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విత్రమ ైన ఈ ుణోళలో కభు ద్బఴవిధ ఫరషమనాభభుఱతో రవహద్బధభగుచననది. క ొండచరిమఱనొండు 
దిళోనాద్బభుఱతో జ్ఱజ్ఱ తృసయు వెఱయేటిమో్రత్ఱళఱె భనోజో్భుఱగు ఴఫరా ఱొంకసయ ళలబఱతో 
లఱుగొంద్బచనన దిళోళలో కభుఱఱో తుదియొకటి. ఉచ్ాాయణభాత్రభు చే్త్నే లసకుుదిధ  కఱుగున. త్దాారస 
చితో్వుదిధమున కఱుగున (శ్రీ ెభమరసజు రసజ్ారసళు యచననొండు). 
 

ఈ ళలో కొంఱోతు నాభభుఱ అరసా ఱన తెఱుశక నేభుొంద్బగస ‘ఫరషమ’ అనే ద్బభున క ొంచె్ొం రిశ్రయౌొంచడొం 
భొంచిది. ఈ దాతుకూ భూఱధాత్ేళు ‘ఫరహ్’ – అనగస చ్ాఱా ెదా్బ, గొ, ఴకూోళొంత్మ ైన, ళఽదిధగఱ - ళొంటి 
అరసా ఱునానయ. త్తృత  లేద్బఴచ విరఴచ జ్ాో నమ్ చ ఫరషమశొంజో్ఞత్మ్. ఫరషమ అనగస త్శు, లేద్బభుఱు, 
ొండుత్ేఱెైన ఫరర షమణుఱు, జ్ాో నభు ళొంటి అరసా ఱునానయ. జ్గత్ ర్బుళు, లేద్బభు, రకఽతి, ఆత్మ (జీళుడె) 
ళొంటి అరసా ఱు కడా ఉనానయ. ‘జీళుడె’ అనే అరసా తున బగళదరా భానజుఱ శొంరదామొంఱో విళేవొంగస 
గశీిస్సో యు. ఎొంద్బకొంటే జీళుడె శాత్వహుద్బధభుగస  అనొంత్ఴకూోభొంత్మ ైన ఫరషమభుకొంటె లేయుకసద్బ. జీళుడె 
ఴరీయొంఱో ఫద్బధ డైెముననొంద్బన తాతాాయౌకభుగస జీళుతుకూ రిమిత్ేఱు ఏయడెతాయ. ఆత్మ తుజ్ాతుకూ 
అనొంత్లసోహో  (infinite extensiveness) గుణభున కయౌగిఉొంది కసతు ఴరీయఫద్బధమ ైనొంద్బన ఆమా రిమిత్ేఱు 
శొంకమీిస్సో య.  
 

‘ఫరషమ’ అనే దాతున నాభలసచకొంగస తీశకుొంటే తిరభూయుో ఱఱో కరెైన ‘చత్ేయుమఖ ఫరషమ’న 
శచిశో ొంది. భరిము చత్ేయుమఖఫరషమన శఽఴహటొంచే్ వివమొంఱో శ్రీభహ్మవివేు ళున శచిశో ొంది. 
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ఈ ళలో కొంఱోతు లేయులేయు నాభభుఱ లసోఖోఱు ైెన చె్హన వివిధ అరసా ఱైె ఆధారిత్మ ై ఉనానయ. 
భరవోకసయుఱ ద్బఽకథాఱనఫటిట లసోఖాోనాఱఱో భెదాఱన గశీిొంళచచన. 
 

667. ఫరషమణో 
- అచే్త్న, చే్త్నభుఱకు, అనగస రకఽతి, ఆత్మఱకు శిత్భు కయుచలసడె. 
- త్భునకు, లేద్బభుఱకు, విుు ఱకు, జ్ాో నభునకు శిత్భు కయుచలసడె. 

ఒొం ఫరషమణాోమ నభః 
 

తృసణితు అష్సట ధాోయ (5-1) శత్రభుఱు 4 నొండు 7 ళయకు – ‘మత్’ అన రత్ోమభుళఱన ‘భొంచిచే్మట’ 
అనే అయాొం ళశో ొంది. భుఖోొంగస 5.1.7 శత్రభు – ఖఱ మళ భావ తిఱ ళఽవ ఫరషమణః చ (మత్). కనక 
‘ఫరషమణో’ అనగస ‘ఫరషమన్’కు భొంచి చే్ములసడె. 
 

శ్ర ీబటటట ఱ లసోఖో – జీళునకు, రకఽతికూతు శిత్భు కయుచలసడె ఫరషమణుోడె. 
జీలసతామ రకఽతిళసచహ ఫరశమమతి ళోదఴిచతే 
తాభరోొం మవహాతి భోగసద ేశరసాళస్సా న కసయణమ్ 

ఫరషమణో శు చ విజ్ఞోమః శతృసో రణు  భోగదామకః 
జీలసత్మ, రకఽతి రెొండ ‘ఫరహ్’ అనఫడతాయ (చ్ాఱా ెదా్బవి, విళసఱమ ైనవి, విస్సో యమ ైనవి, ఴకూోళొంత్మ ైనవి). 
ఆరెొండుొంటియొకా వహాతికూ, భోగసతుకూ కసయణమ ైనలసడె. ఈ నాభభు శతృసో క్షరీభొంత్రభు. భోగరద్బభు. 
ఒొం ఫరషమణాోమ నభః. 
 

రకఽతి, జీళుడె, యభాత్మ (అతూన ఫరషమభుఱే) ఎొంత్ ఫఽషతో్యభుఱెైనలో శ్రీ నభామఱవాయు చె్తృసయు. 
తియులైమ్రయ 10.10.10 – భషత్ేో , అషొంకసరసద్బఱుగస యౄతృ ొంది విఴాభొంతా లసోహొంచిన అనొంత్ 
భూఱరకఽతికూ అొంత్రసత్మయ ైనలసడా! భూఱరకఽతికొంటే విస్సో యమ ైనదాతుతు అధిగమిొంచి అళత్రిొంచిన 
భరిము జ్ాో నానొంద్బ తేజ్ఞభమమ ైన జీలసత్మకు అొంత్రసత్మయ ైనలసడా! ఈ రెొండుొంటితు ఆళరిొంచి రకసశొంచే్ 
శచిచదానొంద్బ శొంకఱ జ్ాో నశాయౄుడా! తూఱో య్నొం అలసాఱనే నా కోరిక తూ శొంకఱజ్ాో నభుకొంటే 
ఫయ్మమ ైనది. కసతు ఇుడె తూళు ననన తూఱో య్నొం చే్శక ొంటటనానళు. అనొంతాభఽత్స్సగయొంఱో నేనొక 
బొంద్బళున. నా కోరిక నయలేరిొంది. 
 

ఈ తృసవుయొంఱో ముద్బటిొంకూో రకఽతియొకా ఫఽషద్బు ణాతున శచిశో ొంది. రెొండళొంకూో ఆత్మజ్ాో నొంయొకా 
ఫఽషద్బు ణాతున శచిశో ొంది. భూడళొంకూో ఆత్మయొకా ఫఽషద్బు ణాతున శచిశో ొంది. ఫరషమభున 
యభాత్ేమతుగస భరవివోే గనక త్నకు చిత్, అచిత్ అనే భేదాఱునానయ (చే్త్న, అచే్త్న ఴరీరసఱునానయ). 
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ఫరషమభున రకఽతిగస భరవివోే త్నకు అచిత్ (insentiency) అనే గుణొం భాత్రమే ఉొంది. ఫరషమభున ఆత్మ 
(జీళుతు)గస భరవివోే త్నకు చిత్ (consciousness) అనే గుణొం భాత్రమే ఉొంది. 
 

శ్రీ ఴొంకయుఱ లసోఖో – ‘ఫరషమ’ అనగస త్భు, లేద్బభుఱు, విుు ఱు, జ్ాో నభు. త్తృత  లేదాఴచ వితృసర ఴచ జ్ాో నొంచ 
ఫరషమశొంజో్ఞత్మ్. వీటతునొంటికీ మేఱు కయుచలసడె ఫరషమణుోడె. భతాుాళతాయుడైె లేద్బభుఱన 
యక్ుొంచినలసడె. నారసమణుడైె త్తృత భాయుభున తెయౌమజ్ఞవహనలసడె. అనేక అళతాయభుఱెతోి విుు ఱన 
కసచినలసడె. గీత్న ఫో ధిొంచి జ్ాో నభున రస్సదిొంచినలసడె. ఫరషమణుోడె. ఇవి శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో  ిఇచిచన 
ఉదాషయణఱు.  
 

బగలసనతు ఫరషమణోభునకు వివిధ లసోఖాోత్ఱు భరిక తున ఉదాషయణఱు ఇచ్ాచయు. 
శ్రీ కఽవుద్బతో్ బయదాాజ్ – బగలసనడె శ్రీకఽవేు డైె రసజ్శమశభమొంఱో ఫరర షమణుఱకు తృసద్బూజ్ చే్ళసడె. 
శ్రీ ఫఱదేళ విదాోబూవణ – బగలసనడె శ్రీకఽవేు డె త్న గుయుళుయొకా ుత్రే తు మభఱోకొంనొండు 
తెచిచయచ్ాచడె. 
 

శ్రీ శత్ోదేలో లసవహవఠ  – బగళొంత్ేడె ెదా్బలసడె (ఫఽషత్). భరిము త్న బకుో ఱన యక్ుొంచి లసరికూ 
భోగెైఴాయోభుయౌచిచ లసరితు గొలసరిగస చే్స్సో డె. కనక ఫరషమణుోడె. 
 

668. ఫరషమకఽత్ ఫరహ్మమ 
     ఫరషమకఽత్ 

     ఫరహ్మమ  
శ్రీ బటటట ఱు ‘ఫరషమకఽత్ ఫరహ్మమ’ కఞ నాభభుగస రిగణిొంచ్ాయు. శ్రీ ఴొంకయుఱు ‘ఫరషమకఽత్’, ‘ఫరహ్మమ’ అనే 
రెొండె నాభభుఱుగస రిగణిొంచ్ాయు. 
 

ఫరషమకఽత్ ఫరహ్మమ 
శఽఴహటకయోయ ైన ఫరషమన శఽఴహటొంచినలసడె. 

ఒొం ఫరషమకఽత్ ఫరషమణ ేనభః 
 

శ్రీ బటటట ఱు ఈ నాభవిళయణఱో ‘ఫరషమ’ అనగస ‘ెదా్బ’ అనే అరసా తున గశీిొంచ్ాయు. అఖిఱ జ్గసఱన  (అనగస 
చ్ాఱా ెదా్బలసటితు) శఽఴహటొంచే్ చత్ేయుమఖఫరషమయే ‘ఫరషమకఽత్’. ఆ (చత్ేయుమఖ)ఫరషమన శఽఴహటొంచే్ బగలసనడె 
‘ఫరషమకఽత్ ఫరషమ’. 
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శ్రీ నభామఱవార్. తియులైమ్రయ 2.2.4 – ఈ దేళదేళుడె చత్ేయుమఖఫరషమన శఽఴహటొంచ్ాడె. ఆ చత్ేయుమఖఫరషమ 
అతునొంటితూ, దేళత్ఱన, చే్త్నాచే్త్నభుఱన శఽఴహటొంచ్ాడె. 
 

భషదాద ిత్భః కసయోొం ఫరశమమతి అభిధమీతే 
త్శో కరసో  శామొం ఫరషమ తుమామేో  మశో శయాదా 
శత్ేస్సోద్బ్రషమకఽద్బ్రహ్మమ నలసయుః శయాఴకూోద్బః 
భషదాది వికసరసఱకు (చ్ాఱా ెదా్బలసటికూ) ‘ఫరహ్’ అతు ేయు. ఆ వికసరసఱన ుటిటొంచే్లసడెకడా ఫరశమమ. 
అటటళొంటి చత్ేయుమఖఫరషమ త్న అధీనభున గఱలసడె. ఈ నాభభు నలసక్షరీ భొంత్రభు. శయాఴకూోరద్బభు. 
(శ్రీకెైళఱోస్సయధి నొండు). ఒొం ఫరషమకఽత్ ఫరషమణే నభః. 
 

ఫరషమకఽత్ 

ఫరషమన (త్తృత  లేదాద్బఱన) కయౌగిొంచలసడె. 

ఒొం ఫరషమకఽత ేనభః 
 

‘ఫరషమ’ అనగస త్శు, లేద్బభుఱు, విుు ఱు, జ్ాో నభు. వీతుకూ కయో అయనలసడె ‘ఫరషమకఽత్’. 
 

శ్రీ చినమమానొంద్బ – ఫరషమత్భున ఆచరిొంచే్లసడె ఫరషమకఽత్. 
 

శ్రీ ఫఱదేళ విదాోబూవణ – ఫరషమ కరణతి ఫరషమచయోఱక్షణమ్ త్ఴచయతి ఇతి ఫరషమకఽత్. 
 

శ్రీ శత్ోదేలో లసవహవఠ  – బగళొంత్ేడె త్న బకుో ఱన గొలసరిగస (ెదా్బగస) చే్మున కనక ఫరషమకఽత్. 
భరిము ఆమన చత్ేయుమఖఫరషమన, లేద్బభుఱన, ఫరర షమణుఱన, త్శున శఽఴహటొంచె్న. 
 

ఫరహ్మమ 
శఽఴహటకయోయ ైన (చత్ేయుమఖ) ఫరషమ 

ఒొం ఫరషమణ ేనభః 
 

శఽఴహటకయోయ ైన చత్ేయుమఖఫరషమ బగలసనతు యౄమే గనక ఫరషమ. 
 

669. ఫరహ్మమ 
- యఫరషమ.  
- అరిమిత్ కఱవోణగుణళయధనడె. 
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- అగణచయభమన జ్ాో నభు. 

ఒొం ఫరషమణ ేనభః 
 

ఇకాడ ‘ఫరషమ’ అనగస ‘చ్ాఱా ెదా్బ’ అనన అయాొంఱో లసోఖాోత్ఱు ఈ నాభభున విళరిొంచ్ాయు. బగళొంత్ేడె 
చ్ాఱా ెదా్బ. ఆమన చే్వేద్బొంతా చ్ాఱా ెదా్బ. ఆ ెదా్బ ఏమిటి? బగళొంత్ేతు ‘యత్ాభు’ ఫరషమభతు 
శ్ర ీఴొంకయుఱు, ఆమన భారసు తున అనశరిొంచిన లసోఖాోత్ఱు చె్తృసయు. బగళొంత్ేతు అరిమిత్ కఱవోణ 
గుణభుఱకు శ్రీ బటటట ఱు, భరిము ఆమన ద్బఽకథాతున అనశరిొంచినలసయు రతేోకొంగస అదా్బొం టరట యు. 
 

ఈ నాభభునకు భూఱధాత్ేళు ‘ఫఽహ్’ అనగస ెయుగుట, ళఽదిధ చె్ొంద్బట. ఫఽషతాాత్ ఫరషమణతాాచచ 
ఫరశమమతి రకిీయోాత.ే ఆమన ఫఽషద్బర ుడె. ఫఽషద్బు ణుడె. అతూన తానైనలసడె. అొంత్టర తానొండేలసడె. 
అొంతా ెదా్బగస చే్వేలసడె. శొంకఱభాతరా న శకఱ కసరసోఱు చే్వేలసడె (భరఞవిధమ ైన తోడె, ఉకయణొం 
ఱేకుొండా). 
 

ళోకసో ళోకో శభష్సట ాద ిుయుష్సొంళ్చైళ తుత్ోఴః 
గుణ ఴైచ కఱవోణత్మ ఃై ఫరషమ ఫరషమమతీతి చ 

యౄె ైశాయౄేణ గుణ ఃై విలఴైచ శామొం భుషృః 
ఫరశమమతి శ త్ే లస ఫరషమ వడరణు  శొంత్తిరద్బః. 
ళోఴహటయౄొంగసన, శమిఴహటయౄొంగసన ఉొండే ళోకసో ళోకో శాయౄుఱెైన చే్త్నఱన త్నయొకా కఱవోణ 
గుణభుఱ చే్త్ ళఽదిధ  తృ ొందిొంచే్లసడె. తాన కడా శాయౄ గుణ విబలసద్బఱచే్త్ భాటిభాటికీ అభిళఽదిధ  
చె్ొందే లేదాొంత్లేద్బోడె. ఈ నాభభు వడక్షరి. శొంతానకయభు (శ్రీకెైళఱోస్సయధి నొండు). ఒొం ఫరషమణే నభః. 
 

బగళొంత్ేడె ఫద్బధజీళుఱెైన శొంస్సయుఱన ఉద్బధరిొంచి తుత్ోశయుఱుగస చే్వే కయుణాభముడె.  
 

శ్రీ కఽవుద్బతో్ బయదాాజ్ – ఫరషమమతి రజ్ాః శా ద్బమాద్బఽళస ఇతి ఫరహ్మమ. త్న కటరక్షభుచే్ బకుో ఱన 
ఉద్బధరిొంచే్లసడె ఫరషమ. 
 

శ్రీ ఴొంకయుఱ లసోఖో – ఫఽషతాాత్ ఫరషమ. ెదా్బత్నభు కసయణభున ఫరషమ. వివేు ురసణొం (6.7.53)ఱో – శతాో  
భాత్రమ్ అగణచయమ్ ళచస్సమ్, ఆత్మశొంలదే్బోమ్, త్ద్ జ్ాో నమ్ ఫరషమ. శొంూయుభుగస స్సతిాకమ ైనది, 
భాటఱకు అొంద్బతుది, అనబళభుదాారస భాత్రమే తెఱుశక నద్బగినది అయన జ్ాో నమే ఫరషమ. 
 

అతునొంటికొంటె శా ఱమ ైనది, అొంత్టర విశోరిొంచి లసోహొంచిముననది, శత్ోజ్ాో నాది ఱక్షణాఱతో కడుముననది 
ఫరషమ.  
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670. ఫరషమవిళయధనః 
- ధయమభున (త్శుళొంటి ఫరషమభున) ళఽదిధ చే్ములసడె. 
- ళశో ళుఱన గొగస ళఽదిధ చే్ములసడె. 

ఒొం ఫరషమవిళయధనామ నభః 
 

శ్రీ బటటట ఱు ‘ఫరషమభు’ అనగస ‘త్శు’ అనే అయాొంఱో ఈ నాభాతున లసోఖాోతుొంచ్ాయు. త్శు అనగస 
ధయమభుకడ. ‘త్తృత ఫరషమ’ అతు ఴఽతిలసకోభు. త్తృత ఫరషమ, త్మ్ విళయధమతి ఇతి ఫరషమవిళయధనః. త్శు 
అనగస ఫరషమభు. దాతుతు ళరిధఱోజ్ఞములసడె ఫరషమవిళయధనడె. శ్రీ శత్ోదేలో లసవహవఠ  ఐత్రఞమఫరర షమణభు 
(7.22)నొండు ‘ఫరషమ ల ైమజో్ః’ అతు ఉదాషరిొంచ్ాయు. 
 

శ్రీ వి.వి. రసభానజ్న్ – త్శు అనగస ఐశికలసోమ్రషభునొండు ద్బయభగుట. ఈ ఫొంధాఱనొండు 
విడుళడునక ఱదీ బగళొంత్ేతు ఆనొంద్బ శాయౄభు అళగత్భళుత్ేొంది. 
 

శ్రీ కఽవుద్బతో్ బయదాాజ్ – బగళొంత్ేడె బకుో ఱ షఽద్బమాఱఱో ఫరషమత్త్ాభున ళఽదిధయచన గనక 
ఫరషమవిళయధనడె. ఫరషమత్త్ామ్, త్త్ విళేఴణే ళయధమత ేశాజ్న షఽద్బయవేే ఇతి ఫరషమవిళయధనః. 
 

శ్రీ చినమమానొంద్బ – లేద్బభు, శత్ోభు, జ్ాో నభు, శత్ాయమఱు, ఇళతూన ఫరషమమే. బకుో ఱఱో వీటితు 
ళఽదిధ చే్ములసడె ఫరషమవిళయధనడె. 
 

శ్రీ శత్ోదేలో లసవహవఠ  చె్హన భరొక అయాభు – ఫరషమభు అనగస చ్ాఱాెదా్బయ ైనది (ఫఽషత్), అొంత్ే చికాతుది. 
బళొంత్ేడె ళశో ళుఱన ెదా్బగస ళఽదిధ చే్ములసడె గనక ఫరషమవిళయధనడె. ఉదాషయణకు వితో్నభునొండు 
ళఽక్షభున, ళఽక్షభునొండు వితో్నాఱన ఇఱా అనొంత్ొంగస ెొంతృ ొందిొంచలసడె బగళొంత్ేడె. 
ఫరషమవిళయధనడె. 
విళయధనమ్ విఴామిద్బమ్ శభశోమ్ మత్ః శామమ్ ఫరషమవిళయధనః శః 
బీజ్ాచచ ళఽక్షమ్ కుయుత ేవిళఽద్బధమ్ ళఽక్ాచచ బీజ్ాన్ కుయుత ేఫషౄః శః 
 

ధయమచకీభు యచయత్ లసోఖో – త్శు, దానభు, మజో్భు కడ ఫరషమశాయౄభుఱే. త్శుదాారస 
ళోకూో త్నన అభిళఽదిధ  చే్శక నన. త్న శొంద్బఱు శభాజ్ొం క రకు తాోగొం చే్వోే అది దానభు. తాన చే్వే 
కయమఱతూన భనోలసకసామూయాకొంగస స్సాయధొం ఱేకుొండా బగళొంత్ేతుకూ అరిొంచడొం మజో్ొం. అఱా చే్వోే 
బగళొంత్ేతుైె ధాోశ ఱభిశో ొంది. ఇఱా చే్వే రతి కరసమ త్శు, దానభు, మజో్భు అళుతాయ. బగళొంత్ేతు 
ధాోతువోే త్శు దానభు, మజో్భు ళరిధఱుో తాయ. కనక శ్రీభహ్మవివేు ళు ఫరషమవిళయధనడె. బగళదీు త్ 
ఴదీాధ త్రమయోగభుఱో స్సతిాక త్శు, స్సతిాక దానభు, స్సతిాక మజో్భు విళరిొంచఫడాడ య. 
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బగళొంత్ేతు ఴయణాగతి తృ ొందినలసరి త్స్సుధన భాత్రమే జ్మరద్బభగున. లేద్బవిచ్ాయణ శఱబభగున. 
విరత్ాభు వహదిధొంచన. ఆత్మజ్ాో నభు అఱళడెన (శ్రీ ెభమరసజు రసజ్ారసళు). 
 

671. ఫరషమవిత్ 

- లేద్బభుఱన (ఫరషమభున) ఎరిగినలసడె. 
- భతాుాళతాయభునతోి లేద్బభుఱన కసతృసడునలసడె. 
- గొ వివమాఱన, ద్బఽళసోద్బఽఴోమ ైనలసతుతు ఎరిగినలసడె. 

ఒొం ఫరషమవిద ేనభః 
 

ఫరషమ లతోేి ఇతి ఫరషమవిత్ – ఫరషమభున తెయౌవహనలసడె ఫరషమవిత్. 
 

శ్ర ీబటటట ఱ లసోఖో – శ్రీ బటటట ఱు ఈ నాభభుఱో ‘ఫరషమ’ అనగస లేద్బభుఱు అనే అరసా తున గశీిొంచ్ాయు. 
అనొంతా ల ైలేదాః. లేద్బభుఱు అనొంత్భుఱు. 
అనాద ితుధనమ్ ఫరషమ న దేలస న ఋష్త ో విద్బః 
ఏకశోత్ లదే్బ బగలసన్ ధాతా నారసమణః శామమ్ – భహ్మభరయత్భు. మ్రక్షయాభు 380.19 

లేద్బభుఱు ఆది, అొంత్భు ఱేతువి. దేళత్ఱుగసతు, ఋవేఱుగసతు లసటితు ూరిోగస తెయౌవహక నఱేయు. శఽఴహటకయోయ ైన 
బగళనానరసమణుడె భాత్రమే శామభుగస లసతునరిగినలసడె. 
 

లేద్బభుఱు బగళొంత్ేతు తెయౌమజ్ఞముచననవి. కనక బగళొంత్ేతు ూరిోగస తెఱుశకోళడొం ఎఱా స్సధోొం 
కసదో అఱాగఞ లేదాఱన ూరిోగస తెఱుశకోళడొం ఇత్యుఱకు స్సధోొం కసద్బ. బగళొంత్ేతుకఞ అది స్సధోభు. 
కనక ఆమన లేద్బవిద్బడె. 
శయాశో చ్ాషొం షఽద ిశతునవిష్తఠ  భతో్ః శమఽతిర్ జ్ాో నభతృత షనొం చ 

లేదెఴైచ శరెైా యషమళేలేదోో లదేానోకఽత్ లేద్బవిదళే చ్ాషమ్ – గీత్ 15.15 
శభశోతృసర ణుఱ షఽద్బమాఱఱో అొంత్రసోమిగస ఉననలసడన నేనే. నానొండుయే శమఽతి, జ్ాో నభు, అతృత షనభు 
(శొందేషభు తొఱగిొంచట) కఱుగుచననవి. లేద్బభుఱదాారస  తెయౌవహక నద్బగినలసడన నేనే. లేదాొంత్కయోన, 
లేద్బజోుడన కడా నేనే. 
 

ఈ గీతాళలో క లసోఖాోనొంఱో శ్రీబగళదరా భానజుఱు ఇఱా చె్తృసయు – ‘లేద్బభుఱన తెయౌవహకోళడొం’ అొంటే అగిన, 
లసముళుళొంటి ఇత్యదేళత్ఱు కడా ూజ్ఞొంచే్ది ఆమననే (అషమ్ శ ిశయామజ్ాో నామ్ భోకసో  చ రబురఞళ 
చ) అతుము, అతున శభయణఱకు పయౌతాఱతుచే్చది ఆమనే (ఱబత ేచ త్త్ః కసభాన్ భయ ళై విశతిాన్ శ ి
తాన్) అతుము, లేద్బభుఱదాారస తెయౌవహక నళఱవహనది ఆమననే (లేదెైఴచ శరెైా ః అషమళే లదే్బో) అతుము 
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తెయౌవహకోళడొం. ఈ వివమాఱు గశీిొంచకుొండా లేదాఱన లేరఞవిధొంగస విళరిొంచడాతుకూ మతినొంచే్లసతుకూ లేదాఱు 
తెయౌమళననభాట. 
 

శ్రీ కఽవుద్బతో్ బయదాాజ్ – ‘విద్’-ఱాభే - కనగొనట – విఴమీితాన్ ఉయుబయ ేశయౌఱే భుఖాత్ మ ేఆదామ త్త్ర 
విజ్హ్మయ ష లదే్బభారసు న్ (భహ్మభరగళత్ొం 2.7.12). ఫరషమ ఇఱా అనానడె – భహ్మరలమానొంత్యొం నా చటృట  
ఉనన జ్ఱరసశతుచచి నేన బమడాడ న. నా భుఖొంనొండు లఱుళడున లేదాఱన ఆ రబులే కసతృసడాడె – 
శ్రీ భతాుాళతాయుడైె లేద్బభుఱన కసతృసడున దేళుడె లేద్బవిత్. అనగస ఫరషమవిద్బడె. 
 

శ్రీ శత్ోదేలో లసవహవఠ  – ‘ఫరషమ’- చ్ాఱా ెదా్బది. కనహొంచే్ది ఱేదా కనహొంచతుది. ఇళతూన జ్ాో నొందాారస భాత్రమే 
తెయౌమళచచన. లసటితు ూరిోగస తెయౌవహనలసడె ఫరషమవిద్బడె. విళఽద్బధమ్ విళయధనమ్ లస ఫరషమ, ద్బఽఴోమ్ 
అద్బఽఴోమ్ జ్ాో నభాత్ర గభోమ్ చ మత్, త్త్ శయామ్ కో లతోేి ఇతి రళనే ళకుో మ్ ఴకోతే, శ ఏళ శయాశో 
ఆధారణ బగలసన్ వివేు ః లేతోి ఇతి, త్స్సమత్ ఫరషమవిత్. 
 

ధయమచకీభు యచయత్ – రకఽతి, జీళుడె, యభాత్ేమడె – వీతుభధో భేద్బభుఱన గురిొంచి తెఱుశకోళడొం 
లేద్బజ్ాో నాతుకూ అతాోళఴోకొం. భుఖోభుగస జీళుతుకూ బగళొంత్ేతుకూ తేడా తెఱుశకోళడొం. రసభుడె, కఽవేు డె 
ళొంటి అళతాయుయువేఱ జీవితాఱన స్సభానోభానళచరిత్రఱుగస విళేోఴహొంచే్లసయు లేదాఱనగురిొంచి ఏమీ 
తెయౌమతులసయననభాట.   ఎొంద్బకొంటే లసరికూ జీలసత్మ, యభాత్మఱ భధో భేద్బొం తెయౌమద్బ. రసభుడె, 
కఽవేు డె ళొంటిలసయు ుయువేఱు కసయు. ుయుష్త తో్భుఱు. తిరగుణాతీత్ేఱు. లసరికూ స్సభానోమ ైన రిమిత్ేఱు 
ళరిోొంచళు. లేద్బజ్ాో నొంఱో ఇది తెయౌవహక నళఱవహన వివమొం. 
 

672. ఫరర షమణః 
లేద్బభుఱన ఫో ధిొంచలసడె. 

ఒొం ఫరర షమణామ నభః 
 

ఫరషమ నమతి, అణతి ఇతి ఫరర షమణః, లేద్బభుఱన ఫో ధిొంచలసడె, ళయోౌొంచలసడె ఫరర షమణుడె – అతు 
శ్ర ీబటటట ఱు లసోఖాోతుొంచ్ాయు. 
ద్బతాో తేరమాద ియౄణే షృోదరీణు  ఫరర షమణ శమఽత్ః 
ఠనాదాాథ లదే్బశో ఫరర షమణః రకిీరిోత్ః. 
ద్బతాో తేరముడె ముద్బఱెైన ఫరర షమణుఱ యౄొంఱో అళత్రిొంచినలసడె. తుత్ోభు లేద్బతృసరసమణ చే్ములసడె 
ఫరర షమణుడె. 
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అభయకోఴభు లసోఖాోనభు రకసయభు ఫరర షమణునకు ఆయు కయోలసోఱునానయ. మజ్నభు (మజో్భు 
చే్ముట), మాజ్నభు (మజో్భు చే్ముటకు శషకరిొంచట),అధాోనభు (లేద్బభుఱన ఠిొంచట), 
దానభు (ఇచచట), రతిగషీణభు (వాకరిొంచట).  
 

ఫరర షమణుతు ఱక్షణభుఱన ధయమచకభీు యచయత్ ఇఱా విళరిొంచ్ాయు – ఫరర షమణుడె ఫరషమత్త్ాభున 
ఎరిగిముొండళఱెన. ఫరషమభున వేవిొంచటకు జీవిత్భున అొంకూత్భు చే్మళఱెన. ఴరీయభు, శొంద్బఱైె 
లసోమ్రషభు కయౌగిముొండరసద్బ. బగళొంత్ేతు కఱవోణగుణభుఱైె అచొంచఱవిళసాశభు 
కయౌగిముొండళఱెన. భనశున, లసకుాన, కయమన బగళొంత్ేనకు అొంకూత్భు చే్మళఱెన. రతితు 
బగళొంత్ేతు వేళఱోన, బగళొంత్ేతు బకుో ఱ వేళఱోన ఆచరిొంచళఱెన. భనశన, ఇొందిరమభుఱన 
తుగశీిొంచక నళఱెన. భనోలసకసామకయమఱన స్సతిాకత్తో తుొంుక నళఱెన. కవటభుఱన 
శశిొంళఱమున. ఇత్యుఱకు కీడె చే్మరసద్బ. లేద్బభుఱటో, ళసశోభిుఱటో, బగళొంత్ేతుటో చె్ద్బయతు 
విళసాశభు కయౌగిముొండళఱెన. లేద్బభుఱన అబోవహొంళఱెన, ఇత్యుఱకు ఫో ధీొంళఱెన. ఆ 
కసయోభుఱొంద్బ ఆనొంద్బభు తృ ొంద్బళఱెన. తూతి, ేరభ అనే గుణభుఱతో స్సతిాక జీళనభు స్సగిొంళఱెన. 
 

ఴమ్రద్బభశోః ళౌచొం క్ాొంతి రసయజళ మళేచ 

జ్ాో నొం విజ్ాో న భావహో కోొం ఫరర షమొం కయమశాభరళజ్ొం – గీత్ 18.42 
(1) ఴభభు (2) ద్బభభు (3) త్శు (4) ళౌచభు (5) ఒయు (6) ఋజురళయోనభు (7) ళసశోజి్ాో నభు 
(8) అనష్సఠ నలేదాొంత్భు  (9) బగళదిాళసాశభు అన ఈ నళవిధ ఱక్షణభుఱు కఱలసడే ఫరర షమణుడె. 
 

673. ఫరశమీ 
- రభాణభు, రమేమభు అనే శభశోభు త్నమొందే కయౌగిముననలసడె. రకఽతి, ుయువ, ఈఴాయ, లేదాది 
శభతుాత్ేడె. 
- ఫరషమభుతో కడునలసడె. లేద్బ త్తృత  జ్ాో న విర శభతుాత్ేడె. 
- నాభి కభఱభున చత్ేయుమఖఫరషమన కయౌగినలసడె. 

ఒొం ఫరశమిణ ేనభః 
 

‘ఫరషమ’ ద్బభునకు ‘ఇతు’ ధాత్ేళు చే్యుచటళఱన ‘ఫరషమన కయౌగిముొండెట’ అనే అయాొం ళశో ొంది. తృసణితు 
శత్రభు ‘వీరహ్మోదిబోఴచ’ (5.2.116) భరిము ‘నశోదిధతే’ (6.4.144). 
 

శ్రీ బటటట ఱ లసోఖో రకసయభు శభశోమ ైన రభాణభు (అనగస జ్ాో నభునకు స్సధనభు) భరిము 
రమేమభు (జ్ాో నభుయొకా ఱక్షోభు)  త్నమొందే కయౌగిముననలసడె ‘ఫరశిమ’. లేద్బభుఱు రభాణభుఱు. 
రకఽతి, ుయువేడె, ఈఴాయుడె ముద్బఱగునవి రమేమభుఱు. 
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లేద్బభుఱు, చత్ేయుమఖఫరషమ, ఫరర షమణుఱు (విుు ఱు), త్శు ముద్బఱగునవి బగళతో్త్ాభున తెయౌవహక న 
భాయుభుఱు. ఇళతూన బగళొంత్ేతుమొందే ఉననొంద్బన ఆమన ఫరశిమ. 
 

శ నాభి కభఱే విష్తు ః వహాతో ఫరహ్మమ రజ్ాతిః. అతు భాయాొండేమురసణొం (7.8.51)ఱో ఉొంది. నాభి కభఱొంఱో 
చత్ేయుమఖఫరషమన కయౌగిమునొంద్బన వివేు ళు ఫరశిమ. 
 

ధయమచకీభు యచయత్ – తృసొంచభౌతికమ ైన ఈ దేషొం భనగడకు ొంచబూత్భుఱ శహ్మమొం  అళుశయొం. 
అఱాగఞ భనఱోననన యభాత్ేమతు తెయౌవహక నటకు ఆమన కయౌగిమునన లేద్బభుఱు, విుు ఱు, త్శు 
ళొంటిలసతు శహ్మమొం కసలసయౌ. లేదాఱన ఠిశో  ఫరర షమణ ధరసమతున అళఱొంబశో  యోగస్సధన చే్వోే 
బగళొంత్ేతు గురిొంచిన జ్ాో నొంలైు ురణగమిొంళచచన. 
 

674. ఫరషమజో్ః 
- లేద్బభుఱ స్సయభు (అొంత్రసయాభు) ూరిోగస తెయౌవహనలసడె. 
- ఫరషమభునరిగినలసడె. 

ఒొం ఫరషమజ్ాో మ నభః 
 

‘ఫరషమ’ అొంటే లేద్బభు. లేద్బభుఱ అయాభు ూరిోగస తెయౌవహనలసడె ఫరషమజోుడె. యో లేదానయాతో లేతోి స్త ऽహ 
ఫరషమజో్ వివీుత్ః.  
 

671ళ నాభభు ‘ఫరషమవిత్’ అొంటే కడా ఫరషమభున తెయౌవహనలసడె అతు అయాభు.  ఈ రెొండె నాభాఱక 
భధోననన భేదాతున  లసోఖాోత్ఱు శచిొంచినవిధొం గభతుొంచద్బగినది. 
 

శ్రీ బటటట ఱ లసోఖోఱు – అనొంతా ల ైలదే్బః, తాన్ అళధనిా లతోేి ఇతి ఫరషమవిత్. లేద్బభుఱు అనొంత్భుఱు. 
లసటితు శొంూయుభుగస (అళధఱళయకు) ఎరిగినలసడె ఫరషమవిత్; లేదాన్ అయాయోొంత్మ్ స్సక్ాత్ారణతి ఇతి 
ఫరషమజో్ః. లేద్బభుఱన, లసతు అయాభున, స్సయభున తెయౌవహనలసడె ఫరషమజోుడె. ఈ విళయణఱ రకసయొం 
శ్ర ీబటటట ఱు ‘ఫరషమవిత్’ నాభవిళయణఱో లేద్బజ్ాో న విస్సో యత్న, ‘ఫరషమజో్’ నాభ విళయణఱో లేదాయాభున 
భరిొంత్ఱోత్ేగస తెయౌముటన రతేోకొంగస శచిొంచ్ాయనకోళచచన. 
 

ఈ రెొండె నాభభుఱకు శ్రీ ఴొంకయుఱు చె్హన విళయణఱు – లేద్బమ్ లేదాయామ్ చ మథాళత్ లతోేి ఇతి 
ఫరషమవిత్;  ఫరషమ లదేాన్ స్సాత్మబూతాన్ జ్ానాతి ఇతి ఫరషమజో్ః. లేద్బభుఱన, లేద్బభుఱ అయాభుఱన 
తెయౌవహనలసడె ఫరషమవిత్. త్ననొండే శొంబవిొంచినటిట లేద్బభుఱన శొంూయుభుగస తెయౌవహనలసడె ఫరషమజోుడె. 
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శ్రీ చినమమానొంద్బ లసోఖో – లేద్బభుఱన, లసతు భరళభుఱన ూరిోగస ఎరిగినలసడె ఫరషమవిత్. బగళొంత్ేడె 
శామభుగస యఫరషమభుగనక, ఫరషమభుగురిొంచి ఆమనకు తెయౌవహనటటో గస లేరెళరికీ తెయౌమద్బగనక, 
ఆమన ఫరషమజోుడె. 
 

శ్రీ కఽవుద్బతో్ బయదాాజ్ – ఫరషమలదే్బః, త్త్ విొంద్బతి భతాుాళతారఞ ఇతి ఫరషమవిత్. భతాుాళతాయుడైె 
లేద్బభుఱన తెచిచయచిచనలసడె ఫరషమవిత్. ఫరషమ శ్రీ విష్తు రిాబూతిః, త్ద్ శావిబూతియౄమ్ జ్ానాతి ఇతి 
ఫరషమజో్ః. శ్రీభహ్మవివేు ళుయొకా విబూతి ఫరషమ. అఱా త్నవిబూతితు ూరిోగస తెయౌవహనలసడె ఫరషమజోుడె. 
 

ఫరషమవిత్, ఫరషమజో్ః – అనే ఈ రెొండె నాభభుఱు యశయభు అనశొంధాతుత్భుఱు అతు 
రిగణిొంళచచన. లేద్బభుఱ శొంూయుజ్ాో నభు క నాభభునొంద్బ, లేద్బభుఱ అొంత్రసయాభు భరొక 
నాభభునొంద్బ శచిొంఫడునవి. 
 

675. ఫరర షమణహరమః 
- ఫరర షమణుఱమొంద్బ రతి కఱలసడె. 
- ఫరర షమణుఱకు ఇవటమ ైనలసడె. 

ఒొం ఫరర షమణహరమామ నభః 
 

లేదాధకిసరణియ వితృసర ః హరమా మవేో తి ల ైశదా 
ఫరర షమణహరమః ఇత్ేోకోో  నలసరణు  ధయమదో భనః 
లేదాతున చద్బళడాతుకూ అయహత్గఱలసయు ఫరర షమణుఱు. అటటళొంటి ఫరర షమణుఱమొంద్బ రతిగఱలసడె. ఈ 
నాభభు నలసక్షరీభొంత్రభు. ధయమరద్బభు. ఒొం ఫరర షమణహరమామ నభః. 
 

శ్రీ బటటట ఱు బఽగుభషరిి ఉద్బొంతాతున ఉదాషరిొంచ్ాయు. బఽగుళు శ్రీషరి ళక్షశాఱొంైె త్తుననా గసతు బగళొంత్ేడె 
బఽగుళున ఆద్బరిొంచ్ాడె. ఇొంకస శ్రీ బటటట ఱు అనేక ఉదాషయణయౌచ్ాచయు. 
ఘనొంత్ొం ఴొంత్ొం యువొం ళద్బొంత్ొం యో ఫరర షమణమ్ న రణయదే్బోథాऽషమ్ (ఇతిహ్మశ చడాభణి 30.100). 
క ఫరర షమణుడె క టిటనా, తిటిటనా, ఴహొంచినాగసతు శశిొంచి అత్తుతు ూజ్ఞొంచ్ాయౌ. నేన బఽగుభషరిితు అఱానే 
ఆద్బరిొంచ్ాన. అఱా చే్మతులసడె ఫరర షమణుతు కోతృసగినఱో నశస్సో డె. అత్డె శక్ాయుహ డె. అటటళొంటిలసడె 
నాలసడె కసడె. 
 

ఇఱా బగళొంత్ేతుకూ ఫరర షమణుఱటో విరీత్మ ైన ఆద్బయణ ఉొండడాతుకూ కసయణొం లసయు ధరసమతున ఆచరిశో  
బగళొంత్ేతు నభుమక తు ఉొండడమే. 
యేత్ే ధరసమాభఽత్మిద్బొం మథోకోొం యుోతృసశతే 
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ఴీద్బధధానా భత్యభా బకసో వేోऽతీళ మ ేహరమా – గీత్ 12.20 

ఉయుోకో ధరసమభఽత్భున వేవిొంచచ, తుష్సాభ బకూో ఴదీ్బధఱతో భత్రసమణుఱెైన బకుో ఱు నాకత్ోొంత్ 
హరముఱు. 
 

విర రస్సదాత్ అశరసన్ జ్మామి (వివేు ధయమభు 52.23) – ఫరర షమణుఱ అనగషీభుచే్త్నే రసక్షశఱన 
జ్యొంచచనానన. 
 

ఈ నాభ లసోఖాోనొంఱోనే ఫరర షమణుఱు ఎఱా రళరిోొంచ్ాఱో తెఱుఫడుొంది. శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో  ివిళయణ – 

ఫరర షమణుఱు లేదాధోమనభు, లేద్బఫో ధనభు క రకు జీవిొంచచననొంద్బన బగలసననకు అత్ోొంత్ 
హరముఱు. లేద్బభుఱు బగళత్ువయౄమే గనక లసయు చే్మునది బగళతేుళయే. 
మొం దేళొం దళేకదీవేి ళశదేలసద్బజీజ్నత్ 

భౌభశో ఫరషమణయ గుె్ో ా దీోభగనిమిలసయణి 
ఫరర షమణుఱన యక్ుొంచడొం కోశమే దేళకీళశదేళుఱకు శ్రీకఽవుయభాత్ేమడె జ్తుమొంచ్ాడె (భహ్మభరయత్ొం). 
 

శ్రీ ఴొంకయుఱు రెొండె అరసా ఱన చె్తృసయు – ఫరర షమణానామ్ హరమః ఫరర షమణహరమః, ఫరర షమణాః హరమా అశో 
ఇతి లై. ఫరర షమణుఱకు హరమమ ైనలసడె, ఫరర షమణుఱటో రతి కయౌగినలసడె ఫరర షమణహరముడె. 
 

శ్రీ ఫఱదేళ విదాోబూవణ అతున నాభాఱన శ్రీకఽవుచరిత్రభు ఆధాయొంగస లసోఖాోతుొంచ్ాయు. చతుతృత యన 
గుయుుత్రే తు ునరీజవిత్ేతు చే్వహ (మభఱోకొంనొండు తెచిచ) గుయుళుగసరికూ (స్సొందీతుకూ) ఆనొంద్బొం 
కఱుగజ్ఞవహనలసడె ఫరర షమణహరముడె. 
 

శ్రీ చినమమానొంద్బ – ఇకాడ ‘ఫరర షమణుఱు’ అనగస దిళోమ ైన బగళద్బనబూతితు తృ ొందినలసయు. జ్ాో నఱు 
(కుఱొం కసద్బ). 
 

 

(1) శీ్ర నయవహొంషన్ కఽవుభాచ్ార ిఆొంగో యచనకు ఇద ితఱెుగు అనలసద్బభు.  
(2) బగళదీు త్ ళలో కభుఱ తాత్యోభు గీతాెరస్, గణయఖూర్ రచయణనొండు.  
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భహాఔీమో భహాఔరసా భహాతజేా భషో యఖః |  
భహాఔీతేయాహామజాా భహామజఞో  భహాషవిః || (72) 

 

 
 

 

 

 

ఆంతఔుభుంద ళలో ఔభు ళఱెనే ఇ భహాళలో ఔభున జఱజఱ తృసయుతేనన భహాజఱతృసతభుయొఔక 
భహాఴఫదజాఱభుళఱె భహానాభావటఔభుతో; భషతూమ - భధయ - భహా ఴఫదద ఱంకసయభుఱతో, 
భషతాూయుమ ై, భశేఴాయభూరతోయొఔక భాహాతాయభున భహాఴఫదభుఱతో శోళభు చేముచననది 
(శ్ర ీెభారసజు రసజారసళు యచననండి). 
 

ఆఔకడినండి కొతున నాభభుఱన శ్రీబట్టట ఱు లసాకాాతుంచిన భదళభు – బఖళంతేతుకి బఔుో ఱటో్ ఖఱ  
ఄరతమిత లసతసఱాభు, బఖళంతేనఔు భదఖళతేఱఔు ఖఱ రగసఢ శంఫంధభు, తనన అరసధించడాతుకి 
బఔుో ఱఔు బఖలసనడె ఎఱా భాయగం శఖభం చేస్సో డె ముదఱెైన విళరసఱు. 
 

676. భహాఔీభః 
- బఔుో ఱ ఈననతి కొరఔు ఔభీఔభీమ ైన ఄయహతన రస్సదించలసడె. 
- భూడె గొ ఄడెఖుఱుఖఱ శ్రీతిరవిఔభీభూరతో. 
- అమన ఄడెఖుఱు ఎంత గొళంటే్, ఎఔకడికెైనా గసతు ఄందరతఔంటె్ భుందగస చేయుకొనేలసడె. 
- ఴయణాఖతి తృ ందట్ఔు తగతన ఈతోభ తృసదభుఱు ఔఱలసడె. 

ఒం భహాఔీభామ నభః 
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‘ఔభీభు’ ఄనగస ఄడెఖు (ద వినాాశభు) ఄతుము, ఔభీఫదధమ ైన (తురణుతమ ైన) విధానభు ఄతుము 
ఄయథభుఱు ఖఱళు. శ్రీ ఴంఔయుఱు ముదటి్ ఄరసథ తున తీవహకొతు శ్రీలసభనాళతాయయంగస లసాకాాతుంచాయు. 
శ్ర ీబట్టట ఱు రెండళ ఄరసథ తున తీవహకొతు, బఔుో ఱు కొకఔక ఄడెఖు లేశకొంట్ృ తనన చేయుకొనే ఄళకసఴం 
రస్సదించేలసడె బఖళంతేడె ఄతు లసాకాాతుంచాయు. 
 

యమోననతిభాతాానం స్త తుభానదభళ తృసతకసత్ 

జీళశసభారోషమతో జాో నబకసో యద ియౄహణీ 
శరసానూరణా  మస్సావహో  భహాఔభీ ఆతీరతతః 
యమేఴాయుడె శరోాతకఽవేట డె. జీళుఱందయౄ తనన తృ ందేందఔు వీఱుగస బకిో, జాో నభు, లైరసఖాభు ఄనే 
స్త తృసనఔభీభున రస్సదించినలసడె భహాఔీభుడె. 
 

ఆందఔు శ్రీబట్టట ఱు చఔకతు ఈదాషయణ ఆచాాయు. బిడడఔు తయోౌ భుందగస చనఫదఱు, తయులసత అళుతృసఱు, 
తయులసత గనాహాయభు ఆచిానట్టో గసనే బఖళంతేడె ఔడా ఔభీఔీభభుగస బఔుో ఱందరతక  బఖళదారసధనన 
శఖభం చేస్సో డె. భుందగస బఖళంతేతుటో్ విభుకత నశంచాయౌ. అైె బఖళంతేతుటో్, ఴఽతేఱటో్ 
విళసాశం నఱకొనాయౌ. లసటి్టో్ భఔుకళ ఔఱగసయౌ. ఆఱా బకిో, జాో నభుఱ దాారస బఖళంతేడె ఱభిస్సో డె. 
ఆందఔు ఄనేఔ జనాఱు ట్టళచాన. ఱగు ఄతిరశాఽతి నండి శ్రీ బట్టట ఱు చెహన ఈదాషయణ –  
జనాాంతయ శషవేరవే తతృత ధాాన శభాధిభిః 
నరసణామ్ క్షణీతృసతృసనామ్ ఔఽఴేు  బకిో ః రజామతే 
ఄనేఔ జనాఱమంద చేవహన తశస, ధాానభు, యోఖభుళఱన నయుఱఔు తృసభుఱు క్షీణ ంచి 
శ్రీఔఽవేు తుమంద బకిో రళరతథఱుో తేంది. 
ఫషౄనామ్ జనానాభంత ేజాో నలసనాాం రదాత ే

లసశదళేశసయామితి శ భహాతాా శదయోబః – గణత 7.19 

ఄనేఔ జనాఱ తయులసత జాో తుయ ైనలసడె శయాభూ లసశదేళభమం ఄతు ఖశీ ంచి ననన ఴయణు 
తృ ందతాడె. ఄట్టళంటి్ భహాతేాఱు ఄయుదగస ఈంట్దయు. 
ఄభదాశ యోగేన తతో భామ్ ఆచాాుో మ్ ధనంజమః (గణత 8.8) – నామంద వహథయభుగస భనశ 
తుఱళనటో్యతే ఄభదాశయోఖభుదాారస రమతినంచళఱమున. 
 

గణతోదేఴ శభమంఱో ఔడా బఖలసనడె ఔ ఔభీంఱో ఄయుు నతుకి ఈదేఴం చేళసడె, ఔకభాయుగస కసద 
– ఄతు శ్రీ వి.ఎన్. లేదాంతదేశఔన్ తమిలలసాకాానంఱో లసర ళసయు. ఆఱా ఔభీమ ైన ఄభిళఽదిధ  ఔడా 
బఖళదనఖషీంళఱోనే స్సధాభళుతేంది. 
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72ళ ళలో ఔభు - 3 ళ జేీ 

శ్రీ ఴంఔయుఱు ఇ నాభభున తిరవిఔభీయంగస లసాకాాతుంచాయు. భహానోః ఔభీాః తృసదవిక్షతేృస ఄశా ఆతి 
భహాఔభీః. గొ తృసదవిక్షేభుఱు ఔఱలసడె భహాఔభీుడె. 
 

ఴం నో వివేు ః ఈయుఔభీః – తైెతోరణయోతువతేో  1.1 – గొ తృసదవినాాశభుఖఱ వివేు దేళుడె భాఔు 
వుబభుఱు ఔయౌగతంచనగసఔ. 
 

శ్రీ రసధాఔఽవుళసవహో  ి– ఆఔకడ ‘భహా’ ఴఫదభు దాారస భనభు ఖశీ ంచళఱవహనది ఏభంటే్ తిరవిఔభీుతు 
ఄడెఖుఱు ఆంతెదదళతు భనం చెఱేభు. ఄవి భన ఉషఔందతువి. 
 

శ్రీ చినామానంద – బఖళంతేడె భహాఔభీుడె ఄనగస ఄందరతతూ ఄతునంటి్ఔంటె్ భుంద చేయఖఱడె. ఄంతట్ద 
లసాహంచినలసడె. ‘వివేు ’నాభభు ఔడ ఆదే ఄయథభున శచించన.  
 

శ్రీ శతాదేలో లసవహవఠ  – న చావహో  కంిచిత్ బువి ళయోభానమ్ భహాఔమీో మనాన ళళ ేఔరోతి. ఇ విఴాంఱో 
భహాఔభీుతు ళఴం కసతుదేదీ ఱేద. 
 

ధయాచఔీభు యచయత – అమన ఄడెఖుఱు ఎంతెదదళంటే్ అ తృసదభుఱన అఴయీంచి భనం ఇ 
దయభయమ ైన దయంతమ ైన శంస్సయస్సఖయభున దాట్ళచాన. శ్రీలసరత తృసదభుఱన వేవించినయ డఱ 
ఄతాఱుడె ఔడా భహాతేాడె కసళచాన. 
 

677. భహాఔరసా 
గొ కసయాభుఱు చేములసడె. 

ఒం భహాఔయాణ ేనభః 
 

ఇ నాభభు రెండెభాయుో  ళశో ననది. 
72ళ ళలో ఔభు. 677ళ నాభభు. భహాఔరసా – భహాఔమీో భహాఔరసా భహాతజేా భషో యఖః 
84ళ ళలో ఔభు. 793ళ నాభభు. భహాఔరసా – ఆందరఔరసా భహాఔరసా ఔఽతఔరసా ఔఽతాఖభః 
 

భహాతోు ఔరసాణ  మశా ఆతి భహాఔరసా. భహాఔయాఱు ఄనగస గొ నఱు. ఴయణాఖతేఱెైన బఔుో ఱన 
ఈదధరతంచడం భహాఔయా ఄతు శ్రీ బట్టట ఱు లసాకాాతుంచాయు. బఖలసనతు శఽఴహట వహథతి ఱమాది కసరసాఱు 
భహాఔయాఱు ఄతు ఆతయ లసాకాాతఱు చెతృసయు. 
 

కిమీిక ట్కసదఱన ఔడా ఔభీఔీభభుగస ఈదధరతంచి శ్రీషరత తన శతునధానభునఔు చేయుాకొనట్ 
ఄతివిశామతూమభు, భషదాఴాయాఔయభు ఄతు శ్రీ బట్టట ఱ లసాకా. 
ఄతాంత శనీలసన్ జంతంఴా యోగసాన్ స్సానబళశా చ  
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72ళ ళలో ఔభు - 4 ళ జేీ 

ఔరోతి భషదాఴాయాం ఔయా మస్సావహో  శయాదా 
భహాఔరసా శ విజేోయో షాష్సట రోు  భనయుతోభః 
తూచాతితూచఱెైనలసరతతు ఔడా తనన తృ ందడాతుకి వీఱుగస చేమఖఱలసడె ‘భహాఔరసా’. ఇ నాభభు 
ఄష్సట క్షరణ భంతరభు. ఈతోభమ ైనది. ఒం భహాఔయాణే నభః. 
 

శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ శ్రీ నభాాఱవార్ తియులైమోయ (7.5.1)నండి ఈదాషరతంచాయు – శ్రీరసభుడె తన 
ఄళతారసనంతయం ఄయోధాన వీడి లైఔుంఠభునఔు లలైునుడె ఄయోధాానఖయంఱోతు శఔఱ 
జీళరసవుఱన, ఖడిడ  తృత చఱన, చీభఱన ఔడా, తనతోతృసట్ట తీవహకొతులయు ఈతోభఖతేఱు రస్సధించాడె. 
 

అమన భహాఔయాఱు బఔుో ఱఔు చేమూతతుళాడాతుకే రతమితం కసళు. బఔుో ఱ ఴతరే ళుఱన శక్షించడభూ, 
బఔుో ఱ ఴతరే ళుఱన ెడభాయగంఱో టి్టంచే య్ఱావినోదభూ ఔడా అమన భహాఔయాఱే. 84ళ ళలో ఔంఱోతు 
‘భహాఔరసా’ నాభభున శ్రీబట్టట ఱు ఇ భదళంఱో లసాకాాతుంచాయు. (ఫుదాధ ళతాయంఱో బఖళంతేడె 
ఈదేదఴాూయాఔంగస నావహోఔుఱన లేదభాయగంనండి విభుకఱుగస చేళసడె.) 
 

 
ఆంగసో ండెఱోతు బకిోలదేాంత భందయింఱో శీ్ర వతా రసభ ఱక్షాణ షనభంతేఱ భూయుో ఱు. విక డమిా చితరం 

 

ఇ నాభభునఔు శ్రీ ఴంఔయుఱ లసాకా – భషత్ జఖత్ ఈతతాాద ిఔరసా ఄశా ఆతి భహాఔరసా. భహాజఖతేో  
శఽఴహటళంటి్ కసయాఔభీభుఱు చేవేలసడె భహాఔయా. రలమకసఱంఱో జఖతేో న శ్రీభహావివేు ళు 
మిరంగతలేమడాతున శ్రీరసధాఔఽవుళసవహో  ిరస్సో వించాయు. 84ళ ళలో ఔంఱోతు ‘భహాఔరసా’ నాభంఖురతంచి లసాకాాతుశో  
శ్రీ ఴంఔయుఱు – ంచబూతభుఱళంటి్ భషతోయమ ైనలసతుతు శఽజంచడం భహాఔయా – ఄతు చెతృసయు. భహాతోు 
విమదాదతీు బూతాతు ఔరసాణ  కసరసాణ  ఄశా ఆతి భహాఔరసా. 
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శ్రీ ఔఽవుదతో బయదాాజ బఖళంతేతు కసయాభుఱు ‘దిళాభుఱు’ ఖనఔ భహాఔయాఱతు రస్సో వించాయు. జనా ఔయా 
చ మ ేదళిామ్ (గణత 4.9). 
 

ధయాచఔీభు యచయత – జీళుడె కోరతనలసటి్తు ఆళాడం బఖళంతేతు భహాఔయా. ఐశ ఔ శకభుఱఔు 
కసళఱవహన స్సధనాశంతోితు, స్సధనఔు కసళఱవహన యోఖభాయగభున, మోక్షభునఔు కసళఱవహన బకిో జాో న 
లైరసఖాభుఱన బఖళంతేడె రస్సదించచనానడె. 
  
శ్రీ చినామానంద – ంచబూతభుఱన, లసతునండి తురణుత విధానభుఱో ళరతోంచ ఖషీనక్షతరా దఱన 
శఽఴహటంచట్, లసటి్తు తురతదవటభుగస నడిహంచట్, శభమభు అశననమ ైనుడె లసతుతు నాఴనభు చేముట్ – 

ఆవి భహాఔయాఱుగసఔ భరేమిమఖున? 
 

678. భహాతజేాః 
- గొతేజశస ఔఱలసడె.  
- ఄజాో నభు తొఱగతంచలసడె.  
- ఴకిోళంతమ ైన, ఎదయుఱేతు ఱక్షణభుఱు ఖఱలసడె. 
- శయాచందరా దఱఔు తేజభుతుచాలసడె. 

ఒం భహాతజేవ ేనభః 
 

ఄనాదావిదాాకాతమో షరత తేజఞ భషదాతః 
భహాతేజాషాతఃకాాతః తజేదో ళశళయుఔః 
జీవికి ఄనాదిగస ఈనన ఄవిదాన (ఄజాో నాంధకసయభున) శభూఱంగస నాఴనం చేము తేజశస ఖఱలసడె 
‘భహాతేజాః’. ఇ నాభభు ఄష్సట క్షరణ భంతరభు. తేజశసన రస్సదిశో ంది. ఒం భహాతేజవే నభః. 
 

శ్రీ బట్టట ఱ లసాకాఔు శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ ‘నారసమణ రో జఞాతిః’ ఄనే ఴఽతిలసఔాభున ఈదాషరతంచాయు. 
శ్ర ీతియుభంఖమాఱవార్  తియుచాందవియుతోభు (34)ఱో ఔడా ‘తూళు తియుఖుఱేతు జఞాతివి’ ఄనానయు. 
 

శ్రీ ఴంఔయుఱ లసాకా – బఖళంతేతు తేజశసళఱోనే శయుాడె రకసఴభున తృ ందచనానడె. ఆందఔు 
శ్ర ీఴంఔయుఱు, ఆతయ లసాకాాతఱు చెహన రభాణభుఱు – 

యేన శయా శోతి తజేవదేధ ః – తైెతోరణమ ఫదర షాణభు 3.12.9 – అమన కసంతిళఱన శయుాడె 
రకసశంచచనానడె. 
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మదాదితాఖతం తేజఞ జఖదాభశమతऽేఖిఱమ్ 

మచాందరభవహ మచాాగనన తతేోజఞ విదిధభాభఔమ్ – గణత 15.12 
శభశో జఖతేో న రకసశంజేము శయుాతు తేజశసన, ఄట్టఱనే చందర తు తేజశసన, ఄగతన తేజశసన 
నా తేజవేసమతు య రంఖుభు. 
 

న తతర శరోా భదతి న చందర తాయఔమ్ 

నేభా విదాతో భదతోు ఔుతోऽమభాగతనః 
తమళే భదనోభనభదతి శయామ్ 

తశా భదస్స శయామిదమ్ విభదతి – భుండకోతువత్ 2.10 (11.2.10?) 
ఄఔకడ శయుాడె, చందర డె, నక్షతరభుఱు, ఄగతన (మ యుు) రకసశంఱేళు. అమన కసంతిళఱననే ఄళతూన 
రకసశశో నానయ. 
 

జఞాతిష్సభహ తజఞు యతిః తభశః యభుచాతే 
జాో నం జేోమం జాో నఖభాం షఽద ిశయాశా విఴహఠ తమ్ – గణత 13.17 
అ యఫరషా ఄతున జఞాతేఱఔున జఞాతి (యంజఞాతి). భామాతీతేడెన, జాో నశాయౄుడెన, 
తెయౌవహకొనదగతనలసడెన, తతాజాో నభుదాారస తృసర ుాడెన ఄతడే. శయాతృసర ణుఱ షఽదమభుఱంద 
విళేవభుగస ఈండెలసడెన ఄతడే. 
 

శ్రీ ఴంఔయుఱు భరొఔ ఄయథం ఔడా  చెతృసయు – కనీ యా ళౌరసాదిభిః ధరెైాః భహాదభిః శభఱంఔఽత ఆతి లస 
భహాతేజః. ఴతరే ళుఱటో్ ళౌయాభు, దవేట ఱటో్ కనీయాభుళంటి్ ఴకిోళంతమ ైన, ఎదయుఱేతు ఱక్షణభుఱు 
ఖఱలసడె భహాతేజవహా. 
 

ధయాచఔీభు యచయత – శయుాడె ఫమటి్ చీఔటో్న తృసయదోరయౌనటోే్ బఖళంతేడె భనఱోతు చీఔటో్న 
తొఱగతంచన. అమన రస్సదించిన కసంతిళఱన భనభు భనఱన, దేళుతు తెయౌవహకొనళచాన. 
 

679. భషో యఖః 
- గొలసడె భరతము భన షఽదమభు (ఈయభు)నంద రలేఴంచలసడె. 
- గొ షఽదమభు (ఈయభు) ఔఱలసడైె భనన దీవించేలసడె. 
- ఄనంతేడె, లసశకి ళంటి్ గొ ఈయఖభుఱు (నాఖభుఱు)గస ఄళతరతంచినలసడె. 
- ఄనంతేడె ఄన శయభుైె ఴమతుంచినలసడె. 
- గొ ఈయభుఖఱ శయుాతుగస ఄంతట్ద మతుంచలసడె. 

ఒం భషో యగసమ నభః 
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శ్రీ బట్టట ఱ లసాకా – భహా-ఈయః-ఖః భషో యఖః. ఈయశస ఄనగస భనఱోతు షఽదమభు. ఈయః రదరతి తమ్ 
షఽదమమ్, మద్ దాారస తాన్ (ఄదమీాన్) ఖచాతి ఆతి భషో యఖః. బఖళంతేతుతో తృత యౌవోే  ధయఔంటె్ 
ఄఱమ ైన భన షఽదమాఱఱో బఖళంతేడె రలేశస్సో డె ఖనఔ అమన ‘భషో యఖః’. భన షఽదమాఱఱో 
అమన ఎఱా రలేశస్సో డె? ఐశ ఔ స్ౌకాాఱు భనఱో ఆందిరమాఱదాారస రలేశంచినటోే్ బఖళంతేడె ఔడా 
ఆందిరమాఱదాారస భన షఽదమాఱఱో రలేశస్సో డె ఄతు శ్రీ బట్టట ఱు చెతృసయు. భన ఔననఱతో బఖళంతేతు 
దిళాభంఖల విఖహీాతున చస్సో భు. భన చెళుఱతో అమన భధయస్తో తరా ఱన వింట్దభు. ఆఱా ఔభీంగస 
భన షఽదమాఱఱోతు భోఖఱాఱశతన లడఱగొటి్ట శ్రీషరత రలేశస్సో డె. ఆందఔు శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ దిళా 
రఫంధాఱనండి ెఔుక ఈదాషయణఱు చెతృసయు. తియుమోయ 1.10.9 (శ్రీ తియుభంగెైమాఱవార్), తియులైమోయ 
6.10.3, తియుచాంద 115, తియులైమోయ 5.7.7 ళంటి్వి.  
 

ఇ నాభభుఱో ‘ఈయస్’ ఄంటే్ భన షఽదమం ఄతు ైె లసాకాఱో చెతృసయు. శ్రీ ఫఱదేళ విదాాబూవణ ‘ఈయస్’ 
ఄనగస బఖళంతేతు షఽదమం ఄతు లసాకాాతుంచాయు. భషతా ఈయస్స షఽదయనే ఖచాతి శాబఔోమ్ 
భుచఔుందమ్ ఆతి భషో యఖః. ఄఱుఱెైన బఔుో ఱటో్ దమతో ళరతోంచే షఽదమం ఔయౌగతనందన 
బఖళంతేడె ‘భషో యఖః’. ఔనఔనే అమన ఖుషృతు కనగతయౌంచకొనానడె. జట్దముళుఔు ఄంతిభశంస్సకయం 
కసవించాడె. ఴఫరత ఆచిాన ండోన వాఔరతంచాడె. 
 

