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851. భాయబఽత్ 

భాయభున మోవేలసడు. జీళుఱకు భుకతోనొశగే భాయభున మోవేలసడు. బకుో ఱ యోగక్షేభభుఱు 
ళశ ించేలసడు. అనింతాది యూభుఱఱో జగతణో న మోవేలసడు. 

ఒిం భాయబఽత ేనభః 
 

‘భాయ’, ‘బఽత్’ అనే ర ిండు దభుఱు కే ధాతణళునిండి ళచాాయ. బఽ - ధాయణ తృత వణయో - ట్టు కొనట్, 
తుఱుుట్. భాయిం బిబరతో ఇతి భాయబఽత్. భాయభున మోవేలసడు భాయబఽతణో . 
 

శ్రీ బట్టు ఱ లసాఖ్ా – శ్రీ బట్టు ఱు జీళుఱకు శింఫింధిించిన అయథింఱో తభ లసాఖ్ాన కొనస్సగతించాయు. శవధఽతః, 
స్సవశాః, తృసర గవింఴః అనే ఇింతకు భుిందటి్ నాభాఱన కూడా శ్రీ బట్టు ఱు జీళుఱయింగస లసాఖ్ాాతుించాయు. 
శ్ర ీయశిష్సు ద్వవత శింరదామిం రకసయిం జీళుఱు భూడు యధాఱు. 

(1) ఫదధ జీళుఱు – శింస్సయఫింధింఱో చికుకకొననలసయు. 
(2) భుకో జీళుఱు – ఫదధజీళుఱు మోక్షాతున తృ ింది భుకుో ఱళుతాయు. లసయు అుడు శ్రీల వకుింఠింఱో ఉిండి 

బగళింతణతుకత తుతాక  ింకయాిం చేస్సో యు. 
(3) తుతా జీళుఱు – యర ుడ ఫదధ ఱు కసఱేద. అనాదిగస యభదింఱోనే ఉనానయు.  

ఫదధజీళుఱు ఆతమజఞా నిం దావరస బగళింతణతు తృ ింది భుకుో ఱుగస అయయా భారసతున బగళింతణడే ళశ స్సో డు 
గనక బగళింతణడు ‘భాయబఽత్’ అతు శ్రీ బట్టు ఱ లసాఖ్ా. 
భుకసో నాిం ఫింధ మోక్షాద ిభాయశా బయణాదిధ  శః 
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భాయబఽత్ శోళయుస్సాత్ కసయాతురసవష ఴకతోదః 
భుకతోభాయగింఱో రమాణ ించేలసరతతు శింస్సయఫింధనాఱనిండి లేయు చేస్సో డు. లసరతకత శవశవయూ జఞా నభు 
కఱుగజేస్సో డు. ఇట్టళింటి్ భాయిం ళశ స్సో డు కసఫటి్ు ‘భాయబఽత్’ అనఫడుతణనానడు. ఈ నాభభు శతృసో క్షరీ 
భింతరభు. కసయాతురసవషక ఴకతోతుశో ింది. ఒిం భాయబఽతే నభః. (శ్రీ క  ళఱా స్సయధి). 
 

శ్రీ య.య. రసభానజన్ గీత (9.22)నిండి ఉదాషరతించాయు. 
అననాాశిాింతో భాిం యయ జనాః యుాతృసశతే 
తేష్సిం తుతాాభిముకసో నాిం యోగక్షభేిం ళహాభాషమ్ 

యమేఴవయుడన వన ననన తుయింతయభు అననా బకతోతో చిింతన చేముచ, తుష్సకభభాళభుతో వేయించలసరత 
యోగక్షేభభుఱన నేనే ళశ ించదన. 
 

శ్రీ కఽవుదతో బయదావజ – భాయమ్ బకోయక్షామా బిబరతో ఇతి భాయబఽత్. బకుో ఱ యక్షణాభాయభున ళశ ించలసడు 
భాయబఽత్. 
 

శ్రీ య.య. రసభానజన్ – కకస్సరత భనిం ‘నభః’ అింటే్ చాఱు. ఇింక బగళింతణడు భన తుతు ెదదభాయింగస 
రతగణ ించి  దాతుతు ఎఱాగణఱా శపఱిం చేస్సో డు. ఇిందకు శ్రీ రసభానజన్ ఉదాషరతించినది: శ్రీ నభామఱవవయు. 
తియుల వమోయ 3.3.6 – తియులేింకట్తాో న్ కు ‘నభః’ అతు చ్డమే భన ఫాధాత.  భుగతయౌ ఫాధాత అింతా 
ఆమన బుజఞఱెవనింది. 
 

దరర ది ళస్సో ా షయణ శభమింఱో తనన కసతృసడభతు ఆమె శ్రీకఽవణు తు లేడుకుింది. అటి్కత ఆమన ఆమెన 
కసతృసడాడు గసతు దరర ది ఆకిీందన జీయతాింతిం శ్రీకఽవణు తు ల ింట్ాడుతూనే ఉింది. తన బకుో రసయౌకత తగతనింత 
శహామిం చేమఱేకతృత మానతు, ఆమె ఋణిం తీయుాకోఱేకతృత మాతు ఆమన భాయశో నే ఉనానడు. తనకు 
ఴయణాగతణఱ వనలసరతటో్  బగళింతణడు ఇింతటి్ ఫాధాత న తోిన ెట్టు కుింట్ాడననభాట్. 
 

శ్రీ ఴింకయుఱ లసాఖ్ా – అనింతాద ియూేణ బులో భాయమ్ బిబరతో ఇతి భాయబఽత్. అనింతణడు, (ఆదిళేవణడు)ళింటి్ 
యూతృసఱఱో బుళనభుఱ భారసతున బరతించేలసడు భాయబఽత్. 
 

శ్రీ శతాశింధ తీయథ – భాయమ్ భాయబూతమ్ ఫరహామిండమ్ కూయమయూేణ బిబరతో ఇతి భాయబఽత్. ఆదికూయమిం 
యూింఱో ఫరహామిండాతున మోవేలసడు భాయబఽత్. 
 

శ్రీ చినమమానింద – ఇకకడ ‘బరతించడిం’ అింటే్ క భతుఴహ తన తఱెవ ఫయుళున మోమడిం అనకోరసద. 
శకఱ జగతణో కు కసయణభు, దాతుతు నడిేలసడు బగళింతణడు. ఈ యధింగస ఆమన భాయబఽత్. 
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852. కథతిః 
లేదభుఱు, ురసణభుఱు శకఱ ళసశోరభుఱు, నాయదాదఱు ఎళతుగురతించి చ్తృసరణ భరతము కీరతోించారణ 
ఆమన. 

ఒిం కథితామ నభః 
 

కథ్ - లసకా రఫింధే - చ్ుట్, యతుహించట్. కథితణడు - చ్ఫడినలసడు. 
 

శ్రీ బట్టు ఱ లసాఖ్ా – కథతిః ఉకోః ళక్షాభాణ గుణళతోమా శయవళసవేో రవణ. ఇటి్ళయకూ చ్హనయ, ఇింక 
చ్ఫో యయయ అయన అతున గుణభఱిందన ఆమన రతూయుతవభు గురతించి శకఱ ళసశోరభుఱిందన 
చ్ఫడినది గసన ఆమన కథితణడు. ఇిందకు శ్రీ బట్టు ఱు ‘జితింతే శో తి’ (1.7)నిండి ఉదాషరతించాయు. 
ళచశమ్ లసచామ్ ఉతోభన్. శకఱ దాఱు (యీతణఱు, శమఽతణఱు) ఆ ఉతోభుతు గురతించే కీరతోశో నానయ. 
 

శ్రీ తియుభయఴమాఱవవయు. తియుచాింద. 11 – లేదభుఱ యభ గభాభు తూలే. యఫరషమభతు లేదభుఱు 
చ్హింది తూ గురతించే. భాట్ఱఱో చ్రసతు దిళారకసఴభు తూలే. తూళు శఽఴహుించిన ఫరషమయయ లేదభుఱ 
స్సమింతో శఽఴహుకసరసాతున తుయవశ శో నానడు. ఆ ఫరషమ కూడా తునన భాట్ఱఱో ఏభాతరిం ళరతుించఱేడు. 
 

శ్రీ నభామఱవవయు. తియుల వమోయ 3.1.10 – నావహోకుఱకు అగుహించతుయ, తూ బకుో ఱకు త్యచిముననయ అయన 
నాఱుగు లేదభుఱ స్సయభు తూలే. 
 

శ్రీ ఴింకయుఱ లసాఖ్ా – లదేాదభిిః అమమకే ఏళ యతవేన కథిత ఇతి కథతిః; శర  వరవేద్వః కథిత ఇతి లస కథితః. 
ఆమనే యఫరషమభతు లేదాదఱు చ్ఫుతణనానయ. భరతము లేదభుఱు ఆమననే కీరతోశో నానయ. కనక 
ఆమన కథితణడు. ఇిందకు శ్రీ ఴింకయుఱు అనేక రభాణభుఱు ఉదాషరతించాయు.  
 

కఠణతువతణో  2.15 – శరవే లేదా మతదమ్ ఆభనతోు.  శకఱ లేదభుఱు ఆమన దభున 
(యభదభతు) చ్ఫుతణనానయ. 
గీత 15.15 – లేద్వఴా శర  వయషమళే లేదాః లేదానోకఽత్ లదేయదేళచాషమ్. లేదభుఱ దావరస 
త్యౌవహకోదగతనలసడన, లేదాింతకయోన, లేదజాుడన కూడా నేనే. 
బయవాత్ ురసణభు 132.95 – లేద ేరసభామణ ేుణేా  భాయత ేబయతయషబ అదర భధేా  తథాచాऽంింత ేయవణు ః 
శయవతర గమీత.ే ఒ బయతళింఴ ళేవీణు డా! లేదభుఱు, యతర రసభామణభు, భాయతభు, యట్తునింటి్ఱో 
అతునింట్ా అింతట్ా శ్రీభహాయవణు లే కీరతోింఫడాా డు. 
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కఠణతువతణో  3.9 – స్త ధవనః యభాతృత నతి తద్ యష్తు ః యభిం దమ్. (శక్షమమైెన ఫుదిధయయ స్సయధిగస కయౌగత, 
కఱళెభుళఱ  భనశసన అదుఱో ఉించకొనన) అతన భాయగిం చిళరతళయకూ చేయుకుింట్ాడు. అదే 
యవణు ళుయొకక యభదభు. 
 

ఇతయ లసాఖ్ాాతఱు ‘కథితః’ అనగస ‘పఱాతులసరతచే కీరతోింఫడినలసడు’ అనే అయథింఱో లసాఖ్ాాతుించాయు. 
 

శ్రీ కఽవుదతో బయదావజ – నాయద లసయ్మకత రబఽతిభిః శింకయోీత మళల యస్సో యతావత్ కథతిః. నాయదడు, లసయ్మకత 
ళింటి్లసరతచే కీరతోింఫడిన యస్సో యమైెన మఴశస కఱలసడు కథితణడు. 
 

శ్రీ శతాశింధ తీయథ – కథితః శద్-ఆగమెైః రతితృసదతిః. ఆగభభుఱచే చ్ఫడినలసడు కథితణడు. 
 

శ్రీ శతాదేలో లసవహవు  –  

యవణు రతహ ఱోక ేకథితః ురసణః తస్సానోమ్ ఆతృత నతి న లసగ్ ళచణభిః 
తస్సమత్ శనాదనే చ ళయోభానా లసగవహో  ళకుోు మ్ రతిజనో  తుష్సు  

బగళింతణతు భాట్ఱఱో చ్ఱేభు. లేదాదఱు కూడా ఆమనన ూరతోగస ళరతుించఱేకతృత తణనానయ. 
ఆమనన శో తిించడాతుకే భనకు భాటో్డే ఴకతో ఉననది. ఆమనే కథితణడు (చ్దగతనలసడు), దయశతణడు 
(అింతా చవేలసడు. అింతట్ా అమనన చవేిందకే భనకు చు ఉననది), ఴళీణుడు, శయశనడు, 
యూుడు, ఘ్ాాణుడు.... 
 

853. యోగ ీ

- అస్సధాయణ, అతిభానవ ఴకుో ఱు, అఴెటుఴవయాభుఱు శభఽదిధగస, రతూయుభుగస గఱలసడు. 
- యోగస్సధనదావరస ఎయుగదగతనలసడు. 
- ఘ్ట్నాఘ్ట్న శభయుధ డు. యశయ ళాతిరేకమైెనలసతుతు కూడా జోడిించే యోగీఴవయుడు. 
- తన చితోింెవ శింూయుమైెన తుమింతరణ గఱలసడు. 
- బకుో ఱ కోరతకఱన తీరతా లసరతతు ఏకిం చేవేలసడు. 

ఒిం యోగతన ేనభః 
 

3ళ ళలో కభుఱో ‘యోగః’ నాభభు, ఈ ళలో కింఱో ‘యోగ’ీ నాభభు ళచాాయ. 
3ళ ళలో కభు. 18ళ నాభభు. యోగః – యోగణ యోగయదాింనతేా రధానుయుఴఴేవయః 
91ళ ళలో కభు. 853ళ నాభభు. యోగీ – భాయబఽత్ కథతిో యోగ ీయోగఴీః శయవకసభదః 
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ఈ నాభభుఱ దభుఱకు భూఱధాతణళు ‘ముజ్’ అనగస కఱయక, ఏకభగుట్. అభయకోఴభుఱో 
‘యోగః’ అనన దభునకు (3.3.22) ‘యోగః శనానషః ఉతృసమ ధాాన శింగతి భుకతోఴహ’ అతు అనేక అరసథ ఱు 
చ్తృసయు. 18ళ నాభభు యళయణఱో చ్హన అరసథ ఱ స్సరసింఴభు ఇకకడ భయె ఇళవఫడిింది. 
 

యోగః - ఉతృసమభు (శ్రీ బట్టు ఱు) – భుకతో తృసర హోకత ఏక  క శవతింతర స్సధనభు బగళింతణడు. 
యోగః - ఉతృసమభు (శ్రీ శతాశింధ తీయథ) – బళతయణోతృసమభు బగళింతణడే. 
యోగః - ఉతృసమభు (శ్రీ కఽవుదతో బరసవజ) – కోర కఱు తీయుట్కు తియుగుఱేతు ఉతృసమభు బగళింతణడే. 
యోగః - ఏకభగుట్ (శ్రీ ఴింకయుఱు) – యోగస్సధనళఱన తృ ిందఫడులసడు బగళింతణడు. 
యోగః - ధాానభు, శమైెకాత (శ్రీ ఫఱదేళ యదాాబూవణ) – యోగధాానభుళఱన బకుో ఱు బగళింతణతుఱో 
య్నభళుతాయు. 
యోగః - ధాానభు (శ్రీ శతాశింధ తీయథ) – యోగుఱచే ధాాతుింఫడులసడు బగళింతణడు. 
యోగః - ధాానభు (శ్రీ చినమమానింద) – ధాానభుళఱన, శభతవభాళభుళఱన త్యౌమఫడులసడు 
బగళింతణడు. 
 

ఇక రశో త నాభభ ‘యోగీ’ గురతించి – 

 

శ్రీ బట్టు ఱ లసాఖ్ా –  

ముజాత ేఅనేననే ఇతి యోగః, అఘ్ట్ితాయథ ఘ్ట్నమ్ భహారభాళః 
శ అశా అతిఴయయన తుతాయోగేన, శయవమ్ ఏతత్ శింభాళమతి ఇతి యోగ ీ

‘యోగభు’ అింటే్ కఱుుట్. జయుగతులసతుతు జరతహించేలసడు యోగత. కూడతులసతుతు కూయాడభు, ఱేతులసతుతు 
తృ ిందడభు – ఇఱాింటి్లసతుతు అతిఴమింగస శింబయింజేవే గుణభు కఱలసడు యోగత. 
 

ఇింతకుభుింద నాభభుఱు రతశ్రయౌవోే బగలసనతు ఘ్ట్నాఘ్ట్న స్సభయధయిం అళగతభళుతణింది. 
కూడతులసతుతు కూయాగఱ శింూయుఴకతోభింతణడు ఆమన. ఆమనఱో అఴెటుఴవయాభుఱు శింూయుింగస ఉనానయ. 
కనకనే ఆమన అణుళు (చిననలసడు), ఫఽషత్ (ెదదలసడు), కఽఴః (శననతులసడు), శథ ఱుడు (ఱాల వనలసడు), 
గుణబఽత్, తుయుగ ణుడు, భహాతణమడు. ఇఱా కనక బగలసనతు ‘యోగత’ అతు కీరతోచళచాన. 
 

యోగణషాఘ్ట్తిాయథశా ఘ్ట్నిం తనే శరసవ 
మస్సావహో  తుతాశింఫింధః శ యోగ ీరతకరీతోతః  
‘యోగభు’ అింటే్ కూడతులసతుతు కూయాడభు, ఱేతులసతుతు తృ ిందడభు. అట్టళింటి్ గుణభుతో ఎడత్గతు 
(తుతామైెన) శింఫింధభు కఱలసడు యోగత. (శ్రీ క  ళఱాస్సయధి). 
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శ్రీ ఴింకయుఱ లసాఖ్ా – యోగః జఞా నమ్, తనే వళ గభాతావత్ యోగీ. యోగభు అనగస జఞా నభు. జఞా నభు దావరస 
భాతరమే తృ ిందఫడులసడు యోగత. ఈ లసాఖ్ా అద్వవత వహదాధ ింతాతుకత అనగుణింగస ఉననదతు గశీ ింళచాన. 
యశిష్సు ద్వవతింఱో భాతరిం బగింతణతు బకతోయోగభు ఱేదా రతోి దావరస తృ ిందళచాన. ఇిందకు జఞా నభు, 
కయమఱు స్సధనభుఱు భాతరమే.  
 

శ్ర ీరసధాకఽవుళసవహో ర – యయధ యవమాఱెవ తగుఱుకొనే చితాో తున అింతయుమఖ్ిం చేవే రకతమీయయ యోగభు. అఱా 
చితోళఽతోి  తురణధిం దావరస బగళింతణతు తృ ిందళచాన.  
 

శ్రీ శతాదేలో లసవహవు  – ముజాత ేశింఫింధాత ేఇతి యోగ.ీ కయౌహ ఉించేలసడు యోగత. యోగ  యుాకోమ్ చ ఇదమ్ 
ఴరయీమ్ యోగ.ీ శకఱమ్ చ యఴవమ్ యశయమ్ ఫదధమ్ యోగ.ీ ఏవ చ యోగయూతృత  గుణో బగళతో యవణు రేళ 
శయవతర లసాోః. యఴవభుఱో అతునింటి్తు కటి్గస కయౌహముించగఱలసడు యవణు లొకకడే గనక ఆమన యోగత. 
 

శ్రీ ఴింకయుఱు చ్హన భరొక లసాఖ్ా – యోగః శభాధఃి, శ శ  స్సవతమతు శయవదా శభాధతేో  స్సవతామనమ్ తనే 
లస యోగ.ీ యోగభనగస శభాధి. తన ఆతమన ూరతోగస తన అధీనింఱో ఉించకొననలసడు యోగత. 
 

శ్రీ చినమమానింద – యోగభనగస చితోళఽతోి తురణధభు. బగళింతణడు తన భనశన ూరతోగస తన అధీనింఱో 
ఉించకొనన యోగత. 
 

శ్రీ కఽవుదతో బయదావజ – యోజమతి శవజనాన్ తదభీఴేున ఇతి యోగీ. బకుో ఱు కోరతనలసటి్తు రస్సదిించి లసరతతు 
ఏకిం చేవేలసడు యోగత. 
 

854. యోగఴీః 
- యోగుఱిందరతకత రబుళు. 
- యోగభున న యలేయుాలసడు. 
- అింతటి్తూ కయౌహ ఉించేలసడు. 

ఒిం యోగీళసమ నభః 
 

శ్రీ బట్టు ఱ లసాఖ్ా – శ్రీ బట్టు ఱు ‘శవధఽతః’ (847ళ) నాభభునిండి భూడు యకసఱ జీళుఱుయింగస 
లసాఖ్ాాతుించాయు. ఈ నాభభు ‘యోగఴీః’ లసాఖ్ా కూడా అఱాగే కొనస్సగతించాయు. బగలసనడు యోగుఱిందరతకీ 
రబుళు. ఫదధజీళుఱభధా నననలసరతఱోన. శనకసది భహాతణమఱఱోన కూడా యోగస్సధనన శపఱిం చేవహ 
లసరతకత శ్రీల వకుింఠభు తృసర హో ించేఱా చేస్సో డు. యోగఴీః శనకసదనీాిం యోగతనాిం ధయా ఉచాత.ే ఇిందకు శ్రీ బట్టు ఱు 
యవణు ురసణింనిండి ఉదాషరతించాయు. శనిందాదనీ్ అ-కఱమష్సన్ భుతూన్ చకసయ బూమః అతి యతరమ్ 
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దమ్.  కఱమవయశ తణఱ వన శనకశనిందనాది భునఱకు అతియతర యభదభున (శ్రీ ల వకుింఠభున) 
తృసర హో ింజేవహనలసడు యోగీయడు. 
 

శ్రీ య.య. రసభానజన్ శ్రీ నభామఱవవయు తియుల వమోయ తృసయయభు (8.3.10)న ఉదాషరతించాయు. తుజమైెన 
తశస, బకతో కసయణించేత జఞా నదఽఴహుతు స్సధిించిన శనక శనిందనాది భునఱు, బగళింతణతు అరతభుత 
దిళాభింగల గుణాఱన తతుయతీరస అనబయించి ఆనిందిించిన భుకుో ఱు, శింస్సయబమిం ఇశభింత్వనా ఱేతు 
తుతణాఱు – యయిందయూ ఆమనన ఆనిందయళయఱ వ వేయస్సో యు. ఇకకడ భుభుక్షుళుఱు, భుకుో ఱు, తుతణాఱు 
అనే భూడు యధాఱ జీళుఱగురతించి చ్ఫడిింది. 
 

శ్రీ ఴింకయుఱ లసాఖ్ా – యోగుఱఱో ళేవీణు డు యోగీయడు. స్సభానాయోగుఱు కొిందయు యఘ్నభుఱ కసయణింగస 
తభ యోగస్సధననిండి ఎడఫాట్ట చ్ిందతణింట్ాయు (యోగబరవణు ఱళుతణింట్ాయు). కసతు ఆతమతతవభున 
రతూయుభుగస న రతగతన శ్రీషరత తన శవయూతృసనిందభునిందే తుభగునడ్వముిండున. కనక ఆమన 
యోగీయడు. 
 

శ్రీ కఽవుదతో బయదావజ – కయమయోగుఱు, జఞా నయోగుఱు, బకతోయోగుఱు – అిందయూ ఆమననే ధాాతుింతణయు, 
ూజిింతణయు. కనక బగళింతణడు యోగీయడు. గీత (6.47)నిండి శ్రీ బయదావజ ఉదాషరతించాయు. 
యోగతనాభహ శరవేష్సమ్ భదగతనేాింతరసతమనా 
ఴీదాధ లసన్ బజత ేయో భాిం శ మ ేముకోతమో భతః 
యోగుఱిందరతఱోన ఴదీాధ లుల వ, అింతరసతమన నామిందే ఱగనభృనరతా, అనగస బకతో యళసవశభుఱతో 
తుఴాఱమైెన, దఽఢమైెన అననాభాళభుతో నామిందే వహథయమైెమునన భనోఫుదిధయూ అింతఃకయణభున గయౌగత 
తుయింతయభు ననేన బజిించలసడు నాకు యభళేవీణు డు. (యోగుఱఱో ఉతోభమైెనలసయు ఆమననే ధాాతుస్సో యు 
అతు ఇకకడ గశీ ించాయౌ). 
 

శ్రీ చినమమానింద – యోగత అనగస శింస్సయభధాింఱో ఉిండి కూడా ఐశ కభుఱ వన ఫింధాఱకు అతీతింగస 
ఉిండేలసడు. ఈ యధింగస చవోే బగలసనడే యోగీఴవయుడరతాడు. 
 

శ్ర ీశతాశింధతీయథ చ్హన అయథిం కొింత భిననింగస ఉింది. యోగతనామ్ శమ్ (శఖ్మ్) మస్సమత్ ఇతి యోగఴీః. 
ఎళతు ళఱన (ఎళరతతు ధాాతుించడిం ళఱన)  యోగుఱు యభశఖ్ిం అనబయస్సో రణ అతడే యోగీయడు. 
 

శ్రీ లసవహవు  ‘యోగభు’ అింటే్ ‘కఱయక’ అనన అయథింఱో లసాఖ్ాాతుించాయు. అింతటి్తూ కయౌహ ఉించేలసడు 
యోగీయడు. ఉదాషయణకు అనేక భాగసఱన కయౌహ ఴరీయింగస తుచేయించలసడు. గషీనక్షతరా ది 
ఫరహామిండభుఱన కయౌహ జగతణో న తుయౌహముించేలసడు యోగీయడు. 
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855. శయవకసభదః 
అతున కోరతకఱన తీరేాలసడు. 

ఒిం శయవకసభదామ నభః 
 

శరసవన్ కసభాన్ దదాతి ఇతి శయవకసభదః. కోరతనలసతునతునింటి్తూ రస్సదిించేలసడు శయవకసభదడు. 
 

శ్రీ బట్టు ఱ లసాఖ్ా – అణ భాది వహదధ ఱు మోక్షతృసర హోకత అళరణధాఱు అగుగసక. అయనా శరే అఱాింటి్లసతుతు 
కూడా యోగుఱకు రస్సదిించేలసడు శయవకసభదడు. అనగస బకుో ఱు భుకతోభాయగింనిండి చయౌించి, 
స్సభానామైెన శఖ్ాఱు, వహదధ ఱు కోయుకుింటే్ గనక లసతుతుకూడా బగళింతణడు రస్సదిస్సో డు. 
అణ భాదనీ్ శయవకసభాన్ యోగశఖయౌత యోగతనామ్ 

అనోరసమతమా భుకేోః దదత్ స్సాత్ శయవకసభదః 
ఏ కసయణించేతనయనా యోగబరవణు ఱయనటి్కీ లసరతకతకూడా యోగపఱింగస అణ భళింటి్ వహదధ ఱన 
రస్సదిించేలసడు గనక బగలసనడు శయవకసభదడు. ఇిందకు శ్రీ బట్టు ఱు గీత (6.41)నిండి ఉదాషరతించాయు. 
తృసర ాుణాకఽతాిం ఱోకసనఴహతావ ళసఴవతీః శభాః 
యచీనాిం శ్రీభతాిం గశే ేయోగబరష్తు ऽభిజఞమత ే

యోగబరవణు డు ుణాాతణమఱు తృ ింద ఱోకభుఱన, అనగస శవరసగ ది ఉతోభ ఱోకభుఱన తృ ింది, ఆమా 
ఱోకభుఱఱో ెకుక శింళతసయభుఱు గడహ, హద యతణర ఱ వన శింననఱ గఽషభున జతుమించన. 
 

శ్రీ ఴింకయుఱ లసాఖ్ా – ఫరషమశతరభు (3.2.38)ఱో ‘పఱభత ఉతేో ః’ అతు ఉింది. ఏ యధమైెన యోగభునకు 
కసతూ, రమతానతుకత కసతూ తగు పఱభుఱు ఇచేాలసడు బగళింతణడు భాతరమే. కనక ఆమన 
శయవకసభదడు. 
 

శ్రీ కఽవుదతో బయదావజ భాగళతభు (2.3.10)నిండి ఉదాషరతించాయు. 
అకసభః శయవకసమో లస మోక్షకసభ ఉదాయధఃీ 
తీలేరణ బకతోయోగనే మజతేా ుయువమ్ యమ్ 

ఏ యధమైెన కోర కఱు ఱేతులసడు, అనేక కోర కఱుననలసడు కూడ, భరతము తగు జఞా నభు స్సధిించి మోక్షభుెవ 
ఇవుభుననలసడు కూడ, తీళరమైెన బకతోతో యభుయువణతు ూజిింళఱ న. అనగస, ధరసమయథకసభమోక్షాఱఱో 
లేతుతు ఆశిించినాగసతు భనిం శయవకసభదడ్వన ఆ దేళదేళునే ూజిింళఱ న. స్సభానా పఱాఱకోశిం 
అనాదేళతఱన ూజిించడిం గురతించి యకభషరతష రీక్షితణో నకు యళరతించిన హద చిళయఱో ఇఱా చ్తృసడు. 
 

శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో ర ఛాిందోగణాతువతణో  (4.5.3)నిండి ఉదాషరతించాయు.  
ఏవ ఉ ఏళ లసభతూరవే శరసవణ  లసభాతు నమతి 
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శరసవణ  లసభాతు నమతి మ ఏళిం లదే 

తననాఴీయించినారతకత శకఱ యభాఱన రస్సదిించే ఆమనే లసభతు. ఇకకడ ‘లసభతు’ అనే దభు 
లసభతూతవభు (శవ ఆశిీతేవణ ళలబన తృసర కతవమ్ - ఆశిీతణఱకు యబభుఱతుచేా గుణభు)న శచిించనతు 
శ్రీ ఎన్.ఎస్. అనింతయింగసచాయా యళరతించాయు. ‘శరసవణీ లసభాతు నమతి’ అతు ర ిండుభాయుో  ళచిాింది. క 
యవమాతున భరతింత దఽఢింగస చ్డాతుకత లేదరతభావఱో ఇఱా ర ిండుభాయుో  చ్ఫుతాయు. 
 

32ళ ళలో కిం 299ళ నాభభు ‘కసభరదః’ కూడా ‘శయవకసభదః’ఱాింటి్ భాలసనేన కయౌగత ఉింది – కసభహా 
కసభకఽత్ కసనోః కసభః కసభరదః రబుః.  
 

856. ఆఴభీః 
యళసీింతినొశగులసడు. ఆఴమీభుచాలసడు. 

ఒిం ఆఴభీామ నభః 
 

ఴభీు - తవహ ఖ్ేదేచ - కవుడుట్, అఱవహతృత ళుట్; ఆఴభీ - యళసీింతి తృ ిందట్, యరసభభు తృ ిందట్. 
 

శ్రీ బట్టు ఱ లసాఖ్ా – ఇింతకుభుింద ‘శయవకసభదః’ యళయణఱో శ్రీ బట్టు ఱు యోగబరవణు ఱ వనలసరతతు కూడా 
బగలసనడ్ఱా అనగశీ స్సో డో  చ్తృసయు. ఈ నాభిం ‘ఆఴభీః’ యళయణకూడా అదే భాళింఱో స్సగతింది. తతో 
యళఽతా శభిక్ష యయదేా వణ ల వవుళ గఽశవేణ తషే్సమ్ యళసీింతి శతేణః ఆఴీభః.  
 

తేష్సింతణ యోగబరష్సు నాిం శతేణర  వవుళ శదమశ 
శభిక్ష యయదేా వణ యళసీింతరేసఴభీ శమఽతః 
యోగబరవణు ఱ వనలసయు ఆ యధింగస శఖ్ాఱు అనబయించి, అనింతయిం ఆధాాతిమకయదాాలేతోఱ వన ల వవుళుఱ 
గఽహాఱఱో భయె జతుమస్సో యు. అింటే్ ఇకకడ ఉతోభజనమళఱన లసరతకత భోగఱాఱశతనిండి యరసభిం ఱభిించి, 
తిరతగత యోగస్సధనన కొనస్సగతించే అళకసఴిం ఱభిశో ింది. ఇదే లసరతకత ఆఴమీభు. బగళింతణతు తృసళన దిళా 
చయణాఱన ధాాతుించటే్ ఆఴభీభు. 
 

శ్రీ నభామఱవవయు తియుల వమోయ తృసయయిం (10.1.2)ఱో ఇదే భాళిం చ్ఫడిింది.  
 

శ్రీ ఴింకయుఱ లసాఖ్ా – ఆఴభీతావత్ శరవేష్సమ్ శింస్సయ అయణేా  బరభతామ్ యఴభీ స్సథ నతావత్  ఆఴీభః. 
శింస్సయభనే అయణాింఱో దారతతహ తియుగుతూ దఃఖ్ాతుకత ఱోఫడిన జీళుఱకు యళసీింతినొశగులసడు గనక 
బగలసనడు ‘ఆఴభీః’. 
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శ్రీ కఽవుదతో బయదావజ కూడా ఇదే అయథిం చ్తృసయు. బలసట్లసామ్ బరభతామ్ శరవేష్సమ్ బకసో నామ్ యఴభీ 
దాయతావత్ ఆఴభీః.  
 

శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో ర – శింస్సయభనే అడయఱో డితణఱ వనలసరతకత యయధదఴఱఱో లసనరశథభు, శనాాశభు, తుదర, 
శభాధి, చిళయకు మోక్షభు ళింటి్ యళసీభభుఱన రస్సదిించలసడు ‘ఆఴభీః’. 
 

శ్రీ శతాశింధ తీయథ – న యదాత ేఴమీో ఏష్సమ్ త ేఅ-ఴభీా భుకసో ః, తషే్సమ్ అమమ్ స్సవభు ఇతి ఆఴీభః. ఴభీ 
ఱేతులసరతకత రబుళు ‘ఆఴభీః’. అనగస బగళింతణతు దాశఱకు ఴభీముిండద. 
 

శ్రీ యఘ్ునాథ తీయథ – తతవస్సయభు (ఫఽషత్ శషశర ఆధాయింగస) అ-శింమక్, ఴభీాత-ేతాత,ే గూషాత ేఇతి 
ఆ-ఴీభః. తనన తాన చకకగస భయుగుయచకొతుముిండులసడు (అనగస త్యౌమరసతులసడు) ‘ఆఴభీః’. 
 

శ్రీ శతాదేలో లసవహవు  – ఆఴభీానేో  కరసమనయూమ్ యోతుమ్ తృసర మ ఏన ఇతి ఆఴీభః. ఎళతు కసయణింగస 
జీళుఱు తభ కరసమనస్సయభు జనామది కవుభుఱు అనబయస్సో రణ, ఎళతు కసయణింగస తాశఱు అనేక 
ఴభీఱకోరతా ధాానాదఱు కొనస్సగతస్సో రణ అతడు ‘ఆఴభీః’. భుగతయౌన లసాఖ్ాాతఱు ‘ఆ’ అనే రతామాతున 
‘ఴభీ’కు ళాతిరేకమైెన భాలసతున ఇచేాఱా లసాఖ్ాాతుించాయు. కసతు శ్రీ లసవహవు  భాతరిం ‘ఆ’ అనే రతామాతున 
‘ఴభీ’కు భరతింత ఫఱాతున చేకూరేా అనే అయథింఱో లసాఖ్ాాతుించాయు. 
 

857. ఴభీణః 
- అింతరసమిం ళఱన ఆగతతృత యన యోగసతున భయుజనమఱో కొనస్సగతించేఱా చేవేలసడు. 
- యలేకశీనఱకు (శింస్సయ) తాభు కయౌగతించేలసడు. 
- నయనారసమణాళతాయింఱో ఱోకశ తింకోశిం తశసన ఆచరతించినలసడు. 
- శనాాశఱకు ఆధాయమైెనలసడు. 
- శో తణఱ భూఱింగస త్యౌమళచేాలసడు. 

ఒిం ఴభీణామ నభః 
 

ఴభీాత ేఇతి ఴభీణః. ఴభీుించేలసడు ఱేదా ఴభీుింజేవేలసడు ఴభీణుడు. 
 

శ్రీ బట్టు ఱ లసాఖ్ా – యోగస్సధకుఱకు బగళింతణడు చేవే శహామిం యింగస 853ళ నాభిం ‘యోగ’ీనిండి 
శ్ర ీబట్టు ఱు లసాఖ్ాాతుించాయు. యోగ,ీ యోగఴీః. శయవకసభదః, ఆఴభీః. రశో త నాభభు ‘ఴీభణః’ లసాఖ్ాన 
కూడా శ్రీ బట్టు ఱు అదే రీతిఱో కొనస్సగతించాయు. అనామావనే ఴీభాత ేఇతి ఴభీణః. క జనమఱో ఆగతతృత యన 
యోగస్సధనన భరొక జనమఱో కొనస్సగతించడాతుకత అళకసఴిం కయౌగతించేలసడు ఴభీణుడు.  
అక్షణీ ూయవ శింస్సకర  ః జనామనబలనే చ 
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ఴభీాతऽేబాశాతऽేతేరతి ఴభీణః రతకీరతోతః 
ఈ యకింగస (యోగభునకు అింతరసమిం కయౌగత) భరొక జనమన తోిన బకుో ఱకు ూయవజనమ శింస్సకయిం 
ఉింట్టింది. గతజనమఱో ళదియౌలేవహన యోగభున ఈ జనమఱో అబావహస్సో యు (శ్రీక  ళఱా స్సయధి). ఇఱా 
స్సధాభయయాఱా చేవేలసడు గనక బగళింతణతు ఴభీణుడతు కీరతోస్సో యు. 
 

ఇిందకు శ్రీ బట్టు ఱు గీత (6.43)నిండి ఉదాషరతించాయు. 
తతర శింఫుదిధ  శింయోగిం ఱబత ేతృౌయవదశే కమ్ 

మ తత ేచ తతో బూమః శింవహదరధ  కుయునిందన 

అచట్ (యోగత కుట్టింఫభున ుటి్ున హద) ూయవదేషభున స్సధిించిన ఫుదిధశింయోగభున అనగస 
శభఫుదిధయూ యోగశింస్సకయభుఱన అతడు శఱబభుగనే తృ ిందన. ఒ కుయునిందన! ఆ ఫుదిధ  శింయోగ 
రఫాళభున అతడు భయఱ యభాతమ తృసర హో  వహదిధించట్క   భనటి్కింటె్న అధిక స్సధన చేమున. 
 

శ్రీ ఴింకయుఱ లసాఖ్ా – అయలకేతనః శరసవన్ శింతామతి ఇతి ఴభీణః. యలేకభు ఱేతులసరతతు (శింస్సయ) తాభు 
అనబయించేఱా చేములసడు ఴభీణుడు. 
 

శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో ర యళయణ – భుకతోకొయకు శర  న భాయగభు కతుహశో నానగసతు చాఱాభింది ఆ భారసగ తున 
అనశరతించకుిండా యవమఱోఱుఱు అళుతాయు. అఱాింటి్లసరతకత జనమ, కయమ, కయమపఱభుళింటి్ శింస్సయతాతృసఱు 
తళు. ఇఱా లసరతతు (అయలేకుఱన) తహింజేవేలసడు ఴభీణుడు. 
 

శ్రీ చినమమానింద యళయణ – ఆఴ, మోషభు, యవమఱోఱత ళింటి్ లసతుకత ఱోఫడే జనఱకు చిళరతకత 
బింగతృసట్ట, అళసింతి, దఃఖ్భు కఱుగుతాయ. ఇఱాింటి్ నాామాతున అభఱుయచే శ్రీభనానరసమణుడు 
ఴభీణుడు. 
 

శ్రీ కఽవుదతో బయదావజ ‘ఴభీ’ అనే గుణాతున బగలసనతుకే ళరతోించేఱా లసాఖ్ాాతుించాయు. ళసీ భమతి తస్ 
చయతి నయనారసమణ యూేణ ఱోకశింగహీామ ఇతి ఴీభణః. ఱోకయక్షణాయథమైె నయనారసమణాళతాయింఱో 
తీళరభన తశసన (ఴభీన) ఆచరతించినలసడు ఴభీణుడు.  
 

శ్రీ శతాశింధ తీయథ – ఴభీణాః శనాావహనః అశా దాశతవేన శతోు ఇతి ఴభీణః. ఴభీణుఱనగస శనాాశఱు. లసయు 
బగళింతణతు దాశఱ వ ఉిందయు. అఱా కసకుింటే్ శనాాశఱకు ఉతుకత ఱేద. కనక బగళింతణడు ఴభీణుడు. 
 

శ్రీ యఘ్ునాధతీయథ (తతవస్సయభు) – 

ఴభీతోు జఞనతోు అననే ఇతి ఴభీణమ్ శో తిః 
శో తిభాన్ శో తి యవమః ఴభీణః. 
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శో తణఱు అమన గురతించే చ్ఫుతణననయ. ఆమన శో తణఱదావరస త్యౌమళచాచనానడు. కనక ఆమన 
అనగస బగళింతణడు ఴభీణుడు. 
 

58. క్షాభః 
- క్షమమైెన యూిం గఱలసడు. బూభాాదఱు అింతభయయా శభమింఱో ింట్రతగస, దయింగస రకసశిశో నన 
ధర ళనక్షతరభు. 
- భయె యోగసభిభుఖ్ఱ వన యోగబరవణు ఱన క్షభుించి, లసరతకత స్సపఱాతన కఱుగజేవేలసడు. 
- రలమకసఱింఱో క్షయించి (ింట్రతగస భుగతయౌ) ఉననలసడు. 
- రలమకసఱింఱో జగతణో న క్షీణిం చేవహ భూఱవహథతికత తీవహకొతు ల ఱళెలసడు. 
- బగళింతణడు యఴవింఱోన, యఴవిం బగళింతణతుఱోన అింతరీోనింగస దాగతముిండ్న. 
- అింతా (రలమ) కసఱింఱో శకఱభునకు తులసశస్సథ నభు (క్షామతి - తుళవహించన). 
- యఴవభున అతున షింగుఱతోన శఽజిించినలసడు (క్షా+భానే = బూభు+ఴఫదభు). 
- రసక్షశ శవభాళభు కఱలసరతతు అదుఱో ెట్టు లసడు (క్షా+భుళతే). 
- శ్రీళరసహాళతాయభుఱో బూభుతు (క్షభన) ధరతించినలసడు. 
- గణళుఱ దారతఱో అళరణధభుఱన తొఱగతించలసడు (క్షమ్+ఆభ). 
- ఎింతో ఒహకతో శశ ించలసడు (క్షభ - శషనభు). 

ఒిం క్షాభామ నభః 
 

ఈ నాభభు ర ిండుభాయుో  ళశో ింది. 
47ళ ళలో కభు. 444ళ నాభభు. క్షాభః – నక్షతరనేభుః నక్షతీర క్షభః క్షాభః శభూషనః 
91ళ ళలో కభు. 858ళ నాభభు. క్షాభః – ఆఴీభః ఴభీణః క్షాభః శరణు  లసములసషనః 
ఈ నాభభున అనేక భూఱఴఫాద ఱయింగస లసాఖ్ాాతఱు యళరతించాయు. 
క్షి –క్షయయ – క్షీణ ించట్, తగుగ ట్. 
క్షి – శ ింస్సమామ్ – ఫాధిించట్, నాఴనిం చేముట్. 
క్షి – తులసశ గతయోః – తుళవహించట్, ల లుెట్. 
క్షమ్ – శషనే – అనభతిించట్, ఒయు ళశ ించట్. 
 

శ్రీ బట్టు ఱ లసాఖ్ా – శ్రీ బట్టు ఱు ‘క్షి - క్షియయ - క్షణీ ించట్’ అనే అయథింఱో 444ళ నాభాతున, ‘క్షమ్ - శషనే - 
ఒయు’ అనే అయథింఱో 858ళ నాభాతున లసాఖ్ాాతుించి, ునయుకతో ఱేకుిండా చతృసయు.  
 

444ళ నాభభు ‘క్షాభః’న ధర ళనక్షతరయింగస లసాఖ్ాాతుించాయు. 
అలసింతయ ఱయయ క  శిాత్ క్షణీ స్సో రసగణ వ శమఽతః 
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క్షామో ధర ళ శభూళశథ ః చతణయనక్షతర శింముతః 
అలసింతయ రలమింఱో శిింయభాయ చకభీునకు శింఫింధిించిన నాఱుగు నక్షతరభుఱు భాతరమే 
భుగతయౌముిండున. బూభు, ించబూతభుఱు భృదఱ వనళతూన ఱయించన. భుగతయౌన నక్షతరా ఱతూన కొయళడగస 
ఆ నాఱుగు నక్షతరా ఱతో కయౌవహ ధర ళభిండఱభునకు శభూింఱో ఉింట్ాడు కనక బగళింతణడు ‘క్షాభః’. 
మాళనామతేర రదళే ేతణ మెతైేరమాళవహథతో ధర ళః 
క్షమభామాతి తాళత్ తణ బూమరేసబూత శింోలే – యవణు ురసణభు 2.8.92 

 

రశో త 858ళ నాభభు ‘క్షాభః’న శ్రీ బట్టు ఱు ‘శషనభు’ అనన అయథింఱో యళరతించాయు. (క్షమ్ - శషనే - 
ుకొనట్, ఒయు). 855ళ నాభింనిండి 861ళ నాభింళయకు యోగస్సధనయింగస, రతేాకతించి అింతరసమిం 
కయౌగతన యోగుఱకు తగు శషకసయిం బగళింతణతునిండి ఱభిశో ిందతు, శ్రీ బట్టు ఱు లసాఖ్ాాతుించాయు.  
శవ యోగసభిభుఖ్ా భాతేరణ త ేయోగబరష్సు  అహ 
దయగమ్ తరతతణమ్ క్షభనేో  అస్సమత్ ఇతి క్షాభః 
గతింఱో యోగబరవణు ఱయనటి్కీ ఇుడు భయె యోగసభిభుఖ్ఱు అయనాయు కసఫటి్ు అఱాింటి్లసరతతు 
క్షభుించి, లసయు శింస్సయ స్సగరసతున తరతింగయౌగే ఴకతోతుస్సో డు గనక బగలసనడు ‘క్షాభః’ (శ్రీక  ళఱాస్సయధి). 
ఇిందకు శ్రీ బట్టు ఱు గీత (6.40)నిండి ఉదాషరతించాయు. 
తృసయథ న వలషే నాభుతర యనాఴశోశా యదాత ే

న శ  కఱవాణకఽత్ కశిాదద యగతిిం తాత గచఛతి 

ఒ తృసరసథ ! అటి్ు (యోగబరవణు డ్వన) ుయువణడు ఈ ఱోకభున గసతు, యఱోకభునగసతు అధోగతి తృసఱుగసడు. 
ఏఱనన, నామనా! ఆతోమదధయణభునకు, అనగస బగళతారాహోక   కయోళాకయమఱన ఆచరతించలసడ్ళవడున దయగతి 
తృసఱుగసడు. 
 

శ్రీ ఴింకయుఱ లసాఖ్ా – 47ళ ళలో కభుఱోతు ‘క్షాభః’ నాభభున శ్రీ ఴింకయుఱు ‘క్షమ’ అనే అయథింఱో 
లసాఖ్ాాతుించాయు. శయవ యకసరేవణ క్షహతవేణ స్సవతమనా అళవహథత ఇతి క్షాభః. రలమకసఱింఱో అింతా 
అింతరతించితృత గస (క్షయింగస) తాన భాతరిం భుగతయౌ ఉిండేలసడు ‘క్షాభః’. 
 

రశో త ‘క్షాభః’ నాభభునకూడా శ్రీ ఴింకయుఱు రలమింయింగసనే లసాఖ్ాాతుించాయు కసతు ఇిందఱో 
బగలసనతు భరొక గుణిం త్యౌమళశో ననది. క్షాభాః క్షణీాః శరసవః రజఞః కరణతి ఇతి క్షాభః. శకఱ జీళుఱన 
లసతు భూఱవహథతికత క్షీణ ింజేవేలసడు ‘క్షాభః’. 
 

శ్రీ కఽవుదతో బయదావజ – క్షాభాన్-క్షణీాన్ కరణతి దయజనాన్ ఇతి క్షాభః. దయజనఱన నాఴనిం చేవేలసడు 
‘క్షాభః’. 
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శ్రీ శతాదేలో లసవహవు  – క్షమ - దాగతముిండుట్. మ ఏతవహమన్ యళవే అింతరీోనః తివు తి శయవమ్ లసాా, మవహమన్ 
లస ఇదమ్ యఴవమ్ రయ్మత.ే ఎళతుమింద అింతరీోనింగస ఈ యఴవభు దాగతముింట్టిందో , ఎళడు ఈ యఴవింఱో 
న ఱకొతుకూడా కనహించడో అతడు ‘క్షాభః’. భన భధాఱో ఉనానగసతు కనహించడు. 
 

శ్రీ లసవహవు  చ్హన భరొక అయథభు – క్షి - తులసశ గతయోః - తుళవహించట్, ఉిండుట్. క్షామతి-తులసశమతి, 
గభమతి ఇతి క్షాభః. అింతిభ శభమింఱో (రలమకసఱింఱో) బగలసనడే అతునింటి్కీ తులసశస్సథ నభు గనక 
ఆమన ‘క్షాభః’. 
 

శ్రీ లసవహవు  భరొక అనబళభు – క్షా - ఽథీ - బూభు ఱేదా యఴవభు. భాింగ్ - భానే ఴఫదద  - కొఱుచట్, 
ధవతుించట్. క్షా ఇతి యఴవ ఉఱక్షణమ్, ఏళమ్ చ యఴవమ్ ఇదమ్ మ ఇమతోమా తుఫధానతి, గతి దాననే 
ఴఫదళచా కరణతి ఇతి క్షాభః. బగళింతణడు జగతణో న ఇఱా ఇఱా శఽఴహుించాడు. దాతుకత ఇఱా ళరతోించే 
శవభాలసతున, ఴఫాద ది ఱక్షణాఱన ఏయయచాడు. కనక ఆమన ‘క్షాభః’. 
 

శ్రీ శతాశింధ తీయథ – క్షా - నయకసః - రసక్షశఱు. భా - భళతే - ఫింధనే శ ింస్సమాించ - కటి్ులేముట్, 
ఫాధిించట్. క్షా-నయకసః, తాన్ భతత-ేఫధానతి ఇతి క్షాభః. రసక్షశఱన అదుఱో ఉించేలసడు ‘క్షాభః’. 
 

శ్రీ శతాశింధ తీయథ భరొక యళయణ – క్షభ - బూభు. క్షభామా అమిం ధాయకో ళరసహాద ియూేణ ఇతి క్షాభః. 
శ్రీళరసషభూరతోగస బూభుతు ధరతించినలసడు ‘క్షాభః’. 
 

శ్రీ యఘ్ునాధ తీయథ –  

47ళ ళలో కింఱోతు ‘క్షాభః’ – (క్షమ్-ఆభ) క్షమ్ గలసమ్ శింరణధ యళవేమ్ ఆభునోతి కఽనోతి ఇతి క్షాభః. క్షభ 
అనగస ఆళుఱు. ఆళుఱ భాయగింఱో అళరణధాఱన తొఱగతించేలసడు ‘క్షాభః’. 
ఈ 91ళ ళలో కింఱో ‘క్షాభః’ – క్షభత ేశషత ేఇతి క్షాభః. ఒయుతో శశ ించలసడు ‘క్షాభః’. 
 

859. శయుః 
- చకకన వన ర కకఱు గఱలసడు. షింశ, గయుతమింతణడు. 
- యోగుఱు శింస్సయభు దాట్డాతుకత శషకరతించేలసడు. 
- ఏద్వనా కదఱడాతుకత ఴకతోతుచేాలసడు. 
- లేద శవయూుడు (శింస్సయభనే అఴవతథ ళఽక్షాతుకత లేదభుఱే ఆకుఱు – గీత). 
- చాతు తణఱవహ ఆకుఱచే అఱింకఽతణడ్వనలసడు. 
- శ్రీఱక్షీమదేయ స్సతునశ తాిం కసయణింగస చాతు యింగు గఱలసడు. 
- యదధమైెన బకతోచే శింతోఴహించలసడు. 
- యభానింద తుఱముడు (శ-ర్-ణః). 
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- రలమకసఱింఱో చకకతు భరఱిమాకుెవ ఴమతుించినలసడు. 
- యఴవభింతా ూరతోగస లసాహించిముననలసడు. 
- శయుు డ్వన గయుడుతు లసషనింగస కయౌగనలసడు. 

ఒిం శరసు మ నభః 
 

ఈ నాభభు ర ిండుభాయుో  ళశో ింది. 
21ళ ళలో కభు. 194ళ నాభభు. శయుః – భరచీిః దభనో షింశః శరణు  బుజగణతోభః 
91ళ ళలో కభు. 859ళ నాభు. శయుః – ఆఴీభః ఴభీణః క్షాభః శరణు  లసములసషనః 
 

అభఽతాతున తశ్ో నన శీ్ర గయుతమింతణడు. 
1825 కసఱు చితరిం. యకీడమిానిండ.ి 

శ్రీ బట్టు ఱు ఈ (194ళ) నాభభున ర ిండు యధాఱుగస లసాఖ్ాాతుించాయు 
(1) చకకతు ర కకఱు గఱలసడు (షింస్సళతాయభు కసళచాన) (2) శింస్సయ 
స్సగయభున దాట్టట్కు యోగుఱకు స్సమిం చేవేలసడు. ళలబన యుతావత్, 
శింస్సయ నమనాత్ లస శయుః. శ్రీ బట్టు ఱు రతేాకింగస షింస్సళతాయభున 
ేరొకనఱేద. గయుతమింతణతు కూడా ేరొకనఱేద. అయతే శ్రీ బట్టు ఱ 
లసాఖ్ాానాతున యళరతించిన ఇతయుఱు ‘శయుః’ అనగస ళలబనమైెన 
యుభుఱు గఱలసడు, అనగస చకకతు ర కకఱు గఱలసడు, అనగస షింశ 
ఱేదా గయుతమింతణడు అతు చ్తృసయు. 

 

శ్రీభదాాగళతభు (1.16.15) – వహదేధఴవరసణామ్ కహఱః శరణు ऽషమ్ 
తతిరణామ్ – వహదధ ఱఱో నేన కహఱ భషరతషతు. క్షుఱఱో నేన గయుతమింతణడన.  
బగళదీగ త (10.29) – భఽగసణామ్ భఽగిేందోరऽషమ్ ల వనతేమఴా క్షణిామ్ – భఽగభుఱఱో రసజ వన 
వహింషభున నేన. క్షుఱఱో యనతాశతణడగు గయుతమింతణడన. 
 

శ్ర ీరసధాకఽవుళసవహో ర – శయుు తుగస భూరీోబయించిన బగలసనతు ర ిండు ర కకఱు ఇయ (1) లేదభుఱు క ర కక. ఇది 
శనామయగభున చహించన (2) లేదానష్సు నభు చేవే ఆచాయుాఱ శదాచాయభు ర ిండళ ర కక. 
 

శ్ర ీశతాదేలో లసవహవు  ఈ నాభభున భుిండకోతువతణో  (3.1) ళలో కిం యింగస లసాఖ్ాాతుించాయు – 

దావ శరసు  శముజఞ శఖ్ామా శభానమ్ ళఽక్షమ్ రతవవజఞత ే

తయోయనాః హఱమ్ స్సవదతోు,  అనఴనమ్ అనోా అభిచాకశ్రతి 

క ేచ్ట్టు ెవ ఎింతో వేనషిం కయౌగతన ర ిండు చకకన వన క్షుఱు (శయుభుఱు) ఉననయ. అింద క క్షి 
(రసయ)ిండున బుజిించచననది. ర ిండళ క్షి కేళఱభు చచచననది. ఇకకడ ఴరీయమే ళఽక్షభు. దాతుెవన 
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భృదటి్ క్షి ‘జీళుడు’ (భోగత). ర ిండళ క్షి ‘ఈఴవయుడు’ (యోగత). శింస్సయభునిందయౌ కయమపఱమే ిండు. 
జీలసతమ కయమపఱభుననబయించన. యభాతమ (శయుు డు) శింగయశ తణడు, స్సక్షిభాతణర డు. 
 

రశో త (859ళ) నాభభునకు శ్రీ బట్టు ఱు చ్హన అయథభు – ఏళమ్ రతాానన శభాధనీ్ శభాధ ి- యతృసక - 
దావరస తభశః తృసయమ్ నమతి ఇతి శయుః. యోగభాయగింనిండి యచయౌతణఱ వన యోగుఱన కూడా భయఱ 
యోగభాయగింల వు భయెించి, లసయు భయఱ శభాధి స్సపఱాభు తృ ిందేఱా చేవహ, లసరతతు అజఞా నాింధకసయభు 
(శింస్సయస్సగయభు)న దాటే్ఱా  చేవేలసడు శయుు డు. ఇిందకు శ్రీ బట్టు ఱు భౌఱశింశ తనిండి, గీతనిండి 
ఉదాషరతించాయు. 
 

భౌఱ శింశ త – శవ-తృసయమ్ బగలసన్ నమతి. బగళింతణడు లసరతతు డుా కు చేయుస్సో డు. 
రమతానదాతభానశో  యోగ ీశింయదధ కతయౌివః 
అనకేజనమ శింవహదధ ః తతో మాతి రసింగతిమ్ – గీత 6.45 
కసతు, రమతనూయవకభుగ యోగస్సధన చేము యోగత అనేక జనమఱ శింస్సకయరభాళభున ఈ జనమమిందే 
వహదిధతుతృ ింది, శింూయుభుగస తృసయశ తణడ్వ, తత్క్షణమే యభదభున తృ ిందన. 
 

శ్ర ీలసవహవు  ఇచిాన భరొక అనబళభు – శఽఴహుఱో శయాచిందరా దఱతో శహా శభశోభూ కదఱడాతుకత తగు 
ఴకతోతుచేాలసడు శయుు డు. ఆమనయొకక చకకతు ర కకఱళఱోనే అయ కదఱుతణనానయ. 
 

శ్రీ ఴింకయుఱ లసాఖ్ా – శ్రీ ఴింకయుఱు ‘యు’ అింటే్ ‘ఆకు’ అనే అయథింఱో లసాఖ్ాాతుించాయు. శింస్సయభనే ళఽక్షాతుకత 
లేదభుఱు (ఛిందభుఱు) ఆకుఱు. బగళింతణడు లేదశవయూుడు గనక శయుు డు.  
ఊయధవభూఱభధళసశఖ్మ్ అఴవతథమ్ తృసర షృయళామమ్ 

ఛిందాింవహ మశా రసు తు మశోిం లేద శ లేదయత్ – గీత 5.1 
ఆదిుయువణడ్వన యమేఴవయుడే భూఱభుగస, ఫరషమయయ భుఖ్ాళసఖ్ (కసిండభు)గస, లేదభుఱే యుభుఱు 
(ఆకుఱు)గస గఱ ఈ శింస్సయయూ అఴవతథళఽక్షభు నాఴయశ తమైెనది (ళసఴవతమైెనది). ఈ 
శింస్సయళఽక్షతతవభున భూఱశశ తభుగస త్యౌవహనలసడు తుజభుగస లేదాయథభుఱన ఎరఱగతనలసడు. 
 

శ్రీ రసధాకఽవు ళసవహో ర – జీళుఱు తభ కయమళేవభున అనబయించట్క   శింస్సయకేోఴభున అనబయించక 
తద. అఱాింట్ుడు బగళింతణడు జీళుఱకు ఈ అఖ్ిండమైెన రసయచ్ట్టు యొకక చఱోతు తూడ కయౌస్సో డు 
గనక ఆమన శయుు డు. 
 

శ్రీ కఽవుదతో బయదావజ – ళలబనాతు రసు తు తణఱవదఱవతు మనమరతో  శ శయుః. చకకతు చాతు 
తణఱవదఱవఱతో అఱింకఽతమైెన భూరతో గఱలసడు శయుు డు. 
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శ్రీ యదాాబూవణ – యఱుల వన ఆబయణాఱకింటే్ కూడా బగళింతణతుకత చాతు తణఱవహ ఆకుఱెవనే రతి. ళలబనాతు 
రసు తు తణఱవతార ణేా ళ న తణ కనక యతానతు మవహమన్ శ శయుః. కనక ఆమన శయుు డు. 
 

శ్రీ బయదావజ భరొక యళయణ – ళలబనః రణు  షరతత భాలో మశా శ్రీఱక్షమీదయే స్సతునధాాత్ ఇతి శయుః. తన 
ళక్షశథఱింెవన లేించేవహమునన శ్రీఱక్షీమదేయ స్సతునధాిం కసయణింగస ఆమనకు చాయింగు అబిిింది గనక 
బగళింతణడు శయుు డు. 
 

శ్ర ీబయదావజ భరొక యళయణ – ళలబనమ్ యుమ్ రణనమ్ మశా ఇతి శయుః. బకతోతో శభరతించిన 
ఆకుళఱోన వనా రతిచ్ిందేలసడు శయుు డు. 
తరిం ువిం పఱిం తోమిం యో మ ేబకసో య రమచఛతి  
తదషిం బకుో యషఽతభళసనభు రమతాతమనః – గీత 9.26 

తుయమఱ ఫుదిధతో, తుష్సకభ భాళభుతో యభబకుో తుచే శభరతింఫడిన తరభునగసతు, ువభునగసతు, 
పఱభునగసతు, జఱభునగసతు నేన రతాక్షభుగస (శవమభుగస) రతితో ఆయగతింతణన. 
దలమెనైన ఫువమెనైన 
పఱమెైనన శయౌఱమెనై ఫామతు బకతోన్ 

గొయౌచిన జనఱరతించిన 

న ఱభున్ యుచిరసననభుగన  యయన బుజిింతణన్ – తృత తన. భాగళతభు 10.10 

 

శ్ర ీటి్.ఎస్. రసఘ్లేిందరన్. శ్రీ యవణు శషశరనాభ శింగహీాయథః – శ-ళలబన, య-ఉతోభ, ణః-ఆనిందః, తాతు శతోు ఇతి 
శయుః. యభానిందభునకు తుఱమమైెనలసడు శయుు డు. శ్రీ యఘ్ునాధతీయథ తతవస్సగయింఱో కూడా 
ఇించభుించ ఇదే అయథిం చ్తృసయు.  
 

శ్రీ శతాశింధ తీయథ – ళలబనమ్ యుమ్ ళట్తరమ్ ఴమాాతేవన మశా శ శయుః. రలమకసఱింఱో చకకతు 
భరఱిమాకుెవ ఴమతుించినలసడు శయుు డు. 
 

శ్రీ యఘ్ునాధ తీయథ – శ-శభాక్ బూభున్ ూయమతి-లసాతృత నతి ఇతి శయుః. బూభు అింతట్ా చకకగస 
లసాహించిముననలసడు శయుు డు. 
 

860. లసములసషనః 
- జగతణో ఱో జీళనభు తుఱుుట్క   లసముళున శించరతింజేవేలసడు. 
- తనమైెనలసరతతు గయుతమింతణతుదావరస లసములేగింతో ఉదధరతింజేవేలసడు. 
- లసముశతణడ్వన షనభింతణతు లసషనింగస కఱలసడు. 
- శోభాయుతభుఱన అతున భిండఱాింతయభుఱింద చయౌింజేములసడు. 
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ఒిం లసములసషనామ నభః 
 

ఈ నాభభు ర ిండుభాయుో  ళశో ింది. 
36ళ ళలో కభు. 333ళ నాభభు. లసములసషనః – శకిందః శకిందధరణ ధరణా ళయదో లసములసషనః 
91ళ ళలో కభు. 860ళ నాభభు. లసములసషనః – ఆఴభీః ఴభీణః క్షాభః శరణు  లసములసషనః 
 
లసహ్ - గతి గింధనయోః - ల లుెట్, యచట్; లసహ్ - తృసర నే - తీశక లుెట్, రళశ ించట్. లసముః లసషాత ే- 
రళయోయత ేఅనేన ఇతి లసములసషనః. ఎళరతదావరస గసయౌ రళశ శో ిందో అతడు లసములసషనడు. 
 

శ్రీ బట్టు ఱ లసాఖ్ా –  

36ళ ళలో కింఱో ‘లసములసషనః’ – శభశో తృసర ణుఱ జీళనభునకు ఆధాయభు లసముళు. ఆ లసముళున 
రళశ ింజేములసడు లసములసషనడు. 
యో లసమత తిష్సు న్ లసయోయింతరణ మమ్ లసముయనలేద మశా లసముః ఴరయీమ్ యో 

లసముయింతరణ మభమతి ఏవ త ఆతామఅింతరసాభు అభఽతః – ఫఽషదాయణాకోతువతణో  3.7.11  
ఆమన లసముళు ఱోఱ ఉింట్ాడు. కసతు లసముళు ఆమనన ఎయుగద. ఆమన ఴరీయభు లసముళు. 
ఆమన ఱోనిండి లసముళున తుమింతిరస్సో డు. ఆమనే నాఴయశ తణడ్వన అింతరసతమ. 
 

శ్రీ తియుభింగమాఱవవయు – జీళుతు తుయౌే ించబూతభుఱ ల నకననన ఴకతోయ తూలే. 
 

91ళ ళలో కింఱో ‘లసములసషనః’ – ఈ నాభిం యళయణఱో శ్రీ బట్టు ఱు ‘లసముళు’ అనగస ‘గయుతమింతణడు’ 
అనన అయథిం తీశకొనానయు. తాన్ ఴా రఫఱ శతేణభిః తితానహ, లసమునా - అనభ గతవరేణ 
తగతినా, లసషమతి ఉతాో యమతి ఇతి లసములసషనః.  
 

లసమునా గతవరేణ వళ కయమణా తితాన్ శతః 
గయుతమతా లసషమతి మస్ససాదావములసషనః 
తన బకుో ఱు కలేల తృసకయమఱు చేవహ తితణఱ వనటో్యతే, లసముగతితో శించరతించే గయుతమింతణతు ింహ 
లసరతతు ఉదధరతించేలసడు లసములసషనడు (శ్రీక  ళఱాస్సయధి). 
 

ఇిందకు శ్రీ బట్టు ఱు యవణు తతవభునిండి ఉరతచయ ళశళు ళఽతాో ింతభున ఉదాషరతించాయు. ఆ రసజు క 
భుతు ళసింళఱన అధోగతి తృసఱమాాడు. అుడు బగళింతణడు గయుతమింతణతు ింహ అతతుతు ఉతోభ 
ఱోకసఱకు ఱేళన తోిించాడు. 
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శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో ర – గజేిందర తు ఉదధరతించే తొిందయఱో బగళింతణతుకత గయుతమింతణతు లేగిం కూడా చాఱఱేదేమో. 
లసములే లసషనింగస యుగుయౌడి గజేిందర తు కసతృసడాడు ఆ లసములసషనడు. 
 

శ్రీ ఴింకయుఱ లసాఖ్ా –  

36ళ ళలో కింఱో ‘లసములసషనః’ – ళషతః శో అళహాదనీ్ లసషమతి ఇతి లసములసషనః. 
శోభాయుతభుఱన చయౌింజేములసడు లసములసషనడు. కఴా, దితిఱ శింతానమైెన శోభయుతణో ఱన 
యయధ భిండఱభుఱింద లసాహించిన లసముళుఱకు అధితిగస బగళింతణడు తుమభుించ్న. ఈ 
లసముళుఱ రభాళభు (తోిడి) ళఱన గషీ నక్షతరా దఱు తభ తురీుత భాయగభుఱింద శించరతించన.  ఏడు 
యధభుఱ వన లసముళుఱు 

(1) ఆళష ళముళు – మేఘ్భిండఱభునకు, బూభిండఱభునకు భధా రశరతించనది. 
(2) రళష లసముళు – శయాభిండఱభునకు, మేఘ్భిండఱభునకు భధా రశరతించనది. 
(3) అనళష లసముళు – చిందరభిండఱభునకు, శయాభిండఱభునకు భధా రశరతించనది. 
(4) శింళష లసముళు – నక్షతర భిండఱభునకు, చిందరభిండఱభునకు భధా రశరతించనది. 
(5) యళష లసముళు – గషీభిండఱభునకు, నక్షతరభిండఱభునకు భధా రశరతించనది. 
(6) రసళష లసముళు – శోరతష భిండఱభునకు, గషీభిండఱభునకు భధా రశరతించనది. 
(7) రతళష లసముళు – ధర ళ భిండఱభునకు, శోరతష భిండఱభునకు భధా రశరతించనది. 

 

శ్రీ చినమమానింద – లసముళుఱకునన అస్సధాయణమైెన ఴకతో, జీళభున తుయౌే ఱక్షణభు బగళింతణతుళఱన 
ఱభిించినయ. 
 

91ళ ళలో కింఱోతు ‘లసములసషనః’ – లసముళున చయౌింజేవహ జీళభున తుయౌేలసడు గనక బగళింతణడు 
లసములసషనడు. భీష్సస్సమద్ లసతః ళత ే(త్వతోరీయోతువతణో  2.8) – యమేఴవయుడునానడనన బమింతోనే 
లసముళు శరతగస యచచననది. దికసఱకుఱు లసరత యధఱన శకభీింగస తుయవరతోశో నానయు. 
  
శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో ర – లసముళుళఱ  లేగింగస బగళింతణడు తన బకుో ఱన ఉదధరతస్సో డు గనక ఆమన 
లసములసషనడు. 
 

శ్రీ లసవహవు  – బగళింతణడు భుిందగస లసముళున శఽఴహుించి, తయులసత జీళుఱన శఽఴహుించాడు. ఇఱా ఆ 
జీళుఱు ఱాడాతుకత గసయౌ వహదధింగస ఉింది. బగలసనతు ఴకతోతు భనిం ఊశ ించఱేభు. శ్రీ లసవహవు  లేదభుఱనిండి 
అనేక ఉదాషయణయౌచాాయు. 
 

ఈళసలసస్త ాతువతణో  4 – తద్ ధాళతోऽనాాన్ అతేా తి తిష్సు త్ తవహమన్ అతృత  భాతరతళసవ దధాతి. అది కదఱద. 
కసతు ల ింట్ాడేలసలెకు అిందద. దాతు ఴకతోళఱో శకఱ జీళుఱు తుఱుశో నానయ. 
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అధయవణ లేదభు 10.7.2 – కస్సమదింగసత్ దీుాత ేఅగతనయశా కస్సమదింగసత్ ళత ేభాతరతళసవ. ఆమన 
(ఴకతో)ళఱన అగతన దీహోవహో ింది. లసముళు చయౌశో ింది. 
అధయవణ లేదభు 10.7.12 – మతార గతనఴాిందరభాః శరణా లసతవహోవు నాో యరతతః. శకింబమ్ తమ్ ఫూర శ  కతభః 
వహవదేళ శః. ఎళతు ఆధాయింగస బూభు, ఆకసఴిం తభ స్సథ నాఱఱో ఉనానయో, ఎళతుెవ అగతన, చిందర డు, 
శయుాడు, గసయౌ ఆధాయడి ఉనానయో. 
అధయవణ లేదభు 13.3.2 – మస్సమద్ లసతా ఋతణధా ళనేో  మస్సమద్ శభుదార  అధ ియక్షయతోు. ఎళతుళఱన 
గసయౌ ఋతణళుఱకు అనగుణింగస యశో ిందో , ఎళతుళఱన శభుదరా ఱు అదుఱో ఉింట్ాయో.. 
 

శ్రీ అనింతకఽవుళసవహో ర – లసముళనగస లసముుతణర డ్వన షనభింతణడు. శ్రీరసభాళతాయింఱో బగళింతణడు 
షనభింతణతు బుజఞఱెవ ఆవనడ్వ రసళణుతుతో  ముదధిం చేళసడు గనక లసములసషనడు. 
 

శ్రీ కఽవుదతో బయదావజ – లసతి - గింధమత ేశచమతి శ్రీ భదాగళద్ ఆగభమ్ ఇతి లసముః, తదావషనమ్ 
గయుతమదాఖ్ామ్ మశా ఇతి లసములసషనః, గయుతమతః శించాఱన ేస్సభగతీియుదాళతి, స్స చ 
శ్రీభనానరసమణశా ఆగభనమ్ శచమతి. బగళింతణతు లసషనభు గయుతమింతణడు. గయుడుడు 
చయౌించేట్ుడు స్సభగసనిం ధవతుశో ింది. ఇది బగళింతణతు ఆగభనాతున శచిశో ింది. కనక బగళింతణడు 
లసములసషనడు. 
 

శ్రీ శతాశింధ తీయధ – (లసములసష-నః) లసముమ్ ళసవశలసముమ్ ళషతోు ఇతి లసములసహ్ జీళః, తాన్ 
నమతి ఇతి లసములసష-నః. తృసర ణలసముళున ళసవవహించ జీళుఱు ‘లసములసహ్’. లసతుతు నడిహించలసడు 
‘లసములసష-నడు’. 
 

శ్రీ శతాశింధతీయధ భరొక యళయణ – లసములసహ్+ళఽతణ - ళయోన - ఉిండుట్, జయుగుట్, జీయించట్. అష-లసాతృౌో  
- లసాహించట్. లసముళున ఉిండేఱాగు, లసాహించేఱాగు చేవేలసడు లసములసషనడు (లసముళః + అషనః). 
లసముళఴా అస్ౌ అషనఴా ఇతి లసములసషనః. 
 

 

  
(1) శీ్ర నయవహింషన్ కఽవుభాచారత ఆింగో యచనకు ఇద ితఱ్ుగు అనలసదభు.  
(2) బగళదీగ త ళలో కభుఱ తాతయాభు గీతాెరస్, గణయఖ్ూర్ రచయణనిండి.  
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ధనయధరో ధనరవే దో  దండో దభయతా దభః |  
ఄరసజిత్శీయేశషో  తుమంతా తుమమో మభః || (92) 

 
తృసఠసంత్యభు 
 

ధనయధరో ధనరవే దో  దండో దభయతా దభః |  
ఄరసజిత్శీయేశషో  తుమంతాऽతుమమోऽమభః || (92) 

 
 

 
 
 

861. ధనయధయః 
ధనశీన ధర ంచినలసడు. 

ఓం ధనయధరసమ నభః 
 

ధన్ - ఴఫదభు చీముట; ధన్ - ధానయమ - పఱభునొశగుట; ఇ నాభభున శ్రీ ఴంకముయుఱు, శ్రీ బటటు ఱు కముూడ 
‘ధనశీన ధర ంచినలసడు’ ఄతు లసమఖ్యమతుంచాయు. 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసమఖ్మ – యోగస్సధన యంగస శ్రీ బటటు ఱ లసమఖ్మ కొనస్సగ ంది. బగళతారాహో  కొయకముు యోగస్సధన 
స్సగ ంచీ బకముుో ఱకముు ఄళరోధభుఱు తొఱగ ంచీందకముు ళసయ్గభు ఄనయ గప ధనశీన చీఫటనవునలసడు 
ధనయధయుడు. 
ఈతృసశకసనాం బకవోబమః రత్యమష వితుళఽతో్యే 
ధనషత  ధాయకో తుత్మం శేమం శ స్సీాదధనయధయః 
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బకముుో ఱయొకముక రతిఫంధకసఱన తృసయదోరఱడాతుకూ ఎపడ ధనశీన ధర ంచిముండీలసడు ధనయధయుడు. 
ఏత్దషమ్ శ ిఱోకవऽవహభన్ క్షతిరయ ైరసధ యమత ీధనః. త్న ళనలసశ కసఱంఱో ఋవణఱు త్భ త్శీఱకముు 
ఎదరపకంటటనన విఘ్యనఱన తొఱగ ంచడంకోశం శ్రీరసభుడు ధనశీన చీత్ఫటటు డు. ధాయమత ీక్షతిరయ ైః చా 
న అయో ఴఫదద  బలయదతి. ఎకముకడా అయోఴఫదం వినఫడకముుండా ఈండడాతుకూ  ధనశీన చీఫటుడం క్షతిరమధయభభు. 
 

శ్రీ నభయభఱవేయు తియుల ైమోయ (9.2.6)ఱో బగళంత్ణతు అముధాఱన ళమకముుో ఱుగస ళర ుంచాయు. ఴత్ణర ళపఱన 
చడగసనయ అ అముధాఱు కోం ూనతామట. తియుల ైమోయ (8.8.1) – బగళంత్ణతు ధనశీ ళసయ్గభు 
భరసమదతో ళంగ ముననది. 
 

శ్రీ ఴంకముయుఱ లసమఖ్మ – శ్రీభయన్ రసభనాభయ భషదధనరసధ యమయభయశ ఆతి ధనయధయః. (శివుయక్షణ కొయకముు) 
శ్రీరసభయళతాయంఱో గప ధనశీన చీఫటనవునలసడు ధనయధయుడు. 
 

ఆత్యుఱు కముూడా ధనశీన ధర ంచాయుగసతు లసరెళయూ శ్రీరసభుతుకూ స్సటనవరసయు. రసభః ఴశోరబఽతాభషమ్ – 

ఄతు గీత్ (10.31)ఱో బగళంత్ణడు చితృసడు. శ్రీరసభుడు ఒకము గడుితృత చన కముూడా ఫటణంగస చీవెనతు కసకసశయ 
ళఽతాో ంత్భు దాేరస తిఱుశో ననది. 
 

