారణాం చేవేత  
విఘానలు త్గలగ త్మయ. ఆ కహరహయచరణలో కయౌగే పహపహలు నవృవెహత య. 
 

వౄీ రహధమకాశుళహవత ర – కయౌషాం్రణోనిశ్ణత  (6.2)లో  చ న రకహరాం కయౌకలాశనమవకమ ైన దిఴయమాం్రమ  – 

సర ేరహమ సర ేరహమ రహమ రహమ సర ేసర ే

సర ేకాశు సర ేకాశు కాశు కాశు సర ేసర ే

 

అననమయయ కీరతన – వఠగోమ ని గ ర ాంచి 

చఽడు డిాందర కి షలభ డు సర -  త్ోడున్నడయగ  దొరమ ని య్డు  
 

కైెఴలయమ నకు గనకుత్మల- త్రో లై వీు్ణలకు దదిదమ ై  
పహఴన ముకరూమ ై విరజకు  నమలైయ నమనడిద  య్డు  
 

కహపహడగ లోకమ లకు షజఞా న- దీమ ై జగత్రకి దేజమ ై  
పహపహ లడగ భఴయోధలకు  త్ేెైయ నమనడిదే య్డు  
 

కరయణమనిధ ిరాంగత్రకి గహాంచీ-  ఴరయనకు లేాంకట్గ ర త్రకి  
నిరత్ర నసో బలషాకేషర కి ద- ్రయడగ  వఠగోమ ని య్డు  
 

 

(1) వీౄ నరవాంసన్ కాశుమాచమర  ఆాంగో రచనకు ఇద ిత్ లుగ  అనలహదమ .  
(2) భగఴదీగ ్ ళలో కమ ల త్మ్రయమ  గవత్మెరస్, గోరఖ్ూర్ రచరణనాండి.  



వీౄ విశేు  షసషరనామ వెతో తరము - విఴరణ 

70ఴ ఱలో కము - 1 ఴ ేజీ 

 
 

 

 

 
 

కహమదఴేః కహమతృహలః కహభూ కహాంతః కాతాగమః |  
అతుమదేవయఴుమవి శేు మవి మోऽనాంతో ధనాంజయః || (70) 

 

 
 
 

657. కహమదఴేః 
- కోమవన కోమకెలన తీమదే దేఴుడె. 
- ురువహరథముల కొఱకు ఆమహధ ాంబడెరహడె. 

ఒాం కహమదరేహయ నమః 
 

వౄీ భట్టు ల రహయఖ్య – కహమాన్ దీఴయతి ఇతి కహమదేఴః. భకుో లు కోమవన కోమకెలన తీమదే దేఴుడె కహమదేఴుడె. 
ఇకెడ ‘దీఴయతి’ అనే దము దానగుణాతుి షఽచిషో ాంద .ఇాందకు వౄీ భట్టు లు మవేఫారతాం ఱహాంతిరిము 
(343.39)నాండు తెయౌన రమాణము – కహమదఴేషో  భగరహన్ షమది వహమ్ షరికహమదః. షరి 
కహభుతారథములన రవెహద ాంచే భగరహనడె కహమదేఴుడె. 
 

వాంకమహలయ మావెహదయ షాంళథతోऽసమహమవే తః. వాంకమహలయము అనే క్షదతరాంలో అాందమవచేత (అసరషల చేత?) 
ూజాంబడేరహడె కహమదేఴుడె.  
 

వౄీ వాంకరుల రహయఖ్య – కహమయవే ఇతి కహమః దేఴవే. కోరబడే దేఴుడె. ధమహారధకహమమోక్షములనే చతేమవిధ 
ురువహరధములన కోమదరహరు ఈ దేఴుడుతు కోరుతారు. తన వెౌజనయ షాందర రౄము చేతన, షకల విభూతి 
షాందలతో తుాండుయునిాందనన, లోకమునాంద అాందమవచేతన ేరభుాంబడెరహడె, ూజాంబడెరహడె, 
కీమవోాంబడెరహడెన వౄీసమవభే అగుట్చేత కహమదేఴుడతు రకీమవోాంబడెన. (వౄీ ెమామహజు మహజామహఴు రచన 
నాండు) 
 



వీౄ విశేు  షసషరనామ వెతో తరము - విఴరణ 

70ఴ ఱలో కము - 2 ఴ ేజీ 

ధరాచకీము రచభత – కహమములు (కోమవకలు) ధరాబదధబ ైనవి, మమవయు ధరావిరుదధబ ైనవి అతు మకాండె 
విధములు. ధరావిరుదధముకహతు కోమవక తానేనతు గవతలో భగరహనడె అనాిడె. కహమదేఴుతు ధాయన 
ూజాదల ఴలన ధరాబదధబ ైన కోమవకలు వెహధ ాంచకొాంట్ృ కమీాంగహ షాంవెహరబాంధాలు అధ గభుాంచఴచేన. 
 

658.కహమతృహలః 
- తానొషగవన కహభుతారథములన తానే కహతృహడెరహడె. 
- తనన కోరుకునేరహమవతు రక్షుాంచేరహడె. 

ఒాం కహమతృహలాయ నమః 
 

వౄీ భట్టు ల రహయఖ్య – ఇాంతకుముాంద నామము ‘కహమదేఴః’ అనగహ కోమవన కోమకెలు తీమదేరహడె. ఇుుడె 
‘కహమతృహలః’ అనగహ అలా తాన ఇచిేనరహతుతు తానే కహతృహడెరహడె. ష ఏఴ దతాో   (కహమాన్) అనతృహలనాత్ 
కహమదఴేః. 
 

గౌడీయ షాంరదాయానఴమవోభ ైన వౄీమత్ బలదేఴ విదాయభూశణ – కదవృ ఴధేన తవేహ కహమమ్ అభిలాశమ్ 
తృహలయతి ూరయతి ఇతి కహమతృహలః. కదవృ అనే మహక్షషతు షాంసమవాంచడాందాిమహ రహమవ (దేఴతల) కోమవకలు, 
అభిలాశలన ూమవాంచినరహడె కహమతృహలుడె. 
 

వౄీ చినాయానాంద – ‘కహమా’ అనగహ భగఴాంతేతు కోరుకొనేరహరు. తనన కోమదరహమవతు రక్షుాంచేరహడె 
కహమతృహలుడె. 
 

