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తేజోఴాషత  ద్ుతిధరః షరవవషోరభాతాాంఴరః |  
రగీ్సో  తుగీ్సో  ఴుగ్రీ  న కైవాాంగ్ర గ్దాగీ్జః || (81) 

 
 
 

 

763. తజేోఴాశః 
- రక్షణ అనే త్న ల ైభలహతున భకతో ల ై ఴర్షాంచేలహడు. 
- షఽరయుతురూాంలో ఴరషమునకత మూలమ ైనలహడు. 
- త్న కహాంతితు అతునాంటి ై ఴర్షాంచలహడు. 
- త్న భకతో ల రక్షణక ై త్న భీకరహయుధములన వత్ణర ఴుల ై ఴర్షాంచలహడు. 

ఓాం తజేోఴాషహయ నమః 
 

తిజ్ - తుళహనే - త్డుుట; తేజ్ - తుళహనే, తృహలనే చ - త్డుుట, రక్షాంచట;  
తేజస్ - కహాంతి, రకహవము, ల ైభఴము 

ఴాష్ - వేచనే - ఴర్షాంచట, చలతో ట; ఴరషతి ఇతి ఴాశః - ఴర్షాంచనది ఴాశః 
ఈ ధాత్ణఴుల ఆధారముగ్హ వివిధ లహుఖ్ులత ఉనానయ. 
 

శ్రీ భటటు ల లహుఖ్ు – శ్రీ భటటు లత ‘తేజ్’ అనగ్హ ‘రక్షణ’ అనన అరథాంలో లహుఖ్యుతుాంచారయ. ఏఴమ్ షసాత్ తృహలన 
లక్షణమ్ తజేో ఴరషతి ఇతి తేజోఴాశః. ఇలయ ఆయన త్న రక్షణ అనే ల ైభలహతున షజజనల ై ఴర్షస్హో డు గ్నక 
ఆయన తేజోఴాశణడు. శ్రీ భటటు లత కాషహు ఴతారరాంగ్హ లహుఖ్యుతుాంచిన నామయలలో ఈ నామాం ఴషో ాంది. కనక 
గ్రఴుల, గ్రబాలతర రక్షణ ఈ లహుఖ్ులో షఽచిాంబడషాంది. 
తేజోऽభి ఴరషతి యత్ః షసాతాలన లక్షణమ్ 

తేజోఴాశ షసమయఖ్యుత్ః ఴషవరరు  భుత్రఴాదిధద్ః 
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త్న భుత్ణర లన, షజజనలన కహతృహడటము అనే తేజషసన ఴర్షాంచలహడు తేజోఴాశణడు. ఈ నామము 
అషహు క్షరీమాంత్రము. భుత్ణర లన  ాంతృ ాందిాంచన. ఓాం తేజోఴాషహయ నమః. 

 
బాాందాఴఴనాంలో రహషయ్ల శిలయలత . వికీడషయయ చిత్రాం 

 

శ్రీ వి.వి. రహమయనజన్ – భగ్ఴాంత్ణడు త్న భకతో ల ై త్న రక్షణ అనే తేజషస లేదా వకతోతు ల ద్జలతో న. 
గ్రకతలాంలోతు అమయయకతలత కననయున మనస్హరహ ేరభుాంచారయ. త్యోౌ ఆఴు త్న ద్ఽడకత 
తృ ద్గ్ుతుచిినటటో గ్హ శ్రీకాశణు డు గ్రకతలలహషల ై త్న కటాక్ాతున, రక్షణన ల ద్జయోౌనాడు. 
 

శ్రీ వాంకరయల లహుఖ్ు – శ్రీ వాంకరయలత ‘తేజషస’ అనగ్హ ‘తూరయ’ అనే అరథాంలో లహుఖ్యుతుాంచారయ. తజేస్హమ్ 
అాంభస్హమ్ ఆదిత్ురూణే ఴరషణాత్ తేజోఴాశః. షఽరయుతుదావరహ ఴరషమున కతర్ాంచేలహడు తేజోఴాశణడు. 
 

శ్రీ అనాంత్కాశుళహవో ర – తేజ ాంవ ఆదాయ ఆదిత్ురూణే ఴరషతిలహ. 
 

ధరమచకీము రచయత్ – షముద్రాంలో తూరయ షఽరయుతుదావరహ మాంచితూరయగ్హ మయర్ ఴర్షషో ాంది. అలయగ్ే 
భగ్ఴాంత్ణతు కహరణాంగ్హ మనలోతు మయయౌనాులత నశిాంచి మనష ర్వుద్ధమఴుత్ణాంది. తూరయ లేకతాండానఽ, 
దేఴుడు లేకతాండానఽ జీవిాంచడాం అస్హధుాం. 
 

శ్రీ కాశుద్తో్ భరదావజ – (తేజస్ - కహాంతి). శ్రీవిగ్హీాత్ తేజవవనః రభాకతరణాః షరవత్ః రషరతోు. ఆయన 
దిఴుమాంగ్ళ షవరూాంనాండష అతునాంటి ైనా తేజషస రషర్షో ాంది. అతున జీఴులలోతు చ ైత్నుము, కహాంతి 
కూడా భగ్ఴాంత్ణతు కహరణముఴలోనే కలతగ్ుత్ణాంది. 
 

శ్రీ బలదేఴ విదాుభూశణ – షవ-బాంధ రక్ాయ  ైచకహీ ద ిద్ఃషహాతు తేజ ాంవ ఴరషతి ఇతి తజేోఴాశః. త్న 
బాంధఴులన (భకతో లన) కహతృహడడాంకోషాం చకీముఴాంటి తీఴరమ ైన ఆయుధాలన (వత్ణర ఴుల ై) ఴర్షాంచేలహడు 
తేజోఴాశణడు. 
 

764. ద్ుతిధరః 
దిఴురకహవము కలలహడు. 
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ఓాం ద్ుతిధరహయ నమః 
 

‘ద్ుతిధరః’ అనేద్ము ‘ఓజవేో జోద్ుతిధరః’ అనే 276ఴ నామములో ఒక భాగ్ాంగ్హ ఇాంత్కతముాంద్ 
ఴచిిాంది. ద్ుతి - దీతృతో  - రకహశిాంచట. దేఴత్లకతాండే దిఴుమ ైన కహాంతితు ఴర్ుాంచడాతుకత ఈ దాతున 
లహడుతారయ. ధరః - ధర్ాంచట, రక్షాంచట. 
 

శ్రీ భటటు ల లహుఖ్ు – చితునకాశణు తుగ్హ ఉననుడే ఇాంద్ర తుకూడా విషమయరచే కహాంతి కయౌగ్్నలహడు 
ధుతిధరయడు.  
అమయనఴాం యో ధాత్లహన్ ద్ుతిమ ాైందార ద ిభాఴుకహమ్ 

ఖ్యుత్ షస శ ిద్ుతిధరః ఴషవరుః కహాంతిదో మనః 
ఇాందరా దిదేఴత్లనకూడ మోశిాంజేయగ్లది, మయనఴులక ఴర్కీ లేతుది అయన కహాంతితు ధర్ాంచిఉాండేలహడు 
ధుతిధరయడు. ఈ నామము అషహు క్షరీమాంత్రము. కహాంతిరద్ము. ఓాం ద్ుతిధరహయ నమః. 
 

శ్రీ కాశుద్తో్ భరదావజ – అతివయ కహాంతి షాంననః. 
 

శ్రీ వాంకరయల లహుఖ్ు – భగ్ఴాంత్ణతు షరహవాంగ్ములత కహాంతితో రకహశిాంచచననవి గ్నక ఆయన ద్ుతిధరయడు. 
(79ఴ ళలో కములో ‘షఴరుఴరుః శమేయాంగ్ః ఴరహాంగ్ః చాంద్నాాంగ్ద’ీ అతు భగ్ఴాంత్ణతు స్తాంద్రుమున, కహాంతితు 
ఴర్ుాంచారయ.) 
 

శ్రీ రహధాకాశుళహవో ర – షఽరయుడు, చాంద్ర డు, దేఴత్లత, మ రయు, రతానలత ఇలయ అతునాంటిలోతు కహాంతి 
భగ్ఴాంత్ణతుఴలోనే కలతగ్ుచననది. మనాంద్ర్లోతు కహాంతియున భగ్ఴాంత్ణతు అాంవయే. 
 

శ్రీ చినమయయనాంద్ – భగ్ఴాంత్ణతు అాంవఴలన మనలో కయౌగ్్న కహాంతియే మనకత చ ైత్నుమున, త యౌవితు, 
ఆలోచనలన, భాలోదేవగ్ములన కయౌగ్్ాంచచననవి. 
 

శ్రీ షత్ుదేలో లహవశఠ  – ద్ుతి - రకహవము కలలహడు; ధర - రక్షాంచలహడు. షవయాం రకహవమయనః షరవమ్ ధరతి 
ఇతి,  లహషోవిక అరథః  రకహవమయనః షరవషు ఆధారవి ఇతి. కహాంతి కయౌగ్్నలహడు, అతునాంటితూ అాంద్ర్తూ 
రక్షాంచేలహడు ద్ుతిధరయడు. 
 

ధరమచకీము రచయత్ – ఇకకడ ‘ద్ుతి’ అాంటే కేఴలాం ళహరీర్క కహాంతి కహద్.  ఆత్మరకహవము. 
బాసుస్తాంద్రుాం కహరణాంగ్హ కహమయది లక్షణాలత  రయగ్ుతాయ. ఆత్మరకహవాంఴలన భకతో  రయగ్ుత్ణాంది. ఇది 
ద్ుతిధరయతు లక్షణము. ‘రహముడుాండే చరట కహమము ఉాండద్. కహమముాండే చరట రహముడుాండడు.’ 
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భగ్ఴాంత్ణతు రతి అఴయఴము రకహవమయనము. భకతోతు  ాంతృ ాందిాంచన. శ్రీ స్హవభుదేశికన్ శ్రీ  భగ్ఴధాున 
స్త తృహనము, శ్రీ దేఴనాయక ాంచవతి ఴాంటి స్తో తరా లలో ఈ విశయాం త యౌయఴషో ాంది. 
 

765. షరవవషోరభాతాాంఴరః 
అతున అషోరములత ధర్ాంచినలహర్లో ళరశీణఠ డు. 

ఓాం షరవవషోరభాతాాంఴరహయ నమః 
 

వస్ - శిాంస్హయయమ్ - ఖ్ాండషాంచట, బాధిాంచట; వషోరము - ఆయుధము. 
భా - ధారణ తృత శణయోః - భర్ాంచట, ధర్ాంచట; భాత్ - ధర్ాంచినలహడు 
ఴా - ఴరణే - ఎననకొనట; లహర్త్ణమ్ అరహః ఴరః - ఎననకొనటకత త్గ్్నలహడు, ళరశీణఠ డు ఴరయడు. 
షరేవషహమ్ వషోర భాతామ్ మధేు ఴరః ళరశీఠ ః – ఆయుధములత ధర్ాంచినలహర్లో ళరీశణఠ డు .  
శ్రీసర్ ద్శురహక్షషల షాంసరణారథము అనేక అఴతారములలో వివిధ వషోరములన ధర్ాంచిన కహరణమున 
ఆయన షరవవషోరభాతాాంఴరయడు. 
 

శ్రీ భటటు ల లహుఖ్ు – నరకతడు, జరహషాంధడు ఴాంటి అషరయలతో యుద్ధము చేవనుడు గ్ొగ్హ 
ఆయుధములత రయోగ్్ాంచినలహడు షరవవషోరభాతాాంఴరయడు. మయనశరూాంలో అఴత్ర్ాంచినుడు వివిధ 
ఆయుధాలత రయోగ్్ాంచడాం భగ్ఴాంత్ణన కొక య్ల. 
మనశు ధరమ య్లషు య్లయస్హ జగ్త్తఃే 
అస్హో ా ణునకే రూతృహణ ియద్రహతిశణ ముాంచతి – విశణు ురహణము 5.22.14 

మనశణుతు రూాంలో కీడీషషో నన జగ్త్తికత అనేక అస్హో ా లత రయోగ్్ాంచడాం కేఴలాం ఒక కీడీ. 
 

ఴనః ఴతామవమ రహమః వషోరభాతామసమ్ 

ఝుషహణామ్ మకరళహివమ స్తర త్స్హమవమ జ సనవీ – గ్ీత్ 10.31 
విత్రమొనరయిలహతులో (లేదా లేగ్ము కలలహతులో) నేన లహయుఴున. వషోరధారయలలో శ్రీరహమచాంద్ర డన 
నేన. మత్సయములలో మొషయౌతు నేన. నద్లలో గ్ాంగ్హనదితు నేన. 
 

శ్రీ చినమయయనాంద్ – ఆయుధధారయలలో భగ్ఴాంత్ణడు ళరశీణఠ డు అనడాతుకత కహరణాం ఆయన ధరమరక్షణకత, 
లోకముల ునరయద్ధరణ (constructive destruction) కత ఆయుధములత లహడుతాడు. అాంద్కే ఆయన 
చకమీు ేరయ ‘ష-ద్రశనము’. అాంతే కహక స్హధనలలో రగ్తితు తృ ాందినకొలదీ భకతో ల బాంధనములన 
త ాంచిలేవేలహడు నారహయణుడు. ఇలయ అతున విధాలయ ఆయన షరవవషోరభాతాాంఴరయడు. 
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శ్రీ షత్ుదేలో లహవశఠ  – భగ్ఴాంత్ణడు అతున జీఴులకత వవయరక్షణారథము కొతున ఆయుధములతుచాిడు 
(ఉదాసరణకత గ్రళళు, కోరలత, కొముమలత). ఈ వస్హో ా లత మయత్రమే కహకతాండా భగ్ఴాంత్ణడు త్న ఇచాానస్హరము 
భూకాంముఴాంటి మసో తాతాలన కూడా లహడుతాడు. 
 

ధరమచకీము రచయత్ – రహమకాషహు ద్లత శిశఠ రక్షణ కొఱకత త్మ ఆయుధములన లహడారయ. ఇలయ మాంచి 
నలకోషాం వస్హో ా లన లహడషనాంద్న లహరయ ళరశీణఠ లత. రజ క్షయాంకోషాం వస్హో ా లత లహడకూడద్. 
 

766. రగీ్సః 
- అరయజ నతు స్హవధీనరచకొననలహడు. 
- విళహవతున త్న స్హవధీనాంలో ఉాంచకొననలహడు. 
- భకతో లత షమర్ాంచిన త్రుషహద్లన రతితో వవకర్ాంచలహడు. 
- భకతో ల మనషసన, ఇాందిరయయలన త్న అద్ులో ఉాంచకొనలహడు. 
- భకతో ల వరణాగ్తితు వవకర్ాంచి, లహర్న ననడున వీడతులహడు. 

ఓాం రగీ్హాయ నమః 
 

ర (రత్ుయము) - బాగ్ుగ్హ, రతేుకముగ్హ; గ్హీ్ - ఉతృహదానే - టటు కొనట, తీవకొనట. 
రకరషణేన గ్ాహాు తి ఇతి రగ్సీః. విశిశుమ ైన, ఉతో్మమ ైన, రతేుకమ ైన విధముగ్హ గ్శీిాంచలహడు రగ్సీృడు. 
‘గ్శీిాంచట’ అనగ్హ ‘అద్ులో ఉాంచకొనట’ అతు శ్రీ భటటు లత, ‘తీవకొనట’ అతు శ్రీ వాంకరయలత అరథాం 
చ తృహరయ. 
 

శ్ర ీభటటు ల లహుఖ్ు – శ్రీ భటటు లత 697 నాండష 786ఴ నామముఴరకత కాషహు ఴతారరముగ్హ లహుఖ్యుతుాంచారయ. 
లహటిలోతుదే అయన ఈ నామమునకత శ్రీ భటటు లత చ న లహుఖ్ు – భగ్లహనడు అరయజ నతుకత స్హరధి 
అయనాగ్హతు అరయజ నతు త్న అధీనాంలో ఉాంచకొతు త్న మయట రకహరాం నడషాంచాడు. గ్గములతో లయగ్్నటటో గ్హ 
అరయజ నతు త్న ేరమతో స్హవధీనము చేషకతననలహడు రగ్సీృడు.  
తృహరథస్హరధనిాననే రశిమభిరు రగ్ాసుత ే

ష రగ్సీషసమయఖ్యుత్ః షోఴరు ఉదాసాత్ః 
గ్హగ లత లేవ గ్ురహీలన స్హవధీనాం చేషకతననటోే, శ్రీ కాశురమయత్ణమడు అరయజ నతు స్హవధీనరచకొననాంద్న 
‘రగ్సీః’ అతు లతఴబడాా డు. ఈ నామము షతృహో క్షరీ మాంత్రము. ఓాం రగ్హీాయ నమః. 
 

రగ్సీము అనగ్హ ‘కఱళుము’ అనే అరథాం కూడా ఉాంది. కఠరతుశత్ణో లో చ న ఆధాుతిమకోదాసరణాం రకహరాం 
– మయనఴవరీరమే రథము. దాతుకత కటుబడషన గ్ుఱఱ ములే ఇాందిరయములత. గ్ుఱఱ ములన తుయాంతిరాంచనటిు 
కఱళుము మనషస (మనః రగ్సీమఴే చ). కఱళుమున బిగ్్ాంచలహడే బుదిధయన స్హరధి. స్హరధితు ళహవాంచ 
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యజమయనడే ఆత్మ (ఆతామనామ్ రధమ్ విదిధ , వరరీమ్ రధమఴే చ, బుదిధాం త్ణ స్హరధమి్ విదిధ , మనః 
రగ్సీమఴే చ). 
 

శ్రీ షత్ుదేలో లహవశఠ  – రకరషణేన గ్ాహాు తి వివవమ్ ఇతి. వివవములో అతునాంటితూ త్న అధీనాంలో ఉాంచకొనేలహడు 
రగ్సీృడు. 
 

శ్రీ వాంకరయల లహుఖ్ు – (గ్హీ్ - తీవకొనట) భక ోః ఉసాత్మ్ త్ర ుషహదకిమ్ రగ్ాహాు తి ఇతి రగ్సీః. భకతోతో 
షమర్ాంచిన త్రుషహద్లన వవకర్ాంచేలహడు ‘రగ్సీః’. 
 

శ్రీ చినమయయనాంద్ – అతున విధముల జ త్ణలత, వుక్ాుద్లత, ఴాక్షములత, అతునాంటి ూజలన చిఴర్కత 
వవకర్ాంచేలహడు గ్నక భగ్ఴాంత్ణడు రగ్సీృడు. 
 

శ్రీ వాంకరయలత చ న మరొక అరథాం శ్రీ భటటు లత చ న లహుఖ్ుకత ద్గ్గరగ్హ ఉననది.  
ధాఴతో విశయయరణుే ద్రహద ాంత్ ఇాందిరయ లహజినః 
త్త్్రస్హదేన అశిమనఴే బధానతి ఇతి లహ రగ్ీఴత్ రగ్సీః 
విశయయరణుాంలో రయగ్ులత తీవే ఇాందిరయయలనే గ్ురహీలన అద్ులో ఉాంచేలహడు రగ్సీృడు. ఆయన 
అనగ్సీాంఴలన భకతో లత ఇాందిరయలోలతావతున అధిగ్భుాంచి ఆత్మజ ా నాంల ైు ురరగ్భుస్హో రయ. 
 

శ్రీ కాశుద్తో్ భరదావజ – ర - రకాశు - రతేుకమ ైన, ఉననత్, దిఴు. రకాతో గ్సీః వవకహరర యషు ఇతి రగ్సీః. 
ఆయన వవకరణ చాలయ రతేుకమ ైనది, విశిశుమ ైనది.  
షవజనమ్ షకాద్ వరణాగ్త్మ్ వవకాత్ు ునః కదా 
త్మ్ న ర్త్ుజతి ఇతి రకాశు ఏఴ గ్సీః రభ ః 
భగ్ఴాంత్ణడు భకతో ల వరణాగ్తితు మొద్టిస్హరే ద్యతో వవకర్స్హో డు. త్రయలహత్ ఎననడఽ ఆయన లహర్తు 
విడుఴడు. 
 

767. తుగీ్సః 
- వత్ాఴులన నావనము చేయులహడు. 
- షాఴు అాంత్టితూ త్న అధీనాంలో  టటు కతననలహడు. 
- భకతో ల అసాంకహరమున అాంత్ము చేయులహడు. 

ఓాం తుగీ్హాయ నమః 
 

‘తుగ్సీము’ అనగ్హ అద్ు చేయుట, అణచిలేయుట. 
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శ్రీ భటటు ల లహుఖ్ు – అరయజ నతుతో షాంబాంధాం లేకతాండానే కతరయక్ేత్ర షాంగ్హీమాంలో త్న స్హరధుాంలో వత్ణర ఴులన 
నావనాం చేవనలహడు తుగ్సీృడు. 
యేన స్హరధ ిల చైితార యత్ తుగ్సీాం తऽేత్ర వత్రఴః 
ష తుగ్సీ షసమయఖ్యుత్ః షతృహో రు వశత్ణర నావనః 
తృహరథస్హరధియొకక స్హరధున ైుణుాంచేత్  అరయజ నడు వత్ణర ఴులన జయాంచగ్యౌగ్హడు. అాంద్చేత్ భగ్లహనడు 
‘తుగ్సీః’ అనబడుత్ణనానడు. ఈ నామము షతృహో క్షరీమాంత్రము. వత్ణర నావకరము. ఓాం తుగ్హీాయ నమః. 
 

శ్రీ వాంకరయల లహుఖ్ు – షరవమ్ షవఴళరన తుగ్ాహాు తి ఇతి తుగ్సీః. అాంత్టితు త్న ఴవాంలో ఉాంచకొతు 
తుగ్శీిాంచేలహడు తుగ్సీృడు. 
 

శ్రీ షత్ుషాంధ యతిరహజ – తుగ్ాహాు తి ద తైాున్ ఇతి తుగ్సీః. రహక్షషలన అణచిలేవేలహడు తుగ్సీృడు. 
 

శ్రీ కాశుద్తో్ భరదావజ – తుగ్ాహాు తి విథ గ్హభునః ఇతి తుగ్సీః. ధరమమయరగము ఴద్యౌ నడచేలహర్తు 
అద్ుచేయులహడు తుగ్సీృడు. 
 

శ్రీ బలదేఴ విదాుభూశణ – తుగ్ాసునేో  తృహరథళహత్రఴః కక ద్ాఴునా ఇతి తుగ్సీః. తృహాండఴుల వత్ణర ఴులతృహయౌటి 
యముడు తుగ్సీృడు. 
 

శ్రీ షత్ుదేలో లహవశఠ  – తువియేన గ్ాసుత ేయనే ఇతి తుగ్సీః విశణు ః. వివవాంలో అాంత్టితూ త్న అధీనాంలో 
ఉాంచకొతు, షాఴుాంఴలవనలహతుతు షాఴుషఽో , అాంత్ాం చేయఴలవనలహతుతు అాంత్ాం చేవే విశణు లే తుగ్సీృడు. 
 

శ్రీ చినమయయనాంద్ – తుగ్సీ - చాంేలహడు, ఖ్ాండషాంచేలహడు. భకతో లలోతు అసాంకహరమున చాంేలహడు. లహర్ 
మనషసలోతు అసాంకహర మమకహరహది ద్రయగ ణములన నావనము చేవ ఆధాుతిమక వథ తికత దో సద్ము 
చేయులహడు తుగ్సీృడు. 
 

మరొక విఴరణ – తుగ్సీః - త్నలోతుకత వవకర్ాంచలహడు. భగ్ఴాంత్ణతు ధాుతుాంచే భకతో లన త్నలో య్నము 
చేషకొనే ద్యయషవరూుడు తుగ్సీృడు. 
 

768. ఴుగీ్ః 
      అఴుగీ్ః 
- త ాంద్రడులహడు (మహాభారత్ యుద్ధాంలో త్న భకతో తు వత్ణర ఴులన అాంత్ాం చేయడాతుకత). 
- ఆది, అాంత్ము లేతులహడు. 
- అనేక విధములతగ్హ చయౌాంచలహడు. 
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- అ-ఴుగ్ఃీ (ద ైవత్ తృహఠము) – షాంవయాం లేతులహడు. 
- గ్రయడుతు త్న లహసనాంగ్హ కయౌగ్్నలహడు. 
- భకతో ల మనోరధాలత తీరిడాంలో షదా తుమగ్ునడ ైనలహడు. 

ఓాం ఴుగ్హీ య నమః 
ఓాం అఴుగ్హీ య నమః 
 

అగ్్ - గ్తౌ - ల ళళుట, అగ్ ీ- ముాంద్ ఉాండుట. 
 

శ్రీ భటటు ల లహుఖ్ు – మహాభారత్యుద్ధాంలో అరయజ నతు వత్ణర షాంహారాంలో జ తృహుతున షశిాంలేతులహడు ఴుగ్ుీడు. 
యుద్ధ కమీయ షశశిణు తావత్ తృహరథ విదవిడషవతుగ్శీ ే

యోऽస్త ఴుగ్ ీషసమయఖ్యుత్ః శడరరు  ల రై ్నావకః 
యుద్ధాంలో వత్ణర షాంహారాంకోషాం అరయజ నడు డే వమీన షశిాంలేతులహడు ఴుగ్ుీడు. ఈ నామము శడక్షర్. 
వత్ణర నావకము. ఓాం ఴుగ్హీయ నమః. 
 

య ేయయతోు యయనేో యఴ శితు రవీర! 
యऽేఴవథతాః షత్వర తऽే యయాంత్ణ 

భీశమాం రథాత్ వుత్తృహత్ుమయనమ్ 

దోర ణాం చ షాంఖ్ుే షగ్ణాం మయయऽద్ు 
......రథాత్ అఴుో త్ు విషాజు లహసన్ – మహాభారత్ము. భీశమరవము 59.86 

ఓ శితురవీరహ (స్హత్ుకీ)! తృత యనలహరయ తృత యయరయ. భుగ్్యౌన లహళున, (లేదా ... తృహర్తృత యేలహళున),  అాంద్ర్తూ 
ఒకక టటు న త్ణద్ముటిుస్హో న. రథాంనాండష ఇుడు భీశణమడు నేలకొరగ్హయౌ. దోరణుడు వ ైనుషమేత్ాంగ్హ 
నశిాంచాయౌ. ... ఇలయ అతు కాశణు డు గ్ురహీలన ఴద్యౌ, రధాం దిగ్్, భీశణమతుల ైు స్హగ్హడు. 
 

శ్రీ నమయమఱవవరయ. తిరయల ైమోయ 9.2.10 – దేఴత్లన రక్షాంచడాతుకత తూలేమ ైనా చేవ రహక్షషలన కడతేరయస్హో ఴు. 
 

శ్రీ వాంకరయల లహుఖ్ు – అగ్మీ్ - కొన, అాంత్ము, వినావము. విగ్త్మ్ అగ్మీ్ అషు ఇతి ఴుగ్ఃీ. అాంత్ము 
లేనలహడు ఴుగ్ుీడు. నావనరశిత్ణడు. 
 

శ్రీ షత్ుదేలో లహవశఠ  – వివిధమ్ గ్మనమ్ యో విధతేో  ష ఴుగ్ ీఉచుతే. అనేక విధాలతగ్హ కదిలేలహడు ఴుగ్ుీడు. 
షాఴులో అతునాంటి చలనాంలోనఽ భగ్ఴాంత్ణతు ఴుగ్తీ్వమున ద్ర్శాంచఴచిన. 
 

శ్రీ షత్ుషాంధ యతిరహజ – ఈయన ‘అఴుగ్ఃీ’ మర్యు ‘ఴుగ్ీః’ అనే ర ాండు తృహఠహలనఽ ర్గ్ణిాంచారయ. 
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అఴుగ్ీః – ఴుగ్రీ  న భఴతి ఇతి అఴుగ్ీః. ఴుగ్ుీడనగ్హ ఏ మయరగాం తీషకోలహలో త యౌయక షాంవయయత్మకతడ ైనలహడు. 
అఴుగ్ుీడు అనగ్హ షాంవయాం లేతులహడు. 
ఴుగ్ీః – విః గ్రయడో అగ్ే ీఅషు ష ఴుగ్ఃీ. గ్రయత్మాంత్ణతు (వి) ైనాండష విసర్ాంచేలహడు ఴుగ్ుీడు. 
 

శ్రీ  మమరహజు రహజ రహఴు రచననాండష – విషగ్ు, విరహమము లేక త్న భకతో ల మనోరధములన షదా 
ఇచిచనాండులహడు  ఴుగ్ుీడు. 
 

769. న కైవాాంగ్ః 
- త్న భకతో ల వత్ణర ఴులన అనేక విధాలతగ్హ, అనేక ఉతృహయయలతో శిాంవాంచేలహడు. 
- నాలతగ్ు లేద్ములత అనే కొముమలదావరహ టటు బడేలహడు (త యౌయఴచిలహడు). 
- అకహరము, ఉకహరము, మకహరము, నాద్ము అనే నాలతగ్ు కొముమలత కయౌగ్్న రణఴాందావరహ అాందేలహడు. 
- నాలతగ్ు లేద్ములత అనే కొముమలదావరహ ధరమమున రఴర్ోాంజేవేలహడు. 
- అనేక విధములతగ్హ (జగ్త్)రభుత్వమున న రులహడు. 
- త్న భకతో లకత కహభుతారథములన అనేక విధములతగ్హ రస్హదిాంచలహడు. 
- ఏకవాాంగ్ః – ఒక కొముమగ్ల శ్రీఴరహసమూర్ోగ్హ అఴత్ర్ాంచినలహడు. 
- అనేక కతరణములతో రకహశిాంచలహడు. 
- ఆత్మరక్షణ కొఱకత, వత్ణర ఴులన బాధిాంచడాతుకీ, వివిధ జీఴులకత వివిధ అాంగ్ములత ఇచిినలహడు. 

ఓాం న కైవాాంగ్హయ నమః 
ఓాం ఏకవాాంగ్హయ నమః 
 

వా - శిాంస్హయయమ్ - చీయౌిలేయుట, బాధిాంచట, చాంుట;  
వాాంగ్మ్ ఇతి దీేో రహనమ, శాింస్హ స్హధనమ్ 

త్థా రకాత్ బాధాతులహరణ స్హధనామ వాాంగ్మ్ 

‘వాాంగ్ము’ అనగ్హ రకహవము, శిక్షాంచే స్హధనము, ఇత్రయలత కలతగ్జేవే బాధనాండష రక్షాంచే స్హధనము. 
వాాంగ్ము అాంటే ‘కొముమ’ అనేది స్హధారణ అరథము. శ్రీ వాంకరయలత ఈ అరథాం గ్శీిాంచారయ. న - ఏకవాాంగ్ః – న కై 
వాాంగ్ః. ఒకటికాంటే ఎకతకఴ కొముమలత కయౌగ్్నలహడు న ైకవాాంగ్ుడు. 
 

శ్ర ీ భటటు ల లహుఖ్ు – శ్రీ భటటు లత ‘వాాంగ్ము’ అనగ్హ ‘శిాంస్హ స్హధనము’ అనే అరథాంలో లహుఖ్యుతుాంచారయ. న -
ఏక - వాాంగ్ః – న కైవాాంగ్ః, అతు చ బుత్ూ శ్రీ భటటు లత మహాభారత్యుద్ధాంలో శ్రీకాశణు తు తృహత్రన ఇలయ 
లహుఖ్యుతుాంచారయ. బుదిధ  యోగ్ః స్హరధుమ్ అనాయుధ గ్సీణ లహుజః తృహర ోకహలే త్ద్గ సాణమ్ ఇతి బసృల రై ్
బాధకమ్ అషు ఇతి న కైవాాంగ్ః. వత్ణర ఴులన బాధిాంచడాతుకత ఆయన ఉయోగ్్ాంచిన ఆయుధాలత – షర ైన 
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షలహా ఇచిట, రధాం నడుుట, ఆయుధాం టునతు తుయమాం ఉనానగ్హతు షమయాం ఴచిినుడు 
ఆయుధమున ధర్ాంచట, గ్టితు రహతిరగ్హ మయరయిట - ఇలయ అనేక ఉతృహయయలతో వత్ణర ఴుల త్నాతుకత 
కహరణమ ైనలహడు న ైకవాాంగ్ుడు. 
  

శ్ర ీనమయమఱవవరయ. తిరయల ైమోయ 6.4.10 – రజల అసాంకహరాంతో భారమ ైన భూభుతు తేయౌకరచడాతుకత 
భగ్ఴాంత్ణడు మహాభారత్యుద్ధాం కయౌగ్్ాంచాడు. అనేక అద్ుతాలత చఽతృహడు. అడుగ్డుగ్ునా ఏదో  మాంత్రాం 
లేవనటటో  నడషతృహడు. చిఴర్కత త్న షాంకలాం న రలేరయికొనానడు. 
 

శ్రీ వాంకరయల లహుఖ్ు – ‘న కైవాాంగ్ః’ అనగ్హ అనేక కొముమలత కలలహడు. ఇకకడ అనేక కొముమలత అనగ్హ 
నాలతగ్ు లేదాలత నాలతగ్ు కొముమలత. కొముమలన టటు కొాంటే ఎద్ద  అద్ులోతుకత ఴచిినటటో గ్హ 
లేదాలదావరహ భగ్ఴాంత్ణడు టటు చికతకతాడట – అతు శ్రీ రహధాకాశుళహవో ర విఴర్ాంచారయ.  శ్రీ వాంకరయలత 
ఋగ్ేవద్మునాండష ఉదాసర్ాంచారయ.  
చతావరవ్ాాంగ్హ త్రయోऽషు తృహదా దవే శ్రరేష షోసస్హో స్త ऽషు 
తిరధా బదోధ  ఴాశభ  రరరరవ్తి మహాదలేో మరహో యగాం అవిలవే – ఋగ్ేవద్ము 4.58.3 

నాలతగ్ు కొముమలత, మూడు తృహదాలత, ర ాండు శిరషసలత, ఏడు చేత్ణలత కలలహడ ై మూడుచరటో బాంధిాంబడషన 
ఴాశభరూుడ ైన భగ్లహనడు (జీఴుడు) మనశణులలో రలేశిాంచి వబదాం చేషో నానడు – ఒక విఴరణ రకహరాం 
ఇకకడ నాలతగ్ు కొముమలత అాంటే నాలతగ్ు లేదాలత. మూడు తృహదాలత అాంటే ద ైతుక యజ ా లత. 
 

శ్రీ రహధాకాశుళహవో ర – ళహయనభాశుాం రకహరాం, అకహర ఉకహర మకహర నాద్రూ వాాంగ్ చత్ణశుయోేత్ః – 

నాలతగ్ు కొముమలత అాంటే ఓాంకహరాంలో ఉాండే అకహరము, ఉకహరము, మకహరము, నాద్ము. 
 

ఇాంకోలహుఖ్ు రకహరాం భగ్ఴాంత్ణడు నాలతగ్ు లేదాలదావరహ ధరమమున రఴర్ోాంజేయుచ లోకములన 
తుయాంతిరాంచచనానడు. 
 

శ్రీ చినమయయనాంద్ –  ై ఋగ్ేవద్ ళలో కాంలో ‘చతావర్వాాంగ్హ’  అాంటే నాలతగ్ు అఴషథ లత - జ గ్తీ్, షవన, షశణో , 
త్ణరీయము. (మూడు తృహద్ములత అాంటే షఽథ ల వరీరము, షఽక్షమ వరీరము, కహరణ వరీరము). 
మయాండుకోుతుశత్ణో లో ఆత్మకత నాలతగ్ు తృహదాలత అతు చ తృహరయ. అవి ఈ నాలతగ్ు అఴషథ లత. 
 

శ్రీ కాశుద్తో్ భరదావజ – వాాంగ్ము - ఆధికుము, రభుత్వము. న ైకమ్ వివిధమ్ వాాంగ్మ్ రభుత్వమ్ యషు 
ఇతి న కైవాాంగ్ః. అనేక విధాలతగ్హ భగ్ఴాంత్ణడు జగ్త్ ర్భుఴు. (వాాంగ్మ్ రభుతేవ శిఖ్ర ే- మేదితు). 
 

శ్రీ షత్ుషాంధ యతిరహజ – న ఏక వాాంగ్ర, న ఏకహతు - అనకేహతు వాాంగ్హణ ియషు ఴాశరూ ేష న కైవాాంగ్ః (ఴాశ-

ధరమము). ధరమమున రఴర్ోాంజేయుటలో అనేకరూములత ధర్ాంచలహడు న ైకవాాంగ్ుడు. 
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శ్రీ షత్ుషాంధ యతిరహజ మరొక లహుఖ్ు – నా - ఏకవాాంగ్ః, నా - రమురయశతావత్ నా – ‘నా’ వబదము 
భగ్ఴాంత్ణతు రమురయశత్వమున షఽచిాంచన. ఏకవాాంగ్ః - ఒకే కొముమ కలలహడు - శ్రీఴరహసమూర్ో. 
ఏకవాాంగ్ః త్తో భూతావ ఴరహసో  నాందఴిరధనః 
ఇమయాంచ ఉధాతావత్ భూభుమ్ ఏకవాాంగ్ః – మోక్షధరమము. 
 

శ్రీ షత్ుదేలో లహవశఠ  మూడు విఴరణయౌచాిరయ –  

(1) వాాంగ్ - దీో . అనేక కతరణాలత రకహశిాంచలహడు ఏకవాాంగ్ుడు. 
(2) అనేకవిధములతగ్హ (ద్శణు లన) శిాంవాంచలహడు ఏకవాాంగ్ుడు. 
(3) శిాంషనాండష అనేకవిధములతగ్హ రక్షాంచలహడు ఏకవాాంగ్ుడు. ఉదాసరణకత వాంసాం గ్రళళు, గ్ేద కొముమలత, 
ఏనగ్ు ద్ాంతాలత – ఇఴతూన వత్ణర ఴులన బాధిాంచడాతుకీ, త్మత్మన వత్ణర ఴులనాండష కహతృహడుకోఴడాతుకీ 
ఉయోగ్డుతాయ. 
 

770. గ్దాగీ్జః 
- గ్ద్తుకత అనన (గ్ద్+అగ్జీః). 
- మాంత్రముగ్హ ుటటు నలహడు (తు-గ్దాగ్జీః). 
- నడచే, మయటాో డే లహరాంద్ర్యాంద్న లహుాంచినలహడు (గ్ద్+అగ్+ీజ). 
- వబదము చేయులహర్లో అగ్గీ్ణుుడు (లేద్ముల మూలము). 
- బరా సమణులన ఆరరగ్ుముగ్హ నాంచలహడు (అగ్దాగ్జీః). 

ఓాం గ్దాగీ్జ య నమః 
 

శ్ర ీభటటు ల లహుఖ్ు – ‘గ్ద్డు’ అనేలహతు అనన అయనాంద్న కాశణు డు గ్దాగ్జీుడు. ఴషదేఴుతుకత ‘షనామ’ 
అనే భారుయాంద్ ‘గ్ద్డు’ అనే ుత్ణర డు జతుమాంచాడు. 
(డా. కోీవి తృహరథస్హరధి రచన శ్రీ క ైఴలుస్హరధి నాండష – ఴషదేఴుడు ఉగ్ీవేనతు త్ముమడ ైన దేఴకతతుయొకక 
ఏడుగ్ురయ కతమయర ోలన – దేఴకత, ళహాంతి, దేఴ, ధాత్దేఴ, ........ అనేలహర్తు విలహసాం చేషకొనానడు. అాంతే 
కహకతాండా ఇత్తుకత రరశిణి, కౌషలు, తృతరవి అనే భారులతనానరయ. ఴషదేఴుతుకత రరశిణియాంద్ బలరహముడు, 
గ్ద్డు, స్హరణుడు అనే కతమయరయలత కయౌగ్హరయ. కాశణు తుకాంటె గ్ద్డు చిననలహడు). 
 

శ్ర ీవాంకరయల లహుఖ్ు – తు-గ్దాగ్జీః, తుగ్ద్ము - మాంత్రము. తుగ్దేన మాంతేరణ అగ్ే ీజ యత్ ఇతి ‘తు’ వబదలోాం 
కాతావ గ్దాగ్ీజః. తుగ్ద్ము అనగ్హ మాంత్రము. ఇాంద్లో ‘తు’ అక్షరాం లోాంచినాంద్ఴలన ‘గ్దాగ్ీజః’ 
అయనది. అనగ్హ మాంత్రమునకత ముాంద్గ్హ (మాంత్రముఴలన ముాంద్గ్హ) జతుమాంచినలహడు గ్దాగ్జీుడు. 
(శ్రీ క ైఴలుస్హరధి నాండష – గ్ద్ుత ేఇతి గ్ద్ః. ఈ గ్ద్డు మాంత్రములనాండష ఆవిరువిాంచాడు. మాంత్రముగ్హ 
ముాందే జతుమాంచినలహడు లహషదేఴుడు). 
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శ్ర ీరహధాకాశుళహవో ర – రయకతమణీదేవి త్న లేఖ్లో శ్రీకాశణు తు ‘గ్దాగ్ీజ !’ అతు షాంబో ధిాంచినది. 
 

శ్ర ీషత్ుదేలో లహవశఠ  – గ్ద్+అగ్+ీజః = గ్దాగ్జీః.  
గ్ద్ - ఴుకహో యయమ్ లహచీ - మయటాో డుట; అగ్ ీ- అగ్్, గ్తౌ - ల ళళుట, జః - జ త్ - అనవిశు - లహుాంచట, 
రలేశిాంచట. గ్దేశణ గ్ద్నశ్రలేశణ, అగ్ేశీణ గ్మన శ్రలేశణ, అనరవిషతు  జ త్ ఇఴ రతీయమయనో గ్దాగ్జీ ఇతి 
విషతు రహనమ. వబాద యమయన ేగ్మనశ్రలేశణ చ జీవిత్ వరరీ ఏఴ జీలహతామనోऽఴభాషః ఇతి రకహవ ఇత్ురథః. 
నడచేవి, మయటాో డేవి (అనగ్హ అతున జీఴుల)యుాంద్ (ఆత్మరూాంలో) రలేశిాంచి రకహశిాంచేలహడు (అనగ్హ 
చ ైత్నుషవరూుడు) అయన విశణు ఴు గ్దాగ్ీజుడు. 
 

శ్ర ీషత్ుదేలో లహవశఠ  మరొక లహుఖ్ు – గ్దానామ్  ఴుకోమ్ వబదమ్ కతరవతామ్ ముషహుణామ్ అగ్జీః జుేశఠ ః ళరశీఠ ః. 
వబదముచేయు లహరాంద్ర్లోన ళరశీణఠ డు గ్దాగ్ీజుడు. ఇకకడ లేద్ములన త యౌయజేయుట షఽచిాంబడషనది. 
కనకనే ఆయనన ‘లహచషతి’ అతు కూడ అాంద్రయ. 
 

శ్రీ షత్ుషాంధ యతిరహజ – గ్దాగ్జీుడు అనగ్హ గ్ద్నకత అనన. ఈ భాఴమే కహకతాండా శ్రీ యతిరహజులత 
‘అగ్దాగ్జీః’ అనే తృహఠహతున కూడా ర్గ్ణిాంచారయ. అగ్ద్ - ఆరరగ్ుఴాంత్మ ైన, రరగ్ము లేతు; అగ్జీ - 
బరా సమణులత. అగ్ద్ తురరగ్ణ్ో అగ్జీ  బార సమణా ఇతి అగ్దాగ్ీజః. ఇకకడ ఆరరగ్ుాంగ్హ ఉాండడమాంటే 
లేద్ఠనాందావరహ ఆధాుతిమకాంగ్హ ర్వుద్ధ ల ై ఉాండుట అతు గ్శీిాంఴచిన. 
 

(1) శీ్ర నరవాంసన్ కాశు మయచార ్ఆాంగో్ రచనకత ఇద ిత లతగ్ు అనలహద్ము.  
(2) భగ్ఴదీగ త్ ళలో కముల తాత్రుము గ్ీతా రస్, గ్రరఖ్ూర్ రచరణనాండష.  
 
 

 

శ్రీ తాళుతృహక  ద్తిరయమలయచారు –  శ్రీ లాేంకటవేవర ఴచనములత  
 

లహషదేలహ! దేఴకీ నాంద్నా! గ్రతృహలమూరోీ! లక్మమమనోసరహ! భూకహాంతారయయ! గ్రకహఴలోభా! రయకతమణీ తృహర ణనాయకహ! 
షత్ుభామయ మనోసరహ! జ ాంబఴతీ షముఖ్య! కహయాందీ షరషషలయో తృహ! భుత్రవిాందా భ గ్లోక ైకరతా! భదరా  కతచకతాంభవిహారహ! 
తూ రహషగీ్హాది షరష షత్కథా రషాంగ్ాంబులత భాగ్ఴత్ ురహణాంబులత. ఈ కథలత విననలహర్కతిఁ బుణుాంబు లనాంత్ాంబుల ై 
రలోక స్హధనాంబులగ్ునటే! యవి య టటఴాంటి విచిత్రాంబులత! తూ కౌత్ణక కీీడలత మోక్ష స్హధనాంబులట! శ్రీ లేాంకటేవవరహ! 
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చతణయమభమతో ఴచతణమసఫషు ఴచతణయమయూష ఴచతణయగతిః |  
చతణమసత్ాభ చతణమసబళ ఴచతణమవయదవిదకేనుసత్ || (82) 

 
 
 

771. చతణయమభమతో ిః 
- నాఱుగ  యమభ ఱు కఱరసడు. 
- రసశదేళ, శంకయషణ, రదమభన, అనియుదధ ళయమషభ ఱు. 
- విమసట్, శతరభాన, అరసమకఽత, తణమీమ యమభ ఱు. 
- కఽతమ గంఱో తె్ఱోగస, తే్రత్ామ గంఱో ఎయగీస, దాయయమ గంఱో (శు)చచగస, కయౌమ గంఱో నఱోగస 
ఉండేరసడు. 
- విఴయ, తైె్జిశ, రజఞా , తణమీమ యమభ ఱు. 
- వౄీర ైకుంఠభ , శతమఱోకభ , ఱవయతదీభ , క్షీమసబ్ధధఱఱో ఉండేరసడు. 

ఒం చతణయమభయోభ ేనభిః 
 

వౄీ బట్టు ఱ రసమఖ్మ – నాఱుగ  యమభ ఱు అనగస బగరసనని నాఱుగ  ళయమషభ ఱు – రసశదేళుడు, 
శంకయషణ డు, రదమభ నడు, అనియుదధ డు. ఈ ళయమవేళత్ాయభ ఱు విబరసళత్ాయభ ఱకంటె్ భ ందనండి 
ఉననవి (మసభకఽవసు దఱు విబరసళత్ాయభ ఱు). వౄీకఽవు విబరసళత్ాయభ ఱో కూడ బగరసనడు నాఱుగ  
భూయుో ఱఱఱో అళతమతంచాడు – ఫఱబదర డు (కఽవణు ని అనన), రసశదేళుడు (కఽవణు డు), రదమభ నడు 
(కఽవణు ని కొడుకు), అనియుదధ డు (కఽవణు ని భనభడు). వౄీమసభ విబరసళత్ాయంఱోకూడ బగళంతణడు మసభ 
ఱక్ష్భణ బయత ఴతణర ఘ్ నఱుగస ుతరకసబేలహి  మాగభ  నుసమశభ నండి ఉదబవించెన. 
 

వౄీ ఴంకయుఱ రసమఖ్మ – చతణయమభయుో ఱనగస విమసట్, శతరభాన, అరసమకఽత, తణమీమ భూయుో ఱు. ఈ 
భూయుో ఱన గ మతంచి వౄీ మసధాకఽవుఱసళహో  ిఇఱా విళమతంచాయు – శఽలహుఱో అనినంటి్కంటె్ భ ందగస ఉనన 
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భూఱరకఽత (అరసమకఽత) అళమకో భూమతోతతయభ . ఈ భూఱరకఽతయొకక శూ ఱయమభ  (అనగస 
బగరసనడు అంతమసమభుగస భూఱరకఽతఱో రరేవృంచకభ ంద యమభ )న ‘విమసట్’భూమతో అంట్ాయు. భన 
ఫ దధధఱోన, భనశఱోన (శక్ష్భయమభ గస) బగరసనడు అంతళహూతణడైెమ నన నుసర ణఴకతోభే 
‘శతర’యమభ  ఱేదా ఴియణమగయుబడు.  ై భూడు యమభ ఱకంటె్ భిననబ ైనదధ యభుయువణడు ఱేదా 
ుయువత తోభ డు. ఈ యమభ ఱో అంత్ా బగళంతణనిమందే ళహూతబ ైమ ననదధ. బగళంతణడొకడే మ నానడు. 
ఇంకస జీళుఱు శంబవించఱేద. 
 

వౄీ చినభమానంద – నాఱుగ  మ గభ ఱఱో నాఱుగ  యమభ ఱు, ళయుభ ఱు కఱరసడు చతణయమభమతో. 
కఽతమ గభ ఱో తె్ఱుు, తే్రత్ామ గభ ఱో ఎయుు, దాయయమ గభ ఱో తళయుభ  (శుచచ), 
కయౌమ గభ ఱో నఱుుయంగ  ఉననరసడు. భమొక విధంగస – జఞగతీ్, శయన, శవణో, తణమీమ అళశూఱు. 
శక్ష్భయమంఱో విఴయ, తైె్జశ, రజఞా , తణమీమ ళహూతణఱు. శూ ఱయమంఱో విమసట్, ఴియణమగయబ, ఈఴయయ, 
యభాతభ యమభ ఱు. 
 

వౄీ మసధాకఽవుఱసళహో  ివిళయణ – చతణయమభయుో ఱనగస విఴయ, తైె్జశ, రజఞా , తణమీమ యమభ ఱు. ఴమీయభ ఱు శూ ఱ, 
శక్ష్భ, కసయణ ఴమీయభ ఱు అని భూడు విధభ ఱు.  
శూ ఱ ఴమీయభ  – ఫమట్కు కనిహంచే యమభ  – విఴయ యమభ . 
శక్ష్భ ఴమీయభ  – భనశ, నుసర ణభ  – తైె్జశ యమభ . 
కసయణ ఴమీయభ  – నుసత జనభఱ జఞా కసఱత్ో కూడినదధ – రజఞా యమభ . 
ఈ భూడు ళహూతణఱఱోన జీళుడు ఴమీయభ న ‘నేన’ అనకొంట్ాడు. వీటి్ని అధధగభుంచినదధ తణమీమ ళహూత.  
 

విఴయభూమతో – శూ ఱ ఴమీయభ  – జఞగతీ్ అళశూ  
తైె్జశ భూమతో – శక్ష్భ ఴమీయభ  – శయన అళశూ  
రజఞా భూమతో – కసయణ ఴమీయభ  – శవణో అళశూ  
తణమీమభూమతో – తణమీమభ  – తణమీమాళశూ . 
 

వౄీ కఽవుదతో బయదాయజ –  
ర ైకుంఠం రథభ భూమతోిః శతమఱోకవ తథాऽమస 
ఱవయతదీయ ేతఽతీమ చ చతణమీూ క్షయీవెసగమవ. 
వౄీర ైకుంఠభ ఱోన, శతమఱోకభ ఱోన, ఱవయతదీయభ ఱోన, క్షీయవెసగయభ ఱోన ఉనన బగరసనని 
యమభ ఱు చతణయమభయుో ఱు. 
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772. చతణమసఫషుిః 
నాఱుగ  చేతణఱు కఱరసడు. 
- దేళకతకత నాఱుగ  చేతణఱ యమంఱో దయశనభుచిచనరసడు. 
- రసశదేళుడు. ఴంఖ్, చక,ీ గదా, దభభ ఱు ధమతచినరసడు. 
- భనశ, ఫ దధధ , చితోభ , అషంకసయభ  అనే నాఱుగ  చేతణఱత్ో జీళుఱన నిమంతరంచరసడు. 
- ధమసభయూకసభమోక్ష్భ ఱనే నాఱుగ  ుయువసయూభ ఱన రవెసదధంచరసడు. 
- నాఱుగ  రేదభ ఱదాయమస తె్యౌమళచచరసడు. 

ఒం చతణమసఫషర ేనభిః 
 

15ళ ఱలో కంఱో 142ళ నాభభ గస ‘చతణయుబజిః’ అని చెఫడినదధ. చతణమసత్ాభ చతణయమయూషిః చతణయ్రంవు రిః 
చతణయుబజిః. రశో తభ  82ళ ఱలో కభ ఱో 772ళ నాభభ గస ‘చతణమసఫషుిః’ అని చెఫడినదధ. చతణయమభమతో ిః 
చతణమసఫషుిః చతణయమయూషిః చతణయగతిః. ఈ ‘చతణమసఫషుిః’ భమతమ  ‘చతణయుబజిః’ నాభభ ఱు 
ఇంచభుంచగస కవవిధంగస అనిహవెసో భ. 
 

వౄీ బట్టు ఱు బగళంతణని ళయమవేళత్ాయభ ఱన ళమతుంచే శందయబంఱో 142ళ నాభభ  ‘చతణయుబజిః’ ళచిచందధ. 
కనక వౄీ బట్టు ఱు ఆ నాభభ న ‘ఴంఖ్ చక ీగదా దభ ధామతభ ైన వౄీరసశదేళుడు’ అని రసమఖ్ామనించాయు. 
 

ఈ 772ళ నాభభ  ‘చతణమసఫషుిః’ న వౄీ బట్టు ఱు వౄీకఽవసు ళత్ాయయంగస రసమఖ్ామనించాయు. ఇదధ 
విబరసళత్ాయభ . బగళంతణడు దేళకీదేవికత నాఱుగ  చేతణఱత్ో జనిభంచాడు గనక చతణమసఫషుళు. 
ళయమషభూఱా మసళవెసూ  నియునుసధధక యమతిః 
చత్ాయమో ఫాషరో మశమ శ చతణమసఫషుయుచమత్ే. 
మస రసశదేళునిగస దేళకత గమసబన నాఱుగ  బ జభ ఱత్ో అళతమతంచినరసడు చతణమసఫషుళు. 
 

15ళ ఱలో కభ  142ళ నాభభ  ‘చతణయుబజిః’కు వౄీ బట్టు ఱు చెహన రభాణభ ఱు –  

చతణయుబజమ్ ఉదామసంగమ్ చకసీ దామమ ధ బూవణమ్ – వివణు ుమసణభ . 
తభశిః యమో ధాత్ా ఴంఖ్ చక ీగదాధయిః – మసభామణభ . మ దధకసండ 114.15 
బ జ యైచతణమతబిః శబతేమ్ – భవేఫాయతభ . మోక్ష్యయభ  5.34 

 

ఈ 82ళ ఱలో కభ  772ళ నాభభ  ‘చతణమసఫషుిః’ కు రభాణభ ఱు –  

తభదబతమ్ ఫాఱకమ్ అంఫ జవక్ష్ణమ్ చతణయుబజమ్ – ఫాగళతభ  10.3.9 

ఉశంవేయ శమసయతభన్ యమబతేచచతణయుబజమ్ 

జఞనాతణ భాऽళత్ాయమ్ త్ ేకంవెత ऽమమ్ దధత జనభజిః – వివణు ుమసణభ  5.3.13 
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ఒ యభాత్ాభ! నాఱుగ  బ జఞఱత్ో ఉనన ఈ యమనుసనిన ఉశంషమతంచకో. దైెతమజఞతకత చెందధన కంశడు నీ 
అళత్ామసనిన గ మతంచి తె్యౌళహకొనకూడద. 
 

వౄీ నభాభయవయయు. తయుర ైమోయ 8.8.1 – ఆయవయయున కౌగతయౌంచకోళడంకోశబే బగళంతణనికత మ ండు ఫదఱు 
నాఱుగ  చేతణఱునానభ. 
 

అదఽవు యయయమ్ షఽలహత్ోऽళహభ దఽవసు ా బభేన చ రళమథధతం భనో బే 
తదళే బ ేదయశమ దళేయమమ్ రళద దేరఴే జగనినరసశ – గీత 11.45 
కతమీట్నిమ్ గదధనమ్ చకషీశోమ్ ఇచాాభు త్ాయ దరవణు భషం తథెైళ 

త్ేన ళై యమణే చతణయుబజవన శషశరఫాషో ! బళ విఴయభూమవో – గీత 11.46 

భ ను ఎననడున చడని ఆఴచయమకయబ ైన ఈ యమభ న కసంచి భుకతకయౌ శంతళహంచితని. కసని 
బమభ చే నా భనశ కఱళయనుసట్ట ను ందధనదధ.  కనక, దేరేఴ! చతణయుబజమ కుో డర ై నాకు దయశనభుభ భ. 
ఒ దేరేఴ! జగనినరసశ! రశననడళు కభ భ. కతమీట్భ న, గదన, ఴంఖ్ చకభీ ఱన ధమతంచిన నీ 
యమభ న చడగోయుచనానన. ఒ శషశరఫాషో ! విమసడర నుస! నీ చతణయుబజ యమభ న నాకు 
చుభ . 
 

వౄీ ఆండాళ్. తయునుసర ై 30 – క్షీయవెసగయభ న భధధంచి దేళతఱకు అభఽతభృశంగతన భాధళుని, కవఴళుని, 
శంయయు చందర నిళంటి్ భ ఖ్భ గఱ గోకనమఱు కీమతోంచి రేరఱలో ఱో ళరతమతకయభ ఱు ను ందధన విధభ న, 
వౄీవియోౌుతతో యుఱో ళళహంచచ వికళహంచిన దభభ ఱ భాఱన ధమతంచిన వౄీ వివణు చితణో ఱ కుభామ ోమ గ  
గోదాదేవి ఴఫా్ యూయశబమతతభ ఱభన భ దధ నుసవుయభ ఱఱో విళమతంచెన. దీనిని విడుళక 
అనశంధానభృనయుచరసయు గొ యయతభ ఱ ఫో యౌన నాఱుగ  బ జభ ఱున, ఎరఱని కననఱున, 
ఱక్షీభకయభగ  భ ఖ్భ న, శమ వయఴయయమభ ఱున గఱరసడైెన వృీమిఃతమగ  నామసమణ నిళఱన ఏచోట్న 
వెసటి్ఱేని కఽన ఫడళహనరసయఱలై, ఫరవేభనందానబళభ న కఱరసమ వమ ందయు (వౄీ ఎన్. 
విజమమసఘ్రసచాయుమఱు, వౄీ శంననడుంఫ ై యంగకఽవుభాచాయుమఱు అనరసదం, కూయు నండి). 
 

వౄీ  యుకసకయణ ై వౄీచకళీమసో ూచాయుమఱు – బగళంతణని నాఱుగ  ఫాషుళుఱు నాఱుగ  ుయువసయూభ ఱన 
అనగఴీించడానికత ఉనానభ. బకుో ఱ యక్ష్ అళుశమసఱనఫటి్ు చేతణఱు  యుగ త్ాభ. గజవందర ని యక్షించడానికత 
ఎనిభుదధ చేతణఱత్ో ళచాచడు. వౄీ శదయశనాయవయయుఱు ఎనిభుదధ చేతణఱత్ో ఎనిభుదధ ఆమ ధాఱత్ో 
విమసజిఱుో తణనానడు. 
 

వౄీ ఴంకయుఱ రసమఖ్మ – బగళంతణని చతణమసఫషుయమభ  శంరదామకంగస రసశదేళుని శచిశో ందధ. 
వౄీభవేవి్వణు ళున నాఱుగ  బ జఞఱత్ో – ఴంఖ్భ , చకభీ , గద భమతమ  దభభ  ఱేదా ధనశసఱత్ో – 

ఫావివెసో యని వౄీ మసధాకఽవుఱసళహో  ివిళమతంచాయు.   
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ఴంఖ్చకగీదానుసణ ేదాయయకసనిఱమాచమత గోవింద ుండమకీసక్ష్ యక్ష్భామ్ ఴయణాగతమ్ – నితమ నుసర యధన  
వౄీ కఽవుదతో బయదాయజ ఫాగళతంనండి ఉదాషమతంచాయు. 
చతణయుబజిః ఴంఖ్ గదాఫజ చకీిః హఴంగరసవెస నయౌనామత్కే్ష్ణిః – ఫాగళతభ  8.18.1 
తభదబతమ్ ఫాఱకమ్ అంఫ జవక్ష్ణమ్ చతణయుబజమ్ ఴంఖ్ చక ీగదామ దాయుమధమ్ – ఫాగళతభ  10.3.9 
 

15ళ ఱలో కంఱో ‘చతణయుబజిః’ నాభానికత వౄీ చినభమానంద విళయణ – బగరసనని ఴంఖ్ చక ీగదా దభభ ఱు 
ఱోకంఱో ధమసభనిన నిఱడానికత, మోక్ష్భాయగం చడానికత ఉనానభ. 
 

రశో త ‘చతణమసఫషుిః’ నాభానికత వౄీ చినభమానంద విళయణ – బగళంతణని నాఱుగ  చేతణఱు భనశస, 
ఫ దధధ , చితోభ , అషంకసయభ ఱన శచించన. వీనిదాయమస అనిన కసయమభ ఱు బగళంతణని అధీనంఱో 
ఉంట్ాభ. భమోవిధంగస దభభ  చితోభ న, ఴంఖ్భ  ఫ దధధని, గద అషంకసయభ న, చకభీ  భనశసన 
శచించన. 
 

వౄీ శతమశంధ మతమసజ –  

(1) బ ంకవో బ నకతో ఇత బ జిః, చతణమసు మ్ ధయభ అయూ కసభ మోక్షాణామ్ బ జిః చతణయుబజిః. అయుహ ఱలనైరసమతకత 
ధమసభయూకసభమోక్ష్భ ఱన రవెసదధంచన గనక చతణయుబజుడు. 
(2) చతణయబూిః రదేబేమిః బళత ఇత చతణయుబగ్ జఞా నమ్ త్నే జఞమత్ ేఅభిత్ామజమత్ ేఇత చతణయుబజిః. నాఱుగ  
రేదాఱదాయమస తె్యౌమళచచరసడు వివణు ళు చతణయుబజుడు. 
 

773. చతణయమయూషిః 
- నాఱుగ  ళయమషభ ఱు కఱరసడు – రసశదేళుడు, శంకయషణ డు, రదమభ నడు, అనియుదధ డు అన 
నాఱుగ  ళయమవేళత్ాయభ ఱు. 
- విబరసళత్ాయభ ఱో నాఱుగ  యమభ ఱఱోనననరసడు – వౄీకఽవణు డు, ఫఱమసభ డు, రదమభ నడు, 
అనియుదధ డు. 
- నఱుగ యు ుయువణఱ విబూతణఱు కఱరసడు – ఴమీయయముడగ  ుయువణడు, ఛందోయముడగ  ుయువణడు, 
రేదయముడగ  ుయువణడు, భషదర ుడగ  ుయువణడు. 
- నాఱుగ  రేదభ ఱదాయమస ఆమన ఆధధతమభ  తె్యౌమ న. 
- భూడు రేదభ ఱు, రసకుక అన నాఱుగ  ఴఫ్భ ఱ యమభ ఱో ఉననరసడు. 
- నాఱుగ  విధభ ఱలైన భఴిభఱు (ళయమషభ ఱు) చహనరసడు. 

ఒం చతణయమయూవేమ నభిః 
 

శభశో ళమశో వసడుగ ణమ ళయమవేళవెసూ  చతణవుమమ్ 



వీౄ వివణు  శషశరనాభ వెతో తరభ  - విళయణ 

82ళ ఱలో కభ  - 6 ళ జేీ 

చతణయమయూష ఇత ఖ్ామతిః చతణయయయగరదోభనిః 
శకఱ వడుగ ణభ ఱత్ో రసశదేళునిగన, మ ండు మ ండు గ ణాతఴమభ ఱత్ో శంకయషణ డు, రదమభ నడు, 
అనియుదధ డు అనే యమనుసఱన, ఈ యకంగస చతణయమయూవేఱన ధమతంచినరసడు. ఈ నాభభ  
అవసు క్ష్మీభవేభంతరభ . చతణమతయధ ుయువసయూరదభ . ఒం చతణయమయూవేమ నభిః. 
 

ఈ నాభభ  మ ండుభాయుో  ళశో ందధ. 
15ళ ఱలో కభ . 140ళ నాభభ . చతణయమయూషిః – చతణమసత్ాభ చతణయమయూషిః చతణయ్ంవు రిః చతణయుబజిః 
82ళ ఱలో కభ . 773ళ నాభభ . చతణయమయూషిః – చతణయమభమతోిః చతణమసఫషుిః చతణయమయూషిః చతణయగతిః 
 

ఊహ్ - వితమవక - విళమతంచట్, తమతకంచట్, అనగఴీించట్. వివృవసు  ఊవే ళయమవే.  రతే్మకబ ైన నఱ కొయకు 
నాఱుగ  యమభ ఱు ధమతంచినరసడు ‘చతణయమయూషిః’. 
 

ఆగభకోఴభ  4ళ ఫాగభ  (వౄీ ఎస్.క . మసభచందరమసళు – కఱతయు మతఱలధన అకసడభూ)నండి – ‘ళయమహ్’ 
అనగస విబజించట్, ంచట్, అభయుచట్. యరసశదేళుడైెన నామసమణ డు శఽలహు ళహూత ఱమాదధ 
కసయమభ ఱన నియయఴించట్క వ తనన త్ాన నాఱుగ  ళయమవేళత్ాయభ ఱుగస శఽజించకొన న. 
నుసంచమసత్రా గభభ ఱో ఇదధ చాఱా భ ఖ్మబ ైన ళహదాధ ంతభ . ర ైకుంఠభ ఱోని యరసశదేళుడు నిఴచఱబ ైన, 
అఱఱు ఱేని, అంతణ తె్యౌమని, ఱోతణ తె్యౌమని, కసఱశూఱాదఱచే మతచిాననభ గసని, విబజింమసని 
శయయమభ . ర ైకుంఠభ ఱో ఈమన శభక్ష్భ ఱో అనంతజఞా నానందభ  విఱళహఱుో న. ఈమనచెంత 
నితమశయుఱు (రసమ ననడున ునయజనభ ను ందయు), భ కుో ఱున ఉందయు. ఈ యరసశదేళభూమతో జఞా న, ఫఱ, 
ఐఴయయమ, వీయమ, ఴకతో, తే్జభ ఱనే వడుగ ణభ ఱన మతయయుభ గస కయౌగతమ ండున. బగళంతణని 
ళయమవేళత్ాయభ ఱు వివిధ కసయమభ ఱ నియయషణాయూభ  ఆమా గ ణభ ఱు రధానభ గస కయౌగత 
శంబవించన. ఇటి్ువి నాఱుగ  ళయమషభ ఱు – (ళయమష)రసశదేళుడు, శంకయషణ డు, రదమభ నడు, 
అనియుదధ డు. 
రసశదేళుడు – జఞా న, ఫఱ, ఐఴయయమ, వీయమ, ఴకతో, తే్జోభమభ . 
శంకయషణ డు – జఞా న, ఫఱ భమభ . 
రదమభ నడు – ఐఴయయమ, వీయమ భమభ . 
అనియుదధ డు – ఴకతో, తే్జో భమభ . 
రత ళయమవేళత్ాయభ నందన వడుగ ణభ ఱు శంయయుభ గసనండున. కసని కొనిన గ ణభ ఱు ఆమా 
ళయమషభ ఱకు రధానబ ైనవి. 
 

వౄీ బట్టు ఱ రసమఖ్మ –  

15ళ ఱలో కభ ఱో ‘చతణయమయూషిః’ – రసశదేళ, శంకయషణ, రదమభన, అనియుదధ ళయమషభ ఱు.  
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82ళ ఱలో కభ ఱో ‘చతణయమయూషిః’ – కఽవసు ళత్ాయభ  అనే విబరసళత్ాయభ ఱో నాఱుగ  యమభ ఱు – 

కఽవణు డు (రసశదేళుడు), ఫఱమసభ డు (కఽవణు ని అనన, శంకయషణ డు), రదమభ నడు (కఽవణు ని కుభాయుడు, 
రదమభ నడు), అనియుదధ డు (కఽవణు ని భనభడు, అనియుదధ డు). బగళంతణని వివిధ ళయమవేళత్ాయభ ఱకు 
వివిధ రసషనభ ఱు, యంగ ఱు, అంగభ ఱు, ఆబయణభ ఱు, ఆమ ధభ ఱు, ధయజభ ఱు చెందధమ ననవి. 
ఇళనీన బకుో ఱ ధామనామసధనకు అనకూఱంగస బగళంతణడు ధమతంచాడు.  
నభళేో  రసశదరేసమ నభిః శంకయషణామ చ 

రదమభానమ అనియుదాధ మ వెసతయత్ాం తభ ేనభిః – ఫాగళతభ  10/40.21 
 

వౄీ ఴంకయుఱ రసమఖ్మ –  

15ళ ఱలో కంఱో ‘చతణయమయూషిః’ – రసశదేళ, శంకయషణ, రదమభన, అనియుదధ ళయమషభ ఱు. ఇందకు 
వౄ ీఴంకయుఱు రేదరసమశని యచనన ఉదాషమతంచాయు – 

ళయమవేత్ాభనమ్ చతణమసూ ర ,ై రసశదరేసదధ భూమతోభిిః 
శఽవసు ూదనీ్ రకమోత్మేవ, వివీుత్ాత్ాభ జనాయ్నిః 
విఴఽత్ాతణభడు, జనాయ్నడు అనఫడే ఆమనే శఽవసు ూదధ కసయమకభీాఱు నియయఴించకొనడానికత తనన త్ాన 
రసశదేరసదధ నాఱుగ  ళయమవేఱుగస విబజించకొనానడు. 
 

82ళ ఱలో కంఱో ‘చతణయమయూషిః’ – అనగస ‘విబూతణఱు’ అనన అయూంఱో వౄీ ఴంకయుఱు రసమఖ్ామనించాయు. అనగస 
నాఱుగ  ుయువణఱు. ఴమయీుయువిః  ఛందిఃుయువత  రేదుయువత  భవేుయువిః (ఐతమవమాయణమకభ  3.2.9). ఈ 
దేషంఱో నాఱుగ  విధాఱలైన ుయువణఱు (ళయమవేఱు) ఉండున. 
ఴమీయ ుయువణడు – చేతనఱ ఴమీయంఱోని ఆతభ. 
ఛందిః ుయువణడు – శమతగసగ  ఉచామతంచిన భంత్రా ఱు అనే ఆతభ. 
రేద ుయువణడు – రేదభ ఱ యమంఱోని ఆతభ. 
భవేుయువణడు – కసఱంయమంఱోని ఆతభ. 
 

వౄీ ఫఱదేళ విదామబూవణ – చతణమతబిః రదేెైిః ళయమషమత్ ేమవఴత్యేన ళఽధమత్ ేమం ఇత చతణయమయషిః. ఋగ్, 
మజుర్, వెసభ, అధయయణభ ఱనే నాఱుగ  రేదభ ఱ యమంఱో ఆమన యబేఴయయతయం నియమహతబ ైనదధ 
గనక ఆమన చతణయమయూషుడు. 
 