శ్రీ చినభమయనంద భుండకోతువత్ణో  (2.2.3)ళలో కసతున ఈదాషర ంచాయు. ఆకముకడ ‘రణళభు’ ఄనయ ఄయధంఱో 
‘ధనశీ’ ఴఫటద తున లసడాయు – 

ధనయగఽశతీౌేతువదమ్ భహాశోరమ్ ఴయమ్ షయమతృసస్సతుశిత్మ్ శంధయవత్ 

అమభమ త్దాబళ గతనీ చీత్స్స ఱక్షమమ్ త్దలీసక్షయమ్ స్త భమవిదిధ ః 
ఈతువత్ణో ఱఱో చిహన (రణళభు ఄనయ) ధనశీన చీత్ఫటనవు , ఄంద ధామనభుచీ దన కూకన (అత్భ ఄనయ) 
ఫటణభున శంధించి, ఫరషభభుైె గుర ెటనవు  ఫటణభున విడుళళఱెన. దాతు ఱక్షమభు ఄక్షయయఫరషభమే. 
(త్యులసతి భంత్రభుఱో ‘రణలో ధనః, ఴరోహామతాభ, ఫరషభ త్ఱోక్షమభుచమత’ీ ఄతు శవుంగస చితృసయు). 
 

శ్రీ ఫఱదీళ విదామబూవణ గౌడీమ ల ైవుళ శంరదామ ండుత్ణఱు. వీయు ‘ధనయధయః’ నాభభున శ్రీకముఽవుయంగస 
లసమఖ్యమతుంచాయు. ఱక్షణా శేమంళరవ భత్ీాలయధామ ధనషత  ధయణాత్ ధనయధయః. ఱక్షణాదీవి శేమంళయంఱో 
భత్ీాభున ఛీదించడాతుకూ ధనశీన ధర ంచినలసడు ధనయధయుడు. 
 

శ్రీ శత్మదీలో లసవహవఠ  ఋగవేద భంతరా తున ఈదాషర ంచాయు.  
ఄషమ్ యుదార మ ధనరసత్నోమి ఫరషభదిే ఴ ేషనోలసళప 
ఄషమ్ జనామ శభదమ్ కముఽణోభమషమ్ దాేమలస ఽథ్వే అవిలయఴ 

నయన యుదర తు కొయకముు విఱుో న ళంచతాన. ఄందళఱో ఫటణభు బగళదీేవణఱన కొటనవు  చంపత్ణంది. నయన 
రజఱకొయకముు ముదాధ తున వహదధం చీస్సో న. నయన బూమి, అకసఴం ఄంతా విశోర ంచాన. 
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862. ధనరవే దః 
- ధనర ేదమన తియౌమజెపలసడు. 
- ధనర ేదమ శంూయుభుగస తియౌవహనలసడు (శ్రీరసభుడు). 
- త్న శఽఴహుఱోతు జీళపఱతునంటనవకు అత్భయక్షణోతృసమభుఱు శభకముూర ినలసడు. 
- అత్భస్సక్షాతాకయభు కోశభు రణళధామనభున రస్సదించినలసడు. 

ఓం ధనరవే దామ నభః 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసమఖ్మ – 

శరవందార దామః ధనళసాశోరం మస్సభదిే ందంతి శ వీుత్ః 
ధనరవేదో షమవుళరోు  ధనరవే దరదామకముః 
భహావీయుఱెైన దీలయందరా దఱు కముూడా త్న దగగయ నయయుికొనళఱవహనంత్ ధనర ేదామ విళసయదడు గనకము అమన 
‘ధనరవేదః’. ఇ నాభభు ఄషసు క్షరీభంత్రభు. ధనరవేదాతునశో ంది. ఓం ధనరవేదామ నభః. 
(శ్రీకెైళఱమస్సయధి). 
 

శ్రీ ఴంకముయుఱ లసమఖ్మ – శ ఏళ దాఴయధిః ధనరవే దమ్ లయతోి ఆతి ధనరవే దః. దఴయధత్నముడైిన అ రసభుడీ 
ధనర ేదమన శంూయుభుగస ఎరిగ నలసడు గనకము ‘ధనరవేదః’. ఆంత్కముుభుంద ‘ధనయధయః’ నాభవిళయణఱో 
‘భషత్’ ఄనయ దాతుకూ రతీమకము తృసర భుఖ్మత్ ఆలసేయౌ (భషత్ ధనరసధ యః). ఄఱయగవ ఇ ‘ధనరవేదః’ నాభ 
విళయణఱో  ‘ఏళ’ ఄనయ దాతున రభుఖ్ంగస గభతుంచాయౌ. ధనర ేదమ తియౌవహనలసయు చాఱయభంది ఈనానగసతు 
రసభుతుళంటనవలసయు లయరెళయూ ఱేయు. రసభుడు త్న ఆవుం ళచిినటటో  ఫటణాతున రయోగ ంచగఱడు. 
ఈశంషర ంచగఱడు. త్న ఫటణాఱతో రకముఽతితు ళసవహంచగఱడు. ఄందకవ శభుదరంైె త్న ఫటణాతున  
ఎకముుకెటటు డు. 
 

శ్రీ లసవహవఠ  రెండు ఄరసా ఱు చితృసయు.  
(1) ధనర ే ందతి ఱబత్ ఆతి. ధనశీ కముయౌగ నలసడు. 
(2) ధనరవే దమతి శేయక్షణాయామ్ శరవే బమ ఆతి ధనరవేదః. ఆకముకడ ధనశీ ఄంటే ‘అత్భయక్షణా స్సధనభు’ 
ఄతు శ్రీ లసవహవఠ  గశీించాయు. బగళంత్ణడు జీళపఱకముు అత్భయక్షణాస్సధనాఱన రస్సదించాడు. ఈదాషయణకముు 
అళపఱకముు కొభుభఱు (గలసధకిసనామ్ ధనయవహో  ఴఽంగమ్), పఱుఱకముు, వహంహాఱకముు గోలళు (వహంహాద ిశంిశరశమ 
నఖ్యద ియూమ్),భనవణఱకముు ఫుదిధ  (ధనఴి భయోాశమ శ-ఫుదిధ ః).  
శ్ర ీశత్మదీలో లసవహవఠ  మజురవేదంనండు ఈదాషర ంచాయు.  
ఄళత్త్మ ధనవేగం శషస్సర క్ష ఴతీవణధీ 
తుశ్రయమ ఴఱయమనామ్ శిలో నః శభనాబళః 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

92ళ ళలో కముభు - 4 ళ ేజీ 

 

శ్రీ చినభమయనంద ఆంత్కముు భుంద నాభభు ‘ధనయధయః’ విళయణఱోఱయగసనయ ‘ధనస్’ ఄంటే ‘రణళం’ ఄనయ 
ఄరసా తున గశీించాయు. అత్భస్సక్షాతాకయం కోశం ఓంకసరసతున ధామనం చీవే విధానాతున రస్సదించినలసడు 
‘ధనరవేదః’. 
 

శ్రీ యఘ్ునాధ తీయా –  

ధనఴహ విదతోు ఆతి ధనరవేదః ఄశోరజఞ ః బఽత్మః 
త ీఄశమ బకసో నామ్ దాస్సః శతోు ఆతి ధనరవేదః 
బగళంత్ణతు బకముుో ఱకముు ఄశోరవిదామ విళసయదఱు వేళకముుఱగుదయు. 
 

863. దండః 
- దవణు ఱన శిక్షుంజవవేలసడు. 
- మభదండభు ల నకముననన తుజమ ైన ఴకూో. 
- ఄదండః – ఎళర చీత్న తుమమిం (శిక్షుం)ఫడతులసడు. 
- జీళపఱన ధయభం ఄనశర ంజవవే తుమభకముయో. 

ఓం దండామ నభః 
 

దమ్ - ఈఴమే - ఄదపఱో ఈంచట. దషసు న్ దండమతి ఆతి దండః. దవణు ఱన శిక్షుంచీది దండభు. 
దండభు ఄంటే ‘కముయ’ీ ఄతు కముూడా ఄయాం ఈంది. 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసమఖ్మ –  

లయదధరసభర వఠ తాతి నఽతృసద ిభుఖ్త్ః ఖ్ఱయన్ 

దండతూతామ దాభమతీతి దండస్సమదఽత్ణళయుకముః 
ల ైదికముధరసభతున యక్షుంచడాతుకూ దక్షుఱెైన రసజుఱదాేరస దవణు ఱన శిక్షుంచీలసడు ‘దండః’. ఇ నాభభు 
వడక్షరీభంత్రభు. దవణు ఱన శిక్షుశో ంది. ఓం దండామ నభః. (శ్రీ కెైళఱమస్సయధి). 
 

శ్రీ ఴంకముయుఱ లసమఖ్మ – శ్రీ ఴంకముయుఱు గీత్ (10.38)నండు ఈదాషర ంచాయు. దండో దభమతాభవహభ తూతియవహభ 
జిగవీతామ్. (దవణు ఱన) శిక్షుంచలసర ఱో దండభు ఄనగస దభనఴకూోతు నయనయ. జయేచఛ కముఱలసర  తూతితు నయనయ. 
 

శ్రీ నభయభఱవేయు. తియుల ైమోయ 6.10.4 – దవణు ఱెైన ఄశయుఱు జనఱన ఫటధిస్సో యు. ఄఱయంటనవలసర ైె కముయుణ 
ఱేకముుండా బగళంత్ణడు ఄగ నఱయంటనవ ఫటణాఱన ళర ిస్సో డు. ఖ్యదవణాదఱైె రసభుడు ఆఱయనయ ఫటణళయిం 
కముుర హంచాడు. 
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శ్రీ రసధాకముఽవుళసవహో ర – తియుగుఱేతు మభదండభు ల నకము తుజమ ైన ఴకూో బగలసనడీ. 
 

శ్రీ శత్మశంధ తీయధ – దైితామన్ దండమతి ఆతి దండః. రసక్షశఱన శిక్షుంచీలసడు ‘దండః’. 
 

శ్రీ శత్మశంధ తీయధ ‘ఄదండః’ ఄనయ తృసఠసమంత్రసతున కముూడా ర గణ ంచాయు. ఄనమ కముయోఽకము శిక్షణ యశతి్ః ఄదండః. 
ఎళర చీత్న శిక్షుంఫడతులసడు ‘ఄదండః’. 
 

శ్రీ శత్మదీలో లసవహవఠ  – దండ - దభన - తుమభన - ఄదప. ఄందర తూ ఄదపఱో ఈంచి అమన తుమభయఱ 
రకసయం ళర ోంచీఱయ చీవేలసడు ‘దండః’. 
 

864. దభయతా 
- (త్న బకముుో ఱ ఴత్ణర ళపఱన) దండుంచలసడు. దవణు ఱన శిక్షుంచీ శేభటళం కముఱలసడు. 
- (త్న బకముుో ఱ కముషసు ఱన) తొఱగ ంచీలసడు. 
- మభధయభరసజు భుననగులసర  యూంఱో దరసభయుగ ఱన దండుంచీలసడు. 

ఓం దభయతీర నభః 
 

దభ - ఈఴమే - ఄదపఱో ెటటు ట. త్ఽన్ - తాచ్ఛఛఱమ - ఄఱయంటనవ గుణభు కముయౌగ ముండుట (తృసణ తు 
శత్రభు 3.2.125 రకసయభు). దభమతి - ఈఴభమతి త్చ్ఛఛఱో దభయతా. శిక్షుంచీ శేభటళం కముఱలసడు 
దభయత్. ఆంత్కముు భుందనాభభు ‘దండః’ కముూడా ఆదీ భూఱఴఫదంనండు విళర ంఫడుంది. ఄయతీ 
‘దండః’ నాభభు శిక్షుంచీ ఒకము స్సధనంగసన, ‘దభయతా’ నాభభు శిక్షుంచీలసతుగసన బగలసనతు 
శచిశో నానయ. 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసమఖ్మ – శేమంచ రసళణాదవన్ తాచ్ఛఛఱేమన దభయతా. రసళణుతుళంటనవలసర తు శిక్షుంచీ శేభటళం 
కముఱలసడు దభయత్. (తుయుకూో) తాచ్ఛఛఱయమత్ రసళణాదవనామ్ షరసో  - దభయతా శేమమ్. ఆఱయంటనవ శేభటళం 
ఈననందనయ బగళంత్ణడు రసభుడు, కముఽవణు డుళంటనవ ఄళతారసఱఱో శంబవించి, బూమిఱో దవణు ఱన నాఴనం 
చీవహ, ధరసభతున శంస్సా హశో ంటటడు. 
 

శ్రీ నభయభఱవేయు. తియుల ైమోయ 7.5.2 – బగళంత్ణడు భన భధమ జనభన తోి, (రసభయళతాయంఱో వతాశమేత్ంగస 
ఱయగస) ఄనయకము కముషసు ఱు ఄనబవించి, దవణు ఱన ల దకూటటు కొతు, లసర తు నాఴనం చీశో ంటటడు. ఎందకోశం? 
బగళంత్ణతు తృసదాఱన  ఆశభంత్యనా త్ఱచకొనతు ఇ భయనళపఱకోశం. 
ఇ విధభయన బగళంత్ణతు ఱక్షణమే ‘దభయతా’ నాభంఱో తిఱుఫడుంది. 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

92ళ ళలో కముభు - 6 ళ ేజీ 

శ్రీ ఴంకముయుఱ లసమఖ్మ – మభధయభరసజు, భుననగులసర  యూంఱో బగళంత్ణడు దరసభయుగ ఱన లసర  
ఄకముఽత్మభుఱ కసయణంగస దండుంచన గనకము అమన దభయత్. ఆందకముు శ్రీ ఴంకముయుఱు గీత్ (10.29)నండు 
ఈదాషర ంచాయు. హత్ాణాభయయమభయచావహభ మభం శంమభతాభషమ్. హత్యుఱఱో అయమభుడన (హత్ఽగణ 
రబుళపన). ళసశకముుఱఱో మభధయభరసజున నయన. 
 

శ్రీ శత్మశంధ తీయధ కముూడా ఆదీ ఄయాం చితృసయు. దిైతామన్ దభమతి ఆతి దభయతా. దవణు ఱెైన రసక్షశఱన 
శిక్షుంచీలసడు దభయత్. 
 

శ్రీ లసవహవఠ  – జగతి జగదవఴ కముఽతామ జగదేాళస్సా మయ బంజకముమ్ ఈఴభమ శేళళ ేస్సా మతి. ధయభభున 
ఄతికముమీించీలసర తు శిక్షుంచీలసడు దభయత్.  
 

శ్రీ కముఽవుదతో్ బయదాేజ – దభమతి ఈఴభమతి దినైమమ్ శేజనానామ్ ఆతి దభయతా. త్న బకముుో ఱ 
కముషసు ఱన షర ంచీలసడు దభయత్. 
 

21ళ ళలో కముం 192ళ నాభభు ‘దభనః’కముు శ్రీ బటటు ఱు చిహన లసమఖ్మ ఆందకముు దగగయగస ఈననది. కసంతి 
భందాకూతూభః బళతామ్ దభమతి ఆతి దభనః. భందాకూతుళంటనవ త్న కసంతితో శంస్సయతాభున 
షర ంచీలసడు దభనడు.  
త్న బకముుో ఱ ఴత్ణర ళపఱన శిక్షుంచీలసడు దభయత్.  
 

శ్రీ చినభమయనంద – దవణు ఱన శిక్షుంచి, తృసపఱన నాఴనం చీవహ, జగత్ణో  ఄనయ ళనంఱో అధామతిభకము 
పషసఱన ూయంచీలసడు దభయత్. 
 

శ్రీ ఫఱదీళ విదామబూవణ గౌడీమల ైవుళ శంరదామయతుకూ చిందిన ండుత్ణఱు. ఇమన దాదాప ఄతున 
నాభయఱన శ్రీకముఽషసు ళతాయయంగస లసమఖ్యమతుంచాయు. రశో త్ ‘దభమతా’ నాభనకముు అమన లసమఖ్మ – 
నాగనజితీ శేమంళరవ శతృసో నాభుక్షణామ్ దభనాత్ దభయతా. నాగనజితి శేమంళయంఱో ఏడు ఎదద ఱన 
ఄదపచీవహనలసడు దభయత్. 
 

865. ఄదభః 
- ఎళర చీత్న దండుంఫడతులసడు. ఎందకముంటే అమనకముంటే ఎకముుకళలసరెళేయూ ఱేయు. 
- (ఄద+భః) ఄందర కు శందఱు రస్సదించీలసడు. 

    దభః 
- దరసభయుగ ఱన దండుంచ దండనకూమీయపఱభు తానయ ఄయనలసడు (దండనళఱన కముయౌగవ శత్పయౌతాఱు). 
- ఄతునంటనవతూ (గహీాదఱన, జీళపఱన ళగెైరస) తుమభంఱో ెటటు లసడు. 
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- (ద+భః) కముఱత్యుళపళఱె బకముుో ఱకముు శకముఱయభీవుభుఱు రస్సదించలసడు. 

ఓం ఄదభయమ నభః 
ఓం దభయమ నభః 
 

శ్రీ రసఴయబటటు ఱు ఇ నాభభున ‘ఄదభః’ ఄతు చిగస, శ్రీ ఴంకముయుఱు ‘దభః’ ఄనయ తృసఠసతున చితృసయు. 
ఆంత్కముుభుంద రెండు నాభభుఱు ‘దండః’, ‘దభయతా’ ఱయగసనయ ఇ ‘దభః’ నాభభు కముూడా ‘దమ్ - 
ఈఴమే - ఄదప చీముట’ ఄనయ ఴఫదంనండు విళర ంఫడుంది. 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసమఖ్మ – ఄదభః – తుయుకూోఱో శ్రీ బటటు ఱ లసమఖ్మన ఆఱయ చితృసయు. కముశిిత్ దభయతా నావహో  
మస్సమస్ౌ ఄదభః శభఽత్ః. అమనన ఄణచలసరెళేయూ ఱేయు గనకము అమనన ‘ఄదభుడు’ ఄతు 
ధామతుస్సో యు. 
శ్ర ీకముఽవుదతో్ బయదాేజ విళయణ – దాభమతి ఆతి దమో దభనః రసబళతా, న దమో మశమ కముశిిత్ శః 
ఄదభః. శ్రీ బటటు ఱు భహాభటయత్ం ఈదోమగయేభు (67.8)నండు ఈదాషర ంచాయు – 

బశభకముురసమత్ జగత్ీయేమ్ భనవెైళ జనాయదనః 
న త్ణ కముఽత్ీనమ్ జగచఛకోముమ్ కూంచిత్ కముయుో మ్ జనాయదనయ 
శంకముఱభయతరా న జనాయదనడు శకముఱ జగత్ణో న బశభభు చీమగఱడు. కసతు జగత్ణో  ఄంతా కముఱవహనా 
అమనన ఏమీ చీమఱేద. 
 

శ్రీ శత్మశంధ మతిరసజ కముూడా ‘ఄదభః’ ఄనయ నాభయతున ర గణ ంచాయు (అద-భః). శభమక్ దదాతి ఆతి అదః, 
తీషసమ్ భయ-శంత్ మస్సభత్ ఆతి ఄదభః. ఄందర కు చకముకగస శందఱు ఆచీిలసడు ఄదభుడు. 
 

శ్రీ ఴంకముయుఱ లసమఖ్మ – దభః – దమమేవణ దండ కసయమమ్ పఱమ్, త్చి శ ఏళ ఆతి దభః. బగళంత్ణడొనరవి 
దండన కసయమభునకముు పఱం కముూడా తానయ ఄయనందన ‘దభః’ ఄనఫడుచనానడు. ఄంటే శిక్షణ కసయణంగస 
జర గవ భయయు (శదఫదిధ  కముఱుగుట, మోక్షభు ఱభంచట ళంటనవవి) కముూడా బగళత్ీవయూమే. 
 

శ్రీ చినభమయనంద – బగళంత్ణడు కముయౌగ ంచీ శిక్షణళఱో శత్పయౌత్మే జయుగుత్ణంది. అత్భ ర వుదధభళపత్ణంది. 
 

శ్రీ రసధాకముఽవుళసవహో ర – దభనభునకముు లసడీ స్సధనాఱు, ఄనగస ఆందిరమ తుగషీభు ళంటనవవి, కముూడా దభభుఱే. 
 

శ్రీ లసవహవఠ  –  
దమోశ ిశయేత్ర విరసజభయనః, కూమీయశ శయేమ్ శ తుమభమ మంగవో 
గహీాశోమళే దభభయత్ర వివణు మ్ నభతోు శరవే  ర ధౌ బరభనోః 
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బగళంత్ణతు ఄదప (దభభు)ళఱన ఄతూన త్భత్భ నఱు చీశో నానయ. గషీభుఱు త్భ ర ధిఱో 
చర శో నానయ. ఆంత్కముుభుంద నాభభు ‘దభయతా’న దవుశిక్షణాయంగసన, ఇ నాభభు ‘దభః’న 
కముయభతృసఱనాయంగసన శ్రీ లసవహవఠ  విళర ంచాయు.  
 

శ్రీ యఘ్ునాధ తీయధ – (ద-భః) కముఱత్యు ళసఖ్య ఆళ బకసో నామ్ శరసేభీవుమ్ దదాతి ఆతి ద-భః. కముఱత్యుళప 
కొభభఱయగస బగళంత్ణడు బకముుో ఱు ఄడుగ నళతూన ఆస్సో డు. (శ్రీ శత్మశంధ తీయధ ‘ఄదభః’ నాభభునకముు చిహన 
ఄయాం కముూడా ఆఱయనయ ఈంది.) 
 

866. ఄరసజిత్ః 
- ఎదయు ఱేతులసడు. ఄజమమ యుగతులసడు. 
- బగళంత్ణతు యక్షణఱోనననలసర కూ ఄజమభు ఱేద. 
- బగళంత్ణతు ఴకూో ఎననటనవకు త్యుగద. 

ఓం ఄరసజితామ నభః 
 

ఇ నాభభు రెండుభయయుో  ళశో ంది. 
76ళ ళలో కముభు. 721ళ నాభభు. ఄరసజిత్ః – దయహా దయదో దఽతృతో  దయధరోऽథ్ారసజిత్ః 
92ళ ళలో కముభు. 866ళ నాభభు. ఄరసజిత్ః – ఄరసజిత్శీయేశషో  తుమనాో ऽతుమమోऽమభః 
 

జీ - జయే ఄభభటలయ చ - జయంచట. రె ైయన రసజీమత,ీ రసభబూమత ీలస శ ఄరసజితో వివణు ః. 
బగళంత్ణడైిన వివణు ళపన ఎళయూ జయంచఱేయు. భర ము ఄళభయనయచఱేయు. బగళంత్ణడు 
‘ఄరసజిత్ణడు’ ఄనన వివమయతున రెండు విధాఱుగస ఄయాం చీశకోళచిన.  (1) ఎళయూ, ఎపడ, ఎకముకడా 
బగళంత్ణతు జయంచఱేయు. (2) బగళంత్ణతు యక్షణఱో ఈననలసర కూ ఄజమం ఱేద. 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసమఖ్మ – శ్రీ బటటు ఱు 721ళ నాభభు ‘ఄరసజిత్ః’న ముదటనవ ఄయాంఱోన, 866ళ నాభభు 
‘ఄరసజిత్ః’న రెండళ ఄయాంఱోన లసమఖ్యమతుంచి, పనయుకూోదోవం ఱేకముుండా చితృసయు.  
 

721ళ నాభభు. ఄరసజిత్ః – కముేచిత్, కముదాచిత్, కముుత్శిిత్ ఄరతిషత్ః ఄరసజిత్ః. ఱోకముంఱో ఎళయూ, 
ఎపడ, ఎకముకడా బగళంత్ణతు తురోధించఱేద (ఓడుంచఱేద). కమునకము బగళంత్ణడు ఄరసజిత్ణడు. 
 

శ్రీ బటటు ఱు అమురవేద చయకముశంశిత్భునండు ఈదాషర ంచాయు – 

మథ్ాऽషమ్ నాభజానామి లసశదలీయ రసజమమ్ 

భయత్ణఴి తృసణ గషీణమ్ శభుదరశమ చ ళలవణమ్ 

ఏతనీ శత్మలసకవమన వహచమతామ్ ఄగదోషమమమ్ 
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లసశదీళపతు రసజమభు జయుగద. నా త్యోౌ విలసషభు నయన చడఱేద, శభుదరభు ఎండుతృత ళపట 
నయన యుగన. ఇ లసకముమభుఱు ఎంత్ తుజమో ఇ అమురవేద ళసశోరభు కముూడ ఄంతీ తుజభగుగసకము. 
 

శ్రీ బటటు ఱు ఆంకస రసభయమణ భహాభటయతాఱనండు ఈదాషర ంచాయు –  

ముదధకసండ 114.15 – ఄజమమః ళసఴేతో ధర ళః. ఄజవముడు, ళసఴేత్ణడు, తుఴిఱుడు. 
ముదధకసండ 120.14 – ఄజిత్ః ఖ్డగధఽక్. ఄజిత్ణడు, ఖ్డగధార  
భటయత్. ఈదోమగ. 6.79 – మతో కముఽవు శోతో జమః. (కముఽవణు డుననచోట జమభు ఈండున). 
భటయత్భు – దాళసయుమ్ ఄరసజిత్మ్. కముఽవణు డు ఄరసజిత్ణడు. 
 

శ్రీ ఴంకముయుఱ లసమఖ్మ –  

76ళ ళలో కముభుఱో  ‘ఄరసజిత్ః’ – న ఄంత్రె ైరసగసదభిః రసజిత్ ఆతి ఄరసజిత్ః. ఄంత్ఴాత్ణర ళపఱెైన 
రసగదీేషసదఱు బగళంత్ణతు ఎననడ జయంచఱేళప గనకము బగళంత్ణడు ఄరసజిత్ణడు. 
 

92ళ ళలో కముభుఱో ‘ఄరసజిత్ః’ – ఴత్ణర భః న రసజిత్ ఆతి ఄరసజిత్ః. (ఫటషమ) ఴత్ణర ళపఱు బగళంత్ణతు 
ఎననడ జయంచఱేయు గనకము బగళంత్ణడు ఄరసజిత్ణడు. 
 

శ్రీ శత్మశంధ మతిరసజ చిహన భరపకము ఄయాభు – ఄ-ః-రసజిత్ః – న విదమత ీః - తృసఱకో మశమ శ ఄః, శ 
చాస్ౌ రసజిత్ఴి ఆతి ఄరసజిత్ః. బగళంత్ణతుకూ తృసఱకముుడు ఈండడు. భర ము బగళంత్ణడు రకసఴభయనడు. 
కమునకము ఄరసజిత్ణడు. ఄంతీ కసకముుండా బకముుో డు కసతులసడు అమనన చీయఱేడు. 
 

శ్రీ శత్మదీలో లసవహవఠ  ‘య’ ఄనగస ‘ఄత్మంత్’ ఄనయ ఄయాంఱో కముూడా లసమఖ్యమతుంచాయు. ఒకము లసమఖ్మ ఆంచమించ 
శ్రీ బటటు ఱ లసమఖ్మతో శర తృత త్ణంది. భరపకము లసమఖ్మ ఄదైిేత్ వహదాధ ంతాతుకూ దగగయగస ఈంది. బగళంత్ణతుకముంటే లయరవ 
ఏదవ ఱేద. కమునకము బగళంత్ణడు రసజిత్ణడు కసళడం ఄనయది ఄశంబళం. య ఏళ కముశిినానవహో , న దిేతీయో న 
త్ఽతీమః. ఆతి ఄధయే ళచనాత్, త్స్సభత్ రసజిత్ేశమ ఄశంబలసత్ బగళత్ః ఄరసజిత్ః ఆతి నాభయన 
శంకుయోనమ్ ఈదమత.ీ 
 

శ్రీ చినభమయనంద భరపకము ఄనబళభు – త్కూకనదంతా ఄంత్ర ంచినపడు యభయత్ణభడు భయత్రమే ఈండున 
గనకము అమన ఄరసజిత్ణడు. 
 

శ్రీ యఘ్ునాధ తీయా –  రసజీమత ీకసఱత్ః నఴేయః విబూత్మః, న విదమనయో  నఴేరసష విబూత్మః మశమ శః 
ఄరసజిత్ః. ఄతున విబూత్ణఱూ (ఴకముుో ఱూ) కసఱంతో క్షీణ స్సో య. కసతు బగళదిేబూతి నాఴనయశిత్మ ైనది. 
కమునకము బగళంత్ణడు ఄరసజిత్ణడు. 
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867. శయేశషః 
- ఆత్య దీళత్ఱు కముూడా తానయ అధాయమ ైనలసడు. 
- త్న ఴత్ణర ళపఱన జయంచలసడు. 
- శయే శభయుధ డు, శకముఱఴకూో భటండాయభు. 
- ఄందర  ఄరసధభుఱన భతునంచలసడు. 

ఓం శయేశహామ నభః 
గోహకముఱతో శీ్రకముఽవణు డు. 1775 కసఱప చిత్రం. వికుహడుమయనండు 

‘శష’ ఄనగస బర ంచట, శశించట, శభయధత్ 
కముయౌగ ముండుట. శ్రీ బటటు ఱు, శ్రీ లసవహవఠ  ‘బర ంచట, 
అధాయభగుట’ ఄనయ ఄయాంఱో లసమఖ్యమతుంచాయు. 
శ్ర ీఴంకముయుఱు ‘శభయధత్ కముయౌగ ముండుట, ఴకూో 
కముయౌగ ముండుట, జయంచట, తుఱుపట’ ఄనయ ఄరసా ఱు 
లసడాయు. శ్రీ కముఽవుదతో్ బయదాేజ ‘శశించట, 
ఓయుికొనట’ ఄనయ ఄయాంఱో లసమఖ్యమతుంచాయు. 
శ్ర ీఴంకముయుఱు ‘శషస్’ ఄనగస ‘ఫఱభు’ ఄనయ ఄయాం 
కముూడా లసడాయు. శషత ీఄనయన ఴత్ణర మ్ ఆతి శషః. 
(ఄభయకోఴభు). 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసమఖ్మ – శే-ళసశనయన శయేమ్ 
దీళతాంత్యభహ భదాంధకిసర ణామ్ అరసధమత్మయ శషత ీ- బిబర ో ఆతి శయేశషః. నారసమణుడీ 
యభదైిళభు ఄతు తియౌమతు భందభత్ణఱు ఆత్య దీళత్ఱన ూజిస్సో యు. ఄయనా ఄఱయంటనవ 
ఄనమదీళత్ఱకముు కముూడా తానయ అధాయమ ైనలసడు ‘శయేశషః’. 
భదాంధకసర ణాం శయేం అరసధమతీేన దిైళత్మ్ 

బిబర ో శషత ీమశో  శ శయేశష ఇర త్ః 
భదాంధికసయుఱచీ అరసధింఫడీ దీళత్ఱన కముూడా త్నయ బర ంచలసడు (బకముుో ఱఱో ఈతో్భుఱు, భధమభుఱు, 
భదాంధికసయుఱు ఄతు భూడు యకసఱునానయు. ఆందఱో భూడళయకముంలసయు మక్షుణీ దీళత్ఱన ూజిస్సో యు..) 
(శ్రీ కెైళఱమస్సయధి). 
 

శ్రీ లసవహవఠ  కముూడా ‘అధాయభగుట, బర ంచట’ ఄనయ ఄరసా తున భరపకముయకముంగస చితృసయు. బూమి, అకసఴభు, శకముఱ 
చరసచయభుఱకముు అధాయభు, యక్షణ ఄయనందన బగళంత్ణడు ‘శయేశషః’. 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

92ళ ళలో కముభు - 11 ళ ేజీ 

శ్రీ ఴంకముయుఱ లసమఖ్మ – శ్రీ ఴంకముయుఱు భూడు ఄరసా ఱన చితృసయు. 
(1) శరసేన్ ఴత్ాన్ శషత్ ఆతి శయేశషః. శకముఱ ఴత్ణర ళపఱన జయంచలసడు శయేశషయడు. 
(2) శయే కముయభశ శభయధ ఆతి శయేశషః. ఄతున కసయమభుఱంద శభయుధ డు శయేశషయడు. 
(3) ఽథ్లిసమద ియూేణ లస శయేశషః. బూమిళంటనవ యూభుఱఱో ఄతునంటనవకూ అధాయమ ైనలసడు శయేశషయడు. 
 

శ్రీ కముఽవుదతో్ బయదాేజ – శరవే షసమ్ శేజన ఄరసధానామ్ శషః ఆతి శయేశషః. త్న బకముుో ఱందర  
ఄరసధభుఱన శశించలసడు శయేశషయడు. శ్రీ రసధాకముఽవుళసవహో ర ఇ ఄరసా తున భర ంత్ తొృ డుగ ంచాయు. 
ఴత్ణర ళపఱ ఄరసధభుఱన కముూడ భతునంచలసడు శయేశషయడు. 
 

శ్రీ లసవహవఠ  ‘శశించట’ ఄనయ ఄయాంఱో భరపకము లసమఖ్మ చితృసయు. ఎతున తూయుో  కముయౌవహనా శభుదరం త్న త్తాేతున 
కోఱోద. ఴరీయంఱో ఈనన జీళపడు ఄనయకము కముయభఱన ఎదరపకనాన చిళయకముు అ ఴరీరసతున ళదయౌ భరపకము 
ఴరీరసతుకూ ల లతాడు. ఆది బగళంత్ణతు శయేశషత్ేభునకముు శచికము. 
 

శ్రీ ఫఱదీళ విదామబూవణ – శరసేణ  యుకముభాళజాఞ  ళదాంవహ శషత్ ఆతి శయేశషః. యుకూభణ యొకముక స్త దయుడు 
యుకూభ. యుకూభ, దరోమధనడు, శివుతృసఱుడు ళంటనవలసర  ఄనయకము దరసబవఱన శశించినలసడు శయేశషయడు. 
 

868. తుమనాో  
- తుమమించలసడు. ఄనమదీళత్ఱన అరసధించీలసర కూ అమయ దీళత్ఱటో బకూో ఴదీధఱు కముఱుగజవవేలసడు. 
- ఄందర తు (దీళత్ఱన) అమయ కసయమభుఱంద తుమమించలసడు. 
- ఄతుమంత్ – అమనకముు ైెన ఄధికసర  (తుమంత్) ఱేడు. 

ఓం తుమనయో ర నభః 
 

మభ - ఈయమే - ఱేళన త్ణో ట, చపట, రతితృసదించట. తు (ఈశయగ) - అజఞన శచించన. త్ఽచ్ - ఈ 
దవితు శచించన. 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసమఖ్మ – ఆంత్కముు భుందయౌ నాభభు ‘శయేశషః’న శ్రీ బటటు ఱు ఄనమదీళతారసధనాయంగస 
లసమఖ్యమతుంచాయు. ఇ ‘తుమనాో ’ నాభ లసమఖ్మన కముూడా ఄదీ భటళంఱో చితృసయు. త్త్ర త్త్ త్త్ యుచ్ఛన్ 
రరోచమన్ తుమచఛతి ఆతి తుమనాో . ఄనమ దీళత్ఱన అరసధించీ బకముుో ఱకముు అమయ దీళత్ఱమంద బకూో 
ఴదీధఱు కముఱుగజవవహ త్దాేరస లసర కూ కసమితాయాభుఱన రస్సదించలసడు ‘తుమనో’. 
దిైళతీవణ చ శరవేవణ త్తో్దిచాఛం రరోచమన్ 

భదాంధకిసర ణ ీయోऽస్ౌ తుమనాో స్సమతునమచఛతి 
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బకముుో ఱు అరసధించీ దీళత్ఱమంద లసర కూ అశకూో , నభభకముభుఱన ెంచి, భదాంధికసయుఱన కముూడా 
తుమంతిరంచీలసడు తుమంత్. (శ్రీకెైళఱమస్సయధి). 
 

ఆందకముు శ్రీ బటటు ఱు గీత్ (7.21)నండు ఈదాషర ంచాయు. 
యో యో మయంమయం త్నం బకోముః ఴీదధమయర ి త్ణమిచఛతి 

త్శమ త్స్సమచఱయం ఴదీాధ ం తామళే విదధాభమషమ్ 

శకసభబకముుో డు ఏయే దీళతా శేయూభున బకూో ఴదీధఱతో ూజిం తుఴియంచకొననో అమయ 
దీళత్మందీ బకూోఴీదధఱన వహాయభుగస కముుదయుకొననటటో  చీముదన. 
 

శ్రీ నభయభఱవేయు. తియుల ైమోయ 1.1.5 – రతిళమకుో త్న గుణభు, స్సా య, ఫుదిధకూ ఱోఫడు ఒకో దీళత్న అరసధించి 
కోయుకొనన పఱయఱన తొృ ందాఱతు మతినంచన. (మోక్షభు కసకముుండా) త్గు పఱభుఱన లసర  ఄయుత్న 
ఄనశర ంచి అమయ బకముుో ఱు తాభు అరసధించీ దీళత్ఱనండు తొృ ందతాయు. ఎందకముంటే అ దీళత్ఱన 
తుమమించినలసడు, లసర  ఴకూో, లసర కూ అదీఴభుయౌచీిలసడు బగళంత్ణడీ (ఄనగస బగళంత్ణడు ఄనమదీళత్ఱకముు 
తుమంత్.) 
 

శ్రీ ఴంకముయుఱ లసమఖ్మ – శరసేన్ వేేవణ వేేవణ కముఽతమీవణ ళమళస్సా మతి ఆతి తుమనాో . (ఈదాషయణకముు 
దికసఱకముుఱన) అమయ కసయమభుఱంద తుమమించ బగళంత్ణడు తుమనో. 
 

శ్రీ లసవహవఠ  – తుమచఛతి - తుఫధనతోు శయేమ్ ళమళవహాత్ ళయోమనా గభనామ ఆతి తుమనాో  వివణు ః. శయుమడు, 
గషీభుఱు, ఆఱయ ఄతూన వివణు ళప ఏయయచిన ళమళశాకముు ఱోఫడు ళర ోశో నానయ. కమునకము బగళంత్ణడు తుమనో. 
 

శ్రీ చినభమ ‘ఄతుమనాో ’ ఄతు గశీించాయు. శరసమది గషీభుఱన, ంచబూత్భుఱన, ఆఱయ ఄందర తూ 
తుమమించిన బగళంత్ణతుకూ ైె ఄధికసర  ఱేడు గనకము బగళంత్ణడు ఄతుమనో. 
 

869. తుమభః 
      ఄతుమభః 
- (భహాఫయౌ ళంటనవ) భహాఫఱుయన కముూడ ఄదపఱో ెటేులసడు. ళసవహంచీలసడు. 
- (ఄనమదీళతారసధకముుఱకముు కముూడ) త్గు పఱభుఱు ఄందీఱయ తుమభభు చీవహనలసడు. 
- తుమభభు, మభభు ళంటనవ యోగస్సధనఱదాేరస ఱభంచలసడు. 
- ఄతుమభః – అమనకముంటె ైెన ళసశకముుఱు (తుమయభకముుఱు) ఎళేయూ ఱేయు. 
- త్నన గుర ంచిన విత్రజాఞ నభున బకముుో ఱకముు ఄందజవవేలసడు. 
- ఄంతా లసమహంచి, ఄంత్న చటనవు ఈండీలసడు. 
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ఓం తుమభయమ నభః 
ఓం ఄతుమభయమ నభః 
 

ఇ నాభభ రెండు ళలో కముభుఱఱో ళశో ంది. 
17ళ ళలో కముభు. 163ళ నాభభు. ‘తుమభః’ – ఄతీందరః శంగషీః శరోగ  ధఽతాతాభ తుమమో మభ: 
92ళ ళలో కముభు. 869ళ నాభభు. ‘తుమభః’ ఱేదా ‘ఄతుమభః’ – ‘ఄరసజిత్ః శయేశషో  తుమంతా తుమమో 
మభః’ ఱేదా ‘ఄరసజిత్ః శయేశషో  తుమంతాऽతుమమోऽమభః’ 
 

‘తుమభభు’ ఄనగస ఄదపఱో ెటటు ట, ఏరసటట చీముట, ళసవహంచట. ఇ నాభభున శ్రీ బటటు ఱు 
‘తుమభః’ ఄతు చిగస శ్రీ ఴంకముయుఱు ‘తుమభః’ భర ము ‘ఄతుమభః’ ఄనయ రెండు తృసఠసఱన 
ర గణ ంచాయు. 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసమఖ్మ –  

17ళ ళలో కముభు. 163ళ నాభభు. తుమభః – ఫయౌ రబఽత్మః ఄహ తుమభమనయో  ఄనయన ఆతి తుమభః. ఫయౌళంటనవ 
ఫఱళంత్ణఱన కముూడా ఄపచీములసడు ‘తుమభః’. ఄంతీ కసద. శభశో జగత్ణో  అమన ళసశనాతుకూ ఱోఫడు 
ఈంటటంది.  తుమభమత ీజగత్ యనే తుమభః శ ఈదవర త్ః. ఄతు తుయుకూో యచయత్ చితృసయు. శ్రీ వి.వి. 
రసభయనజన్ బగలసనతు అశిీత్ యక్షణాగుణాతున రతీమకముంగస చితృసయు. 
 

92ళ ళలో కముభు. 869ళ నాభభు. తుమభః – ఆంత్కముుభుంద ళచిిన ‘శయేశషః’, ‘తుమనాో ’ నాభభుఱన 
శ్రీ బటటు ఱు ఄనమదీళతారసధనా శంఫంధంగస లసమఖ్యమతుంచాయు. ఇ ‘తుమభః’ నాభలసమఖ్మ కముూడా ఄదీ 
వివమంఱో చితృసయు. త్త్పఱమ్ చ జాతి, అముః, భోగసదకిముమ్ తుమభమత ీఄవహభన్ ఆతి తుమభః. 
ఄనమదీళతారసధన చీములసర కూ త్గు పఱభుఱు (జాతి, అముళప, భోగభు ళంటనవవి) ఱభంచీఱయ తుమభభు 
చీవహనలసడు ‘తుమభః’. శ్రీ బటటు ఱు  ‘తుమనాో ’ నాభభునకముు గీత్ 7.21 ళలో కముభున ఈదాషర ంచాయు. 
‘తుమభః’ నాభభునకముు  గీత్ 7.22 ళలో కముభున ఈదాషర ంచాయు. 
శ త్మయ ఴదీధమయ ముకోముః త్స్సమరసధనమీషత ీ

ఱబత ీచ త్త్ః కసభయన్ భయ ళై విశతిాన్ శతిాన్ 

ఄటనవు శకసభ బకముుో డు త్గ న బకూో ఴీదధఱతో అ దీళత్నయ అరసధించన. త్త్పయౌత్భుగ నా ఄనగీషభుళఱననయ 
అ దీళత్ దాేరస తాన కోయుకొతున భోగభుఱన ఄత్డు త్కము తొృ ందగఱడు. 
 

ఆకముకడ గభతుంళఱవహన వివమం ఏభంటే –  (1) లసర  లసర  స్సా యతు ఫటనవు బకముుో ఱు ఏదో ఒకము దీళత్న 
ూజకొయకముు ఎంచకొనయఱయ బగళంత్ణడు ఄనభతిస్సో డు. (2) ఄఱయ ఎంచకొనన త్యులసత్, అ అరసధనఱో 
బకముుో తుకూ బగళంత్ణడు శషకముర స్సో డు. బకూోఴదీధఱు కముఱుగజవస్సో డు. (3) బకముుో తు ఄయుత్కముు త్గ నటటో గస పఱభుఱన 
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అ దీళత్దాేరస బకముుో తుకూ ఱభంచీటటటో  బగలసనడు ఏయయచాడు. ఇ భూడు వివమయఱు ‘శయేశషః’, 
‘తుమనాో ’, ‘తుమభః’ ఄనయ నాభభుఱదాేరస తియౌమఫయచఫడునవి. జీళపతుకూ ఆఱయ ఎంచకొనయ స్సేత్ంత్రా భు 
శ్రీ రసభయనజుఱలసర  శ్రీభటవమభునంద కముూడా చిఫడుంది. 2.3.41 శత్రభునకముు లసమఖ్యమనభు – కముఽత్ 
రమతానకే్షత్ణ విశతి్ రతిఴహదాధ  ఄల  ైమరసా దబిమః.  
 

శ్రీ ఴంకముయుఱ లసమఖ్మ –  

17ళ ళలో కముభు – తుమభః – వేేవణ వేే వణ ఄధకిసరవవణ రజా తుమభతి ఆతి తుమభః. అమయ ఄధికసయభుఱ 
(కసయమభుఱ) మంద త్గులసర తు తుమమించలసడు ‘తుమభః’. ఈదాషయణకముు బగళంత్ణడు శయమ చందర 
నక్షత్ర గహీాదఱన, దికసఱకముుఱన తుమమించి లసర కూ తుమమిత్ కముయభఱన ళసవహంచి, ర తృసఱనభు 
చీమున. 
 

92ళ ళలో కముభు – తుమభః – తుమభభు, మభభు ఄనయ యోగస్సధనఱదాేరస ఱభంచలసడు ‘తుమభః’. 
త్ంజయౌ యోగశత్రభు 2.32 – వుచ శంతోవ త్ః స్సేధామమ ఇఴేయ రణ  రధానాతు తుమభః. 
తుమభభుఱు ఄనగస –  1. శంతోవభు (శఖ్ దఃఖ్యది దేందేభుఱమంద శభత్ేభు). 2. ళౌచభు 
(ఴరీయభు, భనశీఱ వుదిధ ). 3. త్శీ (ళసరీర కము, లసచికము, భయనవహకము తుమభభు). 4. స్సేధామమభు 
(పణమగంీథ ఠనభు). 5. ఇఴేయ రణ ధానభు (బగళంత్ణతు య డ ఄచంచఱమ ైన బకూో). 
మభభుఱు ఄనగస –  1. ఄశింశ (ఏ తృసర ణ కూతు శింశ చీమకముుండుట). 2. శత్మభు (తుజభు ఱుకముుట). 
3. ఄవోేమభు (దొంగత్నభు చీమకముుండుట). 4. ఫరషభచయమభు (ఆందిరమ తుగషీభు). 5. ఄశంగషీభు 
(ఆత్యుఱనండు వేకముర ంకముుండుట).  
 

92ళ ళలో కముభు – ఄతుమభః – తుమభః తుమతి త్శమ న విదమత్ ఆతి ఄతుమభః, శయే తుమనో ః తుమనోనోయ 
ఄభటలసత్.  బగళంత్ణతు తుమమించీలసయు, ళసవహంచీలసయు ఎళయూ ఱేయు. అమన శయేతుమనో. కమునకము అమన 
‘తుమభః’. 
 

శ్రీ యఘ్ునాధతీయా – త్త్ేస్సయభు – శేవివమ జాఞ నాతు బకవోభోమ తుమభమతి రమచఛతి ఆతి తుమభః. 
త్నన గుర ంచిన జాఞ నభున బకముుో ఱకముు చకముకగస తియౌమఫయచలసడు ‘తుమభః’. 
 

శ్రీ శత్మదీలో లసవహవఠ  రెండు ఄరసా ఱన చితృసయు –  

(1) మభ - ర లయవునయ - చటటు భుటటు ట. తుమభయన్ ఴకసో ా శకముఱమ్ విఴేమ్ లసమతృత నతి త్స్సభత్ శ తుమభః. 
శకముఱ విఴేభునంద లసమహంచి, చటటు భుటనవు ముండీలసడు గనకము ‘తుమభః’. 
(2) మమ్ - ఈయమే - శర చచట. శకముఱ చరసచరసఱు బగళంత్ణతుమంద, అమన ఄదపఱో ఈంటటయ. 
అమన కసయణంగసనయ చయౌస్సో య.  
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870. మభః 
      ఄమభః 
- ఄందయు దీళత్ఱన ళసవహంచలసడు. మభయదఱన తుమమించలసడు. 
- మభభు, తుమభభు ఄనయ యోగస్సధనఱదాేరస తొృ ందళచిలసడు. 
- ఄమభః – భఽత్ణమళప ఱేతులసడు. 
- ఄమభః – ఄమనకముు ైె ళసశకముుఱు ఱేయు. 
- రలమకసఱభున శకముఱ జీళరసవుఱన ఄంత్భు చీములసడు. 
- త్న బకముుో ఱకముు బగళదనబళం ఄనయ యుచికముయమ ైన భోజనభు తితుహంచలసడు. 
- ఄమ-భః – శదగ ణభుఱన, శదాచాయభుఱన తియౌవహనలసడు, నయయులసడు. 

ఓం మభయమ నభ 

ఓం ఄమభయమ నభః 
 

17ళ ళలో కముంఱోతు 163, 164 నాభభుఱు. ‘తుమభః, మభః’ – ఄతీందరః శంగషీః శరోగ  ధఽతాతాభ తుమమో 
మభ: 
92ళ ళలో కముంఱోతు 869, 870 నాభభుఱు. ‘తుమభః, మభః’ ఱేదా ‘ఄతుమభః, ఄమభః’ – ‘ఄరసజిత్ః 
శయేశషో  తుమంతా తుమమో మభః’ ఱేదా ‘ఄరసజిత్ః శయేశషో  తుమంతాऽతుమమోऽమభః’ 
 

ఇ 92ళ ళలో కముంఱోతు నాభభుఱన శ్రీ బటటు ఱు ‘తుమభః, మభః’ ఄతు చితృసయు. శ్రీ ఴంకముయుఱు ‘ఄతుమభః, 
ఄమభః’ ఄనయ తృసఠంతోతృసటట ‘తుమభః, మభః’ ఄనయ తృసఠసంత్రసతున కముూడా చితృసయు. ఄతున నాభభుఱూ 
‘మమ్’ ఱేదా ‘మభ’ ఄనయ ధాత్ణళపఱనండు విళర ంఫడునవి. శ్రీ బటటు ఱ లసమఖ్మ రకసయం ఇ నాఱుగు 
నాభభుఱ ఄరసా తున ఆఱయ కముుో ోంగస చిళచిన. 
(163) తుమభః – భహాఫయౌళంటనవలసర తు కముూడా ఄదప చీములసడు. 
(164) మభః – ఄందర కు ఄంత్రసమమియ ై ఄందర తూ ఄదప చీములసడు. 
(869) తుమభః – ఄనమదీళత్ఱన అరసధించీ బకముుో ఱకముు త్గు పఱభుఱు రస్సదింజవములసడు. 
(870) మభః – ఄందయు దీళత్ఱన తుమమించి, ళసవహంచలసడు. 
ఇ నాభభుఱతూన ఄనంత్గుణశంననడైిన బగళంత్ణతు కొతున గుణభుఱన కుర ోంచీవిగస శ్రీ బటటు ఱు 
విళర ంచాయు.  ఆకముకడ ళయుశగస ళచిిన ‘తుమనాో , తుమభః, మభః, ఄతుమభః, ఄమభః’ 
నాభభుఱతునంటనవతూ కముయౌహ శ్రీ లసవహవఠ  ఒకము చకముకతు ళలో కసతున కముూరసియు –  

వివణు ర నమనాో  తుమమో మమోऽస్ౌ  
వివణు ర నమనాో  ఄతుమమో ఄమమో శః 
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రకసఴత ీవిఴేమిదమ్ శభశోమ్  
మమ రై నమయమ ఴైి కముఽత్ ళమళశామ్  

 

శ్రీ బటటు ఱ లసమఖ్మ –  

17ళ ళలో కముభు. 164ళ నాభభు. మభః – మచఛతీతి మభః. మభతీతి మభః. ఄందర కు ఄంత్రసమమియ ై 
ఄందర తూ ఄదపఱో ఈంచలసడు మభుడు. 
 

92ళ ళలో కముభు. 870ళ నాభభు. మభః – త్తో్త్ పఱ తుమయభకసన్ మభయదవన్ ఄహ మచఛతి ఆతి మభః. 
అమయ పఱభుఱు ఆచీి మభయదఱన ఄనమదీళత్ఱన ళసవహంచలసడు మభుడు. ఆందకముు శ్రీ బటటు ఱు 
వివణు పరసణభునండు (3.7.13) మభుతు భయటఱనయ ఈదాషర ంచాయు. రబళతి శంమభనయ భభయహ వివణు ః. 
ననన కముూడా ళసవహంచలసడు వివణు లయ. 
 

లసముయమమోగ నయేయుణః ఴళసంకముః రజాతిశోవమ్ రహతాభషఴి 

నమోనభవేోऽశో  శషశరకముఽత్ేః పనఴి బూయోऽహ నమో నభవేో  – గీత్ 11.39 

తూలయ లసముదీళపడళప. మభుడళప. ఄగ నవి. ళయుణుడళప. చందర డళప. రజాతియ ైన ఫరషభళప. ఫరషభకముున 
జనకముుడళప. తూకముు లయఱకొఱది నభస్సకయభుఱు. భయఱ భయఱ నభస్సకయభుఱు. ఆంకమున నభస్సకయభుఱు. 
ఇళసలసస్త మతువత్ణో  16 – ూవన్! ఏకమురవి! మభ! శయమ! రజాత్మ!  
శ్రీ నభయభఱవేయు. తియుల ైమోయ 4.10.8 – త్నకముు ఴయణుజొచిిన భయయకండీముతుకూ యభశిళపడు ళసఴేత్జీళనం 
ఆచాిడు. ఄది శ్రీభనానరసమణుతు శంకముఱంళఱోనయ జర గ ంది. 
 

శ్రీ ఴంకముయుఱ లసమఖ్మ –  

17ళ ళలో కముభు – తుమభః, మభః 
తుమభః – శకముఱ జీళపఱన (భర ము దీళత్ఱన) అమయ కసయమభుఱఱో తుమమించలసడు. 
మభః – ఄందర కు ఄంత్రసమమియ ై లసర తు ళసవహంచలసడు. 
 

ఆకము ఇ 92ళ ళలో కముభుఱోతు నాభభుఱకముు శ్రీ ఴంకముయుఱు ‘తుమభః మభః’ భర ము ‘ఄతుమభః ఄమభః’ 
ఄనయ రెండు తృసఠసఱన చితృసయు. ‘తుమభః మభః’ ఄనయ తృసఠం రకసయం బగళంత్ణడు ‘ఄథలస మభ 
తుమభ్ యోగసంగవ, త్దగభమతాేత్ శ ఏళ తుమమో మభః’. తుమభభు, మభభు ఄనయ యోగసంగ 
స్సధనఱళఱన ఱభంచలసడు ‘తుమభః మభః’. 
త్ంజయౌ యోగశత్రభు 2.30 – ఄశంిస్స శత్మ ఄవేోమ ఫరషభచరసమర గహీామ మభః. ఄశంిశ, శత్మభు, 
దొంగత్నభు చీమకముుండుట, ఫరషభచయమభు, మోషభు ఱేకముుండుట (ఄర గషీభు) ఄననవి మభభుఱు. 
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ఄమభః – శ ఄశమ విదమత ీమభః భఽత్ణమ ఆతి ఄమభః. బగళంత్ణడు అదిభధామంత్యశిత్ణడు. మభుతు 
శఽజించినలసడు బగళంత్ణడీ. మభుతు ళసవహంచలసడు బగళంత్ణడీ. బగళంత్ణతుకూ మభుడు (భఽత్ణమళప) 
ఱేడు గనకము బగళంత్ణడు ఄమభుడు. 
 

శ్రీ శత్మశంధ మతిరసజ –  

(1) మమ్ - ఈయమే - తృసయౌంచట, శర చచట. న విదమత ీమభః - తుమయభకముః, శదఽళల లస మశమ శః 
ఄమభః. బగళంత్ణతుకూ ళసశకముుఱు (తుమయభకముుఱు) ఱేయు గనకము అమన ఄమభుడు.  
(2) భయ - భయనయ - కొఱుచట. ఄమమ్ - వుభటళషవిధిమ్ భయతి - జానాతి ఆతి ఄమభః. వుబగుణభుఱన 
తియౌవహనలసడు, రస్సదించలసడు ఄమభుడు. 
 

శ్రీ రసధాకముఽవుళసవహో ర – శకముఱ జీళపఱన, లసర  జీళనకసఱభున తుయుయంచలసడు ఄమభుడు. 
 

శ్రీ లసవహవఠ  – మచఛతి - ఈశంషయతి శయేమ్ శరసగ నయో  ఆతి మభః. రలమకసఱంఱో శకముఱభున త్నమంద 
య్నభు చీవహకొనలసడు  మభుడు. 
 

శ్రీ కముఽవుదతో్ బయదాేజ – మభ - తితుహంచట (మభమతి ఫటర షభణాన్ - ఫటర షభణుఱకముు తితుహంచట). 
మభ - ర లయవనయ, ర లయవణమ్ - భోజనమ్. మభమతి భోజమతి స్సేదభః ఄన నైః బకసో న్ ఆతి మభః. 
బకముుో ఱకముు స్సేదివుమ ైన భోజనభు (ఄనగస బగళదనబళభు) తితుహంచలసడు మభుడు. 
 

 

 

ఇ భటగం భుగ ంపఱో శ్రీ బటటు ఱు చిహన భయట – ఆంత్కముుభుంద (851 నండు 870 ళయకముు?) నాభభుఱు 
బగళంత్ణతు యజశోమోగుణభుఱన శచించనవి. 871 నండు 880ళ నాభభు ళయకముు బగళంత్ణతు 
శత్ేగుణభున శచించనవి. 
 

 

 

 

(1) శీ్ర నయవహంషన్ కముఽవుభయచార  అంగో యచనకముు ఆద ితఱిుగు ఄనలసదభు.  
(2) బగళదవగ త్ ళలో కముభుఱ తాత్యమభు గీతాెరస్, గోయఖ్ూర్ రచయణనండు.  
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షతోవలహన్ స్హతో్త్వకః షతయః షతయధయమరహమణః |  
అభినుహర మః రమారహో ऽయోః రమకాత్ రత్త్ఴయధనః || (93) 

 
 

 
 

871. షతోవలహన్ 

- మోక్షభునకు భాయగభున షగభభు చేవే షతవగుణభునకు అధిష్హా న దేఴత. 
- ళౌయయ, వీరహయది దిఴయగుణభులు షభాదిధగహ గలలహడు. 
- బకుో లన అనగశీంచచే లక్షణభు నివచమభుగహ గలలహడు. 

ఒచ షతోవఴత ేనభః 
 

‘షతోవ’ అనే దభున షతవగుణానిన గుర చచి లహడుతాయు. అయతే ఈ దానికి ఇతయ అరహా లు కూడా 
ఉనానయ. అభయకోవచలో ఇలా ఉచది. 
దరలయే నుహర ణ ేఫలే జచతౌ ఴయఴస్హమ షవభాఴయః 
గుణ ేవితేో  షతోభాలో షతోవమ్ గుణనిి తణ త్త్రశణ 
భచచితనభు, దరఴయభు, ఫలభు, కాఴ, ట్టా దల ఴచటి్ అరహా లునానయ.  ఈ ‘షతోవలహన్’ నాభభునకు 
కొచదయు లహయఖ్ాయతలు ఈ అరహా లలో కొనినచటి్ని ర గణిచచాయు. 
 

శ్రీ షతయదేలో లహవశఠ  ఈ నాభభునకు లహయకయణయచగహ విఴయమ ైన అయాచ చెనుహయు.  
‘అస్ - బువి - ఉచడుట్’ నచడి ‘షత్’ అనే వఫదచ ఴషో చది. నుహణిని షఽతరభు 5.1.119 „తషయ భాఴస్-తవ-తలౌ‟ 
రకహయచ ‘షత్’కు ‘తవ’ కలితే ‘ఆ గుణచ కలిగ న’ అనే అయాచ ఴషో చది. అలా ‘షతోవ’ వఫదచ ఴషో చది. 
తయులహత నుహణిని షఽతరభు 5.2.94 „తత్-అషయ-అవమన్-అవో  ఇత్త్ భతణప్‟ రకహయచ ‘భతణప్’ రతయమచ 
కలితే ‘ఎఴర మచద ఉచడునో’ అనే అయాచ ఴషో చది. అలా ‘షత్-తవ-భత్’ అయయచది. తయులహత్త్ షఽతరచ 
8.2.9 „భ ఆత్ ఉధామాః చ భతో ధః అమలహదబియః‟ రకహయచ ‘భ’ ఫదలు ‘ఴ’ ఴషో చది. అపడు 
‘షతోవభత్’ అలాో  ‘షతోవఴత్’ అయయచది. ఈ దచనచడి ‘షతోవలహన్’ ఴచిచచది. ఇది క ఉదాసయణ 
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భాతరమే. శ్రీ లహవశఠ  రత్త్ నాభభునకూ ఇలాగై లహయకయణ విఴయణ ఇచాచయు. అచతేగహక ఆమన 
లహయకయణషఽతరా లనఽ, వీుతణలనఽ విస్హో యచగహ ఉదాసర చచాయు షచషకాత లహయకయణచ తెలివనలహర కి  శ్రీ లహవశఠ  
లహయఖ్ాయనభు క అదుతమ ైన గచీధభు. 
 

శ్రీ బట్టా ల లహయఖ్య – ఈ 871ఴ నాభభునచడి 880ఴ నాభభుఴయకు బగలహనని షతవగుణ అధిష్హఠ నభున 
షఽచిచచేవిగహ శ్రీ బట్టా లు లహయఖ్ాయనిచచాయు.  షతవ, యజస్, తమో గుణాలలో షతవగుణభు రకహవభానమ ైనది. 
షఖ్భున, ఆనచదభున, చిఴర కి మోక్షభున కలిగ చచేది. యభ రకహవ లాఘఴ, షఖ్ షచదా 
మోక్షభూలమ్, షతోవమ్ స్హక్షాత్ అధఴిేఠమమ్ అషయ ఇత్త్ షతోవలహన్. అలాచటి్ షతోవగుణ షచననడు, దాని 
అధిష్హఠ నదైెఴభు అయనచదన బగఴచతణడు ‘షతోవలహన్’. ఇచదకు శ్రీ బట్టా లు ళవవతావవరహనిశతణో  
(3.12)నచడి ఉదాసర చచాయు. 
భహాన్ రబుర్వవ పయుశః షతోవషయ ఏశ రఴయోకః 
ష నియమలామ్ ఇభమ్ ళహచత్త్మ్ ఈళహనో జయయత్త్యఴయమః 
ఈ భహాపయుశణడే మోక్షభునిచచలహడు. షతోవగుణ రఴయోకుడు. మోక్షయూమ ైన అఴయమజయయత్త్. 
 

శ్రీ బట్టా లు ఴరహసపరహణచ (3.7.13)నచడి కూడా ఉదాసర చచాయు. షతేో వన భుచయత ేజచతణః షతోవమ్ 
నారహమణాతమకమ్. షతవభు నారహమణాతమకభు. దానిఴలోనే జీఴపలు ఫచధభులనచడి 
విభుకుో లగుదయు. 
లిచగపరహణభు. 14ఴ అధాయమభు – 

శంయణయగరహు యజస్హ తభస్హ వచకయః షవమమ్ 

షతేో వన షయవగహ విశణు ః షరహవతామ షదషనమమః 
24ఴ అధాయమభు –  

తవత్-కో షచబలో యుదరః తభస్హ షభాఴాతః 
తవత్-రస్హదాత్ జగదాధ తా యజస్హ చ తాభసః 
తవత్-షవయూనుహత్ షవమమ్ విశణు ః షతేో వన పయుష్త తోభః 
తయులహత్త్ అధాయమచలో నచదికైవవయుడిలా అనానడు – 

యభాతామనమ్ ఈళహనమ్ తభస్హ యుదరయూణమ్ 

యజస్హ షయవలోకహనామ్ షయగలీలా రఴయోకమ్ 

షతేో వన షయవబూతానామ్ స్హా కమ్ యమవేవయమ్ 

షరహవతామనమ్ భహాతామనామ్ యభాతామనామ్ ఈవవయమ్ 

త ేదాష్హా వ నుహర సల  ైఫరహామ బగఴచతమ్ జనాయదనమ్ 

నుహచచరహతరభు-బగఴచాాషోరభు 
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స్హతో్త్వక్వః వఴేయత ేవిశణు ః తాభవ రైఴై వచకయః 
రహజవ ైః వఴేయత ేఫరహామ షచకరీ్ణుషో  షయషవతీ 

 

శ్రీ యఘునాధ తీయధ – ఫాసత్త్ షసషరభు ఆధాయచగహ – షతః షమీచీనషయ భాఴః షతోవమ్ విశిశా రకాశా 
ఆనచదాద ిగుణజాతమ్, తత్ అషయ అవో  ఇత్త్ షతోవలహన్. ఆనచదభుఴచటి్ విశిశా ఉతోభ గుణభులు 
కలిగ నచదన బగఴచతణడు ‘షతోవలహన్’. 
 

శ్రీ వచకయుల లహయఖ్య – శ్రీ వచకయులు ‘షతోవభు’ అనగహ ధైెయయభు, ఫలభు అనన అయాచలో లహయఖ్ాయనిచచాయు. 
ళౌయయ వీరహయదకిమ్ షతోవమ్ అషయ  అవో  ఇత్త్ షతోవలహన్. వీయయభు, ఫలభు, తేజషు, స్ౌశ్రలయభు ఴచటి్ 
దిఴయగుణభులు విళవశభు కలలహడు షతోవలహన్. 
 

శ్రీ రహధాకాశుళహవో ర – ఈ షతవగుణభులు షభాదిధగహ కలిగ నచదన బగలహనడు చలిచచడు. ముదధభులో 
బమభననది ఆమనకు ఴర ోచచద. 
 

శ్రీ కాశుదతో బయదావజ ‘షతోవభు’ అనగహ ‘ఴయఴస్హమః నివచమః’, అనగహ ‘వాయమ ైన గుణభు’ అనన అయాచలో 
లహయఖ్ాయనిచచాయు. షతోవమ్ ఴయఴస్హమః - నివచమః బకహో నగసీ షఽచకో ఴయోత ేమవమన్ షః షతోవలహన్. 
బకుో లన అనగశీంచచే నివచమమ ైన షవభాఴభు కలలహడు ‘షతోవలహన్’. 
 

872. స్హతో్త్వకః 
- షతవగుణభునకు తగు పలభునిచేచలహడు. 
- రధానభుగహ షతవగుణభునచద వాతణడైెనలహడు. 

ఒచ స్హతో్త్వకహమ నభ 

 

ఇచతకు భుచద నాభభు ‘షతోవలహన్’ ఴలెనే ఈ ‘స్హతో్త్వకః’ నాభభు కూడా  ‘షత్’ అనే వఫదచనచడి 
విఴర చఫడిచది. నుహణిని షఽతరభు 5.1.63 రకహయభు తథిత రతయమభు ‘ఇక’ చేర వోే ‘తద్-అయోత్త్’ అనగహ ‘ఆ 
అయోత కలిగ ముచడున’ అనే అయాచ ఴషో చది. 
 

శ్రీ బట్టా ల లహయఖ్య – ధయమ జాా న ల రైహగయ ఐవవయయ యూ పల నిమభననే  చ షతోవమ్ అయోత ఇత్త్ స్హతో్త్వకః. 
 

విజాా న వైవయయ  ల రైహగయ ధయమయూ పలచ షవమచ 

నిమభాయయోత్త్ షతోవచ మః స్హతో్త్వకః ర కరీ ోతః 
షతవగుణ పలభులెైన ధయమభు, జాా నభు, ల ైరహగయభు, ఐవవయయభు ఴచటి్లహనిని తన బకుో లకిచేచలహడు 
స్హత్త్వకుడు. (శ్రీక్వఴలయ స్హయధి). 
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శ్రీ లహవశఠ  విఴయణ – తథా చ షయవ భనష్హయద ిఴనషతాయద ిఴయగవచ షతోవముకోః షతాో వయోః షతోవషచఫచధీలహ. 
భనశణయలు, మొకకలు ఴచటి్లహనికి షతవగుణభున కలిగ చచేలహడు స్హత్త్వకుడు.  
 

శ్రీ యఘునాధ తీయా – తతోవటీ్క – షతవగుణ జనయతావత్ స్హతోవమ్ జాా నమ్, తదావన్ స్హతోీవ షవబకోమ్ స్హతో్త్వనమ్ 
కరహత్త్ ఇత్త్ స్హతో్త్వకః. తన బకుో లకు షతవగుణభునచడి జనిమచచిన జాా నభున రస్హదిచచినలహడు 
స్హత్త్వకుడు. 
 

శ్రీ వచకయుల లహయఖ్య – షతేో వ గుణ ేనుహర ధానయేన వాత ఇత్త్ స్హతో్త్వకః. రధానభుగహ షతవగుణభునచద 
వాతణడైెముచడులహడు స్హతో్త్వకుడు.   
  

873. షతయః 
- వితరా తణమల (స్హధపయుశణల) టో్ రమభు కలిగ నలహడు. 
- ఉననతమ ైన విధచగహ షతణయుశణడు (భచచిలహడు). 
- షతయభున వాయయచినలహడు. 
- తాన భాతరమే నిజమ ైన ఉనికి గలలహడు (శ్రీ వచకయుల లహయఖ్య). 
- నుహర ణభు, అననభు, షఽయుయడు అనే యూచలో ఉచడులహడు (షత్-త్త్-మమ్). 

ఒచ షతాయమ నభః 
 

ఈ నాభభు భూడు భాయుో  షో త్త్చఫడిచది. 
12ఴ ళలో కభు. 107ఴ నాభభు. షతయః – ఴషః ఴషభనా షతయః షభాతామ షమ్మమతః షభః 
23ఴ ళలో కభు. 218ఴ నాభభు. షతయః – గుయుయుగ యుతరహ ధాభః షతయః షతయరహకభీః 
93ఴ ళలో కభు. 873ఴ నాభభు. షతయః – షతోవలహన్ స్హతో్త్వకః షతయః షతయధయమరహకభీః 
‘షత్’ వఫదభునకు తథిత రతయమభు ‘మత్’ చేర వోే ‘షతయ’ అఴపతణచది.  నుహణిని షఽతరభు 4.4.98 ‘తతర 
స్హధః’ రకహయచ ‘మత్’ జత అయతే ‘ఆ విశమచలో అతయతోభచ’ అనే అయాచ ఴషో చది. 
 

‘గీత’ 17.26, 17.27లో ‘షత్’ వఫదచ గుర చచి ఉచది – 

షదాుల ేస్హధ భాల ేచ షదితయేతత్రముజయతే 
రవవేో  కయమణ ితథా షచచఫద ః నుహయా ముజయత ే

మజైా తవ దాన ేచ వాత్త్ః షదతి్త్ చహచయతే 
కయమ చెఴై తదరీామచ షదతియేలహభిధీమతే 
ఒ నుహయా! ‘షత్’ అన యభాతమ నాభభు షతయ రభాఴభునచదన, ళవశీఠ  భాఴభునచదన, అనగహ 
యభాతమ నితణయడు, ళవశీణఠ డు అన భాఴభునచదన రయగ చఫడుచచడున. ఉతోభ కరహమచయణభు 
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నచదన ‘షత్’ అన వఫదభు రముకోభగుచచడున. మజా దాన తః కిమీలమచదలి నిశఠ , ఆవోక 
భాఴభున ‘షత్’ అని మచదయు. యభాతమనదేదశిచచి చేమఫడు నివచమాతమక కయమలన కూడడ ‘షత్’ 
అనిమచదయు. (శ్రీ జమదమాల్ గహమచదకహ – శ్రీ భదుగఴదీగ త – తతవవిలేచనీ శంచదీ లహయఖ్యకు తెలుగు 
అనలహదభు – అనలహదకులు: డా. ఎమ్. కాశుభాచాయుయలు, డా. గహలి ల చకట్రహభమయ – గీతా రస్, గహయఖ్ ూర్ 
రచయణ – బగఴదీగ త నచడి ఉదాసర చచిన ళలో కహలకు అనినచహట్ాో  తెలుగు అనలహదచ ఈ పషోకచనచడి మథాతథచగహ 
లహర ళహన.) 
 

షతయభనగహ ఉనికి, భచచితనభు, షదవయోన, షదాచాయభు, బకిో, నిశఠ , ఫసుభత్త్, భర ము వీనికి 
షచఫచధిచచిన కహయయభులు. వీనిలో ళవశీఠమ ైనది, వీనికి తోడడునది షతయభు. 
 

శ్రీ బట్టా ల లహయఖ్య –  

12ఴ ళలో కభు. 107ఴ నాభభు. షతయః – ‘షత్’ వఫదభు స్హధపయుశణలన షఽచిచచన. తేశణ షతణు స్హధః. 
ఆ విధచగహ స్హధఴపలమచద ఆదయభు గలలహడు ‘షతయః’. 
 

23ఴ ళలో కభు. 213ఴ నాభభు. షతయః – ఇకకడ ‘షత్’ అనగహ భచచితనభు. మేలు చేములహడు ‘షతయః’. 
భనావదశిణ తతాకల షభాశిీతేశణ షతణు స్హధః. (భతాుాఴతాయ యచగహ) భనఴప ఴచటి్లహర  నుహర యధనలన 
భనినచచి లహర కి శంతమొనయుచలహడు ‘షతయః’. 
 

త్త్యుల ైమోలు 9.10.6, 9.10.7 – తన బకుో లన ననడఽ వీడని షతయభు ఆమన. నిజమ ైన బకిోతో కహచక్షాయశంతచగహ 
బగఴచతణనికి క్వకయయచ చేవే బకుో లకు ఆమన ఎలోపడఽ తగు బకిోని రస్హదిస్హో డు (కోర కలతో బగఴచతణని 
ఆరహధిచచేలహర కి కూడా ఆమన కహమ్మతారహా లు రస్హదిస్హో డు. కహని లహర ని అచటి్ ట్టా కొని ఉచడడు.) 
 

93ఴ ళలో కభు. 873ఴ నాభభు. షతయః – స్హతో్త్వక ళహషోర రత్త్నుహదయతమా మథాయాల బైఴః షతయః. స్హత్త్వక 
ళహషోరభులు రత్త్నుహదిచచిన నిజమ ైన ల ైబఴభు ఆమనే.  ఆమనే అషలు షతయభు. శ్రీ బట్టా లు భహాభాయతచ 
ఉదయ యగయవభు (69.12)నచడి ఉదాసర చచాయు (షచజముని లుకులు) – 

షతయే రత్త్ఴఠ తః కాశు ః షతయమ్ అవమన్ రత్త్ఴఠ తమ్ 

షతాో  షతేో  చ గహవిచదః తస్హమత్ షతయః షతామ్ భతః 
శ్రీకాశణు డు షతయభునచద రత్త్ఴఠ తణడైె మునానడు.  షతయభు ఆమనమచదననది. షతణో , అషతణో  (ఉనికి, 
బరభ) ర్చడఽ కూడా గహవిచదనిమచదననవి. కనక ఆమనన ‘షతయః’ అచట్ాయు. 
 

శ్రీ వి.వి. రహభానజన్ – ‘త్త్యుమ మయమ్’ దిఴయక్షైతరచలో బగఴచతణని త్త్యునాభభు ‘షతయభూర ో’. 
 

శ్రీ త్త్యుభచగమాఱవవయు.  ర మత్త్యుమొలు 5.6.9 – ఐశంకమ ైన క్షణిక భోగభాగహయలన ఴదిలిలేవ, ఇచదిరమ 
లోలతవభున తయజచచి బగఴచతణనే ధాయనిచచలహర కి ఆమన తన నిజతతవభున తక తెలిమజైస్హో డు. 
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శ్రీ వచకయుల లహయఖ్య – శ్ర ీవచకయులు ఈ నాభభునకు లువిధాలుగహ భాఴచ చెనుహయు. లహనిలో కొనిన 
విఴయణలు విళవశచగహ అదైెవతవదాధ చతానిన ఴయకోయుస్హో య. 
 

బగలహనడు నిజభు. కనక షతయభు. ఆమన ఎననడఽ అఫదధచ కహద. అవితథ యూతావత్. ఇచదకు శ్రీ 
వచకయులు తైెతోరీమ ఉనిశతణో  (2.1) నచడి ఉదాసర చచాయు. షతయచ జాా నమ్ అనచతమ్ ఫరసమ. 
 

షత్-త్త్-మమ్ – ‘షత్’ అనగహ నుహర ణభు. ‘త్త్’ అనగహ అననభు. ‘మమ్’ అనగహ షఽయుయడు. నుహర ణ, అనన, 
షఽయయ యూభులలో నననలహడగుట్చే బగలహనడు ‘షతయభు’. అని చెఫడెన. తైెతోరీమాయణయకభు 13 – 

షదతి్త్ నుహర ణావోతయననమ్ మమ్మతయ స్హ లహదితయః. 
 

