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941. అధాథఃి 
- అధేకుఱు (ఫరషీ యభథరా దఱు కడ) త్భ రిభుత్ జఞా నభుళఱన ఆమనధెయభగయభ, తృ ాందఱేయభ. 
- భృదఱు ఱేతులసడె. 

ఒాం అధాదయ ేనభః 
 

థా - థాధే - ఇచ్ుట. న ఆథమీణ ేఇతి అధాథఃి. అాందరసతులసడె అధాథి. ‘ఆథి’ అాంటే ‘భృదఱు’ అధే అయథాం 
కడా ఉననథి. భృదఱు ఱేతులసడె అధాథి. 
 

యౕీ బటటు ఱ లసాఖ్ా – ణ  ః అనార  ః న యసాభుణేాన ఆథీమణ ేఇతి అధాథిః. లసరిచే (ఫరషీయభథరా దఱచే) కడా 
ణ యౌమఫడతులసడె, వాకరిాంఫడతులసడె అధాథి. ఏళమ్ తియాక్ష్ానహ బక్తోవే యళఴః, ఫరయౘీథివే పఱుు  
పఱమేళ రమచ్ఛతి. భరిము ఆమన గజతాందర తుళాంటి బకుో ఱటో ూరిోగస యళయడ   త్నన ణాధే 
ఇచిులేశక్ొనన. క్సతు ఫరషీయభథరా దఱకు అాంత్ యసాత్ాంత్రయభు ఇళాడె. బకుో ఱకు ఇచిునాంత్ (మోక్ష్ాథి) 
పఱభుఱన థేళత్ఱకు ఇళాడె గనక అధాథి. 
 

యౕీ లేలైకుుడు కఽవున్ – ఫరషీయభథరా దఱు నరతిణో క్సక భీతిణో ఆమన ఆజాన తృసయౌాంత్ేయభ. ఆమన 
యమేఴాయత్ాభున లసర యభగయభ.  
 

యౕీ లసవహవఠ  – న ఆథమీణ ేఇతి అధాథఃి. న ఆథమీణ ే- గఽషాణ ేశ భనవ  ుః జఞా ధాేంథిరయ ైః కరతీ ాంథిరయ ఴైు ఇతి 
అధాథఃి. భనశస థాారసన, ఇాంథిరమభుఱ థాారసన అాందరసతులసడె అధాథి. 
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థేళణాాంత్య బక్ తోయాః కుతిసణ  ళసునహ శయాథా 
ధాథమీణ ేయసాభిభత్ాం అధాథఃి రకి్ీరిోత్ః 
థేళణాాంత్య బకుో ఱచేత్, అనగస ఇత్య థేళత్ఱన ఆరసదిాంచ్లసరిచేత్ త్భకు రబుళుగస 
వాకరిాంఫడతులసడె ‘అధాథిః’ (యౕీక్  ళఱా యసయది). 
 

యౕీ ఴాంకయభఱ లసాఖ్ా – యౕ ీఴాంకయభఱు ‘ఆథి’ అనగస ‘భృదఱు, క్సయణభు’ అధే అయథాంఱో లసాఖ్యాతుాంచాయభ. ఆథిః 
- క్సయణమ్ అశా న యదాత్ ఇతి అధాథఃి, శయాక్సయణణాాత్. అతునాంటిక్ీ ఆమధే క్సయణభు (భృదఱు). 
ఆమనకు క్సయణభు ఱేద గనక ఆమన అధాథి. 
 

యౕీ లసవహవఠ  చ నహన భరొక అయథభు – న ఆథీమణ ే- వాకఽత్ాణ ేయత ాదూలసమ క్ూాంచిత్ అయమ్ తుభుతో్ 
క్సయణమ్ అధేన యత  అధాథఃి. బగళాంత్ేతు ఉతుక్ూక్ూ క్సయణభు ఉాండద. ఆమన అధాథి. అనగస అతునాంటికాంటె 
భుాంద ఉననలసడె.  
 

942. బూయభూళః 
- బగళాంత్ేనకు ణాభు థాశఱభు అతు తుజ జఞా నభున ణ ఱుశక్ొనన తుజమ ైన జీళనభు కఱలసరిక్ూ 
తృసర నహోయసథ నభు. 
- శకఱ బూత్భుఱకు ఆఴమీమ ైన బూభుక్ూ ఆదాయభు. 
- త్నమాంథే ణానననలసడె (లేయభ ఆదాయభు ఱేకుాండా). 
- శభశో జఞా నభునకు భూఱమ ైనలసడె. 

ఒాం బులబేుల ేనభః 
 

బూ - శణాో మయమ్ - ఉాండెట, తువహాంచ్ట, ఆదాయభు. ఈ ధాభభుఱో ర ాండె ‘బూ’ దభుఱుననయ.  
భృదటి ‘బూ’ – ధాభలసచ్కభు – ఆదాయభు.  
ర ాండళ ‘బూ’ – బుళః – వఴుయబక్ూో – ఆదాయభునకు, బూభు. 
రధమో బూ ఴఫద ఆదాయ లసచ్కః రధభయాంణో, థిా తీమఴు వవుయాంత్ః ఽతీా  లసచ్కః. కనక ఈ ధాభభున 
‘బుళః బూః’ అనగస ‘ఆదాయభునకు ఆదాయభు’ ఱేథా ‘బూభుక్ూ ఆదాయభు’ అతు యళరిాంళచ్ున. 
 

101ళ ళలో కభు. 942ళ ధాభభు. బూయభూళః – అధాథఃి బూయభూలో ఱక్ష్మీ  శయరో యభచిరసాంగదః 
104ళ ళలో కభు. 967ళ ధాభభు. బూయభూళశాశోయభశోయభ – బూయభూళశాశోయభశోయభః ణాయః శయణా రనహణాభషః 
 

యౕీ బటటు ఱ లసాఖ్ా – బళతి ఇతి బూః శాథాశా జఞా ధనే ఆత్ీఱయబలసన్, త్శా బుళః శామమేళ బూః దమ్ 
ఇతి బూయభూళః. ‘శాథాశాజఞా నభు’ అనగస ణాన బగళాంత్ేతుక్ూ థాశడనతు, బగళాంత్ేడె త్న రబుళతు 
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ణ యౌముట. ఇఱయాంటి ఆత్ీజఞా నభు కయౌగినలసడె ‘బూః’ అనగస తుజమ ైన జీళనభు కయౌగినలసడె (ఉతుక్ూ 
ఉననలసడె). అటటళాంటిలసతుక్ూ తుఱమభు (బుళః, ఆదాయభు, తులసశ యసథ నభు) బగళాంత్ేడె. కనక ఆమన 
‘బూయభూళః’. 
 

త్ధా శాథాశాజఞా ధనే ఆత్ీఱయబళత్ః దమ్ 

బళతి శామమ్ లతేి బూయభూళ శస చ్ కథ్ాణే 
బగళాంత్ేతుక్ూ ణాభు థాశఱభు అతు ణ ఱుశక్ొననటటళాంటిలసర   ఆత్ీయసక్ష్ాణాుయభు క్ోరత బకుో ఱకు ణాధే 
తృసర నహోయసథ నమ ైనలసడె (యౕీక్  ళఱాయసయది). 
 

భయేా ళ భన అధత్సవ భయ ఫుథిధాం తులఴేమ 

తుళవహవావహ భయేా ళ అత్ ఊయధవాం న శాంఴమః – గభత్ 12.8 

ధామాంథే భనశసన తుఱుుభు. ధామాంథే ఫుథిధతు ఱగనభు చేముభు. నహభీట ధామాంథే 
వహథయభుగసనాందళు. ఇాంద ఏభయత్రభూ శాంథేషభునకు ణాళు ఱేద. 
 

యౕీ ఴాంకయభఱ లసాఖ్ా – బులోऽనహ బూః. బూభుక్ూ ఆదాయమ ైనలసడె. శకఱ బూత్భుఱకు ఆఴమీమ ైన బూభుక్ూ 
కడ ఆదాయమ ైనలసడె. బుయక్ూ బూ అనగస ‘బూయభూళః’. 
 

యౕీ లసవహవఠ  – బళతోు అయసామ్ ఇతి బూః - ఽతీా , త్శా బూః ఆదాయః. ఉాండెనథి బూభు. ఆ బూభుక్ూ ఆదాయభు 
‘బూయభూళః’. భరిము ఆమన అతునాంటిక్ీ శఽఴహుకయో, తృసఱనకయో. బుళయోరసూళయణా - ఉణాదక్ో 
భూఱయదాయః శ బూయభూళః ఉచ్ాణ.ే  
 

యౕీ లసవహవఠ  చ నహన భరొక అయథభు – శామమ్ శావహీన్ బళతి ఇతి బూయభూళః. శామభుగస త్నమాంద 
ణాధే ఉాండెలసడె ‘బూయభూళః’. అనగస ఆమన శఽఴహుక్ూ, ఉతుక్ూ లేయభ క్సయణభు, ఆదాయభు ఱేళు. 
 

యౕీ కఽవుదతో్ బయథాాజ – బుళః - రాంచ్శా, బూః - ఉదు భః (శఽఴహు , తృత వణ), బులోః బూః. రాంచ్భునకు శఽఴహు , 
తృసఱన చేములసడె ‘బూయభూళః’. 
 

యౕీ బయథాాజ చ నహన భరొక అయథభు – బుళ ఇతి జఞా నమ్, త్శా బూః - ఉదూళః ఇతి బులో బూః. శకఱ 
జఞా నభునకు భూఱమ ైనలసడె ‘బూయభూళః’. 
 

శయాశా చాషాం షఽథశితునయయౖతు  భతో్ఽః శీఽతిః జఞా నభతృత షనాంచ్ – గభత్ 15.15 

శభశో తృసర ణుఱ షఽదమభుఱఱో అాంత్రసాభుగస ఉననలసడన ధేధే. ధానాండుయే శీఽతి, జఞా నభు, 
అతృత షనభు (శాంథేషభున ణొఱగిాంచ్ట) కఱుగుచ్ననయ. 
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యౕీ న భీరసజు రసజఞరసళు యచ్ననాండు – యౕీ ఴాంకయభఱ లసాఖ్ా – బూయభూలోఱక్ష్మీ – ‘బుళః’ అన దభునకు 
‘ఱక్ష్ుీ’మన అయథభు కడ కఱద. యభయత్ీ బూభుక్ూ ఆదాయభు భయత్రమే క్సక గొ అఱాంక్సయభుగస 
నననలసడతుమున భాళభు. 
 

943. ఱక్ష్మీ ః 
      బులోఱక్ష్మీ  

      బూయభూలో ఱక్ష్మీ  

- బకుో ఱాందరిక్ీ ణాధే శకఱ శాందఱు అయనలసడె. 
- బులోఱక్ష్మీ. బూభుక్ూ ఆదాయభు భయత్రమే క్సక ళలబ కడా అయనలసడె. 
- బూయభూలో ఱక్ష్మీ. బూభుక్ూ య ాందయాభు భరిము తుఱమభు (Firmament,  బుళః) అయనలసడె. 
- బూయభూలో ఱక్ష్మీ. బూభు, బుళభు భరిము ఆత్ీయదా. 
- శథా యౕీఱక్ష్మీ శమేత్ేడ   ముాండెలసడె. శకఱ శాందఱు, శకఱ కఱయాణగుణభుఱు రిూయుభుగస 
కఱలసడె. 
- బకుో ఱయ డ ఎనఱేతు లసత్సఱాభు చ్ులసడె. లసరిక్ూ కవుభుఱ నదిగభుాంచ్ భయయుభు చ్ులసడె. 
- శథాచాయయభఱన త్న తుదిగస భాయాంచ్లసడె. 

ఒాం ఱక్ష్ మీ  నభః 
 

యౕీ బటటు ఱ లసాఖ్ా – ణేయౖసాం ఱక్ష్మీ  - శయా శాంత్ చ్. ఆత్ీ ఱయబళణాాం శయా శాంత్ ఱక్ష్మీ  శస మత్శీఽత్ః. 
ఆత్ీజఞా నభు కయౌగిన బకుో ఱాందరిక్ీ శకఱ శాందఱు ణాధే అయనలసడె. ఇాందకు యౕీ బటటు ఱు 
రసభయమణభునాండు, భయౘభాయత్భునాండు ఉథాషరిాంచాయభ. 
 

రసభయమణభు. ముదధక్సాండ 19.6 – బళదుత్మ్ చ్ మ ేరసజామ్ జీయత్మ్ శఖ్యతు చ్. యభీవణుడె 
యౕరీసభుతుణో ఇఱయ అధానడె. ధా రసజాభు, జీయత్భు, శఖ్భుఱు అతూన తూమాంథే ఉననయ. 
 

కఽయౖసు ఴీమః కఽవుఫఱయః కఽవుధాదాఴు తృసాండలసః 
కఽవురసమణమ్ ణేయౖసమ్ జయాతియౖసభుళ చ్ాందరభయ – భయౘభాయత్భు. థరరణయాభు 183.24  
చ్కుఱకు చ్ాందర తుళఱె తృసాండళుఱకు యౕీకఽవేు డే శయాభు. లసరిక్ూ అత్డే ఆఴీమభు, ఫఱభు, యక్ష్ణ, రబుళు. 
  
తియభలె మోయ 5.1.8 – ధాకు బగళాంత్ేడే శయాశాభు. ఇాంకభుాంద ఆమధే ధాకు శాందయక్సాంత్ఱు, ధనభు, 
లె బళభు, బిడడఱు, త్యోౌదాండరె ఱు. 
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యౕీ కఽవున్ – బగలసనతు ళక్ష్శథఱాంన   యౕీభయౘఱక్ష్ుీ ధెఱక్ొతుముననథి. ఆమన శాందఱకు త్యభగు ఱేద. 
బకుో ఱక్ూళాడాతుక్ూ అాంత్ేఱేద. అాంణే క్సక బకుో ఱకు తుజమ ైన శాంద ఆమధే. 
 

న థళే ఱోక్సకభీణమ్ న అభయత్ామ్ అషాం ళఽణే 
ఐఴాయామ్ లస యఱోక్సధామ్ రసభయ ేన త్ామయ యధా – రసభయమణాం 

ఱక్ష్ీణుడె యౕీరసభుతుణో ఇఱయ అధానడె – రసభయ, తూళు త్ ధాక్ూాంక్తభూ అకుయఱేద. శారసు దిత్ాభు, 
అభయత్ాభు, ఐఴాయాభు, ఇళతూన అళుశయాం ఱేద. 
 

వేనషో  మ ేయమో రసజన్ త్ాయయ తుత్ాాం రతిఴహఠ త్ః 
బక్ూోఴు తుత్ాణా యరస భాలో ధానాత్ర గచ్ఛతి 

షనభాంత్ేడె యౕీరసభుతుణో ఇఱయ అధానడె – తూటో తుఴుఱమ ైన, ళసఴాత్మ ైన బక్ూోతు త్ లేరతభూ ధా 
భనశస క్ోయడాంఱేద. తూటో వేలసబక్ూోయే ధాకు తుయాంత్యాం క్సలసయౌ. 
 

యౕీ తియభతృసణాఱయాయభ – యౕీయాంగధాధతు అభఽత్యౄభున చ్చిన ధా కనఱు భరి థేతుతూ చ్డకుాండెన 
గసక. 
 

యౕీ ణొాండరసడుతృ డుమయఱయాయభ – యౕీయాంగధాదా! తునన ధేన ఇకుడే, ఇుడే దరిశాంచ్క్ొనగస ఇాంక్స ధాకు 
యౕీలె కుాంఠాం ఎాందకు? 
 

యౕీ ఴాంకయభఱ లసాఖ్ా – యౕీ ఴాంకయభఱు  ‘బూః’, ‘బుళః’, ‘ఱక్ష్మీ’ అధే భూడె దభుఱ కఱయకణో 
ధాభభుఱన లసాఖ్యాతుాంచాయభ. 
 

942ళ ధాభభు – బూయభూళః – శకఱబూత్భుఱకు ఆదాయమ ైన బూభుక్ూ ఆదాయమ ైనలసడె. 
 

బులోఱక్ష్మీ ః –  

ఱక్ష్మీ - ళలబ, య ాందయాభు. బుళ - బూభు. న క్తళఱమ్ అయ  బూః బుళః, ఱక్ష్మీ ః ళలభా చ్ ఇతి బులో ఱక్ష్మీ . 
బూభుక్ూ ఆదాయభు, అనగస ‘బూయభూళః’  భయత్రమే క్సకుాండా, బూభుక్ూ ళలబ కడా అయనలసడె  
బులోఱక్ష్మీః’. 
 

బూయభూలోఱక్ష్మీ ః –   
(1) బూః - బూఱోకభు, బుళః - బుళరోో కభు, ఱక్ష్మీ - ఆత్ీయదా. బూభుక్ూ, బుళరోో కభునకు ళలబ 
అయనలసడె బూయభూలోఱక్ష్మీ. 
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(2) బూః - బూభు, బుళః - బుళరోో కభు, ఱక్ష్మీ - ళలబ. బూభు, బుళరోో కభు, ఆత్ీయదా ణాధే అయనలసడె 
బూయభూలోఱక్ష్మీ.  యవేు ురసణభు (1.9.11.8)ఱో ఱక్ష్మీథేయతు ‘ఆత్ీయదా’ అతు శో తిాంచాయభ. ఆత్ీయథాా చ్ థయే 
త్ామ్. యౕీభయౘఱక్ష్ుీ, యౕీభయౘయవేు ళుఱ క్సయణాంగసధే ఆత్ీయదా వహథిధశో ాందతు ఇకుడ అయథభు. 
 

యౕీరసదాకఽవుళసవహో  ిఈ ధాభభున వో లిసచ్కాంగస రిగణ ాంచాయభ. యౕీఱక్ష్మీథేయ తుణాానతృసయతుయ ై శథా ఆమన 
ళక్ష్శథఱయన ధెఱక్ొతు ఉాంథి. ఆమన రసభుతుగస అళత్రివోే ఆమ  వత్గసన, ఆమన కఽవేు తుగస అళత్రివోే ఆమ  
యభక్ూీణ గసన అళత్రిాంచిాంథి. లసరిదదయౄ కరినాండు భరొకయభ లేయభగసద. 
 

తియభలె మోయ 6.6.10 – ఒ తియభలేాంకటధాదా! తూళు ధా రబుళుళు. భుఱోో క్సఱక తూలే రబుళుళు. తూ క్ీరిో 
త్ేఱఱేతుథి. భయమభీ అఱమేఱుభాంగ (భయౘఱక్ష్ుీ) తూ థిళాళక్ష్శథఱభున ఆవనయ ై ఎననడ 
తుధెనడఫామకముననథి. 
 

యౕీఱక్ష్మీథేయ ధాభభుచే శచిాంచ్ఫడే య ాందయాభు, మఴశస, లె బళభు, శాంత్ేో ళాంటి శకఱ శాంూయు 
కఱయాణగుణభుఱు ఈ ధాభభుచే ణ ఱుఫడెచ్ననయ. 
 

యౕీ చినీమయనాంద – శఽఴహుఱో శాందయభు, యబకయభు అయనళతూన బగలసనతుళఱోధే కఱుగుచ్ననయ. ఆ 
యభయత్ేీతు రమేమాం ఱేకుాంటే శకఱాం అచేత్నమ ై, యదిఱమ ై, జీళయశిత్మ ైముాండేథి. 
 

యౕీ కఽవుదతో్ బయథాాజ – ఱక్ష్ - దయశధాాంకనయోః - గభతుాంచ్ట, ఱక్ష్ాన టటు ట. ఱక్ష్ - ఆఱోచ్ధే - భాయాంచ్ట. 
(1) ఱక్ష్మతి - దయశమతి తుయతిఴమ లసత్సఱామ్ ఇతి ఱక్ష్మీ ః. త్న బకుో ఱటో అాంత్ేఱేతు నేరభ చ్నేలసడె 
ఱక్ష్ుీ. 
(2) ఱక్ష్మతి అాంకమ్ ఆరోాతి బకోుణార న్ ఇతి ఱక్ష్మీ ః జగధాీణా. బకుో ఱు బగలసనతు అాంకాంన   క్ష్తభాంగస 
ఉాండేఱయ జగధాీత్ ఱక్ష్ుీ అనగశీిశో ాంథి. 
(3) ఱక్ష్మతి - ఆఱోచ్మతి శాజధాధామ్ యత్ శరతి్ ఉథాధ యశా ఉతృసమయన్ ఇతి ఱక్ష్మీ ః. శాంయసయాంఱో 
ఎదయయేా కయౖసు ఱన అదిగభుాంచి బగళాంత్ేతు చేరత భయయుభున త్న బకుో ఱకు ణ యౌమజతవేలసడె ఱక్ష్ుీ. 
 

యౕీ శత్ాశాంధ తీయథ – ‘ఱక్ష్’ అనగస ‘దయశధాాంకయోః’ అధే అరసథ తున లసడాయభ. ఱక్ష్మతి ుణాకఽణో, ఱక్ష్ాణ ే
ుణాకఽతిూః ఇతి లస ఱక్ష్మీ ః. శథాచాయయభఱు బగళాంత్ేతు త్భ రబుళుగస భాయయసో యభ. భరిము ఆమన 
శథాచాయయభఱన త్న తుదిగస భాయాంచ్న. అఱయ ఆమన ‘ఱక్ష్మీ’. 
 

యౕీ లసవహవఠ  – ఱక్ష్ాతి - దయశమతి ఇతి ఱక్ష్మీ ః. అాందభు, ఐఴాయాభు ళాంటి ఱక్ష్మీశాంననఱె నలసరితు 
రక్సయాంజతములసడె. తుజఞతుక్ూ బగలసనడే ఱక్ష్మీశాయౄుడ   అాంత్టా లసానహాంచి, ఆమయ ళశో ళుఱన ఱేథా 
జీళుఱన కతునహాంచేఱయ చేశో ధానడె. ఉథాషయణకు శయభాతు ళలభామభయనభుగస లెయౌగిశో ధానడె. 
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944. శయయః 
- గొ యయభడె. 
- అధేక రఴశోభుఱగు, భాంగలకయభుఱగు నడకఱు (రళయోనభుఱు) కఱలసడె. 
- అధేక భయయుభుఱథాారస భనకు ఱభిాంచ్లసడె. 
-త్న కఽయౖసు ళణాయభుఱో గొ, అధేక భాంగలకయమ ైన యయభఱణో కఱవహముననలసడె. 

ఒాం శయరసమ నభః 
 

 
అషభీథాఫాద యసాభుధారసమణ భాంథయిాంఱోతు యీౕనయధారసమణుఱ భూయభో ఱ చితీరకయణ. యక్నీడుమయ చిత్రాం. 

 

ఈ ‘శయయః’ ధాభభున ర ాండె ఴఫదభుఱ ఆదాయభుగస యళరిాంచాయభ. (1) యయ - రణాభు కఱలసడె. (2) ఈయ - 
గణౌ - లెలైుట. ఇక ‘శ’ అధే ఉశయుకు ‘భాంచి’ అధే అయథభుననథి. ‘య’ అధే రత్ామయతుక్ూ ‘యయధ’ అధే 
అయథభుాంథి.  ఈ ధాభభునకు శాంఫాందిాంచిన భరొక ధాభభు ‘యయః’ ర ాండె ఱేథాభూడె భయయభో  ళచిుాంథి. 
43ళ ళలో కభు. 402ళ ధాభభు. యయః – యయః ఴక్ూోభణాాంళరయీౖతఠ  ధరోీ ధయీయదతో్భః 
67ళ ళలో కభు. 649ళ ధాభభు. యయః – క్సఱధభేుతుయౘ యయః ళౌరఃి యయజధఴేాయః (యౕీ ఴాంకయభఱ తృసఠభు 
రక్సయభు) 
70ళ ళలో కభు. 64ళ ధాభభు. యయః – అతురతదఴాళుః యవేు ః యయః అనాంణో ధనాంజమః 
 

యౕీ బటటు ఱ లసాఖ్ా – యౕీ బటటు ఱు ‘శయయభడె’ అనగస ‘భాంచి ఴక్ూోభాంత్ేడె’ అనన అయథాంఱో లసాఖ్యాతుాంచాయభ. 
బకుో ఱ త్ధాతున తులసరిాంచే యయభడె భరిము త్నమ ైనలసరితు ఉదధరిాంచే శయయభడె. ణేయౖసాం యతుతృసత్ 
రతీక్సయః. 
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ణేయౖసాం యో యతుతృసత్శా రతీక్సయాం కరోతి శః 
శయయ ఇతి యఖ్యాత్ః శతృసో రోు  భనయభతో్భః 
అటటళాంటిలసరిక్ూ (బకుో ఱకు) ఎదయయేా ఆదఱన అడెడ కుధేలసడె శయయభడె. ఈ ధాభభు శతృసో క్ష్రభ 
భాంత్రభు. ఉతో్భభు. ఒాం శయరసమ నభః. (యౕీక్  ళఱా యసయది). 
 

యౕీభద్ యౕీభువుమ్ ఆాండళన్ – ళలబనః యయః మః శః శయయః. ళలబనమ ైన (చ్కుతు, క్ోయదగిన, శాంణోవభు 
కయౌగిాంచే) యయభడె శయయభడె. 
 

యౕీ నభయీఱయాయభ. తియభలె మోయ 3.2.3 – యదాళసాఱన ణరో ఱే చ్రసనక్ోఱున చేత్ఫటిు బగలసనడె 
అయభు నతుథాారస త్న క్సరసాతున చేయాంచి, బూఫారసతున త్గిుాంచాడె. 
 

యౕీ లసవహవఠ  – ళలబధా - శయఱయ, యయదా చ్ ఈయః గతిః మశా శ శయయః. యయధభుఱె న చ్కుతు గత్ేఱు 
(ళయోనభుఱు) కఱలసడె శయయభడె. ఇాందకు యౕీలసవహవఠ  (శయా) బగలసనతు ఉతో్రసమణ, దక్ష్ుణామన 
గత్ేఱన ఉథాషరిాంచాయభ. యౕీలసవహవఠ  ఉథాషరిాంనటిక్ీ భనభు ఈ అయథాంఱో యౕీయాంగాం ఊరతగిాంుఱో 
ఎాంన యభభయన్ యొకు గజగతి, వహాంషగతి, లసాఘ్రగతి, శయగత్ేఱన శీరిాంచ్క్ోళచ్ున. 
 

యౕీ లేలైకుుడు కఽవున్ – యయభఱు భూడె యక్సఱు. యయభడె, యయభడె, రసకభీళాంత్ేడె. యయభడనగస ఎాంత్ ఴక్ూో 
ఎదయభ తుయౌచిధా చ్యౌాంచ్డె. యయభడనగస ఴత్రే వేన భధాఱోక్ూ చొచ్ుక్ొతుతృత య లసరినాందరితూ 
భటటు న టేులసడె. రసకభీళసయౌమనగస ముదధాంఱో ఏభయత్రాం గసమాం క్సకుాండా ముదధాం చేవే తుుణుడె. ఈ 
భూడె ఱక్ష్ణాఱ ఈ ‘శయయః’ ధాభాంఱో శచిాంఫడుధాయ. భరి భృశయౌళాంటి అఱజీయతు చ్ాంనే 
ఉదాంత్ాం శాందయూాంఱో ‘శయయః’ అధే న దద ధాభభున ఎాందకు చ తృసయభ? ఎాందకాంటే త్న బకుో ఱకు కవుాం 
కయౌగిాంచేలసర ళర  ధా బగలసనతుక్ూ భుఖ్ాఴత్రే ళుఱే! బకోయక్ష్ణఱో బగలసనతు శయయత్ క్సనళశో ాంథి. 
 

యౕీ కఽవుదతో్ బయథాాజ – ళలబధో యయః రసకభీూ ఇతి శయయః.  
 

యౕీ ఴాంకయభఱ లసాఖ్ా – యౕీ ఴాంకయభఱు ‘ఈర్’ అనగస ‘లెలైుట’ అధే అయథాంఱో లసాఖ్యాతుాంచాయభ. ళలబనః యయదా 
ఈరసః - గత్యోః మశా శ శయయః. అధేక రఴశోమ ైన, భాంగలకయమ ైన గత్ేఱు (ళయోనభుఱు) కఱలసడె 
శయయభడె. 
 

యౕీ అనాంత్కఽవుళసవహో  ి– బగలసనడె యోగుఱ షఽదమభుఱాంద ఆవనడ  ముాండెట, శయాభాండఱ 
భధాళరిోయ ై ముాండెట, క్ష్మయయసగయభున ఴమతుాంచిముాండెట ళాంటి అధేక వహథత్ేఱన ఈ ధాభభు 
శచిాంచ్న. 
 



యీౕ యవేు  శషశరధాభ యతో త్రభు - యళయణ 

101ళ ళలో కభు - 9 ళ నేజీ 

యౕీ చినీమయనాంద – అధేక యధభుఱె న థిళాలె బళభుఱణోన, యబూత్ేఱణోన యఱవహఱుో లసడె శయయభడె. 
త్న అధేక అళణాయభుఱఱో అదూత్ క్సయాభుఱథాారస యయత్ాభున చాటినలసడె శయయభడె.  
 

యౕీ రసదాకఽవుళసవహో  ి– బక్ూో, రతోి ళాంటి అధేక యసధనభుఱథాారస అాందలసడె శయయభడె, (ఈర్ - గతి). 
 

యౕీ ఫఱథేళ యథాాబూవణ – త్త్ః శభయగణేవే శఖివే శయయః ళలబధాః యౕీథాభ శబథార దమః శాత్ేఱయా యరస 
మశా శయయః. యౕీకఽయౖసు ళణాయభున అధేకభాంథి యయభఱణో యసతునశిత్ాభు కయౌగినలసడె శయయభడె. 
 