వౄీ శతమదేరో రసళహవి – చత్ాయమత రసక్ మతభుత్ా దాని (ఋగవయదభ  1.164.45). ఇవి రసకుకఱో నాఱుగ  
విఫాగభ ఱన శచించన. తయురసత ఉకతోఱో ‘గఴీించే ఫరా షభణ ఱు రసనిని ఎయుగ దయు’ అని ఉందధ. ఈ 
నాఱుగ  విఫాగభ ఱు అనగస భూడు రేదభ ఱు, వెసభానమబ ైన ఫావ (భాట్ఱు) అని వౄీ మసల్ఫప గతపీహత్ 
విళమతంచాయు. 
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ధయభచకీభ  యచభత యమతోగస భిననబ ైన విళయణ ఇచాచయు – నాఱుగ  ళయమషభ ఱు అనగస నాఱుగ  
గొతనభ ఱు ఱేదా నాఱుగ  భఴిభఱు. అవి ఏళనగస 
(1) య్ఱాభాతరంగస శఽలహుఱమాదధ కసయమభ ఱు చేమ ట్. 
(2) మసశకీడీదాయమస మసబకతో భవేతభూభ న తె్యౌమజవమ ట్. 
(3) ఱలకకఱేనంతభందధ గోహకఱకు కవభాయు నాధనిగస ఉండి జీరసతభ, యభాతభఱ భధమ శంఫంధభ  
చుట్. 
(4) గసంధామత ఱసనుసనిన భ్నంగస ళయకమతంచి ళఽలహుళంఴం నాఴనానిన జయుగనిచచట్. 
 

774. చతణయగతిః 
- ధయభభ , అధయభభ , కసభభ , మోక్ష్భ  అన నాఱుగ  ుయువసయూభ ఱన రవెసదధంచరసడు. 
- ఇందరదవి, ఫరషభదభ , క వళఱమభ , మోక్ష్భ  అన నాఱుగ  దభ ఱన బకుో ఱకు రవెసదధంచేరసడు. 
- ళఽవబగత, గజగత, రసమఘ్రగత, ళహంషగత అనే నాఱుగ  విధాఱభన నడకఱు కఱరసడు. 
- నాఱుగ  ళయుభ ఱకు (ఫరా షభణ, క్ష్తరమ, ర ైఴమ, వూదర ళయుభ ఱు), నాఱుగ  ఆఴభీభ ఱకు (ఫరషభచయమ, 
గఽషశూ , రసనరశూ , శనామశ ఆఴభీభ ఱు)  గభమభ . 
- ఆయుో ఱు, జిజఞా శఱు, అమసూ యుధ ఱు, జఞా నఱు అన నాఱుగ  విధభ ఱలైన బకుో ఱకు ఆఴమీబ ైనరసడు. 

ఒం చతణయగతభ ేనభిః 
 

వౄీ బట్టు ఱ రసమఖ్మ – ఉనుసశక అభియోగ త్ాయతభమ కఽత కభీాత్ చతణశరిః నుసర ోమిః అళహభన్ ఇత చతణయగతిః.  
ఉనుసశకుఱ అయహతనఫటి్ు నాఱుగ  విధాఱలైన పఱాఱన (గతణఱన) రవెసదధంచేరసడు చతణయగత. ఈ నాఱుగ  
గతణఱు ఏరో వౄీ బట్టు ఱు చెఱేద. తయురసత రసమఖ్ామతఱు ఈ నాఱుగ  గతణఱు ఏవి అనే వివమంఱో మ ండు 
అభినుసర మాఱు చెనుసయు (1) ధయభ, అయూ, కసభ, మోక్ష్భ ఱనే నాఱుగ  ుయువసమసూ ఱు (2) (వౄీ అణాు ంగసమసచాయమ 
వెసయభు) ఇందరదవి, ఫరషభ దవి, క వళఱమభ , మోక్ష్భ  అనే నాఱుగ  దభ ఱు. 
 

వౄీ శందయకసండభ  35.19 – షనభంతణడు ళతభభరసమతకత వౄీమసభ ని ళమతుశో  ఇఱా అనానడు. 
చతణయ్ఴ శభదయందయిః చతణయ్ంవు రిః చతణయగతిః 
భషో విషననాశఴచ ంచళహనగోధ ऽవుళంఴరసన్ 

వౄీమసభ డు దనాఱుగ  జతఱు అళమళభ ఱు శభరభాణభ ఱో కఱరసడు. నాఱుగ  దంవు రఱు 
(శదధళఱల భృనదేయౌన దంతభ ఱు) కఱరసడు. నాఱుగ  భఽగభ ఱ (ళహంషభ ,  ద్ుయౌ, ఏనగ , 
ళఽవబభ ) నడకళంట్ ినడక కఱరసడు. అందబ ైన  దళుఱు, చఫ కభ , నాళహక కఱరసడు. ఒ దేవీ! ఆ 
మసభ డు నిగనిగఱాడు ఐద ఫాగభ ఱు (నేతరభ ఱు, ఱుళయుశ, చయభభ , నుసదభ ఱు, కవఴభ ఱు) 
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కఱరసడు. జఞనకీ! ఆమన ఴమీయభ  చేతరేరలళు, కసయౌరేరలళు, కయభ ఱు, నాళహక, నమనభ ఱు, కయుభ ఱు, 
రజనభ  అన అవుళంఴభ ఱు తగతన రభాణభ ఱో కఱరసడు (గీత్ా రస్ రచయణఱోని అనరసదభ ). 
 

నాఱుగ  నడకఱన శచిశో  వౄీభదరా భామణంఱో మసభ ని నడకనిఱా ళమతుంచాయు – గజ ళహంష గత వీమౌ 
ఱసయమ్ ఱ ళఽవఫౌభ్. వౄీయంగం ఉతసళంఱో ఎం యుభాన్ ఊమవగతంుఱో నాఱుగ  విధాఱలైన నడకఱుంట్ాభ – 

ళఽవబ గత (గయయభ , విజమానందభ  శచించ ఎద్  నడక) , భతోగజగత (మసజశం ఉటి్ుడే ఏనగ  
నడక), రసమఘ్రగత (ుయౌఱా ఫ దయుఱేని నడక), ళహంషగత (అనిన భఽగభ ఱకు మసజ ైన, ఎదయు ఱేని ళహంషం 
నడక).  
 

వౄీ ఆండాళ్ తయునుసర ై 23ళ నుసవుయభ ఱో బగరసనని ళహంషగతని ఇఱా ళమతుంచినదధ.  (ఫాళవౄీ అనరసదభ ) 
ళయషయుో నంద యయత కుషయభందనన్ 

నిఴచఱళహూతని నిదమతంచ ఱౌయము ళహంష 

భదధభ  బఱేకకని, తీళరభగ  దఽలహు నీక్షంిచి 

రసళహంచ బనేి మోభభ ఱు నిగ డగ జవళహ 
దొమతో  దొమతోమ  బనేి దఱుుకొని, బ భ వెసచి 

గమతజంచి, గ షనండ ిగడగత ర ఱయడ ళచచ 

గతదధ గసనగ యళుళంట్ ిబ భ చామత్ో 
నీద బళనభ నండ ినయేునన్ విచచేళహ 
అుయమ ళహంవేశనభ న కొఱుళునానళు 
కయుణ ంచి భా కసయమబ యుగ నుసర మతధంచెదభ  
 

వౄీ ఴంకయుఱ రసమఖ్మ – వౄీ ఴంకయుఱు ‘గత’ అనగస ‘ఱక్ష్మభ ’ అనే అయూంఱో రసమఖ్ామనించాయు. ఆఴభీానామ్ 
ళమసు నామ్ చతణమసు మ్ మథోకతోకసమతణామ్ గతిః చతణయగతిః. నాఱుగ  ఆఴభీభ ఱకు, నాఱుగ  ళయుభ ఱకు 
గతభ ైనరసడు చతణయగత. నాఱుగ  ఆఴీభభ ఱనగస ఫరషభచయమభ , గసయహశూూభ , రసనరశూభ , శనామశభ . 
చతణయయయుభ ఱనగస ఫరా షభణ, క్ష్తరమ, ర ైఴమ, వూదర ఱు. ళమసు ఴభీ ధమసభఱు శకభీంగస నుసటి్ంచినటో్భతే్ 
బగళత్ారాహో  కఱుగ తణందధ.  
 

వౄీ ఫఱదేళ విదామబూవణ, వౄీ శతమశంధ మతమసజ – నాఱుగ  విధాఱలైన బకుో ఱకు ఆఴమీబ ైనరసడు చతణయగత. 
చతణమతయధా బజంత్ ేభాం జనాిః శకఽతనోऽయుజ న 

ఆమోో  జిజఞా శ యమసూ మీూ జఞా నీ చ బయతయషబ – గీత 7.16 

ఒ బయతఱవీవి! అయుజ న! వుబకయభఱన ఆచమతంచచ శఖ్శందఱన కోయుకొనరసయు (అమసూ యుూ ఱు), ఱసమీమతక 
భానళహక శంత్ాభ ఱకు గ మతభ ైన ఆయుో ఱు, ఐఴిక వివమభ ఱ ై ఆశకతోని వీడి యభాతభ 
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తతయజఞా నభ న ను ందట్కు ఇచాగఱరసయు (జిజఞా శళుఱు), 
యభాతభ నుసర హో ంచిన జఞా నఱు అన చతణమతయధ బకుో ఱు ననన 
బజింతణయు.   
ఉదాషయణఱు: అమసూ యుూ ఱు – శగీళీుడు, విభీవణ డు, ధర ళుడు; 
ఆయుో ఱు – గజవందర డు, జమసశంధనిచే ఫంధధంఫడిన మసణ ఱు, దరౌ దధ; 
జిజఞా శఱు – మకీ్షితణో , ఉదధళుడు; జఞా నఱు – వుకుడు, శనకసదఱు, 
నాయదడు, భీవణభడు. 
(ఈ యచన అంతట్ా గీత్ాఱలో కసఱ అనరసదం గీత్ా రస్, గోయఖ్ యర్ రసమత 
రచయణనండి తీశకొనడబ నైదధ. వీౄ భదబగళదీగ త తతయవిరేచనీ ఴిందీ రసమఖ్మ – 

యచన: వీౄ జమదమాల్ఫ గోమందకస – త్ెఱుగ  అనరసదభ : డా. ఎమ్. 
కఽవుభాచాయుమఱు, డా. గోయౌ ర ంకట్మసభమమ) 

(భత్ాసూళత్ాయ చితరం. వికీడమిా  నండ)ి 

775. చతణమసత్ాభ 
- ళయమవేళత్ాయభ ఱుగస నాఱుగ  యమభ ఱు కఱరసడు – రసశదేళుడు, శంకయషణ డు, రదమభ నడు, 
అనియుదధ డు. 
- మసభ, కఽవు విబరసళత్ాయభ ఱఱో నాఱుగవళహ యమభ ఱు కఱరసడు. 
- శఽలహు , ళహూత, ఱమ కసయమభ ఱఱో నాఱుగవళహ విబూతణఱు కఱరసడు. 
- చాతణయమ ఆత్ాభ చతణమసత్ాభ – ఏ విధబ ైన ఫంధభ ఱు ఱేకుండా అత మతవుదధబ ైన ఆతభ కఱరసడు. 
- భనశ, చితోభ , ఫ దధధ , అషంకసయభ ఱ కసయమభ ఱకు కసయణబ ైనరసడు. 
- విఴయ, తైె్జశ, నుసర జా, తణమీమభ ఱనే నాఱుగ  యమభ ఱఱో జీళునకు ఆధాయబ ైనరసడు. 
- ఆయుో డు, అమసూ మత్, జిజఞా శళు, జఞా ని అనే నాఱుగ  విధభ ఱ బకుో ఱకు అంతమసమభు. 
- (చతణయ = కుఴఱ, తమాయు) నాఱుగ  భ ఖ్భ ఱ ఫరషభన శఽలహుంచినరసడు. 
- జీళ, అంతమసతభ, యభాతభ, జఞా నాతభ అనే నాఱుగ  విధభ ఱభన ఆతభఱుగసనననరసడు. 

ఒం చతణమసతభన ేనభిః 
 

ఈ నాభభ  మ ండుభాయుో  శో తంఫడినదధ. 
15ళ ఱలో కభ . 139ళ నాభ . చతణమసత్ాభ – చతణమసత్ాభ చతణయమయూషిః చతణయ్ంవు రిః చతణయుబజిః 
82ళ ఱలో కభ . 775ళ నాభభ . చతణమసత్ాభ – చతణమసత్ాభ చతణమసబళిః చతణమవయదవిదకేనుసత్ 

 

‘ఆతభ’ అనే దం కోక జీళుని ఆతభగ మతంచి వెసధాయణంగస రసడుత్ాయు. కసని కోకభాయు యభాతభగ మతంచి 
కూడ చెఫ త్ాయు.  చతణయమభమతోిః (82-771), చతణమసత్ాభ (15-139, 82-775), చతణయమయూషిః (15-140, 82-773) –  
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అనే ఈ భూడు నాభభ ఱ అమసూ ఱఱోన కొంత వెసయమమం ఉందధ. కనక ఈ  రసమఖ్ామనాఱగ మతంచి కొంత 
ునమసఱోకన ఇకకడ ఇళయఫడిందధ. 
 

ఇంతకుభ ంద చెహనట్టో గస వౄీ బట్టు ఱు తభ రసమఖ్మఱో 1000 నాభభ ఱన 44 శభూవేఱుగస 
విబజించాయు. కోక శభూషంఱోన బగళంతణని కోకగ ణానబరసనికత నుసర ధానమతనిచాచయు. రసటి్ఱో 123 
నండి 146 ళయకు నాభభ ఱు బగళంతణని ళయమవేళత్ాయ ళయున యంగస రసమఖ్ామనించాయు. కనక 139 ళ 
నాభభ  ‘చతణమసత్ాభ’, 140ళ నాభభ  ‘చతణయమయూషిః’ ఱు బగళంతణని నాఱుగ  ళయమషభ ఱ గ మతంచి 
ళమతుశో నానభ. ఇక 775ళ నాభభ  ‘చతణమసత్ాభ’ భమతమ  773ళ నాభభ  ‘చతణయమయూషిః’ఱన 
వౄీకఽవసు ళత్ాయయంగస వౄీ బట్టు ఱు రసమఖ్ామనించాయు. ఇఱా కోక నాభభ నకు శందమసబనవెసయంగస కోక 
గ ణానిన విఴదీకమతంచాయు. ఇఱా బగళంతణని వివిధ గ ణానబరసఱు భనకు ఱభిశో నానభ. అంతే్గసక ఈ 
వెతో తరంఱో ునయుకతోదోవం ఱేదని నియమహతభ్తణననదధ. 
 

వౄీ ఴంకయుఱ రసమఖ్ామనంఱో అట్టళంటి్ శభూవేఱు ఱేళు. కనక క నాభానికత దాని భ ంద ర నక 
నాభభ ఱత్ో రతే్మకబ ైన శంఫంధం కనిహంచద. అభతే్ వౄీ ఴంకయుఱుకూడా ునయుకతో దోవం ఱేకుండా 
రసమఖ్ామనించాయు. కవనాభం ఱుభాయుో  ళచిచనుడు కోభాయు కో కొీతో అయూం చెనుసయు. ఉదాషయణకు – 

‘చతణమసత్ాభ’ నాభభ  భృదటి్వెసమత ళచిచనుడు ‘చతణర్’ అంటే్ ‘నాఱుగ ’ అనే అయూంఱో, శఽలహు ళహూత ఱమ 
కసమసమఱఱో నాఱుగవళహ విబూతణఱు కఱరసడు – అని రసమఖ్ామనించాయు. మ ండళభాయు ఇదే ‘చతణమసత్ాభ’ 
నాభభ న ‘చతణయ-ఆత్ాభ’ (చాతణయమమ్ చతణర్) అనే అయూంఱో, ఆతభన మతవుదధంగస ఉంచకొనేరసడు – 

అని రసమఖ్ామనించాయు వౄీ ఴంకయుఱు. ఇక ‘చతణయమభమతో’ అనగస నాఱుగ  మ గసఱఱో నాఱుగ  యంగ ఱు 
కఱరసడు – అని రసమఖ్ామనించాయు. 
     
ఇక రశో త ‘చతణమసత్ాభ’ నాభభ న గ మతంచి –  

వౄ ీబట్టు ఱ రసమఖ్మ –  

15ళ ఱలో కభ . 139ళ నాభభ . చతణమసత్ాభ – రసశదేరసదధ యమత్ాయత్ చతణమసత్ాభ ఇత కషమత్ే. ఇకకడ 
‘ఆతభ’ అనగస యమభ . రసశదేళ, శంకయషణ, రదమభన, అనియుదధ ళయమషభ ఱుగసనననరసడు చతణమసతభ. 
 

82ళ ఱలో కభ . 775ళ నాభభ . చతణమసత్ాభ –  

శూ ఱ శక్షవభ జఞగదీాదౌ చాతణమసతభ రకసఴనాత్ 
చతణమసత్ాభ శ విజవామిః ళశయమోు  భనయుతోభిః 
జఞగతీ్, శయన, శవణహో , తణమీమభ  అనే నాఱుగ  అళశూఱఱోన బగళంతణడు శూ ఱ భమతమ  శక్ష్భ 
యమభ ఱఱో బకుో ఱకొయకు రకసవృంచచండున గనక చతణమసతభ. ఈ నాభభ  అవసు క్ష్మీ భంతరభ . 
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భషతోయబ ైనదధ. ఒం చతణమసతభనే నభిః. అనగస బగళంతణడు అనినరేలఱా అనినభ డఱా బకుో ఱకు 
అందఫాట్టఱో ఉండున.  
 

వౄీ ఴంకయుఱ రసమఖ్మ –  

15ళ ఱలో కభ . చతణమసత్ాభ – బగళంతణడు శఽలహు , ళహూత, ఱమభ  అనే భూడు కసయమభ ఱఱోన నాఱుగవళహ 
విబూతణఱుగస ుచండున.  
శఽలహుమంద (షమత) – ఫరషభ, దక్షాదఱు, కసఱభ , శకఱ జీళుఱు. 
ళహూతమంద (వివుళు) – వివణు ళు, భనాయదఱు, కసఱభ , శకఱ జీళుఱు. 
ఱమమంద (జనాయ్నడు) – యుదర డు, మభాదఱు, కసఱభ , శకఱ జీళుఱు. 
ఫరషభ దక్షాదమిః కసఱిః తథెళై అఖిఱ జంతళిః 
విబూతమా షమతమవత్ా జగతిః శఽలహుఴతేళిః 
వివణు యభనాయదమిః కసఱిః శయయబూత్ాని చ దధయజ 

ళహూత్మేతనభుతో బూతశమ వివతు మవత్ా విబూతమిః 
యుదరిః కసఱిః అంతకసదమఴచ శభవెసో ఱ్వచళ జంతళిః 
చతణమసూ  రలమాభ తై్ా జనాయ్న విబూతమిః – వివణు ుమసణభ  1.22, 30.32 
 

82ళ ఱలో కభ . చతణమసత్ాభ – మసగదయేవసదధ యఴతి్ాత్ చతణయ ఆత్ాభ భనో అశమ ఇత చతణమసత్ాభ. ఇకకడ 
చతణయబ ైన ఆతభ అనే అయూంఱో వౄీ ఴంకయుఱు  రసమఖ్ామనించాయు. మసగదేయవభ ఱు ఱేని మతవుదధబ ైన ఆతభ, 
ఆఱా ఉంచకొనే చాతణయమం కయౌగతనరసడు చతణమసతభ. 
 

వౄీ ఴంకయుఱు చెహన భమొక అయూభ  – భనో ఫ దధధ  అషంకసయ చిత్ాో ఖ్ామంతిఃకయణ చతణవుమ ఆతభకత్ాయత్ 
చతణమసత్ాభ. భనశ, ఫ దధధ , అషంకసయభ , చితోభ  అనే నాఱుగ  అంతిఃకయణఱకు ఆధాయబ ైనరసడు 
చతణమసతభ. 
 

వౄ ీమసధాకఽవుఱసళహో  ివిళయణ –  

భనో ఫ దధధయషంకసయిః చితోమ్ కయణమ్ అంతయమ్ 

శంఴయో నిఴచయో గయయశభయణమ్ వివమానీ 

భనశ – శంఴమభ  – ఏదో చేమాఱనకొనేదధ. 
ఫ దధధ  – నిఴచమభ  – భ ంద ర నకఱు ఆఱోచించేదధ. 
చితోభ  – శభయణభ  – నుసత జఞా కసఱ అనబరసనిన మతగణ ంచేదధ. 
అషంకసయభ  – గయయభ  – చేళహనందకు గమతయంచేదధ. 
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వౄ ీచినభమానంద ‘చత్ాయమసత్ాభ’ అనే నుసఠసంతమసనిన గఴీించాయు. అంతిఃకయణ చతణవుమభ  అనే నాఱుగ  
యమనుసఱఱో ళమకోభభేమ అనంత రకసఴబే చత్ాయమసతభ. 
 

వౄ ీమసధాకఽవుఱసళహో  ి‘నఽళహంషత్ాహని’ ఆధాయంగస భమొక విళయణ ఇచాచయు – ఒత, అనజఞా త, అనజ ఞాకయశ, 
అవికఱ - అథ  తణమమీఴచతణమసత్ాభ తణమీమాళళహత్ాయత్ ఏక వకశమ ఒత్ానజఞా తరనజార ైకఱలైిః.. యభాతణభడు 
నాఱుగ  యమనుసఱఱో రకసవృశో నానడు. 
(1) జీళుఱ శూ ఱ ఴమీయభ  (విఴయ ఴమీయభ )నకు ఆధాయబ ైన ‘విమసట్ యమభ ’. విఴయ ఴమీయభ న, విమసట్ 
యమభ న కయౌహ ‘ఒత నుత ర త శయయమభ ’ అంట్ాయు. 
(2) జీళుఱ శక్ష్భ ఴమీయభ  (తైె్జశ ఴమీయభ )నకు ఆధాయబ ైన ‘శతర యమభ ’. తైె్జశ ఴమీయభ , శతర 
యమభ ఱు కయౌహ ‘అనజఞా త యమభ ’. 
(3) జీళుఱ భమో ఴమీయభ  ేయు కసయణ ఴమీయభ . ఇదధ నుసత జనభఱ జఞా కసఱన కయౌగత ఉంట్టందధ (ఉదాషయణ: 
ళహబ్ధడడ  నుసఱకోశం ఏడరసఱని తె్ఱుశకోళడం). కసయణ ఴమీయభ నే  ‘నుసర జఞా ఴమీయభ ’ అని కూడా అంట్ాయు. 
నుసర జఞా ఴమీయభ నకు ఆధాయబ ైన యభాతభ యమభ న ‘అనజ ఞాక యశభ ’ అంట్ాయు. 
(4) ఈ భూడు యమనుసఱకంటే్ యబ ైనదధ, ఫరషభజఞా నంళఱో భాతరబే తె్యౌమళచేచ యభాతభ యమభ న 
‘అవికఱభ ’ అంట్ాయు. 
ఇఱా ఒత, అనజఞా త, అనజ ఞాకయశ, అవికఱభ ఱనే నాఱుగ  యమభ ఱు కయౌగతన యభాతభ చతణమసతభ. 
 

వౄీ టి్.ఎస్. మసఘ్ళన్ – భాయకండేముమసణం ఆధాయంగస, యభాతణభడు శకఱ జీళుఱ ఴమీయభ ఱందన 
విఴయ, తైె్జశ, నుసర జా, తణమీమభ ఱనే నాఱుగ  యమభ ఱఱో రరేవృశో నానడు. 
యభాత్ాభ చతణయమీ ిః శయయనుసర ణ  ఴమయీగిః 
విఴయఴచ త్ెైజశిః నుసర జఞా  శో మమీఱవచత కథమత్ే. 
జఞగదీళశూఱో విఴయయమభ , శయనుసనళశూఱో తైె్జశయమభ , శవణనుసనళశూఱో నుసర జఞా యమభ , వీట్ననంటి్ని 
భుంచి తణమీమాళశూఱో తణమీమయమభ ఱోన యభాతణభడుంట్ాడు. 
 

భాండకోమనివతణో ఱో ఈ అళశూఱ గ మతంచి చెనుసయు. ఆతభకు నాఱుగ  నుసదాఱునానభ –  
(1) జఞగదీళశూ భృదటి్ నుసదం. దీనికత అధధత ర ైఱసయనయుడు. ఇతడికత ఏడు అంగభ ఱు, 19 నోలళు ఉనానభ. 
(2) శయనుసనళశూ మ ండళ నుసదం. దీనికత అధధత తైె్జశడు. వీనికత ఏడు అంగభ ఱు, 19 నోలళు ఉనానభ. 
(3) శవణహో  భూడళ దఴ. అధధత నుసర జాుడు. 
(4) నాఱగళ దఴ తణమీమభ . అధధత ఆతభ. ఈ దఴ అంతయభ  కసద, ఫాషమభ  కసద. అచేతన కసద. 
ఇంకోదానిత్ో శంఫంధం  టి్ు చెఱేనిదధ. భనశస గఴీించఱేద. 
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వౄీ కఽవుదతో బయదాయజ – చతణమసు మ్ ఆయో అమసూ మీూ జిజఞా శ భ భ క్షుణామ్ ఆత్ాభ అంతమసమభూ హరమ ఇత 
చతణమసత్ాభ. బగళంతణని అమతచంచే నాఱుగ  విధాఱ బకుో ఱకు – దిఃఖ్భ నండి ఉఴభనభ  కోయురసయు, 
శఖ్భ  ధనభ  ళంటి్రసనిని కోయురసయు, జఞా నభ  కోయురసయు, మోక్ష్భ  కోయు జఞా నఱు – ఈ నాఱుగ  
విధాఱ బకుో ఱకు అంతమసమభు గనక చతణమసతభ. 
 

వౄీ శతమశంధ మతమసజ – చతణయుష  ధయభ అయూ కసభ మోక్షవవణ జనానామ్ యోగమత్ానవెసమవణ ఆత్ాభ భనో 
మవెసభత్ శ చతణమసత్ాభ. జనఱ యోగమతనఫటి్ు రసమతకత ధమసభయూకసభమోక్ష్భ ఱన ుయువసయూభ ఱన 
రవెసదధంచరసడు చతణమసతభ. 
 

వౄీ శతమశంధ మతమసజ భమొక విళయణ – చత్ాయయ ఆత్ాభనిః ఆత్ాభ, అంతమసత్ాభ, యభాత్ాభ, జఞా నాత్ాభ 
ఱక్ష్ణా మశమ ఇత చతణమసత్ాభ. బగళంతణనిఱో నాఱుగ విధాఱలైన ఆతభఱ ఱక్ష్ణాఱునానభ.  ఆతభ, 
అంతమసతభ, యభాతభ, జఞా నాతభఱ శంయయు గ ణభ ఱు కయౌగతనరసడు చతణమసతభ.  
 

యభాతణభడు ఆతభయమంఱో భన షఽదమాఱఱో ళళహంచన. అంతమసతభయమంఱో ఆతభఱో ళళహంచన. 
 

తైె్తోమీయోనివతణో ఱో ‘శతమం జఞా నం అనంతం ఫరషభ’ అని ఉందధ. బగళంతణడు నుసర ణభమ డు, 
భనోభమ డు, అననభమ డు, విజఞా నభమ డు, ఆనందభమ డు. ఇందఱో భనోభమ, ఆనందభమ 
విబూతణఱు జఞా నాతభ శయయమభ ఱు. ఫఽషత్ శంఴితఱో ఇఱా ఉననదధ – 

ఆత్ాభ అంతమసత్ాభ షమతమవక దధయ-విధా ళహూతిః 
నివివతు  షఽదభ ేనితమమ్ యశం హఫత కయభజమ్. 
 

776. చతణమసబళిః 
- శఽలహు , ళహూత, యక్ష్ణ, ఱసశో ిరదానాదధ శూ ఱ శక్ష్భ కసమసమఱన తన నాఱుగ  ళయమషభ ఱ దాయమస 
రకటి్ంజవమ రసడు. 
- నాఱుగ  ళయుభ ఱు, నాఱుగ  ఆఴభీభ ఱు, నాఱుగ  ుయువసయధభ ఱు, ఇఱా నాఱుగవళహ శభూషభ ఱకు 
భూఱభ . 
- నాఱుగ  విధభ ఱలైన జీళుఱన శఽలహుంచినరసడు. 

ఒం చతణమసబరసమ నభిః 
 

బూ - శత్ాో మామ్ - ఉండుట్, నిళళహంచట్, జనిభంచట్;  
ఫాళ - ఉండురసడు - ఉండుట్కు కసయణబ ైనరసడు, శయమభ గస ఆవియబవించినరసడు, ఇతయుఱ 
ఆవిమసబరసనికత కసయణబ ైనరసడు. 
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వౄీ బట్టు ఱ రసమఖ్మ – ఫాళ - ఫాళన - ళమకోయచట్. ఇంతకుభ ంద నాభభ ళఱలనే ఈ   నాభభ నకు 
కూడా వౄీ బట్టు ఱు ళయమవేళత్ాయభ ఱత్ో శంఫంధభ  చనుసయు. శఽలహు , ళహూత, యక్ష్ణ, ఱసశోభి ఱ నుసర చయమభ  
అనేవి నాఱుగ  కసయమభ ఱు. ఇవి ళయమవేళత్ాయభ ఱఱో ఇఱా ళమకోభళుతణననవి. (అభిళమంజనభ  = 
ళమకోభ ). రసశదేళ – శఽలహు ; శంకయషణ – ళహూత; రదమభన – యక్ష్ణ; అనియుదధ – ఱసశోిరదానభ . 
ఱసశోదిానాదధ ంచాభిళమంజనాత్ శూ ఱశక్ష్భయోిః చతణమసబళశసభాఖ్ామత భ నమయుఴచ గతరదిః. శఽలహు , ళహూత, 
యక్ష్ణ, ఱసశో ిరదానాదధ కసమసమఱన తన నాఱుగ  ళయమషభ ఱ దాయమస రకటి్ంజవమ రసడు చతణమసబళుడు. 
ఒం చతణమసబరసమ నభిః. 
 

వౄీ ఴంకయుఱ రసమఖ్మ – ధమసభయూకసభమోక్షాఖ్మ ుయువసయూ చతణవుమమ్ బళత - ఉత్ాదమత్ ేఅవెసభత్ ఇత 
చతణమసబళిః. నాఱుగ  విధాఱలైన ుయువసయూభ ఱకు ఆధాయబ ైనరసడు చతణమసబళుడు. 
 

వౄీ చినభమానంద ‘నాయౌగంటి్కత భూఱభ ’ అనే ఫారసనిన భమతంత విశోమతంచాయు – నాఱుగ  ళయుభ ఱు, 
నాఱుగ  ుయువసయూభ ఱు, నాఱుగ  ఆఴభీభ ఱు ళంటి్రసనికత భూఱబ ైనరసడు చతణమసబళుడు. 
చాతణయయయుం భమాశఽవుం గ ణకయభవిఫాగఴిః 
తశమ కమసో యభహ భాం విదధూ కమసో యభళమమమ్ – గీత 4.13 
ఫరా షభణ, క్ష్తరమ, ర ైఴమ, వూదర ళయుభ ఱరసమతని రసమత గ ణకయభఱననశమతంచి నేన శఽలహుంచితని. ఈ శఽలహు 
కసయమకభీభ నకు నేనే కయోన ైనన, ఱసఴయతణడన, యబేఴయయుడన ఐన ననన రసశోళభ గ ‘అకయో’గస 
తె్యౌళహకొనభ . 
 

వౄీ శతమదేరో రసళహవి – శయకఽత ళమళశూమా చతణమతయధమ్ శఽలహుమ్ ఉత్ాదమత. తన శంకఱభాతరభ న 
నాఱుగ  విధభ ఱలైన జీళుఱన శఽలహుంచినరసడు చతణమసబళుడు. ఆ నాఱుగ  విధాఱ జీళుఱు (1) గ ీడుడ నండి 
జనించేవి. ఉదా:క్షుఱు, నుసభ ఱు (2) ఝ ంకసయభ  చేళేవి. ఉదా: ఈగఱు, దోభఱు, తే్న టీ్గఱు. (3) చెట్టో  (4) 
భానళుఱు. 
 

777. చతణమవయదవిత్ 

- నాఱుగ  రేదభ ఱు తె్యౌళహనరసయు ఆమనన యుగ దయు. 
- నాఱుగ  రేదభ ఱు యమతోగస తె్యౌళహనరసడు బగళంతణడు భాతరబే. 
- నాఱుగ  రేదభ ఱు తె్యౌమ నట్టో  అనగఴీించరసడు. 

ఒం చతణమవయదవిద ేనభిః. 
 

‘చతణర్-రేద-విత్’ అనగస నాఱుగ  రేదభ ఱు యమతోగస తె్యౌళహనరసడు. 14ళ ఱలో కంఱో ఇఱాంటి్దే ‘రేదవిత్’ అనే 
నాభం ళచిచందధ. 
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బగళంతణడొకకడు భాతరబే యమతోగస నాఱుగ  రేదభ ఱు తె్యౌళహనరసడు. తకతకన రేదజఞా నఱంత్ా బగరసనని 
అనంత ళయమష, విబళభ ఱఱో ఱేఴభాతరబే అనబవివెసో యు. 
మసళయ విఫాగసనాం కో విదా శయమబేళభ ే

చతణమవయదవిదధతణమకోిః ళశయమోు  నిగభరదిః 
నాఱుగ  రేదభ ఱ వెసయభూ శయమంగస తె్యౌళహనరసడు. ఈ నాభభ  అవసు క్ష్మీభంతరభ . రేదజఞా నరదభ . 
ఒం చతణమవయదవిదే నభిః.  (ఈ ఱలో కం, దాని ఫాళంఱో అచచతుఱునానమనిహంచిందధ. కనక కొంచెం భామసచన – 

కస.శ.ఫాఫ .)  
 

చతణమవయదెిైః విదమత్ ేకణ కసభా తతమా జఞా మత్ ేఇత చతణమవయదవిత్. నాఱుగ  రేదాఱు తె్యౌళహనరసయుకూడా ఆ 
యబేఴయయుని భఴిభన కొదధ్గసనే తె్ఱుశకోగఱుగ త్ాయు.  
 

శయయశమ చాషం షఽదధ శనినవివతు  భతోిః శభఽతర్ జఞా నభనుత షనం చ 

రేదెఴైచ శమ వయయషబళేరేదోమ రదేానోకఽత్ రేదవిదళే చాషమ్ – గీత 15.15 
శభశో నుసర ణ ఱ షఽదమభ ఱఱో అంతమసమభుగసనననరసడన నేనే. నానండిభే శభఽత, జఞా నభ , 
అనుత షనభ  (శందేషభ న త్ొఱగతంచట్) కఱుగ చననవి. రేదభ ఱదాయమస తె్యౌళహకొనదగతనరసడన నేనే. 
రేదాంతకయోన, రేదవిజాుడన కూడా నేనే. 
 

వౄీ నభాభయవయయు తయుర ైమోయ (1.3.10)ఱో – భమ వభామ నాల్ఫ రదేతణో ళ్ నినాఱ  భఱర్ చచడామవ – అనానయు. 
వౄ ీరేదాంతదేవృకన్ ఈ నుసవుయంఱో ‘భమ వ’, ‘రేదం’ అనే మ ండు దాఱ రసడకసనిన విఱవోలహంచాయు. ‘భర ై’ అనగస 
బకుో ఱుకసనిరసమతనండి దాచి ట్ుఫడిన గొ యషశమభ . ‘రేదభ ’ అనగస గొ బకుో ఱకు 
తె్యౌమజవమఫడిన ఆ యషశమభ . 
 

వౄీ ఴంకయుఱ రసమఖ్మ – మథాళత్ రేతో చతణమసు మ్ రేదానామ్ అయూమ్ ఇత చతణమవయదవిత్. నాఱుగ  రేదభ ఱ 
అయూభ  ఉననదననట్టో గస తె్యౌళహనరసడు ఆమనొకకడేగనక ఆమన ‘చతణమవయదవిత్’. వౄీ కఽవుదతో బయదాయజ 
కూడా ఇదే అయూం చెనుసయు. చత్ాయమో రేదా ఋగసదమిః త్ాన్ అళఱవవసన్ రేతో ఇత చతణమవయదవిత్. 
 

వౄీ మసధాకఽవుఱసళహో  ి– బగళంతణడు నాఱుగ  రేదభ ఱన యమతోగస తె్యౌళహనరసడు భాతరబే కసద. శయమభ గస 
నాఱుగ  రేదభ ఱు ఆమనే. కనక రేదభ ఱన, రసని అయూభ ఱన ఫాగ గస అధమమనభ  చేళహనరసమతకత 
భాతరబే బగళంతణని తె్యౌళహకొనట్ వెసధమభ .  
 

వౄీ ఫఱదేళ విదామబూవణ భిననబ ైన అనబరసనిన చెనుసయు – చతణమో రేదాన్ రేదమత బకసో న్ ఇత 
చతణమవయదవిత్. తన బకుో ఱకు నాఱుగ  రేదభ ఱు తె్యౌళహకొనట్న వెసధమం చేళేరసడు ‘చతణమవయదవిత్’. అనగస 
బగళంతణనిటో్ గసఢబ ైన బకతోళఱన భాతరబే రేదభ ఱన అబమళహంచేరసమతకత రేదభ ఱు అళగతభగ న. 
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778. ఏకనుసత్ 

- భానళుఱఱో కనిగస అళతమతంచినుడు తన భఴిభఱో క ఫాగభ  (అంఴ)న భాతరబే 
ళమకోయచేరసడు. 
- విఴయయమంఱో ఆమన విబూత ఆమనఱో నాఱగళ ఫాగబే. 
- (ఏకనుత -అత్) ఏక వక యక్ష్కునిగస శదా కసు కసచేరసడు. 

ఒం ఏకద ేనభిః 
ఒం ఏకనుసద ేనభిః (వౄీ శతమదేరో రసళహవి, వౄీ కఽవుదతో బయదాయజ) 
 

నుసదభ  అంటే్ భూడు అమసధ ఱునానభ (1) నాఱగళ ఫాగభ  (2) కసయౌ నుసదభ  (3) ఫాగభ . 
 

వౄీ బట్టు ఱ రసమఖ్మ – ఏకసంఱవనా ళవౄయుత్ాయత్ ఏకనుసదధత కథమత్ే. కవ అంఴత్ో అళతమతంచినరసడు ఏకనుసత్ 
బగళంతణడు భనఱో కనిగస అళతమతంచినుడు తన భఴిభఱో కొదధ్  ఫాగభ న భాతరబే ళమకోయచన 
(అంటే్ అయూం అళత్ాయ శభమంఱో బగళంతణని గొతనంఱో క ఫాగం భాతరబే ఉంట్టందని కసద. 
ఆమన తన శంయయుబ ైన గ ణాఱు కయౌగతమ ండున కసని రసనిఱో కొదధ్ఫాగభ న భాతరబే ఫమట్కు 
ళమకోయచన. వౄీభదరా భామణభ ఱో వౄీమసభ డు ‘అషం భానవం భనమే’ – నేన భానళునిగస 
అనకొంట్టనానన – అనడం ఇందకొక ఉదాషయణ. వౄీ వెసయభుదేవృకన్ తభ ఴయణాగత దీహక 17ళ ఱలో కంఱో 
విబరసళత్ాభ ఱ మతయయుతన విళమతంచాయు. వౄీ బట్టు ఱు చెహన రభాణభ ఱు –  

అంఱసళత్ామో ఫరషభమవష! యోऽమం మదకుఱోదబళ – వివణు ుమసణభ  5.1.2 – ఒ ఫరషభమీష! మదకుఱంఱో 
వౄీకఽవణు ని అళత్ాయం ఆమనఱోని క అంఴ భాతరబే. 
అంఱసంఱవన అళతీయమ ఉమసయూమ్ – వివణు ుమసణభ  5.1.3 – తన అంఴఱో క అంఴగస ఈ జగతణో ఱో 
అళతమతంచాడు. 
వివతు యయధమ్ భవేఫాగమ్ ుతరమ్ ఇక్షాయకు నందనమ్ – ఫాఱకసండ 18.12 – వివణు ళుయొకక అయధభవేఫాగభ  
ఇక్షాయకుళంఴంఱో ుతణర డు మసభ నిగస అళతమతంచెన. 
 

వౄీ ఴంకయుఱ రసమఖ్మ – వౄీ ఴంకయుఱ రసమఖ్మ ుయువశకోంఱో ఉనన వివమానికత శమతనుత తణందధ. 
ఏత్ారసన్ అశమ భఴభిా 
అత్ో జఞమమాగ్ంఴచ యయువిః 
నుసదోऽశమ విఴయబూత్ాని 

తరనుసదవెసమభఽతమ్ దధవి 

తరనుసదయధా ఉదమతణయువిః 
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నుసదోऽళమేవే బరసత్ ునిః 
తత్ో విఴయంగ ళమకసీ భత్ 

వెసఴనానఴన ేఅభి 

బగళంతణని భఴిభఱో నాఱగళఫాగం భాతరబే ళమకోభభమందధ. తకతకన భూడు ళంతణఱు ఆమన 
యభదభ నందయౌ నితమవిబూత. ఇకకడ నాఱగళ ఫాగభ , భూడు ఫాగసఱు అనగస అనంతంఱో 
కొదధ్ఫాగభ , అధధకఫాగభ  అని అయూం చేశకోరసయౌ. 
 

వౄీ ఴంకయుఱు గీతనండి ఉదాషమతంచాయు – 

అథరస ఫషున తై్నే కతం జఞా త్నే తరసయుజ న 

వివుఫామభషభుదం కఽతసనబకేసంఱవన ళహూత్ో జగత్ – గీత 10.42 
అథరస, ఒ అయుజ న! ఇంతకంటె్న విుఱభ గస తె్యౌళహకొని రయోజనబేభు? ఈ శంయయు జగతణో న కవళఱభ  
నా యోగఴకతోయొకక కక అంఴత్ోడనే ధమతంచచనానన. 
 

వౄీ ఫఱదేళ విదామబూవణ శభఽతణఱనండి ఉదాషమతంచాయు.  
అండానామ్ తణ శషవెసర నామ్ శషవెసర నమమ త్ాని చ 

ఈ దఽఱసనామ్ తథా తతర కోట్ ికోట్ ిఴత్ాని చ 

ఈ కనిహంచే రేఱాదధ ఫరవేభండభ ఱు ఆమనమందయౌ చాఱా చాఱా కొదధ్  ఫాగం భాతరబే. 
 

వౄీ శతమశంధ మతమసజ – ‘ఏకనుత -అత్ - ఏకనుసత్’ అని గఴీించాయు.  అత్ - వెసత్ాతమగభనే - శదా 
ర లళుచండుట్ - అతత. ఏకనుత  భ ఖ్మనుసఱకిః శన్ అతత. ఆమన కకడే యక్ష్కుడు. కనక భనఱన శదా 
కని టి్ుమ ండున. 
 

నుస - యక్ష్ణే, నుసత - యక్షించట్, అనే ధాతణళునండి కూడ ‘ఏకనుసత్’ అనగస ‘ఏక వక యక్ష్కుడు’ అనే అయూం 
ళశో ందధ. 
 

 

 

(1) వీౄ నయళహంషన్ కఽవుభాచామత ఆంగో యచనకు ఇదధ త్ఱెుగ  అనరసదభ .  
(2) బగళదీగ త ఱలో కభ ఱ త్ాతయమభ  గీత్ా రస్, గోయఖ్యర్ రచయణనండి.  
 

 



శీ్ర విశణు  షసషరధాభ స్తో తరభు - విఴయణ 

83శ్లో కభు - 1 ఴ నజేీ 

 
 

 

 

 

 
 
షభాఴరతో తుఴాణాో ణామ దయజయో దయతికీభః |  
దయోభో దయగమో దరతగ  దరహవహస్త  దరహరిహా || (83) 

 
 
 

 

779. షభాఴయోః 
- బకతో లకొయకత భయల భయల అఴతరిించవహడు. 
- షింస్హయ చకభీున ఫాగుగహ తిరపువహడు. భయల భయల షాష్ికహయయభు ఙేమువహడు. 
- తన బకతో లకత షహామిం ఙేమడిం గురిించి షథా యోచిించవహడు. 

ఒిం షభాఴరహో మ నభః 
 

ఇకకడ ‘షమ్’ అననథి ఉషయగ. షమ్ - ఫాగుగహ, అతుి రకకలనిండు; ఴాత్ - ఴయోధే - ఉిండుట, 
ఆకమీించట, కొనస్హగుట. ఆఴయోణ ేచకఴీత్ భార భమతి ఇతి ఆఴయోః. చకిీంలాగహ తిరిగేథి ‘ఆఴయోః’. 
 

శ్రీ బటటి ల వహయఖ్య – బగఴింతణడు జనమయహితణడ ైధాగహతు బకతో లకోషిం భయల భయల అఴతరిషో ింటాడు గనక 
‘షభాఴయోః’.   
ఏణాదావిం హ ిషయవతర షయవథా షయవతాన చ 

ఴయయసషయ విబఴస్హయన మస్హయస్హో ాఴయోనింతివతి 

షభాఴయో షసభాఖ్ాయతః ఴషవరతు  జనమధావకః 
ఈ యకింగహ ఴయయహాఴణారహలత, విబవహఴణారహలత అతుి ఙతటో, అతుివిదాలా, ఎలోపుడఽ ధరిషఽో ధే ఉిండేవహడు 
‘షభాఴయోః’. ఈ ధాభభు అష్హి క్షరీభింతరభు. జనమరహహితయభున రస్హథిించన. ఒిం షభాఴరహో మ నభః. 
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శ్రీ వింకయుల వహయఖ్య –  షింస్హయచకషీయ షభయగ్ ఆఴయోకః ఇతి షభాఴయోః. షింస్హయచకభీున ఫాగుగహ 
తిరపువహడు ‘షభాఴయోః’. 
 

శ్రీ కాశుదతో బయథావజ – షభయగ్ ఆఴయోమతి షింస్హయచకమీ్ ఇతి షభాఴయోః. 
 

శ్రీ ఫలథేఴ విథాయబూశణ – షభయగ్ ణాన్ ఆఴయోమతి పనః పనః షాజతి ఇతి షభాఴయోః. 
 

ఈవవయః షయవబూణాధామ్ సాథేేశ్ऽేయుజ న తిశఠ తి 

భార భమన్ షయవబూణాతు మింణార యూఢాతు భామమా – గీత 18.61 
అయుజ ధా! వరీయయూ మింతరభులన అదిరతహిించి షయవతృహర ణుల సాదమభులిందన అింతరహయమగహనని 
యమేవవయుడు తన భామఙేత వహరివహరి కయమలననషరిించి వహరితు బరమింజేముచధాిడు. 
 

శ్రీ కాశుదతో బయథావజ భరొక వహయఖ్య – షమీచీనః ఆఴయోనశ్చింతనమ్ షవజన అఴనభమమ్ మషయ ఇతి 
షభాఴయోః. బకతో ల మేలతకోషిం ఏమ ఙేమాలని విశమించటటి  బగఴింతణతు ఆలోచనలత తియుగుతణింటాయ. 
 

780. తుఴాణాో ణామ 

     అతుఴాణాో ణామ 

- బగఴింతణతు షవభాఴభు థిఴయభు. అతుిింటికింటె ఉతోభభు. అథి తృహర కాతభు కహద. 
- నయధారహమణాఴణాయభు. తుఴాతోిధయమభున నయునకత ఫో దిించిన ధారహమణుడు. షధాయషభాయగభు 
ఙేకొనివహడు. 
- తుఴాతోిధయమభు తృహటిింఙేవహరి ఆతమ. కయమపలభులన రస్హథిించవహడు. 
- (‘అతుఴాణాో ణామ’ - శ్రీ వింకయుల తృహఠభు) అింతటా ఉనివహడు గనక థేతునిండు వెనథియుగడు. 
- రళమకహలింలో జీఴపలన తనమింద ఇభుడుచకొనవహడు. 
- అింతటా, అతుిింటా షింయయుింగహ వహయనించినవహడు. 
- అయహతలేతువహయు ఙేము మాగభులటో విభుఖ్డు. 
- రళమభు, షాష్ిఴింటివహతు రభాఴభు ఆమనన ై ముిండద. 
- తన మవషస, కీయోనలటో విభుఖ్డు. 

ఒిం తుఴాణాో తమధ ేనభః 
ఒిం అతుఴాణాో తమధ ేనభః 
 

శ్రీ బటటి ల వహయఖ్ాయనిం రకహయిం ఈ ధాభభు ధాలతగుస్హయుో  ఴషో ింథి. ఇలా ధాలతగ స్హయుో  ఴఙేచ ఇింకొకక 
ధాభభు ‘తృహర ణదః’ భాతరమే. 
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శ్లో కభు ధాభభు శీ్ర బటటి ల తృహఠభు శీ్ర వింకయుల తృహఠభు 
25 231 తుఴాణాో ణామ తుఴాణాో ణామ 

48 453 తుఴాణాో ణామ విభుకహో ణామ 

64 604 తుఴాణాో ణామ తుఴాణాో ణామ 

83 780 తుఴాణాో ణామ అతుఴాణాో ణామ / తుఴాణాో ణామ 

 

25ఴ శ్లో కభు. 231ఴ ధాభభు. తుఴాణాో ణామ – ఆఴయోధో తుఴాణాో ణామ షింఴాతః షింరభయేనః 
48ఴ శ్లో కభు.453ఴ ధాభభు.  
శ్రీ బటటి ల తృహఠభు రకహయభు: తుఴాణాో ణామ – షయవదరీీ  తుఴాణాో ణామ షయవజఞో  జఞో నభుతోభమ్ 

శ్రీ వింకయుల తృహఠభు రకహయభు: విభుకహో ణామ – షయవదరీీ విభుకహో ణామ షయవజఞో  జఞో నభుతోభమ్ 

64ఴ శ్లో కభు. 604ఴ ధాభభు. తుఴాణాో ణామ – అతుఴరీో తుఴాణాో ణామ షింక్షతేృహో  క్షభేకాచిిఴః 
83ఴ శ్లో కభు. 780ఴ ధాభభు.  
శ్రీ బటటి ల తృహఠభు రకహయభు: తుఴాణాో ణామ – షభాఴరతో  తుఴాణాో ణామ దయజయో దయతికభీః 
శ్రీ వింకయుల తృహఠభు రకహయభు: అతుఴాణాో ణామ – షభాఴరతో ऽతుఴాణాో ణామ దయజయో దయతికభీః 
  

48ఴ శ్లో కభు 453ఴ ధాభభు, 64ఴ శ్లో కభు 604ఴ ధాభభు విఴయణలో ఈ ధాభభునకత ఙ ుఫడున 
వివిధ అయథభులత ఇఴవడమ ైనథి. భరికొతుి విశమభులత ఇకకడ చరిచషో ధాిభు. 
 

శ్రీ బటటి ల వహయఖ్యలో ర ిండు విశే్శ లక్షణభులతధాియ. (1) శ్ర ీబటటి లత రదానింగహ బగఴింతణతు స్ౌలభాయతుి, 
స్ౌశ్రలాయతుి రషో తిింఙాయు. బకతో తు దాకుథింలో ఇవి రదానలక్షణాలతు శ్రీ బటటి ల భాఴన. శ్రీ వింకయులత 
రదానింగహ బగఴింతణతు యతవభు (షరహవదికయత)న తభ వహయఖ్యలో ణ యౌమజేశ్హయు. (2) శ్రీ బటటి లత 1000 
ధాభభులన 44 షభూహాలతగహ విబజింఙాయు. కోక షభూసింలోన కొకకక విబూతి లేథా అఴణాయభు 
లేథా గుణభు రదాన విశమభు. ఈ ర ిండఴ లక్షణిం యింగహ ‘తుఴాణాో ణామ’ ధాభభు ఙ ుఫడున 
షిందరహభలత ఇవి. 
 

25ఴ శ్లో కభు 231ఴ ధాభభు ‘తుఴాణాో ణామ’ – శ్రీ బటటి లత 226నిండు 247ఴ ధాభభు ఴయకత 
‘పయుశషఽకోింలో రతితృహథిించిన విరహట్ షవయూిం’ యింగహ వహయఖ్ాయతుింఙాయు. తుఴాణాో తమ = థిఴయ, అతృహర కాత 
షవయూపడు. 
 

48ఴ శ్లో కభు 453ఴ ధాభభు ‘తుఴాణాో ణామ’ – శ్రీ బటటి లత 451 నిండు 463ఴ ధాభభు ఴయకత బగఴింతణతు 
నయధారహమణాఴణాయ యింగహ వహయఖ్ాయతుింఙాయు. తుఴాణాో తమ = తుఴాతోిధయమభున తృహటిించవహడు. 
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64ఴ శ్లో కభు 604ఴ ధాభభు ‘తుఴాణాో ణామ’ – శ్రీ బటటి లత 590 నిండు 606ఴ ధాభభు ఴయకత బగఴింతణతు 
కయమపలరథానగుణిం యింగహ వహయఖ్ాయతుింఙాయు. తుఴాణాో తమ = తుఴాతోిధయమిం తృహటిింఙేవహరి ఆతమ. 
 

83ఴ శ్లో కభు 780ఴ ధాభభు ‘తుఴాణాో ణామ’ – శ్రీ బటటి లత 697నిండు 786ఴ ధాభభు ఴయకత 
శ్రీకాష్హు ఴణాయయింగహ వహయఖ్ాయతుింఙాయు. తుఴాణాో తమ = రఴాతోి ధయమభు తృహటిింఙేవహరి భధయలో ఉనిుటికీ 
ణానభాతరిం తుఴాతోిధయమభు తృహటిించన. 
 

కఠతతుశతణో లో మభధయమరహజు నచికేతణతుకూ ఫరసమవిదయ ఫో దిషఽో  వేదింలోతు ర ిండు భారహగ లన ఙ తృహుడు. 
(1) రఴాతోి భాయగభు - లౌకూకభు. (2) తుఴాతోి భాయగభు - మోక్షథామకభు. ఈ ర ిండుింటిలోనఽ భానఴపడు 
ఏథో క భారహగ తుి ఎనికోవహయౌ. శ్రీకాశణు డు భానఴపల భధయలో ఉధాిగహతు ఆమనకత కయమఫిందాలత 
ఴరిోించఴప. విశమవహషనలత అింటఴప. కనక ఆమన తుఴాణాో తమ.  
 

శ్రీ వింకయుల వహయఖ్యలత – 

25ఴ శ్లో కభులో ‘తుఴాణాో ణామ’ – షింస్హయ ఫింధన తుఴాతో ఆణామ షవయూమ్ అషయ ఇతి తుఴాణాో ణామ. ఇసలోక 
ఫింధభులత ఆమనకత ఴరిోించఴప గనక తుఴాణాో తమ. శ్రీ బటటి ల వహయఖ్య కూడా ఇిందకత షరితృత తణింథి. 
 

48ఴ శ్లో కభులో ‘విభుకహో ణామ’ – షవభాఴసథేేన విభుకో ఆణామ మషయ ఇతి విభుకహో ణామ. షవభాఴసదేింగహ, 
అనగహ ఏ విధమ ైన కయమపలింగహ కహకతిండా, విభుకతో డ ైన ఆతమ విభుకహో తమ. 
 

64ఴ శ్లో కభులో ‘తుఴాణాో ణామ’ – షవభాఴణో విశయభేోయ తుఴాతో ఆణామ భనః అషయ ఇతి తుఴాణాో ణామ. తన 
షవభాఴిం రకహయిం తృహర ించిక విశమాలనిండు విభుఖ్డ ైనవహడు తుఴాణాో తమ. శ్రీ బటటి లత కూడా ఇథే అయథిం 
ఙ తృహుయుగహతు నయధారహమణాఴణారహతుకూ అనవయింఙాయు. 
 

83ఴ శ్లో కభులో ‘అతుఴాణాో ణామ’ – షయవతర ఴయోభానణావత్ ష తుఴాతోః కతణోऽన అతుఴాణాో ణామ. బగఴింతణడు 
అతుిఙతటాో  ఉింటాడు. కనక థేతునిండ ైధా వెనథియగడిం అధేథి ఆమనకత ఴరిోించద. అలా ఆమన 
అతుఴాణాో తమ. 
 

శ్రీ షతయషింధ మతిరహజ భూడు అరహథ లత ఙ తృహుయు. 
(1) తుఴాణాో తమధో యనే రలమ ఇతి. రళమకహలింలో జీఴపలన తనమింద ఇభుడుచకొధేవహడు తుఴాణాో తమ. 
(2) తు - తుణాయమ్ - యరిోగహ, ఴాతోః - షకలవిశయే రఴాతోః. అతుిింటా ఉిండేవహడు, అనగహ అింతటా 
వహయనించినవహడు తుఴాణాో తమ. 
(3) అయోగయ కాత మజఞో థభిోయ తుఴాణోో  వహ ఆణామ భధో మషయ ష తుఴాణాో ణామ. అయోగుయలత నరిించిన 
మజోభులటో విభుఖ్డ ైనవహడు తుఴాణాో తమ. 
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శ్రీ షతయథేవో వహసశఠ  – 64ఴ శ్లో కభు ‘తుఴాణాో ణామ’ – తుఴాతో - అషింగ - షింఫింధభు లేతువహడు. బగవహన్ 
విశణు ః షాష్ికహలే రళమకహలే చ షాష్ిమ్ రళమౌ మతాకభీమ్ విదధదన, షవషవయూఴణో తుఴాణాో ణామ 
బఴతి అషింగః, రళమకహలే వహ షాష్ేిర్ తుఴయోత ఇతి తుఴాణాో ణామ విశణు యుకోో  బఴతి. బగఴింతణడు విశణు ఴపకత 
రళమకహలింలో అింతిం లేద. షాష్ిలో జనమ లేద. అనగహ రళమభు, షాష్ిణో షింఫింధభు లేతువహడు 
గనక తుఴాణాో తమ. 
 

శ్రీ వి.వి. రహభానజన్ – అధేక ఫరహామిండభులత, జీఴపలత, చరహచయభులణో కూడున షాష్ి ఙేసన బగవహనడు 
అతుిింటికూతు స్హవమ. కహతు ఆమనకత థీతుటో భభకహయభు, గయవభుఴింటివి లేఴప. షాష్ితు కహతృహడుటే 
ఆమన లక్షయభు. కనక బగఴింతణడు తుఴాణాో తమ. ఈ ధాభభుథావరహ భనభు ఇింథిరమతుగీసభు 
ధేయుచకొతు బగఴింతణతు దాయతుింఙాలతు శ్రీ చినమమానింద వహయఖ్ాయతుింఙాయు. 
 

శ్రీ రహదాకాశుశ్హసో  ి– డుు న ఉనివహడే ఊబిలోచికతకకతనివహతుతు ఫమటకత లాగగలడు. అలాగే యరిోగహ 
ఫింధవిభుకతో డ ైన బగఴింతణడే భనలన బఴఫింధభులనిండు తనుించగలడు. 
  
ధయమచకీభు యచయత – శ్రీభహావిశణు ఴపన ‘తుఴాణాో తమ’మతు దాయనభు ఙేముటథావరహ భనభు 
విశమలోలతవభు, అసింకహయ భభకహరహథి ఫింధభులనిండు విభుకతో లభు కహగలభు. శ్రీరహభుతు జీవితిం 
తుఴాణాో తణమతు ఴయోనభునకత షుశిమ ైన ఉథాసయణ. 
 

శ్రీ వింకయుల తృహఠిం గురిించి – ఇింతకతభుింద ఙ నునటటో గహ శ్రీ బటటి లత ‘తుఴాణాో ణామ’ అతు ఙ నున ఈ 
ధాలతగు ధాభభులకత శ్రీ వింకయుల తృహఠిం ఇలా ఉింథి. 25, 64ఴ శ్లో కభులత – తుఴాణాో ణామ; 48ఴ శ్లో కభు – 

విభుకహో ణామ; 83ఴ శ్లో కభు – అతుఴాణాో ణామ. ఇలా వహయఖ్ాయనకయోలత తృహఠహింతరహలత ఙ ుడాతుకూ భూడు 
కహయణాలత ఉిండఴచచన. 
(1) ఆమా వహయఖ్ాయనకయోలకత కయౌగిన రణేయక బగఴదనబఴభులత. 
(2) తభ తభ సథాే ింణాలకత ఫలిం ఙేకూరేచ విఴయణలకత భరిింత అఴకహవిం. 
(3) పనయుకూోథోశ తువహయణ. 
శ్రీ వింకయులత ఙ నున ఈ తృహఠహలన రిశ్రయౌసోే వహతులో రణేయకూించి అథ ైవతవహదిం న దేగహ కననించద. కనక 1ఴ 
భరిము 3ఴ కహయణాలఴలో ఈ తృహఠహింతరహలత షింబవిించి ఉిండఴచచన. 
 

విభుకహో ణామ 

- షవభాఴసదేింగహ ఫిందాలత లేతు (భుకతో డ ైన) ఆతమ. ఎిందకింటే ఆమన జనమయహితణడు. కయమరభాఴ 
యహితణడు. 
- ఆతమలన (జీఴపలన) విభుకతో లత ఙేసేవహడు. 
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ఒిం విభుకహో తమధ ేనభః 
 

శ్రీ వింకయులత 48ఴ శ్లో కింలో ‘విభుకహో ణామ’ అధే తృహఠిం ఙ తృహుయు. భుచ్ - మోక్షణే - విడునించట, ఴదలతట, వి- 
(ఉషయగ). షవభాఴసథేేన విభుకో ఆణామ మషయ ఇతి విభుకహో ణామ. షవభాఴసదేింగహ, అనగహ ఏ విధమ ైన 
కయమపలింగహ కహకతిండా, విభుకతో డ ైన ఆతమ విభుకహో తమ. బగఴింతణడు జనమయహితణడు. ఆమనకత 
కయమపలభులింటఴప. ఆమన తిరగుణాతీతణడు. కనక షథా విభుకతో డు. 
 

శ్రీ షతయషింధ మతిరహజ థ ైవతసథాే ింణాఴలింబి. ఈమన కూడా ‘విభుకహో ణామ’ అధే తృహఠిం గహీిింఙాయు. కహతు 
ఈమన ఙ నున అయథిం భినిింగహ ఉింథి. విభుకహో  ఆణామధో  జీవహ యేన ఇతి విభుకహో ణామ. ఎఴతుఴలధైెణే 
జీఴపలత విభుకతో లగుధో అతడు (బగఴింతణడు) విభుకహో తమ. 
 

శ్రీ షతయథేవో వహసశఠ  – ‘తుఴాణాో ణామ’, ‘విభుకహో ణామ’ అధే ధాభభులకత భేదిం లేద. ర ిండుింటి భాఴభు 
కకటే. 
 

ధయమచకీభు యచయత విఴయణ – ధాలతగు విదాల ైన కయమలతధాియ: తుతయ, ధైెమతోిక, కహభయ, తుష్దే కయమలత. 
(1) తుతయకయమలత: ఉథాసయణకత తిరకహల షిందాయఴిందనిం. ఇవి తుక ఙేమాయౌ. వీటితు ఆచరిసోే పణయిం రహద. 
కహతు ఆచరిించకతృత ఴడిం తృహిం. (2) ధైెమతోిక కయమలత: ఉథాసయణకత ఏకహదశ్ ఉవహషభు. వీతుతు 
ఆచరిించడింఴలన తురిేశిమ ైన పలాలత లభిస్హో య. (3) కహభయకయమలత: ఉథాసయణకత ఴరణాలత, మజఞో లత. 
రణేయకమ ైన పలాతుి ఆశ్ించి ఙేసేవి. (4) తుష్దే కయమలత: ఙేమగూడతువి. బగఴింతణతుకూ ఏ విధమ ైన 
కయమపలాలత అింటఴప. ఎిందకింటే ఆమనకత కహఴలసన రయోజధాలత లేఴప. ఆమన అతుినలనఽ 
జీఴపలకొయకే ఙేస్హో డు. 
 

అతుఴాణాో ణామ 

- థేతునిండీ భయలతువహడు. 

ఒిం అతుఴాణాో తమధ ేనభః 
 

శ్రీ వింకయులత 83ఴ శ్లో కింలో ఈ తృహఠహతుి గహీిింఙాయు. షయవతర ఴయోభానణావత్ ష తుఴాతోః కతణోऽన 
అతుఴాణాో ణామ. బగఴింతణడు అతుిఙతటాో  ఉింటాడు. కనక ఆమన థేతునిండ ైధా దఽయిం కహఴడిం లేథా 
వెనథియగడిం అధేథి ఎలా జయుగుతణింథి? కనక ఆమన అతుఴాణాో తమ. 
 

781. దయజమః 
- బకూోఴలో తు భరి థేతుథావరహన జయింరహతువహడు. 
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- జయింరహతువహడు. 
- దఃఖ్భున జయించడాతుకూ భనకత స్హధయిం ఙేసేవహడు. 
- షభాదిఴింటి కశిమ ైన ఆచయణలథావరహ చికేకవహడు. 

ఒిం దయజమామ నభః 
 

 
క్షయీస్హగయ భధనిం. 1870 కహలప చితరిం. వికనీడుమానిండు 

 

దస్ (ఉషయగ); జీ - జయే - జయించట. 
శ్రీ బటటి ల వహయఖ్య – బగఴింతణడు బకూోఴలన, బకూోలో క అింగమ ైన వయణాగతిఴలన భాతరమే ఴవభగున. 
భరేవిధింగహన భనశణలకతగహతు, థేఴతలకతగహతు ల ింగడు. 
వకహో ా థేఴ భనష్హయథ యైః ఴశ్రకయుో ిం న వకయణే 
అధేవశణి ిం వహన మషయస్హయత్ దయజమ షసోఴయుకః 
థేఴతలతగహతు, భనశణయలతగహతు తభ వకూోస్హభరహే ాలఙేత ఆమనన వెతకడాతుకూ, ఴవింఙేషకోఴడాతుకూ 
స్హధయింకహద గనక ఆమన దయజముడు. ఈ ధాభభు షతృహో క్షరీ భింతరభు. ఒిం దయజమామ నభః. 
 

శ్రీ షతయథేవో వహసశఠ  – శ్హస్హో ా నస్హయభు బగఴింతణతు ఆథేశ్హనస్హయభు ఴరిోింఙేవహరి సాదమభులింద 
బగఴింతణడు దయజమయూింలో సథతణడ ైముిండున. కనక అలాింటి షథాఙాయయులత తుక విజమిం 
స్హదిస్హో యు. 
 

ఈ ధాభాతుకూ, భరికొతుి ధాభాలకత ఉని స్హయూతృహయతుి భనిం గభతుించదగున. 
అరహజతః   –  721ఴ ధాభభు, 76ఴ శ్లో కభు 

అరహజతః   –  866ఴ ధాభభు, 92ఴ శ్లో కభు 
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అజతః    –  553ఴ ధాభభు, 59ఴ శ్లో కభు 
దయజమః   –  ఈ 781ఴ ధాభభు, 83ఴ శ్లో కభు 

ఈ ధాభభులకత శ్రీ బటటి లత షిందరహభనస్హయింగహ ఇచిచన వహయఖ్యలన రిశ్రయౌించథాభు. 
 

(59-553) అజతః – ఈ ధాభభు శ్రీ బటటి లత బగఴింతణతు వుదేషతవషవయూపతుగహ ఴరిుింఙే షిందయభింలో 
ఴచిచింథి. బగఴింతణడు యభదింలో ఉింటాడు. యభదభునకత అజణా, అరహజణా, అయోదాయ ఴింటి 
నేయుో  కూడా ఉధాియ. అకకడ షభషోభూ వుదేషతవభమమే. అకకడ నశ్ింఙే థాయేభు ఉిండద గనక 
ఙాఴప పటటి కలత ఉిండఴప. కనక బగఴింతణతుకూ అజతణడధే నేయు ఉింథి. 
 

(76-721) అరహజతః, (83-781) దయజమః – ఈ ర ిండు ధాభభులత శ్రీ బటటి లత బగఴింతణతు శ్రీకాశు 
విబవహఴణాయభున కీరిోింఙే షభూసింలో ఴషో ధాియ. కనక శ్రీ బటటి లత ‘అరహజతః’ అనగహ 
‘రహజమభు రహతూమతువహడు’ అతు అయథిం ఙ ను భహాభాయత ముథాే తుకూ షింఫిందిించిన ఉథాసయణలత 
ఙ తృహుయు. ఇక రషో త ధాభభు ‘దయజమః’ అనగహ, బగఴింతణడు బకూోఴలో భాతరమే ఴవభ్ణాడు. అథికూడా 
ఆమన దయీనమవహవలనకొనిపుడే. అనగహ భనింతట భనిం ఆమనన వెదకహలింటే అథి స్హధయిం కహద. 
మన్ న దరిీతవహన్ ఏశ కషోదధవేశణి మ్ అయహతి. 
 

(92-866) అరహజతః – ఈ ధాభభు శ్రీ బటటి లత బగఴింతణతు ‘దశితుగసీ గుణభు’న కీరిోింఙే షభూసింలో 
ఴషో ింథి. అనగహ బగఴింతణడు దశణి లన శ్క్షుింఙేగుణిం గురిించిన ధాభభులత. ఇకకడ ‘అరహజతః’ 
ధాభభునకత శ్రీ బటటి లత ఙ నున అయథభు – బగఴింతణడు అిందరికీ, అతుిింటికీ రబుఴప. ఆమనన 
ఎలాగ ైధా, ఎపడ ైధా తుగహీిించడిం స్హధయిం కహద. కేఴలిం బగఴింతణతు ఆశ్రషస ఉింటే భనకత ఎదయుిండద.  
మషయ భింతీర చ గతతృహో  చ షసాఙ చైఴ జధాయేనః 
హ  ః ణ ైిలోకయధాథః షన్ కూమ్ న తషయ తురిజతమ్ – భహాభాయతభు. ఉథోయగయవభు. 
ఎఴరిక ైణే శ్రీసరి యక్షకతడు, మతణర డు, శ్ేయీోభిలాష్గహ ఉింటాడో అలాింటివహరికూ జయించరహతుథి ఏభుింటటింథి? 
ఇలా ఈ ధాలతగు ధాభాలత బగఴింతణతు అరహజతణావధేి వివిధగుణానబవహలణో తుయూనషో ధాియ. 
 

ఇక ఈ ధాభాలకత శ్రీ వింకయులత ఙ నున అరహథ లత – 

 

59ఴ శ్లో కభు.  అజతః – కధేాయఴణారేశణ న జతః ఇతి అజతః. ఏ అఴణాయభులోన జయింఫడతువహడు 
అజతణడు. 
 

76ఴ శ్లో కభు. అరహజతః – అింతఃవతణర ఴపల ైన కహభాదలన, ఫాసయవతణర ఴపల ైన రహక్షషలన యరిోగహ 
జయించినవహడు అరహజతణడు. 
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రషో త 83ఴ శ్లో కభు. దయజమః – జేతణమ్ న వకయత ఇతి దయజమః. ఎఴరిఴలోన ఆమనన జయించడిం 
స్హధయింకహద కనక ఆమన దయజముడు. 
 

92ఴ శ్లో కభు. అరహజతః – వతణర భిః న రహజతః ఇతి అరహజతః. థేఴతలతగహతు, భానఴపలతగహతు ఆమనన 
జయించలేయుగనక ఆమన అరహజతణడు. 
 