శ్రీ లహవశఠ  అధయవ లేదభు (14.1.1)నచడి ఉదాసర చచాయు.  షతయభు ై బూమ్మ ఆధాయడి (కూయుచని) ఉననది. 
షఽయుయనిఴలన ఆకహవభు నిలిచిముననది. నిమభభుల కహయణచగహ షఽయుయడు, చచదర డు దివిమచద 
వాయభుగహననానయు. 
షతయేనోతోభితా బూమ్మః షఽరయైణోతోభితా చ దౌయః 
ఋతనే ఆదతిాయవోశఠ నోి దవిి స్త మో అధశిిీతః 
 

షతణు స్హధతావత్. స్హధపయుశణలలో షత్ షవభాఴభు బగఴచతణడే.  
షతయ ఴచన ధయమయూతావత్ షతయః. బగఴచతణని భాట్లు ఎపడఽ షతయమే. 
భహానారహమణోనిశతణో   (221) తస్హమత్ షతయమ్ ఇత్త్ నుహర ణాల  ైషతయమ్ తషే్హమ్ ఏశ షతయమ్. నుహర ణభులు 
షతయభు. లహనిలోని బగఴచతణడు షతయమే. 
 

శ్ర ీషతయషచధ మత్త్రహజ – షదాుఴమ్ మామత్త్ ఇత్త్ షతయః. తన బకుో లన షదాుఴభుల ైప 
భలుళచచేలహడు ‘షతయః’. 
 

ఈ 93ఴ ళలో కభులోని ‘షతయః’ నాభభునకు శ్రీ లహవశఠ  విఴయణ – షతణు స్హధ షవభాలేశణ 
యభశంతకహర తవేన భహాపయుశ ూజయ నితయ యభ శంతకహరచీ ఇతయయాః. ఆమన భహాపయుశణలచే 
ూజచఫడుతాడు. ఆమన ఇతయులకు షహామచ చేవే షవభాఴచ కలఴలహడు. కనక స్హత్త్వక షవభాఴచ 
కలిగ నలహర లో అతణయతోభుడు. షతయః. 
 

శ్రీ టి్.ఎస్. రహఘఴన్ ఈ నాభభునకు 34 వివిధ విఴయణలు లేదా రభాణాలన షమీకర చచాయు. లహటి్లో 
కొనిన –  

తైెతోరీయనిశతణో  – తత్ షతయమ్ ఇతాయచక్షవే. కనక ఫరసమభు షతయభు (షతాకయయభులు చేమునది) 
అనఫడున. 
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షతయేవమ్ షతయ షచకలమ్ షతయమ్ షతయఴరతమ్ సర మ్ 

షతయచయయమ్ షతయయనిమ్ షతయశ్రయషభసచ బజ ై– ఆదితయ పరహణభు 3.5  
 

శ్రీ భధావచాయుయలు. భాగఴత తాతయయభు 1.1.1 – షతయమ్ నియుద ఃఖ్ నితయ నియత్త్వమ ఆనచద అనబఴ 
షవయూమ్ (బగఴచతణని ఴయున). బగఴచతణని యూభు షతయభు. దఃఖ్భు లేనిది. ళహవవతమ ైనది. 
యభానచద అనబఴభునిచచనది. 
శ్రీ భధావచాయుయలు – షతోయశం బగలహన్ విశణు ః షదగ ణతావత్ రకరీ ోతః. అనచత షదగ ణ షచననత ఴలన 
విశణు బగలహనని ‘షతయభు’ అని కీర ోస్హో యు. 
శ్రీ జమతీయా. కయమనియుమ టీ్క – షతయః షవతచతరః. 
 

షతయమఴే జమత్త్ నాऽనాతమ్, షతయేన కథాః వితతో దఴేమానః 
మనాకభీనోి ఋశయ హాయోకహభాః మతర తతుతయషయ నిధానమ్ – అధయవణ ఉనిశతణో  భచతరభు 2.6 

 

ఏశమ్ అత్త్ఴదత్త్  మః షతయేనత్త్ఴదత్త్ స్త ऽసమ్ బగఴః షతయేనాఴదానోి 

షతయమ్ తేవఴ విజజాా వతఴయమ్ ఇత్త్ షతయమ్ బగలో విజజాా ష ఇత్త్ – ఛాచదయగహయనిశతణో  భచతరభు 7.16.1 
 

తత్ షతయమ్ షత్ ఇత్త్ నుహర ణః త్త్ ఇత్త్ అననమ్ మమ్ ఇత్త్ అస్ౌ ఆదితయమ్ తద్ ఏతత్ త్త్రఴాత్..... 
మ ఏఴమ్ ఏతత్ షతయషయ షతయతవమ్ లదే – ఐతరైయనిశతణో  భచతరభు 2.1.7 
 

874. షతయధయమరహమణః 
- తన బకుో లు నిష్హకభచగహ ఆచర చచే నిజమ ైన ధయమభుఴలో మ్మకికలి రషననభగులహడు. 
- షతయభునచద, ళహషోరభులలో చెన ధయమభునచద ఆషకిో కలిగ నలహనిమచదే వాతమ ైనలహడు. 
- ఉతోభమ ైన ధయమభు నాచర చచలహర కి తోడైె దార  చఽపలహడు. 
- షతయభున, ధయమభున ఆచర చచే మదఴప, తణయవవుడు (?) ఴచటి్లహర కి ఆవమీమ ైనలహడు. 

ఒచ షతయధయమరహమణామ నభః 
 

షతయవచ అస్ౌ ధయమః షతయధయమః షచిచదానచద లక్షణః ష ఏఴ యః అమనమ్ - ఆవీమః షవయూమ్ లహ 
షతయధయరహమణః. షతయభు, ధయమభు రకహయభు నడచకొనేలహడు భర ము భర ము షతయభునకు, 
ధయమభునకు నిలమమ ైనలహడు షతయధయమరహమణుడు. 
 

శ్రీ బట్టా ల లహయఖ్య – షతయధయమభు - ళహషోరభులలో చెన షర య ైన (నిఴాతో్త్) ధయమభు. రహమణమ్ - యభ 
రణనమ్ - మ్మకికలి రషననభగుట్. స్హత్త్వక ళహషోరభులలో చెనట్టో  నిఴాతో్త్ధయమభు నుహటి్చచలహర  చయయలకు 
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బగఴచతణడు మ్మకికలి షచతోఴచచన. అనగహ ఇతయ రయజనభులన ఆశిచచక, షయవభున   
“శ్ర ీబగఴదాజాా మ శ్రీభనానరహమణ రతయయామ్” ఆచర చచఴలెన. 
ఉనుహధయిశంతషుతయభుఖ్య ధయమరహమణమ్ 

యభరణనమ్ మషయ షతయధయమరహమణః 
ఇతయమ ైన పలితాలు అేక్షిచచని షతవగుణ రధానమ ైన ధరహమచయణభుతో మ్మకికలి రషననభయయయలహడు 
షతయధయమరహమణుడు. (శ్రీక్వఴలయ స్హయధి). 
 

శ్రీ చినమమానచద – కయోఴయ అకయోఴయ విధరిఴై ధయమః. ళహస్హో ా నస్హయభు చేమదగ నవి, చేమకూడనివి అయన 
కయమల గుర చచిన నిమభభులే ధయమభు. 
 

శ్రీ వచకయుల లహయఖ్య – షతయే మథాబూతాయా కథన ేధయమ చ, చహదనా లక్షణ ేనిమత ఇత్త్ షతయధయమరహమణః. 
షతయభునచద, ళహషోరవిధానభుననషర చచ ధయమభునచదన నిమతణడైెనలహడు (అచద వదీధ  కలిగ  
ఆచర చచలహడు) షతయధయమరహమణుడు. 
 

శ్రీ కాశుదతో బయదావజ – షతయః షమీచీనో ధరహమచారహ ఏష్హమ్ త ేషతయధరహమణః, తషే్హమ్ యభ యభమ్ 
అమనమ్ గత్త్ః ఆధారహ లహ మః షతయ ధయమ రహమణః. షతయభున, ధయమభున ఆచర చచలహర కి తోడుచడి 
లహర కి తగు దార  చఽపలహడు షతయధయమ రహమణుడు. 
 

శ్రీ యఘునాధ తీయా – షతయ-ధయమ-య-అమనః.  
షతణు బఴః షతయః, ష చ అస్ౌ ధయమవచ షతయధయమః 
షతయ-ధరైమశణ స్హతో్త్వక ధరైమశణ యమ్ తాతయయమ్ 

యయష్హమ్ త ేషతయధయమరహః, మద, తణయవవ ఆద ిబకోజనాః 
తేష్హమ్ అమనమ్ ఆవమీః ఇత్త్ షతయధయమరహమణః. 
స్హత్త్వక ధయమభునాచర చచేలహయు షతయధయమయులు. మదఴప, తణయవవుడు ఴచటి్ షతయధయమయులకు 
అమనభు (ఆవమీభు) అయనలహడు షతయధయమరహమణుడు. 
 

ఇలాచటి్లే భర  ర్చడు నాభభులు:  
31ఴ ళలో కభు. 290ఴ నాభభు. షతయధయమరహకభీః 
56ఴ ళలో కభు. 532ఴ నాభభు. షతయధయమః 
 

875. అభినుహర మః 
- షతయధయమనిశఠ  గల స్హత్త్వకులచే కోయఫడులహడు. 
- రళమకహలచలో షకలజీఴపలు ఆమనకు అభిభుఖ్చగహ ల లుళ ఆమనలో కలివనుత తాయ. 
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- పయుష్హయాభులు లహచచుచచలహర చేత కోయఫడులహడు. 
- అచదర  కహయయభులకు ేరయణ అయనలహడు. 

ఒచ అభినుహర మామ నభః 
 

‘అభినుహర మభు’ అచటే్ స్హధాయణమ ైన అయాభు – ఉదేదవయభు, లక్షయభు, కోర క. అభిరమత ేకహభమత ే
షవజనశంతో యయన ఇత్త్ అభినుహర మః. తన బకుో ల శంతభు కోరైలహడు ‘అభినుహర మః’. 
 

శ్రీ బట్టా ల లహయఖ్య – షతయధయమనిఴేఠ న షవచేా న నియునుహధకి ఉదేదవయతమా అభిేరతః ఇత్త్ అభినుహర మః. 
షతయధయమనిష్హఠ యులు, స్హత్త్వక రహమణులు అయనలహయు ఎఴర ని ఉదేదశిచచి కోయుకుచట్ారహ ఆమన 
‘అభినుహర మః’. 
షవచేా న ధయమనిఴేఠ న షతయేన చ విళవశతః 
నియునుహధకిోదేదవయతావదభితః ేరమత ేచ మః 
అభినుహర మ షు విజైామః ఴషవరహు  భనయుతోభః 
ధయమభుతోన, షతయనిశఠలతోన, షయవకహల షరహవఴషాలమచదన, అచదర చేత వేవిచఫడులహడు, 
అచదర చేతన యభరయజనభు కొయకు కోయఫడులహడు ‘అభినుహర మః’. ఈ నాభభు అష్హా క్షరీ భచతరభు. 
ఉతోభ స్హధనభు. ఒచ అభినుహర మామ నభః. (శ్రీక్వఴలయస్హయధి). 
 

 ర మత్త్యుమొలు 2.3.2 –ఉతోభ స్హధఴపలు ఆస్హవదిచచే తీమని, లేని చడు. 
 

శ్రీ వచకయుల లహయఖ్య – అభిేరమత ేపయుష్హయా కహచక్షభిిః. ధరహమయాకహభమోక్షభులనే పయుష్హయాభులన 
కోరైలహయు ఇతనిని కోయుకుచట్ాయు. 
 

శ్రీ వచకయుల భరొక లహయఖ్య – అభిభుఖ్యైన రళయయ అవమన్  ైరత్త్ ఇత్త్ లహ అభినుహర మః. రళమకహలచలో 
ఈమనకు అభిభుఖ్చగహ ల లుళ ( ైరత్త్) జీఴపలు ఈమనలో లీనభఴపతాయ గనక ఆమన ‘అభినుహర మః’ 
 

శ్రీ యఘునాధ తీయా – తతవస్హయభు – అభి అభితః రకరైషణ నుహర మః ేరయణకిమీా మషయ ఇత్త్ అభినుహర మః. నేయుగహ 
అచదర  కహయయభులన ేరరైచచలహడు ‘అభినుహర మః’. 
 

876. రమాయోః  
- తన బకుో ల ేరభ ను చదడానికి యగుయడు. లహర  ేరభన ను చది లహర టో్ కాతజాత చఽపలహడు. 
- భనకిశామ ైనలహనిని షభర చచడానికి అయుో డైెనలహడు. లహనిని వవకర చచలహడు. 

ఒచ రమారహో మ నభః 
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ర - తయణే, కహచతౌచ - షచతోశ ట్టా ట్, షచతోఴచచట్. అయో - ూజామామ్, యగయతేవ చ - ూజచచట్, 
తగ ముచడుట్ (యగయత కలిగ ముచడుట్). రమమ్ అయోత్త్ ఇత్త్ రమాయోః. ేరభన ను చదడానికి 
యగయమ ైనలహడు. రయయశణ అయో-యగయః రమాయోః. ేరమ్మచచడానికి అచదర కచటే్ యగుయడు రమాయుోడు. 
 

శ్రీ బట్టా ల లహయఖ్య – బగఴచతణడు బకుో లన ఎచతో గహఢచగహ ేరమ్మస్హో డు. బకుో లు తభ బకిోని బగఴచతణనికి 
షభర చచి, తభ అఴపషరహలకోషచ ఆమన ై ఆధాయడతాడు. ఇలాచటి్ బకుో ల రఴయోన ఎచతో ఉదాయమ ైనదని 
బగఴచతణని ఉదేదవయభు. ఎచదకచటే్ అలాచటి్ బకుో లు తభ షయవస్హవనీన బగఴచతణనికి అర చచతాయు. ఆ 
బకుో లటో్ బగలహనడు ఎచతో కాతజా్ఞడైెముచట్ాడు. ఈ విధచగహ బకుో ల ేరభన ను చదానికి అయుో డు గనక 
బగచతణడు రమాయుోడు. 
ఉదారహః షయవ ఏల తై ేజాా నీతావతెైమఴ మ ేభతమ్ 

ఆవాతః ష శం ముకహో తామ భామలేహ నతోభాచ గత్త్మ్ – గీత 7.18 
ఈ చతణర వధ బకుో లచదయున ఉదాయులే (ఆనగహ బగఴచతణనిమచద విళహవషభునచచి ఎలోపడు అతనినే 
వేవిచచచ ఉచడులహయు). కహని జాా నియ ైనలహడు నా షవయూమే. ఇది నా అభినుహర మభు. ఏలనన అటాి్ బకుో డు 
తన భనషున, ఫుదిధని నామచదే వాయభుగహనచచి, ననేన యభనుహర పయనిగహ భావిచచన.  విధభుగహ 
అతడు నామచదే వాతణడు. ఇలా బకుో లు తభ షయవషవభున తనకు అర చచినచదన లహయు ‘ఉదాయులు’ 
(అనగహ దాతాతవభు కలలహయు) అని బగఴచతణడు భావిచచన. అచతగహ ఆమన తన బకుో లన 
గౌయవిచచన. కనక ఆమన బకుో ల ేరభకు అయుో డు. 
 

శ్రీ నభామఱవవయు. త్త్యుల ైమోలు 7.5.11 – అననయబకిోతో తనన వయణుజొచిచన బకుో లకు కాశుబగలహనడు తన 
దిఴయనుహదదమభులటో్ నితయవదీధన రస్హదిస్హో డు. అయనాగహని తన బకుో లకు ఇచకహ తగు రత్త్పలచ 
ఇఴవలేదని ఆమన భావిస్హో డు. (అచదకై దరౌ ది ఆయోనాదానికి తగ నచతగహ షచదిచలేకనుత మానని 
శ్రీకాశణు డు తన ల ైకుచఠగభనకహలచలో కూడా అనానడు). 
బకుో లటో్ ఇచత ేరభ ఉనన బగలహనడు బకుో లకు రమాయుోడు. 
 

శ్రీ వచకయుల లహయఖ్య – రమమ ైనవి అనగహ భనకు అతయచత ఇశామ ైనవి. అలా భనకు అతయచత 
రమమ ైనలహనిని ఎఴర క్వనా షభర చచాలచటే్ అచదకు అయుోడు బగఴచతణడే. కనక ఆమన రమాయుోడు. 
 

లోకభునచద తనకు మ్మకికలి ఇశామ ైన ఴషో ఴపన, దానియొకక అక్షమపలభు కొయకు అయుోడగులహనికి ఆ 
ఴషో ఴపలన దానభు చేమఴలెనని ళహషోరభు చెఫుతణననది. అలాచటి్ ఴషో ఴపన వవకర చచే అయోత కలలహడు 
యమేవవయుడే గనక ఆమన రమాయుోడు. ఇచదకు శ్రీ వచకయులు విశణు ధరహమతోయభునచడి ఉదాసర చచాయు. 
మదయత్ ఇశాతభమ్ లోక ైమచాచషయ దయతణమ్ గాశ ే

తతోత్ గాణఴత ేదమేమ్ తదఴే అక్షమమ్ ఇచాతా – భహాభాయతభు 13.58.7, విశణు ధరహమతోయభు 55.3 
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అక్షమ పలభున (ఫరసమభున) కోరైలహయు తభకిశామ ైన ఴషో ఴపలన, భర ము ఇచటి్లోని భచచి 
ఴషో ఴపలన తగు యగయత కలలహర కి షభర చచాలి (ఇది బగఴచతణనికి షభర చచినటో్గున.) 
 

శ్రీ రహధాకాశుళహవో ర – ఫాసదాయణయక భచతరభు. ఆతమనషో  కహభామ షయవమ్ రమమ్ బఴత్త్. ఎఴర క్వనా 
ఇశామ ైన ఴషో ఴపలలో అనినచటి్కచటె్ రధానమ ైనది ఆతమయయ. 
 

శ్రీ ల ైశుఴషచరదామచలో ఎచతో నుహర భుఖ్యత కలిగ న రతో్త్ అనగహ ఆతమషభయణభునకు ఈ నాభవిఴయణతో 
షచఫచధభు చెఴచచన. 
 

శ్రీ కాశుదతో బయదావజ – రమాణ ిషరక్-చచదనాని అయోత్త్ ఇత్త్ రమాయోః. చకకని ూలదచడలతోన, 
చచదనాదలోన ూజలచదకొనట్కు అయుోడైెనలహడు రమాయుోడు. 
మజ్ఞరైవద భచతరభు 23.19 – రమాణామ్ రమత్త్మ్ సలహభశ.ే 
 

877. అయోః 
ూజచదగ నలహడు. 

ఒచ అరహో మ నభః 
 

అయోత ే- నుహర పో మ్ ముజయత ఇత్త్ అయోః. ను చదడానికి యగుయడైెనలహడు అయుోడు. 
 

శ్రీ బట్టా ల లహయఖ్య – అననయ షాహాణామ్ తషే్హభ అమమఴే యగ ఇత్త్ అయోః. (మోక్షభు త) ఇతయ 
కహచక్షలు లేనిలహర చే కోయఫడుట్కు అయుోడు. ఇచదకు శ్రీ బట్టా లు గీత (7.18)నచడి ఉదాసర చచాయు. ఆవాతః ష 
శం ముకహో తామ భామేలహనతోభాచ గత్త్మ్. (జాా నియ ైన) బకుో డు తన భనషున, ఫుదిధని నామచదే 
వాయభుగహనచచి, ననేన యభనుహర పయనిగహ భావిచచన. ఈ విధభుగహ అతడు నామచదే వాతణడు. 
 

శ్రీ వచకయుల లహయఖ్య – స్హవగత, ఆషన, రవచస్హ, అయ్ా , నుహదయ, షో త్త్, నభస్హకయ ఆదభిిః ూజా స్హధన ఃై 
ూజనీమ ఇత్త్ అయోః. స్హవగతభు, ఆషనభు, రవచష, అయ్ా భు, నుహదరక్షాళనభు, షో త్త్, నభస్హకయభు 
భుననగు ష్త డళలచాయభులతో ూజచదగ నలహడు గనక శ్రీసర  అయుో డు. 
 

అననభమయ కీయోన 

ష్త డవకఱవనిధికి ష్త డళలచాయభులు - జాడతోడ నిచచలున షభయమామ్మ 

 

అలయు విళహవతమకున కహలహసన మ్మదె షయవ - నిలమున కహషనభు న మ్మమ నిదే 
అలగచగహ జనకున కయ్ానుహదాయచభనాలు - జలధి ళహయకిని భజజనమ్మదే 
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ఴయతాచఫయునకు ఴస్హో ా లచకహయమ్మదె - షర  శ్రీభచతణనకు బూశణభు లిలే 
ధయణీధయునకు గచధపశ ధఽభులు - త్త్య మ్మదె కోట్ిషఽయయతేజ్ఞనకు దీభు 
 

అభాతభథననకు నదిలో న ైలేదయభు - గమ్మ(యవి)జచదర నేతణర నకు కపయవిడెభు 
అభర న శ్రీలేచకట్ాదిర మీది దేఴపనికి - తమ్మతో రదక్షిణాలు దచడభులు నివిగహ 
 

శ్రీ షతయదేలో లహవశఠ  ఈ నాభభులోని భాఴభున ఇలా చకకగహ చెనుహయు – షరహవచతయగతాన్ షరహవన్ భోగహన్ 
విహామ ళవయీర ధనామ్ విదష్హమ్ షయవరకహర్వః స్హధన ైః స్త కయణ ఃై ూజావిధాన ఃై షయవకరహమయణనే 
నిష్హకభకయమభివచ ష ఏఴ నుహర పో మ్ యగయ ఇత్త్ అయోః. విదవతణో  కలిగ నలహయు అనిన భోగభులన ర తయజచచి, 
యభానచదభున భాతరమే ఆశిచచి, తభ షభషో స్హధనలన, ూజాది కిమీలన, ఆమా నలఴలన 
కలగై పలాలన, ఇలా అనినచటి్నీ ఆ బగలహననికై షభర స్హో యు. కనక బగలహనడే ూజాయుోడు. ఇకకడ 
గభనిచచఴలవన విశమచ ఏభచటే్ ఇతయ కోర కలు లేనిలహయు విశణు ఴపన ూజచచదయు. లహర కి విశణు ఴప 
ూజాయుోడు. 
ఋగైవద భచతరభు 1.94.1 
ఇభామ్ స్తో భమ్ అయోత ేజాతలేదవ ేయధమ ఴై షమ్ భశభెా భనీశమా 
బదరా శం నః రభత్త్యషయ షచషదయగనై షఖ్యై భా ర ష్హభా ఴమమ్ తఴ 

ఇచకహ శ్రీ లహవశఠ  ఇలా చెనుహయు – బగలహనని అయోతవభు భనచదర లోనఽ ఎచతోకొచత రత్త్బచబషో చది. 
కనక ఎచతో కొచత అయుోలమే. 
 

శ్రీ యఘునాధ తీయా „అయోః‟, „రమకాత్‟ అనే ర్చడు నాభాలనఽ కలి „అయోరమకాత్‟ అనే నుహఠహయచతరహనిన 
చెనుహయు.  

ఒచ అయోరమకాత ేనభః 
అరైోబయః - యగైబయః బకైోబయః రమమ్ కరహత్త్ ఇత్త్ అయోరమకాత్. యగుయలెైన తన బకుో లటో్ యక్షణాది 
రమమ ైన కహయయభులన నియవర ోచచేలహడు „అయోరమకాత్‟. 
 

878. రమకాత్ 

బకుో లకు రమభున కూయుచలహడు. మోక్షభున భాతరమే కహక  అనయ కహమ్మతాయాభులన కూడ 
రస్హదిచచలహడు. 

ఒచ రమకాత ేనభః 
 

శ్రీ బట్టా ల లహయఖ్య – అనయ రహన బజతః తచాచదానఴయోనేన రమాన్ కరహత్త్ ఇత్త్ రమకాత్. (మోక్షమే 
కహకుచడా) ఇతయ కోర కలు కోరై బకుో ల కోర కలు కూడా తీయుచలహడమ రమకాత్. 
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బజతోऽయనయ బకహో నయః షవరమాన్ కుయుత ేషదా 
చచదానఴయోననేతే్త్ రమకాత్ ష చ కథయతే 
ఇతయ రయజనాలనావయీచచి తననావయీచచినలహర ని కూడా, చిఴయకు తననే కోయునట్టో  చేవేలహడు. అనగహ 
కలేళ బకుో డు వర షచదలు, భోగభాగహయలకోషచ బగఴచతణని ఆవయీచచినటి్కీ, భుచదగహ లహటి్ని ఇచిచ, 
చిఴయకు ఆ బకుో ని మోక్షచల ైప ఆకర షచచేలహడు రమకాత్. (శ్రీక్వఴలయ స్హయధి). 
 

శ్ర ీవచకయుల లహయఖ్య – న కఴైఴలమ్ రమాయో ఏఴ, కినో  షఽో మాదభిిః బజతామ్ రమమ్ కరహత్త్ ఇత్త్ 
రమకాత్. బగఴచతణడు కైఴలచ ‘రమాయుోడు’ ( 876ఴ నాభభు) భాతరమే కహద. షో త్త్ఴచటి్ కహరహయలదావరహ 
తనన ఆరహధిచచే బకుో ల కోర కలు తీర చ లహర కి రమభు చేకూరైచలహడు. 
 

శ్రీ లహవశఠ  బగఴచతణనికి రత్త్ కలిగ చచేవిగహ కొనిన ల ైదిక భచతరా లన ఉదాసర చచాయు. లహనిఴలో షచతణశణఠ డైె 
బగలహనడు బకుో ల కోర కలన తీయుస్హో డు. 
ఴశట్ త ేవిశులహష అకానోమ్మ తన్ మ ేజ్ఞశషవ శివిశా సఴయమ్ 

ఴయధనో  తావ షశణా తయ గ రహమ ేమూమమ్ నుహతఴవోభిః షదా నః – ఋగైవదభు 7.99.7 
ఈ షో త్త్ లహకయభులు నినన షచతణశణా ని చేముగహక. భాకు భర నిన దీల నలనిభుమ. 
ఋగైవదభు 1.189.1 – షనామయగచలో భభుమలన షచననలన చేముభు. భభమలిన  డతరో ఴ టాి్చచే 
నుహనుహలన తొలగ చచభు. 
ఋగైవదభు 3.62.10 – అచతనఽ షాఴాచచే బగలహనని దిఴయతేజషున మేభు ధాయనిషో నానభు. అది 
భభమలిన చైెతనయలన చేముగహక. 
 

శ్రీ యఘునాధ తీయా „అయోరమకాత్‟ అనే కై నాభభున ర గణిచచాయు. బకుో లకు యక్షణన, ేరభన 
రస్హదిచచేలహడు అయోరమకాత్.  
 

879. రత్త్ఴయధనః 
- తన బకుో లలో షచతోశభున, బకిోని ఴాదిధ  చేవేలహడు. 
- తన బకుో ల ేరభన ూర చచేలహడు. 

ఒచ రత్త్ఴయధనామ నభః 
 

ఴాద్ - ఴాదౌధ  -  చచట్. ఴర్ధ - ూయణ - నిచపట్. 
శ్రీ బట్టా ల లహయఖ్య – బగఴచతణడు తన గుణభుల అత్త్వమచతో తన బకుో లలోని ఆనచదభున 
 చను చదిచచన. కనక ఆమన రత్త్ఴయధనడు.  
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గుణావిశకయణానినతయచ ఉతోరహతోయతోऽధకిమ్ 

మషో  రతమ్ ఴయధమత్త్ రత్త్ఴయధన ఈర తః. 
ఈ యకచగహ ఇతయదేఴతల నారహధిచచే బకుో లకు తన భశంభలు చఽషఽో , లహర కి తనమచద బకిోని 
 చను చదిచజైములహడు రత్త్ఴయధనడు (శ్రీక్వఴలయస్హయధి). 
శ్రీ బట్టా లు గీత (10.10)నచడి ఉదాసర చచాయు.  
తేష్హమ్ షతతముకహో నామ్ బజతాచ రత్త్ూయవకమ్ 

దదామ్మ ఫుదిధయగచ తచ యయన భాభుమాచత్త్ త ే

అట్టో  నియచతయభు ధాయనాదలదావరహ నామచదే లగనభనషకలెై ననేన బజచచలహర కి నేన 
ఫుదిధయగభున, అనగహ తతవజాా నయూయగభున రస్హదిచచెదన. దానిదావరహ లహయు ననేన ను చదదయు. 
 

శ్రీ బగఴదరా భానజ్ఞలు తభ గీతాభాశయచ రలేశికలో శ్రీకాశుబగలహనని గుర చచి ఇలా చెనుహయు – 
శ్రీకాశుబగలహనడు తన నియత్త్వమ (అచతణలేని) స్ౌచదయయ శ్రలాది గుణభులచే అకూీయుడు, భాలాకహయుడు 
ఴచటి్లహర ని కూడా యభభాగఴతణలుగహ చేళహడు. ఇలా బగఴచతణడు బకుో ల రత్త్ (బకిో, ఆనచదభు)న 
ఴర ధలోజైమున గనక ఆమన రత్త్ఴయధనడు.  
 

శ్రీ నభామఱవవయు. త్త్యుల ైమోలు (1.10.10) – బగఴచతణడు తన షచదయ నమన దామల షహామచతో 
నభామఱవవయు సాదమచలో త్త్శఠ  లేళహడు. కనక ఆఱవవయు బగఴచతణని భయచినుత లేద. 
 

శ్రీ  చినమమానచద – బగఴచతణని గర చచి అలోచిచచినకొదీద  ఆమనటో్ భన రత్త్ ఴయధభానభఴపతోచది. 
కనక బగఴచతణడు రత్త్ఴయధనడు. 
 

శ్రీ షతయషచధ తీయా – రత్త్మ్ బకైోశణ ఴయధమత్త్ రతావ బకహో న్ ఴయధమత్త్ ఇత్త్ లహ రత్త్ఴయధనః. బగఴచతణడు 
బకుో లలో ేరభన  చను చదిచచన. భర ము ేరభతో బకుో లన ఴాదిధ  చేమున. కనక ఆమన 
రత్త్ఴయధనడు. 
 

శ్రీ లహవశఠ  చెన భరొక అయాభు – ఴర్ధ - ఛేదన ూయణయః - ఖ్చడిచచట్, నిలుపట్. రత్త్మ్ ఴయధమత్త్ 
ూయమత్త్ ఇత్త్ రత్త్ఴయధనః. తన బకుో ల ేరభన షపలభు చేములహడు రత్త్ఴయధనడు. 
 

(1) శీ్ర నయవచసన్ కాశుభాచార  ఆచగో యచనకు ఇద ితలెుగు అనలహదభు.  
(2) బగఴదీగ త ళలో కభుల తాతయయభు గీతా రస్, గహయఖ్ూర్ రచయణనచడి.  
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విహామషగతిర్య ోతిిః షయుచియుహ తబుగ్వి బుిః |  
యవిరవి ర్చనిః షఽయయిః షవితా యవిలోచనిః || (94) 

 
 

 
 
 

శ్రీ బట్టు లు ిఇ ళలో కభులో ‘జ్యయతి’ మొదలుకొతు నాభభులన, భరవము తయులహతి ళలో కభులోతు మొదటి్ 
నాభభున ిఄరవిరహది భాయగభులోతు వివిధ దవలన షఽచిించనవిగ్హ లహయఖ్ాయతుించాయు. ిఄరవిరహది 
భాయగభులు ిఄనగ్హ భుకోజీఴుడు యఫరసమభున చేయుకొనే రమాణింలో తాయషడే వివిధ స్త తృహనభులు 
(లోకభులు). ిఇ భాయగదవల ేయుో  వివిధ ిఈతుశతణో లలో కొించ ిం తేడాగ్హ ిఈనానయ. 
 

ఛాిందోగ్్యతుశతణో  (4.15.5, 4.15.6, 5.10.1, 5.10.2) రకహయిం  
ిఄరవిస్ (ిఄగ్వన), ిఄసిః (గలు), శుకో్షమభు, ిఈతోరహమణభు, షింఴతసయభు, ిఅదితయ, చిందర, విదయత్. 
కౌఴతకూ ిఈతుశతణో  (1.2.1) రకహయిం 

ిఄగ్వనలోకభు, లహములోకభు, ఴయుణలోకభు, ిఅదితయలోకభు, ిఆిందరలోకభు, రజ్ాతి లోకభు. 
ఫాసదాయణయకోతుశతణో  (8.2.15, 7.10.1) రకహయిం 

ిఄరవిస్, ిఄసిః, శుకో్షమభు, ిఈతోరహమణభు, దేఴలోకభు, ిఅదితయ, ల ైదయత. 
 

ఛాిందోగ్్యతుశతణో లోతు భింతరభు (5.10.1) 
తదయ ిఆతథమ్ విదిః 
య ేచేమऽేయణయయ వదీాధ  త ిఆతణయతృహషత ే- తऽేరవి శమ్    
ిఄభిషింబఴతోు, ిఄరవి షత ऽసిః 
ిఄహాన ిఅూయయభాణ ్షమమ్ 

ిఅూయయభాణ క్షాత్ మాన్ శడుదననేతిభాస్హనాతనా్ 
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ించాగునలగురవించి త యౌవనలహయు, ిఄయణాయలలో ఫరసమభున గురవించి వదీధతో తషస చేవేలహయు ిఄగ్వనలో 
ఏకభౌతాయు. ిఄగ్వననిండు గలుదేఴత ఴదదకు, ిఄకకడునిండు శుకో్షమదేఴత ఴదదకు, ిఄకకడునిండు 
ిఈతోరహమణదేఴత ఴదదకు ల ళతాయు. 
 

ఛాిందోగ్్యతుశతణో  (5.10.2) 
భావబేయిః షింఴతసయమ్, షింఴతసరహత్ ిఅదితయమ్, 
ిఅదతిాయత్ చిందరభాషమ్, చిందరభాస్త  విదయతమ్, 
తత్ ుయుషత  ిఄభానఴిః, ష ఏలహన్ ఫరసమగభమతి 

ఏశ దఴేథో ఫరసమథిః 
ఏతనే రతిదయభానా ిఆభామ్ ిఅఴయోమ్ నాఴయోనేో  నాఴయోనేో  
ిఈతోరహమణభునిండు ిఅ జీఴుడు షింఴతసయభునకు, ిఄకకడునిండు ిఅదితయ లోకభునకు, ిఄకకడునిండు 
చిందరభాష లోకభునకు, ిఄకకడునిండు విదయత్ లోకభునకు  ల ళళున. ిఄకకడునిండు ిఄభానఴుడు ిఅ 
జీవితు ఫరసమభాయగభునకు కొతుతృత ఴున. ిఆలా ిఇ భాయగింలో ల యున జీఴుడు భయల షింస్హయభునకు 
తిరవగ్వరహడు. 
 

శ్రీ బగఴదరా భానజులు శ్రీభాశయభు (4.3.1 షఽతరభు)లో ిఇ భాయగభు గురవించి విులింగ్హ చరవిించాయు. 
ిఅమన చ న రకహయిం ిఇ భూడు ిఈతుశతణో లలోన చ న దవలు ిఅమా ఴయునల రకహయిం షరవగ్హ ిఄయథిం 
చేషకొింటే్ కే కభీింలో చ ఴచిన. ిఅ 12 దవలు ిఆలా ిఈనానయ. 

1. ిఄరవిస్ (ిఄగ్వన) 
2. ిఄసిః (గలు) 
3. శుకో్షమభు (ూయి్షమభు) 
4. ిఈతోరహమణభు 
5. షింఴతసయభు 
6. లహముఴు 

7. ిఅదితయ 
8. చిందర 
9. ల ైదయత్ 

10. ఴయుణ 

11. ిఆిందర 
12. రజ్ాతి

ిఇ 12 దవలు, లహతు ేయుో  ఏదో కటి్ ిఄనన దధతిలో చ ఫడునవి కహఴు. వివిధ ిఈతుశతణో లన క్షుణుింగ్హ 
విళలోఴించి శ్రీ బగఴదరా భానజులు ిఇ 12 ేయోన ిఇ కభీింలో చ తృహయు. శ్రీభాశయభు 4.3.2లో ిఇ విశమిం 
గురవించి భరవతున విఴరహలునానయ. భుకుో లు ిఇ భౌతికజీఴనింనిండు యభదభు చేయుకొనే భాయగింలో ిఇ 
న నిండుగుయు ిఄధిషహు నదేఴతలు దారవతు షగభిం చేస్హో యు. లహరవతు  ‘ిఄతిలహశికలు’ ిఄతు కూడా ిఄింట్ాయు. 
 

శ్రీ బట్టు లు చ న వివిధ నాభభులు, లహతుకూ ిఄరవిరహది భాయగభు దవలతో ిఈనన షింఫింధభు కూిీంది 
జ్ాబితాలో ిఆఴిడమ ైనది. 
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880.  విహామషగతిిః – భుకోజీఴుతు బగఴింతణడు షిమింగ్హ తోడకకతుతృత ఴునతు స్హరహింవభు.  
881.  జ్యయతిిః – ిఄగ్వన. 
882.  సృత-బుగ్-విబుిః – శుకో్షమభునకు ిఄధిషహు న దేఴత. 
883.  యవిిః – ిఈతోరహమణకహలు ిఄధిషహు న దేఴత. 
884.  విర్చనిః – షింఴతసయభునకు ిఄధిషహు న దేఴత. 
885.  షఽయయిః – లహముఴు. 
886.  షవితా – షఽయుయడు. 
887.  యవిలోచనిః – చిందర డు, మ యుు భరవము ఴయుణుతు షఽచిించన. 
888.  ిఄనింత సృతబుగ్ భోకహో  – ిఆిందరలోకభు, రజ్ాతి లోకభు. 

భుకోజీఴుడు ిఇ లోకింనిండు శ్రీల ైకుింఠభున చేయుకునే విధాతున, ిఅ భాయగింలో ిఄతిలహశికలు ిఆచేి 
చేమూతన శ్రీ నభామఱవియు ిఄతిభధయింగ్హ, షిందయింగ్హ ఴరవుించాయు –  

 

భుిందగ్హ ల ైదయత దేఴుడు (దేఴత) భుకోజీఴుతు ిఅగభనిం గురవించి ిఈయుభు దాిరహ తకూకన ిఄతిలహశికలకు 
రకటి్స్హో డు. ఴయుణుడు ిఅకహళహననింతటి్తూ ఫింగ్హయుకుిండలలోతు తూటి్తో తుింన మేఘాలు యుస్హో డు. 
షభుదరా లు షింతోఴించి తయింగ్హలతో ఎగవ ఎగవ డుతణనానయ. ిఇ 12 ిఄతిలహశికలు భాతరమే కహక, ిఄతున 
లోకహలలోతు ిఄతిలహశికలు భరవము తతృత ధాయనల ైన భునలు కూడా ఴయుషలో తులఫడు భుకోజీఴుతు 
స్హిగతిించి గ్ౌయవిస్హో యు. 
 

తణలవభాలాలింకాతణడ ైన శ్రీ బగలహనడు శ్రీ ిఄభమలహరవతో కలవ, చియకహలింగ్హ తభనిండు దఽయమ ైన 
బకుో తుకోషిం ఎదయు చఽషో నానయు. తన భాయగింలో భుకోజీఴుడు వివమీించడింకోషిం షకల లోకహలలోతు 
దేఴతలు ిఄిందమ ైన యుళహలలన తురవమషో నానయు. ఴయుణుడు, ిఆిందర డు, రజ్ాతి తభ తభ లోకహల 
రలేవదాిరహలఴదద తులుచిండు భుకోజీఴుతు స్హిగతిషఽో , ిఄతతునిండు ిఅశ్రషసలు తృ ిందాలతు 
కోయుకొింట్టనానయు. షనక నాయదాదలు లేదాలన గ్హనిం చేషఽో  భుకోజీఴుతు ిఅహాితుషో నానయు. దారవ ిఄింతట్ా 
ిండుగ లహతాఴయణిం న లకొననది. భింగళలహయదాయల ఘోశలు ిఄింతట్ా వినఫడుతణనానయ. 
ళలితోననతభూయుో ల ైన తుతయషఽయులు యభదభు దాియింఴదద తులఫడు భుకోజీఴుతు స్హిగతిషో నానయు. ిఇ 
శుబషిందయభింలో బగఴింతణడుకూడా విళలశింగ్హ రకహశిషో నానడు. 
 

ిఅ జీఴుడు ఎట్ుకేలకు తన ళహవిత తులమాతున చేయుకొనానడతు తుతయషఽయులు షింతోశింతో 
ులకూించితృత తణనానయు. భుకోజీఴుతు లహయు ిఆింటి్ింట్ా తృహదోయచారహలతో వేవిషో నానయు. భుకుో తు 
ల ైకుింఠింలోతుకూ స్హిగతిించడింకోషిం బగలహనడు, ిఄభమలహయు ఎదయుచఽషో నానయు. 
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880. విహామష గతిిః 
- యభదభున తృ ిందట్కు స్హధనమ ైనలహడు. 
- షఽయుయడ ై ిఅకహవభున (ిఄింతరవ్షమింలో) షించరవించేలహడు.  
- గయుడుతు లహసనింగ్హ చేషకొతు ిఅకహవింలో షించరవించేలహడు. 
- తాషలు తభ తషసదాిరహ ిఅమనన తృ ిందతాయు. 

ఒిం విహామష గతయ ేనభిః 
 

వి ( ిఈషయగ). హా - గతౌ - ల ళళుట్, తృ ిందట్, స్హధిించట్. హా - తాయగ్ే - ఴదయౌలేముట్. ిఄషన్ (రతయమభు) 
విహామష – దేతుదాిరహ రమాణిస్హో మో ిఄది, ిఄనగ్హ ిఅకహవభు, ిఄింతరవ్షమభు. 
విహామష – తాయగభు, తషస ిఅచరవించే స్హతిికులు. 
ిఄభయకోవభు రకహయభు – విహామష - విమద్ విశణు దమ్ విహామవ, ిఄనగ్హ ిఅకహవభు, క్షు, విశణు ఴు 
తులహషస్హథ నభు ిఄనే ిఄరహథ లునానయ. 
గతి - తృ ిందనది, ల్షమయభు. 
 

శ్రీ బట్టు ల లహయఖ్య – శ్రీ బట్టు లు ‘విహామషభు’ ిఄింటే్ ‘విశణు దభు’ ిఄనే ిఄయథింలో లహయఖ్ాయతుించాయు. తథా 
తుయూఢ బకూో యకోట్భిిిః విహామషమ్ - యభలయయభ దమఴే గభయత ేిఄస్హమత్ ిఆతి విహామష గతిిః. ిఅమన 
దాిరహనే యభబకుో లు యభదభున చేయుకుింట్ాయు కనక బగఴింతణడు ‘విహామష గతి’. 
 

తుయూఢ బకూోముక్తోరవహిః తుతయిం మస్హమతణో  గభయతే 
విహామషిం యింలయయభ విహామషగతిషో  షిః 
బకూోలో రహకహశున చేరవనలహరవకూ ునరహఴాతి లేతు యభాకహవభనే యభదాతున ిఆచేిలహడు విహామషగతి. 
(శ్రీక్ైఴలయ స్హయధి). 
 

శ్రీ బట్టు లు విశణు ురహణభు (5.19.26)నిండు ిఈదాసరవించాయు. 
బుకహో వించ విులాన్ భోగ్హన్ తభింత ేభత్రస్హదాదజ్మ్ 

భభానషమయణమ్ తృహర య దఴియమ్ లోకభలహసోవ 
నా దమఴలో ిఄనేక భోగభులు ిఄనబవిించి, ిఄనింతయిం ిఄఴస్హనషభమింలో ననన షమరవస్హో ఴు. ిఄలా 
దిఴయమ ైన యభదభున తృ ిందతాఴు. 
 

భరవము ఫరసమషఽతరభులు (4.2.16)కూడా ిఈదాసరవించాయు. 
తదోకిః ిఄగజీ్ిలనమ్ తత్రకహశితదాిర్ విదాయ స్హభరహధ ోత్ తచ్ 

ఛేశగతయనషమాతి యోగ్హచిహారహద నగాశతీిః వతాధకీమా 
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తాన తుశుతో ిఅచరవించిన బకూోయోగభుఴలనన, బగఴింతణతు యింధాభభున గురవించి తదేకదాఴుతో 
స్హగ్వించిన ధాయనభుఴలనన బకుో డు తన ిఄఴస్హన షభమభులో తాన వరీయభున విడచి ల ళుఴలవన 
దాియభున చఽడగలడు. భరవము భూరహధ మనాడు లేదా షశణభాననాడు దాిరహ జీఴుడు వరీయభున 
ఴదయౌనచ్ ిఅ భాయగభు బగఴింతణతు యింధాభభునకు తీవకొతు ల ళళున. 
 

ెరవమతియుమొయ 5.8.5 – బగఴింతణడు భుిందగ్హ బకుో డు ిఆసలోక స్ౌఖ్యభులు ిఄనబవిించేలా చేస్హో డు. 
ిఄనింతయిం తన లోకహతుకూ తీవకొతు ల ళతాడు. 
 

శ్రీ వింకయుల లహయఖ్య – శ్రీ వింకయులు ‘గతి’ ిఄనగ్హ ‘తులహషభు’ లేదా ‘తులమభు’ ిఄనే ిఄయథింలో 
లహయఖ్ాయతుించాయు. విహామషిః - విహామషమ్ గతిిః - ిఅవమీిః ిఄషయ ిఆతి విహామషగతిిః, విశణు దమ్ ిఅదితోయ 
లహ. విహామషభు (ిఅకహవభు లేదా ిఄింతరవ్షమభు) తన ిఅవమీభు (తులమభు)గ్హ గలలహడు. ిఇ ిఄయథభు 
శ్రీభహావిశణు ఴునకు లేదా షఽయయదేఴుతు యూింలో ిఈనన శ్రీభహావిశణు ఴునకు కూడ ఴరవోించన. 
 

శ్రీ షతయదేలయ లహవశఠ  – విహామవ ేిఄింతరవక్ష ేగతిిః గభనమ్ మషయ ష విహామష గతిిః - షఽయయిః. 
షఽయుయతుయూింలో ిఄింతరవ్షమింలో షించరవించేలహడు విహామషగతి. 
 

శ్రీ రహధాకాశుళహవో  ికూడా ‘విహామషభు’ ిఄనగ్హ ‘ిఅకహవభు’ ిఄనన భాలహతున భరవింత విుయ్కరవించాయు. 
ిఄడడింకులు లేతు, ిఅధాయిం ిఄఴుషయింలేతు, ిఄింతణలేతు ిఅకహవమే తన దారవగ్హ కయౌగ్వనలహడు 
శ్రీషఽయయనారహమణభూరవోయ ైన బగలహనడు. తన షాఴు ైెననన భకుకఴతో బగఴింతణడు షఽయయయూుడ ై 
దాతుతు షింయక్షుించన. కనక ిఅమన రమకాత్, రతిఴయధనడు. తయులహతి 10 నాభభులన కూడా 
శ్రీషఽయయనారహమణ యింగ్హ శ్రీ రహధాకాశుళహవో  ిలహయఖ్ాయతుించాయు. 
 

శ్రీ కాశదతో బయదాిజ్ ‘విహామషభు’ ిఄింటే్ ‘ిఅకహవభు’, ‘క్షు’ ిఄనే ర్ిండు ిఄరహథ లన గశీిించాయు. విహామవ ే- 
లయయమన విహామిః తినా గతిిః మషయ ిఆతి విహామషగతిిః. విహామషభు (ిఄింతరవ్షమభు)నింద  విహామతి 
(గయుడుతు)ైె షించరవించేలహడు విహామషగతి. శ్రీ షతయషింధ తీయథ కూడా ిఆించమించ ిఆదే ిఄయథిం చ తృహయు. 
విహామస్త  - గయుడిః, తేన తనే గతిిః మషయ ష విహామషగతిిః. 
 

శ్రీ లహవశఠ  చ న భరొక ిఄయథభు – విహామష - తవి (హాయ-తాయగ్ే). విహామవెిైః తవిభిిః, ిఄభిగభయత ే
తృహర యత ిఆతి విహామషగతిిః విశణు ిః. తాషలు తభ తషసదాిరహ ఎఴరవతు తృ ిందతార్ ిఅ శ్రీభహావిశణు లే 
విహామషగతి.  
 

881. జ్యయతిిః 
- శ్రీల ైకుింఠభునకు దారవ చఽే కహింతి. 
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- షిమింరకహవభానడ ైన యభాతమ. 
- షఽయయచిందరా దలన కూడా ల యౌగ్వించే కహింతి. 

ఒిం జ్యయతిఴ ేనభిః 
 

ిఇ నాభభు మొదలు తయులహతి కొదిద  నాభభులన ిఄరవిరహది భాయగభులో దవలన షఽచిించేవిగ్హ 
శ్ర ీబట్టు లు లహయఖ్ాయతుించాయు. యభదభున చేయుట్కు భుకుో లు రమాణిించే భాయగమే ిఄరవిరహది భాయగభు. 
 

దయత్ - దీతృౌో  - ల లుగుట్. దయతరేవవన్ ిఅదవేి జ్ిః, ిఄనే ిఈనాదిషఽతరిం (2.110) రకహయిం మొదట్లో  జ్కహయిం 
ఴషో ింది. ిఄలా ిఇ ‘దయత్’ ధాతణఴునిండు ‘జ్యయతి’ ిఄనే దిం ఴషో ింది. దో యతత ేిఄస్హమత్ ిఆతి జ్యయతిిః. ిఅమన 
కహయణింగ్హ ిఄతూన ల లుగుతాయ గనక ిఅమన జ్యయతి. 
 

శ్రీ బట్టు ల లహయఖ్య – జీఴుడు యభదభునకు ల ఱళు భాయగింలో మొదటి్దవన ిఇ నాభిం షఽచిషో ింది. ిఇ 
ిఄరవిరహది భాయగింలో మొదటి్ దేఴత ‘ిఄరవిిః’. ిఄనగ్హ మొదటి్ ిఄతిలహశిక. ిఇ దేఴత జీఴుతు ‘గలు 
 ిఄధిషహు న దేఴత’ ఴయకు తోడకకతు తృత ఴున. 
షితృహర నే స్హసధనతాిధయిః షిమిం తుతయిం విళలశతిః 
ిఄరవి రహదగితరే్య ోతిిః రథభిం షయికథయతే 
తన బకుో లు స్హముజ్యిం తృ ిందడాతుకూ స్హధనమ ైన ిఄరవిరహది భారహగ తుకూ రధభ స్త తృహనమ ైన ‘ిఄరవిషస’ 
ిఄనగ్హ ిఄగ్వనతు తుమమించలహడు ‘జ్యయతి’. ిఅ భారహగ తున యమేవియుతుఴలోనే బకుో లు చఽడగలుగుతాయు. 
(శ్రీక్ైఴలయ స్హయధి). 
 

శ్రీ బట్టు లు ఛాిందోగ్్యతుశతణో  భరవము ఫరసమషఽతరభులనిండు ిఈదాసరవించాయు.. 
ఛాిందోగ్్యతుశతణో  5.10.10 – త ేిఄరవి షహమ్ ిఄభిషింబఴతోు. ిఄకకడ లహయు ిఄరవిషస (ిఄగ్వన)తో ఏకభౌతాయు. 
ిఄగ్వననిండు గటి్ దేఴతఴదదకు, ిఄకకడునిండు శుకో్షమభునకు ల ళతాయు. 
ఫరసమషఽతరభులు 4.3.1 – ిఄరవి రహదినా తత్ రథిత.ే కహింతి (ిఄరవిషస)తో తృహర యింబభయేయ ిఇ భాయగభు 
షరవచితభు. ిఄనగ్హ భుకోజీఴులు రమాణిించే ిఇ ిఄరవిరహది భాయగభు ిఈతుశతణో లలో విులభుగ్హ 
చ ఫడునది. 
ఫరసమషఽతరభులు 4.3.4 –ిఄతిలహశకిహిః తయోౌింగ్హత్. ిఄతిలహశికలు ిఄనగ్హ దారవ చఽే దేఴతలు. లహయు 
ధాయనయోగులన ఫరసమభుఴదదకు తీవకొతు తృత ఴుదయు, ిఄనే షఽచనలు లభిషో నానయ. లహరే 
భుకోజీఴులన యింధాభభునకు తీవకొతు ల ళతాయు. 
 

శ్రీ వి.వి. రహభానజ్న్ గ్ీత ళలో కభులు 8.24 నిండు 8.27 ఴయకు ిఈదాసరవించాయు. ఫరసమజ్ాా నభున 
తృ ిందినలహయు ఫరసమభు ఴదదకు తృత యే భాయగభు ిఇ ళలో కహలలో ఴరవుింఫడునది.  
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గ్తీోదవేభు. 18ఴ వతాఫదు చితరిం. వికీడుమానిండు 

 

ిఄగ్వనర్య ోతియసిః శుకోిః శణామస్హ ిఈతోరహమణమ్ 

తతర రమాతా గచఛతోు ఫరసమ ఫరసమవిదో జ్నాిః (8.24) 
ఫరసమలేతోల ైన యోగులు జ్యయతియమమ భాయగభు దాిరహ ఫరసమదతృహర ో  నిందదయు. ిఇ జ్యయతియమమ 
భాయగభునకు ిఄధిదేఴత ిఄగ్వన. దేసతాయగభు చేవన ిఇ యోగులన కభీభుగ్హ దిన (గలు), శుకో్షమ, 
ిఈతోరహమణ ిఄభిభాన దేఴతలు కొతుతృత య యభదభునకు చేయుిదయు (ిఆది ిఄరవిరహది భాయగభు). 
ధఽమో రహతిరషోథా కాశు ిః శణామస్హ దక్షుణామనమ్ 

తతర చానద రభషిం జ్యయతిర్యగ్ ీతృహర య తుఴయోత ే(8.25) 
ిఄటోే్ షకహభకయమయోగులు ధఽభరభాయగభుదాిరహ షిరహగ దిలోకభులన చేయుదయు. దేసతాయగభు చేవన ిఇ 
షకహభకయమయోగులన కభీభుగ్హ రహతిర, కాశు్షమ, దక్షుణామన ిఄభిభాన దేఴతలు కొతుతృత య, షిరహగ ది 
లోకభులన చేయుిదయు. లహయు ిఄచట్ చాిందరభష జ్యయతితు తృ ింది, ిఄనగ్హ తభ శుబకయమ పలభులన 
ిఄనబవిించి, తిరవగ్వ బూలోకభున చేయుదయు. 
శుకోకాఴేు  గతీ శయయత ేజ్గతిః ళహవిత ేభతే 
ఏకమా మాతయనాఴాతోిభనయమాఴయోత ేునిః (8.26) 
ిఇ ర్ిండు భాయగభులకున శుకో, కాశు భాయగభులతుము, లేక దేఴమాన, తామాన భాయగభులతుము 
ఴయఴహాయరవదిధ  గలద. ిఆవి షనాతనభులు. దేఴమాన భాయగభున ల ళళులహయు యభగతితు తృ ింది 
తిరవగ్వరహయు. తామాన భాయగభులో ల ళళులహయు తిరవగ్వఴచిి జ్ననభయణ చకీభులో డుదయు. 
 

ిఆవి ర్ిండఽ (ిఄరవిరహది భాయగభు, ధఽభమాన భాయగభు) కహక నయకభునకు తృత ఴులహయు మాభమ 
భాయగింలో ల ళతాయతు ళహస్హో ర లలో చ తృహయు. 
(ిఇ యచన మొతోింలో బగఴదీగ త నిండు ిఈదాసరవించిన ళలో కహలకు త లుగు ిఄనలహదిం ిఇ ుషోకింనిండు మథాతథింగ్హ 
లహర ళహన. శ్రీ జ్మదమాల్ గ్్మిందకహ – శ్రీ భదభగఴదీగ త – తతివిలేచతూ శిిందీ లహయఖ్యకు త లుగు ిఄనలహదభు –  

ిఄనలహదకులు: డా. ఎమ్. కాశుభాచాయుయలు, డా. గ్్యౌ ల ింకట్రహభమయ గీ్తాెరస్, గ్్యఖ్ ూర్ రచయణ.) 
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బగఴదీగ తలో చ న ిఇ ిఄరవిరహది భాయగభున ిఅఱవియులు తభ దిఴయరఫింధాలలో షిందయింగ్హ ఴరవుించాయు. 
శ్ర ీనభామఱవియు తియుల ైమొయ (10.9)లోతు ది తృహశురహలలో భుకోజీఴుతు ల ైకుింఠమాతర, ిఄతతుకూ భాయగింలో 
లభిించే స్హిగత ిఅదయణలు ఴరవుింఫడునాయ. 
 

శ్రీ ఫలదేఴ విదాయబూశణ కూడా శ్రీ బట్టు లలాగ్హనే లహయఖ్ాయతుించాయు. దోయతత ేషశణభనమా తుయగతిః తదభకోిః 
ిఄరవి ిః తృహర య మస్హమత్ ష జ్యయతిిః. షశణభాననాడుదాిరహ దేహాతున ఴదయౌన బకుో తుకూ దారవ చఽే కహింతియే 
జ్యయతి. 
 

శ్రీ వింకయుల లహయఖ్య – నారహమణుడు షిమభుగ్హ (ిఆతయులతో తుమతోభు లేకుిండా) రకహశిించలహడు గనక 
‘జ్యయతి’. ిఆిందకు శ్రీ వింకయులు భహానారహమణలతుశతణో నిండు ిఈదాసరవించాయు. నారహమణ ర్ 
జ్యయతిరహతామ నారహమణిః యిః.  
 

ిఆతయ శీుతి లహకహయలు –  

ఫాసదాయణయకోతుశతణో  4.3.9 – ిఄతర ిఄమిం ుయుశిః షిమిం జ్యయతిిః. 
గ్ీత 13.18 – జ్యయతిషహభ తద్ జ్యయతిిః. 
భుిండకోతుశతణో  2.2.10 – తమేఴ భానోమ్ ిఄనభాతి షయిమ్ తషయ భాస్హ షయిమదమ్ విభాతి. తాన 
భాతరభు షిమభుగ్హ రకహశిించన. భరవము ిఄతునింటి్తు రకహశిింజే్మున. ిఅమన కహింతిఴలోనే 
తకూకనఴతూన రకహశిించన. 
 

శ్రీ కాశుదతో బయదాిజ్ – దోయతత ేదీయతి కహనాో ో ిఆతి జ్యయతిిః. తన కహింతి దాిరహ ిఄతునింటి్తూ ల యౌగ్వించేది ‘జ్యయతి’. 
  
శ్రీ షతయదేలయ లహవశఠ  – షఽయుయతు, ిఄగ్వనతు ల యౌగ్వించేలహడు బగఴింతణడే. లేదాలలో షఽయుయతు, ిఄగ్వనతు కూడా 
‘జ్యయతి’ ిఄతు రస్హో విించాయు. కనక బగఴింతణడు జ్యయతణలకు జ్యయతి. 
మజురేిదభు 3.9 – ిఄగ్వనర్య ోతిిః జ్యయతియగ్వనిః స్హిహా. షఽర్య జ్యయతిిః జ్యయతిిః షఽయయిః స్హిహా. 
 

882. షయుచిిః 
- షిందయమ ైన కహింతి గలలహడు. ిఄరవిరహది భాయగభులో దినాభిభాన దేఴతగ్హ ిఈిండులహడు. 
- జ్గతణో న యక్షుించట్మింద కహిం్షమ గలలహడు. 
- ిఄతునింటి్లోతు కహింతికూతు కహయణమ ైనలహడు. 
- తన బకుో లయ డ ఎింతో ిఄనరహగభు కలలహడు. 

ఒిం షయుచయ ేనభిః. 
 



శీ్ర విశణు  షసషరనాభ స్తో తరభు - విఴయణ 

94ఴ ళలో కభు - 9 ఴ ేజీ 

యుచ్ - దీతృహో ఴభి రతౌ - ల లుగుట్, ిఄిందభుగ్హనిండుట్, షింతోఴించట్. షశణు  ర్చత ిఆతి షయుచిిః. చకకగ్హ 
రకహశిించలహడు షయుచి. 
 

శ్రీ బట్టు ల లహయఖ్య – శ్రీ బట్టు లు ిఄరవిరహదిభాయగిం యింగ్హ లహయఖ్యన కొనస్హగ్వించాయు. కహింతి (జ్యయతి) తయులహత 
గలు (దినాభిభాన దేఴత) భుకోజీఴుతుకూ శ్రీల ైకుింఠభుల ైు దారవ చఽున. ిఅ గలు దేఴతయే షయుచి. 
షఽర్యదమాత్ ర్చత ేిఆతి యుచిిః. స్హ ిఄషయ ళలబనా ిఆతి షయుచిిః. షఽర్యదమభునిండు రకహశిించనది యుచి. 
భరవము షిందయమ ైనది షయుచి (గలు). ిఆిందకు శ్రీ బట్టు లు ఛాిందోగ్్యతుశతణో  (5.10.1)నిండు ‘ిఄరవి షత  
ిఄసిః’ ిఄతు ిఈదాసరవించాయు. ిఄగ్వన తయులహత గలు దేఴత ఫరసమభునకు తృత ఴు దారవ చఽున. 
 

శ్రీ ఫలదేఴ విదాయబూశణ – ళలబనో యుచిిః దఴిషిః మస్హమత్ ష షయుచిిః. ఎఴతుఴలోన ైతే చకకతు గలు 
షింబవిషో ిందో ిఅమన షయుచి. 
 

శ్రీ వింకయుల లహయఖ్య –  

(1) ిఅమన కహింతి ిఄిందమ ైనది. భింగళరదమ ైనది. ిఅకయషణీమమ ైనది. 
(2) ిఅమన ిఆశుభు (షింకలభు) ిఄిందమ ైనది, భింగళరదమ ైనది, ిఅకయషణీమమ ైనది. 
 

శ్రీ రహధాకాశుళహవో  ి‘యుచి’ ిఄింటే్ ‘ిఆశుభు’ (కోరవక) ిఄనే ిఄయథింలో లహయఖ్ాయతుించాయు. జ్గతణో న యక్షుించే చకకతు 
షింకలభు కలలహడు షయుచి. 
 

శ్రీ లహవశఠ  – ిఄతున కహింతణలకూ కహయణమ ైన బగలహనడు షయుచి. 
 

శ్రీ చినమమానింద – భింగళరదమ ైన ల ైబఴభు, షింకలభు కలలహడు షయుచి. 
 

శ్రీ కాశుదతో బయదాిజ్ – ిఄభయకోవభు (3.3.29). ిఄభిశిింగ్ ేషాహామామ్ చ గబస్ౌో  చ యుచిిః తిరమమ్. ‘యుచి’ 
ిఄనగ్హ ిఄభిశిింగభు (దాఢమ ైన ిఄనఫింధభు) ిఄనే ిఄయథిం ిఈననది. ళలబనా యుచిిః ిఄభిశిింగిః ిఄనరహగిః 
మవమన్ బకహో నామ్ ిఆతి షయుచిిః. బకుో లయ డ గ్హఢమ ైన ిఄనరహగభు కలలహడు షయుచి. 
 

883. సృతబుగ్విబుిః 
      సృతబుక్ 

      విబుిః 
శ్రీ బట్టు లు ‘సృతబుగ్విబుిః’ ిఄనే కే నాభభున రవగణిించాయు. శ్రీ వింకయులు, శ్రీ షతయషింధ తీయథఴింటి్లహయు 
‘సృతబుక్’, ‘విబుిః’ ిఄనే ర్ిండు నాభభులన రవగణిించాయు. 
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సృతబుగ్వి బుిః 
శుకో్షమభుగ్హ ిఈిండేలహడు. 

ఒిం సృతబుగ్వి బల ేనభిః 
 

సృ - దానాదనయోిః - ిఆచిట్, మజా్భు చేముట్, తినట్. బుజ్ - తృహలన - ిఄబయఴహారవయోిః - యక్షుించట్, 
బుజించట్. ‘సృ’నిండు ‘సృతమ్’ ిఄనే దభు, ‘బుజ్’నిండు ‘బుక్’ ిఄనే దభు ఴచాియ.  
సృతమ్ బుింకేో సృతబుక్. తులేదిించినదాతుతు బుజించలహడు సృతబుక్.  వివిధో బఴతి ిఆతి విబుిః. ిఄనేక 
విధాలుగ్హ (యూతృహలుగ్హ) ఴయకోభగులహడు విబుఴు. (బూిః - షతాో మామ్ - ిఈిండుట్). 
 

శ్రీ బట్టు ల లహయఖ్య – సృతమ్ బుింజ్నిః స్త భిః. సృత - మజా్భులో షభరవించినదాతుతు, బుక్ - 
బుజించన, భరవము, విబుిః - ూర్ు  బఴతి - తుిండుగ్హ ిఄగున (శుకో్షమ చిందర డు). 
సృతమ్ షధా రవణతమ్ బుింజ్ానవిిందరభాషోథా 
విబుిః ూర్ు  బలతే్ మవమన్ ష ల  ైస్హయత్ సృతబుగ్వి బుిః 
సోభింలో లేవన దరలహయలతూన ిఄభాతింగ్హ భాయతాయ. ిఅ ిఄభాతాతున ిఅయగ్వించేలహడు చిందర డు. ిఄతడు 
ూయుు డుగ్హ ిఈిండే శుకో్షమభునకు ిఄభిభాతుగ్హ ిఈిండేలహడు ‘సృతబుగ్విబుిః’ (శ్రీక్ైఴలయ స్హయధి). ిఄరవిరహది 
భాయగింలో భూడఴ దవన ిఇ నాభభు షఽచిించన. ిఆిందకు కూడ శ్రీ బట్టు లు ఛాిందోగ్్యతుశతణో  
(5.10.1)నిండు ిఈదాసరవించాయు. ిఄరవి శిః ిఄసిః ిఄహాన ిఄూయయభాణ ్షమమ్... ిఄగ్వననిండు గలు, గటి్నిండు 
శుకో్షమభు..... 
 

శ్రీ ఫలదేఴ విదాయబూశణ లహయఖ్య శ్రీ బట్టు ల లహయఖ్యకు షభాింతయింగ్హ, చిందర తుయింగ్హ స్హగ్వింది. సృతబుక్ - 
చిందరిః, విబుిః - ూయుిః, మతర ష సృతబుగ్విబుిః శుకో్షమిః. బగఴింతణడు శుకో్షమ చిందర తుఴల  షదా తన 
బకుో ల జీవితింనిండు ిఄింధకహయభున దఽయభు చేమున. 
 

సృతబుక్ (శ్రీ వింకయుల లహయఖ్య రకహయభు) 

- మజా్భులింద సోభభు చేమఫడు దరఴయభులన వికరవించలహడు. 
- మజా్భులన యక్షుించలహడు. 

ఒిం సృతబుజ్ ేనభిః 
 

ిఇ నాభభు ర్ిండుభాయుో  ఴషో ింది. 
94ఴ ళలో భు. 883ఴ నాభభు. సృతబుక్ – విహామషగతిిః జ్యయతిిః షయుచిిః సృతబుక్ విబుిః 
95ఴ ళలో కభు. 889ఴ నాభభు. సృతబుక్ – ిఄనింతో సృతబుక్ భోకహో  షఖ్దో న కైదోగజీ్ిః 
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ిఇ ర్ిండు ళలో కహలలోన శ్రీ వింకయుల లహయఖ్య రకహయభు ‘సృతబుక్’ నాభభు ఴచిచననది. శ్రీ బట్టు ల 
లహయఖ్య రకహయభు ిఅమా నాభభులు ‘సృతబుగ్విబుిః’ భరవము ‘ిఄనింతో సృతబుక్ భోకహో ’ 
నాభభులలో కయౌవముననవి. 
 

శ్రీ వింకయుల లహయఖ్య. 94ఴ ళలో కభులో. సృతబుక్ – షభషో దేఴతోదేదళలన రఴాతేోశి కయమష సృతమ్ బుింకేో 
బునకూో ిఆతి లహ సృతబుక్. మజ్ాా లలో వివిధ దేఴతలనదేదశిించి తులేదనలు చేవనటి్కీ, ిఅమా దేఴతల 
యూింలో చిఴయకు బగఴింతణడే ిఅ సోభదరఴయభులన వికరవించన కనక ిఅమన ‘సృతబుక్’. 
 

శ్రీ వింకయుల లహయఖ్య. 95ఴ ళలో కభులో. సృతబుక్ – సృతమ్ మజా్మ్ బునకూో ిఆతి సృతబుక్. మజా్భున 
యక్షుించలహడు ‘సృతబుక్’. 
 

శ్రీ లహవశఠ  విఴయణ – సృతమతి ిఄగ్ౌన రక్షుోమ్ ష-భింతరమ్. భింతరషశితభుగ్హ ిఄగ్వనమింద షభరవించేది 
సృతభు. మజురేిదభు 17.79 – షో త ేిఄగ్నే షమధిః షోజసిిః. ిఄగ్వనకూ ఏడు నాలకలుననవి (ఏడు 
విధభుల ైన ిఄగునలుననవి). ిఆవి ‘షోజసిిః’ నాభ విఴయణలో ఴరవుింఫడునవి. 
 

తృహర ణషియూుడ ైన బగలహనడే భనభు ిఅయగ్వించిన ిఄననభున కూడ బుజించచనానడు. ిఆది కూడ 
బగఴింతణతు ‘సృతబుక్’ ల్షమణభున షఽచిించన. 
 

విబుిః 
- ిఄింతట్ా లహయించిముననలహడు. ిఄతున జ్గభులకు రబుఴు. 
- ిఅమన కహయణింగ్హ షకల ఴషో ఴులు విడువిడుగ్హ (విబజించి) ఴయకోభఴుతాయ. 
- ిఄనేక యూభులలో ఴయకోభయేయలహడు. 

ఒిం విబల ేనభిః 
26ఴ ళలో కభు. 241ఴ నాభభు. వివిబుగ్-విబుిః – షరస్హదిః రషనానతామ వివిదాగ్ వివిబుగ్ విబుిః   
(శ్రీ బట్టు లు ‘వివిబుగ్విబుిః’ ిఄతూ, శ్రీ వింకయులు ‘వివిబుక్’ భరవము ‘విబుిః’ ిఄతూ చ తృహయు).  
94ఴ ళలో భు. 883ఴ నాభభు. సృతబుక్-విబుిః – విహామషగతిిః జ్యయతిిః షయుచిిః సృతబుక్ విబుిః 
(శ్రీ బట్టు లు ‘సృతబుగ్విబుిః’ ిఄతూ, శ్రీ వింకయులు ‘సృతబుక్’ భరవము ‘విబుిః’ ిఄతూ చ తృహయు.)  
 

శ్రీ వింకయుల లహయఖ్య – షయితర ఴయోభానతాిత్ తరమాణమ్ లోకహనామ్ విబుతాిత్ విబుిః. ిఄింతట్ా ిఈననలహడు, 
భరవము భులోో కభులకు రబుఴు ిఄయనలహడు విబుడు. 
 

శ్రీ చినమమానింద – షయిలహయయ ైన నారహమణుడే విబుడు. కహలభు చేతన, షథలభు చేతన రవమతభు 
కహతులహడు. ఎలాింటి్ సదద లు లేతులహడు. 
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శ్రీ షతయషింధ మతిరహజ్ తీయథ – విశిషహు  బఴతోు ిఄస్హమత్ విబుిః. ిఅమన కహయణింగ్హ షకల చరహచయభులు 
విశిశుభులు (లేయు లేయు) ిఄగున గనక ిఅమన విబుడు. 
 

శ్రీ షతయదేలయ లహవశఠ  – వివిధో బఴతి ిఆతి విబుిః. ిఄనేక యూభులలో ఴయకోభగులహడు విబుడు. 
 

884. యవిిః 
- ిఈతోరహమణ ుణయకహలింలోతు షఽయుయడు. ిఈతోరహమణ దేఴతదాిరహ షో తిింఫడే షఽయుయడు. 
- యషభులన గశీిించే షఽయుయతు యూిం దాయౌినలహడు. 
- షకల చేతన, ిఄచేతనభులకు వఫదభు కయౌగ్వించే వకూోతుచిలహడు. 
- తన బకుో లచే షో తిింఫడులహడు. 

ఒిం యఴయ ేనభిః 
 

శ్రీ బట్టు ల లహయఖ్య – యూ - వఫదద , ధితు చేముట్. యూమతే - రవషయత ిఆతి యవిిః - రవింవింఫడులహడు. 
ిఈతోరహమణ ుణయకహలింలో షో తిింఫడు షఽయుయడు. షఽయుయడు భకయరహశిలో రలేశిించినటి్ (జ్నఴరవ 14) 
నిండు కరహకట్క రహశిలో రలేశిించే (జూల ై 7) ఴయకు ిఈతోరహమణ ుణయకహలభు. ిఇ కహలింలో దేఴతలు 
మేల్కింట్ాయు. ిఄరవిరహది భాయగింలో 4ఴ దవ ిఄయన ిఈతోరహమణింతో ిఇ నాభభున శ్రీ బట్టు లు 
ిఄనషింధిించాయు. 
మళలితోరహమణ దాిరహ యూమతऽేతర రకహవయత ే

ష ల  ైయవిషసభాఖ్ాయతిః తృహర వషోో పలదో భనిః 
ిఈతోరహమణ దేఴత దాిరహ షో తిింఫడే షఽయుయడు. రకహశిించేలహడు. ిఇ నాభభింతరభు రవషోమ ైన గ్ొ 
పయౌతాతునషో ింది. ఒిం యఴయే నభిః (శ్రీక్ైఴలయస్హయధి). 
 

శ్రీ ఫలదేఴ విదాయబూశణ చ న ిఄయథిం కూడా శణభాయుగ్హ శ్రీ బట్టు లు చ న ిఄయథింతో షరవతృత తణింది. యు - గతి 
రేశణయోిః - ల ళళుట్, ఫాధిించట్. 
యఴత ేగచఛతి ిఈతోరహమణయన మస్హమత్ యవిిః 
మదనకింమా ిఈతోరహయేణ మాతి ిఆతి ిఄయథిః 
ఎఴతు కాఴలో షఽయుయడు ిఈతోరహమణ భాయగింలో మతుస్హో డో ిఄతడు యవి. 
 

శ్రీ వింకయుల లహయఖ్య – శ్రీ వింకయులు ‘యవి’ ిఄనగ్హ ిఅదితణయనకు (షఽయుయనకు) ిఄధిషహు న దేఴత (ిఅదితయ ిఅతామ) 
ిఄతు లహయఖ్ాయతుించాయు. యస్హన్ ిఅదితో ిఆతి యవిిః. ిఄతున యషభులన గశీిించేలహడు యవి. ిఆిందకు శ్రీ వింకయులు 
విశణు ధర్మతోయభు (1.30.16)నిండు ిఈదాసరవించాయు. యస్హనామ్ చ తథా ిఅదానాత్ యవిిః ిఆతయభిధమీత. 
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బగఴదీగ త (10.21)లో ిఆలా ిఈింది. ిఅదతిాయనామ్ ిఄసమ్ విశణు ిః జ్యయతిషహమ్ యవియింశుభాన్. ిఄదితియొకక 
దాిదవుతణర ల ైన ిఅదితణయలలో విశణు ఴున నేన. జ్యయతియమమ షియూులలో నేన యవితు (షఽయుయడన). 
 

శ్రీ షతయదేలయ లహవశఠ  – యు - వఫదద  - ధితు చేముట్, ిఄయచట్, ఝుభమనట్. ిఈనాదిషఽతరభు (4.139) ‘ిఄచా 
ిఆహ్’ రకహయభు ‘ిఆ’ రతయమిం చేరవవోే ‘యవి’ ిఄఴుతణింది. ‘ిఆ’ రతయమిం ఴలో ‘ిఄలా చేవేలహడు, 
చేముించేలహడు’ ిఄనే ిఄయథిం ఴషో ింది (కయోరవ కయణయ లహ). కనక ‘యవి’ ిఄనగ్హ వఫదభునకు కహయణమ ైనలహడు. 
ిఅమన కహయణింగ్హనే షభషోజీఴరహషలు వఫదభున చేమగలుగుచనానయ. 
 

శ్రీ కాశుదతో బయదాిజ్ – యూమత ేషఽో మత ేబకోజ్న ిైః ిఆతి యవిిః. బకోజ్నలచేత షో తిింఫడులహడు యవి. 
 

885. విర్చనిః 
- రకహవభానమ ైనలహడు. ిఈతోరహమణ దక్షుణామణ కహలభులలో షఽయుయతు రకహశిింజే్ములహడు. 
- ిఄనేక విధభులుగ్హ రకహశిించ ల ైబఴభు కలలహడు. షఽయుయడు, చిందర డు, గలు, రహతిర ఴింటి్వి. 
- తన బకుో ల భనషసలలో విళలశభుగ్హ రకహశిించచననలహడు. 
- ‘విలోచనిః’ – ిఄయుయ నడు, షింజ్ముడు ఴింటి్లహరవకూ దిఴయనేతరభులన ిఆచిినలహడు. 