శ్రీ ఴంఔయుఱ లసాకా – ఈయస్స ఖచాతి ఆతి ఈయఖః. రొభుాతో ఔదఱునది తృసభు (ఈయఖభు). బఖళంతేడె తాన 
శయభుఱఱో లసశకినతుము, నాఖభుఱఱో ఄనంతేడనతుము గణతఱో చెహమునానడె. 
శరసణాభహ లసశకిః – గణత 10.28; ఄనంతళసావహా నాగసనామ్ – గణత 10.29 
 

శ్రీ ఔఽవుదతో బయదాాజ – భహాన్-భషతూమః, ఈయఖః-ఄనంతః, ఴమాాయౄణే మశా ఆతి భషో యఖః. గొ 
ఈయఖమ ైన ఄనంతేతు ఴమాగస ఔయౌగతనలసడె భషో యఖుడె. 
 

శ్రీ శతాదేలో లసవహవఠ  – భహా-ఈయస్-ఖ, శయాదేళుడైె గొ ళక్షశథఱభు ఔయౌగత తుయంతయభు రమాణ ంచలసడె 
భషో యఖుడె. శ్రీ శతాదేలో లసవహవఠ  రతి నాభభునఔు లసాఔయణ శతరా ఱననశరతంచి విశవఠమ ైన లసాకాానం 
లసర ళసయు.   శయుాడె, వివేు ళు ఔరే ఄనన భదళంఱో అమన లసాకాాతుంచాయు. 
 

680. భహాఔీతేః 
- గొ మజోభుదాారస అరసధింఫడెలసడె. 
- శఱబభుగస ూజంఫడెలసడె. 
- ఄనేఔవిధభుఱుగస ూజంఫడెలసడె. 
- ఈతోభ పఱభుఱతుచేా గొ మజోభు. 
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- తృసంచరసతర ఔీతేళు ఄనే గొ మజోభు చేవహనలసడె. 

ఒం భహాఔీతల ేనభః 
 

48ళ ళలో ఔభు, 448ళ నాభభుగస ‘ఔతీేః’ ఄనే నాభభు ళచిానది. మజో ఆజఞా భశజేాఴా ఔతీేః శతరం 
శతాంఖతిః. ‘ఔతీేళు’ ఄనగస ఔ విధమ ైన మాఖభు. ఄతున మాఖభుఱు బఖళంతేతు ఈదేదశంచి చేవేలే 
ఖనఔ బఖళంతేతుకి ‘ఔతీేః’ ఄనే ేయు ఔడా ళరతోశో ంది. శ్రీ శతాదేలో లసవహవఠ  – ఔరోతి ఆతి ఔతీేః, కిమీత ేలస 
ఔీతేః. చేవేలసడె ఔతీేళు. చేవేది ఔతీేళు – ఄతు ఔడా తుయాచించాయు. ‘భహా’ ఄనే ఴఫదద తుకి గొ, ఄనేఔ, 
శఱబమ ైనందన గొ – ళంటి్ ఄరసథ ఱు చెళచాన. 
 

శ్రీ ఄణాు ంగసరసచాయా స్సామి ‘భహా’ ఄంటే్ ‘గొ’ ఄనన ఄయథంఱో లసాకాాతుంచాయు. గొ మజోభుఱు 
బఖళంతేతు అరసధిశో  చేమఫడెతాయ. ఔనఔ అమన భహాఔతీేళు. 
 

శ్రీ బట్టట ఱు ‘భహా’ ఄంటే్ (1) బఔుో ఱఔు శఱబమ ైన, స్ౌఔయాళంతమ ైన ూజావిధానభు (2) ఄనేఔభుఱెైన 
ూజావిధానభుఱు – ఄనే ఄరసథ ఱఱో లసాకాాతుంచాయతుహశో ంది. భహాత్ శయా శఔయమ్ అరసధనమ్ ఄశా 
ఆతి భహాఔతీేః. ఎట్టళంటి్లసరెైనా తేయౌఔగస, ఄనేఔ యకసఱుగస శ్రీషరతతు అరసధింళచాన. ఆందఔు 
శ్ర ీబట్టట ఱు వివేు ధయాభునండి, గణతనండి ఈదాషరతంచాయు. 
యో న వితెతో  యనవిబల ైయనళళలభి ననబూవణ ఃై 
తోవాత ేషఽదయనేైళ ఔశోమీఴమ్ న తోవయేత్ – వివేు ధయాభు 90.69 

ఇఴాయుడె ధనభు, లైబళభు, బూవణభుఱఔు ళవుడె కసడె. కేళఱభు ేరమించే షఽదమాతుకి 
ళవుడౌతాడె. ఄఱాంటి్ ఇఴాయుతు శంతోవెట్టఔుండా ఎఱా ఈండఖఱయు? 
 

మతకరోఴహ మదళసనవహ మజుు షో ఴహ దదావహమత్ 

మతోశావహ కనంతమే తతేకయువా భదయణమ్ – గణత 9.27 
ఒ కనంతేమ! తూళు అచరతంచ ఔయాన, బుజంచెడి అహాయభున, షోభభు చేము షళాభున, ఄరతంచ 
దానభున, అచరతంచ తశసన నాకే శభరతంచభు. 
 

శ్రీ ఫఱదేళ విదాాబూవణ – బఖళంతేతు ఄనేఔ విధభుఱుగస ఄరతాంళచాన. తేఱవహ అఔుఱు శభరతంచి 
అమన ఄనఖషీభున స్సధింళచాన. 
 

శ్రీ బట్టట ఱు ఆచిాన ఄదను విళయణ – అఖభ ళసశోభిుఱు తురేదశంచినట్టో గస అమనన ెఔుక నఱదాారస 
ూజంళచాన. ఄటి్ట నఱు అమనఔు శభయణ చేవహనంతనే వితరభుఱఖున. శభయణ శంస్సకయ 
స్సాద ఔఽతెఃై అఖభళసశోకిసరతత శయాలసాతృసరెఃై అరసధాతాాత్. 
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శ్రీ ఴంఔయుఱ లసాకా – భహాన్ ఴా ఔతీేఴా ఆతి భహాఔీతేః. బఖళంతేడె గొ మజోభు. గణతఱో 
బఖళంతేడె తానే ఔతీేళునతు చెహముండెన. 
ఄషం ఔతీే యషం మజోః శాధాభషభౌవధమ్ 

భంతోర ऽష భషమలేసజా భషభగతన యషం షృతమ్ – గణత 9.16 

నేనే ఔతీేళున. నేనే మజోభున. శాధమున నేనే. ఒవధఱు నేనే. నేనే భంతరభున. నేనే గఽతభున. 
నేనే ఄగతనతు. షోభయౄకిమీమున నేనే. 
 

శ్రీ ఔఽవుదతో బయదాాజ – భహాన్ ఔీతేః తృసంచరసతోర  మశా ఆతి భహాఔతీేః. ఴతథఫదర షాణభు(13.6.1)ఱో 
చెహన రకసయం నారసమణుడె తృసంచరసతరఔీతేళున అచరతంచి తాన ఄందరతఔంటె్ ఄధిఔుడైె తానే శయాభు 
ఄమాాడె  
ుయుష్త షల ైనారసమణో కసభాత ఄతితిఴేటమమ్ 

శరసాణ  బూతాతు ఄషమళే ఆదమ్ శయామితి 

శ ఏతమ్ ుయువమేధమ్ తృసంచరసతరమ్ మజో 

ఔీతేభఴాత్ తభాషయత్ తేన జామత తనేేవటమ్ 

ఄతాతివట తసరసాణ  బూతాతూదమ్ శయామ్ బలసత్. 
 

681. భహామజాా 
- గొ మజోభుఱు చేవేలసడె. 
- ఈతోభుఱు, భహామజాఱు ఄయన బఔుో ఱు తనలసరతగస ఔయౌగతనలసడె. 

ఒం భహామజాన ేనభః 
 

దేళతాంతయ మాజబాః శామాజుాతకఽవటకసయఔః 
భహామజాా శభుదిదవట ః శతకయాపఱదోభనః 
ఄనాదేళతఱన అరసధించేలసరతఔంటే్ ఈతకఽవేట ఱెైనలసయు, ఈతోభపఱభుఱు తృ ందేలసయు తన బఔుో ఱుగస 
ఔఱలసడె. ఇ నాభభు ఄష్సట క్షరణభంతరభు. ుణాఔయారదభు. ఒం భహామజానే నభః. 
 

తృసణ తు శతరభు (3.2.103  శ మజఞయ్గలసనహ) రకసయభు ‘మజాా’ ఄనే దభునఔు భూఱధాతేళు 
‘మజ్’- తాాఖభు చేముట్, ఫయౌ ఆచాట్. ‘మజాా’ ఄనగస మజోభు చేవహనలసడె.  
 

శ్రీ ఴంఔయుఱ లసాకా – భహానోమ్ మజోమ్ ఔఽతలసన్ ఆతి భహామజాా. గొ మజోభుఱు చేవహనలసడె 
భహామజా. రసభాళతాయభునంద ఄఴామేధమాఖభు చేవహనలసడె. ఄంతేగసఔ తన బఔుో ఱు చేము 
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మజోభుఱు చఔకగస రతశభాోభఖునట్టో  కసతృసడె బఖలసనడే అ మజోభుఱఔు మజభాతు ఄతు 
భదవింళచాన. అ విధంగస ఔడా అమన భహామజా. 
 

శ్రీ బట్టట ఱ లసాకా – ఄనాదేళతఱన తఱఔ శ్రీభహావివేు ళునే అరసధించ బఔుో ఱు ఈతకఽవటమ ైనలసయు. ఄటి్ట 
మజోఔయోఱు భహామజాఱు. లసరతకి నాధడైెన బఖళంతేడె భహామజా. భరోవిధంగస, ఄఱాంటి్ బఔుో ఱు తన 
అతాగస ఔఱలసడె భహామజా. ఄనాదేళతఱన అరసధించేలసరతఔంటే్ తనన అరసధించేలసరతకి ఄధిఔమ ైన 
పఱభున రస్సదించేలసడె భహామజా. శామాజనామ్ ఄనా మాజనోాహ ఄతేాతకఽవటతాాత్ భహామజాా. 
 

అమన బఔుో ఱు ఈతకఽవేట ఱు ఎందఔళుతాయంటే్ లసయు ఐశ ఔ పఱభుఱన తాజంచి మోక్షభున కోయుతాయు.  
 

682. భహామజోః 
- ూజందగతనలసరతఱో ఄతేాతోభుడె. 
- మజోభుఱఱో ఈతోభమజోశాయౄభు ఔఱలసడె (జమజోభు). 
- జాో నఱదాారస ూజంఫడెలసడె. గొ మజోభుదాారస ూజంఫడెలసడె. 

ఒం భహామజాో మ నభః 
 

ఄనేా భోా దళే మాగబేాః శామాగోతకఽవటకసయఔః 
భహామజో శసభాకాాతో షాష్సట రోు  షరతమాఖదః 
ఆతయ దేళతఱఔనాన తన మాఖభు గొదిగస ఔఱలసడె భహామజోభు. ఇ నాభభు ఄష్సట క్షరణభంతరభు. 
షరతూజాపఱాతునశో ంది. ఒ భహామజాో మ నభః. 
 

ఆంతఔుభుంద నాభభు ‘భహామజాా’ ళఱెనే ఇ నాభభు ‘భహామజోః’న ఔడా ‘మజ్’ ఄనే 
ధాతేళునండి విళరతంళచాన. దేళూజా శంఖతి ఔయణా మజన దానవేే. తాాఖభు చేముట్, 
ూజంచట్, ఆచాట్, దానభు చేముట్, శంఫంధభు ఔయౌగతముండెట్ – ళంటి్ ఄయథభుఱఱో ‘మజ్’ 
ధాతేళు వితుముఔోభు. మజనమ్ మజోః, ఆజాత ేఆతి లస మజోః. 
 

శ్రీ బట్టట ఱ లసాకా – ూజందగతనలసరతఱో ళేవీేఠ డె ‘భహామజోః’. మజోభనగస బఖళదారసధనభు. మజోభు 
ఄనగస భనభు అరసధించనది (బఖళంతేడె). భహామజోభు ఄనగస అరసధించలసతుఱో ఈతోభమ ైనది, 
ఄనగస శ్రీభహావివేు ళు. ఎంెయుభాన్ శరభదతభున ఠతంచట్, బకిోతో మ ఱఖుట్, యుచివుచిఔయమ ైన 
నైలేదాభున శభరతంచట్, స్సష్సట ంఖరభాణభు చేముట్ – ఆళతూన మజోభుఱే. వీతుతు ఆతయదేళతఱన 
గసఔ శ్రీతులసశతు ఈదేదశంచి యొనయుాట్ భహామజోభఖున. ఎందఔంటే్ అమన తన బఔుో ఱన తన శాంత 
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ఴరణయభుళఱె రతయక్షించన. యక్షత ేబఖలసన్ వివేు ః బకసో నాతాఴరణయళత్. భరతము లసయు శభరతంచిన దాతుతు 
ేరభతో వాఔరతంచన. 
మాః కిమీాః శంరముకసో ః శాః ఏకసంతఖత 

ఫుదిధభిః తాశసరసాః శయస్సదళే రతిఖఽహాు తిల ైశామమ్ – భహాభదయతభు.మోక్షయాభు 17.163. 
జాో నఱు చేవే ూజాదిఔభుఱన యమేఴాయుడె శయశతో (తఱళంచి) వాఔరతస్సో డె.  
  
శ్రీ ఴంఔయుఱ లసాకా – బఖళంతేడె మజోభుఱఱో ళేవీఠమ ైన మజోభు. ఆందఔు రభాణభు గణత (10.25)ఱో 
ఈననది. మజాో నామ్ జమజఞో వహా. మజోభఱఱో నేన జమజోభున. జమజోభునఔు దేఴకసఱ 
ఫంధనభుఱు ఱేళు. కయుాతో ఔడిన శంభదయభుఱు ఄఔకయఱేద. ఴభీ ఈండద. శ ంశ ఈండద. 
‘ఔతీేళు’ఄనగస  రతేాఔమ ైన పయౌతభున అశంచి చేమునది. మజోభు ఄనఖ విదాఔోధయాభుగస 
చేమునది. ఄటి్ట మజోభుఱఱో ళేవీఠమ ైన జమజోభు బఖళతసవయౄభు. 
 

శ్రీ శతాదేలో లసవహవఠ  – గొ మజోభుఱదాారస ూజంఫడెలసడె, గొ జాో నఱదాారస ూజంఫడెలసడె 
‘భహామజోః’. భషత్ మజనమ్ మశా, భషదభిః ఆజాత ఆతి లస.  
 

ధయాచఔీభు యచయత – ళసశోభిుఱ రకసయభు భనభందయభు ఐద విధాఱెైన మజాో ఱన అచరతంచాయౌ.  
(1) బూతమజోభు – వుక్షయాదఱఔు అహాయమిచాట్, వేవించట్, లసతుతు కసతృసడెట్. 
(2) హతఽమజోభు – ెదదఱన, హతఽదేళతఱన వేవించట్. 
(3) నయమజోభు – స్సటి్ భనవేాఱఔు వేళచేముట్, లసరతకి ఔవటభు ఔయౌగతంచఔుండ ఈండెట్. 
(4) ఊఴహమజోభు – లేద, భంతర, విజాో న ఠనభు. 
(5) దేళమజోభు – బకిోతో బఖళంతేతు వేవించట్. 
ఇ ఐద మజాో ఱన ఔడా భనభు శ్రీషరతతు ఈదేదశాంచి అచరతంళఱెన. తుజాతుకి లసటి్తు అచరతంచేలసడె 
ఔడా శ్రీషరతయేనతు ఖశీ ంళఱెన. 
 

683. భహాషవిః 
- గొ షోభదరళాభుఱచే ూజంఫడెలసడె. 
- యఫరషాశాయౄమ ైన షవిశస 

- రలమకసఱభున జఖభుఱతునంటి్తు షవిశస యౄభున వాఔరతంచలసడె. 

ఒం భహాషవివ ేనభః 
 

ఄరతంఫడెనది షవిశస. ఄగతనషో తరభునంద షోభభు చేమఫడె నయా, తేన, ఄననభు ళంటి్వి 
షోభదరళాభుఱు. ‘భహాషవిః’ ఄనగస గొ షోభదరళాభు ఱేదా అ షోభదరళాభున  వాఔరతంచలసడె 
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ఱేదా అ దరళాభున ఄరతంచలసడె ఱేదా అ దరళాభున శభరతంచ స్సధనభు – ఆఱా వివిధ 
ఄయథభుఱన ఖశీ ంళచాన. 
 

బఖంతేడె భహాషవిశస ఎఱాఖళుతాడంటే్ 

(1) అమనఔు శభరతంచేవి ఔడా రంచంఱో ఈననతమ ైనవి (ఈదాషయణఔు – అతా) 
(2)  భనం శభరతంచే ఄతాఱమ ైనలసతుతుఔడా దమతో వాఔరతంచే భషో ననతేడామన. 
(3) రతిళశో ళూ అమన శాయౄభు ఱేదా ఄళతాయభు ఱేదా విబూతి. ఄఱాగే గొ గొ మజోభుఱు 
ఔడా అమన శాయౄభుఱే. 
 

శ్రీ బట్టట ఱ లసాకా – గొ షోభదరళాభుఱన వాఔరతంచలసడె ‘భహాషవిః’. భనశ, ఫుదిధ , 
ఆందిరమభుఱు, ఄతునంటి్తు మించి అతాశభయణభు. ఄషమేళన్ భామ్ జుషోమి (తైెతోరణమ నారసమణ 
41).  ఆవి భహాషవిశసఱు. లసతుతు ఄరతంచడాతుకి బూతశ ంశ చేమనఔకయఱేద.  న తతర వుగాతోऽబూత్ 
(భహాభదయతభు. ళసంతియాభు 337.9). రతాగసతాా షవిష్సట వత్, ఄశ ంశరమ్ అతాాద ిషవిః మశా స్సాత్ శ 
భహాషవిః. 
 

అతాశభయణభు ఖురతంచి అఱవాయుఱ దిళారఫంధాఱఱో ఄనేఔ రస్సో ళనఱుననవి. తుజాతుకి ఇ అతాఔడా 
బఖళంతేతుదే ఄయనా భన శాంతళశో లేదో దేళుతుకిచిానట్టో గస దీతుతు భనం ఄరతంచళచాన. ఄదేదో 
గొ తులేదనగస భదవించి బఖళంతేడె దాతుతు వాఔరతస్సో డె. అతాశభయణ ఄనగస ఄషంకసయభదలసతున బకిో 
ఄనే ఄగతనఱో దశ ంజేమడం. 
 

శ్రీ ఫఱదేళ విదాాబూవణ –  

నభస్సకయ స్సాధాామ ఓవధ ియౄతేా న ఄతివితరతాాత్ 

ఄనా షవిభోా భహాతోు షవింఴహ మశా శ భహాషవిః 
నభస్సకయభు, లేదఠనభు, ఓవధి (తేఱవహ)ళంటి్ ఄతాంత వుదధమ ైన (భయౌనభు ఱేతు) తులేదనఱన 
వాఔరతంచేలసడె ‘భహాషవిః’. 
 

తేఱవదల భాతేరన జఱశా చలైకేన  
విక ణీ  త ేశాభాతాానమ్ బకేోభోా బఔోళతసఱః – వివేు ధయాభు 
అ బఔోళతసఱుడె తన బఔుో ఱు శభరతంచే తేఱవదఱవఱు, చారెడె తూలైు ళంటి్లసతుకి ఫదఱుగస బఔుో ఱఔు 
తనన తానే ఆచిాలేస్సో డె (బఔుో ఱన తనఱో చేయుాకొంట్దడె). 
 

మః కిమీాః శంరముకసో ః శాః ఏకసనోఖతఫుదిధభిః 
తాః శరసాః శయస్సదళేః రతిఖఽహాు తి ల ైశామమ్ – మోక్షధయాభు 
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బఔుో ఱు ఏకసఖతీతో (ఄనామ ైన అఱోచన ఱేఔుండా) తనఔు శభరతంచేలసటి్తు బఖళంతేడె శయశళంచి 
(వినభరతతో) వాఔరతంచాడె. 
 

జేా నైళ శంవుదేధ యత్ ఫదర షాణో నాऽతర శంఴమః 
ఔురసాదనాన్ న ఔురసాత్ మ తైోర  ఫదర షాణ ఈచాతే – మోక్షధయాభు 
వుదధమ ైన బఖళనానభజం దాారసనే ఫదర షాణుడె ఫదర షాణుడతుహంచఔుంట్దడె. ఆతయకసరసాఱళఱో కసద. 
 

శ్రీ ఴంఔయుఱ లసాకా – మజోభుఱఱో శభరతంచ షవిశస యఫరషాశాయౄమే ఖనఔ బఖలసనడె 
‘భహాషవిః’ 
 

ఫరహాాయణం ఫరషాషవియ్రహాాగనన ఫరషాణాషృతమ్ 

ఫరశ్మాళ తేన ఖనోళాం ఫరషాఔయా శభాధనిా – గణత 4.24 

మజోకసయాభుఱంద ఈముఔోభఖు శర లసది స్సధనభుఱు ఫరషాభు. షోభభు చేమఫడె దరళాభు 
ఫరషాభు. మజోభునాచరతంచ ఔయోము ఫరషాభు. షళనకిమీము ఫరషాభు. ఇ ఫరషాఔయామంద 
వహథతేడైెముండె యోగతదాారస తృ ందదగతన మజోపఱభుఔడ ఫరషామే. 
 

ఄషం ఔతీే యషం మజోః శాధాభషభౌవధమ్ 

భంతోర ऽష భషమలేసజా భషభగతన యషం షృతమ్ – గణత 9.16 

నేనే ఔతీేళున. నేనే మజోభున. శాధమున నేనే. ఒవధఱు నేనే. నేనే భంతరభున. నేనే గఽతభున. 
నేనే ఄగతనతు. షోభయౄకిమీమున నేనే. 
 

జాో నమజేోన చాానేా  మజంతో భాభుతృసశతే 
ఏఔతేా న ఽథకేోవన ఫషృధా విఴాతోభుకమ్ – గణత 9.15 
భరతకొందయు జాో నయోఖుఱు తుయుగ ణాకసయఫరషానైన ననన జాో నమజోభుదాారస ఄభేదభదళభుతో 
ఈతృసవహంచచందయు. భరతకొందయు ఄనంతయౄభుఱతో ెడి నా విరసట్ శాయౄభున ఽథక్ 
భదళభుతో అరసధించచందయు. 
 

ఇ ళలో ఔభునఔు శ్రీ రసభానజుఱు లసర వహన లసాకా ఆఱా ఈననది – ..... వివిధ విబఔో నాభ యౄ శథ ఱ చిత్ 
ఄఆత్ ళశో  ఴరణయః స్సామ్ ఆతి శంఔఱః, శ ఏఔదేళ ఏఔ తియాగ్ భనవా స్సథ ళరసకా విచితర జఖచారణయః 
ఄళతివఠ త ేఆతి ఄనశంధానాఴా భామ్ ఈతృసశతే. బఖళంతేతు శంఔఱానస్సయభు అమన 
నాభయౄశథ ఱమ ై,    శఔఱ ళశో జీళశభుదామమ ైన జఖతోే ఴరణయంగస దాఱాాడె. భహాతేాఱు అమనన 
ఄఱా భదవించి ధాాతుస్సో యు. 
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(శ్రీ ెభారసజు రసజారసళు యచననండి) ఇ నాభవిళయణ శందయభంఱో షవిశస ఔడా బఖళంతేడే ఄతు 
ఖశీ ంచాయౌ. దీతు ఄయథం శభశోం అమనఱో ఈననది. ఄంతేగసతు బఖళంతేతుకి, లసతుకి తేడాఱేద 
ఄనకోఔడద. యఫరషాభన ఄగతనఱో, యఫరషా శాయౄభుఱేమఖు షవిశసఱన, 
యఫరషాశాయౄుడఖు మజభాతు, యఫరషాయొఔక రతి కొయఔు, యఫరహాాయణ కసవించచనానడన 
దిళాభదళభున స్సధఔుఱు శదా భదవింళఱమున.  
 

శ్రీ రసధాఔఽవుళసవహో  ి– రలమకసలభున శఔఱజఖతేో న బఖళంతేడె షవిశసగస వాఔరతంచన. ఄఱా జఖతేో  
అమనఱో య్నభఖున. ఄగతనఱో లేరయౌానది ఔడా ఄగతన ఄయనట్టో గస రలమకసఱభున అమనఱో య్నమ ైన 
జఖతేో  యఫరషామే ఄఖున.  
 

 

(1) శీ్ర నయవహంషన్ ఔఽవుభాచారత అంఖో యచనఔు ఆద ితఱెుఖు ఄనలసదభు.  
(2) బఖళదీగ త ళలో ఔభుఱ తాతయాభు గణతాెరస్, గోయకూర్ రచయణనండి.  
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శోళయః శోళహరమః స్తో తరం శో తః స్తో తా యణహరమః |  
ూయుః ూయయతా ుణయః ుణయకరీతోయనాభమః || (73) 

 
ఱేదా 

శోళయః శోళహరమః స్తో తరం శో తః స్తో తా యణహరమః |  
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684. శోళయః 
- శోళభు చేమదగతనలసడు. శో తంచడానికి యోఖుయడు. 
- ఄందయూ శ్రీషరతని శో తంచెదయు. శ్రీషరత ఎళరతనీ శో తంచనళశయం ఱేద. 

ఒం శోలసయమ నభః 
 

చేతఴశరయీయోయజంతో లసయనుసరసరసధయత ేషర ః 
ఈఔోం నారసమణస్సయధ నాగసరసఢయ తవభుచయతే 
శమఽతశో తయయహనాత్ శోళయః వడరణు  ఫంధమోచఔః 
శో తంచడానికి తగతన యోఖయత ఔఱలసడు కసఫ ట్ి  నారసమణుడు శోళుయడు ఄనఫడుచనానడు. ఇ నాభభు 
వడక్షరత. శంస్సయఫంధనానిన తెరంచిలేశో ంది. ఒం శోలసయమ నభః. 
 

‘శో ’  ఄనగస ‘నొు ఖడు్’ ఄనే ధాతణళునండి ఇ నాభభున లసయకయయనించాయు. ‘మత్’ ఄనే రతయమంళఱో 
‘నొు ఖడు్ఔు తగతనలసడు’ ఄనే అయథం ళశో ంది. 
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శ్రీ బ్టి ఱ లసయకయ – శో ళమ్ ఄయహత ఆత శోళయః. శ్రీభహాయవణు ళు ళసఴవత, ఄరతభుత, దోవయశిత, ఄనంత 
ఔఱయయణ శంననడు. ఔనఔ శోళభు చేమదగతనలసడు. అమనన శో తవోే శంస్సయఫంధంనండి యభుకిో 
ఱభిశో ంది. ఆందఔు శ్రీ బ్టి ఱు ఫఽషశతశంశితనండి ఈదాషరతంచాయు. 
అదర ణ మథా స్తో త ధనళంతం ధనేచఛమయ 
తథా చేదవిఴవఔరసో యం కో న భుచయేత్ ఫంధనాత్ – ఫఽషశతశంశిత 

ధనంకోశం ధనళంతణడిని నొు ఖడుతాభు. ఄఱయగ  యఴవఔయోయ ైన శ్రీభహాయవణు ళున శో తంచి ఫంధనాఱనండి 
యభుకిోని నొు ందళచున. 
 

శ్రీ యవణు శషశరనాభ స్తో తరభు పఱయీతఱో భీవణమడు ముధిఴహి యునికి ఆఱయ చెనుసడు – 

ఆతీదం కయోీనీమశయ క ఴళశయ భహాతమనః 
నాభయనం శషశరం దిలసయనాం ఄళఴేేణ రకరీతోతమ్ 

ఆఱయ శోళనీముడు (కీయోనీముడు), భహాతణమడు ఄఖు బఖళంతణడు క ఴళుని దిళయమ ైన లేయ నాభభుఱు 
శంకీయోనభు చేమఫడినయ. ఆఔకడ ‘క ఴళ’నాభ రయోఖభుదావరస అమనే శిళుని, ఫరషమన శఽజంచెనని 
శచింఫడినది. భహాతణమడు ఄనగస ుయుషత తోభుడు. ‘దిళయ’ దభుళఱన ఇ లేయ నాభభుఱన 
బూభు ైనా, యభదభుఱోన స్తో తరభు చేమళచునని ఖశీించాయౌ. ‘కీయోనీముడు’ శ్రీభహాయవణు లే. 
 

శ్రీ య.య. రసభయనజన్ శ్రీ నభయమఱయవయు తయుల ైమోయ (3.9.1)నండి ఈదాషరతంచాయు – ఇ శంఖత యనడం భూఔు 
ఔవి ంగస ఈండళచున. ఄయనా భూ మేఱుకోరత చెఫుతణనానన యనండి. నా భధయమ ైన శో తణఱనీన 
తయులేంఔ్ాదిర ై భతోఖజంళఱె లేంచేవహమునన నా రబుళుక . ఆతయ దేళతఱన శో తంచి నా శో తణఱన 
ళయయధం చేశకొనఱేన.  
 

శ్రీ ఔఽవుదతో బయదావజ – స్తో తణమ్ యోఖయః శరణవతోభతావత్ ఆత శోళయః. ఄనినయధాఱుగస అమన 
శరణవతోభుడు. ఔనఔ శోళనీముడు. శోళుయడు. 
 

శ్రీ రసధాఔఽవుళసవహో  ి– బఖలసనని దిళయఖుణభుఱు ఄనంతభుఱు. లేఱకొఱది శంళతసయభుఱు శో తంచినాగసని 
ఄయ ూరతోకసళు.  
 

తమ్ ఇళసనామ్ ళయదమ్ దళేభూఢయం (ళేవతాఴవరణనివతణో  4.11). అమన ఄందయఔు దేళదేళుడు. ళయదడు. 
శో త చేమదగతనలసడు. 
తమ్ యఴవయూమ్ బళబూతమ్ ఇఢయం (ళేవతాఴవరణనివతణో  6.4). అమన యఴవయూుడు. జరతగతనదానికి, 
జయుఖుతణననదానికి కసయణభు. శో తందగతనలసడు. 
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శ్రీ ఴంఔయుఱ లసయకయ – శర వ్ః శో మత,ే న స్తో తా ఔశయ చిత్ ఆత శోళయః. ఄందయూ అమనన శో తస్సో యు. 
అమన ఎళరతనీ శో తంనఔకయఱేద. ఔనఔ శోళుయడు. 
 

శ్రీ ఫఱదేళ యదాయబూవణ – లసగసవానుసర ణ ైళ శభయరసధయతావత్ నితయ ఔఱయయణ ఖుణఔతమయ స్తో తణమ్ ఄయహ శోళయః. 
అమన ఄనంత ఔఱయయణఖుణాఱన భయ్ఱదావరస అరసధించడం చాఱయ శఱబం. ఔనఔ అమన శోళుయడు. 
 

ధయమచఔీభు యచయత అఱయవయుఱ శో తణఱనండి ఈదాషరతంచాయు. అమనన శో తంచ్, లసనికి ఄయథం 
తెయౌవహకొన్, ధాయనించ్, గసనం చేము్, జహంచ్, ఄంతా అమనఔు ఄరతంచ్, ఆళనీన అమనన 
శో తంచే యధభుఱు. 
 

685. శోళహరమః 
శోళభు (శో త, స్తో తరభు)ళఱన అనందించలసడు. 

ఒం శోళహరమయమ నభః 
 

మమయఔమయ చిదాావతాయ యేనక లసహ జంతణనా 
మథాఔథం చితకథితో మశయ హరమతభశోళః 
శోళహరమ శస ఔథతిో ళశవయుః రతళయధఔః 
యమేఴవయుని ఏ భావఱో శో తంచాయౌ? ఄనే ఄనభయనం ఄళశయం ఱేద. ఎళయు ఏ భావఱో, ఏ యధంగస 
శో తంచినా అమనఔు ఄయథం ఄళుతణంది. అమన అ స్తో తరా నిన  వవఔరతస్సో డు. ఔనఔ అమన శోళహరముడు. ఇ 
నాభభు ఄషసి క్షరీ భంతరభు. ేరభన ళఽదిధ నొు ందిశో ంది. ఒం శోళహరమయమ నభః. 
 

(శ్రీ  భమరసజు రసజారసళు యచననండి) భదాకసో ః మతర గసమనోి తతర తషసి భు నాయద. నా బఔుో ఱు ననన 
ఎచు్ ేరభతో గసనభు చేముదరణ ఄచు్ నేనందనని శ్రీభహాయవణు ళు నాయదనితో అనానడు. బకిోతో, 
ేరభతో, ఴదీధతో, షఽదమూయవఔభుగస శోళభు చేవహనచణ బఖలసనడు ఄతయంతమోదభు నుొ ంది లసరతకి 
కసభుతాయథభుఱన ళరతషంజ మున.  
 

శ్రీ బ్టి ఱ లసయకయయనభు – మథాఔధంచిత్ – ఏ యధంగసన ైనా (యభరతశశో  ఔూడా); మమయ ఔమయచిత్ 
భావమయ – ఎఱయం ట్ భావ ఐనా (తుఱునాన ఔూడా); యేన క నహ – ఎళర ్నా, దేళుడిని ళయతర కించేలసర ్నా; 
తేజశకయః తయస్సకరణహ – నొు ఖడినా, తెఖడినా; శోళహరమతభః ఄశయ ఆత శోళహరమః – లస ట్ని స్తో తరా ఱుగస 
వవఔరతంచి శంతోఴహస్సో డు ఖనఔ శోళహరముడు.  శ్రీ బ్టి ఱు గం్ాఔయుు ని ఈదంతానిన ఈదాషరతంచాయు.  
గం్ాఔయుు డు హళసచరసజు. యవణు నాభం్ో యయఔుో డు. యవణు నాభం యనడఔుండా తన చెళుఱఔు ఖం్ఱు 
ఔ్టి కొనానడు. ఎళర ్నా యవణు నాభం ఈచఛరతంచినుడు అ ఖం్ఱు మోోగతంచకొనేలసడు. ఄందనిభుతోం 



శీ్ర యవణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - యళయణ 

73ళ ళలో ఔభు - 4 ళ ేజీ 

ఎుడ ఎఔకడ యవణు నాభం యనిహశో ందోనని ఄరభతోంగస ఖభనిశో  ఈండేలసడు. ఇ కిమీన 
బఖళనానభశమయణగస రతఖణ ంచి బఖలసనడు ఄతనికి మోక్షానిన ఄనఖషీంచాడు. 
 

శ్రీ య.య. రసభయనజన్ శియనుసఱుని ఈదంతానిన (ల ైయబకిోని) ఈదాషరతంచాయు. 
శ్రీ నభయమఱయవర్. తయుల ైమోయ  7.9.11 – ఄయథం తెయౌవహగసని, తెయౌమఔ గసని, శ్రీషరత నాభయనిన శమరతవోే 
ర ండుయధాఱుగసన పయౌతం ఔ్ే. శతపఱమే;  తయుల ైమోయ 5.1.1 – బఖళంతణని నొు ఖడాఱనే ఱేద. అమనన 
ఖురతంచి ఏదో ఔ ట్ ఄం్ే దానిని అమన శోళంగస వవఔరతంచి భనఔు శదగతభయయగం చుతాడు. 
 

శ్రీ రసధాఔఽవుళసవహో  ి– శోళహరముడం్ే దేళుడు నొు ఖడోఱన అశిశో నానడని అయథం కసద. జీళుడు తన 
ఆందిరమయఱన శదివనియోఖయచకొం్టననందఔు శంతోఴహస్సో డు. బఖళత్ శో తళఱో జీళుడు బఖళంతణనికి 
ఆంకస చేయుళ ఄళుతాడు. 
 

ధయమచఔీభు యచయత – తయోౌదండుర ఱు ఆచిున ుశోకసఱన ఫాగస చదియ హఱోఱు రీక్షఱో ఈతోీయుు ఱయతే 
తయోౌదండుర ఱు అనందిస్సో యు. ఄఱయగ  బఖళంతణడిచిున ఆందిరమయఱన యవణు శోళంఱో యనియోగతవోే బఖళంతణడు 
శంతోఴహస్సో డు. 
  
686. స్తో తరమ్ 

- స్తో తరభునఔు భూఱభు. బఔుో ఱఔు జాా నభు రస్సదించి లసరతచే తన స్తో తరభున చేయంచకొనేలసడు. 
- స్తో తర శవయూుడు. 
- లేదభుఱచే శో తంఫడులసడు. 

ఒం స్తో తార మ నభః 
 

‘శో ’ ఄనే ధాతణళునఔు ‘నొు ఖడు్’ ఄని ఄయథభు. దీనికి ‘షసి ా న్’ ఄనే రతయమంళఱో ‘అధాయభు, కసయణభు’ 
ఄనే భాలసఱు చేయుతాయ (నుసణ ని శతరభు 3.2.182). బఖలసనడు స్తో తరశవయూహమని ఇ నాభభునఔు 
స్సధాయణ భాళభు. 
 

శ్రీ బ్టి ఱ లసయకయ – బఖళంతణని ఄనఖషీంళఱోనే బఔుో ఱు బఖళంతణని కీరతోస్సో యు. ఆఱయ శో తకి భూఱభు, 
స్సధనభు ఔూడా బఖళంతణడే. వేవన ైళ నిషసి దయతమయ శవశో త ేస్తో తరభుచయతే. తనన స్తో తరం చేవేలసరతకి 
జాా నభున రస్సదించి తన స్తో తరభు తానే చేయంచకొనేలసడు స్తో తరభు. 
 

శ్రీ బ్టి ఱు ఇ నాభయళయణఱో ధర ళుని ఈదంతానిన ఈదాషరతంచాయు. బఖళదదయశనానందాతఴమంతో నో్ 
భయ్ రసఔ ధర ళుడు ఄరతబుడైె నిఱఫడినుత మయడు. తన బఔుో ని ఔఱయనుస్టన ఖురతోంచిన బఖలసనడు 
దమగొని నిజషస్సో ఖభీందయౌ లేదభమఴంకంతో ధర ళుని ఔనుత తఱయనిన శఽశించాడు. అ శయశ రభాళం 
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ళఱన ధర ళునికి ఄదాతమ ైన లసకసుతణయయం ఱభించింది. ఄతన లసశదేళుని శో తంచాడు. (శ్రీ ఏఱూురత 
భుయయధయరసళు యచనఱోని లసకసయఱు). 
యోऽనంతః రయఴయభయమ్ లసచభుభమ్ రశనుసో మ్ 

శంజీళమతయఖిఱ ఴకిోధయః శవధాభయన 

ఄనాయంఴు షశో చయణ ఴళీణ తవగసదని్ 

నుసర ణాననమో బఖళత ేూయుషసమ తణబయమ్ 

నాఱో రలేశించి, శోమ ైన నా భయ్ఱఔు నుసర ణం నుత వహ, తన యశివి ఴకిోతో నా ఔయ చయణ చరసమది ఆందిరమయఱన 
ునయుజీజయతం చేవహన బఖళత్ ుయువణనఔు రణాభభుఱు. 
 

తయుల ైమోయ 10.7.5 – బఖళంతణడు శ్రీనభయమఱయవయున స్సధనంగస చేశకొని తన శో తణఱు తానే నుసడుకొన న్. 
ఄననభమయ – నా నాఱుఔ  ైనియౌచి నానా శంకయోీనఱు ూని నాచ ేనినన నొు ఖడంిచితయ. 
 

శ్రీ ఴంఔయుఱ లసయకయ – బఖళంతణడే స్తో తరభు. బకిోతో శ్రీనిలసశని ఔఱయయణఖుణభుఱన గసనభుచేము ళయకిో 
శచిుదానందానబళభు నుొ ందన. ఄుడు నాభభు (స్తో తరభు), నాభు (బఖళంతణడు) ఔ్ేమఖున. 
ఔనఔ బఖళంతణడే స్తో తరభు. (శ్రీ చినమమయనంద యళయణ). 
 

శ్రీ రసధఔఽవుళసవహో  ి– బఖళంతణని శో తంచే, కీరతోంచే భయ్ఱనీన భంచిభయ్ఱే.  ఔనఔ ఄయ బఖళంతణని 
శవయూభుఱే. (ఱోఔంఱో ఈతోభ శవభాళభు ఔయౌగతనళనీన తన యబూతణఱేనని గీతఱో శ్రీఔఽవుబఖలసనడు 
వ ఱయచాుడు). 
 

నఱమ్ తయుమ్ సొ్ ఱ్ళై  నాన్ ఔణుు  కొండేన్ నారసమణా ఎననమ్ నాభమ్ – ఄని అఱయవయుఱ ళచనభు. దరర ది 
బఖళంతణని శో తంగసనే అమ ఔు యక్షణ ఱభించెన (బఖళంతణడు ఄఔకడికి రసఔభుందే). 
 

శ్రీ శతయదేలో లసవహవి – శో మత ేఄనేన ఆత స్తో తరమ్ లదేః. బఖళంతణని శో తంచేయ లేదభుఱు. లేదశో తణఱు 
అమనన ఈదేదశించినయ ఖనఔ అమనే స్తో తరభు. లదేశయ రధాన యవమతావ ఫరహామహ స్తో తరమ్. 
 

 

ధర ళుడు చేవహన శ్రీషరతస్తో తరభు. శ్రీ ఏఱూురత భుయయధయరసళు యచన ‘శ్రీభదాాఖళతభు’నండ.ి 
 

ఏ ఄఖిఱ ఴకోిధయుడు నాఱో రలేశించి, శోవహథతఱో ఈనన నా నుసర ణ ందిరమయఱన, లసఔుకన శంజీయంజ ళసడో , అ 
యభూయువణనికి నభస్సకయం! దేలస నితెైయఔయూనుస! అతమఴకోి ఄయన భయమన ఄధిఴహి ంచి, భషదాదఱతో ఔూడిన 
యళసవనిన శఽజంచి, చెైతనయయూంతో ఄందఱోనికి రలేశించి, ఫషృయూ నాభయఱతో గణచరతంచే నీఔు బకోిూయవఔ 
రణాభం! ........ నీళు రస్సదించిన జాా న రభాలసనిన,  ూయవఔఱ రంచానిన భయై యచించడమే ఫరషమశఽఴహి  
ఄనఫడుతణననది. 
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దేలస! నీ నుసదదమం బఔుో ఱనుసయౌ్ట ఔఱళఽక్షం. భుభుక్షుళుఱఔు ఔూడా ఄదే ఴయణయం....  ఱోక ఴవరస! నీ నుసదాయయంద 
రతచయయళఱన, నీ ఔఱయయణఔథాశధాయశనుసనంళఱన ఔయౌగ  యభశకయనిన చయగొననలసయు మోక్షానిన ఔూడా 
ఱెఔకచేమయు. తండరర! నీ బఔుో ఱతోడి నితయశంఖభ భాగసయనిన నాఔు రస్సదించ. 

ధర ళునిక ిదయశనభుచిున శీ్రలసశదళేుడు. 
రసజాయయళయమ చితరం. యకీడమియనండ ి

స్సవభూ! కసయయకసయణాతమఔభూ, నానాయూ నుసర ణ ళయష శంఔుఱభూ ఄయ ఔం్టకి 
కసనళశో నన ఇ రంచభంతా నీ శథ ఱయూం. ఆది దఽఴయం ఔనఔ, ఔం్టతో 
చవహ దీని తతావనిన కొంతఔు కొంతయనా ఖీశింఖఱభు. నీ శవయూం ఇ 
దఽఴయరంచానికి యమ ైన్టి ది. ఄది దఽఴయం కసద ఖనఔ భనోలసఔుకఱఔు 
ఄందరసనిది. క ళఱం ఫుదిధభయతరఖభయం. 
 

భహాతామ! ఔఱయంతంఱో శయవ దఽఴయరంచానిన నీ ఔుకి్షఱో నిక్ష హంచి, ఏకసయుళ 
జఱభధయంఱో ళేవయయంకసన ళవయంచి, శభమం ళచిునుడు నీ 
నాభినండి చతణరసశయని ు్టి ంచి, ునఃశఽఴహి ని కసయస్సో ళు.... నీళు నీ 
చిచుకోిళఱన శరసవళశథఱఔు స్సకి్షళళుతాళు. జీళుడు శరసవళశథఱన తానే 
ఄనబయశో నన్టో  భాయస్సో డు. … 

దేలస! నీళు నిరతవకసయుడల ైనా ఱోఔవహథత రతనుసఱనాయథం యవణు యూనుసనిన ధరతంచాళు. ఄయదాయది యయధఴఔుో ఱు యయుదధ  
ఖతణఱన ఔయౌగత ఈనన్టకీ కసరసయయధమ ై ఄనూరతవగస ళచిు నీమంద చేయుతణం్ాయ.  
 

ఄ్టి  ఫరషమభునఔు, యఴవకసయఔునఔు, ఏఔభూరతోకి, ఄనంతణనఔు, అదయనఔు, అనందభయతణర నఔు, ఄయకసయునఔు 
నభశకరతశో నానన. నీళు ుయుషసయథభూరతోయఖనఔ నీ నుసదదమ వేళళఱన శరసవరసథ ఱూ ఔఱుఖుతాయ. ఄందళఱో 
శనకసదఱు ఔూడా నినన అఴయీస్సో యు. నినన అఴీయంచినలసయు దీనఱని నీళు ఏనాడ భాయంళు. ఄుడే 
ఇనిన అళుదడన కసనుసడిన్టో  భభమయౌన రతనుసయౌంచ! 
 

687.  శో తః             (శ్రీ ఴంఔయుఱ నుసఠభు) 

       శో తః            (శ్రీ బ్టి ఱ నుసఠభు) 
- స్తో తరభు చేమ్, నుసర రతధంచ్ ఔూడా బఖళతసవయూభుఱే (శో తః). 
- స్తో తరభు చేమఫడులసడు (శో తః) 
 

ఒం శో తయ ేనభః 
ఒం శో తామ నభః 
 

శ్రీ బ్టి ఱ లసయకయ – శ్రీ బ్టి ఱు ఇ నాభభున ‘శో తః’ ఄని చెనుసయు. 
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శషశరపణ తరయయభమయదిభిః ఄనంతెైః ఫరహామదభిిః 
ఄశమదాదభిిఴు తతోదభిఱయవవహదధయ ేశో త ఆత 

నితయ శయుఱెైన అదిళేవణడు, ఖయుడుడు (భూడు లేదభుఱ శవయూుడు), ఄనంతణడు, ఫరషమ 
ళం ట్లసరతచేతన, భనచేతన ఔూడా ఇహసతాయధవహదిధకొయఔు శో తంఫడులసడు శో తణడు. 
ఆందఔు శ్రీ బ్టి ఱు యీతనండి ఈదాషరతంచాయు. 
ధాతా ుయస్సో త్ మభుదాజహాయ 

ఴఔఃీ రయదావన్ రదఴిఴు తశరః – ుయువశఔోభు 
భుందగస శఽఴహి ఔయోయ ైన ఫరషమ అమనన శో తంచెన. తయులసత యదవతణో  ఔయౌగతన ఆందర డు, ఄనంతయభు 
నాఱుఖు దిఔుకఱు అమనన శో తంచెన. భనతోశహా  అందయూ అమననే శో తస్సో యని ఆఔకడ  నాఱుఖు 
దిఔుకఱ దావరస శచింఫడినది  
 

శ్రీ ఴంఔయుఱ లసయకయ – శ్రీ ఴంఔయుఱు ఇ నాభభున ‘శో తః’ ఄని చెనుసయు. శో త ఄనగస స్తో తరభు చేము్, 
నుసర రతధంచ్. ఆదిమున బఖళతసవయూమే. లేదగసనభు, గీతాగసనభు, యవణు శషశరనాభ గసనభు, 
బఖళనానభ శంకీయోనభు ఆళనినమున బఖళతసవయూభుఱే. 
 

ధయమచఔీభు యచయత – భన భనశస రతయదధమ ైముం్ే బఖళంతణడు ఄందఱో రలేశిస్సో డు. ఄుడే 
శర ్న శో త లసఔుక యూంఱో ల ఱుళడుతణంది. 
 

శ్రీ ఴంఔయుఱ లసయకయ రకసయభు: (686) స్తో తరమ్ – కీరతోంచే దాఱు; (687) శో తః – కీరతోంచే ని. 
శ్రీ బ్టి ఱ లసయకయ రకసయభు: (686) స్తో తరమ్ – కీరతోంచడానికి స్సధనభు, దాఱు, కసయయభు; (687) శో తః – అ 
కీయోనఔు ఱక్షయభు. 
ఄననభమయ కీయోన 

దావయకస తయుభఱఱో ఄననభమయ యఖీషం. యకీడమియ చితరం 

దాచకో నీనుసదాఱఔు దఖ నే జ వహనూజ యౌయ 

ూచి నీ కీరీతయూ ువభు యౌయ మమయయ 
 

లొఔక శంకీయోన  చాఱు లొదిద క ్ భభుమ యకి్షంచఖ 

తకికనయ భాండారసన దాచి ళుండనీ 

ల ఔకశభఖు నీ నాభభు ల ఱ శఱబభు పఱ భధిఔభు 
దిక ్క ననేనయౌత యఔ నయ తీయని నా ధనభమయయ 
 

నా నాయౌఔ ైనండి నానాశంకీయోనఱు 
ూని నాచే నినన ఫొ ఖడించితయ 

లేనాభయఱ ల ననడా యనతంచ న ంతలసడ 
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కసనిభమని నా కీుణయభు ఖ్టి త యంతేమమయయ 
 

యయభయ్ ఖయవభు గసద నీ భశిమే కొనిమయడితగసని 

చేభుంచి నా స్సవతంతరాభు చెహనలసడగసన 
నేభయన ఫాడే లసడన నేయభు ఱెంచఔుభూ 

శ్రీభయధలస నే నీదాశడ శ్రీలేంఔ్ేయడళమయయ 
 

688. స్తో తా 
- తనన శో తంచేలసరతని రఴంవహంచేలసడు. 
- స్తో తరభు చేములసడు ఔూడ బఖళతసవయూహయే. 

ఒం స్తో తేర నభః 
 

శవ స్తో తాయం యం స్తో తణం శ్రఱం మస్సయవహో  శయవదా 
స్తో తా శస్సయతంచళయుః శయవస్తో తరతవదో భనః 
తనన శో తంచేలసరతని తానే శో తంచే (రఴంవహంచే) శవభాళభు ఔఱలసడు. ఇ నాభభు ంచాక్షరత. ఄందరతచేత 
శో తంచఫడే్టో   చేశో ంది. ఒం స్తో తేర నభః. 
 

శ్రీ బ్టి ఱు చెహన లసయకయ – శవ-స్తో తాయం స్తో తణం శ్రఱమ్ ఄశయ ఆత స్తో తార . తనన శో తచేములసరతని 
శో తంచ్ అమన ఖుణభు. ఆందఔు శ్రీ బ్టి ఱు యవణు ధయమభు (75.55)నండి ఈదాషరతంచాయు. మం 
శో ళన్ శోళయతామతే ళందభయనఴు ళందయతామ్. బఖళంతణని శో తంచేలసడు శవమభుగస శో తనీముడు 
ఄళుతాడు. బఖళంతణనికి ళందనభు చేవేలసడు ళందనీముడు ఄళుతాడు. శ్రీ బ్టి ఱు శ్రీఔఽవణు ని 
క ్ఱయశమయతరోదంతానిన ఈదాషరతంచాయు. అ మయతరఱో శ్రీఔఽవణు డు ఴంఔయుని స్తో తరం చేళసడు. ఴంఔయుడు శదా 
తాయఔభంతర ధాయననిభఖునడైె ముండు్ ళఱన ఔఽవణు ని శో తని నొు ందినాడు. తనన శో తంచేలసడు 
శో తనీముడరతాడని బఖలసనడు చెహన్టో  షరతళంఴభుఱో ఈననది. 
 

శ్రీ ఔఽవుదతో బయదావజ – స్తో త శవజనాన్ ఆత స్తో తా. తనలసరతని శో తంచేలసడు స్తో త.  
 

శ్రీ ఫఱదేళ యదాయబూవణ – తన బఔుో ఱ ఓననతాయనిన తెయౌమఫయచేలసడు స్తో త. బఖలసనడు తన బఔుో ఱ 
గొతనభున తెయౌమఫయచేందక  లసరతని శో తంచన ఄని చెఫుతూ గీతనండి ‘జాా నీతావతెమైళ మ ే
భతమ్’ ఄని ఈదాషరతంచాయు. 
 

తేషసం జాా నీ నితయముఔో ఏఔబకిోరతవశివయత ే

హరయోऽశ ిజాా నినోऽతయయథభషం శ చ భభహరమః – గీత 7.17 
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ఈదారసః శయవ ఏల తై ేజాా నీతావతెైమళ మ ేభతమ్ 

అవహథతః శ శ ిముకసో తామ భయమలేస నతోభయం ఖతమ్ – గీత 7.18 
ఇ చతణరతవధ బఔుో ఱఱో నియంతయభు నామందే ఏకీభాళవహథతణడైె, ఄననయ బకిోముతణడైెన జాా ని ఄతణయతోభుడు. 
ఏఱనన లసశోళభుఖ ననన తెయౌవహకొనిన జాా నికి నేన భుకికయౌ ఆవణి డన. ఄతడున నాఔు భుకికయౌ ఆవణి డు. 
ఇ చతణరతవధ బఔుో ఱందయున ఈదాయుఱే. కసని జాా నియ ైనలసడు నా శవయూమే. ఏఱనన ఄ ట్ి  బఔుో డు తన 
భనశసన, ఫుదిధని నామందే వహథయభుగసనంచి, ననేన యభనుసర ుయనిగస భాయంచన. ఇ యధభుగస ఄతడు 
నామందే వహథతణడు.   
  
శ్రీ చినమమయనంద గీత (12.14)నండి ఈదాషరతంచాయు – భమయరతత భనోఫుదిధ ః యో భదాఔోః శ మ ేహరమః.  
 

ధయమచఔీభు యచయత – గీత 16ళ ఄధాయమభుఱో చెహన్టో గస ఆ ట్ి  బఔుో ఱు (బఖళంతణనిచే 
రఴంవహంఫడులసయు) ఄందరత్ో దమ ఔయౌగతముందయు. కోభున తయజంతణయు. శకదఃకభుఱ్ో 
శభభాళభున ఔయౌగతముందయు. భనస్స లసచా ఔయమణా రతయదధ ఱెై, తభ శభశో ఔయమఱన బఖలసననికి 
ఄరతంతణయు. నొు ఖడోఱఔు నొు ంఖయు. నిందఱఔు ఔుీంఖయు. 
 

శ్రీ ఴంఔయుఱ లసయకయ – స్తో తా ఄహ శ ఏళ, శరసవతమఔతావత్.  బఖలసనడు శరసవతమఔుడైెనందన, శో త 
చేములసడున బఖళంతణడే. బకిోతో బఖళంతణని కీరతోంచేలసడు బఖళంతణనిఱో య్నభఖున (శ్రీ చినమమయనంద 
యళయణ). 
 

 

శ్రీ ఔఽవుభయచాయయ భహాఔయ (13-14ళ ఴతాబ్దద )  వహంషగతరత ళచనభుఱు 
శ్రీ క .్ట.ఎల్. నయవహంహాచాయుయఱు యచించిన ‘దావదఴశరత చరతతర’ఱో ఈదాషరతంచినయ. 
 

దేలస! యవణు బకోి ఱేని యదావంశనిఔం్ె షరతకీయోనభు చేమునతడే ఔుఱజుండు. ఴవచండెైననేభు? ఏ ళయుంఫ ైన నేభు? 
దివజునిఔం్ె నతడె ఔుఱజుండు. దఽఴహి ంజూడగస యదవజజన దిళయబూవణభు. వహంషగతరత నయషరతని దఱంచిన మయతండె 
ఔుఱజుండు. శంధాయది నితయఔరసమనషసి నంఫుఱు దఔ నడహననేభు? చతణర వద వ్ాఛశోభిుఱు శదియన నేభు? 
ఴతఔీతణళు ఱయచరతంచిన నేభు? భయ వహంషగతరత నయషరత దాశఱఔు దాశఱెైనంగసని ఱేద ఖత! స్సవభూ! వహంషగతరత 
నయషర!ీ నమో దమయనిధీ! 
 

దేలస! ఄంకియౌమనియ డి తెళుయౌం్టం్టకి దిరు. ఄశతయఔఽతమే భుు. తఖళు ధయమభు నడిహనదే యొు. 
ఄనాధతీ, నయషరీ! భుభుమ దఱంనిదే తు. స్సవభూ! వహంషగతరత నయషరీ! నమో దమయనిధీ! 

 

దేలస! శ్రీభనానరసమణా! యఫరషమశవయూనుస! ఄఖిఱయండకో్ట ఫరహామండనామకస, లేదలేదాంతలేదాయ! ురసణ 
ుయుషత తోభయ! ుయందయ ళందాయ, దేలస! ఔ్ నా్ఔ శతరధారీ, భయమయయనోదా! ఄఖణ త భశిభయళతారస! అశిీతజన 
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భందారస! శఔఱ ఔఱయయణఖుణోననతా! శఔఱ జఖదంతరసయభూ, శ్రీభదయోధాయుయళరసధీఴవరస! దఴయధరసజ నందనా!  
కౌశఱయయఖయా యకోిభుకసో పఱయ! స్సవభూ! వహంషగతరత నయషరీ! నమో దమయనిధీ! 

వహంహాచఱంఱో శీ్ర నఽవహంషృని భూరతో . యకీడిమయ చితరం. 
 

 

దేలస! ఏడు రసభయమణభుఱు, దన నిభుది ురసణభుఱు, 
బఖళదీగ తఱు, శషశరనాభభుఱు భృదఱయనయ చదియర భు? యనిర భు? 
లసర వహర భు? భూ శంకీయోనఔు ల మయళనుసయౌం్టకి శరతరసళు. ఔడభ శంకీయోన 
ఱనేఔస్సయుో  యనానయు. ఆందఔు తద. భూ ఴంకచఔీంఫుఱయన, భూ 
నుసదదమంఫుఱయన, నారసమణ నారసమణమని భంతరంఫనిర భు? 
దదికొండఱభూద ళ్బీజభయతర భగతనషో తణర డు రలేశించిన 
దఖధంఫ నైుత దా? స్సవభూ! వహంషగతరత నయషరీ! నమో దమయనిధీ! 
 

దేలస!  దదతనంఫు జ వహ భుభుమ మ హంచెదనం్టనా, జాంఫళంతణడు భూ 
శనినధినే మునానడే! దేలస! ఫుదిధనే మ హంచెదనం్టనా, యభీవణుండు 
భూ శనినధినే మునానడే! దేలస! ఫం్టతనంఫు జ వహ భుభుమ మ హంచెద 
నం్టనా, ఄంజనీదేయ శతణడు షనభంతణడు భూ శనినధినే మునానడే! 
దేలస! తీయధంఫుఱయడి భుభుమ మ హంచెదనం్టనా, శయయచందరా దఱు భూ  శనినధినేమునానర ! దేలస! లేదలేదయడన ై 
భుభుమ మ హంచెద నం్టనా, ఫరషమ భూ నాభిఔభఱభంద ఈదాయంచిమునానడే! స్సవభూ! వహంషగతరత నయషరీ! నమో 
దమయనిధ!ీ 
 

దేలస! ఆందరా ది దేళతఱు నయున, శియణయఖయుాయౌననయున, కసశ్రమయగతయుఱు భుననయున, తఱధాంచన గతయుఱు 
నననయున, తళరత ఱేనయున, నఖీహాయంఫు ఱయయునయుఱున, వో భిూయుో  ఱేడునయుఱున, నబమస్తో భఔు 
ఱెనిభుది నయుో న, ఔహఱధేనళుఱు లేయని, కసఱచఔీంఫుఱు ఱక్షమున, తణఱయూయువంఫుఱు కో్టమున, 
ఔనాయదానంఫుఱు దికో్టో న, నియమనినము ఖూడిన భూ దిళయనాభ శంకీయోన యనినందఔు లేయఱో 
నొఔకభాఖంఫున శరతగసళు. ఇ శంకీయోనపఱం ఫ ళయు లసర వహరత, య ళయు చదియరత, య ళయు యనిరత, 
లసరతకసమురసరణగ ్యఴవయయంఫుఱు ఔఽ చేతణళు. భయ మతరసజభుని ళయభు. దాతాయు. ఄనాధభతీ, స్సవభూ! వహంషగతరత 
నయషర!ీ నమో, నమో దమయనిధీ!  
 

689. యణహరమః 
- మదధభునంద రత ఔఱలసడు. 
- ూజాస్సథ నభుఱందయౌ భంఖలధవనఱఔు అనందించలసడు. 
- శరసయదఱ యూభుఱో శంతోవంగస చరతంచలసడు. 

ఒం యణహరమయమ నభః 
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‘యణ’ ఴఫదభునఔు ర ండు ఄయథభుఱుననయ – చయౌంచ్, ఴఫదభు (యణ ఖతర, యణ ఴఫద ఄయథః). ఇ ర ండు ఄరసథ ఱు 
ఔయౌహ ‘యణభు’ ఄనగస ‘ముదధభు’ ఄనే ఄయథం ఈంది. స్సభయనాయయథంగస యణహరముడు ఄనగస ధవనిరదమ ైన 
రతవహథతణఱఱో చయౌంచడానికి ఆవి డేలసడు. యయుయువణడు ముదధంఱో యషరతంచడానికి ఆవి డతాడు. 
శ్ర ీఴంఔయుఱు, శ్రీ బ్టి ఱు ‘యణభు’ ఄనగస ‘ముదధభు’ ఄనే ఄరసథ నిన ఖశీించాయు. శ్రీ శతయదేలో లసవహవి 
‘చఱనభు’ ఄనే ఄరసథ నీన, శ్ర ీఔఽవుదతో బయదావజ ‘ఴఫదభు’ ఄనే ఄరసథ నీన తీశకొనానయు.  
 

శషఽతరమిం ముదధఔయమ మస్సయవహో  శ యణహరమః. తన అశిీతణఱెైన శషఽతణో ఱన యక్షించడానికి ముదధభు 
చేము్మంద హరమభు ఔఱలసడు యణహరముడు. రసభునిగసన, ఔఽవణు నిగసన బఖలసనడు 
ధయమశంయక్షణాయథం ముదధంఱో నుసఱగగ నానడు. 
 

రతతరా ణామ స్సధనాం యనాళసమ చ దవకఽతామ్ 

ధయమశంస్సథ నారసథ మ శంబలసభు ముగ ముగ  – గీత 4.8 
శతణయువణఱన రతయక్షించ్ఔున, దవణి ఱన యూుభయు్ఔున, ధయమభున శవహథయభృనయుు్ఔున 
నేన రతముఖభునందన ఄళతరతంచచందన. 
 

తతః శకసభం శగీీళభంఖదంచ భహాఫఱమ్ 

చకసయ రసగళః రతో షతావ రసళణభయషలే – రసభయమణభు. ముదధకసండ 11.31 
ముదధంఱో రసళణుని షతంచేవహ శ్రీరసభుడు భహాఫఱుఱెైన శగీళీ, ఄంఖదఱఔు రత ఔయౌగతంచాడు. 
 

శ్రీ ఴంఔయుఱ లసయకయ – మతః ంచభహాముధాని ధతేో  శతతమ్ ఱోఔయక్షణాయథమ్ ఄతో యణహరమః. ఱోఔయక్షణ 
కొరఔు శ్రీభనానరసమణుడు  ఴంకభు, చఔభీు, ఖద, ళసయ్గభు (ధనశస), కడగభు ధరతంచిముం్ాడు ఖనఔ 
యణహరముడు. 
 

శ్రీఔఽవుదతో బయదావజ ల ైయధయమ ైన ఄయథం చెనుసయు – యణో యళః భందరి వణ భంఖలధవనిః, శ హరయో మశయ ఆత 
యణహరమః. భందిరసఱఱో యనళచేు భంఖలరదమ ైన ధవనఱు యణభు ఱేదా యళభు. ఄయ అమనఔు 
అనందఔయభుఱు ఖనఔ అమన యణహరముడు. 
 

శ్రీ శతయదేలో లసవహవి – (యణభు = చఱనభు) బఖళంతణడు ఄందరత షఽదమయఱఱోన శంచరతశో  లసరతఱోని 
ఄజాా నాంధకసరసనిన తగఱగతస్సో డు. శయుయనిగస శంచరతశో  ఱోకసఱఔు కసంతనిస్సో డు. 
 

ధయమచఔీభు యచయత – జీయతంఱో ముదధం ఔ భాఖం. ఔ జీయ భనఖడ భరొఔ జీయ భనఖడఔు 
ళయతర ఔం కసళచున. భన జీయతంఱో ఄధరసమనిన, దవరరభాలసఱన ఎదిరతంచాఱం్ే ముదధం చేమయయౌ. 
బఖలసనడు ఄనిన ఱోకసఱఱో ఄధరసమనిన ఄరతఔ్ాి యౌ. ఄందక  అమన ంచాముధాఱు ధరతంచాడు. 
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బఖలసనని ఇ నాభశమయణదావరస భనం జీయతం ఄనే ముదధంఱో ఄధరసమనిన జయంచి ధరసమనిన 
అచరతంళచున. ఒం యణహరమయమ నభః. 
 

690. ూయుః 
శంూయుమ ైనలసడు. 
- ఄనిన కోరతఔఱు తీరతనలసడు. 
- ఄనిన ఔఱయయణఖుణభుఱు నిండిముననలసడు. 
- ఄనిన ఴఔుో ఱు ఖఱలసడు. 
- శవఱనిలేదనఱతో శంతోఴహంచలసడు. 
- ఄంత్ా ఄనినం్ా నిండిముననలసడు. 

ఒం ూరసు మ నభః 
 

‘ూరీ’ – అనుసయమనే - నింు్, శంతోవ ్టి ్ – ఄనే ధాతణళునండి ఇ నాభభున యళరతంళచున. 
 

శ్రీ బ్టి ఱ లసయకయ – ఄలసో శభశో కసభయన్. ఄనిన కోరతఔఱు తీరతనలసడు. ఆంకస ఏభూ ఄళుశయం ఱేనిలసడు, 
ూయుు డు. ఄందక   దదగస ఴభీడఔుండా, ఏభూ కయుు ి్ ఔుండా, భారీ శంభారసఱు ఱేఔుండా, క ళఱం ధాయన 
కీయోన ూజాదఱదావరస బఖళంతణని శంతోవ ి్ ళచున.  
 

ఱక్షరమతయ ైన బఖళంతణనికి ఆంక భు కసలసఱని శ్రీ చినమమయనంద లసయకయయనించాయు. 
 