శ్రీ షతయషింధ మతిరహజ రషో త ‘దయజమః’ ధాభభునకత, జేతణమ్ న వకయః దయజమః – అని భాఴమే 
కహకతిండా భరొక వహయఖ్య కూడా ఇఙాచయు. దఃఖ్షయ జయో మస్హమత్ ఇతి దయజమః. భనిం దఃఖ్ాతుి 
జయించడిం స్హధయిం ఙేసేవహడు గనక థేఴపడు దయజముడు. 
 

శ్రీ ఫలథేఴ విథాయబూశణ – దః స్హదేన షభాదధిా జీమణ ేసాథ ిఴశ్ర కూమీణ ేఇతి దయజమః. షభాదిఴింటి 
కూోశిమ ైన స్హధనలథావరహ ఴవభగువహడు దయజముడు. 
 

782. దయతికీభః 
- అతికమీిం వీలతకహతువహడు. 
- షింస్హయదఃఖ్భునిండు ఫమటడడాతుకూ బగఴింతణడు తు వేరే ఉతృహమిం లేద. 
- ఆమన ఆజోన ఉలోింఘిసోే కయౌగే పయౌణాలగురిించిన బమింఴలో ఎఴయూ ఆమన ఆజోన ఉలోింఘిించయు. 
- దఃఖ్భులత ఆమన జఞయౌకూ తృత ఴప. 
- ఆమన ఆజోన అతికీమసోే దఃఖ్ిం కలతగుతణింథి. 

ఒిం దయతికీభామ నభః 
 

కభీ - దవిక్షేనే - అడుగువేముట; అతికభీ - థాటటట, ఉలోింఘిించట. 
 

శ్రీ బటటి ల వహయఖ్య – షింస్హయదఃఖ్ాతుి థాటడాతుకూ శ్రీభహావిశణు ఴపతు వేరే ఉతృహమిం లేద. 
అతికీభయ షవనఽమలిం షరవేష్హిం తృహర కహింతయమ్ 

ధాసోతి షయవతృహఘీి ిం ష షమాణో దయతికభీః 
థేఴతలకత, భానఴపలకత కూడా షకలతృహతృహలన సరిింఙే తన తృహథాలతతు వేరొక గతయింతయిం లేద అతు 
ఆమన గురిించి ఙ ుఫడునిందన ఆమన దయతికభీుడు. ఒిం దయతికభీామ నభః. 
శ్రీ బటటి లత న కతక ఉథాసయణలత ఙ తృహుయు – 

మథా చయమఴథాకహవమ్ వేశియశయతోు భానఴః 
తథా థేఴమ్ అవిజఞో మ దఃఖ్స్హయనోమ్ తుగచితి – శ్ేవణావవరతతుశతణో  6.20 
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ఆకహశ్హతుి చటటి భుటిి క చిని ణోలతషించిలో ఉించడిం ఎింత అషింబఴమో, థేఴపడుతు ణ లతషకోకతిండా 
దఃఖ్ాతుి థాటడిం అింణే అషింబఴిం. 
 

వహషథఴేమ్ అధారహధయ కో మోక్షమ్ షభవహపిమాత్ – వహషథేఴపతు ఆరహదిించకతిండా మోక్షభు ఎఴరికూ 
లభిషో ింథి? 
 

తు హ ివిశణు భాణ ేకహచిత్ గతియధాయవిదీమణ ే

ఇణయేఴమ్ షతతమ్ వేథా గహమింణ ేధాతర షింవమః – యౌింగపరహణభు 24.43 

మోక్షాతుకూ విశణు ఴపతు వేయుగతి లేద అతు వేదభులత ఘోష్షో ధాియ. ఇిందలో షింథేసిం లేద.  
 

శ్రీ వి.వి. రహభానజన్ కహకహషయఴాణాో ింణాతుి ఉథాసరిింఙాయు. భులోో కహలూ తిరిగిధా కహకహషయుతుకూ రహభుడే 
గతి అమాయడు. సనభింతణడులా ఙ తృహుడు – శ్రీరహభుడు ఎఴరిధైెధా చింతృహలతు తయౌసోే ఇక వహతుకూ ఇిందర డు 
కహతు, ఫరసమకహతు, యుదర డుకహతు భులోో కహలలోనఽ ఎఴయూ యక్షణతుఴవలేయు. 
 

శ్రీ వింకయుల వహయఖ్య – బగఴింతణతు శ్హషధాతుకూ ఎదయులేద. ఆమన ఆజోన అతికీమింఙే ద ైయయిం ఎఴరికీ లేద. 
శ్రీ వింకయులత అిందకత ఙ నున ఉథాసయణ – 

బమాత్ అషయ అగిి షోతి బమాత్ తతీ షఽయయః 
బయ రైిిందరవచ వహమువచ భాతణయరహే ఴతి ించభః 
ఆమన అింటే ఉని బమింఴలన అగిి జవయౌించన. షఽయుయడు భిండున. ఇిందర డు, వహముఴప, 
ఐదఴవహడ ైన మభుడు ఆమన అింటే బమింణోధే తభతభ కహయయకీభాలన తుయవహిస్హో యు. 
 

శ్రీ షతయషింధ మతిరహజ – దఃఖ్షయ అతికీమో మషయ ష దయతికభీః. దఃఖ్భున అతికమీించినవహడు 
దయతికభీుడు. అనగహ దఃఖ్భు ఆమనజఞయౌకూ తృత ద. 
 

శ్రీ షతయథేవో వహసశఠ  – యో భాగఴతమ్ తుమభమ్ ఉలోింఘణ ేష శ్హవవత దఃఖ్మఴే ఆతృత ితి ఇతి 
దయతికీభః. 
శ్రీ ఫలథేఴ విథాయబూశణ – దఃఖ్ాదః అతికీభః శ్హషన ఉలోింఘనమ్ అషయ ఇతి దయతికభీః.  
న ైర ిండు వహయఖ్యల అయథభూ ఇించమించ కకటే. బగఴింతణతు శ్హషధాతుి ఉలోింఘిించినిందకత దఃఖ్ిం 
పయౌతిం. 
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783. దయోబః 
784. దయగభః 
785. దయగ ః 
786. దరహవహషః 
 
ఈ ధాలతగు ధాభభుల భాఴిం ఇించమించ కేలా ఉింటటింథి. 
దయోబః – అిందడాతుకూ కశిమ ైనవహడు. 
దయగభః – అిందరహతువహడు, కనరహతువహడు, ణ యౌమరహతువహడు. 
దయగః – రవేశ్ిం వీలతలేతువహడు. 
దరహవహషః – ఆమన తువహషిం భన కిందడిం కశిిం. 
కనక ఈ ధాలతగు ధాభభుల వహయఖ్ాయనింలోన శ్రీ బటటి లత, శ్రీ వింకయులత పనయుకూోలేకతిండా ఙ నునవైెనిం 
ఆషకూోకయింగహ ఉింటటింథి. 
 

ఒిం దయోభామ నభః 
ఒిం దయగభామ నభః 
ఒిం దరహగ మ నభః 
ఒిం దరహవహస్హమ నభః 
 

783. దయోబః 
జణేింథిరముల ైన బకతో లకత, తీఴరమ ైన స్హధనఴలన భాతరమే లభిించవహడు. 

ఒిం దయోభామ నభః 
 

784. దయగభః 
- ఆమన తీఴరమ ైన రకహవిం కహయణింగహ ఆమనన షమీనించలేయు, చఽడలేయు. 
- ఆమన తుజషవయూతృహతుి ఎింణో కశిింథావరహధే ణ యౌమఴచచన. 
- ఉతుశతణో లత తథితయ శ్హస్హో ా లలో ఙ నున కశిమ ైన అధేవశణఴలోధే ణ యౌమఴచచవహడు. 

ఒిం దయగభామ నభః 
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785. దయగ ః 
- అవిదయ అధే దాఢమ ైన కోటఴలో భనకత దఽయమ ైనవహడు. 
- స్హధనలో ఎదర ైయేయ అనకోతు అధేక అఴరతదాల కహయణింగహ భనకత ణ యౌమడిం కశిమ ైనవహడు. 
- దశణి ల ైన రహక్షషలకత దఃఖ్భు, ఫాధ కయౌగిింఙేవహడు. 
- భనిం ధేయుచకోఴడాతుకూ కశిమ ైన స్హభగహనిం ఆమనన కీరిోషో ింథి. 

ఒిం దరహగ మ నభః 
 

786. దరహవహషః 
- ఆమన తువహషమ ైన శ్రీవైెకతింఠిం భనకత అిందరహతుథి. 
- దాయనభగుిల ైన యోగులకత కూడా ఆమన షవయూిం భనషసలో ఎకతకఴసేప తులఴద. 
- ఆమన అతుిఙతటాో , అతుిింటా ఉధాిడు గనక ఆమన రణేయకింగహ ఇకకడుింటాడతు ఙ ులేభు. 
- కతూష జీఴధాఴషరహలత కూడా అిందఫాటటలో లేఴతునింఙే జీఴపల తృహర ణాలతకూడా తుయౌనేవహడు. 

ఒిం దరహవహస్హమ నభః 
 

శ్రీ కాశుదతో బయథావజ ఈ ధాలతగు ధాభభులనగురిించి షింక్షుోింగహ ఇలా ఙ తృహుయు – బగఴింతణతు ఆరహదిించి 
కహింక్షుింఙే బకతో లకత ఆమన అఴరతదాలత ణొలగిించి ఎలాగత తన అకతకన ఙేయుచకొింటాడు. దశణి లకత భాతరిం 
ఆమన అిందరహతువహడు. 
 

ఇపుడు ఈ ధాభభులకత వివిధ వహయఖ్ాయతల అనబవహలన రిశ్రయౌించథాభు. 
 

శ్రీ బటటి ల వహయఖ్యలత –   
 

బగఴింతణడు అిందడాతుకూ కశిభధేథి రదానమ ైన అయథిం. ఏథ ైధా ఴషో ఴప లేథా స్హథ ధాతుి అిందకోఴడాతుకూ 
ఎలాింటి అఴరతదాలత ఉిండఴచచన? 
(1) రమతిిింఙేవహతులో లోతృహలత. 
(2) థేతుకోషిం రమతిిషో ధాిమో ఆ ఴషో ఴపయొకక విశ్శఠ గుణాలత. 
(3) మతిిింఙేవహతుకూ, గభాయతుకూ భధయనని అడుింకతలత. 
(4) గభయిం అయన స్హథ నింఴలో కయౌగిన రిమతణలత. 
ఈ ధాలతగ విదాల ైన రిమతణలత ఆదాయింగహ శ్రీ బటటి లత ఈ ధాలతగ  ధాభాలన వహయఖ్ాయతుింఙాయు. 
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783. దయోబః 
లభ్ – తృహర తృౌో  - అిందకొనట. అజణిేంథిరమ దష్హరతాృతో  దయోబః ష చ కథయణ.ే ఇింథిరమాలన జయించతువహరికూ 
అిందతువహడు దయోబుడు. అనగహ జణేింథిరములకత భాతరమే థేఴపడు అిందణాడు. ఇిందకత శ్రీ బటటి లత 
ఙ నున ఉథాసయణలత: 
తస్హయయనయభనషకషయ షలభో న జధాయేనః (విశణు ధయమభు 73.6). బగఴింతణడు కహక ఇతయ విశమాలన ై 
భనష న టిినవహరికూ జధాయేనడు షలబుడు కహడు. 
అతృహర యః కవేవో రహజన్! ఇింథిరయ ఃై అజణ  ైనాణామ్  (భహాభాయతభు. ఉథోయగయవభు 7.8.21). ఒ రహజఞ! 
ఇింథిరమభులన అదపలో న టటి కోలేతు భానఴపలకత కేవఴపడు లభిించడు. 
 

శ్రీ ఫలథేఴ విథాయబూశణ ఙ నున ఉథాసయణ –  

జధామింతయ షససేరశణ తతృత థాన షభాదభిిః 
నరహణామ్ క్షణీతృహతృహధామ్ కాష్ేు  బకూో ః రజఞమణే. 
అధేక జనమల అనింతయిం, తషస, థానభు, షభాదిఴింటి స్హధనలఴలన, తృహభులత క్షీణ ించటఴలన 
నయులకత కాశణు తున ై బకూో కలతగుతణింథి. 
 

784. దయగభః 
ధేతరదయబలాధామ్ ఇఴ భదాయసిభాషకయః 
అరదావయ ణజేః దిండా యనకయో దయగభః 
ఫలహీనమ ైన కనిలతనివహడు భదాయసిషఽయయబిింఫాతుి చఽడలేనటోే, ఫలహీనమ ైన భనషసనివహయు 
వేలషఽయుయల ణేజషసగల బగఴింతణతు ణ లతషకొనలేయు. ఇకకడ శ్రీ బటటి లత ‘దిండయనకహ ధాయమభు’న 
రస్హో విింఙాయు. క గథిలో పలోకత మఠహయ గుీచిచఉిందనకోిండు. ఎలతకలత ఆ పలోన తితువేశ్హమింటే ఇక 
మఠహయతుకూడా ఎలతకలత తితువేస ఉింటామతు వేరే ఙ ునకకయలేద. 
 

ధేతరదయబల ఴాతోీధాిం భదాయసి దయభణయేయతా 
తృహర నోయుే శకయ ణజేస్హో ాత్ దయగభః రకిరీిోతః 
ధేతరదాష్ి ఫలింగహ లేతువహయు భదాయసిప షఽయుయతు చఽడలేయు. అలాగే అతయింత కహింతిఴింతణడ ైన 
షరేవవవయుతు ఎఴయూ చఽడలేయు. అలా ఆమన దయగభుడు. 
 

785. దయగ ః 
అవిథాయః ఆఴయణ ైః దశరరవవేచ దయగ ః. కోటచటటి  అగడోలత ఉని కహయణింగహ భనకత కోటలో రవేశ్ించడిం కశిిం 
అఴపతణింథి. అలాగే బగఴింతణతుకీ, భనకూ భధయ అడుింకూగహ అవిదయ  ఉింథి. థాతుి చేథిించి బగఴింతణతు ఙ ింత 
ఙేయడిం ఙాల కశిిం. 
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థ వైీహయయష్హ గుణభయీ భభ భామా దయతయమా 
భామేఴ య ేరదయింణ ేభామామణేాిం తయింతి ణే – గీత 7.14 

ధా భామ తిరగుణాతమకమ ైనథి. అలౌకూకమ ైనథి. ఇథి అదిగమించటకత స్హధయభు కహతుథి. కహతు కేఴలభు 
నధేి తుయింతయభు బజించవహయు ఈ భామన అదిగమించి షింస్హయ షభుదరభునిండు ఫమటడగలయు. 
 

షతయభున ఇింథిరమభులథావరహన, భనషసథావరహన, ఫుథేిథావరహన ణ యౌసకొనలేభతు ఉతుశతణో లత 
ఙ ఫుో ధాియ. మణో వహఙత తుఴయోధేో  (ణ ైతోరీమ 2.9.1) 
 

786. దరహవహషః 
బగఴింతణతు యభదభు భనకత అిందరహతుదతు శ్రీ బటటి లత వహయఖ్ాయతుింఙాయు. ఏఴిం చ దఽర ేదశకయః 
తతుద ఆవహష ఇతి దరహవహషః. 
 

దశకరహవహషబూమణావత్ దరహవహష ఇతీరతిః 
దరహరణిషో  దరహమరహగ  భనస్హో తుిసింతి మః 
తృహపపలకత దయోబమ ైన తువహషభు కలవహడు దరహవహషడు. 
 

శ్రీ వింకయుల వహయఖ్యలత – 

 

783. దయోబః 
దయోబమా బకహో ా లబయత ఇతి దయోబః. ఎింణో అస్హదాయణమ ైన బకూోథావరహ భాతరమే లభిించవహడు దయోబుడు. 
ఇిందకత శ్రీ వింకయులత ఙ నున ఉథాసయణలత – 

జధామింతయ షససేరశణ తతృత  జఞో న షభాదభిిః 
నరహణామ్ క్షణీతృహతృహధామ్ కాష్ేు  బకూో ః రజఞమణే 
వేలాథి జనమలో స్హగిించిన తషస, జఞో నభు, షభాదిఴింటి వహతుఴలన తృహభు క్షీణ ించి నయులలో 
కాశణు తుటో బకూో జతుించన. 
పయుశః ష యః తృహయథ బకహో ా లబయషోాననయమా 
మస్హయతఃస్హథ తు బూణాతు యనే షయవమదిం తతమ్ – గీత 8.22 

ఒ తృహయథ! షభషో బూతభులత (తృహర ణులత) ఆ యభాతమమింథే అింతయగతభుల ైమునివి.  ఆ షచిచథానింద 
ఘన యభాతమ ఙేతధే ఈ జగతోింతము వహయోమ ై (యయుమ ై)మునిథి. అటిి షధాతన, అఴయకో పయుశణడు 
అననయ బకూో థావరహ భాతరమే లబుయడగున. 
  

శ్రీ రహదాకాశుశ్హసో  ికఠతతుశతణో  (1.2.7)నిండు ఉథాసరిింఙాయు. 
వీఴణామాన ఫసుభిరతయ న లబయః వాణవణోన ఫసవో మమ్ న విదయః 
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ఆవచరతయ ఴకహో  కతవలోऽషయ లఫాే  ఆవచరతయ జఞో ణా కతవలాऽనశ్శిః 
థాతుతు గురిించి వినడింకూడా ఎిందరికో స్హధయిం కహద. వినివహళళలో కూడా కొథేిభింథే థాతుతు అయథిం 
ఙేషకోగలయు. అథి ఉథేశ్ించడాతుకూ భించి గుయుఴప కహతూ, ఉతోభుడ ైన శ్శణయడు కహతూ థొయకడిం ఙాలా కశిిం. 
తగిన గుయుఴపనిండు థాతుతు ణ యౌసకోఴడిం అదభతిం. 
 

784. దయగభః 
దఃఖ్ేన ఆమాసేన గభయణ,ే జఞో మణ,ే జఞో యణ ేవహ దయగభః. ఙాలా కశిింమీద ణ యౌమఴఙేచవహడు దయగభుడు.  
శ్రీ వింకయుల వహయఖ్యలో గభతుించదగిన విశమిం – ‘దయోబః’ ధాభభునకత ‘లబయత’ (అనగహ, లభిింఙేవహడు) 
అధే థాతుి, ‘దయగభః’ ధాభాతుకూ ‘జఞో మత’ (అనగహ, ణ యౌమఴఙేచవహడు) అధే థాతుి వహడాయు. 
బగఴింతణడు బకూోథావరహ లభిస్హో డు. శ్హషోిఠధాదల థావరహ ణ యౌమఴస్హో డు. ర ిండఽ కశిమ ైనవే. 
 

శ్రీ రహదాకాశుశ్హసో  ి– బగఴింతణతు గురిించి వఴీణిం, భననిం, తుదిథాయషనిం అతూి కశిమ ైనవే. ధాऽమభాణామ 
రఴచధనే లభోయ న మధేమా న ఫసుదాి వీుణేన (కఠతతుశతణో  1.2.23).  
 

785. దయగ ః 
అింతరహమ రతిసణ ఃై దఃఖ్ాత్ అవహమత ఇతి దయగ ః. బగఴింతణతు ఙేయుకోఴడాతుకూ అధేక అింతరహమభులత 
ఉింటాయ. వహటితు అదిగమసోేధే ఆమనన ఙేయుకోఴచచన. 
 

786. దరహవహషః 
దఃఖ్ేన ఆవహషమణ ేచిణేో  యోగిభిః షభాదౌ ఇతి దరహవహషః. యోగులకత కూడా ఆమనన ఎపుడఽ 
చితోింలో తులతపకోఴడిం స్హధయిం కహద. అలా ఆమన దరహవహషడు.  
శ్రీ చినమమానింద గీత (6.33)నిండు ఉథాసరిింఙాయు – 

యోऽమిం యోగషోామా తృతర కోః స్హమయేన భధషఽదన 

ఏతస్హయసిం న శ్హయమ చించలణావత్ సథతిిం సథరహమ్ 

ఒ భధషఽదధా! షభభాఴభునగూరిచ తూఴప ఙ నున ఈ యోగభుయొకక సథయసథతితు భనశ్హచించలయ 
కహయణభున ణ యౌసకొనలేకతధాిన.  
 

శ్రీ ఫలథేఴ విథాయబూశణ – దస్హసదాయ రణాయ వహషయణ ేసాథ ిఇతి దరహవహషః. కశిభాయగమ ైన రతోి థావరహధే 
భనషలో తుయౌఙేవహడు దరహవహషడు. 
 

శ్ర ీకాశుదతో బయథావజ – బగఴింతణడు తృ ిందడాతుకీ, ణ లతషకోఴడాతుకీ, ఙేయుకోఴడాతుకీ, తులతపకోఴడాతుకీ 
కశిమ ైనవహడు. కహతు తుజమ ైన బకతో తుకూ షలబుడు. ఈ భాఴింలో శ్రీ కాశుదతోబయథావజ ఈ ధాలతగు 
ధాభాలనఽ ఇలా వహయఖ్ాయతుింఙాయు.  
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783. దయోబః –  దఃఖ్నే లభోయ భాదవగే ఆరహధక ఃై ఇతి దయోబః. కొథేితృహటి మతిింణో ఆమనన 
ఆరహదిింఙేవహరికూ లభిించడిం కశిమ ైనవహడు దయోబుడు. 
 

784. దయగభః – దఃఖ్ేన ఆమాసేన గభయణ ేజఞో మమణ ేభింతభతిభాథభిః ఇతి దయగభః. ఫుథేిభింతణలత 
కహకతిండా ఆమనన అధేవష్ింఙేవహరికూ ఆమన ణ యౌమరహడు గనక దయగభుడు. 
 

785. దయగ ః – దఃఖ్నే గభయణ ేతృహర మణ ేఅ-తీఴర షింవగే ఃై ఇతి దయగ ః. తీఴరమ ైన ఉథేవగిం లేకతిండా ఆమనకోషిం 
మతిిింఙేవహరికూ అిందరహతువహడు దయుగ డు. 
 

786. దరహవహషః – దఃఖ్ేన ఆవహషమణ ేసాథయే అషభాహణి ఃై ఇతి దరహవహషః. దాయనింలో తుభగుిలత 
కహతువహరికూ సాదమింలో తులఴడు గనక ఆమన దరహవహషడు. 
 

శ్రీ షతయథేవో వహసశఠ , ఇతయుల వహయఖ్యలత – 

 

783. దయోబః 
శ్రీ వహసశఠ  – బగవహనడు అతుిింటా, అింతటా ఉధాిడు. భనిందరిలో ఉధాిడు. భన రతితు వెనకహ అషలత 
వకూో ఆమధే. అయధాగహతు ఆమన షవయూిం ణ లతషకోఴడిం అస్హధయిం. జీఴపడుకూ తన జనన భయణాల 
గురిింఙే ణ యౌమద. ఇక బగఴింతణతుగురిించి ఏమ ణ లతషో ింథి? భాయకిండేముతుఴింటి చియింజీఴపలకే 
బగఴింతణతుగురిించి షింయయుింగహ ణ యౌమలేద. కనక బగఴింతణడు దయోబుడు. 
 

784. దయగభః 
శ్రీ షతయథేవో వహసశఠ  – బగఴింతణతు గుణాలత ఆమన షాష్ిలో రతిబిింబిషో ింటాయ. బగఴింతణడు 
భనిందరిలోన భనణో ఉధాిగహతు అిందనింత దఽయింలో ఉధాిడు. అలా ఆమన దయగభుడు. ఈ 
వరీయింనిండు జీఴపడు ఫమటకత తృత యేటపడు వరీరహతుి వెింట తీసకొతు వెళళలేడు. దయగభణావతుకూ ఇథి క 
ఉథాసయణ. 
 

శ్రీ ఫలథేఴ విథాయబూశణ – దః స్హదేన ఉతుశద్ విఙారణే గభయణ ేఫుధయణ ేఇతి దయగభః. ఉతుశతణో ల 
అధయమనిం, విఙాయణ అధే కశిమ ైన భాయగింథావరహ ణ యౌమఴఙేచవహడు దయగభుడు. 
 

785. దయగ ః 
శ్రీ వహసశఠ  – బగఴింతణడు అనింతణడు. రమతిిింఙే వకూోతుఫటిి ఆమనగురిించి భరికొింత ణ యౌసకోఴచచన 
గహతు షింయయుింగహ ణ లతషకోఴడిం స్హధయిం కహద. భానఴపల అింతఃకయణలే వహరి రిమతణలత.  
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శ్రీ షతయషింధ మతిరహజ – దరతగ  దఃఖ్మ్ గభమతి థ ణైాయన్ రతి ఇతి దయగ ః. దశణి ల ైన రహక్షషలకత దఃఖ్ిం 
కయౌగిింఙేవహడు ‘దయగః’. 
 

శ్రీ ఫలథేఴ విథాయబూశణ – గ  ై- వఫేే - తృహడుట. ణ లతషకోఴడాతుకూ కశిమ ైన స్హభగహనిం ఆ థేఴపతుగురిించి 
కీరిోషో ింథి. 
 

786. దరహవహషః 
శ్రీ వహసశఠ  – బగఴింతణడు అతుిఙతటాో , అతుిింటా ఉింటాడు. కనక ఆమన తువహషిం ఇథి అతు ఙ ుడిం స్హధయిం 
కహద. అింతరకి్షమ్ ఉణోదయమ్ థఴిమ్ మవచకే ీభూరహే నమ్ తస ైమ జయేష్హఠ మ ఫరసమణ ేనభః (అధయవ వేదభు 
10.7.32). ఫరసమభునకత బూమయే నఠభు. గహయౌ ఉదయభు. ఆకహవమే శ్యషస. అటిి ఫరసమభునకత 
నభస్హకయభు. 
 

శ్రీ వహసశఠ  ఙ నున భరొక అయథభు – దయగతభన తృహర ణ ఴయగమ్ మతాఴయఴషథమ్ దఃఖ్మ్ అనబఴింతమ్ 
ఆవహషయతి ఇతి దరహవహషః. తూయు, గహయౌఴింటి కతూష జీఴధాఴషరహలతకూడా అిందఫాటటలో లేతు తృహర ణుల 
జీఴధాతుకూ కూడా తగు ఴయఴషథన ఏరహుటట ఙేసనవహడు దరహవహషడు. 
  
787. దరహరిహా 

- దశణి ల ైన వతణర ఴపలన నశ్ింజేమువహడు. 
- బకతో లభనషసలలో దరహలోచనలన నశ్ింజేమువహడు. 

ఒిం దరహరిఘని  నభః 
 

787నిండు 810ఴయకత ధాభభులన శ్రీ బటటి లత ఫుథాే ఴణాయయింగహ వహయఖ్ాయతుింఙాయు. 
 

దర్ - ఆ - అరి - హా = ఙ డు - షింయయుభుగహ - వతణర ఴపలన - ధావనిం ఙేముట. 
దఃఖ్మ్ షభింణాత్ అయుమతి తృహర మతి ఇతి దరహరి, దరహరిః ణాన్ సతోు ఇతి దరహరహిా. దఃఖ్భు 
కయౌగిింఙేవహయు ఙ డువతణర ఴపలత. అలాింటి ఙ డువతణర ఴపలన యరిోగహ ధావనిం ఙేసేవహడు ‘దరహరిహా’. 
 

శ్రీ బటటి ల వహయఖ్య – బగఴింతణడు దశణి ల ైన అషయులన వేదవిభుఖ్లన ఙేస వహరితు ఫలహీనలన 
ఙేస్హో డు. ఇిందకత శ్రీ బటటి లత విశణు పరహణభు (3.18.34)నిండు ఉథాసరిింఙాయు.  
భామామోహయన ణ ేథ ైణాయః రకహర ైః ఫసుభిః షథా 
ఴపయణాథ నణా మతా ధెైష్హిం తరయీమ్ కశ్చత్ ఆరతచమత్ 

సణావచ ణऽేషరహ థేవెఃై షధామయగ రిింతినః 
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అషయులన అధేక యకహలతగహ మోహిింజేమగహ వహయిందయూ వేదభాయగభున ఴదయౌ బరశణి లమాయయు. 
స్హధభాయగ విరతధలమాయయు. అపుడు వహయు షలబింగహ థేఴతలఙే చింఫడాు యు. 
 

ఇకకడ అయథిం ఙేషకోఴలసన విశమిం – వేథానష్హఠ నింఴలన రహక్షషలత కూడా షతఫయౌణాలన తృ ింథి 
ఫలఴింతణలౌణాయు. రహఴణాదలత తషస, మాగభుఴింటి కహయయభులథావరహ వకూోభింతణల ై లోకహలన 
ఫాదిింఙాయు. అలాింటపుడు బగఴింతణడు ముకూోణో వహరితు న డణరో ఴ టిిించి వేథాలనిండు విభుఖ్లన 
ఙేశ్హడు. 
 

భామామోహాయోऽమమ్ అఖిలాన్ థ ణైాయధాతనా్ మోసయశయతి 

తణోఴదాయ బవిశయతోు వదేభాయగ ఫహశికాతః 
సథణౌ సథతషయ మ ేఴదాయ మాఴింతః రిింతనిః 
ఫరసమణో యऽేదకిహయషయ థేఴథ ైణాయథకిహః షరహః – విశణు పరహణభు 3.17.42,43 

ధా భామామోసభమమ ైన యూభు థ ైతణయలన మోహితణలన ఙేషో ింథి. వహయు వేదభాయగభునిండు 
వైెథొలగుణాయు. అపుడు వహరితు ణేయౌకగహ సతిం ఙేమఴచచన. ఎిందకింటే రహక్షషలతగహతూ, థేఴతలతగహతూ, 
ఇతయులతగహతూ వేదభులకత ఴయతిరేకమ ైనవహయు ధా వకూోకహయణింగహ నశ్స్హో యు. లోకయక్షణాయేిం ధేతులా ఙేస్హో న. 
 

ఈ వహయఖ్య షిందయభింగహ శ్రీ బటటి లత రణేయకింగహ ఫుథాే ఴణారహతుి నేరొకధాియు. ఇదమ్ థౌయోతయమ్ అతృహర నష 
తృహవిశయ ేరమచిన్ ఫుథాే ఴణాయమ్ తుమచితి దరహరి-హా. (787నిండు 810ఴయకత ధాభభులన శ్రీ 
బటటి లత ఫుథాే ఴణాయయింగహ వహయఖ్ాయతుింఙాయు.) 
 

శ్రీ వి.వి. రహభానజన్ తియువైెమోళి (5.10.4)నిండు ఉథాసరిింఙాయు – తూఴప ఫుథాే థి అఴణారహలలో అవైెథిక 
ధరహమతుి ఫో దిించడిం, అభాణాతుి ింఙే విశమింలో మోహితుగహ షయులన మోహిింజేమడిం – ఇఴతూి 
ధా సాదమాతుి కరిగిస్హో య. స్హవమీ! తూవీ నలన ఎిందకత ఙేషో ధాిఴప? 
 

స్హవమ థేశ్కన్ దమావతకభు 47 – భామాశ్హస్హో ా ణయన దభయతణమ్ తవతరరని రతీతృహన్. తూ బకతో ల 
వతణర ఴపలన అదపలో ఉించడింకోషిం తూఴప భామా శ్హస్హో ా తుి కూడా పటిిింఙాఴప. 
 

కౌష్తకీ ఉతుశత్ 3.9 – ఏశ ఉ ఏవెనైమ్ అస్హధకయమ కహయమతి తమ్ మభదో తుతూశణే. ఆమన వహరితు 
షతకయమలనిండు దఽయింఙేస వహరి ధావధాతుకూ కహయణభ్ణాడు. 
 

శ్రీ షతయథేవో వహసశఠ  – దరహరి అనగహ భన భనషసలో ఉని దరహలోచనలత. దయమతిః ణామ్ సతోు ఇతి 
దరహరహిా. బగఴింతణతు వయణుజొచిచణే దరహలోచనలన ధావనిం ఙేస్హో డు. తతసవితణరవిరణేయమ్ బరతగ  థేఴషయ 
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దీభహ ిదయిో యో నః రఙతదమాత్.  అధే భింతరిం థావరహ భనిం భన దరహలోచనలన సరిింఙేలా యజ 
జయుపతణధాిభతు శ్రీ వహసశఠ  షఽచిింఙాయు. 
 

శ్రీ చినమమానింద – బగఴింతణడు కయుణాభముడ ై భనలోతు రహక్షష భావహలన ధావనిం ఙేస్హో డు.  
 

శ్రీ కాశుదతో బయథావజ – డోలమణ ేఉణేక్్షమణ ేధయమభారతగ య ఃై  ణ ేదలాః,  థేలా ఏఴ దరహః, ణ ేశ అయమః 
ఇతి దరహయమః, ణాన్ సతోు దరహరహిా. (దలా - ఉణ్ేక్షనే - చయౌించట, ఊగుట). ధయమభాయగభున 
బరశణి టిిింఙేవహయు వతణర ఴపలత. అలాింటి వతణర ఴపలన ధావనిం ఙేసేవహడు ‘దరహరిహా’. 
 

శ్రీ ఫలథేఴ విథాయబూశణ – దష్హి రమి్ రతిగచితోు ఇతి దరహరిణః కహభాదమః ణాన్ సతవహన్ ఇతి తతర 
స్హహామయకహరణిావత్ న అతికశిమ్ ఇతి అయథః. బగఴింతణతు దమఴలన కహభాథి వతణర ఴపలన జయించడిం 
కశిింకహద అతు అయథిం. 
 

 

 

(1) శీ్ర నయసింసన్ కాశుభాఙార ిఆింగో యచనకత ఇథ ిణ లతగు అనవహదభు.  
(2) బగఴథీగ త శ్లో కభుల ణాతుయయభు గీణాన రస్, గతయఖ్యర్ రచయణనిండు.  
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వుభ ాంగో ఱోకస్సయాంగః శతాంతణశోాంతణళయధనః |  
ఇాందరకరసా భహాకరసా కఽతకరసా కఽతాగభః || (84) 

 

 
 
 

 

788. వుభ ాంగః 
- అశయుఱన మోశ ాంచి, ళాంచిాంచ ాంత శమోాషనకయమ ైన యూాం కలిగినలసడు. 
- తుజమ ైన బకతో ఱత ఆమన దిళయభాంగల విగహీాతుి ధాయతుస్సో యు. 
- బక్తోతో స్సధన చ వేలసరిక్త అషసట ాంగయోగభున శపఱాం చ వేలసడు. 
- అాందమ ైన నడక కఱలసడు. 
- తన శాందయ భాంగల యూాంతో అాంతట  శదా లసయహాంచినలసడు. 
- విఴవాంఱో అతుిాంటితూ అాందాంగస నడిేలసడు. 
- ళసశోరభుఱటో, గుయుళచనభుఱటో విళసవశాంఱ ాంటి వుబగుణాఱన తన బకతో ఱకత కఱతగజైవేలసడు. 

ఒాం వుభ ాంగసమ నభః 
 

ఈ నాభాం ర ాండుభ యుో  ళశో ాంది. 
63ళ ళలో కభు. 593ళ నాభభు. వుభ ాంగః – వుభ ాంగః ళసాంతిదః శరషసట  కతభుదః కతళఱేఴమః 
84ళ ళలో కభు. 788ళ నాభభు. వుభ ాంగః – వుభ ాంగో ఱోకస్సయాంగః శతాంతణః తాంతణళయధనః 
‘అాంగభు’ అనగస ఏద ైనా వివమాంఱో క భ గాం, ఴరీయాంఱోతు క అళమళభు, భుఖ్యమ ైన వివమాం – 

ఇఱ  అరసా ఱతనాియ. 
 

శ్రీ బటటట ఱ లసయఖ్యఱత –  
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63ళ ళలో కభు. 593ళ నాభభు. వుభ ాంగః – బకతో ఱ అయహతఱనఫటిట లసరిక్త బగళాంతణడు పఱభుఱన 
రస్సదిాంచ గుణభున క్ీరిోాంచ  నాభభుఱ శాందయభాంఱో శ్రీ బటటట ఱత ఈ నాభ తుి లసయఖ్ యతుాంచాయు. ఇకకడ 
‘అాంగభు’ అనగస ‘భ గభు’ అని అయాాంఱో, బకతో ఱకత బక్తోస్సపఱయాం తుమితోాం అషసట ాంగయోగ భ యగభున 
రస్సదిాంచినలసడు వుభ ాంగుడు. 
 

84ళ ళలో కభు. 788ళ నాభభు. వుభ ాంగః – ఈ నాభభున శ్రీ బటటట ఱత ఫుదాధ ళతాయయాంగస చ తృసాయు. 
అశయుఱన శమోాషనయచి, లసరితు ెడభ యగాంఱో నడిహాంచడాం ఎఱ ? కథమ్ తాన్ అనరవివఠ ః? వుభ ాంగః. 
అతుివిధాఱ లసరితు నమిాాంచ  యూాంతో. 
భ మ మోషన లఴేేణ విరఱభ యశరసనహ 
అనరవివటస్సో క్యయస్ౌ వుభ ాంగ ఇతి కథయత  
రసక్షశఱతో నభాదగినలసడు అతుహాంచక్ొతు, భాంచిలేవాంఱో లసరితు ళాంచిాంచి, లసరిఱో రలేశాంచిలసరితు 
మోశభు చ వేలసడు. వుభ ాంగుడు. 
 

శ్రీ ఴాంకయుఱ లసయఖ్యఱత –  

63ళ ళలో కభుఱో వుభ ాంగః – శాందరమీ్ తనమ్ ధాయమన్ వుభ ాంగః. శాందయమ ైన ఴరీయభు ధరిాంచినలసడు 
వుభ ాంగుడు. 
 

84ళ ళలో కభుఱో వుభ ాంగః – ళలబన ైః అాంగ  ః ధ యమతావత్ వుభ ాంగః. వుబకయమ ైన అాంగభుఱత కలిగిముని 
యూభుతో ధాయతుాంఫడులసడు వుభ ాంగుడు. 
 

ఇఱ  84ళ ళలో కాంఱోతు ‘వుభ ాంగః’ నాభభున శ్రీ బటటట ఱత కటలేవాంగసన, శ్రీ ఴాంకయుఱత బకతో ఱత ధాయతుాంచ  
యూాంగసన లసయఖ్ యతుాంచాయు. బకతో ఱ ఴతణర ళుఱన నాఴనాం చ మడాతుక్ొకటి, బకతో ఱ ధాయనాంక్ొయకత భరొకటి 
అనక్యళచున. 
 

రసభ మణాం ఫ ఱక్సాండఱో లసల్మాక్త నాయదడితు ఇఱ  అడిగసడు – ఈ రాంచాంఱో గుణళాంతణడు, 
వీయయళాంతణడు, ధయాజ్ఞు డు, కఽతజ్ఞు డు, శతయలసకయభు కఱలసడు, దఽఢళరతణడు ఎళయు? అాందకత జలసఫుగస 
నాయదడు చ హాన భూడు ళలో క్సఱత. ఫ ఱక్సాండ 1-9, 10, 11: 
ఫుదిధభ న్ తూతిభ న్ లసగీా  శ్రీభ న్ ఴతణర ఫయహణః 
విుఱ ాంస్త  భహాఫ షృః కాంఫుగీలీో భహాషనః 
భషో యస్త క భశషేసవస్త  గూఢజతణర ః అరిదభనః 
ఆజానఫ షృః శశయః శఱఱ టః శవికభీః 
శభశసభవిబక్సో ాంగః వహిగధళయుః రతాలసన్ 

నళక్షా విళసఱ క్షో ఱక్షమా లసన్ వుబఱక్షణః 
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(శ్రీభ న్ ఎస్.టి.హ.వి. క్యనతృసాచాయుయఱతగసరి అనలసదభు): అతడు రఴశోభయన ఫుదిధ  గఱలసడు. తూతి 
గఱలసడు. ఉతోభభయన భ టఱత గఱలసడు. అఖ్ాండమ ైన ఐఴవయయభు గఱలసడు. ఴతణర ళుఱన 
ళధిాంచలసడు. ఉనితభుఱగు భూుఱత గఱలసడు. గొా చ తణఱత గఱలసడు. ఴాంఖ్భుళాంటి కాంఠభు 
గఱలసడు. ఉనితభయన చ క్తకలళు గఱలసడు. అతడు విళసఱభగు రొభుా గఱలసడు. గొా ధనశస 
గఱలసడు. కాండచ  ఫలివహ కనఫడనటిట భూుఱ శాంధి ఎభుకఱత కఱలసడు. ఴతణర ళుఱ నణగదరరకతకలసడు. 
మోక్సలిళయకత తొృ డళయన చ తణఱత గఱలసడు. భాంచి ఱక్షణభుఱతో కూడిన శయశస కఱలసడు. 
వుబఱక్షణభుఱత గఱ నదయు గఱలసడు. ళలబనభగు నడక గఱలసడు. అతడు మిక్తకలి తొృ డుగుగసతు, 
తొృ టిటగసతు క్సక శభభయన ఴరీయభు గఱలసడు. శెచుతగుగ ఱత ఱేక శభభుగస విబజాంఫడిన 
అళమళభుఱత గఱలసడు. మ యుగుతోకూడిన ళన ిగఱలసడు. గొా రసకభీభు కఱలసడు. ఫలివహన 
రొభుాగఱలసడు. విళసఱభగు నేతరభుఱత గఱలసడు. రఴశోభయన క్సాంతిగఱలసడు. భాంగలకయభగు 
ఱక్షణభుఱత గఱలసడు. 
 

శాందయక్సాండభు 35ళ శయగభు 9నాండి 22ళ  ళలో కభు ళయకత షనభాంతణడు శ్రీవుభ ాంగుడ ైన శ్రీరసభుతు 
అాందభున వతభాకత ళరిుాంచి చ ెాన. ఇాందకత క క్సయణభు తాన  తుజమ ైన రసభదతనతు వతకత 
నభాకభు కలిగిాంచటకత. భరొక క్సయణభు శ్రీరసభుతు ళయునభు వతభాకత ఆనాందకయభు. 
 

శ్రీ ఫఱద ళ విదాయబూవణ –  

వుభ తు దయశక్సనామ్ భాంగఱోతాాదక్సతు అాంగసతు 

చయణ ళదన నమనాదతీు మశయ ఇతి వుభ ాంగః 
బగళాంతణతు తృసదభుఱత, భుఖ్భు, కనిఱత, శభశో అాంగభుఱత ఆమనన ధాయతుాంచ లసరిక్త 
వుబకయభుఱత గనక ఆమన వుభ ాంగుడు. 
 

శ్రీ శతయద లో లసవహవఠ  ‘అగి’ - గతౌ - ల లళుట – అనే ధాతణళు ఆధాయాంగస భూడు అరసా ఱత చ తృసాయు – 

(1) ళలబభ నో అాంగతి - గచఛతి మః శ వుభ ాంగః. శాందయమ ైన నడక గఱలసడు వుభ ాంగుడు. (శ్రయీాంగాం 
ెయుభ లళు ఉతసళాంఱో వహాంషగతి, గజగతిళాంటి నడకఱ రదయశన ఉాంటటాంది.) 
(2) అాంగనమ్ - శయవక్సలికమ్ స్సయవద శకమ్ చ లసయనమ్; వుబమ్ అాంగనమ్ మశయ శ వుభ ాంగః. తన 
వుబకయమ ైన యూాంతో అాంతట  లసయహాంచి ఉాండ లసడు వుభ ాంగుడు. 
(3) ళలభ మన్ జగత్ గభమతి ఇతి వుభ ాంగః. జగతణో న చకకగస నడిహాంచలసడు వుభ ాంగుడు. 
 

శ్రీ ఫఱద ళ విదాయబూవణ – అాంగమతి - కలిగిాంచన, అనే అయాాంఱో, 
వుభ తు గుయుళసస్తో ో కో విళసవశ శవి ఆస్సవశన 

ఱక్షణాతు అాంగమతి ఉతాఱాంబమతి ఇతి వుభ ాంగః 
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ళసశోరభుఱటో విళసవశభు, గుయుళుఱటో విళసవశభుళాంటి వుబఱక్షణాఱన తన బకతో ఱకత బగళాంతణడు 
కలిగిాంచన గనక ఆమన వుభ ాంగుడు. 
 

789. ఱోకస్సయాంగః 
- ఱోకాంఱో భనడాతుక్త ైెైె భ రసగ ఱత (భోగ, మోక్ష భ రసగ ఱత) ఉద శాంచినలసడు (ఱోకస్సయభు చ హానలసడు). 
- ూళుఱఱోతు భకయాందాతుి తణమ ాద (స్సయాంగభు) గశీ ాంచినటటో గస ఱోకస్సయభు త లివహనలసడు. 
- లేదభుఱ స్సయమ ైన రణళభుదావరస తొృ ాందదగినలసడు. 
- బక్తోచ  ఆకరిషతణడ ైనలసడు. 
- మోక్షభుతుచులసడు. జాు నఱత ఆమనన క్యయుకతాంట యు. 
- బకతో ఱత ఆమన వుబగుణభుఱన క్ీరిోాంచ దయు. 

ఒాం ఱోకస్సయాంగసమ నభః 
దావయక్సతియుభఱఱో ఫుదధ తు విగీషాం 

విక్ీడమి నాండ ి

 

శ్రీ బటటట ఱ లసయఖ్య – ఱోక్ ైమత్ స్సయమ్ తత్ గచఛతి ఇతి ఱోకస్సయాంగః. 
లేదాఱకత దయమ ైనది, భరిము ఱోకజీళనాతుక్త తగినది అయన 
తాతాకలికవిధానభు (ఱోకస్సయభు – భోగభు, మోక్షభు) 
ఫో ధిాంచినలసడు ఱోకస్సయాంగుడు. ర ాండ  వివమ ఱత భుఖ్యభతు 
ఆమన (ఫుదాధ ళతాయాంఱో) ఫో ధిాంచాడు. (1) జీవితాం ఆనాందాంగస 
గడడాం (2) చిళరిఱో మోక్షాం తొృ ాందడాం. కతయువవమ్ భభ లసక్సయతు 
మద ిభుక్తోమ్ అభీవట థ (వివణు ురసణభు 3.18.5). భుక్తో క్సలసఱాంటే 
నా భ టఱ రక్సయాం నడళాండి. ఫుదాధ ళతాయాం గురిాంచి ూరిో 
అళగసషన క్ొయకత వివణు ురసణభు 3.17, 318 అధాయమ ఱత చదలసలి 
(అతు శీ్ర కఽవుభ చార ిలసర ళసయు) 
నాయమ నేతాం మతాసయాం భోగ తురసవణ ళయోమ చ 

ఱోక్ ైతదచఛతి శదా ఱోకస్సయాంగ ఈరితః 
రసక్షశ శాంహారసతుక్త తగినటటళాంటి నాయమమ ైన భోగ, మోక్ష స్సధనాఱత త లివహనలసడు ఱోకస్సయాంగుడు. 
 

శ్రీ నభ ాఱవవయు. తియువియుతోమ్ 96 – తుని ఆరసధిాంచట క్ొయకత తూలే ఆనేక భ రసగ ఱత రస్సదిాంచాళు. 
లసటిఱో క్ొతుి యశాయ వియుదధమ ైనవి కూడాన. తూలే అనేక ద ళతఱన శఽఴహటాంచాళు. క్సతు ఎళయూ తూకత 
శరిరసయు. 
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శ్రీ ల ాంకటస్సవమి ర డిడమ ర్ – ఈ అనేక భ రసగ ఱఱో క్ొతుి రత యక్తాంచి రసజశ తాభశ రళఽతోి కలిగినలసరిక్యశాం 
ఉద ేశాంఫడాడ య. 
 

శ్రీ ఴాంకయుఱ లసయఖ్యఱత – శ్రీ ఴాంకయుఱత ‘ఱోక-స్సయ-అాంగ’ అనే దవిబజన ఆధాయాంగస ర ాండు అరసా ఱత చ తృసాయు. 
 

(1) ఱోక్సనామ్ స్సయమ్ స్సయాంగళత్ బఽాంగళత్ గఽహాు తి ఇతి ఱోకస్సయాంగః. ఱోకభుఱ స్సయభున స్సయాంగభు 
అనగస తణమ ాదళఱగ గశీ ాంచలసడు ఱోకస్సయాంగుడు. 
 

(2) ఱోక స్సయః రణళః, త న రతితోళయ ఇతి ఱోకస్సయాంగః. ఱోకభుఱ స్సయభు రణళభు (లేదభుఱ స్సయభు). 
అటిట రణళభు దావరస అాందలసడు ఱోకస్సయాంగుడు. 
 

శ్రీ శతయద లో లసవహవఠ  ర ాండు అరసా ఱత చ తృసాయు – ఱోక్ - దయశనే - చచట; ఴఽ - గతౌ - ల లళుట; అాంగ - 
ల లళుట. తృసణితు శతరభు 3.3.17 రక్సయభు ‘స్సయః’ అనగస క్ైచోట ఉాంటూ (కదఱకతాండా ఉాంటూ) ల ఱళుది 
(ఴఽ-వహారౌ). ఉదాషయణకత చాందన స్సయభు. వహారో బళతి ఇతి స్సయః. క్సఱాంతో కదఱతుది స్సయభు, అనగస బక్తో అతు 
శ్రీ లసవహవఠ  విళరిాంచాయు. ఱోక్ ైస్సరో బగళతి ేరభ . ఇఱ ాంటి తుఴుఱమ ైన బక్తో బగళాంతణతుల ైే ల లళతణాంది.  
ఱోకస్సయాంగః, ఱోక స్సయః తద్ గచఛతి - తృసర తృత ితి, తత్ రతి ఆకఽషతట  బళతి ఇతి ఱోకస్సయాంగో వివణు ః.  
(1) ఱోకస్సయమ ైన బక్తోక్త ఱక్షయమ ైన వివణు బగలసనడు ఱోకస్సయాంగుడు. 
(2) బక్తోటో ఆకరిషాంఫడ  వివణు బగలసనడు ఱోకస్సయాంగుడు. 
 

శ్రీ శతయశాంధ మతిరసజ – ఱోక - శః - యాంగః ఱోకస్సయాంగః; శన్ - దానే - ఇచుట;  యాంజ్ - రసగై ఇవటడుట. 
ఱోకమ్ ల కైతాంఠసద ిఱోకమ్ శనోతి దదాతి ఇతి ఱోక స్సః, యాంజమత  జాు తునః అతర ఇతి యాంగః, ఱోక స్సః అస్ౌ 
యాంగఴు ఇతి ఱోకస్సయాంగః. ఱోకభు అనగస ల ైకతాంఠభున ఇచులసడు ‘ఱోక స్సః’. భరిము జాు నఱత అటిట 
ఎళరిటో బక్తో కలిగిముాందరో అతడు ఱోకస్సయాంగుడు.  
 

శ్రీ ఫఱద ళ విదాయబూవణ – ‘స్సయాంగభు’ అనగస ఴాంఖ్భు, క శాంగీత లసయదయభు అనే అరసా ఱత కూడా 
ఉనాియ. ఱోక్సః షరబికోజనాః స్సయాంగస మోనోదవతద్ గుణా గసమక్స మశయ శ ఱోకస్సయాంగః. షరిబకతో ఱత 
(ఱోకతఱత) ఎళరి భాంగలగుణాఱన క్ీరిోస్సో రో అతడు ఱోకస్సయాంగుడు. 
 

790. శతనో ః 
- అశయుఱన టిట ఫాంధిాంచి ఉాంచడాతుక్యశాం ఫఱమ ైన తరా లళుని ళఱ కలిగిమునిలసడు. 
- తననాండి విఴవభున విశోరిాంజైవహనలసడు. 
- ఫరషాళాంటి ఉతోభ శాంతానభు కలిగినలసడు. 
- మ దళళాంఴాంఱో ుటిట ఆ ళాంళసతుి ళరిధఱోజైవహనలసడు. 
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84ళ ళలో కభు - 6 ళ ేజీ 

ఒాం శతనోల ేనభః 
 

‘శ’ అనేది ఉశయగ. ‘తనో ’ దభు ‘తన’ అనే ధాతణళునాండి ళచిుాంది. తన - విస్సో రై - లసయహాంచట, 
ల లళుట. ‘తనో ’ అనగస దాయభు, తీగ ళాంటి అరసా ఱతనాియ. 
 

శ్రీ బటటట ఱ లసయఖ్య – శ్రీ బటటట ఱత ‘తనో ’ అనగస ‘దాయభుఱ ళఱ’ అనే అయాాంఱో లసయఖ్ యతుాంచాయు. దవణట ఱన 
ళఴయచక్యళడాతుక్త, లసరతిు టిటముాంచడాతుక్త అాందమ ైన భరిము ఫఱమ ైన ళఱ (బగళాంతణతు తుయాఱమ ైన 
ధాయనయూభు) కలిగిమునిలసడు శతనో ళు. శ్రీ బటటట ఱత 787నాండి 810ళ నాభభు ళయకత 
ఫుదాధ ళతాయయాంగస లసయఖ్ యతుాంచాయతు గభతుాంచదగున. 
తాంతణః కఽతిరభ ళసాంతాయద ియూశోదరషణామ ల  ై 
శతనో ః ళలబనవయేతి శతృసో రోు  దోవనాఴకః 
రసక్షశఱన ళఴయచక్యళడాతుక్త అనేక యూభుఱత ధరిాంచినలసడు. ఈ నాభభు శతృసో క్షరీభాంతరభు. 
దోవనాఴకభు. ఒాం శతనోలే నభః. 
 

శ్రీ ఴాంకయుఱ లసయఖ్య – ళలబనః తనో ః వివోయుః రాంచోऽశయ ఇతి శతనో ః. దీతుక్త అనలసదకతఱత ర ాండు విధాఱ 
అరసా ఱత చ తృసాయు. (1) విఴవభాంతట  అాందభుగస విశోరిలోినలసడు (2) ఆమననాండి శభశో జగతణో  విశోరిలోినది 
(ఉాండనాండి దాయుతృత ర గు విశోరిలోినటటో గస). 
 

శ్రీ శతయద లో లసవహవఠ  – (తన - విస్సో ర)ై తనయత ఇతి తనో ః, ళలబన తనో ః మశయ శ శతనో ః వివణు ః, ళలబనమ్ 
తనయత  విఴవమ్ యనే శ శతనో  ఇతి అయాః. శఽఴహటనాండి రలమాందాక్స శభశోభు ఆమననాండి విశోరిశో నే 
ఉాంటటాంది. ఉదాషయణకత భుశలి జీళుఱత భయణిాంచడాతుక్త భుాంద క్ొీతో జీళుఱత ుటటడభు. ఇఱ  
ఆమననాండి విఴవాం విశోరిఱతో తణాంటటాంది. అఱ  విఴవభాంతా చకకగస లసయహాంజైవహన వివణు లే శతనో ళు.  
 

శ్రీ శతయశాంధ మతిరసజ – ళలబనః తనో ః చతణయుాఖ్ ద ిశాంతానో మశయ శ శతనో ః. ఫరషాళాంటిలసయు తన 
చకకన ైన శాంతానభుగస కలిగినలసడు ‘శతనో ః’. 
 

శ్రీ అనాంతకఽవుళసవహో ర – ళశద ళుతు శతణతుగస జతుాాంచి మదళాంఴభున ళరిధఱోజైవహనలసడు శతనో ళు. 
 

791. తనో ళయధనః 
- శాంస్సయఫాంధనాఱన (తాంతణళుఱన) భరిాంత దఽఢాంగస చ వేలసడు. 
- తననాండి విశోరిాంచిన జగతణో న క్సతృసడ లసడు. 
- తాన శఽజాంచిన జగతణో న తనమాంద  విల్మనాం చ శక్ొనేలసడు. 
- ళశద ళుతు ళాంఴభున రదయభ ిదఱదావరస ళఽదిధచ వహనలసడు. 
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ఒాం తనో ళయధనామ నభః 
 

‘ళయధన’ అనే దాం ‘ళఽధ్’ (ళఽదౌధ ) అనగస ‘ెయుగుట’ అనే ధాతణళునాండి ళచిుాంది. కనక ఈ నాభభున 
ఇాంతకతభుాంద నాభభు ‘శతనో ః’కత తొృ డిగిాంుగస భ విాంళచున. 
 

శ్రీ బటటట ఱ లసయఖ్య –  

ఏళాం తృసయూచిభః అాంశభయుళ 

శాంస్సయ తనో మ్ శనోనోతి ఇతి తనో ళయధనః. 
ఈ విధాంగస శాంస్సయఫాంధనాఱన (తాంతణళుఱన) ళఽదిధచ వేలసడు. అఱ  తృసకఽతాయఱటో భకతకళన ెాంచి, 
దవణట ఱన, అశయ శవభ వీకతఱన నాఴనాం చ వేలసడు తాంతణళయధనడు. 
అాంవుభః తృసయుచిభః తాంతణః శాంస్సయ నాభకమ్ 

మశసాంతనోతి శదా తాంతణళయధన ఈరితః 
తృసకయాఱమాంద భకతకళన ెాంచతూ, శాంస్సయఫాంధనాఱన భరిాంత దఽఢాం చ వేలసడు. 
ల ైదికకయాఱకనాి అల ైదికకయాఱన చ వహనటోయత  పలితభు ఎకతకళగస ఉాంటటాందతు నమిాాంచి 
శాంస్సయఫాంధనాఱన ఫ గస ెాంచ లసడు తాంతణళయధనడు. 
(ఈ యచనఱో క్ొతుి నాభ ఱకత శీ్ర బటటట ఱ లసయఖ్యన విళరశిో  శభ యు క్ై విధమ ైన ర ాండు ళలో క్సఱత  ఇళవఫడాడ య. లసతుఱో కటి 
డా. క్యీ వి తృసయాస్సయధ ి‘శీ్రక్  ళఱయ స్సయధ’ిఱో ఉదాషరిాంచినది. భరొకటి శీ్ర కఽవుభ చారి తభ ఆాంగో లసయఖ్యఱో ఉదాషరాించినది) 
 

శ్రీ బటటట ఱత గీతనాండి, వివణు ురసణభునాండి ఉదాషరిాంచాయు. 
తానషాం దవివతః కూీ రసన్ శాంస్సరైవణ నరసధభ న్ 

క్షతిృసభయజశరభవుభ న్ ఆశరఴీయేళ యోతువణ – గీత 16.19 

అటటో  ఇతయుఱన ద వఴహాంచ తృసతృసతణాఱన, కూీయుఱగైన నరసధభుఱన భ టిభ టిక్తతు ఈ శాంస్సయభునాంద 
అశరీయోనఱఱోనే నేన డలేముచాందన. 
 

తరయవభ యగ శభుతసయగమ్ భ మ మోశనే త ऽశరసః 
క్సరితాశోనామ  హాయశన్ తథాऽనయే తత్రచోదతిాః 
త ైయయనయేऽర ైత ఴైు త యైయనయే ర ైచత  – వివణు ురసణభు 3.18.32 

అఱ  భ మ మోశ తణఱగైన అశయుఱత లేదవిభుఖ్ఱగై, లసరై గుయుళుఱగై, ఇతయుఱనకూడా ెడతరోళ 
టిటస్సో యు. ఆ కభీాంఱో అాందయూ లేదాఱకత దయభ్తాయు. ఇఱ  బగళాంతణడు తాంతణళయధనడ ై ఫాంధాఱత 
ెాంచతాడు. 
 

శ్రీ ఴాంకయుఱ లసయఖ్య – శ్రీ ఴాంకయుఱత ర ాండు అరసా ఱత చ తృసాయు. 
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(1) తమేళ తాంతణమ్ ళయధమతి ఇతి – తననాండి విశోరిాంచిన జగతణో న క్సతృసడ లసడు (ళరిధఱోజైవేలసడు) 
తాంతణళయధనడు. 
 

(2)  ళయధమతి - ఛ దమతి ఇతి లస తనో ళయధనః. రలమక్సఱాంఱో  జగతణో న తనమాంద విల్మనాం 
చ శక్ొనేలసడు (ఛ దమతి) తాంతణళయధనడు. 
 

శ్రీ అనాంతకఽవుళసవహో ర – ‘శతనో ః’ నాభభు లసయఖ్యన క్ొనస్సగిశో  – రదయభ ిదఱదావరస ళశద ళుతు 
ళాంళసతుి ళరిధఱోజైవహనలసడు తాంతణళయధనడు. 
 

792. ఇాందరకరసా 
- ద ళతఱత, ఇాందర తు క్ొయకత ఈ నఱతూి చ వహనలసడు. 
- ఇాందర తు ఴక్తోక్త క్సయణమ ైనలసడు. 
- తన యమేఴవయతవభు రతిపలిాంచ  నఱత చ ములసడు. 

ఒాం ఇాందరకయాణ ేనభః 
 

ఇాంద్ - యమ ైఴవరైయ - గొా ఴక్తో కలిగిముాండుట; ఇాంద్ - రథభ (‘రసన్’ రతయమభు చ యుుటళఱో). 
‘ఇాందర డు’ అనగస ద ళతఱఱో ఇాందర దవి కలిగినలసడు. శ్రీ బటటట ఱత ‘ఇాందర డు’ అనే అయాాంఱోన, ఇతయుఱత 
‘రధభ’ అనే అయాాంఱోన లసయఖ్ యతుాంచాయు. 
 

శ్రీ బటటట ఱ లసయఖ్య – ఇాందరా ది ద ళతఱ మొయఱన ఆఱక్తాంచి బగలసనడు ఫుదాధ ళతాయాం ధరిాంచాడు. ఇాందకత 
శ్ర ీబటటట ఱత వివణు ురసణభు (3.17.36)నాండి ఉదాషరిాంచాయు – 

తమ్ ఉచః శకఱ ద లసః రణతిృసత ుయశసయమ్ 

రవద నాథ! ద ైత య బమః తార శ  ఇతి ఴయణారిానః 
ద ళతఱాంతా ఆమనకత రణమిలోి ఇఱ  క్యరసయు – నాధా! భభుాఱన అశయుఱనాండి యక్షిాంచభు. తూలే 
ఴయణు. ఈ భ గాం వివణు ురసణాంఱో ఫుదాధ ళతారసతుక్త ఉతృత దాా తాంగస ళశో ాంది. 
 

రనేిాందరా దయయాతమ  ద ైతయశాంహాయ యూకమ్ 

కయా మస్సయవో ాందరకరసా షయషసట రోు  భనయుతోభః 
ఇాందరా ది ద ళతఱత తనన ఴయణుజొచిునుడు లసరితు యక్షిాంచడాంక్యశాం ద ైతయశాంహాయాం చ వేలసడు ఇాందరకయా. ఈ 
నాభభు అషసట క్షరీ భాంతరభు. ళరవీఠమ ైనది. ఒాం ఇాందరకయాణే నభః. 
 

శ్రీ ఴాంకయుఱ లసయఖ్య – ఇాందరశయ కరైా ళ కరసా అశయ ఇతి ఇాందరకరసా, ఐఴవయయ  కరైా తయయాః. ఇాందర తుళఱగ గొా 
గొా క్సయయభుఱత చ వేలసడు ఇాందరకయా. 
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శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో ర – బగలసనడు ఇాందర తు అాంతరసయమి గనక ఇాందర తు కయాఱత బగళాంతణతు కయాఱే. 
 

శ్రీ శతయద లో లసవహవఠ  – ఇాంద్ - యమ ైఴవరైయ; ఇాందార ణ ికరసాణ ిమశయ, యమ ఴైవయయళసలితు కరసాణ ిమశయ శ 
ఇాందరకరసా. బగళాంతణతు క్సయయభుఱత ఆమన యమ ైఴవయయతవభున శచిాంచన. గషీగతణఱన తురేివట 
భ యగభుఱోనాంచట, శయుయతుక్త ఴక్తోనొశాంగుట ళాంటివి. అఱ  ఆమన ఇాందరకయా. 
 

శ్రీ చినామ నాంద – ఎఱోుాడ గొా భాంగలకయమ ైన క్సయయభుఱొనరిాంచలసడు ఇాందరకయా. 
 

793. భహాకరసా 
గొా నఱత చ వేలసడు. 

ఒాం భహాకయాణ ేనభః 
 

ఈ నాభభు ర ాండుభ యుో  ళశో నిది. 
72ళ ళలో కభు. 677ళ నాభభు. భహాకరసా – భహాకమీో భహాకరసా భహాత జా భషో యగః 
84ళ ళలో కభు. 793ళ నాభభు. భహాకరసా – ఇాందరకరసా భహాకరసా కఽతకరసా కఽతాగభః 
 

72ళ ళలో కభుఱోతు ‘భహాకరసా’ –  

శ్రీ బటటట ఱ లసయఖ్య – క్తమీిక్ీటక్సదఱన కూడా కీభభుగస ఉదధరిాంచి శ్రీషరి తన శతుిధానభున 
చ యుుక్ొనన. ఇది గొా తు. కనక ఆమన ‘భహాకరసా’. 
శ్రీ ఴాంకయుఱ లసయఖ్య – భహాజగతణో ళాంటి శఽఴహటక్సరసయఱత చ వేలసడు ‘భహాకరసా’. 
 

84ళ ళలో కభుఱోతు ‘భహాకరసా’ – భషతోు కరసాణ ిమశయ శ భహాకరసా. గొాగొా నఱత చ వేలసడు 
భహాకయా. అయత  ఈ గొా నఱత ఏమిటి అనేది చ ాడాంఱో లసయఖ్ యతఱ అనబళాం భనకత 
అాందతణాంది. 
 

శ్రీ బటటట ఱ లసయఖ్య – బగలసనడు కయుణాభముడు. అయత  రనిఱన క్సతృసడడాంక్యశభు క్యభ యు 
బగళాంతణడు మోశూరితభు అతుహాంచ  క్సరసయఱత చ శో ాంట డు. క్సతు ఇళతూి బకతో ఱ శాంయక్షణాయధభు చ వే 
నాయమమ ైన గొా నఱే. ఏళమ్ రని రతిృసఱనాయాతావత్ దరసచాయ దాండనాయాతావత్ యభ 
క్సయుణకివెయైళ విరఱాంబ శాంబళః, ఏళమ్ నాయమ ళఽతతాో ాత్ భహాకరసా. 
 

రతిరా ణామ స్సధనామ్ వినాళసమ చ దవకఽతామ్ 

ధయాశాంస్సా నారసా మ శాంబలసమి ముగ ైముగై – గీత 4.8 
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శతణాయువణఱన రియక్షిాంచటకతన, దవణట ఱన యూుభ ుటకతన నేన రతిముగభునాందన 
అళతరిాంచచాందన. 
 

శ్రీ ఴాంకయుఱ లసయఖ్య – భహాతోు విమదాదతీు బూతాతు కరసాణ ిక్సరసయణ ిఅశయ ఇతి భహాకరసా. ఆక్సఴభుళాంటి 
(ాంచ) బూతభుఱన శఽఴహటాంచట అనే గొా క్సయయభున చ వహనాందన ఆమన భహాకయా. 
 

శ్రీ చినామ నాంద – ాంచబూతభుఱతో ఈ భహాజగతణో న శఽఴహటాంచట, దాతుతు తురిేవట విధానభుఱో 
నడుుట, శదా ునఃశఽఴహట క్ొయకత ఉనిలసతుతు అాంతాం చ ముట, ఇళతూి భహాదభతమ ైన క్సరసయఱత. 
  
శ్రీ కఽవుదతో బయదావజ – భషత్ భషతూమమ్ దిళయమ్ కయా మశయ ఇతి భహాకరసా. ఆమన నఱతూి 
దిళయమ ైనవి గనక ఆమన భహాకయా.  
జనా కయా చ మ ేదిళయమళేాం యో లేతో తతోాతః 
తయక్సో ా ద షాం ునయజనా న ైతి భ మతేి స్త ऽయుజ న – గీత 4.9 

ఒ అయుజ న! నా జనా (అళతాయభు)ఱత, కయాభుఱత దిళయభుఱత. అనగస తుయాఱభుఱత, అఱౌక్తకభుఱత. ఈ 
తతవయషశయభున  త లివహక్ొతునలసడు తనళున చాలిాంచిన హభాట భయఱ జతుాాండు శరిగదా! ననేి 
చ యున. 
 

శ్రీ ఫఱద ళ విదాయబూవణ భ గళతాంఱో కఽవణు డు ఇాందర తు ఛతరా తుి, అదితి కతాండఱ ఱన లసరిక్త 
అాందజైమడాంగురిాంచి రస్సో విాంచాయు. భహాతోు భౌభ ళధ భణ ియవ ఛతర అదతిి కతాండఱ ఆనమనాతు కరసాణ ి
మశయ స్స భహాకరసా. ఈ వివమాం భ గళతాం దఴభశకాంధభు 59ళ అధాయమాంఱో ళశో ాంది. (నయక్సశయళధ 
ళఽతాో ాంతభు 10.59.2)  
ఇాంద రణ షఽతచఛత రణ షఽతకతాండఱ ఫాంధనా 
షఽత అభయ అదిరస్సా నేన ఇాంద రణ జాు హతో భౌభచ ఴహటతమ్ 

శభ రోయ గయుడాయూఢః తృసర గోజ ోతివుయాం మమౌ 
తననాండి నయక్సశయుడు ఫఱళాంతాంగస ఱ గుక్ొని తన రసజఛతరా తుి, తన తలోి కతాండఱ ఱన, శమేయు 
యవతాఱఱో తన ఆశనమ ైన భణియవతాతుి తిరిగి ఱభాంజైమభతు ఇాందర డు కఽవణు తు తృసర రిధాంచాడు. 
అుాడు కఽవణు డు శతయభ భ శమేతణడ ై గయుతాాంతణతు అధిరోశ ాంచి నయక్సశయుడుాండ  తృసర గోజ ోతివుయాంల ైు 
ల ఱవుడు. ఈ అధాయమాంఱో నయక్సశయళధ ళరిుాంఫడిాంది. తయులసత 43ళ ళలో కాంఱో కఽవణు తు ‘అతయకోకఽత్’, 
అనగస తరసకతుక్త అాందతు గొానఱత చ వేలసడు, అతు ళరిుాంచాయు. ‘భహాకరసా’, ‘అతయకోకఽత్’ నాభభుఱత 
క్ై అరసా తుి ఇస్సో య. 
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794. కఽతకరసా 
- అశయుఱకత తాన ఫో ధిాంచిన వివమ తుి తానకూడా శవమాంగస ఆచరిాంచినలసడు (లసరితు 
నమిాాంచడాతుక్త). 
- స్సధిాంళఱవహనదాంతా స్సధిాంచినలసడు. 
- శఽషసట ోది క్సయయకభీ ఱన చకకగస స్సగిాంచలసడు. 
- లేర ళవయూ స్సధిాంఱేతు క్సరసయఱన చ వహనలసడు. 

ఒాం కఽతకయాణ ేనభః 
 

శ్రీ బటటట ఱ లసయఖ్య – శవమమ్ అనఴహఠ తా తదాచాయః. తాన అశయుఱకత ఏల ైత  (అల ైదిక కయాఱన) 
ఫో ధిాంచాడో , లసటితు తానకూడా శవమాంగస ఆచరిాంచినలసడు ఇఱ  ఆమన అశయుఱత లేదవిభుఖ్ఱత 
అళవడాతుక్త, అఱ  నాఴనభళవడాతుక్త క్సయణభమ యడు. 
 