ఒిం విర్చనామ నభిః 
ఒిం విలోచనామ నభిః 
 

యుచ్ - దీతృహో ఴభి రతౌ - రకహశిించట్, ిఆశుడుట్, షిందయభుగ నిండుట్. వి - ిఈషయగ. వి-యుచ్-ముచ్ - 
విలోచనిః. ‘ముచ్’ రతయమభు చేయుిట్ఴలన తృహణితు షఽతరభు (3.2.149) ‘ిఄనదాతేో తోిః చ సలాదిేః’  
రకహయభు ‘ిఅ విధమ ైన ల్షమణభు కలలహడు’ ిఄనే ిఄయథిం ఴషో ింది. కనక రకహశిించే, రకహశిింజే్వే 
షసజ్మ ైన షిభాఴిం కలలహడు విర్చనడు. 
 

శ్రీ బట్టు ల లహయఖ్య – దాిభాయమ్ ిఄమన-గతిభాయమ్ షింఴతసర్ యధనే విర్చమతి ిఆతి విర్చనిః. ర్ిండు 
ిఄమనభులభధయ యధింైె రమాణిించే షఽయుయతు రకహశిింజే్వేలహడు విర్చనడు. ిఇ నాభభు షింఴతసయ 
ిఄధిషహు న దేఴతన త యౌమజే్మున. ిఄరవిరహది భాయగింలో ిఆది ఐదఴ దవ. 
ిఄమన దిమ గతాయऽయకిం యో విర్చమతి షిమిం 

విర్చన ిఆతి ఖ్ాయతిః రకహవ పలదో భనిః 
ిఈతోరహమణ, ధక్షుణామన భారహగ లలో యధాతున నడు ిఆతతుతు (షఽయుయతు) రకహశిింజే్ములహడు, 
షింఴతసరహభిభాతు ిఄయనలహడు విర్చనడు. ిఇ నాభజ్భు ిఄమత రకహవభున ిఆషో ింది. 
ఒిం విర్చనామ నభిః (శ్రీక్ైఴలయ స్హయధి). 
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శ్రీ ఫలదేఴ విదాయబూశణ లహయఖ్య కూడా శ్రీ బట్టు ల లహయఖ్యకు షభాింతయింగ్హ స్హగ్వింది.  
విర్చమతి షింఴతసరణే గచఛనోమ్ స్త ితృహషనమ్ 

ిఄభితృరౌ తమ్ దీరించ కర్తి ిఆతి విర్చనిః 
షింఴతసయభింతా షఽయుయతు రకహశిింజే్వేలహడు విర్చనడు.  
 

శ్రీ వింకయుల లహయఖ్య – వివిధమ్ ర్చత ిఆతి వి-ర్చనిః. ిఄనేక విధభులుగ్హ రకహవభులు (ల ైబఴభులు) 
కలలహడు విర్చనడు. షఽయయచిందరా దల యూింలో రకహశిించేలహడు విర్చనడు. ఴాక్షాదల ఴాదిధకూ 
కూయణభులు ిఄిందిించేలహడు విర్చనడు. 
 

శ్రీ కాశుదతో బయదాిజ్ – విళలఴేణ ర్చత ేబకేోబయిః ిఆతి విర్చనిః. బకుో ల భనషసలలో విళలశభుగ్హ 
రకహశిించలహడు విర్చనడు. నమో యుచామ ఫరసమయే (మజురేిద భింతరభు 31.20). 
 

శ్రీ చినమమానింద – బకుో లు ఏ యూింలో బగఴింతణతు ధాయతువోే ిఅ యూింలో లహరవకూ ిఄిందిఴచిి లహరవకూ 
షింతోశిం కలుగజే్వేలహడు విర్చనడు. గ్ీత 4.11 – య ేమథా భాిం రతిదయనేో  తాిం షోథ ైఴ బజ్ాభయసమ్. 
 

శ్రీ లహవశఠ  శీుతణలనిండు చ న ిఈదాసయణలు – 

ిఄధయి లేదభు 9.10.2 – తస్హయ విర్చనిః తృహర హోాదియితస ిఅవదమస్హతరమ్. 
ఋగ్ేిదభు 5.44.2 – శిీయ ేషదాశ్ర యూయషయ మాిః షిరవి ర్చభానిః కకుభాభచ్దతే. 
ఋగ్ేిదభు 9.86.21 – ిఄమమ్ ునాత్ ిఈశస్త  విర్చమత్. 
 

శ్రీ షతయషింధ మతిరహజ్ ‘విలోచనిః’ ిఄనే తృహఠహతున గశీిించాయు. దఴియమ్ లోచనమ్ తృహయథషయ మస్హమత్ ష 
విలోచనిః. ిఄయుయ నడు, షింజ్ముడు ఴింటి్లహరవకూ దిఴయదాఴుతు ిఆచిినలహడు విలోచనడు. ిఆిందకు ిఅమన 
గ్ీత (11.8)నిండు ిఈదాసరవించాయు. దిఴయమ్ దదామ త ేచక్షుిః. 
 

886. షఽయయిః 
- లహముయూభులో చలనభునకు కహయణమ ైనలహడు. 
- ఏ దిఴయవకూోనిండు షభషోభు జ్తుించచననదో  ిఄటి్ు వకూోతుధి. 
- షఽయుయతుమింద, ిఄగ్వనమింద శ్రీ (తేజ్షస)నకు కహయణమ ైనలహడు. 
- జ్ాా నభునకు కహయణమ ైనలహడు. 

ఒిం షఽరహయమ నభిః 
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శ్రీ లహవశఠ  విఴయణ – షా - గతౌ - ల ళళుట్; షఽ - ేరయణయ - ేరరేించట్. తృహణితు షఽతరభు 3.1.114 రహజ్ షఽయయ 
షఽయయ.... షయతి గచఛతి ిఆతి షఽయయిః. చయౌించలహడు షఽయుయడు. షఴతి కరహమణ ిేరయమతి లోకహన్ ిఆతి షఽయయిః. 
షకల కయమలన ేరరేించలహడు షఽయుయడు. 
 

శ్రీ చినమమానింద – లహయకయణయింగ్హ భూలకహయణమ ైన వకూోయే షఽయుయడు. స్హధాయణింగ్హ ిఇ దభు 
ిఅకహవింలోతు షఽయుయతు (యవి, ిఅదితణయడు) షఽచిించన. ఎిందకింటే్ ిఄిందరవకీ వకూోతు రస్హదిించేలహడు 
షఽయుయడు. 
 

శ్రీ బట్టు ల లహయఖ్య – షా - చయౌించట్. ‘కాత్’ లేదా ‘కూిప్’ రతయమభుఴలో ిఄనేక ిఄరహథ లు ఴస్హో య. ిఆకకడ 
షిందరహభనస్హయిం ‘లహముఴు’ ిఄనే ిఄయథిం తీవకొనఴచిన. ఎిందకింటే్ లహముఴు షదా బగఴింతణతు 
కహయణింగ్హ చయౌించన. లహముిః షదా షయతి మస్హమత్ ిఆతి షఽయయిః. ిఆలా ిఇ నాభభున శ్రీ బట్టు లు 
ిఄరవిరహది భాయగింలో ిఅయఴ దవయ ైన లహముదేఴుతు షఽచిషఽో  లహయఖ్ాయతుించాయు. 
 

లహముషసయతి మస్హమదిధ  తస్హమచఽఛయయ శడ్షమరవ. షఽయుయడు ిఄింటే్ ిఄింతా షించరవించే లహముఴు ిఄింతరహయమ. 
ిఇ నాభభు శడ్షమరవ. ఒిం షఽరహయమ నభిః (శ్రీక్ైఴలయస్హయధి). 
 

శ్రీ ఫలదేఴ విదాయబూశణ కూడా ిఆించమించ ిఆదే ిఄయథిం చ తృహయు. లహముమ్ షయతి స్త ితృహషకమ్ తూతాి ిఆతి 
షఽయయిః.  
 

శ్రీ రహధాకాశుళహవో  ి– ిఅకహవభులో షయభుఴల  చరవించేది (షయతి) షఽయుయడు. ిఇ విఴయణ కూడా లహముఴున 
షఽచిించఴచిన. 
 

కౌఴతకీ ిఈతుశతణో  (1.3)లో   లహముఴున షింఴతసయిం తయులహతి దవగ్హ (ిఄరవిరహది భారహగ తున) చ తృహయు. ష 
లహము లోకమ్. ిఄకకడునిండు జీఴుడు లహములోకహతుకూ ల ళతాడు. 
 

శ్ర ీవింకయుల లహయఖ్య – షఽత ేషయిమ్ ిఆతి షఽయయిః. షఽత ేశిీమమ్ ిఆతి షఽయయిః. ిఄతునింటి్కీ కహయణమ ైనలహడు 
షఽయుయడు. ఏ దిఴయవకూోనిండు షభషోభు జ్తుించచననదో ిఄటి్ు వకూోతుధి షఽయయ వఫదభుతో 
షఽచిింఫడుచననది. షయి చ ైతనయభూరవో, షయితృత శణకయోమున ైన బగలహనడు ‘షఽయయ’ నాభభున 
బజ్తూముడగున (శ్రీ ెభమరహజు రహజ్ారహఴు). షఽయుయతుమిందన, ిఄగ్వనమిందన శ్రీ (రకహవభు) ఎఴతు 
కహయణభుగ్హ కలుగుచననదో ిఄతడే షఽయుయడు. 
 

శ్రీ షతయషింధ తీయథ – షఽరవ గభయతాిత్ షఽయయిః. ఎఴతుఴలన జ్ాా నభు లభిించనో ిఄతడు షఽయుయడు. 
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శ్రీ యఘునాధ తీయథ – షఽరవభిిః జ్ాా తుభిిః తృహర యత ేిఆతి షఽయయిః. జ్ాా నల ైన భునలు ఎఴరవతు తృ ిందదర్ ిఄతడు 
షఽయుయడు. 
 

887. షవితా 
- షఽయుయతు యూభులో ఴయషభున, ింట్లన కలుగజే్ములహడు. 
- షయిజ్గతణో  షాఴుకూ కహయణమ ైనలహడు 

ఒిం షవితేర నభిః 
 

షఽ - తృహర ణి గయభవిమోచనే - జ్నమతుచిట్, ిఈతాదన చేముట్. షఽత ేిఆతి షవితా. 
ిఇ నాభభు ర్ిండుభాయుో  ఴషో ింది. 
94ఴ ళలో కభు. 887ఴ నాభభు. షవితా – యవిరవి ర్చనిః షఽయయిః షవితా యవిలోచనిః 
104ఴ ళలో కభు. 969ఴ నాభభు. షవితా – బూయుభఴషసవషోయుస్హో యిః షవితా రతాభసిః 
 

శ్రీ బట్టు ల లహయఖ్య – షఽయయ దాిరహ ఴాఴు షస్హయదకిమ్ షఽత ేిఆతి షవితా. షఽయుయతుదాిరహ ఴయషభున, ింట్లు 
భుననగులహతుతు కలుగజే్ములహడు షవిత లేదా ిఅదితణయడు. ిఄరవిరహది భాయగభులో ిఆది ఏడఴ దవ. 
 

104ఴ ళలో కింలో ‘షవితా’ నాభభునకు శ్రీ బట్టు ల లహయఖ్య – షరేి షహమ్ స్హక్షాత్ జ్నయతా షవితా. ిఄింతటి్తు 
(షఽయుయతు కూడ) షాఴుించలహడు షవిత. 
 

శ్ర ీవింకయుల లహయఖ్య – షయిషయ జ్గతిః రషవితా షవితా. షకల జ్గతణో నకు జ్నమతుచిినలహడు షవిత. ిఆిందకు 
శ్రీ వింకయులు విశణు ధర్మతోయభు (1.30.15)నిండు ిఈదాసరవించాయు. 
యస్హనామ్ చ తథాదానాత్ యవిిః ిఆతి ిఄభిధమిత ే

రజ్ానామ్ తణ రషఴనాత్ షవితా ిఆతి తుగదయతే 
ఛాిందోగ్్యతుశతణో  (1.12.5) – దేలయ ఴయుణిః రజ్ాతిిః షవితా.  
మ ైతరా మణి (5.7) – ిఄతడు తేజ్షసతో ల లుగున. ఴయషభులు కురవించన. రజ్లన యక్షుించన. ిఄతడే 
షవిత. 
 

శ్రీ ిఄనింతకాశుళహవో  ిిఆదే ిఄయథిం ిఆచేి ‘షతా’ ిఄనే తృహఠహింతరహతున గశీిించాయు. ిఄిందరవకీ తిండురయ ైనలహడు ‘ష-

తా’. 
 

శ్రీ లహవశఠ  – షఽయయ దాిరహ ఴాఴు షస్హయదకిమ్ ిఈతాదమ జ్గత్ జ్నమతి ిఆతి షవితా. షఽయుయతుదాిరహ 
ఴయషభులన, ింట్లన కయౌగ్వించి, జ్గతణో లోతు జీఴనభునకు ిఅధాయమ ైనలహడు షవిత. 
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888. యవిలోచనిః 
- తన (షఽయయ)కహింతి దాిరహ (చిందర, విదయత్, ఴయుణులన) రకహశిింజే్ములహడు. 
- షఽయుయడే తన కననగ్హ కలలహడు. 
- ిఄమన కననలనిండు షఽయుయడు ిఈదభవిించ న. 
- షో తిఴలో రతి చ ిందలహడు. 

ఒిం యవిలోచనామ నభిః 
 

యవినా - తత్ రకహళలన. లోచమతి - దయశమతి ిఆతి యవిలోచనిః. తన రకహవింఴలో త యౌమఴచేిలహడు 
యవిలోచనడు. 
 

శ్రీ బట్టు ల లహయఖ్య – యవి యశిమ షింకహీ ింతాయద ిభుఖ్నే చిందర - విదయత్ - ఴయుణాన్ లోచమతి ిఆతి యవిలోచనిః. 
షఽయయకహింతి దాిరహ చిందర తు, విదయత్ (ిఆిందర డు)న, ఴయుణుతు రకహశిింజే్ములహడు యవిలోచనడు. ిఇ 
నాభభు ిఄరవిరహది భాయగభులో ఎతుమదఴ, తొమమదఴ, భరవము దఴ దవల ైన చిందర, ిఆిందర, ఴయుణ 
లోకభులన త యౌమజే్మున. 
షఽయయయశిమ షింఫింధాత్ విదయదియుణ చిందరకహన్ 

తుయింతయిం లోచమతి యవిలోచన ిఇరవతిః 
షఽయయ కూయణభుల దాిరహ రకహశిించనటి్ు విదయతణో , ఴయుణ, చిందర లకు ిఄింతరహయమయ ైన ిఄభిభాన దేఴత. 
(శ్రీక్ైఴలయ స్హయధి). 
 

ఛాిందోగ్్యతుశతణో  – ిఄదితాయత్ చిందరభషమ్, చిందరభస్త  విదయతమ్. 
కౌఴతకీ తుశతణో  (1.3) – ష ఴయుణమ్ లోకమ్. 
 

శ్ర ీవింకయుల లహయఖ్య – యవిిః లోచనమ్ - చక్షుిః ిఄషయ ిఆతి యవిలోచనిః. షఽయుయడే తన కననగ్హ కలలహడు 
యవిలోచనడు. ిఆిందకు శ్రీ వింకయులు భుిండకోతుశతణో  (2.1.4)నిండు ిఈదాసరవించాయు. ిఄగ్వనయూమరహధ  చక్షుఴ 
చిందర షఽరౌయ. ిఄగ్వనయే ిఅమన కూరీట్భు. షఽయయచిందర లేకననలు. 
 

శ్రీ కాశుదతో బయదాిజ్ – యవిిః భాషకయిః లోచనాద్ మషయ ిఆతి యవిలోచనిః. ఎఴతు కననలనిండు షఽయుయడు 
ిఈదభవిించాడో ిఅమన యవిలోచనడు. 
ుయుశ షఽకోభు – చక్షో షఽర్య ిఄజ్ామత (ఋగ్ేిదభు 10.90.13) 
 

శ్రీ షతయదేలయ లహవశఠ  – యవినా లోచమతి షయిషిమ్ ిఆతి యవిలోచనిః. షఽయుయతుదాిరహ షయిభున 
ల యౌగ్వించేలహడు యవిలోచనడు. 
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లోచమత ేిఄననే ిఆతి లోచనిః, యవిిః లోచనమ్-చక్షుిః మషయ ష యవిలోచనిః. ిఅమన కననలే షఽయుయడు. 
లహతుదాిరహనే భనిం చఽస్హో భు. 
 

శ్రీ యఘునాధ తీయథ – యు - వఫదద  - ధితు చేముట్, యవి - షో తిించట్, లోచ్ - ల లుగుట్, లోచనిః - 
షింతోఴించలహడు. యవిిః షో తిిః, లోచతూమతాిత్ లోచనమ్ రమమ్. యవిిః షో తిిః, లోచనమ్ రమమ్ మషయ  
షిః యవిలోచనిః. షో తిఴలో షింతోఴించలహడు యవిలోచనడు. 
 

 

 

(1) శీ్ర నయవింసన్ కాశుభాచారవ ిఅింగో యచనకు ిఆద ిత లుగు ిఄనలహదభు.  
(2) బగఴదీగ త ళలో కభుల తాతయయభు గ్ీతాెరస్, గ్్యఖ్ూర్ రచయణనిండు.  
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ఄనంతో షృత్బుగ్భోక్సో  శఖదో నకైదోऽగీజః (నకైజోऽగీజః)|  
ఄతురవి ణు ః శదాభరషీ ఱోక్సధషి్సా నభద్ోత్ః || (95) 

 

 
 
 

 

 

 

889. ఄనంత్ షృత్బుగ్భోక్సో  
       ఄనంత్ః 
       షృత్బుక్ 

       భోక్సో  
 

శ్రీ బట్టు ఱు ‘ఄనంత్ షృత్బుగ్భోక్సో ’ ఄనే క్ే నాభభుగ్స రవగణ ంచగ్స, శ్రీ ఴంకయుఱు ‘ఄనంత్ః’, 
‘షృత్బుక్’, ‘భోక్సో ’ ఄనే భూడు నాభభుఱుగ్స రవగణ ంచాయు. 
  
ఄనంత్ షృత్బుగ్భోక్సో  
- ఆంద్ర డు, ఫరషమఱకు ఄంత్రసాభుయ ైనలసడు. 
- ఄంత్భు ఱేతులసడు, భరవము ఄగ్వనమంద్ శభరవంచిన షళాభుఱన వికరవంచలసడు. 

ఒం ఄనంత్ షృత్బుగ్భోక్ేో  ేనభః 
 

శ్రీ బట్టు ఱు ఇ నాభభున ఄరవిరసది భాయగభుఱో చిళరవ రెండు ద్ఴఱన (ద్క్ ండళ, ననండళ ద్ఴఱన) 
శచించనయగ్స లసాఖాాతుంచాయు. ఄరవిరసది భాయగం చిళరవ ద్ఴఱఱో ఆంద్ర డు, ఫరషమ భుకోజీళుతు 
యభద్భునకు చేయుిద్యు. (శ ఆంద్రఱోకమ్, శ రజాతి ఱోకమ్ – క్ౌఴత్క్ు). 
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షృత్బుక్ – ఆంద్ర డు; భోక్సో  – ఫరషమ. శో త్ంత్ణవణ షృత్మ్ బుంక్ేో ఆతి ఆందోర  షృత్బుక్. ఏడు యధాఱ ైన 
మజాా ఱఱో శభరవంచిన షళాభున వికరవంచలసడు ఆంద్ర డు షృత్బుక్. రజాః బునక్తో తృసఱమతి ఆతి 
రజాతి భోక్సో . రజన (జతుమంచలసతుతు, యశోరవంచలసతుతు) యక్షంచలసడు, తృసయౌంచలసడు రజాతి ఫరషమ 
భోక్సో . బగలసనతు ఄధీనంఱో యరవద్దయూ ఄభుత్మ ైన భషత్ణో  కయౌగ్వనలసయు గనక ‘ఄనంత్ షృత్బుగ్భోక్సో ’. 
 

భయుతాిన్ షృత్బుక్ భోక్సో  బునక్ుోతి రజాతుధిః 
స్త ऽనంత్ షృత్బుక్ భోక్సో  భహంతౌ మశా తౌ శదా 
షోభభు చేవహన షయశున బుజంచేలసడు ఆంద్ర డు. రజఱన క్సతృసడేలసడు ఫరషమ. యరవ ఱోక్సఱన –
ఄనగ్స ఆంద్రఱోక్సతున, రజాతి ఱోక్సతున తృ ంద్జేవేలసడు ‘ఄనంతోషృత్బుగ్భోక్సో ’ (శ్రీక్ెైళఱా స్సయధి). 
 

శ్రీ ఫఱదేళ యదాాబూవణ ఇ (ఄరవిరసదిభాయగం) శంద్యోంఱోతు నాభాఱకు ఆంచభుంచ శ్రీ బట్టు ఱళఱ నే 
లసాఖాానం చెతృసయు. ఇ నాభాతున శ్రీ ఫఱదేళ ‘ఄనంత్ః’, ‘షృత్బుగ్భోక్సో ’ ఄనే రెండు నాభభుఱుగ్స 
రవగణ ంచాయు. ‘షృత్బుగ్భోక్సో ’కు ఆద్దరవ లసాఖా క్ేయధంగ్స ఈంది. 
షృత్బుగ్వో శ ః ఄభఽత్ రవణాభయూమ్ షృత్మ్ బుంజానఃై  
యద్ాత్ యాంత్ అగతనే ఄభానలేన ుయుఴేణ శశ తెైః 
ళయుణ ఆంద్ర రజాతిః శిద్గ్సభునమ్ బకోమ్ బునక్తో తృసఱమతి ఆతి షృత్బుగ్ భోక్సో . 
ఄభానళ ుయువణఱచేత్ ఆంద్రఱోక్సద్ఱదాిరస భుంద్కు నడషహంఫడే బకుో ఱన యక్షంచేలసడు. ఆకకడ 
ళయుణుడు, ఆంద్ర డు ళంటి్లసయు లంట్రసగ్స భుకోజీళుడు యభద్ం చేయుకునే భాయగం చిళరవ ద్ఴఱో 
ఈంట్ాడు.  
 

శ్రీ కఽవుద్తో్ బయదాిజ ‘ఄనంత్షృత్బుగ్భోక్సో ’న క్ే నాభంగ్స రవగణ ంచి, రెండు భాగ్సఱుగ్స 
లసాఖాాతుంచాయు. న ఄంత్ః మశా ఆతి ఄనంత్ః. ఄంత్భు ఱేతులసడు ఄనంత్ణడు. షృత్-బుజా తృసళక్నే 
బుంక్ేో ఆతి షృత్బుగ్భోక్సో . ఄగ్వనమంద్ శభరవంచినదాతుతు బుజంచలసడు ‘షృత్బుగ్భోక్సో ’. 
 

ఆుడు ‘ఄనంత్ః’, ‘షృత్బుక్’, ‘భోక్సో ’ ఄనే భూడు లేయులేయు నాభభుఱుగ్స లసాఖాఱన 
రవశ్రయౌంచదాభు. 
 

ఄనంత్ః 
- ఄంత్భు ఱేతులసడు. 
- దేఴక్సఱాద్ఱ చేత్, భరవ దేతుచేత్న రవచిిననడు క్సతులసడు. 
- ఎళరవక్ు ఄంత్ణ తెయౌమతు గుణశంననడు. 
- రవయద్ధమ ైన భనశ ఱేతులసరవక్త ఄంద్రసతులసడు. 
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- అదిళేవణడు. 

ఒం ఄనంతామ నభః 
 

70ళ ళలో కభు. 665ళ నాభభు. ఄనంత్ః – ఄతురేదఴాళుః యవణు ః యయః ఄనంతో ధనంజమః 
95ళ ళలో కభు. 889ళ నాభభు. ఄనంత్ః (శ్రీ ఴంకయుఱ లసాఖా రక్సయభు) – ఄనంత్ః షృత్బుక్ భోక్సో  శఖదో 
నైకదోऽగజీః 
 

న ఄంత్మ్ మశా శ ఄనంత్ః. ఄంత్భు ఱేతులసడు ఄనంత్ణడు. 
ళేవయూతృత  లస. అదిళేవణతు యూంఱో ఈననలసడు ఄనంత్ణడు. 
 

దేఴభు, క్సఱభు, ళశో ళు ళంటి్ ఄళధఱు ఱేతులసడు ఄనంత్ణడు. అమన యబూత్ణఱకు ఄంత్భు ఱేద్. 
ఎళరెైనా అమన గుణగణభుఱ ఄంత్భునచడఱేద్. కనక ఄళాముడైెన బగళంత్ణడు ఄనంత్ణడు. 
ఄతునంటి్కంటే్ అద్ాడు. తుత్ణాడు. శయిలసాహ. 

 
ఄకరీ యుతుక్త రసభకఽవణు ఱ దళిాద్యశనానబూతి కఱుగుట్. 1760 క్సఱు చిత్రం. యక్ుడషమానండష. 

 

శ్రీభదాోగళత్భు. ద్ఴభ శకంధభు. ఄకరీయుతుక్త బగళద్దయశనం. 
శ్రీ ఏఱరిరవ భుయయధయరసళు యచననండష. 
 

రసజేందరా ! కఽవణు తు యథం లసములేగ్సన రమాణ ంచి మభునాతీయం చేయుక్ ననది. బగలసనడు యథం అహ 
రసభుతుతోతృసట్ట దిగ్వ క్సయందీ తుయమఱ భధతోమాఱన అచభుంచి, జఱాఱన గ్భీ యౌ చేయుళననన ళఽక్షభూఱాన 
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క్ ంత్వేు కరయుిండష రసభుతుతో భయీ యథం ఎక్సకడు. ఄకరీ యుడు లసయు యథంఱో కరయుినన త్రసిత్ లసరవ ఄనభతి 
గ్ొతు స్సననాయథం నదిళద్దకు లఱళీడు. 
 

రసజేందరా ! ఄకరీ యుడా యధంగ్స నదీజఱాఱన శభూహంచి లేద్భంతరా ఱు జహశో  తూట్ిఱో భుతుగ్సడు. ఄకకడత్తుక్త 
రసభకఽవణు ఱు క్సనళచాియు. ఄకరీ యుడది చవహ, ‘ఏభుట్ిది? రసభకఽవణు ఱన యథంఱో కరయుిండఫటట్ిు  కదా ఆకకడషక్త 
ళచాిన. ఆంత్ఱో లసరవకకడషక్త ఎుడు ళచాియు?’ ఄతు అఴియాడుత్ూ తూట్ినంచి ఱేచి యథంళంకకు చళసడు. లసయు 
యథంఱో శఖోయవణు ఱ ై ఈనానయు. ఄత్తు అఴియాం ఆనభడషంచింది. ఄద్ంతా భరా ంతి క్సఫో ఱునతు ఄత్న భాయంచి 
భయీ తూట్ భుతుగ్సడు. 
 

ఄకరీయుడు తూట్ భుతుగ్వనంత్నే, లేయ త్ఱఱ లేయ డగఱు కయౌగ్వ, బిశళేిత్ఴఽంగ్సఱతో కైె్ఱాశగ్వరవతు త్ఱహంచత్ణనన 
ఄనంత్ణడు, ఄత్తు ఈత్ుంగ్సన కరయుినన మేఘళసాభభూరవో ఄత్తుక్త కతుహంచాయు. అ దిళాభూరవో తాంఫయం ధరవంచి, 
చాయురశననళద్నంతో, ద్మదీయఘనేతరా ఱతో, చత్ణయుోజాఱతో, ళలభామభానబూర ముగంతో, శభుననత్ నావహకతో, 
చాయుకయుశకతృత ఱాయుణాధయంతో లఱుగ్ొంద్త్ూ ద్యహశతురషక్షణాఱన రశరవంజేశో నానడు. ఄత్తు ఈద్యం రసయ 
అకున భయహశో  ళయత్రమంతో స్ ంతృసయుత్ణననది. అ దిళాభంగల యగీషృతుక్త కంఫుకంఠం, తుభననాభి, 
ఫఽషత్కట్ిత్ట్ళలీణ తాఱు, కయబశద్ఽళలయుద్ిమం, ఇవద్ననత్ గుఱాపఱు, క్ోభఱాంగులాంగువాద్ఱళయుణ నఖాంచిత్ 
తృసద్దామఱు ెట్ుతు బూవఱ ై చెఱులసయుత్ణనానయ. ఄత్తు కయకభఱాఱఱో ఴంఖచకీగదాదామఱు ఈఱోవహఱుో త్ణనానయ. 
తెైఱైోకాళందిత్ణడెైన అ భహనభాళుతు శనంద్ నంద్నాది తృసయీద్ఱు, శనక శనంద్న శనత్ణకభాయ శనత్ణుజాతాది 
భహయోగుఱు, ఫరహమది గ్షరసిణుఱు, భరషచాాది రజాత్ణఱు, రహోద్ నాయదాది భహభాగళత్ణఱు రవలేఴహా ంచి 
రశో త్ణఱు క్సయశో నానయు. శ్రీ ుఴహు  లసకుక క్ురవో క్సంతి  త్ణఴహు  ఆఱ భుక్తో శంశఽతి శేత్ణళుఱ ైన యదాాయద్ాఱు, భామ, 
భామకు క్సయణమ ైన ఴక్తో అమనన చట్టు క్ తు వేయశో నానయు. 
 

అ దిళాభూరవోతు చచినంత్నే ఄకరీ యుతుక్త తుఱులఱాో  గగురొడషచింది. ఄత్తు ధెైయాం శననగ్వయోౌంది. ఄత్న మ ఱోమ ఱోగ్స 
నభమదిళశ ంచి, అ దిళాభూరవో బగళంత్ణడే ఄతు తుఴియంచి, స్సష్సు ంగరభాణం చేవహ, తుట్ఱత్ట్ఘట్ిత్ షశోముగుడెై 
గద్గద్శియంతో శో తించాడు. 
…………… 

దేలస! తూ య్ఱాళతాయ చయాఱు ఄనేకం. క్సయణభత్ుయయూతృసతున ధరవంచి రలమాబిధతు చరవంచాళు. షమగ్షీళుడలై 
భధకైె్ట్బుఱన శంషరవంచాళు. కరరసమళతాయం ధరవంచి భంథయగ్వరవతు భూున ళశ ంచి కీ్యస్సగయభథన క్సరసాతున 
క్ నస్సగ్వంచాళు. ళరసహతులై బూభునద్ధరవంచి తుయౌతృసళు. నయవహంషభూరవోలై శ యణాకిపుతు షరవంచి 
స్సధఱోకబమాతున తొఱగ్వంచాళు. లసభనడలై భూడడుగుఱతో భుఱోో క్సఱన అకీభుంచాళు. యయరసభుడలై 
భదోనమతో్ క్షతిరముఱన త్ణతుభాళు. యఘురసభుడలై రసళణాశయుతు ళధించాళు. ద్వుిపక్షణ ిపవుయక్షణాయథం ఆుడు 
మద్కుఱంఱో లసశదేళ శంకయీణ రద్ాభానతుయుద్ధ  యూతృసఱఱో ఄళత్రవంచాళు. దెైత్ాదానళుఱకు మోహతున 
కయౌగ్వంగ్భరవ ఫుద్ధ యూంఱో ఄళత్రవంననానళు. మేో చితృసర ముఱ ైన రసజుఱు రఫయౌ ధరసమతున ఄణచిెట్ిు  ఄధరసమతున 
తృత ఴహస్సో యు. ఄుడు కయౌకయూం దాయౌి అ ద్వణు ఱన యూుభాహ జనమభంగలం క్సయస్సో ళు. ఆట్ిు  ద్ళసళతాయభూరవోక్త 
తూకు స్సష్సు ంగం. 
……. 
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యజాా నభూరషో! శభశోజాా నక్సయణా! శఖద్ఃఖతృసర క క్సఱకయమశిభాలసధీఴిరస! రవూరసు ! రకఽతిుయువ క్సఱాత్మక్స! 
చితాో ధిష్సా త్ ఄయన లసశదేళుడనే ేయుతోన, శయిబూత్క్షమక్సరవ ఄయన ఄషంక్సరసతుక్త ఄధిష్సా త్గ్స శంకయీణుడనే 
ేయుతోన, ఫుదాధ యద్ాధిష్సా త్ ఄత్యన రద్ాభునడనే ేయుతోన, భనోధిష్సా త్ ఄయన ఄతుయుద్ధ డనే ేయుతోన 
ఄఱరసయుత్ణనన శయిరత్ామ శేత్ణళునకు తూకు నభస్సకయం. రననతు యక్షంచ. ఄతు స్సగ్వఱఫడాా డు. 
 

 రసజేందరా ! ఄకరీయుడా యధంగ్స జఱాంత్యభంద్ త్నకు స్సక్ాత్కరవంచిన బగళత్ురయూతృసతున రశో తిశో ండగ్స అ యూం 
త్ట్ాఱున భామభయంది. ఄత్న యశమమచక్తత్ణడెై తూట్ిఫమట్ిక్త ళచిి భధాాశ నక క్తీమఱు భుగ్వంచక్ తు 
ళడషళడషగ్స ళచిి యథం ఎక్తక స్సయథాం ళశ ంచాడు. బగలసనడత్తుతు చవహ, ‘ఄమాా! తూ భుఖఱక్షణాఱఱో భాయు 
కతుహశో ననది. క్సయణమేభుట్ి? ఏదెైనా యంత్ తూ ఫుదిధ తు అకరవీంచి తుతునంత్వేు తుయౌగందా?’ ఄతు ఄడషగ్సడు. ఄకరీ యుడా 
భాట్ఱు యతు, ‘యమేఴిరస! శరసిద్ోతాఱకు స్సథ నమ ైన తునన కనానరస చశో ండగ్స బూనభోంత్రసఱళఱఱో కనహంచే 
చితరా ఱర చితరా ఱేనా?’ ఄతు యథాతున కదియౌంచాడు.   
 

షృత్బుక్ 

- మజాభుఱన యక్షంచలసడు. 
- మజాభుఱోతు షళాభున బుజంచలసడు. 

ఒం షృత్బుజ ేనభః 
 

94ళ ళలో కంఱో శ్రీ బట్టు ఱు ‘షృత్బుగ్విబుః’ ఄనే క్ే నాభభున రవగణ ంచగ్స, శ్రీ ఴంకయుఱు ‘షృత్బుక్’, 
‘యబుః’ ఄనే రెండు నాభాఱన రవగణ ంచాయు. 95ళ ళలో కంఱో శ్రీ బట్టు ఱు ‘ఄనంతో షృత్బుగ్భోక్సో ’ ఄనే క్ే 
నాభభుగ్స రవగణ ంచగ్స, శ్రీ ఴంకయుఱు ‘ఄనంత్ః’, ‘షృత్బుక్’, ‘భోక్సో ’ ఄనే భూడు నాభభుఱుగ్స 
రవగణ ంచాయు. ఆఱా శ్రీ ఴంకయుఱ తృసఠభు రక్సయభు ఇ నాభభు రెండుభాయుో  ళశో ంది. 
షృ – దానాదానయోః – ఄరవంచట్, మజాభు చేముట్, బుజంచట్. 
బుజ్ – తృసఱనాబాళహయయోః – యక్షంచట్. 
బుజ్ – ఄనళనే – బుజంచట్, లసడుట్. 
 

95ళ ళలో కంఱోతు ‘షృత్బుక్’ – షృత్మ్ బునక్తో ఆతి షృత్బుక్. మజాభుఱన యక్షంచలసడు షృత్బుక్. 
 

శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో  ై– మజాతుయిషణఱో ఄతులసయాంగ్స ఏలైనా ఱోతృసఱు జరవగ్వనా గ్సతు యజమళంత్ంగ్స మజాం 
భుగ్వంు క్సళడం కరడా మజాయక్షణఱో భాగమే. 
మశా శమఽతాా చ నామోక్సో య త్తృత  మాగ క్తమీాదివణ 
నానమ్ శంూయుతామ్ మాతి శతోా ళంద ేత్భచాత్మ్. 
 



శీ్ర యవణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - యళయణ 

95ళ ళలో కభు - 6 ళ ేజీ 

94ళ ళలో కంఱోన ‘షృత్బుక్’ – షృత్మ్ బుంక్ేో ఆతి షృత్బుక్. మజాభుఱో శభరవంచినదాతుతు 
బుజంచలసడు షృత్బుక్. 
 

శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో  ై– మజాభుఱో యయధ దేళత్ఱకు శభయణఱు చేవహనుడు లసతుతు భుంద్గ్స ఄగ్వన చేక్ తు 
శయుానక్తచిన. శయుాడు అమా దేళత్ఱకంద్జేమున. ఄంద్యు దేళత్ఱు కడకు లసతుతు బగలసనతుక్ే 
శభరవంత్ణయు. ఆఱా అమన ‘షృత్బుక్’. 
 

భోక్సో  
- బకుో ఱు ేరభతో శభరవంచినలసతుతు గ్ెైక్ తు అద్రవంచేలసడు. 
- ఄతున మజాభుఱంద్న ఄరవంచిన షళాభుఱన వికరవంచేలసడు. 
- హత్ఽదేళత్ఱకు శభరవంచినలసతుతు వికరవంచేలసడు. 
- ఄగ్వన, శయుాడు, క్సఱభు ళంటి్ యూభుఱఱో చిళయకు ఄతునంటి్తూ ఄంత్భు చేవేలసడు. 
- ఄంత్టి్తూ యక్షంచే, తృసయౌంచేలసడు. 

ఒం భోక్ేో  ేనభః 
 

16ళ ళలో కభు. 145ళ నాభభు. భోక్సో  – భార జవణు ః భోజనం భోక్సో  శశ వణు ః జగదాదజిః  
53ళ ళలో కభు. 502ళ నాభభు. భోక్సో  – ఴరషయబూత్బఽత్ భోక్సో  కందోర  బూరవద్క్షణః 
95ళ ళలో కభు. 888ళ నాభభు. భోక్సో  (శ్రీ ఴంకయుఱ తృసఠభు)– ఄననోో  షృత్బుక్ భోక్సో  శఖద్ః నైకదోగజీః 
 

‘బుక్’, ‘భోక్సో ’ ఄనే దాఱకు ధాత్ణళు ‘బుజ్’ ఄనగ్స యక్షంచట్, బుజంచట్ ఄనే ఄరసథ ఱునానయ.  
బునక్తో ఆతి భోక్సో . యక్షంచేలసడు భోకో. బుంక్ేో ఆతి భోక్సో . ఄనబయంచేలసడు భోకో. (అస్సిదించేలసడు).  
యక్షణో బక్షణఴి. బగళంత్ణడు జగత్ణో న శఽజస్సో డు, యక్షస్సో డు భరవము రలమక్సఱంఱో దాతుతు ఱమం 
చేశక్ ంట్ాడు. 
 

శ్రీ బట్టు ఱ లసాఖా –  

145ళ నాభభు ‘భోక్సో ’ –  

బకుో ఱు ేరభతో తులేదించినలసతుతు ఄభఽత్భుళఱ  అస్సిదించి శంతోఴహంచలసడు భోకో.  
త్రమ్ ువమ్ పఱమ్ తోమం యో మ ేబక్సో య రమచితి 

త్ద్షం బకుో యషఽత్భళసనభు రమతాత్మనః – గ్షత్ 9.26 

తుయమఱ ఫుదిధతో, తుష్సకభభాళభుతో యభబకుో తుచే శభరవంఫడషన త్రభునగ్సతు, ువభున గ్సతు, 
పఱభున గ్సతు, జఱభున గ్సతు నేన రత్ాక్షభుగ్స (శిమభుగ్స) రతితో అయగ్వంత్ణన. 
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95ళ ళలో కభు - 7 ళ ేజీ 

శ్రీ బట్టు ఱు చెహన భరొక యళయణ – ఏ దేళత్కు తులేదించినాగ్సతు, ఄళతూన చిళరవక్త అమనక్ే చెంద్తాయ 
గనక అమన భోకో. 
భోక్సో యం మజా త్స్సం శయిఱోక భశఴేియమ్ 

శషఽద్ం శయిబూతానాం జాా తాి భాం ళసంతిభఽచితి – గ్షత్ 5.29 
బగళంత్ణడు మజాభుఱకున, త్శుఱకున భోకో. శభశో ఱోకభుఱకున, ఱోక్ేఴియుఱకున ఄధితి. 
శభశో తృసర ణుఱకున అతీమముడు. ఄనగ్స ఄలసాజ ద్మాలుళు. యభేరభశియూుడు. ఇ 
బగళతో్త్ిభున ఎరిగ్వన బకుో నకు ళసంతి ఱభించన. 
 

ఄషం శ  శయిమజాా నాం భోక్సో  చ రబురళేచ 

న త్ణ భాభభిజానంతి త్తేో రనా త్ఴియళంతి తే – గ్షత్ 9.24 

ఏఱనన, శకఱ మజాభుఱకున భోకోన, స్సిభుతు కరడా నేనే. లసయు నా యమేఴియత్త్ిభున ఎరంగయు. 
క్సళున త్నభగుద్యు. ఄనగ్స ునయజనమన తృ ంద్ద్యు. 
 

502ళ నాభభు ‘భోక్సో ’ –  

ఇ నాభభు యళయణఱో శ్రీ బట్టు ఱు బగళంత్ణతు భోకోఽత్ి గుణభున భరవంత్ యశోరవంచి చెతృసయు. 
బగళంత్ణడు శభశో షళాభుఱకు (దేళత్ఱకు ఄరవంచినలసతుక్త) భాత్రమే క్సక, శభశో కళాభుఱకు 
(హత్యుఱకు ఄరవంచినలసతుక్త) కరడా భోకో. 
 

భహభాయత్భు. ళసంతియిభు 348.3 – షళా కళా బుజో యష్తు ః ఈద్కూరేి  భషో ద్ధౌ. బగళంత్ణడు 
ఇళసనాస్సగయంఱో వహథత్ణడైె, తువాతో శభరవంచిన శభశో షళా కళాభుఱన బుజంచన. 
 

ఄషభననమ్ ఄషభననమ్ ఄషభననమ్ 

ఄషభనానదోऽషభనానదోऽషభనానద్ః – తైెతో్రషయోతువత్ణో  

నా బకుో ఱు అస్సిదించే భోజనభు నేన. నా బకుో ఱు శభరవంచేదాతుతు అస్సిదించేది కరడా నేనే. 
 

శ్రీ నభామఱళియు. తియులైమోయ 9.6.10 – అఱళియు, బగళంత్ణడు కరవ శతునధానంఱో ఈండష భరొకయు 
అనందించడంఱో యశయం తృత టీ్ డుత్ణనానయు. ఇ తృత టీ్ఱో చిళయకు బగళంత్ణడే గ్ెయౌచాడు. 
తియులైమోయ 10.10.11 – బగళంత్ణడు త్తుయతీరస త్న బకుో ఱతో కయౌవహ అనందిశో నానడు. 
భోకోయ ైన యమేఴియుడు కుచేఱుడషచిిన హడషకె్డు ఄట్టకుఱు తితు శంత్ఽుో డమాాడు. ద్రభాధనతు 
భరసాద్ఱు ళద్ఱుక్ తు యద్యుతు ఆంట్చేరవ యంద్ అయగ్వంచాడు. 
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95ళ ళలో కభు - 8 ళ ేజీ 

శ్రీ ఴంకయుఱ గ్షతాలసాఖాానభు (13.22 ళలో కభునకు) అధాయంగ్స ధయమచకీభు యచయత్ ఇ నాభాతున భన 
తుత్ాజీళనాతుక్త అతృసదించాయు. బగలసనడు ఄంద్రవఱోన ఄంత్రసాభుగ్స ఈండష ఄతునంటి్క్ు స్సక్షగ్సన, 
భాయగద్యశకంగ్సన, ఄనబయంచేలసతుగ్సన ఈంట్ాడు. 
 

ఈద్రష్సు నభంతా చ బరసో  భోక్సో  భశఴేియః 
యభాతేమతి చాుాక్ోో  దశేऽేవహమన్ ుయువః యః – గ్షత్ 13.22 
ఇ దేషభునంద్నన అత్మ లసశోళభుగ యభాత్మయే. ఄత్డు స్సక్ీబూత్ణడగుట్ళఱన ‘ఈద్రవు’ 
మతుము, మథాయథ శభమతితుచిలసడు ఄగుట్ళఱన ‘ఄనభంత్’ ఄతుము, ఄతునంటి్తు ధరవంచి, 
తృత ఴహంచలసడగుట్ళఱన ‘బయో’మతుము, జీళయూభుఱో ‘భోకో’ ఄతుము, ఫరహమద్ఱకు స్సిభు మగుట్ 
ళఱన ‘భశేఴియుడు’ ఄతుము, యద్ధశచిిదానంద్ ఘనశియూుడగుట్ ళఱన ‘యభాత్మ’ ఄతుము 
హఱుళఫడుచనానడు. (బగళదీగ త్ నండష ఈదాషరవంచిన ళలో క్సఱకు ఄతునచభట్ాో  తెఱుగు ఄనలసద్ం ఇ ుశోకంనండష 
మథాత్థంగ్స లసర ళసన: శ్రీ జమద్మాల్ గ్భమంద్క్స – శ్ర ీభద్ోగళదీగ త్ – త్త్ియలేచతూ శ ందీ లసాఖాకు తెఱుగు 
ఄనలసద్భు. ఄనలసద్కుఱు: డా. ఎమ్. కఽవుభాచాయుాఱు, డా. గ్భయౌ లంకట్రసభమా .గ్షతాెరస్, గ్భయఖ్ ూర్ రచయణ.) 
 

తాభు ఄరవజంచిన శంద్ఱన బగళంత్ణతుక్త ఄరవంచేలసరవక్త బగళంత్ణడు భోకో. ఄఱా ఏదైెనా బగళంత్ణతుక్త 
ఄరవవోే భనకు ఄషంక్సయ భభక్సరసద్ఱు నిపంచి, తుజమ ైన అస్సిద్నానంద్భు కఱుగుత్ణంది. 
 

శ్ర ీశత్ాదేలో లసవహవా – బుజ్ - తినట్. క్సఱయూతృత  శ  బగలసన్ క్సఱకమీేణ శయిమ్ బుంక్ేో. క్సఱయూుడైెన 
బగలసనడు క్సఱకీభంఱో శయిభున బుజంచన కనక భోకో. ఄగ్వన, శయుాడు, క్సఱుడు (మభుడు), 
ఆఱా లేరేియు యూతృసఱఱో బగళంత్ణడు శయిభున ఄంత్భృందించన. 
కఠభతువత్ణో  2.25 – మశా ఫరషమఴి క్షత్రమ్ చ ఈభ ేబళత్ ఒద్నః. ఎళతుక్ెైతే ఫరషమ భరవము క్షత్రభుఱు 
(చరసచయభుఱు) ఄననభు ఄళుతాయో.... 
శభుద్రంనండష ుటి్ున ళరసీ ఱు నద్ఱ ై తిరవగ్వ శభుద్రంఱో కయౌవహనటోే్ బగళంత్ణతు శఽఴహు తిరవగ్వ బగళంత్ణతుఱో 
య్నభళుత్ణంది. ఈతాద్మతా, యక్షతా, బక్షతా చ బళతి. కనక బగళంత్ణడు భోకో. 
 

శ్రీ ఫఱదేళ యదాాబూవణ – బుజ్ - యక్షంచట్. బునక్తో తృసఱమతి ఆతి భోక్సో . శదాచాయయుఱన యక్షంచేలసడు 
భోకో. 
 

890. శఖద్ః 
- త్న బకుో ఱకు శభశో శఖభుఱన రస్సదించలసడు. 
- ద్రసమయుగ ఱ అనంద్భున తొఱగ్వంచలసడు. 
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- త్న బకుో ఱకు ఄఱశఖభుఱన తొఱగ్వంచి (దాాతి-ఖండషంచట్), లసరవక్త యభానంద్ భాయగభున 
చులసడు. 
- త్న బకుో ఱ ద్ఃఖభుఱన షరవంచలసడు (ఄ-శఖ-ద్ః, దాాతి - ఖండషంచట్). 
- శకఱ జీళుఱకు తూటి్తు రస్సదించలసడు (శఖమ్ - ఈద్కమ్ - తూయు). 
- జీళుఱకు చకకతు ఴరషయభున ఆచిినలసడు. 

ఒం శఖదామ నభః 
 

49ళ ళలో కభు. 460ళ నాభభు. శఖద్ః – శళరత్ః శభుఖః శక్షమః శఘోవః శఖద్ః శషఽత్ 

95ళ ళలో కభు. 890ళ నాభభు. శఖద్ః – ఄనంతో షృత్బుగ్భోక్సో  శఖదో నకైదోऽగజీః 
 

శ్రీ బట్టు ఱ లసాఖా –  

460ళ నాభభు ‘శఖద్ః’ – శదాచాయయుఱ ైనలసరవక్త ళసఴిత్మ ైన శఖభుతుచిలసడు శఖద్డు. 
స్సభానామ ైన అనంద్భుఱే క్సక మోక్షభున కరడ రస్సదించన. 
 

890ళ నాభభు ‘శఖద్ః’ – ఆంత్కుభుంద్ నాభభుఱళఱ నే ఇ నాభభున కరడ శ్రీ బట్టు ఱు జీళుతు 
యభదాతుక్త తీశక్ తులఱళీ ఄరవిరసదిభాయగం యంగ్స లసాఖాాతుంచాయు. ఄభానళ భుఖనే శఽష్సు ర శ-

లసశనమ్ శంస్సయభుతాుమామ్ స్సిహో  శఖమ్ ద్దాతి ఆతి శఖద్ః. ఄరవి రసదిభాయగం  చిళరవద్ఴఱో 
ఄభానళ ుయువణతు శయశ క్సయణంగ్స చిట్ుచిళరవ యవమలసశనఱు కరడా తొఱగ్వతృత తాయ. జీళుడు 
యభానంద్భున తృ ంద్తాడు. కనక బగళంత్ణడు శఖద్డు. 
ఄభానళ కయ శరసశత్ బళభుతాయా శత్ియమ్ 

శితృసర హో  ఱక్షణ శఖం ద్దాతి శఖద్ఴి శః 
ఄత్తు (ఄభానళ) కయశయశతో శంస్సయకయభయన శక్షమరకఽతి ఫంధాతున కరడా యడషహంచి త్న 
స్సముజాభు ఄనే ఄతృసయమ ైన, ఄయచిిననమ ైన శఖాతున శంగుచనానడు గనక బగలసనడు 
శఖద్డు. ఄభానళుడు ఄంటే్ యయజానదీ తీరసన ఈండే యభతృసళనడు. భుకోజీళుఱన త్న చేతితో 
శఽిపస్సో డు. దాతుళఱో లసయు శక్షమఴరషయం ధరవంచి దిళాయూం తృ ంద్తాయు. (శ్రీక్ెైళఱాస్సయధి). 
 

ఆంద్కు శ్రీ బట్టు ఱు ఛాందోగ్భాతువత్ణో  (5.10.2)నండష ఈదాషరవంచాయు. త్త్ ుయువః ఄభానళః శ ఏనాన్ 
ఫరషమ గభమతి ఏవ దేళమానః ంథా ఆతి. ఄకకడషనండష (చంద్ర, లైద్ాతాద్ఱనండష) ఄభానళ 
ుయువణడు జీళుతు యఫరషమభు కడకు తీవహక్ తు తృత ళున. ఆది దేళమాన భాయగభు. 
 

శ్రీ ఫఱదేళ యదాాబూవణ కరడా ఆంచభుంచ ఆదే ఄయథం చెతృసయు. 
త్తో భానలేన శి-తృసయీదేన అతూతామ యధిశో యౌంగదహేమ 
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శి-బక్సో మ శి-తృసయీద్ త్న ఱాబయూమ్ శఖం ద్దాతి ఆతి శఖద్ః 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ లసాఖా – శ్రీ ఴంకయుఱు ‘శఖద్ః’ నాభభునకు రెండు ఄరసథ ఱు చెతృసయు. 
శఖమ్ ద్దాతి. భంచిలసరవక్త అనందాతున ఆచేిలసడు. 
శఖమ్ దాాతి. చెడులసరవ అనందాతున షరవంచేలసడు. 
ఆయ రెండే గ్సక శ్రీ ఴంకయుఱు ‘ఄశఖద్ః’ ఄనే తృసఠసంత్రసతున కరడా గశీ ంచాయు. ఄశఖమ్ దాాతి. బకుో ఱ 
కష్సు ఱన షరవంచేలసడు. 
 

శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో  ై– శఖమ్ దాాతి శఖద్ః. బకుో ఱయొకక ఄఱమ ైన (శంస్సరవక) శఖాఱన షరవంచి, 
త్దాిరస లసరవఱోతు లైరసగాభున ెంచి, లసరవతు ళసఴిత్మ ైన శంతోవంలైు నడషహంచేలసడు శఖద్డు. 
 

శ్రీ లసవహవా ‘శఖమ్’ ఄంటే్ ‘ఈద్కమ్’ ఄనే అరసథ తున తీశక్ నానయు (తుఘంట్ట 1.12). ఆంద్కు భూఱమ ైన 
ధాత్ణళు ‘ఖన’ - ఄళధాయణే - త్రళుిట్ – క్సళచిన. శకఱ జీళుఱ భనగడ క్ యకు ఫాళుఱు, నద్ఱు, 
చెరళుఱు ళంటి్లసతుఱో తూటి్తు రస్సదించలసడు శఖద్డు. 
 

శ్రీ లసవహవా చెహన భరొక ఄయథభు – శళాళవహథత్ ఖాత్మ్ చ ఆద్మ్ ఴరషయమ్ జీలభేోా ద్దాతి ఆతి శఖద్ః. 
‘శఖభు’ ఄనగ్స ఴరషయభు. ఄనగ్స చకకగ్స ఏరసట్ట చేమఫడషన ఄఖాత్భు. ఆఱా ఄవహథకఱు, భాంశభు, 
యకోభు ళంటి్లసతుతో చకకతు ఴరషయభున శఽఴహుంచి జీళుతుక్త ఆచిినలసడు శఖద్డు. 
 

891. నకైద్ః 
     నైకజః 
- ఄనేకమ ైనలసతుతు ఆచిలసడు. భుకోజీళుతుక్త ఄనేకయధభుఱుగ్స స్సిగత్భు చెహంచలసడు. 
- ఄనేకభాయుో  ఄళత్రవంచినలసడు (నైకజః). 
- త్ణఱవహ, ద్మ ళనభుఱఱో ఈండేలసడు. శ్రీభహఱక్షమక్త తి. 

ఒం నకైదామ నభః 
ఒం నకైజామ నభః 
 

శ్రీ బట్టు ఱ లసాఖా – న-ఏక-ద్ః – నైకద్ః. ఏకమ్ ద్దాతి ఆతి ఏకద్ః, త్దిియుద్ధ ః నకైద్ః. కటే్ ఆచిలసడు 
ఏకద్డు. ఄఱా క్సకుండా ఄనేకభుఱు ఆచిలసడు నైకద్డు. ఄరవిరసది భాయగంఱో రమాణ ంచి 
యభద్భున చేయుక్ ంట్టనన భుకోజీళుతుక్త ఱభించే లైబళమ ైన స్సిగత్ శతాకరసఱ యంగ్స ఇ 
నాభభున శ్రీ బట్టు ఱు లసాఖాాతుంచాయు. 
ఫరహమఱంక్సయదాయనోా భుక్ేోబాఴి ర ేదే 
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దిలసాళసిుయస్త  మశా నకైద్ శు చ కథాతే 
భుక్తో తృ ందినలసరవక్త యభద్భునంద్ దిలసాఱంక్సయభుఱు చేమడాతుక్త ఄనేకభంది ఄుయస్సంగనఱు 
కఱలసడు నైకద్డు (శ్రీక్ెైళఱా స్సయధి). ఆంద్కు శ్రీ బట్టు ఱు క్ౌఴత్క్ు ఈతువత్ణో  (1.4)నండష ఈదాషరవంచాయు. 
త్మ్ ంచఴతాతు ఄుయశః ఈధాళతోు ఴత్మ్ భాఱా షశోః 
ఴత్మ్ ఄంజనషస్సో ః త్మ్ ఫరహమఱంక్సరేన ఄఱంకుయితి 

ఐద్ళంద్ఱు ఄుయశఱు భుకోజీళుతుక్త స్సిగత్ం చెఫుతాయు. లసరవఱో ళంద్భంది చేత్ ూఱభాఱఱు, 
భరొక ళంద్భంది చేత్ శగంధ ద్రలసాఱు వహద్ధంగ్స ఈంట్ాయ. లసయు శిమంగ్స అ జీళుతు 
ఫరహమఱంక్సయభుఱతో ఄఱంకరవస్సో యు. 
 

శ్రీ ఫఱదేళ యదాాబూవణ – న ఏకమ్ ళశో  ద్దాతి, ఄహ త్ణ శి-యానాో తు శరసిణ  ళశో తు ద్దాతి. క్ేళఱం 
కక ళశో ళు భాత్రమే ఆచేిలసడు క్సడు. ఄనేక ళశో ళుఱన, చిళయకు త్నన తాన శిమంగ్స ఆచేిలసడు 
నైకద్డు.  
 

శ్రీ కఽవుద్తో్ బయదాిజ – బక్ేోభోా న ఏక్సన్ ఄరసథ న్ ఫషౄన్ ఏళ క్సభాన్ చత్ణయియగ ఄంత్యిరవోనో ద్దాతి ఆతి 
నైకద్ః. త్న బకుో ఱకు నాఱుగు యధాఱ ైన ుయుష్సయథభుఱన (ధరసమయథక్సభమోక్షభుఱన) రస్సదించలసడు 
నైకద్డు. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ లసాఖా – శ్రీ ఴంకయుఱు ‘నైకజః’ తృసఠసతున గశీ ంచాయు. ధయమగుోయ ేఄశకఽత్ జామభానతాిత్ 
నైక-జః. ధయమభున యక్షంచడంక్ోశం ఄనేకభాయుో  జతుమంచినలసడు, ఄనగ్స ఄళత్రవంచినలసడు నైకజుడు. 
ఆకకడ ‘జనమ’ ఄనగ్స త్క్తకన జీళుఱళఱ  కయమపఱమ ైన జనమ క్సద్. బగలసనడు త్న ఆచాినస్సయం 
ఄళత్రవస్సో డు. 
మదా మదా శ  ధయమశా గ్సో తుయోళతి భాయత్ 

ఄబుాతాథ న భధయమశా త్దాతామనం శఽజాభాషమ్ – గ్షత్ 4.7 
రవతరా ణామ స్సధనాం యనాళసమ చ ద్వకఽతామ్ 

ధయమశంస్సథ నారసథ మ శంబలసభు ముగ్ ేముగ్ే – గ్షత్ 4.8 
ఒ భాయత్! (ఄయుజ న!) ధయమభునకు హతు కయౌగ్వనుడున, ఄధయమభు ెచిెరవగ్వ తృత ళుచననుడున 
ననన నేన శఽజంచక్ ంద్న. ఄనగ్స స్సక్సయ యూభుతో ఱోకభున ఄళత్రవంత్ణన. శత్ణయువణఱన 
రవయక్షంచట్కున, ద్వణు ఱన యూు భాుట్కున నేన రతి ముగభునంద్న ఄళత్రవంచచంద్న. 
 

శ్రీ శత్ాశంధ తీయథ – ఇమన ‘నకైజః’ ఄనే తృసఠసతున గశీ ంచాయు. క్సతు అమన చెహన ఄయథం ూరవోగ్స 
భిననంగ్స ఈంది. తు (ఈశయగ), క-జ – క్ ేజామతోు ఆతి కభఱాతు – తూటి్ఱో జతుమంచనయ (ద్మభుఱు) 
కభఱభుఱు. తు-కజా – శ్రీభహఱక్షమ. నైకజః – శ్రీ భహఱక్షమక్త తి. 
 



శీ్ర యవణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - యళయణ 

95ళ ళలో కభు - 12 ళ ేజీ 

శ్రీ శత్ాశంధ తీయథ చెహన భరొక ఄయథభు – ‘తుకజభు’ ఄనగ్స త్ణఱవహ, ద్మ ళనభుఱు. తుత్రసమ్ కజాతు 
మవహమన్ త్ద్ినమ్ తుకజమ్ త్త్ర బలో నకైజ ఆతి. త్ణఱవహ ళనభుఱమంద్, ద్మ ళనభుఱమంద్ 
ఈండేలసడు నైకజుడు. ఆంద్కు అమన చెహన రభాణభు – 

త్ణఱవ క్సననమ్ మత్ర మత్ర ద్మళనాతు చ 

ళశతోు లవైులస మత్ర త్త్ర శతునశ తో షరవః 
త్ణఱవహ ళనభుఱు, ద్మ ళనభుఱు, శ్రీ లైవుళుఱు ఈండేచభట్ షరవ తుళవహంచన. 
 

ఄనేక ఄళతాయభుఱు ధరవంచినలసడు ‘నైకజుడు’ ఄతు కరడా శ్రీ శత్ాశంధతీయథ క ఄయథం చెతృసయు. 
 

శ్రీ యఘునాధ తీయథ భరొక దైెిత్ శంరదామ అచాయుాఱు. అమన ‘ఄనకేద్ః’ ఄనే తృసఠసతున గశీ ంచాయు. క్సతు 
ఄంద్కు అమన చెహన ఄయథం ‘నకైద్ః’ ఄరసథ తుక్త శరవతృత త్ణంది. ఄనకే్సతు ఫషౄతు ద్దాతి ఆతి ఄనకే-ద్ః. 
ఄనేకభుఱ ైన లసతుతు రస్సదించలసడు ఄనేకద్డు. 
 

892. ఄగీజః 
- త్నభుంద్ తుఱచిన భుకోజీళుతుటో్ రశననడైె, శ్రీభహఱక్ీమ శమేత్ణడైె, భోగాబూత్ణడైె రక్సిపంచేలసడు. 
- శ యణాగయుోతు యూభున ఄంద్రవకంటె్ భుంద్గ్స జతుమంచినలసడు. 

ఒం ఄగీజామ నభః 
 

‘ఄగ’ీ ఄనగ్స ‘భుంద్’. ఄగ్ే ీజామత్ ఆతి ఄగజీః. ఄంద్రవకంటె్ భుంద్గ్స ఈననలసడు ఄగజీుడు. ూరభి 
యో దేలభేోా జాత్ః, నమో యుచామ ఫరషమయే (ుయువ శకోభు. మజురేిద్భు 31.20). 
 

శ్రీ బట్టు ఱ లసాఖా – ఄగజీుడు ఄనగ్స భుంద్కు ళచిినలసడు. ఏళమ్ తృసర తృసో నామ్ భుక్సో నామ్ ఄగ్ే ీశష 
శరేి ఴిరసా ిపీమా మథా, యాంక యద్ామ్ యభభోగ్భా జామత ేఆతి ఄగీజః. ఄరవిరసది భాయగంఱో రమాణ ంచి 
త్నళద్దకు ళచిిన భుకోజీళుతు ఎద్యుగ్స శ్రీభహఱక్ీమశభత్ణడైె కయుణతో స్సిగతించేలసడు ఄగజీుడు. 
 

శిస్సో గ్ే ీతృసర ో భుక్సో నాం శరెైిఴియా ిపీమా శష 

మథా యాంకయద్ాంచ కయుణాతువు చేత్స్స 
త్దోోగ్భా జామత ేమఴిస్త ऽగజీః రవక్ురవోత్ః 
శకఱ భోగ శంద్ఱతోన త్న భుంద్ తుయౌచిన భుకుో ఱక్ోశం కయుణాంత్యంగుడైె, ‘యాంకయద్ా’మంద్ 
చెహనట్టో  భోగాబూత్ణడైె రక్సిపంచలసడు ఄగీజుడు (శ్రీక్ెైళఱా స్సయధి).  
 

క్ౌఴత్క్ు ఈతువత్ణో  1.5, 1.6 – 

శ అగచితి ఄభుతౌజశమ్ యాంకమ్ ఆతి రబఽతి 
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ఈశ్రీయుఫఽంషణమ్ త్వహమన్ ఫరహమవేో  
త్భుత్థమ్ యత్ తృసదేనళై ఄగ్ే ీఅరభషతి 

త్మ్ ఫరషమ అష ‘క్ోऽవతి’ ఆతి రబఽతి చ  
స్సమా ఫరషమణ  చితిః ళాఴహు ః తామ్ చితిమ్ జామతి 

తామ్ ళాఴహు లసాయనత ేఆతి 

ఆతేా ళభంతా శ  యాంకయదాా 
ఄభుత్మ ైన తేజశుతో లయౌగ్ే యాంకభు (భంచభు)ళద్దకు భుకోజీళుడు లలతాడు. శ్రీభహఱక్షమ త్న 
రకకనండగ్స, దిళా వేళకుఱు వేయంచచండగ్స, దాతుైె యఫరషమభు అవనడైె ముంట్ాడు. ఆఱా 
యఫరషమభున ధాాతుంచిన భుకోజీళుడు యాంకభుైెక్త ఎకుకతాడు. తూలళయళు ఄతు యఫరషమభు 
భుకోజీళుతు ఄడుగుతాడు. ఫరషమభునంద్గఱ చైెత్నాభున ఄతు జీళుడు చెఫుతాడు. ఄుడు 
భుకోజీళుతుక్త యాంకయద్ా జాా నం ఱభిశో ంది. ఆఱా ఄత్న ఫరహమనంద్భున ఄనబయస్సో డు. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ లసాఖా – ఄగ్ే ీజామత్ ఆతి ఄగజీః. శ యణాగయుోతు యూభున భునమంద్గ్స జతుమంచినలసడు 
ఄగజీుడు. 
 

శ్రీ కఽవుద్తో్ బయదాిజ భాగళత్ం (2.9.9)నండష ఈదాషరవంచాయు. 
త్వెమై శిఱోకమ్ బగలసన్ శ భాజత్ః శంద్యశమాభాశ యం న మత్యమ్ 

లసాేోన శంక్ేోఴ యమోష స్సధిశమ్ శి ద్ఽవుళదిో ః ఄభివణు త్మ్ 

ఫరషమదేళుడు త్న శఽఴహుక్త భుంద్ దేళభానం రక్సయం లేయ శంళత్ురసఱు ఘోయత్శు చేళసడు. 
బగలసనడు అ యధంగ్స శంూజత్ణడైె, ఫరషమ త్తృత దీక్షకు శంతోఴహంచి, ఏది యభళేీవామో, దేతుకనన 
యమోత్కఽవుమ ైనది లేరొకటి్ ఱేదో , దేతుతు గురవంచి అత్మజాా నఱు ధాాతుస్సో రభ, అ త్న ఱోక్సతున యభదాతున 
లైకుంఠసతున శంద్రవశంచే భహభాగ్సాతున ఄత్తుక్త కఱుగజేళసడు. 
 

శ్ర ీచినమమానంద్ – ఄంద్రవకంటె్ భుంద్ జతుమంచినలసడు ఄగజీుడు. శషజంగ్స భుగ్వయౌనళతూన అమననండే 
జతుమంచాయ. ఎళతునండష శభశోభూ ఈద్ోయశో ందో , ఎళతుమంద్ శభశోభూ తుయౌచిముంట్టందో , 
ఎళతుఱో శభశోం ఱయశో ందో ఄత్డే ఄగజీుడు. 
 

893. ఄతురవి ణు ః 
- జీళుఱు శంస్సయఫంధభునండష ఫమట్డడాతుక్త త్నన అఴయీంచకతృత యనాగ్సతు యశగు చెంద్కుండా 
శఽఴహుక్సయాం స్సగ్వంచేలసడు. 
- జీళుడు త్నన చేరవ భుకుో డైెనుడు భాయభు తీరవనట్టో గ్స శంతోఴహంచేలసడు. 
- ూయుక్సభుడు గనక తురసఴ తృ ంద్తులసడు. 
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- బకుో ఱ క్ోరవకఱు తీయిడంఱో యశగు ఱేతులసడు. 

ఒం ఄతురవి ణాు మ నభః 
 

47ళ ళలో కభు. 436ళ నాభభు. ఄతురవిణు ః – ఄతురవి ణు ః శథయష్తా బూః ధయమమూతృత  భహభఖః 
95ళ ళలో కభు. 893ళ నాభభు. ఄతురవిణు ః – ఄతురవి ణు ః శదాభరషీ ఱోక్సధషి్సా నభద్ోత్ః 
 

తు (ఈశయగ); యద్ - శతాో మామ్ - జయుగుట్, ఈండుట్; యద్ - యచాయణే - అఱోచించట్, భాయంచట్ 

ఄతురవిణు ః - ఏ యధమ ైన చింత్ఱు, క్ేోఴభుఱు ఱేకుండుట్. 
తురేి ద్మ్ క్ోబమ్ క్ేోఴమ్ అఱశామ్ లస న తృసర తృత నతి శ ఄతురవి ణోు  యవణు ః. తురేిద్భు (చింత్), క్ోబ, క్ేోఴభు 
(చితో్ లసాకుఱత్), అఱశాభు (యశగు, స్త భరవత్నభు) ళంటి్య తృ ంద్తులసడు ఄతురవిణుు డు. యో న 
కదాచిద్హ తురేి ద్మ్ (ఖిననత్మ్) తృసర తృత నతి శ ఄతురవి ణు ః. ఏ యధమ ైన ఖిననత్న (తురేిద్భున) 
తృ ంద్తులసడు ఄతురవిణుు డు. బగలసనడు ఎంద్కు తురవిణుు డు (తురేిద్భు తృ ంద్లసడు) క్సడో ఄనే 
యవమంఱో యయధ లసాఖాాత్ఱ యళయణఱఱో భేదాఱన గభతుంచళచిన. 
 

శ్రీ బట్టు ఱ లసాఖా –  

436ళ నాభభు ‘ఄతురవిణు ః’ – జనఱు శంస్సయఫద్ధ ఱ ై, ఱౌక్తక లసంఛా రతియుఱ ై, యమేఴియుతు ఄఱక్షాం 
చేవహనాగ్సతు యశగు చెంద్క (ఄతురవిణు ః - ఄనఱశః - ఄఱశత్ిభు ఱేతులసడు) భయఱ భయఱ శఽఴహుక్సయాభున 
క్ నస్సగ్వంచలసడు ఄతురవిణుు డు. ంట్ ండషనా ండకతృత యనాగ్సతు రెైత్ణ భయఱ భయఱ యతోినట్టో గ్స, 
త్ననండష యభుఖఱ ైన జీళుఱమంద్కరడా బక్తో జతుంచేఱా ఄళక్సఴం ఆచేిలసడు బగళంత్ణడు 
ఄతురవిణుు డు.  
 

893ళ నాభభు ‘ఄతురవిణు ః’ – చింత్ ఱేతులసడు ఄతురవిణుు డు. 880ళ నాభభు ‘యహమశగతి’నండష 
చెహన కభీంఱో భుకోజీళుడు  శ్రీలైకుంఠభునకు ళచిి త్నన చేరవనంద్న బగళంత్ణడు క భాయభు 
తీరవనట్టో గ్స శంతోఴహంచన. అ యధంగ్స అమన ఄతురవిణుు డు. (ఄంత్ళయకర అ జీళుతుటో్ కయుణ కయౌగ్వన 
బగళంత్ణడు ఄత్తు భుక్తోక్ెై  చింత్ తృ ందిముండున.) 
భషతా రతుధానేనషృాతాో యా బళగయోత్ః 
తృసర మా చ త్భాతామనం కఽత్కఽత్ాఴి యజియః 
ఇ యకంగ్స తుయంత్యభు కఽఴహచేవహ, శంస్సయస్సగయంఱో డష ఈననలసరవతు ఈద్ధరవంచి, లసరవతు మోక్షస్సభాాజాాతుక్త 
ఄభిఴహకుో ఱన క్సయంచి, తుిపింత్గ్స ఈండేలసడు ఄతురవిణుు డు (శ్రీక్ెైళఱా స్సయధి). 
 



శీ్ర యవణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - యళయణ 

95ళ ళలో కభు - 15 ళ ేజీ 

శ్రీ బట్టు ఱు రసభామణంనండష ఈదాషరవంచాయు – యభీవణుడషతు ఱంకకు ఄధితిగ్స ట్ుంకటి్ు , త్న భాట్ 
చెయోౌంచక్ ననంద్కు, ఫాధాత్ తీరవనంద్కు శ్రీరసభుడు భుద్భు తృ ందాడు. కఽత్కఽత్ాశోదా రసమో యజియః 
రభుమోద్ (ఫాఱక్సండభు 1.85). 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ లసాఖా –  

ఄలసో శయిక్సభతాిత్, ఄతృసర ోశతే్ాభాలసత్ 

తురేి ద్ః ఄశా న యద్ాత్ ఆతి ఄతురవి ణు ః 
బగలసనడు తుశఽష, తురేిద్భు, ద్ఃఖభు భుననగునయ ఱేతులసడు. అమన ఄలసోక్సభుడు. ూయుు డు. 
రవూయుు డు. తుత్ాత్ఽుో డు. కనక ఄతురవిణుు డు.  
 

న మ ేతృసరసథ వహో  కయోళాం తిరవణ ఱోక్వేణ క్తంచన 

నానలసోభలసోళాం ళయో ఏళ చ కయమణ  – గ్షత్ 3.22 
ఒ ఄయుజ న! ఇ భుఱోో కభుఱంద్న నాకు కయోళాభు ఄననదియే ఱేద్. ఄటోే్ తృ ంద్ద్గ్వన ళశో ళుఱఱో 
ఏదిమున నేన తృ ంద్తుదిమున ఱేద్. ఐనన నేన కయమఱమందే రళరవోఱుో చనానన. 
 

శ్రీ ఄనంత్కఽవుళసవహో  ై– బకుో ఱ క్ోరవకఱు తీయిడంఱో బగళంత్ణడు ఎననడ యశగు, యభుఖత్ిభు, 
ఄఱశత్ిభు తృ ంద్డు. కనక అమన ఄతురవిణుు డు. 
 

శ్రీ కఽవుద్తో్ బయదాిజ కరడా ఆదే ఄయథం చెతృసయు. న తురవి ంద్తి కదాహ శిజన క్సభనాయంరస ూరవోవణ 
ఆతి ఄతురవి ణు ః.  
 

శ్రీ లసవహవా, శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో  ై– తురవిణుత్ (యయక్తో, యంత్, యశగు) ఄనేది క్సళఱవహనది తృ ంద్ఱేతులసరవక్త, తృ ందినది 
చాఱతులసరవక్త ళరవోశో ది. ఆళతూన ూయిజనమ కయమపయౌతాఱు. క్సతు బగలసనడు ూయుక్సభుడు. భాయు 
ఱేతులసడు. జనమ కయమ యశ త్ణడు. కనక అమన ఄతురవిణుు డు. 
 

894. శదాభరషీ 
- ఎంతో శషనభు కఱలసడు (శదా-భరషీ). ఄతున యధభుఱ క్ెైంకయాభుఱన వికరవంచేలసడు. 
- (శత్-అ-భరషీ) శజజనఱొనరవంచే ఄరసధభుఱటో్ క్షభాగుణభు కఱలసడు. 
- (శదా-అభరషీ) ద్రసమయుగ ఱ క్సయాభుఱ టో్ ఏభాత్రం శషనం ఱేతులసడు. 

ఒం శదాభరవీణ ేనభః 
 

భఽవ - తితీక్ామామ్ - ఒయు ళశ ంచట్, క్షభుంచట్. 
 



శీ్ర యవణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - యళయణ 

95ళ ళలో కభు - 16 ళ ేజీ 

శ్రీ బట్టు ఱ లసాఖా – భుకోజీళుడు శ్రీలైకుంఠసతున చేరవన యవమాతున ఇ నాభభు లసాఖాఱో కరడా శ్రీ బట్టు ఱు 
క్ నస్సగ్వంచాయు. బగళంత్ణడు ఎంతో ఒహకతో భుకోజీళుఱు త్నక్ నరవంచే శకఱ క్ెైంకయాభుఱన వికరవస్సో డు 
(బగళంత్ణతుక్త అ క్ెైంకయాభు ఄళుశయం ఱేకునానగ్సతూ శంతోవంతో వికరవస్సో డు.) 
శయిక్సఱం త్త్్రబఽతి కఽత్ రతికఽత్ం చ శః 
భరవీత్ణమ్ శ్రఱభవేా తి శదాభరషీతి క్ురవోత్ః 
అ యధంగ్స యభద్భు తృ ందిన త్యులసత్, యమేఴియుడైెన శ్రీభనానరసమణుడు త్భకు చేవహన 
భషో క్సరసతుక్త రతిక్తమీగ్స బకుో ఱు శభరవంచే యయధయక్సఱ ైన తుత్ాక్ెైంకయాభుఱన (తులేద్నఱన) 
వికరవంచేలసడు శదాభరవీ (శ్రీక్ెైళఱాస్సయధి). 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ లసాఖా – శత్-అ-భరషీ – శదాభరషీ. శత్ః స్సధన్ ఄభిభుఖేా న భఽవాత ేక్షభత్ ఆతి శదాభరషీ. 
స్సధజనఱు (తెయౌమక) చేవహన ఄరసధభుఱన శదా క్షభుంచలసడు శదాభరవీ. ‘శత్’ ఄనగ్స స్సధళుఱు. 
‘అ’ రత్ామభు దాిరస ‘ఄతున రకకఱ నండష’ ఄనే ఄయథం ళశో ంది (శ్రీభాన్ అేు తుఘంట్టళు). ‘భరషీ’ 
ఄనగ్స క్షభుంచలసడు. 
 