యౕ ీబగలసనతు యయాగుణభున  భీవేీడె ఇాంత్కుభుాంథే (43, 70 ళలో క్సఱఱోతు) ‘యయః’ ధాభభుథాారస 
శో తిాంచాడె. భరి భయు ‘శయయః’ ధాభభున ఎాందకు శో తిాంచాడె? యయభఱు అధేక యధభుఱు. అాందఱో 
భాంచిలసయభ, చ డెలసయభ ఉాంటాయభ. చ డె యయభఱన బగలసనడె ఎఱయతుయౄీయౌయసో డర  ‘యయయౘ’ ధాభభు (168, 
747, 927 ధాభభుఱు) థాారస చ డమ ైనథి. ఇక రశో త్ శాందయూభుఱో ‘శయయః’ ధాభభు బగలసనతు 
బకోలసత్సఱా గుణాతున రతిబిాంబిశో ాంథి. త్న బకుో ఱ కయౖసు ఱన తృసయథరరఱే యయభడె ‘శయయభడె’. 
 

945. యభచిరసాంగదః 
- త్న బకుో ఱు అనబయాంచ్డాం క్ోశాం త్న థిళాభాంగల శాందయ యౄభున లసరిక్ూ రయసథిాంచే 
(దయశనభుచేు)లసడె. 
- బకుో ఱె నలసరిక్ూ చ్కుతు ఴరభయభు (యౄభు)న రయసథిాంచేలసడె. (ఉథాషయణకు, కుఫుకు). 
- భధోషయభుఱు, యబకయభుఱు అయన అాంగదభుఱు (బుజక్ీయభో ఱు) ధరిాంచినలసడె. 
- అతున జాంత్ేళుఱు చ్యౌాంచ్టకు చ్కుతు యసధనభుఱన ఇచిునలసడె. 

ఒాం యభచిరసాంగథామ నభః 
 

యౕీ బటటు ఱ లసాఖ్ా – యభచియ-అాంగ-దః - యభచిరసాంగదః. యభచియమ్ - అతిభధోషయమ్, అనబళ భోగామ్ అాంగమ్ 
దథాతి ఇతి యభచిరసాంగదః. త్న బకుో ఱు అనబయాంచ్డాతుక్ూ త్న అతిశాందయ యౄభున (దయశనభున) 
రయసథిాంచేలసడె యభచిరసాంగదడె. బగలసనతు యౄభు, ఆముధభుఱు, ఆబయణభుఱు, తులసశభు అతూన 
బకుో ఱ క్ొయక్త, 
రధేనబాః యసానబళయోగాభాంగాం భధోషయమ్ 

అతృసర కఽత్మ్ శథాదణేో  యోऽయ  యభచిరసాంగదః 
త్న బకుో ఱు, త్త్యభఱు, రననఱు అతునలేలఱమాంద అనబయాంచ్దగిన శాందయభయన థిళాభాంగల 
యగయీౘతున లసరిక్ూ రయసథిాంచేలసడె యభచిరసాంగదడె (యౕీక్  ళఱా యసయది). 
 

యౕీ బటటు ఱు జిత్ాంణే యతో త్రభునాండు ఉథాషరిాంచాయభ. 
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న ణ ేయౄమ్ నచాక్సరో ధాముదాతు నచాశదమ్ 

త్తాऽనహ ుయభయౖసక్సరో బక్సో ధామ్ రక్సఴధ ే

తూ థిలసాత్ీ శాయౄభు, తూ థిళాభాంగల యగషీభు, తూ ఆముదాఱు, తూ తులసశమ ైన యౕీలె కుాంఠభు, ఇలేయ 
తూక్ోశాం క్సద. (ఆళతూన తూ బకుో ఱ క్ోశమే. తూళు అశఱు శాత్ాంత్రే డళు క్సళు. తూ బకుో ఱ అదీనాంఱో 
ఉధానళు). అయధాగసతు బకుో ఱ క్ొయకు యభుయభవేడలె  రక్సయశో ధానళు. 
 

యౕీ నభయీఱయాయభ. తియభలె మోయ 8.7.7 – ఆ ఎయతీు న థాఱు, శాందయమ ైన ధాభి, మ రివే కరసు బయణాఱు, ఇళతూన 
కథాతుణో కటి తృత టీడు ననన చ్టటు భుటిు త్భ ళఴాం చేశక్ొాంటటధానయ. క్సతు ఇలేయ ఆ న థాఱన   
యరివహన చియభనళుాకు యసటిరసళు. ఆ నళుాథాారస బగళాంత్ేడె ధా షఽదమాంనాండు భయటాో డెణాడె. 
 

యౕీ తియభలె మోయ 8.8.1 – క్త కుడ  న రబుళు ధా ఆత్ీఱో ఆత్ీయ ై రక్సయశో ధానడె. ఆమనన ధాఱోధే 
చ్చ్క్ొాంటటధానన. ఎయభన క్ూున అాందమ ైన న దద కననఱు, ఎయతీు ాండోళాంటి న థాఱు, భధా క్ొాంచ ాంగస 
మ యభశో నన ణ ఱోతు ఱుళయభశ, చేఱ ఆక్సయాంఱో ఉనన కరసు బయణాఱు, తూయౌమేఘ్ థేషభు, రక్సయశో నన 
క్ూరభటభు, ధాఱుగు తృ డలె న చేత్ేఱు, శాందయాంగస రక్సయాంచే ఐద ఴక్ూోళాంత్మ ైన ఆముదాఱు, ఇళతూన 
ధాఱోధే ఉధానయ. 
 

ఈ తృసయయాంఱో బగలసనతు య ాందయాళయునాంణోతృసటట, అళతూన ఆఱయాయభ అనబళాంక్ొయక్త ఉధానమతు 
గభతుాంళచ్ున. ఇాంక్స, అధేక శాందరసూఱఱో ఆఱయాయభఱు, శదు యభళుఱు బగళాంత్ేతు తియభమేతుతు 
అనబయాంచి యళయాంచాయభ. యౕీ తియభతృసణాఱయాయభ అభఱధాథీనహరసన్, యౕీ బగళథరా భయణుజుఱ గదాత్రమభు, 
యౕ ీయసాభుథేయకన్ బగళదాాన యత తృసనభు, యౕీ థేళధామక ాంచ్ఴతి ఇఱయాంటి యచ్నఱే. 
 

యౕీ కఽవున్ గజతాందరమోక్ష్భు ళఽణాో ాంణాతున ఉథాషరిాంచాయభ. గజతాందర తుళాంటి బకుో తు ఆయౌాంగనాం చేశక్ొతు 
బగళాంత్ేడె త్న తియభమేతుతు అనబయాంచే అళక్సఴాం కయౌాంచాడె. తియభలె మోయ 1.9ఱోతు థి తృసయరసఱఱోన 
బగళాంత్ేడె త్నన గురిాంచిన ఆనాంథానబలసతున దఴఱు దఴఱుగస ఎఱయ ఇయసో డర  ళరిుాంఫడుాంథి. ఎాందకాంటే 
కుభయయభగస ఆ థిలసానబూతితు అాందజతవోే ఆఱయాయభగసయభ త్టటు క్ొనఱేడతు. 
 

యౕీ ఫఱథేళ యథాాబూవణ కడా యౕీ బటటు ఱ లసాఖ్ాఱయగసధే లసాఖ్యాతుాంచాయభ. యభచియమ్ అాంగమ్ ణేభోా దథాతి 
త్థిా దమేయసో న్ ఆయౌాంగణాాత్ ఇతి అయథః. అయభహ ఱె న బకుో ఱకు త్న థిలసాయౌాంగనభు అధే భాగసాతున 
రయసథిాంచేలసడె యభచిరసాంగదడె. వత్ గురిాంచిన శభయచారసతున ణ చిున షనభాంత్ేతు యౕీరసభుడె 
క్ౌగియౌాంచ్క్ొతున ళఽణాో ాంత్భున ఇకుడ శీరిాంచ్క్ొనళచ్ున. ణాన అాంత్కాంటె ఫషృభతితు ఈమఱేనతు 
యౕీరసభుడె ళచిాంచ న.  
(క్ూాీంథి  ళలో కభుఱఱోతు ణ ఱుగు ణాత్యాభుఱు గభణాన రస్ లసరి ‘శాందయక్సాండభు’ నాండు తీవహక్ొనఫడునయ.) 
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లసయ్ీక్ూ రసభయమణభు. ముదధక్సాండభు - 12, 13, 14 

ఇదాంత్ే భభ థనీశా భధోబూమః రకయషతి 

మథయిౘశానహరమయఖ్యాత్ేః న కురిీ శదఽఴమ్ నహరమమ్ 

ఏవ శయాశా బూత్శో  రవిాాంగో షనభత్ః 
భమయ క్సఱభుభాం తృసర ా దతో్శోశా భయౘత్ీనః 
ఇత్ేాక్సో వ నరతిషఽయౖసు ాంగో రసభశోాం రివశాజత 
షనభాంత్ాం భయౘణాీనాం కఽత్క్సయాభుతృసగత్మ్ 

వణాథేయ కుఴఱలసయోఱన ణ యౌనహ, భషో క్సయభృనరిున ఈ భయయభతిక్ూ త్గిన రత్ేాక్సయభు చేమఱేక 
థీనడధె ముాంటితు. అాందళఱన ధా భనశస భుక్ూుయౌ రిత్నహాంచ్చ్ననథి. ఈ శాందయూభున భయౘత్ేీడ  న 
ఈ షనభాంత్ేనకు గసఢాయౌాంగన య ఖ్ాభున భయత్రమే ఇమాగఱన. ఇథియే అత్తుక్ూ 
యభశఖ్యనబళభున కయౌగిాంగఱద. రశో త్భు ధేన ఈమగయౌగిన ధా శయాశాభుథియే. ఇటటో  యౌక్ూ 
యౕీరసభుడె ుఱక్ూత్గసత్రే డ  , ణాన అగిాంచిన క్సయాభున శపఱభృనరిు యణరా త్ేీడ   ళచిున 
షనభాంత్ేతు త్న షఽదమభునకు షత్ేో క్ొధెన. 
 

యౕీ రసభచ్రిత్ భయనశభు –3, 4 

శన కనహ ణొశ ిశభయన ఉక్సరభ 
నశిిఁ క్ొఉ శయ నయ భుతు త్నదారభ 
రతి ఉక్సయ కరౌిఁ క్స ణోరస 
శనభుఖ్ షొఇ న శకత్ భన మోరస 
శన శత్ ణోశ ిఉరని మ ిైఁ ధాశ ీ

థఖే్ ఉిఁ కర ిబిచాయ భన భయశిీఁ 
ుతు ుతు కనహశ ిచిత్ళ శయణార ణా 
ఱోచ్న తూయ ుఱక అతి గసణా 
యౕీరసభచ్ాందర డె ళచిాంచ న – షనభయ! యనభు. థేళత్ఱఱో గసతు, భుతూఴాయభఱఱో గసతు, భయనళుఱఱో 
గసతు ధాకు తూళాంటి ఉక్సరి ఱేధేఱేడె. ధేన తూక్తభు రత్ేాక్సయభు చేమగఱన? ధా భనశసగూడ తూ 
భుాందకు ళచ్ుటకు జాంకుచ్ననథి. తూ ఋణభునాండు యభుకుో డన క్సఱేనతు ణోచ్చ్ననథి – థేళత్ఱ 
యక్ష్కుడ  న యౕీరసభచ్ాందర డె భయటిభయటిక్ూతు షనభాంత్ేతులె ు చ్చ్చ్ాండ న. అత్తు ధేత్రభుఱు 
శజఱభుఱె , ఴరభయభు ుఱక్ూత్భగుచ్ాండ న. 
 

ఆదాాత్ీ రసభయమణభు. శాందయక్సాండభు 5-64 

మణాదదీముగలాం త్ేఱవదఱయథ  ా ః 
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శాంూజా యవేు దయమ్ అత్ేఱయమ్ రమయతి 

ణేధె ళ క్ూాం ునయయ  రయిఫదభూరభో 
రసమణే లసముత్నమః కఽత్ుణాుాంజః 
యౕీరసభుతు తృసదదీభుఱన త్ేఱవదఱయదఱణో ూజిాంచినలసయభ యసటిఱేతు యభదభున తృ ాందదయభ. 
అటిు యౕీరసభచ్ాందర డే ుణాభుఱ రసయయ ైన షనభాంత్ేతు అనగశీిాంచి శామభుగస ఆమనకు త్న 
ఆయౌాంగన శఖ్భున రయసథిాంచ న. ఆ భయయభతి భాగాభున ఎాంత్తు క్ొతుమయడగఱభు? 
 

యౕీ అనాంత్కఽవుళసవహో  ిచ నహన అయథాం క్ొాంచ ాం  భిననాంగస ఉాంథి. ఆమన ఈ ధాభాంఱోతు థాఱకు ఇత్యభఱు 
లసడున అయథమే లసడాయభ క్సతు ఇఱయ యళరిాంచాయభ.  బగళాంత్ేడె త్న బకుో ఱకు శాందయమ ైన థేషభున 
రయసథిాంచ్న గనక  యభచిరసాంగదడె.  ఇాందకు యౕీ ళసవహో  ిభాగళత్ాంఱోతు కుఫు ళఽణాో ాంత్భున 
ఉథాషరిాంచాయభ. 
 

భాగళత్భు. కుఫు ళఽణాో ాంత్భు. యౕీ ఏఱురి భుయయధయరసళు ణ ఱుగు యచ్ననాండు. 
 

రసజతాంథరా ! బగలసనడాంత్ట శథాభుతుబక్ూోభాలసతున శీరిశో  ుయయదితు యసగుత్ేాండగస భయయుాంఱో క గూతు 
వో  ిశగాంధదరళా తృసత్రఱన మోశో  ఎదయభ ళచిుాంథి. కఽవేు డామ న చ్చి, శాందరభభణీ! తూలెళాణ ళు? ఈ 
గాందాఱు ఎళరిక్ోశాం? భయకు క్ొాంచ ాం ఇయసో లస? తూకు మేఱళుత్ేాంథి – అతు ఱకరిాంచాయభ. ఆ భయటఱు యతు 
కుఫు – శాందరసక్సరస! చ్కుదనాం అాందరిక్ీ శభకడే భాగాాం క్సద. ధేన థావహతు. ధాకు గభళీభు, ఉయభు, 
కటభు భూడ ళకాీంగస ఉాండటాంళఱన ననన ‘తిరళకీ’ అాంటాయభ. కాంశరసజుకు అనఱేధాదఱు కయుటాం 
ధా తు. భయ రసజుకు ఇయ ఎాంణో నహరమమ ైనయ. భూళాంటిలసయభ త్ త్క్ూునలసయభ యటిక్ూ త్గయభ – అాంటృ 
లసరిక్ూ మ ైూత్దరళాాం ఇచిుాంథి.  
 

రసజతాంథరా ! రసభకఽవేు ఱు వహణావహత్ ఴరభయభఱు. ఆ అనఱేతృసఱన లసయభ ూవహక్ొననాంత్ధే వహణావహత్ేఱు 
అవహత్వహత్ేఱళఱె క్సతుాంచాయభ. కఽవేు డుడె ఆమ య డ కయభణ ళశిాంచి ఆమ  తృసథాఱభూద త్న తృసథాఱు 
తుయౌనహ ఆమ  గడడాంక్ూాీంద చేతినాంచి ర ాండె లేలు య త్ేో కు ఆమ  ఴరభరసతున న  క్ ణాో డె. ఆ థావహయొకు కటి ళక్ష్ః 
కాంఠ శథఱయఱు భూడుాంటి కుాంటట అటికుడే ణొఱగితృత యాంథి. ఆమ  అభుత్ య ాందయాళతియ ై కఽవేు తు 
ఉతో్రభమయతున డువహటిు – ుయభయౖసగణీీ! భయ యాంటిక్ూ దమచేయ. తునన చ్వహనాంత్ధే ధా భనశస 
తూమాంద ఱగనభయాంథి. తూథాననమయాన. ననన అనగశీిాంచ్. తునన యడెళఱేన – అాంటృ 
తృసర రిధాంచిాంథి. 
 

యౕీ ఴాంకయభఱ లసాఖ్ా – యభచిరత - కఱయాణే అాంగథే మశా ఇతి యభచిరసాంగదః. భధోషయభుఱు, యబకయభుఱు 
అయన అాంగదభుఱు, అనగస బుజక్ీయభో ఱు ధరిాంచినలసడె యభచిరసాంగదడె.  
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ఇకుడ గభతుాందగున. 545ళ ధాభభు ‘కనక్సాంగథీ’ – థిళామ ైన ఫాంగసయభ బుజక్ీయభో ఱు, అనగస 
ఆబయణభుఱు ధరిాంచినలసడె. 
 

యౕీ కఽవుదతో్ బయథాాజ కడా ఇఱయాంటి అయథమే చ తృసయభ. యభచిరసణ  దయశతూమత్భయతు ఫాషృబూవణాతు చ్ణాార ి
అాంగథాతు మశా ఇతి యభచిరసాంగదః. చ్ుఱకు ఆనాందభుతుచేు అాందమ ైన ఫాషృబూవణభుఱన 
(అాంగదభుఱన) కయౌగినలసడె యభచిరసాంగదడె. 
 

యౕీ శత్ాథేలో లసవహవఠ  ఈ ధాభభున ‘అాంగ్’ అనగస ‘గణౌ’ అనగస ‘లెలైుట’ అనన భాళాంఱో లసాఖ్యాతుాంచాయభ. 
శాందయగతిముకోమ్ ఴరభయమ్, శాందయమ్ గభనమ్ లస యో దథాతి శ యభచిరసాంగదః. అతున జీళుఱు చ్కుగస 
చ్యౌాంచ్డాతుక్ూ క్సళఱవహన యసధనభుఱన లసతు లసతు ఴరభయభుఱఱో కరిునలసడె యభచిరసాంగదడె. 
      
946. జననః 
జతుాంజతములసడె. శఽఴహుకయో 

ఒాం జనధామ నభః 
 

జన్ - తృసర దరసూలే - ుటటు ట. జనమతి ఇతి జననః, శయాశా జగణో జననః, శామమ్ అజయऽనహ. ణాన 
శామభుగస ుటటు క ఱేతులసడె అయనటిక్ీ అతునాంటితూ శఽఴహుాంచ్లసడె జననడె. తృసణ తు శత్రభు 
3.3.113 రక్సయాం ‘జన్’ దాత్ేళుకు ‘ఱుాట్ (అన)’ రత్ామభు చేరిుణే ‘జననః’ అధే దాం ళశో ాంథి. థీతుళఱో 
ఆ క్సయాభు, ఱేథా యసధనభు, ఱేథా శథఱభు శచిాంఫడెణాయ. ‘జననః’ అధే ుయభవలసచ్కభు ‘కరసో రి’ 
అనగస ‘చేములసడె’ అధే అయథాంఱో చ ఫడుాంథి. 
 

ఈ 946ళ ధాభభునాండు 992ళ ధాభభు ళయకు (అనగస థాథాు యతో త్రాం చిళరిళయకు) యౕీభధానరసమణుతు 
లసాతృసయభుఱకు (క్సయాభుఱకు) రయోజనభుఱు (పయౌత్భుఱు) యాంగస యౕీ బటటు ఱు లసాఖ్యాతుాంచాయభ. అథ్ 
శయా బగళద్ లసాతృసరసణామ్ రయోజనమ్. బగళాంత్ేతు శకఱ లసాతృసయభుఱు జీళుఱ క్ొయక్త అతు భనాం 
గశీిాంళచ్ున. ఈ బగళథాాయతృసరసఱఱో భుాందగస శఽఴహుక్సయాాం గురిాంచి చ ఫడుాంథి. ఇాందకు యౕీ బటటు ఱ 
అనబళభు – త్దనబళ క్ష్భ కయణ  ముక్సో న్ అధాాననహ జనమతి ఇతి జననః. బగళాంత్ేతు 
అనబయాంచ్డాతుక్ూ క్సళఱవహన థేషభు, ఇాంథిరమయఱణో శకఱ జీళుఱన శఽజిాంచినలసడె. 
యచిత్ర థషే శాంతోిః ఈఴారసమ తులథేతి్ేమ్ 

ూయామేళ కఽణా ఫరషీన్ షశోతృసథాథ ిశాంముత్ః 
బగళాంత్ేతు వేళఱో త్రిాంచ్డాంక్ోశాం ఫరషీ భనకు క్సలైు, చేత్ేఱు ళాంటి ఇాంథిరమయఱు ఇచాుడె. 
 

తృత త్న భాగళత్భు 7-169 
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కభఱయక్షు నరుిాంచ్ కయభుఱు కయభుఱు 
  యౕీధాథ్ ళరిుాంచ్ జిషా జిషా 

శయయక్ష్కుతుిఁ జూచ్ చ్డెుఱు చ్డెుఱు 
ళరవళసయక్ూ భృర కుు యయభు యయభు 

యవేు  ధాకరిుాంచ్ యనఱు యనఱు 
భధలె రిిఁ దయయౌన భనభు భనభు 

బగళాంత్ే ళఱగొన దభుఱు దభుఱు 
ుయభయౖత తో్భుతు భూిఁథ ిఫుథిధ  ఫుథిధ ; 

 

థేళథేళుతు చిాంతిాంచ్ థినభు థినభు 
చ్కషీశో తుిఁ ఫరకటాించ్ చ్దళు చ్దళు 
కుాంభితూధళుిఁ జ న డు గుయభిఁడె గుయభిఁడె 
త్ాండుర! షరిిఁ జతయభ భతుయ డు త్ాండుర త్ాండుర. 
 

బగళాంత్ేడె కఽణో జీళుఱకు లసరి కరసీనయసయభు ఴరభయభున, ఇాంథిరమభుఱన, యౄభున ఇచ ున. 
లసతుథాారస జీళుఱు శణాుయాభుఱు చేవహ బగళాంత్ేతుక్ూ దగుయ క్సళచ్ున. అఱయ శణాుయాభుఱు చేమకుాంటే 
భరో జనీఱో ఆ అళక్సఴాం ఱభిశో ాంథి. 
 

(ఫరషీయే శఽఴహుకయో అతు యసదాయణాంగస అాంటటాంటాభు. అశఱె న శఽఴహుకయో యౕీభధానరసమణుడె అతు 
యౕ ీనభయీఱయాయభ అధేకభయయభో  శో తిాంచాయభ. బగలసనడె భషత్ న, ాంచ్భయౘబూత్భుఱన, 
ఫరయౘీాండభున శఽజిాంచి, అుడె ఫరషీన శఽజిాంచి త్క్ూున శఽఴహుక్సరసాతుక్ూ క్సళఱవహన ఴక్ూోతు ఫరషీకు 
ఇచాుడె. ఫరషీకు కడా అాంత్రసాభుయ ైన యౕీభయౘయవేు లే అశఱు శఽఴహుకయో.) 
 

యౕీ చినీమయనాంద – శకఱ యఴాభు ధారసమణుతునాండుయే ళచిుాంథి. శకఱ జీళుఱకున జనకుడె 
ధారసమణుడే. శఽఴహుక్ూ భుాందననథి ఆమధే. అాంణా ఆమననాండు ళచిు ఆమనమాంథే ఉాంటటాంథి. కనక 
జగథీఴాయభడ  న యౕీభధానరసమణుడే ‘జననః’. 
 

అషాం శయాశా రబలో భతో్ః శయాాం రళయోణే 
ఇతి భణాా బజాంణ ేభయాం ఫుదా భాళశభతుాణాః – గభత్ 10.8 

ఈ శభశో జగత్ేో యొకు ఉత్తోిక్ూ లసశథేళుడధె న ధేధే  భూఱక్సయణభు. ధాళఱనధే ఈ జగతో్ాంత్ము 
నడెచ్చ్ననథి. ఈ యవమభు ఫాగుగస ఎర ాంగిన జఞా నఱె న బకుో ఱు బక్ూోఴదీధఱణో తుయాంత్యభు నధేన 
వేయాంత్ేయభ. 
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నహణాऽవహ ఱోకశా చ్రసచ్యశా త్ాభశా ూజాఴు గుయభయురభమయన్ 

న త్ాత్సమోऽశోబాదకిః కుణోऽధోా ఱోకత్రయऽేారతిభరభాళ – గభత్ 11.43 

ఒ అనభ రభాలస!  ఈ శభశో చ్రసచ్ జగత్ేో నకు తూలే త్ాండురయ. తూలే ూజుాడళు. గుయభడళు. శయా 
ళరవీేఠ డళు. ఈ భుఱోో కభుఱమాంద తూణో శభయనడ ళాడన ఱేడె. ఇాంక తూకాంటె అదికుడ టటో ాండెన? 
 

యౕీ శత్ాశాంధతీయథ – జనమ్ నమతి ఇతి జననః. శకఱ జనఱకు థారి చ్ులసడె జననడె. 
 

యౕీ కఽవుదతో్ బయథాాజ – జనమతి భుదమ్ శాజధాధామ్ షఽదయవేే ఇతి జననః. త్న బకుో ఱ 
షఽదమభుఱఱో ఆనాందభు జతుాంజతములసడె జననడె. 
 

947. జనజధాీథ ి

- శకఱ జీళుఱకున ణాధే భూఱక్సయణభు అయనలసడె. 
- శకఱ జీళుఱ జనీఱకు ణాధే యభ రయోజనభు (ఱక్ష్ాభు) అయనలసడె. 

ఒాం జనజధాీదయ ేనభః 
 

జన-జనీ-ఆథిః – జనజధాీథిః. జఞమాంణే ఇతి జధాః; జనీ - జననమ్; ఆథిః - దథాణేః, ఇచ్ులసడె, 
భూఱక్సయణభు. అతున జీళుఱకు (జనీఱకు) భూఱక్సయణభు జనజధాీథి.  
 

యౕీ బటటు ఱ లసాఖ్ా – యౕీ బటటు ఱు ‘భూఱక్సయణభు’, భరిము ‘రయోజనభు’ అధే ర ాండె అరసథ ఱన కయౌనహ 
చ తృసయభ. ణేయౖసమ్ జధాధామ్ జనీనః ఆథఃి - తుభుతో్మ్, రయోజనమ్ ఇతి జనజధాీథిః. శకఱ జీళుఱ 
జనీఱకు తుభుతో్ క్సయణభు, భరిము యభ గభాభు అయనలసడె జనజధాీథి. 
 

భన జనీకు యమోతో్భ గభాభు ధారసమణుడే అనన అరసథ తుక్ూ యౕీ బటటు ఱు న కుు ఉథాషయణఱు చ తృసయభ. 
 

అదా మ ేశపఱమ్ జనీ – యవేు ధయీభు 5.7.3 – ఈ రోజు ధా జనీ శపఱభ్త్ేననథి. ఈ రసతిర యబకయమ ైన 
ఉదమాంగస భయయనననథి. ఈ ధాడె ధేన యౕీకఽవుబగలసనతు దరిశాంనధానన. అతు అకీయభడె 
అనక్ొధానడె. 
 

జనీశా యపఱయధె క్సమ గోయాంథాఴమీయ క్ూమీయ. గోయాందతుణో శాంఫాంధభు ఱేతు నఱతూన ఈ జనీఱో 
ళాయథమ ైన నఱే. 
 

శజనీ థషేభత్ాాంత్ాం త్థేలసऽళరవ జాంత్ేవే 

మథళే ుఱక్ోథాూవహ యవేు ధాభతు క్యోీణే. 
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ఈ జనీ ఎతోినాందకు పఱభు ఏభాంటే గోయాందతు గురిాంచి చ డమే. యవేు ధాభభు చ నహనాంత్ధే 
గగురసటట చ ాంథేథే అతున జనీఱఱోక్ూ ళరవీఠ మ ైనథి (యౕీక్  ళఱా యసయది). జనధో జనజధాీథఃి నలసరోు  జనీధాఴకః. 
ఈ ధాభభు నలసక్ష్రభ భాంత్రభు. జనీరసశిత్ాభున ఇశో ాంథి. ఒాం జనజధాీదయే నభః. 
 

యౕీ ఴాంకయభఱ లసాఖ్ా – జనశా జతు భత్ః జనీ ఉదూళః, త్శా ఆథఃి భూఱక్సయణమ్ ఇతి జనజధాీథిః. శకఱ 
జీళుఱ జనీఱకు భూఱక్సయణమ ైనలసడె జనజధాీథి. 
 

యౕీ కఽవుదతో్ బయథాాజ – జధాధామ్ - తృసర ణ ధామ్ జనీనః ఆథిః ఇతి జనజధాీథఃి.  
 

యౕీభథాూగళత్భు. అకీయభతు త్ఱుఱు. యౕీ ఏఱుయభ భుయయధయరసళు యచ్న. 
 

థేలస! ఏభు ుణాాం చేశకుధానధో, ఎటిు త్శసకు ధోచ్కుధానధో, ఏ శణాత్రే తుక్ూ ఎటటళాంటి థానాం ఇచాుధో 
ధేడె ధాకు తునన శాందరిశాంచే భయౘభాగాాం కయౌగిాంథి. యదర తుక్ూ లేథరచాఛయణళఱె యవమయత్ేీతుక్ూ 
బగళదదయశనాం దయోబాం....... యవమయత్ేయభఱు కడా క్సఱగతి భూఱయన మయదఽచిఛకాంగస బగళదదయశన 
భాగసాతున తృ ాందగఱుగుణాయభ. ధేటిణో ధా అభాంగఱయఱతూన నయాంచాయ. యోగిజనదేామమ ైన తూ 
తృసదథాీఱకు ఇథే నభయసుయాం. 
 