శ్రీ ఴాంకయుఱ లసయఖ్య – న కయోళయమ్ క్తాంచిదహ కయా అశయ విదయత్ ఇతి కఽతకరసా. ఆమన అతూి 
స్సధిాంచినలసడు. ఇాంక ఆమన చ మళఱవహన నఱేవీ ఱేళు. ఇాందకత శ్రీ కఽవుదతో బయదావజ గీత 
(3.22)నాండి ఉదాషరిాంచాయు. 
న మ ేతృసరసా వహో  కయోళయాం తిరవణ ఱోక్వైణ క్తాంచన 

నానలసో భలసోళయాం ళయో ఏళ చ కయాణి – గీత 3.22 

ఒ అయుజ నా! ఈ భుఱోో కభుఱమాందన నాకత కయోళయభు అననదియే ఱేద. అటోే తొృ ాందదగిన ళశో ళుఱఱో 
నేన తొృ ాందతుదిము ఱేద. ఐనన నేన కయాఱమాంద  రళరిోఱతో చనాిన. 
 

శ్రీ శతయద లో లసవహవఠ  – కఽతమళే జత ఱక్షణమ్ ునః ునః కరోతి. శఽఴహట , యక్షణ, వినాఴభుళాంటి క్సరసయఱన 
భళ్ళు భళ్ళు చ వేలసడు కఽతకయా. మథా ూయవమ్ అకఱామత్ (ఋగైవదభు 10.190.3). ూయవభు  ఎఱ  
ఉాండ దో అఱ నే శఽఴహటాంచాడు. 
 

శ్రీ లసవహవఠ  భరొక అయాాం కూడా చ తృసాయు – అన యైః కయుో మ్ అనయహమ్ ఫషృభయహ మతకయా, తత్ కరోతి ఇతి 
కఽతకరసా. ఇతయుఱత చ మఱేతు అనేక నఱన తాన చ వేలసడు కఽతకయా. శ్రీ లసవహవఠ  చ హాన ఉదాషయణఱత: 
రతిదినాం కభీాం తాకతాండా శరోయదమ శోభమ ఱత, శఽఴహటయచనా విధానభు. 
 

శ్రీ ఫఱద ళ విదాయబూవణ తభ చ ైతనయశాంరదామ నస్సయాంగస ఈ నాభభున శ్రీకఽవుల్మఱ యాంగస 
లసయఖ్ యతుాంచాయు. ఇాంక్ ళవయూ చ మఱేతు కయాఱన చ ములసడు కఽతకయా. ఉదాషయణకత నయక్సశయ 
శాంహాయభు, దహాయులేఱభాంది రసజకనయఱ విభుక్తో, శతయభ భ క్ొయకత తృసరిజాత ళఽక్షాతుి త చుట, 
ఫ ణాశయుతుైె ముదధాంఱో యుదర తు జయాంచట, ఉషస అతుయుదధ ఱన విడిహాంచట ళాంటివి. 
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795. కఽతాగభః 
- ఫౌదధభు, జ ైనభు ళాంటి ఆగభభుఱన కూడా ఫో ధిాంచినలసడు. 
- ఋగయజ్ఞస్ససభఅధయవణ లేదభుఱకత భూఱభు. 
- తృసాంచరసతరా గభభున ఫో ధిాంచినలసడు. 
- వివిధ అళతారసఱదావరస భయఱ భయఱ రతయక్షభు అయేయలసడు. 

ఒాం కఽతాగభ మ నభః 
 

గమ్ - గతౌ - ల లళుట, ళచుట; ఆగభభు - ళచిునది; ఆగభయత  అనేన ఇతి ఆగమో లదేః. జాు నభున 
త లిమజైమునది ఆగభభు, లేదభు. కఽత ఆగమో మశయ శ కఽతాగభః. ఆగభభున చ వహనలసడు 
కఽతాగభుడు. 
శ్రీ బటటట ఱ లసయఖ్య – శ్ర ీబటటట ఱత ఫుదాధ ళతాయయాంగస తభ లసయఖ్యన క్ొనస్సగిాంచాయు. ఫుదధ అయహత స్సభయక 
ఆగభః కఽతాగభః. తన ఫో ధనఱటో విళసవశాం కలిగిాంచడాతుక్త ఫౌదధ , జ ైన ఆగభభుఱన ఫో ధిాంచినలసడు 
కఽతాగభుడు.  (శ్రీ వి.వి. రసభ నజన్ – ఈ ఆగభభుఱత స్సభ నయఫుదిధక్త ఆకయషణీమాంగస ఉాండి రజఱన 
తభల ైునకత తిుాక్ొనాియ.) 
 

శ్రీ ఴాంకయుఱ లసయఖ్య – కఽతో లదేాతాక ఆగమో యేన కఽతాగభః. లేదాది ఆగభభుఱన తురిాాంచినలసడు 
కఽతాగభుడు. ఫ దరసమణ ఉతువతణో నాండి శ్రీ ఴాంకయుఱత ఉదాషరిాంచాయు. అశయ భషతో బూతశయ 
తుఴవవహతమ్ ఏతత్ ఋగైవదో మజ్ఞరవైదః స్సభలేదో అధరసవాంగయీశ ఇతిహాశః ురసణమ్ విదాయ ఉతువదః 
ళలో క్సః శతరా ణయనలసయఖ్ యనాతు లసయఖ్ యనాతు.......... ఋక్ మజ్ఞర్ స్సభ అధయవణ లేదభుఱత యమేఴవయుతు 
తుళసవశభు.  
 

శ్రీ కఽవుదతో బయదావజ – తృసాంచరసతరశయ కఽతసనశయ కరసో  నారసమణః శవమమ్. తృసాంచరసతరా గభభునకత 
శవమభుగస నారసమణుడ  కయో. అఱ  ఆమన కఽతాగభుడు. 
 

శ్రీ ఫఱద ళ విదాయబూవణ – ఆగభ - రలేఴభు; కఽతశోత్ చరతిాతు రక్సఴయ దావయక్సమ మ్ ఆగమో యేన శ 
కఽతాగభః. శ్రీకఽవుబగలసనడు అనేక ల్మఱఱత చహన అనాంతయాం దావయకఱో రలేశాంచాడు గనక కఽతాగభుడు. 
 

శ్రీ శతయద లో లసవహవఠ  – ఆగభభు - రతయక్షభగుట. బగళాంతణడు శయుయతు యూాంఱోన, వివిధ 
అళతారసఱతగసన భయఱ భయఱ రతయక్షభగున గనక కఽతాగభుడు. 
(1) శీ్ర నయవహాంషన్ కఽవుభ చార ిఆాంగో యచనకత ఇద ిత ఱతగు అనలసదభు.  
(2) బగళదీగ త ళలో కభుఱ తాతాయయభు గీతాెరస్, గోయఖ్ూర్ రచయణనాండి.  
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శ్రీ లేాంకటఴేవయ ళచనభుఱత – శ్రీ తాలుతృసక దెతియుభఱ చాయుయఱత. 
 

ల ైకతాంఠనాథా! శ యణయగరసభదఱకతుఁ దాండిరల ైన తుని, శనక్సదఱకతన ఏలికల ైన తుని, దివిజ్ఞఱకత యక్షకతాండల ైన 
తుని, భునఱకత ళయదాండల ైన తుని, జాు నఱకతుఁ ఫయద ైళతాంఫ ైన తుని, జగాంఫుఱకత భూఱక్సయణభల ైన తుని 
మళలదా నాందగోుఱత ుతణర ాండళతు ెాంచిరి; గోహక్స జనాంఫుఱత తిళతు తఱాంచిరి; తృసాండళఱత ఫ ళభరుఁదిళతు 
భ విాంచిరి. వీయఱటటళాంటి భభక్సయాంఫుఱనబవిాంచిరి. భరిక్ొాందయు భుచికతాంద దధిభ ాండ కభఱ కయ భీషసాదఱత 
యతతోామ ైన నారసమణుాండళతు బజయాంచి ఫరషాదభునాం ఫ ాందిరి. ఇతుి విధాంఫుఱ లసరిక్త తూలొకకాండలే గురి. 
ఎటటళఱగ భ విాంచిన నటటళఱగ నౌదళు. విలేక్తాం నేరిునలసరి తృసలిటి తుధానభళుదళు; శ్రీ లేాంకటేఴవరస! 
 

శ యణయగరసభ! తూకతుఁ ఫ న ైాన ళరవణాండు ఫరహాాాండాంఫ తణో క్ొతుయె; తూకత లసషనాంఫయన గయుతాాంతణాం డభఽతాంఫుుఁ గొతు 
చతుయె; తూ కూుఁతణర  న గాంగసబలసతు షయు శయశసన క్ క; ధర ళుాండు ఫరషాఱోకాం ఫతికీమిాంచ ; నాయదాండు శయఱకతుఁ 
ఫో యుల టటట చనాిడు; యుక్సాాంగదాండు మభఱోకాంఫుాం ఫ డుచ వె; వుకతాండు ల ైరసగయాంఫు చరుఁగొతుయె; ఇాందచ తన 
తూ దాశఱత తూకాంటె నధికతఱౌట త టడియె; శ్రీ లేాంకటేఴవరస! 
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ఉద్భళః శుంద్యః శుందో యత్ననాబశసఱోచనః |  
అరకో లసజశనః (లసజశతుః) ఴఽుంగ ీజముంత్ః శయవళుజజయీ || (85) 

 

 
 

 
 
 

 

796. ఉద్భళః 
- మోక్షభాయగభు ఉదేశిశో ననట్లో  నటి్శో  శుంస్సయఫుంధభుఱనుండి ఫమట్డినలసడు. 
- త్న ఇష్సా నస్సయభు, ఇచచళచ్చచనుడు, ఇచచమ ైనచకట్ జతుముంచే ఉత్ోఽవా జనమభు కఱలసడు. 
- ఉననత్మ ైన స్సా నుంఱో ఉుండేలసడు (శయయభుండఱభు, శ్రీల ైక ుంఠభు). 
- అత్ణయననత్ణఱ ైన దేళత్ఱన శఽజుంచ్చనలసడు. 
- ధయమయక్షణ కొయక  భయఱ భయఱ ఉద్భళుుంచ్చనలసడు. 

ఒుం ఉద్భలసమ నభః 
 

ఈ నాభభు ర ుండుభాయలో  శమర ుంఫడినది. 
41ళ ళలో కభు. 375ళ నాభభు. ఉద్భళః – ఉద్భళః క్షోబణో దళేః శ్రీగయభః యమఴేవయః 
85ళ ళలో కభు. 796ళ నాభభు. ఉద్భళః – ఉద్భళః శుంద్యః శుందో యత్ననాబః శఱోచనః 
శ్రీ బట్లా ఱ  యలసశదేళుడ ైన ఱక్షమమతియుంగస లసయఖ్ాయతుుంచే శుంద్యభుంఱో 375ళ నాభభు, భర ము 
ఫుదాా ళతాయయుంగస లసయఖ్ాయతుుంచే శుంద్యభుంఱో 796ళ నాభభు ళచాచయ. 
 

‘ఉత్’ క ఉశయగ. బూ - శతాో మామ్ - ఉుండుట్, జీళుుంచట్, జతుుంచట్; ఉద్భళ - భూఱభు, ఆధాయభు, 
శఽఴహా . ‘ఉత్’ అనే ఉశయగక  గశీ ుంచ్చన అరసా తునఫటాి్ ళుళుధ లసయఖ్ాయత్ఱ లసయఖ్ాయనాఱఱో ల ైళుధయుం ళశో ుంది. 
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ఉత్ - ఉద్గత్ -  ైకి ఱేచట్; ఉత్ - ఉత్ోయష - గొప; ఉత్ - ఉతో్భ - ళరవీఠ మ ైన; ఉత్ - ఉచ ైై - ఎత తోన, 
అధికమ ైన, ఉననత్మ ైన 

 

శ్రీ బట్లా ఱ లసయఖ్య – శ్రీ బట్లా ఱ  ర ుండుభాయలో  ‘ఉత్’ అనగస ‘ఉద్గ త్’ అనే అయాుంఱో లసయఖ్ాయతుుంచాయల. ఉద్గ త్ః 
బలసత్ ఇతి ఉద్భళః. శుంస్సయచకభీునుండి యక్షిుంచలసడు ఉద్భళుడు. 
 

41ళ ళలో కభుఱో ‘ఉద్భళః’ – బగళుంత్ణడు త్న తుజమ ైన బక ో ఱన శుంస్సయభునుండి ఱేళన త్ణో న గనక 
ఉద్భళుడు. ఇకోడి ‘ఉద్భళః’ నాభుం గుర ుంచ్చ ఇుంకస శ్రీ బట్లా ఱ  చ హపన ళువముం – మళలద్చే రకటి్కి 
కటా్ఫడిన చ్చతునకఽవణు తు ధాయతుుంచడుంళఱన భనుం శుంస్సయఫుంధుంనుండి ళుభుక ో ఱభు కసళచచన. 
దామోద్యమ్ ఫుంధషయమ్. 
 

85ళ ళలో కభుఱో ‘ఉద్భళః’ – బగళుంత్ణడు ఫుద్ా తుగస అశయలఱన శుంస్సయత్యణోతృసముం ళువముంఱో 
 డభాయగుం టాి్ుంచ్చన ఉద్భళుడు. భుక ో ుదఴే నాట్కనై బలసత్ ఉద్గ త్ ఇతి ఉద్భళః. భుకిో గుర ుంచ్చ ఆమన 
త్ుపభాయగుం ఉదేశిుంచాడు భర ము తాన ఆ ళుధానుంఱో భుక ో డయనట్లో  నటి్ుంచాడు. 
మోక్షోదఴే నట్నాత్ బలసద్ద్భళ వహాత్ః 
ఉద్భళ శస చ ళుజైేమః శతృసో యుః తృసనాఴకః 
మోక్షభాయగభు ఉదేశిశో ననట్లో గస నటి్శో , శుంస్సయ ఫుంధనాఱనుండి ఫమట్డడట్లో గస కతుహుంచేలసడు 
ఉద్భళుడు. ునయజనమ ఱేనట్లో గస ఉుండేలసడు. ఈ నాభభు శతృసో క్షర . తృసతృసఱన షర శో ుంది. 
ఒుం ఉద్భలసమ నభః. 
 

శ్ర ీఴుంకయలఱ లసయఖ్య – 41ళ ళలో కుంఱోతు ‘ఉద్భళః’క  శ్రీ ఴుంకయలఱ  ర ుండు లసయఖ్యఱ  ఇచాచయల. 
(1) రుంచ ఉత్పతోి ఉతృసదాన కసయణతావత్ ఉద్భళః. బగళుంత్ణడు జగత్ణో నక  శఽఴహాకయో. దాతుకి 
భుఖ్యకసయణభు. కనక ఆమన ఉద్భళుడు. 
(2) ఉద్గతో బలసత్ ఇతి ఉద్భళః. ుట్లా క, ఐశ క జీళనభుళుంటి్ళు ఱేతులసడు ఉద్భళుడు. ఉద్గ త్మ్ అగత్మ్ 
జనమ అశయ, శయవ కసయణతావత్. అతునుంటి్కీ ఆమనే కసయణభు. కనక ఆమనక  జనమభుగసతు, 
భూఱభుగసతు ఱేళు. కనక ఆమన ఉద్భళుడు. 
 

85ళ ళలో కుంఱోతు ‘ఉద్భళః’ – ఉత్ోఽవామ్ బళమ్ జనమ వేవచైమా బజతి ఇతి ఉద్భళః. ఆమన జనమ 
ఉత్ోఽవామ ైనది. ఎుంద్కుంటే్ ఆమన ఇచాైనస్సయభు ఎుపడ ైనా, ఎకోడ ైనా, ఎఱాగ ైనా జతుముంచన. కనక 
ఆమన ఉద్భళుడు. 
 

శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో  ి– ఉతో్మో బలో మశయ శ ఉద్భళః. ఆమన జనమ ఉతో్భ (ఉత్ోఽవా)మ ైనది గనక ఆమన 
ఉద్భళుడు.  (భాగళత్భు 10.3) శ్ర ీకఽవణు తు జనమ శభముంఱో అనేక అద్భతాఱ  జర గసయ. ఆమన 
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దామఱాో ుంటి్ కననఱ  త యచకొతు ఉనానయ. తడడకూ, త్లో్లకీ ఫొ డుడ  కల్లవహ ఱేద్. అుపడే రశళమ ైన తడడఱా 
కసక ుండా ఆమన శవచైుంగస, ఴుంఖ్చకసీధఱ  ధర ుంచ్చమునానడు. ఆ శభముంఱో శభుద్రు అఱఱ  
తీరసతున తాక త్ూ భేరీధవనఱ  చేశో నానయ. జనమభుఱేతు ఆ యభుయలవణడు దేళకికి జతుుంచ్చనుడు 
అనేక ళృబశచకసఱ  తొృ డగట్ాా య. 
 

శ్రీ శత్యశుంధ మతిరసజ – బలసత్ శుంస్సరసత్ ఉత్పతేోర్ లస ఉద్గ త్ ఇతి ఉద్భళః. శుంస్సయభు, జనమభు 
ళుంటి్లసతుకి అతీత్ణడు గనక ఉద్భళుడు. 
 

శ్రీ శత్యశుంధ మతిరసజ చ హపన భరొక అయాభు – ఉత్ోఽవాః తృసయవతాయదిభయయ బలో యేన ఇతి ఉద్భళః. 
తృసయవతిళుంటి్ గొప గొప దేళత్ఱక  శఽఴహాకయో గనక ఆమన ఉద్భళుడు. 
 

శ్రీ చ్చనమమానుంద్ – ఉద్భళ - భూఱభు, కసయణభు. అతునుంటి్కీ భూఱకసయణమ ైనుంద్న బగళుంత్ణడు 
ఉద్భళుడు. 
శయవయోతువణ క ుంతేమ భూయోమః శుంబళుంతి మాః 
తా స్సుం ఫరషమ భషదోయతుః అషుం తెజరద్ః హతా – గీత్ 14.14 

ఒ అయలజ న! నానా యోనఱుంద్ జతుముంచ తృసర ణుఱన త్న గయభభున ధర ుంచ భూఱరకఽతియే ఆ తృసర ణుఱక  
త్లో్ల. తెజ స్సా నభు చేము నేన లసటి్కి త్ుండిరతు. అనగస శయవతృసర ణుఱక న రకఽతియే త్లో్ల. నేనే జనక డన. 
 

శ్రీ శత్యదేలో లసవహవఠ  – ఉత్ - ఉద్ ఉశయగ ఉచ ైై అరైా - ‘ఉత్’ అనగస ఉననత్మ ైన, ఫాగస  ైన అతు అయాభు. 
బూ - శతాో మామ్ - ఉుండుట్; ఉచ ైై ః బళనమ్ మశయ శ ఉద్భళః. ఫాగస  ైన త్న స్సా నభున 
కల్లగ ముననలసడు ఉద్భళుడు. ఉదాషయణక  శయయభుండఱభు, శ్రీ ల ైక ుంఠభు. 
 

శ్రీ కఽవుద్తో్ బయదావజ – ధయమ శుంయక్షణ కొయక  భయఱ భయఱ అళత్ర ుంచ (జతుముంచ)లసడు ఉద్భళుడు. 
ధయమశుంస్సా నారసా మ శుంబలసత ముగ ైముగై (గీత్ 4.8). 
 

797. శుంద్య 

- అుంద్మ ైనలసడు. 
- ఉశుంద్తు దావరస శుంద్తు చుంహనలసడు (శుంద్-యః). 
- ఎుంత్గసనో ఆరసధిుంఫడేలసడు. 
- అుంద్మ ైన ఴుంఖ్భు తృసుంచజనయభు కల్లగ నలసడు (శన్-ద్యః). 
- ళుళుధ జీళుఱన, జీళుఱ భాగసఱన చకోగస ళుబజుంచ్చనలసడు. 

ఒుం శుంద్రసమ నభః 
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శ్రీ బట్లా ఱ లసయఖ్య – త్ద్ ద్ఽఴహా భనోషయః శుంద్యః (ఫుద్ా డు). అశయలఱ ద్ఽఴహాఱో అుంద్ుంగస ఉుండి లసర తు 
ఆకర షుంచ్చనలసడు శుంద్యలడు. 
 

శ్రీ ఴుంకయలఱ లసయఖ్య – ళుళసవతిళసయ స్ౌభాగయళసల్లతావత్ శుంద్యః. ఱోకసఱన తుంచ్చన అుంద్ుం బగళుంత్ణతు 
శషజ ఱక్షణుం కనక ఆమన శుంద్యలడు. 
 

శ్రీ తియలభుంగ ైమాఱీవయల  ర మతియలమోళి (9.2)ఱో బగళుంత్ణతు – ఒషో ! ఎుంత్టి్ భనోషయమ ైన అుంద్భు? 
దీతున ఱా ళర ుుంచన? – అనానయల. శ్ర ీనాయవహుంషృతు అుంద్ుం ఎకోడా టా్క తృొ ుంగ  తొృ యఱ త్ణననద్తు 
శ్ర ీతియలభలఴమాఱీవయల నానమగన్ తియలమోళి (21)ఱో అనానయల. అయోయ! ఎఱాుంటి్ అుంద్ుం? – అతు 
శ్ర ీతియలతృసపన్ ఆఱీవయల అనానయల (అభఱనాడి హరసన్ 9). 
 

శ్రీ చ్చనమమానుంద్ – ఇకోడ ‘అుంద్ుం’ అుంటే్ చ్చతో్భునక  ఱతేుంచే ళసుంతి. ధాయనుందావరస శభాధి వహాతికి 
చేయలక ననుడు ఇఱాుంటి్ ళసుంతి ఱతేశో ుంది. అది శ్రీభనానరసమణుతు యలమే. అుంద్కై ఆమనన 
ఉతువత్ణో ఱఱో ‘ళసుంత్మ్ శిళమ్ శుంద్యమ్’ అనానయల. 
 

శ్రీ శత్యశుంధ మతిరసజ ర ుండు అరసా ఱ  చ తృసపయల –  

(1) శుంద్యః స్ౌుంద్యలసన్. అుంద్మ ైనలసడు శుంద్యలడు. ద్య-ఴుంఖ్భు; ళలబనుం ద్యః ఴుంఖ్ో మశయ ఇతి 
శుంద్యః. అుంద్మ ైన తృసుంచజనయభు అనే ఴుంఖ్ాతున కల్లగ నలసడు శుంద్యలడు. 
 

(2) శుంద్మ్ ఉశుందనే రైమతి నాఴమతి శుంద్-యః. ఉశుంద్తుదావరస శుంద్తు చుంహుంచ్చనలసడు 
శుంద్యలడు. శుందోశుంద్ఱ  తుక ుంబుతు కొడుక ఱ . త్భక  ఫమటి్లసర తో చాళుఱేక ుండా ళయుం 
తొృ ుందాయల. అుపడు లసయల ఱోకసఱన ఫాధిుంస్సగసయల. ఇుంద్ర డు ుంహన తిఱోతో్భ కసయణుంగస లసర ద్దయల 
యశపయుం తృత ర  భయణ ుంచాయల. 
 

శ్రీ కఽవుద్తో్ బయదావజ – శత్రసమ్ దిరమత ేరఴశయత్ ఇతి శుంద్యః. శత్రసమ్ - శదా; ద్ఽమతే - ద్ఽ - 
ూజుంచట్, ఆరసధిుంచట్. శదా ూజుంఫడులసడు శుంద్యలడు. 
 

రస్సదాతేభుఖ్మ్ ళసఴవత్ రశనన ళద్నకే్షణమ్ 

శనాశమ్ శబుర ళమ్ చాయలకతృత ఱమ్ శయశుంద్యమ్ – భాగళత్భు 4.8.45 

శదా బక ో ఱన అనగశీ ుంచట్క  ఇచచగ ుంచేలసడు, రశననభుఖ్ుం, కననఱ  కఱలసడు, చకోతు భుక ో, 
చ కిోలళు కఱలసడు, దేళత్ఱుంద్ర ఱోన శుంద్యలడు అయన బగళుంత్ణతు బకిోతో ధాయతుుంళఱ న. 
 

శ్రీ శత్యదేలో లసవహవఠ  – ద్ఽ - ళుదాయణే - చ్చుంుట్, ళుడదీముట్; శ (ఉశయగ) - చకోగస; శ - శవణా  తురకద వమ్ 
ళుదాయణమ్ మః క యలత ేశ శ-ద్యః, శననేళ ళరసు గమనే శుంద్య ఇత్ణయకతో  బళతి. బగళుంత్ణడు ళుళుధ జీళుఱ 
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ఴరీయ భాగసఱన చకోగస ళుబజుంచాడు గనక శుంద్యలడు. శ్రీ లసవహవఠ  లసర వహన ళలో కుంఱోతు భాగుం – శ శుంద్రక 
ళువణు  యనుంత్యలతృత  యోతుః శభగమీ్ ళుళుధమ్ ద్ఽణాతి. అనుంత్మ ైన యలభుఱ గఱ ళువణు ళు ళుళుధ 
జీళుఱన ళుళుధ యకసఱ గస ళుబజుంచాడు. 
 

శ్రీ మేపత్ూో ర్ నారసమణ బట్ాా తిర యచ్చుంచ్చన శ్రీభనానరసమణమీభు ఱోతు ళలో కసఱ  – (త ఱ గు తాత్పయయభు యచన - ??) 

 

శయయశపర ాకిరటీ్ భూయావతిఱక - తృతర దాభవహ తౄసఱాుంత్యుం 

కసయలణాయऽऽక ఱ నతే్ర భాయదరషవహతో - ఱాో శుం శనాస్సుట్మ్ 

గుండోద్యనమ కరసబక ుండఱముగుం - కుంఠకజవఱత్ క శో బుం 

త్వద్ర ుం ళనభాఱయహాయట్ఱ - శ్రీళత్సదీరుం బజ ై

శ్రీకఽవుయభాత్ణమడు శయలయతుకనన దిళయమ ైన తేజశసతో రకసశిుంచే కిరీట్భుతోన, కశో ర తిఱకభు దిదిదన 
తౄసఱభధయభుతోన, అుంద్మ ైన కనఱ , ద్మాయదరమ ైన చ్చయలనగళు, చ కిోలు ై రకసశిుంచే క ుండఱభుఱ , కుంఠభుంద్ 
లేరఱాడే క శో బయత్నభు, ళనభాఱ, ఇత్య ఆబయణభుఱ  కల్లగ  తకిోల్ల స్ౌుంద్యయళుంత్ణడ ై మునానడు. 
 

కమైూరసుంగద్ కుంకణోతో్భ భహా - యతానుంగుళీమాుంకతి్ 

శ్రీభదాబషృచత్ణవో శుంగత్ గదా - ఴుంఖ్ార  ుంకయైలహామ్ 

కసుంచ్చతాోుంచన కసుంచ్చ ఱాుంఛిత్ ఱశత్ - తాుంఫరసఱుంఫతూ  
భాఱుంఫ ేళుభఱాుంఫుజద్యతిదాుం - భూర ోుం త్లసర ోచ్చైద్మ్ 

బుజభుఱ ైన ధర ుంచ్చన కైమూయభుఱ , బుజుంతొద్ మోచేతి ైభాగసన ధర ుంచే అుంగద్భుఱ , యత్ను ఉుంగరసఱతో 
అఱుంకర ుంఫడి ళలతేఱ ో త్ూ ఴుంఖ్భు, చకీభు, గద్, ద్మభు అనే ఆముధాఱన చేత్ణఱముంద్ ధర ుంచ్చ, ఫుంగసయల 
తోఱనఱ తో అఱుంకర ుంచఫడిన ట్లా తాుంఫయభున ధర ుంచ్చ, దీనఱ ఆర ోతు తృత గొట్ేా  ఆ దేళదేళునక  రణాభాఱ  
అర పశో నానన. 
 

798. శుంద్ః 
- చాఱా భఽద్షఽద్ముతుగస కనహుంచ్చ అశయలఱతు నతముంచ్చనలసడు. 
- బక ో ఱటో్ కయలణ కఱలసడు. 
- బక ో ఱక  శఖ్శుంతోష్సఱ  రస్సదిుంచేలసడు. 
- జీళుఱతునుంటి్కీ అళుశయమ ైన ద్రళభుఱన (జఱభుఱన) రస్సదిుంచలసడు. 

ఒుం శుందామ నభః 
 

శ (ఉశయగ); ఉన్ద - కైోద్నే - త్డుుట్, మ తో్ఫయచట్; శవణా  ఉనతోి ఇతి శుంద్ః. చకోగస త్డి చేములసడు 
శుంద్డు. 
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శ్రీ బట్లా ఱ లసయఖ్య – బగళుంత్ణడు త్న శుంద్య యలభుచేత్న, నడళడికచేత్న అశయలఱ 
షఽద్మభుఱన కర గ ుంచ్చ, లసయల త్న మోశభున నమేమఱా చేళసడు గనక శుంద్డు. ఈ భాళభు 
ఫుదాా ళతారసతుకి, మోశ తు అళతారసతుకి కూడా ళర ోశో ుంది. 
 

శ్రీ ఴుంకయలఱ లసయఖ్య – ఆమన కయలణాభముడు గనక అుంద్ర తు కర గ ుంచన. అుంద్ళఱన ఆ ద్మాయదర 
షఽద్ముతు శుంద్డు అుంట్ాయల.  
 

కోభాయల ఆమనల ైు తిర గ తే భనఱోతు ద్రసవశఱన షర ుంచ్చ, తృసభుఱన క్షతుంచ్చ త్న అక ోన 
చేయలచకొనన అతు శ్రీ చ్చనమమానుంద్ ళుళర ుంచాయల. త్నననకోస్సర  ేరభతో హఱచ్చన త్న నైన తుచచన్ – 

భాగళత్భు. 
 

శ్రీ శత్యశుంధ మతిరసజ – శమ్ శఖ్మ్ ద్దాతి ఇతి శుం-ద్ః. త్న బక ో ఱక  శఖ్భున ఇచచలసడు 
శుంద్డు. 
 

శ్రీ శత్యదేలో లసవహవఠ  – యో ళఽవ కయమణా శభయగ్ ఉననతి, ఱోకऽైహ చ ళసయభః, భనష్త య జఱేన కవచ్చత్ 
ఫషృకఽత్వః వహుంచతి, కవచ్చచచ అఱపఴః, ఏష్స యో తుమమో శ త్వ యైళ లసయకశయ ళుష్తు ః. రతి జీళుకి త్గ నుంత్ 
జఱభున, ఇత్య ద్రళభుఱన ఇచచలసడు, తోకోఱ కొయక  ళయషభున క ర హుంచలసడు అగు ళువణు ళు 
శుంద్డు.  
 

799. యత్ననాబః 
- యత్నభుళుంటి్ ఫొ డుడ  గఱలసడు. 
- ఆమన ఫొ డుడ నుండి జతుముంచ్చన ఫరషమ భనవణయఱఱో యత్నభుళుంటి్లసడు. 
- ‘అయత్ననాబః’ – అశయలఱన నాఴనభు చేములసడు. 
- స్సగయయలుంఱో త్న ఫొ డుడ ముంద్ యత్నభుఱ  కఱలసడు. 

ఒుం యత్ననాభామ నభః 
 

ఇకోడ ‘యత్నభు’ అుంద్భున శచ్చుంచన. యభు - కీడీామామ్ - ఆడుట్, ఆనుందిుంచట్ - అనే 
ధాత్ణళునుండి ‘యత్న’ ఴఫదభు ళచ్చచనది. ‘నాః’ - ఫుంధనే - కట్లా ట్ - అనే ధాత్ణళునుండి ‘నాతే’ ఴఫదభు 
ళచ్చచనది. ‘నాతే’ అనగస ఫొ డుడ . నాతే కల్లగ నలసడు ‘నాబః’. 
 

శ్రీ బట్లా ఱ లసయఖ్య – తృసుండతి్య ళుడుంఫన భఽష్తా ద్య ళయకో యభయ నాతై యత్ననాబః. అశయలఱన 
నతముంచడుంకతశుం త్న తృసుండితాయతున ళయకోయచడాతుకి త్న చకోతు ఫొ డుడ  (తొృ టా్)న చహనలసడు 
యత్ననాబుడు. శ్రీ ళు.ళు. రసభానజన్, శ్రీ లేదాుంత్దేశికన్ ఱ అనలసద్ుం రకసయుం, ఫుదాా ళతాయుంఱో బగళుంత్ణడు 
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లసదాఱఱో త్న తృసుండితాయతున చే శుంద్రసభఱఱో తొృ టా్ తుభుయలకొనానడు. అుపడు ఆమన నాతే 
అుంద్మ ైన యత్నుంళఱ  కతుహుంచ్చుంది. శయత్ననాబ ఇత్ణయకోః మః తృసుండిత్య ళుడుంఫనాత్ భఽష్తా ద్య యభయ 
శత్ఫఱదో భనః. శకఱ ళసస్సో ా ఱ  తుుండిమునన ఆ ఫొ జజముంద్ అఱరసయలచనన యత్నభుళుంటి్ నాతే 
కఱలసడు. ఈ నాభభు అష్సా క్షరీ భుంత్రభు. ళసశోతిృసుండిత్యరద్భు. ఒుం యత్ననాభామ నభః. 
(శ్ర ీక ైళఱయస్సయధిఱో ఇచ్చచనది). 
 

శ్రీ ఴుంకయలఱ లసయఖ్య – యత్న ఴఫేదన ళలభా ఱక్షయత,ే యత్నళత్ శుంద్రస నాతేః అశయ ఇతి యత్ననాబః. శుంద్యభు, 
భుంగలరద్భు అయన నాతే రదేఴభు కఱలసడు యత్ననాబుడు. 
 

శ్రీ చ్చనమమానుంద్ ళుళయణ – ధాయనభు చేవే బక ో ఱ ఆఱోచనఱక  భూఱస్సా నభు నాతే. ఆఱోచనఱ గుర ుంచ్చ 
కొుంద్యల వహద్ా ఱ  ఇఱా చ తృసపయల. అతున ఆఱోచనఱూ అనుంత్ుంనుండి ఉద్భళుస్సో య. అఱా తెజతృసర ముంఱో 
లసటి్తు ‘రస’ అుంట్ాయల. అకోడినుండి అళు ఆమా ళయక ో ఱక  కొుంచ ుం కొుంచ ుం కనఫడతాయ 
(అళగత్భళుతాయ). లసటి్తు ‘ఴయతోూ’ అుంట్ాయల. త్యలలసతి ద్ఴఱో అళు ళయకోమ ైనుడు లసతుతు ‘భధయభా’ 
అుంట్ాయల. చ్చళర ద్ఴఱో అళు కసయయయలుం దాల్లచనుడు ‘ల ైఖ్రీ’ అుంట్ాయల. ఇఱా ర ణాభకభీుంఱో ‘ఴయతోూ’ 
ద్ఴఱో ఆఱోచనఱ  నాతే ఆధాయుంగస ఉుంట్ాయ. అుంద్ర  ఆఱోచనఱకూ భూఱుం బగళుంత్ణతు ‘యత్ననాతే’. 
కనక బగళుంత్ణడు యత్ననాబుడు. ళువణు ళు నాతేనుండి ఫరషమ జతుుంచాడు అనడుంఱో అుంత్రసయాుం ఇదే 
కసళచచన. 
 

శ్రీ శత్యశుంధ మతిరసజ ‘యత్ననాబః’, ‘అయత్ననాబః’ అనే ర ుండు తృసఠసఱన గశీ ుంచ్చ ర ుండు అరసా ఱ  చ తృసపయల. 
(1) యత్ననాబః – యత్నుం ుుం యత్నమ్ చత్ణయలమఖ్ో నాభౌ మశయ. ుయలవణఱఱో యత్నమ ైన ఫరషమ ఎళతు 
నాతేనుండి జతుముంచాడో ఆ యభుయలవణడు యత్ననాబుడు. 
(2) అయత్ననాబః – నాబ - శ ుంస్సమామ్ అభాలేహ - చుంుట్, ఫాధిుంచట్. అయతానన్ అయత్ - ద తైాయన్ నబతి 
ఇతి అయత్ననాబః. అశయలఱన నాఴనుం చేవేలసడు అయత్ననాబుడు. 
 

శ్రీ శత్యదేలో లసవహవఠ  – యత్నమ్ నాభౌ మశయ ఇతి యత్ననాబః. నాతేముంద్ యత్నభు కఱలసడు యత్ననాబుడు. 
బగళుంత్ణడు స్సగయుంఱో యతానఱ  శఽఴహాుంచాడు. అళు ఆమనక  నాతేళఱ  ఉననళు. శ యత్ననాభయ బగలసన్ 
ళరణైోయ ఱోక ైశభుదేర ళుద్ధాతి యత్నమ్. 
 

800. శఱోచనః 
- అుంద్మ ైన కనఱ  గఱలసడు. 
- ళరవీఠ మ ైన జఞే నభు కఱలసడు. 
- శుంూయుమ ైన జఞే నభు, ద్ఽఴహా కఱలసడు. 
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- శకఱ జీళుఱక  ద్ఽఴహాతుచేచలసడు. 

ఒుం శఱోచనామ నభః 
 

‘శ’ (ఉశయగ); ఱోచ్ - ద్యశనే - ద్ఽఴహా ;  
శ్రీ బట్లా ఱ లసయఖ్య – త్థా షఽద్మాలళ చకయ ఱోచనః శ-ఱోచనః. అుంద్ర  షఽద్మాఱన ద ుంగ ల్లుంచే (ఆకర షుంచే) 
శమోమషనకయమ ైన కనఱ  కఱలసడు శఱోచనడు. శ్రీ బట్లా ఱ  ఈ లసయఖ్యన కూడా ఫుదాా ళతాయయుంగస 
చ ఫుత్ూ ళువణు ురసణుం (3.18.16)నుండి ఉదాషర ుంచాయల. ునఴచ యకసో ుంఫయ ధఽక్ భామామోషః అజతకే్షణః. 
ఆమన ఎరఱతు ద్శో ఱ  ధర ుంచ్చమునానడు. ఎననడ ఒడితృత తు కననఱ  గఱలసడు. త్న భామచే అుంద్ర తూ 
మోశ ుంజైళసడు. 
 

ఆమన కననఱ అుంద్ుం అశయలఱన మోశ ుంజైమడాతుకి భాత్రమే కసద్. బక ో ఱన త్నయెడక  
తీవహకతళడాతుకీ ఉయోగడుత్ణుంది. నాచ్చమార్ తియలమోళి (11.2)ఱో ఆుండాళ్ త్లో్ల ఇఱా అననది – శ్రీయుంగుంఱో 
ఉనన నా అభఽత్భూరీో! అుంద్మ ైన శిరకజఞఱ , అుంద్మ ైన నోయల, అుంద్మ ైన కననఱ  కఱలసడా! అుంద్మ నై 
నాతేముంద్ అుంద్మ ైన ద్ముం కఱలసడా! తూ అుంద్ుంతో ననన తూ ళఴుం చేశక నానళుగదా!. – ఇఱా 
బగళుంత్ణతు కననఱ , తియలమేతు అుంద్ుం గుర ుంచ్చన రస్సో ళనఱ  నాఱాయయుంఱో అనేకుంగస ఉనానయ. 
 

శ్రీ ఴుంకయలఱ లసయఖ్య – శ్రీ ఴుంకయలఱ  ‘ఱోచన’ అనగస కననఱ , జఞే నభు అనే ర ుండు అరసా ఱన గశీ ుంచాయల. 
ళలబనమ్ ఱోచనమ్ నమనమ్ జఞే నమ్ లస అశయ ఇతి శఱోచనః. ళలబనమ ైన కననఱ , జఞే నభు 
కల్లగ నలసడు శఱోచనడు.  
 

శ్రీ చ్చనమమానుంద్ ళుళయణ – ఇకోడ అుంద్భు అనగస ఴరీయస్ౌుంద్యయభనే గసద్. బగళుంత్ణడు త్న శఽఴహా 
అుంత్టి్తు, దాతు ఱక్షయభున శపవాభుగస చచన అతు కూడా గశీ ుంచళఱవహముననది. బగళుంత్ణడు శకఱ 
బుళనాఱఱోన ఇుపడు జయలగుచననది, ఇదిళయక  జర గ నది, భుుంద్ జయలగఫో ళునది కూడా చచన. 
అనగస ఆత్మజఞే నభు కల్లగ నలసడు గనక ఆమన శఱోచనడు. 
 

శ్రీ శత్యదేలో లసవహవఠ  – బగళుంత్ణడు (1) అుంద్మ ైన కనఱ  గఱలసడు (2) శకఱ జీళుఱక  ద్ఽఴహాతుచచలసడు 
(శయలయడు) (3) ఆమనక  శయయచుంద్ర ఱే కననఱ . కనక ఆమన శఱోచనడు. శభయగ్ ఱోచనేో  తృసర ణ నో 
మవహమన్ ఉదిత ేశతి ఇతి శఱోచనః శయయః – చుంద్ర శర య చ నతేేర 
 

801. అయోః 
- శో తిుంఫడినలసడు, ఆరసధిుంఫడినలసడు. 
- శయలయతుయలుంఱో ఉననలసడు. 
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ఒుం అరసోమ నభః 
 

అయో - తానే, శోళనే చ - లేడిచేముట్, శో తిుంచట్. అయచుత్ శో మత్ ఇతి అయోః. ఋచ్ - శో తౌ - 
శో తిుంచట్; అర్చ - ూజఞమామ్ - ూజుంచట్. 
 

శ్రీ బట్లా ఱ లసయఖ్య – అత్యుంత్ ధార మక ఇతి శో త్వ తో ః అయోః ఈర త్ః. త్న బక ో ఱచేత్ తకిోల్ల ధార మక డతు  శో తి 
చేమఫడడలసడు ‘అయోః’. అయలోుత ేశో మత్ ఇతి అయోః. ఫుదాా ళతాయుంఱో ళురకధఱచేత్ కూడా ఇుంత్లసడు 
అుంత్లసడు అతు శో తిుంఫడినలసడు అయలోడు. 
 

శ్ర ీఴుంకయలఱ లసయఖ్య – ఫరహామదతిేః ూజయత్మ యైహ అయచతూమతావత్ అయోః. ఫరహామద్ఱచేత్కూడా 
ూజుంఫడినలసడు అయలోడు. శ్రీ కఽవుద్తో్ బయదావజకూడా ఇదే భాలసతున చ ఫుత్ూ భాగళత్ుం (!2.13.1)నుండి 
ఉదాషర ుంచాయల. మమ్ ఫరహామ ళయలణుేంద్ర భయలత్ః శో ళతోు దలి యైః శోల ఃై. ఫరషమ, ఇుంద్ర డు, ళయలణుడు, 
లసముళుళుంటి్లసయల ఆమనన దిళయశో త్ణఱతో శో తిచేముద్యల. 
 

శ్రీ చ్చనమమానుంద్ – ‘అయో’ అనగస శయలయడు. శ్రీభనానరసమణుడు శయలయతుయలుంఱో రత్యక్షద ైళమ ై 
మునానడు. ఱోకభునక  కసుంతి, లేడిత రస్సదిశో నానడు. అతున జీళుఱుంద్న అుంత్రసయతయైె 
మునానడు. ఆమన ఱేక ుంటే్ జీళుం ఱేద్. 
 

802. లసజశనః 
      లసజశతుః 
- అననభుళుంటి్లసతు ై (ఐశ క ళువమభుఱుంద్) యలచ్చతు (ఆశకిోతు) కల్లగ ుంచ్చనలసడు. 
- అననభు కతర నలసర కి అననభున రస్సదిుంచలసడు. 
- శకఱ జీళుఱక  ఆహాయభు ఱతేుంజైములసడు. 

ఒుం లసజశతుయ ేనభః 
ఒుం లసజశనయ ేనభః 
 

శ్రీ బట్లా ఱ  ఈ నాభభున ‘లసజశతుః’ అతూ, శ్ర ీఴుంకయలఱ  ‘లసజశనః’  అతూ చ తృసపయల. శ్రీ శత్యదేలో లసవహవఠ  
ర ుండు తృసఠభుఱన ఇచాచయల. భర ము ‘లసజశతుః’ అనేది ‘ల ైదిక తృసఠభు’ అనానయల. ఫషృళస ఇుంద్క  
కసయణుం లేదాఱఱో ‘లసజశతుః’ అతు చ పఫడి ఉుండడుం కసళచచన. ఉదాషయణక  ఋగైవద్భు 9.110.11, 3.51.2, 
10.91.15.  
లసజ - అననభు, ఆహాయభు; శన్ - శుంబక ో , దానే - ఇచచట్, ళుబజుంచట్. 
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శ్రీ బట్లా ఱ లసయఖ్య – నావహోకయ లసదనే ఐశ కమ్ అనానదకిమేళ శుంబజతి ఇతి లసజశతుః. త్న నావహోక 
లసద్భుతో అననభుళుంటి్ ఐశ క భయగభుఱటో్ యలచ్చతు కల్లగ ుంచ్చనలసడు (ఫుదాా ళతాయుంఱో). క్షణకః ళరత్మ్ 
శదే్మ్ మత్ తృసర త్ః తృసర త్ః ద్ధోయద్న కఫఱీన్ గఽషు త ేఇతి. క్షణక ఱ  (ఫౌదా్ తేక్షుళుఱ ) తొృర ద్ద నేన 
 యలగననుం తిుంట్ాయల. 
అనానదీన యైశ కసనయేమ మస్సమనమషయుం బళుంతి శ  
శ లసజశతుర త్ణయకోః ళశవరకు ऽననరదో భనః 
అననభు తోద్ఱగు ఐశ క పఱభుఱముంద్ యలచ్చతు ుటాి్ుంచ్చనలసడు ‘లసజశతు’.  ఈ నాభభు అష్సా క్షరీ 
భుంత్రభు. అననభున ఇశో ుంది. ఒుం లసజశతుయే నభః. 
 

శ్రీ ఴుంకయలఱ లసయఖ్య – లసజమ్ - అననమ్ అర ానామ్ శనోతి - ద్దాతి ఇతి లసజశనః. కతర నలసర కి అననభున 
ఇచచలసడు లసజశనడు. 
 

శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో  ి– బగళుంత్ణడు జీళుఱక  జనమభునక  భుుందే అననభున వహదా్భు చేమున. 
ఉదాషయణక  తడడ  ుటాే్శర కి త్లో్ల రొభుమఱో తృసఱ  వహదా్ుంగస ఉుంట్ాయ. 
 

శ్రీ చ్చనమమానుంద్ – బగళుంత్ణడు శకఱజీళుఱ ఴరీయభునక , భనశసక , ఫుదాికితు కూడా తృౌఴహాకత్ 
కఱ గజైమున. 
గసభాళుఴయ చ బూతాతు ధాయమాభయషమోజస్స 
ుష్సు త చౌవధఃీ శరసవ స్త మో బూతావ యస్సత్మకః – గీత్ 15.13 

ఽథివముంద్ రలేశిుంచ్చ, నేన నా ఴకిోదావరస శకఱ బూత్భుఱన ధర ుంచ్చ, తృత ఴహుంచచనానన. యశ 
శవయలుడన ై, అనగస అభఽత్భముడ ైన చుంద్ర డన ై ఒవధఱక , అనగస ళనశపత్ణఱతునుంటి్క ుఴహాతు 
చేకూయలచచనానన. 
 

803. ఴఽుంగ ీ

- కొభుమఱ  కఱలసడు. 
- న భల్ల హుంఛభు చేత్ ధర ుంచ్చ , కొభుమ ఉననలసతుఱా కనహుంచ్చనలసడు. 
- భత్సు, ళరసష అళతారసఱఱో కొభుమ కల్లగ నలసడు. 
- చేత్ గకళయానగ ర  శిఖ్యభు ధర ుంచ్చనలసడు. 
- రతి జీళుకీ త్న ఴఽుంగభు (ఴకిో) రద్ర శుంచకొనే అళకసఴుం కల్లగ ుంచ్చనలసడు. 
- త్న బక ో ఱక  ునయజనమ బమాతున నాఴనుం చేవేలసడు. 
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ఒుం ఴఽుంగ ణ ేనభః 

 
ఉద్మగ ర ఱోతు శీ్రళరసషభూర ో శిఱపుం. ళుకీడమిానుండ.ి 

 

‘ఴఽుంగభు’ అనగస కొభుమ. కొుండ శిఖ్యభు (కొుండ కొభుమ), ఆధిత్యభు, గయవభు (ఴఽుంగబుంగభు) ళుంటి్ 
అరసా ఱన కూడా శచ్చశో ుంది. ‘ఴఽుంగ’ అనే ద్భు ఇుంత్క  భుుంద్ కొతున నాభాఱఱో ళచ్చచనది. 
భహాఴఽుంగః (57ళ ళలో కభు, 540ళ నాభభు), న కైఴఽుంగః (81ళ ళలో కభు, 869ళ నాభభు). 
 

శ్రీ బట్లా ఱ లసయఖ్య – ఫుదాా ళతాయుంఱో బగళుంత్ణడు అశ ుంస్సశచకుంగస చేత్ న భల్లహుంఛభు ధర ుంచ్చ, క 
కొభుమ కఱలసతుఱా అగుహుంచాడు. ఇుంద్క  శ్రీ బట్లా ఱ  ళువణు ురసణభు (18.2)నుండి ఉదాషర ుంచాయల. 
త్తో దగిుంఫరక భుుండో ఫర హత్రధరక దవిజ 

భామామోషో ऽశరసన్ ఴోక్షణమ్ ఇద్ ళచనభఫరళూత్ 

అత్డు దిగుంఫయలడ ై, ఫో డిగుుండుతో, చేత్ న భల్లహుంఛభు ధర ుంచ్చ, భఽద్ళుగస ఇట్లో  ల్లక న. (చేత్ న భల్ల 
హుంఛభు ధర ుంచట్ జ ైన తేక్షుళుఱ ఆచారసఱఱో కటి్. ‘ఽథరసయ్ చర త్ర’ అనే శ ుందీ కళుత్ రకసయుం 
అభయవహుంషృడనే ఫౌద్ా డు న భల్లహుంఛుం ధర ుంచాడు. – శ్రీ శెచ్. శెచ్. ళుఱసన్  త్భ అనలసద్ుంఱో ఇచ్చచన 
తృసద్ఠ క). 
కరऽైవహో  హుంఛికస మశయ ఴఽుంగ ీషుంశ ళుడుంఫనాత్ 

శయవ రుంచ తధాయత్వ శుంళుదాత్మత్వ లసదినః 
రుంచుం తధయ, జఞే నమే ఆత్మ అతు లసదిుంచే ఫుద్ా డు తాన అశ ుంస్సలసదినతు త ల్లమజ మయడాతుకి 
న భల్లహుంఛాతున చేత్ ధర ుంచాడు. 
 

శ్రీ ఴుంకయలఱ లసయఖ్య – రలమ అుంబవహ ఴఽుంగలసన్ భత్సుళుళరవయలః ఴఽుంగ.ీ రలమాుంభయతుధిఱో 
శ్రీభతాసుళతాయలడ ై త్న కొభుమనక  త్గ ల్లుంచ్చన నాళముంద్ శత్యళరతాద్ఱన స్సగయభు దాటి్ుంచ్చనలసడు 
ఴఽుంగ . 
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శ్రీ అనుంత్కఽవుళసవహో  ి– ఈ నాభభున శ్రీళరసహాళతాయభునక  కూడా అనవయుంళచచన. 
తృసతాఱీుంత్యగత్యైెన బూతతు శ్రీళరసషభూర ో త్న కొభుమతో ఱేళన త ో న. 58ళ ళలో కభు, 542ళ నాభభు 
‘భహాళరసషః’. 
 

శ్రీ శత్యశుంధ మతిరసజ – ఴఽుంగసణ  గకళయాన ఴఽుంగసతు అశయ శతోు ఇతి ఴఽుంగీ. గకళయానగ ర  శిఖ్రసతున త్న చేత్ 
ధర ుంచ్చనలసడు ఴఽుంగ . 
 

శ్రీ శత్యదేలో లసవహవఠ  – ఴఽుంగ - ఴకిో, రలసషభు. బగళుంత్ణడు శకఱ జీళుఱక  త్భ ఴకిోతు రద్ర శుంచే ళుధానుం 
ఇచాచడు. ఉదాషయణక  తృసభుఱ  కతయఱ , తేఱ క  తోక ఴఽుంగభుఱ గస నననళు. 
 

శ్రీ కఽవుద్తో్ బయదావజ – ఴఽ - శ ుంస్సమామ్ - ఫాధిుంచట్, చుంుట్. ఴఽణతి బళబమమ్ ఇతి ఴఽుంగమ్ 
అళుచ్చుంత్య స్సభయాుమ్ త్ద్శయ ఇతి ఴఽుంగీ. త్న బక ో ఱఱో ునయజనమ అనే బమాతున నాఴనుం చేవేలసడు ఴఽుంగ . 
 

804. జముంత్ః 
జయుంచలసడు. 

ఒుం జముంతామ నభః 
 

జీ - జయే - గ ఱ చట్. జత్లసన్ ఇతి జముంత్ః. 
 

శ్రీ బట్లా ఱ లసయఖ్య – భామాళసశోభిుఱ శఽఴహాకూడ బగలసనతు లీఱయే. భుంచ్చ చ డుఱ  క కసయణుంచేత్ 
ఆమనళఱో ఏయపడుతాయ. ఆవహోకయలసదనిః శుంళుదాత్మత్వ రుంచతధయత్వలసద ఃై జత్లసన్ ఇతి జముంత్ః. 
రుంచభు తధయ అనే భామాలసద్ుంతో ఆవహోక ఱన ఒడిుంచ్చనలసడు జముంత్ణడు. దీతుకి కసయణాతున 
జఞగతోీ్గస అయాుం చేశకతలసల్ల. ఎుంద్కుంటే్ అశయలఱఱో కొుంద్యల ఆవహోకకయమఱదావరస గొప ఴక ో ఱ  స్సధిుంచ్చ 
ఱోక ఱక  కీడు చేస్సో యల (ఉదాషయణక  – ళృకసీచాయలయడు, రసళణుడు). అఱాుంటి్లసర తు త్న నావహో కలసద్నఱతో 
 డభాయగుం టాి్ుంచ్చ తుజమ ైన బక ో ఱన ఉదా్ర ుంచేలసడు గనక బగలసనడు జముంత్ణడు. 
 

శ్రీ ఴుంకయలఱ లసయఖ్య – అరనీ్ అతిఴయనే జమతి, జమశతే్ణరసవ జముంత్ః. త్న ఴత్ణర ళుఱ ై జముం 
తొృ ుందేలసడు జముంత్ణడు. ఇఱా బగళుంత్ణడు దేళత్ఱ క్షాన, తృసుండళుఱ క్షాన ఉుండి లసర  ఴత్ణర ళుఱ 
రసజమాతుకి కసయణభమాయడు. 
 

శ్రీ చ్చనమమానుంద్ – బగళుంత్ణతు జముంత్గుణభుళఱన భనుం త్ణచైమ ైన కతర కఱన జయుంళచచన. 
 

శ్రీ ఫఱదేళ ళుదాయబూవణ – జమతి శఖ్ాన్ ఫషృముదేా  లసగుయదేా  లస ఇతి జముంత్ః. భాట్ఱఱోన, 
ఆట్ఱతృత టీ్ఱఱోన శ్రీకఽవణు డు ఎఱోుపడ త్న తత్ణర ఱఱో జముం తొృ ుందేలసడు గనక జముంత్ణడు. 
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శ్రీ శత్యదేలో లసవహవఠ  – యోషో  శయవదా జమతి, న కదాచ్చత్ రసజమమ్ ఱబత్ ఇతి జముంత్ః. ఎఱోుపడ 
జయుంచేలసడు, ఎుపడ రసజముం తొృ ుంద్తులసడు జముంత్ణడు. బగళుంత్ణతు అధీనుంఱో శభశో ళుఴవభూ 
నడుశో ుంది. బగళుంత్ణడు ఎళర  క్షాన ఉుంట్ాడో లసయల త్పక జముం తొృ ుంద్తాయల. 
ఏళమ్ శ  యో లతోేి జముంత్భగఽమమ్ ళువణు మ్ శ  శయవమ్ జమతీతి ఫో ధయమ్ 

మస్సయవహో  శలయే బగలసన్ జముంత్ః కమి్ ళసత్రళశోశయ నయశయ క యలయః 
బగళుంత్ణతు అుండ, ఆశ్రశసఱ  ఉుంటే్ ఎతున ఆముధాఱ ైనా, ఏమ ైనా గసతు లసర  ళుజమాతున ఆఱేళు. 
 

శ్రీ లేదాుంత్దేశిక ఱ కసభావహకసవాభు 6 –  

త్వయ యక్షతి యక్షక ఃై కుిం అనన యైః 
త్వయ చాయక్షతి యక్షక ఃై కుిం అనన యైః 
తూళు యక్షక డల ైతే ఇత్య యక్షక ఱతో తు ఏతటి్? తూళు యక్షిుంక ుంటే్ ఇుంక ఇత్య యక్షక ఱేత చేమగఱయల? 
 

స్సవతదేశికన్ అతైతిశోళభు 5 – కదాచన క త్ఴచన కవచ న త్శయ నస్సయత్ బమమ్. బగళుంత్ణతు బక ో ఱక  
ఎుపడ, ఎకోడా, ఎఱాగూ బముం ఱేద్. 
 

ఋగైవద్భు 1.91 21 – జముంత్మ్ త్వమ్ అనభద ేస్త భ. 
ఋగైవద్భు 10.103.8 – దళేవనేానామ్ అతేబుంజతీనామ్ జముంతీనామ్ భయలతో ముంత్వగమీ్. 
 

805. శయవళుజజయీ 
- అతూన నేయలచక ననలసర తు జయుంచ్చనలసడు. 
- అుంతా త ల్లవహనలసడు భర ము శదా జయుంచలసడు. 
- అుంతా త ల్లవహన భునఱక  హరమమ ైనలసడు. 

ఒుం శయవళుజజయన ేనభః 
 

శయవ - తోతో్భు (శయతి ఇతి శయవః); ళుద్ - జఞే నే - త ల్లవహకొనట్; ళుద్ - ళుచాయణే - ఆఱోచ్చుంచట్, లసదిుంచట్; 
జీ - జయే - గ ఱ చట్; శయవ-ళుద్-జయీ – శయవళుజజయీ. 
 

శ్రీ బట్లా ఱ లసయఖ్య – త్న భధయమ ైన భావణభుతోన, హపుంచే లసద్ుంతోన ుండిత్ణఱనుంద్ర తూ 
ఒడిుంచ్చనలసడు ‘శయవళుజజయీ’. ఇఱా త్న (నావహో క) లసద్ుంతో అుంద్ర తూ ఒడిుంచ్చ, త్దావరస లేద్ళుద్ఱ ైన 
ద్వణా ఱన నావహోక ఱ గస చేళసడు. అఱా కసక ుంటే్ అఱాుంటి్ అశయలఱ  గొప ఴక ో ఱ  శుంతృసదిుంచ్చ ధార మక ఱన 
ఫాధిస్సో యల. 
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శ్రీ ఴుంకయలఱ లసయఖ్య – శ్రీ ఴుంకయలఱ  ఈ నాభభున ‘శయవళుత్’ భర ము ‘జయీ’ అనే నాభభుఱ జుంట్గస 
ర గణ ుంచాయల. శయవళువమమ్ జఞే నమ్ అశయ ఇతి శయవళుత్. అతున ళువమాఱ  త ల్లవహనలసడు ‘శయవళుత్’ 
అబయుంత్రసన్ ఫాహాయన్ శ యణాయక్షాదని్ ఴచ ద్యజమాన్ జతై్ణమ్ శ్రఱమ్ అశయ ఇతి జయీ. (కసభాది) 
అుంత్ఃఴశత్ణర ళుఱన, శ యణాయక్షుతుళుంటి్ ఫాషయఴత్ణర ళుఱన జయుంచే గుణుం కల్లగ నలసడు ‘జయీ’. కనక 
‘శయవళుజజయీ’. 
 

శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో  ిఈ ర ుండు నాభభుఱన ఇఱా జోడిుంచాయల. బగళుంత్ణడు ‘శయవళుత్’ కనక కసభకతీధాది 
అుంత్ఃఴత్ణర ళుఱన జయుంగఱడు. 
 

భుుండకతతువత్ణో  1.1.9, 2.2.7 – మః శయవజేః శయవళుత్. 
 

శ్రీ శత్యదేలో లసవహవఠ  – ఴత్ణర ళు యషస్సయఱ  త ల్లవోే ఴత్ణర ళున జయుంచడుం స్సధయుం. బగలసనడు అతూన 
త ల్లవహనలసడు ‘శయవళుత్’ గనక  అుంద్ర తూ జయుంచే ‘జయీ’. అఱా ఆమన ‘శయవళుజజయీ’. 
 

శ్రీ చ్చనమమానుంద్ – త్భ తృసుండిత్యుంగుర ుంచ్చ గొపగస చ ుపక నేలసయల కూడా శభాధివహాతిఱో 
శ్రీభనానరసమణుతు శతునధానుంఱో తుఴశఫదుంగస ఉుంట్ాయల. కనక ఆమన శయవళుజజయ. 
 

శ్రీ కఽవుద్తో్ బయదావజ – ‘శయవళుత్’ అనగస అతూన త ల్లవహన ఫరషమళుంటి్లసర తు శచ్చుంచన. లసయుంద్ర కుంటె్ 
గొపలసడు గనక బగళుంత్ణడు శయవళుజజయ. 
శయవమ్ ళుద్తోు ఇతి శయవళుదో ఫరహామద్మః 
తానహ తుయతిఴమ శయవజేతామ జమతి ఇతి శయవళుజజయీ 
 

శ్రీ ఫఱదేళ ళుదాయబూవణ ‘శయవళుత్’ అనగస ‘అతూన త ల్లవహనలసడు’ అతు ఇత్యలఱ  చ హపన అరసా నేన చ తృసపయల. 
కసతు ఆమన ‘జయీ’ అనగస ‘గ యళుుంఫడులసడు’ అతు అయాుం చ తృసపయల. శయవళుత్ణస ళవహవఠ  లసభదేలసదివణ 
జయో భషో త్ోరకష ऽశయ తుత్యమ్ అవహో  ఇతి శయవళుజజయీ. అుంతా త ల్లవహన జఞే నఱ ైన ళవహవణఠ డు, లసభదేళుడు 
ళుంటి్లసర చే కూడా గొపగస గ యళుుంఫడులసడు గనక బగళుంత్ణడు శయవళుజజయ. 
 

(1) శీ్ర నయవహుంషన్ కఽవుభాచార  ఆుంగో యచనక  ఇద ిత ఱ గు అనలసద్భు.  
(2) బగళదీగ త్ ళలో కభుఱ తాత్పయయభు గీతా రస్, గకయఖ్ూర్ రచయణనుండి.  
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806. షఴయుబిందః 
- త్న చత్ణయమ ైన లహదనతో ల ైద కభత్భున భయుగుయచినలహడు (ఫుదు డు). 
- ఫింగహయుయింగు అఴమఴభులు కయౌగిన షిందయుడు. 
- భింగళరదమ ైన రణఴభింత్రషవయూుడు. 
- షిందయమ ైన షవయూభు కలలహడు భరిము షాఴిలో అతునింటితు చకకగహ యబజించినలహడు. 
- యబకయమ ైన అక్షయభులునన లేదభులన రిగినలహడు. 
- నదటి ైన, కతృత లభుల ైన ఫింగహయు యింగుగల చిందన చిసనభులు కయౌగినలహడు. 

ఓిం షఴయుబిందల ేనభః 
 

ష (ఉషయగ); ఴా - ఴయణే - ఏయుకొనట; ఴయుభు అనగహ యింగు, అక్షయభు అనే అరహా లునానయ. బింద్ - 
అఴమలే - యడదీముట; యద్ - జ్ఞా నే - తెయౌవకొనట. „ఫ‟, „ఴ‟యోయభదేః – అనే లహయకయణషఽత్రభు 
రకహయభు ‘యింద’ భరిము ‘బింద’ అనే దాలకు ఒకే అయాిం తీవకొనఴచున. శ్రీ బటటి లు ‘బద ’ - 
అలాే - దాచిలేముట - అనే అయాింలో లహయఖ్ాయతుింఙాయు. ‘బింద’ అింటే ఇింకహ తిలకభు (నదటి ై ఫొ టటి ), 
అనషవయభు (ॐ లో చకక), జింక ఴింటి  ైతు చకకలు – ఴింటి అరహా లునానయ.  
 

శ్రీ బటటి ల లహయఖ్య – శ్రీ బటటి లు ఫుదాు ఴతాయయింగహ త్భ లహయఖ్యన కొనస్హగిింఙాయు. 
ఆవోకతావలానే టటభః దకహక్షర  ః 
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షఴయుబిందయకథ త్ః నలహయుః తృహనావనః 
త్నయొకక నేయుుతో, లహదనాటిభతో, అిందమ ైన దజ్ఞలిం (షఴయుభులు)తో ల ైదకభతాతున అలించి 
(భయుగుయచి), నావోకభత్భునింద ఆషకతోతు  ింతృ ింద ించలహడు షఴయుబిందఴు. ఈ నాభభు నలహక్షరీ 
భింత్రభు. తృహభులన సరిించన. ఓిం షఴయుబిందలే నభః. ఈ యధింగహ లేదభుల ధరహాతున 
భయుగుయచడిందావరహ దశణి లకు ఆ భత్ింఴలో కయౌగే లాభాలన తులహరిింఙాడు. 
 

శ్రీ వింకయుల లహయఖ్య – శ్రీ వింకయులు ‘బింద’ అనగహ ‘అఴమఴభులు’ అనే అయాింలో లహయఖ్ాయతుింఙాయు. 
బిందఴః అఴమలహః ష-ఴయు షదాళౌ అషయ ఇతి షఴయుబిందః. ఫింగహయుయింగు అఴమలహలు కయౌగినలహడు 
షఴయుబిందఴు. 79ఴ ళలో కింలో 743నిండి 746ఴయకు నాభభులు – షఴయుఴయుః, శభేాింగః, ఴరహింగః, 
చిందనాింగదీ – కూడా బగలహనతు వరీయస్ ిందరహయతున కీరిోషో నానయ. 
 

శ్రీ లహవశీ కూడా ఈ అయాింలో ఒక లహయఖ్య ఙెతృహుయు. ష-ళలబనమ్, ఴయణీమమ్ దావయమ్ యూమ్ మషయ ష 
షఴయుః, షఴయు బిందఴః అఴమఴః మషయ ష ష-ఴయు-బిందః. ళలబనకయమ ైన యింగు, అిందమ ైన 
అఴమఴభులు కలలహడు షఴయుబిందఴు. 
 

శ్రీ రహధాకాశుళహవో  ి– బకుో లు ఒనరిించిన మజ్ఞా లలో అగినకుిండింనిండి ఫింగహయుఴయుింలో అఴత్రిించలహడు 
షఴయుబిందఴు. ఫరసాదేఴుడు కహించీుయింలో మజా్ిం ఙేవనుడు బగఴింత్ణడు కించి యుభాళళు 
అరహుభూరిోగహ ఉదభయింఙాడు. 
 

శ్రీ వింకయులు ఙెున భరొక లహయఖ్య – ఴయుభు - అక్షయభు; బిందఴు - అనషవయభు. ళలబనో ఴయుః అక్షయమ్ 
బిందస్హ మవా న్ భింతేర త్న్-భింతార తాా లహ షఴయుబిందః. ఏ భింత్రభునింద షిందయభగు అక్షయభున 
భరిము బిందఴు (అనషవయభు) కలదో అటిి భింత్రభు అనగహ ఓింకహయభు గలలహడు, అనగహ రణఴ 
షవయూుడు. 
తైెతో్రీయోతుశత్ణో  1.81 – ఓిం ఇతి ఫరసా. 
కఠతతుశత్ణో  1.2.15 – త్త్ త ేదమ్ షింగశీణే ఫరయమ్యయమితయేత్త్. 
 

శ్రీ లహవశీగహరి భరొక యఴయణ – బింద్ - అఴమలే - యడదీముట; బిందతి - అఴమలహన్ కరతతి - 
యబజించలహడు. చకకతు యూభు కలలహడు (షఴయు) భరిము షకల జీఴులన చకకగహ యబజించలహడు, 
కహతు అయ కయౌవ జీయించనటటో  ఙేములహడు. ఉదాసయణకు – ఙెటోన కొభాలు, ఆకులు, ూలు – ఇలా 
యబజించన. స్ యభిండలభున గసీభులుగహ యబజించన. మథామమ్ షఽయయషోథామమ్ షభషో 
రించః యషుయమ్ అఴమఴ-అఴమఴ యభాఴమ్ ఆననః, త్ర-పల-ుశు-ళహఖ్ాదతీు ఴాక్షవయేఴ. 
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86ఴ ళలో కభు - 3 ఴ ేజీ 

శ్రీ షత్యషింధ మతిరహజ్ – బింద - అక్షయభు; యద్ - జ్ఞా నే; షఴయు - లేదభులు. ళలబనా ఴరహు  మవా న్ ష 
షఴరతు  లదేః, త్షయ బిందః జ్ఞా తా షఴయుబిందః. లేదభులు తెయౌవనలహడు షఴయుబిందఴు. 
 

శ్రీ ఫలదేఴ యదాయబూశణ – ష-ఴరతు  లలాటస్తా  బిందః అషయ ఇతి. నదటి ై ఫింగహయుయింగు ఫొ టటి  కలలహడు. 
లేదా ఫింగహయుయింగు నదటి ై ఫొ టటి  కలలహడు షఴయుబిందఴు. 
 

శ్రీ కాశుదతో్ బయదావజ్ – షఴయుమిఴ తాభా బిందఴః చిందన బిందలో మషయ చిఫుక, కతృత ల భషోక ేష ష-
ఴయు బిందః. ఫుగగలు, త్ల, చిఫుకభు ై చిందను అలింకయణ కలలహడు షఴయుబిందఴు. 

ఫ ింగళూయు శీ్రసరలి కైుింఠక్షతే్రింలో శీ్ర లక్షమా నయవింసస్హవమి. 
యకీడమిా చిత్రిం. 

 

 

 

807. అక్షోబయః 
- గింభీయమ ైన చితో్భు కలలహడు, కలత్ఙెిందతులహడు. 
- రహగదేవశభులు లేతులహడు. 
- భారీచతు బమ టిినలహడు. 

ఓిం అక్షోభాయమ నభః 
 

ఈ నాభభు ర ిండుభాయుో  ఴషో ింద  – 

86ఴ ళలో కభు. 807ఴ నాభభు. అక్షోబయః – షఴయుబిందః 
అక్షోబయః షయవలహగవీవరవేవయః 
107ఴ ళలో కభు. 999ఴ నాభభు. అక్షోబయః – యథాింగతృహణ ః 
అక్షోబయః షయవరసయణాముధః 
 

క్షుభ్ - షించలనే - కలత్న ిందట, క్షోభించట, చయౌించట. 
 