శ్రీ కఽవుద్తో్ బయదాిజ కరడా ఆదే ఄయథం చెతృసయు. శత్ః స్సధనా శభంతాత్ భరవీత్ణమ్ శ్రఱమ్ మశా ఆతి 
శదాభరషీ.  
 

కథంచిత్ ఈక్సరణే కఽతేన ఏక్ేన త్ణవాతి 

న శమయతి ఄక్సరసణామ్ ఴత్భహ అత్మళతో్మా – రసభామణం. ఄయోధాక్సండ 1.11 
శ్రీరసభుడు త్నకు ఆత్యుఱొనరవిన చినన ఈక్సయంళఱో కరడా ఎంతో శంతోఴహస్సో డు. త్నటో్ చేవహన 
ఄక్సరసఱన కరడా టి్ుంచక్ నడు. ఆది అమన నైజభు. 
 

నాऽక్షశోాత ేబూరవభాయః – ఋగ్ేిద్భు 1.164.13 – జగభుఱన నడషే ఆయుశ ఎంత్ భాయమ ైనాగ్సతు 
లేడెకకద్, యరవగ్వతృత ద్. 
 

శ్రీ శత్ాశంధతీయథ ఆంద్కు యయుద్ధంగ్స ఄయథం చెతృసయు. ‘శదా-అభయీః’ ఄతు. శదా అభయీః క్ోతృత  దెతైేా వణ ఄశా 
ఄవహో  ఆతి శదాభరషీ. దైెత్ణాఱటో్ శదా క్ోీధభు (అశషనభు) కయౌగ్వనలసడు శదాభరవీ. ‘అ’ రత్ాభుళఱో 
యయుద్ధమ ైన ఄయథం ళశో ంది. (గమ్ - లలుీట్, అగభ - ళచిట్, భరషీ - శషనభు కయౌగ్వముండుట్, అభరషీ - 
క్ోభుగ్స, శషనభు ఱేకుండా ఈండుట్.)  
 

895. ఱోక్సధషి్సా నమ్ 

శక ఱోకభుఱకు అధాయమ ైనలసడు. 



శీ్ర యవణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - యళయణ 

95ళ ళలో కభు - 17 ళ ేజీ 

ఒం ఱోక్సధషి్సా నామ నభః 
 

స్సథ  - గతి తుళఽతౌో  - తుఱుచండుట్, ఈండుట్. ఄధి - భుఖామ ైన, రభుఖ, రధాన. ఱోకభుఱు - జగత్ణో . 
ఱోకశా ఄధషి్సా నమ్ ఱోక్సధషి్సా నమ్. ఱోకభుఱకు అధాయభు ఱోక్సధిష్సా నభు. 
 

శ్రీ బట్టు ఱ లసాఖా – భుకోజీళుఱు శ్రీలైకుంఠభు చేరవ బగళతాుతునధాాతున ఄనబయంచే యవమం యంగ్స ఇ 
నాభాతున కరడా శ్రీ బట్టు ఱు లసాఖాాతుంచాయు. బగళంత్ణతు తుత్ాయబూతి క్సయణంగ్స భుకోజీళుఱు 
యభద్ంఱో శ్రీభనానరసమణుతు వేయంచగఱుగుచనానయు. అ ఈతో్భ ఱోక్సఱకు అధాయం అమనే. 
 

శ్రీ ఫఱదేళ యదాాబూవణ – ఱోక్సనామ్ స్సింతికమ్ అగతానామ్ శిజనానామ్ తుత్ామ్ అఴమీతాిత్ 
ఱోక్సధిష్సా నమ్. బకుో ఱు త్భ రమాణం చిళరవఱో చేయుకునే ళసఴిత్ ళసంతిస్సథ నభు శ్రీబగలసనడే. 
 

తియులైమోయ 3.9.9 – భుంద్గ్స అమన భనకు ఄనేక శంద్ఱు ఆచాిడు. త్యులసత్ భనన 
శ్రీలైకుంఠభునకు క్ తుతృత య ‘ఆదే తూ ఆఱుో , తీశక్ో’ ఄంట్ాడు. ఆక లైకుంఠం భనదే. 
 

ఋగ్ేిద్భు 1.164.13 – త్వహమనానథ శథ ర్ బుళనాతు యళసి. 
ఋగ్ేిద్భు 1.164.39 – ఋచభ ఄక్షర ేయమ ేలోాభాన్ మవహమన్ దేలస ఄధ ియళేి  తుఴదే్ః. 
తైెతో్రషమాయణాకభు 10.1.1 – మవహమతునద్మ్ శమ్ చ యచెతైి శయిమ్. 
మజురేిద్భు 17.30 – మవహమన్ యళసితు బుళనాతు త్శథ ః. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ లసాఖా – త్మ్ ఄనాధాయమ్ ఄధషి్సా మ త్రయో ఱోక్సః తివాతోు ఱోక్సధిష్సా నమ్. అమనకు 
అధాయభు ఄళుశయం ఱేద్. ఱోకభుఱతూన అమనైె అధాయడష ఈనానయ. 
 

శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో  ై– బగలసనడు కరయమ, ళరసష, అదిళేష్సది ఄళతాయభుఱఱో ఱోకభునకు అధాయమ ై 
మునానడు. 
 

896. ఄద్ోత్ః 
- ఎంతో ఄద్ోత్మ ైన, అఴియాకయమ ైనలసడు. 
- ఄుడుడ భనభధా ఄళత్రవంచేలసడు. 
- (అద్ామ్ - ధానాభుఱు) అమన క్సయణంగ్స ధానాభుఱు, అహయభు ఱభిశో నానయ. 

ఒం ఄద్ోతామ నభః 
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బూ - ఈండుట్. ఈనాది శత్రభు (5.1). ఄద ిబులో ద్తాచ్ – రక్సయం ‘ఄద్’ ఄనగ్స తెయౌమరసతుది, ఎుడైెనా 
షఠసత్ణో గ్స జరవగ్ేది. ఄద్ోత్ం ఄంటే్ అఴియాం కరడాన. 
 

శ్రీ బట్టు ఱ లసాఖా – శయిదా శరెైి ః శయిథా ఄనబలऽేహ ఄూయితాిత్ ఄతి యశమమతూమః. భనం (బకుో ఱు, 
తుత్ా భుకుో ఱు) అమనన ఎఱోుడ, ఄంద్యూ, ఄతున యధాఱ ఄనబయంచినాగ్సతు అమన త్తుయ తీయతు 
ఄద్ోత్భు. ఈతో్భ ఱోక్సఱఱోతు బకుో ఱు యమేఴియుతు శదా ఄనబయశో ననటి్క్ు ఎటి్కుడు 
తుత్ానత్నంగ్స కనహంచేలసడు. 
 

శ్రీ ఫఱదేళ యదాాబూవణ – యచితెైఃై రతిక్షణమ్ తూత్నఃై గుణయూ చరవతెైఃై తెఃై తషే్సమ్ యశమమ కయణాత్ 
ఄద్ోత్ః. భుకుో ఱు అమన గుణయూ చరవత్భుఱన శదా యశమమంతో ళరవుశో ంట్ాయు. ఆఱా యచిత్రంగ్స 
రతిక్షణం లసరవతు యశమమయచేలసడు ఄద్ోత్భు. 
 

ెరవమతియుభృయ 8.1.9 – అమనన నేన ఆంత్కుభుంద్ ఎకకడ చచాన? ఏ దిళాక్ేత్రంఱో చచాన? 
ఱేక ఎకకడా చడఱేదా? 
ెరవమ తియుభృయ 10.10.9 – త్యో్! చేత్ దిళాచక్సీతున, ఫంగ్సయు స్సయంగ ధనశున ధరవంచిన ఄత్డెళరభ నాకు 
తెయౌమరసళడంఱేద్. 
తియులైభృయ 8.6.10 – శ్రీభనానరసమణుడు ఄద్ోత్మ ైన చేవుఱు చేవహ అనందిస్సో డు. ఄద్ోత్ చేవుఱంటే్ 
ఏభుటి్? అమన త్న బకుో ఱక్ే గ్సక, ఴత్ణర ళుఱకు కరడా స్సమం చేస్సో డు. ంది, తాఫేఱు ఆఱా ఎనోన 
యూతృసఱఱో ఄళత్రవంచి బకుో ఱ నద్ధరవస్సో డు. అమన ఄనబలసఱతో భనకు త్తుయ తీయద్. అమన 
లసభనడైె ళచిి, తిరయకభీుడైె భూడు ఱోక్సన ఄతికభీుంచాడు. క్సతు నాషఽద్మంఱో నఱక్ తు ఈనానడు. 
ఆళతూన అమన ఄద్ోత్ చేవుఱు. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ లసాఖా – శ్రీ ఴంకయుఱు బగలసనతు ఄద్ోత్ ఱక్షణాతున గురవంచి చెఫుత్ూ ఈతువత్ణో నండష, 
గ్షత్నండష ఈదాషరవంచాయు. 
ఴీళణామాహ ఫషృభిరభా న ఱబాః ఴఽణింతోహ బలోऽమం న యద్ాః 
అఴిరభాళక్సో  కుఴఱోऽశా ఱఫాధ  అఴిరభా జాా తా కుఴఱానిపవాః – కఠభతువత్ణో  2.7 
యభాత్మభు ఎఱాంటి్ద్ంటే్ దాతుతు గురవంచి యనడంళఱన ఄది ఱభించద్. యనడంళఱన ఄయథం క్సద్. దాతుతు 
గురవంచి తెయౌవహనలసయు, తృ ందినలసయు, జాా తుయ ైన గుయుళుదాిరస తెఱుశక్ ననలసయు ఄయుద్. 
 

అఴియాళత్ఴాతి కిపిదనే భాఴియాళద్ిద్తి త్థెళై చానాః 
అఴియాళచెైి నభునాః ఴఽణోతి యీతాిేా నం లదే్ న చెళై కిపిత్ – గ్షత్ 2.29 
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ఎళరభ క భహుయువణడు భాత్రమే దీతుతు (ఇ అత్మన) అఴియాకయమ ైనదాతుగ్స చచన. భరవయొక 
భహత్ణమడు దీతు త్త్ిభున అఴియాకయభుగ్స ళరవుంచన. లేరొక ుయువణడు దీతుతు 
అఴియాకయమ ైనదాతుగ్స యనన. అ యననలసరవఱో కరడా క్ ంద్యు దీతుగురవంచి ఏభుము ఎరగయు. 
 

శ్రీ చినమమానంద్ – బగళంత్ణడు, అమనన గూరవి తెయౌే గుయుళు, అమనన ఄయథం చేశక్ నే ిపవణాడు – 

ఄతూన ఄద్ోతాఱే. 
 

శ్రీ లసవహవా – ఄద్ - కదాచిత్ బళతి ఆతి ఄద్ోత్మ్. ఄుడుడ అమన భనమంద్ ఄళత్రవంచట్ 
ఄద్ోత్భు. శనానహ ఄబూత్మ్ ఆళ ఆతి ఄయథః. అమన భనఱో ఈండష కరడ భనఱో ఱేయు ఄతు ఄయథభు. 
బగళంత్ణడు భనంద్రవఱో ఈనానగ్సతు అ శంగతి తెయౌమక భనం బగళంత్ణడు ఱేనట్టో గ్స రళరవోస్సో భు. ఆది 
ఄద్ోత్భు. 
 

శ్రీ యఘునాధ తీయథ – అద్ామ్ - భోగామ్ ఄనానదకిమ్ బళతి ఄస్సమత్ ఆతి ఄద్ోత్ః. అద్ాభు ఄనగ్స తినేది 
(ఄననభు, ధానాభు). బగళంత్ణతు క్సయణంగ్స ధానాభు, అహయభు ఱభించచ జీళుఱ భనగడ 
స్సగుచననది. ఆఱా జరవగ్ేఱా చేవేలసడు ఄద్ోత్భు. 
 

 

(1) శీ్ర నయవహంషన్ కఽవుభాచారవ అంగో యచనకు ఆద ితఱెుగు ఄనలసద్భు.  
(2) బగళదీగ త్ ళలో కభుఱ తాత్యాభు గ్షతాెరస్, గ్భయఖూర్ రచయణనండష.  
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షధాత్సధాత్నత్భః కనలః కనయఴయమః (కనయయమః) |  
షవవోదః షవవో కాత్ షవవో  షవవోబుక్ షవవోదక్షణిః || (96) 

 
 
 

 

 

 

897. షధాత్ 

- భుకతో లత ఆమనన బజించి, దర్శించి, అనబయింత్ణయు. 
- కహలషవయూుడు. 
- ళహవవత్భు, ఆదయింత్యశిత్భు ఐ, షథా అథు షిందయయూభులో ఉిండులహడు. 
- బకతో లత షభర్పించినథాతుతు ఇశటింగహ వవకర్ించులహడు. 

ఒిం షధాణు నభః 
 

ఈ ధాభ యఴయణకత ర ిండు యదాల అరహా లత చీపఫడినయ. 
(1) షన్ - థాధే - ఇచ్ుట, ూజించ్ట. షధోతి - దథాతి షవదయశనమ్ బకతోబయః ఇతి షధాత్. బకతో లకత ఆమన 
త్న దయశనభున అనగ్శీిించ్న. 
(2) అభయకోవభులో ‘షధా’ అనగహ ‘తుత్య’ అధే అయాిం ఉింథి. అనగహ షధాత్నమ ైన, కహలింణో త్నిం కహతు, 
ళహవవత్మ ైన. 
 

శ్రీ బటటట ల లహయఖ్య – ణుషహమ్ షింబజధాత్ షధాత్. ఆమనన బజించి, దర్శించి భుకతో లిందయూ ర్ూయు 
ఆనిందభున తృ ిందదయు గ్నక ఆమన షధాత్. 
 

శ్రీ వింకయుల లహయఖ్య – షధాత్ ఇతి తుతృహత్ః చిరహయా ఴచ్నః. షధాత్ అనగహ ురహత్న, చియకహలమ ైనథి. కహలింణో 
క్షీణ ించ్తుథి. ఇథి బగ్ఴింత్ణతు కహలషవయూభున షఽచిించ్న. ఇిందకత శ్రీ వింకయులత ఉథాసర్ించినథి – 
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యషయ ఫరసమణో యూమ్ ుయుశః రధభిం థవిజ 

ఴయకహో ఴయకతో త్తీలైహధయే యూన ేకహలషోతాయమ్ – యశణు ురహణభు 1.2.15 
యఫరసమభుయొకక మొదటియూభు ుయుశణడు. ఴయకహో ఴయకోభులత త్యులహత్య. త్యులహతిథి షభమభు. 
బగ్ఴింత్ణతుఴలెధే కహలభు ఆదయింత్యశిత్భు. 
 

శ్రీ లహవశఠ  – షధాత్ తుత్యః అయకహయః ఏకయషః ఇత్యయాః. షధాత్ అనగహ తుత్యమ ైన (ళహవవత్మ ైన)లహడు, భాయుప 
లేతు (వాయమ ైన)లహడు, షథా కత షిందయమ ైన యూు కయౌగ్నలహడు. ఋగతవదభునిండి ఉథాసయణలత – 

2.16.1 – షధాత్ ములహనభవ ేసలహభశ.ే 
4.20.6 – షధాథుఴ షసవ ేజాత్ ఉగ్ీః. 
10.55.6 – ఆ యో భసః యయః షధాత్ అతూడః. 
 

శ్రీ ఫలథుఴ యథాయబూశణ – షనమ్ త్ద్-దతో్మ్ యష గ్ిందాథ ిఅతోి ఇతి షధాత్. త్న బకతో లత షభర్పించిన 
ఉచాయభులన నేరభణో షింణోశభుగహ వవకర్ించ్లహడు షధాత్. ఆనేట తుఘింటటఴులో ‘షన్’ దభునకత 
ఇచిున క అయాభు – కయుణణో వవకర్ించ్ట. 

 
శీ్ర కయౌక అఴణాయభు. 1765 కహలు చిత్రిం. యకనీడమిానిండ.ి 

  
898. షధాత్నత్భః 
- తృహర చీనలిందర్లోకి తృహర చీనడు.  
- తుత్యభూ అనబయషో ననపటికీ తుత్యనఽత్నమ ైనలహడు. 

ఒిం షధాత్నత్భామ నభః 
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‘షధా’ - తుత్యమ ైన, తృహర చీనమ ైన. తృహణ తు షఽత్రభు (4.3.23) రకహయభు ‘త్న’ రత్యమభు కయౌనణు ‘తృహర చీన 
కహలాతుకి చీింథిన’ అధే అయాిం ఴషో ింథి. థాతుకి ‘త్భప్’ రత్యమభు కయౌనణు ‘అతునింటికింటె’ అధే భాఴిం 
కలతషో ింథి. బగ్లహనడు అతునింటికింటె భుిందనిండి ముధానడు. భర్ము రళమింలో అతూన 
లమమ ైధాగహతు ఆమన భాత్రిం అలాగత ఉింటాడు. కనక ఆమన షధాత్నత్భుడు.  
 

శ్రీ బటటట ల లహయఖ్య – బగ్ఴింత్ణడు అత్యింత్ తృహర చీనడైీనపటికీ ఆమనన గ్ుర్ించిన అనబఴిం ఎుపడఽ 
కరీతో్గహధే ఉింటటింథి. ురహ అన నఴః ురహణః. షధా - ురహణ. త్న - యూభు, భూర్ో (త్న - వరీయభు). 
త్భ - అనబఴింలో ఎింణో ఆనిందిం కూరతుథి. షథా త్నణువऽన త్థా త్నణావత్ తుత్యనఽత్న భోగ్యః. 
తృహర చీనభూర్ో య ైనపటికీ అత్యింత్ నఽత్నభూర్ోఴలె భనకత అనబఴిం కలతగ్జతవేలహడు. తుత్యనఽత్న 
భోగ్ుయడు. 
 

శ్రీ ఫలథుఴ యథాయబూశణ కూడా ఇథు అయాిం చ్తృహపయు. షధాత్ధాధామ్ భుకహో ధామ్ అమమ్ అతివయేన 
షధాత్నత్భః. షధాత్నణువऽన ణుషహమ్ త్థా-త్నణావత్ రతీమ ఇత్యయాః.  
 

తియుల ైమోయ 2.5.4 – ధేన ఇింత్కతభుింద చీనపనథు భయీ చీఫుత్ణననిందకత భతునించ్ిండి. కహతు ఎతున 
థిధాలత, షింఴత్సరహలత, ముగహలత అనబయించిధాగహతు ధాకత త్తుయ తీయతు తుత్యనఽత్న అనబఴభథి. 
అిందలోతు అనింత్ల ైయధయిం కహయణింగహ రతిక్షణిం ధేన ఆనిందింణో యఴశిషో ింటాన. షథా అథి ధాకత 
నఽత్ధానబఴమే. అయణు ధా ఫుథిి అభిఴాథిి చీిందడింఴలో ధాకతథో  కరీతో్ అనబఴిం కలతగ్ుత్ణననదతు 
అనకరనఴదదిండి. మొదటినిండీ ధా ఫుథిి కతవలింగహధే ఉననథి బగ్ఴింత్ణతు దమఴలో. కహతు 
బగ్ఴణాసతునధయభు అధేథి ూర్ోగహ లేరత త్లాతుకి చీింథినథి. అిందర్కీ అింత్రహయమి, రబుఴు అయన 
బగ్ఴింత్ణడు చ్లోతు చ్ుతు అిందు కరిండలాగహ ఉింటాడు. ఆమన కనలత, తృహదభులత, చుత్ణలత అుపడు 
యర్వన థామలలా ఉింటాయ. క్షణక్షణాతుకీ భాధయయిం నెయుగ్ుత్ణననిందఴలన, ఎింత్ ణరా గ్ధా త్తుయతీయతు 
అభాత్మే ఆమన. 
 

తియుల ైమోయ 2.6.1 – రబూ! తూఴు థులహదిథుఴుడఴు. జీయత్ింలో రతిథినిం వేయించిధాగహతు త్తుయ తీయతు 
అభాణాతుయ. 
 

శ్రీ వింకయుల లహయఖ్య – షయవ కహయణణావత్, యరి్ంచాయథీధాభన షధాత్ధాధామ్ అతివయేన షధాత్నణావత్ 
షధాత్నత్భః. అతునయదాలతగహ, ఫరసమఴింటిలహర్కింటే కూడా షధాత్నడు గ్నక షధాత్నత్భుడు. 
 

షధాత్నమ్ ఏనమ్ ఆసృయుణాదయః స్హయత్ ుధాయుఴః 
అసో రహణుర రజాయణేు అధోయ అనయషయ యూయోః – అధయవలేదభు 10.8.23 
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గ్లత, రహతిర కథాతుయూిం కటి థాయౌు, భయల భయల ఴచిునటటో  ఆమన తృహర చీనడైీధా ఎుపడఽ కరీతో్గహ 
ఉింటాడు. 
 

899. కనలః 
- కనలభహాభుతు అఴణాయభు. 
- అిందమ ైన (కనల) ఴయుభు కలలహడు. 
- జీఴుల జీఴనిం కరయకత షఽయుయతు ణీచుులహడు. 
- షగీఴీ సనభథాదలచు వేయింఫడినలహడు. 

ఒిం కనలామ నభః 
 

57ఴ ళలో కభు. 535ఴ ధాభభు. కనలాచాయయః – భసర్షః కనలాచాయయః కాత్జఞో  మథేతిూతిః 
96ఴ ళలో కభు. 899ఴ ధాభభు. కనలః – షధాత్ షధాత్నత్భః కనలః కనయఴయమః 
57ఴ ళలో కింలోతు ‘కనలాచాయయః’ ధాభభున శ్రీ బటటట లత భర్ము శ్రీ వింకయులత కూడా కనలభహాభుతు 
అఴణాయయింగహ లహయఖ్ాయతుించాయు (శ్రీ బటటట లత 529 నిండి 538ఴ ధాభిం ఴయకత కనలభుతు యింగహ 
లహయఖ్ాయతుించాయు). స్హింఖ్యయోగ్భున ఫో దిించిన శ్రీ కనలతడు శ్రీభహాయశణు ఴుయొకక అింళహఴణాయభు.  96ఴ 
ళలో కింలోతు ‘కనలః’ ధాభభున శ్రీ బటటట లత, శ్రీ వింకయులత కూడా ‘షిందయమ ైన యింగ్ు కలలహడు’ అనన 
అయాింలో లహయఖ్ాయతుించి, ునయుకిో లేదతు తుయూనించాయు.  
 

కమ్ - కహింణౌ - కహింతిర్చాా - కోయుకరనట. కబ్రర - ఴరతు - యింగ్ు కయౌగ్ముిండుట. ఉణాథిషఽత్రభు (1.,55) 
‘కహమఃే వు’ రకహయభు ‘కమ్’లోతు ‘భ’ లేథా ‘కబ్రర’ లోతు ‘ఫర’లత ‘’గహ భాయుణాయ. ‘ఇలాచ్’ 
రత్యమభు చుర్వోే ‘కనలః’ అనగహ ఎయుుయింగ్ు కలలహడు – అనన అయాిం ఴషో ింథి (తృ గ్ లేతు భింట యింగ్ు).  
 

శ్రీ బటటట ల లహయఖ్య –  

57ఴ ళలో కభు. కనలాచాయయః – లేదయదడైీన శ్రీ కనలతడు. 
 

96ఴ ళలో కభు. కనలః – షిందయమ ైన ఴయుభు కలలహడు కనలతడు. భధయషో తూల ణోమద యదయలేో ఖ్ఞజవల ఴయుః 
కనలః.  
యదయనమిండల భధయషా తూలమఘేఴదజవలః 
కనల షస షసభాఖ్ాయత్ః షోఴరణు  భహాభనః  
మ యుులణో అలరహరత తూలమేఘభులాగహ భించి ణుజషసణో ల లతగ ింథులహడు. ఇకకడ మ యుులత 
శ్రీభహాలక్షిమకి షింకతత్భు. ఈ ధాభభు షతృహో క్షరీ భింత్రభు. గ ప యళేశమ ైనథి. ఒిం కనలామ నభః 
(శ్ర ీక ైఴలయ స్హయది). 
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శ్రీ వింకయుల లహయఖ్య –  
57ఴ ళలో కభు. భసర్షః కనలాచాయయః – లేదభులకత దరశటలెైన భునలత భసయుష లత. భసయుష లలో ణాన 
షవమభుగహ కనలాచాయుయడనతు శ్రీకాశు బగ్లహనడు గీత్ (10.26)లో ణీయౌనెన. వథాి ధాిం కనలో భుతుః. 
ళేవణావవరణతుశత్ణో  5.2 – ఋఴమ్ రషఽత్మ్ కనలమ్ భహానోమ్. 
 

96ఴ ళలో కభు. కనలః – ఫడఫానలషయ కనలో ఴయు ఇతి త్దఽర న కనలః. షభుదరభులోతు ఫడఫానల 
షవయూుడైీనిందన బగ్ఴింత్ణడు కనలతడు. 
 

శ్రీ రహదాకాశుళహవో  ి– కరథిదతృహటి నలోతు ఛామ కయౌగ్న ఫింగహయుయింగ్ున కనలఴయుభు అింటాయు.  
 

శ్రీ లహవశఠ  – ‘కన’ అనగహ నింగ్ళఴయుభు. కనమ్ - షఽయయమ్, లాతి - ఆదణుో , షయవషయ జగ్త్ః రఴయోధామ ఇతి 
కనలః. షకల జగ్త్ణో న రఴర్ోింజతముటక ై షఽయుయతు ణీచుులహడు కనలతడు. 
 

శ్రీ కాశుదతో్ బయథావజ – ‘కన’ అనగహ కోతి. కనన్ షగీఴీ సనభథాథనీ్ లాతి వేలహమామ్ ఇతి కనలః. 
షగీఴీ, సనభథాదలన త్న వేఴ తుమితో్భు కయౌగ్నలహడు కనలతడు. 
 

900. కనయఴయమః 
       కనః 
       అఴయమః 
       అయమః 
శ్రీ బటటట లత ఈ ధాభభున ‘కనయఴయమః’ అధే కత ధాభభుగహ ర్గ్ణ ించాయు. శ్రీ వింకయులత ‘కనః’, 
‘అయమః’ అధే ర ిండు ధాభభులతగహ ర్గ్ణ ించాయు. కరిందయు ‘కనః’, ‘అఴయమః’ అధే ర ిండు ధాభభులతగహ 
ర్గ్ణ ించాయు. 
 

కనయఴయమః 
త్యగ్తు ళహవవత్మ ైన ఆనిందభు తృ ింథులహడు. భుకతో లణో కయౌవ ఆనింథిించులహడు. 

ఒిం కయ ేఅఴయమామ నభః 
 

శ్రీ బటటట ల లహయఖ్య – ‘అఴయమభు’ అనగహ త్యగ్తుథి. ళహవవత్మ ైనథి. కమ్ - షఖ్భు. కమ్ నఫతి, తృహతి లహ 
కనః. ఆనిందభున అనబయించులహడు, త్న ఆనింద అనబఴభున ఇత్యుల కరయకత కహతృహడులహడు ‘కన’. 
షవమభన త్ద్-అనబఴ షఖ్ తుఴాతోిమ్ తృహతి నఫతి లహ కనః అఴయమః. భుకతో లకరయకత త్న త్యుగ్ులేతు 
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ఆనింథానబఴభున జాగ్తోీ్ చువేలహడు ‘కనయఴయమః’. భుకోఫాిందభుణో కయౌవ ళహవవత్మ ైన 
తుణాయనిందభున అనబయించులహడు. అనగహ భుకతో లత తుత్యమ ైన బగ్ఴణాసతునధయభున తృ ింథి ఆనింథివోే, 
అిందకత ఎింణో షింణోఴించులహడు ‘కనయఴయమః’. 
 

శ్రీ కాశుదతో్ బయథావజ కూడా ‘కనయఴయమః’ అధే కత ధాభింగహ ర్గ్ణ ించాయు కహతు, ‘కనః’, ‘అఴయమః’ అధే 
ర ిండు గ్ుణభుల మివభీింగహ ఈ ధాభభున యఴర్ించాయు. కహమ్ - జలభన నఫతి షవజధ ఃై ష నేరభ 
ఉసాత్మ్ ఇతి కనః. షథీఴై అఴయయో-తురవ్కహయ ఇతి అఴయమః. నేరభణో బకతో లత అర్పించిన జలభుధ ైధా 
వేయించులహడు ‘కన’. త్యుగ్ు, భాయుప లేతులహడు ‘అఴయమః’. కనక ఆమన ‘కనయఴయమః’. 
  
కనః 
- షఽయుయతుగహ జలభులన ణరా గ్ు (ఎిండిించ్)లహడు. 
- శ్రీఴరహసభూర్ోయ ై బూమితు జలభులనిండి ఉదిర్ించినలహడు. 
- బకిోణో షభర్పించిన జలభుధ ైధా వవకర్ించ్లహడు. 

ఒిం కయ ేనభః. 
 

శ్రీ వింకయుల లహయఖ్య – కమ్ - జలమ్ యశిమభిః నఫన్ కనః, షఽయయః. షఽయుయతు యూింలో జలభులన త్న 
కియణభులచు ణరా గ్ు (ఎిండజతము)లహడు కన. 
 

శ్రీ వింకయులత చీనపన భర క అయాభు – కహత్ - ణోమాత్ బూమిమ్ అతృహత్ ఇతి కనః ఴరహసః. జలభులనిండి 
బూమితు కహతృహడిన శ్రీఴరహసభూర్ోయే కన. ‘క’ అనగహ తూయు. ‘తృహ’ అనగహ యక్షిించ్ట. శ్రీ బటటట లత, శ్రీ వింకయులత 
కూడా 1ఴ ళలో కభు 102ఴ ధాభభు ‘ఴాషహకన’ యఴయణలో ‘కన’ అనగహ ఴరహహాఴణాయభున షఽచిించ్నతు 
చీతృహపయు. ఇిందకత లహయు భహాభాయత్ిం ళహింతియవభు (330.24)నిండి ఉథాసర్ించాయు. 
కనయవరహసః ళేీశటవు ధయమవు ఴాశ ఉచ్యణు 
త్స్హమద్ ఴాషహకనమ్ తృహర స కహవయతృత  భామ్ రజాతిః 
 

శ్రీ లహవశఠ  ‘కనః’ అనన థాతుకి భూడు యదాలతగహ ఴుయత్పత్ణో లన చ్ఽతృహయు. 
(1) క  ై- వఫదద  - ధవతుించ్ట. (2) కార్ - యక్షతనే - తృహయఫో ముట, ల దజలతో ట. (3) కన్ - థీనో  కహింతి గ్తిశణ - 
ల లతగ్ుట. శ్రీ లహవశఠ  ‘కనః’ ధాభభునకత చీనపన అయాభలత – కనః షోఴః వఫదయూః త్మ్ నఫతి ఇతి కనః. 
వఫదయూభులో ఉనన షో తితు బగ్ఴింత్ణడు ణరా గ్ుణాడు (ఆనిందింణో వవకర్స్హో డు) గ్నక ఆమన కన. కమ్ - 
జలమ్, తృహతి - నఫతి. షఽయుయతుకి అింత్రహయమి అయన బగ్లహనడు తూటితు సర్స్హో డు గ్నక కన. 
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శ్రీ ఫలథుఴ యథాయబూశణ – త్ద్ వలేహయూమ్ కమ్ నఫతి ఇతి కనః. బకిోణో షభర్పించిన జలాననయధా 
వవకర్స్హో డు గ్నక ఆమన కన.  
త్రమ్ ుశపమ్ పలమ్ ణోమమ్ యో మ ేబకహో ా రమచ్ాతి 

త్దసిం బకతో ాసాత్భళహనమి రమణాత్మనః – గీత్ 9.26 

తుయమల ఫుథిిణో, తుషహకభ భాఴభుణో, యభ బకతో తుచు షభర్పింఫడిన త్రభున గహతు, ుశపభున గహతు, 
పలభున గహతు, జలభున గహతు ధేన రత్యక్షభుగహ (షవమభుగహ) నరతిణో ఆయగ్ింత్ణన. 
 

అఴయమః 
- త్నన చుర్నలహర్తు భయల జనన భయణ చ్కీభులో డతూమతులహడు. 
- త్యుగ్ుదల (క్షీణత్), ధావనభు లేతులహడు. శడివకహయభులత లేతులహడు. 
- త్న బకతో లనిండి ఎననడున ఎడభు కహతులహడు. 

ఒిం అఴయమామ నభః 
 

ఇింత్కతభుింద ఈ ధాభభు 2ఴ ళలో కింలో 13ఴ ధాభింగహ ఉింథి.  
అఴయమః ుయుశః స్హక్ష ీక్షతత్రజఞో  అక్షయ ఏఴ చ్ 

13ఴ ధాభభునకత శ్రీ బటటట లత, శ్రీ వింకయులత చీనపనయ మొదటి ర ిండు అయాభులత. 
శ్రీ బటటట లత: త్నన చుర్నలహర్తు భయల జనన భయణ చ్కభీులో డతూమతులహడు. 
శ్రీ వింకయులత: త్యుగ్ుదల (క్షీణత్), ధావనభు లేతులహడు. శడివకహయభులత లేతులహడు. 
 

ఇక ఈ 900ఴ ధాభభునకత శ్రీ ఫలథుఴ యథాయబూశణ చీనపన అయాభు – న లయేతి ణుషహమ్ షభాజాత్ ఇతి 
అఴయమః. త్న బకతో లనిండి ఎననడఽ దఽయిం కహతులహడు అఴయముడు. 
 

అయమః 
రళమకహలభునింద షయవభున త్నమింథు ఇభుడుుకరనలహడు. 

ఒిం అయమామ నభః 
 

అన - ఉషయగ (ఇింకహ). అయ్ - ల ళళీట. అ+అయ్ - దగ్గయకత ల ళళీట, చుయుుకరనట, దగ్గయ. 
 

శ్రీ వింకయుల లహయఖ్య – రళయ ేఅవమన్ అనమతోు జగ్తోు ఇతి అయమః. రళమకహలభునింద షభషోభున 
త్నమింథు ఇభుడుుకరనలహడు అయముడు. 
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శ్రీ లహవశఠ  – అనమతోు ఇతి అయమః, య్మధేో  అవమన్ బూణాతు రళమకహలే, అత్ః అయమః ఇతి ఉచ్యణు. 
భహారళమిం జర్గ్నుడు జీఴజాలభింణా త్భ కయమన త్భణో భూటగ్టటట కరతు ఇత్తులో రలేశిషో ింథి. 
ఇత్డు భాత్రిం అలాగత ఉింటాడు. తిరకహలభులమింద ఉింటాడు. అిందకత అయముడు. 
  
 

ఇకకడికి మొదటి 900 ధాభభులకత లహయఖ్య ూర్ో అయయింథి. సరతకాశు . 
ఇకకడ గ్భతుింఴలవన క చినన యశమిం. 69ఴ ధాభభునిండి శ్రీ వింకయుల తృహఠహతుకి, శ్రీ బటటట ల 
తృహఠహతుకి భధయ ధాభభుల షింఖ్యలో ఴయణాయషిం తృహర యింబభఴుత్ణింథి. ఆ ఴయణాయషిం భయీ ఈ 900ఴ 
ధాభింణో భుగ్ుషో ింథి. అనగహ 901ఴ ధాభింనిండి శ్రీ వింకయుల తృహఠభు, శ్రీ బటటట ల తృహఠభులలో 
ధాభభులత కత యధింగహ ఉింటాయ. 
సరత రహభ సరత రహభ రహభ రహభ సరత సరత 
సరత కాశు సరత కాశు కాశు కాశు సరత. 
 

901. షవవోదః 
- గ ప యబభులన ఇచ్ులహడు. 
- థిఴయజాో నభున ఇచ్ులహడు. 

ఒిం షవవోథామ నభః 
 

ష (ఉషయగ) - థీల నన షఽచిించ్న (ఉధాథి షఽత్రభు 4.180 – ‘స్హఴవెః’). అస్ - బుయ - ఉిండుట. ష - 
అవో  - షవవో . షవవోమ్ దథాతి ఇతి షవవోదః కఱయయణదః. భింగ్ళభులన రస్హథిించ్లహడు ‘షవవోదః’ (శ్రీ 
లహవశఠ ). 
 

శ్రీ కాశుదతో్ బయథావజ – అష - గ్తి థీతృహో ా థాధేశణ - ల ళళీట, రకహశిించ్ట, అింగీకర్ించ్ట. ళలబనః అవో ః గ్తిః 
అరహా త్ జాో నమ్ గ్భనమ్ తృహర నో ః షవవో ః, త్మ్ దథాతి బకతోబయః ఇతి షవవోదః. బకతో లకత జాో నభున 
రస్హథిించ్లహడు ‘షవవోదః’  
 

శ్రీ బటటట ల లహయఖ్య – ఏఴమ్ భహాభింగ్ళమ్ దథాతి ఇతి షవవోదః. ఈ యధభుగహ ఎలోయకత భహాయబభులన 
రస్హథిించ్లహడు షవవోదడు. ఇకకడ ‘భహాయబభు’ అనగహ శ్రీల ైకతింఠభునకత భాయగభు చ్ఽనే 
థిఴయజాో నభు అతు శ్రీ రహభానజన్ యఴర్ించాయు. ఇథి శ్రీ కాశుదతో్ బయథావజ యఴయణకత కూడా షర్తృత త్ణింథి. 
 

శ్రీ నభామఱయవయు. తియుల ైమోయ 1.7.4 – మోక్షానిందభునకత థార్ చ్ఽనే యభజాో నభున రస్హథిించు 
కహింతిుింజభు. 
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శ్రీ నెర్మాఱయవయు. తియు 5.2.8 – బగ్లహనడు గ్ుయుఴుగహ ఴచిు ధాకత ఫరసో మథువభు చుళహడు. ధా భనషలో 
జాో ననఠహతున అదిరణశిించాడు. కకస్హర్ ఆమన తృహదభులత ధా భనషలో చుయగహధే ధా షకల కలమషహలత, 
లోటటతృహటటో , అజాో నభు నశిించాయ. 
 

శ్రీ వింకయుల లహయఖ్య – బకహో ధామ్ షవవో  భింగ్ళమ్ దథాతి ఇతి షవవోదః. బకతో లకత యబభులత 
కలతగ్జతములహడు షవవోదడు. 
 

శ్రీ లహవశఠ  చీనపన భర క అయాభు – ఆత్మ దాయణామ, అరహా త్ జీఴధామ జీఴన ఉయోగత్ు స్హధధాతు దథాతి 
ష షవవోదః. జీఴుల భనగ్డకత అఴుషయమ ైన స్హధధాలత ఇచుులహడు షవవోదడు. 
 

902. షవవో కాత్ 

షభషో యబభులన, భింగ్ళభులన కయౌగ్ించులహడు. 

ఒిం షవవో కాణు నభః 
 

శ్రీ బటటట ల లహయఖ్య – బగ్లహనడు ‘షవవోదః’గహ షకల యభాలన ఇస్హో డు, భర్ము ‘షవవోకాత్’గహ ఆ 
యభాలన  భనిం తురహటింకింగహ అనబయించు అఴకహవిం కయౌగ్స్హో డు. షవవో  భోగహశిశిం మః కరణతి షవవో కాచ్ా 
షః. కఱయయణగ్ుణాలచుత్ త్న భోగహతుకి యత్ణో  రహకతిండా చువేలహడు షవవోకాత్. ఫరసమజాో నభున 
రస్హథిించులహడు షవవోదడు, భుకతో లత త్న కఱయయణ గ్ుణాలన అనబయించులా ణాధే షవమింగహ లహర్కి 
అిందఫాటటలోకి ఴచుులహడు షవవోకాత్. 
 

శ్రీ వింకయుల లహయఖ్య – బగ్లహనడు ‘షవవోదః’గహ బకతో లకత యబభులత ఇఴవడిం భాత్రమే గహక, బకతో లకత 
భించిల ైనలహతుతు చువేలహడు గ్నక షవవోకాత్. 
 

శ్రీ అనింత్కాశుళహవో  ి– బకతో లచు భించినలత చుయించులహడు షవవోకాత్. 
 

శ్రీ చినమమానింద – ‘కాత్ - ఛుదధే - ఖ్ిండిించ్ట’  అధే అరహా తున శ్రీ వింకయులత ‘కాత్’ణో భుగ్వే అధేక 
ధాభభులకత లహడాయు. ధయమభు త్నపనలహర్కి ఆనిందభులన సర్ించులహడు షవవోకాత్. 
  
903. షవవో  
భింగ్ళ షవయూుడు, షఖ్తుదానభు, యభానిందభు. 

ఒిం షవవోధ ేనభః 
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శ్రీ బటటట ల లహయఖ్య – షవమమేఴ భసన్ - భింగ్ళమ్ షవవో . ణాధే షవమభుగహ భహాభింగ్ళ 
షవయూుడైీనలహడు షవవో .  
 

శ్రీ యశణు షసషరధాభ షత్సింగ్భు (ఢియో్) లహర్చిున అదను యఴయణ – షభషో జీఴులూ ఐశిక 
యశమానయకతో లెై, భోగ్లాలషలెై జీయించ్డాతుకి ఆషకిో చ్ఽుణాయ. కహతు ఇథి తుజమ ైన ఆనిందభు కహద. 
కనక బకతో లత త్నన (బగ్ఴింత్ణతు) కోర,్ తృ ింథి, తుజమ ైన ఆనిందభు అనబయించులా చువేలహడు గ్నక 
షవవో . 
 

శ్రీ వింకయుల లహయఖ్య – భింగ్ళ షవయూమ్ ఆతీమమమ్ యభానింద లక్షణమ్ షవవో . యభాత్ణమడు భింగ్ళ 
షవయూుడు. ఆతీమముడు. యభానిందభు ఆమన గ్ుణభు. కనక ఆమన షవవో . 
 

శ్రీ తియుతృహపణాఱయవయు – ధా కననలత ఆ అభాత్భూర్ోతు చ్ఽచాయ. ఇింక అయ చ్ఽున తిరుపకరనలేఴు. 
భయల థుతుతూ చ్ఽడతుచ్ుగ్ించ్ఴు. 
 

షనత్ణకభారీమభు – మత్ర న అనయత్ వయతి, న అనయత్ యజాధాతి, న అనయత్ వాణోతి, త్ద్ బూభా. 
థుతునిండి కననలత భయలలో, భనష చీదయథో , చీఴులత యనకతిండా ఉిండలేలో అథు యభానిందభు. 
యబభు. థాతుతు మిించినథుథీ లేద. 
 

బగ్ఴింత్ణతు యభానింద యబలక్షణభులన గ్ుర్ించి ఆఱయవయులత లెకకలేనతునస్హయుో  ఴర్ుించాయు. 
బగ్లహనడు ‘యణార ణామ్ యత్రమ్’, ‘భింగ్ఱయధామ్ చ్ భింగ్ళమ్’, ‘భింగ్ళమ్ యమ్’. 
 

శ్రీ చినమమానింద – షచిుథానిందభు బగ్ఴింత్ణతు త్త్వభు. అయబభులత ఆమన చీింత్ ఉిండజాలఴు. 
 

శ్రీ షత్యషింధ తీయా – ష అత్యనోమ్ అవో  ఇతి షకల థువ కహలేశణ ఴయోత్ ఇతి షవవో . షథా, బూత్, బయశయత్, 
ఴయోభాన కహలభులింద ఉిండులహడు షవవో . 
  
904. షవవోబుక్ 

- భింగ్ళభులన కహతృహడులహడు. 
- భింగ్ళభులన, ఆనిందభున అనబయించులహడు. 
- బకతో లచు భింగ్ళభులన, ఆనిందభున అనబయింజతములహడు. 
- బకతో లకత షఖ్భులతుచుులహడు. 

ఒిం షవవోబుజత నభః 
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బుజ్ - తృహలధాబయఴహాయయోః - తృహయౌించ్ట, యక్షిించ్ట, బుజించ్ట, అనబయించ్ట – ఇలా అధేక 
అరహా లతధానయ. 
 

శ్రీ బటటట ల లహయఖ్య – బుజ్ - యక్షిించ్ట, తృహయౌించ్ట. షయవమ్ ఏత్త్ షవవో  బునకిో - తృహలమతి ఇతి షవవోబుక్. 
బగ్లహనడు షకల యబభులన, బకతో లన యక్షిించ్న. బకతో లత భనషలో బగ్లహనతు అనబయించ్ట, 
అిందఴలో యభానిందభు తృ ిందట, త్థావరహ అధేక వేఴలత చుముట – ఇఴతూన కూడా బగ్ఴింత్ణడు 
యక్షిించ్న. 
 

తుయుకిో – తృహలధాత్ భింగ్ళషయ ఇఴ షవవోబుక్ చ్ ఇతి గ్భయణు. భింగ్ళభులతునింటితు కహతృహడున గ్నక 
ఆమనన షవవోబుక్ అతు కీర్ోింత్ణయు. 
 

శ్రీ ఫలథుఴ యథాయబూశణ కూడా ఇథు అయాిం చీతృహపయు. షవవో  - కఱయయణమ్ బునకిో - తృహలమతి షభరత్ిణామ్ 
ఇతి షవవోబుక్.  
 

శ్రీ వింకయుల లహయఖ్య – బుజ్ - అనబయించ్ట. త్థుఴ బునకో ఇతి షవవోబుక్, బకహో ధామ్ భింగ్ళమ్ షవవో  
బునకిో ఇతి లహ షవవోబుక్. షవమభుగహ భింగ్ళభులన అనబయించ్లహడు భర్ము బకతో లచు 
భింగ్ళభులన అనబయింజతములహడు షవవో బుక్. 
 

శ్రీ ఫలథుఴ యథాయబూశణ – షవమమ్ షవవో  బునకతో అనబఴతి ఇతి షవవోబుక్. 
 

శ్రీ షత్యషింధ తీయా – షవవో  షఖ్మ్ భోజమతి ఇతి షవవోబుక్. బకతో లచు షఖ్భులన బుజిం (అనబయిం) 
జతములహడు షవవోబుక్. 
 

905. షవవోదక్షణిః 
- త్న బకతో లకత భింగ్ళభులన దక్షిణగహ ఇచ్ులహడు. త్నకత క ైింకయయభు చుమడాతుకి థిఴయవరీయభు, వకిో 
మొదలెైనలహతుతు ఆణామయపణ అధే మజోింలో తుత్యభుకతో లెైన బకతో లకత దక్షిణగహ ఇచుులహడు. 
- భింగ్ళ షవయూభున ఴాథిితృ ిందలహడు. యబథాత్య ై ఴర్ిలతో లహడు. 

ఒిం షవవోదక్షణిామ నభః 
 

దక్ష్ - ఴాథౌి  - నెయుగ్ుట. దక్షిణ అనగహ ఫసృభతి, వకిో, స్హభయిాభు, ఴాథిి తృ ిందట అధే అరహా లతధానయ. 
 

శ్రీ బటటట ల లహయఖ్య – దక్షిణ అనగహ మజోమాగహదలలో ురణశిత్ణలకత ఇచుు ఫసృభతి. ‘షవవో ’ అనగహ 
‘భింగ్ళభు’న దక్షిణగహ ఇచుులహడు షవవోదక్షిణుడు. అధాయదన షవ-ర్చ్య అనగ్ుణమ్ థిఴయ వరయీ వకహో ాథ ి
షవవో  స్హవత్మ థాన థయీఘషణుర ఋతివగణయా థుమా దక్షణిా అషయ ఇతి షవవోదక్షణిః. బగ్లహనడు ‘థీయఘషత్రభు’ అధే 
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తుత్యమాగహతున తుయవశిషో ధానడట. అిందలో తుత్ణయలత, భుకతో లే ఋతివకతకలత. బగ్ఴింత్ణడు త్నన ణాన 
బకతో ల ఆనింథాతుక ై షభర్పించ్కోఴడమే ఈ మాగ్ింయొకక రయోజనిం. ఇిందలో బగ్లహనడు త్నన 
ణాన తుత్ణయలత, భుకతో ల కరయకత అర్పించ్కరింటాడు.  అింణు గహకతిండా ఆమన తుత్ణయలత, భుకతో లకత 
యదిషత్వభమమ ైన (ళహవవత్మ ైన, క్షీణత్ లేతు) థిఴయవరీయభున, భర్ము వకిో జాో ధాదలన  (షవవో ) 
రస్హథిస్హో డు. ఈ మాగ్ింలో బగ్లహనడు మజభాతు. ఆమన త్న ఋతివకతకలకత (తుత్ణయలకత, భుకతో లకత) 
ఇచుుథు దక్షిణ. కనక ఆమన షవవోదక్షిణుడు. 
 

వకహో ాథాయః రకాతిః షవవో  స్హవత్మథానిం చ్ దక్షణిా 
ఆణామయపణాఖ్యమాగత త్ణ మస్హయవో  షవవోదక్షిణః 
త్న క ైింకయయభు చుమడాతుకి త్గ్నటటఴింటి థిఴయవరీయభు, వకిో మొదలెైనయ ‘షవవో ’ అనఫడుణాయ. లహటితు 
‘ఆణామయపణ’ అధే మజోింలో తుత్య భుకతో లయన బకతో లకత దక్షిణగహ ఇచుులహడు షవవోదక్షిణుడు. (శ్రీక ైఴలయ 
స్హయది). 
 

శ్రీ ఫలథుఴ యథాయబూశణ ఇలాింటి అయామే చీతృహపయు. 
షవ-తుత్యమ్ దాభాథకిమ్ కఱయయణ యూణావత్ షవవో  ఇత్ణయచ్యణు 
స్హ దక్షణిా షవ-బకిో-షత్ర ఋతివగణయా థుమమ్ అషయ ఇతి షవవోదక్షిణః 
ఈ లహయఖ్య రకహయభు శ్రీల ైకతింఠభు, భర్ము ఆ యిందాభభునకత తుత్యభింగ్ళగ్ుణభులత ‘షవవో ’ 
అనఫడుణాయ. లహటితు మజోింలో దక్షిణగహ ఋతివకతకలకత ఇచుులహడు షవవోదక్షిణుడు. 
 

శ్రీ యశణు షసషరధాభ షత్సింగ్భు, ఢియో్ – మజోభులత చువేలహర్కి బగ్ఴింత్ణడు త్నఴింత్ణ దక్షిణగహ 
భింగ్ళభులత కూయుున గ్నక షవవోదక్షిణుడు. 
 

శ్రీ కాశుదతో్ బయథావజ కూడా ఇలాింటి అయాిం చీతృహపయు. షవవోభిః ఆశ్రరయ్ః దక్షమతి ఴయిమతి షవజధాధాన్ ఇతి 
షవవోదక్షణిః.  
 

శ్రీ వింకయుల లహయఖ్య – శ్రీ వింకయులత ఈ ధాభభునకత భూడు అరహా లత చీతృహపయు. 
 

(1) షవవోయూనణే దక్షణు ఴయిణు. దక్ష - ఴర్ిలతో ట. భింగ్ళషవయూుడైీ ఴర్ిలతో లహడు. త్న బకతో లకత 
భింగ్ళభుయౌచిు గ పగహ భాయించ్లహడు షవవోదక్షిణుడు. 
  
(2) షవవో  థాత్ణమ్ షభయి ఇతి లహ షవవోదక్షణిః. దక్షిణ - వకిో, ధ ైుణయభు. భింగ్ళభులన రస్హథిించు వకిో 
స్హభయిాభులత కలలహడు షవవోదక్షిణుడు. 
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(3) దక్షణి వఫద ఆయకహర్ణ ీఴయోణు, శ్రఘరమ్ షవవో  థాత్ణమ్ అమమేఴ షభయి ఇతి షవవోదక్షణిః. దక్షిణ - 
లేగ్ింగహ, ల ింటధే. బకతో లకత లేగ్ింగహ, ల ింటధే భింగ్ళభులన ఈమగ్యౌగ్నలహడు షవవోదక్షిణుడు. 
 

యతుకి శ్రీ వింకయులత  చీనపన రభాణభులత – 

 

షమరహథుఴ థుఴషయ వదిమతోు షయవవదిమాః. 
 

షమాణు షకలకఱయయణ భాజనమ్ మత్ర జామణు ుయుశః త్మ్ అజమ్ తుత్యమ్ ఴరజామి షమయణమ్ సరమ్్. 
ఎఴతుతు షమర్ించినింత్భాత్రించుత్ షకలయభాలత లభిస్హో యో, అటటఴింటి తుత్ణయడు, ళహవవత్ణడు అయన సర్తు 
వయణు తృ ిందత్ణధానన. 
 

షమయణాథుఴ కాశుషయ తృహషింఘాత్ ింజయమ్ వత్దా భదదమ్ ఆమాతి గర్య్వజరసణో మతా. 
శ్రీకాశుయభాత్ణమతు షమర్ించినింత్భాణరా న తృహరహశి అింణా కూడా (ఇిందర తు) ఴజరింణో కరటటఫడిన యవత్ింలా 
భుకకలెై తృత త్ణింథి. 
 

శ్రీ చినమమానింద – భింగ్ళభు అధేథి శ్రీభధానరహమణుతు షవయూభు. ఆమన త్న బకతో లన చుర్ త్న 
భింగ్ళగ్ుణభులన లహర్కి రస్హథిించ్న. 
 

శ్రీ లహవశఠ  – షవవోమ్ దక్షణు ఴయిమతి ఇతి షవవోదక్షణిః ఴయదసస్తో  భింగ్ళసషో ఇతి. ఆమన ఴయదసషోమే 
భింగ్ళసషోభు. ఆమన త్న బకతో లకత భింగ్ళభులన, ఴయభులన రస్హథిించి భింగ్ళభూర్ోగహ 
ఴర్ిలతో న. కనక షవవోదక్షిణుడు. 
  
 

   
 

(1) శీ్ర నయవింసన్ కాశుభాచార ్ఆింగో్ యచ్నకత ఇథ ిణలీతగ్ు అనలహదభు.  
(2) బగ్ఴథీగ త్ ళలో కభుల ణాత్పయయభు గీణానెరస్, గణయఖ్ూర్ రచ్యణనిండి.  
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అరౌదఃా విఔ ుండయ్ విచక్రీ విష్ఔీభయయరజితశ్సశనః వి|  
ఴఫదా తిఖః విఴఫాశషః విశిశియః విఴయవరీఔయః వి|| (97) 

 
 
 

 

 

906. విఅరౌదఃా 
రౌదభా  విఱేతువసడు. వితోౌభ యడు. 

ఒుం విఅరౌథర ావినభః 
 

యుదిర్ వి- విఅశీ్రష్మోచధే వి- ఏడుుట, విఅయచట. వియుద ావి- విరోదమతి విఇతి వియుద ావి- విఇతయుఱన విఏడ్పుంఙర వి(ఫదదిుంఙర) వి
ఱక్షణభ . విరౌదభా  వి- వియుదఖా ణభ , విక్ోఱక్షణభ . విబఖవసనడు విరౌదాడు విక్సడు విఖనఔ విఅరౌదాడు. 
 

శ్రీ విబటటు ఱ వివసయకయ వి– యమ ఴైవరయయऽనహ విఖ ణ విశ్రతయౌభనా విఅరౌదఃా. విబఖవసనడు విశరయవఴవయుడు. విఅయిధ  వి
చఱోతువసడు. విఔళ్యయణ విఖ ణ ఢుయడు. 
 

శ్సుంణ క్సయుం విబ జఖఴమనమ్ విదమధ బుం విశరయఴుం 

ష్శ్సవద యుం విఖఖనశదఽఴుం విమగేళయసుం విశ్రందుంఖుం వి..... 
అధే విద యనశ్లో ఔభ  విబఖవసనతు విశ్సుంతఖ ణశ్ తిణో విభృదఱళుత ుంథి. విబఖళుంత తు విశ్సుంతఖ ణుంనుండ్ విఔయుణ, వి
నాేభ వికా్సశితోస్ యి. 
 

శ్రీ విఔఽవసదత్ విబయథ వజ వి– యభశ్సుంత వితోౌభయ విశుందరసక్సయః. 
 

శ్రీ విష్.ష్. విరసభననజన్ వి– బఖళుంత డు విఅననయ విణరజశసణో వికా్సశిశ్ ధ ాగసతు విఆ విణరజశస విబఔ ్ ఱఔ  విఏభనతుాం వి
ఔవుుం విఔయౌగజుంచద. 
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శ్రీ విఴుంఔయుఱ వివసయకయ వి– అవస్ విశయవక్సభణరవన విథరవషసథరః విఅందవసత్ విఇతి విఅరౌదాః. విబఖవసనడు విఅవస్ వి
శయవక్సభ డు. విఅనగస విఆమన విక్ోయుక్ొనళఱసహనథి విఏభూ విఱేద. విక్సభభ  విఱేతుయెిడఱ విథరవవభ , విక్ోీధభ  వి
ఉుండళు. విఔనఔ విఆమన విఅరౌదాడు. 
 

రౌదభా  విభయడు విష్ధభ ఱ గసనుండున వి(1) విఔయమరౌదభా  వి(2) విరసఖరౌదభా  వి(3) విక్ోరౌదభా . విఈ విభయడు వి
రౌదభా ఱ  విఱేతువసడు విశ్రీషరజ. 
 

శ్రీ వియగ ధ ధ వితీయథ వి– యుదతి విఅధనే విఇతి వియుదమా్ వి- విదఃకమ్, వితజినఔణరవన వితతసుంఫుందిణ వత్ విరౌదమా్ వి
క్సభక్ోీ ద థ ివిదఃక వితోసధనమ్, వితదశయ విధ సహ్  విఇతి విఅరౌదాః. విక్సభక్ోీద దఱఙర విదఃకభ  వి(యుదభా ) విజతుుంచన. వి
అఱనుంటి విదఃకభ ణో విఏభనతభా  విశుంఫుంధభ  విఱేతువసడు విఖనఔ విబఖళుంత డు విఅరౌదాడు. 
 

శ్రీ విఫఱథరళ విష్థ యబయవణ వి– ఆనుందూయసణ వత్ విఅయుదాః విశానాభయరజ్ః. విబఖవసనడు వియభననుంద వి
శా్సుంతభయరజ్. విఅరౌదాడు. 
 

907. విఔ ుండయ్ 

- తుతయ విథివసయబయణభ ఱ ైన విఔ ుండఱభ ఱ  విధరజుంచినవసడు. 
- తోసుంకయభ  వి(జఞా నయోఖభ ), వియోఖభ  వి(ఔయమయోఖభ ) విఅన విర ుండు విఔ ుండఱభ ఱ గస విధరజుంచినవసడు. 
- శయయభుండఱ విశదఽఴభ ఱ ైన విఔ ుండఱభ ఱ  విధరజుంచినవసడు. 

ఒుం విఔ ుండయౌధ ేవినభః 
 

ఔ ుండఱభ ఱ  విఅనగస విఙెళుఱఔ  విధరజుంఙర విఆబయణభ ఱ . విఔరజసక్స విణ ఱతమా్ వితోసయత్ విఔ ుండఱమ్ విఔయమవవేునమ్ వి
(అభయక్ోఴభ  వి2.10.3) 
 

శ్రీ విబటటు ఱ వివసయకయ వి– మతోచిత వితుతయ విథిళయ విబయవణః విఔ ుండయ్. వితుతయథిళయబయవణభ ఱన వితనఔ  వితగజనటటో గస వి
ధరజుంచినవసడు విఔ ుండయౌ. విఇఔకడ విఔ ుండఱభ ఱ  విఅధేఔ విఆబయణభ ఱఔ  విశుంక్యతభ గస విఙెపఫడ్నష్. వి
ణారయఔుంగస విఙెతృసపఱుంటే విభఔయఔ ుండఱభ ఱ  విధరజుంచినవసడు విఔ ుండయౌ. 
 

శ్రీ విబఖళథ ాభననజుఱ  విఴయణ ఖతి విఖదయభ ఱో విబఖళుంత తు విఇఱన విళరజసుంఙ యు. వితుయతిఴమ విఓజవఱయ విక్రిటీ వి
భఔ ట విచడ ళతుంశ విభఔయ విఔ ుండఱ విగ రవైమేఔ విహాయ విక్యమయయ విఔటఔ విశ్రీళతస విక్ౌశ్ బ విభ ఔ్ విథ మోదయ వి
నణ ుంఫయ విక్సుంచీఖ ణ వినురసథ ివిఅరజభుత విథళియబయవణ!. 
 

శ్రీ వినభనమళ్యవయు వితియువ ైమోయ వి7.3.10, వి8.8.1ఱో విబఖళుంత తు విభఔయఔ ుండఱభ ఱ విళయసన విఉనాథి. విఅష్ విఎుంణో వి
శుందయుంగస వికా్సశిశ్  విఔదఱ త నాష్. 
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శ్రీ విఴుంఔయుఱ వివసయకయ వి– ‘ఔ ుండయౌ’ విఅుంటే వి‘శయపభ ’ విఅధే విఅయథుం విఔూడ  విఉనాథి. విఔ ుండఱనక్సయ విళుః విఅశయ విఇతి వి
ఔ ుండయ్. విచటటు క్ొతు విఉనా విథరషభ  విఔయౌగజనథి విఔ ుండయౌ వి(ఆభయక్ోఴభ  వివసయకనయనభ ). విశ్రీ విఴుంఔయుఱ  విఈ విఅయథుం వి
వసడుతూ, విశ్ేవ వియూ విందక్ విఔ ుండయ్ వి– అతు విఙెతృసపయు. విఆథిశ్ేవ తుయూుంఱో విఉనావసడు విఔ ుండయౌ. వి 
 

ఔ ుండయౌ విఅుంటే విఔరసస బయణుం విఅధే విఅయథుంఱో విఔూడ  విశ్రీ విఴుంఔయుఱ  విభరొఔ వివసయకయ వి(ర ుండు విఅరసథ ఱ ) విఙెతృసపయు. 
(1) విశయయభుండఱ విశదఽఴభ ఱ ైన విఔ ుండఱభ ఱ  విధరజుంచినవసడు విఔ ుండయౌ. విఆమన విఔ ుండఱభ ఱ  వి
శయుయతుళఱ  వికా్సశిశ్ ధ ాయి. 
(2) వితోసుంకయభ  వి(జఞా నయోఖభ ), వియోఖభ  వి(ఔయమయోఖభ ) విఅధేవసతుతు విఔ ుండఱభ ఱ గస విఙెళుఱఔ  వి
ధరజుంచినవసడు విఔ ుండయౌ. 
శ్రీ విరసద ఔఽవసశ్ససహ్  ివిందఖళతుం వి(12.11.12)నుండ్ విఉథ షరజుంఙ యు. 
బిబరజ్ వితోసుంకయమ్ వియోఖమ్ విచ విథరవో విభఔయఔ ుండఱే 
భ్యమ్ విదమ్ వియమేవ్యమ్ విశయవఱోక్సऽబముంఔయమ్ 

యభనత మడు వితోసుంకయభ న, వియోఖభ న వితన విభఔయఔ ుండఱభ ఱ గస విధరజుంఙ డు. విఫషామఱోఔమే విఆమన వి
క్ిరీటభ . 
 

(శ్రీ వినెభమరసజు విరసజఞరసళు) విరసజయోఖభ న విఔ ుండయౌతూఴక్ి్తు విమేఱకకఱ పటళఱన వితృ ుందఫడువసడు వియభనతమ వి
మఖ టఙరత వి‘ఔ ుండయ్’మనఫడెన. 
 

శ్రీ విశతయథరవో వివససహవ్ వి–  

ఔ డ్ వి- విథ హే వి- విదహ ుంచట వినుండ్ వి వి‘ఔ ుండ్’ విళచున. విఔ డ్ వి- వియక్షణే వి- వియక్్ుంచట వినుండ్ వి‘ఔ ుండ్’ విళచున. వి
ఉధ థిశతభా  వి(1.104) వి‘ఔఱశ్ఽ్ఴు’ వికా్సయభ  విఔ ుండ్ వి+ విఅఱ వి- విఔ ుండఱ. విఔ ుండఱమ్ విథ షో  వియక్షణమ్ వివస, విశ వి
అశయ విఅసహ్  విఇతి విఔ ుండయ్. విదహ ుంఙెడ్, వియక్్ుంఙెడ్ విఖ ణభ  విఔయౌగజనథి విఔ ుండఱభ . విఅఱనుంటి విఔ ుండఱభ ఱ  వి
ధరజుంచినవసడు వి‘ఔ ుండయ్’. విబఖళుంత డు విశఽషహుుంచిన విశయుయడు, విఅగజా వి– వీతుక్ి విదషన విఖ ణభ  వి(క్సఱ ుట), వి
యక్షణ విఖ ణభ  వి(జీళ వితృత వణ) విఉనాష్. విఅఱనగయ విబఖళుంత డు వియక్షణ వి(శఽషహుతృసఱన), విదషన వి(ఱమ) విఖ ణభ ఱ  వి
ఔయౌగజమ ధ ాడు. విఔనఔ విఆమన విఔ ుండయౌ. 
 

శ్రీ విశతయశుంధ వితీయథ వి– భఔయఔ ుండఱవసన్ విఔ ుండయ్. 
 

శ్రీ వియగ ధ ధ వితీయథ వి– ఔ ుండఱమ్ విదషనమ్ విఴతూా ణ మ్ విఅతోసమత్ విబళతి విఇతి విఔ ుండయ్. విఴత ాళుఱన విదహ ుంఙర వి
(ధ ఴనుం విఙరసే) వివసడు విఔ ుండయౌ. 
 

908. విచక్రీ 
చక్సీమ ధభ న విధరజుంచినవసడు. 
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ఒుం విచక్ిీణ ేవినభః 
 

97ళ విశ్లో ఔభ . వి908ళ విధ భభ . విచక్ర ీవి– విఅరౌదాః విఔ ుండయ్ విచక్ర ీవిష్ఔభీయయరజిత విశ్సశనః 
107ళ విశ్లో ఔభ . వి995ళ విధ భభ . విచక్ర ీవి– ఴుంకబఽనాుందక్ర విచక్ర ీవిశ్సయ్గధధ వ విఖథ ధయః 
ఇఱనుంటిథర విభరొఔ విధ భభ : వి 
45ళ విశ్లో ఔభ . వి417ళ విధ భభ . విశదయశనః వి– ఋత ః విశదయశనః విక్సఱః వియమషే్  విరజఖషీః 

శీ్ర విచఔీణ ్ ళ్యవయు. వి1825 విక్సఱు విచితాుం. విష్క్రనహడమ్ననుండ ్

శ్రీ విబటటు ఱ వివసయకయ వి– ణ దఽఴః విథివసయమ ధః విచక్ర.ీ విచఔభీ ళుంటి వి
థివసయమ ధభ ఱన విధరజుంచినవసడు విచక్ి.ీ విఇుంతఔ భ ుంద వి
‘ఔ ుండయ్’ విధ భభ ఱో విఅధేఔ విథివసయబయణభ ఱఔ  వి
శుంక్యతభ గస విఔ ుండఱభ ఱన విఙెనహపనటోే విఇుపడు విఅధేఔ వి
థివసయమ ధభ ఱఔ  విశుంక్యతభ గస విచఔభీ న విఙెతృసపయు. వి
ఇుంక్స విబఖవసనతు వితోౌుందయయభ  విఅధేఔ విథివసయబయణ వి
థివసయమ ధభ ఱణో విఎఱన వికా్సశిశ్ నాథో విశ్రీ విబటటు ఱ  వి
ష్ళరజుంఙ యు. వి107ళ విశ్లో ఔభ  వి995ళ విధ భభ  వి‘చక్ర’ీ వి
ష్ళయణఱో విశ్రీ విబటటు ఱ  విబఖళుంత తు విబఔ్యక్షఔతవభ న వి
ష్శే్వుంగస విష్ళరజుంఙ యు. విఇఱన విునయుక్ి్ విఱేఔ ుండ  వి
వసయకనయతుుంఙ యు. 
 

తుతయ విశదయశనః విశవబఽతయ వితాిబట వియక్షః విఅశయ విశ్లణిత విఔఱనమషహత విజఞవఱనుంచితమ్ విచఔభీనహ వితతెళై విఇతి విచక్రీ వి
(995ళ విధ భభ  వివసయకయ). విబఖవసనడు విశథ  విశదయశన విచఔభీ న విధరజుంచిమ ధ ాడు. విబఖళదభఔ ్ ఱ వి
ష్రోధఱ ైన విరసక్షశఱ వియఔ్ుంణో విఆ విచఔుీం వితడ్సహమ నాథి. విభరజమ  విఅగజా విజఞవఱఱ  వివ దజఱ ో తూ విఉనాథి. 
 

ఴయణ ఖతి విఖదయుంఱో విశ్రీ విబఖళథ ాభననజుఱ  విబఖళుంత తు విథివసయమ ద ఱన విఇఱన విళరజసుంఙ యు. వితోసవనయూ వి
అచిుంతయ విఴక్ి్ విఴుంక విచఔ ీవిఖథ ऽసహ విశ్సరస్గథ ివిఅశుంకయయమ వితుతయ వితుయళదయ వితుయతిఴమ విఔఱనయణ విథవిసయమ ధ! విఅతు. వి
బఖళుంత తు విథివసయమ ధభ ఱ విఖ రజుంచి విథిళయాఫుంధభ ఱఱో విఅధేఔ విాతోస్ ళనఱ ధ ాయి. విఆ విచఔుీం వి
బఖళుంత తు విఆబయణభ . వి విభరజమ  విశథ  విబఔ ్ ఱన విక్సతృసడడ తుక్ి విసహదధుంగస విఉనాథి. 
 

శ్రీ వివేఱ ఔ కడ విఔఽవసన్. విష్వ స  విశషశధా భ విఉధ యశభ  వి– చఔభీ  విఎుంనెయుభనన్ వియొఔక విష్శ్ేవమ ైన వి
చిషాభ . వి 
ందఖళతభ  వి8.20.30 వి– శదయశనమ్ విచఔీమ్ విఅశషయ విణరజ. 
రసభనమణభ  వి1.45.22 వి– ఴుంక విచఔ ీవిధరో విషరజః. 



శీ్ర విష్వ స  విశషశధా భ వితోత్ తాభ  వి- ష్ళయణ 

97ళ విశ్లో ఔభ  వి- వి5 విళ వినజేీ 

ష్వ స ురసణభ  వి5.30.22 వి– నభసే్  విచఔషీతోస్ మ. 
బఖళుంత డు విఖజయుందాతు వియక్్ుంచడ తుక్ి విచక్సీతుా వివసడ డు. విఔఽషసస ళణ యుంఱో విచక్సీతుా విఱ భనయుో  వివసడ డు. 
 

శ్రీ విఴుంఔయుఱ వివసయకయ వి– విశభశ్ విఱోఔ వియక్షణ యథమ్ విభనశ్ణ వతమఔమ్ విశదయశధ కయమ్ విచఔీమ్ విధణ ్  విఇతి విచక్రీ. వి
శభశ్ విఱోఔభ ఱన వియక్్ుంచటక్ ర విభనశస విఅధే వితతవభ  విఔయౌగజన, విశదయశనభ  విఅధే వినేయు విఔయౌగజన వి
చఔభీ న విధరజుంచినవసడు విచక్ి.ీ విశ్రీ విఴుంఔయుఱ  విష్వ స ురసణభ నుండ్ విఉథ షరజుంఙ యు. 
చఱ విశవయూమ్ విఅతయుంత విజవధే ుంతరజణ తుఱమ్ 

చఔయీూమ్ విచ విభధధధణర్  విష్వ స ః విఔరయ విసహథతమ్ 

చయౌుంఙర విశవందళభ  విఔయౌగజనథి, వివసమ ళుఔుంటె వివేఖభ  విఔయౌగజనథి, విభనశస వితతవభ  విఔయౌగజనథి వి(అనగస వి
తుఱఔడ విఱేతుథి, విఅనగస విఎుపడ వితియుఖ తూ విసహదధుంగస విఉనాథి) విఅయిన విచఔభీ న విష్వ స ళు వితన విఙరత వి
ధరజుంచిమ ధ ాడు. 
 

శ్రీ విఴుంఔయుఱ  విఙెనహపన విభరొఔ వివసయకయ వి. వి107ళ విశ్లో ఔభ ఱోతు వి‘చక్రీ’ విధ భభ నఔ  వి– శుంతోసయ విచఔమీ్ విఅశయ వి
ఆజామన విరజళయ్త విఇతి వివస. వి విశుంతోసయభధే విచఔీభ  విఇతతు విఆజాళఱో విరజబాభుుంచచనాథి. విఔనఔ విఆమన విచక్ి.ీ 
 

శ్రీ విఫఱథరళ విష్థ యబయవణ వి– చఔభీ  విఅుంటే వి‘సైెనయభ ’ విఅధే విఅయథుం విఔూడ  విఉనాథి. విఅభయక్ోఴభ  వి2.8.78 వి– 

ళయూదతిూ విఫఱుం విసెనైయుం విచఔుీం. వివసయకయ వి– చఔణర విషత్ు వియఫఱమ్ విఇతి విచఔమీ్. విఈ విఅయథుంఱో వి– విచఔమీ్ విఅరజభుత వి
సెైనయమ్ విఅశయ విఅసహ్  విఇతి విచక్ర.ీ విఆమనఔ  విఅరజభుతమ ైన విసైెనయభ  విఉనాథి విఖనఔ విఆమన విచక్ిీ. 
 

909. విష్ఔీభూ 

- గొప విరసఔభీభ  విఔయౌగజనవసడు 
- ణారయఔమ ై, వినెదా విఅడుఖ  వి(ద విష్క్యభ ) విఔఱవసడు వి(తాిష్ఔభీనళణ యభ ఱో). 
- తన విష్ష్ధ విఅళణ యభ ఱఱో విఎటిు వింేదభ ఱ న విఱేతువసడు. 
- వియక్్ుంచట విఅధే విష్శ్ేవమ ైన విఱక్షణభ  విఔఱవసడు. 

ఒుం విష్ఔీభుణ ేవినభః 
 

ఈ విధ భభ  విర ుండుభనయుో  విళశ్ ుంథి. 
9ళ విశ్లో ఔభ  వి– వి76ళ విధ భభ  వి– విష్ఔభీూ వి– విఈఴవరో విష్ఔభీూ విధతూవ విమదే వీ విష్ఔభీః విఔభీః 
97ళ విశ్లో ఔభ  వి– వి909ళ విధ భభ  వి– విష్ఔభీూ వి– విఅరౌదాః విఔ ుండయ్ విచక్ర ీవిష్ఔభీయయరజితశ్సశనః 
‘ష్ఔభీ’ విఅుంటే వి‘రసఔభీభ ’, వి‘నెదా విఅడుఖ ’ విఅధే వి విఅరసథ ఱ ధ ాయి. 
 

శ్రీ విబటటు ఱ వివసయకయ వి–  



శీ్ర విష్వ స  విశషశధా భ వితోత్ తాభ  వి- ష్ళయణ 
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76ళ విధ భభ  వి‘ష్ఔభీూ’ వి– ఇఙ ా వితాిషుంతఽ విశాక్ి్ విరజుంత ివిశవందళమ్ విఅశయ విఇతి విష్ఔభీూ. విఆమన విఇచాఔ  వి
ళయతిరయఔుంగస విఏథీ విజయుఖతూమతు విశవందళుం విఔఱ విరసఔభీశ్సయౌ వి‘ష్ఔభీూ’. వి 
 

శ్రీ విభద్ విశ్రీభ వసమ్ విఆుండళన్ వి– ఎఱనుంటి విఅళరోద ఱధ ైధ  విణరయౌఔగస విణొఱగజుంఙర వి‘ష్శ్ేవ విఔభీభ ’ విఔఱవసడు వి
‘ష్ఔభీూ’. 
 

శ్రీరసభ డు విశగీళీుతుణో విఇఱన విఅధ ాడు వి– 

నహశ్సఙ న్ విథ నవసన్ విమక్ాన్ విఽతవిసయుం విఙెైళ విరసక్షతోసన్ 

అుంఖ లయభనణరాణ విణ న్ విషధ యమ్ విఇచాన్ విషరజఖణేఴవయ 

ఒ వివసనయరసజఞ! విధేన వితఱచక్ొుంటే వినహశ్సచ విథ నళ విమక్ష విరసక్షశ విఖణ ఱన వివేతుధ ైధ  వివేయాౌక్ొనణో విధ ఴనుం వి
ఙరమఖఱన. 
 