...... ఏ తూ చ్యణాయయాందనఖ్ క్ూయణాఱు యత క్ూనాందళఱన అాంఫరభయౖసదఱు శాంశఽతి యసగరసతున త్రిాంగయౌగసరో, ఏ 
తూ తృసథాయయాంథాఱు ఫరయౘీదఱకు ూజతూమయఱు, వహరిక్ూ ఆఴమీయఱు, భుతూాందర ఱకు బక్ూోతుదాధాఱు అయ 
యమ ైఴాయా య భాగా యభుయభయౖసయధరదభుఱనన భయటన రకటిశో ననలో, ఏ తూ చ్యణాయయాంథాఱు గోతృసఱన 
తుభుతో్ాం ళనశాంచాయ యౄతృసన బూథేయక్ూ శాంణాతృసతున తీయభశో ననలో, ఆ తూ యత్ర తృసథాయయాంథాఱన 
కననఱయయ చ్శక్ొతు చేత్ేఱయరస ూజిాంచ్క్ొాంటాన. శకతృత ఱ ధావహకభు, వహీణాళఱోక్సయభణకాంజఱోచ్న 
థీనహోభాంత్భు, తూఱకుటిఱ కుాంత్ఱయళఽత్భు, శకఱకఱయరిూయుభు అయన తూ భుఖ్చ్ాందరభాండఱయతున 
తిఱక్ూాంచి ధనాధనాడనళుణాన. 
 

948. భీభః 
ధయీభయయుభున అతికభీుాంచినలసరిక్ూ బమాంకయభడె. లసరిక్ూ ునయునీభధే యక్ష్న కయౌగిాంచ్లసడె. 

ఒాం భీభయమ నభః 
 

ఈ ధాభభు ర ాండెభయయభో  ళశో ాంథి. 
39ళ ళలో కభు. 359ళ ధాభభు. భీభః – అత్ేఱః ఴయభో భీభః శభమజయా  షయయహరఃి 
101ళ ళలో కభు. 948ళ ధాభభు. భీభః – జనధో జనజధాీథిః భీమో భీభరసకభీః 
భీ - బయే - బమడెట. అధే దాత్ేళునాండు ఈ ధాభభున యళరిాంచాయభ. 



యీౕ యవేు  శషశరధాభ యతో త్రభు - యళయణ 

101ళ ళలో కభు - 17 ళ నేజీ 

 

జగత్ేో  అాంణా బగళాంత్ేతు అదీనాంఱో నడెశో ాంథి గనక శకఱ జగత్ేో కు ఆమన భీభుడె. ఇక బకుో ఱ 
యవమయతుక్ూ ళవోే, తుజమ ైన బకుో ఱన ఆమన ఎాంత్గస నేరభుయసో డాంటే బకుో ఱు చ నహనటటో గస ఆమన 
నడచ్కుాంటాడె. బకుో ఱు క్సతులసయభ కడా బమాంళఱో బగళాంత్ేతు ఆథేళసనయసయాం ళరిోయసో యభ. కనక 
బగళాంత్ేడె భీభుడె. ఈ యవమాం 359ళ ధాభ యళయణఱో చ ఫడుాంథి. బగళాంత్ేతు ఆజాన 
అతికభీుాంచ్డాతుక్ూ అాందయౄ బమడెణాయభ. 
 

లసమాాంఫరసగనయప్ క్ష్ుత్మ వహో ఱిోక్స ఫరయౘీదయో య ేళమభుథిాజాంత్ః. భయౘభాగళత్ాం 6.9.21. షరసభ 
మవ  ీ  ఫయౌమ్ అాంత్క్ోऽయ  బిభేతి మయసీదయణమ్ త్ణోనః. ాంచ్భయౘబూత్భుఱు, లసతుథాారస ఏయడున 
భుఱోో క్సఱు, అతూన భయౘాంత్కుతుక్ూ బమడెన. అత్డె యఫరషీకు బమడెన. అటిు యఫరషీభు 
భనఱన యక్ష్ుాంచ్గసక. 
 

యౕీ బటటు ఱ లసాఖ్ా – ఇక ఈ 948ళ ధాభభు లసాఖ్ాఱో భరొక క్ోణాంఱో చ్ళసయభ. ధయీభయరసు తున యడచి 
చ్రిాంచే జీళుఱకు నయకభు, ునయునీ ళాంటి యక్ష్ఱు యదిాంచేలసడె భీభుడె. బగళాంత్ేతు కయభణన 
శదయోగాం చేశక్ోఱేతులసరిక్ూ తిరిగి అఱయాంటి అళక్సఴాం ఇళాడాంక్ోశాం ఈ యక్ష్న యదియసో డె. భయౘ 
అనగషీ యభుఖ్యధామ్ భీభః. 
 

ఏళాం యదానగషీశా యభుఖ్యధామ్ తుయాంత్యమ్ 

గయూ జధాీథ ిశతే్ేణాాత్ భీభ ఇత్ేాచ్ాణ ేఫుద  ః 
బగళాంత్ేతు అనగషీభునకు ధోచ్క్ోతులసరిక్ూ తుయాంత్య గయూలసశభునకు క్సయణమ ైనలసడె భీభుడె. 
(యౕీక్  ళఱా యసయది). 
 

యౕీ బటటు ఱు గభత్ (16.19)నాండు ఉథాషరిాంచాయభ. 
ణానషాం థిా వత్ః కీ రసన్ శాంయసరతవే నరసధభయన్ 

క్ష్ుతృసభాజశరభ యభాన్ ఆశరభఴేా ళ యోతువే 

అటటో  ఇత్యభఱన థేాఴహాంచ్ తృసతృసత్ేీఱన, కీయభఱె న నరసధభుఱన భయటిభయటిక్ూతు ఈ శాంయసయభునాంద 
ఆశరభయోనఱఱోధే ధేన డలేముదన. 
 

యౕీ నభయీఱయాయభ. తియభలె మోయ 9.9.7 – తుజమ ైన బక్ూో కయౌగి బగళాంత్ేతుక్త అాంక్ూత్మ ైనలసరిక్ూతు, బగళణారానహో  
త్ లేయభ క్ోరిక ఱేకుాండా ఆమనన అరిుాంచేలసరిక్ూ, భరతభూ లసాంఛాంచ్తులసరిక్ూ బగళాంత్ేతు ణ ఱుశక్ొనట 
శఱబభు. ఇత్య క్ోరికఱణో ఆమనన అరిుాంచేలసరిక్ూ ఆమన ఆ క్సభుణాయథభుఱన రయసథియసో డె. క్సతు 
లసరినాండు దయభ్ణాడె. లసరిక్ూ అాందరసడె. 
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యౕీ బటటు ఱు ఈ భాగాంఱో బగలసనతు లసాతృసయభుఱ రయోజనాం యాంగస లసాఖ్యాతుశో ధానయతు గుయభో ాంచ్క్ోలసయౌ. 
బగలసనడె భీభుడ   బకుో ఱు క్సతులసరిక్ూ బమాం కయౌగిాంచ్డాతుక్ూ, అధయీయభఱన యక్ష్ుాంచ్డాతుక్ూ రయోజనాం 
ఏభుటి? జగత్ేో న క దధతిఱో ఉాంచ్డభు, బకుో ఱన యక్ష్ుాంచ్డభు, న డభయయుాం టిునలసరితు తిరిగి 
శధాీయుభుఱోతుక్ూ తీశక్ొతు రసళడభు భీభ లసాతృసయ రయోజనభుఱు.  
 

యౕీ ఴాంకయభఱ లసాఖ్ా – బమ శతే్ేణాాత్ భీభః. బమభున కయౌగిాంచ్లసడె భీభుడె. అధయీయభఱ 
షఽదమయఱఱో భీతితు కయౌగిాంచేలసడె. ఇాందకు యౕీ ఴాంకయభఱు కఠోతువత్ేో  భాంత్రభు (2.3.2)న 
ఉథాషరిాంచాయభ. భషద్ బమమ్ ళజరభుదాత్మ్. ఎతో్ఫడున ళజఞర ముధభుళాంటి బమభు. 
 

39ళ ళలో కాంఱోతు ‘భీభః’ ధాభభునకు యౕీ ఴాంకయభఱు ‘అభీభః’ అధే తృసఠసాంత్రసతున కడా రిగణ ాంచాయభ. 
ధయీభయయుభున చ్రిాంచేలసరిక్ూ బమాం ఱేకుాండా చేవేలసడె అభీభుడె. 
 

నఽవహాంషో తో్య ురసణాం (6.1)ఱో ‘భీవణమ్ అభీవణమ్’ అతు ఉననథి. యౕీ నఽవహాంషయసాభు శియణాకయునకు 
భీకయాంగస బమాంకయౌగిాంచేఱయగసన, రయోౘదనకు య భాభూరిోగసన కతునహాంచాడట. 
 

యౕీ శత్ాశాంధ తీయథ – బఽత్ భయః రభయణాతు ణనే లసాయసథ ియౄనణే ఇతి భీభః. లేదలసాశతు అళణాయాంఱో 
బగళాంత్ేడె లేదభుఱ థాారస రభయణభుఱన రకటిాంచాడె గనక భీభుడె. 
 

భిమమ్ బకో బమమ్ భుధాతి శనివహో  ఇతి భీభః. త్న బకుో ఱ బమభుఱన యౄుభయనహ లసరితు 
క్సతృసడెలసడె భీభుడె. 
 

949. భీభరసకీభః 
భీకయమ ైన రసకీభు కఱలసడె. 

ఒాం భీభరసకీభయమ నభః 
 

బగళాంత్ేతు రసకీభభు త్ేఱఱేతుథి. అశయభఱన భీణాళషృఱుగస చేవేథి. అఱయ ఆమన రసకభీభు 
బకుో ఱన యక్ష్ుశో ాంథి. దవేు ఱన యౄుభయనహ లసరితు కడా ఇాంక్స దయౖసురసాఱు చేమకుాండా యక్ష్ుశో ాంథి. 
 

యౕీ నభయీఱయాయభ. తియభలె మోయ 9.2.10 – థేళత్ఱన ఫాదిాంచే అశయభఱకు బగళాంత్ేడె యయభగుఱేతు 
క్సఱకటయవాం ఱయాంటిలసడె.  
 

యౕీ కఽవున్ యళరోవణ –  

948ళ ధాభభు. భీభః – ధయీభయయుభున ళదయౌనలసరిక బమాం కయౌగిాంచేలసడె. 
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949ళధాభభు. భీభరసకీభః – ఇాంక్స దవేు ఱె  శత్ేయభవేఱన, ఱోకభుఱన ఫాదిాంచేలసరిటో 
భీకయమ ైన రసకీభాం కయౌగి, లసరితు భీణాళషృఱుగస చేములసడె. 
 

యౕ ీబటటు ఱ లసాఖ్ా – అధేా వానహ జగదశతి్ తుయణేరవే శయిణాాథవిే భీభరసకీభః.  జగత్ేో నకు యౘతుకయౌగిాంచే 
శియణా(కయు)తు ళాంటి లసరిమాంద బమాంకయమ ైన రసకభీాం కఱలసడె. 
ఱోక్సऽశణివేే  తుత్రసాం శయిణాాథవిే శయాథా 
భీభః రసకీమో మశా శయసాథూీభరసకభీః 
 

యౕ ీఴాంకయభఱ లసాఖ్ా – బమశతే్ేః రసకభీః అశా ఇతి భీభరసకభీః. బగళాంత్ేడె త్న యయధ 
అళణారసఱఱో ఴత్రే ళుఱకు బమాం కయౌగిాంచే రసకభీయతున రదరిశాంచినాందళఱన ఆమన భీభరసకభీుడె. 
 

యౕీ రసదాకఽవుళసవహో  ి– బగళాంత్ేతుగురిాంచి శథా బమాంణో ఆమనన త్ఱచ్క్ోళడాంకడా అశయభఱకు భాంచిధే 
చేశో ాంథి. భాగళత్ాం (7.1.30)ఱో ఈ యవమాం ధాయద, ధయీజుఱ భధా జరిగిన శాంభావణఱ థాారస ణ ఱుశో ాంథి. 
క్సమోత్ుాంఠత్చే గోనహకఱు, లె యాంచే యయతృసఱయదఱు, బమాంచే కాంశడె, ఫాంధత్ాాంచే మయదళుఱు, బక్ూోచే  
శథా గోయాందతు త్ఱచి ఆమనన తృ ాంథాయభ. 
గోాః క్సభయత్ బమయత్ కాంశః థేా యౖసత్ చ  థాాదయో నఽః 
శాంఫాందాత్ ళఽవుమః వనేయౘత్ మూమమ్ బక్సో య ళమాం యభో – భాగళత్భు 7.1.30 

 

తృత త్న భాగళత్భు 

అఱుకధె న జ యౌభుధె న గసభాంఫున 

ధె న ఫాాంధళభుఱధె న భీతి 

ధె న దగియౌ త్ఱ నఖిఱయత్ేీడగు 

షరి జతయళచ్ు లేరవేమడత్డె. 
 

క్సమోత్ుాంఠత్ గోనహకల్ బమభునన్ గాంశాండె లె యక్ూమీయ 
యసభగినీ్ యయతృసఱ భుఖ్ానఽత్ేల్ శాంఫాంధఱె  ళఽవేు ఱున్ 

ఫేరభన్ భూయఱు బక్ూోధేభు తుథే చ్క్ూాీం గాంటిమ టెలో న న 

థాధ భ దాాన గరివేఠ డ  న షరిజ ాందన్ ళచ్ు దాతీరఴారస 
 

యౕ ీశత్ాశాంధ తీయథ – భీభశా థౌర థీణ,ే యభదరశా లస రసకమీో మయసీద్ శ భీభరసకభీః. (థరౌ థి 
తియ ైన) భీభుడె, యభదర డె ళాంటిలసరి రసకీభభునకు క్సయణమ ైనలసడె భీభరసకభీుడె. 
(1) యీౕ నయవహాంషన్ కఽవుభయచార ిఆాంగో యచ్నకు ఇథ ిణ ఱుగు అనలసదభు.  
(2) బగళథీు త్ ళలో కభుఱ ణాత్యాభు గభణాన రస్, గోయఖ్ూర్ రచ్యణనాండు.  
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950. అధాయతుఱమః 
- ఇ జగతేో నకు అధాయమ ైన భహాబకుో ఱు, ధారమభకుఱకు అధాయమ ైనలసడె.. 
- ఇ జగతేో నకు అధాయమ ైన ఽథిలసమది ంచభహాబూతభుఱకు అధాయమ ైనలసడె. 

ఒం అధాయతుఱయ ేనభః 
 

అ (రతమమభు) - ఄతున యధాఱుగస, ఄతున రకకఱనండి. దఽ - ధాయణే - తుఱఫెట్టు ట్, బరమంచట్ – నండి 
‘ధారస’ ళచున. య్ - ళలోవణే - ఄతేకుకొనట్,  ైన య ండెట్. దీతుకి భుంద ‘తు’ రతమమభు చేరమవోే 
‘తుఱమ’ దభు ళశో ంది. జగదాధ యణమ్ ఄహ ధాయక ఆతి అధాయతుఱమః. జగతేో కు అధాయభతు లేతుతు 
భాయస్సో మో లసతుకి అధాయమ ైనలసడె అధాయతుఱముడె. ఄనగస ఫరషభ, య దర డె, ఆందర డె, శయ మడె, శకఱ 
గషీభుఱు, ఈగషీభుఱు, ంచభహాబుతభుఱు – యట్తునంటి్కీ అధాయమ ైనలసడె. ఄంతే కసకుండా 
అమన శకఱ తృసర ణుఱఱోన ఄంతరసమభుయ ై లసతుకతునంటి్కీ కడా అధాయమ ైనలసడె. 
 

శ్రీ బట్టు ఱ లసమఖ్మ – ధారమభకతమా జగదాధాయః రహోాద యభీవణ తృసండళ అదమః, తషేసమ్ తుఱమః 
అధాయతుఱమః. రహోాదడె, యభీవణుడె, తృసండళుఱు ళంటి్ బకుో ఱు జగతేో నకు అధాయమ ైన ధారమభకుఱు. 
ఄనగస లసరమ ధయభభుళఱన జగతేో  తుఱఫడిముననది. ఄఱాంటి్లసరమకి అధాయమ ైనలసడె అధాయతుఱముడె. 
ఆందకు శ్రీ బట్టు ఱు యవేు శభఽతినండి ఈదాషరమంచాయ . 
ళరసు ఴభీ అచాయరసః శంతః ళసవ ్ో కై తతరసః 
తాామ్ ధర!ే ధాయయవమతోు తేవే తాదాబయభాశతిమ్ 
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ఒ బూభాతా! ళరసు ఴభీ ధరసభఱు, అచాయభుఱు, ళసశోర యధానాఱు ఖ్చ్చుతంగస ఄనశరమంచేలసయ  తూకు 
అధాయమ ై మునానయ . లసరమ ై తూ భాయభుననది. (ఆకకడ ధరసభచయణకిచ్చున తృసర ధానమతన గభతుంచనగున). 
ఆఱాంటి్ శతేయ వఱకు అధాయభు బగళంతేడె కనక అమన అధాయ తుఱముడె. 
 

శ్రీభద్ శ్రీభువుమ్ అండళన్ ఇ నాభభున ర ండె యధాఱుగస యళరమంచాయ  (1) అధాయబూతాః స్సతిాకసః 
తేషసమ్ తుఱమః (2) అధాయబూతః తుఱమః మశమ శ అధాయతుఱమః. ఆందఱో భృదటి్ ఄయథం శ్రీ బట్టు ఱు 
చెహనదాతుకి శరమతృత తేంది. ర ండళ ఄయథం రకసయం ధారమభకతతయ ఱే  బగళంతేతుకి తుఱమభు. ఄనగస 
బగళంతేడె ధయభయ ఱ ైన బకుో ఱమందండెన. ఆది యశిషసు దైెాత శంరదామాతున చకకగస రతిబంబంచే 
యళయణ. 
 

శ్రీ నభాభఱవాయ .  రమమ తియ ళంతాడి 75 – తూళు జగతేో న, బూభామకసళసదఱన ధరమశో నానళననది తుజమే. 
కసతు తూళు నా చెళుఱనండి నాఱో రలేశించ్చ నా షఽదమంఱో వహథతేడల ైమునానళు. కనక నాకు అధాయం 
తూలస? ఱేక తూకు అధాయం నేనా? తూళు  దదలసడిలస? నేన  దద లసడినా? ఴతరే ళుఱయకసో తున తరా గమలేవే చకసీతున 
ధరమంచ్చన యభాతేభడా? ఇ శంగతి చెు. 
 

ఈదారసః శయా ఏల తై ేజాా తూతాాతెైభళ మ ేభతమ్ 

అవహథతః శ శ ిముకసో తాభ భామలేసనతోభాం గతిమ్ – గీత 7.18 

ఇ చతేరమాధ బకుో ఱందయ న ఈదాయ ఱే (ఄనగస బగళంతేతుమంద యళసాశభుంచ్చ, ఎఱోుడె ఄతతునే 
వేయంచచ ఈండెలసయ ). కసతు జాా తుయ ైనలసడె నా శాయౄమే. ఆది నా ఄభితృసర మభు. ఏఱనన ఄటి్ు బకుో డె 
తన భనశసన, ఫుదిధతు నామందే వహథయభుగస ఈంచ్చ, ననేన యభతృసర ుమతుగస భాయంచన. ఇ యధభుగస 
ఄతడె నామందే వహథతేడె. 
 

శ్రీ ఴంకయ ఱ లసమఖ్మ – ఽథిలసమదీనామ్ ంచబూతానామ్ అధాయతాాత్ అధాయతుఱమః. బూభుళంటి్ 
ంచభహాబూతభుఱకు అధాయమ ైనలసడె అధాయతుఱముడె. 
 

శ్రీ లసవహవఠ  యీతేఱనండి  కుక ఈదాషయణఱు చెతృసయ . 
మజురేాదభు 32.7 – మతార ధ ిశయ ఈదతిో యభాతి కవ భై దేలసమ షయషస యధేభ. 
ఊగేాదభు 1.154.2 – మస్త మయ వే తిరవే యకభీణవేే ఄధకి్షమితోు బుళనాతు యళసా. అమనయొకక భూడె 
యళసఱమ ైన ఄడెగుఱఱో శకఱబుళనభుఱు తుయౌచ్చముననయ. 
ఄధయాలేదభు 10.8.16 –  

మతః శయమ ఈదేతమశోమ్ మతర చ గచఛతి  
తదళే భనమేऽషమ్ జమేవఠమ్ తదనాతమేతి కంిచన 
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ఏ యఫరషభభు కసయణంగస శయ మడె ఈదయస్సో డె, ఄశోభుస్సో డె, యఴభీుస్సో డో , ఎళతు శంకఱం ఱేకుండా 
ఏదీ జయ గదో ఄటి్ు యఫరషభభునకు ళందనభు. 
ఊగేాదభు 7.99.2 –  

న త ేయషతు  జామభానో న జాతో దళే భశభినః యభనోభా 

ఈదశోభాన నాకభఽవమమ్ ఫఽషనోమ్ దాధయో తృసర చీమ్ కకుబమ్ ఽథలిసమః 
ఒ భహాయవు ! ుటి్ునలసడె, ుట్టులసడె ఎళయౄ కడా తూ భశిభన ూరమోగస తెయౌవహకొనఱేడె. బూభు 
తయ  చ్చళయన తూళు బదరంగస ఫంధించాళు. భరమము ఫఽషదాకసఴభున తూళు తుఱఫెడెతేనానళు. 
 

శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో ర – ంచబూతభుఱమంద తుళవహంచ్చముండెలసడె అధాయతుఱముడె. ఆఱా లసతుమంద 
ఈండడంళఱన ఄయ బగళదాాాతృసయభుఱన శకీభంగస తుయాశిశో నానయ. 
 

గసభాయఴమ చ బూతాతు ధాయమాభమషమోజస్స 
ుషసు భు చౌవధఃీ శరసాః స్తమో బూతాా యస్సతభకః – గీత 15.13 
ఄషం ల ళైసానరో బూతాా తృసర ణనిాం దషేభాశిీతః 
తృసర ణాతృసన శభాముకోః చాభమననం చతేరమాధమ్ – గీత 15.14  
ఽథిామంద రలేశించ్చ, నేన నా ఴకిోదాారస శకఱ బూతభుఱన ధరమంచ్చ, తృత ఴహంచచనానన. 
యశశాయౄుడన ై, ఄనగస ఄభఽతభముడైెన చందర డన ై ఒవధఱకు, ఄనగస ళనశతేఱతునంటి్కి ుఴహుతు 
చేకయ ుచనానన. నేనే తృసర ణాతృసన శంముకోమ ైన ల ైళసానరసగమన యౄభుఱో శయాతృసర ణుఱమందండి 
నాఱుగు యధభుఱ ైన అహాయభుఱన జీయుభు చేముచందన. 
 

ఫఽషదాయణమకోతువతేో  3.7.19 – 

మః శరేా వే బూతవేే తివఠన్ శరేా భయమ బూతేభయమऽనోరో 
మం శరసాణ,ి బూతాతు న యదయమశమ శరసాణ ిబూతాతు 

ఴరయీం మః శరసాణ,ి బూతానమనోరో మభమతమేవ 

త ఄంతరసమభమభఽతః ఆతామధబిూతమ్ ఄతాధామతభమ్ 

ఎళర ైతే శయాబూతాఱమందన వహథతేడైెముండెనో, శకఱ బూతభుఱ ఱోఱ ఈనాన అమనగురమంచ్చ 
బూతభుఱు ఎరగలో, ఎళతు ఴరీయభు శకఱబూతభుఱ ై ముననదో , ఄతున బూతభుఱు ఎళతు ఄధీనంఱో 
ళరమోంచనో, అ ళసఴాత ఄభఽత ఄంతరసమభుయే తూ ఄంతరసతభ. 
 

శ్రీ శతమశంధ తీయథ – ధాయ - గోకుఱంఱో ఆందర డె కురమహంచ్చన కుంబళఽఴహు . ఄ-శభంతాత్ ధారస - దేలంేదరకఽత 
ళఽఴహుధారస యషేసమ్ త అధారస గోతృసఱాః, తషేసమ్ గోళయధన ధాయణేన తుఱమాఴమీ ఆతి అధాయతుఱమః.  ‘ధాయ’ 
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ఄనగస ఆందర డె కురమహంచ్చన కుండతృత త. ఄఱాంటి్ ళరసా ననంచ్చ గోకుఱన, గోళుఱన కసతృసడడంకోశం 
గోళయధనగమరమన తోి, లసరమకి అఴమీభు (తుఱమభు)న ఆచ్చునలసడె అధాయతుఱముడె. 

యతోర తసళంఱో శీ్ర స్సాభులసయ , దలేయే ఱు. యకీహడమిా చ్చతరం. 
 

951. ధాతా 
     ఄధాతా 
- జగతేో న శఽఴహుంచ్చనలసడె (ధా - జనభతుచుట్). 
- అధాయమ ై తృత ఴహంచలసడె (ధా - ధాయణ తృత వణయోఴు). 
- తాన శామంగస ధరసభతుకి అచాయమస్సథ నభున ఄఱంకరమంచేలసడె. 
- ఄధాతా – తనకు తాన త లేయ  అధాయభు ఱేతులసడె. 
- రలమకసఱభున శభశోభున తృసనభు చేములసడె (ధెట్ - తృసనే - 
తరా గుట్). 
- చతేయ భఖ్ ఫరషభకు ఄంతరసమభుయ ైనలసడె. 

ఒం ధాతేర నభః 
ఒం ఄధాతేర నభః 
 

5ళ ళలో కభు. 43ళ నాభభు. ధాతా – ఄనాదతిుధనో ధాతా యధాతా ధాతేయ తోభః 
102ళ ళలో కభు. 951ళ నాభభు. ధాతా / ఄధాతా – ‘అధాయతుఱయో ధాతా ువహాశః రజాగయః’ ఱేదా 
‘అధాయతుఱయోऽధాతా ువహాశః రజాగయః’ 
 

శ్రీ బట్టు ఱ లసమఖ్మ –  

5ళ ళలో కభుఱో ‘ధాతా’ – ధా - ఈంచట్,  ైన కయ ుండెట్ (అేు తుఘంట్టళు). ‘ధాతా’ ఄనగస శఽఴహుకయో. 
క్షేతరభు (రకఽతి)మంద ఄండభు (జీళభు)న ఈంచ్చ శఽఴహు కసయమభునకు భూఱమ ైనలసడె ధాత. 
 

102ళ ళలో కభుఱో ‘ధాతా’ – శామమ్ చ ధరసభచాయమకణే ధాతా. తాన శామభుగస ధయభభున 
అచరమంచచ, ధయభభునకు అచాయమస్సథ నభున ఄఱంకరమంచేలసడె ధాత. 
 

శ్ర ీఎమ్.య. రసభానజాచాయమ యళయణ – ‘ధా’ ఄనన ధాతేళునకు ‘ధాయణ తృత వణయోః’ ఄనన ఄరసథ తున 
రమగణివోే, బగళంతేడె శామభుగస ధరసభచయణ చేశో  బూభుకి అధాయమ ైమునానడె. బగళంతేతు చచ్చ 
ఆతయ ఱు కడా ధరసభతున అచరమస్సో య . 
 

న మ ేతృసరసథ వహో  కయోళమం తిరవే ఱోకవేే కంిచన 
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నానలసో భలసోళమం ళయో ఏళ చ కయభణి – గీత 3.22 
ఒ ఄయ ు న! ఇ భుఱోో కభుఱమందన నాకు కయోళమభు ఄననదియే ఱేద. ఄట్టో  తృ ందదగమన ళశో ళుఱఱో 
ఏదిమున నేన తృ ందతుదిము ఱేద. ఐనన నేన కయభఱమందే రళరమోఱుో చనానన. 
 

శ్రీ ఄణాు ంగసరసచాయమ యళయణ – లేదభుఱు, గీత ళంటి్ రళచనభుఱదాారస, భరమము యయధ ఄళతాయభుఱఱో 
తన కసయమభుఱదాారస జగతేో నకు అధాయమ ై తృత ఴహంచలసడె ధాత. 
 

శ్రీ కఽవున్ యళయణ – బగలసనడె శ్రీరసభాళతాయభుఱో శకఱ ధయభభున చకకగస అచరమంచ్చ చ న. 
 

శ్రీ ఴంకయ ఱ లసమఖ్మ –  

5ళ ళలో కభుఱో ‘ధాతా’ – ఄనంతాద ియౄణే యఴామ్ బబరమో ఆతి ధాతా. ఄనంతేతుళంటి్ యౄభుఱఱో 
యఴాభున బరమంచలసడె ధాత. శ్రీ లసవహవఠ  కడా ఆదే ఄయథం చెతృసయ . 
 

102ళ ళలో కంఱో ‘ఄధాతా’ – శ్రీ ఴంకయ ఱు  ఇ ళలో కంఱోతు ఇ నాభభున భుఖ్మంగస ‘ఄధాతా’ ఄతు 
రమగణించాయ . స్సాతభనా ధఽతశమ ఄశమ ఄస్త మ ధాతా న ఄవహో  ఆతి ఄధాతా. తనన తానే ధరమంచన. 
అమనన ధరమంచేలసయ  లేర ళయౄ ఱేయ  గనక అమన ‘ఄధాత’. శ్రీ లసవహవఠ  కడా ‘ఄధాత’ ఄనే తృసఠసతున 
రమగణించాయ . 
 

శ్రీ ఴంకయ ఱు ‘ధాతా’ ఄనే తృసఠసంతరసతున కడా రమగణించాయ . ధేట్ - తృసనే - తరా గుట్. శంహాయశభయ ేశరసాః 
రజా ధమతి - హఫతి ఆతి ధాతా. రలమకసఱంఱో శకఱభున తృసనం చేవేలసడె ధాత. శ్రీ లసవహవఠ  ఇ ఄరసథ తున 
కడా చెతృసయ . ధమతి - హఫతి యఴామ్ ఆతి ధాతా. 
 