శ్ర ీబటటి ల లహయఖ్య – గింభీరహవమతేవన అయకహయయః. ఫుదు తుగహ బగఴింత్ణడు లహద ించినుడు ఎఴయూ ఆమనన 
ఎదరొకనలేయు. ఎిందకింటే ఆమన గహింభీయయిం అలాింటిద . 
గింభీరహవమతేవన లహయధ కహయత్మా చ షః 
అక్షోబయః షోఴయుస్హయత్ అక్షోబయత్వ రదామకః 
గింభీయమ ైన సాదమిం కలలహడు. అధ కహయభు కలలహడు. యులఙే కలత్న ింద ిం త్గతులహడు. ఈ నాభభు 
షతృహో క్షరీ భింత్రభు. కలత్లు లేకుిండా ఙేషో ింద . ఓిం అక్షోభాయమ నభః. 
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శ్ర ీవింకయుల లహయఖ్య – రహగహద భః వఫాా ద  యశయ వైు, తిర-దవ-అరిభవు, న క్షోబత్ ఇతి అక్షోబయః. రహగదేవశభులు, 
వఫాా ద  యశమభులు, భూడులోకభులలోతు వత్ణర ఴులు, ఎఴయూ ఇత్తుతు కలత్న ింద ింలేయు గనక 
ఆమన అక్షోబుయడు. 
 

శ్ర ీచినామానింద గీత్లోతు వాత్రజా్ లక్షణభులన (2.54నిండి 2.61ఴయకు) రస్హో యింఙాయు. ఈ 
వాత్రజా్షవభాఴమే అక్షోబుయడైెన బగలహనతు షవభాఴభు.  
 

శ్రీ షత్యషింధ మతిరహజ్ భరొక కొీతో్ అనబలహతున భన భుిందింఙాయు. ఆమన ‘షఴయుబిందః’ భరిము 
‘అక్షోబయః’ అనేయ ర ిండఽ కయౌ „షఴయు-బింద-యక్ష-బయః‟ అనే ఒకే నాభింగహ రిగణ ింఙాయు.. షఴయు బిందలో 
మవా న్ త్త్ షఴయు బింద - షఴయు బిందఴత్ యక్షవు షఴయుబింద - యక్షో భారీచః, త్మ్ భాయషమతి 
భీశమతి ఇతి షఴయుబింద-యక్షో-బయః. షఴయుబిందఴులు, అనగహ ఴింటి ై ఫింగహయుచకకలు కయౌగిన లేడి. 
‘యక్ష’ అనగహ అలాింటి రహక్షషడు భారీచడు. బయ - బమ - బమ టిినలహడు. ఇలా భారీచతు భీతాఴసృతు 
ఙేవనలహడు షఴయుబిందయక్షోబుయడు, అనగహ శ్రీరహభుడు. 
 

808. షయవలహగవీవరవేవయః 
- లహకుత్ణలిందరికత రబుఴు. 
- లహకహుత్ణయయభు కలలహరిలో అత్ణయననత్ణడు. 

ఓిం షయవలహగవీవరవేవరహమ నభః 
 

లహకుక ై ఆధ త్యభు కలలహయిందరికీ అధ తియ ైనలహడు షయవలహగీవవరేవవయుడు. షయవ-లహక్-ఈవవయ-ఈవవయ. 
ఈ షయవలహగీవవయులు ఎఴయు అనే యశమిం ై యయధ లహయఖ్ాయనాలు ఆధాయడినాయ. 
 

శ్రీ బటటి ల లహయఖ్య – శ్రీ బటటి లు ఫుదాు ఴతాయయింగహ లహయఖ్ాయతుింఙాయు. లహదాలలో ఇత్య ిండిత్ణలిందరి ైనా 
ఫుదు తుదే  ైఙేయ. 
లహద లహఙామతోవః తృహయిం యో గచఛతి ష యయీత్ః 
యఴయరతు  లహక్రద ఇతి షయవలహగవీవరవేవయః 
రతిలహదలతో లహద ించటమిందగహతు, ఇత్యుల సాదమాలన ఆకరిషింఙేటటటో  భాటాో డడింలోగహతు త్నకు 
మిించినలహడు లేడు అతు ేయుతృ ింద నలహడు. ఈ నాభభు దావదళహక్షరి. లహకుటటత్వభుతుషో ింద . ఓిం 
షయవలహగీవవరేవవరహమ నభః. అయతే ఇకకడ గభతుించఴలవన యశమిం ఏభింటే బగఴింత్ణడు 
ఫుదాు ఴతాయింలో నావోకతావతున షభరిుషఽో , ళహషోియయుదుింగహ లహద ింఙాడు. 
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శ్రీ వింకయుల లహయఖ్య – షయవలహగీవవయుడనగహ ఫరసా. అటిి ఫరసాకు రబుఴు గనక నారహమణుడు 
షయవలహగీవవరేవవయుడు. 
 

శ్రీ షత్యషింధ మతిరహజ్ – షయవలహగీవవయుడనగహ యుదర డు. అటిి యుదర నకు రబుఴు షయవలహగీవవరేవవయుడు. 
షరవేషహమ్ లహచః షయవలహచః తా స్హమ్ ఈవవయషయ యుదరషయ చ ఈవవయతావత్ షయవ-లహగ్-ఈవవయ-ఈవవయః. 
 

శ్రీ ఫలదేఴ యదాయబూశణ – షయవః యీతాయద  లక్షణా లహఙత మత్ర ష షయవలహక్, తుఖిలళహషో ిరతితృహదయ ఇత్యయాః, 
మత్ ఈవవయ - ఈవవయయధ  - యుదార ద  తుమాభకః. ఫరసా, యుదర డు భరిము ళహషోిిండిత్ణలు 
షయవలహగీవవయులు. లహరికత ఈవవయుడు షయవలహగీవవరేవవయుడు. 
 

శ్రీ చినామానింద – కేనోతుశత్ణో నిండి: కేనేఴతామ్ లహచమ్ ఇభమ్ ఴదతోు? ఎఴరిఴలన భాటలు 
ల లుఴడున? త్దేఴ ఫరసామ్ త్ద వద ు . ఫరసాభు కహయణింగహ. భాటలు అింటే కేఴలిం వఫాా లు, ఇింద రమాలు 
కహద. లహతుకత కహయణమ ైనలహడు నారహమణుడు. 
 

శ్రీ లహవశీ – లహచషుతి, అగిన, యదయత్ ఴింటిలహయు లహకుత్ణలు. లహయిందరికీ రబుఴు షయవలహగీవవరేవవయుడు. 
అనేకయధాల జీఴులునానయ. లహటికత వఫాా లు ఙేవే వరీయభాగహలు యయధింగహ ఉనానయ. యటతునింటికీ కహయణిం 
నారహమణుడే. 
 

809. భహాసరదః 
- గొు షయషు - తృహులన భుించిలేవేద . ుణయుయుశణలు భయల భయల స్హననిం ఙేవేద . 
- లోతైెన తూటితో షింఫింధింకలలహడు - కహయమభయానభు, క్షమయస్హగయవమనభు షఽచిింఫడినయ. 
- బూమి ఎిండితృత కుిండా ఉిండేిందకుగహన భహాస్హగయభులన షాఴిించినలహడు. 

ఓిం భహాసరదామ నభః 
 

హారద - అఴయకేో వఫాే - గరిజించ ధవతు, అయుిం కహతు వఫాభు ఙేవేద  సరదభు. సాదత ేఇతి సరదః; భహాసరదభు-
గొు సరదభు (స్హగయభు). 
 

శ్రీ బటటి ల లహయఖ్య – ఫుదాు ఴతాయయింగహ, 
మత్ర తృహకయాణః అ-ునయుతాా నమ్ తుభజ్జతోు 

ుణయకాతో గహసమ్ గహసమ్ త్ాయతోు ష భహాసరదః 
తృహులు భయల లేఴకుిండా భుతుగితృత యే షయషు. ుణాయత్ణాలు భయల భయల స్హననిం ఙేవ ఆనింద ింఙే 
షయషు భహాసరదభు. అలా బగఴింత్ణడు భహాసరదడు. 
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తానసిం ద వశత్ః కూీ రహన్ షింస్హరేశణ నరహధభాన్ 

క్షతిృహభయజ్షరమ్ యభాన్ ఆషరీఴవేఴ యోతుశణ – గీత్ 16.9 

అటటో  ఇత్యులన దేవఴించ తృహతృహత్ణాలన, కూీయుల ైన నరహధభులన భాటిభాటికతతు ఈ షింస్హయభునింద 
ఆషరీయోనలలోనే నేన డలేముచిందన. 
 

శ్రీ య.య. రహభానజ్న్ – రలహసిం భధయలోషడిగుిండాలు ఎలాింటిలో తృహతృహత్ణాల ైన అషయులకు బగలహనడు 
అలాింటిలహడు. 
 

శ్రీ వింకయుల లహయఖ్య – అఴగహసయ త్దానిందమ్ యవభీయ షఖ్మ్ ఆవేో  యోగిన ఇతి భహాసరదః. ఎఴతుమింద 
భుతుగి యోగులు యభానిందభున అనబయింత్ణరత అటిి చలోతు షరతఴయభు గనక ఆ భహాత్ణాడు 
భహాసరదడు. శ్రీసరి వయణాగతి షయవతాసయణభు. 
 

శ్రీ షత్యషింధ మతిరహజ్ – భహాన్ సరదో మషయ కహయమభయాన కహలే లహ షభుదరవమన కహలే లహ ష 
భహాసరదః. కహయమ భయాన కహలభులోన, స్హగయవమన కహలభులోన లోతైెన తూటితో షింఫింధభు 
కలలహడు భహాసరదడు. 
 

శ్రీ షత్యదేలో లహవశీ –  

భహాసరదో యశణు యమ్యఘ కరహా కరతతి యవవమ్ ఫసృ స్హధనాోమ్ 

భహాసరదమ్ ష కుయుత ేషభుదరమ్ యఴయేన బూః షఽయయ ఖ్రహింయతృహతెైః 
షఽయుయతు తాభుఴలన బూమి ఎిండితృత కుిండా గొు స్హగయభులన షాఴిించినలహడు యశణు ఴు. అలాింటి  
అమ్యఘమ ైన నలన ఙేవనలహడు భహాసరదడు. 
 

810. భహాగయోః 
- తృహులన షింస్హయభనే గొు కిందకభులో (గతతిలో) డదోరములహడు. 
- భహాభాయత్ింలో గొు స్హయధ , యధ కుడు. 
- గయుడధవజ్భుగల గొు యధభు ై మతుించలహడు. 
- ళేషహచలింఴింటి గొు యవతాల ై తుఴవింఙేలహడు. 
- యవవభింతా దేతునిండి ఉదభయించి, దేతుమింద తుఴవించి, దేతులో యయ్నభ్త్ణిందో ఆ  దా కిందకభు. 

ఓిం భహాగరహో మ నభః 
 

గార్ - తుగయణే - మిరింగిలేముట, ఫమటకు తెచుట. ‘గయో’ అింటే  దా గతయ (కిందకభు, అగడో), యధభు అనే 
అరహా లునానయ. 
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శ్రీ బటటి ల లహయఖ్య – శ్రీ బటటి లు ‘గయో’ అింటే అగడో (గతయ) అనే అయాింలో లహయఖ్ాయతుింఙాయు. ఏఴమ్ ఫాసయ 
కుదాఴి యతువవశి నషహి త్ానామ్ రౌయలహద  గరహో  అస్హాత్ ఇతి భహాగరహో . దరహాయుగ ల ైనలహరితు బగఴింత్ణడు 
రౌయలహద  నయకహలలో డలేస్హో డు. ఆ నయకహలే భహాగయోలు. అలా లహటిలో డదోరవేలహడు భహాగయో. 
తృహతృహకహీ ింత్ త్మానశి రజ్ఞా నామ్ రౌయలహదమః 
గరహో  మస్హానాహాగయోః ష షాాతో ఴషఴయుకః 
ధయాయయుదుమ ైన భాయగభునఴలింబించిన తృహకయుాలన, జ్ఞా నభు లేతులహరితు రౌయలహద  నయకహలలో 
డలేవేలహడు భహాగయో. ఈ నాభభు అషహి క్షరీ భింత్రభు. ఓిం భహాగరహో మ నభః. 
శ్రీ బటటి లు గీత్ (9.3)నిండి ఉదాసరిింఙాయు – 

అవదీుధానాః ుయుషహ ధయాస్హయషయ యింత్ 

అతృహర య భాిం తుఴయోింత ేభాత్ణయషింస్హయ ఴయోమతు 

ఓ యింత్! ఈ ధయాభాయగభునింద యళహవషభులేతు ుయుశణలు ననన తృ ిందజ్ఞలయు. కనక లహయు 
భాత్ణయయూ షింస్హయచకభీునింద రిబరమిించచిందయు. 
శ్రీ బగఴదరా భానజుల గీతాభాశయింలో ఈ ళలో కిం లహయఖ్ాయనిం రకహయిం – ధయాభాయగింలో చరిించడాతుకత అయహత్ 
తృ ింద , భయల అవదీు , అయళహవస్హల కహయణింగహ ఆ భారహగ తున యడచినలహరితు గురిించి ఈ గీతాళలో కింలో 
ఙెుఫడిింద . “అసో ! భసద దిం ఆవుయయిం!” ఇద  ఙాలా ఆవుయయిం గదా! (ధయాిం తెయౌవ ఉిండమ నయకింలో 
డడిం) అతు బగఴదరా భానజులు చిఴరిలో లహయఖ్ాయతుింఙాయు. 
 

శ్రీ వింకయుల లహయఖ్య – శ్రీ వింకయులు ‘గరహో ’ అనగహ కిందకభు, యధభు అనే ర ిండు అరహా లలోనఽ 
లహయఖ్ాయతుింఙాయు.  బగఴింత్ణతు భామ దాటరహతు కిందకభు (అగడో) గనక ఆమన భహాగయో. ఇిందకు 
శ్ర ీవింకయులు గీత్ (7.14)నిండి ఉదాసరిింఙాయు – 

దెయైశయేషహ గుణభయీ భభ భామా దయత్యమా 
భామేఴ య ేరదయింత ేభామామతేాిం త్యింతి తే 
నా భామ తిరగుణాత్ాకమ ైనద . అలౌకతకభయనద . ఇద  అధ గమిించటకు స్హధయభు కహతుద . కహతు కేఴలభు 
తుయింత్యభు ననేన బజించలహయు ఈ భామన అధ గమిించి షింస్హయ షభుదరభునిండి ఫమటడగలయు. 
 

శ్రీ వింకయులు ‘గయో’ అనగహ ‘యధభు’ అనే అయాింలో కూడా తుయుకోభు (3.5) ఆధాయింగహ లహయఖ్ాయతుింఙాయు. 
యధోऽ గరహో  ఉచయత,ే గాణాతఃే షో తి కయాణః 
షో త్ త్భమ్ మానమ్, „అరతసథో ఴయుణమిత్ర గయోమ్‟ – తుయుకోభు 3.5 

శ్రీ వింకయుల లహయఖ్య – గరహో  వఫదా  యధ రహయయో న ైయుక తోయుకోః, త్స్హాత్ భహాయధః భహాగయోః. అయుజ నతు 
యధస్హయధ గహ భహాభాయత్ముదుింలో రహణ ించిన బగఴింత్ణడు భహాగయో. 
 



శీ్ర యశణు  షసషరనాభ స్తో త్రభు - యఴయణ 

86ఴ ళలో కభు - 8 ఴ ేజీ 

శ్రీ కాశుదతో్ బయదావజ్ కూడా ‘యధ కుడు’ అనే అయాింలో లహయఖ్ాయతుింఙాయు – భహాన్ గరతో  గయుడధవజ్ యధో 
మషయ ఇతి భహాగరహో . గయుడధవజ్ింతో కూడిన గొు యధిం కయౌగినలహడు భహాగయో. 
 

శ్రీ షత్యషింధ మతిరహజ్ – భహా-అగ-ర్ – భహాగయో. అగ-కొిండ; ర్-గత్ణలహ కరహో రి కోః - ల ళళులహడు. భహానోవు 
త ేఅగహవు ళషేహచలాదమః త్తో్ ఋచఛతి ఇతి భహాగయోః. ళేషహచలింఴింటి గొు యవతాలకు ల ళళులహడు 
(తుఴవించలహడు) భహాగయో. 
 

శ్రీ ఫలదేఴ యదాయబూశణ – బగఴింత్ణడు భహాగయో, అనగహ  దా గొయయ. ఎిందకింటే అింతా ఆమనలోనే 
ఉింటటింద . 
ఇశ కైషాిం జ్గత్కాత్ునిం ళహయదయ ష చరహచయమ్ 

భభ దశే ేగుడాకవే మఙాునయదారశణి మిచఛవ – గీత్ 11.7 
ఓ అయుజ న! నా ఈ యూభునింద ఒకేఙతట వాత్మ ైమునన షభషో చరహచయ జ్గత్ణో న చఽడుభు. అింతేగహక 
ఇింకన తూఴు చఽడదలచకొతున లహటినతునింటితూ చఽడుభు. 
 

బగఴింత్ణడు ఫుదాు ఴతాయిం ధరిించి దశణి ల ైన అషయులన  డతరో ఴన టిిింఙాడనన అయాింలో శ్రీ బటటి లు 
లహయఖ్ాయతుించిన నాభాలలో ఈ ‘భహాగరహో ’ నాభభు చిఴరిద . ధయాిం త్ునలహరితు బగఴింత్ణడు శిక్షిింఙే 
యధానిం గురిించి కింటెన బకుో లటో బగఴింత్ణతు స్ శ్రలయభు, స్ లబయభు అనే గుణాలన షారిించి గహనిం 
ఙేమడిం భరిింత్ ఆనిందదామకభు. కహతు ఇకకడ భనిం గభతుింఴలవన యశమభు ఏభింటే షాఴిలోతు 
షభషో కహయయభులు బగఴింత్ణతు ఇఙాఛనస్హయమే జ్యుగుతాయ. ఈ రస్హో ఴనలో ఫుదాు ఴతాయభున అయాిం 
ఙేషకోలహయౌ. కయాపలాలన అింద ింజే్మడింలో ఇదొక ఘటిభు. 
 

ఇకకడినిండి కొతున నాభభులు బగలహనతు శిశిరితృహలనన కీరిోస్హో య. 
  
811. భహాబూత్ః 
- భహాత్ణాలన త్నలహరిగహ గశీ ింఙేలహడు. 
- తిరకహలభులఙేత్ అయచిఛననభుగహతు షవయూభు కలలహడు. 
- ించబూత్భులు త్నమింద కలలహడు. 

ఓిం భహాబూతామ నభః 
 

బూ - షతాో మామ్ - ఉిండుట, షింబయించట. బూత్భు అనగహ ఉిండునద . నేల, తూయు, అగిన, లహముఴు, 
ఆకహవభు అనే ించబూత్భులనకూడా బూత్భులు అింటాయు. 
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శ్రీ బటటి ల లహయఖ్య –  

తుగహీ సకత్విం కథ త్ిం షవవ యైలహజ్ఞా త్ిం ఘనాత్ 

స్హవజ్ఞా నఴరిోనాిం ుింస్హ భనగహీ సషోథోచయత ే

భహాబూతో భహాతాానః షవబూతా ష మషయఙతచయతే 
ఇింత్ఴయకు త్న ఆజా్న ఉలోింఘ ించలహరి యశమభు, లహరితు శిక్షిింఙే యశమభు ఙెతృహుయు. ఇుుడు త్న 
ఆజా్న తృహయౌింఙేలహరితు తాన (బగఴింత్ణడు) ఎలా అనగశీ ింఙేదీ ఙెుఫడుచననద . భహాత్ణాలన 
అిందరితూ త్నలహరిగహ గశీ ింఙేలహడు ‘భహాబూత్ః’. భహానోః బూతాః మషయ ష భహాబూత్ః. లోకింలో 
గొులహయు, భసతూములు అత్తు స్ త్ణో  గనక ఆమన భహాబూత్భు. ఇకకడ భహాత్ణాలు అనగహ 
బగఴింత్ణతుమిందే భనష లగనభు ఙేవన బకుో లు. 
 

శ్రీ నభాాఱీవయు తియుల ైమ్యయ 2.3.6 – శ్రీసరి త్న బకుో లనిండి ఎడఫాటటన బరిించలేడు. బకుో లు కూడా 
ఆమననిండి లేయు కహలేయు. కనక లహరితు ఫాధ  టికుిండా ఉిండడాతుకత బగఴింత్ణడు షదా బకుో ల 
సాదమింలో దీింలా ల లుగుత్ణింటాడు. 
 

శ్రీ వింకయుల లహయఖ్య – కహలత్రమా నఴచిఛనన షవయూతావత్ భహాబూత్ః. బూత్, బయశయత్, ఴయోభాన 
కహలభులఙే రిమిత్భు కహతులహడు భహాబూత్భు. 
 

ఇకకడ భయు భనిం గభతుించఴచున – శ్రీ వింకయులు బగఴింత్ణతు యత్త్వభున, శ్రీ బటటి లు 
బగఴింత్ణతు స్ లబయ స్ శ్రలయత్న రభుఖ్ింగహ కీరిోింఙాయు. ర ిండఽ శ్రీతులహషతు కఱీయణగుణభులే. కహతు ఎనోన 
తృహభులు తెయౌవ తెయౌమక ఙేవే భనలాింటిలహరికత ఆ దేఴుతు స్ లబయ స్ శ్రలయత్లు ఎింతో ఆవన, ఊయటన 
ఇస్హో య. 
 

శ్రీ షత్యదేలో లహవశీ, శ్రీ షత్యషింధ మతిరహజ్ – ించబూత్భులు ఆమనమిందే జ్తుించినయ. ఆమనమిందే 
ఉననయ. కనక ఆమన భహాబూత్భు. భహాతోు బూతాతు ఆకహళహదతీు మస్హాత్ ఇతి భహాబూత్ః. 
 

అననభమయ కీయోన 

 

ుడమి తుిందరి ఫటెిబూత్భు కడు - ఫొ డల ైన నలోతుబూత్భు 
 

కతతువ లోడమిింగ డి బూత్భు - ునకయు  దాబూత్భు  
కనయౌ కయము చీకటి బూత్భు - తృ నగు స్త భుమ్యభు బూత్భు  
 

ఙేటకహళు మిించినబూత్భు - తృత టటదాయల  దాబూత్భు  
గహటు జ్డల బింకుబూత్భు - జూటరి నలోభుషగు బూత్భు  
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క లవ బతో్లే తిరిగేటి బూత్భు - తృ లుుదాింటో  దాబూత్భు  
ఫలుు లేింకటగిరి ై బూత్భు - ులుగుమీద  భహాబూత్భు  
 

812. భహాతుధ ః 
- త్న బకుో లన అధ కేరభతో తుధ ఴల  ఆదరిించలహడు. 
- త్న బకుో లకు ఆమనే  తునధ . 
- యవవభునింద అతునింటికీ ఆవీమమ ైనలహడు. 
- బకుో లు అఴుషయింకొదాీ దోచకొనే తుధ . 

ఓిం భహాతుధయ ేనభః 
 

తు (ఉషయగ); ధా - ధాయణ తృత శణయో రహా నే చ – ధరిించట, తృత ఴించట, ఇచుట. తుత్రహమ్ ధమీత ేుశయత్ 
ఇతి, తుధమీత ేఅత్ర ఇతి తుధ ః. తులుఴ ఙేమునద  తుధ . తుత్రహమ్ - ూరిోగహ, ఎలోుడఽ; తుధ  - ఆవమీభు, 
తులహషషాలభు. 
 

శ్రీ బటటి ల లహయఖ్య – త ేతుధ ఴత్ అతి-రమ అషయ ఇతి భహా-తుధ ః. బకుో లన ఎింతో ేరభతో, త్న తుధ ఴల  
చఽచకొనలహడు భహాతుధ . 
 

శ్రీ నభాాఱీవయు తియుల ైమ్యయ 10.7.8 – బగఴింత్ణతుకత తృహలకడయౌ అింటే ఎింత్ ఇశిమ్య, ల ైకుింఠిం అింటే ఎింత్ 
ఇశిమ్య, నా వరీయభనాన అింతే ఇశిభు. ఆమనకూ, ద ఴయదేళహలకూ ఉనన షింఫింధమే ఆమనకూ, నా 
దేహాతుకీ ఉింద . ఆమన నా ై ఆధాయడిమునానడు. 
 

శ్రీ వింకయుల లహయఖ్య – షయవబూతాతు అవా న్ తుధమీనో ఇతి భహాతుధ ః. అతున బూత్భులు ఆమనమింద 
వాత్మ ైమునానయ. రళమకహలభునింద అతున బూత్భులన త్నమింద తుధ ఴల  దాచకొనన గనక 
ఆమన భహాతుధ . 
 

శ్రీ షత్యదేలో లహవశీ – భహానోః షఽరహయదయోऽ గహీా మత్ర క్షణిా ఇఴ తుశ తా ఇతి భసతామ్ తుధ తావత్ 
ష భహా-తుధ ః. షఽయుయడు, గసీభులు ముదలగునఴతునము ఆమనమింద క్షులఴల  ఒద గిముిండున 
గనక  ఆమన భహాతుధ . 
 

శ్రీ చినామానింద – బగఴింత్ణతునిండే అతూన ల లుఴడుతాయ. ఆమనమిందే అతూన తులుస్హో య. భరిము 
బకుో లు త్భ ఇషహి నస్హయభు దోచకొనదగిన తుధ  ఆమన. 
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శ్రీ తియుభింగ  మాఱీవయు తియుకుకయమ్ తాిండకమ్ 1 – భన అఴషరహతుకత త్ుక లభింఙే తుధ . భనకు 
ఆధాయింగహ తుయౌఙే షోింబభు ఆమన. 
శ్రీ తియుభింగ  మాఱీవయు  రిమతియుమ్యయ 7.1.7 – తూ కయుణకింటె నాకు లేయుద కుక లేద. నాకు అఴుషరహతుకత 
దాచకొనన తుధ  తూఴు. 
శ్రీ నభాాఱీవయు తియుల ైమ్యయ 6.7.11 – భుింద అఴుషరహలకు దాచకొనన తుధ  భధషఽదనడు. 
 

శ్రీ కాశుదతో్ బయదావజ్ ఈ నాభున ర ిండు గుణాల మేలుకలయకగహ యఴరిింఙాయు – శ్రీ బగలహన్ శ  బక తోః 
రధభమ్ ూజ్యత ేత్త్వు త్షయ భనోభయీ రతిభా సాదయ ేతుధమీత ేధాయమత ేచ. బకుో లు రధభింగహ 
ూజింఙే భహాత్ణాడు (భహా) శ్రీ బగలహనడు. భరిమ బకుో లు ఆమన తుధ ఴల  సాదమింలో 
దాచకొిందయు. ఓిం భహాతుధయే నభః. 
  
 

 

 

 

 

(1) శీ్ర నయవింసన్ కాశుభాఙార ిఆింగో యచనకు ఇద  తలెుగు అనలహదభు.  
(2) బగఴదీగ త్ ళలో కభుల తాత్ుయయభు గీతా రస్, గతయఖ్ూర్ రచయణనిండి.  
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కుభుదః కుుందయః కుుందః యజనయః తృసళనోऽతుఱః 
అభఽతాళలऽభఽత్ళుశసయవజఞః శయవతోభుఖః || (87) 

 

 
 

 
 

813. కుభుదః 
- రకఽతిభుండఱభుఱో భవేత్ేుఱతో (బకుో ఱతో) కయౌవహ ఆనుంద ుంచేలసడె. 
- దవేు ఱన శుంషర ుంచి బూమికి ఆనుందభు కయౌగ ుంచేలసడె. 
- భుంగలకయమ ైన యభదభున రవెసద ుంచేలసడె. 
- తూయౌకఱుళఱ దుండన ధర ుంచేలసడె. 

ఒుం కుభుదామ నభః 
ఈ నాభభు రెుండెభాయలో  ళశో ుంద . 
63ళ ళలో కభు. 596ళ నాభభు. కుభుదః – వుభ ుంగః ళసుంతిదః శరవసు  కుభుదః కుళఱేఴమః 
87ళ ళలో కభు. 813ళ నాభభు. కుభుదః – కుభుదః కుుందయః కుుందః యజనయః తృసళనోऽతుఱః  
 

కు-భుదః – కుభుదః. కె ై- ఴఫదే  - ధవతుుంచట. కౌత్ే ధనవతి ఇతి కుః. ధవతు చేవేద  ‘కుః’. కుః ఽథ వీ ఽథవవ 
(అభయకోఴభు). భుద - షరషే - శుంతోఴహుంచట. మోదత్ ఇతి భుదః, మోదమతి ఇతి భుదః. 
శుంతోఴహుంచనద , శుంతోఴహుంజషములసడె;  
కు-భు-దః – కుభుదః. కు - బూమి, భు - భుకిో, ద - ఇచులసడె. 
 

వౄీ బటటు ఱ లసయఖయ – కౌ - రకఽతిభుండఱే- తృసర కఽత్ఱోకుం (బూమి)ముంద కడా, భుద - మోదతే - 
శుంతోఴహుంచలసడె (బకుో ఱ వెసుంగత్యుంఱో). 
తృసర కఽత ేభుండఱే బూభ్ మోదనాచు భవేత్ుభః 
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భుకిో బూమి రదానాదావ కుభుదః ర కరీ ోత్ః 
రకఽతిభుండఱభునుంద భవేత్ేుఱతో ఆనుంద ుంచలసడె. బూమిమీద మోక్షభుతుచులసడె. యఱోకసతుకి 
శుంఫుంధ ుంచిన మోక్షభునకడా ఇచులసడె (ఇషయభుఱన రవెసద ుంచలసడె) కుభుదడె. 
 

వౄీ వి.వి. రసభానజన్ విళయణ – బగలసనడె భానళజనుమ తోినుందళఱన ఎనోో కవసు ఱు అనబవిుంచాయౌ. 
అయణయకసుండభు (67.24)ఱో రసభుడె ఇఱా అనాోడె – రసజయయత్ బరుంఴః ళన ేలసశః వతా నవుః షతో ద వజః. 
నేన రసజయయతుో కోఱోోమాన. అడళుఱఱో ఉుంటటనాోన. వత్ దయమ ైుంద . ఇుోడె ఈ క్షి (జట ముళు) 
కడా చుంఫడిుంద  – ఇతుో కవసు ఱు ఉనాో బగళుంత్ేడె రసభుతుగస అతిర, బయదావజుడె, అగశో ుడె ళుంటి 
భునఱ వెసుంగత్యుంఱో శుంతోఴహుంచాడె. 
 

వౄీ చినుమానుంద – ఈ శఽఴహుతు చేమడుం, దాతుతు నడడుం అనే ఫఽషతో్య, అతుత్య కసరసయఱు బగళుంత్ేతుకి 
ఆనుందాతుో కఱుగజషవెసో య ఎుందకుంటే ఇవి ఆమనకు భాత్రమే వెసధయభయయయ నఱు. 
 

వౄీ ఴుంకయలఱ లసయఖయ – కుమ్ ధయణమీ్ భ య అళత్యణమ్ కుయవన్ మోదమతి ఇతి కు-భుదః. బూమి భ రసతుో 
త్గ గుంచి (దవేు ఱన నాఴనుం చేవహ) శుంతోఴహుంచేలసడె కుభుదడె. ఈ దవుతుగషీణ కొయకష ఆమన 
అళత్ర వెసో డె. బకుో ఱన యక్షివెసో డె. 
 

ఇకకడ కడా వౄీ ఴుంకయలఱు భర ము వౄీ బటటు ఱ లసయఖాయనాఱఱో అనబళ భదదాతుో భనుం 
గభతుుంళచున. ఇదేయౄ ‘భుదభు’ అనగస ‘ఆనుందభు’ గుర ుంచే చెతృసోయల. వౄీ ఴుంకయలఱ లసయఖయ రకసయుం 
బగళుంత్ేడె దవేు ఱన వృక్షిుంచి, బూభ యుం త్గ గుంచి శుంతోవుం తృ ుందతాడె. వౄీ బటటు ఱ  లసయఖయ రకసయుం 
బగళుంత్ేడె  బూమి ై బకుో ఱ వెసతుోశిత్యుంఱో ఆనుందుం తృ ుందతాడె. వౄీ ఴుంకయలఱు బగళుంత్ేతు ఴకిోతు 
రధానుంగస చెోగస వౄీ బటటు ఱు బగళుంత్ేతు బకో వెౌఱబయ వెౌవౄఱయ గుణాఱన ళర ుుంచాయల. 
 

వౄీ ఎమ్. వి. రసభానజయచాయయ – కు - బూమి, భు - భుకిో, దః - ఇచులసడె. భుకిో ఱోకభు, అనగస 
యభదభున ఇచులసడె కుభుదడె. 
 

వౄీ శత్యదేలో లసవహవఠ  – కు - ఆకసఴభు (కె-ైఴఫదే ). ఴఫేళత్ ఆకసళ ేమోదమతి ఇతి కుభుదః, ఴఫ ే ఴయీయ ఖష 
మోదత్ ఇతి కుభుదః శయయః. శయలయతుగస ఆకసఴుంఱో లఱుగుత్ శుంతోఴహుంచేలసడె కుభుదడె. 
 

వౄీ ఫఱదేళ విదాయబూవణ – ఉత్ోఱధరో కుభుదః. తూయౌకఱుళ ూఱభాఱన ధర ుంచలసడె కుభుదడె. 
 

814. కునేయః 
- (కుుంద-యః) యత్త్వ జయఞ నభున రవెసద ుంచేలసడె. 
- (కున్-దయః) అనేక జనుఱఱో ేయలకుతృత యన తృసభుఱన తొఱగ ుంచలసడె. 



వీౄ వివేు  శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ 

87ళ ళలో కభు - 3 ళ ేజీ 

- (కుుంద-యః) కుుంద ువోభుఱుళుంటి శవచఛమ ైన, ర వుదధమ ైన పఱభుఱన రవెసద ుంచేలసడె. 
- (కుమ్-దయః) శియణాయక్షుతు లత్ేకుత్ ళరసషయౄుంఱో బూమితు  కయౌుంచినలసడె. 
- కసమితాయథభుఱన రవెసద ుంచలసడె. 
- (కుమ్-దయః) బూమితు  కయౌుంచి శభుదరభుఱన శఽఴహుుంచినలసడె. 
- (కుుంద-యః) బకుో ఱు శభర ోుంచే కుుంద ువోభుఱన వవకర ుంచి ఆనుంద ుంచలసడె. 

ఒుం కునేరసమ నభః 
 

వౄీ బటటు ఱ లసయఖయ – ఇుంత్కుభుుంద నాభభు ‘కుభుదః’ఱో ‘కు’ అనగస ‘బూమి’ అనో అయథుం 
చెోడమ ైనద . ఇుోడె ‘కుుందయః’ నాభుంఱో వౄీ బటటు ఱు ‘కు’ అుంటే ‘బూమి’కి ఫదఱు ‘భుకిోబూమి’ అనే 
అయథుంఱో లసయఖాయతుుంచాయల. ‘కుుందభు’ అనగస భుకిోబూమి తుచేుద . అనగస యత్త్వ జయఞ నభు. అఱాుంటి 
యత్త్వ జయఞ నభున రవెసధ ుంచలసడె కుుందయలడె. 
వౄీ నభాుఱవవయల తియలలైమోళి 2.3.2 – నాకు తుజమ ైన జయఞ నభున రవెసద ుంచిన ఆచాయలయడళు తూలే. 
  
తేవసుం శత్త్ ముకసో నాుం బజతాుం రతిూయవకమ్ 

దదామి ఫుద ధయోగుం త్ుం యయన భాభుమాుంతి తే – గీత్ 10.10 

అటటో  తుయుంత్య ధాయనాదఱదావరస నాముందే ఱగోభనశకఱ ై బకిోఴదీధఱతో ననేో బజుంచలసర కి నేన 
ఫుద ధయోగభున రవెసధ ుంచెదన. దాతుదావరస ననేో తృ ుందదయల. 
 

తుయలకిో యచయత్ ఈ నాభభునకు ఇచిున లసయఖయ – కుమ్ అళయమమ్ తృస-లసచి, త్శయ దాయణాత్ కునేయః. 
‘కు’ అనగస తృసభున శచిుంచన. దాతుతు ఛేద ుంచలసడె కునేయలడె. అనేక జనుఱఱో తృత ర గుడిన 
తృసభుఱన ట ుంచఱు చేములసడె కునేయలడె.  
 

వౄీ శత్యదేలో లసవహవఠ  ఈ నాభభునకు చెహోన భూడె అరసథ ఱఱో ఇద కడా కటి. త్యజషత్ కు-జన శుంగభమ్ 
– అతు అభయకోఴ లసయఖాయనుం ఉుంద . తృసుఱ తోడె కడదతు దాతు అయథభు. వౄీ లసవహవఠ  లసయఖయ – కుమ్ - 
తృసమ్ దఽణాతి శవ-వేలసనామ్ ఇతి కుమ్-దయః. త్న బకుో ఱ తృసభుఱన చీయౌులేవేలసడె కుుందయలడె. శ 
ఏళ ఫుద ధమ్ జర త్ేర్-విళలధయ శ-మేధశమ్ త్మ్ కుయలత ేశ వివేు ః. అఱా లసర  తృసభుఱన తొఱగ ుంచి 
ఫుద ధకి జయఞ నభున కఱుగజషములసడె వివేు ళు. (మిగ యౌన రెుండె అరసథ ఱు త్యలలసత్ చెోఫడినవి). 
 

వౄీ ఴుంకయలఱు కడా ఈ నాభభునకు భూడె అరసథ ఱు చెతృసోయల 
(1) కుుంద ువసోతు వుదాధ తు పఱాతు రసతి దదాతి ఇతి కుుంద-యః. కుుందువోభుఱు (భఱ ో ఱు? ముఱోఱు?) ళఱ  
ర వుదధమ ైన పఱభుఱన రవెసద ుంచలసడె కుుందయలడె. 
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(2) కుుందువో త్ేఱాయతు వుదాధ తు పఱాతు ఱాతి ఆదతేో  ఇతి కుుందయః. (ఱా-ఆదానే దానేచ – గశీుించట). 
కుుందువోభుఱ ళుంటి ర వుదధమ ైన తులేదనఱన వవకర ుంచలసడె కుుందయలడె. ఇకకడ ‘ఱ’ భర ము ‘య’ 
ధాత్ేళుఱన కదాతుఫదఱు భరొకటి లసడళచుననో శత్రభున గశీిుంచాయౌ (య-ఱ-యోః ఏకతావత్ 
శుయణాత్). 
 

(3) వౄీళరసవేళతాయయుంగస ( కుమ్-బూమి, దాయ-చీఱుుట) కుభ-ధరసమ్ దాయమాభాశ శయిణాయక్ష 
జఘుంఴమా లసరసషమ్ యౄమ్ ఆవెసథ మ ఇతి లస కున్-దయః. వౄీళరసషభూర ోయ ై శియణాయక్షుతు లదకుత్ 
బూమితు  కయౌుంచినుందన కుుందయలడె. 
 

వౄీ లసవహవఠ  ‘కభు - కసుంతౌ - కోయలకొనట’ అనే అయథుంఱో కడా లసయఖాయతుుంచాయల. (ఉనాద  శత్రభు 4.98 
అఫ ే దమఴు) కసభమత్ ఇతి కుుందః కభతూమః. రతితో కోయలకొనఫడెనద  కుుందభు. కభతూమమ్ 
లసుంచుత్మ్ దదాతి ఇతి కుుంద-యః. ఇవుుంగస కోయలకునోదాతుతు రవెసద ుంచేలసడె కుుందయలడె. 
 

వౄీ లసవహవఠ  చెహోన భరొక అయథభు – కుమ్-ఽథవవమ్ దాయమతి ఇతి కుుందయః. శ కుుందరో నాభ విదాయయ 
బూమిమ్ శ ఆత్ుఴకసో ు కుయలత ేశభుదరమ్. బూమితు చీయౌు వెసగయభుఱన శఽఴహుుంచినలసడె కుుందయలడె. 
 

వౄీ శత్యశుంధ మతిరసజ – బకో శభర ో త్ కుుందుఴేో ణ యభతి ఇతి కుుంద-యః. బకుో ఱు శభర ోుంచిన 
కుుందువోభుఱు వవకర ుంచి శుంతోఴహుంచలసడె కుుందయలడె. 
 

815. కుుందః 
- యత్త్వ జయఞ నభున అుంచెఱుంచెఱుగస రవెసద ుంచలసడె. 
- బకుో ఱ తృసభుఱన వుబరయచి, అవి తిర గ రసకుుండా చేవేలసడె. 
- కుుంద (భఱ ో ) ువోభుఱళఱ  శవచఛమ ైన, శుందయమ ైనలసడె. 
- కుుంద ువోభుఱళుంటి శవచఛత్న బకుో ఱకు ఇచేులసడె. 
- ‘కుుంత్ః’ – ‘కుుంత్’ అనే వూఱభున ధర ుంచినలసడె. 
- కుుంత్ వూఱభుళఱ  దనగస బకుో ఱ తృసభుఱన తొఱగ ుంచేలసడె. 
- కఴయ ఋఴహకి బూమితు దానమిచిునలసడె. 
- బూమి ైనుండి దవేు ఱ ైన క్షతిరముఱన నాఴనభు చేవహనలసడె. 
- శయయకసుంతి, ళయేభుళుంటిలసతుదావరస బూమితు ర వుదధభు చేములసడె. 

ఒుం కుుందామ నభః 
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ఇుంత్కుభుుంద నాభభు ‘కుుందయః’ విళయణఱో చెహోనటటో గస ‘కు’ అుంటే బూమి, తృసభు అనే రెుండె 
అరసథ ఱునాోయ. ‘కుుందభు’ అనగస భఱ ో ూళు. ‘కుుందయః’, ‘కుుందః’నాభభుఱభధయ కొుంత్ వెసయౄయత్ 
ఉనోద . ‘ద’ అనే ఴఫేతుకి ‘దదాతి’ (ఇచున), ‘దామతి’ (వుబరభు చేమున), ‘దాయతి’ (తొఱగ ుంచన) అనే 
అరసథ ఱు  చెుోకొనళచున. ఇఱా వివిధ అరసథ ఱు ళవెసో య. 
 

వౄీ బటటు ఱ లసయఖయ – వౄీ బటటు ఱు ‘కుుంద’ అనగస ‘యత్త్వ జయఞ నభు’ అనే అయథుంఱో లసయఖాయతుుంచాయల. ‘కుుందః’ 
అనగస అఱాుంటి జయఞ నాతుో రవెసద ుంచేలసడె. ఇుంత్కుభుుందర  నాభభు ‘కుుందయః’కు కడా ఇదే అరసథ తుో 
చెతృసోయల. కసతు తేడా ఏమిటుంటే – ధాయన యోగసద  వెసధనఱదావరస జయఞ నభున శుంతృసద ుంచడుం 
ముదఱు టిునలసర కి రసబకిో, రసజయఞ నభు, చిళర గస యభబకిో, ఇఱా అుంచెఱుంచెఱుగస రవెసద ుంచేలసడె 
‘కుుందః’. 
 

వౄీ బటటు ఱు ‘కు’ అనగస ‘తృసభు’ అనే అయథుంఱో భరొక లసయఖాయనుంకడా చెతృసోయల. (థైెప్ - ళలధనే - వుద ధ  
చేముట). తృసమ్ దామతి ళలధమతి ఇతి కుుందః. ఇకకడ కడా ‘కుుందయః’ భర ము ‘కుుందః’ 
నాభభుఱకు చెహోన శవఱో అుంత్రసతుో గభతుుంచాయౌ. తృసమ్ దాయమతి ఇతి కుుందయః, అహ చ విదార త్మ్ 
తృసమ్ ళలధమతి ఇతి కుుందః. బకుో ఱ తృసభుఱన తొఱగ ుంచలసడె కుుందయలడె. అఱా తొఱగ ుంచిన 
తృసభుఱు తిర గ రసకుుండా లసటితు (తృసతృసఱన) వుద ధ  చేవేలసడె కుుందడె. 
కుభళయముం తృసలసచి కుుందయశోశయ దాయణాత్ 

బకషోబయః యబకసో ుద  రదానాత్ేకుంద ఉచయతే 
విదార త్ేుం తృసజత్ుం కుుందళలోధమతీతిలస 
 

వౄీ లసవహవఠ  చెహోన అరసథ ఱఱో ఇద కడా కటి. కుమ్ ఇతి తృసతృసయథకమ్ అళయమమ్, త్ద్ ఖుండమతి ఇతి 
కుుందః. మద్ లస కుభ=తృసమ్ దామతి+ళలధమతి ఇతి కుుందః (దో - అళఖుండనే, దైెప్ - ళలధన). 
 

వౄ ీనభాుఱవవయల తియలలైమోళి తృసవుయభు (2.6.1)ఱో ‘కుుంద’ అనే నాభభున లసడాయల. వౄీదేళుడె బకుో ఱ 
తృసభుఱన తొఱగ ుంచి, లసటితు దరసుయలగ ఱకు కయుపఱుంగస ఇవెసో డట. ఇకకడ ‘కుుందభు’ అనగస భఱ ో ూళు 
అనే అరసథ తుో గశీిుంళచున. భఱ ో ూళుళఱ  శవచఛమ ైనలసడె ఱేదా భఱ ో ళుంటి శవచఛత్న 
రవెసద ుంచేలసడె కుుందడె. 
 

వౄీ ఴుంకయలఱ లసయఖయ – వౄీ ఴుంకయలఱు కడా ఈ నాభభునకు ఫషృల లసయఖయఱు చెతృసోయల 
 

కుుందోభ శుందరసుంగతావత్ శవచఛత్మా శఫటికతుయుఱః కుుందః. కుుందువోభుళఱ  అుందమ ైనలసడె, 
శవచఛమ ైనలసడె కుుందడె. 
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కఴయుతుకి బూమి (‘కు’)తు దానభుగస ఇచిునలసడె గనక బగళుంత్ేడె కుుందడె. 
కసయోవీయలయతు చతే్ేఱు ఖుండశిో నో యవురసభుడె. 1870 కసఱు చిత్రుం. వికీడమిా నుండ ి

శయవతృస వివుధాయయథమ్ లసజమేధనే చేవులసన్ 

త్వహున్ మజషఞ భవేదాన ేదక్షణిామ్ బఽగునుందనః 
భారీచామ దదౌ రత్ః కఴయతృసమ ళశుంధరసమ్ – షర ళుంఴభు 31.106 

త్న తృసభుఱన తృత గొటటు కోళడాతుకి బఽగునుందనడె (యవురసభుడె) 
అఴవమేధమాగుం చేళసడె. ఆ మాగుంఱో భవేదానుంఱో భ గుంగస రతితో 
బూమినుంత్టితూ కఴయుతుకి (భరీచతు కుభాయలతు) దానమిచాుడె. 
 

వౄీ ఴుంకయలఱు చెహోన భూడళ అయథభు – కుమ్ ఽథవవమ్ దాయతి 
ఖుండమతి లస కుుందః. బూమి ై దవుక్షతిరముఱన నాఴనుం చేవహనలసడె 
కుుందడె. 
తుః క్షతిరమామ్ మఴు చకసయ మదే తూమ్ అనకేళల ఫ షృళనమ్ త్థాుంచినత్ 

మః కసయోవీయయశయ శ భ యగలోతో్మో భభాశో  భాుంగఱయ విళఽదధయయ షర ః – వివేు ధయుభు 43.37 
బూమి ై దవు క్షతిరముఱన అనేకభాయలో  శుంషర ుంచినలసడె, కసయోవీయలయతు ఫ షృళుఱన ఖుండిుంచినలసడె 
అయన భ యగళరసభుడె నాకు వుబభుఱు రవెసద ుంచగసక. 
 

వౄీ వి.వి. రసభానజన్ తియలతృసోలై తృసవుయభు (తున్ కెయైల్ లలే్ తృత రఱి ) ఆధాయుంగస ఈ నాభభునకు –‘కుుంత్’ 
అనే వూఱభున ధర ుంచినలసడె – అతు అయథుం చెతృసోయల. అఱాగష వౄీ ఉతో్భూర్ వీయరసవచాయయవెసవమి 
వౄ ీనభాుఱవవయల తృసవుయుంఱో ‘కుుంత్’ అనే దాతుో ఉదాషర ుంచాయల. ఈ రకసయుంగస ఈ నాభభున ‘కుుందః’ 
ఫదఱుగస ‘కుుంత్ః’ అతు ర గణ ుంళచున. బకుో ఱ తృసతృసఱన షర ుంచడుంఱో వూఱుంళఱ  దనైనలసడె 
అతు అయథభు. 
 

వౄీ శత్యదేలో లసవహవఠ  చెహోన భరొక అయథభు – కు - బూమి; ద - దామతి - ళలధమతి - వుద ధ  చేములసడె. 
ఽథవవమ్ ళయేణేన ళలధమతి ఇతి కుుందః. బూమితు ళయేభుళుంటిలసతుతో ర వుదధభు చేములసడె కుుందడె. 
  
816. యజనయః 
- మేఘభుళఱ  త్న అనగవీేతుో ళర ేుంచి, బకుో ఱ తాత్రమభుఱన దయభుచేములసడె. 
- ఆమన కసయణుంగస ఉతో్భ జనుఱు శుంతృసర హో ుంచన. 
- యక్షిుంచలసడె. 

ఒుం యజనాయమ నభః 
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వౄీ బటటు ఱ లసయఖయ – అజ - అయేనే - చెడగొటటు ట. శవ త్త్వ జయఞ న దానేన తుత్యుం తాత్రమావే యజనయశస 
శససభాఖాయత్ః. బకుో ఱకు త్నన గుర ుంచిన త్తావతుో రవెసద ుంచి తాత్రమభుఱనుండి కసతృసడెలసడె 
యజనయడె.   
 

తాత్రమభుఱనగస భూడె విధభుఱ ైన తాభుఱు – (1) ఆధాయతిుక తాభు : త్న ఴరీయభు, 
ఆత్ుఱళఱన కయౌగష తాభు. లసయధఱు, భానవహక ఫ ధఱళుంటివి. (2) ఆధ దైెవిక తాభు : దేళత్ఱ 
కసయణుంగసన, కయుఱళఱన, మక్ష రసక్షశ హళసచాదఱళఱనన కయౌగష ఫ ధఱు. (3) ఆధ భౌతిక తాభు : ఇత్య 
జుంత్ేళుఱు, ళయకుో ఱు, రకఽతి కసయణాఱు ళుంటిలసతుళఱన కయౌగష ఫ ధఱు. ఈ భూడె విధభుఱ ైన 
తాభుఱన త్న అనగషీుంతో ళర ేుంచి చెదయగొటేు కయలణాభముడె యజనయడె. బగళుంత్ేతు ఆఱవవయలఱు 
ఱుభాయలో  మేఘుంతో తృత ఱాుయల.  
వౄీ తియలభుంగెైమాఱవవయల తియలనేడెమ్ దుండకభు 30 – తూళు కొుందర కి ళయేమేఘుం ళుంటిలసడళు. భర కొుందర కి 
అగ ోఱాుంటిలసడళు. అనేకుఱకు చఱోతు ళయేుంళుంటిలసడళు. 
వెసవమిదేవృకన్ ఴయణాగతి దవహక 23 – తాత్రయయణ విశతి్మ్ న బజతోు శుంత్ః శుంవెసయ ఘయు జతుతేన 
శభాధ భనోః. తూ టో బకిోయోగుంఱో భగుోఱ ైనలసయల శుంవెసయభనే అగ ోముంద జతుుంచిన 
తాత్రమభుఱళఱన ఫ ధడయల. 
 

వౄీ ఴుంయలఱ లసయఖయ – యజనయతావత్ ఆధాయతిుకసద  తాత్రమమ్ శభమతి ఇతి. మేఘభుఱు త్భ ళయేభుతో 
బూమితు చఱోఫయచినటటో గసనే బగళుంత్ేడె ఆధాయతిుకసద  తాత్రమభుఱన ఴమిుంజషమున గనక 
ఆమన యజనయడె. 
 

వౄీ ఴుంకయలఱ భరొక లసయఖయ – శరసవన్ కసభాన్ అభళయేతి ఇతి యజనయః. కోయలకునోలసటితు ళర ేుంచేలసడె 
యజనయడె. కొుండఱుంత్ ళయభుఱు గూ డెలసడె. 
 

వౄీ కఽవుదతో్ బయదావజ ‘ర జనయః’ అతు చెతృసోయల. ర త్ ఆవనా జనాః ర జనాః, తేభయయ శతి్-త్భః ఇతి 
ర జనయః, ‘ఇ’కసయ ఱో ేయజనయః. ఆమనన ఆఴీయుంచకొతు ఉనోలసయల (బకుో ఱు) ర జనఱు. లసర క,ి అనగస 
ర జనఱకు శిత్భు చేములసడె ర జనయడె. ‘ఇ’కసయ ఱోభు ళఱన యజనయడె. 
 

వౄీ లసవహవఠ  – ఽష్ - వేచనే - చఱుో ట. యేతి - వహుంచతి ఇతి యజనయః. ళర ేుంచలసడె యజనయడె.  
 

వౄీ ఫఱదేళ విదాయబూవణ కడా ఇదే అయథుం చెతృసోయల. త్వెసయమ్ చిుంత్బూభ్ ళయేతి తుజయౄ అభఽత్మ్ ఇతి 
యజనయః. త్న బకుో ఱ భనశసఱఱో త్న శవయౄతృసభఽతాతుో ళర ేుంచేలసడె యజనయడె. 
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వౄీ శత్యశుంధ మతిరసజ – యమ్ జనయమ్ మవెసుత్ యజనయః. ఎళతు కసయణుంగస ఉతో్భ జనుఱు ఱభవెసో యో 
ఆమన యజనయడె.  
 

వౄీ లసవహవఠ  ఈ నాభభునకు ఆయల యకసఱ ళుయత్ోత్ేో ఱన శచిుంచాయల. లసటిఱో కటి – ‘ఽ’-తృసఱన 
తృత వణయోః - యక్షిుంచట, తుుంుట. దవతుకి ‘అనయ’ రత్యమభు కయౌవహనుోడె ‘యజనయః’ అళుత్ేుంద . అనగస 
‘యక్షిుంచలసడె’. 
 

817. తృసళనః 
    ళనః 
- లసముళుయౄుంఱో ఉనోలసడె. 
- బకుో ఱ కవుభుఱు ఫ ుటకెై శవమభుగ లసర ళదేకు ళచులసడె. 
- గసయౌ, అగ ో, తూయలళుంటి యౄభుఱఱో విత్రభు చేములసడె. 
- యక్షిుంచేలసర తు (అనగస రసజుఱన) యక్షిుంచేలసడె (తృస-అళనః) 

ఒుం ళనామ నభః 
ఒుం తృసళనామ నభః 
 

32ళళలో కభు – బూత్బళయ బళనాోధః ళనః తృసళనోऽనఱః 
87ళ ళలో కభు – కుభుదః కుుందయః కుుందః యజనయః తృసళనోऽతుఱః 
వౄీ బటటు ఱ లసయఖయ రకసయభు 32ళ ళలో కుంఱోతు 292ళ నాభభు ‘ళనః’ భర ము 293ళ నాభభు ‘తృసళనః’. 
ఇక ఈ 87ళ ళలో కభుఱోతు ఈ 293ళ నాభభున ‘ళనః’గసన, ‘తృసళనః’ గసన కడా ర గణ ుంచినటటో  
కతుహశో నోద . 
 

వౄీ బటటు ఱ లసయఖయ – వౄీ బటటు ఱు ఈ నాభభున ‘వి’ - లలైుట - అనే ధాత్ేళు ఆధాయుంగస లసయఖాయతుుంచాయల. 
అభయకోఴుం లసయఖాయనుం రకసయుం ‘ూుంగ్’-ళనే; ళత్ ఇతి ళనః, ుతూత ేలస. లలైునద , రళశిుంచనద , 
ుతూత్భు చేమునద  అనే అరసథ ఱునాోయ.  
 

292ళ నాభభు ‘ళనః’కు వౄీ బటటు ఱ లసయఖయ – బగళుంత్ేడె త్న ఴకిోఱో అద కొద ేతృసటి భ గుంతోనే 
లసముళుగస శుంచర శో ుంట డె. 
 

రశో త్ 817ళ నాభభునకు వౄీ బటటు ఱ లసయఖయ – (వి-లలైుట) ళత ేఇతి ళనః. బగళుంత్ేడె శవముంగస 
త్న బకుో ఱళదేకు లళిు లసర  కవసు ఱు తొఱగ శో ుంట డె. 
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వౄీ తియలభుంగెైమాఱవవయల  ర మతియలముళి 1.10.9 – తూళు తూ ఇవసు నవెసయుం ళచిు నా షఽదముంఱో 
నఱకొతుమునాోళు. 
వౄీ నభాుఱవవయల తియలలైమోళి 5.7.7 – బగళుంత్ేడా! దమతో తూళు నా షఽదముంఱో రలేవృుంచాళు. కయలణ ుంచి 
ఇకకడే ఉుండె. 
 

వౄీ ఴుంకయలఱ లసయఖయ – 32ళ ళలో కుంఱోతు ‘ళనః’ నాభభునకు వౄీ ఴుంకయలఱ లసయఖయ: బగళుంత్ేడె లసముళుగస 
విత్రభు చేమున గనక ళనడె. ఇుందకు రభాణుంగస వౄీ ఴుంకయలఱు  గీత్ (10.31)నుండి ఉదాషర ుంచాయల. 
ళనః ళతాభవహు రసభః ఴశోరబఽతాభషమ్. చయౌుంచలసతుఱో (విత్రభు చేములసతుఱో) నేన 
లసముళున. ఆముధధాయలఱఱో రసభుడన. 
 

రశో త్ (87ళ ళలో కుంఱోతు) నాభభునకు వౄీ ఴుంకయలఱ లసయఖయ – శుఽతిభాతేరణ ునాతి ఇతి ళనః. 
శుర ుంచినుంత్నే విత్రభు చేములసడె ళనడె. 
 

వౄీ రసధాకఽవుళసవహో ర – వౄీ వివేు శషశరనాభభు ూయవఠ కఱో ‘వితార ణామ్ విత్రమ్ మః’ అతు ఉుంద . 
బగళుంత్ేతు శుర ుంచట, ఆమన ద ళయభుంగల విగవీేతుో అర ుుంచట, ఆమనన కీర ోుంచట, ూజుంచట, 
ధాయతుుంచట, రణాభభు చేముట – ఇళతూో కడా భన తృసభుఱన తొఱగ ుంచకొనే భారసగ ఱు. 
విత్రజఱాఱఱో వెసోనుం చేముట, ుణయక్షషతరా ఱు దర ోుంచట కడా ఇఱాుంటి కసరసయఱే. 
 

వౄీ చినుమానుంద 87ళ ళలో కుంఱోతు నాభాతుో ‘తృసళనః’ అతు ర గణ ుంచాయల. అషుంకసయభు, కసభభు, 
రఱోబభుఱు తృసభుఱకు కసయణాఱు. అఱాుంటి భాయౌనాయఱన తొఱగ ుంచకోళడాతుకి భనుం శదా 
బగళుంత్ేతు భనశఱో తుఱుుకోలసయౌ. శదా విత్రుం చేవేలసడె తృసళనడె. 
 

వౄీ లసవహవఠ  కడా ‘తృసళనః’ అనే నాభాతుో ర గణ ుంచాయల. కసతు ‘ళనః’ అనాో, ‘తృసళనః’ అనాో కష అయథుం 
ళశో ుందతు లసయఖాయతుుంచాయల. 
శ తృసళనో వివేు  యభయోుకరసు ునాతి విఴవమ్ వివిధ రభదదెైః 
శ ఏళ శయయ శ శ ిలసవహో  లసమౌ జఱే శథఱే లస శవితా శ ఏళ 

బగళుంత్ేడైెన వివేు ళు గసయౌగస వీచి, అగ ోగస కసయౌు, తూటిగస కడిగ , బూమిగస ఱోగొతు త్న విత్రభుచేవే 
త్త్వభున అుంత్ట  తెయౌమజషశో నాోడె. 
 

ఋగషవదభు 1.160.3 – ునాతి ధవరో బుళనాతు భామమా. 
తుయలకోభు 5.6 – లసముః విత్రమ్ శ భా ునాత్ే అగ ో ః విత్రమ్ శ భా ునాత్ే. 
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వౄీ శత్యశుంధ మతిరసజ – తృస-అళనః = తృసళనః; తృసతోు ఇతి తృస రసజయనః, తేవసమ్ అళనమ్ మవెసుత్ ఇతి 
తృసళనః. యక్షిుంచేలసయల రసజుఱు. అఱాుంటి రసజుఱన యక్షిుంచేలసడె తృసళనడె. 
 

818. అతుఱః 
- భరెళవర  ేరయణ (తృత ర తాసషభు) ఱేకుుండానే బకుో ఱకు దవలనఱు రవెసద ుంచలసడె (అన్-ఇఱః). 
- ఆమనకు ఆదేఴభు ఇచేులసయలుండయల. 
- త్న బకుో ఱకు తేయౌకగస అుందఫ టటఱో ఉుండేలసడె (అ-తుఱః). 
- అతుోుంటికీ తృసర ణమ ైన ఊహర తుచేులసడె. 
- శదా జయగయౄకుడైె ఉుండేలసడె. 
- ఆధాయభు అళుశయుం ఱేతులసడె. 
- వహథయమ ైన ఆలసశభు ఱేతులసడె. లసముయౄభున శుంచర ుంచేలసడె. 
- అుంత్భు ఱేతులసడె. 
- తృసుణయభుఱకు కటుఫడతులసడె. 
- (కుుంశతు ళధ ుంచి, ఉగవేీననకు) రసజయభుతుచిునలసడె. 
- (యలకిుణ తు యక్షిుంచటకొయకు) తుదయఱేతు రసత్రే ఱు గడిహనలసడె. 

ఒుం అతుఱామ నభః 
 

ఈ నాభభు రెుండెభాయలో  ళచిునద . 
25ళ ళలో కభు. 236ళ నాభభు. అతుఱః – అషః శుంళయోకో ళశిో యతుఱో ధయణధీయః 
87ళ ళలో కభు. 818 నాభభు. అతుఱః – కుభుదః కుుందయః కుుందః యజనయః తృసళనః అతుఱః 
ఈ నాభభుఱో ‘ఇఱ’ ఴఫేభునకు ‘ేరరషహుంచట’ అతు అయథభు. ఆేు తుఘుంటటళుఱో తుదర ుంచట, లలైుట, 
కదఱుట, విశయలట అనే అరసథ ఱుకడా ఇళవఫడాా య. (ఇఱ - శవో క్షణయోః - తుదర ుంచట, లలైుట). 
వౄ ీబటటు ఱు ఈ నాభభు విళయణన ‘అన - తృసర ణనే - ఫరత్ేకుట’ అనే ధాత్ేళు ఆధాయుంగస కడా చెతృసోయల. 
‘ఇఱ’ అుంటే బూమి అనే అయథుంకడా ఉుంద . 
 

వౄీ బటటు ఱు రశో త్ (818ళ) నాభభు ‘అతుఱః’న ‘ఇఱ - ేరయణే’ అనో అయథుంఱో లసయఖాయతుుంచాయల. క తు 
కొయకు ఎళరెైనా ళయకిోతు ేరరషహుంచే ళయకిోతు ‘ఇఱ’ అతు రవెసో వివెసో యల. బగళుంత్ేడె ఎళర చేత్న ేరరషహుంఫడడె 
గనక ఆమన అతుఱుడె. అుందకు వౄీ బటటు ఱు చెహోన ఉదాషయణ. వివేు ధయుభు 74.42 – త్దశయ తృసర ర థత్మ్ 
ధాయతో దదాతి భధశదనః  భధశదనతు ధాయతుుంచినటోయతే త్న బకుో ఱ ై ళరసఱు ళర ేవెసడె. 
 

శవశయ శవవెసుతరేయేకోऽశయ రనాోనగశీ ేశదా 
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నావోతి వెత ऽతుఱః తృతర కోో  భునయరోు  భనయలతో్భః 
రనోఱన అనగశీిుంచడాతుకి త్నకనో భర యొక ేరయకుడె ఱేతులసడె. ఈ నాభభు శతృసో క్షర . 
ఉతో్భమ ైనద . ఒుం అతుఱామ నభః. 
 

వౄీ ఴుంకయలఱు చెహోన అరసథ ఱఱో కకటి – ఇఱతి ేరయణమ్ కరోతి ఇతి ఇఱః, త్ద్ యశతి్తావత్ అతుఱః. ేరయణభు 
చేములసడె ‘ఇఱః’. అఱాుంటి ేరయకుడె ఱేతులసడె అతుఱుడె. బగళుంత్ేతుకి చెేోలసయౄ, ఆదేవృుంచేలసయౄ 
ఎళయౄ ఉుండయల. 
 

వౄీ ఴుంకయలఱు చెహోన భరొక అయథుం బగళుంత్ేతు బకో వెౌఱభ యతుో శచిశో ుంద . (అ-తుఱః) తుల్ - గషనే - 
ఱోతైెనద , భుందమ ైనద , అయథుం కసతుద  ‘తుఱః’. అ-గషనః అ-తుఱః బకషోబయః శఱబః. బకుో ఱకు అుందఫ టటఱో 
ఉుండేలసడె అతుఱుడె. 
 

25ళ ళలో కుం 236ళ నాభభునకు వౄీ బటటు ఱు చెహోన లసయఖయ – అన్ - తృసర ణనే - జీవిుంచట, ళసవవహుంచట. 
అననాత్ ఉజీజళనాత్ అతుఱః. ఆమన అుందర ముంద ఊహర గస ఉుండి లసర తు ఫరతికిశో నాోడె గనక అతుఱుడె.  
 

తియలలైమోళి 5.6.2 – భనచటృు  ఉనో లసముళుంతా ఆమనముంద చినో భ గమే. 
తైెతో్రీమ నారసమణభు 7 – కో శయేలసనాయత్ కః తృసర ణాయత్? ఆకసఴుం (యభాత్ు) ఱేకుుండా ఎళయల 
ళసవవహుంచగఱయల? ఎళయల జీవిుంగఱయల? 
ుయలవ శకోభు 14 – తృసర ణాత్ లసముర్ అజయమత్. ఆమన ళసవశనుండి లసముళు జతుుుంచినద . 
ఇకకడ గభతుుంచళఱవహన వివముం – ఈ లసయఖాయనుంఱో ‘అతుఱః’ అుంటే ‘గసయౌ’ అతు అయథుం ఉనోదనకోరసద. 
బగళుంత్ేతు ళసవశ (తృసర ణభు)ళఱో గసయౌ భర ము శభశో జీళుఱు ఆధాయడి ఉనాోయ. 
 

వౄీ ఴుంకయలఱు భర కొతుో లసయఖాయనాఱు ఇచాుయల. (అన్-ఇఱః). ఇఱ - తుదయ. ఇఱతి శయహతి ఇతి అజఞః ఇఱః, త్ద్ 
విరీతో తుత్యరఫుదధ శవయౄతావత్ ఇతి లస అతుఱః. ‘ఇఱతి’ అనగస ‘తుదర ుంచన’ అనగస అజయఞ తు. అఱా 
కసకుుండా శుంూయుజయఞ తు అయనలసడె అతుఱుడె. 
 

25ళ ళలో కుంఱోతు నాభాతుకి వౄీ రసధాకఽవుళసవహో ర విళయణ – ఇఱ - బూమి - అనగస ఆధాయభు. అన-ఇఱః - అతుఱః 
- ఆధాయభు అళుశయుంఱేతులసడె. అవిదయభానా ఇఱా ఆఴమీత్మా అన్-ఇఱః. బూమి, గసయౌ ళుంటి 
ఆధాయభుఱు ఱేతులసడె అతుఱుడె. 
 

అభయకోఴభు లసయఖాయనభు – న విదయత ేతుఱః తుఱమమ్ వెసథ నమ్ మశయ ఇతి అతుఱః. వహథయమ ైన వెసథ నభు 
(తుఱమభు) ఱేతులసడె అతుఱుడె.  
  
వౄీ ఴుంకయలఱు చెహోన భరొక లసయఖయ – అనాద తావత్ అతుఱః. ఆద , అుంత్భు ఱేతులసడె అతుఱుడె. 
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వౄీ ఫఱదేళ విదాయబూవణ ‘అతుఱః’ ఫదఱు ‘తుఱః’ అనే తృసఠుం గశీిుంచినటటో  అతుహశో నోద . తుత్రసమ్ ఱాతి 
గఽవేు తి ఐకసుంతినో బకసో న్ ఇతి. త్దేక ధాయనభగుోఱ ైన బకుో ఱన ూర ోగస త్నలైు ఆకర ేుంచేలసడె.  
 

వౄీ ఴుంకయలఱ భరొక లసయఖయ – అనాదానాత్ అతుఱః. ఫుంధ ుంఫడతులసడె అతుఱుడె. అనగస వౄీరసధాకఽవుళసవహో ర 
ఇఱా విళర ుంచాయల. తుఱాతి ఆదతేో  ుణయమ్ తృసమ్ లస. ుణయభు గసతు, తృసభుగసతు ఆమనన అుంటళు. 
 

వౄీ ఫఱదేళ విదాయబూవణ భరొక లసయఖయ – కుంశళధ తుర జతామా ఇఱామా బూమఃే ఉగీవనే దానాత్. కుంశతు 
ళధ ుంచిన త్యలలసత్ బూమితు (రసజయయతుో) ఉగవేీననకిచిునలసడె అతుఱుడె. 
 

వౄీ విదాయబూవణ భరొక లసయఖయ – ఇఱ - తుదయ; అతుఱః - తుదయ ఱేతులసడె; యలకుిణ ీశోఽషమా తుదార  
ర తాయగసత్ అతుఱః. యలకిుణ తు (యక్షుించడుం) గుర ుంచి ఆఱోచిశో  తుదయఱేతు రసత్రే ఱు గడిహనలసడె అతుఱుడె. 
అుందకు ఆమన కఽవేు డనో ఈ భాటఱన ఉదాషర ుంచాయల – త్థాషభహ త్చిుతోో  తుదార మ్ న ఱభద తువౄతి. 
 

ధయుచకీభు యచయత్ – గసయౌ ఱేకుుండా భనుం జీవిుంచఱేభు. బగళుంత్ేతు శుర ుంకుుండాన జీవిుంచఱేన. 
తాన తూయల, అనోుం ఱేకుుండా అనేక ద నాఱు ఉుండగఱనతు, కసతు తృసర యధన చేమకుుండా కకరోజుకడా 
గడఱేనతు భవేతాు గసుంధవ అనాోయల. లసముయౄుడైె భనచటృు  ఉుండి భనఱన ఫరతికిుంచే బగళుంత్ేతు 
అతుఱుతుగస ధాయతుుంళఱమున. 
 

819. అభఽతాఴః 
- త్న బకుో ఱచే త్న గుణభుఱనే అభఽత్భున ఆవెసవద ుంజషములసడె. 
- క్షీయవెసగయభధనభు అనుంత్యభు అభఽత్భున వేవిుంచినలసడె. 
- పఱభుఱన రవెసద ుంచట కొయకు అభఽత్మ ైన (అుంత్ేఱేతు) లసుంఛ గఱలసడె. 
- ముకకలోతు, శదా పయౌుంచెడి, శుంకఱోభు కఱలసడె. 
- భుకుో ఱకు అత్యుంత్ హరమమ ైనలసడె. 
- తాన శఽఴహుుంచిన శకఱ జీళుఱకు జీళనాతుకి అళుశయమ ైనలసటితు ఱభుంజషములసడె. 