వౄీ వాంకరుల రహయఖ్య (?) – ధరాబదధములగు కోమవకలన తీరుేరహడె కహమతృహలుడె. 
 

659. కహభూ 

- కహఴలళనఴతూి కయౌగవయునిరహడె. 
- ూరుకహముడె. కోమవకలు లేతురహడె. 

ఒాం కహభున ేనమః 
 

వౄీ భట్టు ల రహయఖ్య – కహఴలళనఴతూి కయౌగవయునిరహడె కహభు. ుశెలముగహ అతూి కయౌగవయునిాందన తన 
భకుో లకు ఏదైెనా ఈయగలరహడె అతు వౄీ వి.వి. మహమానజన్ విఴమవాంచారు. 
 

వౄీ వాంకరుల రహయఖ్య – ూరుకహమ షిఫారహత్. కోమవకలతూి ళద ధాంచినాందన ఆయన కహభు. అరహో 
షరికహమాన్. 
రదయేాతివయాతాెభూ – ఇఴిదగవన ఴషో ఴులు తనఴదే ఎకుెఴగహ కలరహడె కహభు. 



వీౄ విశేు  షసషరనామ వెతో తరము - విఴరణ 

70ఴ ఱలో కము - 3 ఴ ేజీ 

కహమాః అషయ షాంతీతి కహభూ – ురువహరధములన అధ కాంగహ ఇచేేరహడె కహభు. 
 

660. కహనోః 
- కమతూయ షమోాసన షిరౄుడె. 
- మహరధమున (మవేరళయమున) షాలుకరోభ ైన బరసా కడ అాంతమగునట్టో  చేయురహడె. 
- అతుిభ డలా ఉాండు రకహవృాంచరహడె. 

ఒాం కహనాో య నమః. 
 

ఈ నామము ఇాంతకుముాంద 32ఴ ఱలో కాంలో ఴచిేాంద . 
32ఴ ఱలో కము.  297ఴ ఱలో కము. కహనోః – కహమవే కహమకాత్ కహనోః కహమః కహమరదః రభుః 
70ఴ ఱలో కము. 660ఴ నామము. కహనోః – కహమదఴేః కహమతృహలః కహభూ కహనోః కాతాగమః 
 

వౄీ భట్టు ల రహయఖ్య – ష ఏఴ షియబేఴ కమతూయః కహనోః. తానే షియముగహ వెౌాందరయ వెౌకుమామహయద  
రౄగుణముల కహరణాంగహ కమతూయబ ైనరహడె కహాంతేడె. వౄీ నమాాయవిర్ తిరుర ైమోళి (7.17)లో ‘రుగు 
ఇనిముద’ే అతు షాంబో ధ ాంచారు. దేఴతలు అమాతాంకోషాం క్షీరవెహగమహతుి చియౌకహరు. కహతు వౄీ నమాాయవిరు 
నేరుగహ భగఴాంతేనే తరా గవరేయకోమహడె. ఎాందకాంటే్ ఆయనే అమాతషిరౄుడె. వౄీ కులఱేఖ్మహయవిరు 
ెరుమాళ్ తిరుమోళిలో ఇలా అనాిరు – తిరుకెణుురాంలో ఆయనన దమవశాంచకొనిరహరు రఴవుల ై 
ఆయన వెౌాందమహయతుకూ దాషలఴుతారు. 
 

వౄీ వాంకరుల రహయఖ్య – కషయ బరసాణః అాంతః అవెహాత్ ఇతి కహనోః. ‘క’ అనగహ బరసా. షాలుకరో. అట్టఴాంటి్ బరసా 
ఆయుఃకహలాాంతాంలో, మహరధాం చిఴర, 10 లక్షల కోటో్ షాంఴతసమహలలో –  బరసానకడ లయము చేయరహడె 
కహాంతేడె. 
 

వౄ ీషతయదేరో రహళశఠ  – ‘కహాంతి’ అనగహ రకహవము (కతు – దీో  కహాంతి గతిశే) అనే అరథాంలో, అతుిచోట్ాో  ఉాండు 
అాంతట్ా రకహవృాంచేరహడె కహాంతేడె. 
 

661. కాతాగమః 
- వితర మాంతరా లన మాంతరదరశులకు తెయౌనరహడె. 
- తృహాంచమహతరా గమమున ఉదేవృాంచినరహడె. 
- వీుతేలన, షాాతేలన రవెహద ాంచినరహడె. 
- ఆయననాండు కాతయుగము ఆవిరభవిాంచిాంద . 
- కదవృతు ఴధ ాంచి, విజయాంతో గోకులాంలో రరేవృాంచినరహడె. 
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- రహరు కోమవన రౄతృహలలో మరల మరల భకుో లకు దరశనభుచేేరహడె. 
- బౌదధ , జకైన ఆగమములన బో ధ ాంచినరహడె (795ఴ నామమునకు, బుదాధ ఴతార రాంగహ రహయఖ్య) 

ఒాం కాతాగమాయ నమః 
 

ఈ నామము మకాండెమారుో  ఴషో ాంద . 
70ఴ ఱలో కము. 61ఴ నామము. కాతాగమః – కహమదఴేః కహమతృహలః కహభూ కహాంతః కాతాగమః 
84ఴ ఱలో కము. 795ఴ నామము. కాతాగమః –  ఇాందరకమహా మవేకమహా కాతకమహా కాతాగమః 
 

వౄీ భట్టు ల రహయఖ్య – షిచమబ ైన మనషస కయౌగవనరహమవకూ, అనగహ మాంతరదరశులకు, మాంతరములన 
రకటి్ాంచినరహడె కాతాగముడె. మాంతరము అనగహ భగఴాంతేతు షిరౄబే. 
మాంతరవిదాయ ఴయాంజకతాిత్ కాతాగమః – అనేకబ ైన మాంతరవిదయలన రకటి్ాంచినరహడె కాతాగముడె. 
కాతః ఆగమః భేన షః కాతాగమః – మాంతరవిదయన ఉదేవృాంచినరహడె. 
నానామాంతరమభవాం ద ఴయాం ఴయాంజయతిమాతాానాాం – అనేక విధాల ైన మాంతరములన రఴచిాంచినరహడె. 
 