శ్రీ కఽవుదతో బయదాాజ – దధాతి తృత వమతి శాజనాన్ ఆతి ధాతా. తన బకుో ఱన యక్షించ్చ తృత ఴహంచలసడె ధాత. 
 

శ్రీ ఫఱదేళ యదామబూవణ – 5ళ ళలో కంఱో ‘ధాతా’ – ఈతతోి యనాఴ యయహాదనాద ితుధనః కసయణతేా  
యరమంచాదభియమ యళలవమ్ అష ధాతా ఆతి. ఫరషభ యవేు  య దర యౄభుఱఱో శఽఴహు వహథతి ఱమాది కసయమభుఱు 
తుయాశించలసడె ధాత. 
 

శ్రీ ఄణాు ంగసరసచాయమ – బగలసనతు ఴరీయంఱో క భాగమ ై బగళతాకరసమతున తుయాశించే చతేయ భఖ్ఫరషభ ధాత. 
 

952. ువహాశః 
- యకవహంచ్చన ూళుళఱ  భఽదల ైనాడె. తన బకుో ఱకు భయగమమ ైన ఴకిో కయౌగమనలసడె. 
- ువభు యకవహంచ్చనట్టో  యభాతేభడె యఴాభంతట్ా యశోరమంచాడె. 

ఒం ువహాస్సమ నభః 
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ువ - యకసశనే - యశోరమంచట్, తెయచకొనట్. షస్ - షశనే - నళుాట్, యకవహంచట్. ఇ నాభభు 
బగళంతేతు ఱాయౌతమభున శచ్చంచన. 
 

శ్రీ బట్టు ఱ లసమఖ్మ – ఏళమ్ తుషసదతి స్సానబళ ఴకీోనామ్ స్సమభుళ ువశమ హాస్త  భయగమత ఈఱాో శః ఄశమ 
ఆతి ువహాశః.  అమన తన ఴకిోతు బకుో ఱు ఄనబయంచడం కోశం భఽదళుగస, స్సమంకసఱం యకవహంచ్చన 
ువంఱాగస ల ఱయస్సో డె గనక ువహాశడె. 
 

స్సానబళ ఴకిోనామ్ స్సమం ువళదనశమ ల ై 
హాస్త ऽవహో  భయగమతోఱాో శః ువహాశ ఆతి శభఽతః 
బకుో ఱు తనన ఄనబయంచడాతుకి తగమన ఴకిోస్సభయధాభుఱన ుటి్ుంచ్చ, ఄట్టళంటి్లసరమకి తన 
భయగసమతిఴమభుఱన స్సమంకసఱభు యకవహంచ ువభుఱాగస రకసశింజేములసడె ువహాశడె. 
(శ్రీక ైళఱమ స్సయధి). 
 

శ్రీభద్ శ్రీభువుమ్ అండళన్ – బకుో ఱ యక్షణకోశం బగళంతేతు ఴకుో ఱు ూళు యకవహంచ్చనట్టో గస రకసశిస్సో య. 
అమన ఴకుో ఱు బకుో ఱకు ఄనబళభయగమభుఱు. 
 

శ్రీ లేలైకుకడి కఽవున్ – బగళంతేతు తియ మేతు ఄంతా కడా భఽదల ైన ూళుఱాంటి్ది. కనక బకుో ఱు 
దాతుతు ఄనయంచ్చ యళశిస్సో య . ఆది అమన ఄళతాయ రయోజనభు. శ్రీ బట్టు ఱు ఇ నాభభుఱన 
బగళంతేతు ఄళతాయ రయోజనాఱయంగస లసమఖ్ామతుశో నానయ . 
 

శ్రీ తియ భంగమాఱవాయ .  రమమ తియ భృయ 8.1.5 – బగళంతేతు తృసదభుఱు భఽదల ైన ూళుఱళంటి్య. అ 
తృసదాఱళదద భనం ఴయణాగతేఱమ ైనుడె అమన తన మ తోతు దాభఱళంటి్ చేతేఱతో భనఱన 
ఱేళన తేో తాడె. అమన భనన ేరభతో అయౌంగనం చేశకొననుడె అమన దిళమ శందయ తియ మేతు 
భరమము దిలసమబయణాఱ శరసానబూతి భనఱన ఎననటి్కీ ళదఱద. అమన ళక్షశథఱభున న ఱకొనన 
యళసఱాక్షి ఱక్షమభదేయ ఄనగషీం కోశం తృసర రమధంచ్చ భనం లసరమతో ఐకమభయేమ భాగసమతున కోయ తాభు. భధయమ ైన 
భకయందం జాఱులసరే రమభలుషసఱతో ళలభిఱుో చనన తియ కణుుయం దిళమక్షేతరంఱో ఇ యభాతేభడె 
భనకోశం లేచ్చమునానడె. 
 

శ్ర ీనభాభఱవాయ . తియ ల ైమోయ 3.1.2 – బగలసనతు కననఱు, తృసదభుఱు, కయభుఱు ఄతునంటి్తూ భఽదల ైన, 
రమభలబరమతమ ైన, శందయమ ైన దాభఱతో తృత ఱుస్సో భు. కసతు ఄది ేఱళమ ైన తృత యౌక. ఎందకంట్ట 
యభాతేభతు ఄందాతున దేతుతోన తృత ఱుఱేభు. 
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శ్రీ కఽవుదతో బయదాాజ కడా ఆఱాంటి్ లసమఖ్మనే చెతృసయ . ువభుళ భఽదః శాజన భనోషర ీహాస్త  మశమ 
శ ువహాశః. ువభుళఱ  భనోషయమ ైన నళుాతో తన బకుో ఱ భనశసఱన యళశింజేములసడె 
ువహాశడె. 
 

శ్రీ ఴంకయ ఱ లసమఖ్మ – భుకుఱాతభనా వహథతానామ్ ుషసణామ్ హాశళత్ రంచ యౄేణ యకసశః ఄశమ ఆతి 
ువహాశః. భృగగఱు యకవహంచ్చ ూఱ ైనట్టో గస బగళంతేడె యఴాభుగస యశోరమఱ ో న గనక ువహాశడె. 
 

శ్రీ  భభరసజు రసజారసళు యచననండి – ఄళమకోభగు యఫరషభభు భృగగగస శచ్చంఫడెన. యకవహంచ్చన 
ువభు నాభయౄతృసతభకభగు శందయ యఴాభుగస తెఱుఫడినది. ఆది ఄఱంకసయభావఱో గసనభు 
చేమఫడిన భధయభగు బగళనానభభు. 
 

శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో ర – బగళంతేతు తఱుతో బకుో ఱ భనశఱు అనందంతో యకవహస్సో య. భరమము బకుో ఱ 
షఽదమాఱఱో అమన యకవహంచ్చ లసరమతు రమభయంజేస్సో డె. కనక అమన ువహాశడె. 
 

శ్రీ లసవహవఠ  – యో శదా రశననభుఖ్ః ళలకయశతిఴు బళతి, తవహభన్ తుషస ేళలకమోషయశతి ేశామమ్ 
బగలసన్ యరసజత ేశ యవేు ః ువహాశః. శ్రీభహాయవేు ళుశదా రశననభూరమో. ళలకభు, మోషభు ళంటి్ 
కఱభవభుఱు అమున చెంతకు రసళు. ఄఱా రమభయంచే బగళంతేడె ువహాశడె. 
 

953. రజాగయః 
- అశిీతేఱన, బకుో ఱన యక్షించడంకోశం శదా మేఱకకతు (జాగయౄకుడైె) ఈండెలసడె.  
- తమోగుణభు ఱేతులసడె గనక తుదరకు ళఴం కసతులసడె. 
- శ్రీలేంకట్ాచఱంఱో ఈండి బకుో ఱ స్సంగతామతున అనందించేలసడె. 

ఒం రజాగరసమ నభః 
 

ర (ఈశయగ). జాగఽ - తుదరా క్షయే - తుదిరంచకుండా (మ ఱకుళగస) ఈండెట్. రకరేాణ జాగరమో ఆతి రజాగయః. 
యళలవభుగస మేఱకకతు ఈండెలసడె రజాగయ డె. 
 

శ్రీ బట్టు ఱ లసమఖ్మ – రసతిరం దళిం ర-జాగరమో ఆతి రజాగయః.  
 

రసతిరం దనిం రజాగరమో శవమేఴహా న కఽఴళఱః 
బకేోవే తుతరసం యోऽస్ౌ రజాగయ ఆషో చమత ే

ర ైతే తన ంట్ఱన కసతృసడెకోళడాతుకి రేయంఫళలైు ఎఱా జాగతోీగస (మ ఱకుళగస) ఈంట్ాడో , ఄదే యధంగస 
యభాతభ కడా తన బకుో ఱన యక్షించడాతుకి శయాదా మేఱుకొతు ఈంట్ాడె (శ్రీక ైళఱమ స్సయధి). శ్రీ బట్టు ఱు 
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ఆందకు కఠోతువతేో  భంతరా తున (5.8) ఈదాషరమంచాయ . మ ఏవే శేోవే జాగరమో కసభం కసభం ుయ షత  
తురమభభాణః. జీళుఱు తుదరమంచే శనమంఱో ఇ యభుయ వేడె మేఱకకతు ముండి తన ఆచాఛఴకిోదాారస 
శఽఴహుతు చేశో నానడె. 
 

శ్రీ కఽవున్ – భన ఄంతేఱేతు కోర కఱు తీయుడాతుకి బగళంతేడె భనం తుదరమంచే శభమంఱో తాన 
మ ఱకుళగస ఈంట్టనానడె. 
 

శ్రీభద్ శ్రీభువుమ్ అండళన్ – భనం అదభయచ్చ తుదయతృత తాభు. భనం క్షేభంగస తుదయ ఱేళడాతుకి 
బగళంతేతు జాగయౄకతయే కసయణభు.  
 

శ్రీ ఴంకయ ఱ లసమఖ్మ – తుతమ రఫుదధ శాయౄతాాత్ జాగరమో ఆతి రజాగయః. బగలసనడె తుతమరఫుదధ 
శాయౄుడె. ఄనగస శాభాళవహదధంగసనే జాా నాతున తృ ందిఈననలసడె. భామకు ఄతీతేడె. తమోగుణభు 
అమన దరమచేయద. కనక అమన శదా జాగఽతిమందే ఈండెన. ఄఱా రజాగయ డె. 
 

శ్ర ీయఘునాధ తీయథ – రకసళలణ బకసో న్ జాగమీతి-తుదరయశతిాన్ భుకసో  కరోతి  ఆతి రజాగయః. బగళంతేడె 
బకుో ఱన మేఱకకయౌహ భుకుో ఱన చేమున గనక అమన రజాగయ డె. 
 

శ్రీ శతమశంధ తీయథ – రజ-ఄగ-య – రజాగయ. రజ - శఽఴహుంచలసడె. ఄగ - లేంకట్ాచఱం కొండఱఱో 
తుళవహంచలసడె. య - యభతి - అనందించలసడె. రకరేాణ జనమతి ఱోకసన్ ఆతి రజా. ఄగవేే ల ంకట్ాదిర 
యాతేవే యభత ఆతి ఄగ-యః. రజఴు ఄస్ౌ ఄగయఴు ఆతి రజాగయః. శ్రీ లేంకట్ాచఱంళంటి్ యాతాఱఱో 
తుళవహశో  తన బకుో ఱ స్సతునశితామతున ఄనబయంచ్చ అనందించేలసడె రజాగయ డె. 
 

బూభు, లసముళు, ఄగమన, తూయ , అకసఴభు ఄనే ంచబూతభుఱు ఎననడ తుదరమంచళు. ఄఱాగే అతభ, 
శయ మడె, తృసర ణభు ళంటి్య తుదరమంచళు. యట్తునంటి్కీ ఄంతరసమభుయ ై బగళంతేడె జీళుఱ భనగడకోశం 
శదా జాగయౄకుడైె మునానడె. 
 

954. ఉయధవగః 
- ఄతున యధభుఱుగస ఈననత రభాణభుఱు కఱలసడె. 
- జీళుఱ యభగభమమ ైన శ్రీల ైకుంఠభునకు దారమ చులసడె. 
- ఄందరమకంటె్ ఈననతోననతేడె. 

ఒం ఉయధవగసమ నభః 
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శ్రీ బట్టు ఱ లసమఖ్మ – యోస్ౌ శాభాళశో ంగః ఉయధవగః రమకరీమోతః. శాభాళవహదధంగసనే ఈననతమ ైనలసడె ‘ఉయధవగః’. 
ఇ నాభభు ఆంతకు భుంద నాభభు ‘రజాగయః’ ఱోతు గుణభునకు తృ డిగమంుగస శ్రీ బట్టు ఱు 
లసమఖ్ామతుంచాయ . తన శఽఴహుతు యక్షిచడం కోశం బగలసనడె తుదరకడా తృత డె. కనక ‘ఉయధవగః’. 
 

శ్రీ నభాభఱవాయ . తియ ల ైమోయ 10.8.8 – తన ఱక్షయమతున స్సధించడంఱో  ట్టు  ఴదీధ  యవమంఱో అమనక ళయౄ 
స్సటి్ రసయ . యక్షణే అమన ఱక్షమభు.  
తియ ల ైమోయ 1.1.1 – దిళమభంగల కఱవమణ గుణభుఱఱో అమనకు స్సటి్ ఱేయ . 
 

శ్రీ ఴంకయ ఱ లసమఖ్మ – శరేా షసమ్ ఈరమ తివఠ న్ ఉయధవగః. ఄందరమకంటె్ భషో ననత స్సథ నభునందననలసడె 
‘ఉయధవగః’. 
 

శ్రీ ఄనంతకఽవుళసవహో ర – భనఱన శ్రీల ైకుంఠభునకు తీశకొతు తృత యేలసడె యవేు లేనతు ఇ నాభభు 
తెఱుుతేననది. 
 

శ్రీ లసవహవఠ  – శరేా షసమ్ ఉయధవ వహథతిళసయౌతాాత్, శయాతః ళలీవఠ తాాత్ లస ఉయధవగః. ఄతున యధభుఱుగస ఄందరమకంటె్ 
ఈననతమ ైనలసడె ‘ఉయధవగః’. ఴరీయంఱో జాా నస్సథ నమ ైన మ దడె ఄతున ఄళమలసఱకంట్ట  ైన ఈండడాతున ఇ 
శందయబంఱో గభతుంచాయౌ. 
 

 955. శతథాచాయః 
- బకుో ఱు తనకు క ైంకయమభు చేముట్ ఄనే శనాభయగభుఱో రళరమోంజేవేలసడె. 
- తన ఄళతాయభుఱమంద తుయంతయభు శదాచాయభుఱన, ధయభభున అచరమంచేలసడె. 

ఒం శతథాచారసమ నభః 
 

శత్ - భంచ్చ. థ - దారమ. చర్ - గతౌ - ల లైుట్. అచాయ - రళయోన, నడళడిక. 
 

శ్రీ బట్టు ఱ లసమఖ్మ – శతథ ే- స్సాభాయక దాశమభారేగ , అచయణమ్ - తషేసమ్ రళయోనమ్, ఄశమ ఆతి 
శతథాచాయః. బగళంతేనకి దాశమభు చేముట్ ఄనేది బకుో నకు శాభాళవహదధమ ైన శదాచాయభు. ఄఱా 
బగళంతేనకు క ైంకయమభు చేముట్ ఄనే భాయగంఱో బకుో ఱన రళరమోంజేములసడె శతథాచాయ డె. ఆది 
అమన ఄళతాయ రయోజనభుఱఱో కటి్. ఆందకు శ్రీ బట్టు ఱు గీత (9.33)నండి ఈదాషరమంచాయ . 
ఄతుతమభశఖ్ం ఱోకభుభం తృసర మ బజశా భామ్.  ఇ భానళ ఴరీయభు క్షణబంగుయభు. శఖ్యశితభు. 
ఐనన దయోబభు. కనక దీతుతు తృ ంది తుయంతయభు ననేన బజంుభు. 
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శ్రీ శతమశంధ తీయథ కడా శ్రీ బట్టు ఱళఱ నే లసమఖ్ామతుంచాయ . శతథ ే- శనాభరేగ , అచయమతి యోగసమతుతి 
శతథాచాయః. 
 

శ్రీ ఴంకయ ఱ లసమఖ్మ – శతామ్ ంథానః కరసభణ ిశతథాః, తాన్ అచయతి ఆతి శతథాచాయః. తన 
ఄళతాయభుఱమంద బగళంతేడె శదాచాయభుఱన అచరమంచన గనక శతథాచాయ డె. 
 

న మ ేతృసరసథ వహో  కయోళమం తిరవే ఱోకవేే కంిచన 

నానలసోభలసోళమం ళయో ఏళ చ కయభణి – గీత 3.22 
ఒ ఄయ ు న! ఇ భుఱోో కభుఱమందన నాకు కయోళమభు ఄననదియే ఱేద. ఄట్టో  నేన తృ ందదగమన 
ళశో ళుఱఱో ఏదిమున నేన తృ ందతుదిము ఱేద. ఐనన నేన కయభఱమందే రళరమోఱుో చనానన. 
 

శ్రీ లసవహవఠ  – శతథ ేఅచారో మః శః శతథాచాయః. శనాభయగభుఱో చరమంచలసడె శతథాచాయ డె. 
 

956. తృసర ణదః 
తృసర ణభుఱన ఆచులసడె. ఴకిోతు ఆచులసడె. అతభన ఈదీదహంజేములసడె. చైెతనమభునకు కసయకుడె. 
భఽతేడైెన రీక్షితేో న ఫరతికించ్చనలసడె. ఄతునంటి్కీ రమూయుతన ఆచులసడె. దేళతఱకు 
ఫఱభుతుచులసడె. స్సంస్సరమకి భయగసశకుో ఱ ై చెడితృత యన జాా నఱకు అతోభజీుళనభు ఆచులసడె. చ్చళయకు 
తృసర ణభుఱన షరమంచ్చ లసతుతు రమయదధభు చేములసడె. ఄందరమకీ ఆందిరమభుఱన ఆచులసడె. 
దఃఖ్భున షరమంచలసడె. 

ఒం తృసర ణదామ నభః 
 

ఇ నాభభు నాఱుగుభాయ ో  ళచ్చుంది. శ్రీ బట్టు ఱ తృసఠం రకసయం ఆఱా నాఱుగు భాయ ో  ళచ్చున భరొక 
నాభభు ‘తుళఽతాో తాభ’. 
8ళ ళలో కభు . 66ళ నాభభు – తృసర ణదః – ఇళసనః తృసర ణదః తృసర ణో జయమవఠ ః ళలీవఠ ః రజాతిః 
35ళ ళలో కభు . 323ళ నాభభు – తృసర ణదః – ఄచమతః రథతిః తృసర ణః తృసర ణదో లసశలసనజః 
44ళ ళలో కభు . 409ళ నాభభు – తృసర ణదః – ల కైుంఠః ుయ వః తృసర ణః తృసర ణదః రణళః ఽథః 
102ళ ళలో కభు . 965ళ నాభభు – తృసర ణదః – ఉయథవగః శతథాచాయః తృసర ణదః రణళః ణః 
 

ఄణ్ - తృసర ణనే - ళసావహంచట్, జీయంచట్, కదఱుట్. ర (ఈశయగ) - యళలవభుగస. ‘తృసర ణ’ ఄనగస ‘గసయౌ’ ఄనే ఄయథం 
ఈంది. తృసర ణమతే - జీళమతే ఄనేన ఆతి తృసర ణః - లసముః. ‘తృసర ణదః’ నాభంఱో చ్చళరమ భాగమ ైన ‘ద’కు ఄనేక 
ఄరసథ ఱునానయ. ద - దదాతి - ఆచునది. దో - ఄళఖ్ండమతి - ఖ్ండించనది (దామతి - కసఱాతభనా 
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ఄళఖ్ండమతి - తృసర ణో భఽతేమః). దైె - ళలధనే - రమయదధభు చేమునది (తృసర ణానాన్ దామతి ళలధమతి 
యధమతోుళ). దా - ఱళనే - నయ కుట్ (తృసర ణాన్ దాతి ఱునాతి ఆతి తృసర ణదః.) 
 

కుో ోంగస చెతృసఱంట్ట బగళంతేతు కసయణంగసనే జీళుఱు ళసావహస్సో య భరమము ళసాశ అహలేస్సో య. ‘తృసర ణదః’ 
నాభభు స్సరసంఴంగస శ్రీ లసవహవఠ  చెహన ళలో కభు – 

తృసర ణాన్ దదాతి, కభిు లస దామతి, దాతి కంి లస  
తృసర ణాన్ యళలధమతి, దామతి ఆతి కంి లస 
శయాతర శయాయధినా శ శ ియషతు రకేో  
మః తృసర ణదోऽవహో  కథితః యీతిభిః ురసణః 
తృసర ణభుఱన ఆచులసడె అమనే. తృసర ణభుఱన తీవహకొతుతృత ళులసడె అమనే. తృసర ణభుఱన రమయదధభు 
చేమునది అమనే. తృసర ణభుఱన ఈదీదహంజేమునది అమనే. అ శ్రీభహాయవేు లే తృసర ణభుఱ యౄంఱో 
ఄతునంటి్ఱోన, ఄంతట్ా ఈనానడె. ఄటి్ు యభాతేభతు యీతేఱు ‘తృసర ణదః’ ఄతు కీరమోంచచననయ. 
 

శ్రీ లసవహవఠ  యీతేఱనండి భరమకొతున ఈదాషయణఱు చెతృసయ  – 

మజురేాదభు 17.15 – తృసర ణదా ఄతృసనదా లసమనదా ళరోుదా ళరమ లో దాః ఄనామనతే ేఄస్సభతోనో  శతేమః 
తృసళకో ఄశభబమమ్ శిలోబళ. 
ఄధయాణ లేదభు 4.35.5 – మః తృసర ణదః తృసర ణదలసన్ ఫబూళ మవ ైభ ఱోకసః ధఽతళంతః క్షయతోు. 
ఄధయాణ లేదభు 11.4.11 – తృసర ణో భఽతేమః తకసభ తృసర ణమ్ దేలస ఈతృసశత ేతృసర ణో ష శతమలసదనిమ్ ఈతోమో 
ఱోక అదధత్. 
 

శ్రీ లసవహవఠ  భరొక శాతంతర లసమఖ్మ కడా చెతృసయ . తృసర  - ూయణే - తుంుట్. తృసర ణః - ూయుః, ూయుశమ దాతా 
తృసర ణదః. ఄతునంటి్కీ ూయుతాభుతుచేులసడె తృసర ణదడె. ఈదాషయణకు భన ఴరీయంఱో ఄనేక ధాతేళుఱు 
ఄంతట్ా లసమహంచ్చ ఈనానయ. కొతున భృకకఱకు ఏ భాగం కతోిరమంచ్చనా తృసఱు కసయతాయ. బగళంతేడె జీళుఱ 
భనగడకొయకు ఄనేక శదతృసమాయౌస్సో డె. 
 

‘తృసర ణభు’ ఄనగస ‘తృసర ణలసముళు’ ఄనే ఄయథంఱో – తృసర ణమ్ - జీళనమ్ దదాతి ఆతి తృసర ణదః.  
 

శ్రీ బట్టు ఱ లసమఖ్మ –  

 

8ళ ళలో కభు. 66ళ నాభభు. తృసర ణదః – ఄశమ ఐఴాయమశమ రధభమ్ యవమమ్ తృసర ణమ్ దదాతి. ఆకకడ 
‘తృసర ణభు’ ఄనే ఴఫదభు ‘ఫఱభు, ఴకిో’ ఄనే ఄయథంఱో లసడఫడింది. తనయొకక బకుో ఱకు తనన 
వేయంచకొనడాతుకి తగమన ఫఱభు, ఴకిో ఆచేులసడె తృసర ణదడె. శ్రీ బట్టు ఱు రతేమకంగస తుతమశయ ఱు 
తుయంతరసమంగస బగళంతేతుకి క ైంకయమభు చేవహకోళడాతున ఈదాషరమంచాయ . శరమబమః శదా దయాన యౄ 
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స్సానబళ రమచయణానకఱ ఫఱదః. తుతమశయ ఱు బగళంతేతు వేయంచే ఴకిో కయౌగమముండడమే కసకుండా 
అమనన దరమాంచకొంట్ృ అమన యౄభున ఄనబయంచే భాగమభు కయౌగమయనానయ . 
 

తైెతోరీమ మజురేాదభు 4.1.8 – మ అతాభ-దాః ఫఱ-దాః. ఄతడె అతభన, ఫఱభున ఆచున. 
ఫఽషదాయణమకోతువతేో  4.1.8 – శదెళై తృసర ణ అయఴతి. శఽఴహుంఫడిన ఴరీయంఱోకి తృసర ణలసముళుఱు 
యభాతేభతుతో కయౌవహ రలేశిస్సో య.  
 

శ్రీ కఽవుదతో బయదాాజ – భరొక ఄయథంఱో కడా బగళంతేడె తృసర ణదడె. తన తుజమ ైన బకుో ఱకు అమన 
తనన తానే లసరమకి రస్సధించ్చ, లసరమ అనందభునకు కసయణభు ఄగున. తన బకుో ఱకు అమనే తృసర ణభు. 
తృసర ణాన్ - జీళనమ్ దదాతి బకేోబమః అతాభన్ దయాయతాా ఆతి తృసర ణదః.  
 

35ళ ళలో కభు. 323ళ నాభభు. తృసర ణదః – శ్రీ బట్టు ఱు కరసభళతాయయంగస లసమఖ్ామతుంచ్చన నాభభుఱభధమ 
ఇ ‘తృసర ణదః’ నాభభు ఈననది. ఆకకడ కడా ‘తృసర ణ’ ఄనగస ‘ఫఱభు’ ఄనే ఄయథంఱో శ్రీ బట్టు ఱు 
లసమఖ్ామతుంచాయ . 
భయ తాం ఫఱదానాదిధ  శభుదరభథన ేబఽఴమ్ 

తృసర ణదఴు శభుదిధవు కయభయౄతమా శ ిశః 
క్షమయస్సగయ భధనం చేవేట్ుడె తాన కయభయౄం ధరమంచ్చ దేళతఱకు ఎకుకళ ఫఱాతున ఆచ్చునలసడె 
తృసర ణదడె. ఄయతే బగలసనడె లసరమకి ఴకిోతు ఆచ్చు ఉయ కోఱేద. శామంగస శ్రీకయభయౄహయ ై భందయగమరమతు 
తన యు ై మోవహ అ కసరసమతున యజమళంతం చేళసడె. ఄందమకే అమనన ‘ఄనంత ఫఱ ఴకిో’గస 
ధామతుస్సో య . ఒం ఄనంతఫఱఴకోయే నభః. 
 

శళయన ైఱక్షయోజనభుఱ ల డఱు  ై 
కడెుఁ గఠోయంఫెనై కయయభున 

నదన ైన ఫరహాభండమ నై నాహారమంచ  
ఘనతయంఫగు భుఖ్గషాయంఫు 

శకఱ చరసచయ జంతేరసశఱ న ఱో  
భురంగమ ఱోుఁగొననట్ిు మటే్ ికడెు 

యఴాంఫు  ైలేర యఴాంఫు  ుైఁఫడ   
నాుఁగమనుఁ గదఱతుమట్ిు కసలైు 

 

ల యౌక ిఱోతుకుిఁ జనదంెచ యుఱతేండ  
భంఫుజంఫుఱుఁ ఫో ఱ డ ిమక్షమిుగభు 
శందయంఫుగ యవేు ండె శయఱతోడ ి 



శీ్ర యవేు  శషశరనాభ స్తో తరభు - యళయణ 

102ళ ళలో కభు - 13 ళ ేజీ 

కరమభ చెఱుల ంద నొక భహాకయభభయ మ 
 

కభఠంఫె ైజఱరసశిుఁజొచ్చు ఱఘుభుకసో యకిో చందంఫునన్ 

నభదదీరందరభున తెో  లసశక ిభహానాగంఫుతో య్ఱతో 
నభరంేదార దఱు భౌయ కంభుఱతో నౌ నౌుఁగద ేఫాుర ే

కభఱాక్షయ! ఴయణంచ బూ దఴిఱు నాకసఴంఫునన్ మోర ముఁగసన్ – తృత తన. భాగళతభు. 
 

44ళ ళలో కభు. 409ళ నాభభు. తృసర ణదః – రవహదాధ నహ తృసర ణాన్ దదాతి ఆతి తృసర ణదః. ఄందరమకీ తృసర ణభుఱన, 
చైెతనమభున ఆచులసడె తృసర ణదడె. శ్రీ బట్టు ఱు రసభామణభు ఄయోధమకసండ (59.4, 59.5)నండి 
ఈదాషరమంచాయ . శ్రీరసభుతు ఎడఫాట్టళఱో ూళుఱు, భృగగఱు, చ్చళులైు ఎండితృత మాయ. ఄడయఱో చెటో్తూన 
ఎండెట్ాకుఱతో భుగమఱాయ. ఄఱాగే శ్రీరసభుడె వతాశమేతేడైె ళనలసశంనండి ఄయోధమకు తిరమగమ 
ళచ్చునుడె ఊతేళు కసకునాన ూళుఱు, లైు ువకఱంగస ూచాయ, కసచాయ.  
 