ఒుం అభఽతాళసమ నభః 
 

అ-భఽత్-ఆఴః – అభఽతాఴః. అభఽత్భు - భయణభు ఱేతుద ; అశ్ - భయజనే - తినట; అళసోతి ఆఴమతి లస 
ఆఴః – బుజుంచలసడె. ‘ఆఴ’ అనగస కోర క అనే అయథుం కడా ఉనోద . 
 

వౄీ బటటు ఱ లసయఖయ – తాన్ శవగుణ అభఽత్మ్ ఆఴమతి ఇతి అభఽతాఴః. త్న గుణభుఱు అనే 
అభఽత్భున త్న బకుో ఱకు తితుహుంచలసడె ‘అభఽతాఴః’. 
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మళసుఴమతి బకసో నయై శవగుణాభఽత్ భాదరసత్ 

అభఽతాఴ శ ఇత్ేయకోః ఴఽత్ మూవదో భనః 
త్న బకుో ఱకు త్న కఱవయణగుణభుఱన ఆదయభుతో అభఽత్భుళఱ  అనబవిుంజషములసడె 
అభఽతావుడె. ఈ నాభభు చెళుఱకు అభఽత్భు ళుంటిద . ఒుం అభఽతాళసమ నభః. 
 

వౄీ నభాుఱవవయల తియలలైమోళి 8.8.4 – ఆమనన నేన నా ఴరీయుంఱోన, యకోభాుంవెసఱఱోన, ఊహర ఱోన, 
ఆఱోచనఱఱోన అనబవిశో నాోన. ఆమన తేనళఱ , తృసఱళఱ , చకెకయళఱ , మిఠసయళఱ  
భధయమ ైనలసడె. 
వౄీ నభాుఱవవయల తియలలైమోళి 2.5.5 – బగళుంత్ేడె శవముంగస నాఱో రలేవృుంచి అుంత్ేఱేతు అభఽత్ుంఱాగస 
ఆనుందాతుో ఇచాుడె. 
 

వౄీ ఫఱదేళ విదాయబూవణ – అభఽత్మ్ అమాచిత్మ్ మోక్షమ్ ఆఴమతి భయజమతి బకసో న్ ఇతి అభఽతాఴః. 
అడెగకుుండానే బకుో ఱకు మోక్షభనే అభఽత్భున బుజుంజషమలసడె అభఽతావుడె. 
 

వౄ ీఴుంకయలఱ లసయఖయ – వౄీ ఴుంకయలఱు అనేక లసయఖయఱు ఇచాుయల. శవయౄ అభఽత్మ్ అళసోతి ఇతి. త్న 
శవయౄభు అనే అభఽతాతుో ఆవెసవద ుంజషములసడె ‘అభఽతాఴః’. 
 

క్షీయవెసగయ భధనానుంత్యభు అభఽత్భున దేళత్ఱకు శుంగుటయయగసక తానన తృసనభు చేవహనలసడె 
అభఽతావుడె. 
 

అభఽత్ అవినఴవయ పఱతావత్ ఆళస లసుంఛా అశయ ఇతి అభఽతాఴః. పఱభుఱన రవెసద ుంచటక 
అభఽత్భుఱ ైన (వినాఴుం ఱేతు) ఆఴ గఱలసడె అభఽతావుడె. 
 

వౄీ రసధాకఽవుళసవహో ర – ఆమన ఆఴఱు (శుంకఱోభు) అభఽత్భుఱు (శదా నయలేయలన). 
 

వౄీ శత్యశుంధ మతిరసజ – ఆఴ - కోర క, ఆశకిో; అభఽత్ - భుకుో ఱ ైనలసయల. అభఽతానామ్ భుకసో నామ్ ఆళస 
ఇచాఛ మవహున్ వివమ ఇతి అభఽతాఴః. భుకుో ఱ ైనలసర కి ఆమనముందే ఆశకిో ఉుండెన గనక 
బగళుంత్ేడె ‘అభఽతాఴః’. 
 

వౄీ లసవహవఠ  – రలసషతో తుత్య వెసథ యవదమ్ చత్ేర వధ భదద విబకోమ్ మథా త్దయహః జీళన వెసధనాతు ఆఴమతి - 
భయజమతి ఇతి అభఽతాళల వివేు ః. తాన శఽజుంచిన అతుో విధభుఱ ైన జీళుఱకు అళుశయమ ైన జీళన 
వెసధనభుఱన శభకయలులసడె ‘అభఽతాఴః’. 
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820. అభఽత్ళుః 
- అభఽత్భుళుంటి ఴరీయభు కఱలసడె. 
- భఽత్భు కసతు (భయణభు ఱేతు) ఴరీయభు కఱలసడె. 
- విఴవభుఱో జీళుఱన ుటిుుంచి, భయఱ శభమభు ళచిునుడె భయణ ుంజషములసడె. 

ఒుం అభఽత్ళుఴ ేనభః 
 

‘అభఽత్భు’ అనగస భఽత్భు కసతుద , అనగస భయణభు ఱేతుద , క్షీణ ుంచతుద . అభఽత్భు అనగస క ద ళయ 
తృసతూమభు కడ. ‘ళుః’ అనగస దేషభు, శవయౄభు. (ళప్ - బీజశుంతానే ఛేదనే చ - విత్ేో ట, కోముట, 
చఱుో ట, నేముట). వౄీ బటటు ఱు అభఽత్భు అనగస ద ళయతృసతూమభు అనే అయథుంఱో లసయఖాయతుుంచాయల. 
వౄ ీఴుంకయలఱు ‘భయణభు ఱేతు’ అనో అయథుంఱో లసయఖాయతుుంచాయల. 
 

వౄీ బటటు ఱ లసయఖయ – అభఽత్భుళుంటి దేషభు కఱలసడె ‘అభఽత్ళుః’. ఆమన తియలమేణ  – ద ళయభుంగల 
విగషీభు – గుర ుంచి బకుో ఱు ఎుంత్ ధాయతుుంచినా లసర  త్తువి తీయద. ఆఱవవయలఱు బగళుంత్ేతు 
‘ఆరసళభుదన్’ అతు ఎనోో శుందరసాఱఱో కీర ోుంచాయల. ఉదా: ( తియలలైమోళి 5.8.1 నుండి 5.8.11 ళయకు, 2.5.4, 
2.5.5, 10.10.5, 10.10.6). ఎుంఫెయలభానార్ వౄీ బగళదరా భానజుఱు వౄీలైకుుంఠగదయుంఱో – అభఽత్ 
వెసగరసుంత్ర ో భగోః శరసవళమళః శఖభావహత్ – అతు వౄీ బగళుంత్ేతు ళర ుుంచాయల. 
 

వౄీ ఴుంకయలఱ లసయఖయ – భఽత్మ్ భయణమ్ త్ద్ యశతి్మ్ ళుః అశయ ఇతి అభఽత్ళుః. భయణభు ఱేతు 
ఴరీయభు గఱలసడె ‘అభఽత్ళుః’. బగళుంత్ేతు ఴరీయభు భౌతికభు కసద. వుదధ శత్వభమభు, 
ళసఴవత్భు. ఆమనకు క్షీణాద  శవభ ళభుఱు ఱేళు. 
 

వౄ ీరసధాకఽవుభూర ో – లేఱ శుంళత్సరసఱ కితీ్ుం కఽవేు తుగస అళత్ర ుంచిన బగళుంత్ేడె నేటికీ అఱా 
దయోనమిళవడుంఱో అయథుం ఇదే. (దేలసఱమాఱఱో అరసుభూర ోగస  యలభాలైు దయోనమిళవడుంఱో అుంత్రసయథుం 
కడా ఇదే). 
 

వౄీ శత్యదేలో లసవహవఠ  – ‘ళుః’  లస - బీజ శుంతానే ఛేదనే చ - విత్ేో ట, కోముట. బగలసన్ రలసష తుత్యమ్ 
ఇదమ్ విఴవమ్ ళతి శుంత్నోతి త్థా శయవమ్ అుంత్కసఱే చునోతి. బగళుంత్ేడె విఴవభుఱో జీళుఱన 
ుటిుుంచన. శభముం ళచిునుడె నాఴనుం చేమున. వివెసో య ధయుభు, అనగస క జయతిఱో జీళుఱనుండి 
అదే ధయుభుగఱ ఇత్య జీళుఱ ుటిుుంచట – జర హుంచన.  
 

821. శయవజఞః 
- అుంతా తెయౌవహనలసడె. 
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- త్న బకుో ఱ అళుశరసఱన ూర ోగస తెయౌవహనలసడె. 

ఒుం శయవజయఞ మ నభః 
 

ఈ నాభభు రెుండెభాయలో  చిునద . 
48ళ ళలో కభు. 454ళ నాభభు. శయవజఞః – శయవదరీో  విభుకసో తాు శయవజఞఞ జయఞ నభుతో్భమ్ 

87ళ ళలో కభు. 821ళ నాభభు. శయవజఞః – అభఽతాళలऽభఽత్ళుః శయవజఞః శయవతోభుఖః 
 

వౄీ బటటు ఱ లసయఖయ –  

48ళ ళలో కభుఱోతు 454ళ నాభభునకు వౄీ బటటు ఱ లసయఖయ –  త్థా శరసవత్ునా ఆతాున్ జయనాతి ఇతిశయవజఞః. 
అతుోుంట  తానే అుంత్రసత్ుమతు తెయౌవహనలసడె గనక శయవజుఞ డె. ఇుందకు వౄీ రసధాకఽవుళసవహో ర వీుత్ేఱనుండి 
 కుక ఉదాషయణఱు చెతృసోయల – 

ఫఽషదాయణయక 6.5.7 – ఇదమ్ శయవమ్ మద్ అమమ్ ఆతాు. 
భుుండకోతువత్ేో  1.1.9 – మః శయవజఞః శయవవిత్. 
రళలోతువత్ేో  4.10 – శ శయవజఞః శరోవ బళతి. 
భాుండకోయతువత్ేో  6 – ఏవ శరషవఴవయ ఏవ శయవజఞః. 
ళేవతాఴవరోతువత్ేో  2.6.2,16 – శ విఴవకఽత్ విఴవవిద్ ఆత్ుయోతుః శయవజఞః కసఱకసఱో గుణ ీశయవవిదయః. 
 

వౄీ శత్యదేలో లసవహవఠ  – అుంతా బగళుంత్ేతు శఽఴహుయయ గనక ఆమనకు తెయౌమతుద  ఏమీ ఱేద. ఇుందకు 
వౄ ీలసవహవఠ  వీుత్ేఱనుండి  కుక ఉదాషయణయౌచాుయల –  

అధయవ 17.1.111 – త్వమ్ ఇుందర అవహ విఴవజత్ శయవవిత్ ుయలషౄత్ శోవుం ఇుందరః. 
మజుర్ 3.2.10 – శ నో ఫుంధయజతుత్ శ విధాతా ధాభాతు లదే బుళనాతు విళసవ. 
ఋగ్ 10.82.3 – యో నః హతా జతుతా యో విధాతా ధాభాతు లదే బుళనాతు విఴవ. 
మవహోవఠ తి చయతి మఴుళుంచతి యోతుఱామమ్ చయతి మః రత్ుంకమ్ 

దౌవ శతుోవదయ మనుుంత్రయయత ేయజత్ద్ లదే ళయలణ శోఽతీమః – అధయవ 4.26.2 
  
వౄీ కఽవుదతో్ బయదావజ – వౄీ బగలసన్ శ ిశయవమ్ శయవత్ర శయవదా శయవధా చ జయనాతి. అుంతా, అుంత్ట , 
ఎఱోలేలఱా, అతుోవిధాఱా తెయౌవహనలసడె వౄీ బగళుంత్ేడే. బూత్ బవివయదవయోభానాఱుతెయౌవహనలసడె ఆమన 
భాత్రమే. అుందర ఱోన, అతుోుంటిఱోన ఉనోలసడె ఆమన భాత్రమే. ఆమనకు అుందతుద  ఏదవ ఱేద. 
తెయౌవహుందవ, తెయౌమాయౌసుందవ అుంతా ఆమనకు తెఱుశ. 
  
రశో త్ (821ళ) నాభభునకు వౄీ బటటు ఱ లసయఖయ – తేవసమ్ ఴకయ, అఴకయ వెసధయ, అవెసధాయద కమ్ అనశుంధతేో  
ఇతి శయవజఞః. త్న బకుో ఱకు అళశయమ ైనద  ఏద ? లసర  చేత్నైద  ఏద ? లసర ళఱో కసతుద  ఏద ? అతూో తెయౌవహనలసడైె 
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బగళుంత్ేడె త్న బకుో ఱకు అళుశయమ ైన నఱన చేవహ లసర తు కసతృసడెచుండెన గనక ఆమన 
శయవజుఞ డె. ఴకసయఴకసయద కుం శయవుం వెసధాయవెసధాయద కుం చ మః బకసో నా భనశుంధతేో  శయవజఞ ఇతీర త్ః. 
 

వౄీ తియలభుంగెైమాఱవవయల  ర మతియలమోళి 4.9.6 – తూ ఎడఫ టటన బర ుంచఱేతు బకుో ఱ ళరో తూకు తెఱుశ. తూ 
వెసతుోశిత్యుం విఱుళ తెయౌమతులసరెళరో తూకు తెఱుశ. ఈ విఴవుంఱో తూకు తెయౌమతుద  ఏదవ ఱేద. కసతు తూకోశుం 
త్హశో నో నా ఫ ధ తూకు తెయౌవహనటటో  ఱేద. అుందకష తూ దయోనాతుో నాకు ఇళవకునాోళు. 
 

వౄీ ఴుంకయలఱ లసయఖయ –  
48ళ ళలో కుంఱో ‘శయవజఞః’ – శయవ-జఞః – శయవఴు అవెౌ జఞఴు ఇతి శయవజఞః. అుంతా తానైనలసడె భర ము అుంతా 
తెయౌవహనలసడె శయవజుఞ డె. 
 

87ళ ళలో కుంఱో ‘శయవజఞః’ – శయవమ్-జఞః – శయవమ్ జయనాతి ఇతి శయవజఞః. అుంతా తెయౌవహనలసడె శయవజుఞ డె. ‘శయవ’ 
దుం ముదటి అయథుంఱో నాభలసచకభు భర ము రెుండళ అయథుంఱో విళేవణభు. 
 

వౄీ చినుమానుంద – అతుో ఆఱోచనఱన, భ లసఱన, ఉదేేళసయఱన, జయఞ నాతుో లయౌగ ుంచేలసడె శయవజుఞ డె.    
 

822. శయవతోభుఖః 
- అనేకవిధాఱుగస తృ ుందదగ నలసడె. 
- అతుో ద కుకఱా భుఖభు కయౌగ నలసడె. 

ఒుం శయవతోభుఖామ నభః 
 

వౄీ బటటు ఱ లసయఖయ – యయన కషనాహ లసయజషన శరలేఴతావత్ శయవతోభుఖః. బగళుంత్ేతు అనేకవిధాఱుగస 
తృ ుందళచున. ఇదే భాయగుం అనే తుమభుం ఱేద. కనక ఆమన శయవతోభుఖడె. 
త్తో్తుోమభ భుత్సఽజయ యో జయఞ త్ే ఴకయత ేఫుధెఃై 
లసయజషన యయన కషనాహ శ శుఽత్ శయవతోభుఖః 
ఇుంత్ గొోలసడె కసఫటిు ఈ ఉతృసమాఱతో భాత్రమే తెఱుశకోలసయౌ అతు కసకుుండా త్న బకుో ఱ ైన జయఞ నఱకు 
ఏదో క యకుంగస తెఱుశకోదగ నలసడె గనక శయవతోభుఖడె. 
 

ఴయణాగతి గదయభు 17 – యయన కషనాహ రకసరషణ దవమ ళకసో  త్వమ్ కషళఱమ్ భదవమయ ైళ దమామా –  
దవమభుంత్రుంతో బగళుంత్ేతుకి ఴయణాగత్ేఱ ైనలసర తు బగళుంత్ేడె ఏదో క విధుంగస కసతృసడెతాడె. 
శషఽదముఱ ైనలసయల, కటటఱ ైనలసయల, కవుుంఱో ఉనో ఆయలో ఱు, భుుంద భుుంద యక్షణ అళుశయమ ైనలసయల, 
మిత్రే ఱు, ఴత్రే ళుఱు, ఎళరెైనా శరష బగళుంత్ేతు ఴయణుజొచిు ఆమన యక్షణ తృ ుందళచున. 
ఆరోో లస మద  లస దఽోః రషవసమ్ ఴయణాగత్ః 
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అర ః తృసర ణాన్ ర త్యజయ యక్షతి్ళయః కఽతాత్ునా – ముదధకసుండ 18.28 

 

వౄీ ఴుంకయలఱ లసయఖయ – బగళుంత్ేడె శయవలసయహ. అుంత్టన భుఖభుఱు కఱలసడె. కనక శయవతోభుఖడె. 
శయవత్ః తృసణ తృసదమ్ త్త్ శయవతోऽక్ష ివృరోభుఖమ్ 

శయవత్ః వీుతి భుఱోో కష శయవభాళఽత్య తివఠతి – గీత్ 13.13 
ఆ యభాత్ేుతు చేత్ేఱు, తృసదభుఱు, నేత్రభుఱు, చెళుఱు, వృయశసఱు, భుఖభుఱు శయవత్ర వహథత్భుఱ ై 
మునోవి. అత్డె శయవభున ఆళర ుంచిమునాోడె. 
 

తైెతో్రీమాయణయకభు 10.1 – విఴవత్ఴుక్షుయలత్ విఴవతోభుఖః. 
ళేవతాఴవరోతువత్ేో  2.16 – రత్యుంగ జనావహోవఠ తి శయవతోభుఖః. 
తైెతో్రీమాయణయకభు 10.1 – రత్యుంగ భుఖావహోవఠ తి విఴవతోభుఖః. 
 

వౄీ చినుమానుంద చెహోన ఉదాషయణ – శయలయతు కసుంతి అతుోలైుఱ రశర ుంచన. అఱాగష బగళుంత్ేతు 
భుఖుం అతుోయ డఱా ఉుండెన.  
 

వౄీ కఽవుదతో్ బయదావజ – శరసవశ ద ళసశ బజభానయైః బకెోర హ వౄీభద్ బగళతో భుఖమ్ అళఱోకయతే. బకుో ఱు 
అతుోయ డఱనుండీ బగళుంత్ేతు బజుంచచనాోయల. బగళుంత్ేడె అుందర తూ కషభాయల చశో నాోడె. 
 

వౄీ ఫఱదేళ విదాయబూవణ – అత్ః శయవతోభుఖః శయవద గషేఴ ళర ోవే బకషోవే భుఖమ్ అశయ ఇతి శయవతోభుఖః. 
 

 

 

 

(1) వీౄ నయవహుంషన్ కఽవుభాచార  ఆుంగో యచనకు ఇద  తఱెుగు అనలసదభు.  
(2) బగళదవగ త్ ళలో కభుఱ తాత్ోయయభు గీతా రస్, గోయఖూర్ రచయణనుండి.  
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శఱబః శళరతః వహదధ ః ఴతణర జిచ్ఛతణర ణానః | 
నయగ్రీ దోదుంఫరరऽఴవతథళసాణూరసుంధరతువూదనః || (88) 

 
 

 
 
 

823. శఱబః 
- ణేయౌకగ్స ఱభుంచ్లసడు. 
-శఖభు కయౌగ్ ుంచ్లసడు. 

ఒుం శఱభామ నభః 
 

శ - శఖభు, స్ౌకయయభు; ఱభ్ - తృసర తృౌో  - తృ ుందట. శ్రీ ళుశిష్సా థ్వవత శుంరథామభుఱో బకతో ఱత అనబళుుంచి 
కీర ోుంచే ర ుండు భుఖయ బగళదు ణాఱత (1) స్ౌఱబయభు (2) స్ౌశ్రఱయభు. 
  
శ్రీ బటటా ఱ లసయఖయ – అనऽరరో నహ భూఱయ-భావనే వవకయతో మ్ ఴకయః శ-ఱబః. బగళుంతణడు లెఱఱేతులసడు అయధా 
ణేయౌకగ్స ఱభస్సో డు. ఇుందకత శ్రీ బటటా ఱత భాగళతుంఱోతు కతఫజ ళఽణాో ుంణాతున ఉథాషర ుంచాయత. ఆమె కతయూనహ. 
అయధా ఆమె ఇచిాన చ్ుందధాతున వవకర ుంచి బగళుంతణడు ఆమెన అనగశీ ుంచాడు. ళవేో  ేరగఽషయ 
గ్రళుుందమ్ భభ గ్షేమ్ ళరజతేి లెవ (ళువణు ురసణభు 5.20.11). ఆమె గ్రళుుందతు ళస్సో ా తున టటా కొతు తన ఇుంటికి 
యభముంథి. 
 

శ్రీ నభమమఱవవయత తియతలెవమోళి భూడళ దఴకుం ముదటి తృసళృయుంఱో బగళుంతణతు మళలద రరట ఫుందిుంచిన 
లెవధాతున ళర ుుంచాయత. భహాయోగ్ీఴవయతఱకత అుందరసతు ురసణుయతష్త తోభుడు ఆ తయోౌ నేరభకత కటటా ఫడ్న. 
ఈ ఎుంనెయతభమన్ బకో స్ౌఱభాయతున  తఱచినుంతధే శ్రీ నభమమఱవవయత ఆనుంద యళళృఱ వ ఆయతధెఱఱ కసఱుంతృసటట 
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మైెభయచి శఽషఱేకతుండా ఉధానయట. శ్రీ ఆుండాళ్ ధాచిమమర్ తియతలెవమోళిఱో కూడా ఇథే భాళుం 
ణ్యౌమళశో ుంథి. 
 

తియతలెవమోళి 1.10.2 – భనుం మథాఱముంగ్స అుంక ఱత ఱ కకనెడుతూ 25 తయతలసత 26 అనగ్సధే బగళుంతణడు 
తనన నహఱతశో ధానభనకొతు యతగున ళస్సో డు. (తణావఱఱో 25ళథి జీళభు. 26ళథి యభమతమ.)  
 

శ్రీరసభుడు శగీ్ళీుతుణో ఇఱమ అధానడు (శ్రీ లేథాుంత థేశికన్ ఉథాషర ుంచిన ళువముం):  
తవయ కుంచిత్ శభమధేన కమి్ కసయయమ్ వణామమ భభ 

బయణనే భహాఫాషో  ఱక్ష్మణేన మళూమళస 
ఴతణర ఘ్ననన చ్ ఴతణర ఘన శవఴరరీేణ లస ునః (రసభమమణుం. ముదధకసుండ 41.5) 
ఒ ళూయతడా! తూకత ఏమైెధా ఆద శుంబళుుంచినటోయణే ఇక ధాకత వత, ఱక్ష్మణుడు, బయతణడు, ఴతణర ఘునడు, 
చిళర కి శవముంగ్స ధేన కూడా ఉధానగ్సతు ఎళయూ ఱేనటలో . 
 

శ్రీ ఴుంకయతఱ లసయఖయ – తర ుష్సథభిః బకిోభమతర శభర ణ్వః శఖనే ఱబయత ఇతి శ-ఱబః. బకిోణో 
శభర ుంచిన ూఱత, ఆకతఱత ళుంటిలసతుణో ణేయౌకగ్స ఱభుంచ్లసడు శఱబుడు. ఇకకడ ‘బకిోణో’ అధే భమట 
చాఱమ భుఖయమెైనథి. శ్రీ ఴుంకయతఱత భహాభాయతుంనుండి ఉథాషర ుంచాయత. 
ణేరవణ ుఴేవణ పఱేవణ ణోయవేణ అకీతీ-ఱభయయవణ శథ్వళ శతణు 

బక ోైక-ఱభయయ ుయతఴ ేురసణ ేభుక ోై కథమ్ న కిమీణ ేరమతనః 
ురసణ ుయతవణడు   బకిోభమతరుంచేత శభర ుంచిన ఆకతఱత, ూఱత, ుండుో , తూయత ళుంటిలసతుచేత శఱబుంగ్స 
ఱభస్సో డు. అయధా ఆమనకోశుం రజఱత మతినుంచ్కతృత ళడుం ళుచితరుం కథా! 
 

అననయ చణేాః శతతుం యో భముం శమయతి తుతయఴః 
తస్సయషుం శఱబః తృసయథ తుతయ ముకోశయ యోగ్ నః – గ్ీత 8.14  
తృసరసథ ! తుతయభు తుయుంతయభు అననయ భాళభుణో చితోభున ధాముంథే తుయౌనహ, ుయతష్త తోభుడధెవన ననన 
శమర ుంచ్చ్, శుంతతభు భతరసమణుడ్వన యోగ్ కి ధేన శఱబుడన. అనగ్స అతతుకి శషజభుగ్సధే 
ధేన ఱభుంతణన. 
 

శ్రీ శతయశుంధ మతిరసజ – శఖమ్ ఱబత ఇతి శఱబః. శఖభున కయౌగ్ ుంచేలసడు శఱబుడు. 
 

శ్రీ భథాాగళతుంఱో కతఫజ  ళఽణాో ుంతభు  (శ్రీ ఏఱూార  భుయళీధయరసళు యచ్ననుండ)ి – 

 

రసజేుంథరా ! బగలసనడుంతట శథాభుతు బకోిభాలసతున శమర శో  ుయళూదితు స్సగుతణుండగ్స భమయుుంఱో క గూతు వో  ే
శగుంధదరళయతృసతరఱన మోశో  ఎదయత ళచిాుంథి. కఽవణు డామెన చ్వహ, ‘శుందరీభణీ! తూలెళవణ్ళు? ఈ గుందాఱత 
ఎళర కోశుం? భమకత కొుంచ్ుం ఇస్సో లస? తూకత మేఱళుతణుంథి’ అతు ఱకర ుంచాడు. ఆ భమటఱత ళుతు కతఫజ  ‘శుందరసకసరస! 
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చ్కకదనుం అుందర కీ శభకూడే భాగయుం కసద. ధేన థావహతు. ధాకత గీీ్లోయఃకటాఱత భూడ ళకీుంగ్స ఉననుందన ననన 
‘తిరళకీ’ అుంటాయత. కుంశరసజుకత అనఱేధాఱత కూయాడుం ధా తు. భమ రసజుకత ఇళు ఎుంణో నహరమమెైనళు. మీళుంటిలసయత 
త తకికనలసయత ళూటికి తగయత’ అుంటూ లసర కి మెైూత దరళయుం ఇచిాుంథి. 
 

రసజేుంథరా ! రసభకఽవణు ఱత వహణావహత ఴరీయతఱత. ఆ ఆనఱేతృసఱన లసయత ూవహకొననుంతధే వహణావహతణఱత అవహత వహతణఱళఱ  
కసతుుంచాయత. కఽవణు డుడు ఆమెయెడ కయతణ ళశ ుంచి  ఆమె తృసథాఱమీద తన తృసథాఱత తుయౌనహ ఆమె గడడుంకీిుంద 
చేతినుంచి ర ుండులేలళయెతణో కత ఆమె ఴరీరసతున నెవక ణాో డు. ఆ థావహయొకక కటి ళక్ష్ః కుంఠ శథఱమఱత భూడిుంటి కతుంటట 
అటికుడే ణొఱగ్ తృత యుంథి. ఆమె అమిత స్ౌుందయయళతియెై కఽవణు తు ఉతోరీమమతున డివహటిా  ‘ుయతష్సగీణీ! భమ 
యుంటికి దమవేముభు. తునన చ్వహనుంతధే ధా భనశ తూముంద ఱగనభయుంథి. తూథాననమమయన; ననన 
అనగీశ ుంచ్. తునన ళుడుళఱేన’ అుంటూ తృసర ర థుంచిుంథి. 
 

 
 

కతఫజనుండ ిమెైూతఱత వవకర శో నన రసభకఽవణు ఱత. 
1650 కసఱు చితరుం. ళుకనీడమిమనుండ.ి 

 

824. శళరతః 
- ఴయణాగతణఱన కసతృసడుట అధే చ్కకతు, దఽఢమైెన ళరతభు కఱలసడు. 
- తన బకతో ఱత బకిోణో, అషుంకసయభు ఱేకతుండా శభర ుంచిన శవచ్ఛమెైన ధెవలేదయభున భమతరమే 
వవకర ుంచ్లసడు. 
- తన నయ-ధారసమణ అళణాయభుఱో తుమభభుగ్స ఆహాయభున గశీ ుంచినలసడు. 
- శఽఴహాఱో అుంతటితూ తుమభభు రకసయభు తన అదీనభుఱోనుంచ్కొనలసడు. 
- ణాన యభమతణమడ్వనటికీ శ్రీకఽష్సు ళణాయభుఱో అతున ళరతభుఱన తుమభభుగ్స ఆచ్ర ుంచినలసడు. 

ఒుం శళరణామ నభః 
 

ఈ ధాభభు ర ుండుభమయతో  ళశో ుంథి. 
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49ళ ళలో కభు. 456ళ ధాభభు. శళరతః – శళరతః శభుఖః శక్ష్మః శఘోవః శఖదః శషఽత్ 

88ళ ళలో కభు. 824ళ ధాభభు. శళరతః – శఱబః శళరతః వహదధ ః ఴతణర జిత్ ఴతణర ణానః  
 

శ్రీ బటటా ఱ లసయఖయ – శ్రీ బటటా ఱత ‘శ-ళరతభు’ అుంటల ‘దఽఢ ళరతభు’ అతు లసయఖమయతుుంచాయత. మతా కథుంచిత్ 
రళుష్సా ధామ్ శయవతా ర తృసఱన దఽఢళరతః శ-ళరతః. ఏ ళుధుంగ్సధెవధా తన చ్ుంతకత ళచిానలసర తు ఎఱమగ్ ైధా 
యక్ిుంచ్డుం అధే దఽఢమైెన తుమభుం తృసటిుంచేలసడు శ-ళరతణడు. ఇుందకత శ్రీ బటటా ఱత రసభమమణుం 
ముదధకసుండ (18.33)నుండి ఉథాషర ుంచాయత. 
శకఽథళే రధానమ తలసవమతి మమచ్ణ ే 
అబముం శయవబూణభేయయ దథామయేత వ ళరతుం భభ. 
‘ధేన తూలసడన. యక్ిుంుభు’ అతు కకభమర ైనన ననన లేడుకొననటోయణే లసతుకి శయవబూతభుఱనుండి 
అబమభున రస్సథిుంతణన. ఇథి ధా ళరతభు. 
 

ఴయణాగతిగదయుంఱో బగలసనడు బగళథరా భమనజుఱకత తన ళరణాతున ఇఱమ చ్తృసడు – అనఽతమ్ ధోకో 
ూయవమ్ మ ేన చ్ ళక్యయమి కథాచ్న. ధేధేుడ అశతయభమడఱేద. ధా భమటఱత ఎుడ అశతయుం కసళు. 
 

శయవధరసమన్ ర తయజయ భమమకేుం ఴయణుం ళరజ 

అషుం ణావ శయవతృసనభేయయ మోక్ష్యష్సయమి భమ ళృచ్ – గ్ీత 18.66 

శయవ ధయమభుఱన, అనగ్స శభశో కయోళయ కయమఱన ధాకత శభర ుంచి శయవఴకిోభుంతణడన, శరసవదాయతడన, 
యమేఴవయతడన ఐన నధేన ఴయణుజచచ్ాభు. అతున తృసభుఱనుండిము తునన ధేన ళుభుకతో తు 
కసళుుంచ్దన. తూళు ళలకిుంకతభు. 
 

రసమో థవిర్ న అభభావణ.ే రసభుడు ర ుండు ళుధభుఱతగ్స భమటఱమడడు. 
 

శ్ర ీనభమమఱవవయత. తియతలెవమోళి 9.10.5 – తనన ఴయణుజచచిానలసర ళర క ైధా లసర  అుంతయకసఱుంఱో  
శ్ర ీబగలసనడు లసర కి శ్రీలెవకతుంఠభున రస్సథిుంచ్న. 
 

శ్ర ీళచ్నబూవణభు 381 – అధాఱోచితుంగ్స, అథేుంటో ణ్యౌమకతుండాకూడా ఎళర ైధాగ్సతు క థిళయథేఴుం నేయత 
ఉచ్ఛర వోే, బగళుంతణడు లసర కి అుందకత శర డా ుణయుం రస్సథిస్సో డు. అఱమ అధేక జనమఱఱో తృత ర గుడిన 
ుణాయననుంతటితూ కయౌనహ, థాతుతు థిర టటో  చేవహ, అుందకత తగ్ న రతిపఱమతున అుంథిస్సో డు. 
 

శ్ర ీఴుంకయతఱ లసయఖయ – శ్ర ీఴుంకయతఱత ‘ళరతభు’ అనగ్స ఆహాయళువముంఱో తుమభమతున రస్సో ళుుంచాయత. ళలబనమ్ 
ళరతమతి బుుంకేో. ఈ లసయఖయకత ళుళుదాఱ వన ళుళయణఱత ఉధానయ. శ్రీ అనుంతకఽవుళసవహో  ేఇఱమ ళుళర ుంచాయత: 
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కతచేఱతతుళుంటి మోషయశ తణఱ వన బకతో ఱత శభర ుంచే శవచ్ఛమైెన ధెవలేథాయతున ర గశీ ుంచేలసడు గనక 
బగలసనడు శళరతణడు. 
 

శ్ర ీఴుంకయతఱత చ్నహన భరొక లసయఖయ – భయజధాత్ తుళయోమతి ఇతి శళరతః. ణాన బుజిుంచే ఆహాయుంటో 
తుమభుం కయౌగ్ నలసడు శళరతణడు. ఉథాషయణకత నయధారసమణాళణాయుంఱో కఠ నమైెన తుమభమఱణో 
తభుధాచ్ర ుంచిన శళరతణడు. 
 

శ్ర ీశతయథేలో లసవహవా – ళరతభు అనగ్స తుమభభు. శళరతమతి తుమభమతి ఇతి శళరతః. ళుఴవుంఱో 
అతునుంటితూ తుమభమనస్సయుం నడినేలసడు శళరతణడు. లసముళు, అగ్ న ళుంటిలసయత కూడ ఆమన ఆజఞన 
జళథాటయత. భీష్సస్సమ వ లసతః ళణే. ఇుందకత శ్రీ లసవహవా ళీృతినుండి ఉథాషర ుంచాయత. 
మశయ ళరణ ేఽతవీ నననమీతి మశయ ళరణ ేఴపళజజయతారతీి 

మశయ ళరణ ేఒవదరీ వఴవయూః శ నః యజనయభశ  ఴయమ మచ్ఛ – ఋగ్ేవదభు 5.83.5 

 

శ్రీ ఫఱథేళ ళుథాయబూవణ – ళలబధాతు యమోతుళ యూతృసతు జధామవామీ కసరీోక తుమభమథతీు ళరణాతు మశయ శ 
శ-ళరతః. (శ్రీకఽష్సు ళణాయుంఱో) ణాన యమేఴవయతడ్వముుండి కూడా జధామవామి, కసరీోకభమశభు ళుంటి ళరణాఱన 
తుమభభుగ్స ఆచ్ర ుంచినలసడు శళరతణడు. 
 

825. వహదధ ః 
- బకతో ఱత ఏ ళుధమైెన రణేయక మణానఱత చేమకతుండాధే లసర తు యక్ిశో  లసర కి అుంథిళచేాలసడు. 
- మోక్ష్భు తృ ుందడాతుకి వహదధభుగ్స ఉనన ఉతృసమభు. 
- లేర ళర  శహామభూ, థేతు శహామభూ ఱేకతుండాధే శకఱవహదధ ఱత తృ ుంథిమునన ర ూయతు డు. 
- బకతో ఱత ఆచ్ర ుంచే తశు, రమణానఱఱో పఱమతున వహథిధుంజేవేలసడు. 
- భనకత ళసస్సో ా ఱన, ళృభాఱన కయౌగ్ ుంచేలసడు. 
- అతున ళుదాఱ వన ళలధనఱకూ, తరసకఱకూ కూడా చిటాచిళర  రభమణభు. 
- ణాన చేవే అతున కసరసయఱన ర ూయుుంగ్స, ఱోతృసఱత ఱేకతుండా స్సదిుంచేలసడు. 

ఒుం వహథాధ మ నభః 
 

ఈ ధాభభు ర ుండుభమయతో  ళశో ుంథి. 
11ళ ళలో కభు. 98ళ ధాభభు. వహదధ ః – అజః శరేవఴవయః వహదధ ః వహథిధ ః శరసవథిః అచ్యతః 
88ళ ళలో కభు. 825ళ ధాభభు. వహదధ ః – శఱబః శళరతః వహదధ ః ఴతణర జిత్ ఴతణర ణానః 
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ఈ ధాభభునకత భూఱఴఫధభు వహధ్ - శభఽథధధ  -ఱక్ష్యభు చేయతకొనట, ళుజమభు తృ ుందట, స్సదిుంచ్ట. 
ఇుంతకతభుుంద 27ళ ళలో కభుఱోతు 253 నుండి 256ళయకత, వహథాధ యధః, వహదధశుంకఱః, వహథిధదః, వహథిధస్సధనః  
ధాభభుఱత ఇథే దాతణళునెవ ఆదాయడినళు. రశో త శుందయాభుఱో ఈ ధాభభునకత చ్నహన ళుళయణఱత – 

భనఱన యక్ిుంచ్డాతుకి లేుంచేవహముననలసడు, భన ఱక్యయఱన స్సదిుండాతుకి చేమూతతుచేాలసడు, థోవయశ త 
ర ూయతు డు, భనఱన థోవయశ తణఱతగ్స చేవేలసడు.  
 

శ్రీ బటటా ఱ లసయఖయ – అశయ గ్రోఽతవమ్ అనతృసదకిమ్, శథా శవత ఏళ శయవగ్రోఽణావత్, అమతనస్సధయః వహదధ ః. 
యమేఴవయతడు అమతనస్సధయడు. అుంటల రమతనుం ఱేకతుండాధే స్సదిుంఫడేలసడు. ఇతయతఱ అదీనుంఱో 
ఱేతులసడు. ణాన తనయొకక అదీనుంఱోధే ఉననలసడు. బకతో ఱత ఆమనకోశుం ఏమీ కవాడకతుండాధే ఆమన 
లసర కి వహథిధస్సో డు గనక వహదధ డు. ఇథి ఆమన తతవభు. 
 

శ్రీ నభమమఱవవయత. తియతలెవమోళి 5.7.10 – తూ చ్యణాఱే ధా ఱక్ష్యభు. లసతుతు స్సదిుంచ్డాతుకి ధాకతననభమయుుం తూ 
తృసథాఱన అుంటినెటటా కొతు ఉుండడమే. ఆ తృసథాఱత భనకత అుందఫాటటఱో లేుంచేవహఉధానయ. లసటితు 
చేయతకోళడాతుకి  ఴమీిుంచ్నకకయఱేద. 
 

శ్రీ నభమమఱవవయత. తియతలెవమోళి 10.6.3 – మేభు ఆమన గుణగ్సణుం చేవే ధాభమఱన శమర శో  ధారసమణుతు 
చేయతకొధానభు. ఆ థేళథేళుడు భనకత శ్రీలెవకతుంఠసతున అనగశీ ుంచ్డుంకోశుం యతగున లేుంచేవహ 
తియతళటాా ముంఱో కొఱతలెవముధానడు. బకతో ఱన కయతణ ుంచ్డుంకోశుం ఆమన ణొుందయడుతణధానగ్సతు 
భనకోశుం ఒనహకణో లేచిముధానడు. ఒ భనస్స! తూ శహాముంణోధే ఇదుంణా జయతగుతణననథి. 
 

స్సవమి థేశికన్ – వహథోధ తృసమశో  భుకతో  తుయళదకి దమః శ్రీశఖః శయవఴకిోః. శ్రీభధానరసమణుడు 
భుభుక్షుళుఱ కొయకత వహథోధ తృసమభు. అుంతణఱేతు దమగఱలసడు. శయవఴకిోభుంతణడు (ధాయమళుుంఴతి 17). 
అుంటల ఆమనకోశుం భనుం కొీతో ఉతృసమమఱత (స్సధధాఱత, రమణానఱత) లెతణకోకనకకయఱేద. బకిో ఱేథా రతోి 
భమరసు ఱత అధే స్సదోయతృసమమఱథావరస మోక్యతునచేా వహథోధ తృసమభు శ్రీభధానరసమణుడు. 
 

శ్రీ ఴుంకయతఱ లసయఖయ – అనధాయదీన వహథిధణావత్ వహదధ ః. ఆమన ఇుంక ళర నెవధా ఆదాయడతులసడు. ణాన 
తనయొకక అదీనుంఱోధే ఉననలసడు. అఱమ ర ూయువహథిధతు కయౌగ్ ముననలసడు వహదధ డు. 
 

శ్రీ అనుంతకఽవుళసవహో  ే– బగళుంతణతు అర ాుంచే బకతో ఱత తభ మణానఱకత శతపయౌణాఱత తృ ుంథి ర ూయుతన 
తృ ుందణాయత. 
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శ్రీ రసదాకఽవుళసవహో  ేనఽవహుంషణానహతు (9.9)నుండి ఉథాషర ుంచాయత. శథళే ుయస్సో త్ వహదధమ్ శ  ఫరషమ. 
బగళుంతణడు శద్రతభుఱన ఆచ్ర ుంచేలసర కి తగు వహదధ ఱత రస్సథిస్సో డు. భర ము బగళుంతణడు శకఱ 
వహదధ ఱత కయౌగ్ మునన ర ూయతు డు.  
 

శ్రీ శతయశుంధ మతిరసజ – ఴహధ - ళసవోే ేభముంగఱేయచ్ - ఫో దిుంచ్ట, ఉథేశిుంచ్ట, ళృబభు కయౌగ్ ుంచ్ట; దా - 
దాయణ తృత వణయో థాధే చ్ - ఇచ్ాట, ుటాిుంచ్ట, తృత ఴహుంచ్ట. వహధమ్ భుంగలమ్ ళసశోేమ్ లస ధతో ఇతి వహదధ ః. 
భనకత ళసశోేభుఱన ఇచిానలసడు, ళృబభుఱన కయౌగ్ ుంచ్లసడు 
వహదధ డు. 
 

శ్రీ కఽవుదతో బయథావజ – వహధయతి శమ వహదధ ః, బగలసన్ శ  శకఱ వః 
రభమణ వః వహదధ ః, తతర రతయక్ష్ రభమణమ్ బకసో ధామ్, అనభమన 
రభమణమ్ ణార కకసధామ్, ఴఫద రభమణమ్ చ్ ళీృతి ళసస్సో ా ధామ్, 
ఏళమ్ రభమణ తరమభనహ శ్రీ బగళుంతమ్ స్సధమతి. బకతో ఱకత 
ఆమన రతయక్ష్ రభమణభు. ణార కకతఱకత శేతణరభమణభు. ళీృతి 
ళసస్సో ా ఱఱో ఉనన ఴఫదరభమణభు. ఇఱమ యభశణాయతున 
ణ్ఱతశకోళడాతుకి అతునళుదాఱతగ్స చిళర రభమణభు ఆమధే. 
 

శీ్ర నయధారసమణుఱ భూయతో ఱత. స్సవమిధారసమణ భుంథయిుం 

ళుకనీడమిమ చితరుం. 
శ్రీ శతయథేలో లసవహవా – ఴీభ కోుంతుంథార భః ళర జణో మణాననకే్య వహథిధఴా వహదధ ః. స్సదిుంచ్ళఱవహనదుంణా ఆమన ఏమీ 
ఴభీ ఱేకతుండాధే స్సదిుంచేళసడు గనక వహదధ డు. శయవణో భాళుతూ ళసఴవతీ వహథిధ ః అశయ ఇతి వహదధ ః. ఆమన  
చేవేదుంణా ర ూయుుంగ్స థోవయశ తుంగ్స చేస్సో డు గనక వహదధ డు. ఇుందకత ఉథాషయణగ్స శ్రీ లసవహవా చ్నహనథి – 

బగళుంతణడు తగుతృసలళఱో గ్సయౌ, తూయత, తుు, ళుళుధ జీళుఱత  ళుంటిలసతుతు ఉుంచి ళుళసవతున శఽఴహాుంచాడు. 
 

 

ఇుంతళయకత శ్రీ బటటా ఱ లసయఖమయనుం బగళుంతణతు రతయక్ష్ (ధేయత) అళణారసఱయుంగ్స స్సగ్ ుంథి. ఇుంకభుుంద కొతున 
ధాభమఱ లసయఖమయనుంఱో బగళుంతణతు రరక్ష్ అళణారసఱత, అనగ్స ఆమన ఇతయతఱఱో రలేశిుంచే అళణారసఱతగ్స, 
చ్ఫడిధాయ. 
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826. ఴతణర జిత్ 

       ఴతణర ణానః 
       ఴతణర జిచ్ఛతణర ణానః 
 

శ్రీ బటటా ఱత, ఆమన లసయఖయన అనశర ుంచేలసయత ‘ఴతణర జిత్ ఴతణర ణానః’ అధే కే ధాభభుగ్స ర గణ ుంచాయత. 
శ్రీ ఴుంకయతఱత, ఇతయ లసయఖమయతఱత ‘ఴతణర జిత్’, ‘ఴతణర ణానః’ అధే ర ుండు ధాభభుఱన ర గణ ుంచాయత. 
అయణే ర ుండుళుదాఱ లసయఖమయధాఱఱోన భాళుం ఇుంచ్మిుంచ్ కటల అతు గశీ ుంచాయౌ. శ్రీ ఴుంకయతఱ లసయఖయ 
రకసయుం బగళుంతణడు శవముంగ్స, అనగ్స రసభుడు, కఽవణు డుళుంటి అళణారసఱఱో ఴతణర ళుఱన జయస్సో డు. 
శ్ర ీబటటా ఱ లసయఖయ రకసయుం బగళుంతణడు తన ఴకిోతు ఇతయతఱఱో రలేఴనెటాి (శవణేజస్స అతృసయయణ్వః) బగళుంతణతు 
ఴతణర ళుఱన నశిుంజేస్సో డు. 
 

ఴతణర జిచ్ఛతణర ణానః 
ఴతణర జితణో ఱ వనలసర ఱో తన అుంఴన రలేఴనెటాి, లసర థావరస తన బకతో ఱ ఴతణర ళుఱన ధాఴనుం చేములసడు. 

ఒుం ఴతణర జిచ్ఛతణర ణాధామ నభః 
 

బగళుంతణడు ణాన శవముంగ్స తన బకతో ఱ ఴతణర ళుఱన ధాఴనుం చేమడమే కసకతుండా, తన ణేజశున 
ఇతయతఱఱో రలేఴనెటాి, లసర థావరస (ఴతణర జితణో ఱథావరస) తన బకతో ఱ ఴతణర ళుఱన తనహుంజేమున గనక 
ఆమన ఴతణర జిచ్ఛతణర ణానడు. 
ుయతకతతు కకతణాథథా్వయః ఴతణర జిథిా  శవణేజస్స 
ఆఢోయ మణ్వన యర గణాన్ మస్సో మతి తుతఽఴః 
ఴతణర జిచ్ఛతణర ణాన ఇతి ళుదయదు ణోథితః 
ుయతకతతణుడు, కకతతణథాడు ముదఱ వన రసజళరవీణా ఱముంద తన అుంఴన రలేఴనెటాి ఴతణర ధాఴనభు 
చేవహనలసడు ఴతణర జిచ్ఛతణర ణానడు.  ుయతకతతణుడు  బుందభతి, భముందాతఱ కతభమయతడు. ఇతడితు 
ధాగకతభమయతఱత తభ ఱోకసతుకి తీశకొతుతృత య తభ చ్ఱ ో ఱత  నయమదతుచిా ళులసషుం చేళసయత. అుంగ్ీయశఱధే 
గుంధయతవఱత ధాగఱోకసతుకి లెళిళ అకకడి ధాగుఱన ఫాధనెడుతణధానయత. ఈ శుంగతి ళునన ుయతకతతణుడు 
లసర ణో ముదధుంచేవహ అుంగ్ీయశఱన ళదిుంచాడు. శ్రీ బటటా ఱత ళువణు ురసణుంఱోతు ఈ ఉదుంణాతున 
ఉథాషర ుంచాయత. 
 

యుంజయో శ  ధాభ ఴళసదశయ చ్ రసజరేేవానమః క్ష్తిరమళయయః 
తచ్ఛరరీ ేఅషుం అుంళరన శవమమళే అళతీయయ ణానళరష్సనశరసన్ తుషతుష్సయమి – ళువణు ురసణభు 4.2.8 
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కకతతథాః బగళతః చ్రసచ్యగురరః అచ్యతశయ ణజేస్స ఆతృసయయణో 
థేలసశయ శుంగ్సీ మ ేశభస్సో ధళే అశరసన్ తుజఘమన – ళువణు ురసణభు 4.2.11 
ధా అుంఴణో ధేన యుంజముఱధే రసజళరవీణా ఱ ఴరీయుంఱో రలేశిుంచి శవముంగ్స అశయతఱన శుంషర స్సో న.... 
అుడు కకతతణథాడు (యుంజముడు), శభశో చ్రసచ్యభుఱకత రబులెవన అచ్యతణతు ఴకిోణో, ముదధుంఱో 
థేళతఱ ఴతణర ళుఱన శుంషర ుంచాడు. 
 

..... అథ బగలసన్ ఆథిుయతవః ుయతష్త తోమో మతళధాఴవశయ భముందాతణః ుయతకతతుధాభుతరశోమ్ 
అనరళుఴయ ఏణాన్ అళరవ దవా గుంధరసవన్ ఉఴభమ్ నయష్సయమి – ళువణు ురసణభు 4.3.7 
ఆథిుయతవణడ్వన ుయతష్త తోభుడు ఇఱమ అధానడు. ధేన ముళధాఴవ, భముందాతఱ ుతణర డ్వన 
ుయతకతతణుతుఱో రలేశిుంచి గుంధయతవఱన అణచిలేస్సో న. 
  
యస్సతఱ గతఴా అస్ౌ బగళత్ ణజేస్స ఆతృసయయత ఆతమళూయయ శకఱ గుంధరసవన్ జఘమన – 4.3.9 

బగళుంతణతు ణేజశుణో తుుండిన ుయతకతతణుడు యస్సతఱుం రలేశిుంచి శకఱ గుంధయతవఱన ధాఴనుం చేళసడు. 
 

శ్రీ శతయథేలో లసవహవా కూడా ‘ఴతణర ణానః’ ధాభమతుకి ఈ అరసథ తున చ్తృసయత. శయవ శషఽదః స్సధన్ థివవతోు త 
ఏళ ఴతరళః ణాన్ ఴా మః శవ-యదతో-ఴకిోభః భహాుయతఴెవః ణామతి ఇతి ఴతణర ణానః. బగళుంతణడు తన 
ఴకిోతు భహాుయతవణఱకత ఇస్సో డు. ఆ భహాుయతవణఱత బగళదాకతో ఱన నడిుంచే ఴతణర ళుఱన ధాఴనుం 
చేస్సో యత. ఇుందకత శ్రీ లసవహవా అధయవ లేదభు (19.28.2)నుండి ఉథాషర ుంచాయత – 

థివవస్సో మన్ షరదః ఴతూర ణామ్ ణామన్ భనః 
దరసరా దః శరసవశోవమ్ దయా ధయమ ఇలసభీనోసమ్ ణామన్ 

 

శ్రీ కఽవుదతో బయథావజ కూడా ఈ ధాభభున ‘ఴతణర జిత్ ఴతణర ణానః’ అధే కే ధాభుంగ్స ర గణ ుంచాయత. కసతు 
జుంట అరసథ ఱత, ఴతణర జితణో  భర ము ఴతణర ణానడు, కయౌవహనటటో గ్స లసయఖమయతుుంచాయత.  
ఴతమతోు ఉతీడమతోు దార మకసన్ ఇతి ఴతరళః 
ణాన్ జమతి ఇతి ఴతణర జిత్ 

ఴతూర న్ ణామతి ఇతి ఴతణర ణానః 
ఴతణర జిత్ చ్ అస్ౌ ఴతణర ణానన్ ఇతి ఴతణర జిచ్ఛతణర ణానః 
దార మకతఱన నడిుంచేలసయత ఴతణర ళుఱత, అఱముంటి ఴతణర ళుఱన జయుంచేలసడు ఴతణర జితణో . భర ము 
ఴతణర ళుఱన ఫాదిుంచేలసడు ఴతణర ణానడు. లెయవహ ఴతణర జిచ్ఛతణర ణానడు. 
 

ఇక శ్రీ ఴుంకయతఱత, ఇతయతఱత ర గణ ుంచినటటో గ్స ర ుండు లేయతలేయత ధాభభుఱ అయథుం కిుీంద ఇళవడమైెనథి. 
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ఴతణర జిత్ 

- తన ఴతణర ళుఱన జయుంచేలసడు. 
- అతునుంటికుంటల నెదద ఴతణర లెవన ‘ఴరీయమే ఆతమ అధే భాళభు’న జయుంచ్డాతుకి ణోడడేలసడు. 
- శఽఴహాఱో జీళుఱకత తభ ఴతణర ళుఱన ఎదరొకధే శదతృసమమతున కయౌుంచినలసడు. 

ఒుం ఴతణర జిణ ేనభః 
 

ఴతణర ళుఱన జయుంచేలసడు ఴతణర జితణో .  
శ్రీ ఴుంకయతఱ లసయఖయ – శయ ఴతరళ ఏళ అశయ ఴతరళ, ణాన్ జమతి ఇతి ఴతణర జిత్. థేళతఱ ఴతణర ళుఱే ఆమన 
ఴతణర ళుఱత. అఱముంటి ఴతణర ళుఱన జయుంచేలసడు ఴతణర జితణో .  
 

శ్రీ చినమమమనుంద – రతి భతుఴహ షఽదముంఱోన అతతు ఴరీయుంనెవ లసయమోషుం ఉుంటటుంథి. తథావరస కయౌగ్ే 
కోర కఱత ఎుంత ఫఱమైెనళుంటల లసటితు అణచ్డుం భతుఴహకి కవాుం. ఇఱముంటి ఴతణర ళున జయుంచాఱుంటల 
ధారసమణుతు ఴయణు లేడుకొనడమే భమయుభు. ఇఱమ ధారసమణ దాయనుం అతునుంటికుంటల నెదదఴతణర ళున 
జయుంచ్డాతుకి ణోడడుతణుంథి గనక ధారసమణుడు ఴతణర జితణో . 
 

శ్రీ శతయథేలో లసవహవా – శఽఴహాఱో జీళుఱకత తభ ఴతణర ళుఱన ఎదరరకళడాతుకి గ్రలళళ, కోయఱత, కొభుమఱత ళుంటి 
ఆముదాఱన థేళుడు శభకూరసాడు. ఈ అభర కఱో బగళుంతణతు ‘ఴతణర జిత్’ గుణుం భనకత కతునహశో ుంథి. 
 

ఴతణర ణానః 
- తన బకతో ఱ ఴతణర ళుఱన శ ుంవహుంచేలసడు. 
- బకతో ఱ షఽదమమఱఱో దరసఱోచ్నఱన ధాఴనుం చేవేలసడు. 

ఒుం ఴతణర ణాధామ నభః 
 

శ్రీ ఴుంకయతఱ లసయఖయ – శయఴతూర ణామ్ ణాధాత్ ఴతణర ణానః. థేళతఱ ఴతణర ళుఱన తనహుంజేములసడు 
ఴతణర ణానడు. 
 

శ్రీ రసదాకఽవుళసవహో  ే– బగళుంతణడు దవణా ఱకత అధేక కవాభుఱత కయౌగ్ ుంచ్న. 
 

శ్రీ చినమమమనుంద – బగళుంతణతు తృసదభుఱన ఴయణుజచచిాన బకతో ఱ షఽదమభుఱఱో అతున 
దరసఱోచ్నఱత దగధభగున. కనక బగళుంతణడు ఴతణర ణానడు. 
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827. నయగ్రీ దోదుంఫయః 
     నయగ్రీ ధః 
     ఉదుంఫయః 
శ్రీ రసఴయబటటా ఱత, ఆమన భమయుభున అనశర ుంచినలసయత ఈ ధాభభున ‘నయగ్రీ దోదుంఫయః’ అధే కే 
ధాభుంగ్స ర గణ ుంచాయత. శ్రీ ఴుంకయతఱత భర ము ఇతయ లసయఖమయతఱత ‘నయగ్రీ ధః’, ‘ఉదుంఫయః’ అధే ర ుండు 
ధాభభుఱతగ్స ర గణ ుంచాయత. ఈ ధాభళుళయణన శ్రీ బటటా ఱ లసయఖమయనుంఱోతు రణేయకతకత క ఉథాషయణగ్స 
గశీ ుంళచ్ాన. 
 

భుుందగ్స ‘నయగ్రీధః’, ‘ఉదుంఫయః’ అధే లేయత లేయత ధాభభుఱ అరసథ ఱన ర శ్రయౌుంచ్థాభు. 
 

నయగ్రీ ధః 
- ఆమనకుంటల అతితూచ్ఱ వ కూడా, ఆమనకత (బగళుంతణతుకి) అుంజయౌ ఘటిుంచే లసర లసర  ఇష్సా నస్సయుం 
నడచ్కొధేలసడు. 
- తన కిుీంథిలసర తు తుముంతిరుంచేలసడమ. 
- అుందర కుంటె శధాతనడు. అుందర కుంటె నెవన ఉననలసడు. 
- వహథయభుగ్స లేలళళనకొతు అతునథిఴఱ లసయనహుంచిన ళుఴవయూుడు. 
- బకతో ఱత తభ కసమిణాయథభుఱ కొయకత నెవననన ఆమనన లేడుకొుందయత. 
- తన బకతో ఱ ఴతణర ళుఱన శిక్ిుంచేలసడు. 
- బగళుంతణతు ూజిుంచే బకతో ఱత తభ షఽదమమఱఱో ఆమనధే కోయతకొుంటాయత. 

ఒుం నయగ్రీ దామ నభః 
 

అుంచ్ - గతి ూజనయో - లెలళళట, ూజిుంచ్ట; తూచ్వ అుంచ్తి ఇతి నయక్. కిుీంథికి ళుంగ్ేలసడు నయక్.  
యతధ్ - కసమే - అనశర ుంచ్ట; యతధ్ - ఆళయణే - రతిఘటిుంచ్ట.  
నయగ్రీధభు అుంటల ‘ళటళఽక్ష్భు’ అధే అయథుం కూడా ఉననథి.   
కొుందయత లసయఖమయనకయోఱత ఈ ధాభభున ‘నయగ్రీ షః’ అతు కూడా గశీ ుంచాయత. 
 

శ్రీ బటటా ఱ లసయఖయ – నయగూాణ్వః, అధ-కఽణాుంజయౌభః, యతధయణ ేశవరస్సథధనమఖయేన ళయస్సథ యణ ేఇత్ నయగ్-రరధః. 
తనకుంటల ఎుంణో కిుీంద ఉననలసయత కూడా అుంజయౌ ఘటిుంచి తనకత నహరముం కఱతగజేమగ్సధే లసర ముంద 
అనగషీుం చ్నేలసడు నయగ్రీధడు. ఇకకడ శ్రీ బటటా ఱత బగళుంతణతుకి ‘అుంజయౌ’ ఘటిుంచ్డుంయొకక 
రభాలసతున ళకసకణ ుంచాయత. అుంజయౌః యభమభుథార  క్ిరమ్ థళేరస్సథతీు. అుంజయౌభుదరన చ్డగ్సధే 
బగళుంతణడు రశననడధణాడు (ళువణు ధరరమతోయ 33.105). 



శీ్ర ళువణు  శషశరధాభ స్తో తరభు - ళుళయణ 

88ళ ళలో కభు - 12 ళ నేజీ 

 

తవదుంఘ్ ిమ్ ఉథిదఴయ కథానహ కనేచిత్ మతా తతా లసనహ శకఽత్ కఽణోऽంుంజయౌః 
తథ్వళ భుష్సు తయళృభానయళరవతః ళృభాతు ుష్సు తి న జాతణ శమీణే – అలళుంథార్. స్తో తరయతనభు 28 

ఎళర ైధా, ఎుడ్వధా, ఏ కసయణుంచేతధెవధాగ్సతు కకభమయత చేతణఱత జోడిుంచి తూ తృసదభుఱన 
అర ాుంచినటోయణే ఆ క్ష్ణమే లసర  తృసతృసఱతూన నశిస్సో య. లసర కి ఎనఱేతు ళృబభుఱత కఱతగుణాయ. 
 

శ్రీ ళు.ళు. రసభమనజన్ మళలద చేత యభమతణమడు రరట ఫుందిుంఫడిన లెవధాతున ఉథాషర ుంచాయత. అుంటల 
బగలసనడు బకిోకి, నేరభకత ఱ ుంగ్ తృత ణాడననభమట. 
 

శ్రీ శతయథేలో లసవహవా – నయగ్ యతణథిధ  ఇతి నయగ్-రరధః. తన కిుీంద ఉుండేలసర తు ఆథేశిుంచ్లసడు నయగ్రీధడు. 
 

శ్రీ ఴుంకయతఱ లసయఖయ – శ్రీ ఴుంకయతఱత ‘నయక్-రరషతి’ అతు ళుళరోఴహుంచాయత. ఽష్త దరసథణిావత్ షకసయశయ ధకసరసథఴేః 
– అధే లసయకయణశతరుం రకసయుం ఈ ధాభభున ‘నయగ్రీ షః’ అతు కూడా గశీ ుంళచ్ానతు చ్తృసయత. నయక్ 
అరసవక్ రరషతి శరవేష్సమ్ ఉర ళయోత ఇతి నయగ్రీ ధః. కిుీంథి భాగభున ుటాి (శయవశవభునకత భూఱమైె 
ముుండి) అుందర కుంటె నెవనననలసడు (శరేవఴవయతడు) గనక నయగ్రీధడు. యతహ్ - బీజ జధామతు తృసర దరసాలేచ్ - 
ుటటా ట, నెయతగుట, ళర ధఱతో ట – అధే భూఱుం రకసయుం ఈ అయథ ళశో ుంథి. 
 

శ్రీ శతయశుంధ మతిరసజ కూడా ‘నయగ్రీ షః’ అతు ర గణ ుంచాయత కసతు లేరే అరసథ తున చ్తృసయత (యతహ్ - నెయతగుట). 
శరసవణ  బూణాతు నయకఽతయ రరషతి ళయధతి ఇతి. అతున బూతభుఱన ుటాిుంచి, లసతు ళఽథిధకి కసయణభగులసడు 
నయగ్రీధడు. 
 

నయక్ - కిుీంద; రరధః - చితోగ్ ుంచ్ట (యతధ్ - కసమే). 1948ఱో భుథిరుంఫడిన శ్రీ కసభకోటి కోఴస్సథ నుం (శ్రీ ఴుంకయతఱ 
లసయఖయకత తమిల అనలసదుం)ఱో ఇచిాన అయథుం. తన కిుీంద ఉనన శభశో బూతభుఱన తన భమమచే 
అడడగ్ ుంచినలసడు, లసర తు తుముంతిరుంచ్లసడు నయగ్రీధడు. 
 

‘నయగ్-రరషతి’ అనగ్స కిుీంథికి నెయతగునథి, అనగ్స ళటళఽక్ష్భు. ఎుందకుంటల భర చ్ీటటా  బూమినెవన ఎుంత 
ళుశోర ుంచి ఉుంటటుంథో బూమిఱోఱ కూడా అఱమధే ళుశోర ుంచిముుంటటుంథి (తూచ్వయుణధ రరశ యైవయధణే). ఇఱమ వహథయుంగ్స 
ఉుండి ళుఴవభుంతటా ళుశోర ుంచినలసడు నయగ్రీధడు. కొుందయత లసయఖమయతఱత భరఱి చ్టటా  బగళథివబూతి గనక 
బగళుంతణడు నయగ్రీధడు అతు లసయఖమయతుుంచాయత. 
 

శ్రీ లసవహవా చ్నహన భరొక లసయఖయ – నయగ్ ా ః అనయతధయణ ే- తృసర యధమణ ేఈనహుణాోమ ఇతి నయగ్రీ ధః. 
కిుీందనననలసయత తభ కోర కఱత తీయతాకోళడాతుకి నెవననన బగళుంతణతు తృసర ర ధస్సో యత గనక బగళుంతణడు 
నయగ్రీధడు. 
 



శీ్ర ళువణు  శషశరధాభ స్తో తరభు - ళుళయణ 
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శ్రీ ఫఱథేళ ళుథాయబూవణ – యతధ్ - ఆళయణే - ఎథిర ుంచ్ట, అణచిలేముట. నయక్ - కఽతయ - అణచిలేముట. 
నయక్-కఽతయ యతణథిధ  తుయయ ేతుక్ితి శవ-బకో-థోరశ ణా ఇతి నయగ్-రరధః. తన బకతో ఱ ఴతణర ళుఱన శిక్ిుంచి 
అణచిలేములసడు నయగ్రీధడు. 
 

శ్రీ కఽవదతో బయథావజ – యతధ్ - కసమే - కోయతట. నయగ్ ాః రణణ్వః యతధయణ ేషఽదమ రథళేర ఇతి నయగ్-రరధః. 
బగళుంతణతు అర ాుంచే బకతో ఱత తభ షఽదముంఱో ఆ బగళుంతణధే కోయతకతుంటాయత గనక బగళుంతణడు 
నయగ్రీధడు. 
 

ఉదుంఫయః 
- శరరవతోభ యుందాభభు శ్రీ లెవకతుంఠభు తన స్సథ నభుగ్స గఱలసడు. 
- ఆకసఴభుకుంటె నెవ స్సథ యఱో, అనగ్స అుందర కుంటె గ్ొలసడ్వముననలసడు. 
- అధానదఱచే ళుఴవభుంతమున తృత ఴహుంచ్లసడు. 
-  శరరవతోభ ఴఫాద ఱ వన లేదభుఱే తన శవయూభుగ్స గఱలసడు. 
- బజన, ధాభ, శుంకీయోధాథి ళరవాీమైెన ఴఫదభుఱథావరస కీర ోుంఫడులసడు. 
- ఉతకఽవామైెన అుంఫయభు, అనగ్స నణాుంఫయభున ధర ుంచ్లసడు 

ఒుం ఉదుంఫరసమ నభః 
 

ఉత్-అుంఫయః - ఉదుంఫయః; అమ్ - గతిఴఫధ శుంబకిోవణ - లెలళళట, తినట, ధవతుుంచ్ట. 
 

శ్రీ బటటా ఱ లసయఖయ – శయవగుణ వః ఉదుతమ్ అుంఫయమ్ - యమ్ దాభ అశయ ఇతి ఉదుంఫయః. శ్రీఱక్మమతుఱమమైె, 
అతునుంటికుంటె గ్ొ లెవబళభు (ఉత్) కయౌగ్ న యుందాభభు (శ్రీ లెవకతుంఠభు) తన తులసశభుగ్స కయౌగ్ నలసడు 
ఉదుంఫయతడు. 
 

శ్ర ీఴుంకయతఱ లసయఖయ – అుంఫరసత్ ఉదు త ఉదుంఫయః. ఆకసఴభుకుంటె మికికయౌ నెవ స్సథ యఱో ఉుండులసడు, అనగ్స 
అుందర కుంటె అదికతడు ఉదుంఫయతడు. 
 

శ్ర ీచినమమమనుంద – పయౌతభుకుంటె కసయణభు గ్ొథి భర ము శక్ష్మమైెనథి. అతునుంటికి భూఱమైెన 
ధారసమణుడు ఆకసఴభునకత కూడ అుందతులసడు. ఉదుంఫయతడు. 
 

శ్ర ీఴుంకయతఱ భరొక లసయఖయ – ఉర్క అనగ్స అననభు అధే భాళభునుండి; ఉర్క-అననమ్, తథాతమధా ళుఴవమ్ 
తృత వమన్ ఉదుంఫయః. అననభు ముదఱ వనలసతుథావరస ళుఴవభున తృత ఴహుంచ్లసడు ఉదుంఫయతడు. ఇుందకత 
శ్ర ీఴుంకయతఱత చ్నహన ఉథాషయణ. ఊయులస అనన వ మ వ ఉదుంఫయమ్ (ణ్వతోరీమ ఫరా షమణభు 1.2.7, 1.3.8). 
   



శీ్ర ళువణు  శషశరధాభ స్తో తరభు - ళుళయణ 
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శ్ర ీలసవహవా – అమ్ - ఴఫయద  - ధవతుుంచ్ట; ఉచ్వా ః శయవతః ఉతోమో లేదయూః ఴఫోద  మశయ శ ఉదుంఫయః శరేవఴవరర 
ళువణు ః.  శరరవతోభ ఴఫదభుఱ వన లేదభుఱే తన శవయూభుగ్స కయౌగ్ నలసడు శరేవఴవయతడ్వన ళువణు ళు 
ఉదుంఫయతడు. 
 

శ్రీ లసవహవాగ్సర  భరొక లసయఖయ – ఉత్ శయవత ఉతకఽవాణవేన అుంఫయణ ే- ఴఫదైణ ేశుంకయోీైత ఇతి ఉదుంఫయః. 
ఉతకఽవా ఴఫదభుఱ వన శుంకీయోనఱచే కీర ోుంఫడులసడు ఉదుంఫయతడు. 
 

శ్రీ కఽవుదతో బయథావజ – ఉత్ - ఉతకఽవామ్ అుంఫయమ్ - నణాుంఫయమ్ మశయ శః ఉదుంఫయః. శరరవతోభమైెన 
నణాుంఫయభున ధర ుంచ్లసడు ఉదుంఫయతడు. 
 

నయగ్రీ దోదుంఫయః 
బగలసనడు శ్రీఱక్మమశమేతణడ్వ అతయుంతలెవబళభుగ్స యభదభున ఉుండి, శకఱ థేళతఱచేత ూజఱత 
అుందకొుంటూఉుండి కూడా,  అతి తూచ్ఱణో కూడా వేళుుంఫడేలసడు. అతయఱజీళుఱకత కూడా అుందఫాటటఱో 
ఉననలసడు. 

ఒుం నయగ్రీ దోదుంఫరసమ నభః 
 

ఇుంతకత భుుంద ‘నయగ్రీధః’, ‘ఉదుంఫయః’ అధే ధాభభుఱకత లేయతలేయతగ్స అరసథ ఱత చ్ళసభు. ఇుడు ఆ 
ర ుండిుంటితూ కేధాభుంగ్స శ్రీ బటటా ఱత లసయఖమయతుుంచిన ళుధుం చ్థాద భు. 
 

‘నయగ్రీధః’కత శ్రీ బటటా ఱత చ్నహన అయథుం – బగళుంతణడు తనభుుంద చేతణఱత జోడిుంచి ఉుండే బకతో ఱకత 
అుందఫాటటఱో ఉుంటాడు (చ్ుచేతఱఱో). 
 

‘ఉదుంఫయః’కత శ్రీ బటటా ఱత చ్నహన అయథుం – శకఱలెవబళముతభు, శ్రీ ఱక్మమతుఱమభు అయన యభదభు 
తన తులసశుంగ్స గఱలసడు. 
 