శ్రీ ఴంఔయుఱ లసయకయ – శఔఱెఃై కసమ ఃై, శఔఱయభిః ఴకిోభిఴు శంనన ఆత ూయుః. బఖళంతణడు ఄనినకోరతఔఱు 
తీరతనలసడు (ూయుకసభుడు) భరతము ఄనిన ఴఔుో ఱు ఔయౌగతనలసడు (ఔనఔ కోరతఔఱు తీయుుకొనఖఱ 
ఴకిోభంతణడు) ఔనఔ ూయుకసభుడు. 
 

శ్రీ రసధాఔఽవుళసవహో  ి– బఖళంతణడు ఄంత్ా లసయహంచిముననలసడు. ఄనినం్ా నిండిమునానడు. ఄనీన 
అమనఱో ఈననయ. ఔనఔ ఆంఔ అమనఔు కసళఱవహంది ఏభూఱేద. ఔనఔ అమన ూయుు డు. 
ఇళసలసస్త యనివతణో  (ఫఽషదాయణయఔభు 5.1.1) ళసంతభంతరభు ఆఱయ చెఫుతణననది – 

ూయుభదః ూయుభుదం ూరసు త్ ూయుభుదచయతే 
ూయుశయ ూయుభయదామ ూయుమలేసళశివయత ే

అమన ఄనిన యధాఱయ రతూయుు డు. అమననండి ఈదాయంచనదిఔూడా ూయుమ ైనది. ఄఱయ అమననండి 
ూయుభుఱెైనయ ఄనేఔభుఱు ల ఱుళడినా అమనభయతరం ఎనన ట్కీ ఎఱయగ ్నా రతూయుు డే. ఆతయ 
ఈనివదావకసయఱు: ూయుమ్ ఄరళరతో (ఫఽషదాయణయఔ 2.1.5); తదతేత్ ూయుమ్ ఄరళరతో (ఛాందోఖయ 3.1.2) 
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శ్రీ ఫఱదేళ యదాయబూవణ ‘ూయుః’ ఄనే ఇ నాభభు ఄరసథ నిన ఆంతఔుభుంద నాభమ ైన ‘యణహరమః’తో 
ఄనశంధానించాయు. తన ఴతణర ళుఱన శంూయుంగస నాఴనం చేవేలసడు ూయుు డు. 
 

శ్రీ ఔఽవుదతో బయదావజ – ూయయత ేఅనుసయమత ేశమఔఱయయణఖుణ ఃై ఆత ూయుః. ఄనంత ఔఱయయణఖుణభుఱు 
ఔఱలసడు ఖనఔ అమన ూయుు డు. బకసో రతతెఃై పఱ ఔుశభయదిభిః తరతత ఆత ూయుః. బఔుో ఱు ఄరతంచిన 
ండుో , ూఱుళం ట్ స్సభయనయమ ైనలసనితో శంూయుు డైె శంతఽహోని నొు ందలసడు ూయుు డు. 
 

ధయమచఔీభు యచయత – ఱోఔంఱో కోరతఔఱు తీరతనకొదీద  ఆంకస కసళఱవహనయ  యుఖుతూ ఈం్ాయ. ఆ ట్ 
చదళుఱు ఔూడా లసయమోషభు  ంచేలేకసని బఖళంతణనిదరతకి చేర ుయ కసళు. బఖళంతణని్ో బకిో, ఴదీధ  
భయతరమే ఆందఔు భందఱు. భనఔు నిజంగస కసళఱవహంది భనఱోనే ఈంది ఄని ఖశీించి అతమజాా నందావరస 
శంతఽహోని నొు ందళచునని ఇ నాభధాయనందావరస తెఱుశో ంది. 
 

691. ూయయతా 
తన బఔుో ఱ కోరతఔఱు ూరతోచేము (తీయుు)లసడు. 

ఒం ూయయతేర నభః 
 

బఖళంతణడు బఔుో ఱ ఄయహతఱనఫ ట్ి  లసయుకోర లసనిని (ధరసమయథకసభమోక్షభుఱన) రస్సదిశో ం్ాడు. 
 

శ్రీ బ్టి ఱ లసయకయ – బఖళంతణని శో తంచాఱనే బఔుో ఱ కోర కఱన తీయుశో , ఄనగస తాన శోళహరముడు (685ళ 
నాభభు) ఄళుతూ, బఖళతణడు  ూయయత ఄళుతణనానడు. నిజమ ైన బఔుో ని క ఔక కోరతఔ ఏభం్ే 
బఖళంతణనికి క ్ంఔయయభు చేమయఱని. బఖళంతణడు తాన ూయుు డు (690ళ నాభభు) ఄయనా ఔూడా 
బఔుో ఱఔు ఇ ఄళకసఴం ఆస్సో డు. 
 

శ్రీ ఴంఔయుఱ లసయకయ – బఖళంతణడు శవమభుగస ూయుు డు (690ళ నాభభు) భయతరమే కసఔుండా తఖు 
శభమంఱో ఆతయుఱన ూయుు ఱుగస చేస్సో డు ఖనఔ ూయయత. 
 

ధయమచఔీభు యచయత – బఔుో ని కోరతఔ తీయుడానిక ్ బఖళంతణడు ఎంతని చేస్సో డు? తాన అముధం  ి్ నని 
ముదాధ నికి భుంద ఔఽవణు డనానడు. బఖళంతణనితో అముధం  ట్ి స్సో నని భీవణమడు రతన ూనాడు. 
భీవణమని (బఔుో ని)భయ్ న గతగంచడంకోశం బఖళంతణడు అముధం  ట్ి  తనభయ్న తానే ఄతఔీభుంచాడు. 
 

692. ుణయః 
- యతరభు చేములసడు. 
- ుణయకసయయభు అచరతంచ్మంద ళేవీణి డు. 
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ఒం ుణాయమ నభః 
 

ఇ యతరనాభభు ర ండుభయయుో  ళశో ంది. 
73ళ ళలో ఔభు. 692ళ నాభభు. ుణయః – ూయుః ూయయతా ుణయః ుణయకరీతోః ఄనాభమః 
99ళ ళలో ఔభు. 925ళ నాభభు. ుణయః – ఈతాో యణో దవకఽతహా ుణోయ దశవననాఴనః 
 

ఇ నాభభున ర ండు ధాతణళుఱ అధాయంగస లసయకయయనించాయు:  
ు - నుసళనే - యతరభు చేము్; ుణ్ - యబఔరసమణ  - భంఖల కసయయభుఱంద. 
 

శ్రీ బ్టి ఱ లసయకయ – ుణాత ఆత ుణయః. నుసళనభు చేములసడు ుణుయడు. ఄతనీచఱెైన నుసుఱుఔూడా 
బఖళనానభశమయణం చేవహ యతణర ఱయేయఱయ చేవేలసడు ఖనఔ బఖళంతణడు ుణుయడు. ‘ుణయన్’ ఄనే దానిన 
అఱయవయుఱు ఎంతో భఔుకళతో ఄనేఔ శందరసాఱఱో బఖళంతణని శంఫో ధిశో  లసడాయు. 
 

శ్రీ ఴంఔయుఱ లసయకయ – శమఽతభయతేరణ ఔఱమషసణ  క్షమత ఆత ుణయః. బఖళంతణని శమరతంచినంతనే ఔఱమషసఱు 
నశించన ఖనఔ బఖళంతణడు ుణుయడు. ఆందిరమశకయఱన  ఖురతంచిన అఱోచనఱు భనయౌన 
బఖళంతణనికి దయం చేస్సో య. బఖళంతణని ఖురతంచిన అఱోచనఱు యతరత ఔఱుఖజ వహ శ్రీషరతకి దఖగయచేస్సో య. 
 

925ళ నాభభు ‘ుణయః’ఔు  శ్రీ బ్టి ఱు చెహన ఄయథం శ్రీ ఴంఔయుఱు ఇ (692ళ)నాభభు ‘ుణయః’ఔు చెహన 
లసయకయఔు శరతనుత తణంది. ఄదేభం్ే బఖళంతణడు తన బఔుో ఱన ఈదధరతంచిన ఈదంతాఱన భననం 
చేవహకోళడం భయతరా న భనం రతయదధ ఱభళుతాభు. ఈదాషయణఔు ఖజ ందరమోక్షభు నుసరసమణం, శమయణం, 
ధాయనంళం ట్ కసయయభుఱు. శ్రీ ఫఱదేళ యదాయబూవణ ఔూడా 925ళ నాభయనిన ఆఱయనే లసయకయయనించాయు. 
 

925ళ నాభభునఔు శ్రీ ఴంఔయుఱ లసయకయ – శర వషసమ్ యీత శమఽత ఱక్షణామ లసచా ుణయమ్ అచవి  ఆత లస 
ుణయః. ఴఽత, శమఽతణఱ ఫో ధనఱదావరస ుణయభయయగభుఱన ఈదేశించి స్సధళుఱన ఫోర చచనానడు. 
 

శ్రీ ఫఱదేళ యదాయబూవణ ఇ (692ళ) నాభభునఔు చెహన లసయకయ – ఔంశనిళం ట్ దరసమయుగ ఱన నాఴనం 
చేవహనందన బఖళంతణడు ుణుయడు. 
 

శ్రీ శతయదేలో లసవహవి – ూమత ేలస ఄనేన ఆత ుణయః, యతరః నుసనుసనయదధ ః యభో లస. ఏ యధమ ైన 
ఱోభుఱు, ఄధయమభుఱు ఱేనిలసడు భరతము యతరభు చేములసడు ుణుయడు. బఖళంతణడు శయుయని 
యూంఱో తాన శవమంగస యతణర డు ఄఖు్యేగసఔ ఄనినం ట్ని యతరభు చేమున. 
 

శ్రీ శతయదేలో లసవహవి భరతము శ్రీ ఔఽవుదతో బయదావజ చెహన భరొఔ ఄయథభు – ుణత యబఔయమ అచయత ఆత 
ుణయః. శవమభుగస యబఔయమఱు అచరతంచేలసడు ుణుయడు. 
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693. ుణయకరీతో ః 
అమనన కీరతోంచడంళఱన యతరత ఱభించన. 

ఒం ుణయకయోీయ ేనభః 
 

శ్రీ బ్టి ఱ లసయకయ – బఖలసనని నాభశంకీయోనభుళఱన బఔుో ఱు ునీతణఱళుతాయు. 
నాభశంకయోీనమ్ ుంస్సమ్ యఱయమనమ్ ఄనతోభమ్ 

మ ైతేరమ! ఄళవే నుసనుసనామ్ ధాతూనాభుళ నుసళఔః – యవణు ురసణభు 6.8.20 

మ ైతేరమయ! ఱోషభున ఄగతన రతయదధభు చేవహన్టో గసనే యళేవమ ైన నాభశంకీయోనంళఱో ఄళేవ నుసభుఱు 
నశించన. 
 

ఄళళేనాऽహ మయనానభున కరీతోత ేశయవనుసతక ్ః 
ుభయన్ యభుచయత ేశదయః వహంషతార తెైః భఽగ ర్తళ – యవణు ురసణభు 6.8.19 
వహంషం ళచిునుడు భఽగసఱు నుసరతనుత యన్టో గస బఖళంతణని కీరతోంచినుడు నుసనుసఱు 
్ాంచఱళుతాయ. 
 

ధాయమన్ ఔఽత ేమజన్ మజ ఞా వేో తిామయన్ దావర యయుమయన్ 

మదానుత నత తదానుత నత ఔఱౌ శంకయోీా క ఴళం – యవణు ురసణభు 6.2.17 
ఔఽతముఖభునంద ధాయనభు (తశస)ళఱన, తేరతాముఖభంద మజాభుళఱన, దావయముఖభంద 
ఄయునళఱన ఔయౌగ  పఱభు ఔయౌముఖభంద క ఴళశంకీయోనళఱన ఱభించన. 
 

శ్రీ ఴంఔయుఱ లసయకయ – ుణయమ్ అళషత ఄశయ కరీతోః నఽణామ్ ఆత ుణయకరీతోః. బఖళంతణని కీరతో బఔుో ఱఔు 
ుణయభు (యతరత) ఔయౌగతంచన. 
 

ఆంతఔుభుంద నాభభు ‘ుణయః’ ఄం్ే శమఽతభయతరా న యతరత ఔూయుులసడు. ఇ నాభభు ‘ుణయకీరతోః’ 
ఄనగస అమన కీరతో  కసయణంగస అమనన శమరతస్సో భు. ఔనఔ ుణయం ఱభిశో ంది. 
 

ఄననభమయ కీయోన 

 

నీఔథాభఽతభు నియతవేళన నాఔు 
చేకొన్ శఔఱ శంవేళనంఫ్టగసన  
 

ఆదియే భంతరరసజభు నాఔు నే నుొర దద  



శీ్ర యవణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - యళయణ 

73ళ ళలో ఔభు - 16 ళ ేజీ 

ఆదియే లేద శంశిత నుసఠభు  
ఆదియ  ఫషృళసశో ిమ ఱో చదళు్నాఔు 
ఆదియ  శంధయ నాకిదియ  జభ్టగసన 

 

ఆదియ  ఫరషమయదోయదేఴభు నాఔు 
ఆదియ  దఃకయయశిత భయయగభు 
ఆదియ  బళ రణఖయశిత భేవజభునాఔు 
ఆదియ  ఈనివదావాఔయ దధత 

 

ఆదియ  దాన పఱభూ జాయౌనది నాఔు 
ఆదియ  తఱ యశిత భయయగభు 
ఆదియ  తయులేంఔ్ేఴ నీ శంశమయణ 

భుదియ  ఆదియ  యనినమున న్టగసన 

 

694. ఄనాభమః 
- శంస్సయభనే లసయధిని తగఱగతంచలసడు. 
- ఄనిన యధభుఱెైన దఃకభుఱఔు, ఔవి భుఱఔు ఄతీతణడు. 

ఒం ఄనాభమయమ నభః 
 

ఇ నాభభునఔు భూఱధాతణళుఱు –  ‘భూ’ - శింస్సమయమ్ – భయణ ంచ్, నశించ్; అభమ – లసయధి, 
దఃకభునఔు శంఫంధించినది; ఄనాభమ – రణఖయశితభు. 
 

శ్రీ బ్టి ఱ లసయకయ – శంస్సయ భహాలసయధ ియరణధ.ీ ఄనినం ట్ఔం్ె  దద లసయధి ఄయన శంస్సయ ఫంధభునఔు 
యరణధి. ఄఱయ తన బఔుో ఱఔు బఖళదనబలసనిన దఖగయ చేవేలసడు. ఆందఔు శ్రీ బ్టి ఱు ఛాందోగణయనివతణో  
(4.10.3)నండి ఈదాషరతంచాయు. లసయధభిిః రతూరణు వహమ – శంస్సయభు ఖురతంచి తెఱుశకొననలసయు తాభు 
లసయధితో నిండిమునానభని చెనుసయు. 
 

శ్రీ ఴంఔయుఱ లసయకయ – ఔయమళఱో ఔయౌగ  ఄంతర్, ఫాషయ దఃకయఱనినం ట్కీ ూరతోగస ఄతీతణడు ఔనఔ బఖళంతణడు 
ఄనాభముడు. 
 

శ్రీ ఔఽవుదతో బయదావజ – న అభయో రణగణ మశయ ఆత ఄనాభమః దళియభంఖలయఖషీః. అమన దిళయభంఖల 
శవయూభు ఏ యధమ ైన లసయధికిని ఄతీతభు. అమన దిళయశతవయదధ శవయూుడు. ఔనఔ ఏ యధమ ైన 
ళసరీరతఔ, భయనవహఔ లసయధఱున అమన దరతచేయళు. 
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ధయమచఔీభు యచయత – ఴరీయభు శథ ఱభు. భనశ శక్షమభు. యనికి ఔవి భు ఔయౌగతంచనది లసయధి. 
జీళుడు ఴరీయభు, భనశనఔు ఱోఫడిముండు్ళఱన లసనికి ఴభీ, నొహ, లసయధి ఔఱుఖుతాయ. 
బఖళంతణనికి ఆయ ళరతోంళు. 
 

 

 

(1) శీ్ర నయవహంషన్ ఔఽవుభయచారత అంఖో యచనఔు ఆద ితఱెుఖు ఄనలసదభు.  
(2) బఖళదీగ త ళలో ఔభుఱ తాతయయభు గీతా రస్, గణయకూర్ రచయణనండి.  
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భనోజళవో యథఔరో ళశరణేా ళశరదః |  
ళశరదో  లసశదేలో ళశయవశభనా షవిః || (74) 

 
 
 

 

 

 

695. భనోజళః 
భనశసళంటి లేఖభు ఔఱలసడు. తన బఔతో ఱఔత ఄతిశ్రగరభుగస శందఱతుచే్ేలసడు. 

ఒం భనోజలసమ నభః 
 

‘జంగ్’ - ఖణౌ -లలళుట – ఄనే ధాతణళునండు ‘జళభు’ ఄనగస లేఖభు ఄతు ఄయథభు. ‘ఏణాతు శ లఖే - ఖతి 
- నాభాతు’ ఄతు ఄభయకోఴంఱో ‘జళ’ఔత శంఫంధ ంచిన ఄనేఔదాఱతనాాయ.  భనస్త  జళ ఆళ జలో మశయ 
ఆతి భనోజళః. భనశళంటి లేఖభు ఔఱలసడు ‘భనోజళః’ 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసయకయ – ఆంతఔతభుంద నాభాఱఱో చె్హిన పఱభు - తృసళనభు చే్ముట -ఔత కసళఱవహన 
కసరసయఱతూా భనశఔంటే లేఖంగస చే్వేలసడు ‘భనోజళః’. ఆందఔత శ్రీ బటటు ఱత గీతనండు, వివణు ధయమభునండు 
ఈదాషర ంచ్ాయు. 
క్షురం బళతి ధరసమణామ ఴఴవచ్ాఛంతిం తుఖచ్ఛతి 

క ంణేమ రతిజాతూశ ిన మ ేబఔోః రణఴయతి – గీత 9.31 
క ంణేమా! ఄతడు (ననా ఄననయబకూోణో బజంచే్లసడు) శ్రగరభుగస ధరసమతణమడఖున. ళసఴవతమ ైన 
యభళసంతితు తృ ందన. ‘నా బఔతో డెనాటికూతు నవుతృత డు’ ఄతు తుఴేమభుగస నరంఖుభు. 
 

శోజనమఔఽతం తృసం శవఱిం లస మద  లస ఫషృ 

విష్తు రసఱమ వినాయశ తృసర యంబదేళ నఴయతి – వివణు ధయమభు 83.20 
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ఏడు జనమఱ తృసతృసఱత, క ంచె్మ ైనా, ఎఔతులైనా గసతు - ఄవి ఔుభాయు వివణు ళు అఱమంఱో  ఄడుఖుెటుగసనే 
నశిస్సో య. 
 

శ్రీ నభామఱవవర్ తియులైమోయ 1.6.10ఱో బఖళంతణడు ఎంతలేఖంగస బఔతో ఱ తృసతృసఱన షర స్సో డో  చె్తృసియు. 
శ్రభీహాఱక్షుమ అమనమందే తుతయం ఈండుటళఱన చిటికెఔంటె తఔతుళ శభమంఱో భనం ఎంణోకసఱంగస 
చే్వహన తృసతృసఱన నశింజేమున. శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ ఖజేందరమోక్షభునండు ఈదాషర ంచ్ాయు. ఖయుడుతు 
లేఖంైె ఔూడా అధాయడఔతండా, తన ళస్సో ా దఱన టిుంచ్కోఔతండా వివణు ళు తన బఔతో తు కసతృసడడాతుకూ 
యుగెటటు డు. 
వహర కూం జెిడు ఴంక చ్ఔ ీముఖభుం జదేోయ శంధ ండ ే

ర లసయంఫున జీయ డబరఖతిం ఫతుాం డాఔర ుకసం 

తయ ధబృమఱోభు జఔునొతోడు విలసదతృతర తిథత శ్రీ ఔతచ్ో 
ర  చ్ఱేాంచ్ఱమ ైన వీడడు ఖజ తృసర ణాళనోణాసశయి ై – తృత తన భటఖళతభు. ఖజేందరమోక్షభు. 
 

శ్రీ ఄణాు ంగసరసచ్ాయయ స్సవబృ – బఖళంతణడు భనోలేఖంణో, శంఔఱిభాణరా న బఔతో ఱ కోర ఔఱన తీయుస్సో డు. 
 

శ్రీ ఫఱదేళ విదాయబూవణ – తనఔత ఴయణాఖతణఱ ైనలసర  శంస్సయఫంధాఱన భనోలేఖంణో ణొఱగ స్సో డు. 
 

శ్రీ ఴంఔయుఱ లసయకయ – భనస్త  జళః, లఖే ఆళ లగేోऽశయ శయవఖతణావత్ ఆతి భనోజళః.  బఖళంతణడు 
భనోలేఖం ఔఱలసడు. ఄతుాచ్ోటో కేభాయు ఈండులసడు. 
ఄనేజదఔేమ్ భనస్త జవీయో ననైదేేలసऽऽుాలసన్ ూయవభయషత్ 

తదాా ళణోऽనాయన్ ఄణయేతి తివఠ తోవహమనాతృత భాతరఴీవదదాతి – ఇళసలసస్త యతువతణో  4 

బఖళంతణడు తన యంధాభంఱో ఈనాిటికీ భనశఔంటే లేఖంగస ఎఔుడైెనా ఈండఖఱడు..... 
 

శ్రీ రసధాఔఽవుళసవహో  ి– దేఴకసఱళశో ళుఱత లేగసతుకూ రతిఫంధకసఱత. కసతు బఖళంతణతుకూ ఆలేవీ ఄడుు కసళు. అమన 
ఄతుాచ్ోటటో , ఄతుా కసఱాఱఱో ఄతుాంటట ఈంటటడు. 
ఄతృసణతిృసదో జళనో ఖశీణీా ఴయతి ఄచ్క్షః శ ఴఽణోతి ఄఔయుః 
శ లతోేి లేదయమ్ న చ్ తశయ ఄవహో  లేణాో  తభాషృః ఄఖయీమ్ ుయువమ్ భహానోమ్ – ళవవణాఴవరోతువతణో  3.19 

అమన కసలళు, చే్తణఱత లసడఔతండా ఔదఱతణాడు, టటు క ంటటడు. ఔనఱత ఱేఔతండా చ్స్సో డు. చె్ళుఱత 
ఱేఔతండా వింటటడు. అమనఔత ణెయౌమతుద  ఱేద. అమనన ణెయౌవహనలసయు ఱేయు. అమనన రధభుడు ఄతూ, 
భహా ఄతూ ఄంటటయు. 
 

ధయమచ్ఔీభు యచ్యత – బఖళంతణతు ధాయతుంచిన క ఱదీ భనఔత దేఴ కసఱ ళశో  ఄళరోధాఱత తఖుు ణాయ. 
భనం బఖళంతణతుకూ దఖుయ ఄళుణాభు. 
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696. తీయథఔయః 
- ుణయజఱభుఱఔత భూఱమ ైనలసడు. 
- భనఱన శంస్సయస్సఖయం దాటించే్లసడు. 
- అమన ఔయశియశ తృసళనం చే్శో ంద . 
- తనన చే్యడాతుకూ వివిధ ఄళణాయభుఱత, ఖుయుళుఱత ళంటి స్త తృసనభుఱన ఏరసిటట చే్వహనలసడు. 

ఒం తీయథఔరసమ నభః 
 

ఖంగసద తీయథ శతేణణావత్ వీుతిశమఽణోయః రళయోనాత్ 

అతమరలఴే స్త తృసన ఔఽణావ తీయథఔయ శమఽతః 
ఖంఖ బదఱ ైన ుణయతీయథభుఱఔత కసయణమ ైనలసడు. వీుతణఱత, శమఽతణఱత రళర ోంజేములసడు. 
ఄతుతయస్సధయమ ైన అతమరలేఴం చే్మడాతుకూ భాయుం ళంటిలసడు తీయథఔయుడు. 
 

‘తీయథభు’ ఄనే దభు ‘తఽర్ - ోళన తయణయోః - ఇదట, దాటటట’ ఄనే ధాతణళునండు ళచిేనద . 
ఄందనండే వితరభుచే్ము జఱాఱన ఔూడా తీయథభు ఄనాాయు. భరోవిధంగస, తయతయననే తృసమ్ 
ఄజాా నమ్ ఆతి తీయథమ్ – ఄజాా నభున నశింజేవహ, తృసభుఱనండు తర ంజేము లేదాదఱత ఔూడా 
తీయథభుఱతు చె్తృసియు. ఆంకోవిధంగస శంస్సరసతుా దాటి బఖళంతణతు చే్యడాతుకూ చే్మూతతుచే్ే 
ఄళణాయభూయుో ఱత (య, ళూయష, విబళ, ఄరసే, ఄంతరసయబృ ఄళణారసఱత) తీయథభుఱతు లసయకాయతఱనాాయు. 
శ్ర ీనభామఱవవయు తియులైమోయ తృసవుయభు 7.10.1 రకసయభు భూడు స్సథ ళయ తీయథభుఱతనాాయ (1) ెయుభాలళు 
(2) వితరమ ైన అఱవవయు తృసవురసఱత (3) అ తృసవురసఱన గసనం చే్వే బఔతో ఱత.  
 

‘ఔయః’ ఄనే ఴఫటే తుా లసయకాయతఱత రెండు విధాఱతగస లసయకాయతుంచ్ాయు. (1) ‘ఔఽ - ఔయణీ’ ధాతణళునండు -
చే్ములసయు (2) ఔయభు – చే్య. 
ైెన చె్హిన ఄరసథ ఱ రకసయం ‘తీయథఔయః’ నాభాతుా ఄనేఔ విధాఱతగస లసయకాయతుంచ్ాయు.  
- తీయథభుఱన శఽఴహుంచ్ (తమాయుచే్మ)లసడు (శ్రీ శతయదేలో లసవహవఠ ) 
- ళసశోభిుఱన శఽఴహుంచ్లసడు. 
- వితరబనర ంచ్ చే్య ఔఱలసడు (శ్రీ ఔఽవుదతో బయదావజ) 
 

శ్ర ీబటటు ఱత భూడు ఄరసథ ఱత చె్తృసియు –  

(1) బఖళంతణడు ఖంగసద  వితర నదఱఔత, వితర ువుయుణఱఔత భూఱభు ఔనఔ అమన తీయథఔయుడు. 
అమా నదఱత, శయశసఱత, బఖళనాాభభు ఔూడా బఔతో ఱన తృసళనబనయుేన. 
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(2) యోఖభు, జాా నభు, స్సంకయభు (విజాా నభు, ఔలఱత, ళసశోభిుఱత) అమననండు జతుంచినవి ఖనఔ 
అమన తీయథఔయుడు. 
(3) బఖళంతణడు శభుదరభుళఱ నే ఄందరసతులసడు. కసతు తన ఄళణాయభుఱనడు స్త తృసనభుఱదావరస 
బఔతో ఱత అమనన చే్రే వీఱత ఔయౌించిన తీయథఔయుడు. 
 

స్సవబృదేశిఔన్ దమాఴతఔంఱో  రెండళ ళలో ఔం (విగసశ ేతీయథ ఫషృలమ్ శ్రతఱామ్ ఖుయు శంతతిమ్)ఱో 
యచ్యత – ఄగసధమ ైన బఖళంతణతు చే్యడాతుకూ తీయథభుఱ ైన ఖుయుయంయఔత రణబృఱాో యు. ఇవిధంగస 
ఖుయుళున, ఖుయుయంయన రస్సద ంచిన కసయణంగస ఔూడా బఖళంతణతు తీయథఔయుడతు ఄనళచ్ేన.  
 

శ్ర ీఴంఔయుఱ లసయకయ – శ్ర ీఴంఔయుఱత ‘తీయథభు’ ఄనగస ‘విదయ’ ఄనా ఄయథంఱో లసయకాయతుంచ్ాయు. చ్తణయేఴ 
విదాయనామ్ ఫటషయవిదాయ శభమానామ్ చ్ రణణేా రళకసో  చ్ ఆతి తీయథఔయః. దనాఱతఖు విదయఱన, భర ము 
శంఫంధ త ఫటషయవిదయఱన ణెయౌమఫయచినలసడు తీయథఔయుడు. 4 లేదాఱత, 6 లేదాంగసఱత (శిక్ష, లసయఔయణభు, 
ఛందశస, తుయుఔోభు, జయయతివభు, ఔఱిభు), 2 దయశనభుఱత (నాయమ, బౄభాంశ), ధయమళసశోభిుఱత, 
ురసణభుఱత – ఆవి 14 విదయఱత. ఆంకస నాఱతఖు విదయఱత (అమురేవదభు, ధనరేవదభు, గసంధయవభు, 
ఄయథళసశోభిు) ఈనాాయ. (ఆవి కసఔ ఄశయ (నావహోఔ) శవభటళం ఔఱలసర తు (ఫౌదా ఱత, జైెనఱత....) ెడభాయుం 
టిుంచే్ విదయఱఖుర ంచి ఔూడా రస్సో ళన ఈంద ). 
 

విదయఱత (తీయథభుఱత) ఫో ధ ంచినలసర ఱో అదయడు ఔనఔ బఖలసనడు తీయథఔయుడతు శ్రీ చినమమానంద 
లసయకాయతుంచ్ాయు. 
 

శ్రీ ఔఽవుదతో బయదావజ – తీయథః ణాయఔః ఔరో మశయ ఆతి తీయథఔయః. ఎళతు ఔయశియశ శఔఱ తృసభుఱన, 
ఄజాా నభున నశింజేవహ తృసళనభు చే్మునో ఄతడు తీయథఔయుడు. బఖళంతణతు శియశభాతరభున ఖజేందర డు 
ఄజాా నఫంధంనండు విభుఔతో డైె, ణాంఫయధార య ై, చ్తణయుుజభుఱత ఔయౌగ  షర  తృసయషదతవభున తృ ందాడు. 
 

శ్రీ శతయదేలో లసవహవఠ  – తీయథభు ఄనగస దాటటట. ఔయభు ఄనగస చే్ముట. శరసయద  ఖషీభుఱ చ్ఱనభునఔత 
కసయణమ ైనలసడు తీయథఔయుడు. 

697. ళశరణేా 
- రకసఴభునఔత జనమస్సథ నభు. 
- విఴవశఽఴహుమంద ఫంగసయభుళఱ  రకసశించ్లసడు. 
- విఴవభునఔత భూఱమ ైనలసడు. 

ఒం ళశరతేవ ేనభః 
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ఇ నాభభు బదఱతగస, 786ళ నాభభుళయఔత, బఖలసనతు శ్రీఔఽష్సు ళణాయభున శచించ్నవిగస 
శ్ర ీబటటు ఱత లసయకాయతుంచ్ాయు. 848ళ నాభభుళయఔత బఖలసనతు ‘దవుతుఖషీ శివుర తృసఱనభు’న 
శచించ్నవిగస శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ ళరీుఔర ంచ్ాయు. 
 

గోతృసఱణాహతు ఈతువతణో నండు (డా. కోీ వి తృసయథస్సయధ  యచ్న శ్రీ కైెళఱయస్సయధ నండు) 
 

ూయవకసఱంఱో క ందయు భుతూఴవయుఱత తతృత తుష్సు ఖర వణఠ డెైన ఔ ఫటర షమణుతు దఖుయఔత తృత య ఆఱా ఄడుగసయు – 

ఫటర షమణోతోభా! గొిలసడెైన దేళుడెళయు? భఽతణయళు ఎళర కూ బమడుతణంద ? ఎళర తు ణెఱతశక నాందళఱో ఄతుా 
వివమాఱత ణెఱతస్సో య? ఇ జఖతణో  ఎళర ళఱో నడుశో నాద ? ఇ వివమాఱతూా దమచ్ేవహ భాఔత విళర ంచ్ండు.  
 

దాతుకూ అ ద వజళవవీణు డు ఆఱా ఄనాాడు – ణాస్త తోభుఱారస! శ్రీఔఽవణు డు యదేళత. ఄతతు ేయు వింటేనే భఽతణయళు 
ఔూడా బమడుతణంద . ఄతతుా ఖుర ంచి ణెఱతశఔతంటే శయవభూ ణెఱతశో ంద . ఄతతుళఱోనే ఇ జఖతణో  నడుశో నాద . 
ఄతడే తృసభుఱత తృత గొటేు  భహానభటళుడు. లేదవిదడు.  ఄతడే యఫరషమ. ఄతతుా శమర ంచినంతభాతరం చ్ేతనే 
భఽతణయళు ణొఱగ తృత య, స్సధఔతడు భఽతణయళు ఱేతులసడు ఄళుణాడు. 
 

ఄతడు శియణమముడు, గోలేవణడు, మేగభుళంటిలసడు, ణాభయఱళంటి ఔనఱత ఖఱలసడు, మ యుుళంటి ళశోభిు 
ఔఱలసడు. రెండు బుజభుఱలసడు. జాా నభుదర ఔఱలసడు. ళనభాఱ ధర ంచినలసడు. ద లసయఱంకసయ బూఴహతణడు. 
యతాదమభధయఖతణడు. కసయందీజఱఔఱోో ఱభాయుతభు వేవించ్ేలసడు. ఄటిు  శ్రీఔఽవణు తు వేవించినలసడు శంస్సయ 
ఫంధనాఱనండు విడుళడు భుఔతో డళుణాడు. ఄతతుా వేవించ్డాతుకూ ఐద దభుఱ భంతరభునాద . ఄందఱో  
కోీం ఔఽష్సు మ – బదటి దభు 
గోవిందామ – రెండళ దభు 
గోజన – భూడళ దభు 
ళఱోభటమ – నాఱు ళ దభు 
స్సవహా – ఐదళ దభు. 
 

ఇ భంణరా తుా ఈతృసశన చ్ేవహనలసడు ఫరషమదభు తృ ందణాడు. శ్రీఔఽవణు డు ఔుడే ఄయ ఈండు ఄనేఔ యకసఱతగస 
రకసశిశో నాాడు. ఄతతుతు వేవించినలసర కూ ళసఴవత శకభు ఔఱతఖుతణంద . ఄతడే లసశదేళుడు. శచిేదానందడు. 
ఫఽందాళనంఱో ఔఱిళఽక్షభు తూడన విఴబీృంచినలసడు. విఴవయూుడు. శఽఴహు  వహథతి ఱమాఱఔత కసయణమ ైనలసడు. 
విజాా నయూహ, యభానందడు, ఔభఱనేతణర డు, ఔభఱనాబుడు, ఔభఱాతి, నభయౌ హంఛభుణో ఄఱరసరేలసడు, ఔంశతు 
శంషర ంచినలసడు, ఄతడే శ్రీఔఽవుయభాతణమడు. దేలసద దేళుడు, శఽఴహు  వహథతి ఱమ కసయఔతడు, యఫరషమ. 
  
దేళభేదऽేనఱే యష్మమ ళశ యణేా  ధన ేళశ 

విష్ము  చ్ లేధాః వో ిణావశిర హణాఴంస్స శ ిదంవుయాో – ఄభయకోఴభు (3.4.288) 
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‘ళశ’ ఴఫేభునఔత ఔ జాతి దేళతఱత (దేళభేదభు), ఄగ ా, కసంతి, ఔఱళుభు, యతాభు, ధనభు, వివణు ళు, 
ణెయౌవహనలసయు (లేధా) ఄనే ఄరసథ ఱతనాాయ. ‘రేత’ఔత భూఱధాతణళు ‘రీ’ - ఴళీణే - రళశించ్ట. ఇ దాతుా 
రేతశస, వితోనభు, కసయణభుళంటి ఄరసథ ఱఱో లసడుణాయు. 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసయకయ – శ్రీ బటటు ఱత ‘ళశ’ ఄనగస ‘రకసఴభు’ (ళశ ఆతి జయయతి రసయదః), ‘రేతస్’   ఄనగస 
‘భూఱభు’ ఱేదా ‘కసయణభు’ ఄనా ఄయథంఱో లసయకాయతుంచ్ాయు. ద ళయరకసఴభునఔత భూఱమ ైనలసడు, 
శరసయదఱఔత కసంతితుచే్ేలసడు ‘ళశరేత’. శ్ర ీబటటు ఱ లసయకయన తుయుకూోఱో ఆఱా చె్తృసియు – 

ళశఴఫేో  జయయతియరోథ  రతేశోణాుయణమ్ భతమ్ 

ద ళయజయయతిః కసయణణావత్ ళశరణేా రకరీ ోతః 
 

శ్రీ ఄణాు ంగసరసచ్ాయయ స్సవబృ – తన ఄళణాయభుఱఔత తన ద ళయణేజశస కసయణమ ైనలసడు ళశరేత. 
ఈదాషయణఔత అమన ద ళయణేజశసగస దేళకూ ఖయుంఱో రలేశించ్ాడు. 
 

శ్రీ ఴంఔయుఱ లసయకయ – ళశళయుమ్ రణేాః ఄశయ ఆతి ళశరేణాః. ఫంగసయభుళంటి వీయయభు ఔఱలసడు ళశరేత. 
ఆందఔత శ్రీ ఴంఔయుఱత లసయశతు యచ్నన ఈదాషర ంచ్ాయు – 

దేళః ూయవభాః శఽష్సు ా ణాశ వీయయభుతృసశఽజాత్ 

తదాండమ్ బళత్ శ భైమ్ ఫరషమణః కసయణమ్ యమ్ 

యమేఴవయుడు శఽఴహు చే్మాఱతు శంఔయౌించి, భుందగస తూటితు శఽఴహుంచి, ఄంద తన వీరసయతుా ఈంచ్ాడు. ఄద  
శియణమమాండభు (ఫంగసయు ఖుీడుు ) ఄయనద . దాతునండు ఫరషమ ఈదువించ్ాడు ఄతు ురసణాఱఱో 
చె్ిఫడుంద . ఔనఔ యమేఴవయుడు శియణయఖయుుడు. ళశరేత. 
 

శ్రీ శతయదేలో లసవహవఠ  – ‘ళస్’ - తుళవే - తులసశభుండుట; ‘రేతస్’ - కసయణభు. ఎళతుమంద విఴవభు 
ఄంతయుతమ ై (తులసశం) ఈంటటందో ఄతడు ళశ. విఴవంఱో ఄతుాంటికీ కసయణమ ైనలసడు ళశరేత. 
 

ధయమచ్ఔీభు యచ్యత – ఫంగసయంనండు అబయణాఱత తమారెైనటటో గస బఖళంతణతునండు శఔఱజీళుఱత 
ఈదువిస్సో య. శఽఴహు శభమంఱో ఫంగసయంఱా రకసశించే్లసడు దేళుడు. అబయణాఱ తమారీకూ ఫంగసయంఱో 
ఄనయఱోహాఱత ఔయౌహనటటో గస శఽఴహుక యఔత అమన వీరసయతుకూ తృసంచ్భౌతిఔమ ైన భూఱరఔఽతి ణోడళుతణంద . 
 

ఔనాఱత ఖఱతు లసడు భర ికసళతులసతుకూ దోరళజూగస 
జనా ణరెంఖు భూఢునఔత శభమతి దా ఖుయుడౌట; శయుయడ ే

ఔనాఱతగసఖ బూతభుఱ గసంచ్చ్నండు యమఴే! భాఔత న 
దయనామభూర ోల ైఖుయుళల ైశదు తి జాడ జూల ే– భటఖళతభు. ఄవుభశుంధభు. 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ 

74ళ ళలో ఔభు - 7 ళ ేజీ 

698. ళశరదః 
699. ళశరదః 
- గొి శందఱన ఆచ్ేలసడు. 
- తనన ణానే భహాధనంగస రస్సద ంచ్లసడు. 
- ఔతఫేరసదఱఔత ఔూడా ఄనంత శందఱ తుచ్ేలసడు. 
- ఄతణయతోభమ ైన మోక్షశందతుచ్ేలసడు. 
- శఔఱ జీళుఱఔత తులసశశథఱం ఔయౌగ ంచే్లసడు. 
- మఴశసన ఆచ్ేలసడు. 

ఒం ళశరదామ నభః 
ఒం ళశరదామ నభః 

షఱళబీడుఱో శీ్రఱక్షమమనారసమణుఱ శిఱాిఱత. వికీడుమా చితరం. 
 

 

29ళ ళలో ఔంఱో 270ళ నాభభు ‘ళశదః’ ఄతు ఖభతుంచ్ాయౌ. శబుజయ 
దయారో లసగమీ భశంేదోర  ళశదో ళశః. 
అ ‘ళశదః’ నాభభునఔత లసయకాయనఔయోఱత స్సధాయణంగస ‘శందఱత 
ఆచే్ేలసడు’ ఄతు ఄయథం చె్తృసియు. ఆుిడు ఇ 74ళ ళలో ఔంఱో 
‘ళశరదః’ నాభభు లంటలంటనే రెండు స్సయుో  ళచిేంద . 
భనోజళవోయథఔరో ళశరేణా ళశరదః  
ళశరదో  లసశదేలో ళశః ళశభనా షవిః 
270ళ నాభభు ‘ళశదః’ఔత ‘ర’ ఄక్షయం ఄదనంగస చే్ర వోే 698, 699 
నాభభుఱత ‘ళశరదః’ ళచ్ేన. ఇ నాభభుఱఔత లసయకాయతఱత 
చె్హిన ఄరసథ ఱత – ఔతఫేయశభంగస రణేయఔమ ైన శందఱత ఆచ్ేలసడు, 
తనన ణానే రస్సద ంచ్లసడు, మోక్షభుతుచ్ేలసడు, ళసఴవతమ ైన 
మఴశసన ఆచ్ేలసడు – ఆఱా లసయకాయనఔయోఱత ునయుకూోదోవం ఱేదతు తుయూహంచ్ాయు.  ళశధమ్ రఔరేషణ 
దదాతి ఆతి ళశరదః – ళశళున, ఄనగస ధనభున, విళవవభుగస ఆచ్ేలసడు ళశరదడు.  
 

శ్రీ బటటు ఱ లసయకయ –  

698. ళశరదః – యభతుధ య ైన తనన ణానే ధనభుగస బఔతో ఱఔత రస్సద ంచే్లసడు ళశరదడు.  
దేళక ీళశదేలసభటయం అతమయూం భషదానం 

ుతరణేవన రఔరేషణ దదాతీతి ళశరదః. 
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దేళకీ ళశదేళుఱఔత ణాన ఄనే భహాధనాతుా ుతరయూంగస రస్సద ంచినలసడు ళశరదడు.  
 

699. ళశరదః – గొి మఴశసన, కీర ోతు, ణేజభున రస్సద ంచ్లసడు ళశరదడు. 
దేళక ీళశదేలసభటయం శవహతఽతవం భషదవశ 

ణేజయ  మః రదాతీతి ళశరద ఆతీర తః 
దేళకీ ళశదేళుఱఔత తన తయోౌదండుర ఱతగస ఈండడం ఄనే గొికీర ో (ళశళు)న ఆచిేనలసడు ళశరదడు. 
 

శ్రీ ఴంఔయుఱ లసయకయ –  

698. ళశరదః – ఔతఫేరసదఱఔత ఔూడా తుజంగస శందన రస్సద ంచ్లసడు ళశరదడు. ఔతఫేయునఔత 
ధనాధ కసర  ఄనే ేయు ఈంద గసతు బఖళంతణతు ఔటటక్షభుళఱోనే ఄతతుకూ అ ధనం, అ దనాతుాచే్ే ేయు 
శంబవించ్ాయ. 
 

699. ళశరదః – ఄతుాంటిఔంటె ఄతణయతోభమ ైన శంద, ఄనగస మోక్షభున రస్సద ంచే్లసడు ళశరదడు. 
ళశ - మోక్షాకయం రఔఽవుం పఱం బక ో బయః రదదాతి. 
 

శ్రీ శతయదేలో లసవహవఠ  లసయకయ –  

698. ళశరదః – ‘ళశ’ ఄనగస తులసశభుండుట (ళవహంచ్ట). ళశతయవహమన్ ఆతి ళశః, లసశనోమ్ రదదాతి 
ఆతి ళశరదః. శఔఱ జీళుఱఔత తనమందే తులసశభుండునటటో  చే్వహనలసడు ళశరదడు. 
 

699. ళశరదః – శందఱన ఆచ్ేలసడు ళశరదడు. 
 

700. లసశదళేః 
- లసయహంచ్లసడు, కీడీుంచ్లసడు. 
- ళశదేళుతు శతణడు. 
- రవహదా లసశదేళ దావదళసక్షర  భంతరు దైెళభు. 
- తన బఔతో ఱచే్ అరసధ ంఫడే దేళుడు. 
- ఄతుాంటిమంద ఈండేలసడు, లసతుతు చ్యౌంజేములసడు. 

ఒం లసశదలేసమ నభః 
 

ఇ యభ వితర నాభభు భూడుభాయుో  ఇ భహాస్తో తరభున శో తింఫడునద .  
36ళ ళలో ఔభు. 334ళ నాభభు. లసశదేళః – లసశదేలో ఫఽషదాునః అద దేళః ుయందయః 
74ళ ళలో ఔభు. 701ళ నాభభు. లసశదేళః – ళశరదో లసశదలేో ళశయవశభనా షవిః  
76ళ ళలో ఔభు. 714ళ నాభభు. లసశదేళః – బూణాలసస్త  లసశదళేః శరసవశతుఱయోనఱః 
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భుందగస 334ళ నాభభు లసయకయఱో శ్రీబటటు ఱ రణేయఔలసయకయన ఖభతుంచ్నఖున – ‘నారసమణ’ నాభభు 
ళఱ నే ‘లసశదేళ’ నాభభు ఖుషయభంతరభు. శర య ైన ఖుయుళుళదేనే ఇ నాభభునఔత ఄయథభున 
ణెయౌవహక ననఖున.  
 

వివిధ లసయకాయతఱత చె్హిన వివమాఱఱోతు భటలసఱత ఆఔుడ ఆళవడమ ైనద . 
 

36ళ ళలో ఔభు. 334ళ నాభభు. లసశదళేః – శ్రీ బటటు ఱ లసయకయ –  ‘లసశ’ - తయోౌ ఖయుభుఱోళఱ  
బఖళంతణతుమంద శభశోభు తుళవహంచ్న. ఄంతటితూ అమన అళర ంచి క్షు తన రెఔుఱణో 
ఔహిముంచినటటో  కసతృసడుతణనాాడు. ‘దేళ’-కీడీుంచ్లసడు.  శఽఴహు , లసయహో , యక్షణ, ఱమభు ఆళతూా అమన 
య్ఱ. లసశ-దేళ – లసశదేళ. ఄంతటితూ తనమంద ఈంచ్క తు కీడీుంచ్లసడు లసశదేళుడు. 
 

36ళ ళలో ఔభు. (334ళ నాభభు). లసశదేళః – శ్రీ ఴంఔయుఱ లసయకయ – ళశతి - అచ్ాఛదమతి - 
ఔహిముంచ్న. ళశతి లసశమతి అచ్ాఛదమతి లస శయవమ్ ఆతి లసశః. శయవభున తన భామణో 
ఔహిముంచి కీడీుంచ్లసడు లసశదేళుడు. శ్రీ ఴంఔయుఱతఔూడా ‘లసశ’, ‘దేళ’ ఄనే దాఱ అధాయంగసనే ఇ 
నాభాతుా లసయకాయతుంచ్ాయతు ఖభతుంచ్ళచ్ేన. కసతు ఆందఱో అమన బఖళంతణతు ‘భామ’న 
రస్సో వించ్ాయు. జఖత్ అచ్ాఛదయ భామమా ఆతి లసశః శ ఏళ దేళ ఆతి లసశదేళః.  ఄదైెవతణఱ 
శంరదామం రకసయం భామ ఄనేద  ఄజాా నశవయూం (భటర ంతి). కసతు విశిష్సు దైెవతంఱో భామ ఄనేద  
ఇఴవయుతు ఄదుతమ ైన ఴకూో (య్ఱ)ఱో ఔ భటఖం.   
 

ఇ 74ళ ళలో ఔభు. 700ళ నాభభు. లసశదళేః – ఇ శందయుభుఱో శ్రీ బటటు ఱత, శ్రీ ఴంఔయుఱత ఔూడా 
ళశదేళుతు శతణడు లసశదేళుడు – ఄనే ఄయథం చె్తృసియు. ళశదేళశయ ఄతయమ్ లసశదేళః. శ్రీ ఔఽవుదతో 
బయదావజ భటఖళతంనండు ఈదాషర ంచ్ాయు. 
ఄళతీరోు  మదఔతఱే ఖఽహానఔ దందభఃే 
ళదంతి లసశదలేేతి ళశదేళ శతం శ ిభామ్ – భటఖళతభు 10.51.41 
 

76ళ ళలో ఔభు. 714ళ నాభభు లసశదళేః – శ్రీ బటటు ఱ లసయకయ – శ్రీలసశదేళ దావదఴక్షరీ భంతరభునఔత 
ఄధ దేళతయ ైన లసశదేళుడు. శ్రలీైఔతంఠభుఱోతు యలసశదేళుడే తృసఱశభుదరంఱో ళూయషలసశదేళుతుగస 
ఄళతర ంచ్ాడు. అమనే భధయఱో దేళకీ ళశదేళుఱఔత శతణతుగస ఄళతర ంచ్ాడు (700ళ నాభభునఔత 
శ్ర ీబటటు ఱ విళయణ). శ్రీలైఔతంఠభునండు ద గ ళచిేన అ ళూయషలసశదేళుడే గోహఔఱ షఽదమాఱన 
ఄఱర ంజేళసడు. యోఖుఱఔత యతతవభు ఄమాయడు. ఔంస్సద  దవణు ఱఔత భఽతణయశభానడమాయడు. 
(శ్ర ీవి.వి. రసభానన్ విళయణ) 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ 

74ళ ళలో ఔభు - 10 ళ ేజీ 

శ్రీ ఔఽవుదతో బయదావజ భరొఔ లైవిధయమ ైన ఄయథం చె్తృసియు. లసస్ - ఈవేలసమాం - శఖంధబర తభు చే్ముట. 
లసశమణ ేవేళమణ ేబకెోః ఆతి లసశః, శ చ్ాస్మ ఆతి లసశదేళః. బఔతో ఱచే్ ఄఱంఔర ంఫడేలసడు 
లసశదేళుడు. 
 

శ్రీ శతయదేలో లసవహవఠ  – ద వ్ - కీడీా విజగవీ ళయళహాయ దయతి శో తి మోద భద శవా కసంతి ఖతివణ – 

ఆందఱో ‘ఖతి’- ఄనగస ఔదఱతట. ఄతుాంటిమంద ఈండేలసడు, లసతుఱోతు చ్ఱనభునఔత అధాయమ ైనలసడు 
లసశదేళుడు. ఇళసలసశయబృదమ్ శయవమ్ మద్ కూంచ్న జఖణాయమ్ జఖత్ (ఇళసలసస్త యతువతణో ). 
 

శ్రీ చినమమానంద – శఔఱ జీళుఱఱోతు ఄంతరసయబృ లసశదేళుడు. ఆందఔత గీణాళలో ఔం రభాణంగస 
భటవింళచ్ేన. 
ఇఴవయః శయవబూణానాం షఽదేేళవऽయుు న తివఠ తి 

భటర భమన్ శయవబూణాతు మంణార యూఢాతు భామమా – గీత 18.6 

ఇ ళలో కసతుకూ విళయణ ఆశో  శ్రీ బఖళదరా భానజుఱత తభ గీణాభటవయంఱో ‘లసశదేళ’ ఄనే దాతుా లసడాయు 
ఖనఔ ైె ఄరసథ తుా అమన శభర ాశో నాటటో  భటవింళచ్ేన. ఇఴవయః శయవ తుమభన శ్రఱో లసశదళేః 
శయవబూణానామ్ షఽదేేళవ శఔఱ రళఽతోి తుళఽతోిభూఱ జాా నోదయ ేదళేవ తివఠ తి. 
 

701. ళశః 
- బఔతో ఱ షఽదమాఱఱో తుళవహంచే్లసడు. 
- కోయదగ నలసతుఱో ఄతణయతోభమ ైన శంద. 
- తృసఱఔడయౌమంద ళవవళసయయ ై ళవహంచే్లసడు. 
- ఄవుళశళుఱఱో నొఔడు. 
- ఄతుాంటిమంద ఈండేలసడు. ఄతూా అమనఱో ఈండున. 
- (బఔతో ఱత కసతులసర కూ) కసనరసతులసడు. 
- ఄందర క ీఔడటి తులసశ స్సథ నభు. 

ఒం ళశల ేనభః 
 

ఇ నాభభు భూడుభాయుో  చె్ిడమ ైనద . 
12ళ ళలో ఔభు. 105ళ నాభభు. ళశః – ళశః ళశభనా శతయః శభాణామ శబృమతః శభః 
29ళ ళలో ఔభు. 271ళ నాభభు. ళశః – శబుజయ దయారో లసగమీ భశంేదోర  ళశదో ళశః 
74ళ ళలో ఔభు. 701ళ నాభభు. ళశః – ళశరదో  లసశదలేో ళశః ళశభనా షవిః 
 

శ్ర ీబటటు ఱ లసయకయఱత – 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ 

74ళ ళలో ఔభు - 11 ళ ేజీ 

12ళ ళలో ఔభు. ళశః. క ద ేతృసటి బకూోకూ ఔూడ బఖళంతణడు శంణోఴహస్సో డు. బఔతో ఱ షఽదమాఱఱో 
తులసశభుంటటడు.  శ్రీ రసభానజన్ శ్రీనభామఱవవయు తియులైమోయ (8.8.1)నండు ఈదాషర ంచ్ాయు. ఔుడే ఐన 
యభాతణమడు నా అతమఱో అతమయ ై రకసశిశో నాాడు. బఖళంతణనఔత జీళుఱన ఈదార ంచ్ాఱనే కోర ఔ చ్ాఱా 
ఫఱమ ైనద . ఔనఔ బకూోకూ శంఫంధ ంచిన ఏ శంకేతం ఔనహంచినా బఖళంతణడు ఄఔుడుకూ యుఖున ళస్సో డు. 
ఎళరెైనా మధాఱాంగస ఄంకెఱత ఱ ఔుెడుో నాాయనకోండు. 1నండు 24ళయఔత లసయు తణావఱన, 25ళ ఄంకె 
దావరస అతమన రస్సో విశో నాాయతు బఖళంతణడు భటవిస్సో డు. 26ళ ఄంక ెఱ ఔుెటుగసనే తననే 
తఱచ్క ంటటనాాయతు భటవించి బఖళంతణడు లసర చె్ంతఔత ఄయుదెంచ్న. ఄఱాగే ఎళరెైనా క ండఱేయుో  ళయోౌశో  
‘తియుభఱ’ ఄనా ేయు ఱతఔగసనే తన ఆంటితు తఱతశో నాాయతు భటవించి బఖళంతణడు లసర రఔుఔత 
లేంచే్స్సో డు.  
 

శ్ర ీఫఱదేళ విదాయబూవణ బఖలసనడు చె్హిన ఇ భాటఱన ఈదాషర ంచ్ాయు –  భదుకసో  మతర గసమంతి 
తతర తిష్సఠ బృ నాయద. నా బఔతో ఱత ననాఔుడ గసనభుచే్ముదరో ఄఔుడ నేనంటటన. 
 

29ళ ళలో ఔభు. ళశః. లసశదేళశసయవబృతి రకసరేణ ఖరమీస్సమ్ శవమమళే ధనమ్ ఆతి ళశః. 
భహాతణమఱత ఄనయధనభుఱన అశించ్ఔ బఖళంతణనే కసంక్షుస్సో యు. ఎందఔంటే శయవశందఱఔంటె 
ఈతోభమ ైన ధనభు దేళుడే. 
 

ధయమచ్ఔీభు యచ్యత – అటళశో ళుఱ మోజుఱో డు బిడు  తయోౌతు భయచితృత యనటటో గస భనభు ఄఱిమ ైన 
స్సంస్సర ఔ మోషభుఱఱో డు బఖళంతణతు భయచితృత ణాభు. కసతు ఔుభాయు బిడు  ఏడుళగసనే తయోౌ 
తనబిడున దఖుయఔత తీవహక నన. ఄఱాగే భనభు ఔుభాయు బఖళంతణడే ఄశఱ ైన ధనభతు ఖశీించి 
అకోీశించ్గసనే అమన భనన షతణో క నన. 
 

74ళ ళలో ఔభు. ళశః. ఆఔుడ ‘ళశః’ నాభభున శ్రీ బటటు ఱత శ్రీ ఔఽష్సు ళణాయయంగస లసయకాయతుంచ్ాయు.  
ఱోకసఱన కసతృసడడాతుకూ తృసఱశభుదరంనండు శ్రీఔఽవణు తుగస ఄళతర ంచినలసడు ళశళు. ఆందఔత శ్రీ బటటు ఱత 
చె్హిన ఈదాషయణఱత – 

శ ఱోకసనామ్ శణిారసథ మ క్షమరోద ేళశతి రబుః – భహాభటయతభు. ళసంతియవభు 47.26 

 

ఏవ నారసమణః శ్రీభాన్ క్షమరసయుళతుకతేనః 
నాఖయయంఔం ఈతసఽజయహాయఖణో భధరసంురంీ – షర ళంఴభు 113.62 

శ్రీఱక్షమమశమేతణడైె తృసఱఔడయౌఱో ఴమతుంచిమునా అ నారసమణుడే ళవవతృసనిన ళదయౌ భధరసనఖరసతుకూ 
లేంచే్ళసడు. 
 

శ్ర ీఴంఔయుఱ లసయకయఱత – 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ 

74ళ ళలో ఔభు - 12 ళ ేజీ 

12ళ ళలో ఔభు. ళశః. (1) ళశంతి బూణాతు తతర ణవేయమభహ ళశతీతి ళశః. ఄతుా బూతభుఱత ఄతతుమందే 
ఈంటటయ. అమన ఄతుాబూతభుఱమంద ఈండున. (2) ఄవుళశళుఱఱో ఔడు. తృసళఔతడు ఱేదా ఄగ ా. 
ళశనామ్ తృసళఔళసేవహమ – గీత 10.23 

 

29ళ ళలో ఔభు. ళశః. ఇ నాభభునఔత శ్రీ ఴంఔయుఱత ఄనేఔ ఄరసథ ఱత చె్తృసియు. (1) తనన ణానే బఔతో ఱఔత 
ఆచ్ేక నే యభధనభు. (2) ళస్-ఔుిట. తనన ణానే భామచే్ ఔహిముంచే్లసడు  (3) ఄంతర క్షభంద 
లసముళుగసననాలసడు. ళశయంతర క్షాత్ – ఔఠోతువతణో  2.2.3 

 

శ్రీ చినమమానంద – ఄందర కీ ఔడటి తులసశభు ళశళు. 
 

702. ళశభనాః 
- తన బఔతో ఱే తన తుధ గస భటవించే్ భనశ ఔఱలసడు. 
- ళశదేళుతుటో భనశ ఱఖామ ైనలసడు. 
- ఏ విధైెన దోవభుఱేతు వుదా స్సతివఔ భనశ ఔఱలసడు. 
- వుదామ ైన, ఄతుాంటిటో శభభటళభునా భనశ ఔఱలసడు. 
- బఔతో ఱటో లసతసఱయభు తుండున భనశ ఔఱలసడు. 
- తన బఔతో ఱ ఆఔుటోన ణొఱగ ంచే్ తతవభు ఔఱలసడు. 
- ఴరీయభు, దాతు తతవభు, ఄళుశయభు ఖుర ంచి ూర ోగస ణెయౌవహనలసడు. 
- ఄంఴమయైె యుండున బూవణమతుటో భనశ ఱఖామ ైనలసడు. 

ఒం ళశభనవ ేనభః 
 

ఇ నాభభు రెండుభాయుో  ళశో ంద . 12ళ ళలో ఔంఱోన, ఇ 74ళ ళలో ఔంఱోన ఔూడా ళశః, ళశభనాః 
నాభభుఱత ఔదాతు తయులసత భరొఔటి ళచ్ాేయ. 
12ళ ళలో ఔభు. 106ళ నాభభు. ళశభనాః – ళశః ళశభనా శతయః శభాణామ శబృమతః శభః 
74ళ ళలో ఔభు. 702ళ నాభభు. ళశభనాః – ళశరదో  లసశదేలో ళశః ళశభనా షవిః 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసయకయ –  

12ళ ళలో ఔంఱో ‘ళశః’ (105ళ) నాభభునఔత శ్రీ బటటు ఱ లసయకయ – బఔతో ఱ భనశఱఱో తుళశించే్లసడు. 
తయులసతి (106ళ) నాభమ ైన ‘ళశభనాః’ఔత శ్రీ బటటు ఱ లసయకయ – తన బఔతో ఱే తన ెతుాధ గస భటవించే్లసడు 
(ళశ-శంద, భనాః-భనశస). ఄనగస బఖళంతణడు తన భనశఱో బఔతో ఱనే ెదేతుధ గస భటవిస్సో డు. శ 
భహాణామ శదయోబః – ఄతు గీత (7.19)ఱో ఈనాద . ఄకూంచ్న బఔో ధనవేణ భనో మశయ శ ళశభనాః – ఄతు 
శ్ర ీఫఱదేళ విదాయబూవణ లసయకాయతుంచ్ాయు. 
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తియులైమోయ బదటి తృసవుయంఱో శ్రీ నభామఱవవయు ెయుభాలళు తియుళడుతు ‘తూమర్ ఄర శడర్ ఄడు’ – 

బఔతో ఱ ఔష్సు ఱన ణొఱగ ంచే్ తియుళడు – ఄతు ళర ుంచ్ాయు. ఄనగస బఔతో ఱ ఔష్సు ఱత ణొఱగ ణే ెయుభాళ్ తియుళడు 
భర ంతగస రకసశిశో ంద  (బఖళంతణడు అనంద స్సో డు) ఄతు శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ విళర ంచ్ాయు. ఄయణే 
శ్ర ీబఖళదరా భానజుఱ లసయకయఱో క ంత ళయణాయశం ఈంద  (ఄతు శ్రీ  బి.అర్. ుయుష్త తోభ నాముడు తబృల 
యచ్న ‘ఇడులసయకాయనం’ఱో విళర ంచ్ాయు). తన బఔతో ఱ శియశళఱన బఖళంతణతుకూ తూమర్ (దఃకం) ణొఱగ  
అమన తృసదాఱత భర ంత రకసఴభానభమాయమట (ఄనగస బఔతో ఱ స్సంఖతయంకోశం బఖళంతణడు ఎదయు 
చ్స్సో డు). రసభామణం ఄయోధయకసండ (2.42)ఱో చె్హిన వివమం ఔూడా ఖభతుంచ్ాయౌ – 

ళయశనేవణ భనష్సయణామ్ బఽఴమ్ బళతి దఃఖితః 
ఈతసలేవణ చ్ శరవేవణ హణళే ర తణవయతి 

జనఱత ఫటధడుణే శ్రీరసభుడు దఃఖితణడమాయడు. జనఱత అనంద వోే శ్రీరసభుడు అనంద ంచ్ాడు. 
 

ఆఔ 74ళ ళలో ఔంఱోతు ళశః, ళశభనాః నాభభుఱఔత శ్రీ బటటు ఱత చె్హిన లసయకయఱత ఔదాతు క ఔటి 
ఄనశంధంగస ఖభతుంచ్ళచ్ేన. 
701. ళశః. క్షమయస్సఖయంఱో ళవహశో , బఔోజనయక్షణ క యఔత ఄళణారసఱఔత వహదాంగస ఈనాలసడు. 
702. ళశభనాః. ణాన క్షమయస్సఖయంఱో ఈనాాగసతూ తన భనశ ళశదేళుతుమంద (బిడుగస జతుమంచ్డాతుకూ) 
ఱఖామ ైమునాలసడు. ళస్మ భనః మశయ శః ళశభనాః. 
 

జనమబూభయయుల ేఱక్షామయః ళశణో మశయ ల ైభనః 
ఄవోతి ళశదశేతీి శస్సయదవశభనాః యమ్ 

ఱక్షమమదేవికూ ుటిుతుఱోయన తృసఱశభుదరంబౄద ళయంచి ఈనాిటికీ ళశదేళుతుమందే భనశ 
ఱఖామ ైనలసడు. ఆఔుడ ‘ళశ’ ఄనగస ళశదేళుడు (భటభ ఄనగస శతయభటభ, దతణో డనగస దేళదతణో డు 
ఄనాటటో గస) ఎందఔంటే బఖళంతణడు ళశదేళుతుకూ క డుఔతగస ుటుడాతుకూ శంఔయౌించ్ాడు.  
 

శ్రీ ఴంఔయుఱ లసయకయ –  

12ళ ళలో ఔంఱోతు ‘ళశభనాః’ – రసఖదవేష్సద బుః కేోళ ఃై భదాద బుః ఈకేోళ ఴైే మణో న ఔఱతఴహతమ్ చితోమ్ తతః 
తన్ భనాః రఴశోమ్; రఴశోమ్ భనో మశయ శః ళశభనాః. రసఖదేవష్సదఱఴే ఔఱతఴహతభుకసతు భనశస 
ఔఱలసడు.  
 

74ళ ళలో ఔంఱోతు ‘ళశభనాః’ – ఄందర టో శభభటళంణో, ళయణాయస్సఱత ఱేఔతండా, ఄందర మంద ళవహంచే్ 
వుదా స్సతివఔ భనశస ఔఱలసడు. ఄవిళవఴణే శరవేవణ వివయేవణ ళశతి ఆతి ళశః, ణా దఽఴమ్ భనః ఄశయ 
ఆతి ళశభనాః. 
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శ్రీ ఔఽవుదతో బయదావజ రెండు ఄరసథ ఱత చె్తృసియు – 

ళస్ - వేాశే – ేరబృంచ్ట; ళస్ - వేాష చే్ఛద ఄషయణేవణ – ేరబృంచ్ట, కండుంచ్ట, ఄషర ంచ్ట. 
ళశ వేాషః లసతసఱయమ్ తన్ భనః మశయ ఆతి ళశభనాః . తన బఔతో ఱటో లసతసఱయభుణో తుండున 
భనశస ఔఱలసడు. 
లసశమతి ఄషయతి విదః శవజనానామ్ ఆతి ళశః; ణా దఽఴమ్ భనో మశయ ఆతి ళశభనాః. తన బఔతో ఱ 
ఔష్సు ఱన ఄషర ంచే్లసడు (ణొఱగ ంచే్లసడు). 
 

శ్రీ శతయదేలో లసవహవఠ  – యేన రకసరణే తుళవహతణమ్ ఄయహతి, ఽథక్ ఽథక్ ఴరయీఔఽణ ేఔథమ్ విధశయ ఓవుశయ, కూం 
లస శ్రతశయ, కూం లస జఱశయ, కూం లసయోః అళఴయఔణా ఄవోతి శయవమ్ వివణు ః జానాతి, తస్సమత్ శ ళశభనాః ఈకోో  
బళతి. బఖళంతణడు శఔఱ జీళుఱ ఴరీరసఱఖుర ంచి, లసతుకూ కసళఱవహన శ్రణోవుభుఱత, లసముళు, తూయు 
ళంటిలసతు ఖుర ంచి ూర ోగస ణెయౌవహనలసడు. 
 