102ళ ళలో కభు. 956ళ నాభభు. తృసర ణదః –  

కసంతాద ియవమ లసమతృసో  నషసు తభబమః కఽతృసళళసత్ 

శదాతోభజీుళనం యోऽస్ౌ దదాతీ తృసర ణదశభఽతః 
యమేఴాయ డె కడె కయ ణాభముడె. కనక క్షుదరమ ైన స్సంస్సరమక భయగసశకుో ఱ ై తనమ ైనలసరమకి 
అతోభజీుళన భాయగభున రస్సదించేలసడె తృసర ణదడె. 
 

శ్రీ ఴంకయ ఱ లసమఖ్మ –  

  
8ళ ళలో కభుఱో. తృసర ణదః 
(1) తృసర ణాన్ దదాతిళలువుమతి ఆతి తృసర ణదః. తృసర ణుఱకు తృసర ణఴకిోతు ఆచులసడె తృసర ణదడె. కోశమేలసనామత్ కః 
తృసర ణామత్. (ఆది ఱేకుండా) ఎళయ  ఫరతేకగఱయ ? ఎళయ  ళసావహంచగఱయ ? (తైెతోరీమ 2.7) 
 

(2) తృసర ణాన్ కసఱాతభనా దామతి - ఖ్ండమతి, తృసర ణాన్ దామతి (దామతి) - ళలధమతి లస, తృసర ణాన్ దాతి 
ఱునాతి ఆతి లస తృసర ణదః. కసఱుతు (భఽతేమళు) యౄంఱో తృసర ణభుఱు షరమంచలసడె, తృసర ణభుఱన ళలధించ 
(రమయదధయచ) లసడె, దవు (ఄశయ) తృసర ణుఱన నాఴనభు చేములసడె తృసర ణదడె. 
 

44ళ ళలో కభుఱో. తృసర ణదః – శఽషసు ాదౌ శయాతృసర ణనిామ్ ఄంతరసమభుతమా తృసర ణాన్ దదాతి ఆతి తృసర ణదః, దామతి - 
ఖ్ండమతి తృసర ణనిామ్ తృసర ణాన్ రలమకసఱ ఆతి లస తృసర ణదః. శఽఴహు శభమంఱో శయాబూతభుఱకు 
తృసర ణభుఱన ఆచులసడెన, భరమము రలమకసఱభున బూతభుఱ తృసర ణఴకుో ఱన ఖ్ండించ (షరమంచ) 
లసడె తృసర ణదడె. 
 



శీ్ర యవేు  శషశరనాభ స్తో తరభు - యళయణ 

102ళ ళలో కభు - 14 ళ ేజీ 

35ళ ళలో కభుఱో. తృసర ణదః – శరసణామ్ ఄశరసణామ్ మథాశంఖ్మమ్ తృసర ణమ్ దదాతి దామతి లస ఆతి తృసర ణదః. 
శయ ఱకు (దేళతఱకు) తృసర ణభుఱన ఆచులసడె, ఄశయ ఱకు (రసక్షశఱకు) తృసర ణభుఱన ఄంతభు 
చేములసడె తృసర ణదడె. 
 

102ళ ళలో కభుఱో. తృసర ణదః – భఽతాన్ రకీ్షతి్ రబఽతీన్ జీళమన్ తృసర ణదః. రకీ్షితేో ళంటి్లసరమతు 
ఫరతికించ్చనలసడె తృసర ణదడె. (శ్రీకఽవేు డె గుయ దక్షిణగస స్సందీతు కుభాయ తు మభఱోకంనండి తెచ్చున 
యవమాతున కడా శభరమంచకొనళచున). 
 

నాఱుగు భాయ ో  ళచ్చున ఇ నాభభున శ్రీ ఴంకయ ఱు, శ్రీ బట్టు ఱు కడా ునయ కిో ఱేకుండా లసమఖ్ామతుంచ్చన 
యధానాతున భనం గభతుంళచున. 
 

శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో ర –  

ఄమషమ్ జీయతమ్ జహామమ్ తాామ్ లసవహత ేశఱక్షభణామ్ 

న తే రతిజాా మ్ శంఴఽతమ ఫార షభణభేయమ యళలవతః – రసభామణం. ఄయణమకసండ 10.19 
శ్రీరసభుడె వతభభతో ఆఱా ఄనానడె. నేన యళలవంగస ఫరా షభణుఱకు ఆచ్చున ళచనాతున  తృసయౌంచడంకోశం 
నా తృసర ణాఱన, చ్చళరమకి తూయ భరమము ఱక్షభణుతు తృసర ణాఱన కడా ఱ కకచేమన. 
 

భరమకొతున లసమఖ్మఱు – శ్రీ టి్. రసఘలేందరన్ యచ్చంచ్చన ుశోకంనండి – 

 

తృసర ణాన్ ఆందిరమాణ ిదదాతి ఆతి తృసర ణదః. ఄందరమకీ ఆందిరమాఱన ఆచ్చు లసతుతు తుచేయంచేలసడె 
తృసర ణదడె. 
 

తృసర ణాన్ ఆందిరమాణ ిదామతి ఖ్ండమతి ఆతి తృసర ణదః. స్సతిాకుఱ ైనలసరమకి ఆందిరమభయగభుఱ ైతు ఄనయకిోతు 
షరమంచేలసడె తృసర ణదడె. 
 

రకరేాణ ఄణమ్ శఖ్యయ దధ దఃఖ్మ్ దామతి ఖ్ండమతి ఆతి తృసర ణదః. (ణః - శఖ్మ్. తదిా య దాధ త్ ఄణః - 
ళలకః, రకరేాణ తమ్ దామతి - ఖ్ండమతి ఆతి తృసర ణదః.). శఖ్భునకు బంగభు కయౌగమంచే దఃఖ్భున 
నాఴనభు చేములసడె తృసర ణదడె. 
 

957. రణళః 
- బకుో ఱు తనకు ేరభతో రణభుఱుో నట్టో  (ళఴభగునట్టో ) చేములసడె. 
- ఒంకసయ శాయౄుడె. 
- బకుో ఱు అమనన శో తించెదయ  (రణుతింతేయ ). 
- జగతేో న కభీయధానంఱో ఈంచేలసడె. 
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- లేదభుఱు అమనకు రణభుఱుో న. 
- ఄందరమచే రణాభభుఱు ఄందకొనలసడె. 

ఒం రణలసమ నభః 
 

44ళ ళలో కంఱో 410ళ నాభభునకు ‘రణళః’ ఄతూ, ‘రణభః’ ఄతూ ర ండె తృసఠసఱునానయ. 
44ళ ళలో కభు. 410ళ నాభభు. రణళః / రణభః – ‘ల ైకుంఠః ుయ వః తృసర ణః తృసర ణదః రణళః ఽథః’ ఱేదా 
‘ల కైుంఠః ుయ వః తృసర ణః తృసర ణదః రణభః ఽథః’ 
102ళ ళలో కభు. 957ళ నాభభు. రణళః – ఉయధవగః శతథాచాయః తృసర ణదః రణళః ణః 
 

శ్రీ లసవహవఠ  దయళయణ – ర (రతమమభు) - యళలవమ ైన. ణు - శో తౌ - మ చుకొనట్, శో తించట్. రణౌతి ఆతి 
రణళః, రణభమతి ఆతి లస. శో తింఫడెలసడె, ూజంఫడెలసడె ‘రణళః’. ‘బూ’ ఴఫదం ‘బవ్’ ఄయనట్టో , 
‘ణు’ ఴఫదం ‘ణవ్’ ఄళుతేంది (తృసణితు శతరం 3.3.57 – ఊదోయప్). ర+ణవ్ – రణళ. ‘న’ ఄనే ధాతేళు 
అధాయంగస కొతున యళయణఱునానయ. లసటి్ఱో తృసణితు శతరభు 8.4.14 – ఈశరసగ త్ ఄశభావऽేహ ణోదఴేశమ 
– రకసయం ‘న’ ఴఫదం ‘ణ’గస భాయ తేంది. 
 

శ్ర ీబట్టు ఱ లసమఖ్మ – రణలేన ఇదఽఴ శంఫంధమ్ ఈదోఫధమ, ‘భామ్ నభశకయ ’ ఆతి శా-చయణాయయందయోః 
తాన్ రణభమతి. యతరమ ైన రణళభంతరభు దాారస బగళంతేడె ‘భామ్ నభశకయ ’ ఄతు ఫో ధించ్చ, తన 
బకుో ఱన తన తృసదాయయందభుఱకు రణభుఱేో ఱా చేవేలసడె. ఆది బకుో ఱకు, బగళంతేతుకి ఈనన తుజమ ైన 
శంఫంధభు. 
 

అతోభజీుళన శంఫంధ ఈదోఫధ రణలనేల ై 
తృసదాయయందమోస్సో శమః రణాభమతి తుతమఴః 
రణదనన శభాఖ్ామతః శతృసో రోు  మోక్షదోభనః 
రణలోదేఴంనండి అతోభజీుళనం ళయకు కసళఱవహన నళయధ శంఫంధం జాా నభున ుటి్ుంచ్చ, లసరమతు 
ఎఱోుడె తన తృసదాకసీంతేఱుగ చేవహకొననలసడె ‘రణళః’ ఇ నాభభు శతృసో క్షరీ భంతరభు. భుకిోరదభు. 
ఒం రణలసమ నభః. (శ్రీక ైళఱమ స్సయధి). 
 

యోగశతరభు 1.27 – తశమ లసచకః రణళః. భాట్ఱఱో బగళంతేతు శాయౄభు రణళభు. ఇ 
భంతరభున తెయౌవహకొననటో్యతే బగళంతేతు తెయౌవహకొనళచున. రణళ భంతరభు ‘ఄ’, ‘ఈ’, ‘భ’ ఄనే 
భూడె ఴఫదభుఱ కఱయక ఄయన ‘ఒం’. ఇ భంతరభుయొకక ఄయథభున గుయ భుఖ్భుగస 
తెయౌవహకొనళఱ న. జీలసతభకు, యభాతభకు ఈనన ఄనఫంధభున ఇ భంతరభు తెఱుున. 
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ఇ ‘రణళః’ నాభభునకు శ్రీ ఎమ్.య. రసభానజాచాయమ యళయణ – బగళంతేతుకి, జీలసతభఱకు ఄనాదిగస 
ఈనన శంఫంధాతున బగళంతేడె జీళుఱకు తెయౌమజేస్సో డె. ఄయతే జీళుఱు ఄది కోయ కొతు, ఄందకొతు, ఄయథం 
చేశకోలసయౌ. జీలసతభ, యభాతభఱ శంఫంధభు రణళ భంతరంఱో తుక్షిోమ ై ముననది. 
 

భనభనాబళ భదబకోో  భదామజీ భాం నభశకయ  
భామేల వైమవహ శతమం త ేరతిజాన ేహరయోऽవహ మే – గీత 18.65 
ఒ ఄయ ు న! తూళు నాందే భనశసన తుఱుుభు. నా బకుో డళు కభుభ. ననేన వేయంచభు. నాకు 
రణభుఱుో భు. ఆట్టో  చేముట్ళఱన ననేన తృ ందగఱళు. ఆది రతిజాా ూయాకభుగస నేన చెుచనన భాట్. 
ఏఱనన తూళు నాకు ఄతమంత హరముడె. 
 

‘భామ్ నభశకయ ’ – నాకే రణభుఱుో భు – ఄతు బగళంతేడె చేవహన ఈదేఴభున భరమంతగస ఄయథం 
చేశకోళడాతుకి బగళదరా భానజుఱు ఇ ళలో కసతుకి లసర వహన భాషసమతున రమశ్రయౌంచదాభు. 
 

‘భద్-బకోః బళ’ – ఄతమయథమ్ భభ హరమః ఄతమయథభత్ హరమతేా న చ తుయతిఴమమ్ హరమామ్ శభఽతి 
శంతతిమ్ కుయ వా ఆతమయథః. తూ భనశన నా ై తుఱుుభు. నా బకుో డళు కభుభ. నేన తూకు ఄతమంత 
హరముడన ఄయేమఱా రళరమోంచభు. హరమాతి హరముడన ైన నన ధామతుంచభు. ఄనగస స్సటి్ఱేతు ేరభన 
నా ై చుభు. ఄతు ఄయథభు.  శ్రీ రసభానజుఱు తభ లసమఖ్మఱో ‘హరమమ్’ ఄనే దాతున భూడెభాయ ఱు 
ఈయోగమంచ్చన ల ైనాతున రతేమకంగస గభతుంచాయౌ. బగళంతేతుకి, భనకు ఈనన శంఫంధంయొకక తతాభు 
‘హరమభు’. బగళంతేతుకి భన ైననన ఄలసమజమ ైన ేరభ భరమము కయ ణ కసయణంగస భనభు అమనకు 
రణభుయోౌ, అమనకు ఴయణాగతేఱం కసలసయౌ. ఄుడె భనఱన తక ఈదధరమస్సో డతు అమన 
చెఫుతేనానడె. 
 

‘భద్-మాజీ బళ’ – తతార హ భదబకో ఆతి ఄనవజమతే, మజనమ్ ూజనమ్ ఄతమయథ హరమభద్ అరసధన 
బళ, అరసధనమ్ శ ిరమూయు ళలవళఽతోిః. ననన ూజంచలసడళు (మాజీ) కభుభ. ఆకకడ కడా ‘నా 
బకుో డళు కభుభ’ ఄననఄయథం తీశకోళచున. మజాభు కడా ూజయే. ఄనగస తూకు ఄతమంత 
హరమమ ైనలసతుగస ననన ూజంుభు. అరసధనభు (ూజ) బగళంతేతుకి రమూయు దాశమభు. భయు 
ఆకకడ ‘ఄతమయథ హరమమ్’ ఄనే భాట్ఱన గభతుంచాయౌ. ‘ేరభతో’ (బమంతో కసద) బగళంతేతు 
అరసధించాఱతు బగళంతేడే చెఫుతేనానడె.  
 

‘భామ్ నభశకయ ’ – నమో నభనమ్ భయ ఄతిభాతర రశవా . భాళమ్ ఄతమయథ హరమమ్ కుయ  ఆతమయథః. 
నాకు రభాణభు  చేముభు. ఄనగస ేరభతో నా భుంద మోకరమఱుో భు. ఄతు ఄయథభు.  ఆకకడ భయు 
‘ఄతమయథ హరమమ్ కుయ ’ ఄతు లసర ళసయ . ఄనగస ేరభతో నభశకరమంచాయౌ.  
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ఄఱా తనకు ేరభతో ఴయణాగతేఱ ైనలసరమకి బగలసనడిఱా చెతృసడె. భామ్ ఏళ ఏవమవహ, శతమమ్ త ేరతిజాన.ే 
నేన రతిజా చేవహ తుజం చెఫుతేనానన. తూళు ననేన తృ ందతాళు. ఆకకడితో బగలసనడె అగఱేద. 
‘హరయోऽవహ మ’ే తూళు నాకు హరమమ ైనలసడళు. ఄతు ఄనానడె. ఄనగస బగళంతేడె తనన ేరభతో 
ఄరముంచాఱతు చెడమే కసద. అమనకు భనకు భధమ ేరభ ఄనే దఽఢమ ైన ఫంధం ఈంది. ఆంకోచోట్ (గీత 
7.17ఱో) బగలసనడిఱా చెతృసడె – జాా తు నాకు ఄతమంత హరమమ ైనలసడె. ఄతడె ననేన తృ ందతాడె. 
 

శ్రీభద్ శ్రీభువుమ్ అండళన్ – ఇ గీతా ళలో కసతున ‘భనభనా ఏళ బళ’ (ననేన ధామతుంచభు), ‘భదబకో ఏళ 
బళ’ (నాకే బకుో డళు కభుభ), ‘భదామజీ ఏళ బళ’, ‘భామ్ ఏళ నభశకయ ’, ‘భామ్ ఏళ ఏవమవహ’ – ననేన 
ూజంచభు, నాకే నభశకరమంచభు,  ననేన తుశసందేషంగస తృ ందెదళు – ఄతు ఄయథం చేశకోలసయౌ. 
 

శ్రీ బట్టు ఱు ‘ఄథయా శియస్’ నండి కడా ఈదాషరమంచాయ . తృసర ణాన్ శరసాన్ యభాతభతు రణభమతి, 
ఏతస్సభత్ రణళః. ఄతున జీళుఱు యభాతేభతుకి రణాభం చేవేఱా చేమునది రణళ భంతరభు. (ఄందకే 
రణళ భంతరం తెయౌవహనలసయ  బగళంతేతుకి రణాభం చేముట్యే భషదాబగమంగస భాయస్సో య .) 
 

శ్రీ ఴంకయ ఱ లసమఖ్మ –  

 

44ళ ళలో కభుఱో ‘రణళః’ – రణౌతి ఆతి రణళః. శో తింఫడేలసడె ‘రణళః’. ఆందకు శ్రీ ఴంకయ ఱు 
శనతేకభారీమభునండి ఈదాషరమంచాయ . రణభంతీష మమ్ లేదాః తస్సభత్ రణళ ఈచమతే. లేదభుఱు 
అమనకు రణభుఱుో న. కనక అమనన ‘రణళః’ ఄనానయ . 
 

102ళ ళలో కభుఱో ‘రణళః’ – రణలో నాభ యభాతభనో లసచక ఒంకసయః తత్ ఄభేదోచారణే ఄమమ్ రణళః. 
రణళభు ఄనగస యభాతభలసచకభగు ఒంకసయభు. యభాతభకున, ఒంకసయభునకున భేదభు ఱేద. 
కనక అమన  ‘రణళః’. 
 

శ్రీ కఽవుదతో బయదాాజ – రకరేాణ నమత ేశో మత ేశదబిః ఆతి రణళః. శజునఱ ైన బకుో ఱు అమనన 
యళలవంగస శో తింతేయ , ూజంతేయ . కనక అమన ‘రణళః’. 
 

శ్రీ శతమశంధ తీయథ – రకరేాణ నమతి ఆతి రణళః. యవేు ళు శకఱ జగతేో న చకకగస కభీఫదధంగస ఈంచన. 
కనక అమన ‘రణళః’. 
 

శ్రీ ఫఱదేళ యదామబూవణ – తుతమనతనతాాత్ రణళః. (ర-నళ-రణళ. రకరేాణ నతనతాాత్ రణళః). 
తుతమనతనడె గనక ‘రణళః’. 
 

శ్రీ రసఘలేందరన్ భరమకొతున ఄరసథ ఱు చెతృసయ  – 
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రణభతోు ఆష మమ్ లేదాః తస్సభత్ రణళః ఈచమతే – శనతేకభారీమభు. శకఱ లేదభుఱు అమనకు 
రణభుఱుో న గనక అమనన ‘రణళః’ ఄంట్ాయ . 
 

యస్త ऽషభుస క ంతమే రభావహభ ఴశిశయమయోః 
రణళః శయా లదేేవే ఴఫద ః ఖ్ ేతృౌయ వమ్ నఽవే – గీత 7.8 

ఒ ఄయ ు నా! జఱభుఱఱో యశతనాభతరన నేనే. శయమ చందర ఱఱో కసంతితు నేనే. లేదభుఱతునంటి్ఱోన 
ఒంకసయభున, అకసఴభునంద ఴఫదభున, ుయ వేఱంద తృౌయ వభున ననే. 
 

శ్రీ లసవహవఠ  యీతేఱనండి చెహన కొతున ఈదాషయణఱు –  

 

కఠోతువతేో  2.15, 2.16, 2.17 
శరేా  లేదా మతదమ్ అభనననతి తతృసంవహ శరసాణ ిచ మదాదతోు 

మదచిఛనోో  ఫరషభచయమమ్ చయతోు తతేో  దమ్ శంగశీణే ఫరయభు యోభుతమేతత్ 

ఏతత్ ధమేలసక్షయమ్ ఫరషభ శోదేధ ాలసక్షయమ్ యమ్ 

ఏతద్ ధమేలసక్షయమ్ జాా తాా యో మదిచఛతోు తశమ తత్ 

ఏతద్ అఱంఫనమ్ ళలవీఠమ్ ఏతద్ అఱంఫనమ్ యమ్ 

ఏతద్ అఱంఫనమ్ జాా తాాదోో క ేభశవమత ే

శకఱ లేదభుఱు, ఄయణమకభుఱు, ఈతువతేో ఱు చెేది, ఫరషభచయమ ళరతభునకు ఱక్షమమ ైనది ఄయన 
యభదభు గురమంచ్చ చెఫుతాన. ఄదే ‘ఒం’. ఄదే యఫరషభభు. దాతుతు ధామతువోే ఄతున కోరమకఱు 
ఇడేయ తాయ. ఄదే ఄతునంటి్కంటె్ గొ అఱంఫనభు (అధాయభు). దాతుతు గురమంచ్చ తెయౌవహనలసడె 
ఫరషభఱోకంఱో గ యళం తృ ందతాడె. 
 

మజురేాదభు 3.13 – యళలాదేలసశ ఆష భాదమనో ఒమ్ రతివఠ . 
మజురేాదభు 40.15 – ఒమ్ కతీో శభయ కీోల ేశభయ కఽతమ్ శభయ. 
మజురేాదభు 40.17 – ఒమ్ ఖ్మ్ ఫరషభ. 
ఊగేాదభు 1.164.9 – ఊచో ఄక్షర ేయమ ేలోమభాన్ ఄవహభన్ దలేస ఄధయిళలా  తుఴదేః. 
 

రణళభంతరభుయొకక ఄరసథ తున తెఱుశకొతు, అ భంతరా తున ధామతుంచ్చ, వహదిధతు తృ ందితే, భనకు, శ్రీభహాయవేు  
యభాతభకు ఈనన తుతమ శంఫంధం భనకు ఄళగతభళుతేంది. ఆది రణళభంతరభుయొకక తృసర భుఖ్మత. 
 

958. ణః 
- ళలవ ళలఴ ఫంధభు (బగళంతేడె రబుళు, అమనకు బకుో ఱు దాశఱు)న తాయ భాయ  చేవహ తాన తన 
బకుో ఱకు దాశతుగస ళమళషరమంచేలసడె. 
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- యయధ దేళతఱకు ఄంతరసమభుయ ై, లసరమకి ఄరమంచ్చనలసతుతు వాకరమంచ్చ, ఄందకు పఱభుఱుగస బకుో ఱకు 
కసభుతాయథభుఱన రస్సదించేలసడె. 
- రంచభుఱో శదా యౄభుఱన (ళశో ళుఱు, జీళుఱన) భరమము లసతుకి తగు ేయోన శచ్చశో  శదా 
కసయమశ్రయౌయ ై ఈండేలసడె. 
- భానళుఱాచరమంచ కయభఱన ణభు (భూఱమభు)గస వాకరమంచ్చ, లసతుకి తగమన రీతిఱో పఱభుఱన 
రస్సదించలసడె. 
- జగతేో ఱోతు శకఱ ళమళశథఱన, కిమీఱన శకీభభుగస నడెులసడె. 
- యయధ దేళతఱకు తగు యధఱన ఏయయచ్చ లసరమ కసయమభుఱన తుమంతిరంచలసడె. 

ఒం ణామ నభః 
 

‘ణ’ ఴఫదభునకు ర ండె ఄయథభుఱునానయ. (1) ణ - ళమళహారే - కమీ యకమీ కసయమభుఱు, తగు 
భూఱమభు చెయోౌంచట్. (2)  ణ - శో తౌ - కీరమోంచట్. ఎకుకళభంది ‘ణభు’ ఄనగస ‘భూఱమభు’ ఄనే 
ఄయథంఱో లసమఖ్ామతుంచాయ . శ్రీ కఽవుదతో బయదాాజ, శ్రీ శతమశంధతీయథ గసయ ో  ‘శో తించట్’ ఄనే ఄయథంఱో 
లసమఖ్ామతుంచాయ . ళమళషయతి, ళమళహాయమతి లస యఴామ్ శః ణః. జగతేో ఱోతు శకఱ కసయమభుఱన 
అచరమంచలసడె ఱేదా అచరమంజేవేలసడె ‘ణః’. (‘ఄణ’ ఄనగస కమీ యకమీ ళమళహాయభుఱు జరమగే 
లసమతృసయశథఱభు. ఆకకడ జరమగే లసమతృసయభు ఏభుటి్ ఄనే యవమంఱో యయధ లసమఖ్ామతఱ ఄనబలసఱన భనం 
గభతుంళచున. 
 

శ్రీ బట్టు ఱ లసమఖ్మ – ళలవళలఴ భాళభు (రబుళు - దాశఱ భధమ శంఫంధభు) బగళంతేతుకి, బకుో ఱకు 
భధమనండే శషజ తతాభు. ఄయతే కోభాయ  బగళంతేడె ఇ శంఫంధభున తాయ భాయ  చేవహ, ఄనగస 
ఆచ్చు ుచుకొతు, తానే తన బకుో తుకి దాశతుగస ళమళషరమంచన. ఄనగస రబుతాభున ణభుగసనొశగమ, 
ఄందకు రతిపఱభుగస దాశమతాభున వాకరమంచన. ఏళమ్ తషేసమ్ స్సాభమ - దాశమ ళమతిహారణే 
ళమళషయతి ఆతి ణః. ‘ళమతిహారేణ’ ఄనగస ‘తాయ భాయ  చేమడం దాారస’. ఆఱా బగళంతేతుకి, బకుో తుకి 
భధమనండే శంఫంధభు తాయ భాయ  కసళడమే ఆకకడ జరమగే లసణిజమ లసమతృసయభు. 
 

శ్రీ లేలైకుకడి కఽవున్ – శ్రీ తియ భయఴమాఱవాయ   ళఽతాో ంతభుఱో ఇ గుణమే గోచరమశో ంది. ఄందళఱననే 
శ్ర ీతియ భయఴమాఱవాయ న ‘తియ భఴయహరసన్’ ఄతూ, తియ కుకడంతైె రబుళు అరసళభుధన్ న 
‘శ్ర ీఅరసళభుధాఱవాయ ’ ఄతూ ఄనానయ . 
 

గీత 7.18ఱో ఇ ళమళహాయం శచన ఈంది. 
ఈదారసః శయా ఏల తై ేజాా తూతాాతెైభళ మ ేభతమ్ 

అవహథతః శ శ ిముకసో తాభ భామలేసనతోభాం గతిమ్ 
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ఇ చతేరమాధ బకుో ఱందయ న ఈదాయ ఱే (ఄనగస బగళంతేతుమంద యళసాశభునంచ్చ, ఎఱోుడెన 
ఄతతునే వేయంచచ ఈండెలసయ ). కసతు జాా తుయ నైలసడె నా శాయౄమే. ఆది నా ఄభితృసర మభు. ఏఱనన 
ఄటి్ు బకుో డె తన భనశసన, ఫుదిధతు నామందే వహథయభుగసనండి, ననేన యభతృసర ుమతుగస భాయంచన. ఇ 
యధభుగస ఄతడె నామందే వహథతేడె. 
 

ఇ ళలో కభునకు బగళదరా భానజుఱ లసమఖ్ామనభు – ఄమమ్ భమా యనా అతభధాయణ ఄశంభాళనమా 
భామేళ ఄనతోభమ్ తృసర మమ్ అవహథతః, ఄతః తనే యనా భభ ఄహ అతభధాయణమ్  న శంబళతి, తతో భభ 
ఄ అతాభ శ ిశః. ఇ జాా తు నా అధాయభు ఱేకుండా తాన ఈండఱేడె, భరమము ఄతతు అధాయభు ఱేకుండా 
నేన ఈండఱేన. కనక ఄతనే నేన. 
 

శ్రీ లసవహవఠ  – భరొక యధమ ైన లసమతృసయ ళమళహాయభు. భనభు యయధ దేళతఱకు మజాభుఱఱో షయశసఱన 
ఄరమస్సో భు. అమా దేళతఱు అ ణభున గశీించ్చ భనకు కసభుతాయథభుయౌస్సో య . అమా దేళతఱ 
ఄంతరసమభు శ్రీభనానరసమణుడే. 
 

యో ఄగమన షత భా షయషస శరసమత్ దెైళదీరచా భనస్స యో ఘఽతేణ 

తశమ ళరతమ్ యక్షతమ్ తృసతభమ్ షస్త  యళలజనామ భశ ిఴయభమచఛతమ్ – ఊగేాదభు 1.93.8  
నేన, భరమము షయశసఱతో ఎళయ  ఄగమనతు, స్త భుతు వేయస్సో రో, లసరమకి అ ఄగమన, స్త భుడె, మాగయక్షణన, 
కవుభుఱ తులసయణన, గొ ల ైబళభున రస్సదిస్సో య . 
 

ఊగేాదభు 1.1.2 – ఄగమనః ూరేా భిః ఊఴహభిః ఇదోమ నతన యై త శదలేసమ్ ఏష ళక్షతి. ూయా ఊవేఱ 
ళఱ నే రశో త జనఱు ఄగమనతు శో తించాయౌ. అ ఄగమన దేళతఱన బూభుకి కొతుళచున. 
 

ఊగేాదభు 1.189.1 – ఄగనేనమ శథా రసయ.ే శభశో శదాచాయభుఱన ఎరిగమన ఄగమనదేళుడె భనకు 
శందఱన ఆచుగసక. 
 

దలసన్ భాళమతానేన త ేదలేస భాళమంతే ళః 
యశయం భామళంతః ళలీమః యభలససాథ – గీత 3.11 
ఆషసు న్ భయగసన్ శ ిలో  దేలస దాశమంత ేమజా భాయతాః 
తెైయదతాో నరదాయ భైయమ యో బుంకేోవేోన ఏళ శః – గీత 3.12 
ఇ మజాభుఱదాారస భూయ  దేళతఱన తఽహో  రచడె. భరిము అ దేళతఱు భుభుభఱన 
ఄనగశీింతేయ . తుస్సాయధ భాళభుతో భూయ  యశయభు శంతఽహో  రచకొనచ యభళలమీశసన  
తృ ందగఱయ . మజాభుఱదాారస శంతఽహో  తృ ందిన దేళతఱు భూకు (భానళుఱకు) ఄమాచ్చతభుగనే 
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ఆవుభుఱ ైన భయగభుఱన రస్సదించెదయ . ఇ యధభుగ దేళతఱచే ఄనగశీింఫడిన ఇ భయగభుఱన అ 
దేళతఱకు తులేదన చేమక తానే ఄనబయంచలసడె తుజభుగస ద ంగయే. 
 