ఈ ర ుండిుంటితూ కయౌనహణే ళచేా అయథుం – బగళుంతణడు శరరవతోభమైెనళు అతూన కయౌగ్ ముధానగ్సతు, తన బకతో ఱత 
చేతణఱత జోడిుంచి ఎదట తుయౌవోే లసర  ఆనతి తృసటిస్సో డు. అతణయచిరతి వలేోయऽనహ అతయుంత తూచాధాభనహ 
అనళయోన స్సధయః. ఎుందకుంటల బగళుంతణడు బకోశఱబుడు. ఎుంనెయతభమన్ యొకక ఈ స్ౌఱభాయతున భావణో 
ళర ుుంచ్ స్సధయుం కసద. శ్రీ బటటా ఱ లసయఖయఱోతు లెవశిష్సా ైతున చ్డాతుకి ఈ ధాభభు లసయఖయ క చ్కకతు 
ఉథాషయణ. అుందకే శ్రీ బటటా ఱ లసయఖమయధాతుకి ‘బగళదు ణ దయణభు’ అతు నేయత నెటాా యత. ఎుందకుంటల ఆ 
లసయఖమయనుంఱో బగళుంతణతు స్ౌశ్రఱయభు, స్ౌఱబయభు అధే గుణాఱత భయఱ భయఱ రస్సో ళుుంఫడాడ య.  
 

నయగూాణ్వః రణణ్వః స్సవనగషీధనమఖయేన యతధయణ ే
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యో ళయళస్సథ యణ ేతుతయుం నయగ్రీ ధ శు ఉథాషఽతః 
గుణ తరమమదదు తుం మత్ యుందాభ చాుంఫయుం 

ఱక్మమర జధాదఴిా మస్సయవహో  శ ఉదుంఫయః 
నయగ్రీ దోదుంఫయ ఇతి శయేక ధాభ రకరీ ోతమ్ 

అతణయచిరణిాధామ్ వలేోయ యోऽయత తూచానళయోధాత్ 

నయగ్రీ దోదుంఫయ శుస్సయత్ దళసయు శయవవహథిధద 

 

ఉదుంఫయతడు అనగ్స గుణతరమభుణో కయౌమక లసటితు థాటిముుండు యభదభు తనకత 
తులసశస్సథ నభుగ్స గఱలసడు. యభదభుఱో ఱక్మమథేళుణో కూడిముననలసడు. భహాతణమఱచేతధేగ్సక అతి 
తూచ్ఱణో కూడా వేళుుంఫడులసడు. నయగ్రీదోదుంఫయతడు అన ఇథి కేధాభభు. దళసక్ష్ర . శయవవహథిధరదభు. 
ఒుం నయగ్రీదోదుంఫరసమ నభః. 
 

828. అఴవతథ ః 
- అతుతయభుఱ వన ఇుంథరా థి థేళతఱన ఏయయచి, లసర థావరస శకఱ కసయయభుఱన తుయవర ోుంచ్లసడు. 
- శుంస్సయభధే అళయమమైెన అఴవతథళఽక్ష్భు (రసళుచ్టటా ) తన శవయూభుగ్స కఱలసడు. 
- శథా భమయతతూ ఉుండే జగతణో న ళసఴవతుంగ్స ఏఱేలసడు. 
- ుంచ్బూతభుఱతగ్స ళుఴవభుంణా లసయనహుంచినలసడు. 

ఒుం అఴవణాథ మ నభః 
 

శ్రీ బటటా ఱ లసయఖయ – అ+ఴవ+శథ ః – అఴవశథ ః – అఴవతథ ః. ఽష్త దరసథి లసయకయణశతరుం రకసయుం ‘శ’ఫదఱత ‘త’ 
ళశో ుంథి. ఴవ-రేు; అఴవ-రేు ఱేతుథి, అనగ్స ళసఴవతమైెనథి; శథ ః-తుమమిుంచ్లసడు; న ఴవః, అతుతయమ్, 
ఇుంథరా థిణాయథ ిదమ్ ఏష్సమ్, ణవేణ తుమమభకతమమ తివాతి ఇతి అఴవశథ ః. అతుతయభుఱ వన ఇుందర డు, ఫరషమ, 
ఆథితణయడు ళుంటి దళుఱన తుమమిుంచ్లసడు అఴవతణథ డు. ఇుందకత శ్రీ బటటా ఱత ళువణు ురసణభునుండి 
ఉథాషర ుంచాయత. 
భూర ోమ్ యజోభయవుం ఫార శమీమ్ ఆశిీతయ శఽజతి రజాః 
ఆశిీతయ తృౌయతఴమ్ భూర ోమ్ స్సతివకమీ్ మః శ తృసఱమన్ 

కసఱమఖమయమ్ ణాభవమ్ భూర ోమ్ ఆశిీతయ గశీణ ేజగత్ 

యజోగుణాతమకతడ్వన ఫరషమముందుండి బగలసనడు జగతణో న శఽఴహాస్సో డు. శతవగుణాతమకతడ్వన ళువణు ళుగ్స 
ఱోకభుఱన తృసయౌస్సో డు. తమోగుణభూర ోయైెన కసఱతతుగ్స (శిళుతుగ్స) ళుఴవభున కఫళిస్సో డు. 
 

అతుతయమిుంథార థ ిదుం యషే్సుం ణేవయనహ తుతయఴః 
తుమమభకణవేధాఴవతథ ః తివాతీతి శ కరీ ోతః 
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ఇుంథరా థి థేళతఱ స్సథ నభుఱత తుతయమైెనళు కసళు. అటటళుంటి దళుఱుందననలసర తు ణాన తుతణయడ్వముుండి 
ళసశిుంచేలసడు. 
 

శ్రీ నభమమఱవవయత. తియతలెవమోళి 5.2.8 – అధేక ఐశ క భాగ్సయఱక ై మీయత ూజిుంచే థేళతఱత నన ళశఱత చేవే 
అదికసయతఱళుంటిలసయత. థేళథేళుడ్వన ధా థేళుడులసర తు  తుమమిుంచ్లసడు. 
 

శ్రీ శతయథేలో లసవహవా కూడా క లసయఖయఱో ‘ఴవస్-రేు’ అనగ్స ‘కసఱభు’ అధే అరసథ తున లసడాయత. ఴవః - కసఱే, 
తివాతి ఇతి ఴవతథ ః, న ఴవతథ ః అఴవతథ ః, కసఱ ఫాశ యూాణో బగలసన్ ళువణు ః. కసఱభుకత అతీతణడ్వన బగలసనడు 
ళువణు ళు అఴవతణథ డు. ళసఴవతణడు. ఇుందకత శ్రీ లసవహవా కఠరతువతణో  (2.3.1)నుండి ఉథాషర ుంచాయత – 

ఊయధవభూఱోऽలసక్ ళసఖ ఏష్త ऽఴవతథ శధాతనః 
తథళే ళృకభీ త వ ఫరషమ తథేలసభఽతభుచ్యణే 
ళసఴవతమైెన రసళుచ్టటా కత లేరలళళ నెవకి, కొభమఱత కిుీంథికి ఉుంటాయ. అథి రకసఴళుంతమైెనథి. ఫరషమభు. 
అుంతభు ఱేతుథి. 
 

శ్రీ ఴుంకయతఱ లసయఖయ – అఴవతథ ఇళ తివాతి ఇతి అఴవతథ ః. రసళుచ్టటా యూుంఱో ఉననలసడు అఴవతణథ డు. ఇఱమ 
తఱోకిుీందఱతగ్స ఉనన అఴవతథళఽక్ష్ుం గుర ుంచి గ్ీతఱోన, ఉతువతణో ఱఱోన రస్సో ళుుంచాయత. 
 

ఊయధవభూఱ భధళసాఖమ్ అఴవతథమ్ తృసర షృయళయమమ్ 

ఛుంథాుంవహ మశయ రసు తు మ శోుం లేద శ లేదళుత్ – గ్ీత 15.1 
ఆథిుయతవణడ్వన యమేఴవయతడే (నెవనుండు) భూఱభుగ్స, ఫరషమయే భుఖయళసఖ (కసుండభు)గ్స, లేదభుఱే 
ఆకతఱతగ్స గఱ ఈ శుంస్సయయూ అఴవతథ ళఽక్ష్భు ధాఴయశ మెైనథి (ళసఴవతమైెనథి). ఈ శుంస్సయళఽక్ష్ 
తతవభున భూఱశశ తభుగ్స ణ్యౌవహనలసడు తుజభుగ్స లేథాయథభుఱన ఎరఱగ్ నలసడు. ఈ శుంస్సయభధెడు 
అఴవతథళఽక్ష్భు ళుళుధ జీళుఱ యూభుఱో అతునయెడఱ ళుశోర ుంచిముననథి. థాతుముంద ఆకతఱ 
యూభుఱో జాఞ నభు రళర ోఱతో చ్ననథి. ఈ జాఞ నభు (లేదభు) ర ుండు ళుధభుఱత (1) శుంస్సయభున 
తృ డిగ్ ుంచే కసభయకయమఱత, ూజాథికభుఱత (2) కసభమదఱళఱన ళుశోర ుంచే ఈ ళఽక్ష్భున ఛేథిుంచే జాఞ నభు. 
 

ళీృతణఱఱో కూడ శుంస్సయభున అఴవతథళఽక్ష్భుణో తృత ఱమాయత.   
ఊయధవభూఱోऽలసక్ ళసఖ ఏష్త ऽఴవతథ శధాతనః – కఠరతువతణో  2.3.1 
ఊయధవభూఱ భలసక్ ళసఖమ్ ళఽక్ష్మ్ యో లదే శుంరతి – (?)అయణయకభు 1.11.5 

 

శ్రీ ఫఱథేళ ళుథాయబూవణ – అఴవతథభు - రుంచ్భు. ఴవస్సో  వ యూనేణ న స్సథ ణతేి అఴవతథ ః రుంచ్ః; శ అశయ 
అవహో  తుతయమ్ తుమభయత ఇతి అయథః. వహథయభుగ్సనుండక, ఎుడ భమయతతూధే ఉుండే రుంచ్భున 
తృసయౌుంచేలసడు అఴవతణథ డు.  
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శ్రీ శతయథేలో లసవహవా చ్నహన భరొక అయథభు – అశ్ - లసయతృౌో  శుంఘమణే చ్ - లసయనహుంచ్ట, తృత గుడుట. 
అళృనళణ ే- లసయునళుంతి ళుఴవమ్ ఇతి అళసవతు - ుంచ్భహాబూణాతు, ణవేణ లసయకణవేన అవహథతః అఴవతథ ః. 
ుంచ్భహాబూతభుఱ యూుంఱో ళుఴవభుంతటా లసయనహుంచినలసడు అఴవతణథ డు. 
 

829. చాణూరసుంధర తువూదనః 
- చాణూయతడు అధే భఱోయోధతు శుంషర ుంచినలసడు. 
- స్సతివకతఱన నడిుంచేలసర తు కఠ నుంగ్స శిక్ిుంచేలసడు. 
- చాణూయతడు, దరరయధనడు ముదఱగులసర తు ర భమర ానలసడు. 

ఒుం చాణూరసుంధర తువూదధామ నభః 
 

శ్రీ బటటా ఱ లసయఖయ – 

తథవిరరదినమ్ చాణూయ ధాభమధామ్ భఱోమ్ 

తువూథితలసన్ ఇతి చాణూరసుంధర తువూదనః 
ఆుంధరజాతి (తకతకళ జాతికి)కి చ్ుంథిన, ఇుంథరా దఱకత ఴతణర లెవన, చాణూయతడు అధే భఱతో తు షతభమర ానలసడు 
చాణూరసుంధర తువూదనడు. (ఈ చాణూయతడు, కుంశడు కఽవణు తు చ్ుండాతుకి ుంనహన చాణూయతడు లేయత లేయత 
అతు, ఇదదయూ భఱతో ఱేనతు,  శ్రీ ళు.ఎన్. లేథాుంతథేశికన్ లసయఖమయతుుంచాయత.) 
చాణూరసఖమయశయుం యోऽర ుం భఱోుం శథితలసుంఴాళః 
తృతర చ్యణ ేభుతుభర నతయుం చాణూరసుంధర తువూదనః 
ఈ ధాభుంఱో ‘ఆుంధర’ అధే థాతుకి ళుళుధ లసయఖమయతఱత ళుళుధ అరసథ ఱత చ్తృసయత. ఆుంధరజాతి, ఆుంధరథేఴభు, 
తకతకళజాతి – ఇఱమ.  
 

శ్రీఴుంకయతఱ లసయఖయకత కొుందయత చ్నహన ళుళయణ రకసయుం ఆుంధరథేళసతుకి చ్ుంథిన చాణూయతతు కుంశడు ుంతృసడు. 
 

శ్రీ శతయథేలో లసవహవా – చ్ణ్ - థాధే గణధ చ్ - ఇచ్ాట. చ్ణతి - దథాతి థానశ్రఱ స్సతివక ళఽతోమః చాణూయః. 
థానభుళుంటి కసయయభుఱత చేము స్సతివకతఱత చాణూయతఱత.  
చ్వ - ూజా తుళసభనయోః - ూజిుంచ్ట, ర శ్రయౌుంచ్ట. చామయుంణ ేూజమధేో  ఇతి చాణూయః, రఴశో 
షఽదమ స్సధళః. ూజాదఱత చేవే స్సధళుఱత చాణూయతఱత. 
అుంధ - దఽవణా ైఘమణే దఽళృయశుంహారే - కలళళ భూశకొనట, గుీడిడలసయగుట. అుంధమతి ఇతి అుంధర. 
గుీడిడలసయత, అుంధర ఱత, అనగ్స మోశభు చేములసయత. 
చాణూరసుంధర ఱత – స్సధళుఱన మోశభు చేములసయత. 
శ వ - క్ష్యణే - ధాఴనభు చేముట. 
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తువూదన - అధేకళుదాఱతగ్స ధొనహతు కయౌగ్ ుంచ్లసడు. 
చాణూరసుంధరతువూదనః – స్సతివకతఱన శ ుంవహుంచేలసర తు  కఠ నుంగ్స శిక్ిుంచేలసడు చాణూరసుంధరతువూదనడు. 
 

శ్రీ శతయశుంధ మతిరసజ ‘చాణూరసుంధ తువూదనః’ అధే తృసఠసతున గశీ ుంచాయత. చాణూయఴా అుందాఴా 
దరరయధధాదమః, ణాన్ తువూదమతి ఇతి. శణాయతున, ధరసమతున చ్డఱేతు గుీడిడలసయత దరరయధధాదఱత 
(ధఽతరసవణా ా తు కొడుకతఱత అతు కూడ). అటాి అుంధఱన, చాణూయతతు ధాఴనుం చేవహనలసడు 
చాణూరసుంధతువూదనడు. 
 

 

 

(1) శీ్ర నయవహుంషన్ కఽవుభమచార  ఆుంగో యచ్నకత ఇథ ిణఱ్తగు అనలసదభు.  
(2) బగళథీు త ళలో కభుఱ ణాతయయభు గ్ీణానెరస్, గ్రయఖూర్ రచ్యణనుండి.  
 

 



శీ్ర యవణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - యళయణ 

89ళ ళలో ఔభు - 1 ళ ేజీ 

 
 

 

 
 
శషస్సర రచ్ిః శోజిషవిః శ్తోధాిః శోలసషనిః |  
ిఄభూర్ోయనఘోऽచింత్యయ బమఔఽదభమనాఴనిః || (89) 

 
 

 
 
 

830. శషస్సర రచ్ిః 
- లేఱాది (ిఄనింతమ ైన) కియణభుఱు ఔయౌగ్ యఴవభునింతన రకసశింజేవేలసడు. 
- ిఅమన దిళయభింఖలయఖషీభు (తియుమేణి) ఎింతగస లెయౌగ్తృత తణననదింటే, లేఱాది కసింతికియణాఱు 
ిఅమననిండి లెఱుళడుతణననటలో నానయ. 
 

ఒిం శషస్సర రచ్ఴ ేనభిః 
 

శ్రీ బటలు ఱ లసయకయ – బఖళింతణతునిండి (ిఄింతణఱేతు) కసింతికియణాఱు లెఱుళడుతణనానయ. 
శయయచిందరా దఱనిండి ళఙచచ కసింతిఔూడా బఖళింతణతు కసింతియే. బఖళింతణడు ిఆచచన కసింతి కసయణింగస 
శయుయడు నాఱుఖు కసయయభుఱు – చనభు (ళిండుట, ిండిించట), ళలవణభు (ఎిండిించట), రత్ానభు 
(లేడి ఙచముట), రకసఴనభు (లెఱుఖుతుచచట) – ిఄనేయ ఙచమఖఱుఖుతణనానడు. 
శరయే శషశరభరచచఴహ ళలవణాదివణ శతేళిః 
ిఄతుయష్సు తు యనేాస్ౌ శషస్సర రచ్రత్ శమఽతిః 
ిఆిందఔు శ్రీ బటలు ఱు తృౌవకయశింశితభునిండిము, గచత (15.12)నిండిము ిఈదాషర్ింఙాయు. 
ిఄగచనష్త భాతమ శింజఞశయ దచళశయ యభాతమనిః 
శయయచిందరా ింస్ౌ యదిి  శ ిఅకసరౌ ఱోచనఴేవయిః – శ్రీ తృౌవకయభు 
ిఄగ్నష్త భాతణమడనే యభాతణమతుకి శయుయడు, చిందర డు ిఄనే దచళతఱు ర ిండు ఔననఱ శవయూభుఱు ిఄతు 
తె్యౌవహకొనభు. 
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మదాదితయఖతిం త్చజో జఖదాభశమత్చऽఖిఱమ్ 

మచచన్రభహ మఙాచగౌన తత్చోజో యదిి  భాభఔమ్ – గచత 15.12 
శభశో జఖతణో న రకసశింజేము శయుయతు త్చజశసన, ిఄటలఱనే చిందర తు త్చజశసన, ిఄగ్న త్చజశసన 
నా త్చజవేసమతు యెరింఖుభు. 
 

శ్రీ ఴింఔయుఱ లసయకయ – శషస్సర ణ ిిఄనింత్ాతు ిఄరచచఴహ మశయ శిః శషస్సర రచ్ిః. లేఱకొఱది, ిఄనగస ిఄనింతమ ైన 
కియణభుఱు ఔయౌగ్నలసడు శషస్సర ర్చ. ిఆిందఔు శ్రీ ఴింఔయుఱు గచతనిండి ిఈదాషర్ింఙాయు. 
దయి శయయ శషశరశయ బలేదయఖదతిిత్ా 
మద ిభ ిః శదఽశ్ర స్స స్సయత్, భ శశోశయ భహాతమనిః – గచత 11.12 
ిఅకసఴభున లేఱకొఱది శయుయఱు ఔుకభమడిగస ిఈదయించనఙో ళచచ కసింతి ింజభుఱున ిఅ యరసట్-

యూ త్చజశసఱఔు శర్కసళ . 
 

శ్రీ నభామఱవవయు తియులైెమోయ (3.4.7)ఱో ఎిం్యుభాన్ న ‘య భణళిణున్’ (యతనభుళఱె 
రకసశించచననలసడు) ిఄతు ళర్ుింఙాయు. 
 

శ్రీ ఔఽవుదతో బయదావజ – శషస్సర ణ ిిఄరచచఴహ శ్రీయఖషీో దగత కసింతికయిణ మశయ ిఆతి శషస్సర రచ్ిః. ఎళతు దిళయ 
తియుమేతు లేఱాది కసింతి ింజభుఱత్య లెఱుఖుచననదో ిఄతడు శషస్సర ర్చ. 
 

శ్రీ రసధాఔఽవుళసవహో  ి– ిఆదచ ిఄయిింత్య ిఈనన ిఆతయ నాభభుఱన ఖభతుిందఖన – దోీభూర్ోిః (77ళ ళలో ఔభు, 
724ళ నాభభు), శషస్సర ింయిః (51ళ ళలో ఔభు, 484ళ నాభభు). 
 

శ్రీ శతయదచలో లసవహవఠ  – బూభుై్ ిఆశఔ రేణుళ ఱు, శయుయతు కియణాఱు ఱెకికించఱేభు. ిఆింఔ ిఄనింతమ ైన 
బఖళదైెవబళభున ఎఱా కొఱుళఖఱభు? ఎఱా ళర్ుింఖఱభు? శయుయతుకసింతి బఖళింతణతు కసింతిఱో కొద్ి 
భ ఖభు ిఄతు భాతరభు ఖశీిింనఖున. యీతణఱఱో బఖళింతణతు యబళభున ‘శషశర’ దింత్య ిఄనేఔభాయుో  
ళర్ుింఙాయు –  శషశరమాజశిః, శషశరయుిః, శషశరతృసత్, శషశరశ్రయషిః, శషస్సర క్షిః, శషశరస్త వమ్, 
శషశరతృత ఴహణమ్, శషశరభ ళిః, శషశరభఽఴహు ిః, శషశరబయిః, శషశరమాభా, శషశరయయమ్, శషశరఴఽింఖిః, 
శషశరశి ణమ్, శషశరకతేణమ్, శషశరచక్షశమ్,........ 
 

(శ్రీ క ైళఱయస్సయధినిండి) భ ైయళ మాభలభు – యమేఴవర్నిండి ిఄనేఔ కోటో కియణాఱు రకసశశో నానయ. 
ిఄిందఱో 11 కియణభుఱన శయుయడు, 108 కియణభుఱన ిఄగ్న, 136 కియణభుఱన చిందర డు తీశకొనానయు. 
యర్ళఱోనే జఖదావాతృసయభు జయుఖుతణననది. 
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831. శోజిషవిః 
ఏడు నాఱకఱు ఖఱలసడు.  ిఄగ్నశవయూ డు. 

ఒిం శోజిహావమ నభిః 
 

జిషవ ిఄింటే నాఱుఔ. ిఄగ్నకి ఏడు నాఱకఱు ిఈింట మతు  రసణఔథనిం. ిఇ ‘శోజిషవిః’ నాభభున 
లసయకాయతఱు ిఄగ్నయింగస యళర్ింఙాయు. 
మస్సమత్ాకఱవయద ిజిహావఴచ ిఄగనేయభళతి శో చ 

శ శోజిహావకాయతిః ఱోఔశింతయపణ ింతిః 
ఱోకసఱన ిఄనిందిింజేమడింకోశిం యమేఴవయుడు ిఄగ్నదచళ డికి ఏడు నాఱుఔఱతుఙాచడు (ిఄగ్నయూింఱో 
యమేఴవయుడు ఏడు నాఱకఱు ఔయౌగ్మునానడు). ిఄగ్నషో తణర తు ఏడు నాఱకఱ ేయుో  – 

1. కసయ – నఱోతుది. 
2. ఔరసయ – బమింఔయమ ైనది. 
3. భనోజళ – భనశళింటి లేఖభు ఖఱది. 
4. శఱోశిత – ఎయు యింఖు ఖఱది. 
5. శధభరళయు – దటుమ ైన తొృ ఖయింఖు ఖఱది. 
6. యశుయౌింగ్తు – యళవఱు ఎఖజిభుమనది. 
7. యఴవయుచ – (దచయ లేఱామభానా) ిఄనేఔయూభుఱు ఔయౌగ్న దచళత. 

 

శ్రీ బటలు ఱు తృౌవకయశింశితనిండి ఔూడా ిఈదాషర్ింఙాయు. 
తదవఔోర దచళత్ానాించ షుతబుక్ యమఴేవయిః 
భింతరూతిం మదాదామ షుతభాజయ  యశసయమ్ 

ఫరహామిండబుళనిం శయవిం శింతయపమత శసయవదా 
ిఄగ్నతు భుకింగస ఖఱ దచళతఱ యూింఱో షయశసన తీశఔునేలసడు యమేఴవయుడు. భింతరశశితభుగస 
నేయ, షోభదరలసయఱు ిఄగ్నభుకింగస ిఅయగ్స్సో డు. యఴవభునఔు శింత్యవిం ఔయౌగ్స్సో డు. 
 

శ్రీ ఴింఔయుఱు భుిండకోతువతణో  (1.2.4)నిండి ిఈదాషర్ింఙాయు –  

కసయ ఔరసయచ భనోజలసచ శఱోశతి్ామాచ శధభరళరసు  
శుయౌింగత్ూ యఴవయుచీచ దచయ లఱేామభానా ిఆతి శోజిషవిః 
  
ిఆతయ యీతిలసకసయఱఱో ఔూడా ఏడు నాఱకఱ ఖుర్ించ ిఈననది 

ిఊగేవదభు 3.6.2 – దిళఴచదగేన భశనిా ఽథలిసయ ళచమనాో మ్ త్చ ళషనామిః శోజిహావిః 
తైె్తోరచమ శింశితభు 1.5.3 – శోత్చ ిఄగనే స్సభుధిః శోజిహావిః 
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శ్రీ రసధాఔఽవుళసవహో  ి– స్సతివఔ, రసజవహఔ, త్ాభవహఔ ఔయమఱనఫటిు ిఇ శోజిషవఱు భాయుతణింట య. 
స్సతివఔ ఔయమఱో – శియణాయ, ఔనఔ, యకసో , శరభ , ిఄతియకత్ా, ఫషుయూతృస. 
రసజవహఔ ఔయమఱో – దమరసగస, శళరసు , బదరఱోశిత్ా, ళవవత్ా, ధభుతూ, కసయకస. 
త్ాభవహఔ ఔయమఱో – కసయ, ఔరసయ .. భృదఱఖునయ. 
ిఇ ఏడు జిషవఱఔు శింఫింధిించన దచళతఱు – దచళతఱు, హతయుఱు, ఖింధయువఱు, మక్షుఱు, నాఖుఱు, 
హళసచభుఱు, రసక్షశఱు. 
  
శ్రీ లసవహవఠ  ‘శోజిషవ’ ిఄింటే ‘ఏడు నాఱకఱు’ ిఄనే ిఄయిింఱో భాతరమే కసఔుిండా, ‘శో’ ిఄింటే ‘ిఄనేఔ’ ిఄనే 
ిఄయిింఱో భరొఔ లసయకయ ఙెతృసపయు. శో ిఆతి ిఄనఔే ిఈఱక్షణమ్ ిఄనఔే రకసయ జిషవమ్ యధతో ిఆతి. జీళ ఱఔు 
ిఄనేఔ యధభుఱెైన నాఱుఔఱన బఖళింతణడు రస్సదిఙాడు. భనిం తినన ిఄననిం నాఱుఔదావరస 
తృసర ణలసముళ న ఔఱు కొతు జఠరసగ్నఱోతుకి రలేశశో ింది. ిఄింటే ిఆఔకడఔూడా భనిం ిఄగ్నకి ిఄహారసతున 
శభర్పశో నానభననభాట. ిఄింటే లేదాఱఱో ఙెహపింది, తుజరచతిఱో జర్గేదీ ఔటే. బళతి ఱోకేన శమో లదేో 
లేదచన చ శమోఱోఔిః.  
 

శ్రీ చనమమానింద – భన భుకింఱో ఏడు జఞఞ నదావరసఱునానమ – ర ిండు ఔలళు, ర ిండు ఙెళ ఱు, ర ిండు 
నావహకసయింధరా ఱ, ఔ నోయు. ఫ షయరింఙాతున ఖుర్ించన జఞఞ నభ ళన యతుదావరస ఔఱుఖన. ిఄింటే ఔయధింగస 
ఏడు ిఄగ్న నాఱుఔఱు ఏడు జఞఞ నదావరసఱదావరస ఫమటఔు లెడఱుచనానయ. భన షఽదమింఱో ిఈనన 
శ్రీభనానరసమణుతు శోజిషవఱుగస యటితు ిఄఱింకసర్ఔభుగస ఙెపళచచన. 
  
 832. శ్తో ధాిః 
- ఏడు యధభుఱెైన శభుధఱఙచ రజవయౌింఫడులసడు. 
- ఏడు యధభుఱెైన లైెదిఔ కిమీఱఙచ ిఅరసధిింఫడులసడు. 
- ఏడు దీ ో ఱఙచ రకసశించలసడు. 
- శోయుష ఱఔు ిఅధాయమ ైనలసడు. 

ఒిం శ్తో ధవ ేనభిః 
 

ిఆింతఔుభుింద నాభభు ‘శోజిషవిః’న ఏడు యధాఱెైన భింటఱు (ిఄగ్నకీఱఱు ఱేదా నాఱుఔఱు) యింగస 
లసయకాయతుింఙాయు. లసటి యింఖుఱు ఱేదా ఖుణాఱు, భర్ము లసతుదావరస షయశసన వవఔర్ింఙచ దచళతఱ ఖుర్ించ 
ఔూడా ఙెతృసపయు. రశో తనాభభు ‘శ్తోధాిః’న ిఅ భింటఱన యయధ మజఞఞ ఱఱో రజవయౌింజేవే శభుధఱ 
యింగస లసయకాయతుింఙాయు.  
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ఎధ్ - ళఽదధి  - ్యుఖుట, ళర్ిఱుో ట; ఏధాస్ - భింటఱన ్ింఙచ దాయిభు, శభుధ. శో ఏధాిః మశయ శతోు శిః 
శ్తోధాిః (తుయుకిో).  
ఏధాస్ - శభుధ (ిఅేు తుగింటలళ ). మథెైధాింవహ శభుధోగ్నయభస్సమత్ ఔుయుత్చऽయుజ న (గచత 4.37). 
 

శ్రీ బటలు ఱ లసయకయ – ఏడు యధాఱ శభుధఱదావరస రజవయౌింఫడిన ిఄగ్నళఱె రకసశించలసడు ‘శ్తోధాిః’. యయధ 
మజఞఞ ఱఱో ిఄగ్న యయధ శభుధఱదావరస రజవయౌింఫడుతణింది. మజఞఞ ఱఱో యకసఱన శ్రీ శ్రీతులసశ రసగళన్ 
భర్ింత యళర్ింఙాయు. 

 తృసఔమజఞభుఱు (ళింటఱత్య ఔూడినయ): 1. ఓతృసశనభు 2. లైెఴవదచళభు 3. స్సి య్తృసఔభు 
4. ిఄవుఔళసీదిభు 5. భావహఔభు 6. ిఇళసనఫయౌ 7. శయపఫయౌ. 

 షయయయజఞభుఱు (భింటఱో షయశస లేమునయ):  1. ిఄగ్నషో తరభు 2. దయశూయుభాశభు 
3. హిండహతఽమజఞభు 4. యఫింధభు 5. ిఄగసీమణభు 6. ఙాతణరసమశయభు 7. స్ౌత్రా భణి. 

 స్త భశింశిఱు (మాఖభుఱు): 1. ిఄగ్నష్తు భభు 2. ిఄతయగ్నష్తు భభు 3. ిఈఔోాభు 4. ష్త డఴభు 
5. లసజేమభు 6. ిఄతిరసతరభు 7. ిఅతృతో రసయభభు. 

 

యయధ మజఞఞ ఱఱో లసడఫడచ శభుధఱు యయధ ళఽక్షాఱనిండి తీవహకొనఫడుత్ాయ. ిఇ ళఽక్షాఱఱో ూఱు 
ఔతుహించళ గసతు ిండుో  ఔనఫడుత్ాయ (1) ఱాఴళఽక్షభు (2) భరఱి ఙెటలు  (3) Fig Tree (మేడి?) (4) నశఙెటలు  
(5) ఴభూళఽక్షభు (6) ిఄఴతుషతభు (7)  వకయయుభు. 
 

శ్రీ క ైళఱయస్సయధినిండి – 

ళనశపత్యయఴచ శభుధిః శో శింస్సి తు లస తథా 
ిఆష్సు ూరసో ద ిఔరసమణ ిశ్తో ధా శసింతి మశయ శిః 
(1) ిఄఴవతిిః (2) ిఈదింఫయ (3) యు (4) ఴభూ (5) లైెఔింతఔ (6) ిఄఴతుషత (7)  వకయళయు – ిఄనే ఏడుయకసఱయన 
ళఽక్షభుఱఔు శింఫింధిించన శభుధఱు ఖఱలసడు. ిఆష్సు , ూర్ో ఔయమఱు ఔఱలసడు. 
ిఆష్సు ఔయమఱు – ిఄగ్నషో తరభు, తశస, శతయభు, లేదానతృసఱన, ిఅతిథయభు, లైెఴవదచళభు. 
ూయోభుఱు – లసఔూతట కసఱు, దచలసఱమాఱ రతివు , శతరళ ఱు ఔటిుించడభు, ిఄననదానభు 
భృదఱెైనయ. 
 

శ్రీ ఴింఔయుఱ లసయకయ – శో ఏధాింవహ దోీయోऽశయ ిఆతి శ్తో ధాిః. ఏడు భింటఱత్య రకసశించ ిఄగ్న శ్తోధ. 
ిఆిందఔు శ్రీ ఴింఔయుఱు యీతినిండి ిఈదాషర్ింఙాయు. శో త్చ ిఄగనే శభుధిః శోజిషవిః (తైె్తోరచమ శింశితభు 
1.5.3). ఒ ిఄగ్నదచలస! తూఔు ఏడుభింటఱు, ఏడు నాఱకఱు ిఈనానయ. 
 



శీ్ర యవణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - యళయణ 

89ళ ళలో ఔభు - 6 ళ ేజీ 

శ్రీ శతయశింధ మతిరసజ – శోరచషన్ ఏధమతి ళయిమతి ిఆతి శ్తో ధాిః. శోయుష ఱఔు ిఅధాయభుగసనిండి, లసర్కి 
ిఅనిందభు ఔయౌగ్ించలసడు శ్తోధ. శోయుష ఱు ిఄనగస భరచచ, ిఄతిర, ిఄింగ్యశడు, తృౌఱశో ాడు,  ఱషుడు, 
ఔతీణళ , ళవహవణఠ డు. 
 

533. శోలసషనిః 
- ఏడు లేదభింతరభుఱఔు యూభుఱెైన ఏడు ఖుయభీుఱుఖఱ లసషనభు ఖఱలసడు. 
- ఏడు శయుయఱ యూభుఱో జఖతణో నఔు ిఅధాయమ ైనలసడు. 
- ఏడు లసముభిండఱభుఱదావరస భుఱోో ఔభుఱఔు ిఅధాయమ ైనలసడు. 
- ‘శో’ ిఄనే ేయుఖఱ ఖురిభు ూతుచన యధభు ఖఱలసడు. 
- జీళ ఱ ఴరచయింఱో ఏడు దరళభుఱు, భుకింఱో ఏడు జఞఞ నదావయభుఱు – ిఆఱా ఏడు శింకయఱో జీళ ఱ 
యక్షణఔు కసయణమ ైనలసడు. 
- ఏడు ఱోఔభుఱఔు శభఽదిి ఔూయుచలసడు. 

ఒిం శోలసషనామ నభిః 
 

లసహ్ - తృసర నే - ఱాఖుట, మోముట, రళశిించట. లసషనభు ిఄింటే ఫిండి ఱేదా దాతుతు ఱాగే జింతణళ . 
ఏడు లసషనభుఱు ఖఱలసడు శోలసషనడు. 
శతృసో ఴవ యధభాయూఢిం రచిండిం ఔఴయతృసతమజమ్ 

ళవవతదమధయిం దచళిం తిం శయయిం రణభాభయషమ్ 

 

శ్రీ బటలు ఱ లసయకయ – ఏడు ఖురిభుఱు ూతుచన యధభుఖఱ శయుయడు తన లసషనభుగస ఖఱలసడు 
శోలసషనడు. ిఇ ఏడు ఖురిభుఱు ఏడు లేదభింతరభుఱఔు ిఄధిష్సు నదచళతఱుగస భ యింఫడుతణననయ.  
ిఅ ఏడు భింతరభుఱు – 1. బూ 2. బుళిః 3. శళిః 4. భషిః 5. జనిః 6. తిః 7. శతయమ్.  ిఇ ఏడు 
భింతరభుఱఔు శింఫింధిించన ఛిందశసఱు – 1. గసమతిర 2. ిఈఴహుక్ 3. ిఄనవణు ప్ 4. ఫఽషతి 5. ింకిో 6. తిరవణు ప్ 
7. జఖతి.  ిఇ ఏడు భింతరభుఱఔు ిఄధిష్సు న దచళతఱు – 1. ిఄగ్న 2. లసముళ  3. ిఄయక (శయుయడు) 4. లసగచఴ 
(ఫఽషశపతి) 5. ళయుణ 6. ిఆిందర 7. యళవవదచళ. ిఇ ఏడుఖుయు దచళతఱు శయుయతు భాయగభుఱో భుిందగస 
నడచదయు. ిఇ ఏడుఖుయు దచళతఱు, శింఫింధిత ఏడు భింతరభుఱు, ఏడు ఛిందశసఱదావరస శయుయతుకి 
ిఅధాయమ ైనలసడు ఖనఔ బఖళింతణడు శోలసషనడు. శయయభిండఱ భధయశో డైెన ిఅమనన భనభు ిఇ 
ఏడు ఛిందశసఱఱో తుక్షిోమ ైన ఏడు భింతరభుఱదావరస ిఅరసధిశో నానభు. 
యోళషతయ యఱశకిందాన్ శతృసో స్ౌ శోలసషనిః 
లసషనాతుచ శనోాశయ శోలస శోలసషనిః 
 

షమఴచ శో చఛిందాింవహ త్చష్సమ్ నానాతు మ ేయీణు 
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గసమతిర ఫఽషత్ ిఈఴహుగ్ జఖతీ తిరవణు ళేచ 

ిఄనవణు ప్ ింకిోరత్ణయకసో ఴఛిందాింవహ షయయో యలేిః – యవణు  రసణభు 2.8.5 
 

శ్రీ శతయశింధ మతిరసజ – శోలసహా ిఄళసవ మశయ శ శోలసషిః, శయయశోిం నమతి ిఆతి శోలసషనిః. ఏడు 
ఖురిభుఱు ఔయౌగ్న శయుయతు నడిహించలసడు శోలసషనడు. 
 

శ్రీ ఴింఔయుఱు – శో ిఄళసవ లసషనాతు ిఄశయ ిఆతి శోలసషనిః. ఏడు ఖురిభుఱు ఔయౌగ్న శయుయతు యూింఱో 
ిఈనన బఖలసనడు శోలసషనడు. 
 

శ్రీ రసధాఔఽవుళసవహో  ి–  ిఅరోగో భ ర జిః టయిః తింఖిః శవరసు రో జోయతిఴభాన్ యభ శిః (ిఄయుణ రఴనమ్ 20)  
ిఅరోఖిః, భ ర జిః, టయిః, తింఖిః, శవయుయిః, జోయతిఴభాన్, యభ శిః ిఄనే ఏడుఖుయు శయుయఱునానయు. యర్ఱో 
భుఖుగ యు మేయుయవతిం ై్భ గసన, భుఖుగ యు మేయుయవతిం కిిీందిభ గసన రకసశశో ననిందన భనఔు 
ఔనహించయు. ిఅరోఖుడు ిఄనే శయుయడు భాతరిం భనఔు ఔనహశో నానడు. ిఆఱా ఏడుఖుయు శయుయఱదావరస 
జఖతణో నఔు ిఅధాయమ ైన బఖళింతణడు శోలసషనడు. 
 

శ్రీ ఴింఔయుఱు భరొఔ ిఄయిిం ఔూడా  ఙెతృసపయు – ఏకోऽళలవ ళషతి శో నాభా (తైె్తోరచమాయణయఔభు 3.11.9, 
ిఊగేవద శింశితభు (1.164.2) శయుయతు యధాతుకి కే చఔిీం, కే ఖురిిం ిఈింట య. ిఅ ఖురిిం ేయు ‘శో’. 
ఔనఔ శయయయూ డైెన బఖళింతణడు శోలసనడు. 
 

శ్రీ బటలు ఱు ఔూడా భరొఔ లసయకయ ఙెతృసపయు – ఏడు లసముభిండఱభుఱ దావరస జఖతణో ఱోతు తృసర ణఴకిోతు 
కసతృసడులసడు ఖనఔ బఖళింతణడు శోలసషనడు. ిఇ ఏడు లసముభిండఱభుఱు (1) ిఅలసష (2) రలసష 
(3) శింలసష (4) ిఈధవష (5) ర్ళష (6) యళష (7) రసళష. 
 

శ్రీ రసధాఔఽవుళసవహో  ి– భన ఴరచయింఱో ిఄనేఔ యవమాఱఱో ‘ఏడు’ శింకయ ఔతుహశో ింది. ఏడు ధాతణళ ఱు (యశ, 
ఴఽింఖ, భాింశ, మేధ, ిఄవహో , భజఞజ , యఔోభుఱు), భుకింఱో ఏడు దావరసఱు (ర ిండు ఔలళు, ర ిండు ఙెళ ఱు, 
ర ిండు భుఔుక  యింధరా ఱు, ఔ నోయు.). యతు దావరస జీళ ఱ భనఖడ స్సఖుతణింది. 
 

శో తృసర ణాిః రబళతోు తస్సమత్ శతృసో రచ్వ శభుధిః శోషోభిః (జిషవిః) 
శేో  మ ేఱోకస ఏవణ చయతోు తృసర ణా ఖుహాఴమా తుశతి్ాిః శో శో – భుిండకోతువతణో  2.1.8 
(ిఇ ళలో కసతుకి యయధ యళయణఱునానయ). ిఄక్షయ  యువణతునిండి ఏడు జఞఞ నేిందిరమాఱు, ఏడు నాఱకఱు, ఏడు 
యధాఱ శభుధఱు, ఏడు షోభభుఱు లెఱుళడాా య. బఖళింతణడు ఏడు ఏడు జఞఞ నేిందిరమాఱన తృసర ణభనే 
ఖుహాఴమింఱో బదరయఙాడు. ిఄయ ఏడచడు ఱోకసఱఱో తియుఖుతణింట య. ిఆఱా ఏడచడు యధాఱుగస జీలసతున 
ర్యక్షిశో ననిందన బఖళింతణడు శోలసషనడు. 
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శ్రీ ఫఱదచళ యదాయబూవణ – శోబుళనాతు లసషమతి తృసర మతి ిఄబుయదమమ్ ిఆతి శోలసషనిః. ఏడు 
ఱోకసఱఔు శభఽదిితు ఔూయుచలసడు శోలసషనడు. 
 

శ్రీ ఫఱదచళ యదాయబూవణ – శ్రీభదాభఖళతిం రకసయిం బఖళింతణతుకి ఏడు లసషనాఱునానయ. నాఱుఖు 
ఖురిభుఱు, ఔ యధభు, ఖయుతమింతణడు, ిఅింజనేముడు. ఔనఔ ిఅమన శోలసషనడు. 
తతర ిఄళసవిః ళ ఫైయ శగచీళ మగే  వప ఫఱాషకసిః శయిందనమ్ ఙెళై ించభమ్ – భ ఖళతభు 10.89.49 
ఛిందోభయేన ఖయుడచన శభూషయభానిః చకసీ ముధో ిఄమఖభదాయ మత్య ఖజిేందరిః – భ ఖళతభు 8.3.31 
భిక్షుయూమ్ ర్తయజయ లసనయ యూభావహితిః 
ఽవుభారోయ త్ధ యరౌ జగసభ ఔహఔుింజయిః – రసభామణభు 4.4.34 

 

శ్రీ చనమమానింద – శయుయతు యధాతుకి ఏడు ఖురిభుఱు. ిఆయ లసయభుఱో ఏడు రోజుఱన శచించన. 
 

36ళ ళలో ఔభు 333ళ నాభభు, 90ళ ళలో ఔభు 860ళ నాభభు ిఄయన ‘లసములసషనిః’ నాభాతుకి, రశో త 
నాభభు ‘శోలసషనిః’ఔు కొతున తృత యౌఔఱు ఖభతుించళచచన. 
 

834. ిఄభూర్ోిః 
- ిఄతృసర ఔఽత దిళయభింఖల యఖషీభు. ఔయమపఱమ ైన దచషభు ఱేతులసడు. 
- రణళింఱో ిఄకసయింఙచ శచింఫడులసడు. 

ఒిం ిఄభూయోయ ేనభిః 
 

బఖళింతణడు ఔయమఫది ఱెైన జీళ ఱఔింటే ఎఱా భిననమ ైనలసడో తయులసతి కొద్ి నాభాఱఱో శ్రీ బటలు ఱు 
లసయకాయతుింఙాయు.  
 

శ్రీ బటలు ఱ లసయకయ – శి ఱ భౌతిఔ భూర్ో లసయళఽతోిః ిఄభూర్ోిః. జీళ ఱ దచషభు తృసించభౌతిఔమ ైనది. కసతు 
బఖళింతణతు భూర్ో ఱేదా దచషభు ూర్ోగస యఱక్షణమ ైనది. దిళయమ ైనది. ిఄఱా ిఅమన ిఄభూర్ో. 
 

శ్రీ ఔఽవుదతో బయదావజ ిఈదాషర్ించనది – ిఇళసలసశయ ిఈతువతణో  8 – శ యయగసత్ యఔమీ్ ిఄకసమమ్ 
ిఄళరణమ్. 
 

శ్రీ ఴింఔయుఱ లసయకయ – భూర్ోిః గనయూమ్ ధాయణ శభయిమ్ చరసచయ ఱక్షణమ్, తద్ యశతి ిఆతి ిఄభూర్ోిః. 
‘భూర్ో’ ిఄనగస గనమ ైన యూభు ఔయౌగ్నది. ఔదఱుతణింది ఱేదా ఔదఱద. లేరయౌత్య త్ాఔడాతుకి యఱెైనది. 
ిఆఱాింటి శి ఱయూభు యమేఴవయునఔు ఱేద. ఔనఔ శ్రీభనానరసమణుడు ిఄభూర్ో. 
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శ్రీ రసధాఔఽవుళసవహో  ి– ‘భూర్ో’ ఱేదా ‘యూభు’ ఱేదా ‘దచషభు’  భనఔు ఔయమపఱాఱన ిఄనబయించడింకోశిం 
శింఔభీుించింది. బఖళింతణతుకి ిఄఱాింటి యూిం ఱేనిందన ిఅమన ిఄభూర్ో. 
 

శ్రీ లసవహవఠ  – ఫరషమభనేది వహియమ ైన యూిం ఱేతు ిఄగ్న ళింటిది. ిఊగేవదభు 3.19.1 – ిఄగన్మ్ షో త్ాయమ్ 
రళఽణ  భుయేధచ ఖఽతసమ్ ఔయమ్ యఴమ్ ిఆదమ్ ిఄభూయమ్ (ిఄభూయమ్ = ిఄభూయోమ్) 
 

శ్రీ ఔఽవుదతో బయదావజ – ిఄకసరో భూర్ో ిః మశయ ిఆతి ిఄభూర్ోిః. ిఄకసయభుదావరస శచింఫడిన యూభు 
ఖఱలసడు ిఄభూర్ో. 
 

స్సవభు దచశఔన్ – యషశయతరమ స్సయమ్ – ిఄవుళలో కి – ిఄకసరసరోి  యవణు ిః జఖదదమ యక్షా రలమ ఔఽత్. 
ిఄకసయభునఔు ిఄయిభు యవణు ళ . ిఅమనే జఖతణో నఔు శఽఴహు , యక్ష, రలమభు ఔయౌగ్ించచనానడు. 
 

శ్రీ లసవహవఠ  –  

ిఅత్ామశ ిిఄభూర్ోయవషత్చ చ భూయోమ్ గసతరమ్ మథా నాభ తథా బు్తైి 

యవణు ర్హ ిఄభూర్ోిః శఔఱమ్ చ యఴవమ్ ళషన్ తథా నాభభియుచయత్చ శిః 
యూభుఱేతు ిఅతమళఱనే ిఇ దచషభు తుఱచముననది. ిఄఱాగే యూయశితణడైెన యవణు ళ  
నాభయూతృసతమఔమ ైన శఔఱ యఴవభునఔు ిఅధాయమ ైముననిందన ిఅమనన ‘ిఄభూర్ో’ ిఄనానయు. 

షఱెబీడుఱోతు శీ్ర మోశతిు శఱపిం. 
యకీహడమిానిండ ి

 

835. ిఄనగిః 
- తృసభు ఱేతులసడు. 
- తృసభునఔు ళయతిరేకి. 
- దోవభు, భాయౌనయభు ఱేతులసడు. 
- దిఃకభునఔు ిఄతీతణడు. 

ఒిం ిఄనగామ నభిః 
 

‘ిఄగభు’ ిఄనగస తృసభు. ిఄఘ్ - తృసఔయణ  - ఙెడు జయుఖుట, 
తృసభు ఙచముట. ిఄఘో నావహో  మవహమన్ స్త ऽనగిః. తృసభు ఱేతులసడు 
ిఄనగుడు. తృసభునఔు యరోధి ిఄనగుడు. ‘ిఄగభు’ ిఄింటే 
దిఃకభు ిఄనే ిఄయిింఔూడా ిఈింది. దిఃకభు ఙెిందతులసడు ిఄనగుడు.  
 

ిఇ నాభభు ర ిండుభాయుో  ళశో ింది. 
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16ళ ళలో ఔభు. 148ళ నాభభు. ిఄనగిః – ిఄనఘో యజయో జతే్ా యఴవయోతుిః  నయవశిః 
89ళ ళలో ఔభు. 835ళ నాభభు. ిఄనగిః – ిఄభూర్ోిః ిఄనఘోऽచింత్యయ బమఔఽత్ బమనాఴనిః 
 

శ్రీ బటలు ఱ లసయకయ –  

148ళ నాభభు. ిఄనగిః – శింస్సయ భధచయ జతుత్ావऽహ ిఄనగిః. బఖళింతణడు శింస్సయింఱో జతుమించనా గసతు 
ిఅమన జనమ ఔయమఱఔు ిఄతీతమ ైనది ఔనఔ ిఅమనఔు తృసభుఱింటళ . ిఅమన కసయయభుఱు ిఅమన 
య్ఱఱే. ఔనఔ ిఅమన ిఄనగుడు. ిఄింత్చ కసఔుిండా ిఅమన ిఆతయుఱ తృసభుఱన షర్ింఙచలసడు.  
 

835ళ నాభభు. ిఄనగిః – ిఄఔయమ ళఴత్చవన తన్ భఖన జీళ యఱక్షణిః ిఄనగిః. బళింతణడు ఔయమఱఔు 
ిఄతీతణడు. జీళ ఱు ఔయమఱఔు ఱోఫడి ిఈింట యు. ిఆఱా బఖళింతణడు జీళ ఱఔింటే యఱక్షణమ ైనలసడు. 
తృసభుఱు ిఅమనన ిఄింటళ . ఔనఔ ిఅమన ిఄనగుడు. 
 

శ్రీ య.య. రసభానజన్ – బఖళింతణతు ఴరచయభు యదిశతవభమభు. ిఅమనఔు ళమశ, క్షీణత, 
ిఄనారోఖయభు ళింటియ ళర్ోించళ . ిఄఱాగే తృసభుఱు ిఄింటళ . 
 

శ్రీ నభామఱవవయు. తియులైెమోయ 3.3.5 – బఖళింతణడు దోవయశితణడు. ఎనోన తృసతృసఱు ఙచవహన బఔుో ఱన ఔూడా 
ిఄతృసయమ ైన ఔయుణత్య ిఅశ్రయవదిస్సో డు. 
 

శ్రీ య.ఎన్. లేదాింతదచశఔన్ – తనన ఴయణు లేడినలసర్తు దర్ఙచయచడింకోశిం బఖళింతణడు తియులైెఔుింఠింఱో 
ఒహఔగస లేచమునానడు. లసర్ ఱోతృసఱత్య తుభుతోిం ఱేఔుిండా ిఄిందర్తూ కసతృసడచలసడు. ఔయుణాభముడు. 
బఔోశఱబుడు. 
 

శ్రీ ఴింఔయుఱ లసయకయ – శ్రీ ఴింఔయుఱు ‘ిఄగభు’ ిఄనగస ‘తృసభు’, ‘దిఃకభు’ ిఄనే ర ిండు ిఄరసి ఱన 
ర్ఖణిించ ర ిండు నాభభుఱఔు లసయకయఱతుఙాచయు.  
 

16ళ ళలో ఔభుఱో ‘ిఄనగిః’ – ిఄగమ్ న యదయత్చ ిఄశయ ిఆతి ిఄనగిః. తృసభు ఱేతులసడు ిఄనగుడు. ిఆిందఔు 
శ్రీ ఴింఔయుఱు చాిందోగోయతువతణో  (8.1)నిండి ‘ిఄషత తృసతృసమ’ ిఄనన దాతున ిఈదాషర్ింఙాయు. 
 

89ళ ళలో ఔింఱో ‘ిఄనగిః’ – ిఄగమ్ దిఃకమ్ తృసమ్ చ దవమమ్ ిఄశయ న యదయత ిఆతి ిఄనగిః. తృసభు, 
దిఃకభు ఱేతులసడు ిఄనగుడు. 
 

శ్రీ ఔఽవుదతో బయదావజ ఔూడా శ్రీ ఴింఔయుఱఱాగసనే లసయకాయతుింఙాయు. 
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శ్రీ రసధాఔఽవుళసవహో  ి– బఖళింతణతుకి దవకయమఱు, తదావరస శింఔభీుించ తృసభు, తదావరస శింబయించ 
దిఃకభు, ిఆలేయ ళర్ోింళ . ిఄతునింటికీ భూఱభు తృస  ిఅఱోచన. బఖళింతణతుకి ిఄఱాింటి భ ళిం 
ిఈిండజఞఱద. ఔనఔ ిఅమనఔు దవకయమఱు, తృసభు, దిఃకభు ళర్ోింళ . ిఄఱా ిఅమన ిఄనగుడు. 
 

ిఇళసలసస్త యతువతణో  8 – యదిమ్ ిఄతృస యదిమ్...... 
ఫఽషత్.ిఈతువతణో  4.3.21 – ిఄషత తృసతృసమ ిఄబమమ్ యూమ్ .... తదాో కసభమ్ ిఅతమ కసభమ్ 
ిఄకసభమ్ యూమ్ ళలకసింతయమ్.... 
చాిందోగోయతువతణో  8.7.1 – ిఅత్ామ ిఄషత తృసతృసమ యజయజ్.... 
చాిందోగోయతువతణో  8.4.1 – న జరస న భఽతణయయనళలకో న శఔఽతమ్ న దవకఽతమ్ శరేవ తృసతృసమనోऽత్య 
తుళయోనేో  ిఄషత తృసతృసమ.... 
 

శ్రీ చనమమానింద – చాిందోగోయతువతణో  8.1.5నిండి – ఏవ ిఅత్ామ ిఄషత తృసతృసమ యజరో యభఽతణయరవ్ళలకో 
యజిగత్యసऽహతృసశిః శతయకసభ శతయశింఔఱపిః. ిఇ ిఅతమఔు తృసభు, భుశయౌతనభు, భయణభు, దిఃకభు, 
ిఅఔయౌ, దహపఔ ిఄింటళ . ిఇ ిఅతమఔు తుజమ ైన కోర్ఔ, తుజమ ైన శింఔఱపభు ిఈనానయ. భన ళసింతి, ిఄళసింతి 
ిఅతమఔు ిఄింటళ . ఔనఔ బఖళింతణడు ిఄనగుడు. 
 

శ్రీ ఫఱదచళ యదాయబూవణ – భీవణమడు బఖళింతణతు ‘యత్ార ణామ్ యతరమ్ మిః’ ిఄతు ళర్ుింఙాడు. 
 

836. ిఄచింతయిః 
- ిఈభానభు ఱేతులసడు. భర్దచతుత్యన బఖళింతణతు తృత ఱచఱేభు. 
- ిఅమన ఴకిోతు ిఉశిించఱేభు. 
- యఴవభునఔు యఱక్షణభుగసనననలసడు ఖనఔ భనశసఙచత ిఅమనన చింతిింజఞఱభు. 

ఒిం ిఄచింత్ాయమ నభిః 
 

చత్ - శింజఞఞ నే - ఖురో్ించట, ిఄయిిం ఙచశకొనట. ిఄచింతణయడు ిఄనగస ిఅమనన తె్యౌవహకొనఱేభు. ిఅమన 
య్ఱఱు ిఄయిిం కసళ . ిఅమన ఴకిోకి, ిఄిందాతుకి, స్ౌశ్రఱయ స్ౌఱభ యఱఔు ిఈభానిం ఱేద.  
 

శ్రీ బటలు ఱ లసయకయ – బఖలసనతు భర్దచతుత్యన, భర ళర్త్యన తృత ఱచఱేభు. ిఄచింత్యయ దర్నయూస్ససాత్ 
భుకసో దయభమాహ శిః. భుఔుో ఱన, తుతణయఱన చవై్నా ిఆతడు ిఄస్సభానయడు ిఄతు ఙెపళచచన. 
 

చాిందోగోయతువతణో ఱో బఖళింతణతు ళయున – మ ఏష్త నోరసదిత్చయ శయిణమమిః  యువిః దఽఴయత్చ, శయిణమమిః 
శమయీిః, శయిణయకఴే ిఄరణకాత్ శయవ ఏళ శళయుిః, తశయ మథా ఔతృసయశమ్  ణారచఔమళేమ్ ిఄక్షణి.ీ  ిఅమన 
శయయభిండఱిం భధయ ఫింగసయుళయుింత్య, ఫింగసయు భూస్సఱు, కేళసఱు ఔయౌగ్, ిఄ పడచ యర్వహన 
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త్ాభయూళ ళింటి ఔననఱు ఔయౌగ్ శళయుభముడైె మునానడు. కసతు ిఄదచ యీతి (తైె్తోరచయోతువతణో )ఱో 
ిఅమనన ళర్ుించడిం స్సధయిం కసదతు ిఈింది. మత్య లసఙచ తుళయోనేో , ిఄతృసర య భనస్స శిః. 
 

శ్రీ నభామఱవవయు. తియులైెమోయ 1.3.2 – ఒ యింజోయతీ! తునన ిఄనబయింఙాఱేకసతు భాటఱఱో ళర్ుించడిం 
ిఄస్సధయిం. తూ ఔలున, కసలున, ఙచతణఱన దామఱత్య తృత ఱచడిం, తూ కసింతితు ఫింగసయింత్య తృత ఱచడిం 
ఎిందఔింటే ిఆింకే భాటఱూ ిఄిందఔ, తునన భాటఱఱో ళర్ుించడభూ, తృసర ించఔ ళశో ళ ఱత్య తృత ఱచడభూ 
ిఄిందరసతు యవమాఱు – ిఅ తయులసతి తృసయరసఱఱో శ్రీ నభామఱవవయు బఖళింతణతు దిళయభింఖలయూభు, 
ిఄతుతయ స్ౌశ్రఱయభు, స్ౌఱబయభుఱన తఱచ తఱచ యళశింఙాయు. ిఆింఔ తునన ళర్ుింఙచ తు 
భానఔుింట ననానయు. ఎిందఔింటే బఖలసనడు ిఄచింతణయడు. ిఅళ ఱత్య ఔఱవహ ిఅడచ తృసడచ గోయిందడు. 
‘లెననద ింఖ’ ిఄతు ేయుడా శయవఱోకేఴవరేఴవయుడు.  
 

తియులైెమోయ 1.9.6 – బఖళింతణడు భన ఴరచయభు, ఴరచయింఱోతు ిఅతమ, ించభహాబూత్ాఱఔు ిఅతమ. (ిఄణిమన్) 
బఔుో ఱఔు త్చయౌఔగస ిఄిందిళఙచచలసడు.  (ళవమన్) ఴయణాఖతణఱు కసతులసర్కి  ిఄిందరసతులసడు. (మాళయుఔుకమ్ 
శిందైెఔుకమ్ గోచయన్ ిఄఱోన్) ిఄచింతణయడు, భహాజఞఞ నఱఔు ఔూడా గోచర్ింతులసడు. (తణమన్) ిఄయనాగసతు 
నా షఽదమింఱో నెఱకొతు ననన ిఅశ్రయవదిింఙచలసడు. (తణమన్) నాత్య ిఈిండడమే ిఅమనఔు కసలసయౌ. 
(తణమఔకన్) తన ఖుణభుఱ రభ ళింత్య ననన ిఅఔర్షింఙచలసడు. (భామఔకన్) ిఅమన ఖుర్ించ ిఅఱోచింఙచ 
ిఅనిందమే భనఱన ిఅమన దఖగయఔు ఙచయుశో ింది. (ఎననడైెత్ త్యళ్ ిఆణ ైమాన్) ిఄఱాింటి భహానభ ళ డు 
(ననన ఖయుడుతుగస భ యించ) నా బుజఞఱై్ ఔూయుచిండి ననన తనలసతుగస ఙచశకొనానడు. ిఅమన 
ిఅఴచరసయఱకే ిఅఴచయయభు. భామాభముడు. 
 

శ్రీ ఴింఔయుఱ లసయకయ – రభాత్ార ద ిస్సక్షతి్చవన శయవరభాణ ిఄగోచయత్ావత్ ిఄచింతయిః. దచతుతు ఖుర్ించ ిఄయనా 
తె్యౌవహకోళడాతుకి బఖలసనడచ కసయణభు. భనిం ఔింటిత్య దచతునయనా చస్సో భు. కసతు ఔింటితు చడఱేభు. 
ిఄఱాగే బఖలసనతు ఖుర్ించ జఞఞ నేిందిరమాఱత్య తె్యౌవహకొనఱేభు. 
 

శ్రీ ఴింఔయుఱు భరొఔ లసయకయ ఔూడా ఙెతృసపయు – ిఄమమ్ ిఇదఽఴ ిఆతి యఴవరించ యఱక్షణత్చవన చనోయతణమ్ 
ిఄఴకసయద్ లస ిఄచనోాిః. బఖలసనడు తృసర ించఔ యఴవభుఔింటె ూర్ోగస యఱక్షణుడు. ిఇ రించింఱో భనిం 
తె్ఱుశకొనేది ిఄింత్ా ిఅమన యబూతిఱో కొద్ిభ ఖమే. ఔనఔ ిఅమన ిఄనింత యబూతణఱు ఫుదిికి 
ిఄిందరసతుయ. 
 

నాింత్యऽవహో  భభ దిలసయనాిం యబూతీనాిం యింత 

ఏవతణదచ్ఴతిః తృతర కోో  యబూత్చర్వశోరో భమా – గచత 10.40 

మదయదవిబూతి భతసతవిం శ్రీభదర్జతమేళ లస 
తతోదచలసళఖచఛ తవిం భభ త్చజోऽంింఴ శింబళమ్ – గచత 10.41 
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ిఄథలస ఫషునెతై్చన కిిం జఞఞ త్చన తలసయుజ న 

యవుభ యషభుదిం ఔఽతసనమకేసింళవన వహిత్య జఖత్ – గచత 10.42 
ఒ యింత! నా దిళయ యబూతణఱఔు ిఄింతమే ఱేద నా యబూతణఱ యశోఽతితు ఖుర్ించ తూఔు ఙాఱా 
శింక్షిోభుగస యళర్ించతితు. యబూతిముఔోమ ైన, ిఄనగస ఐఴవయయముఔోభు, కసింతిముతభు, ఴకిోముఔోభు 
ఐన ళశో లేదైెనన నా త్చజశసయొఔక ిఄింఴభునిండియే ఔయౌగ్నదిగస తె్యౌవహకొనభు. ిఄథలస ఒ ిఄయుజ న! 
ిఆింతఔింటెన య ఱభుగస తె్యౌవహకొతు రయోజనమేభు? ిఇ శింూయు జఖతణో న కేళఱభు నా 
యోఖఴకోియొఔక ఔక ిఄింఴత్యనే ధర్ించచనానన. 
 

ిఆఱా బఖళింతణడు తన ఔక ిఄింఴత్యనే చరసచయ శభశో జఖతణో న ధర్ించచనానడు. ఔనఔ ిఅమన 
శింూయు ఴకిో ఖుర్ించ ిఉశిించడిం స్సధయిం కసద. ిఄనగస ిఅమన ిఄచింతణయడు. 
 

శ్రీ చనమమానింద గచత (8.9)నిండి ిఈదాషర్ింఙాయు –  
ఔయిం  రసణ భనళసవహత్ాయమ్ ిఄణోయణమీాింశ భనశమరేదయిః 
శయవశయ ధాత్ాయ భచింతయయూమ్ ిఅదతియళయుిం తభశిః యస్సో త్ – గచత 8.9 
శయవజుఞ డున, శనాతనడున, ిఄిందర్తు ళసవహించలసడున, ిఄణుళ ఔింటెన శక్షమమ ైనలసడున, ిఄిందర్తు 
ధర్ించ తృత ఴహించలసడున, ిఄచింతయయూ డున, శయుయతుళఱె తుతయఙచతనరకసఴయూ డున, 
ిఄజఞఞ నాింధకసయభున తృసయదోరఱులసడున ఐన శచచదానింద గన యమేఴవయుతు శమర్ించలసడఖు  
(యభబఔుో డు) .... 
 

శ్రీ ఫఱదచళ యదాయబూవణ – తయకిః ిఄగోచయిః యీత్చయఔ ఖభయిః. తయకభునఔు ిఄిందరసతులసడు. యీతిలసఔయభుఱ 
దావరస భాతరమే తె్యౌమళచచలసడు ఖనఔ బఖలసనడు ిఄచింతణయడు. 
 

837. బమఔఽత్ 

838. బమనాఴనిః 
తన ిఅజఞన ిఈఱోింఘిింఙచలసర్కి బమిం ఔఱుఖజేస్సో డు. తన ిఅజఞఱన తృసయౌింఙచ బఔుో ఱ బమాతున తృత గొడత్ాడు. 

ఒిం బమఔఽత్చ నభిః 
ఒిం బమనాఴనామ నభిః 
 

భీ - బయే - బమడుట, ఔఱత ఙెిందట. ిఄనే ధాతణళ నిండి ిఇ ర ిండు నాభభుఱన యళర్ింళచచన. 
శ్ర ీబటలు ఱు ిఇ ర ిండు నాభభుఱఔు ఔయౌహ లసయకాయనిం ఙెతృసపయు. శ్రీ ఴింఔయుఱు యడియడిగస లసయకాయతుింఙాయు. 
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శ్రీ బటలు ఱ లసయకయ – బఖళింతణడు తన ిఅజఞఱన ిఈఱోింఘిింఙచలసర్కి బమిం ఔయౌగ్స్సో డు.తన ిఅజఞఱన 
తృసటిింఙచలసర్ బమాతున త్ొఱగ్స్సో డు. 
ిఅజఞఞ తిఱజిఞనాిం  ింస్సిం నయకసద ిబమింఔయిః 
బమఔఽత శభాకాయతిః శతృసో రోు ऽబళళయినిః 
యమేఴవయుతు ిఅజఞఱే యీతణఱు, శమఽతణఱు. లసటితు ధిఔకర్ించ వేవచఛగస యషర్ింఙచలసర్తు నయఔఱోకసఱఔు ింహ 
ఔఠ్నింగస శక్షిించ బమ్డత్ాడు ఖనఔ బమఔఽత్. ిఇ నాభభు శతృసో క్షరచ భింతరభు. శింస్సయ ఫింధనాఱన 
తె్రించలేశో ింది. ఒిం బమఔఽత్చ నభిః. 
 

ిఅజఞఞ నళర్ోనాిం శవశయ బమిం నాఴమతీతి మిః 
బమనాఴన ిఆతణయకోో  నలసయుిః ఔయమకసయఔిః 
తన ిఅజఞఱన తృసయౌింఙచ బఔుో ఱయొఔక బమాతున తొౄ గొటేులసడు బమనాఴనడు. ిఇ నాభభు నలసక్షర్. 
 ణయఔయమఱన ఙచయశో ింది. ఒిం బమనాఴనామ నభిః. 
 

భహాభ యతిం – బమ ిఄబమిం ఔయిః ఔఽవు ిః శయవఱోకఴేవయిః రబుిః. 
 

శఔఽదచళ రనానమ తలసవమతి చ మాచత్చ 
ిఄబమిం శయవబూత్చభయయ దదామయేతద్ ళరతిం భభ – రసభామణిం. ముదికసిండ 18.34 

 

తియులైెమోయ 6.3.8 – హపఱపన్ కోలెఱ ఱోతు ఔణున్ తన బఔుో ఱఔు, దచళతఱఔు తుఴచమమ ైన యక్షఔుడు. 
ిఄశయుఱఔు భఽతణయళ . ఴయణాఖతణఱఔు తన తృసదాఱళద్ ిఅఴమీభుస్సో డు. ఴయణు లేడతులసయు ిఅమన 
దర్దా ఱఔు ఔూడా ఙచయఱేయు. 
 

శ్రీ ఴింఔయుఱ లసయకయఱు –  

 

బమఔఽత్ 

‘ఔఽత్ - ఔయణ  - ఙచముట’ ిఄనే ిఄయిింఱో – ిఄశనామయగ ళర్ోనామ్ బమిం ఔరోతి ిఆతి బమఔఽత్. ఙెడుభాయగింఱో 
చర్ింఙచలసర్కి బమిం ఔఱుఖజేవేలసడు బమఔఽత్. 
 

శ్రీ ఴింఔయుఱే ‘ఔఽత్ - చచదనే - చచదిించట’ ిఄనే ిఄయిింఱో భరొఔ లసయకయ ఙెతృసపయు. బకసో నామ్ బమిం ఔఽనోతి లస 
బమఔఽత్. బఔుో ఱ బమాతున త్ొఱగ్ింఙచలసడు బమఔఽత్. 
 

శ్రీ లసవహవఠ  ఔూడా ిఇ ర ిండు ిఄరసి ఱన ఙెతృసపయు. భృదటి ిఄరసి తుకి ిఊగేవదిం (2.12.13)నిండి ిఈదాషర్ింఙాయు. 
దాయలస చదవ్మై ఽథవీ నభనేో , శష్సమచదశయ యవత్ా బమనేో  
మిః స్త భస్స తుచత్య ళజరఫ షురోయ ళజరషశోిః శజనాశ ిఆిందరిః 
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బూభు, ిఅకసఴిం ఔూడా ిఅమనఔు రణభుఱుో త్ాయ. ిఅమన ిఉహర్కి యవత్ాఱు ళణుఔుత్ాయ. ళజరషశో డైెన 
ిఅ స్త భతృసనిం ఙచవేలసడచ ిఆిందర డు. ిఆిందర డు ఔూడా బఖలసనతుభుింద బమడత్ాడు ఖనఔ బఖలసనడు 
బమఔఽత్. 
 

భీష్సమస్సమద్ లసతిః ళత్చ, భీష్త దచతి శయయిః 
భీష్సస్సమదగన్ళవచిందరఴచ, భఽతణయరసి ళతి ించమ ిఆతి – తైె్తోరచయోతువతణో  

ిఅమనటో బమింత్య గసయౌ యశో ింది. శయుయడు ిఈదయస్సో డు. ిఄగ్న, ిఆిందర డు తభ నఱు ఙచస్సో యు. 
ిఅమనింటే బమింత్య భఽతణయళ  యుగ డత్ాడు. 
 