శ్రీ ఫఱదేళ విదాయబూవణ – బూవణమడు ళశళుఱఱో నొఔడు. ళసళళసన ఖంగస ఴంతనఱఔత జతుమంచ్ాడు. 
ఄఱాంటి బూవణమడు ఄంఴమయైె లసయౌ, ుయుష్త తోభుడైెన లసశదేళుతు ధాయతుంచ్ాడు. ఄఱా బఖళంతణతు 
భనశఱో బూవణమడునాాడు ఖనఔ బఖళంతణడు ‘ళశభనాః’ 
ఴయతఱోిఖణో బూవమః ఴంమతుాళ షృణాఴనః 
భామ్ ధాయమతి ుయువలసయగర తణో మ ేతదుతం భన 

 

ధయమచ్ఔీభు యచ్యత – ఎఔతుళభంద  ఐశిఔ లసంఛఱఱోన, శవఱాభటేక్షఱోన చిఔతుఔతతృత ణాయు. కసతు 
లేదాంతజాా నఱ ైన క ందయు ఄంతటట బఖళంతణతు దర శస్సో యు. లసర కూ బఖళంతణడు తి ఄనయఖభయం తుస్ససయం. 
లసయు ఄచ్ంచ్ఱమ ైన బకూోణో బఖళంతణతు అరసధ స్సో యు. దీతుకూ పయౌతం ఄనేఔ జనమఱ ఄనంతయం ళచ్ేగసఔ. 
ఄయనా లసర  బకూో శడఱద. ‘ళశభనాః’ నాభధాయనం దావరస ఄఱాంటి బకూోకూ భనం దఖుర ణాభు. 
 

 

శ్రీ జమదమాల్ గోమందకస యచ్న ‘గీణా-తతవవిలచే్తూ లసయకయ’నండు –  

 

దేళతఱఔత, ఫరషమఔతన జర గ న శంలసదభున ఖుర ంచి బూవణమడు దరోయధననఔత చ్ెెిన. ఫరషమ ఆటటో  యౌకెన – 

శఔఱ ఱోకేఴవయుడెైన లసశదేళుడు బౄఔందరికూతు ూజుయడు. ఴంక చ్ఔీ ఖదాధార మున, భహావీయుడున ఐన 
లసశదేళుతు స్సభానయభానళుతుగస భటవించి ఎనాడున అమనన చ్ఱఔనగస చ్డరసద. ఄతడే ఄక్షయుడు. 
ఄళయఔోమ ైనలసడు. శనాతనడు. యభణేజశస. యభ శకభు. యభ శతయభు. అ షఽఴకేవుతు భానళుతుగస 
తఱంచ్ భూఢభతణఱత నరసధభుఱత.... చ్రసచ్య తృసర ణికోటికూ అతమశవయూుడు, శ్రీళతసఱాంఛనడు, భహాణేజవహవ ఐన 
దమనాబుతు మదాయథభుగస ణెయౌమతులసయు ణాభశ శవభటళుఱత. క శో బభున, కూరీటభున ధర ంచినలసడు, 
బృతణర ఱఔత ఄబమరదాత ఐన బఖలసనతు ఄళజా చ్ేములసయు ఄతిబమంఔయభుఱ ైన నయఔమాతనఱఔత 
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ఖుర మఖుదయు. ఒ దేళణాళవవీణఠ ఱారస! ఇ విధభుగస ఄమనయొఔు ద ళయశవయూ తతవభున ణెయౌవహక తు, జనఱ ఱోయు 
ఱోకేఴవయుఱఔత ఇఴవయుడెైన అ లసశదేళ బఖలసననఔత రణబృఱోళఱ న. 
 

తన తృసర ణణాయఖభునఔత భుంద బూవణమడు శ్రీఔఽవణు తు ఆఱా తృసర ర ాంచ్ాడు – 

శే బఖళన్! దేళదేలేఴ! శరసశయ ళంద త! తిరవిఔీభ! ఴంకచ్ఔీఖదాధార ! ననే తూఔత రణబృఱతో తణనాాన. లసశదేళ! 
శియణాయతమ! యభుయువ! శవిత! విరసట్ ుయువ! తూలే శభశో జీళయూుడళు. ఄణుయూ యభాతణమడళు. 
శనాతనడళు. ుండరీకసక్ష! ుయుష్త తోభ! బౄయు ననా ఈదార ంుడు. ఒ ఔఽవు ! లైఔతంఠలసశ! ఇ తనళున 
చ్ాయౌంచ్టఔత నాఔత ఄనజా ఆండు. .... మతః ఔఽవు  శోణో ధరోమ, మణో ధయమ శోణో జమః – ఔఽవణు డునాచ్ోటనే 
ధయమభుండున. ధయమభునాచ్ోటనే విజమభుండున. 
 

నేన తునా ఎరఖుదన. తూళు ురసణుయువణడళు. ఇ బూబృెై ఄళతర ంచిన అద నారసమణుడళు.  ఒ ఔఽవు ! 
తనళున తయజంచ్టఔత నాఔత ఄనజా ఆభుమ, తూ అజాణో ఇ ఴరీయభున వీడు, యభదభు తృ ందెదన.  
(శ్రీ జమదమాల్ గోమందకస యచ్ననండు) 
 

 

703. షవిః 
- మజా మాగసదఱంద షో భభు చే్ము షవిశస.  
- ఆళవఫడునలసడు, వవఔర ంఫడునలసడు. 
- శంతణఴహు చె్ందలసడు. 

ఒం షవిఴ ేనభః 
 

షృ - దానాదానయోః – ఄర ించ్ట, ణాయఖభు చే్ముట.  
72ళ ళలో ఔంఱోతు ‘భహాషవిః’ నాభభుఔూడా ఆదే ధాతణళునండు విళర ంఫడునద . మజామాగసదఱఱో 
షో భభు చే్ము దాయాభున ‘షవిశస’ ఄంటటయు. 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసయకయ – శ్రీ బటటు ఱత శ్రీఔఽష్సు ళణాయయంగస లసయకయఱన క నస్సగ ంచ్ాయు. 
నందగో మళలదాభటయం ఔంస్త దరళ ళసంతయే 
ఄదీమణ ేవవకూమీణ ేశ షవిః ర కరీ ోతః 
ఔంశతుళఱన ఔయౌగ న భుుి తహించ్డాతుకూ దేళకీళశదేళుఱత ఆళవగస మళలదానందగోుఱచే్ 
వవఔర ంఫడులసడు. తుజాతుకూ ఔఽవణు తుకూ ఔంశతుళఱన ఎఱాంటి బమభూ ఱేఔతనాాగసతు, దేళకీళశదేళుఱ 
భనళసశంతిక యఔత అమన తనన ణాన మళలదానందఱఔత ఆళవతుచ్ాేడు. 
 

ధయమచ్ఔీభు యచ్యత – దానభు ఱేదా ఄయిణభుళఱన ఆచే్ేలసయూ ుచ్ేఔతనేలసయూ ఔూడా 
ధనయఱళుణాయు. ఐణే ఇ తుతు స్సవయాయశితంగస చే్మాయౌ. 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ 

74ళ ళలో ఔభు - 16 ళ ేజీ 

 

శ్రీ ఴంఔయుఱ లసయకయ – ఫరషమ ఄయిణమ్ యనే ఔయణనే ఫరషమవిత్ షవిః ఄగ ా ఄయిమతి తత్ ఫరశ మైళ ఆతి 
ఴయతి. ఫరషమన ణెయౌవహనలసర కూ షవిశసఔూడా ఫరషమమే ఄతు ణెఱతశ. ఆందఔత రభాణభు గీణాళలో ఔభు. 
ఫరహామయిణం ఫరషమ షవిః ఫరహామగ ా ఫరషమణాషృతమ్ 

ఫరశ ైమళ ణేన ఖంతళయం ఫరషమఔయమ శభాధ నా – గీత 4.24 

మజామాగసదఱఱో ఈయోగ ంచే్ శర క్ శర లసదఱత ఫరషమభు. షో భభు ఫరషమభు. షో భదరళయభు 
ఫరషమభు. ఄగ ా ఫరషమభు. షో భభు చే్వే ఔయమ ఫరషమభు. షళనకూమీ ఫరషమభు. ఇ ఫరషమఔయమమంద 
వహథతణడైె ఈండే యోగ దావరస తృ ందదగ న మజాపఱభు ఔూడా ఫరషమమే. 
 

ఫరషమమే షవిశస. ఄద  ఫరషమకే ఄయిణభు చే్ముఫడుచ్నాద . 
 

శ్రీ ఔఽవుదతో బయదావజ, శ్రీ ఫఱదేళ విదాయబూవణ –  
షృ (శిన్వ) - రణనే – శంణోవయచ్ట. షౄమణ ేరమణ ేఆతి షవిః. శంణోఴహతణడైెనలసడు ‘షవిః’. 
బూవణమతు తృసర యానఔత శంణోఴహంచి ఄతతుకూ మోక్షభుతుచిేనలసడు ‘షవిః’ ఄతు శ్రీ విదాయబూవణ లసయకయ. 
ఆంతఔతభుంద నాభభు ‘ళశభనాః’ ఄనగస బూవణమతుచే్ ధాయతుంఫడులసడు ఄతు అమన లసయకాయతుంచ్ాయు. 
 

 

 

 

(1) శీ్ర నయవహంషన్ ఔఽవుభాచ్ార  అంఖో యచ్నఔత ఆద  ణఱెతఖు ఄనలసదభు.  
(2) బఖళదీు త ళలో ఔభుఱ ణాతియయభు గీణాెరస్, గోయకూర్ రచ్యణనండు.  



వీౄ విశేు  షసషరనామ వెతో త్రము - విఴరణ 

75ఴ ళలో కము - 1 ఴ ేజీ 

 
 

 

 

 
షద్గతిః షత్కాతిః షత్ాో  షద్ఽబతిః షత్రహయణిః |  
వూరవేనో యద్ళరశీఠ ిః షన్ననలహషిః షయామునిః || (75) 

 
 

 

 

 

704. షద్గతిః 
- షజ్జనలకు షర ైన మారగము చఽేలహడె. 
- షజ్జనలకు షరియగు మారగము. 
- ఉత్కాశటమ ైన బుద్ధధ  కలిగినలహడె. 
- షత్ాకరమములద్ాారహ ప ొంద్ద్గినలహడె. 

ఒొం షద్గత్య ేనమిః 
 

‘షత్’ అనగహ మొంచిద్ధ, మొంచిలహరు. ‘గత’ అనగహ మారగము. షత్ామ్ వెహతాక - షజ్జనానామ్ గతిః ఇత షద్గతిః. 
2ఴ ళలో కొంలిన్న 12ఴ నామము ‘ముక్హో నామ్ రమాగతిః’, అనగహ ముకుో ల ైనలహరిక్ి రమగత, న్నధానము, 
గమమము. అలాొంటి రమగతన్న అనవాఴొంచేలహరిక్ి మారగము లేద్ా మారగము చఽులహడె భగఴొంత్ేడేనన్న ఈ 
‘షద్గతిః’ నామము తె్లియజే్యుచననద్ధ.  
 

వౄీ భటటట ల లహమఖ్మ – షజ్జనలకు ళహవాత్మ ైన ళహొంత, ఆనొంద్ము కలిగిొంచేొంద్కు క్హఴలవన మారగమున 
చఽేలహడె వౄీన్నలహషడె. ఇొంద్కు వౄీ భటటట లు విశేు ురహణొంలి వౄీకాశుజ్నభమున ఴరిుొంచే ళలో క్హన్నన 
ఉద్ాసరిొంచారు.  
షొంత్ిః షొంత్ోశమధధకమ్ రవమమ్ చొండమారుత్ిః 
రవెహద్మ్ న్నమగనయాత్ా జ్ాయమానవ జ్నారదనిః – విశేు ురహణము 5.3.4 

జ్నారదనన్న జ్ననషమయొం ఆషననమ ైనొంద్న షజ్జనల మనషులు షొంత్ోశొంత్ో రళహొంత్ొంగహ ఉనానయ. 
గహలి మ లోగహ వీషో ొంద్ధ. నద్ధ మ లోగహ జ్ారుత్ేొంద్ధ. 
 



వీౄ విశేు  షసషరనామ వెతో త్రము - విఴరణ 

75ఴ ళలో కము - 2 ఴ ేజీ 

వౄీ వి.వి. రహమానజ్న్ ఈ ఘటటట న్నన మరిొంత్ ముొంద్కు తీవక్ొన్న లెఱళారు. వౄీకాశేు న్న జ్ననొం లెొంటనవ 
ఴషదే్ఴున్న బొంధాలు విడిపత యాయ. బటలున్నగహ ఉననుడే కాశేు డె నొంద్గోున్న షథలొంలి ెకుక 
రహక్షషలన షొంసరిొంచాడె. ూత్న, ధేనక్హషరుడె, వకటటషరుడె, రలొంబటషరుడె, క్ౌవృ, 
లయమమాషరుడె ఴొంటి రహక్షషలు కాశేు న్నచేత్ సత్ేలయామరు. అొంతే్గహక వృవుపహలాద్ల పహపహలన 
కడతే్రిినొంద్ఴలన ఆయన ‘అషద్గత’ కడానన్న వౄీ రహమానజ్న్ లహమఖ్ామన్నొంచారు. వౄీ నమాభఱళారు త్మ 
తరులైెమోలు (7.2.7)లి– క్హక్హషరున్నఴొంటిలహరిక్ి కడా ఆయనవ గత – అన్న చెపహరు.  
 

ఉత్నన ఏఴ కొంవెహద్ధ కాత బటధానోద్నాత్ 

షత్ాొం పహర మత్యా చెైఴ షద్గత షుముద్ాసాత్ిః 
ుటిటనత్ోడనవ కొంవెహద్ధ రహక్షషలన (లహరిఴలన కలిగిన బటధలన) కడతే్రిినొంద్న వెహధజ్నలకు 
గతయ ైనలహడె షద్గత.  
 

వౄీ వొంకరుల లహమఖ్మ –  షజ్జనలకు గమమమ ైనలహడె షద్గత. అవో  బరశమభత చేద్ లవద్ షనోమేనమ్ త్త్ో విద్ిః 
(తైె్తో్రీయోన్నశత్ేో  2.6). బరసభము షద్ఽర మన్న య రిగినలహరు షత్ేరుశేలు. అటిట షత్ేరుశేలకు, 
అనగహ బరసభవిద్లకు గతయగులహడె గనక రమాత్ేభడె ‘షద్గత’.   
 

వౄీ వొంకరులు మరొక అరథొం కడా చెపహరు. ‘గత’ అనగహ బుద్ధధ . షత గతిః, బుద్ధధ ిః షముత్కాశట అషమ ఇత లహ 
షద్గతిః. ఉత్కాశటమ ైన బుద్ధధ  కలిగినలహడె షద్గత.  
 

వౄ ీబలదే్ఴ విద్ామభూశణ – ‘గత’ అనగహ అొంద్బటటటలి ఉననద్ధ. షత్ామ్ భీవహభద్నీామ్ పహర మత్ాాత్  షద్గతిః. 
భీశేభన్నఴొంటి షజ్జనలకు అొందే్లహడె షద్గత. 
 

705. షత్కాత 

మనోసరముల ైన, షత్పలిత్ాలన్నచేి, గొ నలు చేవేలహడె. 

ఒొం షత్కాత్య ేనమిః 
 

షత షత్ామ ళలభనాచ కాత రచనా యషమ ఇత షత్కాతిః. అన్న వౄీ కాశుద్తో్ భరద్ాాజ్ న్నరాచనము. మొంచిలైెన, 
ఆనొంద్ము కలుగజే్యు క్హరమములు అనగహ షత్ాకరమములు గలలహడె షత్కాత.  బటలగోపహలున్నగహ ఆయన 
లెనన ద్ ొంగిలిొంచట, రోటిక్ి బొంధధొంబడెట ఴొంటి ఉద్ాసరణలన వౄీ భటటట లు  ేరొకనానరు. జ్నభ కరభ చ మ ే
ద్ధఴమమ్ – అన్న గీత్ (4.9)లి భగలహనడె చెయునానడె. ఆయన ద్ధఴమ క్హరమములు బటలమలీలలక్ే 
రిభుత్ములు క్హఴు. జ్గత్ షాఴట , పహలన, లయము కడా ఆయన ద్ధఴమక్హరమములే. మనషలి ఆయన 
ద్ధఴమక్హరమములన షభరిొంచినొంత్నవ షొంవెహరబొంధనాలనొండి విముక్ిో లభిషో ొంద్ధ. 
 



వీౄ విశేు  షసషరనామ వెతో త్రము - విఴరణ 

75ఴ ళలో కము - 3 ఴ ేజీ 

వౄీ నమాభఱళారు త్మ 6.4.1 నొండి 6.4.11 ఴరకు పహవురములలి భగఴొంత్ేన్న ద్ధఴమలీలలన చకకగహ 
ఴరిుొంచారు. ఇకకడ ఆయన ‘మఱు మ్ ల’ అనన ద్ాన్నన ెకుకమారుో  లహడడొంఴలన ఇలాొంటి అనొంత్మ ైన 
లీలలునానయన్న గశీ ొంచఴచిన. 
 

వౄీ చినభయానొంద్ – ఇత్రులన వృక్ిొంచినటటో  కన్నొంచే ఆయన నలు (కురుక్ేత్ర యుద్ధము, రహఴణఴధ 
ఴొంటివి) కడా జ్గద్రక్షణకు, మరియు లహరిన్న ఉద్ధరిొంచడాన్నక్ే. 
 

వౄీ వొంకరుల లహమఖ్మ – వౄీ వొంకరులు భగలహనన్న లికరక్షణన రతే్మకొంగహ ేరొకనానరు. షత్ కాతిః జ్గద్రక్షణాద్ధ 
లక్షణా అషమ యవెహభత్ త్ేన షత్కాతిః. జ్గద్రక్షణ క్ొరకు చేయు నలు గలలహడె షత్కాత.  
 

వౄీ బలదే్ఴ విద్ామభూశణ –  

యద్ధ లహత్ాద్ధ ద్ోఴణే మద్బక్తో  మామ్ న చ షభరేత్ 

అసొం షభరహభు మద్బకోమ్ నయాభు రమాొం గతమ్ 

వరీర ద్ౌరఫలామద్ధ క్హరణాలఴలన అొంత్మక్హలొంలి ఎఴర ైనా భగఴొంత్ేన్న షభరిొంలేకుొంటే కడా, భగఴొంత్ేడె 
లహరని్న గురుో ొంచక్ొన్న లహరిక్ి మోక్ాన్నన రవెహద్ధవెహో డె. కనక ఆయన షత్కాత. 
  
706. షత్ాో  
- ‘షత్’ అయనలహడె. ‘ఉన్నక్ి’ అనన భటలహన్నక్ి మూరిో. 
- త్ానొకకడే అయనలహడె. 

ఒొం షత్ాో య  ైనమిః 
 

షద్ాబలవ వెహధభటలవ చ షద్ధత్మే త్త్్రయుజ్మత్ే 
రవవేో  కరభణ ిత్థా షచఛబధ ిః పహరథ యుజ్మత్ే – గీత్ 17.26 

యజ్ేే త్వ ద్ానవ చ వథతిః షద్ధత చోచమత్ే 
కరభచెఴై త్ద్రీథయొం షద్ధత్మేలహభిధయీత్ే – గీత్ 17.27 
ఒ పహరథ! ‘షత్’ అన రమాత్భ నామము షత్మభటఴమునొంద్న, ళరశీఠ భటఴమునొంద్న, అనగహ 
రమాత్ేభడె న్నత్ేమడె, ళరశీేఠ డె అన భటఴమునొంద్న రయోగిొంబడెచొండెన. ఉతో్మ కరహభచరణము 
నొంద్న ‘షత్’ అన వబధము రయుకోమగుచొండెన. యజే్ ద్ాన త్ిః క్ియీలయొంద్లి న్నశఠ , ఆవోక 
భటఴమున ‘షత్’ అన్న యొంద్రు. రమాత్భన ఉదే్దవృొంచి చేయబడె న్నవియాత్భక కరభలన కడ ‘షత్’ 
అన్న యొంద్రు. 
ైె భటఴములనొండి ‘షత్’ అనగహ ‘ఉొండెట, ఉన్నక్ి’ అనన అరథముైె ఈ నామమున లహమఖ్ామన్నొంచిరి. ‘త్ా’ 
లేద్ా ‘త్త్’ అనవ విభకుో లఴలన ‘గుణము కలిగియుొండెట’ అనవ భటఴొం జ్త్ అఴుత్ేొంద్ధ (పహణిన్న 5.1.119). 
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కనక ‘షత్ాో ’ అనగహ ఉొండెట అనవ గుణముననలహడె, న్నత్ేమడె, మూరీోభవిొంచిన త్ానొకకడె, షకల పహర ణుల 
ఉత్తోక్ి మూలమ ైనలహడె – ఴొంటి అరహథ లన చెపహరు. 
 

వౄీ భటటట ల లహమఖ్మ –  

షత్ాో ద్ధ షత్ామ్ షాయమేఴ ఇత షత్ాో  
నశ  త్ద్ ఴమతరేక్నే క్ొించిత్ వెహమత్ 

షత్ేరుశేలకు త్ానవ ‘షత్ేో ’గహ ఉొండేలహడె. షత్ేో లకు షత్ేో గహ ఉొండేలహడె. ఆయన లేన్నద్ధ ఏదీ్ లేద్. కనక 
‘ఉన్నక్ి’ అనన ద్ాన్నక్ి అరథొం రమాత్ేభడే. ఇొంద్కు వౄీ భటటట లు గీత్నొండి ఉద్ాసరిొంచారు. 
యచాి షరాభూత్ానామ్ బీజ్ొం త్ద్సమరుజ న 

న త్ద్వో  వినా యత్ాుాత్ మయా భూత్ొం చరహచరమ్ – గీత్ 10.39 
ఒ అరుజ న! షరా పహర ణుల  ఉత్తోక్ి క్హరణమ ైన బీజ్మున నవనవ. ఏలనన నవన లేన్న చరహచర పహర ణి ఏద్ధయున 
లేద్. 
 

వౄీ వి.వి. రహమానజ్న్ వౄీ తరుమలువయాఱళారు తరుఴొంత్ాడి (7)నొండి ఉద్ాసరిొంచారు – నీఴు లేకుొండా 
మేము లేము. ఇక నీ షొంగత.  నీఴు రక్ిొంచేద్ధ మమభలిన క్హకపత తే్ నీకు రక్ిొంచడాన్నక్ి లవరేభూ లేద్. 
 

వౄ ీవొంకరుల లహమఖ్మ – వౄీ వొంకరులు ‘ఉొండెట’ అనవ అరథొంలి లహమఖ్ామన్నొంచారు. షజ్ాతీయ విజ్ాతీయ షాగత్ 
భేద్రశ త్ అనభూతిః షత్ాో . త్న, ర భేద్ొం లేన్నలహడె. ఇొంద్కు వౄీ వొంకరులు ఛాొందో్గోమన్నశత్ేో  (6.2.1) 
నొండి ఉద్ాసరిొంచారు. ఏకమేలహऽద్ధాతీయొం బరసభ.  
 

ఉద్ాద లక మసరిి త్న కుమారుడైెన ళరాత్క్ేత్ేఴునకు ఇలా ఆత్భజ్ాే నొం బి ధధొంచాడె – షాఴటక్ి ూరాొం ఈ 
రొంచొం నామరౄపహలత్ో కడిలేద్. అుడె క్ేఴలొం అద్ధాతీయమ ైన షత్ేో  మాత్రమే ఉననద్ధ. నామము, 
రౄము, ద్ారథము ఏభూ లేద్. ‘షత్ేో ’ అొంటే ఉన్నక్ి, షత్మొం అన్న అరథొం. అషత్ేో  అొంటే లేన్నద్ధ, అషత్మొం అన్న 
అరథొం. అన్ననొంటికనాన ూరామ ైనద్ధ, ర ొండె క్హన్నద్ధ, భృద్టగహ ఉననద్ధ ఏక్ ైక రబరసభ. 
 

వౄీ వొంకరుల లహమఖ్మైె ధరభచకీము రచయత్ మరిొంత్ విఴరణ ఇచాిరు: షజ్ాతీయ భేద్ము – క్ే జ్ాతక్ి 
చెొంద్ధన ర ొండె జీఴుల మధమ భేద్ము. ఉద్ాసరణకు ఇద్దరు ఴమకుో ల మధమ భేద్ము; ఈ భేద్ము క్హరణొంగహనవ 
మనమొంత్ా భగఴొంత్ేన్న ళరశేలమన్న, మనొంద్రికీ్ భగలహనడె అొంత్రహమభు అనీ గశీ ొంచలేకపత త్ేనానము.  
విజ్ాతీయ భేద్ము – ఉద్ాసరణకు క మన్నఴక్ి, జ్ొంత్ేఴుకు మధమ భేద్ము; ఈ క్హరణొం చేత్నవ కుకక 
లోిైె ద్ాడి చేషో ొంద్ధ. న్నజ్మ ైన జ్ాే నలు అన్నన జీఴుల భగఴొంత్ేన్న షాఴట అన్న భటవిొంచి అన్ననొంటనీ 
ఆద్రవిెహో రు. షాగత్ భేద్ము – క్ే జీవిక్ి వివిధ అఴయలహలు, ఇొంద్ధరయాలు అనవ భేద్ము. ఈ క్హరణొంచేత్ క 
అఴయఴొం అొంద్ొంగహ ఉననద్నీ, మరొకటి లేద్నీ భటవివెహో ము. ఈ భేద్ాలు మనకు షత్మవెహధనలి అడడొంకులు. 



వీౄ విశేు  షసషరనామ వెతో త్రము - విఴరణ 

75ఴ ళలో కము - 5 ఴ ేజీ 

భగలహనడె ఈ అన్నన రక్హల భేద్ాలక అతీత్ేడె. అొంతే్ క్హకుొండా భగఴొంత్ేడె అద్ధాతీయుడె. ఆయనకు 
‘మరొకడె’ లేడె. ఆయనకు భేద్భటఴము, క్హలభేద్ము లేద్. మారు లేద్. 
 

వౄీ షత్మదే్లయ లహవశఠ  – షత్ాో శ  ఆత్భ ధారణమ్. భగలహనడె కడే అొంద్రినీ రక్ిొంచేలహడైెన ‘షత్ాో ’. మర ఴరిక్ీ 
రక్ిొంచే వక్ిోగహన్న, న్నలిే వక్ిో గహన్న ఉడద్. 
 

707. షద్ఽబతిః 
- షజ్జనలకు, వెహధఴులకు షమషో బొంధఴరగము త్ానవ ఐనలహడె. లహరిక్ి షకల ఐవారమములు ఆయనవ. 
-  గొ యవషు, లైెభఴము కలలహడె. 
- షత్ాముగహ ఉొండేలహడ కకడే. 
- అనవక రౄములు (విభూత్ేలు)గహ అఴత్రిొంచలహడె. 

ఒొం షద్ఽబత్య ేనమిః 
 

అమరక్తవము రక్హరము ‘భూత’ అనగహ షొంద్, ఐవారమము, ఉొండెట (భఴత). భఴత్మనయా వౄీమాన్ ఇత 
భూతిః, భఴత ఇత లహ.  
 

ష త్ామ్ మవేత్భనా భూతిః షొంతోిః ఇత షద్ఽబతిః. మవేత్ేభలకు, వెహధఴులకు షొంతో అగులహడె 
షద్ఽబత. అన్న వౄీ కాశుద్తో్ భరద్ాాజ్ న్నరాచనము. 
 

వౄీ భటటట ల లహమఖ్మ – న్నజ్మ ైన భకుో లకు ఆయన క్ొడెకు, వేనశ త్ేడె, ద్ఽత్, రధవెహరధధ, అనీన అఴుత్ాడన్న వౄీ 
భటటట లు విఴరిొంచారు. ఆవిధొంగహ షకలరౄములలినఽ భగఴొంత్ేడె త్న భకుో లకు  షవేయమఴుత్ాడన్న  
వౄీ అణాు ొంగహరహచారమ విఴరిొంచారు.  
 

వౄీ చినభయానొంద్ – గొ లైెభఴము (షొంద్, యవషు, ఆనొంద్ము) కలలహడె షద్ఽబత. మరొకవిధొంగహ,  
వివిధ అఴత్ారములు ద్ాలిి రమాత్ేభన్న లైెభఴమున రక్హవృొంజే్వనలహడె. 
 

వౄీ వొంకరుల లహమఖ్మ – ‘భూత’ అనగహ భటషమానత్ాము (లెలుగుట), ‘షత్’ అనగహ న్నజ్ొంగహ ఉొండెట. 
భగఴొంత్ేడ కడే న్నజ్ొంగహ ఉొండేలహడె. ఇత్ర జ్యమత్ేలత్ో న్నలేకుొండా షాయొంగహ రక్హవృొంచేలహడె. ఆయన 
లేకుొంటే మరేభూ లేద్. ఆయనఴలోనవ భుగిలినఴనీన తె్లియఴషో నానయ. 
 

వౄీ షత్మదే్లయ లహవశఠ  – భూ - షత్ాో యామ్, ఉొండెట; షత - ళహవాతీ; భూత - భఴనమ్, వివిధ భటలవన 
రిణామిః. భగఴొంత్ేడ కడే న్నత్మము. షత్మము. అనవకరౄములలి (విభూత్ేలలి) ఉొండేలహడె. అన్ననొంటిక్ీ 
న్నభుతో్క్హరణము, ఉపహద్ానక్హరణము భగఴొంత్ేడే. 
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708. షత్రహయణిః 
      షత్రహయణమ్ 

- షజ్జనలకు అొండయ ైనలహడె. 
- షజ్జనలకు, త్త్ావిద్లకు రమగతయ ైనలహడె. 
- షజ్జనలే త్నకు బలము అయనలహడె. 

ఒొం షత్రహయణాయ నమిః 
 

వౄీ భటటట లు ‘షత్రహయణమ్’, ‘షత్రహయణిః’ అనవ ర ొండె నామాలనఽ గశీ ొంచి లహమఖ్ామన్నొంచారు. వౄీ వొంకరుల 
లహమఖ్ామనాన్నన అనషరిొంచిన క్ొొంద్రు ‘షత్రహయణిః’ అనీ, క్ొొంద్రు ‘షత్రహయణమ్’ అనీ లహర ళహరు. 
 

వౄీ భటటట ల లహమఖ్మ –  

షత్ాొం వెహమద్యనొం  షనో యవెత మతో్మాయనొం 

ష షత్రహయణొం ఖ్ామత్ో యద్ాావెహమత్ుత్రహయణిః 
షత్ేరుశేలకు త్న, త్నకు షత్ేరుశేలు ఆయనము (అొండ)గహ ఉననొంద్న ఆయన షత్రహయణము 
లేద్ా షత్రహయణుడె.  
 

షత్రహయణమ్ – షత్ేరుశేలకు అొండగహ ఉొండేలహడె. ఇొంద్కు వౄీ భటటట లు మవేభటరత్ము దో్రణరాము 
(173.24)నొండి చెన రమాణము – కావహు వీయాిః కాశుబలాిః కాశునాధావి పహొండలహిః కాశు ిః రహయణమ్ 
త్ేవహమ్ ..... పహొండఴులకు కాశేు డే ఆవయీము. కాశేు డే బలము. కాశేు డే రక్షకుడె. కాశేు డే షత్రహయణము. 
 

షత్రహయణిః – షొంత్ోిః అషమ రహయణమ్. ఆయనకు వెహధఴులు రహయణము (అొండ). ఇొంద్కు 
వౄ ీభటటట లు చెన  ఉద్ాసరణలు – మమ పహర ణా శ  పహొండలహిః (మవేభటరత్ము. ఉతో్ర. 90.33). పహొండఴులు 
నాకు పహర ణ(ష)ములు.  జ్ాే నీ త్ాాత్ెైభఴ మ ేమత్మ్ (గీత్ 7.8). జ్ాే నలు నాకు ఆత్భ.  
 

వౄీ వొంకరుల లహమఖ్మ – షత్ామ్ త్త్ావిద్ామ్ రమ్ రకాశటమ్ అయనమ్ ఇత షత్రహయణమ్ 
(షత్రహయణిః). ‘షత్’ అనబడేలహరిక్ి, అొంటే త్త్ాజ్ాే నము కలలహరిక్ి ఆ రమేవారుడే రమద్ము, 
గమమము (అయనము). కనక వౄీమనానరహయణుడె షత్రహయణుడె (షత్రహయణము). 
 

అననమయమ క్ీరోన  
అొంత్యు నీలవ సరి ుొండరీక్హక్ష -  చెొంత్ నాకు నీలవ వౄీరఘురహమ  
 

కులమున నీలవ గోవిొంద్డా నా  -  కలిభుయు నీలవ కరుణాన్నధధ 
త్లున నీలవ ధరణీధర నా - నెలఴున నీలవ నీరజ్నాభ 
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త్నఴున నీలవ ద్ామోద్ర నా - మన్నకి్యు నీలవ మధషఽద్న 

విన్నకి్యు నీలవ విటఠ లుడా నా - లెనకముొంద్ నీలవ విశేు  ద్ేఴుడా 
 

ుటటట గు నీలవ ురువత తో్మ క్ొన - నటటనడెము నీలవ నారహయణ 

ఇటేట  వౄీ లెొంకటేవారుడా నాకు - నెటటన గత ఇొంక నీలవ నీలవ 
 

709. వూరవనేిః 
- గొ వూరులు త్నకు వేనగహ కలలహడె. 
- కద్ధలేలహటినన్ననొంటినీ క కమీొంలి న్నలి ఉొంచేలహడె. 

ఒొం వూరవనేాయ నమిః 
 

వూర - విక్హీొంత్ౌ - వికమీము, రహకమీము చఽుట; వేన - ఇనవన రభుణా షసఴరోత్ా ఇత వేనా - గొ, 
బలమ ైన నాయకుడిన్న కలిగియుననద్ధ. వూరహిః వేనాిః యషమ ఇత వూరవేనాిః – గొ వూరుల ైన వైెనమమున 
కలిగియుననలహడె వూరవేనడె. 
 

వౄీ భటటట ల లహమఖ్మ –  

భూభటర సరణారహథ య యాద్లహిః పహొండలహవియ ే

వూరహషువేయా యవమేత వూరవేనషు కథ్మత్ే 
భూభటరమున త్గిగొంచడాన్నక్ి వూరుల ైన యాద్ఴులు, పహొండఴులన త్నకు వేనగహ కలలహడె వూరవేనడె. 
 

వౄీ వొంకరుల లహమఖ్మ –  

సనఽమత్ రముఖ్ాిః వెనై్నక్హిః ళౌరమవౄలినో యవెహమమ్ 

వేనాయామ్ వెహ వూరహ వేనా యషమ షిః వూరవనేిః 
సనమొంత్ేన్నఴొంటి ళౌరమవౄలుర ైన అనవక మవేవీరులన త్న వైెనమమునొంద్ కలిగియుననలహడె 
వూరవేనడె. 
 

వౄీ షత్మదే్లయ లహవశఠ  లహమఖ్మ – షఽ - కద్లుట ( ష వ చి భూనామ్ దీ్రహావి – 185 ఉనాద్ధ); వూర - కద్లునద్ధ; 
వ - బొంధనవ - కటిటయుొంచట; వేనా - కలియుొంచనద్ధ. ఏఴమఴే షకలమ్ చరహచర ద్ావమమ్ అద్ావమమ్ చ 
చిొంత్యమ్ అచిొంత్యమ్ చ జ్గత్ త్షమ వివతు ిః వూరవనేత్ా లక్షణమ్ గుణమ్ రక్హవయన్ వూరవనే 
అభిధానమ్ లభత్ే. నడచినుడె, రుగ తోనుడె, నాటమొం చేవేటుడె క ఴమక్ిో అఴయలహలు 
కద్లుత్ేనానగహన్న అనీన క్ేవరీరొంగహ ఉొంటటయ (విడిపత ఴు). అలాగే గసీనక్షత్రా ద్లు, చరహచర జ్గత్ేో , 
కనొంచేవి, కనొంచన్నవి అనీన లవన్నకలవ లవరులవరుగహ కద్లినటటో నాన, అన్ననొంటినీ కమీవిధానొంలి కలి 
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ఉొంచేలహడె వూరవేనడె. జ్ాే నల ైనలహరు అొంత్టట భగఴొంత్ేన్న వక్ిో ఈ విధొంగహ విషోరిొంచియుొంద్న్న 
తె్లివక్ొొంటటరు. వూరవేనన్న షో తొంచి త్మ పహపహలన రిసరిొంజే్షక్ొొంటటరు. 
 

ధరభచకీము రచయత్ – మవేభటరత్యుద్ధొంలి కాశేు డె త్మ క్ాన ఉొండడొంఴలన పహొండఴులు 
విజ్యులయామరు. అషరషాభటఴొంకల క్ౌరఴులు నవృొంచారు. మనొంకడా మనలిన్న అషరగుణాలన 
త్మజొంచి, భోగలాలషత్న విడిచి, భగఴొంత్ేన్న షో తొంచడొంద్ాారహ వూరవేనడైెన భగఴొంత్ేన్న క్షొంలి 
చేరఴచిన. 
 

710. యద్ళరశీఠ ిః 
- యాద్ఴులలి ళరశీేఠ డె. 
-(జీఴుల ముక్ిో క్ొరకు) యతనొంచేలహరిలి షరోాతో్ముడె. 

ఒొం యద్ళరవీహఠ య నమిః 
రవిెహుకు చొెంద్ధన క టచిత్రొం. విక్ీడయిానొండ ి

మగనొంత్ే యాద్ఴొం ఴొంవొం ఉద్ధరశిమత యవి షిః 
యద్ళరశీఠ ిః ఇత ఖ్ామత్ిః ఴషారోు  ఴొంవఴరధనిః 
కుీొంగిపత య ఉనన యద్ఴొంళహన్నన ఉద్ధరిొంచినలహడె యద్ళరీశేఠ డె. 
ఈ నామము అవహట క్షరీ మొంత్రము. ఴొంవమున ఴరిధలోజే్యునద్ధ. 
ఒొం యద్ళరవీహఠ య నమిః. 
 

వౄీ భటటట లు విశేు ురహణము (15.20.37)నొండి ఉద్ాసరిొంచారు. 
అయొం ష కథ్మత్ ేపహర జ్ ్ే ిః ురహణారహథ ఴలిక్ినిః 
గోపహలి యాద్ఴమ్ ఴొంవమ్ మగనమ్ అభుమద్ధరిశమత 

జ్ాే నల ైన ఉతో్ములు, ురహణములు తె్లివనలహరు చెన 
విశయభుద్ధ – క్ీణిషో నన యాద్ఴకులాన్నన ఉద్ధరిొంచే 
గోపహలుడిత్డే. 
 

యద్ఽనామ్ రధానత్ాాత్ యద్ళరీశఠ ిః. యాద్ఴఴొంవొంలి ముఖ్మడైెనొంద్న యద్ళరీశేఠ డె అన్న వౄీ వొంకరులు 
లహమఖ్ామన్నొంచారు. 

 

వౄీ షత్మదే్లయ లహవశఠ  – యత్ - రయతే్న- యతే్ యాత్ేిః రయత్నవౄలిః; ళరశీఠ ిః - రవవమవిీః – రవొంవొంద్గిన 
లహరిలి ఉతో్ముడె. ఇవహట న్ యద్ళరశీఠ ిః. రయత్నము చేయులహరిలి అత్మొంత్ షో త్నీయుడె యద్ళరశీేఠ డె. 
భగలహనడె షఽరుమన్నగహ షకలజీఴులన పత ఴొంచన. రమాత్ేభడైె అొంద్రియొంద్ ఴవొంచన. ఆత్భలన 
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ముక్ిోమారగములైెు నడిొంచన. ఇొంద్క్ొరకు ఆయన లవద్ములన్నచిి జ్ాే నమున రవెహద్ధొంచెన. ఇలా 
భగఴొంత్ేడె అనవక రయత్నములు చేయున గనక యద్ళరీశేఠ డె. 
 

ధరభచకీము రచయత్ – వౄీకాశేు న్న క్హరణొంగహ యద్కులము, గోకులము కడా పహఴనమయ మన. మనొం 
యద్ళరశీేఠ న్న షభరిషఽో  మనఴొంవొం అభుమననతక్ి త్ోడడఴచిన. 
 

711. షన్ననలహషిః 
- (షనక షనొంద్నాద్ధ) వెహధఴులకు న్నలహషము. 
- ‘షత్’నకు న్నలహషము. ‘షత్’యొంద్ న్నఴవొంచేలహడె. 

ఒొం షన్ననలహవెహయ నమిః 
 

షనక్హద్ధ న్నలహవెత శ  మానశత్ేా ऽ యషుద్ా 
షన్ననలహష షు విజ్ేేయ సమవహట రుిః వెహథ నద్ాయకిః. 
త్ాన మానఴున్నగహ అఴత్రిొంచికడా షనక షనొంద్నాద్ధ మసరుి లకు ఎుడఽ ఉన్నక్ిటటట  అయ 
ఉొండెలహడె. ఈ నామము అవహట క్షరీ మొంత్రము. వెహథ నద్ాయకము. ఒొం షన్ననలహవెహయ నమిః.   
వౄీ భటటట లు విశేు ురహణమునొండి చెన రమాణము. 
షనొంద్నాద్ెమైరుభన్నభిిః వద్ధయోగ రైకలభశిః 
షొంచిొంత్మమానమ్ త్త్రవె్థ ిః నావెహగనీమషోలిచనెిైః – విశేు ురహణము 5.18.42 
కలభశరశ త్ేలు, యోగవద్ధ లు అయన షనక షనొంద్నాద్లు త్మ నావెహగమీులైె ద్ాఴటనొంచి 
గోలికలహవయ ైన వౄీకాశేు న్న ధామన్నొంత్ేరు. 
 

వౄ ీషత్మదే్లయ లహవశఠ  – షత్ - షత్ామ్, వినావ రశ త్ామ్ రలహసత్ో న్నత్ామనామ్, ఆరలయ వెహథ యళనామ్. ‘షత్’ 

అయనలహరు ఆయన యొంద్ొండెద్రు. ‘షత్’ అనగహ మారు, త్నము లేన్న జీఴులు (న్నత్మషఽరులు). న్నజ్ 

షత్ాో యామ్ లహషయొంత్మ్, త్శేే లహ ఴషొంత్మ్ ఇత భటఴిః. అనగహ ‘షత్’ ఆయన యొంద్, ఆయన 

‘షత్’యొంద్ ఴవొంత్ేరు. 
 

712. షయామునిః 
- యమునానద్ధయొంద్న, తీరమున అనవక మనోసర క్ీడీలు షలినలహడె. 
- షజ్జనల ైన యమునాతీరలహషలచే రిలవఴఠ త్ేడె. 
- కనలకు చకకన్న అొంజ్నము ెటటట క్ొననలహడె. 
- రళయక్హలమున జీఴులన ఉద్ధరిొంచలహడె. 
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ఒొం షయామునాయ నమిః 
 

వౄీ భటటట ల లహమఖ్మ – ళలభనమ్ పహఴనమ్ మనోసరమ్ యమునా షొంబొంధధ జ్లక్ీడీా ువహచయ రహషక్ీడీాద్ధ 
యషమ ఇత షయామునిః. యమునానద్ధ, త్టియొంద్ పహఴనమ ైన మనోసరమ ైన జ్లక్ీీడలు, ుశకీ్డీలు, 
రహషక్ీడీలు షలినలహడె షయామునడె. 
గోభిరమమునాయాొంత్ే ళలభనొం పహఴనొం మసత్ 

జ్లక్ీడీాద్ధ యవేభత షయామున ఇతీరిత్ిః. 
 

వౄీ వొంకరుల లహమఖ్మ – ‘యామునలు’ అనగహ యమునాతీరమున ఉొండేలహరు – దే్ఴక్ి, ఴషదే్ఴుడె, 
నొంద్డె, యళలద్, బలభద్ర డె, షభద్ర, గోబటలురు, గోకలు ఇత్ామద్లు. ఉతో్ముల ైన యామునలచే 
(యమునా షొంబొంధలచే) రిలవఴఠ త్ేడైె యుననలహడె షయామునడె. 
 

యామునలు క్ేఴలొం వుపహలకులే క్హద్. ఉన్నశత్ాుర రిరక్షకులు అన్న చెబుత్ూ వౄీ చినభయానొంద్ 
నారహయణీయము (100.1)నొండి ఉద్ాసరిొంచారు. 
త్ారుణామరమమరమమమ్ రమషఖ్రషవెహాద్ రోమాొంచిత్ాొంగ ైిః 
అవీత్మ్ నారద్ాద్ెమైిః విలషత్ ఉన్నశత్ేుొంద్ర ీమొండల వైి. 
షొంద్రుడైెన గోక్ిళలరబటలుడె నాకు ద్రశనభుచాిడె. ఆయనన చటటట ముటిటయునన నారద్ాద్లు 
రమషఖ్రవెహవెహాద్ల ైనొంద్న రోమాొంచిత్ేల ైయునానరు. మరియు షొంద్రుల ైన 
ఉన్నశత్ాకొంత్ామణులు ఆయనచటృట  రక్హవృషో నానరు. 
 

వౄీ కాశుద్తో్ భరద్ాాజ్ – షొంద్రమ్ యామునమ్ నయనాొంజ్నమ్ యషమ ఇత ష-యామునిః. ఇకకడ 
యామునము అనగహ కననలకు ెటటట క్ొనవ అొంజ్నము.  కనలకు చకకన్న అొంజ్నము ెటటట క్ొననలహడె 
షయామునడె. 
 

వౄీ షత్మదే్లయ లహవశఠ  – యమ్-ఉరమే-ఎత్ేో ట, ఉద్ధరిొంచట; యామునిః-యచఛత, ఉరమమత. 
ళలభనో యామునిః షయామనో విశేు ిః  
భగలహన్ విశేు ిః మవేరళయ ేషాక్యీయా ఴమఴషథయా క్హరమక్హరణరౄమ్ 

రౄభుద్మ్ షమషోమ్ వివామ్ యచఛత, రణిత్మ్ ఉరమమత, షమయత. 
మవేరళయక్హలమున (ఆత్భలన) మొంగళకరముగహ ఉద్ధరిొంచలహడె షయామునడె. 
 

 

(1) వీౄ నరవొంసన్ కాశుమాచార ిఆొంగో రచనకు ఇద్ధ త్లెుగు అనలహద్ము.  
(2) భగఴద్ీగ త్ ళలో కముల త్ాత్రమము గీత్ాెర్, గోరఖ్ూర్ రచరణనొండి.  



వీౄ విశణు  షసషరధామ వెతో త్రము - విఴరణ 

76ఴ ళలో కము - 1 ఴ నజేీ 

 
 

 

 
 
భూణాలహవెత  లహషథఴేః షరహాషతులయోऽనలః |  
దరవే దరథో దాతృతో  దరధరోతాऽరహజిత్ః || (76) 

 
 
 

 

713. భూణాలహషః 
- షకలభూత్ములకు తులహషమ ైనలహడు. 
- త్న భకుో ల సాదయములలో తుఴవించలహడు. 
- ించభూత్ములకు తులయమ ైనలహడు. 

ఓిం భూణాలహవెహయనమః 
 

భూ – భఴన్ - ఉిండుట; భఴతోు ఇతి భూణాతు; ఴస్ - తులహవే - తుఴవించట; షమింణాద్ ఴషతోు భూణాతు 
యవభన్ షః భూణాలహవెత  విశణు ః. ఎఴతుయింద షమషోభూత్ములు తుఴవించధో అత్డు భూణాలహషడు 
విశణు ఴు (వౄ ీషత్మథేలో లహవశఠ  తురాచనము). 
 

వౄీ భటటు ల లహమఖ్మన తురుకోింలో ఇలా చెతృహరు – యవభన్ ఴషతోు భూణాతు భూణాలహష ష కథ్మణే. ఇిందకు వౄీ 
వి.వి. రహమానజన్ గీత్నిండి, థిఴమరబింధములనిండి ఉథాసర ించారు. 
ళహమభు థేలహిం షోఴ థఴే థశే ేషరహాింషోతా భూత్ విళేశ షింఘాన్ 

బరవేభణభూవిం కమలాషనషథిం ఋఴింవచ షరహానరగహింవచ థిలహమన్ – గీత్ 1.15 
అరుు నడు లికెన – ఓ థేలహథి థేలహ! తూ విరహట్ రూమునింద షకల థేఴత్లన, ధాధావిధ భూత్ములన 
(తృహర ణికోటితు), బరసభన, మవేథేఴుడైెన వింకరుతు, షమషో ఋశణలన, థిఴమషరములన చఽచచధానన. 
 

మతో్ రత్రిం ధానమత్ క ించిదవో  ధనింజయ 

మయ షరాభుదిం తృతర త్ిం షఽణేర మణగిణా ఇఴ – గీత్ 7.7 
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ఓ ధనింజయ! ధాకింటెన రమకహరణమ ైనథి ఏథియున లేద. ఈ జగత్ణో నిందలి ఴషో ఴులతునయు 
షఽత్రమున షఽత్రమణులఴలె ధాయింథే కూరబడియుననవి. 
 

వౄీ నమాభఱవారు. తిరుల ైమోలు 3.2.11 – ఆయన అతున ఆత్భలకు ఆత్భ. 
వౄీ నెర యాఱవారు తిరు. 1.1.6 – చితునకాశణు తు ధోట షమషో భుఴనములన యళలద దర శించెన. 
తృత త్న భాగఴత్ము – 10.341 నిండి 344  
ఆ లలిణాింగ  కనింగొధ  
బాలుతు ముఖ్మింద జలద ిరాత్ ఴన భూ 

గోళ వృఖి త్రణ ివవృ థ ి

కహలకహథ ికరిండమ ైన బరవేభిండింబున్ 

కనగొతు, 
కలయో ల శైుఴమాయయో యత్ర షింకలారధమో షత్మమో 

త్లధననరక యుననథానధొ యళలథాథవేి గహధో ర 

షథలమో బాలకుడిెంత్ యవత్తు ముఖ్షథింబ  ైయజ ిండింబు ర 
జాలమ యైుిండుట కేభు శతే్ణలొ మవేవచరమింబు చిింతిింగన్ 

 

బాలమాత్ణర డెనై బాలుతు ముఖ్మింద 
వివామ లో ధ టటో  ల లవయుిండు? 
బాలుభింగ  తుత్డు భావలుో గహతు ష 

రహాత్ణభడాథవిిశణు డగుట తుజము. 
 

వౄీ వింకరుల లహమఖ్మ – భూణాతు అత్ర అభిముఖ్మేన ఴషతోు ఇతి భూణాలహషః. ఎఴతుయింద ముఖ్మముగహ 
భూత్ములు ఴవించధో అత్డు భూణాలహషడు. 
 

వౄీ కాశుదతో్ భరథాాజ – భూణేశణ భజన రహయణశేణ తృహర ణశిణ ఆలహవెత  యషమ ఇతి భూణాలహషః. త్నన 
వేవిించ, భజిించ, ూజిించ తృహర ణుల (భకుో ల)యింద తులహషముిండులహడు భూణాలహషడు. 
 

వౄీ చినభయానింద ‘భూత్ములు’ అనగహ ‘ించమవేభూత్ములు’ అనన అరథిం గశీ ించారు. ఈ 
ించమవేభూత్ములకు తులహషషథలమ ైనలహడు భూణాలహషడు.  
ఴషతోు త్ాయవ భూణాతు భూణాలహషషోణో భలహన్ (సర ఴింవము 279.52). 
 

వౄీ షత్మథేలో లహవశఠ  – అతునజీఴులూ తృహించభౌతికములెైధాగహతు, మనశణమలథి రదానింగహ ాతవాత్త్ాము. 
చేలథి జలత్త్ాము. క్షులథి లహయుత్త్ాము. ఇలా భగఴింత్ణతు షాఴు వివిధ ించమవేభూణాలణో 
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ముడిఴడి ఉింథి. భగఴింత్ణడు భూణాలహషడతు చెడాతుక  ఇథి ఒక షఽచన. అతూన ఆయనయింద, 
ఆయన అతునింటియింద ఉిండున.  వివతు ః కరహభణ ివమత్ (ఋగేాదము 1.22.19). విశణు ఴు త్న కరభలు 
(షాఴుఴింటి కహరమకమీములు) థాారహ ణెలియఴచచచధానడు. 
 

714. లహషథఴేః 
- లహమనించలహడు, కరడిీించలహడు. 
- ఴషథేఴుతు షత్ణడు. 
- రవదధ లహషథేఴ థాాదళహక్షర  మింత్రు థైెఴము. 
- త్న భకుో లచే ఆరహదిింబడే థేఴుడు. 
- అతునింటియింద ఉిండేలహడు. లహతుతు చలిింజేయులహడు. 

ఓిం లహషథలేహయ నమః 
 

(700ఴ ధామముఴదద ఇచిచన విఴరణ ఇకకడ మరల లహర యబడినథి.) 
ఈ రమ విత్ర ధామము మూడుమారుో  ఈ మవేవెతో త్రమున షో తిింబడినథి.  
36ఴ ళలో కము. 334ఴ ధామము. లహషథేఴః – లహషథేలో బాసథాబనః ఆథథిేఴః ురిందరః 
74ఴ ళలో కము. 701ఴ ధామము. లహషథేఴః – ఴషరథో లహషథలేో ఴషరాషమధా సవిః  
76ఴ ళలో కము. 714ఴ ధామము. లహషథేఴః – భూణాలహవెత  లహషథఴేః షరహాషతులయోనలః 
ముిందగహ 334ఴ ధామము లహమఖ్మలో వౄీభటటు ల రణేమకలహమఖ్మన గమతుించాలి – ‘ధారహయణ’ ధామము 
ఴలెధన ‘లహషథేఴ’ ధామము గుసమమింత్రము. షర య ైన గురుఴుఴదదధన ఈ ధామమునకు అరథమున 
ణెలివకొననగున.  
 

వివిధ లహమఖ్ామత్లు చెనన విశయాలలోతు భాలహలు ఇకకడ ఇఴాడమ ైనథి. 
 

36ఴ ళలో కము. 334ఴ ధామము. లహషథఴేః – వౄీ భటటు ల లహమఖ్మ –  ‘లహష’ - త్లోి గరబములోఴలె 
భగఴింత్ణతుయింద షమషోము తుఴవించన. అింత్టితూ ఆయన ఆఴర ించి క్షి త్న రెకకలణో 
కనయుించినటటో  కహతృహడుత్ణధానడు. ‘థేఴ’-కరడిీించలహడు.  షాఴు , లహమనో , రక్షణ, లయము ఇఴతూన ఆయన 
లీల. లహష-థేఴ – లహషథేఴ. అింత్టితూ త్నయింద ఉించకొతు కరడిీించలహడు లహషథేఴుడు. 
 

36ఴ ళలో కము. (334ఴ ధామము). లహషథేఴః – వౄీ వింకరుల లహమఖ్మ – ఴషతి - ఆచాాదయతి - 
కనయుించన. ఴషతి లహషయతి ఆచాాదయతి లహ షరామ్ ఇతి లహషః. షరామున త్న మాయణో 
కనయుించి కరడిీించలహడు లహషథేఴుడు. వౄీ వింకరులుకూడా ‘లహష’, ‘థేఴ’ అధన థాల ఆదారింగహధన ఈ 
ధామాతున లహమఖ్ామతుించారతు గమతుించఴచచన. కహతు ఇిందలో ఆయన భగఴింత్ణతు ‘మాయ’న 



వీౄ విశణు  షసషరధామ వెతో త్రము - విఴరణ 

76ఴ ళలో కము - 4 ఴ నజేీ 

రవెహో విించారు. జగత్ ఆచాాదయ మాయయా ఇతి లహషః ష ఏఴ థేఴ ఇతి లహషథేఴః.  అథైెాత్ణల 
షింరథాయిం రకహరిం మాయ అధనథి అజ ా నషారూిం (భరా ింతి). కహతు వివృవహు థైెాత్ింలో మాయ అధనథి 
ఈవారుతు అదబత్మ ైన వక ో (లీల)లో ఒక భాగిం.   
 

74ఴ ళలో కము. 700ఴ ధామము. లహషథఴేః – ఈ షిందరబములో వౄీ భటటు లు, వౄీ వింకరులు కూడా ఴషథేఴుతు 
షత్ణడు లహషథేఴుడు – అధన అరథిం చెతృహరు. ఴషథఴేషమ అత్మమ్ లహషథఴేః. వౄ ీకాశుదతో్ భరథాాజ 
భాగఴత్ింనిండి ఉథాసర ించారు. 
అఴతీరోు  యదకులే గావేనక దిందభ ః 
ఴదింతి లహషథలేనతి ఴషథేఴ షత్ిం శ  మామ్ – భాగఴత్ము 10.51.41 
 

76ఴ ళలో కము. 714ఴ ధామము లహషథఴేః – వౄీ భటటు ల లహమఖ్మ – వౄీలహషథేఴ థాాదవక్షరీ మింత్రమునకు 
అదిథేఴత్య ైన లహషథేఴుడు. వౄీల ైకుింఠములోతు రలహషథేఴుడే తృహలషముదరింలో ఴూమసలహషథేఴుతుగహ 
అఴత్ర ించాడు. ఆయధన మధరలో థేఴకర ఴషథేఴులకు షత్ణతుగహ అఴత్ర ించాడు (700ఴ ధామమునకు 
వౄ ీభటటు ల విఴరణ). వౄీల ైకుింఠమునిండి థిగ ఴచిచన ఆ ఴూమసలహషథేఴుడే గోనకల సాదయాలన 
అలర ింజేళహడు. యోగులకు రత్త్ాము అయామడు. కింవెహథి దశణు లకు మాత్ణమషమానడయామడు. 
(వౄ ీవి.వి. రహమానన్ విఴరణ) 
 

వౄీ కాశుదతో్ భరథాాజ మరొక ల ైవిధమమ ైన అరథిం చెతృహరు. లహస్ - ఉవేలహయాిం - షగింధభర త్ము చేయుట. 
లహషయణ ేవేఴయణ ేభకెోః ఇతి లహషః, ష చావెౌ ఇతి లహషథేఴః. భకుో లచే అలింకర ింబడేలహడు 
లహషథేఴుడు. 
 

వౄీ షత్మథేలో లహవశఠ  – థివ్ - కరడీా విజిగశీ ఴమఴవేర దమతి షో తి మోద మద షాన కహింతి గతిశణ – 

ఇిందలో ‘గతి’- అనగహ కదలుట. అతునింటియింద ఉిండేలహడు, లహతులోతు చలనమునకు ఆదారమ ైనలహడు 
లహషథేఴుడు. ఈళహలహషమభుదమ్ షరామ్ యద్ క ించన జగణామమ్ జగత్ (ఈళహలహవెత మతుశత్ణో ). 
 

వౄీ చినభయానింద – షకల జీఴులలోతు అింత్రహమభు లహషథేఴుడు. ఇిందకు గీణాళలో కిం రమాణింగహ 
భావిింఴచచన. 
ఈవారః షరాభూణాధాిం సాథేదళऽేరుు న తిశఠ తి 

భార మయన్ షరాభూణాతు యింణార రూఢాతు మాయయా – గీత్ 18.6 

ఈ ళలో కహతుక  విఴరణ ఇషఽో  వౄీ భగఴథరా మానజులు త్మ గీణాభాశమింలో ‘లహషథేఴ’ అధన థాతున లహడారు 
గనక నైె అరహథ తున ఆయన షమర ధషో ననటటో  భావిింఴచచన. ఈవారః షరా తుయమన వౄలో లహషథఴేః 
షరాభూణాధామ్ సాథేదళ ేషకల రఴాతోి తుఴాతోిమూల జ ా ధోదయ ేథళే ేతిశఠ తి. 
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క్షరీవెహగర మధనిం – 1820 కహలు చిత్రిం. వికరనడయిానిండ ి

 

715. షరహాషతులయః 
షకల తృహర ణులకు ఆదారమ ైనలహడు. 

ఓిం షరహాషలయాయ నమః 
 

షరా - అతూన, షమషోము; అష - జీవిించనథి, తృహర ణి (అవో  ఇతి అషః); తులయః - తులహషము (లీ - ళేోశణే - 
అత్ణకుకొతు యుిండుట). షకల తృహర ణులకు ఆదారము షరహాషతులయుడు. ఈ భాలహతున మూడు విదాలుగహ 
ల లోడిించఴచచన. 
 

(1) తుజమ ైన భకుో లకు ఆలింబనము భగఴింత్ణడే. భగఴింత్ణతు ణోడుఴలోధన అటిు భకుో లు జీవిించియుధానరు. 
భగఴింత్ణతు దామనము లేతు జీఴనము లహర క  ఴమరధము. 
(2) తృహర ణులకు తృహర ణముతుచేచథి భగఴింత్ణడే. ఆయన కహరణముఴలోధన తృహర ణములు తులిచియుిండున. 
(3) రళయకహలింలో షకలతృహర ణులు భగఴింత్ణతుయింద లీనమగున. 
ఈ మూడు భాలహలన కలిన ‘షరహాషతులయః’ ధామమునకు అరథము చెఴచచన. 
 

వౄీ భటటు ల లహమఖ్మ – భకుో ల తృహర ణములకు ఆలింబనము భగఴింత్ణడే. షరాతృహర ణ ఆలింబనమ్ షరహాషతులయః. 
ఇిందకు వౄీ భటటు లు మవేభారత్మునిండి ఉథాసర ించారు- 
అషఽరమభుఴ షఽరమేణ తులహత్భుఴ లహయుధా 
కాఴేున షమునణేేన జసాణ ేభారత్మ్ ురమ్ – మవేభారత్ము (ఉథోమగ రాము?) 28.22 
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వౄీకాశణు డు సవోధాురహతుక ఴచాచడు. షఽరుమడు కననించతు రోజులలో షఽరోమదయమ ైనటటో గహ, గహలిలేతుచోట 
గహలి వీచినటటో గహ సవోధాుర జనలు షింత్వించారు. 
 

వౄీ అణాు ింగహరహచారమ – భగఴింత్ణతుటో జనలు ఎింత్గహ ఆకర ిత్ణలయామరింటే భగఴదామనిం లేకుిండా జనల 
తృహర ణాలు తులుఴఴు. అిందకే ఆయన షరహాషతులయుడు. 
 

వౄీ వింకరుల లహమఖ్మ – అష - తృహర ణము - ధావనము లేతు జీఴవక ో. షకల జీఴ చైెత్నమమునకు 
ఆదారమ ైనలహడు, మర యు అింత్ములేతు జీఴుడు షరహాషతులయుడు. షరా ఏఴ అషఴః తృహర ణా జీలహత్భక ే
యవభన్ అఴమయ ేతులీయింణ ేష షరహాషతులయః. 
 

వౄీ రహదాకాశుళహవో  ి– ఒకఴమక ో మ లకుఴగహ ఉననుడు ఆ ఴమక ో ఇింథిరయాలు షాత్ింత్రింగహ తుచేషో నన భాఴన 
కలుగుత్ణింథి. అథే ఴమక ో తుదర ించినుడు షరేాింథిరయాలూ అత్తులో ఒథిగ తృత ణాయ. అలాగే రళయకహలింలో 
షమషోతృహర ణులు భగలహనతుయింద లీనమ్ణాయ. 
 

అననమయమ కరరోన 

 

అిందర కహదారమ ైన ఆథి ురుశణడీత్డు 
విింథెై ముధానరగ ించె విదరుతుకడ తూత్ణడు 
 

షనకహదలు కొతుయాడెడి షరహాత్భకుడీత్డు  
ఴనజ భలహదలకున థెైఴింబ ై నత్డీత్డు 
ఇనమిండలమున జెలగేటి శ త్ల ై భఴుడిత్డు 
మునుటిున థేఴత్లకు మూలభూతి యవత్డు 
 

వరులొషగ  యళలదయింట వృవుల ైనత్ డీత్డు 
ధరధాఴుల మిందలలో త్గ జర ించె తూత్డు 
షరషత్లన గొలెో త్లకు జనఴులొషగె తూత్డు 
ఆరవ కుచేలుతు యడుకులు ఆరగ ించెతూత్డు 
 

ింకజభఴునకున బరసభ ద భృషగెన యవత్ణడు 
షింకరరోన లాదమలచే జటిు  గొతుయ తూత్డు 
ణెింక గ ధనకహలము రథేఴుడెైన యవత్డు 
లనింకటగ ర  భూద రభల ల లవన ఘనడీత్డు 
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716. అనలః 
(1) త్న భకుో లకు ణాన చేవనథాతుణో త్ానో చెిందతులహడు. (అన్-అలః) 
(2) త్న భకుో లటో జర గ న దవహకరమములన షశ ింజ లతులహడు. 
(3) తృహర ణవక ోతు త్నథాతుగహ వాకర ించి జీలహత్భగహ ఴమఴసర ించలహడు.(అన-లః) 
(4) లహషనఴింటి గుణములకు అతీత్ణడు. (అ-నలః) 
(5) అింత్ణలేతు యళలల ైభఴ విభూత్ణలు కలలహడు (అలమ్ - రహమనో  - చిఴర). 
(6) అగ న షారూుడు. (అనల-అగ న) 
(7) అింత్ము లేతులహడు (అలమ్ - రహమనో  - చిఴర). 
(8) ఎదరు లేతులహడు (అలమ్ - తురోధము). 
(9) భగఴింత్ణతుకొరకు త్నించే భకుో లన ునరుజీువిింజేయులహడు (అన్ - తృహర ణధన). 

ఓిం అనలాయ నమః 
 

ఈ ధామము రెిండుమారుో   ఴచచచననథి. 
32ఴ ళలో కము. 294ఴ ధామము. అనలః – భూత్భఴమభఴధానథ్ః ఴనః తృహఴధోऽనలః 
76ఴ ళలో కము. 716ఴ ధామము. అనలః – భూణాలహవెత  లహషథేఴః షరహాషతులయోऽనలః 
ఈ ధామమున ‘అన్-అలః’, ‘అ-నలః’, ‘అన-లః’ ఇలా వివిదా వబాధ లుగహ చఽవ వివిధ భాలహలన 
లహమఖ్ామత్లు చెతృహరు. 
 