తియువ ైమోయ వి5.10.1 వి– తూళు విజతుముంచిన విష్ధభ , వితూళు విడ్న విఔషసు ఱ , వితూళు విచనహన విభహ భఱ , వితూ వియ్ఱఱ , వి
తూళు విఙరసహన విఴత ాశుంహాయ వియ్ఱ, వితూళు వితృసుండళుఱ విఔాకనుండ్ విమ దధుం విఙరయిుంచిన వితీయు వి– ఇవేవీ విఎళరజక్ర విఅయథుం వి
క్సళు. 
5.10.2 వి– ననహపతుా వి(ధ ఖాజితి)తు వినెుండ ో డడుంక్ోశుం వితూళు విఏడు విఎదా ఱన విఅదు విఙరశ్సళు. వినహఱోవసతుగస వి
ఉనాుపడర వితూళు విఫక్సశయుతు విధధయు విఖఱథీసహ విళదిుంఙ ళు. 
5.10.3 వి– తయోౌగస వినటిుంచి విష్వు వితృసయ్మఫో యిన విూతన వితృసాణభ ఱ  వినయౌువేశ్సళు. వితూ విఎరఱతు విచితుా వితృసదుంణో వి
ఴఔటదశయుతు వితతుా విచుంతృసళు. 
 

909ళ విధ భభ  వి‘ష్ఔభీూ’ వి– గసుంభీరసయనఔూఱ విష్ఱనశః విష్ఔభీూ. వితన విగసుంభీయయభ  వి(రసఔభీభ )నఔ  వితగజన వి
థిళయఙరవుఱ  విఔఱవసడు విష్ఔభీూ. 
 

శ్రీ వినెరజమనళ్యవయు. వితియు వి5.4.6 వి– ధ  విబఖళుంత డ ! వితూ విథిళయ విరసఔభీ వియ్ఱఱనతుాుంటితూ విధ  విభధధపఱఔుంనైె వి
భ థిుాంచక్ొధ ాన. విఅష్ విగోడభూద విఫొ భమఱ ఱన విశపవుుంగస విఔననహశ్ ధ ాయి. 
 

శ్రీ విభద్ విశ్రీభ వసమ్ విఆుండళన్, విశ్రీ వియుంఖరసభననజ విభహాథరశిఔన్ వి– తన విరసఔభీభ నఔ , విశ్ౌయయభ నఔ  వితగజన వి
‘ష్ఔభీఖతి’ విఔయౌగజనవసడు వి‘ష్ఔభీూ’. 
 

తియుతృసపవ ై వి23 వి– యవత విఖ షఱో విళరసష క్సఱభ ఱో విచఱనభ ఱేఔ వియుుండ్ వితుథిుాంచచనా విసహుంషభ  విమేఱ క్ొతు వి
తీక్షణభ ఖ విచచి, వివసశన వివేమ  విజూఱ న విష్దయౌు, విఅతుావేుఱ విథొరజో , విదఱ ుక్ొతు, విఴరీయభ న విఅటటతుటట వి
జఞనహ, విఖరజిుంచి, విఖ ష వివ ఱ యౌక్ి విళచునటటో గస, విఒ విఅతసువప విశుంక్సశ్స! వితూళు వితూ విఅుంతఃుయభ నుండ్ విఅటోే వి
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వ ఱ యౌక్ి వివేుంఙరసహ, విభధధషయభ , విశ్ేవ్ీభ  విఅఖ  విసహుంహాశనభ న విఅదిషహ్ ుంచి, విమేభ  విళచిున విక్సయయభ న వి
రజశ్రయౌుంచి, విఔఽఙరమ వివేడుచధ ాభ  వి(చితఔాష్ విఆణరమా విణెఱ ఖ  విఅనవసదుం). 
 

అఱ విఇఱ విక్ొయౌచిన విచయణ ఱఔ  విభుంఖలుం 

ఆ విఱుంఔన విఖయయౌున విఅతిఫఱ నఔ  విభుంఖలుం వి 
ఴఔటదశయు విక్సల్ విరసచిన విమఴసహవక్ి విభుంఖలుం 

అశయదవమభ న విఅణచిన విఅడుఖ ఱఔ  విభుంఖలుం వి– తియుతృసపవ ై వి24 వి(చితఔాష్ విఆణరమా విణెఱ ఖ సేత). 

 
 

భహాఫయౌుయుంఱో విశీ్ర వితిషా్ఔభీనళణ య విశిఱపుం. విష్క్రనడమ్న విచితాుం. 
శ్రీ విశతయథరవో వివససహవ్ వి– ఔమీ్ వి- వితృసద విష్క్యనే వి- వినడచట, విఅడుఖ  వివేమ ట. విష్శివ్ః విఔీభ విఇతి విష్ఔభీః విశ విఅశయ విఅసహ్  వి
ఇతి విష్ఔభీూ. విఱేథ , విష్శివ్మ్ విఔీభణమ్ విఅశయ విఅసహ్  విఇతి విష్ఔభీూ. విష్శివుమ ైన విఅడుఖ ఱ  విఔఱవసడు వి‘ష్ఔభీూ’. 
ఋగయవదభ  వి1.22.17 వి– ఇదమ్ విష్వ స రజవచఔమీ ేవిణరదా  వితుదదర విదమ్ విశ-భయద భశయ వితృసగుం విశరయ. 
ఋగయవదభ  వి1.154.2 వి– మతోత యయువ  వితివా  విష్ఔభీణవే  విఅదకి్మ్త్ు విబ ళధ తు విష్శ్సవ. విఆమన విభయడు వినెదా వి
అడుఖ ఱఱో విశఔఱ విబ ళధ ఱ  విఇభుడ్మ ధ ాయి. 
 

శ్రీ విఴుంఔయుఱ వివసయకయ వి– శ్రీ విఴుంఔయుఱ  వి‘ష్ఔభీ’ విఅనగస వి‘దష్క్యభ ’ వి(అడుఖ ) విభరజమ  వి‘రసఔభీభ ’ విఅధే వి
ర ుండు విఅరసథ ఱన విఔయౌనహ వివసయకనయతుుంఙ యు. విష్ఔభీః విదష్క్యః విశ్ౌయయమ్ వివస, విదవమమ్ విచ విఅశ్వే విుయుషేంయయ వి
ష్ఱక్షణమ్ విఅశయ విఅసహ్  విఇతి విష్ఔభీూ. విష్ఱక్షణభ ఱ ైన వి(వేర ళరజక్ర విఱేతు) విదష్క్యభ  విభరజమ  విశ్ౌయయభ  వి
ఔయౌగజనవసడు వి‘ష్ఔభీూ’. 
 

శ్రీ విబఖళథ ాభననజుఱ  వి విఴయణ ఖతి విఖదయుంఱో విబఖవసనతు విఔళ్యయణ విఖ ణ ఱ విళయసనఱో విశ్ౌయయ విష్ఔభీనఱన విఔూడ  వి
ఙెతృసపయు. వితోసవందష్ఔ విఅనళతిక్సతిఴమ విజఞా న విఫఱ విఐఴవయయ వివీయయ విఴక్ి్ విణరజస్ వితోౌశ్రఱయ వివసతసఱయ విభనయాళ విఆయిళ వి
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తోౌహాయా వితోసభయ విక్సయుణయ విభనధయయ విగసుంభీయయ విఓథ యయ విఙ త యయ విసెైథయయ విదెయైయ విశ్ౌయయ విరసఔీభ విశతయక్సభ వి
శతయశుంఔఱప విఔఽతితవ విఔఽతజాణ థ ివిఅశుంకయయమ విఔళ్యయణఖ ణ విఖణౌగ విభహాయసళ!. 
 

శ్రీ వివేఱ ఔకడ్ విఔఽవసన్ వి– బఖళుంత డు వితన విబఔ ్ ఱఔ  వివసయు విఅడుఖఔ ుండ ధే, విఅుంత ఱేఔ ుండ , విశాిాుంచఔ ుండ , వి
ఆఱోచిుంచఔ ుండ  విఅధేఔ విళయభ ఱ  విఔ రజనహతోస్ డు. విఈ విష్వముంఱో విఆమన విఅళధఱ  విఱేతు, విఱోత  విణెయౌమతు, వి
అనుంత విభణిశుంనామ ైన వితోసఖయభ ళుంటివసడు. విఇఱన విఅళధఱ  విఱేఔ ుండ  విబఔ ్ ఱఔ  విళరసయౌఙరువసడు విఖనఔ వి
ఆమన వి‘ష్ఔభీూ’. 
 

శ్రీ విశతయశుంధ వితీయథ వి– ‘ఔభీభ ’ విఅనగస విణ యతభయభ . వి‘ష్’ విళయతిరయక్సయథభ  వితుచున. విష్ఔభీ వి- ణ యతభయభ  వి
ఱేఔ ుండుట. విఔభీః విణ యతభయమ్ విఅశయ విఅసహ్  విఇతి విఔభీూ, విన విఔభీూ విష్ఔభీూ, విశవ విఅళణ రయవ  విణ యతభయ వియహ త విఇతి వి
ష్ఔభీూ. వితన విఅళణ యభ ఱుంద విణ యతభయభ  విఱేతువసడు వి‘ష్ఔభీూ’. విఆమన విభననళయూుంఱో విఅళతరజుంచిధ , వి
ళరసషయూుంఱో విఅళతరజుంచిధ  విగసతు విఆమన విరజూయస వియభనత మడర. విఆమన విఖ ణభ ఱఱో విక్ొయళడునథరభూ వి
ఱేద. విఔనఔ విఆమన వి‘ష్ఔభీూ’. 
 

శ్రీ వితోసవభుథరశిఔన్. విఴయణ ఖతి విథీనహఔ వి(17ళ విశ్లో ఔుంఱో) విథీతు విఎుంనెయుభనన్ విఅళణ య వియషశయభ గస విళరజసుంఙ యు. 
 

శ్రీ వియగ ధ ధ వితీయథ వి– ఔభీ వి- వితు, విళఽత్ి, విక్సయయభ . విష్శివు ః విఔభీః వివసయతృసయః విఇతి విష్ఔభీూ. విష్శివుమ ైన వివసయతృసయభ  వి
(తు) విఔయౌగజనవసడు వి‘ష్ఔభీూ’. విజఖధ ాధడైెన విబఖవసనడు వితుయుంతయుం వితన విశఽషహుతృత వణ విఖ రజుంచి వి
తుభఖ ాడైెమ ుండున. విఇథి విఆమనఔ  విభనతామే విళరజ్శ్ ుంథి. 
 వి  
910. విఊరజితశ్సశనః 
- విఎళయూ విఉఱోుంఘ ుంజఞఱతు విఆజాఱతుచువసడు. 
- శీ్రతి, విశమఽత ఱే వితన విఆజాఱ గస విఔఱవసడు. 

ఒుం విఊరజితశ్సశధ మ వినభః 
 

ఉరి్ వి- విఫఱ వితృసాణనయోః వి- విఫఱయచట, విజీష్ుంచట. విఊరజిత వి- విఫఱమ ైన, వితియుఖ  విఱేతు. విశ్సస్ వి- విఅనశిషౌు  వి- వి వి
ఫో దిుంచట, వితృసయౌుంచట, విశరజఙరమ ట. విఅనశ్సశనమ్ వి- విఆజఞా నళయ్నమ్ విమశయ విశ విఊరజిత విశ్సశనః విష్వ స ః వి
అనతిఔభీణమీ వితుమభః. విఉఱోుంఘ ుంరసతు విశ్సశనభ  విఙరమ వసడు విఅయిన విష్వ స ళు విఊరజితశ్సశనడు. వి
ఆమన వితుమభభ ఱ  విఅతిఔభీుుంరసతుష్. 
 

శ్రీ విబటటు ఱ వివసయకయ వి– విష్రజుంచి విుయుందరసథ ివిఅఱుంగనయజాః విఊరజిత విశ్సశనః. విఫహాేముంథ ాదఱ  విఔూడ  విబఖళుంత తు వి
ఆజాన విఉఱోుంఘ ుంజఞఱయు విఖనఔ విబఖళుంత డు విఊరజిత విశ్సశనడు. 
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శ్రీ విఫఱథరళ విష్థ యబయవణ వి– విష్ద ివియుథ ా థ ివిఅఱుంగయ విఆజాణ వత్ విఊరజిత విశ్సశనః. 
 

శ్రీ వితియుభయఴమనళ్యవయు. విధ నమఖన్ వితియుళుంణ డ్ వి38 వి– విబఖవసనతు విఅభీషసు తుక్ి విష్యుదధుంగస విథరళతఱ ళయూ వి
ఔూడ  విఔతూశుం వివేఱా  విఔూడ  విఎత్ఱేయు. 
 

భీషసమద్ వివసతః విళణర, విభీషత థరతి విశయయః 
భీషసదగజా శ్ుేుందఴాు విభఽత యరసధ ాతి విుంచమేతి వి– విణైెత్రీయోతువత ్  

ఆమనుంటే విఉనా విబముంళఱోధే వివసమ ళు వివీశ్ ుంథి. విశయుయడు విఉదయితోస్ డు. విఅగజా, విఇుందాఱ  వితభ వినఱ  వి
ఙరతోస్ యు. విఐదళవసడైెన విమభ డు వియుఖ ఱ  వితీతోస్ యు. 
 

ఏతశయ వివస విఅక్షయశయ విశా్సశధ ేవిగసరజి  వి 
శయయచుందభాతోౌ విష్ధఽణౌ వితివ్తః 
ఏతశయ వివస విఅక్షయశయ విశా్సశధ ేవిగసరజి  వి 
గసరజి  విథ యవస విఽతవియయ విష్ధఽణర వితివ్తః వి– ఫఽషథ యణయక్ోతువత ్  

మనజాళఱ కయడు విఇఱన విఅధ ాడు. విఒ విగసరీి , విఆమనయొఔక వితియుఖ ఱేతు విశ్సఴనుంళఱోధే విఫషామ, విశయయ, వి
చుంథ ాదఱ  వితభ వితభ వితోసథ ధ ఱఱో విఉధ ాయు. విబయభు, విఆక్సఴభ  వితభ వితభ వితోసథ ధ ఱఱో వితుయౌచిమ ధ ాయి. 
 

శ్రీ విఴుంఔయుఱ వివసయకయ వి– శీ్రతి విశమఽతి విఱక్షణమ్ విఊరజితమ్ విశ్సశనమ్ విఅశయ విఇతి విఊరజిత విశ్సశనః. విశీ్రత ఱ న, వి
శమఽత ఱ న విబఖవసనతుయొఔక విఫఱమ ైన విశ్సశనభ ఱ . విఔనఔ విఆమన విఊరజిత విశ్సశనడు. విఇుందఔ  విశ్రీ వి
ఴుంఔయుఱ  విఙెనహపన విభానణభ  వి–  

శీ్రతి విశమఽతి విభమ వైసऽజయా విమసే్  విఉఱోుంగయ విళయ్ణర 
ఆజఞా ఙరా ద ివిభభ విథరవష విభదభక్ో్ ऽనహ విన వివ ైవసళః 
శీ్రత ఱ , విశమఽత ఱ  విధ  విఆజాఱ . వివసతుతు విఉఱోుంఘ ుంచినవసడు విధ ఔ  విఴత ాళు. విఅటటళుంటివసడు విధ  విబఔ ్ డైెధ  వి
గసతు వితుజమ ైన వివ ైవసళుడు విక్సద. 
 

శ్రీ విచినమమననుంద వి– బఖళుంత తు విశ్సశనభ నఔ  విభునహాయిుంుఱ  విఱేళు. వితుఫుంధనఱ  విఱేళు. 
 

911. విఴఫదా తిఖః 
భనటఱఔ  విఅుందతువసడు. వివసఔ కఙరత విగసతు, వి విభనశఙరత విగసతు విఙెపరసతువసడు. 

ఒుం విఴఫదా తిగసమ వినభః 
 

ఴఫామ్ విఅతిఖచాతి వి- వివసచమ్ విఅతిఔభీయ విళయ్ణర విఇతి విఴఫదా తిఖః. విభనటఱఔ  విఅతీమ ైనవసడు వి‘ఴఫదా తిఖః’. 
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శ్రీ విబటటు ఱ వివసయకయ వి–  

అనుంత విజిహవేన విఅనుంణరన, విఅనుంతశ్సక  ః విఆభనాయిెైః వి 
తోసక్ాత్ విశయశవణ య విచ విదయుథ యష విభహ భన విఴఫదా తిఖః 
అనుంతమ ైన విధ ఱకఱ నా విఅనుంత తు వి(వేయి విధ ఱకఱ నా విఆథిశ్ేవ తు) విఙరత విగసతు, విఅనుంత విశ్సకఱ నా వి
వేదభ ఱళఱన విగసతు, వితోసక్ాత ్  విశయశవతిఙరత విగసతు విళరజసుం వివీఱ గసతువసడు. విఅనుంత విఔళ్యయణఖ ణ విశుంనాడు. వి
వసతుఱో విక్ొథాి విందగసతుా విభనతమేా విభీవ మడు విశ్రీష్వ స శషశధా భుంఱో విక్రరజ్ుంఙ డు. 
 

 

శ్రీ వినభనమళ్యవయు. వితియువ ైమోయ వి2.5.8 వి– ఆమన విఴక్ి్, వితోౌుందయయభ , విఖ ణభ ఱ , వివ ైబళభ ఱ , వియ్ఱఱ  వి
అనుంతభ ఱ . విఆమన విమ డఱో విత ఱసహభనఱయేి విఆమన వియమేఴవయణ వతుక్ి విఋజుళు. విధేన విఅనబష్ుంచిన వి
ష్వమనతుా విభనటఱఱో విఎఱన విఙెపన? విఆమన విభషణ వతుా విభనటఱఱో విఙెపఖఱవసర ళర రధ  విఉుంటే వి
మాతిాుంచుండ్. 
తియువ ైమోయ వి8.5.4 వి– తూ విఔయుణ యారమ ైన, విణరధ ఱూరయ, విశమోమషనయఙర విఔనాఱ  విధ  విభనశసన వితుుంనహవేశ్సయి. వి
తృసఱఔడయౌ విభధయఱో వితూళు విళయుంచిన విశుందయదఽశ్సయతుా వితఱచక్ొనాుడెఱనో  విధేన విఆనుందయళశ్రడధయణ న. వి
ఈ విఅనబవసఱన విధేన విభనటఱఱో విఙెపఱేన. 
 

శ్రీ విఴుంఔయుఱ వివసయకయ వి– ఴఫాళాఽత్ి విహతే ధ మ్ విజఞణ యథధీ మ్ విఅశుంబవసత్ విఴఫేాన విళఔ ్ మ్ విఴఫదా తిఖః. విఆమనన వి
భనటఱఱో విళరజసుంచడ తుక్ి విఅతోసధయభ . విఔనఔ విబఖళుంత డు వి‘ఴఫదా తిఖః’. విఇుందఔ  విశ్రీ విఴుంఔయుఱ  వి
ణైెత్రీయోతువత ్ నుండ్, విష్వ స ురసణభ నుండ్ విఉథ షరజుంఙ యు. 
ణైెత్రీయోతువత ్  వి2.3 వి– మణో వివసఙర వితుళయ్ధే్ , విఅతృసాయ విభనతోస విశష. విఆమనన విళరజసుంజఞఱఔ విభనటఱ  వి
వ నథియుఖ ణ యి. విఆమన విభనశఔ  విఅుందరసడు. 
ష్వ స ురసణభ  వి1.17.22 వి– విన విఴఫా విగోచరో విమశయ వియోగజ విదరయమమ్ వియుందమ్. విభనటఱఔుందతు విఆమన వి
యభదభ న వియోఖ ఱ  విద యతుుంత యు. 
 

శ్రీ విచినమమననుంద వి– వివేదభ ఱ  విశతయభ న వితుయవచిుంఱేళు. విష్ళరజుంఱేళు. విక్యళఱుం విశతయుంవ ైు వి
చనెడణ యి. విశ్సఴవతమ ైన వియభశతయభ  వివేదభ ఱఔ  విఅతీతమ ైనథి. విభనశ, విఫ థిధఱఔ  విఅుందజఞఱతుథి. 
 

912నుండ్ 945ళయఔ  ధ భభ ఱన శ్ర ీబటటు ఱ  ఖజయుందమాోక్షభ  యుంగస వసయకనయతుుంఙ యు. 
 

912. విఴఫాశషః 
- ఆయ్ధ దభ న విఆఱక్ిుంచవసడు. విఅశపవుమ ైన వినహఱ ు వి(ఖజయుందాతు విభృయ)న విఔూడ  విశహ ుంచవసడు. 
- (ఴఫాభ ఱ ) వివేదభ ఱ విఅరసథ తుా విఅుంగీఔరజుంచవసడు. వివేదభ ఱయొఔక విణ తపయయభ , వివేదతోసయభ  విణ ధే వి
అయినవసడు. 
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ఒుం విఴఫాశహామ వినభః 
 

ఴప్ వి- విఆక్ోీశ్ే వి- విఫదధణో విఅయచట, వితిటటు ట. విఉణ థి విశతభా  వి(4.97) వి‘శ్సశనహందయమ్ విదథ ధయ’ వికా్సయభ  వి‘ఴప్’ఔ  వి
‘దన్’ వితాయమభ  విఙరరజస్ే వి‘ఴఫా’ విఅళుత ుంథి. విఅనగస విఆక్ోీశిుంచట. విశహ్ వి- విభయషణే వి- విశహ ుంచట. 
 

శ్రీ విబటటు ఱ వివసయకయ వి– శ్రీ విబటటు ఱ  విఈ విధ భభ న విఖజయుందాతు విఆయ్ధ దభ  వియుంగస వివసయకనయతుుంఙ యు. వి
శ్రక్ాయదఱ  విశపవుుంగస విభనటదో డఱేళు విఖనఔ వివసతు వినహఱ ు విఅశపవుమ ైనథి. విఅశపవు విఴఫదా ధ మ్ వితియశ్సుభనహ వి
ఆయ్ఴఫామ్ విఅతి విందయభుళ విశషణర విఇతి విఴఫాశషః. విఅశపవుుంగస విఉనా(ఖజయుందాతు) విఆయ్ధ దభ న విష్తు విఆ వి
నహఱ ున వినెదా విందయుంగస వి(ఎుంణో విభ కయమ ైన విఫదధయతగస) విసవఔరజుంచినవసడు విఴఫాశషృడు. విఅుందక్య విఆమన వి
సహరజక్ిుం విజ పఔ, విఴుంకచఔమీ ఖభ ుం విజయథోయి విశుందిుంఔ, విఖజయుందాతు విఔ మనయయౌుంచి, విశుంయుంబుంణో, వి
ఖజతృసాణ ళధధణ సహ యైెి వివేుంఙరసెన. విఆ విఖజయుందాతు విధధటననా విఔ విూళు విఙ ఱ న విఅతతు విబక్ి్ విణెఱడ తుక్ి. 
అతిద యభువసऽశపవుుం వితియశ్సుుం విఴఫాభననరజ్జుం 

శషణర విమః విఴఫాశషః విళశవరోస  విభనయుత్భ 

శ్రక్ాయదఱ విందవ విశపవుుంగస విఉుండద. విఅుందఙరత వితోసభననయ విభననళుడ్క్ి విఅథి విణెయౌమద. విఅటటళుంటి వి
ందవన విఔూడ  విఆఱక్ిుంచవసడు విఴఫాశషృడు. విఈ విధ భభ  విఅషసు క్షరజ. విఉత్భమ ైనథి. విఒుం విఴఫాశహామ వినభః. వి
(శ్రీ విక్ రళఱయతోసయది). 
 

శ్ర ీతృత తన విందఖళతభ . విఖజయుందా తు విఆయ్ధ దభ . 
 

ఱనవొక్ికుంతమ  విఱేద, దైెయయభ  విష్ఱోఱుంఫయెియ, ఫదాణుంఫ ఱ న్ 

ఠసళుల్ విదనెపన, భయయు విళఙెు, దనళున్ విడసెసన్, ఴభీుంఫయెియడ్న్, 
తూవే వితప వితుత:యుం విఫెరఖ, భతుాుంుందఖ న్ విథీనతున్, 
రసవే విఈఴవయ! క్సళవే విళయద! శుంయక్్ుంు విబథ ాతమక్స! 
 

ష్నదట విజీళుఱ విభనటఱ  
చనదట విచనరసతుఙోటో విఴయణ యుథ ఱ విక్ో 
మనదట వినహయౌచిన విశయవభ  
ఖనదట విశుంథరషభయెియ విఖయుణ వసరీథ! 
 

ఒ విఔభఱన్! వియోళయద! వియో వితాిక్ష విష్క్షదయ! విఔ  
యోయ విఔష్ వియోగజళుందయ! విశఖ ణోత్భ! వియో విఴయణ ఖణ భరస 
ధధఔష! వియో విభ తూఴవయ విభధధషయ! వియో విష్ుఱంాదళ! విరస 
వే విఔయుణిుంవే వితఱవే విఴయణ రజధతు విననా విగసళవే. 
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శ్ర ీవిశతయథరవో వివససహవ్ వి– ఴఫాభ  విఅుంటే విభుంచి విభనట విక్సళచున, విఙెడు విభనట విక్సళచున. విశ్రీ వివససహవ్ విఈ వి
ధ భుంఱో వి‘ఴఫా’ విఅుంటే వి‘తిటటో ’ విఅధే విఅయథుం వితీశక్ొధ ాయు. విక్షభన విష్బయవ విశఔఱశయ విఱోక్య, విశయవమ్ విక్షభనవసన్ వి
శషణర విక్షభనమనమ్. విబఖవసనతు విక్షభనఖ ణుం విక్సయణుంగసధే విఴత ాళుఱ వితిటటో  విఔూడ  విబరజతోస్ డు విఖనఔ వి విఆమన వి
‘ఴఫాశషః’. విశ్రీరసభ తు వి‘క్షభమన వితవీ విశభః’ విఅతు విళరజసుంఙ యు. విబఖళుంత తు విఈ విక్షభనఖ ణమే విష్వ స బఔ ్ ఱఱో వి
తోసతివఔఖ ణుంగస విశాుటభ్త ుంథి. 
 

శ్రీ విశతయశుంధ విమతిరసజ వి– విబఽగసవథ ివిబఔ్ఔఽత వితయినయూ విఴఫామ్ విశషత విఇతి విఴఫాశషః. విబఽఖ ళు విళుంటి విబఔ ్ ఱ  వి
ఙరసహ విఅళభననభ ఱన వి(దవణభ ఱన) విశహ ుంచినవసడు విఴఫాశషృడు. 
 

శ్రీ విఴుంఔయుఱ వివసయకయ వి– శరయవ వివథే ః విణ తపరయయణ వితమేళ విళదత్ు విఇతి విఴఫాశషః. విశఔఱ వివేదభ ఱ  వితోసయభ గస వి
ఆమనధే విఙెుపన విఖనఔ విఆమన విఴఫాశషృడు. 
 

శయవశయ విఙ షుం విషఽథశితుాష్షతు  విభత్ః విశమఽతి విజఞా న విభతృత షనుం విచ 

వేథెఴైు విశర రవయషమళే వివేథోయ వివథే ుంతఔఽథరవదష్థరళ విఙ షమ్ వి– గీత వి15.15 
శభశ్ వితృసాణ ఱ విషఽదమభ ఱఱో విఅుంతరసయభుగస విఉనావసడన విధేధే. విధ నుండ్యేి విశమఽతి, విజఞా నభ , వి
అతృత షనభ  వి(శుంథరషభ న విణొఱగజుంచట) విఔఱ ఖ చనాష్. వివేదభ ఱ విథ వరస విణెయౌసహక్ొనదగజనవసడన విధేధే. వి
వేథ ుంతఔయ్న, వివేదజాుడన విఔూడ  విధేధే. 
 

శ్రీ విచినమమననుంద వి– వేదభ ఱథ వరస వితనన విాఔటిుంఙర విఅళక్సఴుం విఔయౌపుంచినవసడు వి‘ఴఫాశషః’ 
 

913. విశిశియః 
- (ఖజయుందాతు విక్సతృసడడ తుక్ి) విఅతి వివేఖుంగస విళచిునవసడు. 
- తన విబఔ ్ ఱ విణ తమాభ ఱన విచఱనో రయువసడు. 

ఒుం విశిశిరసమ వినభః 
 

ఴఴ వి- విుో త విఖణౌ వి- విదఔ ట, విగ ుంత ట. విఉణ థి విశతభా  వి(1.5.3) వికా్సయభ  వి‘ఴఴ’ఔ  వి‘క్ియచ్’ వితాయముం విఙరరజస్ే వి
‘శిశియః’ విదుం విళశ్ ుంథి. విఴఴతి, విశ్రగరమ్ విఉత పఱయ విఖచాతి విఇత విశిశియః. వివేఖుంగస విదఔ తూ వివ ళ్లో వసడు విశిశియుడు. 
 వి 
శ్రీ విబటటు ఱ వివసయకయ వి– ఆయ్ విఴఫా విఴళీణ నుంతయమ్ విఅతి వితవయమన విఖతః విశిశియః. విఖజయుందాతు విఆయ్ధ దభ  విష్తు విఅతి వి
తవయగస విఅతతుతు వియక్్ుంచడ తుక్ి వియుఖ ఱ  వితీసహనవసడు విశిఴయుడు. విఇుందఔ  విశ్రీ విబటటు ఱ  విఉథ షరజుంచినథి వి– 

శీ్రణ వ విచఔఖీథ ధయః, వితోసతుాధయమ్ విఔఱపమనభనశ వితసహమన్ విశయసహ. విఖజయుందాతు విఆయ్ధ దుం విష్నగసధే వి
శ్రీభధ ారసమణ డు విఴుంకచఔఖీథ ద రజయైెి విఅతివేఖుంణో వి విఆ విశయశళదాఔ  విళఙ ుడు. 
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ఈ విగటదు తుా విఅధేఔ ఱ  వివసయకనయతఱ , విఔళుఱ  విష్ష్ద ఱ గస, వియభణీముంగస విళరజసుంఙ యు. విబఖళుంత డు వి
శ్రీభహాఱక్్మ విఅభమవసరజక్ి విఔూడ  విఙెపఱేదట. విఖయుడుతు వివేఖుం విఙ ఱదతు విణ ధే విఖయుడుతు విఙరత విధరజుంచి వి
శయశసళదాఔ  వివ ళ్యాడట. 
 

తియుభృయ వి2.3.9 వి– ఖయుడుతునైె వివేుంఙరసహ, విచక్సీమ ధుంణో విభృశయౌతు విరజభనరజు, విఖజయుందాతు వియక్్ుంచినవసడు. 
 

శిరిమ వితియుభడల్ వి– ధ రసమణ ! విభణిళణ స ! విఅనుంత విఴమధ ! విధ  విఇఔకటోన విణొగజుంచ. విఅతు విఖజయుందాడు వి
భృయనెటటు క్ొనగసధే విబఖవసనడు విభృశయౌనైె విక్ోనహుంచి, విశయశసళదాఔ  వియుఖ ఱ  వితీసహ, విచఔుీంణో విభృశయౌతు వి
ర ుండుగస వికుండ్ుంచి, విఖజయుందాతు విక్సతృసడ డు. 
 

శ్రీ విఔఽవసదత్ విబయథ వజ వి– ఴఴతి, విదా తమ్ విఖచాతి విశవజధ ధ మ్ విఅళధ మ విఇతి విశిశియః. వితన విబఔ ్ ఱన వి
యక్్ుంచడ తుక్ి విఅతివేఖుంగస వివ ళ్లో వసడు విశిశియుడు. 
 

శ్ర ీతృత తన విందఖళతభ  వి– బఖవసనతు విణొుందయతృసటట. 

అఱ వివ ైఔ ుంఠ విుయుంఫ ఱో వినఖరజఱో విధ భయఱ వితోౌధుంఫ  విథ  
ఱ విభుంథ య విళధ ుంతరసభఽత విశయః వితృసాుంణరుందక్సుంణోఱో 
తపఱ వియయుంఔ వియభనష్ధధథి విమఖ  విధ నా విాశనాుండు విష్ 

షవఱ విధ గయుందభా  వి'తృసహ  వితృసహ ' మన విఖ మనయయౌుంచి విశుంయుంభియైెి 

 

సహరజక్ిుం విజ పడు ఴుంక విచఔ ీవిమ ఖభ ుంజయథోయి విశుందిుండర 
రజవసయుంఫ న విజీయ విడబఖాతిుం విఫతుాుం విడ ఔరజసక్సుం 

తయ విధభుమఱోభ  విజఔక విధొత్డు విష్వసదతృత ా తిథత విశ్రీ విఔ ఙో 
రజ విఙరఱనుంచఱమ ైన వివీడడు విఖజ వితృసాణ ళధధణ సహ యైెి. 

శ్రీ విఴుంఔయుఱ వివసయకయ వి– శిశియభ  విఅుంట ేవిచఱోతు విఋత ళు. విశ్రీ విఴుంఔయుఱ  విఈ విఅయథుం వితీశక్ొధ ాయు. విణ తమానభి వి
తతృస్ ధ మ్ విష్ఴభీ వితోసథ నణ వత్ విశిశియః. విణ తమాభ ఱన విచఱనో రయువసడు విశిశియుడు. విణ భ ఱ  విభయడు వి
ష్ధభ ఱ . 
(1) విఆద యతిమఔ విణ భ ఱ  వి– థైెళభ ఙర విఔఱ ఖజయమఫడరష్. 
(2) విఅదింౌతిఔ విణ భ ఱ  వి– అగజా, విళయద, విబయఔుంుం విళుంటిష్. 
(3) విఅదిథైెష్ఔ విణ భ ఱ  వి– అఱశతవభ , విఔటభ , విఅఴదీధ  విళుంటిష్. 
ఈ విభయడు వియక్సఱ విణ భ ఱన విచఱోఫయఙరవసడు విశిశియుడు. 
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శ్రీ విచినమమననుంద వి– శుంతోసయుం విఅధే విఅగజాఱో విక్సఱ త నావసరజక్ి విచఱోతు విష్శ్సీుంతి విశథఱభ  విశిశియుడు. 
 

శ్రీ వివససహవ్ వి‘వేఖుంగస వివ లళాట’, వి‘చఱోతు విఋత ళు’ విఅధే విర ుండు విఅరసథ ఱన విఔయౌతృసయు. విశక్సఱుంఱో విఋత ళుఱ  వి
భనయుశ్  విజీళుఱ విభనఖడఔ  విఆద యమ ైనవసడు విశిశియుడు. 
 

శ్రీ విఫఱథరళ విష్థ యబయవణ వి– దఽషసు భనతఃా విణరషసమ్ విశుంణ మ్ వితుళయ్మతి విఇతి విశిశియః. విబఖళుంత తు వి
దయశనభనతభా నధే విబఔ ్ ఱ విశుంణ భ ఱ , విఔవుభ ఱ  విదయభఖ న విఖనఔ విఆమన విశిశియుడు. 
 

914. విఴయవరఔీయః 
- ఆయు్ ఱన వియక్్ుంచడ తుక్ి, విదవ ు ఱన విశిక్్ుంచడ తుక్ి విఙరత విుంఙ మ ధభ ఱన విధరజుంచినవసడు. 
- శుంతోసయుఱఔ  విభనమన వి(చీఔటితు) విఔయౌగజుంఙరవసడు. విజఞా నఱఔ  విభనమ విఆళరజుంచఔ ుండ  విఙరతోస్ డు. 
- అుందయఔ  విష్శ్సీుంతి విశభమభ గస విరసతాితు విఔయౌగజుంఙరవసడు. 
- రసతాి విశభముంఱో విచఱోతు విచుందకా్ియణ ఱ వియూుంఱో వికా్సశిుంఙరవసడు. 
- తన విఴత ాళుఱఔ  విష్ధ ఴనుం విఔయౌగజుంఙరవసడు. 

ఒుం విఴయవరఔీరసమ వినభః 
 

ఴఽ వి- విహ ుంతోసమనమ్ వి- విఫదదిుంచట, వికుండ్ుంచట, విచుంుట. విఴ వి+ వివవయచ్ వి(తాయమభ ) వి- విఴయవరజ వి(ఉణ థి వి
శతభా  వి2.122). విఔయః వి- విఙరత విఆమ ధభ ఱ  విధరజుంచినవసడు. 
 

శ్రీ విబటటు ఱ వివసయకయ వి– శ్రీ విబటటు ఱ  విఖజయుందమాోక్షభ  వియుంగస వివసయకయన విక్ొనతోసగజుంఙ యు. విహ ుంతోసయ విష్థ రజణ ీవి
ుంఙ మ ద ీవిఔరయ విఅశయ విఇతి విఴయవరఔీయః. విబఖవసనడు విఖజయుందాతు విక్సతృసడడ తుక్ి విళచిునుడు విఆమన వి
ఴయవరీఔయుడు. విుంఙ మ ధభ ఱనగస వితృసుంచజనయభ  వి(ఴుంకభ ), విశదయశనభ  వి(చఔభీ ), విక్ౌమోదక్ి వి(ఖద), వి
శ్సయ్గభ  వి(ధనశస), వినుందఔభ  వి(కడిభ ). 
 

శ్ర ీతృత తన విందఖళతభ  వి– విశ్రీభహాష్వ స ళు వివుేంఙరసహన విష్ధభ  
 

ఇటటో  విబఔ్జనతృసఱన విరసమణ ుండున, తుఖిఱ విజుంత  విషఽదమనయష్ుంద విశదన శుంసహథత ుండున వినఖ  వి
ధ రసమణ ుండు, ఔరజఔ ఱేుంద ావిష్జఞా నహత విధ ధ ష్ధ విథీధ ఱనుంఫ  ఱనఔరజసుంచి, ఱక్మమక్సుంణ  విష్ధధదుంఫ ఱుం విదతుష్ వి
తోసయౌుంచి, శుంబభాుుంచి, థిఴఱ  వితురీక్్ుంచి, ఖజయుంద ావియక్ాయతవుంఫ  వినుంగీఔరజుంచి, తుజ విరజఔయుంఫ న విభయఱ 

నళధరజుంచి, ఖఖనుంఫ న విఔ దిభుుంచి, వేుంఙరమ  వినుపడు 
 

తనవ ుంటన్ విసహరజ, ఱచిు వివ ుంట వినళరోధవసాతభ న్, థ తు వివ  
నకన విఫక్ముందాడు, వసతు వితృ ుంతన విధన: విక్ౌమోదక్ర విఴుంక విచ 
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ఔ ీవితుక్సముంఫ న, ధ యదుండు, ధవజితూక్సుంత ుండు విథ  విళచిురొ 
మయన వివ ైఔ ుంఠుయుంఫ నుం విఖఱ ఖ వసరసఫదఱగోతృసఱభ న్. 
 

తదనుంతయుంఫ విభ కనయష్ుంద విభఔయుంద విబిుందశుంథోష విరజవయుందభనధ నుంద థిుంథిుంథియ విమఖ  వి
నయియుంథిరసథరష్, గోష్ుంద విఔరసయష్ుంద విశభనఔఽవయభనణ శుంవసద విఙరఱనుంచఱయైెి వితృత ళుచ. 
 

తన వివేుంఙరమ  విదుంఫ  వినేరొకన డధ థ విస్  ివిజధ ఱనభ ల్ 

ష్ధ ధధ, భ ర చుఱ  విభ ర చిుయౌుంచిరో వికఱ ల్ వివేద విాుంచుంఫ ఱన్, 

దనజఞతూఔభ  విథరళణ నఖరజనైె విదుండెణ్ెధధ, బఔ ్ ఱుం 

ఖతు విచక్సీమ ధడు విడరడ్ విచుడతు విథిక్సకరజుంచిరో విదయినల్. 
 

అతు విష్తరజకుంచచ........ 
ష్నవీదిుం విజనథరయ విగసుంచి వియభయుల్ విష్వ స న్ విశరసరసతి విజీ 

ళనశుంత్ి వితురసఔరజవ స  విఖయుణ ళరజథవ స  వియోగీుంద ావిషఽ 
దవన విళరజ్వ స  విశహ వ స  విబఔ్జనఫఽుంద వితృసాబవసఱుంఔరజ 
వ స  వినవోఢోఱోశ విథిుంథిరస విరజచరజవ స న్ విజివ స  విరోచివ స న్. 
 

ఇటటో  వితృ డఖతు 

చనథెుంఙెన్ విగనడఱోవసడె, షరజజిుం విఖుంటిరయ విఱక్్మ? ఴుం 

క వితుధ దుం విఫథె, వి చఔ ీవిభఱోథె, విబ జుంఖధవుంసహమ న్ వివసడె విఔ ీ

నాన విధేణెుంఙె వినటుంచ వివేఱ పఱ  వినమోధ రసమణ యేితి వితు 

శవనఱ ై విభృర క్ికరజ విభుుంట విషసహ్దయళతోసథ ళక్ికీ్ిుం విజక్ికీ్ిన్. 
 

శ్ర ీవిఴుంఔయుఱ వివసయకయ వి– వి(అభయక్ోఴ వివసయకనయనభ . విఴఽణ మనమ్ విచక్షుంసహ విఇతి విఴయవర.ీ విజీళుఱ విచున వి
భయసహవేసేథి విఴయవరజ.) విశ్రీ విఴుంఔయుఱ  వి‘ఴయవరజ’ విఅనగస వి‘రసతాి’ వి విఅధే విఅయథుంఱో వివసయకనయతుుంఙ యు. విరసతాితు వి
ఔఱ ఖజయసేవసడు విఴయవరీఔయుడు. విఅుంధక్సయభ  విఅజఞా నభ న విశచిుంచన. వితోసుంతోసరజఔ విజీళుఱఔ  విఆతమజఞా నభ  వి
అుంధక్సయభమభ  వి(అుందరసతుథి, విక్సనరసతుథి) విఅయిన విఴయవరజ. విభరజమ  విజఞా నఱఔ  విశుంతోసయమే విఔ విచీఔటి వి
(వ లారసతుథి, విక్ోయరసతుథి). విఈ వియఔుంగస విశ్రీభధ ారసమణ డు విఴయవరీఔయుడు. విశుంతోసయుఱఔ  విఅష్దయన వి
ఔభ మఔ ధేఱన విఙరసహ వితన వితణ వతుా వివసరజక్ి విణెయౌమతూమడు. విఆమధే విజఞా నఱఔ  విభనమ విఆళరజుంచఔ ుండ  వి
ఙరతోస్ డు. విఇుందఔ  విశ్రీ విఴుంఔయుఱ  విగీత వి(2.69)నుండ్ విఉథ షరజుంఙ యు. వి 
మన వితుశ్స విశయవబయణ ధ ుం వితతోసయుం విజఞఖరజ్ విశుంమభూ 

మతోసయుం విజఞఖతీి విబయణ తు వితోస వితుశ్స విఴయణో విభ ధేః 
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తుతయజఞా నశవయూ వియభననుందతృసానహ్ముంద విసహథతజాాుడైెన వియోగజ విమేఱకకతుమ ుండున. విఅథి విఇతయ వితృసాణ ఱ  వి
అతుాుంటిక్ి విరసతాిణో విశభననభ . వినఴవయమ ైన వితృసాుంచిఔ విశకతృసానహ్ క్ ర వితృసాఔ ఱనడుచ వితృసాణ ఱతుామ న వి
మేఱకకతుమ ుండున. విఅథి వియభనతమ వితతవభ ధ రిగజన విభ తుక్ి వి(భనన విశ్రఱ నఔ ) విరసతాిణో విశభననభ . వి 
క్సఫటిు విశుంతోసయుఱ  విఅజఞా నుంణో వితుదతాృతయో విక్సఱభ , వియోగజ విజఞా నశభ తృసయినఔ  విమేఱకకతు విఉుండర విక్సఱభ  వి
ఔటే. విఅుందఙరతధే వియమేఴవయుడు విశుంతోసయుఱఔ  విఅజఞా నభ , వియోఖ ఱఔ  విజఞా నభ  విఇతోస్ డు. 
 

శ్రీ విరసద ఔఽవసశ్ససహ్  ివి– ఖఱ  వియజోఖ ణభ న వి(క్ిమీనతతపయతన), విరసతాి విశభముం వితమోఖ ణభ న వి
(క్సయయహీనతన) విశచిుంచన. విఈ విఖఱ  విరసతాి విభనయుపఱ  విభన విజీష్తభ నఔ  విగొప విశదతృసమభ ఱ . వి
అతుా విశభశయఱ  విష్శమరజుంచి విభనుం విరసతాివేల విష్శ్సీుంతి వితృ ుందళచున. విజఞా తుక్ి విఖటిశభముంఱో విఔూడ  వి
(రసతాిళుంటి) విశా్సుంతత విఱభిశ్ ుంథి. విక్సతు విఅజఞా తుక్ి విరసతాి విభనతమేా విఆ విశా్సుంతత విఱభిశ్ ుంథి. విఇఱన విష్శ్సీుంతిక్ి వి
అళక్సఴుం విఔయౌపుంఙరవసడు విఴయవరీఔయుడు వి(ఴయవరజ-రసతాి). 
 

శ్రీ విఔఽవసదత్ విబయథ వజ వి– ఴయవర ీవితుశ్స విఱోఔష్శ్సీ భథ యిన్, వితశయ విఔయః విశుంతృసదఔః విఇతి విఴయవరఔీయః. విఅుందరజక్ర వి
ష్శ్సీుంతి విశభముంగస విరసతాితు విఔయౌగజుంఙరవసడు విఴయవరీఔయుడు. 
 

శ్రీ విశతయశుంధ వితీయథ వి– ఴయవరజ వి- విరసతాి. విఔయః వి- విక్ియణభ ఱ . విఴరసవమనమ్ వి- విరసణౌా , విఔయః వి- విక్యిణ  వి విమశయ విచుంథ ా యిత వి
యూనణే విఇతి విఴయవరఔీయః. విరసతాివేలఱ వివ ధ ాఱ విఅధే విచఱోతు విచుందకా్ియణ ఱ వియూుంఱో వికా్సశిుంఙరవసడు విఴయవరీఔయుడు. 
 

శ్రీ వియగ ధ ధ వితీయథ వి– ఴయవరజ వి- విహ ుంశ, విధ ఴనభ . విఔయః వి- విఙరమ వసడు. విఴయవర ీవి- విహ ుంతోస, వితమ్ విఔరోతి విఇతి వి
ఴయవరఔీయః. వితన విఴత ాళుఱఔ  విధ ఴనుం విఔయౌగజుంఙరవసడు విఴయవరీఔయుడు. 
 

(1) విశీ్ర వినయసహుంషన్ విఔఽవసభనఙ రజ విఆుంఖో వియచనఔ  విఇథ ివిణఱె ఖ  విఅనవసదభ . వి 
(2) విబఖళథీి త విశ్లో ఔభ ఱ విణ తపయయభ  విగీణ నెాస్, గోయకూర్ విచాయణనుండ్. వి 
 
 

శ్రీ విణ లాతృసఔ వినదెతియుభఱనఙ యుయఱ  వి– శ్రీ వివేుంఔటఴేవయ విళచనభ ఱ  
ఖయుడధవజఞ! వియిేభతు విఙెనెపడ్థి వితూ విాందళుంఫ ? వితూ విధ భి విఔభఱభ నుం విఫ టెునట విష్రజుంచి విభూ విభహ భుం విథెయౌమ వి
ఴఔ ్ ుండు విగసడట! విధ ధ  వివేదుంఫ ఱ వితూ విభహ భఱ  విఙెుపనట; వితూ విభయరజ్ విఔడ విఖ రత ుం విగసనళట! వియష్చుందాఱ  వితూ వి
నమనుంఫ ఱట; వితూమతృసయ విణరజో విభహ భుంఫ  విఱ రుంఖఱేయట! విఇుంథ ాథి విథరళతఱ  వితూ విమనజఞా ద యుఱట; వి
యొక్ొకఔకభనరన వితూణో విగజతుసహ వితుధ ాథిరజుంచఱేఔ వితూ విఴయణుంఫ  వివేడుక్ొుందయట! విుంచభహాబయతుంఫ ఱ  వితూ వి
ాఔఽతిఖ ణుంఫ ఱట; వితూ విశవందళుంఫ  విఅటిుష్ విమతు విణెఱ జఞఱళట! విశభ దాుంఫ  వితూ వితృసనపట; వితూ విఖ ణుంఫ ఱ వి
ఱోణెరుంఖళట! విభ నఱ  విబళథీమ విశవయూ విశచఔ వివసదఱట; వితూ విభనమ విథ టధధయట! విచరసచయ విజఖత ్  వితూ వి
శఽషహుమట; వితునాుం విజూనహ విఙెపధధదట! విధ  విఴక్ి్యిెుంత? విధేధ ుంత? విధే వితూ విశ్రీతృసదుంఫ ఱ  విఖతిమతు విమ ుండగస వితూవే వి
దమదఱుంఙెదళు విగసఔ! విశ్రీ వివేుంఔటేఴవరస! 
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అఔీ యః నఴేఱో దక్షో దక్షణిః క్షబృణమాం ళయః |  
యదవతతమో యతబమః ుణయఴళీణకయీతనః || (98) 

 
 
 

 

 

915. అఔీ యః 
- ఔీయుడె కసతులసడె (ఖజ ాందర తు యక్షిాంఙటఱో). 
- అలసతకసభ డఖ ట ఙీత కరీధభ  ఱేతులసడె. ఔనఔ కరీయయభ  ఱేతులసడె. 

ఒాం అఔీ రసమ నభః 
 

ఔఽత్ - చీదధే - కాండిాంఙట. ఉణమథి శతరభ  (2.21) ‘ఔఽణీఙఛః ఔీ  ఙ’ రకసయభ  ఔఽత్ + యక్ (రతయమభ ) 
నాండి  ‘ఔాయః’ ళఙున. ఔీయుడె కసతులసడె అఔీయుడె. 
 

యౕీ బటటట ఱ లసయకయ – బఖళాంతేతుఱో ఔీయత ఱేద. తనటో ఎాంణో అరసధాం ఙీవహన రసళణ డె మ దధాంఱో 
అఱవహతృతో యనుడె రసగళుడె రసళణ తు శాంషర ాంఙఱేద. యళసీాంతి తీవహకొతు భయుధమడె యభమతు 
మ దధయాంఖాంనాండి ాంనహలేళసడె. 
 

ఇఔ ఖజ ాందర శాంయక్షణ యవమాంఱో – ఖజ ర జిగయీషమా ఔయవ్థైయనహ ఆమ ది ః గసీ షభనహ ఝ టితి అఔఽతతలసన్ 
అఔీ యః. బఖళాంతేడె ఆమ దమఱు ఔయౌగ  ఉననటికీ, లాంటధే బశయౌతు ఙాంఱేద. భ ాందగస ఖజరసజున, 
బశయౌతు ఔడమ డెడ ఔు ఱాగసడె. అటికీ బశయౌ తన టటట న యడనాందన బఖళాంతేడె తన ఙకసీతున 
బశయౌన్  రయోగ ాంఙమడె. అథి ఔడమ కరీయయాం ఱేఔుాండమ థమతుతు ఔకయసర  కాండిాంఙమడె. యౕీ బటటట ఱు 
ఉథమషర ాంచిన ళలో ఔభ  – 

గసీ షఖీశతమ్ ఖజ ాందరమ్ ఙ తాం గసీ షమ్ ఙ జఱాఴమాత్ 

ఉజజయౘయ అరమమేాణమమ తయయస భధశదనః 
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అరమేమాతేమడి న భధశదనడె బశయౌ ధోట చికకకన ఖజ ాందర తు, భర మ  బశయౌతు 
జఱాఴమాంనాండి న్ కెణమత డె. 
 

యౕీ ఴాంఔయుఱ లసయకయ – అలసత  శభశత కసభణమవత్ కసభ అభాలసథళీ, తయసమత్ కరీ యయమ్ అశయ న అవహత  ఇతి 
అఔీ యః. బఖలసనడె అలసత  కసభ డె. అతున కరర ఔఱ తీర నలసడె ఖనఔ ఆమనఔు ఇాంఔ కరర ఔఱు 
ఉాండళు. కరర ఔఱు ఱేతుఙోట కరీధభ , కరీయయభ  ఉాండళు. ఔనఔ ఆమన అఔీయుడె. 
 

యౕీ రసదమఔఽవుళసవహత  ి– శియణయఔయుతు ళధ శభమాంఱో బఖళాంతేడె కరతృసతున ణిచిున్టటట ఔుధమనడె. రయోౘదతు 
ఙడగసధే ఔయుణమనేరభభూర త అమాయడె. యదధశతవభూర త అయన యౕీధమయవహాంషృడె ఔీయుడె కసధేయడె. 
 

యౕీ ఫఱథీళ యథమయబూవణ – తృసాండళ క ోఴ కసయఔమ్ దరసవశమ్ న ఔఽతలసన్ ఇతి అఔీ యః. తృసాండళుఱఔు 
ళనలసశ శభమాంఱో దరసవశడె క ోఴాం ఔయౌగ ాంఙమడె (థరర థి అక్షమతృసతరన ణొయౌచిలేవహన తయులసత 
దరసవశడె తన యవయఖణాంణో భోజధమతుకెై లఱళాడె). అయధమగసతు దరసవశతు యక్షిాంఙతులసడె అఔీయుడె. 
 

యౕీ తృతో తన భాఖళతభ  – యౕీభయౘయవేు ళు భఔర తు శాంషర ాంచిన యధభ .  
 

అమయళశయాంఫ న ఖ ాంజర ాందరతృసఱన తృసయళఴయాంఫ న థీళణమనభయసకయాంఫ  ఱాంగీఔర ాంఔ, భనశసభాన శాంఙమయుాండి , 
తృతో య తృతో య, కొాంతదయాంఫ న యాంయభాయ ఙఔీాంఫ నాంఫో ఱె ఖ యు భఔయ ఔుయయ బౄన బృథనాంఫ  , కకనన ర ాందర తు 
భాాండమగసయాంఫ నాంఫో ఱె శవఙఛ ళయ ఔఙఛాంఫ  , భాఖయళాంతేతు భాఖదీమాంఫ నాం ఫో ఱె శరసఖ జీళనాంఫ  , 
ల ఔుాంఠుయాంఫ నాంఫో ఱె ఴాంక ఙఔీ ఔభఱాఱాంఔఽతాంఫ  , శాంయసయఙఔీాంఫ నాంఫో ఱె దవాందవ శాంఔుఱ ాంఔ శాంకీయుాంఫ   
యొు నాంఔజాఔయాంఫ ుఁ ఫొ డఖతు. 

ఖజ ాందర తు యక్షణ – 1910 కసఱు చితరాం. యకనీడమిానాండ ి
 

ఔయుణమవహాంధడె ళౌర  లసర ఙయభ న్  కాండిాంగస ఫాంన్ శ 

తవర ణమఔాంనహత బూబృఙఔీభ  భషో దయథివశపయౌాంఖ ఙఛటా 
ర బూణమాంఫ య యఔీభ న్  ఫషృయధ ఫరయౘమాండభాాండ ఙఛటాాం 

తయ తుయవఔీభ  ఫాయౌణమఖిఱ శదమాంధ ఴుఔీభ ాం జఔీభ న్ . 
 

ఇటటో  ాంచిన. 
అాంభోజాఔయ భధయ నతన నయధమయయౌాంఖన కీీడధమ 
యాంబ ాండి న లఱుాంఖ రేతు ఙిఱు లసయన్  ళచిు తూటన్  ఖ బ ల్  
ఖ ాంబ దమవనభ ణో గొఱాంఔుళు ఖఱాంఔాం ఫొ ాందగస జొచిు ద 

యౖసట ాంభోళర త ళవహాంఙ ఙఔకటికక డమమాంఫో య షఽథీవఖమ ై. 
 

బూభాంఫ   తఱ దర ాంచి తృసర ణభ ఱ ఫాన్ాం జఔీ భాయ కకీమన్ 

శేభక్షమమధయ థీషభ ాం జకకతళధేయభ ాందర శాంథహషభ ాం 
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గసభ కరీ ధన గ షభ న్ ఖయటి యఔత యసర ళ గసషాంఫ  తు 

వసమోణమసషభ  యత థమషభ  జమయౕీ మోషభ న్ గసీ షభ న్. 
 

ఇటటో  తుబృవ శయశనాంఫ న శదయశనాంఫ  భఔర  తఱ దర ాంఙ నళశయాంఫ న. 
 

భఔయ బఔటి యయ జొఙిున 

భఔయభ  భరియొఔటి ధనద భాటటన డమగెన్; 

భఔరసఱమభ న థిర గెడె 
భఔయాంఫ ఱు ఔయమరసజు భరళున ఔర గెన్. 
 

తభభ ాం ఫావహన రోశిణీ యబ కకీమన్ దర ాంచి శాంయసయద: 
కభ  యడకకనన యయఔత చితేత తు ఖతిన్ గసీ షాంఫ  టృట థిు, తృస 
దభ  ఱఱాో ర ు, ఔర ణ కసయబ డె య ాందయయాంఫ ణో ధొన్, శాం 

బరభథమళసఔర ణీ ఔరోజిఝత శదమాంబయససాన యళసీాంతేడి . 
 

ూర ాంఙిన్ షర  తృసాంఙజనయభ  ఖఽతృసాంభోరసయ య జనయభ న్ 

బూర దమవన ఙఱాఙయ్ఔఽత భయౘబూత రఙి తనయభ న్ 

యసరోథమయవహత రభాఙకకత యజధమయథి రసజనయభ న్ 

దరీబూత యననథి నయభ న,  తుయౄధ తథివవణి సనయభ న్. 
 

మ యవ్న్ తుయజయదాందబ ల్,  జఱయుయౘమోదాంఫ ఱ ె లసమ ళుల్ 

థిర గెన్ ఫ ళువఱ లసన జఱుో  ఖ ర వ్న్, థీలసాంఖధమ ఱాశయభ ల్ 

యగెన్, థిఔుకఱమాంద జీళజమఴఫదదమవనభ ల్ తుాండి, యస 
ఖయ భ తృ్ ాంగె దయాంఖ ఙాంబిత నభోఖాంగస భ కాాంభోజమ ై.  
 

916. నఴేఱః 
- భధోషయమ ైన యౄభ  ఖఱలసడె. 
- భఽదభధయ శవభాళభ ఖఱ కసయుణయభూర త. 
- శఽఴహటతు అధేఔ యదమఱుగస యబజిాంచినలసడె. 
- యుదర డె ఆమనటో బఔుత డె. 

ఒాం నఴేఱామ నభః 
 

యౕ ీబటటట ఱ లసయకయ – శాంబరభాత్ ఆమ దమమ ధ శరగ్ బూయౖసాంఫయ యభణీమః నఴేఱః 
 
తవరసతిఴమతః రత  శరఖూూయౖసాంఫయ శాందయః 
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ఖజ ాందర యక్షమ శభయ ేయోऽయ  నఴేఱ శమఽతః 
ఖజ ాందర తు యక్షిాంఙీ శాంయాంబాంఱో తవర త ఖతిన లలైతేనన యౕీభయౘయవేు ళు ధర ాంచిన ఆబయణమఱు, 
ూఱభాఱఱు, ళయసత ా ఱు అతూన ఙిథిర తృతో య ఉధమనయ. అఱాాంటి వహైతిఱో అతిశాందయాంగస, భధోషయాంగస 
ఉననాందన ఆమన నేఴఱుడె. (యౕీకెైళఱయయసయది) 
 

యౕీ నభామఱళవయు. తియుల మోయ 3.5.1 – కొఱనఱో ణమభయూళు ణిాంఙతేనన ఖజ ాందర డె బశయౌ టటట ఱో 
చికసకడె. అఱాాంటి ఖజ ాందర తు ళదదఔు నఱోతు మేగాంఱా ఉనన యౕీఔఽవేు డె బఔతళయదడి  ళడిళడిగస ళఙముడె. 
 

ఖజ ాందర తు యక్షణఔు తవయడెతేనన బఖళాంతేతుకీ, ‘నేఴఱః’ ధమభభ నఔ శాంఫాంధాం ఏబృటి? ఇాందఔు 
యౕ ీఔఽవున్ ఙినహన యళయణ – ఆననడి న తన బఔుత తు యక్షిాంఙడమతుకక యౕీథీళుడె ళడిళడిగస ళశత ధమనడె. తన 
బఔుత తు కసతృసడడాంఱో ఆమనఔు ఎాంణో శాంణోవాం ఉననథి. భర మ  ఆ లేఖాంఱో ఆమన ళయసత ా బయణమఱు ఙిథిర  
ఉధమనయ. బఖళాంతేతు యసతునధయాంళఱన ఆ ళయసత ా బయణమఱఔు అాందాం ళశత ననథి (ళయసత ా బయణమఱ ళఱన 
ఆమనఔు అాందాం రసద). 
 

యౕీ తృతో తన భాఖళతభ  
యనయదిాం జనథీయ గసాంచి యభయుల్ యవేు న్ శరసరసతి జీ 

ళన శాంతిత  తురసఔర వేు  ఖయుణమళర ైవేు  యోగీాందర షఽ 
దవన ళర తవేు  శశివేు  బఔతజనఫఽాంద తృసర బలసఱాంఔర  
వేు  నలోఢహఱోశ థిాంథిరస ర ఙర వేు న్ జివేు  రోచివేు న్. 
 

ఇటటో  తృ్ డఖతు 

ఙనథిాంఙిన్ గనడఱోలసడి, షర జజాం ఖాంటిర  ఱకి్షమ? ఴాం 

క తుధమదాం ఫథి,  ఙఔీ భఱోథి, బ జాంఖధవాంవహమ న్ లసడి ఔీ 

ననన ధేణిాంఙి నటాంఙ లేఱుఱు నమో ధమరసమణమయేతి తు 

శవనఱ ె బొకకకర  బృాంట షవహత  దయళయసై ళకకీకకాం జకకీకకన్. 
 

యౕీ ఴాంఔయుఱ లసయకయ – ఔయమణమ, భనయస, లసఙమ, ళుయౖస ఙ ళలబనణమవత్ నఴేఱః. బఖలసనతు ఙీతఱు, భనశస, 
భాటఱు, యౄభ  అతూన యభణీమమ ైనయ ఖనఔ ఆమన నేఴఱుడె. 
 

యౕీ రసదమఔఽవుళసవహత  ి– ూళుళఱె శతిమ తతతు, ఔయుణమూర తమ ైన షఽదమభ , భాటఱు, ఙీతఱు ఔఱలసడె 
నేఴఱుడె. 
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యౕీ చినమమానాంద – బఖలసనడె అనాంత దమాయదరభూర త. ఆమన షఽదమాం బఔుత ఱయెడ నేరభ, 
య ఔుభాయయాంణో త్ృ ాంగ  త్ృ యఱుతేననథి. బఔుత ఱు ఆమన యక్షణ కొయఔు బొఔకగసధే ఆమన లసర తు ఐశిఔ 
ఫాందమఱనాండి యభ ఔుత ఱన ఙీయసత డె. 
 

యౕీ లసవహవఠ  – నహశ్ - అళమలే - ఏయడెట. నహాంఴతి, అళమమ్ ఔరోతి, ఇతి నఴేఱః. బఖళాంతేడె శఽఴహటతు అధేఔ 
భాగసఱుగస యబజిాంఙమడె. ఉథమషయణఔు ఴరీరసతున అళమలసఱుగస యబజిాంఙమడె. నక్షతర భాండఱభ న అధేఔ 
ఖషీ నక్షణమర దఱుగస యబజిాంఙమడె. కసఱభ న క్షణమఱు, తుభ యౖసఱు, గాంటఱు, థిధమఱు, శాంళతసరసఱుగస 
యబజిాంఙమడె.  ఔనఔ ఆమన నేఴఱుడె. 
 

యౕీ శతయశాంధ తీయై – -ఈఴ-ఱ - నేఴఱ. ఈఴమ్ - యుదరమ్, ఱాతి - బఔతణీవన ఖఽయౘు తి, ఇతి ఈఴఱః, తృసతి ఇతి ః, 
ఴు అయ  ఈఴఱఴు ఇతి నేఴఱః. యుదర తు తనఔు బఔుత తుగస ఔయౌగ నలసడె భర మ  ఆమనన యక్షిాంఙలసడె 
నేఴఱుడె. 
 

917. దక్షః 
- దవట ఴఔుత ఱన లేఖాంగస యౄుభాులసడె. 
- ఖజ ాందర తు యక్షణ కొరఔు తవర తఖతితు ళచిునలసడె (దక్ష్ - యౕగాొర ై). 
- ఖజ ాందర తు యక్షణ కొరఔు తవర తఖతితు ళఙీు ఴకకత ఔయౌగ నలసడె (దక్ష్ - ఴకకతళసయ్). 
- యఴవయౄాంఱో రళఽదధ డి నలసడె (దక్ష్ - న్యుఖ ట). 
- శఽఴహట , తృసఱన, ఱమభ  కసయయభ ఱఱో తుుణ డె అయనలసడె (దక్ష్ - ధ ుణయభ ). 
- ఴతరే ళుఱన ధమఴనాం ఙీవేలసడె (దక్ష్ - శిాంశనయోః) 

ఒాం దక్షమమ నభః 
 

45ళ ళలో ఔభ . 424ళ ధమభభ . దక్షః – ఉఖఃీ శాంళతసరో దక్షో యళసీమో యఴవదక్షణిః 
98ళ ళలో ఔభ . 917ళ ధమభభ . దక్షః – అఔీ యః నేఴఱో దక్షో దక్షణిః క్షబృణమాంళయః 
‘దక్ష’ అాంటే న్యుఖ ట, లేఖభ గస తు ఙీమ ట, ళఽథిధ  ఙిాందట, ఴకకత ఔయౌగ మ ాండెట, ఫాదిాంఙట ళాంటి 
అరసై ఱుధమనయ. 
 

యౕీ బటటట ఱ లసయకయ –  

45ళ ళలో ఔాం. 424ళ ధమభభ . దక్షః – ఈ ధమభభ న యౕీ బటటట ఱు యౕీ ఔఱాకాళణమయభ  యాంగస 
లసయకాయతుాంఙమయు. దశయ ళద ీదక్షణ ీ- యౕగకొసర ీఇతి దక్షః.  అతి లేఖాంగస దవేట ఱన శాంషర ాంఙీలసడె దక్షుడె. 
ఔయౌక. 
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ఈ ధమభభ నఔు యౕీ ఴాంఔయుఱు ఙినహన ఔ అయైాం – శయవ ఔరసమణ ిక్షిరమ్ ఔరోతి లస దక్షః. అతున నఱ అతి 
లేఖాంగస ఙీవేలసడె దక్షుడె. అాందక  బఖళాంతేతు ఖ ణఖణమఱ ళయునఱో ‘శాంఔఱభాణీరణ’ అధే యళేవాం తయఙ 
ఔతుశత ాంథి. 
 

98ళ ళలో ఔాం. 917ళ ధమభభ . దక్షః – క్షిరమ్ ఆఖాంణమ దక్షః. ఖజ ాందర తు నహఱుు యతు అతి లేఖాంగస ళచిునలసడె 
దక్షుడె. ‘దక్ష’ అనగస ‘యౕగకొసరీ’ అనన భాలసతున న్ఔుక అనలసదఔుఱు ఖశీిాంఙమయు. 
 

యౕీ ఫఱథీళ యథమయబూవణ – శమఽతిభాతరః తవయమా ఖతలసన్ ఇతి దక్షః. బఔుత ఱు శమర ాంచినాంతధే లాంటధే 
ళఙీులసడె దక్షుడె. 
 

యౕీ ఔఽవదతత  బయథమవజ ఔడమ ఇథీ అయైాం ఙితృసయు. దక్షణ ీ- యౕగొణమమ్ ఔుయుణ ీశవజన అళధ ేఇతి దక్షః.  
913ళ ధమభభ  ‘యయయః’ఔు, భర మ  917ళ ధమభభ  ‘దక్షః’ఔు ఔడమ యౕీ బటటట ఱు ‘ఖజ ాందర తు ఆయతధమదాం యతు 
లేఖాంగస ళచిునలసడె’అధే అయైమే ఙితృసయు. అయణీ (1) రెాండె అరసై ఱు ఔటి అయధమ, ధమభభ ఱు లేయు 
ఖనఔ ునయుకకత థహవాం ఱేద. (2) యౕ ీఴాంఔయుఱు ఔడమ 917, 918 ధమభభ ఱు ‘దక్షః’ భర మ  ‘దక్షిణః’ ఔు క  
యధమ ైన అయైాం ఙితృసయు. ఇఔకడ ఔడమ ధమభభ ఱు లేయు ఖనఔ ునయుకకత థహవాం ఱేద. (3) యౕ ీబటటట ఱ 
లసయకయఱో ఉనన శవఱ అాంతరసతున యౕీ భద్ యౕీభ వుమ్ ఆాండళన్ ఇఱా యళర ాంఙమయు. దక్షః – లేఖాంగస 
రసళడమతుకక తగ న ఴకకత యసభయధాభ ఱు ఔఱలసడె. యయయః – లేఖాంగస ళచిునలసడె. 
 

యౕీ ఴాంఔయుఱ లసయకయ  
45ళ ళలో ఔభ ఱో ‘దక్షః’ – దక్ష - ళఽథిధ  ఙిాందట. జఖదర నణే ళయధభానణమవత్ దక్షః. శఔఱ జఖతేత  యౄాంఱో 
ళర ధఱుో లసడె దక్షుడె. 
 

98ళ ళలో ఔభ ఱో ‘దక్షః’ – రళఽదధ ః ఴఔతః యౕగకొసర ీఙ దక్షః. ళఽథిధ , ఴకకత, లేఖభ  అధే ఱక్షణభ ఱుననలసడె 
దక్షుడె. శభయధత, రతిబ, కసయయతుయవషణ ఙమతేయయభ , ఴకకత శాంద, యౕగకొసర తవభ , టటట దఱ, అరభతతత 
భ ననఖ  థిళయ ఱక్షణభ ఱు ఔఱలసడె దక్షుడె.  
 

యౕీ రసదమఔఽవుళసవహత  ి– యౕగకొసర ీఙ దక్షః, తరమమ్ ఙి ణమత్ యవహమన్ తుమతిమమ్ ఇతి దక్షః. తన శఽఴహటమాంద 
ధ ుణయభ  ఔఱలసడె దక్షుడె. 
యౕీ చినమమానాంద – శఽఴహట , తృసఱన, ఱమభ  అధే కసయయభ ఱన తుమభాంగస, ధ ుణయాంగస, శభమఫదధాంగస 
ఙీవేలసడె దక్షుడె. 
 

యౕీ శతయశాంధ తీయై – దక్ష్ - శిాంయసమామ్ - ఫాదిాంఙట. ఴతర ణమమ్ షధమత  దక్షః. ఴతరే ళుఱన ధమఴనాం 
ఙీవేలసడె దక్షుడె. 
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శాంశకఽత లసయకాయధమఱన ఇతయ భావఱఱోతుకక అనళథిాంఙడాంఱోన, భర ాంత యళర ాంఙడాంఱోన ళఙీు 
శభశయఱు, తథమవరస ఉతననభయేయ భాళభ థమఱు ఇఔకడ ‘యయయః’, ‘దక్షః’ ధమభభ ఱఱో (913, 917 
ధమభభ ఱఱో)  ఖభతుాంఙళఙున. 
 

శాంశకఽతాంఱో యౕీ బటటట ఱ లసయకాయనాం ఇఱా ఉాంథి. 
(913) యయయః – ఆయత ఴఫద ఴీళణమనాంతయమ్ అతితవయమా ఖతః యయయః (ళసఴ - ుో తఖణర, యసతునధయమ్ 
ఔఱమాభాశ తవహమన్ యసయవహ). 
(917) దక్షః – క్షిరమ్ ఆఖధమత  దక్షః.  
 

913ళ ధమభాంఱోన, 917ళ ధమభాంఱోన ఔడమ యౕీ బటటట ఱు బఖలసనతు ‘తవర తఖతి’తు శత తిశత ధమనయతు 
అనకరళఙున. అయణీ ఈ రెాండె ధమభభ ఱ అరసై ఱఱో ఉనన శవఱ భ థమతున యౕీభద్ యౕీభ వుమ్ 
ఆాండళన్ ఇఱా ఙితృసయు (యౕీ బటటట ఱ లసయకయఔు ఆమన యళయణ). 
(913) యయయః – బశయౌ ధోట చికకకన ఖజ ాందర తు ళదదఔు అతిలేఖాంగస ళచిునలసడె (యౕగకొసరీ). 
(917) దక్షః – అతిలేఖాంగస ఖజ ాందర తు ళదదఔు రసళడమతుకక యసభయధాభ  ఔఱలసడె (ఴకకతళసయ్). 
ఇఱా ఙవేత  యౕీ బటటట ఱ లసయకాయనాంఱో ునయుకకత ఱేద. 425ళ ధమభభ న ఔడమ యౕీ బటటట ఱు ‘లేఖాంగస’ అధే 
అయైాంఱో ఙితృసయు కసతు అథి యౕీ ఔఱాకాళణమయ యాంగస. 
 

యౕీ ఴాంఔయుఱు ఈ ‘యయయః’, ‘దక్షః’ ధమభభ ఱఔు ూర తగస బుననమ ైన లసయకయఱు ఙితృసయు ఖనఔ ునయుకకత 
శభశయ అశఱు ఱేద. 
యయయః – (ఙఱోతు ఋతేళు) ణమతరమ అబుతతృసత ధమమ్ యఴభీ యసై నణమవత్ యయయః. ణమతరమభ  ళఱన 
తుత ఱనలసర కక ఙఱోతు ఆఴమీభ . 
దక్షః – రళఽదధ ః, ఴఔతః, యౕగకొసర ీఙ. ళఽథిధ ,ఴకకత, లేఖభ  అధే ఱక్షణభ ఱు ఔఱలసడె. 
 

918. దక్షణిః 
- రశననత, నేరభ, ఴయణమఖత లసతసఱయభ  అధే ఖ ణభ ఱుననలసడె. 
- అాంతటా లసయనహాంచినలసడె. 
- రలమకసఱాంఱో శయవభ న ధమఴనాం ఙీమ లసడె. 
- ఎాంణో థమతఽఖ ణభ , థమక్షిణయభ , దమ ఖఱలసడె. 
- లేఖాం ఔఱలసడె. తుుణ డె. 

ఒాం దక్షణిమమ నభః 
 

ఇాంతఔు భ ాంద ధమభభ  ‘దక్షః’ భర మ  ఈ ధమభభ  ‘దక్షిణః’ క  ఴఫదాంనాండి ళఙముయ.  
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దక్ష్ - ళఽథరధ , యౕగాొర ై - న్యుఖ ట, తవయడెట. ఉణమథి శతరభ  (2.50) ‘దర  దక్షభిాయమ్ ఇనన్’ రకసయభ  
‘దక్ష్’ ఴఫాద తుకక ‘ఇనన్’ రతయమాం ఙీర వేత  ‘దక్షిణ’ దాం ళశత ాంథి. వహథమధ ాంత కరభ థిఱో ‘దక్షిణః’ థమతుకక 
ఇచిున అయైాం. దక్షణ ీళయధణ ీయౕగకొసర ీబళతి లస శ దక్షణిః, శయఱో లసభభాఖః యతాంణోర ऽనళయతనమ్. (శయల 
శవభాళభ . తుజాయతీ, భరసయద, యనమభ ). ‘దక్ష’ భర మ  ‘దక్షిణ’ థమఱ అయైాం - ధ ుణయత, తవయగస 
రసళడాం, లేఖాంగస కసరసయఙయణ ఙీమడాం. ఇలే కసఔుాండమ (యౕీ ఆనేట తుగాంటటళు రకసయాం) రశనన, ఆయోౘద 
శవభాళాం, భఽదళయతన అధే అరసై ఱు ఔడమ ఉధమనయ. ఔనఔ ‘దక్షిణ’ అాంటే తవయగస ళఙీులసడె, ధమఴనాం 
ఙీవేలసడె, శయల శవభాళాం ఔఱలసడె, బఔుత ఱన ళర ధఱోజ వేలసడె అధే అరసై ఱన ఙిళఙున. 
 