బమనాఴనిః 
ిఇ నాభిం లసయకయఱో శ్రీ ఴింఔయుఱు ళరసు ఴీభధరసమఱన తృసటిించళఱవహన ిఄళ శరసతున ేరొకనానయు.  
ళయు ిఅఴభీ ిఅఙాయళత్ామ్ బమిం నాఴమతి ిఆతి బమనాఴనిః. ళరసు ఴభీ ధరసమఱన ిఅచర్ింఙచలసర్ బమాతున 
నాఴనిం ఙచవేలసడు బమనాఴనడు. ిఆిందఔు శ్రీ ఴింఔయుఱు యవణు  రసణభు (3.8.9)నిండి ిఈదాషర్ింఙాయు. 
ళరసు ఴభీాఙాయళత్ా  యుఴణే యిః  భాన్ 

యవణు రసరసధయత్చ ింథానాऽనయశోత్ త్యవ కసయఔిః 
ళరసు ఴభీధరసమఱన శర్గసగ  ిఅచర్ింఙచలసరే యవణు ళ న ిఅరసధిశో ననటలో . ిఅమనన శింత్యవయచడాతుకి 
లేయుభాయగిం ఱేద. 
 

 

 

 

 

(1) శీ్ర నయవహింషన్ ఔఽవుభాఙార ్ిఅింఖో యచనఔు ిఆద ిత్ఱెుఖు ిఄనలసదభు.  
(2) బఖళదీగ త ళలో ఔభుఱ త్ాతపయయభు గచత్ా్రస్, గోయకూర్ రచయణనిండి.  
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ఄణుయబఽషత్కఽఴః శూ ఱో ఖుణబఽతునయగు ణో భహాన్ |  
ఄధఽత్శసవధఽత్స్సాశయః తృసర ఖాంశ్ల ళంఴళయధనః || (90) 

 
 

 
 
 

త్యగవసతి కొతున నాభభుఱన శ్రీ బట్టు ఱు ఄవుసహద్ధ ఱు (ఱేదా ఄష్టుఴాయయభుఱు) యంగస వసయకయయతుంఙాయగ. 
యమేఴాయగతుళద్ద ఇ సహద్ధ ఱతూన శషజంగస ఈనానయి. భరిము అమన త్న బఔుో ఱఔు ఇ సహద్ధ ఱన 
రస్సదిస్సో డు. ఄవుసహద్ధ ఱు ఏళనగస – 

1. ఄణిభ – ఴరీరసతున ఄతిచిననదిగస ఙేమడం. 
2. భహిభ – ఴరీరసతున ఄతి్ద్దదిగస ఙేమడం. 
3. ఖరిభ – ఴరీయం ఫయగళున యరీత్ంగస ్ంచడం. 
4. ఱఘిభ – ఴరీరసతున ఄతి తేయౌఔగస ఙేమడం. 
5. తృసర హో  – కసళఱసహన ళశో ళున తృ ంద్డం. 
6. తృసర కసభయభు – అకసఴ ఖభనభు. 
7. ఇశిత్ాభు – ఄధికసయభున తృ ంద్డం. 
8. ళశిత్ాభు – ఱోఫయచకోళడం. 

 

 

839. ఄణుః 
- ఄతి శక్ష్మమ ైనవసడు. శక్ష్మమతిశక్ష్మమ ైన భషదాకసఴభంద్, ఄంత్ఔనన శక్ష్మమ ైన జీళుతుమంద్ 
రవేశించవసడు. 
- (ఄణు-ఴఫదద ) ఄంత్ట్ా, ఄతునంట్ా వసయహంఙే ఴఫదభునఔు కసయణమ ైనవసడు. 
- (ఄణు-ఴఫదద ) వేద్ శాయూుడు. వేద్భుఱన, శ్సశోరభుఱన భనఔు రస్సదించినవసడు. 
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ఒం ఄణవ ేనభః 
 

ఄవుసహద్ధ ఱఱో ముద్టి్ద ైన ‘ఄణిభ’ఖురించి ఇ నాభంఱో బఖళంత్ణతు ఴకూోగస శచింఫడునది. ఄణు - 
ఴఫదభు ఙేముట్; ఄణుళు - ఄతి శక్ష్మమ ైన దాయధభు. 
 

శ్ర ీబట్టు ఱ వసయకయ – బఖళంత్ణడు ఄతి శక్ష్మమ ైన షఽద్మయకసఴభంద్న, ఄంత్ఔనాన శక్ష్మమ ైన 
జీళుతుమంద్న రవేశించ ఴకూో ఖఱవసడు. 
ఄతి శక్ష్మ షఽదాకసశ్సద్ళయఔోజీళ రవఴేన ే

ఴకూోభయనణురిత్ణయఔోః వడయు శసయాఴకూోద్ః 
ఇ నాభభు వడక్ష్రి. శయాఴఔుో ఱన ఆశో ంది. ఒం ఄణవే నభః. శ్రీ బట్టు ఱు త ైతో్రీయోతువత్ణో నండు 
‘ఄణోయణమీయన్’ ఄనే ళయునన ఈదాషరింఙాయగ. 
 

శ్రీ య.య. రసభయనజన్ – ఇ ఴఔుో ఱు బఖళంత్ణతుకూ శషజభుఱ ైనయ. బఖళంత్ణతు ఄనఖషీంళఱో కొతున 
ఴఔుో ఱు ఆత్యగఱఔు ఱభంచన. ఈదాషయణఔు శంద్యకసండఱో షనభంత్ణడు ఄంఖువఠ భయత్ణర డ ై శయశ 
నోటి్ఱో రవేశింఙ న. 
 

శ్రీ ఴంఔయగఱ వసయకయ – శ్రీ ఴంఔయగఱు భుండకోతువత్ణో నండు ఈదాషరింఙాయగ. ఏవ ఄణురసతామ ఙేత్స్స 
వేదతి్వసయ. ఇ అత్మ (యభయత్మ) శక్ష్మమ ైనది. ఫుదిధదాారస భయత్రమే త యౌసహకొనద్గినది.  
 

శ్రీ రసధాఔఽవుశ్ససహో ర – భన ఔంటి్ చుఔు కొతున రిమిత్ణఱు (్ద్దయ, చిననయ ఔూడ) ఈనానయి. బఖళంత్ణడు 
ఇ రిమిత్ణఱఔు అళఱ ఈనానడు ఖనఔ అమన ఆందిరమభుఱఔు త యౌమరసడు. శ్రీ శ్ససహో ర యీత్ణఱనండు 
్ఔుక ఈదాషయణఱు ఆఙాాయగ. 
 

ఔఠోతువత్ణో  2.20, త ైతో్రీమయయణయఔభు 10.1 – ఄణోయణమీయన్. 
ఔఠోతువత్ణో  1.21 – న హ ిశజఞేమమ్ ఄణురఞషస ధయమః. శత్యభు ఄణుళుళఱ  శక్ష్మమ ైనది. త యౌమడం 
ఔవుభు. 
భుండకోతువత్ణో  2.2.2 - మద్ణుభ్ాయऽణుచ. ఄణుళుఔంటె్ చిననది. 
ఔఠోతువత్ణో  2.8 – ఄణమీయన్ షయత్యకమమ్ ఄణు యభయణాత్. ఄణుళుఔంటె్ శక్ష్మమ ైనది. త్యకభునఔు 
ఄంద్తుది. 
చాందోగోయతువత్ణో  3.14.3 – ఏవ శ అతామ ఄంత్యహఽద్యి ేఄణమీయన్ యరహరేసా మ వసదాా శయషతృసదా 
శ్సయభయకసదాా శ్సయభయఔ త్ండఱయదాా. నా షఽద్మంఱో ఈనన ఇ యభయత్మ ియమయుగింజఔంటె్న, 
అళగింజఔంటె్న చిననది. 
చాందోగోయతువత్ణో  6.8.7 – శ మ ఏషత  ఄణభియ. ఇ (శత్) శక్ష్మమ ైనది. 
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శ్రీ చినమమయనంద్ గీత్నండు ఈదాషరింఙాయగ. శయాశయ ఙాషమ్ షఽదశితునయవఠ ః. నేన ఄంద్రి 
షఽద్మయఱఱోన సహూత్ణడన ైమునానన. 
 

శ్రీ శత్యదేవో వససహవఠ  – బఖళంత్ణతు ఄణుత్ాభు కసయణంగస అమన ఄతునంట్ా, ఄంత్ట్ా, భరిము 
శక్ష్మమతిశక్ష్మమ ైన జీళుతుమంద్న వసయహంచిమునానడు. ఄంతేగసఔ ‘ఄణ్’ ఄనే ధాత్ణళునఔు ‘ఴఫదభు’ 
ఄనే ఄయూం ఈంది. ఄంత్ట్ా వసయహంఙే ఴఫదభు యూంఱో ఔూడా బఖళంత్ణడునానడు. భరిము జీళుఱనండు 
వ ఱుళడే ఴఫాద ఱఔుఔూడా కసయణం బఖళంత్ణడే. 
 

శ్రీ ఔఽవుద్తో్ బయదాాజ – ఄణతి - ఴఫదమతి - రఔటి్ంచన, త యౌమజఞమున. ఄణతి ఴఫదమతి వదేాద ిశ్సశోరమ్ 
ఆతి ఄణుః. వేదాది శ్సశోరభుఱన రస్సదించిన (రఔటి్ంచిన)వసడు ఄణుళు. శ్రీ బయదాాజ ఇ నాభయఱఔు 
ఄవుసహద్ధ ఱయంగస కసఔ, శాత్ంత్రంగస వసయకయఱు ఆఙాాయతు ఖహీింఙాయౌ. 
 

840. ఫఽషత్ 

- ఙాఱయ ్ద్దవసడు. యఴాభునఔంటే్ భూడురెట్టో  ్ద్దద ైన యభద్భున త్న ఄయఙేత్నంచకొననవసడు. 
- ఙాఱయ ్ద్దవసడు. ఆఙాానస్సయభు ్యగఖఖఱవసడు. 
- రతిఙోట్ా స్ ంద్రసయతున ్ంతృ ందించవసడు. 
- ళఽదిధఙ ందిన భంఖలఖుణభుఱు ఔఱవసడు. 

ఒం ఫఽషత ేనభః 
 

ఇ నాభంఱో బఖవసనతు ‘భహిభ’ ఄనే సహదిధ  (ఐఴాయయం) శచింఫడుంది. ‘ఄణిభ’ ఄనగస శక్ష్మత్ాభు. 
‘భహిభ’ ఄనగస ఖుయగత్ాభు. ఫఽహ్ - ళఽదధధ  - ్యగఖుట్, ళఽదిధ  ఙ ంద్ట్. 
 

శ్రీ బట్టు ఱ  వసయకయ – బఖళంత్ణడు ఄంత్ట్ా వసయహంచిమునానడు. భ్ౌతిఔమ ైన జఖత్ణో ఔు భూడురెట్టో  ్ద్దద ైన 
యభద్భు (తిరతృసదిాబూతి) ఔూడా అమన ఙేతిఱో గోయకసమ ఄంత్ ఈంది. 
యుఱం యభం వోయభ భహభియన చలుకఔీఽత్మ్ 

యిేన నాభయన ఫఽషత్ శ స్సయత్ వడయుఴా ఫఽషత్ాద్ః 
ఄళధఱు ఱేతు యభయకసఴభున ఄయఙేత్ ధరించినవసడు. ఇ నాభభు వడక్ష్రీభంత్రభు. గొ 
ద్ఴతుచాన. ఒం ఫఽషతే నభః. 
 

శ్రీ బట్టు ఱు యీత్ణఱనండు ఙ న ఈదాషయణఱు –  

ుయగవశఔోభు – శ బూమిమ్ యఴాతో ళఽతాా ఄత్య తిషసు త్ ద్శ్సంఖులమ్. అమన బూమి ముతాో తున 
అళరించి దిరెట్టో  ్ద్దగస ఈనానడు. 
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త ైతో్రీయోతువత్ణో  6.10 – భషతో భహమీయన్. ్ద్దవసతుఔంటే్ ్ద్ద ది. ళరీషమయంఴా ఽథివసయ. బూమిఔంటె్ 
్ద్దవసడు. 
 

శ్రీ రసధాఔఽవుశ్ససహో ర ఙ హన యీతి ఈదాషయణఱు – 

ఔఠోతువత్ణో  2.2.2 – ఄఫాా  గోజా ఊత్జా ఄదిరజా ఊత్ణమ్ ఫఽషత్. తూటి్నండు ుటి్ునవసడు, బూమినండు 
ుటి్ునవసడు, మయఖంనండు ుటి్ునవసడు, కొండనండు ుటి్ునవసడు, తుజమ ైనవసడు, ్ద్దయి ైనవసడు.  
శ్వాతాఴారోతువత్ణో  3.7 –త్త్ః యమ్ ఫరషమ యమ్ ఫఽషనోమ్. ఄఱయ ్ద్దవసడ ైన యఫరషమన తృసర రిధంచి, 
ధాయతుంచి త ఱుశకోవసయౌ. 
 

భహిభ ఐఴాయయభు, ఄణిభ ఐఴాయయభు యశయం ళయతిరఞకసఱుగస ఔతుహస్సో యి. త్యగవసత్ ళఙేా భరికొతున 
నాభయఱఱో ఔూడా ఆఱయంటి్ ళయతిరఞఔభతుహంఙే ఴఫాద ఱన ఖభతుంళచాన. ఄంటే్ బఖళంత్ణతుకూ ఄతూన 
స్సధయమే ఄతు, ఎఱయంటి్ రిమిత్ణఱూ అమనఔు ళరిోంళతూ ఖభతుంఙాయౌ. 
 

శ్రీ చినమమయనంద్ – ఆయ రెండ యశయ యయగదాధ ఱుగస ఄతుహంచళచాన. కసతు త్యచి చసోే  భనఔు 
ఆఱయంటి్ నాభయఱఱో బఖళంత్ణతు యమ ైఴాయయభుయొఔక వ ఱుఖు స్త ఔుత్ణంది. ఔఠోతువత్ణో ఱో ఙ హనట్టో గస 
– ఄణోయణమీయన్ భషతో భహమీయన్ అతామऽశయ జనోో రినహతి్మ్ ఖుహామయమ్. చిననదాతుఔంటే్ చిననది, 
్ద్దదాతుఔంటె్ ్ద్దది ఄయిన అత్మ షఽద్మం ఄనే ఖుషఱో ఈననది. 
 

శ్రీ ఴంఔయగఱ వసయకయ – ఫఽషతాాత్ ఫఽంషణతాాత్ చ ఫరషమ ఫఽషత్. ఫరషమభు ఙాఱయ ్ద్దది. భరిము 
ఄనంత్భుగస ్యగఖఖఱది ఖనఔ ఫఽషత్. 
 

శ్రీ ఔఽవుద్తో్ బయదాాజ సహద్ధ ఱతో ఄనామం ఱేఔుండా త్భ వసయకయన కొనస్సగింఙాయగ. ఫయహతి ళయధత ేరతిద్మ్ 
శ్లభ్ామయమ్ ఆతి ఫఽషత్. రతిఙోట్ా స్ ంద్రసయతున ళరిధఱోజఞసేవసడు ఫఽషత్. 
 

శ్రీ శత్యశంధ మతిరసజ – ఖుణ ైః ళఽద్ధ ః. దిళయభంఖల ఖుణభుఱు శభఽదిధగస ఔయౌగినవసడ ఫఽషత్. 
 

841. ఔఽఴః 
- తేయౌకెైనవసతుఔంటే్ తేయౌకెైనవసడు. 
- శననమ ైనవసతుఔంటే్ శననమ ైనవసడు. 
- త్న బఔుో ఱ ఔషసు ఱన క్ష్ీణింజఞసహ తొఱగింఙేవసడు. 
- జీళుఱు స్ ఔయయంగస ఈండడంకోశం వసరితు త్ఖు రిభయణంఱో యూతృ ందించవసడు. 
- ఄశయగఱన తేయౌఔజఞమువసడు (నాఴనం ఙేమువసడు). 

ఒం ఔఽశ్సమ నభః 



శీ్ర యవణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - యళయణ 

90ళ శ్లో ఔభు - 5 ళ జేీ 

 

ఇ నాభభు ‘ఱఘిభ’ ఄనగస ఙాఱయ తేయౌఔ ఄఖుట్ ఄనే ఐఴారసయతున (సహదిధతు) శచిశో ంది. ఔఽష్ - త్నఔయణే 
- శననగస ఄఖుట్ (ఔఽశించట్). శ్రీ బట్టు ఱు ‘తేయౌఔగస ఈండుట్’ ఄనే ఄయూంఱో వసయకయయతుంఙాయగ. శ్ర ీఴంఔయగఱు 
‘శననగస ఈండుట్’ ఄనే ఄయూంఱో వసయకయయతుంఙాయగ. 
 

శ్ర ీబట్టు ఱ వసయకయ – శయాత్ర ఄవసయషత్ ఖతిః ఱఘిభయన ఔఽఴ ఇరతి్. ఱఘిభ కసయణంగస బఖళంత్ణడు ఎంత్ 
తేయౌఔగస (ద్దిఔంటె్, గసయౌఔంటె్ తేయౌఔగస) ఈనానడంటే్ ఄమన ఎఔకడుకెైనా వ లళళచాన. (ఄతునఙోట్ాో  
ఈనానడు). ఆంద్ఔు శ్రీ బట్టు ఱు భహాభ్ాయత్ంనండు ఈదాషరింఙాయగ. మత్ర కసభ ఖతో ళశ్ర. 
 

శ్ర ీఫఱదేళ యదాయబూవణ – బఖళంత్ణడు ఎంత్ శననగస (ఔఽశించి) ఈనానడంటే్ అమన ఔ రసయి ఱోఱ 
ఔూడా ఈండళచాన. శిఱయశాహ ఄరతిషత్ రవేఴతాాత్ ఔఽఴః. 
 

శ్ర ీఴంఔయగఱ వసయకయ – ఄశూ ఱమ్ ఆతాయదినా ద్ఽఴయతాాత్ రతిషేధాత్ ఔఽఴః. బఖళంత్ణడు ఎంత్ శననగస 
(ఄశూ ఱంగస) ఈనానడంటే్ అమన ఄశఱు ఔతుహంచడు. ఔయగ ఇ వసయకయన ‘ద్రళయత్ా రతిషేధాత్’ ఄతు ఔూడా 
వసర శ్సయగ. ఄంటే్ బఖళంత్ణతుకూ ఄశఱు అకసయమే ఱేద్ (ద్రళయత్ాభు). శ్రీ ఴంఔయగఱు ఫఽషదాయణయకోతువత్ణో  
(3.8.8)నండు ‘ఄశూ ఱమ్’ ఄనే దాతున ఈదాషరింఙాయగ. ఄనగస ‘శూ ఱభు కసతు ఴరీయభు’. త్యగవసతి 
నాభభు ‘శూ ఱః’ ఖనఔ ఫషృశ్స శ్రీ ఴంఔయగఱు ఇ ‘ఔఽఴః’ నాభభునఔు ‘ఄశూ ఱమ్’ ఄనే యళయణన 
ఎననకొతు ఈండళచాన. 
 

శ్ర ీరసధాఔఽవుశ్ససహో ర – బఖళంత్ణడు చినాన, ్దాద  ళంటి్ యవమయఱు అమనన చసహనవసరఞ ఙ ఖఱయగ. కసతు 
బఖళంత్ణడు ఎంత్ ్ద్దవసడంటే్ అమనన చడడాతుకూ భన ఔననఱు ఙాఱళు. ఎంత్ చిననవసడంటే్ 
అమన భన ఔననఱఔు అనడు. ఔనఔ అమన చినాన, ్దాద  – ఔఽఴః, శూ ఱః – ఄనే రఴనఔు జవసఫు ఱేద్. 
ఆది బఖళంత్ణతు ఱక్ష్ణభు. శ్రీ ఴంఔయగఱు ఫఽషదాయణయకోతువత్ణో నండు  ‘ఄశూ ఱమ్’ ఄతు ఈదాషరింఙాయగ. 
అ ద్ం త్యగవసతే ‘ఄనణు’ ఄతు ఈంది. (ఄశూ ఱమ్ ఄనణు). ఄనగస బఖళంత్ణడు త్న శంఔఱయనస్సయభు 
ఎఱయగెైనా ఈండళచాన. ఄఱయ ఎుడ ైనా ఈండళచాన. ఇ నాభంఱో భయత్రం బఖళంత్ణతు ఔఽఴత్ాభు 
(తేయౌఔగస ఈండుట్ ఱేదా శననగస ఈండుట్) ఙ ఫడుంది. 
 

ఆదే శ్లో ఔంఱో ఆంత్ఔుభుంద్ ఔ నాభంఱో బఖళంత్ణతు ‘ఄణుః’ ఄతు ళరిుంఙాయగ. త్యగవసతి నాభంఱో 
ఄంద్ఔు తేడాగస ‘ఫఽషత్’ ఄతు ఙ తృసయగ. ఄఱయగఞ రశో త్ నాభం ‘ఔఽఴః’. దీతు త్యగవసతి నాభం ఆంద్ఔు 
భననంగస ‘శూ ఱః’ ఄతు ళశో ంది. ఆఱయ వ ైయగధయభతుహంఙే భ్ాళన ఖురించి శ్రీ చినమమయనంద్ – ‘ధాయనాతున 
ఄబయసహంఙేవసరి ఄళగసషనఔు బఖళంత్ణతు ఖురించి ఊవణఱు ఆఱయ యశయ ళయతిరఞఔ భ్ావసఱన శచింఙే 
దాఱు వసడాయగ’ ఄతు ఄనానయగ. ఆంత్ఔుభుంద్ ఈదాషరించిన ఈతువదాాకసయఱు ఆఱయంటి్వే. 
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శ్రీ ఔఽవుద్తో్ బయదాాజ – ఔఽఴయతి త్నఔరోతి శాజన యద్మ్ ఆతి ఔఽఴః. త్న బఔుో ఱ ఔషసు ఱన 
శననఫయఙేవసడు (త్గిుంఙేవసడు, తొఱగింఙేవసడు) ఔఽఴః. 
 

శ్రీ శత్యదేవో వససహవఠ  ఔూడా ఄష్టుఴాయయభుఱు (ఄవుసహద్ధ ఱు)తో ఄనామం ఱేఔుండా ఆఱయ వసయకయయతుంఙాయగ. ఔఽశ్ 
- శననభుగస ఙేముట్. బఖళంత్ణడు శఔఱ జీళుఱన త్ఖుయధంగస, త్ఖు రిభయణంఱో యూతృ ందిస్సో డు. ఄది 
అమయ జీళుఱ భనఖడఔు, స్ ఔరసయతుకూ ఄళుశయం. ఇ యవమంఱో శ్రీ వససహవఠ  వసయకయ ‘త్ాషసు ’ (6ళ శ్లో ఔభు, 
52ళ నాభభు) ఄనే నాభం ఄరసూ తుకూ తృత యౌ ఈంది. 
 

శ్రీ శత్యశంధ మతిరసజ – ద ైతాయన్ ఔయశమతి ఆతి ఔఽఴః. ద ైత్ణయఱన ఔఽశింజఞమువసడు, ఄనగస వసరితు 
నాఴనభు ఙేమువసడు ఔఽఴః. 
 

842. శూ ఱః 
- ఙాఱయ ్ద్దవసడు. కసళఱసహన ళశో ళున శఽశిం (తృ ంద్)ఖఱవసడు. తృసర హో  ఖఱవసడు. 
- త్న బఔుో ఱ శంద్న ఎనోనరెట్టో  ్ంఙేవసడు. 
- ఄంద్రికీ అత్మ ఄయినవసడు. 

ఒం శూ ఱయమ నభః 
 

శూ ల్ - రిబరభణే - ఱయళుగస, ్ద్దగస ఄఖుట్. ఄనే ఴఫదంనండు ఇ నాభభున యళరింళచాన. ఆంత్ఔు 
భుంద్ నాభభు ‘ఔఽఴః’ ఄనగస కసళఱసహనంత్ శననగస ఱేదా తేయౌఔగస ఄఖుట్ ఄతు యళరింఫడునది. రశో త్ 
నాభభు ‘శూ ఱః’ ఄనగస కసళఱసహనంత్ ్ద్ద దిగస ఄఖుట్ ఄనే బఖళద ైఴాయయం యభుగస యళరింఫడునది. 
 

శ్రీ బట్టు ఱ వసయకయ – బఖళంత్ణడు ఔద్ఱఔుండానే ఫరహామండంఱో ఏ ళశో ళున ైనా శఽశింఖఱడు (తృ ంద్ఖఱడు) 
ఖనఔ ‘శూ ఱః’ ఇ నాభంఱో శచించిన ‘తృసర హో ’ ఐఴారసయతుకూ శ్రీతిరయఔభీయళతాయభు చఔకతు ఈదాషయణ. 
సహూత ైా ఔతరా ఖిఱం శరువణు ం ఴకూోరసయభషతీ శదా 
త్మయ రఔఽవుమయ ఴకసో ా యశివు శూ ఱ ఈచయతే 
 

అండాళ్. తియగతృసవ ై 3  (శ్రీ య.య. రసభయనజన్ ఈదాషరించినది) – ఒంగమిుఱ ఖలనద ళుతో్భున్ రే్ తృసడు. 
్రిగ ిఱోకసఱు కొయౌచిన ుయగషత తో్భుతు కీరిోంచి. 
 

శ్రీ వససహవఠ  యీత్ణఱనండు ఈదాషరింఙాయగ. 
ఄనేజదఔేమ్ భనస్త జయయో న నైదేదళ అునళన్ ూయాభయషత్ 

త్దాధ ళతోऽనాయనతయేతి తివఠ త్ త్సహమననతృత  భయత్రశి్సా ద్ధాతి – ఇశ్సవసస్త యతువత్ణో  4. 
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యభయత్మ ఔద్ఱడు. అమనఔు శభమ ైనది ఱేద్. అమన వేఖం భనశఔంటే్ ఎఔుకళ. (అమన 
దేళత్ఱళద్దఔు ఙేయగఔునానగసతు దేళత్ఱఔు అమన ఄంద్డు.) ఔద్ఱఔుండానే అమన యగగెతోేవసరితు 
ఄధిఖమిస్సో డు. అమన కసయణంగస వసముళు జఱయతున మోశకెలతాడు. 
 

శషశరశ్రరసష  ుయగవః శషస్సర క్ష్ః శషశరతృసత్ 

శ బూమిమ్ యఴాతో ళఽతాా ఄత్య తివఠ త్ ద్శ్సంఖుఱమ్ – ుయగవశఔోభు. 
అమన ఄంత్ణఱేతు త్ఱఱు, ఔననఱు, తృసద్భుఱు ఔయౌగినవసడు. యఴాభంతా అళరించిముననవసడు. 
భనఔునన జాే నంతో అమనన కొఱళడం స్సధయం కసద్. 
 

శ్రీ ఴంఔయగఱ వసయకయ – శయాః అత్మఔతాాత్ శూ ఱః ఆతి ఈచయయతే. ఄంద్రికీ అత్మ ఄయినంద్న అమనన 
‘శూ ఱః’ ఄనానయగ. 
 

శ్రీ ఫఱదేళ యదాయబూవణ – కోట్ ిఫరహామండ యఖషీతాాత్ శూ ఱః. ఄనంత్మ ైన ఫరహామండభుఱు అమన 
శాయూమే ఖనఔ బఖవసనడు శూ ఱః. 
 

శ్రీ రసధాఔఽవుశ్ససహో ర – బఖళంత్ణడు ఄణుః, ఫఽషత్, ఔఽఴః, శూ ఱః ళంటి్ ఐఴాయయభుఱు ఔయౌగిముననంద్న 
అమన ఏ క్ష్ణంఱో ఎఱయ ఈంట్ాడో ఎళయూ త యౌసహకొనఱేయగ. 
 

6ళ శ్లో ఔం 53ళ నాభభు ‘శూయవఠ ః’. 47ళ శ్లో ఔం 437ళ నాభభు ‘శూయవఠ ః’ ఇ ‘శూయవఠ ః’ నాభభు ‘శూ ఱః’, 
‘ఆవు’ ఄనే దాఱు ఔయౌసహ ఏయడునట్టో గస ఙ ుకోళచాన. ఄనగస శంఔఱయనస్సయభు ఙాఱయ ్ద్దగస 
ఈననవసడు ఄతు. ఆంకస ‘శూయవఠ ః’ ఄనగస బఖళంత్ణడు ఫరహామండభు యూంఱోన, నక్ష్త్రభండఱయఱ 
యూంఱోన ఈనానడు ఄతు ఔూడా ఄరసూ ఱు ఙ తృసయగ. 
 

శ్రీ ఔఽవుద్తో్ బయదాాజ – శూ ఱమతి ఫఽంషమతి శాజన శంద్మ్ ఆతి శూ ఱః. త్న బఔుో ఱ శంద్న 
ఎనోనరెట్టో  ్ంఙేవసడు ‘శూ ఱః’ ఆఔకడ శంద్ ఄంటే్ భ్ౌతిఔమ ైన ధనాద్ఱు భయత్రమే కసద్. బఖళంత్ణతుకూ, 
భ్ాఖళత్ణఱఔు కెైంఔయయభు ఙేమడంఱో ఈనన అనంద్మే అ శంద్. 
 

తియగతృసవ .ై 3ళ తృసయయభు. చిత్రఔయ అతేరమ త ఱుఖు సతే్ భరమిు యళయణ – 

 

్రిగి ఱోకసఱు కొయౌచిన ుయగషత తో్భుతు కీరోించి 

నోభు ేయగనఔఱసహ మేభు తూరసడుతే, దేఴభంతా 
న ఱ భూడు వసనఱు ఔురిస ఇతి ఫాధఱు తొఱుఖు 

్రిగిన ఎరఱతు ళరిఙేఱ ్ైకెఖుయగ ఙేఱు 
తూయజభుఱ మ యసహ తుద్రించ త్ణమ మద్ఱు 
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సహూయభున ఔూయగాండు సహయభుఱన ఱయఖ 

ఔఱఴభుఱన తుంు కసభధేనళుఱు 
తుత్య శంద్ఱతో తుండుగసనండు 
జఖతికఞ భంఖలభు ఔూయగా భన శ్రీళరత్భు 

 

ఆది అశ్రయాచన తృసయయం. ఎఔకడ ఏ యబకసయయం జరిగినా ఇ యశ్వవ తృసయయభున ్ద్దఱు చద్ళుతాయగ. తిరయధ 
తాభుఱు (తాత్రమభు) తొఱగి, ఄతూన శభఽదిధ గస ఈండాఱతు ్ద్దఱు భంఖళాశ్సశనం ఙేస్సో యగ. యబరద్మ ైన 
వసభనాళతాయఔథ ఇ గఞమంఱో ళశో ంది. 
 

843. ఖుణబఽత్ 

- ఇశిత్ాభు ఖఱవసడు. ఄనగస ఄతునంటి్మీద్ ఄధికసయభు ఖఱవసడు. భరిము ఄతునంటి్కూ అధాయమ ైనవసడు. 
- యజోఖుణభుతో శఽషహుతు, శత్ాఖుణభుతో ళఽదిధతు (తృసఱనన), త్మోఖుణభుతో ఱమభున 
తుయాహించవసడు. 
- జాే నానంద్ భయధయయ వసత్సఱయయది ఄనంత్ ఔళాయణ ఖుణభుఱు ఔఱవసడు. 

ఒం ఖుణబఽత ేనభః 
 

ఖుణభుఱు ఄనగస ద్మయదాక్ష్ుణాయది ఱక్ష్ణభుఱు భరిము శత్ాయజశోమోఖుణభుఱు ఔూడ. బఽ - ధాయణ 
తృత వణయోః - ఔయౌగిముండుట్, తుయాహించట్. ఖుణ ద్మయదాక్ష్ుణాయద్మః శత్ాయజశోభ అద్మఴా, తషేసమ్ 
బఽత్-ధాయఔ ఆత్యయధః (శ్ర ీవససహవఠ ). 
 

శ్రీ బట్టు ఱ వసయకయ – బఖళంత్ణడు త్న శంఔఱభయత్రభున ఄతున జీళుఱన, ఄతున సహూత్ణఱ (ఖుణభుఱ) 
మంద్న, త్న ఄధీనభుఱో ఈంచకొతు వసతుకూ అధాయమ ై మునానడు. ఇ నాభభు అమన ఇశిత్ాభు 
ఄనే ఐఴాయయభున శచించన. 
శంఔఱయత్ా ఖుణీబూత్ శరసాళశూమిద్ం జఖత్ 

ఔుయాన్ ియబరిో తుత్యం మః ఖుణబఽత్ శ శమఽతో ఫుధ ఃై 
ఆంద్ఔు శ్రీ బట్టు ఱు త ైతో్రీయోతువత్ణో  (6.1)నండు ఈదాషరింఙాయగ. శయాశయ ళశ్ర శయాశయ ఇశ్సనః. అమన 
ఄతునంటి్తూ త్న ఄధీనంఱో ఈంచకొతు వసతుకూ రబువ ైమునానడు. 
 

శ్రీ ఴంఔయగఱ వసయకయ – శత్ాయజశోభస్సమ్ శఽషహు సహూతి ఱమ ఔయమశ ఄధషిసఠ నత్ఽతాాత్ ఖుణబఽత్. బఖళంత్ణడు 
శత్ాయజశోమో ఖుణభుఱ దాారస శఽషహుసహూతిఱమయది కసయయభుఱఔు ఄధికసరియి ై అమయ ఖుణభుఱఔు అధాయమ ై 
మునానడు ఖనఔ ఖుణబఽత్. 
 

శ్రీ ఫఱదేళ యదాయబూవణ ఔూడా మించ ఆదే ఄయూం ఙ తృసయగ. ఖుణాన్ శతాాదనీ్ ియబరిో ఆతి ఖుణబఽత్.  
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శ్రీ ఔఽవుతో్ బయదాాజ – ఖుణాన్ జాే న అనంద్ భయధయయ వసత్సఱయయదనీ్ ియబరిో ఆతి ఖుణబఽత్. 
బూత్బయవయద్ాయోభయనభుఱన ఖురించి శదా శంూయుజాే నభు, శచిాదానంద్ రిూయుత్ాభు, 
ఴత్ణర ళుఱటో్ ఔూడాభయధయయభు, బఔుో ఱయి డ ద్డటో్ అళుఔుండే వసత్సఱయభు ఆఱయంటి్ ఄనంత్ 
ఔళాయణఖుణభుఱు ఔయౌగినవసడు ఖుణబఽత్. 
 

శ్రీ శత్యశంధమతిరసజ ఔూడా ఆఱయంటి్ ఄయూమే ఙ తృసయగ. ఖుణాన్ అనందాదనీ్ ియబరిో ఆతి ఖుణబఽత్. 
గోళయధనగరిని తోిన శీ్రఔఽవణు డు. 1800 కసఱు చిత్రం. 

యకీడుమయనండు 
   

 

844. తుయగు ణః 
- ఄతున జీళుఱతోన శదా శయశతో ఈననటి్కీ వసతు 
ఖుణభుఱు అమనఔు ఄంట్ళు. అమన ఖుణయహిత్ణడు. 
ళశిత్ాభు ఔయౌగి ఄతునంటి్తూ ఱోఫయచకొననవసడు. 
- ఎటి్ు ఖుణభుఱు ఱేతువసడు. 

ఒం తుయగు ణామ నభః 
 

‘ఖుణభు’ ఄనగస రఔఽతి ఱక్ష్ణభుఱ ైన శత్ాయజశోమో 
ఖుణభుఱు. ఇ ఖుణభుఱు గసతు, వసతు రభ్ాళభుఱు గసతు 
బఖళంత్ణతు ఄంట్ళు. ఔనఔ అమన తుయగు ణుడు. ‘ఖుణబఽత్’ 
నాభంఱో ఙ హన రకసయభు ఄతున ఖుణభుఱఔూ అమనే 
అధాయభు ఄయినా గసతు అమన భయత్రం తుయగు ణుడు. ఇ రెండు 
నాభభుఱు – ఖుణబఽత్, తుయగు ణః – యశయం యయగద్ధభుఱు 
ఄతుహస్సో యిగసతు ఆయ రెండ బఖళద ైఴాయయభుఱన శచిస్సో యి.  ‘ఖుణబఽత్’ నాభభు ఇశిత్ాభున, 
‘తుయగు ణః’ నాభభు ళశిత్ాభున త యౌమజఞశో నానయి. 
 

శ్రీ బట్టు ఱ వసయకయ – ఄత్త్ాఴయత్మయ త్త్ శంశరఞశऽహ ఄశఽవు త్ద్ు ణః తుయగు ణః. బఖళంత్ణడు ఄతున 
జీళుఱతోన ఔఱసహఈనానగసతు అమయ జీళుఱ ఖుణభుఱు, ఱక్ష్ణభుఱు, రభ్ాళభుఱు బఖళంత్ణతు ఄంట్ళు. 
ఎంద్ఔంటే్ అమన తుయగు ణుడు. వసతుకూ వేటి్కీ అమన ఱోఫడడు. ఄతూన అమనఔు ళఴమ ైముంట్ాయి. 
బఖళంత్ణతు ‘ళశిత్ాభు’ ఄనే ఐఴాయయభు ఇ నాభంఱో ఙ ఫడుంది. 
సహూతోऽహ తూ క్ష్యీళత్ జఖతోऽశయశనాద్ు ణ ైః 
ఈఔో శ తుయగు ణః ఆతి శతృసో యు తృసళనత్ాద్ః 



శీ్ర యవణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - యళయణ 

90ళ శ్లో ఔభు - 10 ళ జేీ 

ఙేతాఙేత్నభుఱతునంటి్ఱోన తృసఱఱో ఔయౌసహన తూటి్ళఱ  ఔయౌసహ ఈంట్ాడు. ఇ యఔంగస ఄతున బూతాఱన 
ఱోఫయచకొతు ఈంట్ాడు. ఄతున ఖుణాఱతో ఈననటి్కీ ఄతునంటి్తూ ఱోఫయచకొతు ఈంట్ాడు. కసతు అమనఔు 
ఖుణాఱు ఄంట్ళు. ఔనఔ అమన తుయగు ణుడు. ఆది శతృసో క్ష్రి. తృసళనఔయభు. ఒం తుయగు ణామ నభః. (శ్రీకెైళఱయ 
స్సయధి). 
ఆంద్ఔు శ్రీ బట్టు ఱు ఙ హన రభయణభుఱు – 

త ైతో్రీయోతువత్ణో  3.6.1 – యఴాశయ మివతో ళశ్ర. త్న చఔకతు చుతో అమన ఱోకసఱన ళఴం 
ఙేశకొంట్ాడు. 
యవణు ురసణభు 1.9.44 – శతాాద్యో న శతోూశ్వ మత్ర చ తృసర ఔఽత్ఖుణాః. రఔఽతిఱో ఈండే శత్ాభుళంటి్ 
ఖుణభుఱు ఇయతుమంద్ ఈండళు. 
 

శ్రీ ఔఽవుద్తో్ బయదాాజ – రఔఽత్ ఖుణత్రమ యయహతి్తాాత్ తుయగు ణః.  
 

శ్రీ శత్యశంధ మతిరసజ – శతాాద ిఖుణయహతి్తాాత్ తుయగు ణః. 
 

శ్రీ ఴంఔయగఱ వసయకయ – ళశో తో ఖుణ ఄభ్ావసత్ తుయగు ణః. ఏ యధమ ైన ఖుణభుఱు ఱేతువసడు తుయగు ణుడు. 
ఆంద్ఔు శ్రీ ఴంఔయగఱు శ్వాతాఴారోతువత్ణో  (6.11)నండు ఈదాషరింఙాయగ. స్సక్ష్ ీఙేతా కఞళఱో తుయగు ణఴా. 
ఄంద్రిఱోన స్సక్ష్ుగస ఈండేవసడు. కసతు వసరిఱోతు తిరఖుణభుఱు ఄంట్తువసడు. తుయగు ణుడు. 
 

845. భహాన్ 

- ఄతున యవమయఱఱోన ఄధిఔుడు. ఆఙాానస్సయభు ఎఔకడుకెైనా వ లళఖఱవసడు. తృసర కసభయభు ఖఱవసడు. 
- ఉషఔు, త్రసకతుకూ ఄంద్నంత్వసడు. 
- ూజయతూముడు. ఆందరా ద్ఱఙే ూజఱంద్కొనేవసడు. 

ఒం భషత ేనభః. 
 

భష - ూజామయమ్ - గౌయయంచట్, అనందించట్, ్ంచట్; భహాన్ - ూజంద్గినవసడు. 
శ్రీ బట్టు ఱ వసయకయ – యభ రఔరసష త్ భహాన్. ఄతున యవమయఱఱోన ఄత్ణయననత్ణడు భహాన్. అమనఔు 
స్సధయంకసతుది ఱేది. అమన వ లళఱేతు ఙోట్ట ఱేద్. భనం తూలళఱో భుతుగి తేయౌనట్టో గసనే బఖళంత్ణడు 
బూమిఱోఔూడా భుతుగి తేఱఖఱడు. ఄష్టుఴాయయభుఱయంగస ‘భహాన్’ ఄనే నాభభు బఖళంత్ణతు 
తృసర కసభయభున (ఎదిరించరసతు ఆచాన) శచిశో ంద్తు శ్రీ బట్టు ఱు యళరింఙాయగ. శ్రీ బట్టు ఱు ఈదాషరించిన 
శ్లో ఔభు –  

శంరయోజయ యయోజాయమమ్ కసభకసయఔయః రబుః 
మద్ మద్ ఆఙేా త్ ఄమం శ్ౌరఃి త్త్ త్త్ ఔురసయత్ ఄమత్నత్ః 
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శ్ౌరి త్న ఆఙాానస్సయం ఏమ ైనా ఙేస్సో డు. ఄంద్కోశం అమన ఔవుడనఔకయఱేద్. అమన వేతున ైనా 
ఔఱఖఱడు ఱేదా యడదీమఖఱడు. 
 

శ్రీ రసధాఔఽవుశ్ససహో ర – ఆఔకడ తృసర కసభయభు ఄనగస ఆఙాానస్సయభు ఎళరి భనశఱోన ైనా రవేశించట్, 
వసరఞద ైనా ఖుయగో ంచకొనేఱయగస ఱేదా దాతుతు భయచితృత యేిఱయగస ఙేమడంళంటి్య. 
 

బూభయయశష భహాయరఞ షృయనమజాన తుభజానాత్ 

భహాతుతి చ యకయయత్ః వడయుశో  భషత్ాద్ః 
రలమకసఱంఱో బూమితోఫాట్టగస త్నఔూడా భహాశభుద్రంఱో భునఖుత్ూ తేఱుత్ూ ఈంట్ాడు. 
ఄతునంటి్కీ ఈత్కఽవుమ ైన అకసఴఖభనం ఔఱవసడు. ఇ నాభభు వడక్ష్రీభంత్రభు. భషత్ాభున 
రస్సదిశో ంది. ఒం భషతే నభః. (శ్రీ కెైళఱయస్సయధినండు) 
 

శ్రీ ఴంఔయగఱ వసయకయ – త్యకతోऽహ మతో ళఔుో మ్ న ఴఔయమ్. త్యకం కోశం ఔూడా అమనన ఆఱయ ఄతు 
ళరిుంచడం స్సధయం కసద్. అమనఔు ఴఫాద ది యవమయఱు ళరిోంచళు. అమన కొఱళరసనంత్ శక్ష్మమ ైనవసడు. 
యద్ధశత్ాభూరిో. ఄంత్ట్ా వసయహంచినవసడు. అమనఔు ఄళరోధం ఄనేది ఏదీ ళరిోంచద్. అమన భహాన్. 
 

శ్రీ రసధాఔఽవుశ్ససహో ర – బఖళంత్ణతు ఖురించి భయట్ఱఱోన, ఉషఱఱోన, భరఞయధంగసన ఄయూం ఙేశకొనఱేభు. 
ఆంత్ఔుభుంద్ అయగ నాభయఱన రిశ్రయౌంచినటో్యితే రిశ్రయౌంచినటో్యితే బఖళంత్ణడు ఄణుః 
(శక్ష్మమ ైనవసడు), ఫఽషత్ (ఙాఱయ ్ద్దవసడు), ఔఽఴః (ఙాఱయ శననతువసడు), శూ ఱః (ఙాఱయ ఱయవ ైనవసడు), 
ఖుణబఽత్ (ఖుణభుఱతో తుండునవసడు), తుయగు ణః (ఖుణభుఱు ఱేతువసడు). ఆఱయ అమన యశయ ళయతిరఞఔ 
దాఱతో ళరిుంఫడుచనానడు. ఎంద్ఔంటే్ అమన కసఱయతుకూ, శూఱయతుకూ, యూతృసతుకూ ఄతీత్ణడు. 
ంచబూత్భుఱ రిమిత్ణఱు అమనఔు ఱేళు. శ్రీ చినమమయనంద్ ఔూడా ఆదే యళయణ ఆఙాాయగ. 
 

శ్రీ ఔఽవుద్తో్ బయదాాజ – భషయతే - ూజయతే; శ్రీ బయదాాజ ఇ శ్లో ఔంఱో ఆత్య నాభయఱఔు, ఇ నాభయతుకూ ఔూడా 
ఄష్టుఴారసయఱఔు ఱంకె ్ట్ుఔుండా యళయణ ఆఙాాయగ. భషయత ేూజయత ేఫరహామదభిః ఆతి భహాన్. ఫరహామద్ఱు 
ఔూడా ఇ బఖళంత్ణతు ూజస్సో యగ. ఔనఔ బఖళంత్ణడు భహాన్. ూజంద్గినవసడు. 
 

శ్రీ ఫఱదేళ యదాయబూవణ – శరెైా ః ఄబయయామతాాత్ భహాన్. ఄంద్రిఙేత్ ఄరిాంఫడువసడు భహాన్. 
 

846.ఄధఽత్ః 
- రిమిత్ణఱు ఱేతువసడు, ఔట్టు డతువసడు 
- అధాయభు ఱేతువసడు 

ఒం ఄధఽతామ నభః 



శీ్ర యవణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - యళయణ 

90ళ శ్లో ఔభు - 12 ళ జేీ 

 

ధఽ - ధాయణే - ట్టు కొనట్, అధాయభుగసనండుట్. 
శ్రీ బట్టు ఱ వసయకయ – ఆంత్ఔుభుంద్ నాభభు ‘భహాన్’ ఄనగస బఖళంత్ణడు ఏద ైనా ఙేమఖఱడు ఄతు. 
రశో త్ నాభభు ‘ఄధఽత్ః’ ఄనగస ఏద ైనా ఙేమడాతుకూ బఖళంత్ణతుకూ ఎఱయంటి్ తుమభయఱుగసతు, 
రిమిత్ణఱుగసతు ఱేళతు. రెండు నాభయఱు ఔయౌహతే – బఖళంత్ణడు త్న ఆఙాానస్సయభు ఎఱయంటి్ 
రిమిత్ణఱు ఱేఔుండా ఏమ ైనా ఙేమఖఱవసడు. మశ్సా తుమభయః కఞనాహ షయధఽత్ః శసత్ణ కరీిోత్ః. ఄత్డు 
ఎళరిఙేతా తుమమింఫడడు కసఫటి్ు ‘ఄధఽత్ః’ ఄనఫడుతాడు. 
 

ఆంద్ఔు శ్రీ బట్టు ఱు ఙ హన ఈదాషయణ – బఖళంత్ణడు వ ైదిఔ ఫరా షమణుతు ఔుభయయగతుకూ యభద్ం 
రస్సదింఙాడు. త్యగవసత్ అ హఱోవసతుకూ ునయానమ ఆళాడంకోశం ఆషఱోకసతుకూ త ఙాాడు. స్సధాయణంగస 
యభదాతున ఙేయగకొననవసరికూ ునయానమ తృసర హో ంచద్. కసతు బఖవసనడు త్న ఆఙాానస్సయం ఏమ ైనా 
ఙేమఖఱడు. ఇ నాభంఱో బఖళంత్ణతు ‘తృసర హో ’ (ఏద ైనా ఙేమఖఱడు) ఄనే ఐఴాయయం శచింఫడుంద్తు 
శ్ర ీయ.య. రసభయనజన్ యళరింఙాయగ.  
 

శ్రీ ఴంఔయగఱ వసయకయ – ఽథివసయదీనామ్ ధాయకసణాభహ ధాయఔతాాత్ న కఞనచిత్ ధిరమత్ ఆతి ఄధఽత్ం. 
బూమిళంటి్ ఄతునంటి్కీ అధాయమ ైనవసడు బఖళంత్ణడు. అమనఔు భయత్రం వేయగ అధాయం ఱేద్ ఔనఔ 
అమన ఄధఽత్ణడు. 
 

శ్రీ శత్యదేవో వససహవఠ  – యో హ ిశయాశయ ధాతా శ కఞన ధఽత్ః స్సయత్? ఄతునంటి్కీ అమన అధాయం 
ఄయినుడు అమనఔు అధాయం ఏభుంట్టంది? 
 

శ్రీ చినమమయనంద్ – ళస్సో ా తుకూ ద్ది, అబయణాతుకూ ఫంగసయం, ఔుండఔు భటి్ు అధారసఱు. ఄఱయగఞ శభశో 
యశ్సాతుకూ బఖళంత్ణడు అధాయం. భనఔు అమనే అధాయం ఄతు ఖహీించి ఄధఽత్ణడ ైన శ్రీభనానరసమణుతు 
ధాయతుంళఱ న.  
 

శ్రీ కెైళఱయస్సయధి నండు – 

1. ఆత్యగఱమంద్ రవేశించి వసరితు ళఴం ఙేశకోళడభు. 
2. త్నన ధాయతుంఙేవసరి షఽద్మయఱఱో ఈండడభు. 
3. జీళుతుతో ఔూడునది, ఔూడతుది ఄయిన దేషభంద్ రవేశించడభు. 
4. ఆషసు ూరిో ఔయమఱమంద్ ఈండడభు 

ఇ ఔయమఱు వేటి్ఱోన ఔట్టు డఔుండా మథేచాగస ఈండేవసడు ఄధఽత్ణడు. 
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847. శాధఽత్ః 
848. స్సాశయః 
849. తృసర ఖాంఴః 
850. ళంఴళయధనః 
847, 848, 849ళ నాభభుఱు బఖళంత్ణతు ఐఴారోయననతితు శచించనయగస శ్రీ బట్టు ఱు వసయకయయతుంఙాయగ. 
 

శాధఽత్ః – ఫద్ధ ఱఔంటె్ బఖవసనడు ఈననత్ణడు. ఫద్ధ ఱఔు ఔూడా త్తృత ధాయనాద్ఱ దాారస కొతున 
ఐఴాయయభుఱు శంతృసర హో ంచళచాన. 
 

స్సాశయః – భుఔుో ఱఔంటె్ బఖవసనడు ఈననత్ణడు. భుఔుో ఱు ఔూడా బఖళంత్ణతుళంటి్ ఱక్ష్ణభుఱు  
ఄనేఔభుఱు ఔయౌగి ఈండళచాన. కసతు భుఔుో ఱు ఔుడు ఄజాే నంఙే అళరింఫడాా యగ. 
 

తృసర ఖాంఴః – తుత్ణయఱఔంటె్ బఖవసనడు ఈననత్ణడు. తుత్ణయఱనగస శ్రీవ ైఔుంఠభుఱో ఈండే శ్సఴాత్ జీవసత్మఱు. 
కసతు తుత్ణయఱఔు భూఱభు, అధాయభు శ్రీభనానరసమణుడే. 
 

శ్రీ బట్టు ఱు ఇ భూడు నాభభుఱ యళయణన త్యగవసతి నాభమ ైన ‘ళంఴళయధనః’ నాభం యళయణఱో 
శంక్ష్ుోయఙాయగ. భూడు యధభుఱ ైన జీళుఱు – ఫద్ధ ఱు, భుఔుో ఱు, తుత్ణయఱు – ళరిధఱుో ట్ఔు 
కసయణమ ైనవసడు ళంఴళయధనడు. 
 

847. శాధఽత్ః 
- శాభ్ాళసహద్ధంగస భషద ైఴాయయభు ఖఱవసడు. త్తృత ధాయనాద్ఱఙే ఐఴాయయభు (సహద్ధ ఱు) తృ ందే ఫద్ధజీళుఱఔంటే్ 
భననమ ైనవసడు. 
- త్నఔు తానే అధాయమ ైనవసడు (శా - శామంగస) 
- బఔుో ఱు బఖళంత్ణతు త్భ భనశసఱో తుఱుుకొంద్యగ (శా - శాజనఱు - బఔుో ఱు). 
- త్న బఔుో ఱ ఐఴాయయభున తుఱుువసడు (శామ్ - ధనమ్). 

ఒం శాధఽతామ నభః 
 

శ్రీ బట్టు ఱ వసయకయ – ఆంత్ఔుభుంద్ నాభభు ‘ఄధఽత్ః’ ఄనగస భరెళరిఙేత్ తుమభభుఱు ఱేతువసడు. 
రశో త్ నాభభు ‘శాధఽత్ః’ ఄనగస త్నఔు తానే తుఱుుకొనవసడు. శామంగస భషద ైఴాయయం ఖఱవసడు. 
శాభ్ాళతో ధఽత ఴైాయయః శాధఽత్ః రకిరీిోత్ః. ఄనగస అమన ఄధికసయభు, ఐఴాయయభు భరెళరిై్నో, దేతుై్నో 
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అధయడుముండళు. ఄది అమన శషజత్ాభు. ఫద్ధజీళుఱు త్తృత ధాయనాద్ఱదాారస తృ ందే సహద్ధ ఱఔూ, 
యభయత్ణమతు ఐఴాయయ సహద్ధ ఱఔూ భ్దద్ం ఆది. 
 

మిగియౌన దేళులళంద్యూ అమయ కసయయభుఱ తుయాషణకెై అమనఙే తుమమింఫడాా యగ. ఔనఔ వసరికూ అమన 
తుమయభఔుడు, అధాయభు. ఄఱయ తుమమింఫడతు, తృత యౌఔఱేతు యభయత్ణమడు శ్రీభనానరసమణుడు ఔకడే 
(తియగవ ైమోయ 5.10.8). 
 

ఏకోహ ివ  ైనారసమణ అసత్. 
 

శ్రీ ఴంఔయగఱ వసయకయ – శ్రీ ఴంఔయగఱు చాందోగోయతువత్ణో నండు ఈదాషరింఙాయగ. శ బఖళః ఔసహమన్ రతిషహఠ త్ ఆతి, 
సేా భహమిీన. అ యఫరషమ దేతుఙే రతిషహఠ త్మ ైముననది? ఄది త్న భహిభ ఙేత్నే తుయౌచిముననది. ఔ 
ళశో ళునఔు అధాయమ ైనదాతుకూ భరియొఔ అధాయం ఈంట్టంది. కసతు భరఞ అధాయం ఱేఔుండా త్నఔుతానే 
తుఱచిముననది యఫరషమభు. 
 

శ్రీ ఔఽవుద్తో్ బయదాాజ – శా - శాజనః - త్న బఔుో ఱు; స్ైాః శాజన ఃై ధఽత్ః చితేో  ఆతి శాధఽత్ః. త్నవసరెైన 
బఔుో ఱు త్భ భనశఱఱో తుఱుుకొతు ఈండేవసడు శాధఽత్ణడు. 
 

శ్రీ శత్యశంధ మతిరసజ – శామ్ - ధనమ్ - శంద్; శామ్ ధనమ్ ధఽత్మ్ యినే ఆతి శాధఽత్ః. 
ఄతునంటి్మంద్ ఐఴాయయభున తుఱుువసడు, ్ంచవసడు శాధఽత్ణడు. 
  
848. స్సాశయః 
- శ్లబనఔయమ ైన స్సూ నం శషజంగస ఖఱవసడు. సహూయమ ైన ఐఴాయయం ఔఱవసడు. 
- తాభయూళు భధయభ్ాఖంళఱ  ఎయతీు ఄంద్మ ైన భుకం ఔఱవసడు. 
- చత్ణరఞాదాఱు ఈదేశించిన ఄంద్మ ైన భుకం ఔఱవసడు. 

ఒం స్సాస్సయమ నభః 
 

అస్ - ఈవేఴనే - ఔూరొానట్ (ఈదా. అశనభు). ‘అశయభు’ ఄంటే్ ‘ద్య’ ఱేదా ‘స్సూ నభు’ ఄనే ఄరసూ తున 
శ్ర ీబట్టు ఱు ఖహీింఙాయగ. ‘అశయభు’ ఄంటే్ ‘భుకభు’ ఄనే ఄరసూ తున శ్రీ ఴంఔయగఱు ఖహీింఙాయగ. (ఄభయకోఴభు 
వసయకయయనభు ఄశ - క్ష్ఞణే – యశయగట్; ఄశయత ేక్ష్ుయత ేనళతూతాద ిఄసహమన్ ఆతి అశయమ్.) 
 

శ్రీ బట్టు ఱ వసయకయ – (శ-అశయః) సహూయమ ైన, శ్లబనమ ైన స్సూ నభు (ద్య) ఖఱవసడు ‘స్సయశయః’. శ-శ్లబనా, 
శ్లబనా అశయ మశయ శ స్సాశయః. గొ స్సూ నభు ఔఱవసడు ‘స్సాశయః.’  శషజంగస గొ స్సూ నం ఔఱవసడు. 
అశనం శ్లబనం మశయ శ స్సాశయః ఆతి ఙోచయతే. శ్రీ బట్టు ఱ యళయణ – భుఔుో ఱు ఔూడా శ్రీవ ైఔుంఠంఱో 
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బఖళంత్ణతుతో స్సభయభు ఔయౌగిఈంట్ాయగ. కసతు తేడా ఏభంటే్ భుఔుో ఱు ఔుడు ఄజాే నంఱో ఈండు 
త్యగవసత్ భుఔుో ఱమయయయగ. బఖళంత్ణడు భయత్రం ఎుడ ఄజాే నాతుకూ ఱోఫడడు. ఆఱయ ఇమన 
భుఔోజీళుఱఔంటే్ భననడు ‘స్సాశయః’. 
 

శ్రీ ఴంఔయగఱ వసయకయ – శ-శ్లబనమ్ దోమద్యం త్ఱళత్ తాభరమ్ ఄభయూత్భమ్ ఄశయ ఄశయమ్ ఆతి 
స్సాశయః. తాభయూళు భధయభ్ాఖంళఱ  ఄంద్మ ైన భుకభు ఔఱవసడు స్సాశయః.  
 

శ్రీ ఔఽవుద్తో్ బయదాాజ – శ్లబనమ్ ఄశయమ్ ళద్నమ్ మశయ ఆతి స్సాశయః.  
 

శ్రీ ఴంఔయగఱు భరొఔ ఄయూం ఔూడా ఙ తృసయగ – వదేాత్మకో భహాన్ ఴఫదరసశిః త్శయ భుకయత్ తుయుత్ః ుయగషసయూ 
ఈదశే్సయూమ్ ఆతి స్సాశయః. చత్ణరిాధ ుయగషసయూభుఱన స్సధించడాతుకూ ఈదేశించిన ఄంద్మ ైన నోయగ 
ఖఱవసడు స్సాశయః. ఆంద్ఔు శ్రీ ఴంఔయగఱు ఫఽషదాయణయకోతువత్ణో  (2.4.10)నండు ఈదాషరింఙాయగ – 

ఄశయ భషతో బూత్శయ తుశ్సశవసహత్మ్ ఏత్త్ ఊగఞాదో  
మజురఞా ద్ః స్సభవదే్ః ఄధరసాంగియశ ఆతిహాశః 
ురసణమ్ యదాయ ఈతువద్ః శ్లో ఔః ఄనవసయకయయతు 

వసయకయయతు ఄస్యైళ ఏతాతు శరసాణ ితుశ్సశవసహతాతు 

వేద్భుఱు, ఈతువత్ణో ఱు, ురసణభుఱు, శత్రభుఱు ళంటి్య ఄతూన అమన ఉహరినండు ఈద్భయంఙాయి. 
 

849. తృసర ఖాంఴః 
- ఄనాదిగస భుఔుో ఱ ైన తుత్యశయగఱయొఔక ఈత్తోి, సహూతి ఄతూన ఆత్తు ఄధీనంఱోనే ఈంట్ాయి. 
- శనాత్న ళంఴభు ఖఱవసడు, ఄనగస యఴాభునఔు అది ఄయినవసడు. 
- ఄంద్రిఔంటె్ భుంద్గస అమననండు ఫరషమ ఈద్భయంఙాడు. 
- రఔయషణతో (రసజశంతో) శంచరింఙేవసడు భరిము అమన గొత్నం శవుంగస, ఖటి్ుగస ఙ ఫడుంది. 

ఒం తృసర ఖాంశ్సమ నభః 
 

‘తృసర క్’ ఄనగస ముద్టి్, భుంద్టి్. ళంఴభు ఄనగస జాతి. ‘తృసర క్’ ఄనగస తుత్యశయగఱు ఄతు శ్రీ బట్టు ఱు, 
యఴాభు ఄతు శ్రీ ఴంఔయగఱు, ఫరషమ ఄతు శ్ర ీఔఽవుద్తో్ బయదాాజ ఄరసూ ఱన తీశకొనానయగ. 
 

శ్రీ బట్టు ఱ వసయకయ – తృసర క్ - ఄనాదిగస భుఔుో ఱ ై శ్రీవ ైఔుంఠంఱో ఈండే తుత్యశయగఱు. ళంఴ - అధాయభు. తృసర క్ 
ళంఴ - ఄనగస ఄటి్ు తుత్యశయగఱ సహూతి, ఄష్టుఴాయయభుఱు, ఴఔుో ఱు ఄతూన ఔూడా బఖవసనతు ద్మ, శంఔఱభు 
ళఱోనే శంబయశో నానయి. 
ఄనాద ిభుకసో ః తృసర ంఙో యి ేతషేసం ఈద్భళ బూమిద్ః 
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తృసర ఖాంఴ ఆతి యకయయత్ః శతృసో రోు  భనయగతో్భః 
ఄనాదిగస భుఔుో ఱ ైన తుత్యశయగఱయొఔక ఈత్తోి, సహూతి ఄతూన ఆత్తు ఄధీనంఱోనే ఈంట్ాయి. ఇ నాభభు 
శతృసో క్ష్రీభహాభంత్రభు. ఈతో్భ పఱరద్భు. ఒం తృసర ఖాంశ్సమ నభః. (శ్రీ  కెైళఱయ స్సయధి). 
 

తృసర ఙాం ళంఴః తృసర ఖాంఴః. ఆంద్ఔు శ్రీ బట్టు ఱు ుయగవశఔోంనండు ఈదాషరింఙాయగ. మత్ర ూరఞా  స్సధాయః శతోు 
దేవసః. యవణు ళు తువసశ శూఱమ ైన యభద్ంఱో ఄనాదిగస స్సధయదేళత్ఱు (శదా భుఔుో ఱ ైన దేళత్ఱు) 
ఈంట్ాయగ. 
 

శ్రీ రసధాఔఽవుశ్ససహో ర – శయయళంఴభు, చంద్రళంఴభు, యగుళంఴభు, ఆఱయ ఏద ైనా ళంఴంఱో రభుకతు 
ేయగమీద్ అమయ ళంశ్సఱ ేయగో  ళశో ంట్ాయి. ఄఱయగఞ తృసర ఖాంశ్సతుకూ, ఄనగస తుత్ణయఱ ళంశ్సతుకూ 
భూఱమ ైనవసడు బఖవసనడు. 
 

శ్రీ ఴంఔయగఱ వసయకయ – ‘తృసర క్’ ఄనగస ఄతునంటి్ఔంటె్ భుంద్ ఈననది. ఄశయ ళంఴః తృసర గఞళ, న తృసశ్సాత్య ఆతి 
తృసర గ్-ళంఴః. ఄతునంటి్ఔంటె్ భుంద్ అమన ళంఴభు, ఄనగస  జఖత్ణో  ఈద్భయంచింది. త్యగవసతే ఄతూన 
ళఙాాయి. శనాత్నమ ైన ళంఴభు ఖఱవసడు ఄనగస యఴాభునఔు అదియి ైనవసడు (ఄనాది) ఖనఔ 
బఖవసనడు ‘తృసర ఖాంఴః’.  
 

శ్రీ ఔఽవుద్తో్ బయదాాజ – ‘తృసర గ్’ ఄనగస ఄతునంటి్ఔంటె్ భుంద్ శఽషహుంఫడున చత్ణయగమకఫరషమ. తృసర ంచతి ఆతి 
తృసర గ్ ఫరహామ, శ ళంఴః శనాత్నో మశయ ఆతి తృసర గ్-ళంఴః. చత్ణయగమక ఫరషమన త్న ళంఴంఱో ఔయౌగిన 
శనాత్నడు ‘తృసర ఖాంఴః’. 
 

శ్రీ వససహవఠ  – ఄంచ్ - ఖతి ూజనయోః - వ లుళట్, ూజంచట్. ర - ఄంచ - కూాన్ = తృసర ంచ్ (తృసణితు 3.2.59). 
ఄనగస భుంద్ననవసడు. ళన్ - ఴఫదద  శంబకౌో  చ - ధాతుంచట్, గౌయయంచట్. రఔరఞషణ ఄంచతి-ఖచాతి, ళనతి-

ఴఫదమత ేశంఫషజత ేచ తృసర గ్ ళంఴః. రసజశంతో మతుశో  చయౌశో  ఈండేవసడు. ఎళతుయొఔక ఓననత్యం 
గొగస ధాతుంచిందో (ఙ ఫడుందో ) అమన ‘తృసర ఖాంఴః’. 
 

850. ళంఴళయధనః 
- ఫద్ధ ఱు, భుఔుో ఱు, తుత్యశయగఱు, దేళత్ఱు, త్న బఔుో ఱు, ఆఱయ ఄంద్రి శంతానాతూన ళఽదిధ ఙేసేవసడు. 
- జఖత్ణో న ళఽదిధతృ ందించవసడు (ళర్ధ - ్ంచట్). 
- శభమం ళచిానుడు జఖత్ణో న రిశభయోం ఙేసేవసడు (ళర్ధ - కండుంచట్). 

ఒం ళంఴళయధనామ నభః 
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శ్రీ బట్టు ఱ వసయకయ – శ్రీ బట్టు ఱు ఆంత్ఔు భుంద్ ఙ హన భూడు నాభభుఱన ఇ నాభ యళయణఱో 
శంక్ష్ుోయఙాయగ. 
847. శాధఽత్ః – ఫద్ధ జీళుఱఔంటే్ భననంగస, శాభ్ాళసహద్ధంగస, భషద ైఴాయయం ఖఱవసడు. 
848. స్సాశయః – భుఔుో ఱఔంటే్ భననంగస, ఎుడ శషజంగస, శ్లబనస్సూ నం ఔఱవసడు.  
849. తృసర ఖాంఴః – తుత్యశయగఱఔు ఔూడా అధాయమ ైనవసడు. 
850. ళంఴళయధనః – ై్న ఙ హన ఫద్ధజీళుఱు, భుఔుో ఱు, తుత్ణయఱు – ఇ భుఖుు యగ జీళుఱ ళంశ్సఱన 
ళఽదిధయఙేవసడు. ఇ భూడు యధాఱ ైన జీళుఱు ఄనబయంఙే కెైంఔయయయశభు (బఖళతేసవసనంద్భు) భరింత్గస 
ళరిధఱోడమే శ్రీ బట్టు ఱు రస్సో యంచిన ళఽదిధ . ఔనఔ బఖళంత్ణడు ళంఴళయధనడు. 
 

తుత్య సహద్ధశయ ళరోు  మః ళంఴం శంతాన ఱక్ష్ణమ్  
త్ం ళయధమతి మశ్సాస్  ళంఴళయధన ఈచయత ే

త్న బఔుో ఱన, జాే నఱన త్న శంతానభుగస భ్ాయంచి ళఽదిధతృ ందించవసడు ళంఴళయధనడు. 
 

శ్రీ నభయమళాాయగ. తియగవ ైమోయ 9.3.4 – దేళత్ఱు, తుత్యశయగఱు ముద్ఱ ైనవసయగ త్డఫడే భయట్ఱఱో 
బఖళంత్ణతు శో తిశో నానయగ. ఎంద్ఔంటే్ వసయగ బఖళంత్ణతు త్ఱచకొననుడఱయో  వసరి షఽద్మం 
అనంద్యళఴం ఄళుత్ణంది. వసరికూ భ్ోగసతునఙేా ఓవధభూ, అనందాతునఙేా తృసతూమభూ, జీయతాధాయభూ, 
అనంద్హేత్ణళూ అమనే ఄతు వసయంట్టనానయగ. 
 

ఆఱయ బఖళంత్ణతుకూ కెైంఔయయం ఙేమడంఱో నానాటి్కూ రళఽద్ధభయేియ అనందాతున భనం కోయగకోవసయౌ. 
 

శ్రీ ఔఽవుద్తో్ బయదాాజ – ళంఴం బకసో నామ్ ళయధమత ేఆతి ళంఴళయధనః. త్న బఔుో ఱఔు ళఽదిధతు ఙేఔూరఞావసడు 
ళంఴళయధనడు. 
 

శ్రీ ఴంఔయగఱ వసయకయ – ళఽధ్ - ్ంతృ ందించట్. ళంఴమ్ రంచమ్ ళయధమన్ ళంఴళయధనః. ళంఴభు, ఄనగస 
రంచభున ళఽదిధ ఙేమువసడు ళంఴళయధనడు. ‘తృసర ఖాంఴః’ నాభభు వసయకయఱో ఔూడా శ్రీ ఴంఔయగఱు 
‘ళంఴభు’ ఄనగస ‘రంచభు’ ఄనే ఄరసూ తున తీశకొనానతు ఖభతుంళచాన. 
 

శ్రీ శత్యశంధ తీయూ – రకీ్ష్ుత్ శంయక్ష్ణనే తృసండుఔుఱమ్ ళయధమతి ఆతి ళంఴళయధనః. రీక్ష్ుత్ణో న 
కసతృసడడందాారస ండళుఱ ళంశ్సతున ళరిధఱోజఞసహనవసడు ళంఴళయధనడు. 
 

శ్రీ ఫఱదేళ యదాయబూవణ – ళంఴం మదో ః ళయధమతి ఆతి ళంఴళయధనః మత్ర వట్ ంఙాఴత్ కోట్మః రధాన 
బూతా ఫబూళుః. మద్ళంఴం ళఽదిధకూ కసయణమ ైనవసడు ళంఴళయధనడు. 
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శ్రీ ఴంఔయగఱు భరొఔ ఄయూంఔూడా ఙ తృసయగ. ళర్ధ - చేద్నే - నయగఔుట్. రంచమ్ చదే్మన్ వస ళంఴళయధనః. 
శభమం ళచిానుడు జఖత్ణో న త్నఱో య్నం ఙేశకొనేవసడు ళంఴళయధనడు. 
 

త్న ఄళతాయ రిశభయహో  శభమంఱో శ్రీఔఽవణు డు మయద్ళళంఴభునఔూడా నాఴనం ఙేమడాతున శ్రీ 
రసధాఔఽవుశ్ససహో ర ఈదాషరింఙాయగ. 
 

 

(1) శీ్ర నయసహంషన్ ఔఽవుభయఙార ిఅంఖో యచనఔు ఆద ిత ఱుఖు ఄనవసద్భు.  
(2) బఖళదీు త్ శ్లో ఔభుఱ తాత్యయభు గీతా్రస్, గోయకూర్ రచయణనండు.  
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