(1) అనలుడు – త్న భకుో లకు ణాన చేవనథాతుణో త్ానో చెిందతులహడు. 
వౄీ భటటు లు 32ఴ ళలో కింలోతు ‘అనలః’ ధామమున ఇలా విఴర ించారు (అన్-అలః) 
అరహమతృతో  శ  భకేోభయముమకాత్మ ునఃునః 
అనగసీిం యః కరోతి వెత ऽనలః ర కరర ోత్ః 
భకుో లకు ఎధోన మారుో  అధనక విదాలుగహ ఉకర ించికూడా త్ానోతృ ిందతులహడు. త్రగతు అనగసీము కలలహడు 
అనలుడు. ఇిందకు వౄీ భటటు లు మవేభారత్ము (ఉథోమగరాము 28.22)నిండి ఉథాసర ించారు – ఋణమ్ 
రఴాదధభుఴ మ ేసాదయాత్ ధాషరతి. ఆుడు థరౌ థి ‘గోవిింథా’యతు ఆకోీవృించిన కేక ధా మనషనిండి 
చెర గ తృత లేద. రోజురోజుకూ అుఴలె నెరుగుత్ూధన ఉననథి. 
 

ఇకకడ వౄీ భటటు లు ‘అల్-రహమనో -త్ానో ’ అధన అరథింలో ‘అనలుడు’ అనగహ ‘త్ానోలేతులహడు’ అతు అరథిం 
చెతృహరు. భకుో లకు ణాన ఎింత్ చేవధాగహతు భగఴింత్ణడు – న క ించిత్ కాత్మ్ ఏవహమ్ మయా ఇవి అవి 
త్ాోః – ధనన ఏభూ చేయలేకతృత యానతు భావిించి త్ానోలేకుిండా ఉింటాడట. వౄీకాశణు డు థరౌ థి మాధాతున 
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షింరక్షిించాడు. త్న షాింత్ రతిజాన జఴథాటి యుదధింలో గటితు రేయగహ చేళహడు. అయధాగహతు ఆయనకు 
త్ానో  లేద. థరౌ థిక  ణాధనభూ చేయలేకతృత యానతు ఴగచాడు. 
 

వౄీ నమాభఱవారు. నెర య తిరుఴింణాడి 53 – తూ భకుో లకు ఏభు చేయాలధనథే ఎుడఽ తూ దామష (ఇకకడ 
కూడా అగ నకర భగఴింత్ణతుకర తృత లిక ఉననథి. ఆజమిం తృత వనకొథవద  అగ న ఇింకహ విజాింభిషో ింథి). 
 

త్ానో  లేకతృత ఴడాతుక  వౄీ రహదాకాశుళహవో  ిమరొక అరథిం చెతృహరు. ూజలో అధనక షింభారహలు షమర ించినింత్లో 
థేఴుడు త్ానో  తృ ిందడు. భక ోణో ఏథైెధా అర వోేధన త్ాుో డఴుణాడు. 
 

(2) అనలుడు – త్న భకుో లటో జర గ న దవహకరమములన షశ ింజ లతులహడు. 
76ఴ ళలో కములోతు 716ఴ ధామము ‘అనలః’కు వౄీభటటు లు  ఈ అరథిం చెతృహరు. త్న భకుో లటో జర గ న 
అచారమున ఏమాత్రము షశ ింతులహడు అనలుడు. థవతుక  కూడా వౄీ భటటు లు మవేభారత్ిం (షభారాము 
68.26)నిండి ఉథాసర ించారు. 
థౌాత్ణ మ ేఴధకహలేऽవభన్ న క్షింత్లోమ కథ్ించ న 

యజాిం విఘనకరిం సధామమ్ తృహిండలహధామ్ చ దరహాదమ్ 

చింఴలవన షమయిం ఴచిచనుడు ఇదదర తు ఏమాత్రిం ఴదలన. ఈ యాగహతున అడుు కొధనలహర తు, 
తృహిండఴులటో వత్ాత్ాిం కలిగ నలహతుతు. 
తృహిండఴులటో వత్ాత్ాిం కలిగ యుధానడనన కహరణింగహ దరోమధనతు ఆతితామతున వౄీకాశణు డు తిరషకర ించాడు.  
 

(3) అనలుడు – తృహర ణవక ోతు త్నథాతుగహ వాకర ించి జీలహత్భగహ ఴమఴసర ించలహడు. 
32ఴ ళలో కింలోతు ‘అనలః’ ధామమున వౄీ వింకరులు ‘అన-లః’ అతు లహమఖ్ామతుించారు. అన - తృహర ణము; లా - 
ఆథాధన థాధన చ - వాకర ించట; అధాన్ తృహర ణాన్ ఆత్భణేా న లాతి ఇతి అనలః. థవతుక  అనలహదిం ఇలా 
చెఴచచన – తృహర ణవక ోతు త్నథాతుగహ వాకర ించి జీలహత్భ షారూుతుగహ ఴమఴసర ించలహడు అనలుడు. 
‘తృహర ణాలన వాకర ించట’ అధన భాలహతున వౄీ షత్మథేలో లహవశఠ  ఇలా విఴర ించారు – చిఴరకు భగఴింత్ణడు 
అిందర  తృహర ణాలన త్నలో విలీనిం చేషకొింటాడు గనక అనలుడు. 
 

(4) అనలుడు – లహషన ఴింటి గుణములకు అతీత్ణడు. 
వౄీ వింకరులు చెనన మరొక అరథము – ‘అ-నలః’ నల్ - గిందే బింధధనన చ - లహషన, కటిు ఉించట. న అలమ్ 
అషమ ష అనలః. లహషనకు అతీత్ణడు అనలుడు. ఇిందకు వౄీ వింకరులు బాసథారణయమతుశత్ణో  (3.8.8)నిండి 
రమాణిం చెతృహరు – అ షఽథ లమ్ అనణావాేషామ్ అథవరఘమ్ అలోశ త్మ్ అవనేసమ్ అచాాయమ్ ... .. 
అమాత్రమ్ అనింత్రమ్ అబాసమమ్..... బరసభము నెదదథి కహద, చిననథి కహద, తృ డఴు గహద, తృ టిు కహద, 
రింగు లేద, త్డి చేయబడద, కొలఴజ లరహతుథి..... 
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(5) అనలుడు – అింత్ణలేతు యళలల ైభఴ విభూత్ణలు కలలహడు. 
76ఴ ళలో కిం లహమఖ్మలో వౄీ వింకరులు ‘అలమ్’ అనగహ ‘సదద ’ అధన అరథిం తీషకొధానరు. అలమ్ - రహమనో  - 
చిఴర, సదద . అలమ్ రహమనో ః వక ో షింథామ్ న అషమ విదమత్ ఇతి అనలః. ఎఴతు వక ో షిందలకు 
ర భుత్ణలు లేలో అత్డు అనలుడు. ఇిందకు వౄీ చినభయానింద గీత్ (12.5)నిండి ఉథాసర ించారు. న 
అింణోవో  మమ థలిహమధామ్ విభూతీధామ్ రింత్. ఓ అరుు ధా! ధా థిఴమ విభూత్ణలకు అింత్ము లేద. 
 

ఇకకడ గమతుించదగగ విశయిం – ‘అల్ - రహమనో  - అనగహ ర భుతి’ అధన అరహథ ధనన వౄీ వింకరులు, వౄీ భటటు లు 
కూడా గశీ ించారు. కహతు వౄీ భటటు ల లహమఖ్మ – భకుో లకు షవేయడే భగలహనతు షింకలాతుక  ర భుతి లేద. 
వౄీ వింకరుల లహమఖ్మ – భగలహనతు వక ోషిందలకు ర భుతి లేద. వౄీ భటటు ల లహమఖ్మ భగలహనతు భకోలహత్సలమ 
గుణాతున ఴకహకణిషో ింథి. వౄీ వింకరుల లహమఖ్మ భగఴింత్ణతు రణాాతున ణెలియజేషో ింథి. 
 

(6) అనలుడు – అగ న షారూుడు. 
వౄీ చినభయానింద ‘అనలః’ అనగహ ‘అగ న’ అనన అరథింలో లహమఖ్ామతుించారు. భగఴింత్ణడు అగ నషారూుడైె 
మన థేవేలలో ఉశుత్న కహతృహడుత్ూ తృహర ణాలన తులుుత్ణధానడు. 
 

(7) అనలుడు – అింత్ము లేతులహడు (అలమ్ - రహమనో  - చిఴర). 
 

(8) అనలుడు – ఎదరు లేతులహడు (అలమ్ - తురోధము). 
వౄీ షత్మథేలో లహవశఠ  చెనన అరహథ లు: 
అలమ్ - రహమనో  - త్ానో  ఴచన – అింత్ణలేతులహడు అనలుడు. 
అలమ్ - లహరణా - తురోధము, ఎదరు – ఆయనన ఎథిర ించేలహడు లేడు గనక ఆయన అనలుడు. 
ఇిందకు వాత్ణలనిండి ఉథాసరణలు –  

అధరా 5.11.4 – న త్ాదనమః కవిత్రోన మేదాయా దవరో లహరుణా షాదాలహన్. 
అధరా 13.4.16 – న థిాతీయో న త్ాతీయః. 
ఋగ్ 10.48.5 – అసమ్ ఇింథోర  న రహజిగమే. 
ఋగ్ 8.93.4, అధరా 20.11.2.1, యజుర్ 33.35 – షరామ్ త్థిిందర ణ ేలహవే. 
 

(9) అనలుడు – త్న దరశనిం థాారహ భకుో లన ునరుజీువిింజేయులహడు (అన్ - తృహర ణధన). 
వౄీ కాశుదతో్ భరథాాజ ూర ోగహ లనరే అరథిం చెతృహరు. 
అన్-తృహర ణధన-జీవిించట; ఉధాథి షఽత్రము (1.106) ‘ఴావహథ ిభయవృచత్’ రకహరము – ఆనయతి షముజీుఴయతి 
త్ః కాళహన్ షాజధాన్ షాదరశధనన ఇతి అనలః. త్షసఴలన కావృించిన షాజనలకు (భకుో లకు) త్న 
దరశనిం రవెహథిించి తిర గ  లహర తు ునరుజీువిింజేవేలహడు అనలుడు. 
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717. దరవే 

గరామున అణచలహడు. 

ఓిం దరఘ్నన నమః 
 

దర - దాప్ - సరి మోసనయోః - ఆనింథిించట, గర ాించట; వే - వేన్ - చింుట; గరాింణో మథిించినలహర  
గరహాతున అణచిలనవేలహడు ‘దరవే’.  
 

వౄీ భటటు లు రణేమకింగహ, థేలహషర గరహాణిన అణచిలనవేలహడు, అతు చెతృహరు. 
గోఴరధనవెత మదధరణ ేతృహర జ త్ ర గశీ ే

బాణ థోరదిండ శిండాధాిం ఖ్ిండధాథౌ త్థా 
థేలహధాిం ల  ైదరమాత్రిం సత్లహషమ ష దరవే 

గోఴరధధోదధరణమునింద, తృహర జ ణాసరణమునింద, బాణాషరుతు భుజ లన ఖ్ిండిించినుడు – ఇలా 
థేలనింథరా దల గరామున అణచినలహడు దరఘునడు. 
 

వౄీ వింకరుల లహమఖ్మ – ధరభమారగింనిండి ల ైథొలగేలహర  గరహాతున అణచిలనవేలహడు దరఘునడు. ఴమకుో లు త్మ 
ర భుత్ణలు ణెలివకొనకుిండా రఴర ోించినుడు లహర లో గరాిం నెరుగుత్ణింథి. లహర క  అడుింకులు కలిగ ించడిం 
థాారహ భగఴింత్ణడు లహర  గరహాతున అణచిలనవెహో డు. అలాగే థేవేతుకర, ఆత్భకూ భ దిం ణెలియకుిండా ఉింటే 
గరాిం నెరుగుత్ణింథి. 
 

వౄీ షత్మథేలో లహవశఠ  – జీఴులు ణాము భగఴింత్ణతునిండి లనరుగహ త్లచినుడు గర ాత్ణలౌణారు. దఃఖ్ము, 
కశుమ కలిగ నుడు కొించెిం గరాిం నవృషో ింథి. 
 

718. దరదః 
- (త్న భకుో లకు) గరామున కలిగ ించలహడు. 
- (యాదఴులకు) గరామున కలిగ ించినలహడు. 
- అతునింటిలో అిందమున, ఆకరిణన కలిగ ించలహడు. 
- ధరభమారగమున నడచలహర క  గౌరఴ రతిశులు కలిగ ించలహడు. 

ఓిం దరథాయ నమః 
 

వౄీ కాశుదతో్ భరథాాజ – దరో సరిః, త్మ్ వెహతిాకేభయమ దథాతి ఆణాభనమ్ రదరశయ ఇతి దరదః. దరము 
అనగహ షింణోశము. త్న దరశనము థాారహ తుజమ ైన భకుో లకు షింణోశము, గరాము కలుగజేయులహడు 
దరదడు. భగఴదనభఴము భకుో లకు ఎనలేతు గరామున కలుగజేయున.  
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వౄీ రహదాకాశుళహవో  ి– (దరో గరాః) భగఴింత్ణడు త్న భకుో లకు గరాము రూింలో బలాతున రవెహథివెహో డు. 
అలాింటి గరాబలింఴలోధన  సనమింత్ణడు వత్మభన ల దకడాతుక  వెహగరహతున లింఘ్ ించాడు. రహఴణుతు 
య దట తురబయింగహ మాటాో డాడు. 
 

మధరహయాిం యాదలనభమః మధతృహధాథధిా త్త్ః 
దరిం చ దతో్ణా ధోమవెౌ దరదః ర కరర ోత్ః 
మధరహనగరింలో యాదఴులు మధతృహనిం చేవ గర ాించేలా చేవనలహడు గనక దరదడు. వౄీకాశణు డు 
మధరహనగరహతున  దరేఫధమింగహ రూతృ ింథిించాడు గనక థాతుక  వత్ణర భయిం లేద. ఆ నగరింలో వెహక్షాత్ూో  
రమేవారుడయన వౄీమధానరహయణుడే లహషథేఴుతు రూింలో ఉధానడు. అత్తుణోతృహటట వింఖ్ దభ 
తుధలుధానయ. తృహర జ త్ము ఇకకడే ఉననథి. ఇతున కలిగ న యాదఴవీరులు మధతృహనిం చేవ మణోెక క 
గర ాించారు (డా. కోీవి తృహరథవెహరది). 
 

వౄీ చినభయానింద – భకుో లు గరాింఴలన త్మ ధరభమారగనిండి ఏమాత్రిం బ షకరు. ఇలా గరామే లహర క  రక్షణ 
అఴుత్ణింథి. 
 

ధరభచకీము రచయత్ – కతోిఴలె గరాముకూడా రెిండుల ైుల దధ ైనథి. ణాన విశణు భకుో డైెనిందకు 
గర ాించే భకుో డు త్థాారహ మర ింత్ ఆదామతిభక రగతి వెహదివెహో డు. ఇకకడ లభిించే గరాము భగఴణేసఴ ఴలన, 
తురభలమ ైన మనష ఴలన, షత్పలిణాతునచేచ థవక్ష ఴలన కలుగుచననథి. 
 

వౄీ షత్మథేలో లహవశఠ  – దాప్ - సరి మోసనయోః; దరము - ఆకరిణ, అిందము. రతిఴషో ఴులోతు అిందము, 
ఆకరిణ విశణు ఴు రవెహథిించినథే. ఈ ఆకరిణ అధనథి చిందర వుకుీల థాారహ షింభవిషో ింథి. ఆ చిందర వుకుీలు 
భగఴత్సవరూతృహలే. 
 

వౄీ నెమభరహజు రహజ రహఴు – ఇచచట ‘దర’ వబదమునకు గౌరఴము, రతిశు అతు అరథము. ధరభమారగమున 
నడచ షజునలకు గౌరఴము, షతీకర ో, రతిశఠ న కలిగ ించలహడు ధారహయణుడే యగుట చేత్ ‘దరదః’ అన 
ధామమున దామత్ఴుమడగున.  ఈ ధామమునకు మరొక భాఴముకూడ చెబడున. షింషకాత్ భాశలో ‘ద’ 
అనగహ ఇచచట, ధావనము చేయుట అన రెిండరహథ లు ఉధానయ. షజునల మనషలో అుడుడు 
కహనఴచచచిండు అసింకహరహథి దరుగ ణములన సర ించలహడు వౄీసర యేగహన ‘దర-దః’ అన ధామమున 
రవదధ డగున. 
 

కొతున ుషోకహలలో ‘అదరదః’ అధన తృహఠహింత్రిం కూడ కహనఴచచచననథి. 
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వౄీమథార మాయణము – షిందరకహిండము  (గీణా నెరస్, గోరఖ్ ూర్ లహర  రచరణనిండ)ి 
 

(1-39,40,41,42,43)  
లహనరహన్ లహనరళేశీఠ  ఇదిం ఴచనమబరవీత్ 

యతా రహఘఴ తురుభకో వశర వశవషన వికీమః 
గచేాతో్దా దగభువహమభు లింకహిం రహఴణతృహలిత్మ్ 

న శ  దరక్షామభు యథి ణాిం లింకహయాిం జనకహత్భజ మ్ 

అధనధ ైఴ శ  లనగేన గభువహమభు షరహలయమ్ 

యథి లహ తిరథిలన వణాిం న దరక్షామ మమకాత్వమీః 
బథాధ వ రహక్షషరహజ న మానయవహమభు రహఴణమ్ 

షరాతా కాత్కహరోమऽస మేవహమభు షస వత్యా 
ఆనయవహమభు లహ లింకహిం షముణాటమ షరహఴణామ్ 

ఏఴముకహో వ త్ణ సనమా ధాానరహ ధాానరోతో్మః 
 

వెహగర లింఘనమునకు ముింద, లహనరళేశీణఠ డెైన సనమింత్ణడు అింగథాథి లహనరులణో ఇటోధ న – లహయులనగమున 
వెహగ తృత ఴు రహమబాణముఴలె ధనన భుక కలి లనగముగహ రహఴణుతుచే తృహలిింబడుచనన లింకకు ల ఱళెదన. అచచట 
జ నకరమాత్న కహించజ లతుచ  ోఅథే లనగమున షరలోకమునకు తృత య దన. ఆ షారగమున కూడ వణాథేవితు 
దర శింతుచ  ోరహక్షషరహజెైన రహఴణుతు అఴలీలగహ బిందిించి, తీవకొతు ఴచెచదన. ఏథి ఏమ ైనన కాత్కాత్ణమడధ ై వత్ణో 
షవే తిర గ ఴచెచదన. లేతుచ  ోరహఴణుతుణో షవే లింకన నెక లిించికొతు తీవకొతు రహగలన. 
 

సనమింత్ణతు తృహర రధన (13.59)-  
 

నమోషో  రహమాయ షలక్షభణాయ 

థేల ైమచ త్వెైమ జనకహత్భజ య ై 
నమోషో  రుథేరిందర యమాతులేభయమ 
నమోషో  చింథరా రక మరుదగణేభమః 
 

(42-33,34,35,36) మర యు (43-8,9, 10,11) – సనమింత్ణతు జయఘోశ 

జయత్మతిబలో రహమో లక్షభణవచ మవేబలః 
రహజ  జయతి షగీీలో రహఘలనణాభితృహలిత్ః 
 

థావెత సిం కోషలేిందరషమ రహమవెహమక ోశు  కరభణః 
సనమాన్ వత్ణర వెైధామధాిం తుసధాో  మారుణాత్భజః 
న రహఴణ షసషరిం మే యుథేధ  రతిబలిం భలనత్ 

వృలాభిషో  రసరత్ః తృహదనెైవచ షసషరవః 
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అరధయణాా ురీిం లింకహిం అభిలహదమ చ మ ైతిలీమ్ 

షమాథాధ రోధ  గభువహమభు భుశణాిం షరారక్షవెహమ్ 

 

మవేబల షింననడెైన వౄీరహమునకు జయము. భుక కలి రహకీమళహలియ ైన లక్షభణవెహాభుక  జయము. వౄీరహమునకు 
విదేయుడు, క ఴకింధకు రభుఴు అయన షగీీఴునకు జయము. అషవేయ వూరుడు, కోషల థేవు రభుఴు అయన 
వౄీరహమునకు ధనన థాషడన. లహయుుత్ణర డన. ధా నేరు సనమింత్ణడు. వత్ణర వెైనమములన రూుమాులహడన. 
లనయ మింథి రహఴణులెైధా గహతు యుదధ  రింగమున నధ నథిర ించి తులుఴలేరు. లనలకొలథి వృలలణోడన, 
ఴాక్షములణోడన షకల రహక్షషలన, లింకహుర తు ధావనిం చేవెహో న. రహక్షషలిందరూ ఏభూ చేయలేక చఽషఽో  
ఉిండెదరు గహక. ధనన ఴచిచన తుతు ముగ ించకొతు, వణాథేవిక  నమషకర ించి ల ళణాన. 

వౄీ లహషథాషవెహాభు (లహవిలికొలన షబాఫరహఴు) ణలెుగువతే్ – మిందరము 
 

భొృకెకద రహమచిందర నకు మోడెచదఁ గేలు షభుత్ర టిుక న్ 

భొృకెకదఁ దథిాశేస త్నఽజకు వౄీరఘురహము థేవిక న్ 

భొృకెకద ధరభ లహషఴ మరుదగణ మారుత్ రుదరతృహలుక న్ 

భొృకెకద షఽరమ చిందర లకు భొృకెకదఁ థామరవెహో షఽతిక న్ 

 

జయము జయింబు రహమునకు వెహర రహకీమ ధనమమూర ోక న్ 

జయము జయింబు విథిాశద షసమ త్రవా షభుత్ర టిుక న్ 

జయము జయింబు థావరతి షింర తృహలిత్ణఁడౌ ఴలీముఖ్  ో

చచయ తి షఽరమ ుత్ణర నకు వెహసష వికీమ కరర ో ళహలిక న్ 

 

థాషఁడ షరా షదగ ణ విణాన మధోసర రహమమూర ోక న్ 

గోషల థేవ ఴలోభుకున్ సత్ వత్ణర ఁడ లహయుుత్ణర ఁడన్ 

ధా షర గహరు షింగరమునన్ దవకింఠులు లనఴురేతుయున్ 

లహవ యడింత్ణ రహల దర మతృహళుల ధన సనమత్సమాఖ్మఁడన్ 

 

ధాింషింబుఁ జేవ లింకన 
శ ింవించి షమషో రహక్షవేిందర ల వణా 
సింవయానకు భొృక క ర 
వింవత్ గతిిం జధ ద భుడుక షకల షరహరుల్. 
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719. అదాోః 
     దాోః 
- ఏమాత్రము గరాము లేతులహడు. 
- యళలథాథేవి లాలనముఴలన గర ాించినలహడు. 
- షచిచథానిందమ ైన త్న షారూము అధన అమాణాతున తృహనిం చేయుటచే భుక కలి ఆనింథిించినలహడు. 
- ధరభమున రక్షిించినిందన గర ాించలహడు. 

ఓిం అదాతృహో య నమః 
ఓిం దాతృహో య నమః 
 

వౄీ భటటు లు ‘అదాోః’, ‘దాోః’ అధన రెిండు ధామములకు లహమఖ్ామనిం చెతృహరు. వౄీ వింకరులు ‘దాోః’ అధన 
ధామమున మాత్రము గశీ ించి లహమఖ్ామతుించారు. 
 

అదాోః 
న దాోః అదాోః. గరాము తృ ిందతులహడు అదాుో డు. ఇిందకు వౄీ భటటు లు మవేభారత్ింనిండి 
ఉథాసర ించారు. (షభారాము 51.28) 
ఏఴిం విదాతు కరహభణ ికాణాా గరుడలహసనః 
న విషభయిం ఉతృహగమత్ తృహరమేఴేఠ యన ణజేవెహ 
ఆ గరుడలహసనడు ఇటిు నలు చేవకూడా, త్న రమ ణేజషస కహరణింగహ, కొించెిం కూడా గర ాించలేద. 
 

వౄ ీలహవశఠ  – అింణా ఆయన తుయింత్రణలో ఉింటటింథి. కనక భగలహనడు ఎుడఽ తుయమాలన 
అతికభీుించతు అదాుో డు. 
 

దాోః 
వౄీ భటటు ల లహమఖ్మ – యళలథా నింద లాలన దాోః. యళలథా నిందల లాలనముఴలన షింణోశముణో 
గర ాించినలహడు దాుో డు. 
 

వౄీ వింకరుల లహమఖ్మ – వెహాణాభమాత్ రవెహవెహాదధాత్ తుత్మ రముథణిో దాోః. తుజమ ైన షచిచథానింద షారూ 
రవెహమాత్మున ఆవెహాథిించి త్నభయుడైెనలహడు దాుో డు. 
 

వౄీ కాశుదతో్ భరథాాజ – తుత్మిం సరిమయాత్ దాోః. గరారశ త్ణాాత్ దాోః. షథా షింణోశింగహ ఉననిందన 
దాుో డు. గరాము లేనిందన దాుో డు. 
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76ఴ ళలో కము - 15 ఴ నజేీ 

వౄీ రహదాకాశు ళహవో  ి– రమేవారుడు దశుజనలన అణచి ధరభమున రక్షిించినిందన గర ాించినలహడు గనక 
దాుో డు అయామడు. 
 

వౄీ లహవశఠ  – దాప్ - సరి మోసనయోః. దాయతి ఇతి దాోః. జగత్సాఴు , రమ షత్మము ఴింటి 
అదబత్మ ైన విశయాలన గుర ించి మనలన ఆవచరమరచి, జ ా ధోనభఖ్లన చేయులహడు దాుో డు. ఆలా 
జ ా నింథాారహ మోసిం నవృషో ింథి.  ‘విళలకః’, ‘ళలకధావనః’ ధామములఴలెధన ‘దాోః’, ‘అదాోః’ ధామములన 
జింటగహ ర గణిించఴచచన. ఈళహలహవెత మతుశత్ణో లో ‘త్థజేతి త్ధ నైజతి ..........’ ఴింటి లహకహమలు కూడా ఇలా 
ఴమతిరేకమతునించే భాలహలన షింఘటిత్ రువెహో య 

 

720. దరధరః 
ధర ింజ లతులహడు, టురహతులహడు. 
- బాలకాశణు తుఴలె టురహతులహడు. 
- దరోమధధాథి దశణు లకు బిందిింజ లతులహడు. 
- దారణ చేయుటకు కశుమ ైనలహడు. షవృక్షిత్మ ైన మనషనకు మాత్రమే దామనమున తులిచియుిండులహడు. 

ఓిం దరధరహయ నమః 
 

ఈ ధామము రెిండుమారుో  షో తిింబడున. 
29ఴ ళలో కము. 267ఴ ధామము . దరధరః – షభుజో దరధరో లహగభీ మశిేంథోర  ఴషథో ఴషః 
76ఴ ళలో కము. 720ఴ ధామము . దరధరః – దరవే దరథో దాతృతో  దరధరోऽతా రహజిత్ః 
 

29ఴ ళలో కింలోతు ‘దరధరః’ ధామమునకు చెనన అరహథ లు – 

వౄీ భటటు లు – ఆబడతు బలము కలలహడు (ఎదరు లేతులహడు). 
వౄీ వింకరులు – దారణకు కశుమ ైనలహడు (గొ యోగులకు మాత్రమే దారణకు అిందలహడు). భర ింరహతులహడు 
(ఆింత్టితూ ఆయధన భర ించన). 
  
ఇక ఈ 76ఴ ళలో కింలోతు ‘దరధరః’ ధామము విఴరణ. దః - దఃఖ్ేన - చాలా కశుింగహ; దా - దారణే - ధర ించట, 
టటు కొనట, తులబ టటు ట. కనక ‘దరధరః’ ధామమునకు రెిండు రదాధారహథ లుధానయ. (1) చాలా కశుింభూద 
మనషలో దారణ చేయబడులహడు. వౄీ వింకరులు, ఇత్ర లహమఖ్ామత్లు ఈ అరహథ తున తీషకొధానరు. 
(2) (ళహరీర కింగహ) టురహతులహడు (అయన చితునకాశణు డు). వౄీ భటటు లు ఈ అరహథ తున గశీ ించారు. 
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వౄీ భటటు ల లహమఖ్మ – బాల లీలాథ ిరషింగేశణ మతో్ మాత్ింగణాాత్ ణాభామమ్ దరధరః దరహార చించల చేఴఠ త్ః. 
త్న బాలమలీలాచేశుల షమయమున, చితునకాశణు డు మథిించిన ఏనగుఴలె యళలథానిందలకు టురహతులహడైె, 
దరధరుడైె యుధానడు. 
బాలలీలా రషింగేశణ యళలథా నింద లాలధాత్ 

దాతృత  మణోో  భలనణాో భామిం దరగ రసో  దరదరోమత్ః 
చిననత్ింలో ఆటలాడేటుఉ వౄీకాశణు డు అలోర  చేవధా యళలథానిందలు  అత్తుతు వృక్షిింలేద. నైెనెచచ 
లాలిించారు. అిందచేత్ గర ాించి, దాుో డైె, టువకమముకహతులహడైె, దరధరుడైెయుధానడు. 
 

వౄ ీభటటు లు విశణు ురహణిం (5.6.15) నిండి ఉథాసర ించారు.  యళలద చితునకశణు తు రోటిక  కటిులనవ ఇలా అననథి 
– ఓ చిలినలహడా! ఇుడు తృహర తృత గలలనమో చఽు. 
 

మరొక విధింగహ – దరోమధనతుఴింటి దశణు లకు ఏవిధింగహనఽ తుగశీ ింజ లతులహడు దరధరుడు. ఇిందకు 
వౄీభటటు లు మవేభారత్ింనిండి ఉథాసర ించారు  
ఇమిం శ  ుిండరకీహక్షిం జిధాక్షింతి అలమధేషః 
టధేాగ న రజాలిత్ిం యతాబాలో యతాऽబలాః – ఉథోమగరాము 129.16 

రజాలిించచనన అగ నతు బాలబాలికలు గుడు నేలికలణో టటు కోఴడిం వెహధమిం కహద. అలాగే ఈ అలబుదధ లు 
వౄీకాశణు తు టటు కొనలేరు. 
 

దరగ రసః తృహణధిా లహయుః దషరశః తృహణధిా వళౌ 
దరధరహ ాతవా  మూరహధ ా దరగ రసః కవేలో బలాత్ – ఴనరాము 309.28 

లహయుఴున చేత్ణలణో బిందిింలేము. చిందర తు ణాకలేము. భూభుతు త్లనైె ధర ింలేము. అలాగే కేవఴుతు 
బలింణో టటు కొనలేము. 
 

వౄీ వింకరుల లహమఖ్మ – భగఴింత్ణడు ఎధోన జనభల దామనిం, షవృక్షిత్మ ైన త్ిం థాారహ మాత్రమే మనషలో 
తులిచియుింటాడు గనక దరధరుడు. ఇిందకు గీత్నిండి ఉథాసర ించారు. 
కేోళలऽదకి త్రవేోవహమ్ అఴమకహో షకోచతే్వెహమ్ 

అఴమకహో  శ  గతిరుద ఃఖ్ిం థసేఴథబిరలహమణే – గీత్ 12.5 
కహతు షచిచథానింద ఘన తురహకహర రబరసభమునింద ఆషకోచిత్ణో లు అయనలహరు త్ణారానోకెై చేయు వెహధన 
భుక కలి వమీణో కూడినథి. ఏలనన థేవేభిమానలకు అఴమకో రబరసభ తృహర నో  కశుమే. 
 

వౄీ షత్మథేలో లహవశఠ  – దఃఖ్ేన ధరుో మ్ వకోమ దరధరః. ఎింణో కశుించే దారణ చేయబడులహడు దరధరుడు.   
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వౄీ కాశుదతో్ భరథాాజ – దఃఖ్నే ఆయావనే దిరయణ ేఅ-షమాశ త్-మానవెైః ఇతి దరధరః. ఎింణో తుగసీము, 
రళహింత్త్, వృక్షణ ఉననలహర కే అతికశుింనైె దారణ చేయబడులహడు దరధరుడు. 
 

అథ్ః 
 

దరధరోऽతారహజిత్ః – ఇకకడ ‘దరధరః’ ధామము త్రులహత్ ‘అథ్’ వబదము ఴచిచనథి. ఇలా లహకమిం మధమలో 
‘అథ్’ వబదిం రహఴడిం జరగ ణే అథి మింగళలహకమిం అఴుత్ణింథి. అతేతి గిీంధమదమే మింగళమ్ – అతు వౄీ బలథేఴ 
విథామభూశణ అధానరు. ఆనేు షింషకాత్ తుఘింటటఴు రకహరము ‘అథ్’, ‘రణఴము’ ఒకేమారు షాఴు ఆథిలో 
బరసభముఖ్ింనిండి ల లుఴడాు య. కనక ‘అథ్’వబదము మింగళషఽచకము. 
ఓింకహరవచ అథ్ వబధవచ  థాాలనణౌ బరసభణాః ురహ 
కింఠిం భిణాా వితురహమణౌ ణనే మింగలుకహఴుభౌ 
 

721. అరహజిత్ః 
- అజయమ రుగతులహడు. జయింరహతులహడు. రహజయము రహతూయతులహడు. 
- థేఴుతు రక్షణలో ఉననలహర క  అజయిం లేద. 

ఓిం అరహజిణాయ నమః 
 

ఈ ధామిం రెిండుమారుో  ఴషో ింథి. 
76ఴ ళలో కము. 721ఴ ధామము. అరహజిత్ః – దరవే దరథో దాతృతో  దరధరోऽతారహజిత్ః 
92ఴ ళలో కము. 866ఴ ధామము. అరహజిత్ః – అరహజిత్షసరాషసో  తుయధాో ऽతుయమోऽయమః 
 

జీ- జయణే- జయించట; న రహజిత్ః కథాన కధేాన ఇతి అరహజిత్ః. ఎఴర చేత్న, ఎుడఽ, ఎలాగూ 
రహజిత్ణడు కహతులహడు అరహజిత్ణడు. వౄీ భటటు లు అధనక ఉథాసరణలు ఇచాచరు – 

 

ఏకమ్ సతుశమవ ర ుమ్ గరుింత్మ్ త్ిం మవేమాదే 
న త్ణ త్మ్ తృహర రథయవమేకమ్ రక్షమణ ేష మవేత్భధా  
యమ్ అసృరేా ద విదవత  లహరహసమ్ అజిత్మ్ సర మ్ 

ధారహయణమ్ అచిింత్మమ్ చ ణేన కాఴేున రక్షమణే – మవేభారత్ము. ఉథోమగరాము 129.40 

ఇిందర డు కరుు తుణో అధానడు – జరుగబో యే మవేయుదధింలో గర ుించే ఒక మవేవీరుతు సత్ిం చేయడాతుక  
కహఴలవన వక ోతు ఇషో ధానన. కహతు ఆ మవేవీరుడు అరుు నడు కహడు. ఎిందకింటే అరుు నతు మవేత్ణభడైెన 
వౄీకాశణు డు రక్షిషో ధానడు. ఆ కాశణు డే వౄీఴరహవేఴణారిం ధర ించిన,  అజిత్ణడైెన, ధారహయణుడతు విజాులు చెనే 
వౄీసర యే. 



వీౄ విశణు  షసషరధామ వెతో త్రము - విఴరణ 

76ఴ ళలో కము - 18 ఴ నజేీ 

 

అజయామన్ ళహచన అఴదామన్ వచ లహరయశమవ ణాన్ యుదవ 
ఋణ ేఅరుు నమ్ మవేబాసృమ్ థేల రైన దరహషదమ్ 

యమ్ ఆసృః అభుత్మ్ థఴేమ్ వింఖ్ చక ీగదాధరమ్ 

రదానః వెత ऽషోవిిదవహమ్ ణేన కాఴేున రక్షమణే – మవేభారత్ము. ఴనరాము 260.75 
రుదర డు జయదరధతుణో అధానడు – యుదధింలో తూఴు మవేబాసృడైెన అరుు నతు త్కక ఇత్ర 
మవేవీరులన తురోదిింగలఴు. వింఖ్ చక ీగదాదార య ైన, ణెలియజ లతు భగఴింత్ణడైెన కాశణు డే షాయింగహ 
అరుు నతు కహతృహడుత్ణధానడు. 
 

భీశభథోరణాదలు కూడా ఇథే విశయాతున చెతృహరు. విశణు ఴు గనక తృహిండఴులకు రక్షకుతుగహ లేకతృత ణే 
తృహిండఴులన షలభింగహ తుర ుింఴచచనట. 
ధర ఴిం ల  ైబార సభణ ేషత్మిం ధర లహ వెహధ షననతిః 
వౄీర్-ధర లహ చాన దక్షశేణ ధర లో ధారహయణ ేజయః 
బరా సభణులచెింత్ షత్మము, వెహధఴులచెింత్ వినయము, దక్షులఴదద షింద ఉననటటో గహధన త్క 
ధారహయణుతు చెింత్ విజయిం ఉింటటింథి. 
 

యషమ త్ాిం ురుశలహమఘ ొముజగ భలహన్ 

ధర ఴ ఏఴ జయషోషమ న త్వెహమవో  రహజయః 
అరుు నడు అధానడు – కావహు ! నఴుా ఎఴర క  వెహరదిగహ ఉింటాలో లహర క  విజయము తువచయముగహ 
కలుగుత్ణింథి. రహజయము కలుగద. 
 

వకోో ऽసిం ధననెకైనే తుసింత్ణర ిం షరాతృహిండలహన్ 

యథేా వహిం భలనథోగ తృహో  విశణు ః కహరణూరుశః 
కరుు డు అధానడు –  కహరణ ురుశణడైెన వౄీకాశణు డు తృహిండఴులకు రక్షణగహ ఉధానడు. అలా కహకుింటే 
తృహిండఴులన ఒకేఒకక బాణింణో చింుణాన. 
 

యత్ర యోగవేారః కావతు  యత్ర తృహరోథ  ధనరధరః 
త్త్ర వౄీర్-విజయో భూతిర్-ధర లహ తూతి రభతిరభమ – గీత్ 18.78 & వౄీ విశణు  షసషరధామము ఉతో్ర నఠ క. 
షింజయుడు అధానడు – ఓ రహజ ! యోగేవారుడైెన వౄీకాశుభగలహనడు, గహిండీఴ ధనరహధ ర య ైన అరుు నడున 
ఉిండుచోట షిందలున, షరావిజయములున, షకలెైవారమములున, షవథరమ ైన తూతియున ఉిండున. 
ఇథి ధా తువృచత్మ ైన అభితృహర యము. 
 

వౄీ భటటు లు ఆయురేాద చరకషింశ త్మునిండి కూడా ఉథాసర ించారు – 
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యతాऽసమ్ ధాభిజ ధాభు లహషథలేన రహజయమ్ 

మాత్ణవచ తృహణగిసీణమ్ షముదరషమ చ ళలశణమ్ 

ఏణనే షత్మలహకమేన వచమణామ్ అగథోసమయమ్ 

లహషథేఴునకు రహజయము లేద. ధా త్లోి విలహసము ధనన చఽడలేద. షముదరము ఎిండితృత ద – ఈ 
లహకమములు ఎింత్ తుజమో ఈ ఆయురేాద ళహషోిము కూడ అింణే తుజము, షత్పలథాయకము అగుగహక. 
 

ల ైత్రణింలో విశసరణమ ైన మింత్రింలో భాగిం – 

రణానకర ఇఴ అక్షోభయమ శ మలహతుఴ అచలః 
జ త్లనథా ఇఴ అధావత మ ధారహయణ ఇఴ అజయేః 
షముదరము క్షోభిింరహతుథి, శ మఴత్రాత్ము తువచలమ ైనథి. అగ న షభూనింరహతుథి. ధారహయణడు 
అజేయుడు. అయనటోే ఈ మింత్రము విశమున సర ించన గహక. 
 

వౄీ భటటు లు ఇింకహ రహమాయణ మవేభారణాలనిండి ఉథాసర ించారు –  

యుదధకహిండ 114.15 – అజయమః ళహవాణో ధర ఴః. 
యుదధకహిండ 120.14 – అజిత్ః ఖ్డగధాక్ 

భారత్. ఉథోమగ. 6.79 – యణో కాశు షోణో జయః. 
 

వౄీ వింకరుల లహమఖ్మ – అింత్ః వత్ణర ఴులెైన కహమాథి అర శడారహగ లు గహతు, బాసమవత్ణర ఴులెైన రహక్షవెహదలుగహతు 
భగఴింత్ణతు జయింలేరు. కనక వౄీసర  అరహజిత్ణడు. 
 

వౄీ షత్మథేలో లహవశఠ  – ర ఏఴ కవృచధానవో  - న థిాతీయో న త్ాతీయః ఇతి అధరా ఴచధాత్ - త్వెహభత్ 
రహజిత్ాషమ అషింభలహత్ భగఴత్ః అరహజిత్ ఇతి ధామాన షింకరరోనమ్ ఉదమణే – భగఴింత్ణతుకింటె ‘ర’ 
లేద. ఆయనఴింటి మరొకరు లేరు. కనక ఆయనన మరొకరు జయించే రషకేో లేద. కనక ఆయన 
అరహజిత్ణడు. 
  
వౄ ీకాశుదతో్ భరథాాజ – న రహజిత్ః కథాన కేధాన ఇతి అరహజిత్ః. 
 

వౄీ షత్మషింధతీరథ యతిరహజ ఈ ధామమున ‘అ-రః-అజిత్ః’ అతు అభిఴర ుించారు. 
న విదమణ ేర-ఉతో్మో యవెహభత్ ఇతి అరః 
అరవచ అవెౌ అజిత్వచ ఇతి అరహజిత్ః 
ఆయనకింటె గొలహడు లేనిందన ఆయన ‘అరః’. మర యు ఆయనన జయించేలహడు లేనిందన 
ఆయన ‘అజిత్ః’. ఇలా భగఴింత్ణడు అరహజిత్ణడు. 
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వౄీ చినభయానింద – ఈళహలహవెత మతుశత్ణో  – ధ ైనద్ థలేహ ఆునలహన్. థేఴత్లు కూడా థాతుతు 
అదిగభుించలేరు. ఆళహ మోసముల బలిం థేఴత్లకు కూడా బలమ ైనథి. కహతు ధారహయణుతుక  అలాింటి 
షమషమలు లేఴు. (థేఴత్లకు కూడా ఴవిం కహతు నలు ఆయనకు షలభిం?).  
 

866ఴ ధామము – అరహజిత్ః – భగఴింత్ణతు రక్షణలో ఉననలహర క  రహజయిం ఉిండద. మవేభారత్ింలో 
కౌరఴులధ దరొకనన తృహిండఴులు కాశణు తు రక్షణలో ఉధానరు. కనక అింతిమ విజయిం లహర ధన ఴర ించిింథి. ఈ 
విఴరణకూ వౄీ భటటు లు మవేభారత్ింనిండి నెకుక ఉథాసరణలు చెతృహరు. 
 

యషమ మింతీర చ గోతృహో  చ షసాచెచైఴ జధారదనః 
సర ః ణెైిలోకమధాధః షన్ క మ్ న త్షమ తుర ుత్మ్ 

ఎఴర కెైణే భగలహనడైెన వౄీసర  మింతిరగహన, భుత్ణర తుగహన, రక్షకుతుగహన ఉధానడో అలాింటిలహరు జగత్ణో లో 
జయింలేతుథి ఏముింథి? 
 

 
 

 

(1) వీౄ నరవింసన్ కాశుమాచార  ఆింగో రచనకు ఇథ ిణలెుగు అనలహదము.  
(2) భగఴథవగ త్ ళలో కముల ణాత్రమము గీణానెరస్, గోరఖ్ూర్ రచరణనిండి.  
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విఴవభూరతోయమహాభూరతోరదీోభూరతోయభూరతోభాన్ |  
ఄధకేభూరతోయళయకోః ఴత్భూరతోః ఴణాననః || (77) 

 
 
 
 

 

 

722. విఴవభూరతోః 
- విఴవమే త్న ఴరదయంగస కఱలసడు. 
- బకతో ఱ భనశఱత, కనూఱఱో రలేశంచీ శందయయూుడు. 
- విఴవభు యూంఱో భామాఴక్ూో కఱలసడు. 
- ఄంత్టా భామన కయౌగతంచీ యూభు కఱలసడు. 

ఒం విఴవభూయోయ ేనభః 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసయఖ్య – బగళంత్ణడు ఄతుూ జీళుఱమంద అత్మగసననూలసడు గనక విఴవభూరతో . ఄషభాణామ 
గుడాక్ఴే శయవబూణాఴమవహిత్ః (గదత్ 10.19). ఇ క్సయణం చీత్ధే తృత రసటాఱఱో ఫఱళంత్ణడీ ఎుృడ గెఱలసఱతు 
ఱేద. క్ోభాయు ఫఱశీనడు గెఱతస్సో డు.  
తియుల ైమోళి 6.9.7 – తూలే శభశో కయమఱత. తూలే శభశో కయమఱన అచరతంచీ ఱోకభు. తూలే శకఱ జీళుఱకత 
అత్మళు. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ లసయఖ్య – విఴవమ్ భూరతోః ఄశయ శరసవత్మకణావత్ ఆతి విఴవభూరతోః. బగళంత్ణతుక్ూ విఴవమే 
శవయూభు. అమధే ఄందరతక్ూ అత్మ. కనక అమన విఴవభూరతో. 
ణైితో్రదమాయణయకభు 10.13 – విళసవణామనమ్ రసమణమ్. 
ణైితో్రదమాయణయకభు 10.14 – ఉయువరతే్మ్ వియూతృసక్షం విఴవయూతృసమ ల  ైనమోనభః. 
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ధయమచకీభు యచయత్ – బగళంత్ణతు విఴవయూభు గురతంచి ణియౌవహక్ోళడాతుక్ూ ఄయహత్, స్సి య క్సలసయౌ. 
బగళదాయనంణో థాతుతు స్సద ంచళచున. 
 

శ్రీ కఽవుదతో్ బయథావజ – ‘విశ్’-రలేశంచట. విఴతి భధో నమధాతు శణామ్ ఆతి విళసవ, త్దఽశ్ర కభతూమ 
భూరతోః మశయ ఆతి విఴవభూరతోః. శజజనఱ భనశనంద, కనూఱమంద రలేశంచీ (అకరతషంచీ) 
కభతూమమ ైన భూరతో విఴవభూరతో. 
 

శ్రీ శత్యథీలో లసవహవఠ  – భూరసా - మోష శభుచారామయో - తుఱకడ క్ోఱోృళుట; భూరతో - భామాయూ 
విమోశిక్సఴక్ూోః - మోశింజేము భామ.  
విఴవమళే భూరతోః అక్సరో మశయ శః విఴవభూరతోః.  
విఴవమళే భామా విమోశకి్సఴక్ూో మశయ శః విఴవభూరతోః. 
విఴవశయ మోశకి్స ఴక్ూోః మశయ శః విఴవభూరతోః 
ఄనగస – విఴవమే యూభుగస (అక్సయభుగస) కఱలసడు విఴవభూరతో. విఴవం యూంఱో ఈనూ భామాఴక్ూో 
కఱలసడు విఴవభూరతో. త్న భామణో విళసవతుూ కటటు ఈంచీలసడు విఴవభూరతో. 
 

శ్రీ ఫఱథీళ విథాయబూవణ – బగళంత్ణడు విఴవభూరతోయ ై  థీళ గంధయవ భానలసథ  శకఱజీళుఱఱో ఈంటాడు 
గనక ఄరసజిత్ణడు. ఆఱా శ్రీ విథాయబూవణ ‘ఄరసజిత్ః’ ధాభంణో ‘విఴవభూరతోః’ ధాభాతుూ 
ఄనశందాతుంచాయు. 
 

723. భహాభూరతోః 
- గొృథైిన, నెదీథైిన ఴరదయభు కఱలసడు. 
- గొృగస ూజతూమమ ైన అకఽతి కఱలసడు. 

ఒం భహాభూయోయ ేనభః 
 

విళ్వవక్సఴమీ భూరతోణావత్ భహాభూరతోరతతి శమఽత్ః. జగత్ణో  ఄంణా కటేయ ైన త్న ఴరదయభుగస కఱలసడు 
భహాభూరతో. శ్రీ బటటు ఱత బగళథగీ త్ (11.7) ళలో క్సతుూ ఈథాషరతంచాయు. 
ఆశ కైశిం జగత్కఽత్సనం ళసయదయ శ చరసచయమ్ 

భభథశీ ేగుడాక్ఴే! మచాునయదీరవణు మిచావహ – గదత్ 11.7 
ధా యీ యూభునంద క్ేచోట వహిత్మ ైమునూ శభశో చరసచయ జగత్ణో న చడుభు. ఒ ఄయుజ న! ఄంణీగసక 
ఆంకన తూళు చడదఱచక్ొతున లసటటనతుూంటతూ చడుభు. 
 

త్ణి్ో కైశిం జగత్కఽత్సనం రవిబక్ూో భధకేదా 
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ఄఴయ థీీళథీళశయ ఴరదర ేతృసండళశోథా – గదత్ 11.3 
అ శభమభున ఄయుజ నడు ఄ థీళథీళుతు ఴరదయభునంద ఄశంఖ్ాయకభుఱ ైన వివిధ ఫరహామండభుఱతన, 
లేరేవయుగస క్ేచోట క్ేంథగరకఽత్భుఱ ై మునూటటో   చచిన. 
 

శ్రీ తియుభంగెవమాఱీవయు. నెరతమతియుముళి – ఇ విఴవభంణా బగళంత్ణతు ఴరదయంఱో చినూభాగం. ఆంక 
అమన భహాభూరతో గురతంచి ఉశించక్ొనండు. 
 

శ్రీ కవుదతో్ బయథావజ  ‘భహా’ ఄంటే (‘నెదీ’ ఄతు క్సకతండా)  ‘ూజతూమ’  ఄధే ఄరసి తుూ లసడాయు. భషతీ 
ూజతూమ భూరతోః అకఽతిః మశయ ఆతిభహాభూరతోః.  గొృ ూజతూమమ ైన అకఽతి కఱలసడు భహాభూరతో.  
 

ధయమచకీభు యచయత్ – (1) జీళుఱకత లేయులేయు ఴరదరసఱత ఈనూటటో  ఄతునహంచిధాగసతు తుజాతుక్ూ ఄతుూ అత్మఱత, 
ఄతుూ ఴరదరసఱత భహాభూరతో ఴరదయంఱోతు భాగసఱే. (2) శఽఴహు , వహితి, శంహాయభు ఄధే రక్ూమీఱత కూడా 
భహాభూరతో ఴరదయంఱో భాగసఱే. (3) భనకత స్సధన క్ొయకత క ఴరదయం ఄళుశయం గనక బగళంత్ణడు ఴరదరసతుూ 
రస్సథ ంచాడు. ఄధేక జనమఱఱో స్సధన థావరస భనశన రతవుదుం చీశక్ొతు భహాభూరతోతు దరతశంచీ 
ఄళక్సళసతుక్ూ దగీయ క్సళచున. 
 

724. థగోభూరతో ః 
రక్సఴళంత్మ ైన శవయూభు కఱలసడు. 

ఒం థగోభూయోయ ేనభః 
 

థగతృసో  ఄతృసర కఽత్ ణజీోభయీ భూరతోః అక్సయః మశయ ఆతి థగోభూరతో ః. ఄతృసర కఽత్మ ైన (ఄస్సదాయణ, ఄదుత్మ ైన) 
ణీజశసణో రక్సశంచీ భూరతో థగోభూరతో. 
 

మతికంచిణీకన చిథగీ ో గుణధేాత్ర విళవేత్ః మత్సయవం భూరతో యవయేతి థగోభూరతోయస్ౌ శమఽత్ః. ఏయే ళశో ళు 
ఏయే గుణభుణో రక్సశశో నూథో , అ గుణభుఱతూూ త్న యూమే ఄయనలసడు థగోభూరతో.  శఽఴహుఱో 
రక్సశంచీళతూూ బగలసనతుళఱోధే ఄతు చిఫుత్ూ శ్రీ బటటు ఱత గదత్ (10.4)నండు ఈథాషరతంచాయు – 

మదయథ వబూతిభత్సత్వం శ్రీభదరతజత్మళే లస 
త్తో్థీలసళగచా త్వం భభ ణజీోऽంంఴ శంబళమ్ 

విబూతిముకోమ ైన, ఄనగస ఐఴవయయముకోభు, క్సంతిముకోభు, ఴక్ూోముకోభు ఄయన ళశో లేథైినన ధా 
ణీజశసయొకక ఄంఴభునండుయే కయౌగతనథ గస ణియౌవహక్ొనభు. 
 

కఠోతువత్ణో  2.2.15 – త్మేళ భానోమ్ ఄనభాతి శయవమ్. ఄథ  శవమభుగస రక్సశంచన భరతము 
ఄంత్టటతు రక్సశంజేమున. 
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శ్రీ ఴంకయుఱ లసయఖ్య – (1) థగతృసో  జాా నభయీ భూరతోః మశయ థగోభూరతోః. జాా నభుణో రక్సశంచ భూరతో 
థగోభూరతో. (2) వవేచామా గఽశతీ్ ణజీవ భూరతోః ఄశయ ఆతి లస థగోభూరతోః. త్న శంకఱృభు చీత్ధే 
ణీజోభమ యూభు ధరతంచినలసడు థగోభూరతో . 
 

శ్రీ చినమమానంద గదత్ (11.12)నండు ఈథాషరతంచాయు – 

థ వి శయయ శషశరశయ బలేదయగదతిిణా 
మథ  భాః శదఽశ్ర స్స స్సయత్, భాశశోశయ భహాత్మనః 
అక్సఴభున లేఱక్ొఱథ  శయుయఱత కతకభమడుగస ఈదయంచినచో ళచు క్సంతిుంజభుఱతన అ విరసట్-

యూ ణీజశసనకత స్సటట రసళు. 
 

శ్రీ శత్యథీలో లసవహవఠ  ‘థగో’ థాతుక్ూ ‘రక్సఴభు’ ఄతు భాత్రమే క్సక, ‘శృవుభు’ (థామతుథ ) ఄనూ ఄయిం 
కూడా తీశక్ొధాూయు. బగళంత్ణడు ఏథగ థామళఱవహన ఄళుశయం ఱేద గనక థగోభూరతో . ఆందకత అమన 
చినహృన ఈథాషయణ – క వో  ీగరతుణి ఄయనుడు అ చిషూభుఱత శృవుభుగస క్సనళచున. 
 

ధయమచకీభు యచయత్ – రక్సఴభుఱత రెండు విదాఱత. (1) ఫమటట క్సంతిథావరస కయౌగే రక్సఴభు (2) జాా నభు 
ళఱన భనశఱో కయౌగే రక్సఴభు. ఇ రెండ బగళంత్ణతుళఱోధే కఱతగుణాయ. ఫమటట రక్సఴం ఱేనుడు 
ధేయభుఱత జరతగతనటోే, ఱోయౌ రక్సఴం ఱోనహంచినుడు భనశ చిడుథాయుఱఱో ల లుత్ణంథ . ఄంత్ః రక్సఴం 
కయౌగతంచడాతుక్ూ బగళంత్ణడు ఆచిున స్సధధాఱఱో గసమతీర భంత్రభు కటట. ఇ ‘థగోభూరతో’ ధాభభుళఱన 
భనం ణిఱతశక్ొనళఱవహనథ  ఏభంటే బగళంత్ణడు ఫమటా, ఱోఱా కూడా ఄంత్టటతూ తుమంతిరశో ధాూడు. 
భనశసన స్సధన థావరస రక్సఴళంత్భు చీవహ బగళంత్ణతుల ైుకత భళిళంచళచున. 
 

725. ఄభూరతోభాన్ 

- రణీయకమ ైన అకఽతి ఱేతులసటటతు (బూమి, గసయౌ, ఄగతూ, రకఽతి ళంటటవి) కూడ త్నవిగస కయౌగతనలసడు. 
- బగళంత్ణతు యూభు కయమళఱన శంబవించద. 
- కఠతనభు క్సతు, కాయభు క్సతు, భఽదల ైన, శవభాళభు కఱలసడు. 
- ళరతుంచరసతు, వహియభు క్సతు అకఽతి కఱలసడు. 
- త్న ఆచాానస్సయభు యూు ధరతంచన గనక రణీయకమ ైన అకఽతి ఱేతులసడు. 

ఒం ఄభూరతోభణ ీనభః 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసయఖ్య – ఄభూయుో ఱ ైనలసటటతు, ఄనగస రణీయకమ ైన అకఽతి ఱేతు గసయౌ, బూమి, ఄగతూ, తూయు 
ళంటటలసటటతు త్నవిగస కయౌగతనలసడు ‘ఄభూరతోభాన్’. 
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ఄభూరతో ఴఫదీధోచయంణ ీషయళయకో ుయుషసదమః 
త్ ఏళ మశయ శవమితి శ శమఽత్స్సయదభూరతోభాన్ 

ఄభూరతో ఄంటే ఴరదయం ఱేతు రకఽతి, ుయుషసదఱత. వీటటతు త్నవిగస కఱలసడు ఄభూరతోభంత్ణడు. ఆందకత 
శ్ర ీబటటు ఱత ఄధేక రభాణాఱన ఈథాషరతంచాయు. 
బూమి రసతృత నఱో లసముః ఖ్ం భధో ఫుథ ురళేచ 

ఄషంక్సయ ఆతీమం మ ేభిధాూ రకఽతియవుదా – గదత్ 7.4 

బూమి, తూయు, ఄగతూ, లసముళు, అక్సఴభు, భనశస, ఫుథ ు , ఄషంక్సయభు ఄతు ధా రకఽతి ఎతుమిథ  
విధభుఱతగస కఱద. 
శఫాఱోతువత్ణో  7 – మశయ ఄళయకోమ్ ఴరదయమ్. 
ఴత్థ ఫరా షమణభు 14.6.30 – మశయ అణామ ఴరదయమ్. 
 

‘ఄభూరతోభాన్’ ఄనగస ‘యూభు ఱేతులసడు’ ఄధే ఄయిం భుంద శౄరతశో ంథ . క్సతు తృసణితు శత్రభు 
5.2.94 త్త్ ఄశయ ఄవహో  ఄవహమన్ ఆతి భాత్ణప్ – రక్సయభు ‘భాత్ణప్’ రత్యమభుళఱన ‘కయౌగతమునూథ ’, 
‘ఄకకడ, ఄంద ఈనూథ ’ ఄధే ఄరసి ఱత ళస్సో య. కనక ‘ఄభూరతోభాన్’ ఄనగస (1) ‘అకఽతి ఱేతులసడు’ ఄధేథ  
శరెవన ఄయిం క్సద. (2) ‘ఄభూయుో ఱన త్నలసతుగస కఱలసడు’ ఄధేథ  శరెవన ఄయిం. ఄంణీ క్సకతండా విఴవభూరతో, 
భహాభూరతో, థగోభూరతో, ఄధేకభూరతో ళంటట ఄధేక ధాభభుఱకత ‘అకఽతి ఱేతులసడు’ ఄధే ఄరసి తుక్ూ తృొ శగద. 
 

శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ శ్రీ నభామఱీవయు తియుల ైమోళినండు ఄధేక ఈథాషయణఱత చితృసృయు. లసతు భాళం 
బగళంత్ణతు యూతృసఱత ఄయిం క్సతుళతు. 6.9.7 – శ్రీల ైకతంఠం ఄంత్టా ఈనూ భుకోజీళుఱ అత్మళు తూలే; 7.8.9 – 

శందయమ ైన, భధోషయమ ైన యూభు కఱలసడళు తూలే, భరతము ఄందరతక్ూతు క్సనరసతు, యూభు ఱేతు 
అత్మళు తూలే; 5.10.6 – తూళు ఄనంత్ శవయూుడళు. భరతము శయువఱకత (యూభు ఱేతు) అత్మళు తూలే. తూ 
శఽఴహుఱోతు ఄదుణాఱకత ఄంత్ం ఱేద. 
 

శ్రీ రసదాకఽవుళసవహో  ీఈతువత్ణో ఱనండు ఈథాషరతంచాయు. 
భుండక్ోతువత్ణో  2.2 – థ లోయ షయభూయోః. 
ఫఽషథాయణయక్ోతువత్ణో  3.1 – థీవలసళ ఫరషమణో యూన ేభూయోమ్ చ ఄభూయోమ్ చ. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ లసయఖ్య – కయమతుఫంధధా భూరతోః ఄశయ న విదయత్ ఆతి ఄభూరతోభాన్. బగళంత్ణతుక్ూ కయమఱ 
క్సయణంగస భూరతో (అకఽతి) శంబవించద కనక అమన ఄభూరతోభతి. 
 

శ్రీ కఽవుదతో్ బయథావజ – ‘భూరతో’ ఄనగస క ఄయిభు ‘అకఽతి’. భరొక ఄయిభు ‘కఠతనమ ైనథ ’ 
(ఄభయక్ోఴభుఱో ‘భూరతోః క్సఠతనయమ్’ ఄతు ఈనూథ ). ఇ రక్సయంగస చవోే – బగళంత్ణతుఱో క్సఠతనయత్, కఠోయత్ 
ళంటట  గుణాఱత ఱేళు. అమన భఽదశవభాళుడు. కనక ‘ఄభూరతోభాన్’. 
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శ్రీ శత్యథీలో లసవహవఠ  – బగళంత్ణతుక్ూ క రణీయకమ ైన అకఽతి ఱేద. ఄనంత్మ ైన, ళయుధాతీత్మ ైన, వహియభు 
క్సతు అకఽత్ణఱతనూలసడు గనక ‘ఄభూరతోభాన్’. శ్రీ చినమమానంద లసయఖ్య కూడా ఆఱాగే ఈంటటంథ . 
రతమిత్ణఱతనూథాతుక్ే అకఽతి ఈంటటంథ . ఄరతమిత్ణడైిన బగళంత్ణతుక్ూ అకఽతి ఆథ  ఄతు చిృజాఱభు. 
 

ధయమచకీభు యచయత్ – బగళంత్ణడు శంకఱాృనస్సయభు వివిధ శవయూభుఱఱో ఄళత్రతంచన క్సతు అ 
శవయూభుఱత అమన రతమిత్ణఱత క్సళు. ధయమయక్షణాయిభు అమన అమా యూభుఱన ధరతంచన. 
 

726. ఄధకేభూరతోః 
నెకతక యూభుఱత కయౌగతనలసడు. 

ఒం ఄధకేభూయోయ ేనభః 
 

ఄధకే్స ఫషలో భూయోమః అక్సరసః వవేచాా రతగఽశణీా మశయ ఆతి ఄధకేభూరతోః. త్న ఆచాానస్సయభు 
నెకతక విధభుఱ ైన అక్సయభుఱత గెవక్ొనలసడు ఄధేకభూరతో. శ్రీ బటటు ఱత వివణు ురసణభు (5.31.18)నండు 
ఈథాషరతంచాయు.   
షత డఴ వో  ీశషస్సర ణ ిఴత్మకేమ్ త్ణోऽద కమ్ 

ణాళంతి చక్ే ీయూతృసణ ిబగలసన్ థీళక్ుశత్ః 
థీళక్ుశత్ణడైిన బగళనడు దహాయులేఱ క భంథ  రసణుఱకత త్గతనటటో గస ఄతుూ యూభుఱత ధరతంచిధాడు. 
 

శ్రీ నభామఱీవయు. తియుల ైమోళి 2.5.6 – అమన ఄతుూంటటఱోన ల ైవిధయభు కఱలసడు. నేయోఱోగసతు, ళౌయయభుఱో 
గసతు, గుణభుఱఱోగసతు, థ ళయత్వభుఱో గసతు, ఄతుూంటటఱోన ఄధేకభూరతోభంత్ణడు. 
శ్రీ ఄనూభమయ – ఄతుూ భంత్రభుఱత షరతధాభభుఱత, ఄతుూ థళీత్ఱత షరతమణాయభుఱ . 
ఊగేవదభు 1.664.46 – ఏకమ్ శద్ వితృసర  ఫషృదా ళదంత్యగతూమ్ మభమ్ భాత్రతళసవనమ్ ఄషృః. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ లసయఖ్య – ధయమశంయక్షణాయుభు శ్రీషరత ఄధేక ఄళణాయభుఱత ఎత్ణో న గనక ఄధేకభూరతో . 
 

727. ఄళయకోః 
ళయకతో డు క్సతులసడు. ణియౌమరసతులసడు. ఆంథ రమభుఱకత గోచరతంతులసడు. 

ఒం ఄళయక్సో మ నభః 
 

‘ళయకోభు’ ఄనగస ఆంథ రమభుఱకత ణియౌమళచునథ . లసతుక్ూ ఄతీత్మ ైనలసడు ఄళయకతో డు. 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసయఖ్య –  
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భనవయణవీన శయవత్ర యభాలస రక్సఴధాత్ 

ఫుథిధు  యళయకో ఆతి చ కత త్ శోత్వతృసయగెవః 
భనవణయతుగస ఄళత్రతంచినృటటక్ు, త్న త్ణావతుూ భయుగుయచి రళరతోంచాడు గనక త్త్వలేతో్ఱత ఄత్తుతు 
‘ఄళయకతో డు’ ఄధాూయు. శ్ర ీబటటు ఱత బగళథగీ త్నండు ఈథాషరతంచాయు. 
ధాషం రక్సఴః శయవశయ యోగభామా శభాళఽత్ః 
భూఢోऽమం ధాభిజాధాతి ఱోక్ో భాభజభళయమమ్ – గదత్ 7.25 
ధా యోగభామమంద థాగతమునూ ధేన ఄందరతక్ూతు గోచరతంన. కనక ఄజాా నఱత ననూ 
జనమయశిత్ణతుగస, ళసఴవత్ణతుగస, యమేఴవయుతుగస ణియౌవహక్ొనఱేయు (ఄనగస జనన భయణభుఱకత 
ఱోనగులసతుతుగస త్ఱంత్ణయు.) 
 