వౄ ీకాశుదతో భరదాిజ – కాతో విరచిత ఉద వతు  రహ ఆగమః తృహాంచమహతర ఱహషోరమ్ భేన ఇతి 
కాతాగమః.తృహాంచమహతరా గమమున ఉదేవృాంచినరహడె కాతాగముడె. 
 

ర ైశురహగమములు 4 విధములు (1) ర ైఖ్ానషము  (2) తృహాంచమహతరము (3) రతివహఠ వెహరము (4) విజాా న 
లయౌతము. మవేఫారతము ఱహాంతిరిములోతు నారదీయాఱహిషము మనకు తృహాంచమహతరాం గుమవాంచి లభిషో ని 
భృట్ుభృదటి్ రవెహో ఴన. వౄీమనాిమహయణుతు ర, ఴూయస అఴతారముల గుమవాంచి తృహాంచమహతరా గమాంలో 
ఉనిద . యజాా దలకు బదలుగహ  అమహేమూమవో అరేన తృహాంచమహతరాంలో రధానవిశయాం. తృహాంచమహతరము 
రకహరము భగఴాంతేడె ఐద రౄతృహలలో ఉాంట్ాడె –  
 

(1) రరౄము – రబరసాము, ురువత తోముడె, రరహషదేఴుడె  (ఴూయసరహషదేఴుడె అనగహ 
రరహషదేఴుతు క షిరౄము). యోగులు ధాయనాంలో దమవశాంచేద  రరౄము. తుమహకహర, ఆద మధాయాంత 
రఴిత షచిేదానాంద రబరసాముయొకె క రౄము  రరౄము. 
(2) ఴూయసరౄము లేదా ఴూయవేఴతారములు – వౄీలక్షీానామహయణుల గుణగణములు రకటి్తబ ైన నాలుగు 
ఴూయసములు 

రహషదేఴుడె – ఆరు గుణముల మవూరుమూమవో  
షాంకరషణుడె – జాా న, గుణ బల షాంనిడె. 
రదయముిడె – ఐవిరయ, వీరయ గుణషాంనిడె. 
అతురుదధ డె – వకూో, తేజో బలషాంనిడె. 
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అాంటే్ షాంకరషణ, రదయమి, అతురుదధ ఴూయసములు కదఴలాం మకాండేళ గుణాలు మాతరాం కయౌగవ ఉాంట్ాయతు కహద. 
రతిఴూయసమూ రహషదేఴఴూయస షమానబే కహతు, ఆయా ఴూయవేలలో మకాండేళ గుణాలు రతేయకాంగహ 
రకటి్తమ్తాభ. 
(3) అఴతార రౄములు  లేదా విభఴమూరుో లు – ఈ అఴతారములు అతురుదధ ఴూయసమునాండు, లేదా 
రహషదేఴ ఴూయసమునాండు లేదా మూడె ఴూయసములనాండు రభవిాంచన. 
(4) అాంతమహయభు అఴతారము – సాదయదాములో ళథతేడైెయుని అతురుదధ డె. 
(5) అమహేఴతారము – తృహాంచమహతర విధానము రకహరము రతిలుాంబడున అమహేమూమవో వెహక్షాతేో  విశేు ఴు 
అఴతారబే (కదఴలాం రతిమ కహద). 
 

తృహాంచమహతరా గమము రకహరము భగఴాంతేతుకూ ఆరువిధములుగహ రతోి చేయఴచేన. 
(1) ఆతా తుక్షదము (నాయషము) – భగఴాంతేనకు షాంూరుముగహ వరణాగతి చేయుట్. అాంతా భగఴాంతేతు 
అధీనాంలో ఉాందతు తెలుషకోఴడాం. 
(2) కహరుణయము – తన అజాా నమున, మాయౌనయమున గుమకోమవగవ, విధేయుల ైన దాషలగుట్. 
(3) మవేవిఱహిషము – భగఴాంతేతుటో్, అతతు రక్షణ టో్ అచాంచలబ ైన విఱహిషము. 
(4) గోోాతిము – కదఴలాం వౄీమనాిమహయణుడే షాంూరు రక్షకుడతు, ఆయన తుక మనలన కహచనతు 
నమాకము. 
(5) తృహర తికలయ విఴరజన – భగఴాంతేతుకూ, ఆయన షాలుకూ కశుాం కయౌగవాంచే నలన చేయకుాండా ఉాండడాం. 
(6) అనకలయ తువేయము – షకల జీఴులకు ఴితాం చేయాలని తువేయము. 
 

వౄీ వాంకరుల రహయఖ్య – ‘ఆగమములు’ అనగహ  వాతేలు, షాాతేలు. కాతాగముడె అనగహ వాతేలకు, 
షాాతేలకు ఆదయడె. వాతి షాాతీ మబ ైరహజదా  – అతు భగఴాంతేతు మాట్లనే వౄీ వాంకరులు ఉదాసమవాంచారు. 
వౄ ీవిశేు  షసషరనామము ఉతోరఠవకలో – రేదాః ఱహవెహో ా ణ ివిజాా నబతేత్ షరిాం జనారేనాత్ – అతు ఉాంద . 
 

వౄీ అణాు ాంగహమహచారయ – ద ఴయరబాంధము ెమవయతిరుమోళి (2.8.5)లో ఇలా ఉనిద  – ఆయన ఎనలేతు దయతో 
దేఴతలకు, మానఴులకు రేదాలన, రేదాాంత షఽతరా లన, ఇతివేవెహలన, కలుషఽతరా లన, రహయకరణాతుి, 
భూమాాంషన, ఇతాయదలన రవెహద ాంచాడె. 
 

వౄీ చినాయానాంద – కాతయుగమునకు మూలము కాతాగముడె. మవేరళయాంలో అతూి లయబ ైతృత గహ 
మరల కాతయుగాంతో షాలు ఆరాంభమ్తేాంద . (ఇాంతకు ముాంద నామము ‘కహాంతః’ అనగహ బరసాకు కడా 
అాంతబ ైనరహడె అనిఅమహథ తుి గమతుాంనగున). 
 