శ్రీ ఴంకయ ఱ లసమఖ్మ – బగళంతేడె జగతేో ఱో ఄనేక యౄతృసఱన, లసతు ేయోన (లసతు కరసభనస్సయభు?) 
శఽజశో నానడె. ఆదే బగళంతేడె చేవే లసణిజమభు. ఆందకు శ్రీ ఴంకయ ఱు తైెతోరీయోతువతేో  (3.12)నండి 
ఈదాషరమంచాయ . శరసాణ ియౄతృసణ ియచ్చతమ ధయీః నాభాతు కఽతాాऽభిళదన్ మదావేో . శయాజాుడైెన అ 
యమేఴాయ డె ఄనేక యౄభుఱన శఽఴహుంచ్చ లసతుకి తగు ేయ ో   డెతంట్ాడె. 
 

శ్రీ ఴంకయ ఱు చెహన భరొక ఄయథభు – ుణామణ ిశరసాణ ికరసభణ ిణమ్ శంగషీమ ఄధకిసరమబమః, తతపఱమ్ 
రమచఛతి ఆతి ఱక్షమణా ణః. బగళంతేడె జీళుఱు చేవహన ుణమకయభఱన తృత ర గుచేవహ, లసతుతు ణభు 
(భూఱమభు)గస గశీించ్చ, లసరమకి తగమనరీతి పఱభుఱు రస్సదించన. ఇ గుణభుళఱో అమనకు ‘ణః’ ఄనే 
ేయ  ళచ్చుంది. 
 

శ్రీ రసధాకఽవుభూరమో – భనం చెయోౌంచ్చన భూఱమం (ణం) రకసయం బగళంతేడె పఱాతున ఆస్సో డె. ఆఱా 
ధయభభాయగభునకు శఖ్భు, ఄధయభభాయగభునకు దఃఖ్భు ఱభిస్సో య. 
 

శ్రీ చ్చనభమానంద – బగళంతేడె జగతేో కు శరసాధికసరమ ఄతు ఇ ‘ణః’ నాభభు శచ్చంచచననది. 
రతికసయమభునకు అమన తగు పయౌతభుతుచున. ఆఱా శఽఴహుఱో శకఱ కసయమభుఱు కభీయధానంఱో 
జయ గుతేనానయ. 
 

శ్రీ కఽవుదతో బయదాాజ – ణ్ - శో తౌ - కీరమోంచట్. ణమత ేశో మత ేశతోవగుణళదబిః ఆతి ణః. శతాగుణభు 
మ ండెగస కయౌగమనలసయ  బగళంతేతు శో తించెదయ . కనక అమన ‘ణః’. శ్రీ శతమశంధ తీయథ కడా ఆఱాంటి్ 
ఄయథమే చెతృసయ . ణమత ేజన ఃై శో మత ేఆతి ణః. 
 

శ్రీ యఘునాధ తీయథ – ణమతి దేలసన్ ళమళహారవేే రళయోమతి ఆతి ణః. దేళతఱకు తగు యధఱనేయయచ్చ, 
లసరమచే తగుయధంగస ళమళషరమంజేములసడె ‘ణః’. ఆకకడ బగళంతేతు లసణిజమభు భరొక కోణంఱో 
చెఫడింది. 
 

 

 

(1) శీ్ర నయవహంషన్ కఽవుభాచారమ అంగో యచనకు ఆద ితఱెుగు ఄనలసదభు.  
(2) బగళదీగ త ళలో కభుఱ తాతయమభు గీతా రస్, గోయఖ్ూర్ రచయణనండి.  
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రభాణం తృసర ణతుఱమః తృసర ణబఽత్ తృసర ణజీళనః |  
త్తో్వం త్తో్వలృదకేసత్ాా జనాభఽత్ణుజరసతిగః || (103) 

 
 
 

 

 

959. రభాణమ్ 

- శకఱ ధయాభుఱకు, జఞా నభునకు, ళసశోరభుఱకున భౌలికభయన ఊజుళు, అధాయభు. 
- కఽత్ముగంఱోతు జీళుఱకు భంచిచెడుఱు తె్లిమజేవహ, వహియమ ైన ఏరసట్లో  (రభాణభుఱు) వహద్ధభు 
చేవహనలసడు. 
- లేద్భుఱ ఄరసి తున తుశసంఴమంగస, మథాత్థంగస ఈదేశంచి, లసతుమంద్ లృళసాశభు 
కఱుగజేములసడు. 
- జఞా నశాయూుడు. 
- శఽఴహికి భుందే శభశో లృఴాభుయొకక యూగుణాద్ఱన తుయుమభు చేవహనలసడు. 
- యఫరషాభున గుర ంచి తె్లిమజేములసడు. 
- ఫరహ్మాద్ఱచే ూజంఫడులసడు. 
- తిరలృకభీాళత్ాయభునంద్ ఫరహ్మాండమ ైన అకసయభు (ర భాణభు) కఱలసడు. 
- శదా శత్ుభునే చెులసడు. 

ఒం రభాణామ నభః 
 

46ళ ళలో కభు. 429ళ నాభభు. రభాణమ్ – లృస్సో యః స్సి ళయస్సి ణుః రభాణం బీజభళుమం 

103ళ ళలో కభు. 959ళ నాభభు. రభాణమ్ – రభాణం తృసర ణతుఱమః తృసర ణబఽత్ తృసర ణజీళనః 
 

భాంగ్ - భానే - కొఱుచట్, తృత ఱుుట్, చుట్. ర (ఈశయగ). రకఽవిమ్ భానమ్ రభాణమ్. ఈననత్మ ైన 
కొఱభానభు, ఊజుళు రభాణభు. 
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46ళ ళలో కంఱోతు 429ళ నాభభు ‘రభాణమ్’న శ్రీ బట్లి ఱు (422నండి 436 ళయకు నాభభుఱన) 
కఱాకాళత్ాయయంగస లసుఖ్ాుతుంచాయు. ఆకకడ రభాణభు ఄనగస ‘ళుళస్సి న’ ఄనన ఄయింఱో శ్రీ బట్లి ఱు 
లసుఖ్ాుతుంచాయు. ఄథ కసయో ముగసనామ్ శతి్ాశతి్యః రభాణమ్. కలిముగం ఄంత్మ ై కఽత్ముగం 
ళచిునాక, కఽత్ముగంఱో జీళుఱకు భంచి చెడుఱు తె్లిమజేవే వహియమ ైన ఏరసట్లో  చేవహనలసడు. బగళంత్ణతు 
ఴకిోళఱోనే భనకు ఄళగసషన, జఞా నభు కఱుగుత్ణనానయ. కనక అమన తె్లిమజేవహనట్లో  
నడచకొనట్యే ఈతో్భలృధానభు. 
  
959ళ నాభభు. రభాణమ్ – ఏళమ్ తుశసంఴమ లృయుమ లదే్యషశు యభాయి రత్ాుమకత్ాాత్ 
రభాణమ్. బగలసనడు లేద్భుఱ యభాయిభున ఏభాత్రం శంఴమం ఱేకుండాన, ళకరకీర ంచకుండాన, 
తె్లిమజేమున గనక అమన ‘రభాణభు’. ఄంతే్ గసద్. అమనే రమేమభు కూడాన (స్సధ ంచళఱవహన 
ఱక్ష్ుభు). 
యభాయి త్రయీస్సయ రత్ాుమకత్మా శామం 

రభాణమితి లృఖ్ాుత్ః శతృసో రణు  భనయుతో్భః 
త్న బకుో ఱకు లేద్ంఱోతు ఄరసి తున ఈదేశంచి, లసతుమంద్ లృళసాశభు కఱుగజేములసడు. ఇ నాభభు 
శతృసో క్ష్రీ భహ్మభంత్రభు. ఈతో్భమ ైనద . ఒం రభాణామ నభః (శ్రీకెైళఱు స్సయధ ). 
 

శ్రీ శత్ుశంధ తీయి – రకఽవిమ్ భానమ్ లదేాద  రభాణమ్ మవహా న్ ఆతి రభాణమ్. లేద్భుఱళంటి్ 
ఄత్ణుననత్ రభాణభుఱన రతితృసద ంచినలసడు ‘రభాణభు’.  
 

శ్రీ లసవహవీ – ‘భానభు’ఄనగస కొఱుచనద . మాళత్  రభాణకమ్, మద్ఽగుగ ణమ్, మద్ఽగ్ అకఽతిమ్ చ 
జగన్ తుర ా త్సతి, త్త్్రభాణమ్ త్ాన్ గుణాన్ త్ాన్ చ అకఽతిమ్ జగదాయంభాత్ ూయామళే త్తునరసాతి 
ర మిత్మత్ ఏళ త్త్్రభాణమ్ ఄబుధమీత్.ే శఽఴహికి ూయామే బగళంత్ణడు శశభశో జగత్ణో  ఎఱా ఎంత్ 
ఈండాఱో, ఄంద్ఱో ఎఱాంటి్ గుణాఱు ఈండాఱో, ఏ లృధమ ైన జీళుఱు ఈండాఱో ళంటి్ లృవమాఱన తురసధ యణ 
చేవహనలసడు గనక ‘రభాణభు’. శ్రీ లసవహవీ లీత్ణఱనండి ఄనేక ఈదాషయణలిచాుయు. 
ఄధయా లేద్భు  4.11.2 – ఄనడాాన్ ఆంద్రః శ లభయు లృచఴేి త్ార న్ చకో లృతుమీత్ ేఄధానః. 
ఄధయా లేద్భు 5.28.1 – నళ తృసర ణాన్ నళబుః శం మిమీత్ ేదరీసా ముత్ాామ ఴత్ ఴయదామ. 
మజురేాద్భు 10.90.1 – శ బూమిమ్ శయాత్ో ళఽత్ాా ఄత్ుతివిద్ ద్ళసంగుఱమ్. 
మజురేాద్భు 31.3 – ఏత్ాళన్ ఄశు భశభిా ఄత్ో జఞుమాగ్ంఴు ూయువః. 
 

శ్రీ కఽవుద్తో్ బయదాాజ – రకరేేణ మిమీత్ ేఴఫదమతి, అలృవకరణతి జఞా నమ్ ఫరహ్మాద బు ఆతి రభాణమ్. 
ఫరషాభు గుర ంచిన తుజమ ైన త్త్ాభున తె్లిమజేమున గనక బగళంత్ణడు ‘రభాణభు’ (భాంగ్ - 
భాన, ఴఫదద  చ). 
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రకరేేణ భానుత్ ేఫరహ్మాద బుః ఆతి రభాణమ్. ఫరహ్మాద్ఱచేత్ కూడ గొగస ూజంఫడులసడు గనక 
‘రభాణభు’. (భాన - ూజఞమామ్). 
 

శ్రీ శత్ుశంధ తీయి చెహన భరొక ఄయిభు – రకఽవిమ్ భానమ్ ఴరరీసద  ర భాణమ్ తిరలృకభీాద  యూణే 
మశు ఆతి లస రభాణమ్. (భానే - కొఱుచట్). తిరలృకభీాద  యూభుఱఱో ఄత్ుద్ుత్మ ైన అకసయభు 
(ర భాణభు) కలిగ నలసడు గనక అమన ‘రభాణభు’. 
 

శ్రీ ఫఱదేళ లృదాుబూవణ – శత్ు భాఴహత్ాాత్ రభాణమ్. శదా శత్ుభునే చెులసడు గనక ‘రభాణభు’. 
రభాణమ్ తుత్ు భరసుద్ శత్ులసద  రభాత్ఽవణ. 
 

శ్రీ ఎ.లృ. రసభనాధన్ ఄభయకోఴ లసుఖ్ాునభు – ఆమత్ాో  శతే్ణళసవేో రవణ రభాణమ్ శత్ులసద తూ. రభాణభు, 
శత్ులసద తు ఄనే దాఱకు కే ఄయిం ఈననద . 
 

శ్రీ ెభారసజు రసజఞరసళు యచననండి – ‘రమిత్ః’ ఄనగస ‘జఞా నభు’ ఄతు ఄయిభు. శామభుగస ఆటిి్ జఞా న 
(రభా) శాయూుడు ఄగుట్చేత్ యభాత్ా ‘రభాణమ్’ ఄతు గసనభు చేమఫడెన. ‘రజఞా నం ఫరషా’మతు 
లీతి గసనభు చేమున. శకఱేంద రమభుఱన రకసశంజేము జఞా నఴకిోయే రజఞా నభతు చెఫడుట్చేత్ 
యఫరషాభు ‘రభాణమ్’ ఄతు గసనభు చేమఫడెన. యభాత్ా మథాయిభుగస యభతుయాఱుడయ 
ముండిమున భరా ంతిద్ఽఴహికి దాయియూభున ఈండెనతు లృవణు ురసణ ళయునభు. 
 

960. తృసర ణతుఱమః 
- శకఱ తృసర ణుఱకు తుఱమమ ైనలసడు, అధాయమ ైనలసడు. 
- ఆంద రమభుఱు జీళుతుమంద్ లీనమ ైముండున. జీళయూభగు యభాత్ాయే తృసర ణతుఱముడు. 
- తృసర ణాతృసనాద  ంచలసముళుఱు అమనమంద్ ఱమభగున. 
- శకఱ జీళుఱు అమనమంద్ లీనభగున. 

ఒం తృసర ణతుఱమామ నభః 
 

శ్రీ బట్లి ఱ లసుఖ్ు – తృసర ణతోు ఆతి తృసర ణః, ఄనుేऽహ జీళః. తృసర ణభు కలిగ నలృ జీళుఱు. ఄటిి్ జీళుఱతునంటి్కి 
తుఱమమ ైనలసడు తృసర ణతుఱముడు. స్సమంకసఱభు క్షుఱతూన త్భ గూటి్కి  చేర నట్లో గస, శకఱ జీళుఱు 
త్ణద్కు బగళంత్ణతు చేయున. 
 

శ్రీ  ఫఱదేళ లృదాుబూవణ కూడా ఆదేలృధమ ైన ఈదాషయణ చెతృసయు. తృసర ణతోు త్త్ వనేహ్మభఽత్ేన 
శంఫంధళత్ేతి తృసర ణాః త్త్ ేరమవ జనాః త్ ేతులీమనేో  ఄవహా న్ ఴకునో ఆళతూడ ేఆతి తృసర ణతుఱమః. ఴకుంత్ 
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క్షుఱు త్భ గూటి్ఱో లృఴమీించే లృధంగస గణజనఱు బకిో ేరభాతిఴమభుఱ కసయణంగస అమనమంద్ 
లృఴమీించాయు గనక అమన తృసర ణతుఱముడు. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ లసుఖ్ు – శ్రీ ఴంకయుఱు ‘తృసర ణభుఱు’ ఄనగస ఐద్ లృధభుఱ ైన లసముళుఱు ఄనన ఄయింఱో 
లసుఖ్ాుతుంచాయు. తృసర ణలసముళు భనం ఱోలికి ఱేు గసలి యూంఱో జీళుఱకు అధాయభళుత్ణంద . 
ఄతృసనలసముళు భనం ఫమట్కు ళద ఱే తుళసాశభు. ఴరీయంఱో చఱనభుఱకు అధాయమ ైనద  
లసునలసముళు. కరేాంద రమభుఱ చఱనభుఱకు ధాయమ ైనద  ఈదాన లసముళు. భఱం యూంఱో 
భాలినుభున లృశర జంజేవేద  శభానలసముళు. ఆఱా ఄతున జీళ, ఆంద రమ లసుతృసయభుఱకు 
అధాయమ ైనలసడు గనక బగళంత్ణడు తృసర ణతుఱముడు. 
 

‘తులీన’ ఄనగస ‘లీనభగుట్’, ఄనే ఄయింఱో శ్రీ ఴంకయుఱు, శ్రీ లసవహవీ కూడా లసుఖ్ాుతుంచాయు.  
 

శ్రీ ఴంకయుఱు – తృసర ణతీి ఆతి తృసర ణో జీళః ర ేుంవహ తులీమత్ ఆతి తృసర ణతుఱమః. శకఱ జీళుఱు అ 
యభాత్ామందే లీనభగున గనక అమన తృసర ణతుఱముడు. 
 

శ్రీ లసవహవీ – తృసర ణా తులీమనేో  మవహా న్ శ తృసర ణతుఱమః. శకఱ జీళుఱు అమనమందే లీనభగున గనక 
అమన తృసర ణతుఱముడు. 
 

శ్రీ శత్ుదేలో లసవహవీ – శ శరేా షసమ్ స్సి ళయ జంగభానామ్ చ మథా యగుే స్సధన రదాననే లసశయత్ ఄత్ః 
శ తృసర ణతుఱమః ఈచుత్.ే  కద ఱేలృ గసతు, కద్ఱతులృ గసతు ఄతున లృధభుఱ ైన జీళుఱకు లసతు భనగడకు 
ఄళుశయమ ైన స్సధనభుఱన ఆచిు లసతుతు తృత ఴహంచలసడు తృసర ణతుఱముడు. 
 

శ్రీ చినామానంద్ – శకఱ జీళుఱఱోన జర గే ఄతున లసుతృసయభుఱకు అధాయమ ైనలసడు తృసర ణతుఱముడు. 
శ్ర ీఴంకయుఱ లసుఖ్ు కూడా ఆదే ఄయిభున చెఫుత్ణననద . 
 

961. తృసర ణధఽత్ 

     తృసర ణబఽత్ 

తృసర ణుఱన తృత ఴహంచేలసడు, తృసర ణుఱకు అధాయభు. 

ఒం తృసర ణధఽత్ ేనభః 
ఒం తృసర ణబఽత్ ేనభః 
 

ఇ నాభభున శ్రీ బట్లి ఱు ‘తృసర ణధఽత్’ ఄతూ, శ్ర ీఴంకయుఱు ‘తృసర ణబఽత్’ ఄతూ చెతృసయు. 
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భుత్ాుఱంద ర  లసషనంఱో శీ్ర భఱమస్సామి, దలేయేుఱు. లృకరడమిా చిత్రం 

 

శ్రీ బట్లి ఱ లసుఖ్ు – తృసర ణధఽత్ – ధఽ - ధాయణే - తుఱుుట్, ధర ంచట్. త్ాన్ భాత్ఽళత్ ధాయమతి చ ఆతి 
తృసర ణధఽత్. లసతుతు (త్నమంద్ లీనమ ైన జీళుఱన) త్లోిళఱ  తృత ఴహంచలసడు ‘తృసర ణధఽత్’. ఆంత్కు భుంద్ 
నాభభు ‘తృసర ణతుఱమః’ఱో తృసర ణుఱు అమనమంద్ లీనభగుట్ తె్ఱుఫడినద్తు గభతుంనగున. 
 

శ్రీ నభాాఱీాయు తియులైమోలు (2.6.10)ఱో బగళంత్ణతు ‘భన త్లోి, భన త్ండిర, భన అత్ా’ ఄతు 
శంఫో ధ ంచాయు. ఇ భుళుాయు తిరకసఱాఱఱోన భనఱన యక్షిస్సో యు. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ లసుఖ్ు – తృసర ణబఽత్ – తృత వమన్ ఄనన యూేణ తృసర ణాన్ తృసర ణబఽత్. ఄననభు యూభున 
బగళంత్ణడు శకఱ తృసర ణుఱన తృత ఴహంచన గనక అమన ‘తృసర ణబఽత్’. 
 

శ్రీ లసవహవీ – శయాత్ర లసుోః శరేాషసమ్ తృసర ణినామ్ తృసర ణాన్ బిబర ో - తృత వమతి, ధాయమతి లస శః తృసర ణబఽత్. 
ఄంత్ట్ా లసుహంచిముననలసడు భర ము శభశో తృసర ణుఱన తృత ఴహశో  లసతుకి అధాయమ ైనలసడు తృసర ణబఽత్. 
 

శ్రీ చినామానంద్ – శకఱ తృసర ణుఱకున రబుళు శ్రీషర . అమన కసయణంగసనే తృసర ణుఱు తినట్, 
జీర ుంచకొనట్, ఴకిో కలిగ ముండుట్, కయాఱు చేముట్, లసతు పలిత్భుఱు ఄనబలృంచట్, ళమశ 
ెయుగుట్, భయణించట్ ళంటి్ లసుతృసయభుఱు తుయార ోంచచననలృ. ఇ ఄతున నఱమంద్న ఄధ తి 
శ్రీభనానరసమణుడే ఎటిి్ ఫంధభుఱు ఱేకుండా అమా నఱు చేయంచచనానడు. అమన కసయణంగసనే 
ఄతున జీళుఱు భనగఱుగుచననలృ. 
 

శ్రీ శత్ుశంధ తీయి – తృసర ణాన్ ఆంద రమాణ ిబిబర ో ఆతి తృసర ణబఽత్. తృసర ణభుఱన, ఆంద రమభుఱన 
తృత ఴహంచలసడు తృసర ణబఽత్.  
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962. తృసర ణజీళనః 
తృసర ణుఱన జీలృంజేములసడు. 

ఒం తృసర ణజీళనామ నభః 
 

జవ్ - తృసర ణ ధాయణే - తృసర ణభుఱకు అధాయభగుట్. జీళమతి ఆతి జీళనః, తృసర ణానామ్ జీళనః తృసర ణజీళనః. 
తృసర ణభుఱన తుఱుులసడు తృసర ణజీళనడు. 
 

శ్రీ బట్లి ఱ లసుఖ్ు – త్ాన్ ఄననతృసతూమాద ళత్ జీళమతి ఆతి తృసర ణజీళనః. ఄననతృసనాద్ఱళఱ   తృసర ణుఱన 
జీలృంజేములసడు. త్ానే లసర కి తృత వక, ధాయక, భయగళశో లైనలసడు తృసర ణజీళనడు. 
 

శ్రీభద్ శ్రీభువుమ్ అండళన్ – ఄననతృసనాద్ఱకు తృసర ణభుఱన తులిే ఴకిో బగళంత్ణతుళఱోనే 
ఱబుంచచననద . 
 

తియులైమోలు 6.7.1 – యభాత్ణాడైెన కఽవణు డే భనం బుజంచే అహ్మయభు, త్రా గే తూయు, భయజనానంత్యం వేలృంచే 
త్భఱతృసకుఱు. అమనే ధాయకభు, తృత వకభు, భాగుభు. 
 

శ్రీ కఽవున్ – తుజమ ైన బకుో ఱకు బగలసనడే అహ్మయభగున. బగళంత్ణతు ఎడఫావహ బకుో ఱు ఈండఱేయు. కనక 
అమన తృసర ణజీళనభు. ఇ త్త్ామే ‘లసశదేళః శయామ్’ ఄతు గీత్ఱో చెఫడినద . 
 

శ్రీ కఽవుద్తో్ బయదాాజ – తృసర ణాణ్ జీలసన్ బజన రసమణాన్ జీళమతి శా-ద్యశన దాననే ఆతి తృసర ణజీళనః. 
త్నన బజంచే బకుో ఱకు త్న ద్యశనభున రస్సద ంచి లసర తు జీలృంజేములసడు తృసర ణజీళనభు. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ లసుఖ్ు – తృసర ణనిో జీళమన్ తృసర ణాఖ్ెు్ః ళనైః తృసర ణజీళనః. తృసర ణలసముళుఱదాారస తృసర ణుఱన 
జీలృంజేవేలసడు తృసర ణజీళనభు. ఆంద్కు శ్రీ ఴంకయుఱు లీతినండి ఈదాషర ంచాయు. 
న తృసర ణేన న ఄతృసనేన భరణో ా జీళతి కఴున 

ఆత్రనే త్ణ జీళతోు మవహా న్ ఏత్ాళుతృసశీత్ౌ – కఠణతువత్ణో  5.5 
భానళుడు తృసర ణ ఄతృసనభుఱచేత్ భాత్రమే జీలృంచట్ఱేద్. ఇ రెండ ఏ త్త్ాభునంద్ అఴమీభు తృ ంద  
ఈనానయ ఄట్లళంటి్ యభాత్ాచేత్నే జీలృశో నానడు. 
 

శ్రీ రసధాకఽవుళసవహో ర – జీళనభు ఄంటే్ తృసర ణలసముళు గసతు, ఴరీయం గసతు, భనశస గసతు భాత్రమే కసద్. 
లౄట్తునంటి్యొకక ఄళుకోమ ైన శంయగభుళఱన జీళభు ఈద్ులృంచన. ఄంద్కు కసయణభు బగళంత్ణడు 
భాత్రమే. కనక బగళంత్ణడే తుజమ ైన తృసర ణజీళనభు. 
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శ్ర ీశత్ుశంధ తీయి – తృసర ణనే భుఖ్ుతృసర ణేన జీళమతి జనాన్ ఆతి తృసర ణజీళనః. రధానమ ైన తృసర ణలసముళుఱ 
చేత్ జీళభున తులిేలసడు (అధాయభు) తృసర ణజీళనభు.  
 

శ్రీ ఫఱదేళ లృదాుబూవణ – తృసర ణాః త్ ేజీళనమ్ ఄశు ఆతి తృసర ణజీళనః. త్న బకుో ఱకు తృసర ణమ ైనలసడు 
తృసర ణజీళనభు. జఞా తుయ ైన బకుో డు స్సక్షాత్ణో  బగళంత్ణతు శాయూమే ఄతు గీత్ (7.18)నంద్ చెఫడినద . 
950ళ నాభభు ‘అధాయతుఱమః’ లృళయణఱో ఇ ళలో కభున ఈదాషర ంచడమ ైనద . 
 

శ్రీ లసవహవీ లీత్ణఱనండి ెకుక ఈదాషయణలిచాుయు. 
య ఄశు శయాజనాన ఇళ ేశయాశు చవిేత్ః 
ఄత్ందరర  ఫరషాణా ధయీః తృసర ణో భా న తివిత్ణ – ఄధయా లేద్భు 11.4.24 

జగత్ ర్బులైన అమన ఇ శఽఴహిఱో శకఱ చరసచయభుఱ లసుతృసయభుఱకు కసయణభు. ధీయుడైెన ఄటిి్ 
తృసర ణభునకు నా తృసర యధనఱు. 
 

తృసర ణామ నమో మశు శయా ఆద్మ్ ళశ్ర. అధయాలేద్భు 11.4.1 – ఇ శఽఴహిఱో శకఱభున త్న ఄధీనభుఱో 
ఈంచకొనన ఄటిి్ తృసర ణభునకు రణాభభుఱు. 
 

తృసర ణమ్ అషృరసాత్ర ళసానమ్ లసత్ోష తృసర ణ ఈచుత్ే 
తృసర ణషే బూత్మ్ బళుమ్ చ తృసర ణ ేశయామ్ రతిఴహీ త్మ్ – ఄధయాలేద్భు 11.4.15 
లసముళు ఄతు కూడా ఄనఫడే భాత్ర ఴాభున తృసర ణభు ఄనే ేయుత్ో హఱుస్సో యు. ఇ తృసర ణభుైెనే శభశో 
బూత్ బలృవుత్ ళయోభానభుఱు అధాయడిముననలృ. 
 

తృసర ణభునకు అధాయభగుట్ఱో ఄనేక రకిమీఱన, ద్ఴఱన భనభు ఉశించకోళచున. క జీలృకి 
ఴరీయభునొశగుట్, లసతుకి తృసర ణలసముళులిచుట్, భనగడకొయకు ఄననతృసనాద్లిచుట్, అఱోచించట్కు 
భనశన ఆచుట్, కసయుతుయాషణకు ఆంద రమాఱతుచుట్, ఆళతూన తుమంత్రణఱో యశయభు 
శషకర ంచకొనచ తుచేముట్, చిళయకు భయణభుదాారస ఴరీయభునండి అత్ా లేయగుట్ – ఆళతూన 
లేయులేయు నాభభుఱఱో రతిపలిశో నానయ. తృసర ణద్ః, తృసర ణధఽత్ / తృసర ణబఽత్, తృసర ణజీళనః – ళంటి్ 
నాభభుఱదాారస బగళంత్ణడు శకఱ తృసర ణుఱకు శఽఴహికయో, తృత వకుడు, ఄంత్ం చేములసడు ఄతు 
గశీింళచున. 
 

963. త్తో్వమ్ 

ఄతునంటి్యొకక స్సయభు, యఫరషాభు. 

ఒం త్త్ాో వమ నభః 
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‘త్తో్వభు’ ఄనన ద్ం ఄరసి తున శ్రీ లసవహవీ ఆఱా లృళర ంచాయు. త్న - లృస్సో ర ే- లసుహంచట్, లలళుట్. ఈణాద  
శత్రభు (1.132) రకసయభు త్న్ + అద  = త్త్. తృసణితు శత్రభు (5.1.119 – త్శు భాళః త్ాత్ఱౌ) రకసయభు 
వఴి లృబకిోఱో ‘దాతుయొకక గుణభు, దాతుకి శంఫంధ ంచినద ’ ఄనన ఄరసి తుకి ‘త్ా, త్త్’ ళస్సో య. 
ఄంద్ళఱన ‘త్తో్వమ్’ ఄళుత్ణంద . (ఈదా. అఴాశు భాళః ఄఴాతో్వమ్, గణతో్తళమ్). త్నుత్ ఆతి త్త్, స్సి ళయ 
జంగభాత్ాకమ్ జగత్, త్శు స్సయ బూత్మ్ ళశో  త్తో్వమ్ ఆత్ుయిః.  ‘త్త్’ దాారస స్సి ళయ జంగభ 
శశిత్మ ైన శకఱ జగత్ణో  శచిత్భు. లసతు గుణభు, స్సరసంఴభున ‘త్తో్వభు’ ఄంద్యు. 
 