ధాషం లేథి ైయూ త్స్స న థాధనే న చజీయమా 
ఴకయ ఏళం విదో దరవణు ం దఽవులసనవహ భాం మతా – గత్ 11.53 
తూళు క్సంచిన ధా చత్ణయుుజ యూభున దరతశంచటకత లేదఠనభుఱచీ గసతు, త్ఴుయయఱచీ గసతు, 
థానభుఱచీ గసతు, మజాకయమఱచీ గసతు ఴకయభు క్సద. 
ళేవణాఴవరోతువత్ణో  4.20 – న శందఽళ ేతివఠ తి యూభశయ న చక్షుషస ఴయతి కఴుధ నైమ్. అమన 
శవయూభు చుఱకత ఄందతుథ . అమనన ఎళయూ కంటటణో చడఱేద. 
ఄంతి శంతి న ఴయతి ఄంతి శంత్మ్ న జహాతి 

థీళశయ ఴయ క్సళయం న భభాయ న జీయయతి – ఄధయవ లేదభు 10.8.32 
బగళంత్ణడు శమీంఱో ఈధాూడుక్సతు ఎళరతక్ు కననహంచడు.  అమన ళమశ నెయగద, క్షీణించద. ఆథ  
అఴుయయభు. 
ళేవణాఴవరోతువత్ణో  6.11 – ఏక్ో థళీః శయవబూణవీణ గూఢాః 
 

తియుల ైమోళి 1.9.6, 1.3.4 – అమన త్యకభుథావరస ఎళరతక్ు ణియౌమరసడు. బకతో ఱకత త్ృ మిగతయౌనలసరతక్ూ 
అమన శవయూభు క్సనరసద. బకతో ఱకత కననహంచిధా ఄథ  ల ంటధే భామభళుత్ణంథ . ల ంటధే భళ్ళళ 
ఄళయకతో డు ఄయతృత ణాడు. మళలదకత కఽవణు తు విఴవయూం కననహంచిధాగసతు, త్యులసత్ భళ్ళళ అమ న 
భామ ఄళరతంచిందట. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ లసయఖ్య –  మథాయనహ ఄధకేభూరతోత్వం ఄశయ, త్తానహ ఄమమ్ ఇదఽఴ ఏళ ఆతి న ళయజయణా ఆతి 
ఄళయకోః. బగళంత్ణడు (క్ూంీదటట ధాభభు) ఄధేకభూరతో ఄయనృటక్ు అమనన గురతంచి ‘ఆథ , ఆఱా, ఇ 
విధంగస’ ళంటట భాటఱణో చిృడం స్సధయం క్సద. కనక అమన ఄళయకతో డు. 
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728. ఴత్భూరతోః 
నయు (ఄధేక) యూభుఱత ధరతంచినలసడు. 

ఒం ఴత్భూయోయ ేనభః 
 

ఆకకడ ‘ఴత్’ ఄనగస ‘నయు’ ఄతుగసక, ‘ఄధేక, ఄశంఖ్ాయక’ ఄనూ ఄయిం తీశక్ోళడం ఈచిత్ం, ఄఱంక్సరతకంగస 
చవోే ‘ఱ కక ఱేనతుూ’ ఄతు చిృడాతుక్ూ ‘ఴత్, శషశర’ ఴఫాీ ఱన లసడడం జయుగుత్ణంథ . అ విధంగస చవోే 
ఴత్భూరతో, శషశరభూరతో, ఄధేకభూరతో, ఫషృభూరతో – ఇ ధాభభుఱకత ఄతుూంటటక్ు క్ేభాళం ళశో ంథ . 
ఄయణీ ునయుక్ూోథోవం ఱేకతండా లసయఖ్ాయత్ఱత చినహృన ఄరసి ఱత అశక్ూోకయంగస ఈంటాయ.  
 

శ్రీ బటటు ఱ లసయఖ్యఱత –  

ఄధకేభూరతో – వివిధ శభమాఱఱో బగళంత్ణడు వివిధ ఄళణారసఱత ధరతంచాడు. 
ఴత్భూరతో – క్ే శభమంఱో బకతో ఱకత ఄధేక యూతృసఱఱో దయశనమిచాుడు. 
 

ఄయుజ ధామ ళయక్సో మా చ విఴవయూ రదయశధాత్ 

ఴత్భూరతోరతతి ఖ్ాయత్ః ఴత్ళలऽథ శషశరఴః 
ఄయుజ నతుక్ూ త్న విఴవయూతృసతుూ చుత్ూ ళందఱత, లేఱత గఱ త్న యూతృసతుూ చతృసడు గనక ఴత్భూరతో . 
 

ఴయ మ ేతృసయి యూతృసణ ిఴత్ళలऽథ శషశరఴః 
ధాధావిదాతు థ లసయతు ధాధాళరసు కఽతీతు చ – గదత్ 11.4 

ఒ ఄయుజ న! ఄశంఖ్ాయకభుఱ ైన, ఫషృవిధభుఱ ైన, నెకతక ళయుభుఱత, అకఽత్ణఱత గఱ ధా ఄఱౌక్ూక 
యూభున చడుభు. 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసయఖ్యరక్సయం ఄయుజ నడు (క్ేళయక్ూో) క్ేభాయు బగళంత్ణతు ఄధేక యూభుఱత దరతశంచాడు. 
శ్ర ీరసదాకఽవుళసవహో  ీచినహృన భరొక విఱక్షణ ఄనబళం – వివిధ ళయకతో ఱత, బగళంత్ణతు వివిధ యూతృసఱఱో 
దరతశంచడం బగళంత్ణతు ‘ఴత్భూరతోత్వభు’న ణియౌమజేమున.  
 

భఱాో ధామ్ ఄఴతుః నఽణాం నయళయః వో ీణామ్ శమరో భూరతోభాన్ 

గోతృసధామ్ శవజనః ఄశణామ్ క్షుతిబుజామ్ ళసస్సో  శవనహణోర  శవుః  
భఽత్ణయః భోషణీః విరసట్ ఄవిదషసమ్ త్త్వం యం యోగతధామ్  
ళఽఴుధామ్ యథీళణా ఆతి విథ త్ః. ...                                   –భాగళత్భు 10.43.17 
ఫఱరసభుతుణోతృసటట లేథ కనైెక్ూ రలేశంచిన కఽవణు డు భఱతో యకత నహడుగుళఱ  కననహంచాడు. ుయువణఱకత 
ుయుషత తో్భుతుళఱ న, వో ఱీకత భనమధతుళఱ న, గోకతఱకత మిత్ణర తుళఱ న భావహంచాడు. కంశతు 
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మిత్ణర ఱకత త్భన శక్షుంళచీు ఴత్ణర ళుగస క్సనళచాుడు. థీళక్ుళశథీళుఱకత త్భ బిడడళఱ న, కంశతుక్ూ 
భఽత్ణయళుళఱ న, తృసభయుఱకత రసజుళఱ న, యోగుఱకత యత్త్వభుళఱ న, మాదళుఱకత త్భ మఴశస 
తుయౌనే థ ళయభూరతోళఱ న రక్సశంచాడు.  
 

శ్రీ రసదాకఽవుళసవహో  ీకఱృళఽక్షభున కూడా ఈథాషరతంచాయు. ఎళయు ఏమి క్ోరతణీ ఄథ  ఆచీు కఱృళఽక్షంఱాగస 
బగళంత్ణడు బకతో ఱత త్నన ఎఱా దాయతుస్సో రో ఄఱా దయశనమిస్సో డు గనక అమన ఴత్భూరతో . 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ లసయఖ్యఱత –  

ఄధకేభూరతో – ధయమయక్షణ క్ొయకత వివిధ ఄళణాయభుఱన ధరతంచినలసడు. 
ఴత్భూరతో – ధాధా వికఱృజా భూయోమః శంవిద కఽణఃీ శతోు ఆతి ఴత్భూరతోః. శ్రీభహావివణు ళు వుదుశత్వభూరతో 
ఄయకూడా శంకఱాృనస్సయం వివిధ యూతృసఱఱో ళయకోభు ఄళుణాడు గనక ఴత్భూరతో . 
 

శ్రీ నెభమరసజు రసజారసళు – క్ోటానక్ోటో యూభుఱఱో గఱలసడు యఫరషమభతు ఇ ధాభభుయొకక 
భాళభు. ఄతుూ యూభుఱత అమన యూభుఱే. ఄతుూ ధాభభుఱత అమన ధాభభుఱే. ఄయనన 
అమన ధాభయశిత్ణడు. యూయశిత్ణడు. శిందలేథాంత్ స్సశిత్యభునంద గఱ ఇ ఄదుత్ 
శభనవమభు ఇ ళలో కభుఱోతు వివిధ ధాభభుఱఱో ళయకోభగుచండుటన విజాుఱత గశీింగఱయు. 
  
 

ఄనూభమయ క్ుయోన  
ఏ రదతి ధ ళవయు తునూ ధ టటు  భావించిధాన - లసరత లసరత తృసయౌక్ూ ళయదడ లౌదళు  
 

చీరత క్ొయౌునలసరతక్ూ జేటటు  గుంచభళు - క్ోరత నతించలసరత క్ొంగునెైడువి  
మేయణో దఱచలసరత మేటటతుదానభళు - స్సయు విలేకతఱకత శచిుథానందడళు  
 

క్సళఱ ననూలసరతక్ూ క్సభదీనళు భరత - వేళ చీవేలసరతక్ూ చింణాభణివి 

తూలే గత్నూలసరతక్ూ తుఖిఱ యక్షకతడళు -  లసవిరత ఴయణు లేడీ లసరతక్ూ భాగయరసశవి  
 

తునూ ఫూజించీలసరత తుజ యత్తో్వభళు - యతుూటా తూథాశఱకత ధేయౌకళు  
య నూగ శ్రీలేంకటేఴ యషయభుఱకతన - తుూ క్సచకతనూలసరత పఱథామకతడళు  
 

729. ఴణాననః 
- ఄధేక భుఖ్భుఱత కయౌగతనలసడు. 
- జీళుఱ భనగడ క్ొయకత ఄధేక ఈకయణభుఱత (ధోయు, భుకతక ళంటటవి) శభకూరతునలసడు. 
- ఄధేక విధభుఱ ైన జీళుఱన శఽఴహుంచి, లసతు భనగడ క్ొయకత క్సళఱవహన ళశత్ణఱన ఏయృయచినలసడు. 
- వివిధ భత్భుఱఱో వివిధభుఱతగస ణియౌమఫడులసడు. 
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ఒం ఴణానధామ నభః 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసయఖ్య – ఄధకే్సనన శంణాో ా ణానన ఆతీరతత్ః. ఄధేక భుఖ్భుఱత కయౌగతమునూందన 
బగళంత్ణడు ఴణాననడు. ఆకకడ కూడ ‘ఴత్’ ఄనగస ‘ఄశంఖ్ాయక’ ఄనూఄయిం ఈచిత్ం. శ్రీ బటటు ఱత గదత్ 
(11.10)నండు ఈథాషరతంచాయు. బగళంత్ణతు విఴవయూ ళయునన శంజముడు ఆఱా అయంభించాడు. 
ఄధకే ళకోర నమనమ్ ఄధకే్సదుత్ దయశనమ్ 

ఄధకే థ లసయబయణమ్ థ లసయధకే్ోదయణాముధమ్ – గదత్ 11.10 

ఄయుజ నడు చచిన అ యమేఴవయుతు విరసట్ (విఴవ) యూభునందయౌ భుఖ్భుఱత ఄనంత్భుఱత. ధేత్రభుఱత 
ఄశంఖ్ాయకభుఱత. ఄందయౌ దఽఴయభుఱత ఄదుత్భుఱ ైనవి. అ యూభు ఄధేక థ లసయబయణ ళలభిత్భు. అ 
యమేఴవయుడు నెకతక థ లసయముధభుఱత చీటటుముండిన. 
 

శ్రీ చినమమానంద కూడా గదత్నండు ఈథాషరతంచాయు – 

శయవత్ః తృసణితృసదమ్ త్త్ శయవణోऽక్షు శరోభుఖ్మ్ 

శయవత్ః వీుతి భుఱోో క్ ేశయవభాళఽత్య తివఠతి – గదత్ 13.13 
అ యభాత్ణమతు చీత్ణఱత, తృసదభుఱత, ధేత్రభుఱత, చిళుఱత, శయశసఱత, భుఖ్భుఱత శయవత్ర వహిత్భుఱ ై 
మునూవి. ఄత్డు శయవభున అళరతంచిముధాూడు.  
 

(ఇ యచన ముతో్ంఱో బగళథగీ త్ ళలో క్సఱకత ణిఱతగు ఄనలసదం గదణానెరస్, గోయఖ్ ూర్ లసరత రచయణ “శ్రీ భదుగళథగీ త్ – 

త్త్వవిలచేతూ లసయఖ్య” నండు ఈనూదనూటటో గస తీశక్ొధాూన. శింథగ యచయత్ – శ్ర ీజమదమాల్ గోమందక్స – 

ఄనలసదకతఱత: డా. ఎమ్. కఽవుభాచాయుయఱత, డా. గోయౌ ల ంకటరసభమయ) 
 

ళేవణాఴవరోతువత్ణో  3.11 – శరసవనన శరోగదళీ శయవబూత్ గుహాఴమః. ఫరషమభునకత ఄతుూ (ఄధేక) 
విధభుఱ ైన భుఖ్భుఱత, త్ఱఱత, మ డఱత ఈధాూయ. శయవబూత్భుఱ షఽదమభుఱందన ళవహంచన. 
 

శ్ర ీశత్యథీలో లసవహవఠ  – ‘అన’ - తృసర ణధే - ళసవవహంచట; తృసణితు శత్రభు (3.3.117) రక్సయభు ‘ఄన’ 
రత్యమభు చీరత నుడు – కయణా ఄద కయణయోఴు – అ రత్యమభునకత ‘చీముట, తుభుటటు , శిఱభు’ 
ళంటట ఄయిభుఱత ళచున. ‘అన, ఄన, అనన’ ఱకత ఄరసి ఱత ఆఱా ఈంటాయ.   
అన – తృసర ణభు, ళసవవహంచట; ఄన – ఈకయణభు; అనన – తృసర ణభుఱత తుఱతు విదానభు. 
ఴణానన – ఄధేక తృసర ణభుఱత తుఱతుటకత త్గు ఈకయణభుఱన శభకూరతునలసడు. 
జీళన ఈతృసమాధామ్ చ ఫాషృవిదయమ్, త్తా చ మదయద్ జీళధ ేశఱృ ల శైవుామ్ త్తో్త్ త్వెయైళ భాగళత్ 
ఆణాయఖ్ాయత్ణమ్ ఴణానన ధాభా బగలసన్ వివణు ః శో మణీ. జీళుఱ భనగడ క్ొయకత ఄధేక ఈకయణభుఱత 
(ధోయు, భుకతక ళంటటవి) శభకూరతునలసడైిన వివణు బగలసనడు ఴణాననడు. 
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శ్రీ శత్యథీలో లసవహవఠ గసరే తృసణితు శత్రభు (3.1.26 ‘శేత్ణభతి చ’) అదాయంగస భరొక ఄయిం చితృసృయు – 
అనమతి ఆతి అననః. తృసర ణభుఱత భనటకత క్సయణమ ైనథ  అననభు ఄనగస జీళనథాత్. ఄశంఖ్ాయకమ ైన 
తృసర ణుఱ భనగడకత అదాయమ ైనలసడు ఴణాననడు. చత్ణరతవధ శఽఴహు ఈదవహావినః ఄనంణాన్ జీలసన్ త్తో్త్ 
జీళధ ైః ఈకయణ ఃై అనమతి ఆతి జీళమతీతి ఴణాననః.  
 

శ్రీ రసదాకఽవుళసవహో  ీ– జైెన, ఫౌథాు థ  భత్భుఱకత వివిధ యూభుఱఱో కననహంచీలసడు ఴణాననడు. ఆంక్స 
థైివత్ణఱత, ఄథైివత్ణఱత ఆఱా లేయులసయులసరతచీ వివిధయూతృసఱఱో భావింఫడీలసడు ఴణాననడు.  
 

 

(1) శీ్ర నయవహంషన్ కఽవుభాచారత అంగో యచనకత ఆథ  ణఱితగు ఄనలసదభు.  
(2) బగళథగీ త్ ళలో కభుఱ ణాత్ృయయభు గదణానెరస్, గోయఖ్ూర్ రచయణనండు.  
 

 

 

శ్రీ ణాలళతృసక నదెతియుభఱాచాయుయఱత యచించిన శ్రీ లంేకటఴేవయ ళచనభుఱనండు –  

 

శ్రీ లేంకటగతరతథీలస! ధా థీషంఫు తూళుండిడు తుత్యతులసశంఫు; ధా జాా న విజాా నంఫుఱత తూ ముబమ తృసయశవంఫుఱ 
థగంఫుఱత; ధా భుకతుఁజెరభుఱ మూయుృఱత తూ యయుథిశఱం ఫటటుడు మాఱళటుంఫుఱత; ధా భధోరసగంఫు తూకతుఁ 
జెందరక్సవి ళఱతళ; తూకత మొుకకధ తోిన ధా చీత్ణఱత రెండున భకయణోయణంఫుఱత; ధా బక్ూోయ  తూకత వహంహాశనంఫు; ధా 
మేనం ఫొ డమిన ుఱకఱత తూకత గుదఱత గుీ చిు మరతృంచిన ూదండఱత; ధే తునూ నతియంచిన నత్ణఱత 
మక్షయళంఫుఱత తూకత భదరద భాంక్సయ ఘంటా తుధాదంఫుఱత; ధా ుణయ రతతృసకంఫుఱత తూకత ధ ైలేదయ ణాంఫూఱాదఱత; 
భథగమ తుత్యవేలస శభమ తురదక్షణంఫు తూకత శరసవంగంఫుఱ నఱంథ న త్టటు ునంగు; ధా స్సతివక గుణంఫు తూకత 
ధరతభలంఫు; తూళు థీళుండళు; ధేనయుకతండన. ఇ రదతి తుణోయత్సళంఫు ధామంద నళధరతంలే శ్రీలేంకటేఴవరస! 
భరిమున; 
 

 
నెదీళవే లసషనంనెై ఈబమ థలీేయుఱణో ఉరగేుత్ణనూ శీ్ర భఱమృ స్సవమి – విక్ునడుమా చిత్రం 

 



శీ్ర వివణు  శషశరధాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

77ళ ళలో కభు - 12 ళ నేజీ 

నందక్సముధధరస! తూ మూధంఫుఱకత జమజమః తూ లసషనంఫుఱకత వుబభశో ; తూ రతలసయంఫుఱకత కే్షభంఫు 
గోరెద; తూ కఱీయణ గుణంఫుఱకత తుయంత్రసభిళఽథ ు  మగుగసక! తూ శతో్వంఫుఱకత ళలబన యంరసలసనహో  యొశగళఱము; 
తూ థీళుఱకత భంగల భహాశ్రీఱగు; తూ భశిభకత ననంత్విదాయునభు. తూ బుజాఫఱభునకత ఄరతమిత్ స్తో త్రభు; తూ 
చకకదనంఫునకత ుషసృంజయౌ; తూ ముథాయత్కత ఴయణంఫు; తూ శ్రీళత్స క్ౌశో భాథ  చిషూంఫుఱకత శంత్త్ తృసర యున; తూ 
తృసదంఫుఱకత స్సషసు ంగ నభస్సకయంఫు చీవెద; ఏమి తుమితో్ంఫు చీవెదనంటటలస?  ధాఱతగు ముగంఫుఱ ధయమంఫుఱత, 
శకఱ జంత్ణళుఱ రతణాభంఫుఱత, కభఱాశధాథ  థీళత్ఱ ఫరదకతఱత, తూ భూఱంఫు గసళున తూళు వుబంఫున 
నండుటే మేఱత; శ్రీ లేంకటేఴవరస! 
 

షమగదీలస! కే్ఴళ, ధారసమణ, భాధళ, గోవింద, వివణు , భధశదన, తిరవికీభ, లసభన, శ్రీధయ, షఽఴకే్ఴ, దమధాబ, 
థామోదయ, శంకయషణ, లసశథీళ, రదయభూ, ఄతుయుదు , ుయుషత తో్భ, ఄదోక్షజ, ధాయవహంష, ఄచయత్, జధాయీన, ఈనేందర, 
షరత, శ్రీకఽవు  మతుయ డు చత్ణరతవంఴతి ధాభంఫుఱత తృసషయంఫుఱత; ుణయంఫుఱ కతతుక్ూటటో ; నతించలసరతక్ూ ళచన 
బూవణభుఱత; క్ోరతనలసరతక్ూ క్ొంగుఫంగసయభు! జాా నఱకత వహదుభంత్రభు; ఆషయంఫుఱకత క్సభదీన కఱృళఽక్ష 
చింణాభణుయౌవి; శ్రీలేంకటేఴవరస! 
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ఏకో నైఔః శ ళః ఔః క ిం మతోతపదభనతోభిం |  
ఱోఔఫింధరలో ఔనాథో  భాధలో బఔోళతసఱః || (78) 

 
 

 

 

730. ఏఔః 
అదవితీముడు. ఏ యధింగసనైనా బఖళింతణనితో శభమ ైన భరొఔడు (భరొఔటి) ఱేద.  

ఒిం ఏకసమ నభః 
ఒిం ఏఔవ్ైై  నభః 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసాకా – ఉకతో భశభిుి శజాతీమ శింకతా మ అశింబలసత్ అద్ైిత గ ఖఛతి ఇ ఇ ఇ ఏఔః. ఇఱా 
భహాతైయిం యవమింఱో ఆమనతో నుత ఱచదగినదవ ఉిండడిం అశింబళిం. ఔనఔ ఆమన ‘ఏఔః’. ఇిందఔు 
రభాణభుగస శ్రీ బటటు ఱు తై్తోరీమ మజురతిదభు (4.1.8)నిండి ఉదాషరిించాయు – ఏఔ ఇద్ రసజా జఖతో 
ఫబూళ. జఖతణో నఔు ఆమనొఔకడే రసజు. 
 

ఋగతిదభు 10.81.3 – దాాలస బూభూ జనమన్ దేళ ఏఔః. అింతరిక్షభున, బూభుని శఽఴహుించిన కత ఔ 
దేళుడు. 
భాఖళతభు 9.5.11 – మదవ నో బఖలసన్ రత ఏఔః శయిఖుణాఴమీః. అిందరిక  అింతరసాభు, శఔఱ ఔఱయాణ 
ఖుణభుఱఔు నిఱముడు ఔకడే అయన బఖళింతణడు భాయెడఱ రతణడై్తే ఈ ఫరా షైణుడు ఫాధఱనిండి 
యభుఔుో డఖుగసఔ. 
 

శ్రీ నభాైఱయియు బఖళింతణని ‘యుళన్’ అని ్ఔుకచలటో రస్సో యించాయు. అనగస కత ఔకడు. 
 

శ్రీ ఴింఔయుఱ లసాకా – యభాయథతః శజాతీమ యజాతీమ శి-ఖత భేద యనియుైఔోతాిత్ ఏఔః. శిజాతీమభు 
(తన జా ఇ), యజాతీమభు (యజా ఇ), శి-ఖత (తనదవ, రసయదవ) ళింటి భేదభుఱు అశఱు ఱేని కత ఔకడు 
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ఖనఔ బఖళింతణడు ‘ఏఔః’. ఇిందఔు శ్రీ ఴింఔయుఱు ఛాిందో గలానివతణో  (6.2)నిండి ఉదాషరిించాయు – ఏఔమేలస 
అదవితీమిం ఫరషైః. యఫరషైభు ఔకటే. భరొఔటి ఱేద. 
 

శ్రీ ఫఱదేళ యదాాబూవణ ఈ నాభభున ఇింతఔు భుింద ళలో ఔభుఱోని ‘ఴతభూరిోః’, ‘ఴతాననః’ 
నాభభుఱతో అనశింధవించాయు. బఖళింతణనిక  అనేఔ యూభుఱు, అనేఔ భుకభుఱు ఉనాిగసని నిజానిక  
ఆమనొఔకడే. అిందళఱన ‘ఏఔః’ అనఫడాా డు.  
 

శ్రీ  శతాదేలో లసవహవఠ  – ఏ ఇ - ఖఛతి ఇ శయితర ఇ ఇ ఏఔః. అనిిచలటో ఉిండేలసడు ‘ఏఔః’. ఏదై్నా జా ఇక  
శింఫింధవించినయ అనేఔిం ఉింటే లసనిక  శింకాఱన ఉయోగిస్సో భు. ఉదాషయణఔు ఔ ళాక ో, ఐద ఆళుఱు, 
దవభిందవ యదాాయుు ఱు – ఇఱా. అయతే బఖళింతణని యవమింఱో ఇిందఔు ఆస్సకయిం ఱేద. భరొఔయు 
ఉిండడిం స్సధాిం కసద. ఔనఔ ఆమన ‘ఏఔః’. భరిము ఎిందరల బిడాఱఔు కత తిండిర ఉనిటోే జఖజజనఔుడు 
కత దేళుడు.  
 

శషశర నాభాళయఱో ‘ఏఔః’ నాభభునఔు శింఫింధవించిన భింతరభు –   
యశిష్సు దై్ితిం, దై్ితిం శింరదామాఱఱో –  ఒిం ఏకసమ నభః.  
అదై్ిత శింరదామింఱో – ఒిం ఏఔవ్ైై నభః.  
ఇఱాగత భరొకొనిి భింతరనుసఠసఱు. యళసిమ నభః – యఴివ్ైై నభః; నకైసమ నభః – నైఔవ్ైై నభః ఇఱా 
నాభ, భింతర నుసఠసఱఱో భేదాఱు ఆమా శింరదామ రళఔోఱు ఫో ధవించిన తతాిఱఱోని భేదాఱన 
ర ఇబిింబిస్సో య.  యశిష్సు దై్ిత శింరదామింఱో కోక నాభభు బఖళింతణని యశివుమ ైన నాభలసఛతఔభు 
(Noun)గస భాయస్సో యు. అదై్ిత శింరదామభుఱో కోక నాభభు యఫరషైయొఔక ఖుణభున త్యౌే 
శయినాభభు (Pronoun)గస భాయస్సో యు. ఉదాషయణఔు ‘రసభుడు’ – యశిష్సు దై్ితిం రకసయభు 
రసభాళతాయభున త్ఱుున. అదై్ితిం రకసయిం యఫరషైభునఔు భరొఔేయు. 
 

731. నఔైః 
ఔకడు కసనిలసడు. అనేఔుడు. 

ఒిం నకైసమ నభః 
ఒిం నఔైవ్ైై  నభః 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసాకా – యబూ ఇతమా యజాతీయనే శరతి ణ దవి తీమలసనళే ఇ ఇ నఔైః. బఖళింతణడు తన 
శియూభునఔు భినిభుగస అఖుహించే అనేఔ యబూతణఱు తనయగస ఔయౌగిమునాిడు ఖనఔ ‘నైఔః’. 
జఖతణో ఱో శభశోభు తనయగస ఔయౌగిమునిిందన ఆమన ‘ఏఔః’ (భుిందటి నాభభు), కసని ఇఱా 
ఆమనఔింటే భినిభనిహించే అనేఔ యబూతణఱు ఔయౌగిమునిిందన ఆమన ‘నైఔః’. ఇిందఔు శ్రీ బటటు ఱు 
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గీతనిండి ఉదాషరిించాయు – నాింతోऽవహో  భభ దవలసానా గ యబూతీనా గ యింత – గీత 11.40. అయుజ నా! నా 
దవళా యబూతణఱఔు అింతభు ఱేద. 
 

శ్రీ నభాైఱయియు  ఇయులైమోయ 7.8.1 – నీలే అగిి, నీయు, బూభు, ఆకసఴభు, గసయౌ. భాఔు నీలే తయోౌ, తిండిర, 
హఱోఱు, ఫింధళుఱు. ఇింతే కసద. శఔఱ జఖతణో  నీలే. అయనా నీ శిందయయూు తఱు భాధరసానిి 
నేన గలీఱుఛతనాిన. (నిని స్సకసయునిగస ధాానిశో నాిన). దీనిక  కసయణమేభుటి? ఱోతై్న తతిజాా నిం నాఔు 
అళఖతిం కసద. 
 ఇయులైమోయ 6.9.1 – నీలే నీయు, నిుప, నేఱ, గసయౌ, ఆకసఴిం, శయుాడు, ఛతిందర డు, శిళుడు, ఫరషై. నీలే 
యటనిిింటికీ అింతరసాభుయ.  అనిి యూనుసఱు ధరిించినలసడియ.  
 

శ్రీ ఴింఔయుఱ లసాకా – భామమా ఫషృయూతాిత్ నఔైః. తన భామదాిరస ఫషృయూభుఱు 
ఔయౌగినలసడు ‘నైఔః’. 
 

శ్రీ చినైమానింద – ‘ఏఔః’ నాభిం జాా నదఽఴహుతోన, ‘నైఔః’ నాభిం ఉనిక  దఽఴహుతోన అయథిం చేవహకొనదఖున. 
అనిిింటా బఖళింతణడునాిడు. బఖళింతణడు ఱేనిదవ ఱేద. ఈ యధింగస ఆమన ‘నైఔః’. ఇఱా అనిిింటా, 
అింతటా ఉిండి, అనిిింటినీ నడిేలసడు ఆమనొఔకడే ఖనఔ ఆమన ‘నైఔః’. 
 

శ్రీ శతాదేలో లసవహవఠ  – న తశా ర ఇభా అవహో  (మజురతిదభు 32.3). న ఏకో మస్సైత్ ఇ ఇ నఔైః. బఖళింతణని 
శఽఴహుఱో ఉని లైయధాిం ఆమన నైఔతాినిి శచిశో ిందవ. 
 

శ్రీ ్భైరసజు రసజారసళు – ఇనోర ోభా మాభిః ుయుయూ ఈమతే (ఛాిందో గలానివతణో ). శయుాడొ ఔకడే 
అముాన యయధ భాిండభుఱఱో అనేఔభుఱుగస గలఛతరిింఛతనటటో  ఏఔభున, అదవితీమభున అఖు 
యఫరషైభు అనేఔభుఱుగస గలఛతరిింఛతఛతనిదవ. ఔనఔ ఆమనన ‘నైఔః’ అని కీరిోింఛతఛతనాిభు. శయితర 
ఆతై దయశననభునఔు ఇదవ స్సధనభు. 
  
732. శః  జాా నభున లసాహింజతములసడు. 

733. ళః   ళవహింఛతలసడు 

     శళః  స్త భమాఖిం యూింఱో ఉిండేలసడు. 
 

శ్రీ బటటు ఱు ‘శః’, ‘ళః’ అనే రెిండు నాభభుఱుగస రిఖణ ించాయు.  
శ్రీ ఴింఔయుఱు ‘శళః అనే కత నాభభుగస రిఖణ ించాయు. 
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732. శః 
- తనన ఖురిించిన జాా నభున అిందరికీ త్యౌమజతములసడు. 
- జాా నభున నిఴచయింజతములసడు. అనగస ఆమన నియుమమే అనిిింటికీ ఔడటి నియుమభు. 
- తన బఔుో ఱ ఔవుభుఱన నశిింజతములసడు. 
- బఔో శఱబుడు. గలఔుఱింఱో ఫాఱుయచేత ‘యడు’ అని హఱుఛతఔునేింత ఛతనళు ఇచిచనలసడు. 

ఒిం స్సమ నభః 
 

‘స్త ’ - అింత ఔరసైణ  – ఔడతేయుచట 

శ్రీ బటటు ఱ లసాకా – శి-యవమ జాా న గ స్సా ఇ ఇ ఇ శః. తనన ఖురిించిన జాా నభున లసాహింజతములసడు 
‘శః’. 
శరతి వణ ఔఽవు యూేవణ అఔుభాయ రవహదు తః 
అజాా నిం మశా యవమిం నాతాస్ౌ శ ఇతీరతిః 
ఔఽవణు ని యూింఱో అనేఔయధాఱుగస తన భహాతాైయనిి త్యౌమజతవహనలసడు ‘శః’. కసయముని  ఛతింహనలసడు. 
గలళయునగిరి న ోఇనలసడు. ఔింశని ఛతింహనలసడు. 
 

శ్రీ శతాదేలో లసవహవఠ  – ఏదై్నా జాా నభు, తతిభు, ని, ఏ యవమింఱో అయనా తణదవనియుమిం బఖళింతణనిదే. 
 

శ్రీ ఔఽవుదతో బయదాిజ – స్సా ఇ యనాఴమ ఇ శిజన యదా ఇ ఇ శః. తన బఔుో ఱ యతణో ఱన యనాఴనిం 
చేవేలసడు ఖనఔ ‘శః’. 
 

శ్రీ అణాు ింగసరసచాయా స్సిభు – ‘శః’ అనగస ‘లసడు’. అఱా అఱా అని శో  ఇిందగినలసడు. 
 

శ్రీ రసధాఔఽవుళసవహో  ి– గలఫాఱఔుఱు ‘యడు ఔఽవణు డు’ అని లేఱె ోఇ ఛతేింత ఛతనళు ఇచిచన బఔోశఱబుడు 
‘శః’. 
 

శ్రీ అనిభమా కయోీన  
భుదర గసరత మళలద భుింగిటి భుతాభు యడు 

 ఇదర రసని భశిభఱ దేళకీ శతణడు 
 

అింత నిింత గొఱెో తఱ అయచే ఇ భాణ ఔభు 

ింత భాడే ఔింశని నుసయౌ ళజరభు 

కసింతణఱ భూడు ఱోకసఱ ఖయుడ ఛతచ ఫూశ 

చ్ింతఱ భాఱో నని చినిి ఔఽవణు డు 
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య ఇకతయ యుక ైణ క  యింఖు మోయ ఖడభు 

భు ఇ గలళయును గలమధేవఔభు 

శతమ ై ఴింక ఛతకసీ ఱ శిందఱ లడైయాభు 

ఖ ఇయెై భభుై గసచేటి ఔభఱాక్షుడు 
 

కసయింఖుని తఱఱ్ై ఖహపన ువారసఖభు 

యేఱేటి శ్రీ లేింఔటాదవర యిందరనీఱభు 

నుసఱ జఱనిధవ ఱోన ఫామని దవళా యతిభు 

ఫాఱునిళఱె దవరిగీ ఫదై నాబుడు 
 

శళః 
శ్రీ బటటు ఱు ‘శః’, ‘ళః’ అనే రెిండు నాభాఱన చ్పగస, శ్రీ ఴింఔయుఱు ‘శళః’ అనే కత నాభభుగస చ్నుసపయు. 
- స్త భమాఖభు యూింఱో ఉిండేలసడు. 
- తనన ఖురిించి బఔుో ఱఔు శింూయు జాా నిం ఇఛతచలసడు, భరిము అింతటా ళవహింఛతలసడు. 

ఒిం శలసమ నభః 
 

శళః - శమత ేఅభివూమత ేస్త భః అతర ఇ ఇ శళః. స్త భయశభున శభరిపించే ఔతీణళు ‘శళః’. 
స్త భమాఖభు యవణు యూమే ఖనఔ యవణు ళు ‘శళః’ అనఫడ్నని శ్రీ ఴింఔయుఱ లసాకా.  అషిం ఔీతణయషిం 
మజాః (గీత 9.16) 
 

శ్రీ శతాదేలో లసవహవఠ  లసాకా – శళః - యో శ ిస్సా ఇ - అింతమ ఇ - నిఴచమ ఇ - శియవమ గ జాా న గ, 
ళశ ఇ ఛత శయితర, ఇ ఇ శళః. తనన ఖురిించిన అిం ఇభ జాా నభున బఔుో ఱఔు ఇచేచలసడు భరిము అింతటా 
ఉిండేలసడు ‘శళః’. 

733. ళః 
ళవహించేలసడు. శరసిింతరసాభు. 

ఒిం లసమ నభః 
 

ళస్ - నిలసవ ే- ళశ ఇ ఇ ఇ ళః. ళవహించేలసడు ‘ళః’. అింతఔూ అింతరసాభు. 
శ్రీ బటటు ఱు యవణు ురసణభు (6.5.76)నిండి ఉదాషరిించాయు – 

ళశిం ఇ తతర బూతాని బూతాతైనాఖిఱాతైని 

శ ఛత బూతవేిళఴేేవణ ళకసరసయథశోతో భునే 
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శఔఱ బూతభుఱు ఆమనమిందిండున. భరిము అనిి బూతభుఱు ఆమనే. భరిము అనిిింటిక  
ఆతై ఆమనే. ఇింకస ఆమన అనిి బూతభుఱింద ళవహింఛతన. ఔనఔ భునఱు ఆమనన 
‘ళ’కసయభుతో శో  ఇించాయు. (యవణు ురసణింఱో ‘బ-ఖ-ళ’ దింఱోని అక్షరసఱఔు అయథిం చ్ేప శిందయభింఱో ఈ 
స్తో తరిం ళశో ిందవ.) 
 

 ఇయులైమోయ 1.1.10 – ఆమన అింతటా లసాహించిన నీటిఱోని ర ఇ ఔణింఱోన ఉనాిడు. బూభు, ఆకసఴిం, 
యఴిిం అింతటా లసాహించాడు. శక్ష్మై ఇశక్షైమ ైన ళశో ళుఱఱోన ఉనాిడు. భరిము అనిిింటి ఆతై 
ఆమనే. అింతటినీ భురింగి తన ఔడుుఱో ఉింఛతకొని ఆమన అనిిింటిఱోన దాగిఉనాిడు. 
 

ఔఱడింఫో ధవ ఔఱిండు గసయౌ ఖఱడాకసఴింఫునన్ ఖుింభినిన్ 

ఖఱడగిి న్ దవఴఱిం ఫఖలళ నిఴఱన్ కదోాత ఛతిందార తైఱన్ 

ఖఱడిోంకసయభునిం దవరభూయుో ఱ దవరయౌింఖ ళాఔుో ఱిం దింతటన్ 

ఖఱడయీిండు ఖఱిండు తిండిర! లదఔింగస నఱే యయ మా యడెన్ – నుత తన భాఖళతభు  
 

శ్రీ ఔఽవుదతో బయదాిజ – లస ఇ - ఖఛతి ఇ - లలళళలసడు. లస ఇ ఖఛతి ఇ శిజనాయోజిత బజన బళనిం ఇ ఇ ళః. 
తనన  బజిించేలసరి నిలసశభునఔు లలళళలసడు ‘ళః’. 
 

734. ఔః 
- ఆనింద శియూుడు. 
- రకసశిింఛతలసడు. 
- బఔుో ఱచే శైరిింఫడులసడు, శో  ఇింఫడులసడు. 
- మేధశసదాిరస రమ ఇివోే రళసియుఔింగస ఉిండినుత యేలసడు. 

ఒిం కసమ నభః 
 

కసన్ - దీహో  కసిం ఇ ఖ ఇవణ; ఔః - ఔన ఇ - రకసశిింఛతనదవ. 
శ్రీ బటటు ఱ లసాకా – భయ్భళేవణ ళశనిహ ఔన ఇ ఇ ఇ ఔః. బఖళింతణడు శరసిింతరసాభు. అరియదుభు, 
నుసభమభు అయనలసని ఆతైఱఱో ఔూడా ఉనాిగసని బఖళింతణని రకసఴభు యభయతరభు. 
 

శ్రీ య.య. రసభానజన్ – బఖళింతణని రకసఴభు శషజమ ైనదవ. ళస్సో ో బయణాఱతో నిభుతోిం ఱేనిదవ. 
 

శ్రీ లసవహవఠ  – ‘ఔన్’ - దీహో , కసిం ఇ, ఖతౌ. బఖళింతణడు ర ఇచలటా రకసశిింఛతన (కసిం ఇ). అనిిచలటాో  ఉిండున 
(ఖ ఇ). అనిిింటినీ రకసశిింజతమున, అనగస చై్తనాయఛతన (దీహో ). ఔనఔ బఖళింతణడు ‘ఔః’. జీయ ఆతైఔు 
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ఆతైయైె దేషింఱో దేళుడునిింతళయకత జీయక  రకసఴిం ఉింటటిందవ. ఆతై ఱేఔుింటే రకసఴిం ఉిండద. 
బఖళింతణడు అింతటా, అనిిింటా ఉిండి లయౌగిశో నాిడు ఖనఔనే జఖతణో  రకసశిశో నిదవ. 
 

శ్రీ ఔఽవుదతో బయదాిజ – కె ై- ఴఫేర , కసమత ేఴఫరయత ేఆషౄమత ేబకెోః ఇ ఇ ఔః. బఔుో ఱ ఴఫరభుఱు (జభుఱు, 
తభుఱు, కీయోనఱు, భింతరభుఱు) ళఱన కీరిోింఫడులసడు, హఱుళఫడులసడు ‘ఔః’. 
 

శ్రీ ఴింఔయుఱ లసాకా – ఔ గ - శకతऽహ యజానీమాత్. బఖళింతణడు ఆనిందశియూుడు ఖనఔ ‘ఔః’. 
ఛాిందో గలానివతణో  4.10 – ఔ గ ఫరషై – ఆనిందభు ఫరషైభు. 
 

గీత 9.33 – అనితాభశక గ ఱోఔిం, ఇభిం నుసర ా బజశి భాిం. ఈ ఱోఔభు శకయశితమ ైనదవ. 
అనితామ ైనదవ. ఔనఔ నని బజిించి యభానింద శకభుఱన ను ిందభు. 
 

శ్రీ రసధాఔఽవుళసవహో  ి– అషింకసయ భభకసయభుఱన తాజిింఛతట ఆనిందభునఔు షదర . బఖళింతణనఔు 
అషింకసయ భభకసయభుఱు ఱేనిందన ఆమన ఆనింద శియూుడు. 
 

ధయైఛతఔీభు యఛతయత – ఎఔుకళభిందవ ఆశిించే భౌ ఇఔ ఆనిందభు దఃకానిక  దారి తీశో ిందవ. భౌ ఇఔ 
శకాఱన తాజివోే ఆతాైనిందిం ఱభిశో ిందవ. ఈ నాభభున ధాానిింఛతట దాిరస ఆతాైనిందభున 
ను ిందళఛతచన.  
 

శ్రీ చినైమానింద – ‘ఔః’ అనగస ‘ఎళయు?’. బఖళింతణడు ఎళరల త్యౌవహకోలసఱని మేధశస, తయకభు దాిరస 
రమ ఇివోే భుగిఱేదవ రఴి భాతరమే. (బక ో దాిరసనే బఖళింతణని త్యౌవహకొనళఛతచన.) 
 

 735. క  గ 

- శతాానేివఔుఱు ఎళరిని ఖురిించి శఔఱ రఴిఱు లేస్సో రల అతన. 
- బఔుో ఱు ఎళరిని కీరిోస్సో రల అతన. 
- త్యౌవహకొనఫడదగినలసడు, కోయఫడదగినలసడు. 

ఒిం క మ ేనభః 
ఒిం ఔవ్ైై  నభః (శ్రీ ఴింఔయుఱ నుసఠభు) 
 

‘క ిం’ అనగస ‘ఏభుటి?’ అని రఴి. రచాి - జాీనుససమా గ - అడుఖుట, త్యౌవహకొనట. ఇఔకడ ‘క ిం’ అనే 
రఴిలసఛతఔ దభు యభాతైఔు నాభలసఛతఔభుగస చ్పఫడుట యళేవభు. 
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శ్రీ శతాదేలో లసవహవఠ  – ఽఛతి ఇ ఇ ఇ క  గ, ఽఛతిమతా ఇ ఇ క  గ. అడిగతలసడు ‘క  గ’. ఎళరిని ఖురిించి 
అడఖడిం జయుఖుతణిందో  అతన ఔూడా ‘క  గ’. యభాతై ఏభుటి? ఎఱా ఉింటటిందవ? ఎఔకడ ఉింటటిందవ? ళింటి 
అనేఔ రఴిఱు అనీి ఆ దేళుని ఖురిించే. అనిిింటికీ జలసఫు ఆ దేళుడే. 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసాకా – తత్ తత్ శరతి హసతణః ఫుపుతూసనా గ నియునుసధవఔ ఽవుళాతాిత్ క  గ. 
కసభయశితణఱెైనలసయు తభ యభాయథభు కొయఔు ఎళరిని ఖురిించి అనిి రఴిఱూ అడుఖుతారల ఆమనే ‘క ిం’. 
ఇిందఔు శ్రీబటటు ఱు ఛాిందో గలానివతణో  (8.7.1)నిండి ఉదాషరిించాయు. శ అనేి వుళాః శ యజిింజావహతళాః. అతడే 
లదఔదగినలసడు, గసఢింగస కోయదగినలసడు. 
 

శ్రీ ఴింఔయుఱ లసాకా – శయి ుయుష్సయథ యూతాిత్ ఫరశ్మై ళ యచాయా గ ఇ ఇ ఫరషై క  గ. శఔఱ 
ుయుష్సయథభుఱఔు (జీయత ఖభాభుఱఔు) యూభు ఫరషైమే. ఔనఔ ఫరషైభున ఖురిించి యచారిింళఱవహ 
మునిదవ గసన ఫరషైభు ‘క  గ’. ఇిందఔు శ్రీ ఴింఔయుఱు గీత (8.1)నిండి ఉదాషరిించాయు. 
క ిం తద్రషై క భధాాతైిం క ిం ఔయై ుయుష్త తోభ 

అధవబూతిం ఛత క ిం నుతర ఔో భధవద్ైళిం క భుఛతాతే 
ఒ ుయుష్త తోభా! ‘ఫరషై’ అనగస ఏభు? (క ిం?), అధాాతైభు అనగసనేభు? ఔయై అనగసనేభు? అధవబూతభు 
అని దేనిక  ేయు? అధవదై్ళభు అని దేనిని అిందయు? 
 

శ్రీ శతాదేలో లసవహవఠ  ఋగతిదభునిండి కొనిి ఉదాషయణఱు ఇచాచయు –  

10.29.1 – అింఫుః క ిం ఆవత్ ఖషన గ ఖింభీయ గ. ఱోతై్న, ఖింభీయమ ైన నీయు అఔకడ ఉనిదా? 
1.129.6 – ఔుతః ఆజాతా ఔుత ఇమ గ యశఽఴహు ః. అదవ ఎుపడు జనిైించినదవ? ఈ శఽఴహు ఎుపడు ఆయింబమ ైనదవ? 
10.129.7 – యోऽస్సాధాక్షః యమ ేలోాభ గ. ఎళరి ఔనశనిఱఱో ఈ అతణాతోభ శియగభు మ దఱుతణిందవ? 
ఇఱాింటి రఴిఱనిిింటికీ ఔడటి జలసఫు ఖనఔ యమేఴియుడు ‘ఔిం’. 
 

శ్రీ ఔఽవుదతో బయదాిజ – ఔూింగ్-ఴఫేర -ఴఫరభు చేముట. ఔూమత ే- ఆషౄమత ేశిజనఃై బజభానఃై ఇ ఇ క ిం. 
బఔుో ఱు ఎళరిని శో  ఇస్సో రల ఆమన ‘క ిం’. 
 

శ్రీ అణాు ింగసరసచాయా స్సిభు – ఉనివతణో ఱు ఆమనన ‘అనేివుళుాడు’ అని ళరిుించాయ. ఎళరిని ఖురిించి 
అనేిఴహిందఖునో ఆన ‘క ిం’. 
 

ధయైఛతఔీభు యఛతయత – శతాభు నయుఖదఱచినలసయు బఖళింతణని ధాానిింతణయు. కసఱ, దేళసతీతమ ైనదవ, 
ఎనిడ భాయనిదవ, ళసఴితమ ైనదవ, ఇిందవరమాఱఔు అిందనిదవ, నిజమ ైన బక ో భరిము ధాానభు ళఱోనే 
ను ిందదఖునదవ, అనిిింటా అింతటా ఉిండునదవ అయనదవ భాతరమే అనిి రఴిఱఔు చిళరి జలసఫు. 
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736. మత్ 

- (బఔుో ఱ రియక్షణఔు) అనిి మతిభుఱు చేములసడు. 
- అపటికత ఉిండినదవ ఏదై్తే అదవ (ఫరషైభు). 
- దేనినిండి శఽఴహుఱో అింతా ఉదభయించిిందో ... 

ఒిం మత ేనభః 
ఒిం మవ్ైై  నభః (ఴింఔయ నుసఠభు. ఇఔకడ ‘మత్’ అన దభు శయినాభభుగస ఛతడడమ ైనదవ) 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసాకా – మత్ - రమతేి- రమ ఇిింఛతట, ఔఴహుింఛతట. తేష్స గ యక్ష్మయె ైమతత ేఇ ఇ మత్. 
యక్ష్మయె ైుఛతికసనా గ శః మతత ేమత్ ఇ ఇ శైఽతః. తనన లేడుఔుని బఔుో ఱ యక్షణ కొయఔు శఔఱ 
మతిభుఱు చేవేలసడు ‘మత్’. 
 

ఔఽవు ఔఽఴేు ఇ యో భాిం శైయ ఇ నితాఴః 
జఱిం భితాి మథా దైిం నయకసత్ ఉదురసభాష గ 

ఔఽవు , ఔఽవు , ఔఽవు అని నని ఎళరెైతే శైరిస్సో రల లసరిని, నీటినిండి తాభయూళున తీవహనటటో గస, 
నయఔభునిండి ఉదురిస్సో న. 
 

ళరసష ఛతయభళలో ఔభు – అషిం శైరసభు భదభఔో గ నమాభు యభా గ ఖ ఇ గ. నా బఔుో ని నేన ఖుయుో  
ఉింఛతకొని యభదభునఔు తీవహకొని లలతాన. (బఔుో డు తన అిం ఇభ శభమింఱో బఖళింతణని 
తఱఛతకొనఱేఔనుత యనాగసని, బఖలసనడు అతనిని ఖుయుో ింఛతకొని తన ధాభభునఔు తీవహకొని లలతాడు.) 
 

శ్రీ నభాైఱయియు  ఇయులైమోయ 5.8.9 – తనఱాింటి ఇిందవరమఱోఱునిక , అఱుపనిక , అషింకసరిక  ఔూడా 
బఖళింతణడు ఆతైజాా నభు రస్సదవించాడని శ్రీ నభాైఱయియు శో  ఇించాయు. (ఇఔకడ శ్రీ నభాైఱయియులసరి 
నైఛతాభాళిం త్యౌమళశో నిదవ.) 
 

శ్రీ ఴింఔయుఱ లసాకా – మత్ - ఏదై్తే; తనింతట తానగసనే వహదవుించిమునిదవ యఫరషైభఖుటచేత ‘మత్’ 
(ఏదో ) అనే నాభభుతో ఉనివతణో ఱు ఈఴియుని ళరిుించినయ. మత్ ఴఫేర న శితః వహదు ళశో  ఉదేర ఴ లసచినా 
ఫరషై నిరిరఴాత ఇ ఇ ఫరషైమత్. ‘మత్’ అన దభు శిమింవహదుమ ైన ళశో ళున ఉదేరశిించినదవ. ఔనఔ 
ఇదవ ఫరషైమే అళుతణిందవ. ఎిందఔింటే ఫరషైభు ఎుపడ ఉింటటిందవ. ఇిందఔు శ్రీ ఴింఔయుఱు చ్హపన 
రభాణభు. తై్తోరీయోనివతణో  3.1 – మతో లస ఇభాని బూతాని జామింత.ే దేనినిండి అయతే అనిి 
బూతభుఱు ఉదభయించినలో..... 
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శ్రీ రసధాఔఽవుళసవహో  ి– ై్న చ్హపన  యీ ఇ లసఔాిం ఆధాయింగసనే శ్రీ రసధాఔఽవుళసవహో  ిలేరొఔ అయథిం చ్నుసపయు. శఽఴహుఱో 
దేనినిండి శఔఱభు ఉదభయించినదో  అదవ ‘మత్’. 
 

శ్రీ చినైమానింద ఉదాషరిించినదవ – తై్తోరీయోనితణో  2.9.1 – మతో లసచ ేనిళయోింత ేఅనుసర ా భనస్స శః. 
దేనిని ఖురిించి చ్పడానిక  భాటఱు, భనశ చాఱలో..... 
 

737. తత్ 

- తన బఔుో ఱఔు జాా నభున, బక ోని ్ింను ిందవింఛతలసడు. 
- తన బఔుో ఱ కీరిోని అధవఔభు చేములసడు. 
- జఖతణో న శక్షైయూభునిండి శథ ఱయూభునఔు యశోరిింజతములసడు. 
- ఇిందవరమభుఱఔు అిందనిలసడు. 

ఒిం తత ేనభః 
ఒిం తవ్ైై  నభః (శ్రీ ఴింఔయుఱ నుసఠభు) 

 

శ్రీ బటటు ఱ లసాకా – తన - యస్సో రత - యశోరిింఛతట (తనో ఇ - యశోఽణ ఇ). శిజాా నిం బక ోిం బకసో నా గ తనో ఇ ఇ ఇ 
తత్. బక ోతో తనన అరిచించేలసరిక  ఆ బక ోని ్ింను ిందవింజతవహ, తనన త్యౌవహకొనే జాా నానిి రస్సదవించేలసడు 
‘తత్’. శ్రీ బటటు ఱు తన లసాకాఔు రభాణభుగస చ్హపన ఉదాషయణ. తై్తోరీమ నారసమణీమభు 27 – తత్ 
శయతణర్ ళరతణ మ గ. ఆ యభాతణైని అదభత రకసఴమే శఽఴహుక  భూఱభు. 
 

శ్రీ ఴింఔయుఱ లసాకా – తనో ఇ ఇ ఇ తత్. అదవ యఫరషైభు.  
 

శ్రీ ్భైరసజు రసజారసళు యఛతననిండి – ‘తత్’ అనగస ‘అదవ’ అని ఴఫార యథభు. తత్ ఴఫరలసఛతాడు యభాతై. 
‘తత్-తిిం-అవహ’ – ‘తతిభవహ’ అన భహాలసఔాభుఱో ‘తత్’ అనగస యఫరషైభు అని అయథభు. ఴళీణ, 
భనన, చిింతనఱ చేత, యభాయథస్సధఔుడు ‘తత్’ ఴఫరలసఛతాడఖు ఆ యభాతైనే అనబళూయిఔభుగస 
త్యౌమున.  
 

ఒిం తతసదవ ఇ నిరతరళల ఫరషైణవహో యిధః శైఽతః 
ఫార షైణావేో న లదేాఴచ మజాా ఴచ యశతిాః ురస – గీత 17.23 

ఒిం, తత్, శత్ – అని ఈ భూడు యధభుఱఖు ేయుో  శచిచదానింద గనయఫరషైఔు నిరతరశిింఛతఫడినయ. ఆ 
యభాతైనిండియే శఽష్సు యదవమింద ఫరా షైణుఱు, లేదభుఱు, మజాభుఱు ఏయపడుట జరిగినదవ. 
 

తదవతాభిశింధామ పఱిం మజా తః క మీా 
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దాన క మీాఴచ యయధాః క మీనేో  మోక్షకసింక్ష్భిిః – గీత 17.25 

మోక్షకసింక్ష ఖఱలసయు శిఱాభాేక్ష ఱేఴమ ైనన ఱేఔుిండ ఱోఔశితాయథమ ై మజా దాన తః ఛతయాఱన ‘ఇదవ 
మింతము (తత్ - ఇత్ - అభిశింధామ) యభాతైదే’ అన భాళభుతో ‘తత్’ అన నాభభున 
ఉఛతిరిింఛతఛత చేముదయు. 
అనేఔ ూజాదవ కసయాఔభీభుఱన ‘షరిః ఒ గ తత్’ అనఛత నుసర యింభిస్సో యు (శింఔఱపభు). 
 

గీతాళలో ఔభు (17.25)ై్ శ్ర ీబఖళదరా భానజుఱ లసాకాఱో ‘తత్’ అనగస ఫరషైభు అని చ్నుసపయు. లేదఠనభు, 
మజాభుఱు, దానభుఱు చేవేలసయు ఱౌక ఔ పఱభుఱన కోయఔుిండా మోక్షభున భాతరమే కోయుతూ ఆ 
నఱు చేవేటోయతే లసటిని ‘తత్’ అనగస ‘ఫరషైభు’ అని అనకోలసయౌ. ఎిందఔింటే అయ ఫరషైభున ను ిందే 
స్సధనాఱు ఔనఔ. ఈ శిందయభింఱో శ్రీ రసభానజుఱు యవణు శషశరనాభభుఱోని ఈ (78ళ) ళలో కసనిి రస్సో యించి, 
‘తత్’ అనగస ‘ఫరషైభు’ అని చ్నుసపయు. శః ళః ఔః క ిం మత్ తత్ దభనతోభ గ – ఇ ఇ ఴఫోర  శ ి
ఫరషైలసచీ రవహదు ః. 
 

శ్రీ య.య. రసభానజన్ ఇింతఔుభుిందటి నాభభు ‘మత్’ (మతతే – యక్ష్ిింఛత మ ఇిింఛతన), ఈ నాభభు 
‘తత్’ (తనో ఇ – బక ోని ్ింను ిందవింఛతన ) ఔయౌహ ఇఱా లసాకాానిించాయు – యక్ష్ిింఛతడానిక  బక ోని ్ింను ిందవింఛతన. 
 

శ్రీ ఔఽవుదతో బయదాిజ – తనో ఇ - యస్సో యమ ఇ శిజనానా గ కరీిో గ ఇ ఇ తత్. తన బఔుో ఱ కీరిోని 
్ింను ిందవించేలసడు ‘తత్’. 
 

శ్రీ రసధాఔఽవుళసవహో  ి– బఖలసనని తత్-ఖుణభు ళఱన ఆమన అింతటా యశోరిించి రలేశిింఛతన. అఱా జీళుఱన 
చై్తనాయచి బఖళింతణని చేయుకొనే అళకసఴభు ఔయౌపింఛతన.  
 

శ్రీ శతాదేలో లసవహవఠ  – తనో ఇ యఴి గ ఇ ఇ తత్. బఖళింతణడు యఴిభున శక్షైయూభునిండి 
శథ ఱయూభునఔు (ఔనహించే యూభునఔు) యశోరిింజతమున ఖనఔ ‘తత్’. అఱాగత బఖళింతణడు 
జాా నభున, బక ోని యశోరిింజతమున. అిందరిఱోన అింతరసాభుయైె ళరిోింఛతన. 
 

శ్రీ శతాశింధ మ ఇరసజ – ఈమన భాధిశింరదామానిక  చ్ిందవన ఆచాయుాఱు. ఏదై్తే ఔింటిక  కసనరసదో  అదవ 
‘తత్’. అఱాింటిదానిని ఖురిించి రలక్షఴఫరలసఛతాభు దాిరసనే చ్ఫుతాభు. రతాక్షభుగస షరిని 
త్యౌమజాఱభు. లేదభు దాిరసనే ఆమన త్యౌమళఛతచన. ఔనఔ ఆమనన ‘తత్’ తతిభు దాిరస 
చ్పనఖున. రలక్ష గ ళశో  తత్ ఴఫర  లసఛతా గ, షరశిో  రతాక్ష్మత్ అలదేాతేిన భుకెైతో లదే్ఔై ఖభాతాిత్ 
ఖుణ ఃై తతోతాిద్-లస ఇ ఇ ఉఛతాత.ే 
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738. దభనతోభ గ 

- అతణాతోభమ ైన ఖభాభు. యభదభు. రనిఱఔు యభనుసర ాభు. 
- బఔుో ఱఔు అతణాతోభమ ైన యక్షఔుడు. 
- అతణాతోభమ ైన భాయగభు, ఖభాభు, స్సథ నభు. 

ఒిం అనతోభామ దామ నభః 
ఒిం దామ అనతోభామ నభః 
 

ద్ - ఖతౌ - లలళళట; దాత ే- ఖభాత,ే జాా మత,ే నుసర ాత,ే మతాత ేతత్ ద గ, న ఉతోభ గ తస్సైత్ ఇ ఇ 
అనతోభ గ – లలళళఱవహనదవ, త్యౌమళఱవహనదవ, ను ిందళఱవహనదవ, రమ ఇిింళఱవహనదవ దభు. దానిఔింటె 
ఉతోభమ ైనదవ భరిఱేద ఖనఔ అదవ అనతోభభు. 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసాకా – తేష్స గ యభ నుసర ాతాిత్ ద గ అనతోభ గ. రనిఱెైన తన బఔుో ఱఔు 
ను ిందదగినలసనిఱో అతణాతోభుడు. లసరిక  అింతఔింటే కసళఱవహిందవ భరొఔటి ఱేద. 
 

శ్రీ నభాైఱయియు  ఇయులైమోయ 5.9.1 – నాఔు శ్రీలైఔుింఠిం ఔూడా అళుశయిం ఱేద. కతళఱిం నీ నుసదదాైఱన నా 
తఱై్ ఉించితే చాఱున;  ఇయులైమోయ 3.7.6 – బఖళింతణడు స్సటిఱేని యక్షఔుడు. 
 

శ్రీ ఔఽవుదతో బయదాిజ – అభయకోఴభు (3.3.93) రకసయభు – ద గ ళాళవహ ఇ తార ణ స్సథ న ఱక్ష్మైింఘ్ిర ళశో ః. 
ఇఔకడ దభు అనగస ‘యక్షణ’. ద గ తార ణ గ – అనతోభ గ శరలితోభ గ – ఇ ఇ దభనతోభ గ 
అరసథ త్ శరలితోమో యక్షఔః శ్రీ బఖలసనేళ శరలితోభః తార తా శిజనానా గ. తన బఔుో ఱఔు శరలితోభుడై్న 
యక్షఔుడు ఖనఔ శ్రీ బఖలసనడు ‘దభనతోభ గ’. 
 

ఉదారసః శయి ఏలతై ేజాా నీ తాిత్ైై ళ మ ేభత గ 

ఆవహథతః శ శ ిముకసో తాై భామలేసనతోభాింఖ ఇ గ – గీత 7.18 

ఈ ఛతతణరిిధ బఔుో ఱిందయున ఉదాయుఱే (అనగస బఖళింతణనిమింద యళసిశభునించి అతనినే వేయింఛతఛత 
ఉిండులసయు). కసని జాా నియైెనలసడు నా శియూమే. ఇదవ నా అభినుసర మభు. ఏఱనన అటిు బఔుో డు తన 
భనశసన, ఫుదవుని నామిందే వహథయభుగసనించి, ననేి యభనుసర ుానిగస (ఉతోభాిం ఖ ఇిం) భాయింఛతన. ఈ 
యధభుగస అతడు నామిందే వహథతణడు.  ఈ ళలో కసనిి ఉదాషరిశో  శ్రీ చినైమానింద ఇఱా చ్నుసపయు – 

శ్రీభహాయవణు ళు భాయగభు (దభు), ఖభాభు (దభు), స్సథ నభు (దభు) అయనిందన ఆమన 
‘అనతోభ గ ద గ’. 
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739. ఱోఔఫింధః 
- శఔఱ ఱోఔభుఱఔున ఫింధళు. 
- అింతటిక నీ ఆమన ఆధాయభు ఖనఔ అింతా ఆమనతో ఫింధవింఫడిమునిదవ. 
- అిందరికీ ఆమన నచ్చయౌ, తిండిర, ఫింధళు. 
- ళసశోభిుఱదాిరస భించిచ్డుఱన ఔ ఫింధళుఱా త్యౌమజెేపలసడు. 
- జీయతింఱో అనిిింటికీ రిభుతణఱు యధవించేలసడు. 

ఒిం ఱోఔఫింధల ేనభః 
 

భనఔు, బఖళింతణనిక  ఉని యడదీమరసని యశపయ ఫాింధళాభు ఈ నాభభుఱో త్ఱుఫడినదవ. 
నీల ేతయోౌయ తిండిరయ 

నీల ేనా తోడు నీడ నీల ేశకడౌ 
నీల ేఖుయుడళు ద్ైళభు 

నీల ేనా  ఇము ఖ ఇము నిజభుఖ ఔఽష్సు  

 

శ్రీ బటటు ఱ లసాకా – ఏళ గ అయళఴేేణ అళవే అనఖశీ ేఅళయజనీమ గ ఫాింధళ గ నిఫింధన గ ఆష - 
ఱోఔఫింధః. ఈ ఱోఔింఱో అిందరికీ ఆమన ఫింధలే. భేదిం ఱేఔుిండా అిందరినీ ఆశ్రయిదవస్సో డు ఖనఔ ఆమన 
ఱోఔఫింధళు. ఇిందఔు శ్రీ బటటు ఱు శఫాఱోనివతణో  (6)నిండి ఉదాషరిించాయు. భాతా హతా భార తా నిలసశః 
ఴయణిం శషఽత్ ఖ ఇః నారసమణః. తయోౌ, తిండిర, స్త దయుడు, నిలసశభు, ఆఴమీభు, భుతణర డు, ఖభాభు అనీి 
నారసమణుడే.  ఈ జఖతణో ఱోని ఆదవతణాఱు, యుదర ఱు, భయుతణో ఱు, ళశళుఱు, అశిినీ దేళతఱు, ఋఔుకఱు, 
స్సభభుఱు, అగిి, ఆజాభు – ఔటేభుటి, అనీి నారసమణుడే. అిందకత ఆమన అిందరికీ కసళఱవహనలసడు. 
 

హతాభషశా జఖతో భాతా ధాతా హతాభషః 
లేదాిం యతర మోింకసయ ఋకససభమజురతళ ఛత – గీత 9.17 

ఈ శభశో జఖతణో నఔు ధాతన, అనగస ధరిింఛతలసడన, అటోే ఔయైపఱభు ఇఛతచలసడన నేనే. తయోౌమున, 
తిండిరమున, తాతమున నేనే. త్యౌవహకొనదగినలసడన ఔూడా నేనే. యతణర డన, ఒింకసయభున నేనే. ఋక్, 
స్సభ, మజురతిదభుఱున నేనే. 
 

శమోऽషిం శయిబూతేవణ న మదేేిష్త ऽవహ న హరమః 
య ేబజనోి తణ భాిం బకసో య భయ త ేతవేణ చాాష గ – గీత 9.29 

నేన శఔఱ బూతభుఱ (నుసర ణుఱ)మిందన శభభాళభుతో లసాహించిముిందన. నాఔు అహరముడు గసని, 
హరముడుగసని ఎళిడున ఱేడు. కసని నని బక ోతో బజిింఛతలసయు నామిందే ముిందయు. నేనన 
లసరిమింద రతాక్షభుగస ఉిందన. 
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శ్రీ ఆిండాళ్  ఇయునుసపలై 28 – ఉనరనోిడు ఉరలలే్ నభక కింగొయక క లొయమాద. ఇదవ ళదరింటే యడినుత యే 
ఫింధింకసద. ఈ నుసయరసనిక  చితరఔయ శ్రీ ఆతేరమ అనలసదభు –  

ఆఱభిందఱతోడ ిఅడళుఱఱో డ ి ఇనడి 
ఔుడమిడభ తయ్ౌమని గల ఔుఱజుఱభు 

నీళు తోడ ుటిున ుణామ ేభా ుణాభు 

కొయత కొించభ్ు ఱేని గలయిందా! నీ తోడ ి

శింఫింధభు కసదని నుత ళునదవ కసదరస! 
ఱోఔ భరసాదఱ ఱోతయ్ుింఖని ఱేభఱభు 

చిని యేున నిని ేరభతో హయౌచభేు 

కోగిింఛతఔ స్సిభూ! ఔయుణ ించి య నిభుై! 
జఖ ఇకత భింఖలభు ఔూయుచ భన శ్రీళరతభు. 
 