వౄీ బలదేఴ విదాయభశణ – కా-ఴిాంవెహయాాం -చాంుట్; గమ్-గతౌ - ర ళైుట్; కదవృ అనే మహక్షషతు షాంసమవాంచిన 
ద చితుికాశేు డె విజయాంతో గోకులాంలోతు బాంధభుతరే ల మవరహరాంలోతుకూ రరేవృాంచాడె. 
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వౄీ షతయదేరో రహళశఠ  – కా-కరణే - చేయుట్; గమ్-గతౌ - ర ళైుట్;  కాత ఆగమో భేన ష కాతాగమః. తన 
భకుో లు తనన షో తిాంచినుడె మరల మరల రహరు కోమవన రౄతృహలలో రహమవకూ దరశనభుచేేరహడె. ఇాందకు 
ఆయన ఉదాసమవాంచిన ఋగదిద మాంతరము (8.3.13,14) 
కద షో ఴాంతరోయనో దేఴతాఋలః కో వితృహర  ఊసతే 
కదా మఘఴన్ ఇాందరషఴనోః కదషో ఴనోః ఆగమః 
తుని ఎలా షో తిాంచాయౌ? ఎలా షో తిళోే నఴిలా రతయక్షమ్తాఴు. 
 

ధరాచకీము రచభత – ఆగమములు, రేదములు ఴాంటి్ దరశనములు భగఴాంతేతుచే షియముగహ 
రవెహద ాంబడునవి. రహటి్దాిమహ జాా నాతుి తృ ాంద  భగఴాంతేతుర ైు రయాణాం వెహగవాంఴచేన. 

 
బలభదర డె, షభదర, జగనాిధడె. వికీడుయా చితరాం. 

662. అతుమదేవయఴుః 
- తురుభాం జాలతు, ఴమవుాం వీలుకహతు  వమవరము కలరహడె. 
- యుగములకు తగవన వమవరము ధమవాంచి అఴతమవాంచేరహడె. 
- షాలుకూ బీజము రేయురహడె. 

ఒాం అతుమదేవయఴుల ేనమః 
 

ఈ నామము మకాండెమారుో  షో తిాంబడునద . 
19ఴ ఱలో కము. 179ఴ నామము. అతుమదేవయఴుః – అతుమదేవయఴుః వౄీమాన్ అబయేాతాా మవేద రధాక్ 

70ఴ ఱలో కము. 662ఴ నామము. అతుమదేవయఴుః – అతుమదేవయఴుః విశేు ః వీమోऽనాంతో ధనాంజయః 
 

వౄీ కాశుదతో భరదాిజ తురిచనము – న తుమదేవృతేమ్ వకయమ్ ఴుః యషయ ఇతి అతుమదేవయఴుః. మనషకు, 
మాట్లకు అాందతు వమవరము కలరహడె.  
 

19ఴ ఱలో కము, 179ఴ నామము రహయఖ్ాయనములో వౄీభట్టు లు మ్లషాంఴితనాండు ఉదసమవాంచారు. మన వమవమహలు 
ాంచభూతాలు, మసత్, అసాంకహరములతో తుమవామయాయభ. మనకు బుద ధ , మనష, వమవరము, 
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అఴయరహలు ఉాంట్ాభ. మమవ భగరహనతు వమవరాం దేతుతో చేయబడుాంద ? ఇాందకు జరహబు – భగరహనతు 
వమవరాం భగరహనతు వమవరాం చేతనే చేయబడుాంద . మమదభూ కహద. కనక ఆయన వమవమహతుి రేమద దేతుతోనఽ 
ఴమవుాంచలేము. అనగహ ఆయన అతుమదేవయఴుశేడె. ఆయన వమవరాం జాా నషిరౄాం, ఈవిర షిరౄాం, వకూో 
షిరౄాం. అతుిరకెలా రకహవృషో ని ఴషోరాం లాాంటి్ద . అతుి విధాలా మధరబ ైన తేన లాాంటి్ద . అతుిద వలా 
ర లుగుతేని బాంగహరాంలాాంటి్ద . లోనా బయట్ా అతుిర ైులా షాందరబ ైన వెౌధాంలాాంటి్ద . భగరహనడె 
షాంూరు ఈవిరషిరౄుడె. ఆయన ఏద  కహరహలనకుాంటే్ అద  అఴుతాడె. ఇలా ఎతుి విధాలుగహ 
చెుుకుాంట్ృ ర ళిునా ఆయనన ఴమవుాంచేాందకు ఉమానాలు చాలఴు.  ఎాందకాంటే్ ఆయన 
అతుమదేవయఴుశేడె. 
 

వౄీ భట్టు లు విశేు ుమహణము (1.2.10-12)నాండు కడా ఉదాసమవాంచారు – ఆయన మన ఇాంద రయాల జాా నాతుకూ 
అతీతేడె. షమోితోముడె. రమాతేాడె. షియాంభుఴు. రౄఴమహు ద  గుణములకు అతీతేడె. జననము, 
మారుు, క్షీణత, అాంతము ఴాంటి్రహతుకూ లోబడతు కహలాతీతేడె. అాంతట్ా ఉాండేరహడె. అతూి ఆయనలోనే 
ఉాంట్ాభ.... ఴమవజతః వకయత ేఴకుో మ్ యః షదా అళో  ఇతి కదఴలమ్ – ఆయన ఎలోుుడఽ ఉాంట్ాడతు మాతరాం 
చెు, ఆయనన ఴమవుాంచడాం మనఴలో కహదతు చెుుకొతు ఊరుకోఴడాం తుతే మనాం చేయగయౌగవనదేభూ లేద. 
 

వౄీ మహధాకాశుఱహళో ర – అతుమదేవయమ్ రమ షఖ్మ్ (కఠోతుశతేో  2.2.14) – ఆయనన ఎమవగవనరహరు ఆయనన 
ఴమవుాంచడాతుకూ మాట్లు చాలఴతు  షమవెట్టు కొాంట్ారు.  
 