యౕీ బటటట ఱు ‘భఽద శవభాళాం ఔయౌగ న, ఔయుణమూర తమ ైన’ అధే అయైాంఱో లసయకాయతుాంఙమయు. తతమ ఆఖతయ, 
దిఘమమమ్, దయఖణోऽషమ్ ణమవమ్, ఇతి యసాంతవధ ః, ఖజ ాందరశయ అనఔఱః దక్షణిః. బఖలసనడె యుఖ  
యుఖ న ఖజ ాందర తు ళదదఔు రసళడమే కసద. ళచిు, అయోయ, ధేన శబౄాంఱో ఱేఔతృతో మాధే – అతు 
యసాంతవనళఙధమఱు యౌకక ఖజ ాందర తు ఒథమరసుడె. ఇాందఔు యౕీబటటట ఱు యవేు ధయమభ  (69.83 నాండి 
ఉథమషర ాంఙమయు. 
నరతిభాన్ ుాండరకీసక్షః ఴయణమఖత ళతసఱః  
బజనతమ్ ఖజరసజానమ్ భధయమ్ భధశదనః – యవేు ధయమభ  69.83 

ఴయణమఖత ళతసఱుడె, ుాండరీకసక్షుడె అయన భధశదనడె తనన బజిాంచిన ఖజ ాందర తుటో 
రశననడమాయడె. 
 

యౕీభద్ యౕీభ వుమ్ ఆాండళన్ ఈ ధమభభ  బఖలసనతు థమక్షిణయభ న, య యౕఱయభ న, యనమభ న, 
య యౘయదరతన శచిాంఙీథిగస ళర ుాంఙమయు. అఖిఱాాండకరటి ఫరయౘమాండకరటికక శర వఴవయుడి న యౕీభయౘయవేు ళు ఔ 
జాంతేళుటో రశననడి  తన ఆఱయసయతుకక చిాంతిశత  యసాంతవన ళఙధమఱు యౌకసడె. 
 

యౕీ ఔఽవున్ ఈ గటాట తున ఇాంకస భధయాంగస ళర ుాంఙమయు. బఖలసనడె ఖజరసజు ఙిాంత మోఔర యోౌ అతతు 
గసమాఱన రీక్షిాంఙమడె. తన థిళయ తియుమేతు న్ తు ఉతతరీమాతున తీవహ, ఊథి, ఖజరసజు కసయౌకక ఔటిట , 
ఉఴభనాం ఔయౌగ ాంఙమడె. అాంణీ కసఔ తన ఆఱయసయతుకక చిాంతిశత  యసాంతవన ళఙధమఱు యౌకసడె. ఴయణమఖత 
లసతసఱయతఔు ఇాంతఔాంటే భర బృ ఉథమషయణ కసలసయౌ? 
 

రసభామణాం మ దధకసాండ (19.7)ఱో యబూవణ డె ఴయణ  జొచిునుడె యౕీరసభ డె ‘ళఙయస యసాంతవయణి వనమ్ 
ఱోఙధమభాయమ్ నహఫతునళ’ – తన యసాంతవన ళఙధమఱణోన, భర మ  ఔననఱణోన యబూవణ తు 
ణమర ఖ తేననటటో  (ఔటాక్ష యక్షణమఱణో తడినహనటటో ) ఉధమనడట. 
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యౕీ తృతో తన భాఖళతభ  
‘శాంయసయ దఃకభ న యడకకనన యయఔత చితేత తు ఖతి’ ఔర ణ కస యబ డె య ాందయయభ ణో ధొన్న. షర  ‘దరీబూత 
యనన థి నయభఖ ’ తృసాంఙజనయభ న ూర ాంఙిన. 
 

తుడెద మఖ  క ఱ ఖజభ న 
భడెళున లడఱాంఖ థిగ చి భదజఱ ర కల్ 

దడెఙఙ మ ఱోన ుణ ఔుఙ 
నడిన్న్ యవేు ాండె ద:క భ రీవధమతమ! 
 

యౕీ షర  ఔయ శాంశయశన 

థీషభ  థమషాంఫ  భాతు ధఽతి ఖర ణీ శాం 

థహషాంఫ న థమన ఖజతి 

మోషన ఘ ాంకసయ ఴఫదభ ఱణో ధొన్న్. 
 

ఔయభ న మ ఱోన తుళుయుఙ 

ఖయ భనరసఖభ న మ రవహ ఔఱమాం ఫడెఙాం 

ఖర  షర ఔతభ న ఫరతేఔుఙ 
ఖయ నడన భాఙర ాంఙి ఖర ణ ఱ భయఱన్. 
 
యౕీ ఴాంఔయుఱ లసయకయ –  

యౕీ ఴాంఔయుఱు ఇాంతఔు భ ాంద ధమభభ  ‘దక్షః’ ఔు ఙినహన అయైభ  – రళఽదధ ః ఴఔతః యౕగకొసర ీఙ దక్షః. ళఽథిధ , 
ఴకకత, లేఖభ  అధే ఱక్షణభ ఱుననలసడె దక్షుడె. శభయధత, రతిబ, కసయయతుయవషణ ఙమతేయయభ , ఴకకత శాంద, 
యౕగకొసర తవభ , టటట దఱ, అరభతతత భ ననఖ  థిళయ ఱక్షణభ ఱు ఔఱలసడె దక్షుడె.  
 

ఇాంతఔుభ ాంద ధమభభ  ‘దక్షః’ భర మ  ఈ ‘దక్షిణః’ ధమభభ ఱఔు క  అయైభ ధమనగసతు ునయుకకత 
ఱేదతు యౕీ ఴాంఔయుఱు శవటాంగస ఙితృసయు. ఎాందఔాంటే అయైాం ఔటే అయధమ ధమభభ ఱు లేయు.  యౕీ లేదలసయశడె 
బఖలసనతు దక్షత ఖ ణభ న రెాండె ధమభభ ఱఱో రశత తిాంఙమడె. దక్షిణః ఴఫదయసయనహ దక్ష ఏళ అయైః, ఴఫద 
భ థమత్ న ునయుఔతామ్.  
 

అయణీ యౕీ ఴాంఔయుఱు ఈ ‘దక్షిణః’ ధమభభ నఔు భరొఔ అరసై తున ఔడమ ఙితృసయు. దక్ష - ఖతి శిాంశనయోః - 
లలైాట, (ఙాంుట) ఫాదిాంఙట అధే అరసై ఱ రకసయాం, అథలస ఖఙఛతి శాింశతి ఇతి లస దక్షః (దక్షణిః). అాంతటా 
లసయనహాంచిమ ాండీలసడె, రలమకసఱాంఱో అాంతన అాంతాం ఙీవేలసడె దక్షుడె (దక్షిణ డె) అతు కొాందయు 
అనలసదఔుఱు ఈ లసయకయన యళర ాంఙమయు. 
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యౕీ ఫఱథీళ యథమయబూవణ – దాంఴతి దరోయధన ఉదయభమ్ ఇతి దక్షణిః. దరోయధనతు ురోఖతితు ధమఴనాం 
ఙీవహనలసడె దక్షిణ డె. 
 

యౕీ న్భమరసజు రసజారసళు – దక్షిణఱనగస మజఞ మాఖ ళరణమనయౖసఠ దఱు ూర తయైెన మజభానడె లసతుతు 
తుయవర తాంచిన ఋతివఔుకఱఔు, ురోశితేఱఔు ఇఙునటిట కసనఔఱు, ధన ఔనఔ ళయసత ా దఱు, యయధ శణమకరసఱు. 
ఇయ అతునమ న బఖలసనతు తఽనహత  కొయఔు ఙీమ  ఆరసధనమే అఖ టళఱన బఖలసనడె ‘దక్షిణః’ అన 
ధమభభ న ఆరసధయడఖ ఙధమనడతు భాళన. భర మ  బఖలసనడె తనధమఴీయాంచిన బఔుత ఱఔు లసర  లసర  
మయహతఱనఫటిట దక్షిణఱన (బూ, ధన, ఖఽష, ుతర, శక భోగసదఱన) ఇఙుఙాండెలసడె గసన దక్షిణ 
ఴఫదభ ణో కీర తాంఫడెఙధమనడతు భాళభ . 96ళ ళలో ఔభ  905ళ ధమభభ  ‘శవవహతదక్షిణః’ ఈ భాళాంఱో 
లసయకాయతుాంఫడినథి. ఇథి బఖలసనతు థమక్షిణయఖ ణభ న శచిాంఙన.  
 

న్  భాళమే యౕీ చినమమానాంద యళయణఱో ఉననథి. 
 

యౕీ లసవహవఠ  – క్షిరమ్ ఆఖఙఛతి ఆషౄత, ఆఖతయ ఙ శాంతేయౖతోట  భ ఔత షశతమ్ దథమతి ఇతి ఉథమయః శ దక్షణి 
ఉఙయణ.ీ ఆయతధమదభ  యననుడె బఖలసనడె తవయతవయగస ళయసత డె. ళచిు ళయభ ఱతుఙీు ఉథమయుడె. అఱా 
ఆమన భధోషయాంగస ఉాంటాడె. 
 

యౕీ ఔఽవుదతత  బయథమవజ –  

(1) దక్షమతి ళయధమతి ఇతి దక్షణిః. తన బఔుత ఱన ళర ధఱోజ వేలసడె దక్షిణ డె (దక్షిణ - అబుళఽథిధ ). 
(2) యఴవయాంగ  ఉథమయతమో ధమమఔః. శభశత జఖతేత ఱోన అతయాంత ఓథమయయాం ఔయౌగ న బఖలసనడె దక్షిణ డె. 
(అభయకరఴభ  3.1.8. దక్షిణ - శయల, ఉథమరర ఙ) 
 

919. క్షబృణమాంళయః 
- తన బఔుత ఱన యక్షిాంఙడాంఱో అాందర ఔాంటె భ ాందాండీలసడె. బఔతయక్షణకెై ఎాంణో ఆతేయత ఔయౌగ నలసడె. 
- బూబృ, తథితయ ఫరయౘమాండభ ఱ భాయభ న మోవేలసర ఱో ళేవీేఠ డె. 
- అతయదిఔ ఴకకతళసయౌ. 
- బఔుత ఱ అరసధభ ఱన భతునాంఙీలసడె. ళేవీఠ మ ైన క్షభాఖ ణాం ఔయౌగ నలసడె. 

ఒాం క్షబృణమాంళరసమ నభః 
 

క్షమ్ - శషధే - శశిాంఙట, ఒయుుకొనట. ళఽణ్ - ళయణే - ఏయుకొనట, ళేవీఠ మ ైన. క్షబృణమాంళయః - 
ఒయుఖఱలసర ఱో ఉతతభ డె. శషనయౕఱామామ్, క్షభాళణమమ్ భదయీ ళయః - ళేవీఠ ః ఇతయయైః. క్షభ అాంటే ఴకకతఖఱ, 
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శభయైమ ైన అధే అరసై ఱు ఔడమ ఉధమనయ. భర మ  క్షభ అాంటే శషనభ , క్షభాఖ ణభ  అధేయ 
యసదమయణాంగస ణియౌవహన అరసై ఱు. 
 

యౕీ బటటట ఱ లసయకయ – తద్ దయశధేన ధఽణమణమమ, అబళత్ తతర థీలఴేః. బఖలసనడె ఖజ ాందర తు బయ యతు యుఖ  
యుఖ న ళఙముడె. ఆమన భనశ ఔఱోో ఱాంగస ఉాంథి. ఖజ ాందర తు యక్షిాంఙడాంఱోతు జాతృసయతున ఆమన 
ణమలఱేఔతృతో మాడె. ళచిు, ఖజ ాందర తు ఙచిన తయులసత ఆమన భనశ ఔుదటడిాంథి. బఔుత ఱ యక్షణకెై 
బఖళాంతేడిాంత ఆతేయుడహ  ఇఔకడ ణిఱుశత ాంథి. ఇఱా బఔతయక్షణఱో ఆమన ళేవీేఠ డె. క్షబృణమాంళయుడె. 
 

ఇఱాగ  శగీీళుడె ణొాందయతృసటటఱో రసళణ తున్  ఱాంఘిాంచి భఱోమ దధాం ఙీవహనుడె, శగీళీుడె 
తిర గ ళఙీుథమకస రసభ డె ఎాంణో ఆతేయడమడ డె. తనలసర  యక్షణకెై బఖళాంతేడె ఇాంత ఴదీధ  ఙనహయసత డె. 
 

యౕీ ఴాంఔయుఱ లసయకయ – యౕీ ఴాంఔయుఱు భూడె అరసై ఱన ఙితృసయు. 
క్షభళణమమ్ యోగ ధమమ్ ఇతి క్షబృణమాంళయః. క్షభాఖ ణభ  ఔయౌగ న యోఖ ఱాందర ఱో ళేవీేఠ డె 
క్షబృణమాంళయుడె. 
 

ఽతలిసయథధీమమ్ భాయదమయకసణమమ్ ళేవీఠ  ఇతి క్షబృణమాంళయః. భాయభ న ధర ాంఙీ బూబృళాంటిలసతుఱో ళేవీేఠ డె 
క్షబృణమాంళయుడె. 
 

క్షబృణమః ఴకకతః, అమాం తే శయవ ఴకకతభణమవత్ శఔఱాః కకమీాః ఔయుత మ్ క్షభత ఇతి లస క్షబృణమాంళయః. ‘క్షబృణమ’ 
అనగస ఴకకత ఔయౌగ నలసయు. యమేఴవయుడె శయవఴకకతభాంతేడె ఖనఔ క్షబృణమాంళయుడె. 
 

యౕీ ఴాంఔయుఱు రసభామణభ  (1.1.8)నాండి ఉథమషర ాంఙమయు. యౕీరసభ డె ‘క్షభమా ఽతవీ శభః’. 
 

యౕీ చినమమానాంద – జీళుఱ అధేకసధేఔ తృసభ ఱన క్షబృాంఙటఱో బఖలసనడె ఎాంణో శషనభ  ఔఱలసడె. 
శియణమయక్ష, శియణయఔయు, రసళణమదఱఔు ఔడమ శధమమయగాంఱో నడళడమతుకక ఆమన ఎాంణో అళకసఴాం ఇఙముడె. 
చిళయఔు శవమాంగస దయశనబృచిు, లసర తు అాంతాం ఙీవహ, లసర కక యభథమతున ఙీర  అళకసఴబృఙముడె. 
 

యౕీ ఔఽవుదతత  బయథమవజ ఔడమ ఇఱాాంటి అయైమే ఙితృసయు. క్షబృతేమ్ యతో ఢెమ్ బఔత అరసదమన్ యౕఱమ్ యయేౖసమ్ 
ణ ీక్షబృణః, ణయీౖసమ్ ళయః ఇతి క్షబృణమమ్ ళయః.  
 

బఖలసనతు శషన (క్షభా) ఖ ణమతుకక భరొఔ ఉథమషయణ – ఆమన యౕీరసభాళణమయాంఱో వతభమణో ఔయౌవహ న్ఔుక 
ఔయౖసట ఱన శశిాంఙమడె. ఇాంకస బఽఖ భషర ష తన ళక్షశైఱాంన్  తతునధమ కరగ ాంఙకొనఱేద. 
 

యౕీ ఫఱథీళ యథమయబూవణ – ళనలసశ శభమాంఱో తృసాండళుఱన ఔవటన్టిటన దరసవశతు యౕీఔఽవేు డె 
క్షబృాంఙమడె. కసకసశయ ళఽణమత ాంతాంఱో యౕీరసభ డె కసకసశయుతు కొథిదయక్షణో ళథియౌలేళసడె. వతభమతయోౌ రసక్షశతు 
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తఱన యౕీరసభ తు తృసదభ ఱల ు ఉాండీఱా ఙీవహ అతతు క్షభఔు అళకసఴాం ఔయౌాంచిాంథి. బఖలసనతు 
క్షభాఖ ణాం అశభానమ ైనథి. భాటఱఱో ఙిరసతుథి. 
 

920. యదవతతభః 
- ఆయుత ఱ, బఔుత ఱ దఃకాతున తులసర ాంఙడాం ఫాగస ణియౌవహనలసడె. 
- శయవయథమయ తృసయాంఖతేడె. ఆమనఔు ణియౌమతుథి ఏథీ ఱేద. 

ఒాం యదవతతభామ నభః 
 

యదతుత  ఇతి యథమవాంయతో  జాఞ తునః, ణవీే అతిఴయనే ళేవీఠ ః శయవజాఞ త్ ఇతి యదవతతభ యవేు ః. ణియౌవహనలసయు 
యథమవాంశఱు. అఱాాంటి జాఞ నఱఱో ళేవీేఠ డె, శయవజుఞ డె ఖనఔ యవేు ళు యదవతతభ డె. శఔఱ జాఞ నభ , 
లేథమదఱు ఆమన నాండియే ఉదూయాంచినయ. 
 

యౕీ బటటట ఱ లసయకయ – యౕీ బటటట ఱు ఖజ ాందరమోక్షభ  యాంగస తభ లసయకయన కొనయసగ ాంఙమయు. తచిుకకణమస మామ్ 
యదవతతభః. బఖలసనడె ఖజ ాందర తు ళదదఔు ళచిు బశయౌతు ఙాంతృసడె. తయులసత ఖజ ాందర తు ఆర తతు 
తులసర ాంఙడమతుకక ఏబృ ఙీమాఱో ఆమనఔు ణిఱుశన. ఆమన ఖజ ాందర తు యసాంతవన ళఙధమఱణో ఒథమరసుడె. 
ఙీతేఱణో తుబృరసడె. బఖలసనతు దయశనమే ఖజ ాందర తుకక అతిన్దద చికకతస. 
 

బఖలసనతు బఔత లసతసఱయభ , బఔుత ఱ క్ష భాం టో ఆమనఔునన ఆతేయత యౕీ బటటట ఱ లసయకయఱో భయఱ భయఱ 
ఔననహయసత య. బఖళాంతేతు ఈ ఖ ణభాధయయభ న యౕీ బటటట ఱు ఙినహన తీయు భాటఱఱో యళర ాంఱేతుథి. 
థమతుతు అనబయాంళఱమ న. 
 

యౕీభద్ యౕీభ వుమ్ ఆాండళన్ – బఖలసనడె ల దయఱాందర మాంద ళేవీేఠ డె. లేయ శాంళతసయభ ఱు భఔర  
ధోట ఫాధడిన ఖజరసజుక బృ చికకతస ఙీమాఱో బఖళాంతేతుకక ణియౌమ న. ఔనఔ ఆమన యదవతతభ డె. 
 

యౕీ బటటట ఱు యవేు ధయమభ  (69.89)నాండి ఉథమషర ాంఙమయు. ఏళభ కసత ా ఔుయుళేీవఠ ! ఖజ ాందరమ్ భధశదనః 
శయశమాభాశ షవేతన.....బఖలసనతు థిళయఔయశయశయే ఖజ ాందర తుకక అతేయతతభ ఓవధభ . అథి 
శఔఱాననషయభ . తృసషయభ . బఖలసనతు ఎయతీు న్దళుఱనాండి ళచిున భాటఱు, గసయౌ ఖజ ాందర తుకక 
శయవయధభ ఱు యసాంతవన ఔరెున. 
 

యౕీ లేఱుఔుకడి ఔఽవున్ భరొఔ ఉథమషయణ ఇఙముయు. జనయసై నాంఱో యౕీరసభ డె కయదవణమదఱన, 
దధమఱుగ లేఱభాంథి రసక్షశఱన ధమఴనాం ఙీవహ గసమాఱణో తిర గ  ళచిునుడె వతభమ తయోౌ ఙీవహన 
థిళయల దయభ  – ఆమనన ఆమ  నేరభణో కరగ యౌాంఙఔుననథి. శఔఱ ల దయభ ఱఔున తుఱమమ ైన 
యౕీభయౘఱక్షిమయే ఆమ . 
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తమ్ దఽయౖసట ా ఴతేర షధమత యమ్ భషర షణమమ్ శకాళషమ్ 

ఫబూళ షఽయౖసట  ల థశీ  బరసత యమ్ ర వశవజ  
భషయుష ఱన నడిాంఙీ రసక్షశఱన ళదిాంచి రసభ డె భషయుష ఱఔు శకాం ఔఱుఖజ ళసడె. తన బయతయైెన ఆ 
రసభ తు ఙచి ల థీశి ఎాంణో శాంణోఴహాంచి అతతుతు ఆయౌాంఖనాం ఙీశకొననథి. 
 

యౕీ ఫఱథీళ యథమయబూవణ – అథ ఖజ ాందర ఉథమధ యఔణమమ్ శఙమన్ ఆషవ్ వఔ ఴయణయశయ ఖజ ాందరశయ యద్ 
యధమళ ేఅతి తుుణణమవత్ యదవతతభః. ఖజ ాందర తు ఴయణమఖతితు వవఔర ాంచి, ఎాంణో తుుణతణో అతతు యతేత న 
ణొఱగ ాంచినలసడె యదవతతభ డె. 
 

యౕీ బటటట ఱ లసయకయన యౕీ రసదమఔఽవు ళసవహత  ిభర ాంత యయసత యాంగస ఙితృసయు. బఔుత ఱ శఔఱ శభశయఱన 
ర వకర ాంఙడాం ణియౌవహనలసడె యదవతతభ డె. 
 

యౕీ తృతో తన భాఖళతభ  
 

తుడెద మఖ  క ఱ ఖజభ న 
భడెళున లడఱాంఖుఁ థిగ చి భదజఱర కల్  
దడెఙఙ మ ఱోన ుణ ఔుఙ 

నడిన్న్  యవేు ాండె దఃక భ రీవధమతమ! 
 

యౕీషర  ఔయ శాంశయశన 

థీషభ  థమషాంఫ  భాతు ధఽతిుఁ ఖర ణీ శాం 

థహషభ న థమన ఖజతి 

మోషన ఘ ాంకసయఴఫదభ ఱణో ధొన్న్ . 
 

ఔయభ న మ ఱోన తుళుయుఙుఁ 
ఖయ భనరసఖభ న మ రవహ ఔఱమాంఫడెఙన్  
ఖర  షర ఔతభ న ఫరతేఔుఙుఁ 
ఖయనడన భాఙర ాంఙిుఁ ఖర ణ ఱ భయఱన్ . 
యౕీ ఴాంఔయుఱ లసయకయ –  

తుయయసత తిఴమమ్ జాఞ నమ్ శయవథమ శయవ గోఙమయమ్ 

అశయ ఇతి అవహత , న ఇతర యౖసమ్ ఇతి యదవతతభః 
బఖళాంతేడె భాతరమే శయవయథమయ తృసయాంఖతేడె. శయవ ళసశత తిుది. శఔఱ యీతి యసఖయుడె. శఔఱ యదయఱున, 
యోఖభ ఱున, ఔలఱున ఆమననాండియే జతుాంచినయ ఔనఔ ఆమన యదవతతభ డె.  
 



యీౕ యవేు  శషశరధమభ యతోత తరభ  - యళయణ 

98ళ ళలో ఔభ  - 14 ళ నేజీ 

యౕీ లసవహవఠ  – శఽఴహటకక భ ాంద, తయులసత, భర మ  బయవయతేత ఱోన శభశతభూ ణియౌవహనలసడె బఖళాంతేడీ. 
లేరెళయౄ కసద. 
 

921. యతబమః 
- ఆమన కసయణాంగస బఔుత ఱ బమాం దయభౌతేాంథి. ఖజ ాందర తు బమాతున తృసయథహరయౌనలసడె ఆమన. 
- శయవబమయశితేడె. 

ఒాం యతబమామ నభః 
 

య - యళఴేణే, ఇతమ్ - ఖతమ్, బమమ్ - బూతిః, మశయ ఇతి యతబమః. ఆమననాండి బమాం 
దయభౌతేాంథి. ఆమన ఎఱాాంటి బమభూ ఱేతులసడె. యౕీ ఴాంఔయుఱు, భర మ  ఆమన లసయకయన 
అనశర ాంచినలసయు ఈ అయైాం ఇఙముయు. 
 

యతమ్ బమమ్ మయసమత్ శ యతబమః. ఆమన కసయణాంగస బఔుత ఱ బమాఱు ణొఱఖ ణమయ. ఈ యధమ ైన 
బఔతలసతసఱయతన యౕీ బటటట ఱు తభ లసయకయఱో త్ృ ాందయఙమయు. 
 

యౕీ బటటట ఱ లసయకయ – తత్ శభాఖతమ్ తేభ ఱ ఉఱాంభాత్ యతమ్ బమమ్ ఖజ ాందరశయ ఇతి యతబమః. 
బఖలసనడె శాంయాంబాంణో రసళడాం ఙవహ ఖజ ాందర తు బమాం భామభయయాంథి.  
 

యౕీ లేఱుఔుకడి ఔఽవున్ – ణమన ణిాంనహన ణమభయూళు శకసఱాంఱో బఖళాంతేతుకక శభర ాంఱేఔతృతో ణమధేమోనతు 
ఖజ ాందర తు బమాం. ఔనఔ బఖలసనతు రసఔ ఙచి అతతు బమాం ణొఱగ ాంథి. 
 

యౕీ య.య. రసభానజన్ – ఖజ ాందర డె బయన్టటట కొధమనడె. ఔనఔ శకసఱాంఱో బఖళాంతేడె రసఔతృతో ణీ 
బఖళాంతేతు ఆయీతయక్షమ ఖ ణభ నఔు ళాంఔ ళశత ాంథి. ఇథీ ఖజ ాందర తు బమాం. బఖలసనతు రసఔణో ణొఱగ నథి ఆ 
బమాం. 
 

యౕీ ఫఱథీళ యథమయబూవణ – యతమ్ - యనవటమ్ ఖజ ాందరశయ గసీ యౘత్ బమమ్ యేన శ యతబమః. ఎళతు 
కసయణాంగస ఖజ ాందర తుకక బశయౌళఱో ఔయౌగ న బమాం ణొఱగ ాంథహ  అతడె ‘యతబమః’. 
 

యౕీ ఴాంఔయుఱ లసయకయ – యతమ్ - యఖతమ్, బమమ్ యసాంయసర ఔమ్ శాంయసయ ఱక్షణమ్ లస అశయ ఇతి యతబమః, 
శర వఴవయణమవత్ తుతయభ ఔతణమవత్ ఙ. బఖళాంతేతుకక శాంయసయబమాం ఱేద. ఆమన శర వఴవయుడె. 
తుతయభ ఔుత డె. ఔనఔ ఆమనఔు ఏ యధభ ఱె న బమభ ఱు ళర తాంఙళు. ఆమన శయవబమయశితేడె. 
యతబమ డె. 
 

యౕీ శతయశాంధ తీయై (థి వణమఙమయుయఱు) – బమః యనయః యతబమః. బమభ  ఱేతులసడె యతబమ డె. 
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యౕీ యగ ధమధ తీయై (థి వణమఙమయుయఱు) – బక తభోయ యతమ్ - యఖతమ్ బమమ్ మయసమత్ శః యతబమః. బఔుత ఱఔు 
బమాం ఱేఔుాండమ ఙీవేలసడె యతబమ డె. 
యౕీ తృతో తన భాఖళతభ  – ఖజరసజున కసచిన గోయాందతు యౕీభయౘఱకి్షమ ఇటటో  శత తిాంఙిన. 
అయయాంద భాంథియ మఖ  నయయాంథిరసథీయ భాందవహమత ఙాంథిరకస ళదధమయయాంద మఖ ఙ భ ఔుాందన కకటోతుయె. 
 

థీనఱ ఔుమాయయౌాంన 

థీనఱ యకి్షాం మేఱు థీళనుఁ ఫొ ాందన్  
థీధమళన! తూ కొున 
థీనరసదీన! థీళథీళ! భశేళస! 
 

922. ుణయ ఴళీణ కయీతనః 
యౕీషర తు ఖ ర ాంచిన శమయణ, చిాంతన, కీయతన, అయున, దమయన, ఴళీణమదఱు శభశత తృసభ ఱన నయాంజ వహ 
భయౘుణయభన రయసథిాంఙన. 

ఒాం ుణయ ఴళీణ కయీతధమమనభః 
 

ుణయ - తృసళణ,ీ ూమణ ీలస అధేన ఇతి ుణయమ్. యతరభ  ఙీమ నథి ుణయభ . ుణయమ్ - 
యతీరఔయణమ్, ధమభానమ్ ఴీళణమ్ కయీతనమ్ ఙ మశయ శ ుణయ ఴళీణ కయీతనః.  ఎళతు ధమభభ ఱు యధమన, 
అధమన గసతు, ుణయభ  ఱబుాంఙధో ఆమన ుణయఴళీణకీయతనడె. మశయ యయౖతోు రసనభానమ్ అనయతః ఴళీణమ్, 
తతమ శవభ కతః ఉఙముయయ కయీతనమ్, ఇతేయబమణమ యతీరఔయణమ్ బళతి, శ ఏతధమనభానమ్ అబుదమీణ.ీ 
 

యౕీ బటటట ఱ లసయకయ – యౕీ బటటట ఱు ఖజ ాందరమోక్షభ  యాంగస లసయకయన కొనయసగ ాంఙమయు. ఖజ ాందర తు మోక్షభ  
ఔథన యధమన, ఙినహధమ గసతు తృసభ ఱు షర ాంఙన ఖనఔ ఆమన ుణయఴళీణకీయతనడె. 
ఖజ ాందర మోక్షణాం యీణమవ శదయ తృసతృసతప్రమభ ఙయణ ీ

మయసమతతతీకయతనాం ుణయాం ఴళీణాం ఙీతి శ శమఽతః 
థమవదళసరోు  భనళేవీట ః ుణయఴీళణకయీతనః 
ఖజ ాందరమోక్షణభ  ఔథన యననటెథో ణీ తృసతృసఱతూన టాాంఙఱయతృతో ణమయ. కసఫటిట థీతుతు యధమన ఙథియధమ 
ుణయభ గసధే ర ఖణియసత డె యౕీభధమనరసమణ డె. ఈ ధమభభ  థమవదళసక్షరీ భయౘభాంతరభ . 
ఉతతమోతతభమ ైనథి. ఒాం ుణయఴళీణకీయతధమమ నభః. (యౕీకెైళఱయ యసయది). 
 

యౕీ బటటట ఱు యవేు ధయమభ  (69.79)నాండి ఉథమషర ాంఙమయు. 
యీణీన శ ిఔుయుళేవీఠ ! శమఽణనీ ఔతణిీన లస 
ఖజ ాందర మోక్షణ  ళ శదయః తృసతృసత్ యభ ఙయణీ 
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అయుజ ధమ! ఈ ఖజ ాందర మోక్షభ  ళఽణమత ాంతభ న యధమన, శమర ాంచిధమ, ఙినహధమ గసతు ఆ ళయకకతకక శభశత 
తృసభ ఱు నయాంఙన. 
 

యౕీభద్ యౕీభ వుమ్ ఆాండళన్ – బఖళాంతేతు ధమభభ ఱు, గసధఱు యనదగ నయ. కీర తాందగ నయ. లసతుళఱన 
తృసభ ఱు నయాంఙన. అాందళఱనధే ఖజ ాందర మోక్షభ న ఙినే ఈ ళలో ఔభ న రతితుతయాం ఉదమాం భనాం 
అనశాందమనాం (అయైాంణో శయౘ భననాం) ఙీయసత భ . 
గసీ షమ్ ఖీవేత  ఖజాంథీర శయబశమ్ ణమర్క్షక్షయమ్ 

ఆయుషయ దమళన్ లసయగూయున్ భాఱయ బూయౖస 
ళశన్ ర ఔరో మగే ఖాంబూయ ఘోవః 
యభార ణో యదమాంఖమ్ ఴయభవహమ్ అబమాం ఴాంక ఙమతృ  ఙ 

క టౌ షవ్్త ః కరమోదకీమ్ అనహ 
అళతే షర యయసళాంషయసమ్ శాంషణయీుః 
(ఈ ళలో ఔభ  యౕీభద్ అలగ మ వహాంఖర్క్ష ఆశినఔ ఖాీంధాంఱో ఱబుాంచిాంథి.) బశయౌ ధోట చికకకన ఖజ ాందర తు బయ 
యతు బఖలసనడె శాంయాంబాంణో ఖయుడెతున్ ధకకక లేగ యాంగస ళఙముడె. ఆమన ళశత  ిబూవణమదఱు ఙిఱాో ఙిదరైె 
ఉధమనయ. ఆమన ళశత ాంటే ఖాంబూయ మేగ ధవతు యతునహశత ననథి. ఆమన ఙీత ఴాంక, కడగ , ఙమ, ఖథమథి 
ఆమ దమఱు వహదధాంగస ఉధమనయ. ఈ ళఽణమత ాంణమతున అనశాందమనాం ఙీవేత  గసతు, యధమన గసతు, ఙినహధమ గసతు లసర కక 
బఖళాంతేతు యక్షణ తఔ ఱబుశత ాంథి. 
 

యౕీ ఫఱథీళ యథమయబూవణ ఔడమ ఇథీ అయైాం ఙితృసయు. తృసయౘర  ఖజ ాందర శాంఫాంద ిఴళీణమథణిమవత్ 
ుణయఴళీణకయీతనః.  
 

యౕీ తృతో తన భాఖళతభ  - అతు ఙినహ యఔ యోగీాందర ాండిటోతుయె. 
నయధమథ! తూఔున ధమఙీత యళర ాంుఁ ఫడిన యళ ఔఽయౖసు నభాళమ ైన 

ఖజరసజ మోక్షణ ఔథ యనలసర కక మఴభ  యౌఙున ఖఱమయౖసషాంఫ   
దశసానధమఴాంఫ  దఃకశాంయౘయాంఫ ుఁ ఫొర దద ఱ మేఱాకాంచి ూతళఽతిత   
తుతయాంఫ ుఁ ఠ యాంఙ తుయమఱాతమఔుఱ ెన యుు ఱఔున ఫషృయబళ భభయు.  
 

శాందఱు ఖఱుగ ుఁ బీడఱు ళసాంతిుఁ ఫొ ాంద శకభ  వహథిధ ాంఙ ళర ధఱుో  ళలబనభ ఱు  
మోక్ష భరఙీతిథి  మ ాండె భ దభ  ఙీయు ననఙ యవేు ాండె నరతేుఁడి  మానతిఙిు.  
 

(న్  ధమభభ ఱఱోతు యౕీ తృతో తన భాఖళతభ  దయభ ఱు ఆాంధర భాయతి (http://www.andhrabharati.com) భర మ  
ణిఱుఖ  యకకయతో యుస నాండి కసన ఙీమఫడినయ. – కస.శ. ఫాఫ ). 
 

http://www.andhrabharati.com/
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యౕీ ఴాంఔయుఱ లసయకయ – ుణయమ్ ుణయఔయమ్ ఴీళణమ్ కయీతనమ్ ఙ అశయ ఇతి ుణయఴళీణకయీతనః. ఎళతు 
ధమభభ  యధమన, కీర తాంచిధమ ుణయాం ఱబుశత ాంథహ  అతడె ుణయఴళీణకీయతనడె. 
 

యౕీ ఴాంఔయుఱు, యౕీ లసవహవఠ  ఈ పఱయీతి ళలో ఔభ న ఉథమషర ాంఙమయు. 
మ ఇదాం యీణ మాతునతయాం మళసునహ ర కయీతయేత్ 

ధమऽయబాం తృసర ునమాత్ కకాంచిత్ యతో ऽభ ణీరష, ఙ భానళః 
యభ భాంఖలఔయభ ఱఖ  ఈ శషశర ధమభభ ఱన ఴదీధగస ఴీళణభ  ఙీమ నటిట గసతు, కీయతనభ  ఙీమ నటిట 
గసతు భానళుఱఔు ఇషఱోఔభ నాందన, యఱోఔభ నాందన ఎటిట అయబభ ఱున ఔఱుఖళు 
(యౕ ీన్భమరసజు రసజారసళు). 
 

యౕీ చినమమానాంద – కీయతనభ  అాంటే మాాంతిరఔాంగస ళఱెో లేమడాం కసద. బఖలసనతు ల బలసతున భననాం 
ఙీమాయౌ. బఖళాంతేతుకకవటమ ైన నఱయెడ తుభఖనభలసవయౌ. భనయస లసఙమ ఔయమణమ రతిక్షణాం 
బఖళణమసతునదమయతున అనబయాంఙమయౌ. అటటళాంటి బఔుత తు జీయతమే ూజ, అకాండ కీయతన, ఆనాంద 
నేరభభమభ . 
 

యౕీ లసవహవఠ  ఈ ధమభభ  యసరసాంఴభ గస ఙినహన ళలో ఔభ  – 

మయసయతి ధమభానమ్ ఴళీణమ్ యతరమ్ శాంకయీతనమ్ ఙమయభఱాం శ ితశయ 
యతో ऽనాంత ధమభా బఖలసన్ శ ియవేు ః, శవధమభబుర వఴవబృదమ్ ుధమతి. 
యవేు బఖలసనతు ధమభభ ఱు యధమన, కీర తాంచిధమ గసతు థహవభ ఱు షర ాంచి యతరత ఙీఔయున. ఆమన 
(అనాంత ఔఱళయణ ఖ ణభ ఱన ణియౌనే) అనాంత ధమభభ ఱు జఖతేత న తృసళనాం ఙీశత ధమనయ. 
 

(1) యీౕ నయవహాంషన్ ఔఽవుభాఙమర  ఆాంఖో యఙనఔు ఇథ ిణఱిుఖ  అనలసదభ .  
(2) బఖళథీగ త ళలో ఔభ ఱ ణమతయయభ  గీణమన్రస్, గోయకూర్క్ష రఙయణనాండి.  
 

యౕీ అననభమయ కయీతన 

తూఔతమభఽతభ  తుయతవేళన ధమఔు | ఙీకొనట శఔఱ శాంవేళనాంఫటటగసన | 
 

ఇథియే భాంతరరసజభ  ధమఔు ధే తృ్ర దద  | ఇథియే లేద శాంశిత తృసఠభ  | 
ఇథియె ఫషృళసశత  ిమ ఱో ఙదళుటధమఔు | ఇథియె శాంధయ ధమకకథియె జభటటగసన || 
 

ఇథియె ఫరషమయథహయథీఴభ  ధమఔు | ఇథియె దఃకయయశిత భాయగభ  | 
ఇథియె బళ రోఖయశిత భ వజభ ధమఔు | ఇథియె ఉతువథమవాఔయ దధతి || 
 

ఇథియె థమన పఱబౄ జాయౌనథి ధమఔు | ఇథియె తఱ యశిత భాయగభ  | 
ఇథియె తియులేాంఔటేఴ తూశాంశమయణ- | బృథియె ఇథియె యతునమ న నటటగసన || 
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ఈత్ాో యణో దవకఽతివే ుణోమ దఃశవననాఴనః |  
వీయవే యక్షణశసంత్ో జీళనః యమళవహి తః || (99) 

 
 
 

 

 

923. ఈత్ాో యణః 
- ఈదధ ర ంచలసడె. దర జేయచులసడె. 

ఓం ఈత్ాో యణామ నభః 
 

ఈ (ఈశయగ ) - తీళరంగస, తఽ - ోళన శంతయణయః - దాటుట, ఇదట. ఈత్ాో యమతి ఆతి ఈత్ాో యణః. చకకగస 
దాట ంచలసడె ఈత్ాో యణుడె. 
 

వౄీ బటుు ఱ లసమఖ్మ – వౄీ బటుు ఱు గజేందరమోక్షభు యంగస లసమఖ్మన కొనవెసగ ంచాయచ. త్ౌ శయవెౌ ఈత్ాో ర తలసన్. 
లసతుతుదద ర తు (గజేందర తు, భృశలితు) తూట నండి ఱేళనతోినలసడె. ఆకకడ వౄీ బటుు ఱు ‘త్ౌ’ దభున 
రయగంచట గభతుంచదగ న వివమభు.   బగలసనడె ఆదద ర తూ యక్ించాడె. భృశలిఫార నండి ఏనగున, 
ళసంనండి భృశలితు యక్ించాడె. 
 

వౄీ ఫఱదేళ విదామబూవణ కడా ఆదే ఄయిం చెతృసయచ. శరోళరసత్ గజంేదరమ్ ఈత్ాో యమాభాశ ఆతి ఈత్ాో యణః. 
 

ఆతయ లసమఖ్ామతఱు బగళంతేడె బకుో ఱన శంవెసయవెసగయంనండి ఱేళనతోడం యంగస ఄయిం చెతృసయచ. 
 

వౄ ీఴంకయచఱ లసమఖ్మ – శంవెసయ వెసగరసత్ ఈత్ాో యమతి ఆతి ఈత్ాో యణః. తనానఴయీంచిన బకుో ఱన భాధళుడె 
బమంకయమ ైన భఽతేమశంవెసయ వెసగయభునండి ఈదధ ర ంచన గనక ఈత్ాో యణుడె ఄమామడె. 
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వౄీ చినభమానంద – భనం ఴరీయం, భనశస, ఫుదధధ ఱ దావరస భనచటృు  జర గే భౌతికమ ైన భాయచఱన 
భనకు అతృసదధంచకుంటాభు. శకఱ జీళుఱన రకసవృంజేవే భనఱోతు చైెతనమభున బగళనభఖ్ం చేవోే 
భనం ఇ భాయచఱకు ఄతీతంగస తుఴుఱ తుయభఱ యభానంద జరసభయణయశిత వహి తితు వెసధధంళచున. 
కనక వౄీభనానరసమణుడె ఈత్ాో యణుడె. 
 

వౄీ లసవహవఠ  – బలసర ో శంతతృసో నామ్ బళచుయణ అగంత్ానామ్ ఈతోితీయౄష ణామ్ ఈత్ాో యణో నావికో నాలేళ ఆతమయిః. 
శంవెసయ త్ాంనండి యక్షణ కసలసఱతు ఄనకుంటే బగళంతేతు అఴయీంచాలి. ఄుడె రమాణికుఱన 
డళఱో నదధ దాట ంచే నావికుతుఱా బగళంతేడె తన బకుో ఱన శంవెసయవెసగయం దాట వెసో డె.  
 

వౄీ శతమశంధ  తీయి ఇ నాభభున శనామశఱకు శఖ్ాతునచేు రణళభంతరభు యంగస లసమఖ్ామతుంచాయచ. 
ఈతకఽవు ః త్ాయః రణలో యవేసమ్ త ఈత్ాో రసః శనానావహనః త్ేవసమ్ శఖ్మ్ మవెసభత్ శ ఈత్ాో యణః. 
  
924. దవకఽతివే 

- దవసకయమభుఱు చేములసర తు నాఴనభు చేములసడె. భాగళతేఱన ఫాధధంచేలసర తు నాఴనం చేములసడె. 
- ఴయణాగతేఱ ైనలసర  తృసభుఱన నవృంజేములసడె. 

ఓం దవకతిఘ్నన నభః 
 

వౄీ బటుు ఱ లసమఖ్మ – వౄీ బటుు ఱు ఇ నాభభున గజేందరమోక్షభు యంగస లసమఖ్ామతుంచాయచ. బగళతైె్కంకయమ 
కసయమకభీంఱో ఈనన గజేందర తుకి ఄకసయం తఱెట ు న భృశలితు శంషర ంచినలసడె ‘దవకఽతివే’. గసీ షం 
విదాయమాభాశ మవెసభత్ దవకఽతివే చ శః. ఇ లసమఖ్మకు కడా వౄీ బటుు ఱు వివేు ధయభభు (69)నండి 
ఈదాషర ంచాయచ. శిఱశిం దాయమాభాశ గసీ షం చకేణీ భాధళః. తీయభు చేర న భృశలితు భాధళుడె తన 
చకసీముధభుత్ో చీలిులేళసడె. 
 

వౄీ తృత తన భాగళతభు 

భీభంఫ ై తఱఁ దర ంచి తృసర ణభుఱఁ ఫాెం జకీ భావుకీిమన్  
శేభక్మభధయ దేషభుం జకిత ళనేమభ ందర శందో షభున్  
గసభ కోీ ధన గేషభున్  గయట  యకోవెసర ళ గసషంఫు తు 

వసమోత్ాసషభు వీతదాషభు జమవౄీమోషభున్  గసీ షభున్  
 

బగళంతేతు ఇ గుణమే గీత (4.8)ఱో శో తింఫడిందధ.  
ర త్రా ణామ వెసధనాం వినాళసమ చ దవకఽత్ామ్ 

ధయభశంవెసి నారసి మ శంబలసభు ముగ ేమగ ే
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శతేయచవేఱన ర యక్ించటకున, దవేు ఱన యౄుభాుటకున, ధయభభున శవహి యభృనయచుటకున 
నేన రతిమగభునందన ఄళతర ంచచందన. 
 

వౄీ ఫఱదేళ విదామబూవణ కడా ఆఱానే ఄయిం చెతృసయచ. భాగళతేతుటో ఄచాయభృనర ునలసతుతు షతభు 
చేవహనలసడె ‘దవకఽతివే’. దవకఽతిమ్ గసీ షమ్ షతలసన్ ఆతిదవకఽతివే. 
 

అండాళ్. తియచతృసలై 13 – ఫకసశయచతు నోట తు చీలిున వౄీకఽవేు తు, దవు రసళణుతు దధ తఱఱన గ లోితృసయలేవహన 
వౄీరసభుతు నాభభున గసనభు చేముచ తృత య భన త్ోడిహఱోఱందయచన ళరతక్ేతరభున చేర నాయచ. 
 

వౄీ లేలైకుకడి కఽవు న్ – భాగళతేఱటో చేవే ఄచాయభుఱు బగళంతేతుకి ఄతమంతకోం తె్హ వెసో య. 
వౄీరసభాళత్ాయంఱోన, వౄీనఽవహంవేళత్ాయంఱోన ఇ గుణాతున శవు ంగస చడళచున. ూజాయచఱు 
వౄ ీతియచతృసణాఱవవయచ టో ఄచాయం చేవహనుడె వౄీయంగనాధడె తన కోతృసతున రదర శంచాడె. 
భాగళత్ాచాయభు ఄతునంట కంటె ెదద  తృసభు. ఄదధ ఎుడ చేమరసతుదధ. 
 

వౄీ ఴంకయచఱ లసమఖ్మ – దవకఽతిః తృసశంజి్ఞతః షతోు ఆతి దవకఽతివే. య ేతృసకసర ణః త్ాన్ షతోు ఆతి లస.  
తృసభుఱన నాఴనభు చేములసడె ఱేదా తృసుఱన నాఴనభు చేములసడె ‘దవకఽతివే’. 
 

వౄీ రసధాకఽవు ళసవహో  ి– బగలసనడే కసద. బగళంతేతు నాభభు కడా తృసభుఱనండి భనఱన కసతృసడెన. 
కుయచశబఱో దరోమధనాదఱచేత దరౌ దధ రసబవింఫడినుడె అమ  వౄీకఽవేు తు తృసర ర ధంచినదధ. ఄుడె 
కఽవేు డకకడికి రసళడాతుకి భుందే కఽవు నాభభు దరౌ దధతు యక్ించినదధ. ఄతు వౄీకఽవేు డె యచకిభణిత్ో చెతృసడె. 
తీళరమ ైన తృసుఱన నాఴనం చేమడమే కసక, తె్లిమక చేవహన తృసపభుఱు ర వేయభయేమఱాగ బగళంతేడె 
ఄళకసఴభువెసో డె. 
 

వౄీ చినభమానంద – ఎళరెైనా వివమఱోఱురెై దవసకయమభుఱు చేవహనుడె, అ నఱ లసశనఱు లసర త్ో ఈండి 
భళ్ళీ భళ్ళీ ఄఱాంట  నఱకు ేరరేహవెసో య. భనశన వౄీభనానరసమణుతుటో ఱగనం చేవహనటోయతే్ 
ఄఱాంట  లసశనఱు నవృవెసో య. కనక నారసమణుడె ‘దవకఽతివే’. 
 

వౄీ కఽవు దతో బయదావజ – దవకఽతిః షతోు రనాననామ్ ఆతి దవకఽతివే. రననఱ తృసభుఱన నాఴనం 
చేవేలసడె ‘దవకఽతివే’. 
 

925. ుణమః 
- వితరభు చేములసడె. 
- ుణమకసయమభుఱు అచర ంచటమంద ళరవీేఠ డె. 
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ళశంత్ోతసళం. ఈబమదలేయేచఱత్ో ళలభిఱుో తేనన వీౄ భఱమ వెసవభు. వికీడమిా చితరం. 

 

ఓం ుణామమ నభః 
73ళ ళలో కభు. 692ళ నాభభు. ుణమః – ూయుః ూయయత్ా ుణమః ుణమకరీ ోః ఄనాభమః 
99ళ ళలో కభు. 925ళ నాభభు. ుణమః – ఈత్ాో యణో దవకఽతివే ుణోమ దశవననాఴనః 
ు - తృసళనే - వితరభు చేముట. ుణ్ - వుబకరసభణి - భంగల కసయమభుఱమంద. 
 

వౄీ బటుు ఱ లసమఖ్మ –  

692ళ నాభభు. ుణమః – తృసళనభు చేములసడె ‘ుణమః’. ఄతి తూచఱ ైన తృసుఱు కడా 
బగళనానభశభయణం చేవహ వితరే ఱయేమ ఄళకసఴం కలిగ ంచినలసడె ‘ుణమః’. 
 

925ళ నాభభు. ుణమః – బగళంతేడె తన బకుో ఱన ఈదధ ర ంచిన గజేందరమోక్మదధ ఈదంత్ాఱన భననం 
చేశకొననంతభాత్రా న భనం ర వుదధ ఱభ్త్ాభు.  
కరీసో ాశభదాదనీహయ గజంేదర త్ార ణ యౄమా 
ుణమశసవెసమతేసనాతీతి వడయుః తృసళనతవతః 
గజేందరమోక్షభు ఄనఫడే ఇ కీర ోచేత భనఱన కడా తృసయశితేఱుగస చేములసడె ‘ుణమః’. ఇ నాభభు 
వడక్షరీభంతరభు. తృసనాఴకర . ఓం ుణామమ నభః. (వౄీకెైళఱమ వెసయధధ). 
 

వౄీ ఴంకయచఱ లసమఖ్మ –  

692ళ నాభభు. ుణమః – బగళంతేతు శభర ంచినంత భాతరభున కఱభవభుఱు నవృంచన గనక 
బగళంతేడె ‘ుణమః’. 
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925ళ నాభభు. ుణమః – వీుతి, శభఽతేఱ ఫో ధనఱ దావరస ుణమభాయగ భుఱన ఈదేవృంచినలసడె ‘ుణమః’. 
 

వౄీ ఫఱదేళ విదామబూవణ – కంశతుళంట  దరసభయచగ ఱన నాఴనం చేవహనలసడె ‘ుణమః’. 
 

వౄీ శతమదేలో లసవహవఠ  – ఏ విధమ ైన ఱోభుఱు, ఄధయభభుఱు ఱేతులసడె భర ము వితరభు చేమలసడె 
‘ుణమః’. బగళంతేడె శయచమతు యౄంఱో త్ాన శవమంగస వితరే డె ఄగుటయే గసక, ఄతునంట తు 
వితరభు చేముచనానడె. 
 

వౄీ శతమదేలో లసవహవఠ , వౄీ కఽవు దతో బయదావజ – శవమభుగస వుబకయభఱు అచర ంచేలసడె ‘ుణమః’. 
 

వౄీ తృత తన భాగళతభు 

 

ఄతు భరిము, నయమేఴవయచండిటోతు మానతిచెు. ఎళవరేతుము నయరసతరంఫున మేఱాకంచి, శభాశిత భనశకఱ ై, 
ళరవతదీవంఫున, నాకుం తరమంఫ ైన శధావెసగయంఫున, శేభనగయంఫున, తుగ గ ర కందయ కసననంఫుఱన, లేతర కీచక 

లేణుఱత్ా గుఱభ శయతృసదంఫుఱన, ఏనన ఫరషభము తౄసఱఱోచనండెన తుళవహంచి ముండె 
నకొకండవృఖ్యంఫుఱన, కౌమోదకీ కౌశో బ శదయశన తృసంచజనమంఫుఱన, వౄీదేవితు, ళరవ గయచడ లసశకి రవోేద 
నాయదాదధ ఊవేఱన, భతసా కయభ ళరసవేదమళత్ాయంఫుఱన, దదళత్ాయ కఽత కసయమంఫుఱన, శయమ వెత భ 
తృసళకుఱనఁ, ఫరణళంఫున, ధయభ త శసతమంఫుఱన, లేదంఫున, లేదాంగంఫుఱన, ళసశోంిఫుఱన, గో బూశయ 
వెసధ తిళరత్ాజనంఫుఱన, జందరకసఴమజామా శభుదమంఫున, గౌరీ గంగస శయశవతీ కసళందీ శనందా రభుఖ్ 
ుణమతయంగ ణీ తుచమంఫున, నభయచఱన, నభయతయచళుఱన, నైరసళతంఫున, నభఽతంఫున, ధర ళుతు, ఫరషభర ష 
తుళషంఫున, ఫుణమళలో కుఱ ైన భానళుఱన, శభాశిత చితేో ఱ ై తఱంచలసయఱకుఁ ఫరా ణాళవెసనకసఱంఫున 

భదీమంఫగు విభఱగతి తుతేో . ఄతు షఽఴకేవుండె తురేదవృంచి, ఴంఖ్ంఫు ూర ంచి, విషగర ళఽఢ లసషనండెై లేంచేవె. 
విఫుధాతూకంఫు శంత్ోఴహంచె. ఄతు చెహ వుకుండె రసజున కిటోతుయె. 
 

గజరసజ మోక్షణంఫున 

తుజభుగఁ ఫఠ యంచనట ు  తుమత్ాతేభఱకున్  
గజరసజళయదఁ డచిున 

గజతేయగ శమందనభుఱుఁ గెళైఱమంఫున్ . 
(ెై నాభభుఱఱోతు వీౄ తృత తన భాగళతభు దమభుఱు అంధర భాయతి (http://www.andhrabharati.com) భర ము త్ఱెుగు 
వికివెత యచస నండి కస చమేఫడినవి. – కస.శ. ఫాఫు). 
 

926. దశసవననాఴనః 
చెడె కఱఱన నాఴనం చేవేలసడె. 

ఓం దశసవననాఴనామ నభః 

http://www.andhrabharati.com/


వీౄ వివేు  శషశరనాభ వెతో తరభు - విళయణ 

99ళ ళలో కభు - 6 ళ జేీ 

 

వౄీ బటుు ఱ లసమఖ్మ – ఆంతకుభుంద నాభభుఱనళఱనే ఇ నాభభున కడా వౄీ బటుు ఱు గజేందరమోక్షం 
యంగస లసమఖ్ామతుంచి, ఄందకు వివేు ధయభభునండి ఈదాషర ంచాయచ. 
గజంేదరమోక్షణాధామమ జాతృసదద శసవనజం పఱం 

నాఴమతమం చ యऽవెౌ ఆతి దశసవననాఴనః 
గజేందరమోక్షభు ఄనే ఄధామమభున బకిో త్ో ఠ ంచినటోయతే్ దశవతృసనఱు ఒకకక్షణంఱో 
టాంచఱౌత్ాయ గనక వౄీషర  దశవననాఴనడె. (వౄీకెైళఱమవెసయధధ) 
 

వివేు ధయభభుఱో ఄధామమభు పఱవీుతి – 

య ేభామ్ త్ావమ్ చ శయళ్ుైళ గసీ షశమ చ విమోక్షణమ్ 

య ేశభర వమతోు భనజాః రమత్ాః వహి యఫుదధ మః 
దఃశవతృత న నఴమత్ ేత్వేసమ్ శ-శవనఴు బవివమతి 

 

శంశకఽతభాగళతభుఱో పఱవీుతి (8.4.14) – 

ఏతన్ భవేరసజ తలరే త్ో భమా కఽవసు నబలో గజరసజ మోక్షణమ్ 

శవయగ ామ్ మఴశమమ్ కలికఱభవసషమ్ దశసవననాఴనమ్ కుయచళయమ ఴఽణవత్ామ్ 

 

వౄీ తృత తన భాగళతభు నండి శంగషీయచినదధ – ఓ రసజా! ఇ కఽవసు నబళమ ైన గజరసజమోక్షణ కథ 
వినలసర కి మఴభులిచున. కలికఱభవభుఱషర ంచన. దశవననాఴనభృనయచున. దఃఖ్భు 
శంషర ంచన. విబళభభయచన. శందఱు కఱుగున. డఱు ళసంతించన. శఖ్భు వహదధధ ంచన. 
ళలబనభుఱు ళర ధఱుో న. మోక్షభు ఄందధళచున. భుదభు చేయచన. ఄతు వివేు డె రతేడైె మానతిచెున. 
 

వౄీ ఴంకయచఱ లసమఖ్మ – వౄీషర యొకక శభయణ కీయోనాదఱచేత (బవివమతేో ఱో ఄనయధభుఱన శచించ) 
దశవనభుఱతునముననవృంచన. 
 

వౄీ రసధాకఽవు ళసవహో  ి– బగళంతేతు బకుో ఱకు అదఱు శంబవింళు. కనక అదఱన శచించ 
దశవనభుఱు కఱగళు. బగళంతేతు నాభభున ఴదీధ గస ధామతుంచినచ ో ఏవిధమ ైన చెడె కఱఱు రసళు. 
 

వౄీ చినభమానంద – ునయజనేభ ఄతునంట కంటె చెడె శవనభు. నారసమణ నాభశభయణాదీక్ష ూతునలసర కి 
భనశఱో చెడె అఱోనఱు, బమభుఱు, బరభఱు దర జేయళు కనక లసర కి దశవనభుఱు కఱుగళు. 
 

వౄీ లసవహవఠ  – తృసర యధనళఱో  చెడె శవనభుఱు త్ొఱగునతు లేదభుఱోనననదధ. 
ఄధయవలేదభు 16.6.9 – జాగదీ్ దష్ శవనామ్ శవన ేదష్-శవనామ్. 



వీౄ వివేు  శషశరనాభ వెతో తరభు - విళయణ 

99ళ ళలో కభు - 7 ళ జేీ 

ఊగేవదభు 10.86.21 – ునరశే ిళఽవసక ేశవిత్ా కఱమాళశ  ైమ ఏవ శవననంఴనోऽశోమేఴహ థా 
ునర్-విఴవభాద్-ఆందర ఈతోయః. 
 

వౄీ ెభభరసజు రసజారసళు – శవనభుఱనగస భనశసఱోతు ఄంతరసంతయభుఱఱో దాగ మునన తఽహో తీయతు 
లసంఛఱయొకకము, లసశనఱయొకకము ఫశియగ తభుఱగు ఛామఱు భాతరమే. షర  కీయోనభు శకఱలసంఛా 
లసశనా రసశితమభు కలిగ ంచి, చితోవుదధధ తు రవెసదధంచన. లసశోళభుగస అఱోచించినచ ,ో జననభయణ 
జరసలసమధధ దఃఖ్బూయవు మ ైన ఇ జనభమే దశవనభతు ఫుదధధ భతేఱు తఱచెదయచ. జనభరసశితమభున 
రవెసదధంచలసడె వౄీషర యే గసన దశవననాఴనడతు ఄయుతూముడగుచనానడె. 
 

927. వీయవే 

- గజేందర నకు మభతృసఴభుఱు త్ొఱగ ంచినలసడె. 
- ఫఱళంతేఱ ైన రసక్షశఱన శంషర ంచినలసడె. 
- ళమయధలసదాఱు చేవహ బకుో ఱ ధామనాతున కఱతయచేలసర తు (వువకండితేఱన) నాఴనం చేవేలసడె. 
- శంవెసయచఱు ఄధయభభాయగ ం టు కుండా, లసర తు మోక్షంలైు నడిహంచేలసడె. 
- జీళుఱకు వివిధ చఱనభుఱు కలిగ ంచేలసడె. 
- రసక్షశ శంవేయంఱో గయచడెడె, లసముళుఱు తనకు త్ోడెగస కలిగ నలసడె. 
- ునయజనభన షర ంజేములసడె. 

ఓం వీయఘ్నన నభః 
 

ఇ నాభభు 168, 747, 927ళ నాభభుఱుగస భూడెభాయచో  ళశో ందధ. 
18ళ ళలో కభు. 168ళ నాభభు. వీయవే – లదేో మ లైదమః శదాయగ ీవీయవే భాధలో భధః 
79ళ ళలో కభు. 747ళ నాభభు. వీయవే – వీయవే వివభః వూనోమ ఘఽత్ావౄయచఱఴుఱః 
99ళ ళలో కభు. 927ళ నాభభు. వీయవే – వీయవే యక్షణశసంత్ో జీళనః యమళవహి తః 
 

వౄీ బటుు ఱ లసమఖ్మ – ూతన, ఴకటాశయచడె ళంట  రసక్షశఱన శంషర ంచిన ఫాఱకఽవేు డె వీయఘునడె. 
 

భావఱో తృసర వీణమం కలిగ ముండి, తభ తృసండిత్ామతున ళమయధలసదాఱకు వితుయగ శో , బకుో ఱ ధామనకిమీన 
బంగయచే వువకండితేఱన నాఴనం చేవేలసడె వీయఘునడె. 
 

గజేందర నకు మభతృసఴభుఱన త్ొఱగ ంచినలసడె (భఽతేమళునండి యక్ించినలసడె) ‘వీయవే’. 
మోక్షమాభాశ నాగంేదరమ్ తృసళరబమః ఴయణాగతమ్ (వివేు ధయభభు 69). వీయం తదాఫధకం భఽతేమం షతలసన్ 
శః వీయవే. 
 



వీౄ వివేు  శషశరనాభ వెతో తరభు - విళయణ 

99ళ ళలో కభు - 8 ళ జేీ 

వౄీ ఴంకయచఱ లసమఖ్మ – ఫఱళంతేఱు భర ము దవేు ఱు ఄయన రసక్షశఱన శంషర ంచినలసడె ‘వీయవే’.  
 

శంవెసయచఱు ఄధయభభాయగ ం టు కుండా లసర తు మోక్షభులైు నడిహంచేలసడె ‘వీయవే’. 
 

వౄీ శతమదేలో లసవహవఠ  – ఄతున జంతేళుఱకు చఱనం ఆచేులసడె ‘వీయవే’. 
 

వౄీ చినభమానంద – జనన భయణ చకభీున ఛేదధంచేలసడె ‘వీయవే’. 
 

928. యక్షణః 
- గజేందర తు యక్ించినలసడె. 
- భుఱోో కభుఱన యక్ించలసడె. 

ఓం యక్షణామ నభః 
 

యక్ష - తృసఱనే - కసతృసడెట. యక్షతి - తృసఱతి శకఱమ్ విఴవమ్ ఆతి యక్షణః. విఴవభున యక్ించలసడె యక్షణుడె. 
 

వౄీ బటుు ఱ లసమఖ్మ – తమ్ శయశన ర యంబణ వెసంతవనాదధభిః యక్తిలసన్. బగలసనడె గజేందర తు శర శంచి 
(తుభుర ), కౌగ లించకొతు, వెసంతవన ళచనభుఱు లికి యక్ించాడె. ఆందకు వౄీ బటుు ఱు వివేు ధయభభునండి 
ఈదాషర ంచాయచ. 
ఏళభుకసో వ భవేరసజ గజంేదరమ్ భధశదనః 
శయశమాభాశ షవేో న గజమ్ గంధయవమళే చ 

 

తుడెదమగు కేఱ గజభున 

భడెళున లడఱంగ దధగ చి భదజఱరేఖ్ల్ 

దడెచచ మ ఱోన ుణుకుచ 

నడిెన్ వివేు ండె దఃఖ్ భురీవనాధా! – వౄీ తృత తన భాగళతభు 

 

వౄీ ఴంకయచఱ లసమఖ్మ – శతవమ్ గుణమ్ ఄధధవసఠ మ జగతరమమ్ యక్షన్ ఆతి యక్షణః. శతవగుణభున ధర ంచి 
భుఱోో కభుఱన యక్ించలసడె యక్షణుడె. 
 

వౄీ నభాభఱవవయచ. తియచలైమోళ 2.2.9 – యక్ించటయే వౄీ వివేు తు గుణభు. అమన యచదర నకు, ఫరషభకున 
ఄంతరసమభుయైె ఱమభు, శఽఴహు  కసయమభుఱు చేముట కడ యక్షణకే. ఱమ దావరస జీళుఱకు (కఽవృంచిన 
దేషభుఱు ళదధలించి) అమన కొీతో ఴరీయభున ఆవెసో డె. భర ము శఽఴహు  దావరస ఆందధరమాదఱతుచిు 
యభాతేభతు కొయకు వెసధన చేవే ఄళకసఴం కలిగ వెసో డె. ఆఱా అమన శఽఴహు , ఱమ కసయమభుఱు కడా 
యక్షణఱో భాగమే. 
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వౄీ చినభమానంద గీత (4.8)నండి ఈదాషర ంచాయచ. 
ర త్రా ణామ వెసధనాం వినాళసమ చ దవకఽత్ామ్ 

ధయభశంవెసి నారసి మ శంబలసభు ముగ ేముగే 
ఆకకడ కడా ‘ర త్రా ణామ’ ఄనగస ‘యక్ించట కొయకు’ ఄనే దాతున భుందగస లసడాయచ. యక్షణయే 
అమనకు రధాన ఄళత్ాయ ఱక్షమభు. దవు వృక్షణ కడా ఄందఱో భాగమే. 
 

వౄీ లసవహవఠ  బగలసనతు యక్షణాయధం ఠ ంచే లేదభంత్రా తున ఈదాషర ంచాయచ. ఊగేవదభు 4.3.14 – 

యక్మ నో ఄగనే తళ యక్షణేభీ రసయక్మణః శభుఖ్ః రణానః 
రతివేపట వియచజ వీడవషో  జశ ియక్ో భశిచిద్ లసళఽధానమ్ 

 

929. శంతః 
- తన అవృీతేఱన ఄనేక విధభుఱుగస ళఽదధధ చేములసడె. 
- తన బకుో ఱ కొయకే ఈననలసడె. 
- విదామ వినమ శంననఱ ైన శజజ నఱమంద ఈండేలసడె. 
- ఄంతటా లసమహంచిముననలసడె. 
- ూజ్ఞంఫడెలసడె. 
- జగతేో న చకకగస విశోర ంజేములసడె. 

ఓం శంత్ామ నభః 
ఓం శదో బా నభః 
 

శమ్ (ఈశయగ ). తన - వివెసో రే - లసమహంచట, తృొ డిగ ంచట, ఆచుట (అేు  తుఘంటుళు రకసయం). 
 

వౄీ బటుు ఱ లసమఖ్మ – అవృీత్ాన్ శనోనోతి (శభమక్ తనోతి) ఆతి శనోః. తనన అఴయీంచినలసయచ చకకగస 
ళర ధఱేో ఱాగసన, తన టో ధామశళఱో శంత్ోఴహంచేఱాగసన చేములసడె ‘శనోః’. 
 

వౄీ ఫఱదేళ విదామబూవణ – ఏళమ్ గజంేదరమ్ ఴయణాగతమ్ శనోనోతి ఆతి శనోః. ఴయణాగతేడైెన గజేందర తు 
ళర ధఱోజేవహనలసడె ‘శనోః’. 
 

వౄీ లేలైకుకడి కఽవు న్ – బగలసనడె భనన తక యక్ించననే నభభకమే భనఱన ళర ధఱోజేమున. 
ఉరేగ ంుఱో దేళుతు ఈతసళభూర ో దయశనభు ఈదేద ఴమం ఆదే. 
 

వౄీ బటుు ఱు ఆచిున భర  రెండె లసమఖ్మఱు –  
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త్ేవసమ్ ఄవహో  ఆతి శనోః. తన బకుో ఱ కొయకు ఄండగస ఈండేలసడె ‘శనోః’. 
 

త్ేబమ ఆవు ం దతోలసన్ ఆతి శనోః. తన బకుో ఱు కోయచకుననవి ఆచేులసడె ‘శనోః’ 
 

న త్ ేయౄమ్ న చకోీ  నాముధాతు న చాశదమ్ 

తథాऽహ ుయచవసకసరో బకసో నామ్ రకసఴవే – జ్ఞతనోే వెతో తరభు  

తూ దధలసమతభ శవయౄభు, తూ దధళమభంగల విగషీభు, తూ అముధాఱు, తూ లైకుంఠధాభభు – ఄతూన తూ కొయకు 
కసద. తూ బకుో ఱ కొయకే (తూళు శవతంతరే డళు కసళు). ఄయనా తూళు యభాతేభడలై బకుో ఱ కొయకు 
రకసవృశో నానళు. 
 

వౄీ ఴంకయచఱ లసమఖ్మ – శనాభయగ ళర ో నః శనోః, తదర ేణ విదామ వినమ ళఽదధ య ేశ ఏళ ళయోత ఆతి శనోః. 
శనాభయగ ంఱో చర ంచేలసయచ శనో ఱు ఄనగస శజజ నఱు. విదామ వినమాదధ గుణ శందఱ నభిళఽదధధ  యచ 
శజజ నఱమందననలసడెటచేత ‘శనోః’ ఄన ఴఫద భుచే అరసధమడగుచనానడె. ఇ నాభభు 
ఫషృళచనాంతభుగస తురేదవృంఫడినదధ.  శజజ న శభాజభు కడ బగళంతేడే (వౄీ ెభభరసజు రసజారసళు). 
 

వౄీ శతమశంధ తీయి – తన - వివెసో రే. శంూయుత్ావత్ తనోత్ఃే లసమోః. ఄంతటా ఈండి, ఄతునంటా లసమహంచినలసడె 
‘శనోః’. 
 

వౄీ కఽవు దతో బయదావజ – శన్ - శంబకౌో  - ూజ్ఞంచట. శనమత్ ేఅరసధమత్ ేశభ ఆతి శనోః. ఎళర నైతే్ అరసధధవెసో రో, 
ూజ్ఞవెసో రో ఄతడె ‘శనోః’. 
 

వౄీ లసవహవఠ  – శభమక్ తనోతి  వివెసో యమతి జగత్ ఆతి శనోః. జగతేో న చకకగస (కభీ విధానంఱో) 
విశోర ంజేములసడె ‘శనోః’. 
 

930. జీళనః 
- భృశలి ళసభున త్ొఱగ ంచి తిర గ  గంధయచవతుగస జీవింజేవహనలసడె. 
- తృసర ణయౄంఱో ఈండి శకఱ జీళుఱన ఫరతికిశో ననలసడె. 

ఓం జీళనామ నభః 
 

జీళన్ - తృసర ణ ధాయణే - ఫరతేకుట. జీళమతి - తృసర ణమతి జీళన ఈయగ వెసధనఃై ఆతి జీళనః. జీవించడాతుకి 
ఄళుశయమ ైన వెసధనభుఱన శభకర ు జీళుఱ జీళనభున తులిేలసడె జీళనడె. 
 

వౄీ నభాభఱవవయచ. తియచలైమోళ 2.2.9 – యక్ించట ఄనేదధ బగళంతేతు ఱక్షణభు. రలమకసఱంఱో 
శభశోభున కఫళంచడం ఎందకంటే లసర కి ునఃశఽఴహు ఱో కొీరతో ఴరీయభుఱు ఆచిు యక్ించడం కోశభు . 
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వృధధఱమ ైన ఴరీయభుఱు ఫదఱు కొీతో ఴరీయం ఆళవడం కోశమే అమన భఽతేమళున కలిగ శో నానడె . 
బగలసనతు శఽఴహు , వహి తి, ఱమ కసయమభుఱతూన యక్షణ కొయకే. 
 

వౄీ బటుు ఱ లసమఖ్మ – శవషవేో న షననాత్ గసీ షభవహ గంధయవత్వేన జీళమన్ - జీళనః. బగళంతేతుచేత 
భయణించిన భృశలికి ళసవిమోఛనం కలిగ  గంధయవయౄం తిర గ ళచిుందధ. ఆఱా ునరీజళనభున 
రవెసదధంచినలసడె ‘జీళనః’. ఆందకు వౄీ బటుు ఱు వివేు ురసణభు (69)నండి ఈదాషర ంచాయచ. 
శ శ ిదేళఱ ళసనే షౄషౄః గంధయవశతోభః 
గసీ షతవమ్ ఄగభత్ కఽవసు త్ ళధమ్ తృసర మ దధళంగతః 
దేళఱుడె ఄనే ఊఴహ ళసంళఱన షౄషౄ ఄనే గంధయచవడె భృశలిగస ఄయనాడె. వౄీకఽవేు తు చేత 
భయణించిన అ భృశలి తిర గ  గంధయచవతుగస భార నదధ. 
 

వౄీ తృత తన భాగళతభు 

 

జననాథ! దేళఱళస విభుకుో ఁడెై టుతయ గసీ షయౄంఫు భాతు 

ఘనఁడె షౄషౄనాభ గంధయచవఁ డుడె తన త్ొంట  తుయభఱతనళుఁ దాలిు 

షర కి నళమమునకు నతిబకిోత్ో భొృకిక తవిలి కీర ో ంచి గీతభుఱు లసడి 
మా దేళు కఽ న ందధ మందంద భరిమున వినతవృయశకఁడెై లేడకత్ోడ 

 

దళతతృసుఁ డగుచఁ దనఱోకభున కేఁగె నుడె ళౌర  కేఱ నంటఁ దడళ 

షవహో ఱోకనాథఁ డజాి నయశితేఁడెై వివేు యౄుఁ డగుచ లఱుఁగుచండె. 
 

వౄీ ఫఱదేళ విదామబూవణ కడా ఆదే ఄయిం చెతృసయచ. గసీ షభహ గంధయవత్ేవన జీళతి ఆతి జీళనః.  
 

వౄీ ఴంకయచఱ లసమఖ్మ – శరసవః రజాః తృసర ణయౄేణ జీళమతి ఆతి జీళనః. తృసర ణభుఱ యౄంఱో ఈండి 
వౄీభనానరసమణుడే శకఱ జీళుఱన జీవింజేశో నానడె గనక జీళనడె. 
 

వౄీ చినభమానంద ‘శకఱ జీళుఱఱోన రధాన చైెతనమ యౄభు’ ఄతు చెఫుత గీత (15.13)నండి 
ఈదాషర ంచాయచ. 
గసభావిఴమ చ బూత్ాతు ధాయమాభమషమ్ ఓజవెస 
ువసు భు చౌవధఃీ శరసవః వెత మో బూత్ావ యవెసతభకః 
ఽథధవమంద రలేవృంచి, నేన నా ఴకిోదావరస శకఱ బూతభుఱన ధర ంచి, తృత ఴహంచచనానన. 
యశశవయౄుడనై, ఄనగస ఄభఽతభముడైెన చందర డనై ఓవధఱకు, ఄనగస ళనశతేఱకు ఄతునంట కితు  
ుఴహు  చేకయచుచనానన. 
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931. యమళవహి తః 
- రకకన తులిచిముననలసడె. గజేందర తుచటృు  తిర గ  ఱాలించినలసడె. 
- విఴవభంత్ా లసమహంచిముననలసడె. 

ఓం యమళవహి త్ామ నభః 
 

ర  (రతమమభు) - చటృు రస, శభూంఱో. శి - గతి తుళఽత్ౌో  - తుఱుచండెట, లేచిముండెట. 
 

వౄీ బటుు ఱ లసమఖ్మ – లసతసఱామత్ గజంేదరమ్ ర  - ర తః ఄళవహి తః ఆతి యమళవహి తః. బగలసనడె లసతసఱమంత్ో 
గజేందర తు దగగ య ఈండి, ఄతతుతు చటుు భుట ు  మునానడె. బగలసనతు బకోలసతసఱమత వివేు ధయభంఱో 
‘రతిభాన్ ుండరకీసక్షః ఴయణాగతళతసఱః’  ఄతు చెఫడిందతు వౄీ టుు ఱు ఈదాషర ంచాయచ. 
లసతసఱామదో మ గజంేదరంతే ర త్ో ళశనాచు శః 
యమళవహి తః ఄఖ్ామత్ో ళశవరోు  షమభుతరదః 
గజేందర తుటో ేరభాతిఴమభుఱత్ో ఈండఫటు ఱేక ఄతతుకి ఄతునలైుఱ తులిచి ఱాలించినలసడె. ఇ నాభభు 
ఄవసు క్షరీ భంతరభు. ఄభుత పఱాతునశో ందధ. ఓం యమళవహి త్ామ నభః. (వౄీకెైళఱమ వెసయధధ). 
 

వౄీ తృత తన భాగళతభు 

కయభున మ ఱోన తుళుయచచ 

గయ భనరసగభున మ రవహ కఱమం ఫడెచం 

గర  షర కతభున ఫరతేకుచ 

గయ డన భాచర ంచె గర ణుఱ భయఱన్. 
 

బకుో ఱంటే బగలసననకెంత ేరభయ అఱవవయచఱు ఄనేక శందరసబఱఱో ళర ుంచాయచ. (తియచలైమోళ 10.10.1, 8.3.6, 
1.9 ళంట వి) నారసమణుడె ఎంత్ో ేరభత్ోన, ఆవు ంత్ోన తన బకుో ఱఱో కలివహతృత త్ాడె. అమన చఱోతు 
తూఱభణి దేషంత్ో బకుో ఱ భనశసఱన అకభీుంచి ఄకకడే తివు  లేవెసో డె. కభీంగస బకుో ఱ శరేవందధరమాఱన 
తన వెసవధీనంఱోకి తె్చుకుంటాడె.  
 