నానైఖ గ  ఇయు. 7 – నీళు తప నాఔు లేయు ఴయణు ఱేద. నీళు కసఛతళఱవహన లసరిఱో భృదటిస్సథ నిం నాదే. 
 ఇయులైమోయ 7.8.1 – నీలే నా తయోౌయ, తిండిరయ, బిడాళు, శఔఱ ఫింధడళు. అింతఔింటే ఎఔుకళగస శఔఱ ఱోఔభూ 
నీలే. ఐనా నీ శిందయమ ైన యూింై్నే నాఔు భఔుకళ ఎఔుకళ. ఇిందఱో అదభతిం ఏభుటి? నాఔు 
యరీతమ ైన తరసకఱు అయథిం కసళు ఖదా! 
 

శ్రీ ఴింఔయుఱు భూడు యధాఱెైన అరసథ ఱు చ్నుసపయు.  
(1) ఆధాయబూతऽేవహై న్  శఔఱ ఱోకస ఫధాింతా ఇ ఇ ఱోకసనాిం ఫింధః ఱోఔఫింధః. బఖళింతణడు శఔఱ 
ఱోకసఱఔు ఆధాయభు. ఔనఔ అనిి ఱోకసఱు ఆమనచే ఫింధవింఫడి ఉనాియ. అిందళఱన ఆమన 
ఱోఔఫింధళు.   
(2) బఖళింతణడు శఔఱ ఱోకసఱన శఽఴహుించాడు. ఔనఔ ఆమన శఔఱ ఱోకసఱఔూ తిండిర. తిండిరఔింటె దఖగరి 
ఫింధలళయు? అిందచే ఆమన ఱోఔఫింధళు. ఱోకసనా గ జనఔతాిత్ జనకోమో ఫింధరసివో  ఇ లస. 
(3) ఱోకసనా గ ఫింధఔఽతా గ శతిాశతిణదఴే గ ఴఽ ఇ శైఽ ఇ ఱక్షణ గ ఔఽతలసన్ ఇ ఇ లస. ఴఽతణఱు, 
శైఽతణఱ దాిరస ఏదవ భించల, ఏదవ చ్డో  ఔ దఖగరి ఫింధళుఱా బఖళింతణడు ఱోకసనిక  త్యౌమజతశో నాిడు 
ఖనఔ ఆమన ఱోఔఫింధళు.  
 

శ్రీ ఔఽవుదతో బయదాిజ – ఫింధ్ - ఔటిులేముట; ఫధాి ఇ ేరభనుసళేన ఇ ఇ ఫింధః, ఱోకసనా గ ఫింధః ఇ ఇ 
ఱోఔఫింధః. తన ేరభతో ఱోకసఱన  ఫింధవించి ఉించేలసడు ఱోఔఫింధళు. 
 

శ్రీ శతాదేలో లసవహవఠ  – ఱోక్-దయశననే-ఛతఛతట, త్యౌవహకొనట; ఫింధ్-ఫింధవింఛతట, ఆఔరిషింఛతట; ఫధాి ఇ ఇ ఇ 
ఫింధః.  (1) ఱోఔింఱో అనిిింటికీ బఖళింతణడు ఫింధాఱన (భుతణఱన) ఏయపయచాడు. ఉదాషయణఔు భనిఴహ 
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ఆమురసర మానిక  ఔ రిభు ఇ ఉిందవ. ఇఱా బఖళింతణడు ఱోఔఫింధళు. (2) ఏదై్నా తాడుళింటిదవ ఱేఔుిండానే 
ఔయైతో జీళుఱనిిింటినీ ఫింధవించినలసడు ఱోఔఫింధళు. (3) బఖళింతణడు లేదభుఱఱోని నిమభాఱదాిరస 
భనవణాఱ ళాళహారసఱన ఫింధవించాడు ఖనఔ ఱోఔఫింధళు. 
 

ధయైఛతఔీభు యఛతయత – భన కోరిఔఱు రెిండు యధాఱు (1) ఐశిఔమ ైన స్ౌకాభు (ేరమశస) (2) నిజమ ైన 
జాా నభు (ళేమీశస). బఖళింతణడు తయోౌ, తిండిర, భాయా, బిడాఱు, శషో దయుఱ యూనుసఱఱో ేరమశసన 
శభఔూయుస్సో డు. ఖుయుళుగస ళేమీశసన అనఖశీిస్సో డు. రెిండు యధాఱుగసన ఆమన ఱోఔఫింధలే. 
 

శ్రీ అనిభమా కయోీన 

లసడఱ లసడఱ లింట లసడ్లో - నీడ నిండి చీయఱమేై నేత ఫేహారి. 
 

ింఛత బూతభుఱనడి ఱు ళని నఱు - ఛతింఛతఱు ఖింజి తోడ ఛతరి నేవహ, 
కొింఛతు ఔిండ్ఱ నయౌ ఖుణభుఱ నేవహ - భించి భించి చీయ ఱమేై భాయు ఫేహారి. 
 

భటటభామభుఱ దన భఖుళ వహడి నీయు - చిటినుత టి మఱుఔఱ చియౌక ింఛతగస, 
ఔుటిఱింు చేతఱు ఔుఛతచఱుగస ఖటిు  - టలసయ చీయ ఱమేై ఫఱు ఫేహారి. 
 

భచిచఔ జీళుఱ ్దర  మ ైఱ శింతఱ ఱోన - లఛతచు ఔయై ధనభు యఱుళ చేవహ, 
ఛతచడాఱుగస ఔుటిు  ఫఱు లింఔట ఇ - ఇఛతచ కొఱదఱ అమేై ఇింటి ఫేహారి. 
 

 

740. ఱోఔనాథః 
- ఱోఔభుఱన యక్ష్ిించేలసడు. 
- అనింత ఐఴియాళింతణడు కసళడించేత అిందరికీ ఐఴియాిం రస్సదవించేలసడు. 
- ఱోకసఱచేత నుసర రిథింఫడేలసడు, కోయఫడేలసడు. 
- ఱోఔభుఱన రకసశిింజతవేలసడు. ఴక ోభింతిం చేవేలసడు. 
- ఱోఔభుఱన ళసిం ఇయచి ఆశ్రయిదవించేలసడు. 
- ఱోఔభుఱన ళసవహించేలసడు. 
- ధయైిం తహపనలసరిని ఔష్సు ఱనుసఱు చేవహ శిక్ష్ిించేలసడు. 

ఒిం ఱోఔనాథామ నభః 
 

ఱోక్ - దయశననే - ఛతఛతట, అనబయింఛతట; 
ఱోక్ - భాష్సమా గ దీనుౌో  ఛత - లయౌగిింఛతట, త్యౌవహకొనట, కోయుట; 
నాథ్ -మాచ్, ఉతాై్ః, ఐఴిరసాశ్రఃవణ - అడుఖుట, ఴభీ్టటు ట, ళసవహింఛతట, నుసయౌింఛతట 
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ఱోఔభు - ఛతుఱఔిందేదవ, జఖతణో  

ై్ని యయధ భాలసఱనఫటిు యయధ లసాకాఱు ఱభిశో నాియ.   
 

శ్రీ బటటు ఱ లసాకా – తనైఱ గ అస్సధాయణ గ స్సిభాయఔ గ ఛత శింఫింధ గ ఆష - ఱోఔనాథః. బఖళింతణనిక , 
శఔఱ జీళుఱఔు అస్సధాయణమ ైన, శిభాళవహదు మ ైన శింఫింధిం ఉనిదవ. శఔఱ ఱోకసఱఔు బఖళింతణడు 
రబుళు, యక్షఔుడు ఐనిందన ఱోఔనాథడు. ఔనఔ శషజింగసనే బఖళింతణనిక  శఔఱ ఱోకసఱతోన 
యడదీమరసని శింఫింధిం ఉిందవ. 
ఱోఔఫింధతి భూఱాదవు  ఱోఔస్సిభుతిభుతాతః 
స్సిభాయకసఛతి శింఫింధాత్ ఱోఔనాథ ఇతీరితః. 
 

శ్రీ య.య. రసభానజన్ దవళా రఫింధాఱనిండి ఉదాషరిించాయు – 

 ఇయులైమోయ 7.10.1 – ఈ ఏడు ఱోకసఱూ క్ష్తభింగస ఉిండడిం కోశమ ై బఖళింతణడు శ్రీ అభైలసరితో ఔూడి 
దవళాదేళసఱఱో ఆవనడై్ మునాిడు. 
 ఇయులైమోయ 6.9.3 – నీ శఽఴహుఱోని జీళుఱన యక్ష్ిింఛతడానికత నీళు అనేఔభాయుో  యయధ యూనుసఱఱో 
అళతరిించాళు. 
 ఇయులైమోయ 6.10.10 – నా స్సిభూ! ఈ భూడు ఱోకసఱూ నీలే (భూడు చేతనభుఱు – ఫదు , నితా, భుఔో; 
భూడు అచేతనభుఱు – కసఱభు, రఔఽ ఇ, యదుశతిభు) 
 

శ్రీ శతాదేలో లసవహవఠ  – ఱోఔ గ నాథ ఇ - శి ఐఴియా యోగతన ఐఴియాళింత గ ఔరల ఇ ఇ ఇ ఱోఔనాథః. ఆమన 
అనింత ఐఴియా శింనిడు అళడిం చేత అిందరికీ ఐఴియాభున రస్సదవించేలసడు. ఱోఔనాథడు. 
 

శ్రీ ఴింఔయుఱ లసాకా – శ్రీ ఴింఔయుఱు నాఱుఖు యకసఱ అరసథ ఱు చ్నుసపయు. 
(1) ఱోకెైః నాథాత ేమాఛతాత ే– కసభుతాయథభుఱ కొయఔు ఱోఔభుఱచే నుసర రిుింఫడులసడు, మాచిింఫడులసడు 
ఱోఔనాథడు. 
(2) ఱోకసనా గ ఉత ఇ. ఱోఔభుఱన రకసశిింజతములసడు (తహింజతములసడు), ఴక ోనిఛతచలసడు 
ఱోఔనాథడు. 
(3) ఆళసవేో . ఱోఔభుఱన నభైదవింజతవహ (ఴభుింజతవహ) దీయింఛతలసడు ఱోఔనాథడు. 
(4) ఱోకసనా గ ఈవు. ఱోఔభుఱన ళసవహింఛతలసడు, దీయింఛతలసడు ఱోఔనాథడు. 
 

శ్రీ రసధాఔఽవుళసవహో  ి‘ఉత ఇ’ అని దానిి తీవహకొని ఇఱా లసాకాానిించాయు – అళుశయమ ైనటటో గస శిక్ష్ిించి 
ఱోకసఱన అదుఱో ఉించేలసడు ఱోఔనాథడు. 
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ధయైఛతఔీభు యఛతయత ై్ లసాకాఱన ఇఱా శభనిమయచాయు – బఖళింతణడు ఱోఔభుఱఔు రబుళు 
ఖనఔ అిందరినీ యక్ష్ిించేలసడు, ళసవహించేలసడు, అళుశయమ ైనుడు శిక్ష్ిించేలసడు ఆ ఱోఔనాథడే. ధరసైనిి 
ఆఛతరిించేలసయు ళసిం ఇగస జీయస్సో యు. అధరసైనిి ఆఛతరిించేలసయు అళసిం ఇఱో భఖుగ తాయు. ఱోఔనాథని నుసఱనఱో 
ఇదవ శతాభు. 

 
శీ్ర నయవహింషస్సిభు. 18ళ ఴతాఫర ు చితరిం. యకీడమిానిండ ి

 

741. భాధళః 
- ‘భా’ అనగస శ్రీఱక్ష్ీైదేయక   ఇయైెనలసడు. 
- తనన ఖురిించిన జాా నభున రస్సదవింఛతలసడు. 
- భధయదాదాిరస త్యౌమళఛతచలసడు. 
- భ్నభు, ధాానభు, యోఖభు దాిరస త్యౌమళఛతచలసడు. 
- భధ (మాదళ) ళింఴభుఱో జనిైించినలసడు. 
- ఈ నాభభుదాిరస జఖనాైతాహతయుఱఔు యఴిభుతో ఉని శింఫింధిం శచిింఫడిిందవ. 
- ఆమనఔింటె ై్ రబుళు ఱేడు. 

ఒిం భాధలసమ నభః 
 

ఈ నాభభు 73, 169, 741ళ నాభభుఱుగస భూడుభాయుో  శో  ఇింఫడినదవ. 
8ళ ళలో ఔభు. 73ళ నాభభు. భాధళః – శయిణాఖరలభ బూఖరలభ భాధలో భధశదనః 
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18ళ ళలో ఔభు. 169ళ నాభభు. భాధళః – లేదోా లైదాః శదాయోగ ీయయహా భాధలో భధః 
78ళ ళలో ఔభు. 741ళ నాభభు. భాధళః – ఱోఔఫింధః ఱోఔనాథో భాధలో బఔోళతసఱః 
 

ఱోఔనాథతి శింఫింధః శ్రీభతళచే ఇ భాధళః 
భధోయిింళలదభళతాిఛతచ భాధళః రకిరీిోతః 
ఈతడు ఱక్ష్ీై ఇ కసఫటిు ఱోఔనాధడమాాడు. భధళింఴింఱో ఉదభయించాడు. ఔనఔ భాధళునిగస 
కీరిోింఫడుఛతనాిడు.  
భామా ధళః భాధళః. ‘భా’ఔు బయో భాధళుడు.  
 

‘శ్ర’ీ భరిము ‘షరి’ శదా ఔఱవహ ఉింటాయు. ఆమభై నితాాననుసయని. ఈ యవమానిి నొక క ళకసకణ ింఛతడిం 
కొరఔు శ్రీ బటటు ఱు ఈ నాభయళయణఱో బఖళింతణని ఖుణాఱన ఖురిించి ఎఔుకళగస రస్సో యింఛతఔుిండా 
శ్రీభహాఱక్ష్ిై ఖుణాఱన యళేవింగస ళరిుించాయు. భరిము ళయునన ఇఱా భుగిించాయు – శ్రీభహాయవణు ళు 
ఱక్ష్ీైళఱోబుడై్నిందన జఖత ర్బుళమాాడు. ఇదే శ్రీభహాఱక్ష్ిై తతియషశాభు. ఈ యళయణ అింతా 8ళ 
ళలో ఔింఱోని 73ళ నాభభు లసాకాఱో శ్రీ బటటు ఱు చ్నుసపయు. శ్రీ బటటు ఱు తభ లసాకా యళయణన ఈ 
యీ ఇలసకసాఱతో ఆయింభిించాయు.  
శరీ ఴచ త ేఱక్ష్ీై ఴచ తౌి – ుయువ శఔోభు. బూభు భరిము ఱక్ష్ిై నీ తణిఱు. 
అవేా ళసనా జఖతో యవణు తీి – నీఱా శఔోభు. ఈమ  (ఱక్ష్ిై) జఖతణో నఔు అధవనే ఇర. యవణు  ఇి. 
తయులసత శ్రీ బటటు ఱు ఱక్ష్ీైదేయ ఖుణఖణాఱన ళరిుించాయు. అశాః శియూతాిత్ నితా - నియైఱ - యూతి గ, 
నియునుసధవఔ యమ ఴైిరసాదవ జఖనాైతఽతి గ, ఓతప ోఇకో బఖళత్ శింఫింధో నితా అననుసమఴచ ఇతాాదవ 
తతిరతవణ ళసవేో విణ అభరసాద గ, లదేేవణ తాళత్ శ్రీశఔో గ, మధేాశఔో గ, ఉతోయ నారసమణ గ, కౌఴతక ీ
ఫార షైణ గ ఇతాాదౌ. శ్రీఱక్ష్ీైదేయ యతతిభు ళసస్సో ో ఱఱో చ్పఫడినదవ. ఆమ  నితా నియైఱ శియూహణ . 
జఖభుఱనేఱే తయోౌ. స్సటిఱేని జఖదధవనే ఇర. శదా శ్రీలసరితో ఔూడిముిండే నితాాననుసయని. ఈ ఖుణాఱు 
లేదాఱఱోన, శ్రీశఔోభు, మేధాశఔోభు, ఉతోయ నారసమణభు, కౌఴతకీ ఫరా షైణభు ళింటి ఖీింధాఱఱో 
చ్పఫడినయ.  
 

తయులసత శ్రీ బటటు ఱు ురసణాఱనిండి ఉదాషరిించాయు –  

యవణు ురసణభు 1.8.17 – నిత్ైా ళ ఏవ యష్తు ః శ్రీయననుసయనీ మథా శయిఖతో యవణు ః తథ్ైలేऽమ గ దవిజోతోభ. ఒ 
ఫరా షైణోతోభా! ఆ ఱక్ష్ీైదేయ నితామ ైనదవ (శదా ఉిండునదవ). జఖనాైత. శదా యవణు ళుతో ఔూడిముిండున. 
యవణు ళుఱాగసనే ఆమ  ఔూడా అింతటా లసాహించిమునిదవ. 
 

ఫరషై ురసణభు – తత్ ఴక ోః దయజమా భీభా యవణు ఴక ో ః ఇ ఇ శైఽతా శయిబూత షఽదఫజస్సథ  నానాయూధరస 
రస నుసర ణాకాా భింతరభాతా ఛత యఴిశా జననీ ధర లస దయే భినాిింజన ళసాభా నియుగ ణా లోాభ ఏళ శి. ఆ ఴక ో 
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జయింరసనిదవ. భీఔయమ ైనదవ. ఆమ యే యవణు ళునఔు ఴక ోగస చ్పఫడినదవ. ఆ రసఴక ోయే అిందరి 
షఽదమఔభఱభుఱిందన వహథతమ ైమునిదవ. నానాయూభుఱు ధరిించినదవ. ఆమ  ేరత నుసర ణభు. ఆమ  
అనిి భింతరభుఱఔున తయోౌ. జఖనాైత. 
 

తథ్లైఔై రసఴక ోః శ్రీః తశా ఔయుణాఴీమా  
జాా నాదవ వడుగ ణా భయయ నుతర కసో  రఔఽ ఇః రస 
ఏకెైళ ఴక ోః శ్రీః తశా దవి తీమా రిళయోత ే..... 
రసళరతణ యూేన శరసికసరస శనాతనీ 

అనింత నాభధమేా ఛత ఴక ో ఛతఔీశా నాయకస 
జఖత్ ఛతరసఛతయ గ ఇద గ శయి గ లసాా ళాళవహథ తా 
ఇింకస,ఱక్ష్ిైయే రసఴక ో. ఔయుణాభయ. ఆమ యే వడుగ ణాభమమ ైన రసరఔఽ ఇ అని హఱుళఫడినదవ. ఆ 
ఴక ోయే బఖళతణని ళసఴితమ ైన ఏకెైఔ ఴక ో. ఆ శ్రఴీక ోయే బఖళింతణని దవితీమయూభు భరిము అనేఔ 
యూభుఱు దాఱుచనదవ. అనేఔభుఱెైన ేయుో  ఔయౌగినదవ. ఴక ోఛతఔభీునఔు నాయఔ. శఔఱ ఛతరసఛతయ జఖతణో నింద 
లసాహించిమునిదవ. 
 

శ్రీ ఱక్ష్ీైశషశర నాభభు – 

భహాయబూతేః శింూయు వడుగ ణా ళువః రభ ః 
బఖళదాిశదళేశా నిత్ైా ళ ఏవ అననుసయనీ 

ఏకెైళ ళయోత ేభినాి జోాతసేేళ శభిదీధవతఃే 
శయి ఴకసో య ఇైకస చ్ళై యఴి గ లసాా ళాళవహథ తా 
శరెైి ఴియా ఖుణోేతా నితా గ తదుయై ధరిైణీ 
నుసర ణఴక ోః రసశేా ష్స శరతిష్స గ నుసర ణ నా గ బుయ 

ఴకీోనా గ చ్ైళ శరసిస్స గ యోనిబూతా రసఔఱయ 
ఆమ  శింూయు వడుగ ణా రిూయుు డై్న లసశదేళ బఖలసననఔు నితాాననుసయని. ఛతఱోని లనిఱళఱె 
రకసశిింఛతనదవ. బఖళింతణనితో ఐఔామ ైఔూడా లేయుగస ఔనహశో ిందవ. జఖతోింతా లసాహించినదవ. శఔఱఴక ో 
శియూహణ . శరెైిఴియా ఖుణోేత. బఖళదుయైమే ఆమ  ధయైభు. శఔఱ జీళుఱఔున నుసర ణఴక ో ఆమ యే. 
రసఔల.  
 

మస్సైత్ ఱక్షైయింఴ శింబూతాః ఴఔోయో యఴిఖః శదా 
కసయణాతేి న  ఇవఠ ిం ఇ జఖతావహై న్ తదాజామా 
తస్సైత్ రతా జఖనాైతా శ్రీః మశా అఛతాతళఱోభా 
శరతాః ఴఔోమః తశా వహదవు గ ఇష్సు  గ దవఴిం ఇ ఛత 
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శ్రీఱక్ష్ిై అింఴనిండి ఉదభయించిన ఴఔుో ఱు యఴిభింతా లసాహించిమునియ. ఆమ  ఆజాా నస్సయిం ళరిోశో నాియ. 
అఛతాతళఱోబయైెన జఖనాైత శ్రీఱక్ష్ిై ఖనఔ ర ఇనొిందవతే ఆ ఴఔుో ఱు ఔూడా ర ఇనిందవ భనఔు ఇవుమ ైన 
వహదు ఱన నుసర దవింఛతన. 
 

ఇఱా శ్రీఱక్ష్ిై ఖుణాఱన ఖురిించి యళయింగస లసర వహన తయులసత శ్రీ బటటు ఱు భరిింత శభాచాయిం 
లైవుళశైఽ ఇఱోన, ఇతయ ధయైళసస్సో ో ఱఱోన ఉనిదని లసర ళసయు. 
 

రసభామణిం. ఫాఱకసిండ 4.7 – రసభామణ గ కసళా గ ఔఽతసే గ వతామాః ఛతరిత గ భషత్. రసభామణ 
కసళాభు వతాదేయయొఔక భషతోయ ఛతరితభున త్ఱుుఛతనిదవ. 
 

ఇఱా శ్రీ బటటు ఱు తభ 73ళ నాభభు (8ళ ళలో ఔభు) లసాకాఱో శ్రీభహాఱక్ష్ిై ఖుణాఱన యుఱింగస ళరిుించాయు. 
తభ లసాకా భుగిింుఱో ‘భాధళ’ నాభభు ఖురిించి ఔక లసఔాిం భాతరిం లసర ళసయు.  
 

ఴీదుమా దలేో దళేత గ ఆయిత.ే ఱక్ష్ీైదేయతో ఔూడిమునిిందన బఖళింతణనిక  జఖతప ఇతిభు ఱభిించినదవ. 
ఇదే ‘శ్ర’ీ తతిభు యొఔక యషశాభు.  
 

8ళ ళలో ఔింఱోని 73ళ నాభభునఔు ఇఱా శ్రీ బటటు ఱు యస్సో యమ ైన లసాకాన లసర ళసయు. అయతే 169ళ, 741ళ 
నాభభుఱఔు చాఱా ఔుో ోింగస లసాకాానిించాయు. ‘భాధళ’ నాభింఱో శ్రీభహాఱక్ష్ిై తతాినిక  శ్రీ బటటు ఱు 
అతాధవఔ నుసర ధానాత ఇచాచయు. 
 

భా – షరిని ఖురిించిన యదా. 
ధళ – రబుళు, రస్సదవించేలసడు. 
భాధళుడు – తనన ఖురిించిన జాా నానిి రస్సదవించేలసడు. 
18ళ ళలో ఔింఱోని 169ళ నాభభునఔు శ్రీ ఴింఔయుఱు, శ్రీ బటటు ఱు ఔూడా ‘షరిని ఖురిించిన యదాన 
అనఖశీిించేలసడు భాధళుడు’ అని అయథిం చ్నుసపయు. ఇదరయూ షరిళింఴభు (3.69.4)నిండి ఉదాషరిించాయు. 
భా యదాా ఛత షరతః నుతర కసో  తస్సా ఈళల మతో బలసన్ 

తస్సైత్ భాధళ నాభావహ ధళః స్సిభూ ఇ ఴబిు తః 
 

శ్రీ చినైమానింద – భుభుక్షుళుఱఱో ఆతైయలేఛతన, ధాానభుఱన ్ింను ిందవించేలసడు  భాధళుడు. 
 

శ్రీ బటటు ఱు భహాభాయతిం (3.69.4)నిండి ఔూడా ఉదాషరిించాయు,  
భధయదాా అళఫో ధతాిత్ ధాళతాిత్-లస శియీోऽనిఴ గ  
భ్నాత్ ధాానాఛతచ యోగసఛతచ యదవు  భాయత భాధళ గ 
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ఈ ళలో ఔింఱో ‘భాధళ’ నాభభునఔు భూడు అరసథ ఱు చ్పఫడాా య. (1) భధయదాదాిరస త్యౌమళఛతచలసడు 
భాధళుడు. (2) శ్రీని ధరిించినలసడు భాధళుడు. (3) ధాానభు, భ్నభు, యోఖభుఱదాిరస 
త్యౌమళఛతచలసడు భాధళుడు. 
 

(1) భధయదాదాిరస త్యౌమళఛతచలసడు భాధళుడు. ఛాిందో గలానివతణో  (3.1), ఫఽషదాయణాకోనివతణో  
(2.51)ఱఱో భధయదాఖురిించి ఉనిదవ.  
 

(డా. కోీయ నుసయథస్సయధవ యచిించిన ‘శ్రీకెైళఱాస్సయధవ’ నిండి) ఆదవతణానిమింద భధళున ఆరలహించి, ఆయధింగస 
ఆదవతణాని ఉనుసవహింఛతడమే భధయదా. ఈ యదా శియణాఖయుభనినిండి రజా ఇక , అతన భనళునఔు, 
భనళు ఇక్ష్మిఔునిక  చ్నుసపయు. అయుణుని జతావఠ ుతణర డై్న ఉదాు ఱఔుడిక  అతని తిండిర ఈ ఫరషై యజాా నానిి 
చ్నుసపడు. 
 

శయుాడు దేళతఱఔు భధళుళఱె తఽహో యచేలసడు శియగఱోఔిం తేనటటు ఔు ఔయఱీాింటిదవ. అింతరిక్షిం 
తేనటటు ఱా లేరఱాడుతణిందవ. ఋఔుకఱే తేనటీఖఱు. ఆదవతణాని భధా ఛతయౌశో నిటటో  ఔనిహించే భాఖమే భధళు. 
లేదాదఱే అభఽతాఱు. భృదటి అభఽతానిి అగిిదేళునిదాిరస ళశళుఱు అనబయస్సో యు. రెిండళ అభఽతిం 
ఇిందర డు రధానింగసఖఱ యుదరఖణిం చేత అనబయింఫడుతణిందవ. భూడళ అభఽతిం ళయుణుడు రధానడుగస 
ఆదవతాఖణించేత అనబయింఫడుతణిందవ.  నాఱగ ళ అభఽతిం స్త భుడు రధానింగస భయుదగ ణిం చేత 
అనబయింఫడుతణిందవ. ఐదళ అభఽతిం ఫరషై రధానడుగస స్సధాఱచే అనబయింఫడుతణిందవ.  
 

శయుాడు ఉదమాశోభమాఱదాిరస జీళుఱఔు లసటి ఔయైపఱాఱు అిందవశో , ఆ ఔయైఱు క్షమిం అయన 
తయులసత తనఱో య్నిం చేశఔుింటాడు. జాా నఱెైనలసయు ై్న చ్హపన ళశ, యుదర, ఆదవతా, భయుత్ 
ఖణాఱుఱాగస అభఽతానిి అనబయించి శయుానితో అభేదానిి  ను ిందతాయు. 
 

(2) శ్రనీి ధరిించినలసడు భాధళుడు. ఈ అరసథ నిక  యళయణ భుిందగస చ్పడమ ైనదవ. 
 

(3) ధాానభు, భ్నభు, యోఖభు దాిరస త్యౌమళఛతచలసడు భాధళుడు. ధయైఛతఔభీు యఛతయత ఈ 
యవమానిి భరిింత యళరిించాయు. భ్నభుళఱన ఇిందవరమాఱు అదుఱో ఉింటాయ. ధాానభుళఱన 
ఆతైతతిభుై్ భనశ కతిందీరఔఽతభ్తణిందవ. యోఖభుళఱన ఈ నిఖషీభు వహథయడుతణిందవ. 
 

ఈ 741ళ నాభభునఔు శ్రీ బటటు ఱు, శ్రీ ఴింఔయుఱు ఔూడా ‘భధళింఴభుఱో ుటిునలసడు భాధళుడు’ అని 
లసాకాానిించాయు. భధఔుఱోదభళతాిత్ భాధళః. ఱేదా, భధఔుఱే జాతతాిత్ భాధళః. 
 

శ్రీ బటటు ఱు చ్హపన భరొఔ యళయణ రకసయిం ఱక్ష్ీైనారసమణుఱు ఱోఔభుఱఔు తయోౌదిండుర ఱు అనీ, ఱోకసఱన 
యక్ష్ిించేలసయు అనీ ఈ నాభభు శచిశో నిదవ. లసరిక  ఈ ఱోకసఱతో ఉని రతేాఔమ ైన అనఫింధిం ఈ అయథిం 
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దాిరస ళాఔోభ్తణనిదవ. అభైలసయు తోడుగస ఉిండడింళఱోనే ఫదుచేతనఱు నరిించే అనేఔభుఱెైన 
అచాయభుఱన శ్రీదేళుడు భనిిశో ింటాడు. 
 

శ్రీ  ఇయుఔకలళ గ నఽవహింషరసగలసచాయా గీతాభావాభుఱో – భా ధళః మశా శ భాధళః – అని చ్నుసపయు. 
ఆమనఔు రబుళు ఱేడు ఖనఔ భాధళుడు. ఎిందఔింటే అిందరికీ ఆమనే రబుళు. 
 

742. బఔోళతసఱః 
- బఔుో ఱటో యళేవభుగస ేరభ ఔయౌగినలసడు. 
- మజాభుఱో బఔుో ఱు శభరిపించినలసని కొరఔు తానై లసరిళదరఔు లఱళళలసడు. 
- బఔుో ఱన తనళదరఔు కొనినుత యేలసడు. ఆళుఔు దడళఱె బఖళింతణనిక  బఔుో ఱు హరమమ ైనలసయు. 

ఒిం బఔోళతసఱామ నభః 
 

బజ్ - వేలసమా గ - వేయింఛతట, గౌయయింఛతట.  
బజ ఇ బజత ేవళేత ేఇ ఇ బఔోః (కసఴఔఽతసేధాతణలసాకాానభు 1.695) 
ళతస - ఱేఖదడ;  ళతసఱ - ళతస అింళసభాా గ కసభఫఱే (నుసణ ని 5.2.98) 
ళతసఱ - కసభళత్, వేిషళత్ - ేరభ, వేిష శఛతఔభు; బఔోళతసఱ - బఔుో ఱయెడఱ ేరభఔఱలసడు. 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసాకా – బఖళింతణనిక  బఔుో ఱటో ఉని లసతసఱాభు అననాభు. ఈ నాభభుదాిరస 
బఖళింతణనిక  బఔుో ఱయెడ ఉని యళేవ భాళభు త్యౌమళశో నిదవ. బఔుో ఱు ఱభిించినుడు బఖలసనడు 
ఎింతగస శింతోఴహస్సో డింటే ఆమనఔు లేరతభూ ఖుయుో  రసళు (తఱాో బ శింబరభ యశైఽత అనా కసభః). ఔనఔ 
ఆమన బఔోళతసఱుడు. 
 

శ్రీ య.య. రసభానజన్ ఈ భాలసనిి ఉదాషయణఱతో భరిింత యళరిించాయు – ‘ళతసభు’ అనగస ఱేఖదడ. 
దడై్ ఉని భాయౌనాానిి ఆళు నాఱుఔతో నాక  యబరిం చేశో ిందవ. అింటే ఆ భాయౌనాభుఔూడా భ ఖాభుగస 
భాయశో ిందవ. అఱాగత బఖళింతణనిక  బఔుో ఱై్ ఉని ేరభ ఎఱాింటిదింటే బఔుో ఱ అరసధాఱన నియింతయిం 
బఖళింతణడు భనిిశో నే ఉింటాడు. యదయుని ఆ ఇథాానిి శ్రీఔఽవణు డు విఔరిించినుడు, బఔోనుసయళఴాింఱో 
యదయుడు ఛతఛతకొనఔుిండా అయటిిండి తొఔకనే నైలేదాింగస శభరిపించాడట. స్సిభు ఔూడా 
లేరసఱోచిింఛతఔుిండా ఆ తొఔకనే విఔరిించాడు. ఎిందఔింటే అదవ బక ోతో శభరిపించినదవ.  ఇనదగినదా కసదా అని 
బఖళింతణనిక  భేదిం ఱేద. భీవణైడు అింఴమాై్ ఉనిపటి శింఖ ఇ. ఔభాయు శ్రీఔఽవణు డు నుసిండళుఱతో, 
ుయువవహింషమ ైన భీవణైడు నని తఱఛతఛతనాిడు – అని ఔకస్సరి మ ైభయచినుత మాడట.  
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బఔుో ఱటో లసతసఱాిం ఔఱలసడు – అనే ఈ అరసథ నిక  తోడుగస శ్రీ శతాశింధ మ ఇరసజ  భరల రెిండు అరసథ ఱన 
చ్నుసపయు –  

 

(1) బఔో - ఉడిక న అనిభు, మజాభుఱో శభరిపించినదవ; శఱ ఇ - లలళళట, అిందకొనట; బఔోళత్-శఱః - 
మజాభుఱో శభరిపించినదాని కొయఔు లఱళళలసడు. బఔో గ అని గ యషే్స గ అవహో  ఇ ఇ బఔోళింతో మజాఔరసో రల 
ఫార షైణాన్, తన్ ర ఇ శఱ ఇ ఖఛతి ఇ ఇ ఇ బఔోళతసఱః. మజాభుదాిరస బఔుో ఱు తనఔు అరిపించినదానిని 
అిందకోళడానిక  బఖళింతణడు శిమింగస బఔుో ఱళదరఔు లలతాడు ఖనఔ బఔోళతసఱుడు. 
 

(2) బఔో ఏళ ళతసః, తాన్ ఱా ఇ ఇ ఇ బఔోళతస-ఱః; ఱా - ఆదానే దానేఛత - తీవహకొనట, ఱాఖుట. ఆళునఔు 
దడళఱె బఖళింతణనఔు బఔుో ఱు హరమమ ైనలసయు. లసరిని బఖళింతణడు తనళదరఔు తీవహకొనన. ఔనఔ 
ఆమన బఔోళతసఱుడు.  
 

 

(1) శీ్ర నయవహింషన్ ఔఽవు భాచార ిఆింఖో యఛతనఔు ఇదవ తఱ్ుఖు అనలసదభు.  
(2) బఖళదీగ త ళలో ఔభుఱ తాతపయాభు గీతా్రస్, గలయకూర్ రఛతయణనిండి.  
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శళయుళరణు  శేభ ాంగణ ళరసాంఖఴచాందనాాంఖద ీ|  
యయయౘ యవభః యనయో గఽతాయౕయచఱఴచఱః || (79) 

 
 
 

 

 

743. శళయుళయుః 
ఫాంగసయు యాంఖు ఔఱలసడు.  

ఒాం శళయుళరసు మ నభః 
 

 

ఖుణళతసవయు తుఔవ తురణో యౖత జవఱ ళయుతః 
శళయుళయు ఇతణోఔోః నలసరణు  బఔోకసభదః. 
ఖుణాఱఔు తగినట్లో గసనే ఫాంగసయభుఱ గస మెరివే దీషభు ఔఱలసడు. ఈ నాభభు నలసక్షరీ భాంతరభు. 
అభీవటరదభు. ఒాం శళయుళరసు మ నభః. 
 

ళలబన ళయు శళయు, శళయుభుళ ళయుమ్ మశో శ శళయుళయుః. శవచఛత, కసాంతి, ఇతయుఱచీ కోయఫడుట్ – 

ఇళతూీ ఫాంగసయు ఱక్షణాఱు. ఈ నాభభు దావరస బఖళాంతణతు యదధ యసతివఔత, ఆమన కసాంతిభతవభు, 
బఔుో ఱచీ కోయఫడుట్ ళాంటి్ ఖుణాఱు తిఱుఫడినయ. 
తభ తృసయళఴోాంఱో బఖళాంతణతు ళరిుాంచడాతుకి ఆఱవవయుఱు ఈ నాభభుళాంటి్ ళయునఱు ఎనయీ లసడాయు –  
యౕీ తియుభాంగ ైమ ఱవవయు. తియుఔుుమ్ దాండఔభు (6) – భధయమైెన గీతాం, కరీతో తీనె, మెరివే ఫాంగసయభు, 
తుతోశయుఱు తభ తఱ ై ధరిాంచీ ూళు ..... 
యౕీ నభ ాఱవవయు. తియుయయుతోమ్ (85) – భూడుఱోకసఱన కరయౌచిన భ ణిఔోభు! నా హరమమైెన భయఔతభు. 
యసటి్ఱేతు శవచఛమెైన వహడి!. 
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యౕీ తియుభాంగ ైమ ఱవవయు.  రిమతియుభృయ (4.9.8) – (తీరతాముఖాంఱో) తూది ఫాంగసయుయాంఖు! (దావయ 
ముఖాంఱో) తూఱాం!. 
 

యౕీ బట్లట ఱు యీతణఱు, శాఽతణఱనాండి ఆధారసఱు చితృసాయు –  

మదా ఴోః ఴోత ీయుఔాళయుమ్ ఔరసో యమ్ 

ఈఴమ్ ుయువమ్ ఫరషాయోతుమ్ – భుాండకోతువతణో  3.3 

దరవటమఖు ఏ జీళుడు తనమాందనీ ఫాంగసయుళయుభుఖఱ తుజయూభున దరిశాంచచనాీడో అుాడాతడు 
ుణోతృసళరిజతణడైి అదైివతవహదిధతు తృ ాందచనాీడు. 
 

రఴవహతాయమ్ శరవవయౖసమ్ అణామ ాంశమ్ అణపయహ 
యుకసాబమ్ శవన ధఖీభోమ్ యదాోతోమ్ ుయువమ్ యమ్ – భనశాఽతి 12.122 

అాందరితూ ళసవహాంచీ యభుయువణడు శక్ష్మాతిశక్షాయూుడైి ఫాంగసయుయాంఖుఱో రకసయాంచచనాీడు. 
ధాోనభఖుీఱ ైన యజ్ఞు ఱు భ తరమే ఆ యభుయువణతు ధాోతుాంచఖఱయు. 
 

ఆదతిోళయుమ్ – ుయువశఔోభు 20 

 

మ ఏయౖత నోరసదియ ేశయిణామః ుయుయౖత దఽఴోతీ 
శయిణోశాయీః శయిణోకవఴ ఆ రణకసత్ శయవ ఏళ శళయుః – ఛాాందోగణోతువతణో  1.6.6 

శయోభాండఱభు భధో దయశనభుచీచ శళయుుయువణడు ఫాంగసయుయాంఖు ఖడడభు, ఫాంగసయు కవఴభుఱు, 
భృతోాం గణలోళయఔూ ఔూడా ఫాంగసయుయాంఖు ఔయౌగిమునాీడు. 
 

యౕీ చినామ నాంద – ఈ రకసఴళాంతమైెన యభుయువణతు దరిశాంచిన భుతు అతుీ యధభుఱ ైన 
భ యౌనోభుఱనాండి యభుఔుో డైి శభభాళతవభున తృ ాందన. 
 

యౕీశఔోాంఱో అభాలసరితుఔూడా ‘శయిణోళరసు ాం షరణిాాం’ అతు రశో తిాంచాయు. శాందయకసాండభు (36.28)ఱో 
వతభాలసయు యౕీరసభుతు భుక తుీ ఇఱ  ళరిుాంచాయు – ఔచిచనీ తద్-శభే శభ న ళయుమ్ తయసోననమ్ 
దాశభ నఖాంధ.ి.. ఫాంగసయుళనెీతో దారిభలభుఱతో ఆయోౘదఔయమైెన ఆ యౕీరసభుతు ఆననభు... 
 

744. శభే ాంఖః 
ఫాంగసయుయాంఖు ఖఱ అళమళభుఱతో ళలభిఱుో లసడు. 

ఒాం శేభ ాంగసమ నభః 
 

ళరసు ఴమీాం తణ మయసోాంఖాం దళిోశతవభమాం మతః 



యీౕ యవణు  శషశరనాభ యతో తరభు - యళయణ 

79ళ ళలో ఔభు - 3 ళ ేజీ 

తతో శభే ాంఖ ఇతణోఔోః శతృసో రణు  శభేళయుతః 
ఫాంగసయు ళరసు తుకి ఆధాయమైె, దిళోమైెన యదధశతవభమమైె రకసయాంచీ ఴరీయభు ఔఱలసడు. ఈ నాభభు 
శతృసో క్షరీ భాంతరభు. ఫాంగసయుయాంఖు తుశో ాంది. ఒాం శేభ ాంగసమ నభః. 
 

యౕీ ఔఽవుదతో బయదావజ చిహాన తుయవచనభు – 

శనివతోు ళయధమతోు ళలభాభుతి శభే తు 

తదఽళసతు అాంగసతు మశో ఇతి శభే ాంఖః 
ఫాంగసయు యాంఖుతో ఉాండి తన అాందాతుీ, తియుమెణి ళలబన ళరిధఱోజవవే ఴరీరసళమళభుఱు ఔఱలసడు 
శేభ ాంఖుడు. 
 

యౕీ బట్లట ఱ లసోకో రకసయాం ఈ నాభభు బఖళాంతణతుయొఔు ళసఴవత, దిళో, యదధ శతవదీషభున 
శచిశో ాంది. తుతోమ్, దిళోమ్, శతోవభమమ్ అాంఖమ్ అశో ఇతి శభే ాంఖః. 
 

ఇాంతఔు భుాందటి్ నాభభు ‘శళయుళయుః’ భరిము ఈ నాభభు ‘శభే ాంఖః’ అనఫాంధ నాభభుఱు 
అనకరనళచచన. ఔనఔ రభ ణభుఱు ఔూడా ర ాండిాంటి్కు ళరిోయసో య. ఇాంతఔుభుాంద చిహానలే కసఔ భరొఔ 
రభ ణాం శాంధాోళాందనభాంతరాంఱో ఉాంది – ధీో మశసదా శయతఽభాండఱ భధోళరీో నారసమణ ... 
శయిణామళుః ధఽతఴాంకచఔీః. 
 

మ ఏయౖత ऽనోరసదితోో శయిణామళుః – ఛాాందోగణోతువతణో  – శయోభాండఱాం భధోళరిోయ ై భావహాంచచనీ 
శళయుభమ దిళోుయువణడీ యభ తా. 
 

745. ళరసాంఖః 
- దీళకు ళశదీళుఱ కోరిఔన తీయచడాతుకి తన దిళోభాంఖల యఖషీభుగస యసక్ష్మతురిాంచినలసడు. 
- ళరవీఠ మైెన, శాందయమైెన ఉతోభ యసభుదిరఔభుఱ ైన అాంఖభుఱు ఔఱలసడు. 
- తనన ధాోతుాంచీలసరికి ఆనాందాం ఔయౌగిాంచీ యభణామమైెన యూాం ఔయౌగినలసడు. 

ఒాం ళరసాంగసమ నభః 
 

ళయ = ఉతోభమైెన, ళరవీఠ మైెన, అతి శాందయమైెన 

ళయ = ళయభు (ఇచచట్) 
ళయ = కోరిఔ (కోయుట్), తృసర యధన 

ఈ అరసా ఱనఫటి్ట లసోకోఱఱోతు లైెయధాోతుీ చడళచచన. 
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యౕీ బట్లట ఱ లసోకో – యౕీ బట్లట ఱు ‘ళయ’ అనగస ‘తృసర యధన’ అనే అయాాంఱో లసోక ోతుాంచాయు. తదతీత్ ఓతువదమ్ 
దీళకసో హరమభ నమ్ అతితుషృీత దళిోచిషీమ్ ఆయవుఽతమ్ ఇతి ళరసాంఖః.  దీళకుదీయ తృసర యధనఱన 
ఔయుణిాంచి, యసభ నోచక్షుళుఱఔు ఔతుహాంచతు దిళోచియౘీఱతో యసక్ష్మతురిాంచినలసడు ళరసాంఖుడు. 
దీళతా రతయ ేఖుో దళిో ఱ ాంఛన భాంఖలమ్ 

ఆయవుఽతమ్ శవతో యనే ళరసాంఖ శస తణ ఔథోతీ 
దీళతఱమాందయౌ రతిచీత లసరి కోరిఔఱు తీయచడాంకోశాం, తన దిళోఱక్షణాఱతో ఔూడిన దిళోభాంఖల 
యఖషీభుగస దీళకుళశదీళుఱఔు యసక్ష్మతురిాంచినలసడు ళరసాంఖుడు. 
ఇాందఔు యౕీ బట్లట ఱు యవణు ురసణభు (5.3.8)నాండి ఉదాషరిాంచాయు – 

పుఱేో ాందళీయ తార బాం చతణరసాషృమ్ ఉదకీ్షో తమ్ 

యౕీళతస ళక్షశమ్ జాతమ్ తణయౖసట ళ ఆనఔ దాందభిః 
యఔవహాంచిన నఱోఔఱుళళాంటి్ ళయుభు ఔఱలసడైి, చతణరసాషృళుఱతోన, యౕీళతసభుతోన అళతరిాంచిన ఆ 
బిడడన చచి దీళకుళశదీళుఱు రిరియధాఱ యతో తరాం చీళసయు (ఆనఔ దాందభి = ళశదీళుడు?). 
తూఱమేగచాఛమతో, చతణయుుజాఱతో, ఖదా ఴాంక చఔ ీదాాఱు ఖఱ షయసో ఱతో, కౌశో బభణితో, 
ఔభతూమమైెన శతరాంతో యౕీళతసఱ ాంఛనాంతో యౕీషరి జతుాాంచాడు. 
 

(తృత తన భాఖళతభు) 
ఫాఱు ఫూరవుాంద యుచిజాఱు బఔోఱోఔ 

తృసఱు శఖుణాఱలసఱు ఖఽతృసయళసఱు 
జూచి తిఱకాించి ుఱకాించి చణదోభాంద ి

ముబిా చఱిరవగ ిళశదీళుడుతసశాించ ి

 

అుడు దీళకుదీయ యసవభుతు ఇఱ  శో తిాంచిాంది – 

ాంట్ ితుయౌచ ురసణయోఖుఱు యోఖభ యగ తుయూఢుఱ  ై
ఔాంట్ిభాందయు గసతు తుఔుభు గసనర ీబళదాఔఽతిన్ 

ఖాంట్ ిబదరభుఖాంట్ ిభ ాంు ఖనీఱు ఖనఫో ఱదీ 
త ాంట్యిూు దొఱాంఖఫెట్లట భు తోమజవక్షణ భొృక ుదన్ 

 

ళశదీళుతు శో తి –  

శయవభు తూఱోతుదగిస 
శరసవతణాడలసద ిళశో  శాంనీడలెై 
శయవభముడళఖు తూఔున 
శరవవఴవయ! ఱేళు ఱోన శాంధఱు లయెౌమున్ 
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యౕీ ఴాంఔయుఱ లసోకో – యౕీ ఴాంఔయుఱు ‘ళయ’ అనగస ‘అాందమైెన, ళరవీఠ మైెన’ అనే అరసా తుీఫటి్ట లసోక ోతుాంచాయు. 
ళరసణ ిళలబనాతు అాంగసతు అశో ఇతి ళరసాంఖః. శాంయమెైన అాంఖభుఱు ఔఱలసడు ళరసాంఖుడు. 
 

యౕీ చినామ నాంద – (ళయ = ఆనాందభు ఔయౌగిాంచీ) తనన ధాోతుాంచీలసరికి ఆనాందభు ఔయౌగిాంచీ యూు 
ఔఱలసడు ళరసాంఖుడు. 
 

అనీభమో కుయోన –  

ఔాంట్ి యఔీలసయభు ఖడిమ ఱేడిాంట్ 
అాంట్ి అఱమేఱాాంఖ అాండ నాండీ యసవభుతు              ॥ ఔాంట్ి॥ 
 

య భుాఱతూీ ఔడఫెట్ిట  య ాంుతో గణణభుఖట్ిట 
ఔభాతు ఔదాంఫభు ఔుా తూీయు 
చిభాతోన లేవణట ళఱు రొభుాతఱ భృఱచట్ిట 
తణమెాద మెైచామతోన నెభాది నాండీ యసవభుతు ॥ ఔాంట్ి॥ 
 

చచఔుాయమె నరి వహడి గినెీఱ తుాంచి 
తిచిచ యయయసదిఖ దిఖనఱది 
అచిచయడి చడ అాందరి ఔనీఱకిాం ై 
తుచిచభఱ ో ూళు నఱ  తుట్ల తానాండీ యసవభుతు ॥ ఔాంట్ి॥ 
 

తట్లట  ునగవ ఔూరిచి చట్టఱు చీరిచితుుా 
ట్ిట  ఔయగిాంచి లెాండి ఱవోఱ తుాంచి 
దట్టభుఖ మేనతుాండ ట్ిటాంచి దిదిో 
బిట్లట  లేడుఔ భురిము చాండీ బితోరి యసవభుతు ॥ ఔాంట్ి॥ 
 

బఖలసనతు య ాందరసోతుీ ళరిుాంచీ భూడు నాభభుఱు ఇఔుడ ళయుశగస ళచాచయ –  శళయుళయుః, శభే ాంఖః, 
ళరసాంఖః. ఈ భూడు నాభ ఱఱోతు శతుీతమైెన భేదాఱన యౕీ రసధాఔఽవుళసవహో  ిఇఱ  యళరిాంచాయు. 
 

శళయుళయుః – శషజాంగస తుయాఱ దీహోభాంతమైెన యూాం ఔయౌగినలసడు. 
శభే ాంఖః – అాందరితూ ఆఔరిషాంచీ శాందయమైెన అళమళభుఱు ఔఱలసడు. 
ళరసాంఖః – ళరవీఠ మైెన యసభుదిరఔ ఱక్షణాఱు అతుీ కవయూాంఱో ఔయౌగినలసడు. 
 



యీౕ యవణు  శషశరనాభ యతో తరభు - యళయణ 

79ళ ళలో ఔభు - 6 ళ ేజీ 

ధయాచఔీభు యచయత – యసభ నోమైెన య ాందయోభుళఱన కసభాం ఔఱుఖుతణాంది. బఖలసనతు 
దిళోయ ాందయోాంళఱన బకిో ఔఱుఖుతణాంది. యౕీభయౘయవణు ళు దిళోయ ాందరసోతుీ ళరిుాంచీ ఈ భూడు 
దిళోనాభభుఱు శారిాంచి బకిోతో ఆమనన ధాోతుాంనఖున. 
 

746. చాందనాాంఖద ీ

- ఆయోౘదఔయమైెన, శాందయమైెన కవమూయభున ధరిాంచినలసడు. 
- ఆయోౘదఔయమైెన చాందనభున ూవహకరతుమునీలసడు. 
- భనాందరికు శాంతోవభున ఔయౌగిాంచీ భ రసగ ఱు రయసదిాంచీలసడు. 
- తనఔు శాంతోవాం ఔయౌఖాంచీ ‘అాంఖదడు’ అనే బఔుో తు ఔయౌగినలసడు. 

ఒాం చాందనాాంఖదని ేనభః 
 

చాంద్ – ఆయోౘదీ, దీతృ ో చ – శాంతోవాం ఔయౌగిాంచ, రకసయాంచ 

చాందన – చాందతీో అనేన, చాందమతి లస మత్ తత్ చాందనభుతి – ఆనాందాం ఔయౌగిాంచీది 

అాంఖద – అాంఖాం దమతీ, దామతి, దాోతి లస – అాంఖభున యక్ష్ిాంచీది, యదిధ యచీది, యబజాంచీది 

 ైచీయ (బుజభు, మోచీయ భధోభాఖభు)న యక్ష్ిాంచకోళడాతుకి లసడీ ఆబయణయళరవభున ‘అాంఖదభు’ 
ఱేదా ‘కవమూయభు’ అాంట్ాయు. 
చాందన - అాంఖది – ఆనాందాం ఔయౌగిాంచీ ఆాంఖదభున ధరిాంచినలసడు. 
 

బూవణానోాంఖదాదతీు శదాయోౘదఔరసణ ిచ 

శాంతి మశో చ తుతోశో  శ శాఽత ఴచాందనాాంఖదీ 
ఆనాందరదమైెన అాంఖదాధి ఆబయణభుఱు ధరిాంచినలసడు చాందనాాంఖది. 
 

యౕీ బట్లట ఱ లసోకో రకసయభు బఖళాంతణతు ఴరీయమే అనాంతయ ాందయోభు ఔయౌగిన ఆబయణభు. బఖళాంతణతు 
ఴరీయభున అఱాంఔరిాంచిన కసయణభుగస అాంఖదభు (కవమూయభు)ళాంటి్ ఆబయణాఱు ఆయోౘదఔయమైెన ఖుణాతుీ 
శాంతరిాంచఔుాంట్ాయ. ఇఔుడ అాంఖదభు (కవమూయభు) ఔ ఉదాషయణ భ తరమే.  యౕీ నభ ాఱవవయు. 
తియులైెమోయ 2.5.6 – బఖళాంతణతు ఴరీయాం ైననీ ఆబయణాఱన ఱ కిుాంచఱేభు. ఇాంకస యౕీ నభ ాఱవవయు 
తియులైెమోయ తృసయయభు 8.8.1ఱో బఖలసనతు ఆబయణాఱ అనాంతయ ాందయోభున ఎాంతో చఔుగస ళరిుాంచాయు. 
 

యౕీ లైెఔుాంఠఖదోభుఱో యౕీ బఖళదరా భ నజ్ఞఱు బఖళాంతణతు తియుమేణితు ఇఱ  ళరిుాంచాయు – అతి భనయషయ 
కరిీట్ చడాళతాంశఔ భఔయఔుాండఱ గ ైలైమేఔ యౘయ కవమూయ ఔట్ఔ యౕీళతస కౌశో బ భుకసో దాభ ఉదయఫాంధన 
తాాంఫయ కసాంచీఖుణ నురసదభిిః అతోాంత శకశార శైః దళిోఖాంధిఃై బూఴహతమ్. 
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యౕీ అనాంతరసభఔఽవు ళసవహో  ి– చాందనభు = గణచాందనభు, ఖాంధభు. బఖళాంతణడు తన ఴరీయభు ై 
ఆయోౘదఔయమైెన చాందనభున ధరిాంచిమునాీడు. 
 

యౕీ శతోదీలో లసవహవఠ  – చాందన - శాంతోవభు ఔయౌగిాంచీ; అాంఖద - (అాంగ్) లెలళుట్; ఆయోౘదఔరమీ్ ఖతిమ్ యో 
దదాతి. శాంతోవాంగస ఉాండీ అళకసళసఱన ఔయౌగిాంచీలసడు. 
 

యౕీ శతోశాంధ మతిరసజ – చాందన = శాంతోవభు ఔయౌగిాంచీ, బకిో ఔయౌగిన; అాంఖదడు = లసయౌకరడుఔు; శాంతోవభు 
ఔయౌగిాంచీ అాంఖదడు తన బఔుో తుగస ఔయౌగినలసడు చాందనాాంఖది. 
 

ధయాచఔీభు యచయత – బఖళాంతణతు ధాోతుాంచడాంళఱో భ నవహఔళసాంతి ఱభిశో ాంది. 
  
అనీభమో కుయోన –  

చడ జూడ భ ణికసోఱు చఔుఱళఱ  ననీయ 

యవడుఱేతు ఔనీఱ నీఱలె యన చాందర ఱు          ||చడ జూడ|| 

 

ఔాంట్ి ఖాంట్ి లసడి లసడి గనమెైనభుతాోఱ 

ఔాంఠభ ఱఱలే దఔభుఱు నలె  
భుాంట్ి తృ డలెైనట్ిట  భుాంచ గిరీట్ాం ఫది 
జాంట్ఱ లెఱుఖు ఴాంకచకసీ ఱలె                            ||చడ జూడ|| 

 

భృఔుు భృఔుు లసడి లసడి భుాందయనే ళునాీడు 
చిఔుుఱలే నఖళుతో జగిమోభది 
ుకిుట్ ఱోఔభుఱలె బుజకుయుో ఱున నలె 
చఔునభా అఱమేఱు జళరసఱది                         ||చడ జూడ|| 

 

భుాంగ ై భురసఱున నలె భృఱ ఔఠసయున నది 
ఫాంగసయుతుఖుగ ఱళనెీ చచఫట్టది 
ఇాంగితమెరిగి లేాంఔట్ేయడిది ఔనీఱఔు 
భుాంగిట్ తుధానమెైన భూఱబూత భదీ                 ||చడ చడ|| 

 

747. యయయౘ 

- ఫఱళాంతణఱ ైన రసక్షశఱన శాంషరిాంచినలసడు. 
- ళోయధలసదాఱు చీవహ బఔుో ఱ ధాోనాతుీ ఔఱతయచీలసరితు నయాంజవములసడు. 
- మభతృసఴభుఱన నాఴనభు చీములసడు. 
- జీళుఱన మోక్షాంలైెు నడిహాంచలసడు. 
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- రసక్షశ శాంయౘయాంఱో ఖయుడుడు, లసముళు తనఔు తోడుగస ఔయౌగినలసడు. 
- ునయజనాన షరిాంజవములసడు. 

ఒాం యయఘ్నీ  నభః 
 

ఈ నాభభు 168, 747, 927ళ నాభభుఱుగస భూడుభ యుో  ళశో ాంది. 
18ళ ళలో ఔభు. 168ళ నాభభు. యయయౘ – లదేో ో లెైదోః శదాయోగ ీయయయౘ భ ధలో భధః 
79ళ ళలో ఔభు. 747ళ నాభభు. యయయౘ – యయయౘ యవభః యనయో గఽతాయౕయచఱఴచఱః 
99ళ ళలో ఔభు. 927ళ నాభభు. యయయౘ – యయయౘ యక్షణశసాంతో జీళనః యోళవహాతః 
 

యయమతి ఇతి లస యయః. ఴతణర ళుఱ ై ముదధాంఱో ఫఱ తుీ, రసఔభీ తుీ  రదరిశాంచీలసడు యయుడు. అభయకోఴాం 
రకసయాం – యయుదాధ తు రసతి షతోు ఇతి యయః. ఴతణర ళుఱన నాఴనాం చీవేలసడు యయుడు. అయతీ యయుఱాంతా 
ధయాయుఱు కసయు. అధరసాతుీ ఆచరిాంచీ యయుఱన శాంషరిాంచీ యయగుీడు బఖళాంతణడు. ఫఱాంఔయౌగి, 
అభ మఔుఱన ఫాధిాంచీలసడు అరసధి. అట్లళాంటి్ అరసధి బఖళాంతణతుచీత షతాం అళుతాడు.  
లసోఔయణయాంగస ‘యయయౘ’. ‘కసభయౘ’ ళాంటి్ దాఱఱో ‘యౘ’ బూతకసఱ తుీ శచిశో ాంది. నాఴనాం చీవహనలసడు 
అతు (తృసణితు శతరాం 3.2.87). 
 

యౕీ బట్లట ఱ లసోకో – శభూఱాం ూతనాదనీెవై యో జగ న యయయౘ. ూతన, ఴఔట్ాశయుడు ళాంటి్ రసక్షశఱన 
శాంషరిాంచినలసడు. ఫాఱఔఽవణు డు. యయగుీడు. 
యౕీ నభ ాఱవవయు. తియులైెమోయ 5.3.8 – ూతన, ఴఔట్ాశయుడు, జాంట్ళఽక్ష్మఱు, ఫకసశయుడు, 
ఔుళఱమ డభు ళాంటి్లసతుతు శాంషరిాంచి, ఆ ై ఫాఱఔఽవణు డు తన ఎయతీు  దాఱభధో తిఱోతు ఱుళయుశ 
చుతూ చిదివఱ శాంగస నలసవడు. 
 

 యౕీ లసవహవఠ  చిహాన తుయవచనభు – యయుదధ ఖతీన్ షతోు ఇతి యయయౘ. 
 

యౕీ ఔఽవుదతో బయదావజ – యళరఴేణ ఈయమతోు క్ష్ితోు ధయాభ యగమ్ ఇతి యరసః ఔాంశ రసళణ రబఽతమః; తాన్ 
యరసన్ షతోు ఇతి యయయౘ. ధయాభ రసగ తుీ యడచి చరిాంచీ ఔాంశ రసళణాదఱన శాంషరిాంచీలసడు ‘యయయౘ’. 
 

యౕీ బట్లట ఱు చిహాన భరొఔ లసోకో – శవలదేన యషాంతాన్ శ తైణఔ - యరసన్ షతలసన్ ఇతి యయయౘ. భావఱో 
తృసర యణోాం ఔయౌగి ఉాండి, తభ తృసాండితాోతుీ ళోయధలసదాఱఔు యతుయోగిశో , బఔుో ఱ ధాోనకిమీన 
బాంఖయచీట్ట్లళాంటి్ యవుాండితణఱన నాఴనాం చీవేలసడు ‘యయయౘ’. 
 

యౕీ బట్లట ఱు చిహాన భరొఔ లసోకో (927ళ నాభభునఔు) – ఖజవాందర నఔు మభతృసఴభుఱన 
త ఱగిాంచినలసడు ‘యయయౘ’. మోక్షమ భ శ నాగవాందరమ్ తృసళరబోః ఴయణాఖతమ్ (యవణు ధయాభు 69). 
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తుయుకిో – యయమ్ తదాాధఔమ్ భఽతణోమ్ షతలసన్ యయయౘ భతః. 
 

యౕీ ఴాంఔయుఱు చిహాన ఔ లసోకో రకసయాం బఖళాంతణడు అశయయయుఱన శాంషరిాంచీలసడు ఖనఔ ‘యయయౘ’. 
ఇది ఇాంతఔుభుాంద లసర వహన యౕీ బట్లట ఱ లసోకోఔు శరితృత తణాంది. 
 

యౕీ ఴాంఔయుఱ భరొఔ లసోకో – యయధాః శాంయసరణిామ్ ఖతీః భుకిోరదాననే షతోు ఇతి యయయౘ (షన్-లెలళుట్). 
శాంయసయుఱు అధయాభ యగభు ట్టఔుాండా లసరితు మోక్షగసభుఱు చీవేలసడు ‘యయయౘ’.  
 

యౕీ శతోదీలో లసవహవఠ  – ఈర్-ఖతౌ-లెలళుట్; షమ్-ఖతౌ-లెలళుట్. యయధమ్ ఈయతి ఇతి యయః. యయధయకసఱుగస 
చయౌాంచీ జీళుఱు ‘ఈయ’. తాన్ ఴచ షతోు ఖభమతి యయయౘ. లసటి్కి చయౌాంచీ శదతృసమాం ఔయౌగాంచినలసడు 
‘యయయౘ’. శరవవయౖసమ్ ఫషృధా ఈరసణామ్ జాంతూనామ్ ఖభయతా యవణు ః. అతుీ జాంతణళుఱఔు చఱనాం 
ఇచీచలసడు యవణు ళు. 
 

యౕీ చినామ నాంద – య-యయధభ యగభుఱు; జనన భయణ భ యగభున అాంతాం చీవేలసడు ‘యయయౘ’. 
 

ధయాచఔీభు యచయత – ఈ నాభభున ధాోతుాంచట్ళఱన కసభకోీధాది ఫఱమైెన అాంతఃఴతణర ళుఱు 
నయాంచన. 
 

748. యవభః 
- బఔుో ఱటో్ ఔయధమైెన, ఴతణర ళుఱటో్ భరొఔయధమైె భాళభు (భేద భాళభు, లైెవభోభు)  ఔఱలసడు. 
-తనతో శభుఱ ైనలసయు లేర ళయూ ఱేయు. యఱక్షణుడు. 
-క్ష్ీయయసఖయభధన  శభమాంఱో యుదర డు వేయాంచిన యవాంళఱన యుదర తుకి యౘతు ఔఱుఖఔుాండా చీవహనలసడు. 

ఒాం యవభ మ నభః 
 

య-శభః, యవభః – యఖతో శమో మశో ఇతి యవభః.శభమైెనలసడు ఱేతులసడు యవభుడు.  
తృసణితు అయౖసట ధాోయ శతరభు 8.3.88 రకసయాం ‘శ, య, తుర్, దర్’ రతోమ ఱు చీరినుడు ‘శవస్, శతి, 
శభ’ దాఱఱోతు ‘శ’కసయాం ‘వ’కసయాం అళుతణాంది.   
 

యౕీ బట్లట ఱ లసోకో – భాంచిలసరిటో్, చిడులసరిటో్ తన రళయోనఱో లైెవభోభు (భేదభాళభు) ఔనఫయచీలసడు 
యవభుడు. భీతి క్ష్వభ ఔయతావద ిఔుట్ిఱ  ఔుట్ఱి తాశ యవభశసతణ క ోతా. దవణట ఱఔు బమభు, యవణట ఱఔు 
ేరభ   ఔయౌగిాంచీలసడు. దవటయక్షణ, యవటయక్షణ చీశో  ఈ యధాంగస భేదభాళాం ఔయౌగి ఉాండీలసడు. శభమైెన 
భాళభు ఱేతులసడు ‘య-శభ’ ఱేదా ‘యవభః’. బఔుో ఱటో్ కసయుణోళయదడు. దరసాయుగ ఱటో్ భీతాళషృడు. 
బఔోక్షతృసతి. 
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బఖలసనతు యవభఖుణాతుీ (యడభనగళ్)  యౕీ నభ ాఱవవయు తభ తియులైెమోయ తృసయయభుఱు 2.6.1 భరిము 
78.3ఱఱో ళరిుాంచాయతు యౕీ య.య. రసభ నజన్ ఉదాషరిాంచాయు . భీవణాతుతో అయుజ నడు ముదధాం చీవేట్ుడు 
అయుజ నతు యసయధిగస బఖలసనడు తభ యధాతుీ కరాంచిాం కరాంచిాం  ైకి ఱేేలసడు ఱేదా కిాీందికి అణచీలసడట్. ఈ 
యధాంగస భీవణాతు ఫాణాఱు ఖురి తాడాతుకు,   అయుజ నతు ఫాణాఱు ఖురి తాఔుాండా ఉాండడాతుకి యసధోాం 
చీళసడట్. అఱ గవ అయుజ నడు జమదరధతుతో ముదధాం చీవేట్ుడు బఖలసనడు తన చకసీతుీ రయోగిాంచి, 
శరసోశోభమాం అతు బరభ ఔయౌగిాంచి, జమదరధడు ఫమట్ఔుళచిచ అయుజ నతు ఫాణాఱఔు ఫయౌ అయేోఱ  
చీళసడట్. 
 