వౄీ వి.వి. మహమానజన్ ఉదామవాంచిన ఆయవిరుల తృహవుమహలలో ఇద  చకెగహ తెలుషో ాంద . వౄీ తిరుమాంగకైయాయవిర్ 
– తిరునేడెాంట్ాాండకాం 3 – తన షాలుటో్ ఆయన కరుణ అతృహరబ ైనద . తుాండెగహ తూటి్తు మోషో ని 
బేఘాలఴల  నలోతు రాంగు గలరహడాయన. తేరతాయుగాంలో ఆయనరాంగు ఎరుు. కాతయుగాంలో వాంఖ్ాంలాాంటి్ 
తెలుు. రతియుగాంలోన భకుో లు ఆయన అఴతమవాంచిన రౄాంలో ఆయనన అమవేాంఴచేన. అాంతేకహతు 
ఆయన అషలురౄాం ఏభుట్ో తెయౌయద. ఈ తూలబేఘఱహయముతు, ఈ అరుణనేతరే తు భకుో లు తమకు 
ఇచేఴచిేనమవతిలో ఴమవువెహో రు. కహతు ఆయన నాకు రతయక్షబ ైన రౄతృహతుి ఎఴరౄ ఴమవుాంచలేరు. 
 

వౄీ నమాాయవిర్ – (తిరుర ైమోళి 8.8.2) ఇదీ ఇదీ అతు ఴమవుాంచే గుణాం కహద ఆయనద . (తిరుర ైమోళి 1.6.3) 
ఆయనకాంటె్ ఉనితబ ైనద  గహతు, షమబ ైనద గహతు ఏదీ లేద. (ెమవయతిరుమోళి 8.1.2) ఆయనకు తృత యౌక ఏదీ 
లేద. (తిరుర ైమోళి 6.3.9) తిరువిణాు గరాంలోతు రభుఴు ‘తాన్ తృహుర్ ఇల్ అున్’. తిరుర ైమోళి 3.8.8లో 
కడా ఇదే ఫాఴాం ఉాంద .  మవేనఫాఴుల ైన ఆయవిరులు తమకు కయౌగవన ద ఴయబ ైన అనభరహలన మాట్లోో  
చెులేకతృత ఴడాం ఇలా అనేక షాందమహభలలో ద ఴయరబాంధాలలో చఽడఴచేన. 
 

తైెతోమవయోతుశతేో  ఆనాందఴయోౌ 4 – యచో రహత ేతుఴరోనేో  అతృహర ో మనవెహ షస – ఆయనన మాట్లతోన, 
మనషతోన తెలుషకొనలేము. అనభఴాందాిమహ మాతరబే తెయౌళకొనఴచేన. 
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కదనోతుశతేో  1.5-9 – బరసాముదాిమహ  రహకుె వెహధయమగుచనిద . కహతు మాట్లదాిమహ బరసామున 
ఴమవుాంచడాం వెహధయాం కహద. బరసాముఴలన మనకు చఽు లభిషో నిద . కహతు బరసామున చఽడలేము. 
 

ఈఱహరహవెత యతుశతేో  4.5 – ఆతా మనషకాంటె్ రేగబ ైనద . కనక మనషకు అాందద. ఇాంద రయాలదాిమహ 
తెయౌయమహతుద . అద  చయౌషో ాంద  కహతు తువేలబ ైనద . అజాా నలకు దఽరాంగహ ఉాంట్టాంద . జాా నలకు 
అాందబాట్టలో ఉాంట్టాంద . అద  లోల, బయట్ ఉాంట్టాంద . 
  

రషో త (662ఴ)నామాం విఴరణలో భగఴాంతేడె యుగహనవెహరాం వివిధరౄతృహలలో అఴతమవవెహో డతు విఴమవాంచారు. 
యుగహనవెహమవ రౄతాిత్ అతుమదేవయఴుః. ఆయా యుగములకు తగవన వమవరాం ధమవాంచి అఴతమవాంచేరహడె. 
కనక ఆయన వమవరాం ఇద  అతు చెులేము. వెత మకుతు షాంసమవాంచడాతుకూ చే అభనాడె. క్షీరవెహగరమధన 
షమయాంలో  వౄీకరారౄాం ధమవాంచాడె. వౄీఴమహసమూమవోభ ై భూభుతు ఉదధమవాంచాడె. వౄీమహముడైె మహఴణుతు 
అాంతభృాంద ాంచాడె. మమవయు షాలులోతు అతుి రౄములు ఆయనరే. అతతు రౄాం ఇద  అతు 
చెుజాలము. 
 

వౄీ షతయదేరో రహళశఠ  మకాండె అమహథ లు చెతృహురు – (1) వౄీసమవ విమహట్ షిరౄుడె. జననము, ఴాదాధ యము, 
అాంతము లేతురహడె. అాంతట్ా లోల, బయట్ రహయాంచినరహడె. అాందమవలోన ఉనిరహడె. ఇదే ఆయన 
అతుమదేవయ ఴుతిము (2) ఴప్-బీజ షాంతానే ఛేదనే చ – వితేో ట్ – అతుమదేవయబ ైన అనగహ తెయౌయమహతురహడె 
మమవయ షాలుకూ వితోనాం రేయురహడె. అతుమదేవయఴుశేడె. 
 

663. విశేు ః 
అాంతట్ా రహయాంచియునిరహడె. 

ఒాం విశుర ేనమః. 
 

ఈ ుణయద ఴయనామము ఈ వెతో తరములో మూడెమారుో  చెుబడునద . 
1ఴ ఱలో కము. 2ఴ నామము. విశేు ః – వివిమ్ విశేు ః ఴశట్ాెమో భూతభఴయభఴత్రభుః 
28ఴ ఱలో కము. 259ఴ నామము. విశేు ః – ఴావహఴ ీఴాశఫో విశేు ః ఴాశమహి ఴావత దరః 
70ఴ ఱలో కము. 663ఴ నామము. విశేు ః – అతుమదేవిఴుః విశేు ః వీమోऽనాంతో ధనాంజయః 
 

విశేు  షాంూజనాతుితయాం షరిాం తృహాం రణవయతి – విశేు ఴనగహ షమహిాంతమహయభు. షరిరహయకుడె. విశేు ఴున 
ూజళోే షకల తృహములు నవృవెహో భ. 
షివకహో ా జగతో రహయేో  యదాి వికమీణాతసవతః విశేు ః షాాతో విఱశేణః – షివకూో చేతనే రాంచమాంతా 
రహయాంచియుాండెరహడె. ములోో కములు ఆకభీుాంచినరహడె. 
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రేరలేు  రహయతృత ితి విశేు ః – లోకమాంతా రహయాంచినరహడె. 
యవెహాద ి శుభుదాం షరిాం తషయ వకహో ా మవేతానః  
తవెహాత్ ష తృతర చయత ేవిశేు ః విఱమేహధ తోః రరవేనాత్  
ఆ మసతూయుడె తన వకూోచేతనే ఈ జగతోాంతా రహయపాంచియునాిడె. అతడే విశేు ఴు (ఆద తయ ుమహణము). 
‘విశ్’ అనే ధాతేఴునకు ‘రరేవము’అనే అరథమునిద . 
 