య లృదాుత్ శత్రమ్ మవహా నోనత్ాః రజఞ ఆభాః 
శత్రమ్ శత్రశు య లృదాుత్ శ లృదాుత్ ఫార షాణమ్ భషత్ – ఄధయా లేద్భు 10.8.37 
శకఱ జీళుఱు ఏ దాయభు (శత్రభు)ైె ఄఱోఫడినలో, అ శత్రభున తె్లివహనలసడే ఫరషాభునర గ నలసడు. 
 

ఏదైెనా ళశో ళు ఱేదా దాయధభు ఱేదా జీలృకి ఄతిభుఖ్ుమ ైన అధాయభు, కసయణభు, గుణభు ఏదర , ఏద  
ఱేకుండా అ ళశో ళు ఈతుకి ఈండదర , ఄదే అ ళశో ళుయొకక త్త్ాభు. శఽఴహిఱో ఏదీ బగళంత్ణడు ఱేకుండా 
ఈండద్. కనక ఄతునంటి్కర త్త్ాభు బగళంత్ణడే. 
 

శ్రీ బట్లి ఱ లసుఖ్ు – శ్రీ బట్లి ఱు ‘త్త్ాభు’ ఄనగస ‘స్సరసంఴభు’ ఄనే ఄయింఱో లసుఖ్ాుతుంచాయు. 
ద్ధ  ద్గధయర ళ ద్ధ  స్సయః చిత్ ఄచిత్ోః 
లసుహో  రయజనాభాుమ్ స్సరసంఴః త్తో్వమ్ 

తృసఱు, భర ము ెయుగుయొకక స్సరసంఴభు లనన. లననళఱోనే తృసఱు, ెయుగుఱకు యుచి, గుణభుళంటి్లృ 
ఱబుశో నానయ. ఄఱాగే చిత్ణో , ఄచిత్ణో  – లౄట్తునంటి్కర స్సయమ ైనలసడు ‘త్తో్వభు’. చేత్నాచేత్నమ ైన 
శంస్సరసతుకి స్సయబూత్మ ై రకసశంచేలసడు.  ఆంద్కు శ్రీ బట్లి ఱు ఈదాషర ంచిన ళలో కభుఱు – 

 

యభాయిమ్ ఄళవేశు జగత్ః రబలసుమమ్ 

ఴయణుమ్ ఴయణమ్ గచఛన్ గణలృంద్మ్ నాళవద్తి 

శయాయక్ష్కుడైెన గణలృంద్తు ఴయణుజొచిునలసడు ఎననడున ద్ఃఖ్భునకు ఱోనగసడు. ఎంద్కంటే్ శకఱ 
జగత్ణో కు ఈత్తోి స్సి నమ ైనలసడు, యక్ష్కుడు, ఱమస్సి నభు కూడ అ గణలృంద్డే. 
 

ఏకత్ోలస జగత్ కఽత్సనమ్ ఏకత్ో లస జనాయదనః 
స్సయత్ో జగత్ః కఽత్ాసనత్ ఄతిర కోో  జనాయదనః 
త్రా శనకు కలైు శభశో జగత్ణో న, భరొకలైు బగలసనడైెన జనాయదనతు ఈంచినటో్యతే్, జనాయదనతులైే 
ముగుగ  చుత్ణంద . ఎంద్కంటే్ శభశో జగత్ణో యొకక స్సయభు జనాయదనడే. 
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శ్రీ నభాాఱీాయు. తియులైమోలు 8.1.7 – నా రబులస! చిుతృసఱఱోతు లనన తూలే. లననఱోతు యుచి తూలే. 
శభుద్రంఱోతు ఄభఽత్ం తూలే. ఄభఽత్భుయొకక యుచి తూలే. కసద్, కసద్. ఄభఽత్ాతున అస్సాద ంచినుడు 
కలిగే అనంద్భు తూలే. 
 

నాచిమార్ తియుమోలు (5.6)ఱో ఄండాళ్ త్లోి బగళంత్ణతు ‘త్త్ణో ళన్’ ఄతు రస్సో లృంచినద . త్న ర వహితితు 
త్త్ణో ళన్ కు లృళర ంచి, అమనన త్క్ష్ణమే యభాతు అమ  క క్షిదాారస శందేళసతున ంహనద . ఄఱా చేవోే 
త్ాన అ క్షికి శదా ఊణడి ఈంట్ానతు అమ  ఄంట్లననద . ఆకకడ త్త్ణో ళన్ ఄనగస అమ  జీళనాతుకి 
అధాయమ ైనలసడు. అమ యొకక జీలృత్ స్సరసంఴభు. 
 

శ్రీ నభాాఱీాయు. తియులైమోలు 6.9.7 – తూలే శకఱ కయాఱున, భర ము అ కయాఱన అచర ంచే జగత్ణో  తూలే, 
శకఱ జీళుఱ అత్ామున తూలే. 
 

శ్రీభద్ శ్రీభువుమ్ అండళన్ గీత్ (10.41)నండి ఈదాషర ంచాయు. 
మద్ుద ా బూతి భత్సతో్వం శ్రీభద్ర జత్మళే లస 
త్తో్ దేలసళ గచఛ త్ాం భభ త్ేజోऽంంఴ శంబళమ్ 

లృబూతిముకోమ ైన, ఄనగస ఐఴాయుముకోభు, కసంతిముకోభు, ఴకిోముకోభు ఐన ళశో ళు ఏదైెనన నా 
తే్జశసయొకక ఄంఴభునండియే కలిగ నద గస తె్లివహకొనభు. 
 

శ్రీ రసధాకఽవుభూర ో భరొకలృధంగస లసుఖ్ాుతుంచాయు. ‘త్తో్వభు’ ఄనగస ఈతుకికి కసయణమ ైనద , భర ము అ 
ళశో ళు నశంచినాగసతు త్ానభాత్రం మిగ లిముండేద . ‘త్త్’ ఄనగస ఫరషాభు. ఄటిి్ ఫరషాభుయొకక 
గుణభు ‘త్తో్వభు’. 
 

శ్రీ కఽవుద్తో్ బయదాాజ – నారసమణోతువత్ణో . త్తో్వమ్ నారసమణః యః. నారసమణుడే యత్తో్వభు. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ లసుఖ్ు – త్తో్వమ్, ఄభఽత్మ్ యభాయిః శ త్తో్వమ్ ఆతి ఏత్ ేఏకసయి లసచినః, యభాయి శత్ో 
ఫరషాణో లసచకః ఴఫద ః త్తో్వమ్. త్తో్వభు, ఄభఽత్భు, యభాయిభు, శత్త్ాభు –ఆళతునమూ కే ఄయిభు 
గఱ ద్భుఱు. కనక యఫరషాభు ‘త్తో్వమ్’ ఄన ద ళునాభభున శో తింఫడున. 
 

శ్రీ ఄననభము కరయోన 

ఄంత్ము తూలే షర  ుండరీకసక్ష్ | చెంత్ నాకు తూలే శ్రీయఘురసభ || 
 

కుఱభున తూలే గణలృంద్డా నా | కలిమిము తూలే కయుణాతుధ   
త్ఱున తూలే ధయణీధయ నా | నఱళున తూలే తూయజనాబ || 
 

త్నళున తూలే దామోద్య నా | భతుకిము తూలే భధశద్న  
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లృతుకిము తూలే లృటీ్ఱుడా నా | లనకభుంద్ తూలే లృవణు  దేళుడా || 
 

ుట్లి గు తూలే ుయుషత తో్భ | కొన నటి్నడుభు తూలే నారసమణ  
ఆట్ేి  శ్రీ లంకట్ేఴాయుడా నాకు | నటి్న గతి ఆంక తూలే తూలే || 
 

964. త్తో్వలృత్ 

త్తో్వభునర గ నలసడు. శాశాయూభున మథాయిభుగస నర ంగ నలసడు. 

ఒం త్తో్వలృద ేనభః 
 

963ళ నాభభు ‘త్తో్వభు’ ఄనగస శకఱ జగత్ణో నకు స్సరసంఴభు, యఫరషా శాయూభు. ‘లృద్’ ఄనగస 
తె్లిముట్. త్తో్వమ్ త్త్ శాయూమ్ లతోేి ఆతి త్తో్వలృత్. అ త్తో్వభున, ఄనగస త్నన ూర ోగస 
తె్లివహనలసడు త్తో్వలృత్. 
 

శ్రీ బట్లి ఱ లసుఖ్ు – అత్ానః త్తో్వమ్ లతోేి ఆతి త్తో్వలృత్. త్న త్తో్వభున త్ాన ఎర గ నలసడు త్తో్వలృత్. 
ఫరషాయుదేరందరా ద్ఱకు కూడా శ్రీభనానరసమణుతు త్త్ాభు ూర ోగస తె్లిమద్. ఄద  ూర ోగస తె్లివహనలసడు 
శ్రీభనానరసమణుడే. ఆంద్కు శ్రీ బట్లి ఱు గీత్ (10.15)నండి ఈదాషర ంచాయు. 
శామమేలసత్ానాత్ాానం లతిే్ త్ాం ుయుషత తో్భ 

బూత్భాళన బూత్ఴే దళేదళే జగత్త్ ే

ఒ జగద్త్తోి కసయక! ఒ శయా బూతే్ఴ! ఒ దేలసద దేలస! ఒ జగనానధా! ఒ ుయుషత తో్భా! తూ త్తో్వభున తూలే 
శామభుగస ఎరంగుద్ళు. 
 

లీతిలసకుభు ‘త్ామళే త్ాాం లేతి్’న కూడా శ్రీ బట్లి ఱు ఈదాషర ంచాయు. 
 

శ్రీ లేలళకుకడి కఽవున్ – శ్రీభదరా భామణంఱో త్ాయ బగళంత్ణతు ఄరమేముతుగస ళర ుంచింద . ‘రభా’ ఄనగస 
ఫుద ధ . ఫుద ధకి ఄంద్తులసడు ఄరమేముడు. భనఱాంటి్ స్సభానుభానళుఱకు భాత్రమే అమన 
ఄంద్రసతులసడు కసడు. గొగొ ళసశోరభుఱు కూడ అమనన శర గస చెఱేళు. తైె్తో్రీయతువత్ణో  
అనంద్ళలోిఱో ‘మత్ో లసచణ తుళయోనేో  ఄతృసర ు భనస్స శష’ ఄతు ఈంద . ఄంటే్ తుయళధ క యఫరషాభున 
గుర ంచి తె్లిమజఞఱక భాట్ఱు, భనశస లనద యుగుత్ామట్. 
  
శ్రీ నభాాఱీాయు. తియులైమోలు 1.1.8, 1.3.6 – దేలసద్ఱు కూడా అమన త్తో్వభున తె్లిమజఞఱయు. ఎంత్ 
త్శస చేవహనా యఫరషాభు త్తో్వభున తె్లిమజఞఱయు. 
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శ్రీ ఄలళందార్. స్తో త్రయత్నభు. మస్సో వేో  భశభిానమ్ అత్ాన ఆళ త్త్ ళఱోభయऽహ రబుః. బగళంత్ణతు 
గొత్నభు, శ్రీ ఄభాలసర  గొత్నభు ఎంత్ ఄళధఱు ఱేతుళంటే్ ఄలృ లసర కే ూర ోగస తె్లిమద్. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ లసుఖ్ు – త్తో్వమ్ శాయూమ్ మథాళత్ లతోేి ఆతి త్తో్వలృత్. శత్ుభున ఈననద  ఈననట్లో గస 
తె్లివహనలసడు త్తో్వలృత్. బగళంత్ణతుకి భాత్రమే మథాయిభుగస శఽఴహి , వహితి, ఱమభు, కయాఫంధనభుఱు, 
జీళుఱు ళంటి్లసతు గుర ంచిన యషశుభుఱు తె్లిమున. 
 

965. ఏకసత్ాా 
కే క అత్ా. చేత్నాచేత్నభుఱతునంటి్కర  త్నొకకడే ళేఴహ ఄయనలసడు. 

ఒం ఏకసత్ాన ేనభః 
 

శ్రీ బట్లి ఱ లసుఖ్ు – ఄతున అత్ాఱకు ఄధ తియ ైన, ఄతున అత్ాఱన తుమంతిరంచే కే క యభాత్ా గనక 
ఏకసత్ా. 
శయాశు చిత్ ఄచిత్ ళయగశు ఄమమకేేన 

ళేఴ భయకసో  ఄబుభానౌ చ ఆతి ఏకసత్ాా 
 

ళఴే భయకసో తుభాతూ చ ఏకశుద్ చిత్ోఴుమః 
ఏకసత్ేా తి శ శతృసో యుః శయాతృసర ణరదర భనః 
చేత్నాచేత్నభుఱతునంటి్కర త్ానొకకడే ళేఴహ (రబుళు), భయకో (ఄనబలృంచేలసడు), భర ము ఄబుభాతు (మేఱు 
కోరేలసడు) ఄయనంద్న అమన ఏకసత్ా. ఇ నాభభు శతృసో క్ష్రీ భంత్రభు. దీరసాముళుతుశో ంద . 
ఒం ఏకసత్ానే నభః (శ్రీకెైళఱు స్సయధ ). 
 

శ్రీ లృ.లృ. రసభానజన్ శ్రీ నభాాఱీాయు తియులైమోలు తృసలయభు (8.1.5)న ఈదాషర ంచాయు. ఆంద్ఱో 
అఱీాయుఱు బగళంత్ణతు ‘యు ఈయరయే’ ఄతు శంఫో ధ ంచాయు. ఄనగస ఏకసత్ణాడతు చెళచున. 
 

ఇ శకఱ జగత్ణో న కుడు తూలే రలమజఱాఱనండి లలికి తీళసళు (శ్రీళరసహ్మళత్ాయభు). భర ము తూలే 
కఫలుంచాళు (రలమభు). లలికి ఈమిళసళు (శఽఴహి ). తూ ఄడుగుఱత్ో కొలిచాళు (శ్ర ీతిరలృకభీాళత్ాయభు). 
ఆళతూన తూ కఽళఱోనే జర గసయ. శభుదరా ఱన తూలే శఽజంచాళు. తూలే భంధ ంచాళు (శ్రీ కూరసాళత్ాయభు). 
తూలే ఄడుు కటి్ఱు లేళసళు (శ్రీరసభాళత్ాయభు). భలూు తూలే అ కటి్ఱన ఛేద ంచాళు. తూళు నాతృసర ణాఱకు ఄత్ుంత్ 
హరమమ ైలసతులృ. శకఱదేళత్ఱకు రబుళుళు. భానళుఱకు దేళత్ఱు ఎఱా ఄంద్తులసరణ ఄఱా తూళు దేళత్ఱకు 
ఄంద్తులసడిలృ. తూళు ఄతున అత్ాఱకూ యభాత్ాళు. జగత్ణో నకు శఽఴహికయోళు, యక్ష్కుతులృ, ఱమకసయుతులృ. 
తునన నేన ఎఱా చేయుకోలసఱో చెళమాు. 
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శ్రీ లేలళకుకడి కఽవున్ లీత్ణఱనండి ఈదాషర ంచాయు. తుత్ోు తుత్ాునామ్ చతే్నళుేత్నానామ్ ఏకో ఫషౄనామ్ 
య లృద్దాతి కసభాన్. తుత్ణుఱంద్ర కంటె్ ళసఴాత్మ ైనలసడు, చేత్నఱంద్ర కంటె్ ఄత్ుధ కుడు, త్ానొకకడే 
ఄనేకభుగస ళుకోమ ైనలసడు, ఄంద్ర  కోరెకఱు తీరేులసడు. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ లసుఖ్ు – ఏకఴు ఄస్ౌ అత్ాా చ ఆతి ఏకసత్ాా. కకటే్ ఄయన అత్ా ‘ఏకసత్ాా’. శఽఴహికి భుంద్ 
ఇ జగత్ణో  ఄంత్ా కే అత్ాగస ఈననద . అ యమేఴాయుడే ఏకసత్ా. ఆంద్కు శ్రీ ఴంకయుఱు ఐత్రేయతువత్ణో  
నండి, లింగురసణభునండి ఈదాషర ంచాయు. 
అత్ాా లస ఆద్మేక ఄగ ీఅవత్ 

నాऽనుత్ కంిచన మివత్ 

శ ఇక్ష్త్ ఱోకసనన శఽజ ఆతి – ఐత్రేయతువత్ణో  

శఽఴహి తృసర ంబభంద్ ఇ జగత్ణో ఱో కే అత్ా (యమేఴాయ త్త్ాభు) ఈండేద . భరేదీ ఱేద్. ఄద  ఱోకసఱన 
శఽఴహించాఱతు ఄనకొననద . 
 

మచాుతృత నతి మదాద్త్ేో  మచాుతోి లృవమాతుష 

మచాుశు శంత్త్ో భాళశోస్సాద్ అత్ేా తి గమీత్ే – లింగురసణభు 70.96 

ఄంత్ట్ా లసుహంచిముననద , గశీించేద , ఄనబలృంచేద , ళసఴాత్ంగస ఈండేద  అత్ా. 
 

శ్రీ శత్ుదేలో లసవహవీ – ఏళన్ చ శ లృవణు రేళ శయాశు స్సి ళయ జంగభ యూశు లృఴాశు ఏకసత్ాా శయాత్ర 
లసుోత్ాాత్ ఏకసత్ాా. స్సి ళయ జంగభుఱ ైన శభశోభుఱంద్ లృఴాభంత్ట్ా లసుహంచిమునన లృవణు లే 
ఏకసత్ా. 
 

శ్రీ శత్ుశంధ తీయి – ఏక అత్ాా భుఖ్ు స్సామీ. భుఖ్ుమ ైన దేళుడు ఏకసత్ా. 
  
966. జనాభఽత్ణుజరసతిగః 
జననభు, భయణభు, ళఽద్ధత్ాభు భుననగునలృ ఱేతులసడు. వడాుళ లృకసయభుఱు ఱేతులసడు. 

ఒం జనాభఽత్ణుజరసతిగసమ నభః 
 

ఇ నాభభుఱో ద్భుఱ భూఱ ఴఫదభుఱు. జతు - తృసర ద్రసులే - ుట్లి ట్. భఽంగ్ - తృసర ణత్ాుగే - భయణ 
శంఫంధభు. జఽష్ - ళయ హ్మనౌ - ళమశ ెయుగుట్, హ్మతు కఱుగుట్. గమ్ - గచఛతి - లలళుట్. ఄతి 
(రత్ుమభు) - దాట్లకొతు. ఄతిగచఛతి ఆతి ఄతిగః. దాట్లకొతు లలళో నద . జనా భఽత్ణు జరస ఄతిగచఛతి ఆతి 
జనాభఽత్ణుజరసతిగః. ుట్లి క, చాళు, భుశలిత్నభుఱకు ఱోఫడతుద . 
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శ్రీ బట్లి ఱ లసుఖ్ు – త్థాహ త్ద్ ఈబమ లృధరసాత్ాా. బగలసనడు శకఱ చేనాచేత్నభుఱకు ఄంత్రసుమి 
ఄయనా గసతు, లసతు ధరసాఱు (యజశస, త్భశస, ుణుభు, తృసభు ళంటి్లృ) ఏభాత్రభు ఄంట్తులసడు. 
స్సభాను అత్ాఱు త్భ ుణుతృసభుఱ పలిత్భుఱకు ఱోఫడి ఴరీయభుఱో ఫద్ధ ఱగున. కనక లసతుకి 
ుట్లి ళు, భుశలిత్నభు, భయణభు ళంటి్లృ శంబలృంచన. కసతు యమేఴాయునకు ఄలృ ళర ోంచళు. అమన 
త్న శంకఱానస్సయభు ఄళత్ర ంచన. కయాపలిత్భుగస కసద్. 
 

ఆకకడ ఴరీయభునకు, అత్ాకు ఈనన భదదాతున గీశించాలి. అత్ాకు ుట్లి ళు, భయణభు ళంటి్లృ ఱేళు కసతు 
లసతు కయాపఱంగస ధర ంచే దేహ్మఱకు జనా, భఽత్ణుళు, భుశలిత్నభు ళంటి్ ద్ఴఱు ళర ోంచన. లసతు 
కయాపఱభుఱు ూర ోగస నశంచిన త్యులసత్ (ఄనగస ఄనేక జనన భయణ చకీభుఱ త్యులసత్) ఄలృ యభాత్ా 
స్సతునధుభున తృ ంద్న. కసతు కయాయశిత్ణడైెన బగళంత్ణతుకి శంస్సయచకభీుఱో డే ర వహితి ఎననడున 
రసద్. 
 

న భాం కరసాణ ిలిభతోు న మ ేకయాపఱే శఽహ్మ 

ఆతి భాం యऽబుజఞనాతి కయాబుయన శ ఫధుత్ే – గీత్ 4.14 

నాకు కయాపఱాశకిో ఱేద్. కసళున కయాఱు నననంట్ళు. ఆఱా నా త్త్ాభు తె్లివహనలసయు కయాఫద్ధ ఱు కసయు. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ లసుఖ్ాునభు – జఞమత్,ే ఄవహో , ళయధత్,ే లృర ణభత్,ే ఄక్షమీత్,ే నాఴుతి, ఆతి వడాుళ లృకసరసన్ 
ఄతీమ గచఛతి ఆతి జనాభఽత్ణుజరసతిగః. ుట్లి ట్, ఈండుట్, ళఽద ధతృ ంద్ట్, భాయుచెంద్ట్, క్షీణించట్, 
నశంచట్ ఄన అయు గుణభుఱు (వడాుళ లృకసయభుఱు) ఱేతులసడు ‘జనాభఽత్ణుజరసతిగః’. 
 

శ్రీ  లసవహవీ ఈదాషర ంచిన ఊగేాద్ భంత్రభు (10.8.44). 
ఄకసమో ధరీణ ఄభఽత్ః శామంబూ యవనే త్ఽతృతో  న కుత్ఴునోనః 
త్మళే లృదాాన్ న లృభామ భఽత్ోురసత్ాానామ్ ధరీ్ా ఄజయమ్ ములసనమ్ 

కోర కఱు ఱేతులసడు, ధీయుడు, భయణభు ఱేతులసడు, శామభుగస తృ ంద నదాతుత్ో త్ఽహో  చెంద నలసడు, ఱోట్ల 
ఱేతులసడు, భయణబమభు ఱేతులసడు – ఆలృ ఄజరసభయ ధీయమ ైన యభాత్ాన ఎర గ నలసతు ఱక్ష్ణభుఱు. 
 

ఫఽషదాయణుకోతువత్ణో  4.4.25 – శ లస ఏవ భహ్మన్ ఄజ అత్ాాజయః ఄభయః ఄభఽత్ః ఄబమః ఫరషా 
ఄబమం ల ైఫరషా ఄబమం శ ిల ైఫరషా బళతి మ ఏళం లేద్. ఄనంత్మ ైనద , జతుాంచతుద , నశంచతుద , 
క్షీణించతుద , బమం ఱేతుద  ఄయన యభాత్ామే యఫరషాభు. ఄఱాంటి్ తుయుమమ ైన యఫరషాభున 
ఎర గ నలసడు యఫరషామేమగున. 
 

(1) శీ్ర నయవహంషన్ కఽవుభాచార  అంగో యచనకు ఆద  త్ఱెుగు ఄనలసద్భు.  
(2) బగళదీగ త్ ళలో కభుఱ త్ాత్యుభు గీత్ాెరస్, గణయఖ్ూర్ రచయణనండి.  
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బూయభుళఃశవశోయభవెసో యః శవితా రహతాభషః |  
మజ్ఞో  మజో్తియయజ్వవ మజ్వో ాంగో మజో్లసషనః || (104) 

 
 
 

 

 

967. బూయభుళశసవశోయభః 
- భుఱలో కభుఱఱలని (బూఱలకభు, బుళరోో కభు, శళరోో కభుఱఱలని)లసయాందరిక.ీ ఆఴమీమ ైనలసడు. 
క్షుఱకు ళఽక్షభు ఆఴమీమ ైనట్లో గస. 
- భూడుఱలకభుఱమాంద ళఽక్షభుళఱె లసయహాంచిముననలసడు. 
- బూః, బుళః, శళః అనే భూడు విత్ర లేదభాంత్ర లసయషఽత్ణఱదావరస షోభభు ఙీముట్ళఱన 
భుఱలో కభుఱఱలనిలసయభ త్రిాంచచనానయభ. 

ఒాం బూయభుళశసవశోయలే నభః 
 

వౄీ ఆేే నిఘాంట్లళు రకసయాం,  
బూఱలకభు – భనాం నిళవహాంఙీ ఈ ఱలకభు. ముదటి్ లసయషఽతి. 
బుళరోో కభు – ర ాండళ లసయషఽతి. బూమి ైననన ఆకసఴభు. 
శళరోో కభు – శయభయని అళత్ఱ, ధఽళనక్షత్రభుళయకు లసయహాంచిన శవయగఱలకభు. భూడళ లసయషఽతి. 
ఇాందరా ద దీళత్ఱకు నిఱమమ ైనది. 
 

వౄీ బట్లే ఱ లసయఖ్య – బూర్-బుళస్-శవర్-ఉఱక్షతిిైః క్ష ిథకి రైిళ నుసర ణభిః ఉజీళయభానఙాామ 
త్రఱనుసరజి్వత్ః బూయభుళశసవశోయభశోయభః. క్షుఱకు, ఫాట్వెసయభఱకు ఙిట్లో  త్భ చచని ఆకుఱతోన, చఱోని 
నీడతోన ఆఴమీానిన ఇవెసో య. అఱాగే భూడు ఱలకభుఱఱలని జీళుఱకు ఆఴమీమ ైన త్యభళు (ళఽక్షభు) 
బూయభుళశసవశోయభళు. 
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వౄీ లేలుకుుడి కఽవున్ – ఇకుడ భూడు ఱలకభుఱనే ఙిహనటి్కీ, దనాఱుగ  ఱలకభుఱకు ఆఴమీభు 
వౄీభవేవివణు లే అని గ్శీ ాంళఱెన. భరిము ఆఴమీభు అనగస న ైమితోిక రలమకసఱభున ఇచచ 
ఆఴమీభు అని తిలిమనగ్ున. 
 

వౄీ బట్లే ఱు వివణు ురసణభు (1.17.91)నాండి ఉదాషరిాంఙాయభ. శభావృీతాత్ ఫరషమత్రోః అనాంతాత్ నిశసాంఴమః 
కవ పఱరనుసత్ః. ఫరషమభనే ళసఴవత్ ళఽక్షానిన ఆఴయీాంచినటో్యతీ ాండిన ాండు (శాంవెసయఫాంధభునాండి 
విభుకతో, మోక్షవెసధన) త్క భన ఙీతిఱల డుత్ణాంది. 
 

వౄీ నభామఱవవయభ. తియభల ైమోలు 2.8.5 – తానొకుడైి బగ్ళాంత్ణడు భుఱలో కభుఱఱలనిలసరిని (ఫాధిత్ణఱాందరిని) 
కసచన. అాందరికత శఽఴహేకయోయ ైన ఆమన లసరి యక్షణఫాధయత్న కూడ ఙీకొనన. అాందఱల ఎననడ 
ల నకసడడు. 
 

ఇకుడ ‘త్యభ’ (ళఽక్షభు) అనే ఴఫదభు భుఖ్యాంగస బగ్ళాంత్ణని యక్షణాగ్ుణభున శచిాంచన. బగ్లసనడు 
శఽఴహేవహితిఱమకసయభడైినా గసని యక్షణ అనేది ఆమన రధాన ధయమభు (తియభల ైమోలు 2.2.9). వౄీ భదరా భమణాం 
కతఴహుాంధకసాండ (15.19)ఱల తాయ వౄీరసభుని ఆఴమీత్తావనిన ళఽక్షాంతో నుత లిచనది. 
నిలసశ ళఽక్షః వెసధనామ్ ఆనాననామ్ రసగ్తిః 
ఆరసో నామ్ శాంఴీమళ్చైళ మఴఴచ ఏక భాజ్నమ్ 

(వౄీరసభుడు) వెసధళుఱకు నిలసశళఽక్షభు. ఆననఱకు శయక్షిత్ వెసి నభు. లేయభ యక్షణ ఱేనిలసరికత ఆమనే 
యక్షకుడు. శో తికత నుసత్ణర డైిన ఏక ైక ళయకతో. 
 

వౄీ బట్లే ఱ లసయఖ్యన నియభకతోఱల ఇఱా కుో ోాంగస ఙినుసయభ. 
బూరసదభియకీ్షతిానాాం జీలసనాాం మశసభాఴమీః 
బూయభుళశసవశోయభ శసవెసయత్ దళసయు శసయవదోభనః 
బూఱలకభు, బుళరోో కభు, శళరోో కభుఱఱలనిలసయాందరికీ, క్షుఱకు ళఽక్షభు ఆఴమీమ ైనట్లో గస, 
ఆఴమీమ ైనలసడు బూయభుళశసవశోయభళు. ఈ నాభభు దళసక్షరీభాంత్రభు. అధిక పఱరదభు. 
ఒాం బూయభుళశసవశోయలే నభః. (వౄీక ైళఱయ వెసయధి).  
 

వౄీ ఴాంకయభఱ లసయఖ్య – వౄ ీఴాంకయభఱు (1) త్ఽ - త్యణయః - దాట్లట్ (2) త్యభ - ళఽక్షభు అనే ర ాండు అరసి ఱఱలన 
లసయఖ్ాయనిాంఙాయభ. 
 