ఇదీ భాలసతుీ, అనగస బఖలసనడు బక్షక్షతృసతి ఖనఔ యవభుడు అతు, యౕీ ఫఱదీళ యదాోబూవణ 
యళరిాంచాయు. బఔో క్షతృసతితావత్ యవభః.   
 

యౕీ ఴాంఔయుఱ లసోకో – శమో న అశో యదోత ీశయవ-యఱక్షణాత్ ఇతి యవభః. బఖళాంతణతుకి శభమైెనలసర ళయూ 
ఱేయు. అతుీయధాఱ  ఆమన యఱక్షణుడు. అధిఔుడు. యౕీ ఴాంఔయుఱు గీత (11.43)నాండి ఉదాషరిాంచాయు. 
హతాऽవహ ఱోఔశో చరసచయశో తవభశో ూజోఴచఖుయుర్ ఖరమీ న్ 

న తవత్ శమోऽవహో  అబోధఔిః ఔుతోऽనయో ఱోఔతరయऽేహ అరతిభరభాళ – గీత 11.43 

ఒ శరవవఴవరస! ఈ చరసచయ జఖతణో ఔూ తూలే తాండిరయ. తూళు ూజ్ఞోడళు. తూలే ఖుయుడళు. శయవళరవీణఠ డళు. 
భుఱోో కసఱఱోన తూతో శభ నఱ ళయూ ఱేయు. ఇాంకస తూఔనీ అధిఔుఱు ఎఱ  ఉాంట్ాయు? 
 

యౕీ శతోదీలో లసవహవఠ  – బఖళాంతణతు శఽఴహటఱో ఈ యవభఖుణభు శావటాంగస కసనళశో ాంది. రతిజీయఱోన 
లైెయధోభునీది. రళయోనఱో యఱక్షణత ఉనీది.  
 

యౕీ లసవహవఠ  రతినాభ తుకు యుఱమైెన లసోఔయణ యళరోవణ ఇళవడమే కసఔుాండా కోు నాభభునఔూ కోు ళలో ఔాం 
యచిాంచాయు. ఈ ‘యవభః’ నాభభునఔు ఆమన చిహాన ళలో ఔభు –  

శ యవణు రవకో యవభః ురసణః ఔరణతి యఴవాం యవభాం శవభాలసత్ 

తభ నఔుయవన్ యవభాం రళఽతాో  శాంత్ యచాచహ జఖత్ రశఽతృసో  

ూయుుయువణడైిన యవణు ళు ఔుడీ అాందరిఔాంటె్ యఱక్షణుడు. భరిము తన శవభాళాం రకసయాం శఽఴహటఱో 
రతిఔుదాతుతూ యఱక్షణాంగస చీయసో డు. యయధజాతణఱ భధోనే కసద. కవజాతికి చిాందిన యయధ జీళుఱు ఔూడా 
యఱక్షణమైెనయ. 
 

యౕీ శతోశాంధ మతిరసజ – యవమ్ యుదర తమ్ భూనాతి షతోు శవ-నాభ-శాయణేన ఇతి యవభః. (భూ - 
శిాంయసమ మ్ - త ఱగిాంచట్, చాంుట్). క్ష్ీయయసఖయ భధన శభమాంఱో యుదర డు భుాొంగిన యవాంయొఔు 
రభాలసతుీ షరిాంచినలసడు యవభుడు. 
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ధయాచఔీభు యచయత  బఖళాంతణతు అశభ నతవభు, యఱక్షణతఖురిాంచి అనేఔ ఉదాషయణఱు ఇచాచయు –  

(1) షఽఴకవయడు – ఇాందిరమ ఱన తుఖశీిాంచట్ఱో యసటి్ఱేతులసడు. భరిము భన ఇాందిరమభుఱు ఆమన 
అధీనాంఱోనే ఉాంట్ాయ. 
(2) కవఴళుడు, భధశదనడు – అశయుఱఫారినాండి దీళతఱన యక్ష్ిాంచట్ఱో యసటి్ఱేతులసడు. 
(3) గణయాందడు – జీళుఱ శవభాలసతుీ ఎయఖడాంఱో యసటి్ఱేతులసడు. 
(4) జనాయోనడు – దవణట ఱన యక్ష్ిాంచడాంఱో యసటి్ఱేతులసడు. 
(5) యవణు ళు – అాంతట్ా లసోహాంచినలసడు. ఆమన ఱేఔుాండా భరవదీ ఉాండద, తు చీమద. 
(6) యోగయీడు, యోఖయదాాంనేత – యోఖుఱఱోన, యోఖభు తియౌవహనలసరిఱోన యసటి్ఱేతులసడు.   
(7) బఖళాంతణడు – వడుగ ణోరిూయుు డు ఖనఔ ఆమనఔు యసటి్ లేర ళయూ ఱేయు. 
(8) అచోతణడు – తన భ ట్న ళఽధా కసతూమడు భరిము బఔుో ఱన చీజాయతూమతులసడు ఖనఔ ఆమనఔు 
లేర ళయూ యసటి్ ఱేయు 
ఇళతూీ యౕీభనాీరసమణుతు యవభతావతుకి ఉదాషయణఱు. ఔనఔ ఆమన యవభుడు. 
 

769. యనోః 
- భ నళుఱ భధో అళతరిాంచినాగసతు ఏ యధమైెన దోవభుఱు ఱేతులసడు. 
- తుయుగ ణుడు (అదైివత లసోకో). 
- అతుీ చణటో్ఔూ లెఱళులసడు. అాంతట్ా ఉాండీలసడు. 
- రలమకసఱాంఱో అాంతటి్తూ తణడిచిలేవేలసడు. 
- ఇాందిరమభుఱ దావరస మతిీవోే అాందతులసడు. 

ఒాం యనాోమ నభః 
 

యనోభు (శనాీ) అాంటే్ ఏభూ ఱేఔతృత ళడాం (క య). దోవభుఱు ఱేతులసడతూ, ఖుణభుఱు ఱేతులసడతూ, 
రలమాంఱో అాంతా క య చీవేలసడతు, ఴతణర ళుఱన తణడిచిలేయసో డతూ – ఇఱ  ఈ నాభ తుకి యయధ లసోకోఱు 
భనఔు ఱభిశో నాీయ. 
 

యౕీ బట్లట ఱ లసోకో – బఖళాంతణడు భతుఴహగస అళతరిాంచినాగసతూ ఏ యధమైెన దోవభుఱు ఱేదా అళఖుణభుఱు 
ఆమన అళతాయాంఱో ఉాండళు. యౕీ య.య. రసభ నజన్ యౕీ నభ ాఱవవయు తియులైెమోయ తృసయయాం (3.10.6)న 
రయసో యాంచాయు. బఖళాంతణడు శయవ శదగ ణ రిూయుు డు, దోవయశితణడు అనేది అాంతా అాంగీఔరిాంచీ యవమమే. 
అయతీ ఔయాదోవఫదధ ఱ ైన భ నళుఱభధో భ నళుతుగస అళతరిాంచినాటి్కు ఆమన శాంూయు యతవభు 
ఆమనతోనే ఉాంట్లాంది. ఏ యధమైెన దోవఖుణాఱూ ఆమన దరిచీయళు. రజఱఔు అాందఫాట్లఱో ఉాండడాతుకవ 
ఆమన అళతరియసో డు. తాన యధిాంచీ యక్షఱదావరస ఴతణర ళుఱన, తన శవఱాయయోఖాందావరస బఔుో ఱన 
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79ళ ళలో ఔభు - 12 ళ ేజీ 

డిశో నే ఉాంట్ాడు. అయతీ యౕీ నభ ాఱవవయుఔు ఎఱ ాంటి్ యయోఖకవోఴభూ ఱేద. ఎాందఔాంటే్ ఆమన 
భనశఔు తుయాంతరసమాంగస బఖళదనబళాం ఱభిశో నే ఉాంది. 
 

యౕీ యసవభుదీయఔన్ ఴయణాఖతి దీహఔ 17ళ ళలో ఔాంఱో బఖళదళతారసఱఔు శాంఫాంధిాంచి ఆయు యషశోఖుణాఱన 
ళరిుాంచాయు –  

(1) నానాయధిఃై – బఖళదళతాయభుఱు అనేఔ యధభుఱు. ఉదాషయణఔు భతసయ, ఔూయా, ళరసష, నాయవహాంష, 
లసభన, రసభ, రసభ, రసభ, ఔఽవు , ఔయౌు అళతాయభుఱు . 
(2) అఔట్ెఃై – బఖళదళతాయభుఱు బఖళాంతణతు తుజమైెన దయశనభుఱు. భ మ ఱేదా భరా ాంతిళఱో ఔతుాాంచీయ 
కసద. 
(3) అజషత్ శవభాలెఃై – శాంూయు శవభాళభు ఔయౌగినయ. అళతాయ శభమాంఱో ఔూడా బఖళాంతణతు 
యతవభు శాంూయుాంగస ఉాండున. 
(4) అతృసర ఔఽతిైః – ఇతయజీళుఱ ఴరీయభుఱు తృసాంచభౌతిఔభుఱు. కసతు బఖళాంతణతు అళతాయ తియుమేణి 
యదధశతవభమభు. 
(5) తుజ యయౘయ ళవనే వహది్ధ ః – ఇయ జీళుఱ జననాం లసతు ూయవఔయాఱ భూఱాంగస జయుఖుతణాంది. కసతు 
బఖళాంతణడు ఔయాయశితణడు. ఆమన య్ఱ, శాంఔఱ ానయసయాంగస అళతరియసో డు. 
(6) ఆతీామ యక్షఔ, యక్ష యనాఴనార ్ాః – బఖళదళతాయభుఱు తన బఔుో ఱన యక్ష్ిాంచడాతుకి, లసరి ఴతణర ళుఱన 
యక్ష్ిాంచడాతుకి శాంబయాంచన. 
ఇఱ  బఖళాంతణడు భనవోయూాంఱో అళతరిాంచినాగసతు, భ నళుఱఔుాండీ దోయౖసఱ యవమాంఱో ఆమన 
యనోడతు  ైన చిహాన అళతాయ ఱక్షణాఱళఱో తిఱుశో ాంది. 
 

యౕీ ఔఽవుదతో బయదావజ – రఔఽత ఖుణ యయశతితావత్ యనోః. ఈ యళయణ  ైన చిహాన 4ళ అాంళసతుకి 
శరితృత తణాంది. 
 

యౕీ ఴాంఔయుఱ లసోకో – శయవ యళరవ యశతితావత్ యనోళత్ యనోః. బఖళాంతణడు ఖుణయశితణడు ఔనఔ 
యనోడు. ఈ లసోకో అదైివత వహదాధ ాంతాతుకి శరితృత తణాంది. 
 

యౕీ  భారసజ్ఞ రసజారసళు యళయణ – ళసరీరిఔ, భ నవహఔ, ఫుదిధ , అషాంకసయభుఱు ఱేతులసడు, ఔయోఽతవ 
భోఔోఽతవభుఱు ఱేతులసడు, ఖుణభుఱు కసతు, ఆకసయభుఱుగసతు ఱేతులసడు అఖుట్చీ యఫరషాభు ‘యనోః’ 
అన శాందయ నాభభున రవహదధ డఖుచనాీడు. యఫరషాభు తుయాఱభు, తువులాంఔభు, శవరకసఴభు 
అయమునీాందన ‘యనోః’ అతు చిాఫడిన. ఇది ఫౌదధ ఱు ళచిాంచనటి్ట  శయవయనోభు కసదతుము, 
భనయఫుదధ ఱ ఔతీతమైెన తీజోభమ శవరకసఴ రిూయుభమభతుము భాయాందఖున. 
 



యీౕ యవణు  శషశరనాభ యతో తరభు - యళయణ 

79ళ ళలో ఔభు - 13 ళ ేజీ 

యౕీ శతోదీలో లసవహవఠ  – యన్ - ఖతౌ - లెలళుట్; యనతి తృసర తృతో  బళతి శయవతర ఇతి యనయో యవణు ః. అతుీ చణటో్ఔు 
లెఱళులసడు, అాంతట్ా ఉాండీలసడు యనోడు. ‘క య’ అనే అరసా తుీ తియౌే భరొఔ దభు ‘కాం’ అనగస 
ఆకసఴభు, క య, లసరసో షయుడు. క య, ఔదయౌఔ – ఈ ర ాండిాంటి్కు అయనాభాళ శాంఫాంధభు ఉనీది. క య ఉాంటే్నే 
ఔదయౌఔ యసధోభు. ఔదయౌఔళఱోనే కరీతోక య ఏయాడుతణాంది. 
 

యౕీ శతోశాంధ మతిరసజ – రలమకసఱే శయవదాయధ యనోతావత్ యనోః. రలమకసఱాంఱో అతుీాంటి్తూ 
క యచీవేలసడు (తనఱో ఇభుడుచఔునేలసడు), అాంతాం చీవేలసడు ‘యనోః’. 
 

ధయాచఔీభు యచయత – భనఔు ఇాందిరమ ఱదావరస గణచయమైెనది భ తరమే తుజభతు భనాం భాయయసో భు. 
ఇాందిరమ ఱఔు అాందతులసడు ఔనఔ ‘యనోః’. 
 

750. గఽతాయౕ 

- ఱోకసఱఱో ఐఴవరసోతుీ లెదజఱేో లసడు. 
- లేరఱ ో ఱోతు గణహఔఱ ఇాండోఱోతు నేతితు ఆయాంచినలసడు. 
- అతుీ కోర ుఱన తోజాంచినలసడు. ఆళసయశితణడు. 
- షో భాంఱో అరిాాంచిన నేతితు కోయులసడు. 

ఒాం గఽతాయన ేనభః 
 

గఽతమ్ – వేచనమ్, క్షయణమ్, దీనమ్ లస గఽతమ్ – చఱుో ట్, రళశిాంచట్, లెఱుఖుట్. 
గఽతమ్ – నేయ, లెనీ. 
ఆయౕః – ళసశ - ఇచాఛమ మ్,  కోయుట్, ఆయౕయవదిాంచట్. 
 

యౕీ బట్లట ఱ లసోకో – గఽ - వేచనే - లెదజఱుో ట్; గఽతమ్ - వచేనమ్, శవ-ఖుణ ఃై జఖత్ ఆతృసోమనమ్. తన 
ఔయుణన ఱోకసఱ ై లెదజయోౌ దీయాంచీలసడు గఽతాయ. 
 

యౕీ బట్లట ఱ భరొఔ లసోకో – గఽతమ్ - నేయ, ఆయౕ - కోరినలసడు; గణ ఖఽష ఖలేో  ఆళసవహో ః అశో గఽతాయౕ. 
గణహఔఱ ఇాండోఱో నేతితు ఆయాంచినలసడు గఽతాయ. 
 

గణతృసనామ్ శదా ఖలేో  లస జఖదాతృసోమనేన లస 
గఽతతీావ ళసోశ ిమయసోవహో  గఽతాయౕః రకిురిోతః 
గొఱోభాభఱ ఇాండోఱో దరి తృసఱు, లెనీ, నెయో ఆయాంచినలసడు గఽతాయ. 
 



యీౕ యవణు  శషశరనాభ యతో తరభు - యళయణ 

79ళ ళలో ఔభు - 14 ళ ేజీ 

యౕీ ఴాంఔయుఱ లసోకో – గఽతాః యఖయౌతాః ఆవవః తృసర యధనాః అశో ఇతి గఽతాయౕ.  ఏ యధమైెన కోరిఔఱు ఱేతులసడు. 
లెనీ ఔరిగి నేతిఱ  భ రి కసరితృత యనటోే్ అతుీ కోరిఔఱు బఖలసనతునాండి జారితృత మ య. బఖళాంతణడు 
తఽయౖసు యశితణడు, ూయుకసభుడు, రిూయుు డు. 
 

యౕీ శతోదీలో లసవహవఠ  – షో భాంఱో అరిాాంచిన నేతితు ఆయాంచీలసడు గఽతాయ. దీాంఱో ఉాంచిన నేతితు 
ఆయాంచీలసడు. 
 

751. అచఱః 
- ఴతఽళుఱ మతాీఱఔు చయౌాంచతులసడు. 
- తన శవయూ యసభయధయభుఱనాండి చఱనభు తృ ాందతులసడు. 
- అాంతట్ా ఉనీాందన ఇాంఔ ఔదఱతులసడు. 

ఒాం అచఱ మ నభః 
 

యౕీ బట్లట ఱ లసోకో – దరణోధనాదభిిః దరసతాభిః అభేదోః అచఱః. దరణోధనాదఱు ఎాంత మతిీాంచినాగసతు 
చయౌాంచతులసడు అచఱుడు. (తృసాండళుఱ క్షభు యడతులసడు). 
 

యౕీ ఴాంఔయుఱ లసోకో – న శవయూతృసత్ న యసభరసధ యత్ న చ జాు నాదకిసత్ ఖుణాత్ చఱనాం న యదోత ీఅశో ఇతి 
అచఱః. యమేఴవయుడు వహాయమైెనలసడు. ఆమన ఴకిో, శవయూభు, జాు నభుళాంటి్య ఎనీడ తయఖళు. ఔనఔ 
ఆమన అచఱుడు. 
 

యౕీ బట్లట ఱ లసోకోఱో బఖళాంతణతు య యౕఱో య ఱబోతావఱు, యౕీ ఴాంఔయుఱ లసోకోఱో బఖళాంతణతు యతవ 
అనాంతతావఱు రశుట్ాంగస ఔతుహయసో మనడాతుకి  ై లసోకోఱు భరొఔ ఉదాషయణ. 
 

యౕీ చినామ నాంద – బఖళాంతణడు అాంతట్ా ఉనాీడు. ఆమన ఱేతు చణట్ల ఱేద. ఔనఔ ఆమన ఔ 
చణట్లనాండి భరొఔ చణట్లఔు లెలుడాం అనేది జయఖద. ఇఱ  ఆమన అచఱుడు. యసా ణు యచఱోऽమమ్ (గీత 
2.24). 
 

యౕీ శతోదీలో లసవహవఠ  – అచఱుడైిన బఖలసనడు ఈ అచఱతవ ఖుణభున శఽఴహటఱో చాఱ  చణటో్ అభరసచడు. 
ఉదాషయణఔు ఔ జాతి యతోనాంఱోనాండి అదీ జాతి భృఔు ళశో ాంది. తుుా  ైకి ఎఖుశో ాంది. ఇఱ  చాఱ  
ఖుణాఱు అచఱ ఱు అతు భనాం ఖభతుాంళచచన. 
 



యీౕ యవణు  శషశరనాభ యతో తరభు - యళయణ 

79ళ ళలో ఔభు - 15 ళ ేజీ 

ధయాచఔీభు యచయత – చినీ గసయౌకి భృఔు ఔదఱుతణాంది కసతు  దో చిట్లట  ఔదఱద.  దో గసయౌకి చిట్లట  
ఔదఱుతణాంది కసతు యవతాం ఔదఱద. ఇఱ  ఴకిోతుఫటి్ట అచఱతవాం ళరిోశో ాంది. అయుజ నడాంతటి్లసడీ 
ఔుయుక్ష్వతరాంఱో లసోఔుఱ చితణో డమ ోడు. కసతు అనాంత ఴకిో శాంనీడైిన బఖలసనడు శదా అచఱుడు. 
 

ఇాందిరమ ఱ అధీనాంఱో ఉనీ ళోఔుో ఱు తయచ చయౌశో  ఉాంట్ాయు. బఖళాంతణతు ధాోతుాంచి భనశసన, 
ఇాందిరమ ఱన తుఖశీివోే ళసాంతి, వహాయతవభు ఱభియసో య. 
 

752. చఱః 
- చయౌాంచినలసడు. తన రతినన బాంఖయచకరనీలసడు. 
- లసముయూాంఱో చయౌాంచలసడు. 
- ఖజవాందర తు కసతృసడడాతుకి యుఖుఱు తీవహనలసడు. 
- అనేఔ య్ఱఱు ఔయౌగినలసడు. 

ఒాం చఱ మ నభః 
 

ఇాంతఔుభుాంద నాభభు ‘అచఱః’ అనగస చయౌాంచతులసడు బఖళాంతణడు. అాంతీ కసఔుాండా చయౌాంచీలసడు 
ఔూడా బఖళాంతణడీనతు రశో తనాభభు ‘చఱః’ తిఱుుతణాంది. ఴతణర ళుఱటో్ అచఱతవభు, బఔుో ఱటో్ 
చఱతవభు రదరిశయసో డు బఖళాంతణడు. 
 

యౕీ బట్లట ఱ లసోకో – శతాోదోః తృసాండలసరవధశ ిచఱతీతి చఱ శాఽతః. భయౘభాయత ముదధాంఱో తాన ఆముధాం 
ధరిాంచనతు ఔఽవణు డు చిహామునాీడు. కసతు భూడళనాటి్ ముదధాంఱో భీవణాతు యణధాటి్కి తృసాండళుఱు 
తాలఱేఔునాీయు. అుాడు ఔఽవణు డు రణవాంతో, ఖగభుఱన ళదయౌ, శయోరభాభాశభ నమైెన చఔభీున 
తిరుాచ భుాందఔు దభుక న. ఇాందఔు ర ాండు కసయణాఱు చిఫుతాయు (1) తృసాండళుఱన యక్ష్ిాంచడాతుకి 
(2) ఔఽవణు తుతో రవు ఆముధాం టి్టయసో నతు అాంతఔుభుాందరణజ్ఞ భీవణాడు రతిన ూతుముాండడాం. అాంటే్ 
బఔుో తు (భీవణాతు) భ ట్ చియోౌాంచడాంకోశాం బఖలసనడు తనభ ట్న శవమాంగస జళదాట్ాడనీభ ట్. ఇఱ  
ఆమన చఱుడు. 
 

భీవణాతు ై ఔఽవణు డు యజఽాంభిాంచిన యధానాతుీ యౕీ తృత తన ఇఱ  ళరిుాంచాడు (భాఖళతభు 1.222) –  

ఔుహా ాంచి య ఖవహన ఔుాండఱాంఫుఱ కసాంతి 

ఖఖన భాఖాంఫఱోె ఖహా  కరనఖ  
ఉరకిని నయయవఔ ఉదయాంఫుఱోననీ 

జఖభుఱ లేరఖున జఖతి ఔదఱ  
చఔాీంఫు చీట్ిట చనదాించ యమభున  
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 ైననీ చచతు ుట్భు జాయ  
నభుాతి నా ఱ ళు నఖుఫాట్ల వమేఔ 

భతుీాంుభతు కుడీ ిభరఱ దఖిుళ 

 

ఔరకి ిఱాంఘ్ాించ వహాంఖాంఫు ఔయణ ిమెరవహ,  
"నేడు భీవణాతు జాంుద తునీ గసతణ  
యడుళు భయుజ న"మాంచ భదవియక ళఽఴహట  
తియయౌ చనదాించ దీళుాండు దఔిుు నాఔు 
 

యౕీ ఴాంఔయుఱ లసోకో – లసముయూేణ చఱతి ఇతి చఱః. లసముయూాంఱో చయౌాంచీలసడు చఱుడు. 
 

యౕీ అనాంతఔఽవు ళసవహో  ి– ఖజవాందర తు కసచడాతుకి ఔు ఉదట్లన యుఖుఱు తీవహనలసడు చఱుడు. 
ఈ గట్ాట తుీ యౕీ తృత తన ఇఱ  ళరిుాంచాడు (ఆాంధరభయౘభాఖళతభు. 8ళ శుాంధభు) –  

వహరకిాిం జ ాడు ఴాంక చఔమీుఖభుాం జవదోయ శాంధాిం డీ 
రలిసయాంఫు జీయ డబరఖతిాం ఫతుీాం డాఔరిు కసాం 

తయ ధభుాఱోభు జఔునొతోడు యలసదతృతర తాిత యౕీ ఔుచణ 
ర ిచఱీ ాంచఱమెైన యడడు ఖజ తృసర ణాళనయతాసశయి ై 
 

యౕీ ఔఽవుదతో బయదావజ – చల్ - యఱ శనే - కుడిీాంచట్, ఆనాందిాంచట్. చఱతి యఱశతి ఇతి చఱః యఱ శయ్ఱ  
శాంనీః. య్ఱ భ నవభూరిో య ైనాందన బఖళాంతణడు చఱుడు. 
 

 

(1) యీౕ నయవహాంషన్ ఔఽవుభ చార ిఆాంఖో యచనఔు ఇద ితఱిుఖు అనలసదభు.  
(2) బఖళదీగ త ళలో ఔభుఱ తాతాయోభు గీతా రస్, గణయకూర్ రచయణనాండి.  
 
 

యౕీ లేాంఔట్ఴేవయ ళచనభుఱు – యౕీ తాలుతృసఔ  దతియుభఱ చాయుోడు. 
 

గణహకస ళఱోభా! నేేఁదఱతృత మాంగస పయౌయాంచిన మేఱు, భరిము నే లెదఔాంగస దొయక డు దాయధాంఫుఱు, నేేఁగణయాంగస ళచచ 
ఱ బాంఫు, నేేఁజదళాంగస దియౌవహన మయాాంఫు, నే ఖడియాంచకరనాంగస వహదిధ ాంచిన ధనాంఫు, నా నేయుాళఱనేఁ దిచచకరతుయ డి 
శకాంఫు, నా చీతణఱేఁ జవవహన ుణోాంఫు, నా తతృత ఫయౌభుాం గ ైకరన ఱోఔాంఫు, నా ురసఔఽతపఱాంఫు, నా భనయయధాంఫు, 
తూలే. నా నదట్ ఫరషాదీళుాండు లసర వహన లసర ఱు, న ేజతుాాంచిన జనాకసయణభు, నా మాంతయాంఖాంఫుఱో ననీ భూరోి 
తూలే శభూ! నా ఔయౌభు యనీయాంచితి యౕీ ఏాంఔట్ేఴవరస!. 
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శమేధా మధేజో ధనేః శత్ేమధేా ధరసధయః || (80) 

 
 

 

 

753. ఄభానీ 

- ఄషంకసయభు, గయాభు ఱేనిలసడు. 
- ఴరీయభున అత్ె ఄని బరభుంక ండులసడు. 
- ఎఱాగ ైనా కొఱ ళజాఱనిలసడు. కొఱత్ఱక  ఄతీత్ణడు. 

ఒం ఄభానిన ేనభః 
 

భాన్ – ూజామామ్ – గౌయవించట, ూజంచట 

భానభు – గయాభు, ఄషంకసయభు (గరవా ఄభిభానయ ఄషంకసయః – ఄభయకోఴభు 1.7.22) 
న భానయ గరవా మశే ఆత్ర ఄభానః. గయాభు, ఄషంకసయభు ఱేనిలసడు ఄభాని. 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసేఖ్ే – బక ో ఱ వివమంఱో ఏభాత్రభూ ఄషంకసయభు ఱేనిలసడు ఄభాని. బగళంత్ణడు 
ఫరహ్మెదఱచేత్ కూడా ూజఱందక ంటాడు. కసని నుసండళుఱక  రసమఫారిగస లెళ్ళి దరవేధనాదఱచే 
భాటఱ  డినలసడు. ఄయజు ననికి స్సయధియ ై గగభుఱ  టటునలసడు. ఱోకయక్షణాయీమ ై ందిగసన, చేగసన, 
వహంషం భుఖ్ంతోన ఄళత్రించినలసడు. ఄభాని. 
 

ఄండాళ్. నాచిమార్ త్రయజమోళ్ళ 11.8 – భురికితోనిండి, నీయజకసరే ళరసహ్మళతాయం ధరించి నీటట ఄడుగున 
ఫాధడుత్ణను బూదేవిని యక్ించినలసడు. 
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శ్రీ ఴంకయజఱ లసేఖ్ే – ఄనాత్ె ళశో వణ అతాెభిభానయ న ఄవహో  ఆత్ర ఄభానీ. అత్ె కసనిలసనిని అత్ెగస 
బరభుంనిలసడు ఄభాని. 
 

శ్రీ శత్ేదేలో లసవహవఠ  – (1) అత్ె శభాెన భాళయశతి్ః. ఄషంకసయం ఱేనిలసడు (2) భా-భానే-కొఱ చట. 
ఫఱభు, ఴకిో ఄనిు భంగలగుణాఱఱోన బగళంత్ణని కొఱళడం స్సధేం కసద. ఎందకంటే అమన 
ఄరమేముడు. ఆంత్రంత్ని చెూరసనిలసడు. 
 

754. భానదః 
- త్న బక ో ఱక  గౌయళభుచేేలసడు. 
- బక ో ఱక  శనాెనభు ఱభించేఱాగున, ఄధయెయజఱక  శనాెనభు ఱభింక ండాన చేవేలసడు. 
- త్న భామళఱన నిజమ ైన భుభుక్షుళుఱక  అత్ెజాా నం కలిగేఱాగున, కటటఱక  అతేెత్య 
దాయీభుఱమంద అత్ెభాళం కలిగేఱాగున చేవేలసడు. 
- త్న బక ో ఱక  అధాేత్రెక జాా నం కలిగించేలసడు. 
- జగత్ణో ఱో ఄనిుంటటకీ రభాణభుఱ  ఏయూయచినలసడు. 

ఒం భానదామ నభః 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసేఖ్ే –  

ఄయజు న, ఈగీవనే, ముధఴిహఠ రసదభియే యథిత్ా, 
ఄధరిసజే, ఫషృభానమ్ దతో్లసన్ భానదః 
బగలసనడు స్సయధిగస ఈంటే ఄయజు నడు యధిక డమాేడు. బగలసనడు నుౌయజనిగస ఈంటే ఈగవేీనడు 
రసజమాేడు. బగళంత్ణని దమళఱన ముధిఴహఠ యజడు కూడా రసజాేనిును ంది శనాెనాఱందకొనాుడు. ఆఱా 
బగళంత్ణడు త్న బక ో ఱక  గౌయళ భరసేదఱ  కలిగించాడు గనక భానదడు (భాన=గౌయళభు). 
 

శ్రీ ఴంకయజఱ లసేఖ్ే – శ్రీ ఴంకయజఱ  నాఱ గు యకసఱ ఄరసా ఱ  చెనుసూయజ. 
(1) భానభు - అతాెభిభానభు, అత్ెభాళభు; శాభామమా శరేా షసమ్ ఄనాత్ెశ భానమ్ 
అతాెభిభానమ్ దదాత్ర ఆత్ర భానదః. త్న భామళఱన బగళంత్ణడు ఄందరిఱోన అత్ె కసనిలసనిటో 
అత్ె ఄనే ఄభిభానభు కలిగిస్సో డు గనక భానదడు. 
(2) భానభు - శతాాయభు, ద - ఆచేట; బకసో నామ్ భానమ్ శతాాయమ్ దదాత్ర ఆత్ర లస. బక ో ఱక  గౌయళ 
శతాాయభుఱ  కలిగించలసడు భానదడు. 
(3) భానభు - శతాాయభు, ద - నాఴనభు చేముట (దాేత్ర); ఄధరిెషసఠ నామ్ భానమ్ శతాాయమ్ దాేత్ర 
ఆత్ర లస. ఄధయెయజఱక  గౌయళభు దకాక ండా చేవేలసడు భానదడు. 
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(4) భానభు - (అతేెత్యభుఱ టో) అత్ె భాళభు, ద - దాేత్ర - నాఴనభు చేముట; త్త్ావిదామ్ 
ఄనాత్ెశ భానమ్ అతాెభిభానమ్ దాేత్ర ఖ్ండమత్ర ఆత్ర లస భానదః. త్త్ావిదఱ ైనలసరికి 
ఄనాత్ెఱటో అత్ెభాళభున నాఴనభు చేవహ అత్ెజాా నభు కలిగించలసడు భానదడు. 
 

శ్రీ కఽవుదతో్ బయదాాజ – (ఄభయకోఴభు రకసయభు) భానభు - చితో్ శభునుత్ర, ఫుదీి ళఽదీి చెందట. 
భానమ్ చితో్ శభనుత్మ్ దదాత్ర ఆత్ర భానదః. త్న బక ో ఱ ఫుదీిని   ంను ందించలసడు భానదడు. 
 

శ్ర ీశత్ేదేలో లసవహవఠ  – భానభు - రిభాణభు, దద్ - దానే - ఆచేట, దౌ - ఄళఖ్ండనే - భుకాఱ  
చేముట. భాన దదాత్ర అకయషణనే, భాన దాేత్ర ఖ్ండమత్ర వికయషణేన. అకయషణ, వికయషణఱ దాారస జగత్ణో ఱో 
రత్రదానికీ క రిభాణభు ఏయూయచేలసడు భానదడు. ఆఱా ఄనిుంటటకీ యూభు, గుణభు ఆతాేదఱ  
ఏయూడినాయ. శంఫంధాఱ  నెఱకొనాుయ. ఆందక  శ్రీ లసవహవఠ  ఄనేక ఈదాషయణఱ  చెనుసూయజ. బగళంత్ణడు 
ఏయూయచిన రభాణభుళఱోనే గషీ నక్షతరా దఱ , వివిధ ళశో ళుఱ  త్భ త్భ అకసయభుఱన, 
రిభాణభుఱన, గుణభుఱన కలిగి ఈనాుయ. రత్రళశో ళునకూ నిరిివుమ ైన అకసయం ఈంది. ఇ విధంగస 
క్షుఱ యూంనండి ఎగిరే విభానాఱకూ, చేఱ యూంనండి నీటటఱో మనించే డళఱకూ 
యూకఱూనచేవే ఄళకసఴం భనక  ఱభించింది.  ఄఱాగే నీయజ నిుూన అయూడంళంటట ఄనేక గుణాఱ  
బగళంత్ణడు ఏయూయచిన భానభుఱ  (రభాణభుఱ)ళఱన శంబవిశో నుది. 
 

ధయెచకీభు యచయత్ – బగళంత్ణడు బక ో ఱక  గౌయళభు కలిగిస్సో డు. భనం కూడా ఇ నాభభు దాారస 
బగళంత్ణని గౌయవించడం, బగళదక ో ఱన గౌయవించడం నేయజేకోలసలి. జీవితానిు ళేయీం చేమక ండా, నీచ 
వివమాఱజోలికి నుత క ండా, అత్ె వివమం ై ఱగుం చేమాలి. 
 

75. భానేః 
గౌయవిందగినలసడు, ూజనీముడు. 

ఒం భానాేమ నభః 
 

భాన్-ూజామామ్-గౌయవించట, ూజంచట; భానయత్ణమ్ యోగవే భానేః ూజనీమః ఆత్ర భానేః. 
ూజంచటక , గౌయవించటక  ఄయజహ డైెనలసడు భానేడు. 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసేఖ్ే – త్దమీతేా న శనాెనిత్లోే భానేః. బక ో ఱక , బగళంత్ణనికి ఈను ఫంధం ఎఱాంటటదంటే 
అ బక ో ఱ  త్నలసరిగస ఈండడం త్నక  గౌయళంగస బగళంత్ణడు భావిస్సో డు. ఆందక  శ్రీ బటటు ఱ  
భహ్మభాయత్ంఱోని – న స్సయధఃే స్సత్ాత్ కౌయలసణాం కఽదీశే భుచేత ేయణేऽదే కశ్చేత్ – ఄనే ళలో కసనిు 
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ఈదాషరించాయజ. యధిక డైెన ఄయజు నడు కఽదీ డైె ఈనుందన కౌయళుఱఱోగసని, స్సతో్వత్ణఱఱోగసని ఎళయూ 
భయణంనండి త్హూంచకోఱేయని కఽవణు డనాుడట. 
 

శ్రీ నభాెఱవాయజ.  రిమ త్రయజళంతాడి 53 – బక ో ఱకోశం ఏభు చేమాఱనుదే నియంత్యం నీ అఱోచన. 
 

శ్రీ ఴంకయజఱ లసేఖ్ే – శర ైా ః భాననీమః ూజనీమః శరేా ఴాయతాాత్ ఆత్ర భానేః. బగళంత్ణడు 
శరేాఴాయజడైెనందన ఄందరిచేత్ ూజందగినలసడు, గౌయవిందగినలసడు గనక భానేడు. 
 

శ్రీ శత్ేదేలో లసవహవఠ  – బగళంత్ణని కసయణంగస శకఱం ఈంది, నడుశో ంది. కనక బగళంత్ణని ూజంచాలి. 
ఇళసలసస్త ేనివత్ణో  1 – ఇళసలసశేభుదమ్ శయాం మత్రాంచ జగతాేమ్ జగత్. అ ఇఴాయజడే శకఱ 
జగత్ణో నక  శఽఴహుకయో, యక్షక డు. 
 

శ్రీ చినెమానంద శ్రీ ఴంకరసచాయజేఱ విలేకచడాభణినండి ఈదాషరించాయజ – ధనేః శ భానయే బువీ. ఆకాడ 
యభాత్ెన తెలివహకొనులసరే బూభు ై ధనేఱ , భానేఱ  ఄని చెూఫడినది. ఆఱా యభాత్ణెని గురించి 
తెలివహకొనులసయజ భానేఱ ైతే ఆంక స్సక్ాత్ణో  యభాత్ణెని గురించి ఏభు చెనుసూలి? 
 

ఇ నాభం లసేఖ్ాేనంఱో శ్రీ బటటు ఱ భరిము శ్రీ ఴంకయజఱ లసేఖ్ాేనాఱఱో తేడాన ఆంకోభాయజ 
గంీశింళచేన. శ్రీ బటటు ఱ  బగళంత్ణని బకోలసత్సఱాేనిు రశో త్రంచాయజ. శ్రీ ఴంకయజఱ  బగళంత్ణని 
యత్ాభున, యమేఴాయతాానిు కొనిమాడాయజ. 
 

శ్రీ ళసవహో  ి– ఄభానీ, భానదః, భానేః - ఇ భూడు నాభభుఱ దాారస బగళంత్ణడు ఄందరికంటే 
గౌయళనీముడు ఄని కసద చెూఫడింది. బగళంత్ణడు త్న బక ో ఱక  గౌయళ శతాారసఱ  ఱభించేఱా 
చస్సో డని (భానదః), భరిము బగళంత్ణనికి బక ో ఱ గౌయళం ఎంతో హరమమ ైనదని (భానేః). 
 

ధయెచకీభు యచయత్ – బగళంత్ణడు భానేడు (ూజనీముడు) ఄయనూటటకీ అ శంగత్ర అమన 
నిజమ ైన బక ో ఱకే తెఱ శో ంది. లసరే త్భ ఐశికలసంఛఱన ఄధిగభుంచి బగళంత్ణని ఄనేాఴహంచగఱయజ. 
 

ఇ నాభభు లసేఖ్ాేనంఱో భరొక వివమం కూడా గభనించళచేన. వివణు  శషశర నాభభునక  వివిధ 
లసేఖ్ాేనాఱ  ఈండడానికి ర ండు కసయణాఱ  గవచరిశో నాుయ (1) అమా లసేఖ్ాేనకయోఱ  భహ్మ బక ో ఱ , 
జాా నఱ . కనక త్భ త్భ బగళదనబలసఱన త్భ లసేఖ్ాేనాఱదాారస భనక  రస్సదించాయజ (2) లసయజ 
వీుత్ర, శెఽత్ర, ఆత్రహ్మశ, ురసణాదఱన త్భదైెన దఽకూధంఱో విళరించి త్భ త్భ వహదాీ ంతాఱక  
అధాయభుఱ , విఴాశనీమత్ శభకూయజేక నాుయజ.  
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ఇ నాభభునక  దైెాత్ లసేఖ్ాేనంఱో ఇ వివమం ఄయీభళుత్ణంది. దైెాత్ శంరదామం రకసయం 
శ్ర ీఄభెలసరి గురించి ఆఱా చెఫుతాయజ. (1) అమ  జీళుడు. కసని త్కిాన ఄందయజ జీళుఱకంటె ఄధిక రసఱ  
(2) అమ  విబుళు, కసని వివణు ళుకంటె యత్ాభుఱో త్క ాళ. దైెాతాచాయజేఱ ైన శ్రీ శత్ేశంధ మత్రరసజ ఇ 
‘భానేః’ నాభభున ‘భా+ఄనే’గస రిగణించి ర ండు భాలసఱ  చెనుసూయజ. (1) భామా యభామా ఄనాే 
చేవునీమా ఄశే ఆత్ర భానేః (2) భామా యభా ఈఱక్తి్ జీళరసళ ః ఄనయే భిను ఆత్ర భానేః. ఇ ర ండు 
విళయణఱూ దైెాత్ వహదాీ ంతాఱక  శరినుత తాయ. 
 

శ్రీ ఴంకయజఱూ, శ్రీ బటటు ఱూ ‘భానేః’ నాభభున ‘భాన్’ ఄనే ధాత్ణళు అధాయంగస విళరించాయజ. ఄనగస 
గౌయవిందగినలసడు ఄని. దైెాతాచాయజేఱ  భాత్రభు ఇ నాభభున ‘భా-ఄనే’ ఄని గశీించాయజ. 

 
రచిెండ్ భందయింఱో శీ్ర అఱవాయజఱ శనిుధ ి– వికీడమిానండ ి

 

756. ఱోకస్సాభూ 

ఱోకభుఱక  రబుళు. ఱోకభఱే అమనవి. 

ఒం ఱోకస్సాభున ేనభః 
 

స్సామ్ - ఐఴాయేభు; స్సామ్ ఐఴాయేమ్ ఄశే ఄవహో  ఆత్ర స్సాభూ (ఄభయకోఴభు) – ఄనగస ఐఴాయేభు 
కలిగినలసడు స్సాభు; స్సాభున్ ఐఴారేే  (నుసణిని శత్రభు 5.2.126) కూడా ఆదే ఄయాం చెఫుత్ణనుది.  ఆఱా 
ఱోకస్సాభు ఄనగస ఱోకభుఱక  రబుళు ఄని ఄయాభు 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసేఖ్ే – బగళంత్ణడు బకోశఱబుడైెనందన ఱోకస్సాభు. ఆకాడ నాఱ గు ళయజశ నాభభుఱక  
శ్రీ బటటు ఱ లసేఖ్ాేనాఱ   ఆఱా ఈనాుయ. 
753 – ఄభానీ – ఄషంకసయభు, గయాభు ఱేనిలసడు. 
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754 – భానదః – త్న బక ో ఱక  గౌయళభునిచేేలసడు. 
755 – భానేః – బక ో ఱ  త్నలసరిగస ఈండడం త్నక  గౌయళంగస త్ఱచేలసడు. 
756 – ఱోకస్సాభూ – అమన ఄభాని, భానదడు, భానేడు ఄయనందన, త్న స్ౌఱబేం కసయణంగస, 
ఱోకస్సాభు. క ఏళం కయెకయః? ఱోకస్సాభూ.  
 

బగళంత్ణనికి బక ో ఱ ై ఈను ేరభ శ్రీ బటటు ఱ లసేఖ్ాేనంఱో రభుఖ్ంగస కనిహంచే ఄంఴభు. ఄంటే 
బగళంత్ణని యత్ాం కసయణంగస కసద, అమ స్ౌఱబేం కసయణంగస ఱోకస్సాభు. అమన భానవ 
యూనుసళతారసఱఱో కూడా అమన యత్ాభు ూరిోగస అమనతో ఈంటటంది. కసని అమన క భానళునిగస 
కనహంచి రళరిోస్సో డు. ఎందకంటే అమన బక ో ఱక  ఄందఫాటటఱో ఈడడానికి. ఄషమ్ భానవమ్ భనేే . 
 

శ్రీ ఴంకయజఱ లసేఖ్ే – చత్ణయిళసనామ్ ఱోకసనామ్ ఇఴాయతాాత్ ఱోకస్సాభూ. దనాఱ గు ఱోకభుఱక  
రబులైెనందన ఱోకస్సాభు. 
 

కౌఴత్కి ఈనివత్ణో  3.9 – ఏవ ఱోకసధిః. 
 

శ్రీ చినెమానంద – బగళంత్ణడే ఱోకసఱక  ఄనిుంటటకీ శఽఴహుకయో, రళయోక డు, నిరేిఴక డు. జీళుఱఱోని ఄనిు 
విధాఱ ైన ఄనబలసఱక  శదా ఄధిత్ర. ళశో ళుఱఱో చైెత్నేభు. కనక అమన ఱోకస్సాభు. 
 

శ్రీ లసవహవఠ  – ఱోకభుఱే త్నక  ఐఴాయేభుగస కఱలసడు ఱోకస్సాభు. 
 

757. త్రరఱోకధఽత్ 

- భూడు ఱోకభుఱన ధాయణ చేవహనలసడు. 
- ఄళస్సా త్రమభునక  ఄధినేత్. 

ఒం త్రరఱోకధఽత ేనభః 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసేఖ్ే – ఄళ షసణాభహ ధాయణ నుత వకయోః భాయకతాాత్ త్రరఱోకధఽత్. (ధఽ - ధాయణే - బరించట, 
అధాయభు ఄగుట). భూడు ఱోకభుఱక  అధాయమ ైనలసడు త్రరఱోకధఽత్. భూడు ఱోకభుఱన 
శఽజంచినలసడే లసనిని నుత ఴహంచన. 
 

శ్రీ ఴంకయజఱ లసేఖ్ే – తీరన్ ఱోకసన్ ధాయమత్ర ఆత్ర త్రరఱోకధఽత్. భూడు ఱోకభుఱన ధరించలసడు 
త్రరఱోకధఽత్. 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

80ళ ళలో కభు - 7 ళ ేజీ 

శ్రీ చినెమానంద – త్రరఱోకభుఱనగస జాగతీ్, శాు, శవణహో  ఄన భూడు ఄళశాఱ . జీళుఱఱో 
చైెత్నేయూుడైెన బగళంత్ణడు ఇ భూడు ఄళశాఱక న ఄధిత్ర. ఎందకంటే భూఱమ ైన నుసర ణభు 
ఱేక ండా ఇ భూడు ఄళశాఱూ ఈండళు. 
 

త్రరఱోకధఽక్ 

ఒం త్రరఱోకధఽజ ేనభః 
 

కొందయజ లసేఖ్ాేత్ఱ  ఇ నాభభునక  ‘త్రరఱోక ధఽక్’ ఄనే నుసఠసనిు గశీించాయజ. ఇ నుసఠసనికి కూడా 
ఆంచభుంచగస ‘త్రరఱోక ధఽత్’ నాభానికి చెహూన ఄయామే చెనుసూయజ. 
 

శ్రీ ఫఱదేళ విదాేబూవణ – త్రరఱోక ధఽగ్ ఆత్ర ధాయకత్మా నుసఱకత్మాఴే త్రరఱోకమీ్ ధయుత్ర గచఛత్ర ఆత్ర త్శే 
స్సాభావికోऽమమ్ ధయెః. భూడు ఱోకభుఱన నడడం అమన శాభాళభు (ధఽజ్-గతౌ-లెలళిట). 
 

శ్రీ శత్ేశంధ మత్రరసజ – త్రర ఱోకసన్ దే ఽథీా ఄంత్రకి్ాన్ ధయత్ర ఆత్ర త్రరఱోక ధఽత్. 
 

శ్రీ ఴంకయజఱ , శ్రీ బటటు ఱ  ‘త్రరఱోక ధఽత్’ ఄనే నుసఠసనిు, శ్రీ శత్ేశంధ మత్రరసజ ‘త్రరఱోక ధఽక్’ ఄనే నుసఠసనిు 
త్భ త్భ లసేఖ్ాేనాఱఱో చెనుసూయజ. 
 

758. శమధేాః 
భంచి త్ఱంు, ఫుదీి, జాా కఴకిో కఱలసడు. 

ఒం శమధేవ ేశభః 
 

మేధ = జాా కఴకోి, తెలివి; శ-మేధ = గొూ, భంచి జాా కఴకోి, తెలివి. 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసేఖ్ే – అరసధక శస్సధ ఫుదిీ ః శమేధా. బగళంత్ణడు శదా త్న బక ో ఱ క్ేభభు గురించి 
త్ఱ శో  ఈంటాడు గనక అమన ‘శమేధాః’ 
 

శ్రీ కఽవుదతో్ బయదాాజ – ళలబనా మధేా ధాయణళతీ ధఃీ ఄశే ఆత్ర శమేధాః. 
 

శ్రీ ఴంకయజఱ లసేఖ్ే – ళలబనా మేధా రజాా  ఄశే ఆత్ర శమధేాః. గొూ ఫుదీి, తెలివి కఱలసడు ‘శమేధాః’ 
 

శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో  ి– ‘గొూ తెలివి’ ఄనగస జయజగఫో యేవి ఄనీు తెలివహ ఈండడంచేత్ ఏ ఘటనళఱాో  కూడా 
కఱత్ చెందక ండుట. 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

80ళ ళలో కభు - 8 ళ ేజీ 

శ్రీ చినెమానంద – భనవణఱ వివమంఱో ‘శమేధశస’ ఄనగస అత్ెన గురించిన జాా నభున స్సధించే 
రజా. ఆది కొీతో్ వివమం కసదగసని రశో త్ం భనక  ఄందఫాటటఱో ఱేనిది. కనక ‘శమేధశస’ ఄనగస 
దిళేమ ైన జాా కఴకోి. 
 

శ్రీ శత్ేదేలో లసవహవఠ  – మేధ - యక్షణ, అధాయభు కలిగించగలిగే తెలివి. బగళంత్ణనికి భూడు కసఱాఱఱోన 
జరిగే వివమాఱ  తెఱ శ. కనక అమనది శమేధశస. ఇ వివమం తెఱ శకొను భానళుఱ మేధ 
ఈతో్భమ ైనది ఄళుత్ణంది. 
 

ధయెచకీభు యచయత్ – జాా నం స్సధించే ఴకిో భనఱో ఈంది కసని ఴదీాీ బక ో ఱ  ఱేక ఄది భయజగున డింది. 
బగళధాేనంతో దానిని మేఱకాలిహ, భనశసన, భాటన, చేత్ఱన నిమంత్రరంచడం స్సధేభ్త్ణంది.  
  
759. మధేజః 
- మాగపఱభుగస జనిెంచినలసడు. 
- మాగపఱభుగస తెలిమళచేలసడు. 
- బక ో ఱ శత్సంగభుఱో ఈండేలసడు. 

ఒం మధేజామ నభః 
 

దేళక ీకఽత్ ుతీరమళరత్ మజేాచ మశే లెైః 
జనిత్ణస మధేజ శస స్సేత్ శనుసో యుః ుత్రదామకః 
ఇ నాభభునంద ‘మేధ’ ఄనగస మజాభు. గత్ జనెఱఱో క భాయజఱకోశం దేళకి చేవహన ళరత్భుఱ 
పఱంగస జనిెంచినలసడు. ఇ నాభభు శనుసో క్షరి. ుత్ర శంతానభునిచేన. ఒం మేధజామ నభః. 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసేఖ్ే – ఄతో మధే ేదళేక ీుతీరమళరత్యూ ేమజేా జాత్ః ఆత్ర మేధజః. దేళకి నరించిన 
ుత్రళరత్భుఱ పలిత్ంగస జనిెంచినలసడు మేధజుడు. ఆందక  శ్రీ బటటు ఱ  చెహూన రభాణభు – 

శో తోऽషమ్ మత్ త్ామా ూయామ్ ుతార రిీనాే త్దదేతే 
శపఱమ్ దవేీ! శంజాత్మ్ జాతోऽషమ్ మతో్లోదరసత్ 

దేవీ!  నను కొడుక గస కోరి ూయాభు నీళు నను శో త్రంచాళు. ఄందక  పఱభుగస నేన నీ గయభున 
జనిెంచాన – ఄని బగలసనడు దేళకీదేవితో ఄనాుడు. 
 

వివణు ధయెభు 33.9 – శదాేగసరిాతళేలకోమ్ మత్ రశనేున త ేవుభే! త్త్ాఽత్మ్ శపఱమ్ దవేీ...... 
భంగలరదమ ైన దేవీ! నీళు ఆదిళయక  నను ఄరిేంచినుడు నేనొశగిన ళయభు పఱభుగస జనిెంచాన. 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

80ళ ళలో కభు - 9 ళ ేజీ 

శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ భరికొనిు ఈదాషయణఱ  చెనుసూయజ. ఄదిత్ర అచరించిన యోళరత్ం పలిత్ంగస అమ  
గయభున శ్రీనిలసశడు లసభనాళతాయజడైె జనిెంచాడు. దఴయధడు ుత్రకసమేఴహుమాగం చేమగస శ్రీరసభుడు 
జనిెంచాడు. తాభు చేవహన త్శసభూఱంగస మళలదా నందగవుఱక  శ్రీకఽవణు ని  ంచే భాగేం కలిగింది. 
శ్ర ీరసధాకఽవుళసవహో  ిఈదాషరించిన వివమం – కంచిఱో ఫరషె చేవహన త్శస కసయణంగస శ్రీ ళయదరసజస్సాభు 
లెలిళసడు. 
 

శ్రీ చినెమానంద – రత్రమజాంఱోన బగలసనడు దయశనభుస్సో డు గనక అమన మేధజుడు.  గీత్ రకసయం 
ఏదైెనా శతాాయేం కొయక  బగళంత్ణని ూజశో  శభుఴహుగస నియాశించేది మజాభు. బగళంత్ణడిచేే ళయమే అ 
మజాపఱభు. క ళేకిో త్న ళేకిోతాానిు ూరిోగస బగళంత్ణనికి శభరిూవోే అత్ెజాా నం ఱభిశో ంది. 
లేదాంతానిు ఄబేవహంచేలసరికి దీనిఱో ఄనేక ఄంత్రసరసీ ఱ  శృరిస్సో య. 
 

ధయెచకీభు యచయత్ – బూత్ మజాభు, హత్ఽమజాభు, నయమజాభు, ఋఴహమజాభు, దేళమజాభు ఄనే 
ంచభహ్మమజాా ఱన అచరివోే బగళంత్ణని స్సనిుధేం, అత్ెస్సక్ాతాాయం ఱభిస్సో య. 
 

శ్రీ ఫఱదేళ విదాేబూవణ – మేధ్ - శంగమ ే- కలిముట; మధే - బకో శంగమ ేజామత ేనుసర దయళత్ర ఆత్ర 
మేధజః. బక ో ఱ శభాలేఴభుఱఱోని ఏతెంచలసడు మేధజుడు. 
 

 760. ధనేః 
ధనేడు, ఄదఽవుభు కలివహళచిేనలసడు. 

ఒం ధనాేమ నభః 
 

ధనభు - శంద; ధన ధయె స్సధః ధనేః (ఄభయకోఴభు); ధన గణం ఱఫాీ , మత్ - ను ందినలసడు, ధనేః - 
ధనభు ను ందినలసడు (నుసణిని 4.4.84) 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసేఖ్ే – ధనేశో  దళేక ీజనె ధన ఱాభాద ిశెఽత్ః. దేళకీ గరసన జనిెంచడమే త్న ఄదఽవుంగస 
భావించినలసడు ధనేడు. 
 

శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ – బగళంత్ణడు జనె ఱేనిలసడు. ఄజుడు. కనక క త్లోి కడుున ుటుడం అమనక  
అనందం కలిగించింది. (కంచి ూయాభఠసధిత్ర  శ్రీ చందరళ ఖ్రేందర శయశాత్ర త్న దళ యేటనే భఠసధిత్ర 
ఄమాేయజ. కనక తాన  దిఱ కసలిక  స్సషసు ంగరభాణం చేవే ఄదఽషసు నికి దయభమాేనని కభాయజ 
ఄనాుయట).  
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

80ళ ళలో కభు - 10 ళ ేజీ 

శ్రీ ఴంకయజఱ లసేఖ్ే – కఽతారవీ  ధనేః. బగళంత్ణడు ూయుకసభుడు. కఽతాయజీ డు. రిూయజు డు. అమనక  ఆంక 
తీయళఱవహన కోరికఱ  ఱేళు. కనక అమన ధనేడు. 
 

శ్రీ కఽవుదతో్ బయదాాజ – శకఽత్ర ుణేలసన్ ధనేః. బగళంత్ణడు త్న బక ో ఱ  శభరిూంచే ుషసూదఱన 
వాకరిశో  బక ో ఱ యోగక్ేభభుఱన ళశించన. ఆది అమన శకఽత్ర, ుణేకసయేభు. కనక ధనేడు. 
 

ధయెచకీభు యచమత్ – ధనేడనగస కింీదటట జనెఱ ుణేపఱానిు ఄనబవించేలసడు. ఄంత్రభశెఽత్ర ళఱన 
త్యజలసత్ర జనె నియుమభ్త్ణంది. జీవిత్భంతా శతాారసేఱ  అచరివోే ఈతో్భ ఄంత్రభశెఽత్ర కఱ గుత్ణంది. 
ఄుడు ళచేే జనెఱో భనం ధనేఱభు ఄళుతాభు. ఇ నాభానిు ధాేనించి అ వివమానిు గశీించాలి. 
 

761. శత్ేమధేాః 
- శత్ేమ ైన ళయోన (నటన కసనిది, లసశోళమ ైనది) కలిగినలసడు. 
- శత్ేమ ైన జాా నభు (ఄనంత్భు) కలిగినలసడు. 
- లేదభుఱక  నిజమ ైన ఄయాభు తెలివహనలసడు. 

ఒం శత్ేమధేవ ేనభః 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసేఖ్ే – మేధా శత్ే ఄశే, న నటనాభాత్రమ్ ఆత్ర శత్ేమేధాః. అమన చేవుఱ  నటన కసళు. 
ఄళనీు దారికంఱేని నిజాఱ . ఇ బగళదగ ణానిు ‘అయుళభు’ ఄని శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ ళరిుంచాయజ.  
ఱోవీ ళశదేలసద ినుసజాత్ే స్సాభిభానినీ  
మేధా మస్సేహ శతాే శః శత్ేమేధాః రకరీిోత్ః 
గవహకఱతోన, ళశదేళుడు భృదఱయనలసరితోన నటన కసక ండా నిజంగసనే శాజాతీముడైె చరించే 
లసశోళఫుదీి కఱలసడు. ఄళతాయభునందలి చేవుఱ  శత్ేభుగస ఈండేలసడు ‘శత్ేమేధాః’. ఆందక  శ్రీ బటటు ఱ  
చెహూన ఈదాషయణఱ  – 

వివణు ురసణభు 5.13.11, 12 –  

మదలిోऽవహో  భయ రత్రః ళసో ఘ్యేऽషమ్ బళతామ్ మద ి

త్దాదమ్ ఫుదిీ ః శదఽశ్ర ఫుదిియాః కిమీతాభ భయ 

నాऽషం దేలో న గంధరవా న మక్ో న చ దానళః 
ఄషం లో ఫాంధలో జాత్ః నళశ్చేంత్ేమ్ ఄతోऽనేతా 
నేనంటే భూక  నిజమ ైన ేరభ ఈంటే గనక, నను భూయజ ను గడాఱనక ంటే గనక, నను భూఱో క 
గవఫాఱ నిగస భావించండి. నేన దేళుడిని కసన, మక్షుడన కసన, దానళుడిని కసన. భూ ఫంధళుగస 
జనిెంచినలసడన. భరేభూ కసన. 
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రసభామణం. ముదీకసండ. రసభుడు ఆఱా ఄనాుడు – అతాెనమ్ భానవమ్ భనేే  రసభమ్ 
దఴయధాత్ెజమ్. దఴయధని క భాయజడన, భానళుని ఄయన రసభుడిని ఄని నను నేన భావిస్సో న. 
 

శ్రీ ఴంకయజఱ లసేఖ్ే – శతాే ఄవిత్థా మధేా మశే ఆత్ర శత్ేమధేాః. ఎనుడ విపఱభుకసని నిజమ ైన 
మేధశస కలిగినలసడు. ఄక ంఠిత్భు, ఄదత్భు ఄయన తెలివి కఱలసడు. బగలసనని మేధాఴకిోని ఎళయజ 
ళరిుంగఱయజ? 
 

శ్రీ ఄనంత్కఽవుళసవహో  ి– లేదభుఱ , లేదాంగభుఱ గురించి నిజమ ైన జాా నభు బగలసననక  భాత్రమే ఈనుది. 
కనక అమన ‘శత్ేమేధాః’. 
 

శ్రీ శత్ేదేలో లసవహవఠ  – కఱాూదినండి కఱాూంత్భుళయక  శకఱ చరసచయభుఱ గురించిన జాా నభు, లసనిని 
శఽఴహుంచి, జీళభు నిలిే ఴకిో ఈనుందన బగసనడు ‘శత్ేమేధాః’. 
 

ధయెచకీభు యచయత్ – బగలసనడు ధయెభు అచరించేలసరికి నిజమ ైన జాా నభున కఱ గజేమున. 
 

762. ధరసధయః 
- కొండనెతో్రనలసడు (గవళయీనగిరిధారి). 
- బూభుని ధరించినలసడు. 

ఒం ధరసధరసమ నభః 
 

ధయ - కొండ; ధరస - బూభు; ధయ+అధాయః, ధరస+ధయః, ధరస+అధాయః – ఄని ఇ నాభభున భూడు 
విధభుఱ గస భావింళచేన.  
 

శ్రీ బటటు ఱ లసేఖ్ే – శ్రీ బటటు ఱ  ‘ధయమ్’ ఄనగస కొండ ఄనే ఄయాంఱో లసేఖ్ాేనించాయజ. ధయమ్ ధఽత్లసన్ 
ధరసధయః – ఄని నియజకిోఱో ఈనుది. గవక ఱ ై కోంతో ఆందర డు రసలి(ళడగలి) లసన క రిహంచాడు. ఄుూడు 
గవక ఱానిు యక్ించడానికి కఽవణు డు గవళయీనగిరిని ఎతో్రటాు డు. ఄఱా అమన ధరసధయజడు. ఆందక  శ్రీ బటటు ఱ  
వివణు ురసణంనండి ఈదాషరించాయజ –  
త్దతే్ద్ ఄఖిఱమ్ గవవఠ ం తార త్ళేమ్ ఄధనా భమా 
ఆభమ్ ఄదిరమ్ ఄషం ధెరైసేత్ ఈతాూటాేऽऽశ శ్చఱాభమమ్ 

ధాయయషసేభు గవవఠ శే ఽథచఛత్రభులసయమ్ 

ఇ గవళసఱన, గవళుఱన కసనుసడళఱవహన ఫాధేత్ నా ై మునుది.  ది శ్చఱఱతో కూడి ఇ కొండన 
గొడుగుళఱ  ఎతో్రటుగఱన – ఄని కఽవణు డనాుడు. 
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శ్రీ ఄనుభమే – కొండ గొడుగుగస గవళుఱ గసచిన కొండొక శ్చవుళుక  గొబ్బౄఱళి. 
శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ అఱవాయజఱ యచనఱనండి  క ా ఈదాషయణఱ  చెనుసూయజ. 
 

శ్రీ ఴంకయజఱ లసేఖ్ే – శ్రీ ఴంకయజఱ  ‘ధరస’ ఄనగస ‘బూభు’ (ధరసమ్ ధాయమన్ ధరసధయః) ఄను ఄయాంఱో 
లసేఖ్ాేనించాయజ., ఄంళ ఃై ఄళ ఴ ఃై ళ షసదెైే ః ఄళ షసమ్ ధరసమ్ ధాయమన్ ధరసధయః. త్న విబూత్ణఱ ైన 
ఄవుదిగగజభుఱ , అదిళ వణడు భృదఱగులసనిదాారస శభశో ధాయజణీభండఱభున ధరించిన శ్రీషరియే 
ధరసధయజడు. 
 

శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో  ిఴఽత్రనండి ఈదాషరించాయజ – య ేన ేమ ేవిధఽత ేఈభ,ే వివణు నా విధఽత ేబూభు, దాధయోమ్ 
ఽథీా భభితో భమూఖ్  ః. 
 

శ్రీ చినెమానంద ‘బూభుని ధరించేలసడు ధరసధయజడు’ ఄనే భాలసనేు భరొక కోణంఱో విళరించాయజ. ‘బూభు’ 
ఄంటే దాయీభు ఄనకోళచేన. ఇ దాయీభు త్న శక్షె, భరిము శా ఱ యూనుసఱఱో కూడా 
బగళంత్ణనిదాారసనే ళేకోభళుత్ణంది. భౌగవళ్ళకంగస చచినటోయతే బూభుకి నీయజ అధాయభు. నీటటకి 
లసతాళయణభు, లసతాళయణానికి ఄంత్రిక్షభు అధాయభుఱ . ఄంత్రిక్షభు ఄనే భాళభున భన 
భనశదాారస ఄయాం చేశకోలసలి. భనశక  ఄయాభళాడం ఄంటే చేత్నళఱో కఱ గుత్ణంది. ఆఱా 
శకఱజగత్ణో కూ నారసమణుడే అధాయభు. 
 

ధయెచకీభు యచయత్ – శక్షెయూంఱో ఈను ంచబూతాఱ  శా ఱయూంఱో దఽఴేమ ైన జగత్ణో న 
ఏయూయజస్సో య. ంచబూతాఱక  శఽఴహుకయో, అధాయభు బగళంత్ణడే. అమన ధరసధయజడు. 
‘ఒం ధరసధరసమనభః’ ఄనే భంత్రంఱో ఄనేక ఄంత్రసరసా ఱ  నిబ్బడీకఽత్మ ై ఈనాుయ. 
 

(1) శీ్ర నయవహంషన్ కఽవుభాచార ిఅంగో యచనక  ఆద ితఱె గు ఄనలసదభు.  
(2) బగళదీగ త్ ళలో కభుఱ తాత్ూయేభు గీతా రస్, గవయఖ్ూర్ రచయణనండి.  
 

 

 

శ్రీ లేంకటఴేాయ ళచనభుఱ  – శ్రీ తాలినుసక  దత్రయజభఱాచాయే 
 

శ్రీ ుయజషత తో్భా! కరిరసజుం గసచిత్రవి. కొఱ ళు ఱోఱ దరౌ ది భానంఫు నిలిూత్రవి. రహో్మదని భాటఱాలించిత్రవి. 
ఴయణుస్ చిేన విభీవణుని యకి్ంచిత్రవి. రసళణ క ంబకరసు దఱ ళధియంచి ఱంక నేలించిత్రవి. నుసతాలంఫు ఫలికి 
నొశగిత్రవి. ధర ళునికి ధర ళంఫుగస  ఫటుంఫు గఽచేవహత్రవి. నినెుళార ర ంగి నత్రంత్ణయజ లసరికి నీ దళులిచిే 
యకి్ంత్ణళు. శ్రీ లేంకటేఴారస! 
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