రహయయ బ ేమోదళ తృహరథ కహాంతిరభయధ కహ ళథతా 
కమీణాదాిాయాంకాం తృహరథ విశేు మవతయభి షాంజాతః – మవేఫారతము. ఱహాంతిరిము. 
అరుజ నా! భూమాయకహఱహలు రహయాంచినదైె, నా ర ైభఴము భుకూెయౌ అధ కబ ై ఉనిద . మకాండె అడెగులలో 
భూమాయకహఱహలు ఆకభీుాంచాన. ఈ విధాంగహ నని విశేు ఴాంట్ారు. 
 

(డా. కోీవి తృహరథవెహరధ  రచతు ‘వౄీకకైఴలయ వెహరధ ’నాండు) మవేనామహయణోతుశతేో లో బరసా ఇలా 
వౄీమవేవిశేు ఴున షో తిాంచాడె – దేఴదేరహ! రమతతిరసవెహయతుి విఴమవాంచేరహరు తూకని మమొకరు లేరు. 
తూరే షరిజాుడఴు. తూరే షరి వకూోవి. తూరే షమహిధారుడఴు. షరి షిరౄుడఴు. తూరే షమదివిరుడఴు. తూరే 
షరిరఴరోకుడఴు. తూరే షదషదాతాకుడఴు. తూరే అాంతర్ బఴిర్ రహయకుడఴు. షఽక్షాతిషఽక్షాబ ైనరహడఴు. 
మసతేో లతుిాంటి్లోకీ మసత్ అభనరహడఴు. తూరే మూలవిదయఴు. తూరే విదాయధారకుడఴు. తూరే 
విదాయరేదయడఴు. విదాయతీతేడఴు. షరికహరణ కహరకుడఴు తూరే. షరికహరణ ఴయలు షభులుకుడఴు తూరే. 
అఖ్ాండానాందడఴు. మవూరుు డఴు. తురతివయానాందడఴు. తేమవయుడఴు. తూరే అఖిలఱహషోర విదడఴు. తూరే 
బరసాఴు. తూరే రుదర డఴు. షరిదేఴతా షిరౄము తూరే. షరి ఆగమముల వెహరము తూరే. 
అమాతమయుడఴు. షరిరాంచము తూరే. మోక్షము తూరే. మోక్షవెహధనము కడా తూరే. షరితృహర ణి 
షిరౄడఴు. తూరే షరిరహయవి.  
 

664. వీరః 
- వీరుడె. వకూోమాంతేడె. 
- భకుో ల సాదయాలలోతుకూ రేగాంగహ రరేవృాంచేరహడె. 
- ఆయన ఎదట్ వతరే ఴులు తృహమవతృత తారు. 

ఒాం వీమహయ నమః 
 

ఈ వెతో తరాంలో ‘వీరః’ నామము మకాండె లేదా మూడెమారుో  ఴషో ాంద . 
43ఴ ఱలో కము. 402ఴ నామము. వీరః – వీరః వకూోమతాాంఱేవీతఠ  ధమోా ధరావిదతోమః 
67ఴ ఱలో కము. 649ఴ నామము. వీరః – కహలనభేుతువే వీరః ఱౌమవః వూరజనవేిరః (వీౄ వాంకరుల తృహఠము రకహరము) 

70ఴ ఱలో కము. 64ఴ నామము. వీరః – అతుమదేవయఴుః విశేు ః వీరః అనాంతో ధనాంజయః 
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వౄ ీభట్టు ల రహయఖ్య – ‘అజ’ అనే ధాతేఴునకు ‘గతి క్షదణయో’ అనగహ నడుాంచట్, రయోగవాంచట్, 
చొనుట్ అనే అమహథ లునాిభ (అవహు ధాయభ 2.4.56) రకహరాం).  కొతుిచోటో్ ‘అజ’ ధాతేఴునకు బదలు ‘వీ’ 
ధాతేఴున రహడఴచేన. తన భకుో ల వతరే ఴులన నావనాం చేయడాతుకూ భగఴాంతేడె తన వీరతిమున 
రయోగవవెహో డె. రక్షాాం అతిభయ చలన ఴతేేతాిత్ వీరః. అతు వౄీ భట్టు లు అనాిరు. అనగహ భగఴాంతేడె తన 
భకుో లన రక్షుాంచడాతుకూ రహమవ వతరే ఴులన భీతాఴసృలన చేవెహో డె. ఇకెడ కడా భగఴాంతేతు భకోరహతసలయాం 
చెుబడుాంద . 
 

వౄీ కాశుదతో భరదాిజ –వీరయత ేఇతి వీరః. మవు దమనాయ వికమీత.ే   వీరవెహయ వెహధ దఃఖ్వే. షజజనలన 
బాధ ాంచేరహమవతు తన చకహీయుధాంతో నవృాంజదవెహో డె. అజతి క్షుతి ఴనిళోతి వీరః. 
 

ఆజాా  రతీక్ష కదన ైఴ గదా చకీదిభేన తే 
ేరమవతనే ఴనివెహో ావు వెహధ షతోమ కహమవణః 
తన ఆజా కోషాం ఎదరు చఽళే చకహీద  ఆయుధములు రయోగవాంచి వెహధఴులన ఴిాంళాంచేరహమవతు 
షాంసమవాంచేరహడె. 
 