వౄీ కఽవు న్ – గజేందర తుకి ఎకకడెకకడ గసమాఱునానయ తె్ఱుశకోళడాతుకి బగళంతేడె గజేందర తు చటృు  
తిర గసడె. కనక అమన యమళవహి తేడె. 
 

వౄీ ఫఱదేళ విదామబూవణ – లసతసఱమ బరణే గజంేదరశమ ర తః వహి తలసత్ యమళవహి తః .  
 

ైె లసమఖ్మఱు రధానంగస బగలసనతు బకోళతసఱతన చెఫుతేనానయ. వౄీ కఽవు దతో బయదావజ బకుో ఱ 
క్ేభంటో బగలసననకునన అతేయతన రధానంగస లసమఖ్ామతుంచాయచ. ర త్ో బకోమ్ ఄళవహి తః తశమ యక్మయె ై
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ఆతి యమళవహి తః. బకుో ఱన యక్ించడంకోశం శదా లసర తు చట ు ముండేలసడె యమళవహి తేడె. ఆందకు వౄీ 
బయదావజ భాగళతం (1.12.9,10) నండి ఈదాషర ంచాయచ. తలోిగయబంఱో ఈండగసనే రీక్ితేో న ఫరవేభశోంినండి 
బగళంతేడె కసతృసడాడె. 
క్షతజాక్షమ్ గదాతృసణిమ్ అతభనః శయవత్ో దధఴమ్ 

ర బరభనోమ్ ఈఱాకభామ్ భార భమనోమ్ గదాభుషృః 
ఄశోిత్జేః శవగదమా తూవేయభుళ గోతి 

విధభనోమ్ శతునకరేష రెమైక్షత క ఆత్ామవెౌ 
బగలసనడె కోీధాయచణ నేతరే డైె గదన చేతఫట ు , ఈతోయ గయబంఱోతు వృవుళు చటృు  శడిగసలిఱా 
తియచగుతేనానడె. అమన చేత గదాముధభు రజవలిశో , భంచన శయమకియణాఱు షర ంచినటుో గస, 
ఫరవేభశోభిుయొకక తే్జశసన షర శో ననదధ. ఇ ుయచవేడెళయచ? ఒకకభాయచ తన రకకకు ఎకకడినండి 
ళచాుడతు అ వృవుళు అఴుయమభుత్ో రీక్ించెన. 
 

వౄీ తృత తన భాగళతభు – ఈతోయ గరసబతున యక్ించిన వౄీకఽవేు తు కుంతి ఆఱా శో తించిందధ. 
వౄీకఽవసు ! మదబూవణా! నయశఖ్ా! ఴఽంగసయ యత్ానకరస! 
ఱోకదోర శి నరేందరళంఴ దషనా! ఱోకేఴవరస! దేళత్ా 
తూక ఫరా షభణ గోగణార ోషయణా! తురసవణ శంధామకస! 
తూకున్ భొృకెకద దర ంలే బళఱతల్ తుత్ామనకంతృసతుధీ! 
 

వౄీ ఴంకయచఱ లసమఖ్మ – ర తః శయవత్ో విఴవమ్ లసమమ ఆతి యమళవహి తః. విఴవభంత్ా లసమహంచిముండేలసడె 
యమళవహి తేడె. 
 

వౄీ రసధాకఽవు ళసవహో  ినారసమణశకోభునండి ఈదాషర ంచాయచ. నారసమణుడె ఄంతటా ఱోఱ, ఫమట కడ 
లసమహంచిమునానడె. ఄంతయఫశఴిు తతసయవమ్ లసమమ నారసమణః వహి తః. 
 

వౄీ లసవహవఠ  కడా ఆదే ఄయిం చెతృసయచ. ర తః - శయవత ఉయధవ, ఄధః, తియమక్ చ ఄళవహి తః ఆతి యమళవహి తః. 
 

 

 

 

(1) వీౄ నయవహంషన్ కఽవు భాచార  అంగో యచనకు ఆదధ త్ఱెుగు ఄనలసదభు.  
(2) బగళదీగ త ళలో కభుఱ త్ాతయమభు గీత్ాెరస్, గోయఖ్ూర్ రచయణనండి.  
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ఄనంత్యూతృత ऽనంత్వీౄరజిత్భనుయభమాసః |  
చత్ణయళలీ  గభీరహత్ాా విదళిల లహుదళిల దవిః || (100) 

 
 
 

 

 

932. ఄననోయూః 
- ఄనంత్భుల ైన (ల కక లేనతుి) యూభులు ధరజంచలహడు. 
- ఄంత్భు లేతు (క్షయంచతు, నావనభు లేతు) యూభు గలలహడు. 
- ఴరజుంనలవిగహతు, ఄతుి దివలా ఄంత్ణ లేకుండా లహుంచిన యూభు గలలహడు. 

ఒం ఄననోయూతృహమ నభః 
 

ఇ నాభభున భూడు విధభులుగహ విఴరజంఴచున. 
(1) త్న ఄనేక ఄఴత్ాయభులు భరజము ఴయుసభులు భరజము విబఴభులు దాారహ ల కకలేనతుి 
యూభులు గలలహడు. 
(2) ఴరజుం వీలుగహతు, షభషో దివలంద ఄంత్ణలేకుండా లహుంచిన యూభు గలలహడు. ఆది బగలహనతు 
వివాయూభున షఽచించన. 
(3) ఄంత్భు లేతు, ఄనగహ ఎనిడఽ క్షీణ ంచతు, నవృంచతు, ఏ విధమ ైన భాయపులు లేతు ళహవాత్మ ైన యూభు 
గలలహడు. 
ఄనంత్ాతు యూతృహతు మషు షః ఄనంత్యూః. ఄనంత్మ ైన యూభులు గలలహడు ఄనంత్యూుడు. 
బగలహనతు ఄనేక ఄఴత్ాయభులగురజంచి అమనయే గీత్ (4.8)లో చెతృహుడు. 
రజత్రా ణామ వెహధఽనాం వినాళహమ చ దశకాత్ామ్ 

ధయాషంవెహా నారహా మ షంబలహభు ముగ ేముగే 
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షత్ణుయపశణలన రజయక్షషంచటకున, దశణు లన యూు భాుటకున, ధయాభున షవాయభృనయపుటకున 
నేన రతిముగభునందన ఄఴత్రజంచచందన. 
 

ఆకకడ బగఴదఴత్ాయభులకు భూడు కహయణభులు చెునాగహతు, లహతులో ‘బకుో లన యక్షషంచట’ భుఖ్ు 
కహయణభు. భుగజయౌన రౄండు కహయణాలు త్దాారహ షంబవించేవి. గజేందర యక్షణాయాం అమన దయశనభుచిున యూం 
అమన ఄనంత్యూతృహలలో కకటి. 
 

వౄీ బటటు ల లహుఖ్ు – ఇదావౄ షదుః షంతృహదాుతు ఄనంత్ాతు యూతృహణ  ఄషు ఆతి ఄనంత్యూః. షంకలాునవెహయం, 
ఄఴషరహతుిఫటిు , నేయపగహ ఇ విధంగహ ఄనంత్భుల ైన యూభులు ధరజంచినలహడు ఄనంత్యూుడు. 
 

వౄీ నభాాఱవాయప. తియపలృైమోయ 1.3.2 – ఄఴషరహతుిఫటిు బగలహనడు షయళమ ైన ఄనేక యూభులలో 
ఄఴత్రజంచాడు. ఇ ఄఴత్ారహలలో అమన షభషో కఱవుణగుణ షంనిడు. బకుో లకు మోక్షానబలహతుి 
ఆచులహడు. అమా యూతృహలలో బకుో లకు ఄందిఴచిునలహడు భరజము త్న బకుో ల వత్ణర ఴులకు 
ఄందరహతులహడు. ఄఴత్ాయ రయోజనం కొయకు అమన చే, ంది, ఄయధభాగభు (నయవంసభు) – ఆలా ఏ 
యూతృహనృైినా ధరజవెహో డు. 
 

తియపలృైమోయ 2.5.6 – క్షీయవెహగయంలో అదిళేశణతు ై వమతుంచిన వెహాభు ఄతుివిధాలా ఄనంత్షంనిడు. 
అమనన ఄలంకరజంచిన దిలహుబయణాలకు ఄంత్ణలేద. అమన నాభభులు ఄనంత్భులు. కొతుి అమన 
ళౌయుభున, కొతుి ఆత్య కఱవుణగుణభులన షఽచించన. అమన దిఴురకహవ యూభులు య, ఴయువేది 
యూభులకంటె భినిమ ైనవి భరజము ఄనంత్మ ైనవి. గహన, ధాున, దయశన, వఴీణాది ఄనేక భాధుభుల 
దాారహ అమనన ఄనబవించఴచున. ఄనంత్ణతు ై వమతుంచిన అమన యూతృహది షకల 
కఱవుణగుణభులలోన ఄనంత్ణడే. 
 

వౄీ కాశున్ – బగలహనడు య, ఴయుస, విబఴ, ఄరహుఴత్ాయభులలో ఄనంత్యూభులు కయౌగజమునాిడు. 
రహభ, కావహు ది విబలహఴత్ాయభులు, ఄనేకభుల ైన ఄరహుఴత్ాయభులు, ఄనేకభుల ైన ఄంత్రహుభు 
యూభులు, ఆలా ఄతూి బకుో ల యక్షణకు ఈదేేవృంచినలే. 
 

వౄీ వంకయపల లహుఖ్ు – ఄనంత్ాతు యూతృహణ  ఄషు వివారంచ యూేణ వాత్షు ఆతి ఄనంత్యూః. ఇ 
నాభయూతృహత్ాకమ ైన ఄనంత్ వివాభంత్ా అ ఄనంత్ణతు యూభులే గనక అమన ఄనంత్యూుడు ఄన 
వఫేభున లహచుడగుచనాిడు (వౄీ  భారహజు రహజారహఴు). 
 

వౄీ కాశుదతో్ యదాాజ – ఄనంత్మ్ ళహవాత్మ్ యూమ్ ఄషు ఆతి ఄనంత్యూః. అమన యూభులు 
ఄంత్ణలేతువి భాత్రమే కహద. ళహవాత్భుల ైనవి కూడాన. ఄనగహ లహతుకి క్షమభు లేద. కహలభుత్ో 
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ఄంత్రజంచఴు. భరజము రతే్ుక లక్షుభు కొయకు షంబవించిన (రహభ, కావహు ది) విబలహఴత్ాయభులు కూడా 
భనకు ళహవాత్భుగహ ఄనబవిం వీలు కయౌగజనవి. 
 

వౄీ షత్ుషంధ తీయా కూడా „ఄనంత్‟ ఄనగహ „ళహవాత్‟ ఄనే ఄయాంలో లహుఖ్ాుతుంచాయప. ఄ-నాళహతు యూతృహణ  మషు 
ష ఄనంత్యూః. నావనభు లేతు యూభులు కయౌగజనలహడు ఄనంత్యూుడు. 
 

వౄీ రహధాకాశు ళహవో  ి– బగలహనతు యూభు ఄతుిదివలా, ఄతుియెడలా ఄంత్భు లేతుది. ఆది అమన 
వివాయూభున షఽచించన.  
 

కౄైఴలోుతుశత్ణో  – ఄచింత్ుమ్ ఄఴుకోమ్ ఄనంత్యూమ్. భనషకు ఄందతుది, భాటలకు ఄందతుది, 
ఄతుియెడలా ఄంత్భు లేతుది. 
 

ఊగేాదభు 10.81.3, మజురేాదభు 17.19 –  

వివాత్వుక్షుయపత్ వివాత్ోభుఖ్ో వివాత్ో ఫాసుయపత్ వివాత్వెహుత్ 

షం-ఫాసుభాుంధభతి షంత్త్ె్ో రైజేలహులహ బూభూ జనమన్ దలేకేః 
ఄతుియెడలా కనిలు కయౌగజనలహడు, ఄతుియెడలా భుఖ్భులు (నోళళు), కహళళు, చేత్ణలు కయౌగజనలహడు 
కకడే దేఴుడు. అమనే త్న చేత్ణలత్ో బూభాుకహవభులన షాఴుంచి తుయౌముంచచనాిడు. 
 

ఄనకే ఫాసూదయఴకోరనేత్రమ్ ళహుభు త్ాాం షయాత్ోऽనంత్యూమ్ 

నాంత్ం న భధుం న ునషోలహదంి ళహుభు విళేా వ వివాయూ – గీత్ 11.16 

ఒ విళేావాయ! వివాయూ! తూ ఫాసుఴులు, ఈదయభులు, భుఖ్భులు, నేత్రభులు ఄషంఖ్ాుకభులు. తూ 
ఄనంత్యూభు షయాత్ోభుఖ్భుగ విలవలుో చనిది. తూఴు అదిభధాుంత్యశిత్ణడఴు. భసత్ాయయుమ ైన 
తూ దిఴుయూభునకు అదిభధాుంత్భులన తె్యౌవకొనలేకునాిన. 
 

933. ఄననోవౄీః 
- ఄనంత్మ ైన (ల కకలేనతుి) ఐవాయు విబూత్ణలు (షంద, మవషు, వకిో ఴంటివి) కలలహడు. 
- ఎనిడఽ త్యపగతు ఐవాయు విబూత్ణలు కలలహడు. 

ఒం ఄననోవృీయ ేనభః. 
 

వౄీభద్ వౄీభుశుమ్ అండఴన్ – ఄనంత్ాః వృీమః మషు షః ఄనంత్వౄీః. ఄంత్ణలేతు, ల కక లేతు ఐవాయుభు 
కలలహడు „ఄనంత్వౄీ‟. ఇ షందలత్ో అమన ఏభు చేవెహో డు? బకుో లు కోరజనఴతూి ఆవెహో డు, అఖ్యపకు త్నన 
త్ానే బకుో లకు రవెహదివెహో డు. గజేందర తు ఈదంత్ంలో అమన భృషయౌకి ళహవిమోచనం కయౌగజంచి గంధయపాతుగహ 
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షారహా తుిచాుడు. గజేందర తుకి వౄీలృైకుంఠతృహర ోతు కలుగజేళహడు. ఆలా ఄందరజకీ ఆఴాడాతుకుని ఄంత్ణలేతు 
షంద „ఄనంత్వౄీ‟ నాభభులో చెుఫడషంది. 
 

వౄీ బటటు ల లహుఖ్ు – త్ేభయు దమేాః షా-తృహర ో -యుంత్ః ఄనంత్ాః వృీయోऽ ఄషు ఆతి ఄనంత్వౄీః. బకుో లకు 
ఆఴాడాతుకి, చిఴయకు త్నన త్ానే ఆచేుమడాతుకి ఄంత్ణలేతు „వౄీ‟లు కలలహడు ఄనంత్వౄీ. ఆందకు 
వౄ ీబటటు లు విశణు ధయాభు (69)నండష ఈదాసరజంచాయప. త్త్ో దఴిు ఴతృత యూభత్ాా సవోరహత్ యభం దమ్ 
జగహభ. ఄుుడు దిఴు వరీయభు ధరజంచి గజేందర డు యభదభునకేగౄన. 
 

దేమాః షాతృహర ో  యుంత్ాః వృీయోऽనంత్ావు తుత్ువః 
రషనేిభయు మషు షంతి వెత ऽనంత్వౄీరజతిషాాత్ః. 
త్న బకుో లకు ఆఴాడం కోషం ఄనంత్మ ైన షందలు కలలహడు. బకుో లకు త్నన త్ాన 
షభరజుంచకోఴడాతుకి కూడావదధడేలహడు (వౄీకౄైఴలు వెహయధి). 
 

వౄీ వి.వి. రహభానజన్ – బగఴంత్ణతు విబూత్ణలు రౄండు విధభులు. తృహర ంచికభుల ైనవి య్లా విబూత్ణలు. 
వౄీలృైకుంఠభులోతువి తుత్ువిబూత్ణలు. ఆవి రౄండఽ కూడా కేఴలం బకుో ల కొయకే. బగఴంత్ణడు 
షషంనిడైెన భవేుయపశణడు (వ లాార్  రజమార్), ఄతు వౄీ అండాళ్ నాచిమార్ తియపమోయ (10.10)లో 
ఴరజుంచింది. షందలో  రజగజన లోలహడతు వౄీకాశణు తు వౄీ  రజమాఱవాయప ఴరజుంచాయప (2.8.8). 
 

వౄీ తియపభంగమాఱవాయప.  రజమతియపభృయ 7.7.1 – వరజషందలకు దేఴత్యైెన లక్షషాకి ఐవాయుమ ఴయప? షకల 
దేఴత్లకు దేఴుడైెనలహడే. 
 

కః వౄీః వృీమః యభషతో్వ షభావమీః   
కః ుండరకీ నమనః ుయపవత తో్భః కః 
కవెహుమౌత్ాముట వత్ ఏక కలాంవక ఄంళ ేవివామ్ 

విచిత్ర చిత్చిత్ రవిభాగఴాతో్మ్ – వౄీ అళఴందార్. వెతో తో్యయత్ిభు 12  
లక్షీాదేవికే „వౄీ‟ ఄయన దేఴుడెఴాయప? యభ షత్ాగుణభునకు భూరీోబవించిన షాయూమ ఴాడు? షకల 
ుయపశణలకు యభుయపశణడైెన దేఴుడెఴాడు? అ దాభులఴంటి కనలు కయౌగజన దేఴుతు వకిోలో 
కించినాాత్రభు చేత్నే చేత్నాచేత్నాభమమ ైన ఇ షకల వివాభుయొకక షాఴు , తృహలన, లమభు 
జయపగుచనివి (అ దేఴుడు వౄీభనాిరహమణుడే). 
 

వౄీ వకయపల లహుఖ్ు – వౄీ వంకయపలు „వౄీ‟ ఄనగహ „వకిో‟ ఄని ఄయాంలో లహుఖ్ాుతుంచాయప. ఄనంత్ - ఄరజభుత్, వౄీః 
- రహవకిోః ఄషు ఆతి ఄనంత్వౄీః. రజభుత్ణలు లేతు రహవకుో లకు తులమమ ైనలహడు ఄనంత్వౄీ. ఆందకు 
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వౄ ీవంకయపలు వీుతినండష ఈదాసరజంచాయప. రహ ఄషు వకిో వివిధెవైు వీూమత్ే (ళేాత్ావారోతుశత్ణో  6.8). 
అమన రహవకిో వివిధభులుగహ చెుఫడున. 
 

వౄీ కాశుదతో్ బయదాాజ „ఄనంత్‟ ఄనగహ „నావనభు లేతు‟ ఄనే ఄయాంలో లహుఖ్ాుతుంచాయప. ఄనంత్ా - ఄవినావృతూ 
వౄీః - ళలభా షంత్ మషు ఆతి ఄనంత్వౄీః. ళహవాత్మ ైన షంద, వె ందయుభు కలలహడు ఄనంత్వౄీ. 
 

వౄీ షత్ుషంధ తీయా కూడా ఆదే ఄయాం చెతృహుయప. ఄనంత్ా - నావయశతి్ా, వౄీః ఄఴయూవౄీః మషు ష ఄనంత్వౄీః. 
 

వౄీ చినామానంద – వకిో భూడు విధభులు. ఆచాావకిో, కిమీావకిో, జాా నవకిో. ఇ వకుో లతూి బగలహనతునండష 
ఈదభవించన. 
 

934. జిత్భనుః 
కోభున జయంచినలహడు. 

ఒం జిత్భనుల ేనభః 
 

జీ - జయే, ఄభిబలేచ - జయంచట. భన్ - జాా నే - తె్యౌవకొనట, అలోచించట. ఈణాది షఽత్రభు (3.20) 
రకహయభు „భన్‟కు „ముచ్‟ రత్ుమభు చేరజవోే „భనుః‟ ఴషో ంది. దాతు ఄయాం కోభు, కశుభు, త్ాుగభు. 
„జిత్ాభనుః‟ ఄనగహ కోభున జయంచినలహడు. 
 

వౄీ బటటు ల లహుఖ్ు – వౄీ బటటు లు గజేందరమోక్షభు ఴాత్ాో ంత్భు యంగహ లహుఖ్ున కొనవెహగజంచాయప. త్నటో 
వయణాగత్ణడైెన గజేందర తు టిు ఫాధిషో ని భృషయౌఴంటి జలకీటకం టో అమనకు కోం లేద. కనకనే 
భృషయౌతు ఆంకహ వంచకుండా ళహవిమోచనం కయౌగజంచాడు. 
గజంేదర దేా ఴణో య ేచ కటీకహదాుః జలలహవనః 
మవేోశణ భనుం జిత్లహన్ జిత్భనుః ష కథ్ుత్ ే

అ భడుగులో ఈని గజేందర తుమంద దేాశంత్ో ఈని భృషయౌ భృదల ైన కీటకభుల ై కోభున 
జయంచినలహడు జిత్భనుడు (వౄీకౄైఴలు వెహయధి). 
 

బగఴంత్ణతు జిత్భనుత్కు భరొక దావహు ంత్భు బాగుభసరజి ఴాత్ాో ంత్భు. బాగుఴు త్న ఴక్షషాలం ై 
త్తుినా గహతు బగలహనడు కోం ధరజంచకుండా బాగుఴు టో వినమంత్ో రఴరజోంచి, తృహదవేఴ చేవ, ఄలా 
బాగుఴుయొకక ఄసంకహరహతుి ఄణచిలేళహడు. 
 

కోభున ఄదులో  టటు లొనకతృత తే్ ఏభఴుత్ణందో బగలహనడు గీత్ (2.62, 63)లో చెతృహుడు – 

ధాుమత్ో విశమాన్ ుంషః షంగవేోశూజామత్ే 
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షంగహత్ షంజామత్ ేకహభః కహభాత్ కోీ ధోऽభిజామత్.ే 
విశమచింత్న చేము ుయపశణనకు అ విశమభులంద అషకిో ఏయుడున. అషకిోఴలన అ విశమభులన 
తృ ందటకౄై కొరజకలు కలుగున. అ కోరజకలు తీయనుుడు కోీధభు కలుగున. 
కోీ ధాదభఴతి షమోాసః షమోావేత్ షాాతివిబరభః 
షాాతిబరంళహత్ ఫుదిధనాళల ఫుదిధనాళహత్ రణషుతి 

ఄటిు కోీధభు ఴలన లహుమోసభు కలుగున. దాతు రభాఴభున షాాతి చునాిభినిభగున. షాాతి 
బరశుభు ఄయనందన ఫుదిధ  ఄనగహ జాా నవకిో నవృంచన. ఫుదిధనావభు ఴలన భనశణుడు త్న వాతినండష 
త్నభగున. 
 

వౄీ రహధాకాశుళహవో  ి– కొతుిభాయపో  బగలహనడు కోభున ధరజంచన. ఆది కేఴలం ఄరహధలన 
వృక్షషంచడాతుకి క అముధం భాత్రమే. అ కోభు బగఴంత్ణతు ఫుదిధతు ఏభాత్రం రభావిత్ం చేమద. 
వెహగరహతుి దాటే ఈతృహమం తె్లుభతు వౄీరహభుడు షభుదరం ఴడుు న దీక్షలో కూయపునాిడు. వెహగయపతునండష 
ఎలాంటి షుందన రహకతృత ఴడంత్ో రహభుడు కోగజంచి వెహగయం ై ఫాణాతుి ఎకుక టాు డు.  
భరొక ఴాత్ాో ంత్భు . ముదధంలో రహభుడు సనభంత్ణతు బుజాల ై కూయపుతు ముదధం చేషో నాిడు. 
రహఴణుతు ఫాణాలు సనభంత్ణతు తీఴరంగహ గహమయచాయ. యకోవకోమ ైన సనభ దేవేతుి చఽవ రహభుడు 
„కోభా, ననాిఴశించ‟ ఄన కోభు యనాడు. తుజాతుకి కోం ఎుుడఽ బగఴంత్ణతు ఄధీనంలో 
ఈంటటంది. దశణు లన వృక్షషంచడాతుకి, బకుో లన యక్షషంచడాతుకి బగఴంత్ణడు కోతృహతుి ధరజవెహో డు. 
వినభు ధనరభీభమ్ త్ూణోుళలుధాత్ువెహమకహన్ 

కోీ ధభావేయమత్ తీఴరమ్ ఴధాయామ్ షయాయక్షవెహమ్ – రహభామణం 3.24.33 

రహక్షషలనందరజతూ ఴధించడం కోషం రహభుడు త్న గొు ధనషు ఴంచి, ఫాణాతుి ఎకుక టిు , కోీధాతుి 
ధరజంచాడు. 
 

49ఴ ళలో కభులోతు 463ఴ నాభభు ‘జిత్కోీ ధః’ కూడా ఆంచభుంచ ఆదే ఄరహా తుి కయౌగజఈంది. భను, 
కోభు, కోీధభు ఄనే ఇ భూడు దాలభధు ఈని షాలు ఴుత్ాువెహతుి వౄీ ళహవో  ివిఴరజంచాయప. „భను‟ 
ఄనగహ ఫమటకు కతుంచతు కోం భనషులోనే ఆభుడష ఈంటటంది. „కోం‟ ఄనగహ కనలు ఎయఫీడడం 
ఴంటి భుఖ్లక్షణాలు కతువెహో య. „కోీధం‟ ఄనగహ కోతృహతుి తె్యౌే భాటలు, చేత్లు లృయౌఴడుత్ాయ. 
బగలహనడు ఄఴుషరహయాం ఇ భూడు దవలలోతు ఏదో క కోతృహతుి యనత్ాడు కహతు ఄది ఎుుడఽ అమన 
ఄధీనంలోనే ఈంటటంది. కనక అమన „జిత్ాభనుః‟. 
 

463ఴ నాభభు „జిత్ాకోీధః‟ న వౄీ బటటు లు „ఆత్యపలలోతు కోీధాతుి జయంచినలహడు‟ ఄతు లహుఖ్ాుతుంచాయప. 
(„త్న కోీధాతుి జయంచినలహడు‟ ఄతు కహద). మోశితు యూంలో ఄషయపలకు ఄభాత్ం ఄందకుండా 
చేవనుడు అ రహక్షషలు కోగజంచడం ఫదలుగహ అమ  ఄందాతుి చఽవ షమోాశిత్ణలమాుయప. 



వీౄ విశణు  షసషరనాభ వెతో త్రభు - విఴయణ 

100ఴ ళలో కభు - 7 ఴ జేీ 

 

తియపభల ఴషంత్ోత్ుఴంలో వీౄ వత్ారహభ లక్షాణులు భరజము సనభంత్ణడు. వికీడషమా చిత్ార లు. 

 
 

 

రహఴణ ఴధ ఄనంత్యభు రహభుడు విభీశణుతు యౌచి రహఴణుతు 
దసనషంవెహకరహలు చేమభతు చెతృహుడు. రహఴణుతు భయణంత్ో 
ఄత్తుత్ో లృైయం ఄంత్రజంచిందట. 
భయణాంత్ాతు లృరైహుణ  తుఴాతో్మ్ నః రయోజనమ్ 

కిమీత్ామ్ ఄషు షంవెహకరో భభాుే మథా త్ఴ 

 

ముదధకహండ 59.147 – కోషు లహవెహమ్ ఏ ఆలహన్. రహభుడు తీఴరమ ైన 
కోతృహతుి ధరజంచి రహఴణుతు ై భీకయంగహ ముదధం చేళహడు. 
ఄలవతృత యన రహఴణుతు చఽవ, వేదదీరజ భయపనాడు యభాతు 
ంేళహడు. 
త్వెహాత్ రజళహీ ంత్ ఆఴ ఴుఴషు న త్ాామ్ వరౄయైాాత్ణుఴవమ్ నమాభూ – 59.153 

గచాానజానాభు యణారజే త్షోవం రవివు రహతిరంచయ రహజా లంకహమ్ 

ఄవెహాషు తురహుశ ియధ ీచ ధతూా త్దా ఫలం దరక్షువ మ ేయధషోః –  59.154 

 



వీౄ విశణు  షసషరనాభ వెతో త్రభు - విఴయణ 

100ఴ ళలో కభు - 8 ఴ జేీ 

వౄీ లహవశఠ  – భనకంటె ఫలఴంత్ణలు వకిోఴంత్ణలు ఄయనలహరజత్ో లృైయం ఈంటే కోం ఴషో ంది. 
బగఴంత్ణతుకంటే ఫలఴంత్ణల ఴయూ లేయప. కనక అమనకు కోం ఴచేు రజవాతి లేద. 
 

935. బమాసః 
- (షంవెహయ) బమభున త్ొలగజంచేలహడు. 

ఒం బమావేమ నభః 
 

బమ - బమభు. ఄసన్ - చంుట, నావనభు చేముట (“స”). బమ ఄసః - బమభున నావనభు 
చేములహడు. తృహణ తు షఽత్రభు (3.2.49) „అవౄఴ సనః‟ రకహయభు „డ‟ రత్ుమభు చేరజనుడు 
„అవౄయాయయకభుగహ నావనభు చేముట‟ ఄనే ఄయాం ఴషో ంది (ఄత్డు భన బమభున సరజంచగహక). 
 

స - చంుట, నావనభు చేముట („సన్‟ నండష). తృహణ తు షఽత్రభు (3.2.50) „ఄ  కేోవ త్భవెత ‟ రకహయభు 
„సన్‟ త్యపలహత్ „డ‟ రత్ుమభు ఴవోే, భరజము భుందగహ „ఄప్‟ ఴవోే, „కేోళహసః‟ ఄనే ఄయాం ఴషో ంది. 
„బమాసః‟ ఄంటే బమభున, ఫాధన, చీకటితు త్ొలగజంచేలహడు ఄతు ఄయాభు. 
 

89ఴ ళలో కభు, 838ఴ నాభభు ‘బమనావనః’ కూడా ఆలాంటి ఄరహా నేి కయౌగజఴుంది. 
 

వౄీ బటటు ల లహుఖ్ు – ఄవెహాదాదనీాభ షా-లహత్ులేున త్ాదావ ఄనాధత్ా బమమ్ ఴధాుత్ ఆతి అవంషనయహః. 
అమన లహత్ులుభు కహయణంగహ దికుక లేదనకొనే ఄనాధలు కూడా బగఴంత్ణడు త్భన కహతృహడునతు 
వివావంఴచున. వౄ ీబటటు లు ఈదాసరజంచినది – బయభేసతి భగహినశచ త్ార తి తుత్ుమ్ జనాయేనః. గొు 
(షంవెహయ) బమంలో భుతుగజ ఈనిలహరజతు జనాయేనడు యక్షషంచన. 
 

ఄనాధత్ా బమం సతోు లహత్ులేున భాదాళహమ్ 

బమాస షుభాఖ్ాుత్ః ఴషారోు  భనయపతో్భః 
ఄనాధలకు కూడా ఄభుత్మ ైన లహత్ులుంత్ో త్ానే దికౄైక తుయౌచి, బమాతుి తృత గొటేులహడు. ఇ నాభభు 
ఄవహు క్షరీ భంత్రభు. ళేశీుమ ైనది. ఒం బమావేమ నభః (వౄీకౄైఴలు వెహయధి). 
 

బగఴంత్ణతు యక్షణమంద భవేవిళహాషభు కయౌగజ ఈండఴల నతు ఇ నాభభు ఫో ధించచనిది. 
 

వౄీ  రజమాఱవాయప. తియపభృయ 4.4.9 – వౄీ నయవంసదేఴుతు భనం (యక్షణ కొయకు) నభుాకొనఴచున. 
వౄీ  రజమాఱవాయప. 5.1.9 – బకుో లన యక్షషంచడాతుకి అమనన నభుాకుంటే చాలున. అమన చకంీ చేత్ఫటిు 
ఴచిు గజేందర తు యక్షషంచాడు. 
 



వీౄ విశణు  షసషరనాభ వెతో త్రభు - విఴయణ 

100ఴ ళలో కభు - 9 ఴ జేీ 

వౄీ వంకయపల లహుఖ్ు – బమమ్ షంవెహయజమ్ ుంవెహమ్ ఄఘ్ిమ్ బమాసః. త్న బకుో లకు షంవెహయ 
బమభున నావనభు చేములహడు „బమాసః‟.  
 

89ఴ ళలో కంలోతు „బమనావనః‟ నాభభునకు వౄీ వంకయపల లహుఖ్ు – ధయాభాయాంలో చరజంచేలహరజకి బమం 
లేకుండా చేవేలహడు. 
 

వౄీ రహధాకాశుళహవో  ి– ఏదైెనా షభషు ఎదరౄైనుడు బమం కలుగుత్ణంది. చాలాభాయపో  అ షభషుకంటే 
బమంయొకక తీఴరత్, రభాఴం ఎకుకఴగహ ఈంటాయ. బగలహనతు నభుాకునిలహరజకి బమం ఈండద. 
తుజమ ైన బకుో డు షఖ్దఃఖ్ాలన కేవిధంగహ చఽవెహో డు.  
గీత్ 2.38 – షఖ్ దఃఖ్ షమ ేకాత్ాా. 
గీత్ 2.56 – దఃఖ్ేశానదిాగిభనాః షఖ్ేశణ విగత్ షాసః. 
 

వౄీ కాశున్ – బగఴంత్ణడు గజేందర తు బమాతుి భాత్రమే తృత గొటులేద. భృషయౌకి ళహబమాతుి తృత గొటాు డు. 
 

వౄ ీషత్ుదేలో లహవశఠ   „బమాఴసః‟ ఄనే తృహఠహతుి గశీించాయప. కహతు అమన చెున ఄయాం భాత్రం 
„బమాసః‟ ఄని నాభభు ఄరహా తుకి షరజతృత త్ణంది. (ఄఴసన్ - తృత గొటటు ట, డగొటటు ట.) 
 

936. చత్ణయవఃీ 
- ఄతుి విశమభులలోన నృైుణుభు (చాత్ణయుభు) కలలహడు. 
- ఄందరజటో షభనాుమభు కలలహడు. లహరజ లహరజ కరహానవెహయభు పలభులు రవెహదించలహడు. 
- ఎఴరజనృైతే్ కోరౄకలు కోయపత్ామో ఄత్డు. 
- నాలుగు దివలంద లహుంచినలహడు. 
- జాా నల ైనలహరజచే ఄరజుంఫడులహడు. 

ఒం చత్ణయళహీ మ నభః 
 

చత్ణయ - నాలుగు షంఖ్ు. ఄవ,ీ ఄవృీ - భూల, కోణభు. చత్ణయవభీు ఄనగహ రేఖ్ాగణ త్భులో చత్ణయషరభు. 
ఆందలో ఄతుి బుజభులు, కోణభులు షభానభుగహ నండున. కనక „చత్ణయవీుడు‟ ఄనగహ ఄందరజ టో 
షభనాుమభు కలలహడు ఄతు కొందరజ లహుఖ్ు.  „చత్ణయ‟ ఄనగహ తుుణత్ (చాత్ణయుభు) కయాౌన ఄనే ఄయాం 
కూడా ఈంది. „చత్ణయవఃీ‟ ఄనగహ ఄతుింటి మందన నృైుణుభు కయౌగజన ఄతు కొందయప విఴరజంచాయప. 
 

వౄీ బటటు ల లహుఖ్ు – „చత్ణయవఃీ‟ ఄనగహ ఄతుి విధభుల చాత్ణయుభు కలలహడు ఄని ఄయాంలో వౄీ బటటు లు 
లహుఖ్ాుతుంచాయప. ముకోభుల ైన నలు చేవనలహడు చత్ణయపడు. 
 



వీౄ విశణు  షసషరనాభ వెతో త్రభు - విఴయణ 

100ఴ ళలో కభు - 10 ఴ జేీ 

వౄీభద్ అండఴన్ విఴయణ – బగలహనడు ఄతుి షందయభభులలోన బకుో లన ఈదధరజంచడాతుకి ముకోమ ైన 
ఄతుి నలు చేవెహో డు. గజేందర  మోక్షభు షందయభభులో అమన భృషయౌతు ళహం ఫారజనంచి విభుకుో తు 
చేళహడు. గజేందర డు త్ణర ంచిన యఴున బగఴతైె్కంకయుభు చేవే ఄఴకహవం కయౌగజంచి షత్ఫలభు రవెహదించాడు. 
బకుో లు భృయ టటు కుంటే త్ాన యమభున ఴచిు లహరజతు కహతృహడుత్ానతు తుయూంచాడు. త్ాన 
లృైకుంఠభునండే భృషయౌతు వృక్షషంచగలడు కహతు అమన ఄలా చేమలేద. ఈనిళంగహ లృైకుంఠంనండష 
కకభాయప గజరహజు, భృషయౌ ఈని షయషుఴదేకు ఴచాుడు. అబయణాలతూి ఄషోఴుషోంగహ ఈనాియ. గయిత్ ే
గజామ జగహభ. భరజము అమన క్షుదరజలకీటకమ ైన భృషయౌ ై కోీధాతుి తె్చిు టటు కునాిడు. ఆఴతూి 
అమన బకోలహత్ులుత్కు, బకుో లన యక్షషంచే  గుణాతుకి ముకోమ ైనవి. 
 

వౄీ లేళళకుకడష కాశున్ బగలహనతు „చాత్ణయుం‟ గురజంచి చెఫుత్ూ రహభామణంలోతు లహయౌ ఴధ షంఘ్టనన 
ఈదాసరజంచాయప. భుందగహ లహయౌ రహభుతు ఄధయాయపడతు త్ూలనాడాడు. కహతు రహభుతు విఴయణ విని 
త్యపలహత్ వౄీరహభుతు ధయాగుణాతుి కీరజోంచాడు. బగలహనతు చాత్ణయుభునకు ఆది భరొక ఈదాసయణ. 
 

వౄీ వంకయపల లహుఖ్ు – నాుమ షభలేత్ః చత్ణయవఃీ. ఄందరజమందన షభానభుగహ ఴరజోంచలహడు. జీఴులకు 
లహయలహరజ కరహానవెహయభుగహ పలభులన రవెహదించలహడు. కనక ఄలంకహరజకభుగహ „చత్ణయవీ‟ ఄతు 
కీరజోంఫడున. 
 

వౄీ ఄనంత్కాశుళహవో  ి„చత్ణయ‟ ఄనగహ „నాలుగు‟ ఄని ఄయాంలో బగలహనతు నాలుగు విధాల యక్షణన చెతృహుయప. 
 ధరహాయాకహభమోక్షభులనే ుయపవహయాభులన జీఴులకు లహరజ కరహానవెహయభు రవెహదించలహడు. 
 అసఴతూమభు, గహయహత్ుభు, దక్షషణభు భరజము (నాలాఴది?) ఄనే నాలుగు విధాల ైన మాగహగుిల 

యూంలో ఈనిలహడు. 
 గయభభునండష, ఄండభునండష, వేాదభునండష, బూభునండష – ఆలా నాలుగు విధభులుగహ 

జతుాంచే జీఴుల భనగడకు అధాయమ ైనలహడు. 
 అయపో లు, జిజాా షలు, ఄరహా యపా లు, జాా నలు ఄనే నాలుగు విధభుల ైన బకుో లన యక్షషంచేలహడు. 
 నాలుగు లేదభుల వృయషులు (ఈతుశత్ణో లు) దాారహ తె్యౌమఴచేులహడు. 
 అమన అజా జగత్ణో లో నాలుగు దివలంద తృహయౌంఫడుత్ణంది. 

 

వౄీ లహవశఠ  – చద్ - మాచనే - ఄడుగుట. „చద్‟కు „ఈయన్‟ ఄనే రత్ుమం చేరజవోే ఈణాదిషఽత్రభు (5.58) 
„చతే్యపయన్‟ రకహయం „చత్ణర్‟ ఄనే దం ఴషో ంది. చత్తి చత్ుత్ ేలహ ఆతి చత్ణర్. ఏదైెనా ఄడషగేలహడు లేదా 
అమనన భనం ఏమ ైనా కోయపత్ాభు. 
 

వౄీ లహవశఠ  చెున భరో రౄండు ఄరహా లు –   
ఄశ్ - లహుతృ ో  షంఘ్ాతే్ చ - లహుంచట, తృత ర గుడుట. ఄశ్ - భయజనే - తినట.  



వీౄ విశణు  షసషరనాభ వెతో త్రభు - విఴయణ 

100ఴ ళలో కభు - 11 ఴ జేీ 

చత్వెతర  దళిల ఄవుిత్ ేచత్ణయవీః. నాలుగు దివలంద లహుంచినలహడు చత్ణయవీుడు. 
చత్షాశణ దకి్షు వాత్ానామ్ తృహర ణ నామ్ భయజనషు దాత్ా ఆతి విశణు ః. నాలుగు దివలలో ఈని జీఴులకు 
అవేయభున రవెహదించ విశణు లే చత్ణయవీుడు. 
 

వౄీకాశుదతో్ బయదాాజ – చత్ణరౄఃై వౄీమత్ ే- వఴేుత్ ేఆతి చత్ణయవఃీ. అమన గొుత్నభు నృరజగజనలహయప 
అమనన యజింత్ణయప గనక అమన చత్ణయవీుడు. 
 

937. గభీరహత్ాా 

- గంభీయమ ైన షాభాఴభు కలలహడు. 
- ఄతుింటి తృహర ోకి, చలనభునకు కహయణమ ైనలహడు. 

ఒం గభీరహత్ాన ేనభః 
 

ఈణాది షఽత్రభు 4.35 గభీయ గంభీరౌ. గమ్ - గత్ౌ - లృళళుట. „గమ్‟కు „ఆయన్‟ రత్మమభు చేరజునుడు 
„మ్‟ వఫేభు „భ్‟ వఫేభుగహ భాయపత్ణంది. ఄలా „గభీయ‟ దం ఴషో ంది. „గభీయ‟, „గంభీయ‟ దాల ఄయాం 
కటే. ఄభయకోంలో „తుభిమ్ గంభీయమ్‟ ఄతు ఈంది. „గభీరహత్ాా‟ లో „అత్ా‟ ఄంటే షాయూభు లేదా 
షాభాఴభు. 
 

వౄీ బటటు ల లహుఖ్ు – ఄనుేవహమ్ చత్ణయపాఖ్ భుఖ్ానాభరధాశు గహంభీయుః గభీరహత్ాా. ఫరవేాదలకు కూడా 
తె్యౌమరహతు గంభీయమ ైన (లోతైె్న) షాభాఴభు కలలహడు గభీరహత్ా. 
 

ధాత్ార దీనా భరదాశుం గహంభీయుం మషు విదుత్ే 
గభీరహత్ాా ష విజేామః వెహో రోు  భనయపతో్భః 
ఫరవేాదలకు కూడా తుయుయంచలేతు గహంభీయుభు కలలహడు. ఇ నాభభు ఄవహు క్షరీ భంత్రభు. ళేశీఠ మ ైనది. 
ఒం గభీరహత్ానే నభః. (వౄీ కౄైఴలువెహయధి). 
 

వౄీభద్ వౄీభుశుమ్ అండఴన్ – అమన షాభాఴభు ఎంత్ లోతైె్నదంటే దాతుతు ఎఴయూ కలోో లయచలేయప. 
 

వౄీ కాశున్ – వౄీతృహద తీయధభు (గంగ)న వృయషు ై ధరజంచిన వృఴుడు, జాా నలలో ఈతో్భుడైెన ఫరసా కూడా 
చియకహలం త్షు చెవనా అమన తుజషాయూభున, షాభాఴభున తె్యౌవకొనలేయప. 
 

వౄీ నభాాఱవాయప. తియపలృైమోయ 1.1.8 – ఫరసాకు త్న షాఴుంచినలహతు గురజంచి తె్లుష కహతు త్నకంటె 
భుందలహతు గురజంచి తె్యౌమద.  
 



వీౄ విశణు  షసషరనాభ వెతో త్రభు - విఴయణ 

100ఴ ళలో కభు - 12 ఴ జేీ 

తియపలృైమోయౌ 7.71 – ఫరసా, వృఴుడు, ఆందర డు ఴంటిలహరజతు భనం వెహభానుమ ైన నేత్రా లత్ో చఽడలేభు. 
ఄలాగే లహయప కూడా నా కాశుబగలహనతు చఽడలేయప. 
 

నానాగమ్ తియపఴన్ 73 – రళమషభమంలో జగత్ణో న భురంగజలేవ, షాఴుషభమంలో లహతుతు లృయౌగకిీకన 
ఎం యపభాన్ గంభీయత్న భనం ఄయాంచేషకొనలేభు. ఎతుభుది కళు (నాలుా  భుఖ్ాల) ఫరసాకు, 
తూలకంఠపడైెన వృఴుతుకి కూడా కూడా అమనన ఄందకొనే షలబభాయాం (చయభళలో కం) తె్యౌమద. 
 

షభుదర ఆఴ గహంభీరుే – ఄతు వౄీరహభుతు లహయ్ాకి భసరజి ఴరజుంచాడు. 
 

వౄీ వంకయపల లహుఖ్ు – అత్ాా షాయూమ్ చితో్మ్ లహ గభీయమ్ రజచేా త్ణో భవకుమ్ ఄషు ఆతి గభీరహత్ాా. 
ఎఴతు తుజషాయూభు, చితో్భు ఄందరహనంత్ గంభీయమో ఄత్డు గభీరహత్ా. అమన వెహగయభుఴల  భవే 
గంభీయపడు. అమన నృఴాయూ కలోో లయచలేయప. వివాభంత్ా లహుంచిముని అమన లృైవృశుయభు, లృైబఴభు, 
గంభీయత్లన ఎఴయూ భనషత్ో ఉశింలేయప. భాటలలో చెులేయప. 
 

వౄీ లహవశఠ  – గమ్ - గత్ౌ - లృళళుట. గచాతి గభుత్ ే- తృహర ుత్ ేఄనేన. అమన కహయణంగహ షభషోభు 
తృహర ో ంచన. గచాతి - తృహర ుిఴతోు, ధాుమతోు, తృహర యధమనేో  లహ ష గభీయః. ఄందయూ ఎఴరజతు తృ ందడాతుకి 
ధాునభు, తృహర యధన చేవెహో రో అమన గభీయపడు.  
 

గచాతి గభనవౄలః. ఄతుింటిలోన చలనభు కయౌగజంచేలహడు గభీరహత్ా. అమన వెహా ఴయభుల ైన 
ఴాక్షాదలమంద కూడ భయణభు, క్షీణత్ ఴంటి రకిమీలదాారహ చలనభు కయౌగజంచేలహడు. 
 

938. విదవిః 
- ఄనంత్భుల ైన అమన త్త్ాభు, యూభులు, గుణభులు ఄతుి దివలందన లహుంచిమునివి. 
- ఄతుి దివలనండష అమన ఄందిఴచున. 
- విళేశ దాత్ాత్ాభు కలలహడు. యోగుత్లనఫటిు పలభులన రవెహదించలహడు. 
- (విద్ - తె్యౌముట) జాా నలకు అనంద కహయణభు. 
- ళహషోభిులన విఴయభుగహ తె్యౌమజేవనలహడు. 
- ఄంత్టా, ఄతుింటా, ఄతుిదివలా లహుంచిమునిలహడు. 

ఒం విదళిహమ నభః 
 

ఇ నాభభు „విదివః‟, భరజము త్యపలహతి రౄండు నాభభులు „లహుదివః‟, „దివః‟లు  „దిశ్‟ ఄనే ధాత్ణఴున 
కయౌగజమునివి. „దిశ్‟ ఄంటే దికుక, అజా, దానభు, షభయుణ ఴంటి ఄరహా లునాియ.  „వి‟ ఄనే ఈషయాకు 
„వివిధ‟ ఄతు ఄయాం ఴషో ంది. దిశ్ - ఄతిషయినే - దానభుచుట, ఄంగీకరజంచట. 
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వౄీ బటటు ల లహుఖ్ు – త్ేశమ్ వినమ గదాద షో తి గజరహమ్ ఄషు దఽర ేవివిధా దళిహః దేవెహః ఆతి విదివః. అమన 
భాటలకు, దేతుకీ ఄందతులహడు. అమన త్త్ాభు, షాయూభు, గుణభులు ఄతూి ఄనంత్భుల ై 
ఄతుియెడల లహుంచిమునివి. అమన కఱవుణగుణభులతూి అమనన షో తించే దేఴత్లకు కూడా 
తె్యౌమఴు. 
వినమాదాదాద వెతో త్ర ధాతీరనామ్ విళేశః 
దఽరవేు వివిధా దళేహః విదవిః రజకరీజోత్ః 
వినమంత్ో, త్త్ుయత్త్ో, గదాద వెతో త్రంత్ో అమనన షో తించే ఫరవేాదలకు కూడా ఄగోచయపడు „విదివః‟. 
(వౄీకౄైఴలు వెహయధి). 
 

 రజమ తియపభృయ 1.7.8 – చత్ణయపాఖ్డైెన ఫరసా భరజము వృఴుడు త్భ నాలుకలు ఄరజగజతృత యేలా 
అమనన షో తివెహో యప. (అయనా అమన లహరజకి త్న దయశనభుఴాడు. కహతు రవోేదతుఴంటి బకుో ల ఎదట 
రత్ుక్షభఴుత్ాడు). 
 

తియపలృైమోయ 2.7.12 – ఄనేక ముగహలలో షాఴుంఫడషన ఫరసా వృలహదలు దామోదయపతు వరీయభులే. లహరజకి 
కూడా అమన షంయయు భసత్ుభు తె్యౌమద. కహతు ఄఴుషయమ ైనుడు ఄలాంటి దేఴదేఴుడు లహరజతు 
యక్షషవెహో డు. గజేందర తు అయోనాదం వితు యపగున ఴచిు కహతృహడాడు. 
 

వౄీభద్ వౄీభుశుమ్ అండఴన్ – వివిధాః దళిహదవేః మషు ష విదవిః. ఎకకడెకకడషనండైెనా, ఏ దికుకనండైెనా 
బగలహనతు యౌచి అమనన తృ ందఴచున. 
 

వౄీ వంకయపల లహుఖ్ు – వివిధాతు పలాతు ఄధకిహరజభయు విళఴేేణ దవితి ఆతి విదవిః. (దిశ్ - ఄతిషయినే - 
రవెహదించట). విళేశ దాత్ాత్ాభు కలలహడు. వివిధ పలభులకు ఄధికహయభు (యోగుత్) కలలహరజకి లహరజ లహరజ 
కరహానవెహయభు పలభులతుచేులహడు „విదివః‟. 
 

వౄీ కాశుదతో్ బయదాాజ కూడా ఆదే ఄయాం చెతృహుయప.  విళఴేేణ దవితి - దదాతి బకేోబుః ఄభీశుమ్ ఆతి విదవిః. 
బకుో ల ఄభీశుభులన విళేశంగహ వదిధంజేవేలహడు „విదివః‟. వౄ ీచినామానంద కూడా ఆదే ఄయాం చెతృహుయప.  
 

వౄీ లహవశఠ  – బగలహనడు ఄంత్టా ఄతుిదివలా ఄతుింటా లహుంచిమునాిడతు, అమన లేతు చోటట లేదతు 
ఇ నాభభు షఽచించన. 
 

వౄీ షత్ుషంధ తీయా – (విది-వః) విద్ - తె్యౌముట. వమ్ - షఖ్మ్. విదివౄ – జాా తుతు, వమ్ - షఖ్మ్ మవెహాత్ ష 
విదవిః. (ఫరసా) జాా నభు తె్యౌవనలహరజ అనందభునకు కహయణభు „విదివః‟. 
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వౄీ యఘ్ునాధ తీయా – వి - ఄతివయనే దవితి - ఈదవితి ఆతి విదవిః. ఄతివయనే మజాకిమీా రకహరహన్ 
ఈదవితి ఆతి విదవిః. చకకగహ మజా మాగహది కహయుభులన తె్యౌమజేము (ఈదేవృంచ)లహడు „విదివః‟. ఇ 
ఄయాభున ళహషోభిుల జాా నభునకు కూడ ఄనాయంచఴచున. ళహషోభులన, విధలన చకకగహ 
తె్యౌమజేవనలహడు „విదివః‟. 
 

939. లహుదవిః 
- వివిధ దేఴత్లన అమా దఴులలో తుమభుంచినలహడు. 
- బకుో లకు లహరజ కరహానవెహయభు త్గు పలభులతుచులహడు. 
- ఆందరా ది దేఴత్లకున త్గు అదేవభుయౌచులహడు. 

ఒం లహుదళిహమ నభః 
 

లహుదిశ్ - ంచట, తుమభుంచట, అజాా ంచట. అదేవ - అదేవభు. ఇ రౄండు వఫేభుల ైనన ఇ 
నాభభున విఴరజంచాయప. 
 

వౄీ బటటు ల లహుఖ్ు – త్ేవహమ్ ఄభిభత్మ్ త్తో్త్ దమ్ ఄతిషాజతి ఆతి లహుదవిః. లహరజతు (ఄనగహ ఫరసా, 
యపదరా దలన, ఆంత్కుభుంద నాభభులో చెునటటో ) అమా దభులమంద త్గు వెహా యతు 
కయౌుంచలహడు „లహుదివః‟.  
 

వౄీ నభాాఱవాయప. తియపలృైమోయ 5.2.8 – జనలు లహరజ లహరజ ఄభియపచల రకహయం యజించకునేందకు వీలుగహ 
బగఴంత్ణడు త్న వరీయంనండష ఄనుదేఴత్లన షాజించాడు. లహరజకి మథోచిత్ దఴులు కయౌుంచాడు. 
బకుో లు అమా దేఴత్లకు షభరజుంచినవి కూడా కడకు అమనకే చేయత్ాయ. 
 

వౄీభద్ వౄీభుశుమ్ అండఴన్ – విళఴేేణ అదవితి ఆతి లహుదవిః. వివిధ దేఴత్లకు త్గు అదేవభులు, 
పలభులు కూయపులహడు „లహుదివః‟. 
 

వౄీ కాశున్ – బగలహనడు కే కహయుంలో ఄందరజకీ త్గు పలభులు ఎలా రవెహదివెహో డో  చెఫుత్ూ వౄీ కాశున్ 
గజేందరమోక్షభునండష, లహభనాఴత్ాయభునండష ఈదాసరజంచాయప. (వౄీ బటటు ల లహుఖ్ున వౄీ కాశున్ కొంత్ 
భినింగహ విఴరజంచాయప.) త్తో్త్ ఄభిభత్ దవేమ్ షాజతి ఆతి లహుదవిః. త్న బకుో లు కోరజన కోరౄకలు లహరజ 
ఄభిభత్భుల రకహయభు తీరేులహడు „లహుదివః‟. 
  
గజేందరమోక్షంలో గజేందర తుకి బగఴతైె్కంకయు భాగుం లభించింది. త్ాన తె్ంచిన యఴున వౄీభవేవిశణు ఴు 
తృహదభులఴదే షభరజుంచగయౌగహడు. భృషయౌకి ళహంనండష విభుకిో లభించింది. బగలహనడు బకోజన 
షంయక్షకుడనే విశమం షుశుంగహ రకటిత్మ ైనది. భరజము  ఴాత్ాో ంత్భున వినాి గహతు, షారజంచినా గహతు 
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భనకు తృహభులు త్ొలగజ, కశుభులు త్ొలగజ, వుబభులు చేకూయపత్ాయ. ఄలా ఄందరజకీ లహరజ లహరజ 
ఄభిభత్భులు వదిధంచాయ. 
 

ఆక లహభనాఴత్ాయంలో బగలహనడు ఄదితి కోరౄకన, ఆందర తు కోరౄకన తీరజు షంత్ోఴంచాడు. ఆందర తుకి 
రహజుం లభించింది. వౄీభవేవిశణు ఴుకు దానభుచిున భాగుం ఫయౌకి దకికంది. షభషో లోకభులకు వౄీతులహషతు 
దభులన యజించే ఄఴకహవం నగూడషంది (ఫరసా కడషగజన తృహదభు, ఫరసాభు త్ానృైన తృహదభు). ఇ 
ఴాత్ాో ంత్భున త్తువితీరహ గహనం చేవే భాగుం అఱవాయపలకు లభించింది. అమన షకల జగత్ుతి ఄతు 
ళహషోభిులో చెున విశమం తుయూణభయుంది. 
 

వౄీ షత్ుదేలో లహవశఠ  – దిశ్ - ఄతిషయినే - ఆచుట, దానభు చేముట. వివిధమ్ అషభంత్ాథ్ దివతి - దదాతి 
ఆతి లహుదవిః. ఄతుి దివల బకుో లకు ఄనేక పలభులు కూరజుఅడు „లహుదివః‟. 
 

వౄీ వంకయపల లహుఖ్ు – వివిధామ్ అజాా మ్ వకహీ దనీామ్ కుయాన్ లహుదవిః. ఆందరా ది షభషో దేఴత్లన 
ఘ్నభుగహ ళహవంచి లహరజ లహరజ కయోఴుభులన షకభీభుగహ తుయారజోంజేములహడు లహుదివః. 
 

వౄీ కాశుదతో్ బయదాాజ – విళఴేేణ అదవితి - అజాా మతి ఆతి లహుదవిః. విళేశభుగహ అజాా ంచలహడు 
„లహుదివః‟. ఆకకడ „విళేశభుగహ‟ ఄనగహ అమన జగత్ ర్బుఴు గనక అమన అజాకు తియపగు లేద. ఄది 
ఄందరజ అజాలఴంటిది కహద. 
 

వౄీ ఫలదేఴ విదాుబూశణ – వివిధాన్ ఄధకిహరహన్ త్షు అదవితి - అజాా మతి ఄధకిహరజణ  త్వాన్ ఏఴమ్ ఏఴ 
ఈచిత్భుతి బఴః. త్గు విధభుగహ వివిధ దేఴత్లన అజాా ంచలహడు „లహుదివః‟. 
 

వౄీ చినామానంద – బగఴంత్ణతు అజాలు ఄందరజ అజాలఴంటివి కహఴు. తృహర కాతిక వకుో లు, దేఴత్లు, దేఴుళళు 
ఄందయూ అమన అజాా నవెహయభు ఴరజోవెహో యప. 
 

940. దవిః 
- (ఫరవేాది దేఴత్లన త్భ త్భ కహయుభులమంద) అజాా ంచలహడు. 
- లేదభుల యూభులో షభషో లృైదిక కయాల పలభులన ఆచులహడు. ముకహో ముకోభులన 
తె్యౌమజేములహడు. 

ఒం దళిహమ నభః 
 

వౄీ బటటు ల లహుఖ్ు – ఫరవేాది దేఴత్లన త్భ త్భ వెహా నభులు, విధల గురజంచి అజాా ంచలహడు దివ. 
ఆకకడ వౄీ బటటు లు „దిశ్‟ ఄనగహ „అజా‟ ఄనే ఄరహా తుి లహడాయప. న త్ాన్ గజంేదరత్ాాత్ ఄంత్యంగ ీకరోతి, కనిో  
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అజాా మతితి దవిః. బగఴంత్ణడు గజేందర తుఴంటి రనిలన లహత్ులుంత్ో త్న ఄంత్యంగజకులుగహ 
చేషకుంటాడు. కహతు ఫరవేాది దేఴత్లకు త్గు వెహా నభులతుచిు లహరజతు అజాా వెహో డు కనక అమన దివ. 
 

ధాత్ార దీన్ షయాకాత్ుేశణ వెహాజాా ఴమతి మషుదా 
దివషుత్ణ షభాఖ్ాుత్ః షతృహో రోు  భనయపతో్భ 

ఫరవేాదలకు ఄయహమ ైన వెహా నాయౌచిు, లహరజతు త్న అజాా నఴయపో లుగహ చేములహడు దివ. ఇ నాభభు షతృహో క్షరజ. 
ఈతో్భమ ైనది. ఒం దిళహమ నభః. గజేందర తు మోక్షభు చఽవ ఆందరా ది దేఴత్లంత్ా ఫరసాన భుంద 
తులఫెటిు వౄీభనాిరహమణుతుకి నభషకరజంచాయప. త్భకు కూడా మోక్షాతుి రవెహదివెహో డేమో? ఄతు లహరజ అవ. 
కహతు లహరజకి మోక్షభుఴాలేద. (వౄీ కౄైఴలు వెహయధి). 
 

వౄీ వంకయపల లహుఖ్ు – షభవెహో నామ్ కయాణామ్ పలాతు లదేాత్ానా దవిః. ఇ లహుఖ్ున ఄనలహదకులు రౄండు 
యకహలుగహ విఴరజంచాయప. 
 

వౄీ రహధాకాశుళహవో  ి– (దిశ్ - చఽుట) బగలహనడు  లేదభుల యూభులో ఏది భంచి, ఏది చెడుఴంటి 
విశమాలన తె్యౌమజేమున గనక దివ. 
 

వౄీ టి.ఎస్. కాశుభూరజో – (దిశ్ - ఄతిషయినే - ఆచుట, దానభు చేముట) లేదభుల యూభులో బగఴంత్ణడు 
వివిధ కయాల పలభులన రవెహదించన.  
 

వౄీ కాశుదతో్ బయదాాజ – దవితి - దదాతి కయాపలమ్ ఆతి దవిః. కయాపలభులన ఆచులహడు దివ. 
 

వౄీ చినామానంద – నారహమణుడు వీుత్ణల యూంలో అత్ాజాా నభున రవెహదించన. జాా నభు 
తుచులహడు దివ. 
 

వౄీ యఘ్ునాధ తీయా – దవిుత్ ే- బకౄ్ోః ాచామత్ేతి దవిః. బకుో లు అమనన గురజంచి తె్లుషకోలహలతు 
ఄడుగుత్ణంటాయప గనక అమన దివ. 
 

 

938, 939, 940 నాభభులు విదవిః, లహుదవిః, దవిః – ఇ భూడు నాభభులు కే ధాత్ణఴు అధాయంగహ 
విఴరజంఫడషనాయ. ఄయతే్ లహటిలో ునయపకిో లేకుండా లహుఖ్ాుత్లు ఎలా లహుఖ్ాుతుంచారో రజవౄయౌవోే 
అషకిోకయంగహ ఈంటటంది. 
 

వౄీ బటటు ల లహుఖ్ులు  
విదవిః – బగఴంత్ణతు త్త్ాభు, షాయూభులు, గుణభులు ఄతుి దికుకలంద లహుంచిమునివి (దివ - 
దికుక). 



వీౄ విశణు  షసషరనాభ వెతో త్రభు - విఴయణ 

100ఴ ళలో కభు - 17 ఴ జేీ 

లహుదవిః – బగఴంత్ణడు వివిధ దేఴత్లన వివిధ దభులమంద తుమభుంచెన (లహుదిశ్ - 
తుమభుంచట). 
దివః – బగఴంత్ణడు షభషో దేఴత్లన అజాా ంచన (దిశ్ - అజాా ంచట). 
 

వౄీ వంకయపల లహుఖ్ులు  
విదవిః – కరహానవెహయభు జీఴులకు త్గు పలభులు ఆచులహడు (దివతి - దదాతి. దిశ్ - దానభు). 
లహుదవిః – ఆందరా దలకు లహరజ విధల రకహయభు అదేవభులు ఆచులహడు. 
దివః – లృైదిక కయాలకు త్గు పలభుయౌచు లేదషాయూుడు. 
 

వౄీ షత్ుషంధ తీయా లహుఖ్ులు 
విదవిః – ఫరసా జాా నలకు యభానందభున ఆచులహడు (విద్ - తె్యౌముట, జాా నల గురజంచి). 
లహుదవిః – విళేశమ ైన అదేవభులు ఆచులహడు (ఄంత్ా అమన అజాా నఴయపో లే). 
దివః – ధయాభున గురజంచిన జాా నభున దావహు ంత్భుల దాారహ తె్యౌమజేములహడు (ధయాజాా న ఄతిదవేనాత్ 
దివః). 
 

వౄీ షత్ుదేలో లహవశఠ  లహుఖ్ులు  
విదవిః – ఄంత్టా, ఄతుిటా, ఄతుి దికుకలా లహుంచినలహడు. 
లహుదవిః – ఄతుియెడలా వివిధ పలభులన ఆచులహడు. 
దివః – లేదోకుో లదాారహ భంచి చెడులన ఈదేవృంచినలహడు. 
 

 

(1) వీౄ నయవంసన్ కాశుభాచారజ అంగో యచనకు ఆద ిత్లెుగు ఄనలహదభు.  
(2) బగఴదీా త్ ళలో కభుల త్ాత్ుయుభు గీత్ా రస్, గోయఖ్యర్ రచయణనండష.  
 



శీ్ర విశేు  షసషరనామ స్తో తరము - విఴరణ 

శీ్రమనాారహయణయీమ్ 21ఴ షరగ నుండ-ి 1 ఴ ేజీ 

 
 

 

 

 

 

 

 

శ్రీ మేపతతో ర్ నారహయణ భట్టా త్రర రణతీ   

శ్రీమనాారహయణయీమ్ 

21ఴ షరగ – జుంబూదవీ నుహదలలో భగఴదారహధన 

 

మూల వ్హయఖ్యయత: శ్రీ స్హీమి తస్హయనుంద 

అనషాజన: శ్రీ తాడేలి్ల తుంజల్ల 

(శ్రీరహమకాశుమఠుం, మ ైలయూర్, చెన్నా రచరణ) 
 

 

 

 

మధయయదభవ్ ేభుఴ ఇలయఴాతనామిా ఴరషే 
గౌరీరధాన-ఴనితాజన-మయతరభటజి 

వరషీ ణ ముంతరనత్రభిః షమునుహషయమయనుం 

షుంకరేణాతమక-మధవవీర షుంవీయ ేతాీమ్    (1) 
భూముండలయనికి మధయన ఇలయఴాతమనే నుహర ుంతుం ఉుంది. ఆ నుహర ుంతుంలో గౌరీదేవి నాయకురహల్లగహ సో లీు 
మయతరమే నిఴసషఽో  ఉుంట్టరు. అకకడ వ్్లసన శిఴుడె (అరధ నారీవీరుడె) నినా వే్దముంతరా ల, స్తో తరా లతో 
సేవిషో నాాడె. అట్టా నీ షుంకరేణ రౄనుహనిా నేన ఆవయీస్హో న. 
 

భదరా వీనామక ఇలయఴాతూరీఴరషే 
భదరవవీ్ోభిః ఋషభిః రణిూయమయనమ్ 

కలయపనోగూఢ-నిగమోదధరణ-రవీణుం 

ధాయయయమి దఴే సయశ్రరేతనుం భఴనోమ్    (2) 
ఇలయఴాతానికి తతరుపన భదరా వీమనే ఴరేుం (భూఖ్ుండుం) ఉుంది. అకకడ భదరవీఴషలు అనే ఋశేలు 
జలరళయుంలో (కలయపుంతుంలో) మునిగిన వే్దరహశిని ఉదధరిుంచిన సయగీఴీరౄుంలోని నినా విశేశుంగహ 
షో త్రషఽో  ఉుంట్టరు. అట్టా సయగీఴీరౄనుహనిా నేన ధాయనిషో నాాన. 



శీ్ర విశేు  షసషరనామ స్తో తరము - విఴరణ 

శీ్రమనాారహయణయీమ్ 21ఴ షరగ నుండ-ి 2 ఴ ేజీ 

 

ధాయయయమి దక్షణిగత ేసరఴిరేఴరషే 
రహి్లదముఖ్య ురుష నిః రిషఴేయమయణమ్ 

ఉతేో ుంగశహనో-ధఴలయకాత్ర-మకేవుదధ- 
జఞా నరదుం నరసరుిం భగఴన్ భఴనోమ్    (3) 
ఓ భగవ్హన్! ఇలయఴాతానికి దక్షిణాన సరిఴరేమనే నుహర ుంతుం ఉుంది. రహి్లదడె ముదల నన మహ్లురుశేలు 
సేవిుంచే శహుంతరఴాతో్రతో, తెలిని రుంగులో, వుదధజఞా నానిా రస్హదిుంచే నీ నరసుంహ్లకాత్ర అకకడ వ్్లస ఉుంది. అట్టా 
నీ రౄనుహనిా నేన ధాయనిషో నాాన. 
 

ఴరషే రతీచి లల్లతాతమని కషతేమూలే 
లీలయవిశశే-లల్లతాసమత శోభనాుంగమ్ 

లక్ష్మా రజఞత్రషతెనవచ నిషేఴయమయణుం 

తస్హయిః రయయయ ధాతకహమతనుం భజష తాీమ్   (4) 
ఇలయఴాతానికి శిచమయన కషతేమయల అనే నుహర ుంతుం ఉుంది. ఆ నుహర ుంతుంలో లీలయవిలయష లల్లత ముందహ్లష 
రౄుడవ్్నన నినా లక్షిమ, రజఞత్ర ుతరే లు (బరసమ మయనష ుతరే ల నన షనక షనుందనాదలు) షదా 
సేవిషఽో  ఉుంట్టరు. మహ్లలక్షిమ రతయరథుం మనమథ షీరౄుం దాల్లచన నినా, ఓ దేవ్హ! నేన కడా సేవిస్హో న. 
 

రమయేऽుయదవచి ఖ్లు రమయకనామిా ఴరషే 
తదీరేనాథ-మనఴరయ-షరయమయణమ్ 

భక్తోకఴతసల-మమతసరసాతేస భటనోుం 

మతాసాకాత్రుం భుఴననాథ భజష భఴనోమ్    (5) 
ఇలయఴాతానికి ఉతోరనుహర ుంతానగల రమయకమనే రదేశహనికి అధిత్ర వ్్నఴషీతమనఴు. అకకడ నఴుీ 
మతసారౄుంలో కొలువ్్న ఆ మనఴు సేఴలు అుందకొుంట్ృ ఉుంట్టఴు. రివుదధ ల సాదయయలలో రకహశిషఽో , 
భకుో లన అనగహీిషో నా ఓ భుఴననాథా! నేన నినా షదా సేవిషఽో ుంట్టన. 
 

ఴరేుం హరిణమయషమయసీయ-మ్తోరహస- 
మయసన-మదిరధాత్ర-కరమఠ-కహమఠహుంగమ్ 

షుంసఴేత ేతాగణరఴరోऽరయమయ యుం 

తుం తాీుం భజఞమి భగఴన్ రచినమయయతమన్   (6) 
ఆ రమయకహనికి ఉతోరభటగుంలో హిరణమయమనే రదేవుంలో నఴుీ ముందరరీతానిా అలవ్ోకగహ మోసన 
కరమరౄుం దాల్లచ కొలువ్్న ఉనాాఴు. తాగణాలలో ఉతకాశేా డెనన ఆరయముడె షదా షరీవే్ళలయ నినా 



శీ్ర విశేు  షసషరనామ స్తో తరము - విఴరణ 

శీ్రమనాారహయణయీమ్ 21ఴ షరగ నుండ-ి 3 ఴ ేజీ 

అకకడ కొలుచచనాాడె. వివుదధజఞా నషీరౄుడవ్్నన నినా, ఓ భగవ్హన్, నేన కడా ఆ రౄుంలోని 
నినా సేవిస్హో న. 
 

కుించోతోరషశే కురుశే రయయయ ధరణాయ 
షుంసవేితో మహతిమనో-ీనత్రరభేదెనిః 
దుంష్టహా ా గఘీాశా-ఘనాశాగరశిఠ ఴరహే ా 
తీుం నుహహ ివిజజనత-యజాఴరహసమూరషో    (7) 
ఉతోర కురుభూములలో నీ దేవియ ైన భూదేవి సేవిషఽో ుండగహ, మహిమతో కడెకొనా ముంతరా లతో, వివిధ 
షో తేలతో కొనియయడబడెతేనా నీ యజాఴరహస రౄు దుంష్టహా ా గుీం మేఘయలన స నతుం చఽరుుం చేయగల 
ఉనాతమ ైనది. అట్ుఴుంట్ట నీ రౄనుహనిా సేవిుంచే ననా రిరక్షిుంచ. 
 

యయమయయుం దవిుం భజత్ర కుింురుష్టహఖ్యఴరషే 
షుంసవేితో సనమతా దాఢభకిోభటజఞ 
సతాభరహమ-రమయదభత-రౄశహలీ 

రహమయతమకిః-రలిషన్ రనిుహహ ివిష్టతు     (8) 
ఓ విశేు మూరీో! దక్షిణ దివలోననా కిుంురుశ సమలో అదభతమ ైనదవ, సతాదేవికి రమోదుం కల్లగిుంచేదవ 
అయన శ్రీరహముని రౄుంలో విరహజిలుి తేనాాఴు. అకకడ దాఢభకిోతో సనముంతేడె నినా సేవిషో నాాడె. 
అట్టా శ్రీరహమ రౄు దాల్లచన నఴుీ ననా రక్షిుంచ. 
 

శ్రీనారదనే షస భటరతఖ్ణడముఖ్్యయ- 
షోవుం స్హుంఖ్యయోగనత్రభిః షమునుహషయమయనిః 
ఆకలపకహలమిస స్హధజనాభరక్ష ీ

నారహయణో నరషఖ్ిః రనిుహహ ిభూమన్    (9) 
ఓ రభూ! భరతఖ్ుండుంలో నఴుీ నరునకు షఖ్డెనన నారహయణునిగహ అఴతరిుంచాఴు. అకక స్హధజనానిా 
రక్షిుంచడానికి కలయపుంతుందాకహ ఉుంట్టఴు. స్హుంఖ్యయోగతతీ రత్రనుహదకహల నన స్తో తరా లతో నారదాది 
మహ్లమునలు షో త్రషఽో  నినా సేవిషో ుంట్టరు. అట్టా నఴుీ ననా కహనుహడె. 
 

నుహి క్షషऽరకరౄమయ శహలమల ఇుందరౄుం 

దవీ ేభజనోి కువనామని ఴహిా రౄమ్ 

కౌీ ుంచऽేముురౄమథ వ్హయుమయుం చ శహకష 
తాీుం బరసమరౄమయ ుశకరనామిా లోకహ   (10) 



శీ్ర విశేు  షసషరనామ స్తో తరము - విఴరణ 

శీ్రమనాారహయణయీమ్ 21ఴ షరగ నుండ-ి 4 ఴ ేజీ 

ఓ దేవ్హ! ిక్షదవీుంలో షఽరుయని రౄుంలో, శహలమలదవీుంలో చుందర ని రౄుంలో, కువదవీుంలో 
అగిారౄుంలో, కౌీుంచదవీుంలో జలరౄుంలో, శహకదవీుంలో వ్హయురౄుంలో, ుశకరదవీుంలో 
బరసమరౄునిగహ జనలు నినా సేవిషఽో నాారు. 
 

షర్వీ రుధు వ్హదభి-రుడెరకహర్వ-రగ ుహ వైచ 

ుచాాదకిషశీఴయవ్-ేశీభకలపామయన్నిః 
తీుం శిుంవుమయరఴుష్టహ మసతామునుహషయిః 
షనాధ ాష రునిధ  నరకుం మమ సనధ శహయన్    (11) 
నుహలషముదరుంలో ఴళుంచిన దేవ్హ! మసనీయులునినా శిుంవుమయరమనే గొప చేగహ భటవిుంచి, ఆ 
వరీరుంలోని అఴయవ్హలుంద అవీనీ ముల నన నక్షతరా లన, మీనుం మేశుం ఇతాయదల నన రహవులన, ధర ఴ 
ముదల నన ముండలయలన, షఽరహయది గహీ్లలన కల్లపుంచకొని షదా త్రరషుంధయలలో సేవిషఽో , తరిషో నాారు. అట్టా 
నఴుీ నా నరకబటధలన తొలగిుంచ, 
 

నుహతాలమూలభువి శశేతనుం భఴనోుం 

లోల నకకుణడలవిరహజి-షసషరశ్రరేమ్ 

నీలయమురుం ధాతసలుం భుజగహుంగనాభ- 
రుజ శాుం భజష సర గదాన్ గురుగషసనాథ    (12) 
ఓ దేవ్హ! గురువ్హయూరు ురహధవశహ! నుహతాళుంలో నవే్ీ అయన ఆదిశేశేడె రకహశిషో నాాడె. వే్య 
డగలతో, ఒక కుుండలుంతో, నీలయుంబరుంతో, చేత నాగల్ల రౄుంలోని ఆయుధుంతో నాగకహుంతలు సేవిషఽో ుండగహ 
నఴుీ విరహజిలుి తేనాాఴు. అట్టా నీ ఆదిశేశమూరిోని నేనకడా సేవిస్హో న. నా రోగహలన బటు! 
 

 

 

శ్రీ మేపతతో ర్ నారహయణ భట్టా త్రర రణీత శ్రీమనాారహయణయీమ్ 

21ఴ షరగ – జుంబూదవీనుహదలలో భగఴదారహధన 

 

మూల వ్హయఖ్యయత: శ్రీ స్హీమి తస్హయనుంద. అనషాజన: శ్రీ తాడేలి్ల తుంజల్ల 

(శ్రీరహమకాశుమఠుం, మ ైలయూర్, చెన్నా రచరణ) 
 

కహసకుకలు: శ్రీరహమకాశుమఠుం, చెన్నా 
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