వౄీ వాంకరుల రహయఖ్య – వీ గత రహయో  ఴరజన కహాంతయషన ఖ్ాదనశేే. ‘వీ’ అనే ధాతేఴునకు గతి (గమనము), 
రహయాంచట్, జననము, కహాంతి, తృహరదరరలుట్, భుజాంచట్ అనే అమహథ లునాిభ. ఇలాాంటి్ గుణములు 
ఉనిాందన (గతాయద మతాిత్) ఆయన  వీరుడయాయడె. ఆయన ఎాంతో రేగాంగహ భకుో ల సాదయాలలో 
రరేవృవెహో డె. ఎాంతో రేగాంగహ భకుో ల వతరే ఴులన నావనాం చేవెహో డె. ఈ గుణానభాం వౄీనరళాంవేఴతామహతుి 
షామవళోే అరథమఴుతేాంద . అాంతే కహకుాండా ఆయన అాంతట్ా రహయో చెాంద యుని తేజోమయుడె. 
రళయకహలాంలో జగతేో నాంతటి్తూ భుజవెహో డె. 
 

అమరకోవాంలో చెుబడున అమహథ లు – విరుదాధ న్ మహతి సతోు ఇతి వీరః. వతరే ఴులన నావనాం చేయురహడె 
వీరుడె. విద ి వహు న్ ఈరయతి ఇతి వీరః. వతరే ఴులు భీతేల ై తమ ర ని చఽషఽో  తృహమవతృత భేలా చేళేరహడె 
వీరుడె. 
 

ధరాచకీము రచభత – బాసయవతరే ఴులకాంటె్ అాంతఃవతరే ఴులన జభాంచడాతుకూ ఎకుెఴ బలాం (వీరతిాం) 
కహరహయౌ. వీరుడైెన భగఴాంతేతు ధాయతుాంచి కహమ, కోీధ, లోభ, మోస, భయాదలన జభాంచఴచేన. 
 

665. అననోః 
- అాంతము లేతురహడె. 
- దేవ కహలాదలచేత, మమవ దేతుచేతన మవచిమనిడె కహతురహడె. 
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- ఎఴమవకీ అాంతే తెయౌయతు గుణషాంనిడె. 
- మవవుదధబ ైన మనష లేతురహమవకూ అాందమహతురహడె. 

ఒాం అనాంతాయ నమః 
 

70ఴ ఱలో కము. 665ఴ నామము. అనాంతః – అతుమదేవయఴుః విశేు ః వీరః అనాంతో ధనాంజయః 
95ఴ ఱలో కము. 889ఴ నామము. అనాంతః (వౄీ వాంకరుల రహయఖ్య రకహరము) – అనాంతః సృతభుక్ ఫోకహో  షఖ్దర 
న ైకదరऽగజీః 
 

వౄీ ర ైశుఴులు తురాంతరాం షామవాంచే మూడె నామములలో – అచయత, అనాంత, గోవిాంద నామములలో – ఇద  
కటి్. ఈ 665ఴ నామమునాండు 683ఴ నామముఴరకు భగఴాంతేతు అనాంత విభూతేలన తెయౌే 
నామములుగహ వౄీ భట్టు లు రహయఖ్ాయతుాంచారు. ఆ నామములు – 

అనాంతః, ధనాంజయః, బరసాణయః, బరసాకాత్ బరవేా, బరవేా, బరసావిఴరధనః, బరసావిత్, బార సాణః, బరఴీా , 
బరసాజాః, బార సాణరయః, మవేకమీః, మవేకమహా, మవేతేజః, మసో రగః, మవేకతీేః, మవేయజాి, 
మవేయజాః, మవేసవిః. 
 

వౄీ భట్టు ల రహయఖ్య –  న అషయ దేవ కహల ఴషో తః అఴధయః షతోు ఇతి అనాంతః. దేవము, కహలము, ఴషో ఴు 
ఴాంటి్ అఴధలు లేతురహడె అనాంతేడె. 
దేవతః కహలతోరహ గుణతో ఴషో తోऽరహ 
అఴధ రయషయ నాళోతి వెత ऽనాంతః షసముదాసాతః 
 

సనో త ేకథభవహయభు ద రహయవేయతా విభూతయః 
తృహర ధానయతః కురుఱేీశఠ ః నానయాంతో విషోరషయ బే – గవత 10.19 
ఒ అరుజ నా! నా ద ఴయ విభూతేల విషోాతికూ అాంతబే లేద. రహటి్లో రధానబ ైనరహటి్తు కొతుిాంటి్తు మాతరబే 
తూకు తెలుుచనాిన. 
 

వౄీ భట్టు లు వీుతేలనాండు కడా ఉదాసమవాంచారు. ఇఴతూి బరసాము అనాంతమతు తెలుుచనివి – 

షతయమ్ జాా నమ్ అనాంతమ్ బరసా – తైెతోమవయ. ఆనాంద 1 
అథె ైతళెయైఴ అాంతో నాళో  తత్ బరవేా – తైెతోమవయ. యజుర్ 7.3.4 

 

వౄీ వాంకరులు ‘అనాంత’ నామమునకు చెున మమొక కహరణము – రహయోతాిత్, తుతయతాిత్, షమహితాతాిత్, 
దేవతః, కహలతః, ఴషో తవే అమవచిమనిః అనాంతః. దేవము చేతన, కహలము చేతన, ఴషో ఴుచేతన, 
మవచిమనిడె కహతురహడె అనాంతేడె. ఇకెడ ఉనిాంతలో అకెడ లేడనలేము. ఇుుడెాంటే్ అుుడె 
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లేడనలేము. ఈ గుణాలునాిభ గనక ఆ గుణాలు లేఴనలేము. ఇాందలో ఉనాిడె గనక అాందలో 
లేడనలేము. కనక భగరహనడె అనాంతేడె. వౄీ వాంకరులు విశేు ుమహణము (2.5.24) నాండు కడా 
ఉదాసమవాంచారు – 

గాంధమహిసరషః ళదాధ ః కూనిమోరగ చారణాః 
నాऽనోమ్ గుణానామ్ గచమతోు తేన అనాంతః అయాం అఴయయః 
గాంధరుిలు, అసరషలు, ళదధ లు, కూనిరులు, నాగులు, చారణులు ఎఴమకైనా ఆయన గుణముల అాంతమున 
చఽడలేద. కనక అఴయయుడైెన భగఴాంతేడె అనాంతేడె. 
 

వౄీ నమాాయవిర్. తిరుర ైమోళి 1.3.5 – భగఴాంతేతు కయవయణగుణములకు అాంతము లేద. ఆయనే అతుిాంటి్కీ 
మూలము. ఆయనకు అాంతము లేద. 
తిరుర ైమోళి 1.1.4 – మనమాంతాఆయనే. అతడె ఇతడె అతు, ఆబ  ఈబ  అతూ, అద  ఇద  అతూ మనాం 
రేరురేరుగహ తలచేఴతూి భగఴాంతేడె, మమవయు భగఴాంతేడె మాతరబే. మాంచి చెడె ఴషో ఴులు, అకెడు 
ఇకెడు ఴషో ఴులు, ఴచేేవి తృత భేవి అతూి ఆయనే. ఇఴతూి ఆయన ద ఴయర ైభఴాంలో ఫాగహలే.  
 

మమవకొతుి ఉదాసరణలు – 

భగఴాంతేడె భూత భఴయ భఴనాిధడె. అతుిాంటి్కాంటే్ ఆదయడె. ఇుుడెనాిడె. ఎుటి్కకైనా ఉాంట్ాడె. 
తుతయ తుతోయ తుతాయనామ్ – కఠోతుశతేో  2.2.13 
ఏకో దేఴః షరిభూతశేే గూఢః షరిరహయ చ భగరహన్ – ఱేితావిమోతుశతేో  3.11 
న ైఴ ళో ర న ుమాన్ ఏశ – ఱేితావిమోతుశతేో  5.10 

 

వౄీ బలదేఴ విదాయభూశణ – అవివుదధ మనవెహమ్ అతుకట్తాిత్ అనాంతః. వుదధబ ైన మనషస లేతురహమవకూ 
అాందతురహడె అనాంతేడె. 
  
666. ధనాంజయః 
- అతుి ధనములకాంటె్ అధ కబ ైన ెతుిధ . 
- ద గవిజయము కహవిాంచి విఱేశధనమున అమవజాంచిన అరుజ నడె. 

ఒాం ధనాంజయాయ నమః 
 

ఆయనన భుాంచిన ధనము లేద. భకుో లు మణిమాణికహయలన చినిచఽు చఽళ వౄీతురహషతు 
కోరుకుాంట్ారు. వౄీ భట్టు ల రహయఖ్యన తురుకూోలో ఇలా చెతృహురు – 

ేరతృత సతృహరజన లోఫాద  యోగయతాిధ కయతషోతః 
మణ ిమ్కూోక రతాితు ఴమే రౄతృహయద కాం ధనమ్ 



వీౄ విశేు  షసషరనామ వెతో తరము - విఴరణ 

70ఴ ఱలో కము - 13 ఴ ేజీ 

యోऽధః కమోతి షతతాం ధనాంజయ ఇతీమవతః 
ధనారజన, లోభము మానఴులకు షసజము. కహతు ఆయననగుమవాంచి తెలుషకొనిరహరు మణిమాణికహయలన, 
రతాిలన, బాంగహమహతుి, ధనాతుి తకుెఴ చేవెహో రు. కదఴలాం భగఴాంతేతు కోరుకుాంట్ారు. 
 

వెహిభుదేవృకన్ ర ైమహగయాంచకాంలో ఇలా ఉాంద  – ధనాంజయ విఴరధనమ్ ధనముదఽఢ గోఴరధనమ్ షవెహధనమ్ 
అబాధనమ్ షమనవెహమ్ షమామహధనమ్. గోఴరధనగవమవతు షనాయాషాంగహ ఎతోినద , అరుజ నతుకూ మసతిము 
కయౌగవాంచినద , ఎనిటి్కూ తరగతుద , వుదాధ తేాలకు షదా షాంూమహు నాందాతుి కయౌగవాంచేద , ఇశుకహమాయలన 
అనగఴీిాంచేద , అదే తుజబ ైన ధనము.  
 

వౄీ నమాాయవిర్. తిరుర ైమోళి 10.7.2 – ఆయనే నాకు తేన , తృహలు, చకకెర, అమాతము, అాంతాన. 
 

అరుజ నతు మమొకేరు ధనాంజయుడె. ధరామహజుయొకె మహజషఽయయాగాం కొరకు ెకుె మహజులన జభాంచి 
బో ల డె ధనాతుి తెచిేనాందకు ఈ ేరుఴచిేాంద . కనక భగరహనతు అరుజ న విభూతి ధనాంజయుడతు 
వౄ ీవాంకరులు రహయఖ్ాయతుాంచారు. 
ఴాలునాాం రహషదరేోऽళా  తృహాండరహనాాం ధనాంజయః 
ముతూనామయసాం రహయషః కవీనామువనాకవిః – గవత 10.37 
ఴాలుఴాంవజులలో రహషదేఴుడన నేన. తృహాండఴులలో ధనాంజయుడన నేన. అనగహ తూరే నేన. మునలలో 
రేదరహయషడన నేన. కఴులలో వుకహీచారుయడన నేన. 
 

భగఴాంతేతు నామములన ెకుెరు భకుో లు, రహయఖ్ాయతలు తమ తమ దాలు రకహరము అనభవిాంచి 
ఆనాంద ాంచారు. గౌడీయ ర ైశుఴ షాంరదాయాతుకూ చెాంద న వౄీ బలదేఴ విదాయభుశణ ఈ నామములన అధ కాంగహ 
వౄీకాశుచమవతర ఆధారాంగహ రహయఖ్ాయతుాంచారు. ఈ ‘ధనాంజయ’ నామమునకు ఆయన చెున రహయఖ్య – కాంష 
షాందర ధనాతు జయతి, జతాయ ఉగీళనేాయ దదాతి ఇతి ధనాంజయః. కాంషతు ఴధ ాంచి, అతతు ధనాతుి 
జభాంచి ఉగళేీనతుకూ ఇచిేనరహడె ధనాంజయుడె. 
 

వౄీ షతయదేరో రహళశఠ  – షకల జగతేో  అాంతా ఆయనదే. ఆయన అధీనాంలోనే ఉనిద . కనక షాంద అాంతా 
ఆయనదే. అాందఴలన వౄీసమవభే ధనాంజయుడె. 
 

(1) వీౄ నరళాంసన్ కాశుమాచామవ ఆాంగో రచనకు ఇద  తలెుగు అనరహదము.  
(2) భగఴదీీ త ఱలో కముల తాతురయము గవతాెరస్, గోరఖ్ూర్ రచరణనాండు.  
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