త్ఽ - ోళన త్యణయః - ఈదట్, దాట్లట్. బూర్-బుళః-శవః శభాఖ్ాయని త్రరణ ిలసయషఽతి యూనుసణ ివుకసీ ణ ి
త్రయవ ఴరసణ ిఫషవఽచ ఆషృః, తిరై్ షోభాదినా జ్గ్తో్రమమ్ త్యతి ోళత ీఇతి బూర్-బుళస్-శవస్-త్యభః. 
బూఱలకభు, బుళరోో కభు, శళరోో కభు అన భూడు లసయషఽత్ణఱున లేదభుఱాంద గ్ఱ విత్ర 
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భాంత్రభుఱెై ముననవి. ఈ విత్ర భాంత్రభుఱఙీత్ విధివిధానభుగస షోభభు ఙీమఫడుట్ఙీత్ 
భుఱలో కభుఱలసయభన త్రిాంఫడుచనానయభ. కనక వౄీషరి ‘బూయభుళశసవశోయభః’ అని గసనభు ఙీమఫడిన. 
 

వౄీ ఴాంకయభఱ లసయఖ్యకు ఆధాయమ ైన ఋగేవదభాంత్రభు (తైితో్రీయనివత్ణో ఱల కూడా ఈ భాంత్రాం ఉాంది). 
బూర్-బుళః-శళరితి ఏతాస్-తివెతర  లసయషఽత్మః ..... 
బూరతిిలస అమాం ఱలకః, బుళరిత్యాంత్రకి్షమ్, శళరతిాయవెౌ ఱలకః, ......... 
బూరతిిలస అగనిః, బుళ ఇతి లసముః, శళరతిాయదిత్యః, ...... 
బూరతిి లస ఋచః, బుళ ఇతి వెసభాని, శళరతిి మజూగాంఴహ, ........ 
బూరతిి ల  ైనుసర ణః, బుళ ఇత్యనుసనః, శళరతిి లసయనః....... 
 

బగ్ళాంత్ణడు భుఱలో కసఱన శఽఴహేాంఙాడు. త్యభలసత్ బూమి ై అగినని, ఆకసఴాంఱల లసముళున, భరిము 
శవయగాంఱల శయభయడిని శఽఴహేాంఙాడు. వీనిఱల అగిననాండి ఋగేవదభు, లసముళునాండి మజురేవదభు, 
శయభయనినాండి వెసభలేదభు ఉదువిాంఙాయ. భయఱ వీనినాండి భూడు లసయషఽత్ణఱు (ఴఫదభుఱు) 
ఉదువిాంఙాయ. అగిననాండి ‘బూః’, లసముళునాండి ‘బుళః’, శయభయనినాండి ‘శవః’. ఈ భూడు 
లసయషఽత్ణఱతోన షోభభు ఙీముట్దావరస ఈ భూడు ఱలకభుఱన దాట్ళచచన. 
 

వౄీ ఴాంకయభఱు ఙిహన భరొక అయిభు – త్యభః - ళఽక్షభు. బూర్-బుళః-శవ రసఖ్యమ్ ఱలకత్రమమ్ ళఽక్షళత్ 
లసయయ తివఠ తి ఇతి బూర్-బుళః-శవః-త్యభః. బూఱలకభు, బుళరోో కభు, శళరోో కభు అన భూడు ఱలకభుఱ 
మాందన ళఽక్షయూభున లసయహాంచిమునన యభాత్మ గ్నక వౄీభవేవివణు ళు ‘బూయభుళశసవశోయభః’. 
 

వౄీ లసవహవఠ  – బూః ఇతి బూఱలకః, బుళః ఇతి అాంత్రకి్షమ్, శవః ఇతి దయఱలకః, ఏత ీత్రయ ఱలకసః త్రమః శుాంధా 
ఇళ మభావృీత్య తివఠ నోి, శ ఏతవీసమ్ ఆధారో భూఱబూత్ః యమఴేవయః త్యభ-ఇళ-వహితో బూర్-బుళ-శవస్-

త్యభః. భూడు ఱలకభుఱు ఆమన ఆఴమీాం ను ాందతాయ. అఱా బూమి, అాంత్రిక్షభు, శవయగభు అనే 
భూడు ఱలకసఱకు ఆఴమీాం ఇఙీచలసడు బూయభుళశసవశోయభళు. 
 

968 తాయః 
- యక్షిాంచలసడు. 
- శాంవెసయవెసగ్యభున దాటి్ాంచలసడు, త్రిాంజే్ములసడు. 
- రణళభు. 

ఒాం తారసమ నభః 
 

ఈ నాభభు ర ాండుభాయభో  ళచిచనది. 
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104ళ ళలో కభు - 4 ళ ేజీ 

37ళ ళలో కభు. 340ళ నాభభు. తాయః – అళలకః తాయణః తాయః వూయః ళౌరయిజనఴేవయః  
404ళ ళలో కభు. 968ళ నాభభు. తాయః – బూయభుళశసవశోయభశోయభః తాయః శవితా రహతాభషః 
 

త్ఽర్ - ోళన శాంత్యణయః - దాట్లట్, ఈదట్. శాంవెసయవెసగ్యాంఱల డి కొట్లే మిట్ాే డుత్ణనన జీళుఱన ఆ 
వెసగ్యాం దాటి్ాంఙీలసడు ‘తాయః’. 

 
వహాంషలసషనాం ై ఊరేగ్ుత్ణనన వౄీ భఱమవెసవమి. వికీడిమా చిత్రాం. 

 

వౄీ బట్లే ఱ లసయఖ్య –  

340ళ నాభభు ‘తాయః’న వౄీ బట్లే ఱు ‘బమాంనాండి కసనుసడీలసడు’ అనే అయిాంఱల లసయఖ్ాయనిాంఙాయభ. 
శయవశాంవెసయ బమాత్ తాయమత ీఇతి తాయః. ఇాందకు వౄీ బట్లే ఱు అధయవవౄయషభు నాండి ఉదాషరిాంఙాయభ. గ్యు 
జ్నమ జ్రస భయణ శాంవెసయ వెసగ్య భవేబమాత్ తార మత్రతి త్వెసమత్ తాయః. గ్రసులసశభు, జ్ననభు, 
భుశలిత్నభు, భయణభు అనే భవేబమాఱతో కూడిన కూడిన శాంవెసయవెసగ్యభున దాటి్ాంచలసడు 
‘తాయః’. బగ్ళాంత్ణడు అజ్వమభానడు (ుట్లే క ఱేనిలసడు), అజ్యభడు, అభయభడు అయనాందన ఆమనకు 
ఈ బమాఱు ళరిోాంచళు. జీళుఱకే ఈ బమభుఱు ళరిోాంచన. 
 

వౄీ తియభభాంగ ైమాఱవవయభ.  రిమతియభములు 11.8.10 – శాంవెసయభనే నయకాంఱల భునిగినుత కుాండా నీ బకుో ఱన 
నీళు కసనుసడుతాళు.  
 

శాంవెసయభున వెసగ్యభుతో నుత లిచనాందన అనేకభాయభో  బగ్ళాంత్ణని నాళతో నుత ఱాచయభ.  ఈ భాలసనిన 
భరిాంత్ విళరిశో  వౄీ కఽవున్ ఇఱా ఙినుసయభ – క చినన ుయభగ్ు క కొాండ ైనాండి భరొక కొాండ ైకత 
ల లళఱేద. కసని అది క వహాంషాం  ైక కతుతీ అ నిని వహాంషాం ఙీవహ  డుత్ణాంది. అఱాగే జీళుఱు 
వౄీనాయవహాంషృని ఴయణు లేడితీ ఙాఱున. ఆమన లసరిని శఱబాంగస శాంవెసయవెసగ్యాం దాటి్ాంఙీవెసో డు. ఈ 
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104ళ ళలో కభు - 5 ళ ేజీ 

వెసగ్రసనిన దాట్డానికత భనాం బగ్ళదుకతో అనే నాళన ఎకతుతీ ఙాఱున. ఆ నాళన నడిే ని ఆమన 
చచకుాంట్ాడు. 
 

వౄీ ఴాంకయభఱ లసయఖ్య కూడా ఇఱానే ఉాంది. 
శాంవెసయ వెసగ్యమ్ తాయమన్ తాయః. శాంవెసయ వెసగ్యభున దాటి్ాంఙీలసడు ‘తాయః’. 
 

వౄీ ఴాంకయభఱు ఙిహన భరొక అయిభు. తాయః రణలోలస. అనగస రణళభాంత్రభు. ఎాందకాంటే్ రణళభాంత్ర 
ధాయనభు భనఱన శాంవెసయవెసగ్యాంనాండి ఉదధరిశో ాంది. 
 

వౄీ చినమమానాంద – బకుో డు అచాంచఱమ ైన విళసవశాంతో భరిము నిజ్మ ైన బకతోతో నావికుని ఴయణుజ్ొచిచతీ ఆ 
బగ్ళాంత్ణడీ శాంవెసయవెసగ్యభున దాటి్వెసో డు. కనక ఆమన ‘తాయః’. జ్వో నభుతో జ్వగ్ఽత్మ ైన భనశసతో 
వెసధిాంఙీ ధాయనభు భనఱన ఉననత్ ఆధాయతిమక వెసి యకత కొనినుత ళున. అఱా ళసఴవత్ యఫరషమమ ైన వౄీషరి 
అనబళభు కఱుగ్ున. 
 

ధయమచకీభు యచయత్ – భనభు భన గ్ుణభుఱకు దాశఱభు కసకుాండా బగ్ళాంత్ణని ఆఱాంఫనగస 
ఙీవహకొనళఱెన. భనాం ఙీవే అనిన నఱన బగ్ళతీసళ నిమితో్ాం ఙీమాలి. అుడు బగ్ళాంత్ణడు భనఱన 
కసనుసడుతాడు. అాందకే రసభనాభభున ‘తాయక భాంత్రభు’ అాంట్ాయభ. ఆ నాభభున శమరిశో  
షనభాంత్ణడు శభుదరా నిన ఱాంఘ ాంఙాడు. ఆ నాభభున శమరిశో  భనాం కూడా శాంవెసయ వెసగ్రసనిన 
త్రిాంళచచన. రసభుడుననఙోట్ కసభభు ఉాండద. కనక రసభనాభభు భనఱన త్నాం కసనుసకుాండా 
కసనుసడున. రసభనాభభున శమరివోే భనాం శాంవెసయవెసగ్యాంఱల భునగ్భు. 
 

969. శవితా 
- శయభయని యూభుఱల ళయషభున, ాంట్ఱన కఱుగ్జే్ములసడు. 
- శయవజ్గ్త్ణో నకు శఽఴహే నిచచత్ాండిర. 

ఒాం శవితీర నభః 
 

ఈ నాభభు ర ాండుభాయభో  ళశో ాంది. 
94ళ ళలో కభు. 887ళ నాభభు. శవితా – యవిరవిరోచనః శయయః శవితా యవిఱలచనః 
104ళ ళలో కభు. 969ళ నాభభు. శవితా – బూయభుళశసవశోయభః తాయః శవితా రహతాభషః 
 

శ - నుసర ణి గ్యువిమోచనే - జ్నమన కఱుగ్జే్ముట్. శత ీశయవ జ్గ్త్ ఇతి శవితా, శయవశయ ఉతాదక ఇతి 
అయిః. శఽఴహేఱల శయవభున శఽఴహేాంచలసడు శవిత్. 
  



వీౄ వివణు  శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ 

104ళ ళలో కభు - 6 ళ ేజీ 

94ళ ళలో కభుఱల 887ళ నాభభునకు కూడా ఇదీ అయిాం. కసని వౄీ బట్లే ఱు అరిచరసదిభాయగాం యాంగస 
లసయఖ్ాయనిశో నన శాందయుాంఱల ఆ నాభాం ళచిచాంది. అరిచరసది భాయగాంఱల ఏడళ దఴ శయభయడు. 
 

రశో త్ నాభభున వౄీ బట్లే ఱు ‘శఽఴహేకయో’ అనే అయిాంఱల లసయఖ్ాయనిాంఙాయభ. శరవేవసమ్ వెసక్షాత్ జ్నయతా 
శవితా. శఽఴహేఱల శకఱభున జ్నిాంజే్వహనలసడు శవిత్. 
 

వౄీభద్ వౄీభువుమ్ ఆాండళన్ తైితోిరీమ ఉనివత్ణో  ఆనాందళలోి (6)నాండి ఉదాషరిాంఙాయభ. వెత ऽకసభయత్, 
ఫషృవెసయాం రజ్వయేయతేి. అత్డు శాంకలిాంఙాడు – నేన అనేకభుఱుగస అగ్ుదనగసక. నేన జ్నిమాంత్ణన 
గసక. 
 

వౄీ కఽవున్ విళయణ – వౄీ బట్లే ఱ లసయఖ్యఱల ‘వెసక్షాత్’ అనే దానిన భనాం రతీయకాంగస గ్భనిాంఙాలి.  
వెసధాయణాంగస చత్ణయభమఖ్ ఫరషమన శఽఴహేకయో అాంట్లాంట్ాభు. కసని ఆ చత్ణయభమఖ్ ఫరషమన శఽఴహేాంచినలసడు 
వౄీషరియే.  
 

శఽఴహేఱల ‘అదావయక శఽఴహే’, ‘శదావయక శఽఴహే’ అని ర ాండు దఴఱునానయ. అదావయకశఽఴహేఱల బగ్ళాంత్ణడు 
భుాందగస 24 త్త్వభుఱన శఽఴహేాంఙాడు. అవి – రకఽతి, భషత్, అషాంకసయభు, ాంచత్నామత్రఱు (ఴఫద , 
శయశ, యూ, యశ, గ్ాంధభుఱు), ాంచబూత్భుఱు (ఆకసఴాం, లసముళు, తీజ్శస, నీయభ, బూమి), ఐద 
కరేమాందిరమభుఱు (ఙీత్ణఱు, కసలుళ, నాఱుక, గ్ుదభు, జ్ననాాంగ్భు), ఐద జ్వో నేాందిరమభుఱు (ఙిళుఱు, 
కననఱు, భుకుు, నోయభ, చయమభు) భరిము భనశస. అనాంత్యాం ఆమన చత్ణయభమఖ్ ఫరషమన 
శఽఴహేాంఙాడు. ఆమనే ఫరషమకు అాంత్రసయమియ ై శఽఴహేకసయయభున అగిాంఙాడు. అనాంత్యాం చత్ణయభమఖ్ ఫరషమ 
దావరస శదావయకశఽఴహే వెసగిాంది. 
 

వౄీ ఴాంకయభఱ లసయఖ్య – శయవశయ జ్గ్త్ః రశవితా శవితా. శకఱ జ్గ్త్ణో నకు జ్నమనిచిచనలసడు శవిత్. 
 

వౄీ ఫఱదీళ విదాయబూవణ ‘శ-హతా’ అనే నుసఠసనిన  గ్శీ ాంఙాయభ. భరిము ‘శ’, ‘హతా’ అనేలసనిని ర ాండు 
నాభభుఱుగస రిగ్ణిాంఙాయభ. ఆమన ‘హతా’ అనే నాభభునకు ఙిహన లసయఖ్య ఇాంచమిాంచగస వౄీ 
బట్లే ఱు ‘శవితా’ నాభభునకు ఙిహన లసయఖ్య (త్ాండిర)తో శరినుత త్ణాంది. త్యభలసతి నాభభు ‘రహతాభషః’ 
(అనగస తాత్) గ్నక ఈ నాభభున ‘శహతా’గస త్రశకుాంటే్ అనవమాం ఫాగ్ుాంట్లాంది కసళచచన. తీవసమ్ 
జ్నకతావత్ హతా. అాందరికీ త్ాండిర గ్నక హత్. 
 

వౄీ అనాంత్కఽవుళసవహో ర 94ళ ళలో కభుఱలని నాభభున ‘శహతా’ గస గ్శీ ాంఙాయభ. 
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970. రహతాభషః 
ఫరషమదీళునికత త్ాండిర. 

ఒాం హరతాభవేమ నభః 
 

నుస - యక్షణే. హత్ఽ - త్ాండిర. హతాభష - తాత్.  
ర-హతాభష – తాత్కు ూరీవకుడు. హతాభశనీాభహ హతా రహతాభషః. 
 

వౄీ బట్లే ఱ లసయఖ్య – ఫరషమదీళుడు రజ్వత్ణఱన శఽఴహేాంఙిన. ఆ రజ్వత్ణఱు రజ్ఱ ఉత్తోికత 
కసయణభమాయయభ. కనక ఫరషమదీళుని హతాభషృడు (తాత్) అాంట్ాయభ. ఆ చత్ణయభమఖ్ ఫరషమదీళునికత 
త్ాండిరయ ైనలసడు రహతాభషృడు. 
 

వౄీ శత్యశాంధ త్రయి – ఱలక హత్ాణామ్ భరీఙాయదనీామ్ హతా హతాభషః చత్ణయభమఖ్ః, త్శయ హత్ఽతావత్ 
రహతాభషః.  
 

వౄీ నభామఱవవయభ అనేక శాందరసుఱఱల బగ్ళాంత్ణడు ఫరషమన శఽఴహేాంచి, అత్నిదావరస త్కతున శఽఴహేని 
కసవిాంచినట్లో  ేరొునానయభ. 
 

వౄీ ఴాంకయభఱ లసయఖ్య – హతాభషశయ ఫరషమణోऽహ హతా ఇతి రహతాభషః. హతాభషృడైిన ఫరషమకు 
హత్య ైనాందన బగ్ళాంత్ణడు రహతాభషృడు. 
 

ఇక వివిధ లసయఖ్ాయనకయోఱ ల ైవిధాయనిన గ్భనిాంచడానికత ఇకుడ వౄీ యఘునాధ త్రయి లసయఖ్యన చడళచచన. 
రన్ తాభమతి షనోి చ ఇతి రహతాభషః. రన్ మిధాయజ్వో నాద ియూ నుసళత్ః అశరసన్ తాభమతి 
షనోి చ ఇతి రహ-తాభ-షః. మిధాయజ్వో నఱు, నుసుఱు అయన అశయభఱన ళధిాంచి లసరిని అాంధకసయాంఱల 
డలేవేలసడు రహతాభషృడు. 
 

971. మజో్ః 
మజో్శవయూుడు, జ్మజో్మ ైనలసడు. 

ఒాం మజ్వో మ నభః 
 

48ళ ళలో కభు. 446ళ నాభభు. మజో్ః – మజో్ ఇజ్ఞయ భశజే్యఴచ కతీ్ణః శత్రాం శతాాం గ్తిః  
104ళ ళలో కభు. 971ళ నాభభు. మజో్ః – మజ్ఞో  మజో్తియయజ్వవ మజ్వో ాంగో మజో్లసషనః 
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మజ్ - దీళూజ్ శాంగ్తి కసయణ మజ్న దానేవణ. మజ్నమ్ మజో్ః. మ ఇజ్యే శ మజో్ః. మజ్నోి మత్ర ఇతి 
మజో్ః. ఇజ్యత ీఅననే ఇతి మజో్ః వెసధనమ్. శభరిాంచనది, ూజాంఫడులసడు, శభరిాంచ ళశో ళు  
ఱేదా వెసధనభు, ఇళనీన  మజో్భుఱే. 
 

ఫరవేమయణమ్ ఫరషమషవిః ఫరవేమగనన ఫరషమణాషృత్మ్ 

ఫరశ్మమళతనీ గ్ాంత్ళయమ్ ఫరషమకయమ శభాధనిా – గీత్ 4.24 

మజో్కసయయభుఱాంద ఉముకోభగ్ు శర లసది వెసధనభుఱు ఫరషమభు. షోభభు ఙీమఫడు దరళయభు 
ఫరషమభు. అగినము ఫరషమభు. మజో్భునాచరిాంచ కయోము ఫరషమభు. షళన కతమీము ఫరషమభు. ఈ 
ఫరషమకయమమాంద వహిత్ణడైిముాండు యగిదావరస ను ాందదగిన మజో్పఱభు కూడ ఫరషమమే. 
 

వౄీ బట్లే ఱ లసయఖ్య –  

48ళ ళలో కభు. 446ళ నాభభు. మజో్ః – మజో్ః త్త్ వెసధనః, త్త్ పఱాళధితవీన రతినుసదతి్ః, అతో మజో్ః. 
మజో్భు, మజో్వెసధనభు, మజో్పఱభు కూడ అయనాందన బగ్లసనడు మజో్భు.  
 

మజ్ఞో  ల  ైవివణు ః – తైితో్రీమ శాంశ త్ 

 

త్త్ఴచ ఇజ్య ఆషృతిరసద వరస నుత ఴహతావేో  షవియభుజ్ః 
ళఽఴేే ః కసయణతామ్ మానోి బూతానామ్ వహిత్య ేునః – వివణు ురసణభు 2.8.101 
మజో్భుఱఱల శభరిాంచిన షవిశసఱన వవకరిాంచిన దీళత్ఱు రజ్ఱ నుత వణ కొయకు ళయషభుఱు 
కురిహాంచచనానయభ. 
 

అషాం కతీ్ణ యషాం మజో్ః శవధాష భషభౌవధమ్ 

భాంతోర ऽష భషమలేసజ్య భషభగనియషాం షృత్మ్ – గీత్ 9.16 

నేనే కతీ్ణళున. నేనే మజో్భున. శవధమున నేనే. ఒవధఱు నేనే. నేనే భాంత్రభున. నేనే ఘఽత్భున. 
నేనే అగినని. షోభయూకతమీమున నేనే. 
 

అషాం శ  శయవమజ్వో నాాం భోకసో  చ రబురేళ చ 

న త్ణ భాభభజ్వనాంతి త్తీో వనాత్ఴచయళాంతి తీ – గీత్ 9.24 

ఏఱనన శకఱ మజో్భుఱకు భోకోన, వెసవమిని కూడ నేనే. లసయభ నా యమేఴవయ త్త్వభున ఎరాంగ్యభ. 
కసళున త్నభగ్ుదయభ. అనగస ునయజనమన ను ాందదయభ. 
 

రశో త్ (971ళ) నాభభు. మజో్ః – వెసవరసధన ధయమ శభఽదిధ  రకిసో నామ్ త్దరిినామ్ శవమమళే మజో్ః. 
బగ్ళాంత్ణని కోయభకొని ఆమనన ఆరసధిాంచడానికత త్గిన అళకసఴభు (శాంభాయభుఱు, ధనభు ళాంటి్వి) 
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ఱేనిలసరికత, లసయభ కేళఱాం బగ్ళనానభ జ్భు ఙీవోే ఙాఱు, లసరికత తానే మజో్భయేయలసడు. అనగస 
నాభజ్మే మజో్భగ్ున. 
 

భషరీషణాాం బఽగ్ుయషాం గరిసభవేమయకభక్షయమ్ 

మజ్వో నాాం జ్మజ్ఞో వహమ వెసి ళరసణాాం శ భాఱమః – గ్త్ 10.25 
భషయభష ఱఱల బఽగ్ుళున నేన. ఴఫదభుఱఱల ఏకసక్షయభున అనగస ఒాంకసయభున నేన. మజో్భుఱాంద 
జ్మజో్భున నేన. వెసి ళయభుఱఱల శ భాఱమభున నేన. 
 

వౄీ లేలుకుుడి కఽవున్ – ఇాంత్కుభుాంద ఙిహన ‘శోజషవః’, ‘శ తోధాః’ ళాంటి్ భరికొనిన నాభభుఱు కూడా 
మజో్భునకు శాంఫాంధిాంచినలే కసని అవి మజో్భుఱు ఙీవే ఴకతో వెసభయధయభుఱు కఱలసరికత బగ్ళాంత్ణడు ఎఱా 
తోడుాంట్ాడో విళరివెసో య. కసని ఈ శాందయుాంఱల ళఙీచ మజో్ శాంఫాంధిత్ నాభభుఱు వెసభానయఱకు, అనగస 
విధిముకోాంగస మజ్వో ఱు ఙీమఱేనిలసరికత, బగ్ళాంత్ణడీ తోడు అని విళరివెసో య. 
 

వౄీ లసవహవఠ  – ఏళాం చ ముజ్యత ీశాంగ్భయత ీదమీత ీచ మవెసమ ఇతి నానారోి  మజో్ ఴఫద ః. ఎళరిన ైతీ భనాం 
ఆరసధివెసో మో, ఎళరిక ైతీ శభశో కయమఱు అరిాంఫడతాయ, ఆమన మజో్భు. భనాం ఆత్మరతికోశాం 
కయమఱు ఙీవెసో భు. అనిన ఆత్మఱకూ అాంత్రసయమియ ైన బగ్ళాంత్ణడు అనినాంటి్నీ గ్శీ వెసో డు. 
 

వౄీ ఴాంకయభఱ లసయఖ్య –  

వౄీ ఴాంకయభఱ లసయఖ్యఱకు అనేక నుసఠసఱునానయ. 
 

48ళ ళలో కాంఱలని ‘మజో్ః’ –  

శయవ మజో్ శవయూతావత్ మజో్ః. అనిన మజో్భుఱు బగ్ళాంత్ణని శవయూభుఱే. 
శరవేవసమ్ దలీసనామ్ త్ణఴహే కసయకో మజో్ ఆకసరణే రళయో ఇతి లస. దీళత్ఱన త్ఽహోయచడానికత బగ్ళాంత్ణడీ 
మజో్శవయూుడమాయడు. 
 

104ళ ళలో కాంఱలని ‘మజో్ః’ –  

మజో్ శవయూతావత్ మజో్ః. మజో్ శవయూుడు. 
మజ్వో త్మనా మజో్ః. మజో్మే ఆత్మగస గ్ఱలసడు. 
శాంగ్ాంతా మజో్ః.  
 

వౄీ రసధాకఽవుళసవహో ర – ‘మజ్’ - శాంగ్తి - శాంఫాంధిాంచిన. జీళుఱయొకు కయమఱకు, లసనికత త్గ్ు పఱభుఱకు 
త్గ్ు శాంఫాంధభు కలిగిాంచలసడు మజో్భు. 
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వౄీ ఫఱదీళ విదాయబూవణ – 48ళ ళలో కభుఱలని ‘మజో్ః’ – యభచి తానయమ్ ఆకూతాయమ్ మజో్నాభ 
ఆవియూుత్తావత్ మజో్ః. యభచి, ఆకూత్ణఱకు ‘మజో్ః’ అనే ేయభతో జ్నిమాంచిన బగ్లసనడు ‘మజో్ః’. 
 

వౄీ యఘునాధ త్రయి 48ళ ళలో కభుఱల ‘మజో్ఇజ్యః’ అనే క నాభభుగస రిగ్ణిాంఙాయభ. మజ్ేో ఇజ్యః శో త్యః 
ూజ్యః ఇతి మజో్ఇజ్యః. మజో్భుఱఱల ూజాంఫడులసడు ‘మజో్ఇజ్యః’. 
  

వౄీ చినమమానాంద – ఱలకాం క్షేభానిన ఆవృాంచి, నియమఱమ ైన భనశసతో, అాంకతత్భాళాంతో, శయభవఱ శషకసయాంతో 
ఆచరిాంఙీదీ మజో్భు. అఱాాంటి్ కసయయాం జ్రిగేఙోట్ వౄీభనానరసమణుడు వహిత్ణడైిముాంట్ాడు. కనక ఆమన 
మజో్భు. 
 

972. మజో్తిః 
మజో్భునకు రబుళు. పఱరదాత్. మజో్భున యక్షిాంఙీలసడు. 

ఒాం మజో్త్య ేనభః 
 

నుస - యక్షణే - యక్షిాంచట్, నుసలిాంచట్. తి - రబుళు. 
 

వౄీ బట్లే ఱ లసయఖ్య – శయవమజో్ పఱరదః మజో్తిః. శకఱ మజో్భుఱకు త్గ్ు పఱభుఱనిఙీచలసడు. 
 

అషాం శ  శయవమజ్వో నాాం భోకసో  చ రబురళే చ (గీత్ 9.24). శకఱ మజో్భుఱకు భోకోన, వెసవమిని కూడ నేనే. 
 

వౄీ ఴాంకయభఱ లసయఖ్య – మజ్వో నామ్ నుసతా వెసవమీ లస మజో్తిః. శకఱ మజో్భుఱకు రబుళు భరిము 
యక్షకుడు మజో్తి. వౄీ ఴాంకయభఱు  ైనఙిహన గీతాళలో కభు (9.24)న ఉదాషరిాంఙాయభ. 
 

వౄీ లసవహవఠ  – శవమాం మజో్యూనుత  మజ్నీయ మజో్వెసధనమ్ చ బగ్లసన్ మజో్ాం నుసత్రత్యతో మజో్తిః. 
బగ్ళాంత్ణడు శవమభుగస మజో్శవయూుడు. మజో్భుఱదావరస ఆరసధిాంఫడులసడు. భరిము ఆమనే 
మజో్భుఱు ఙీము వెసధనభు, మజో్భుఱకు యక్షకుడు. కనక ఆమన మజో్తి.  
 

గీతా ళలో కభు (9.16)ఱల ఇదీ వివమభుననది. 
అషాం కతీ్ణ యషాం మజో్ః శవధాష భషభౌవధమ్ 

భాంతోర ऽష భషమలేసజ్య భషభగనియషాం షృత్మ్ – గీత్ 9.16 

నేనే కతీ్ణళున. నేనే మజో్భున. శవధమున నేనే. ఒవధఱు నేనే. నేనే భాంత్రభున. నేనే ఘఽత్భున. 
నేనే అగినని. షోభయూకతమీమున నేనే. 
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104ళ ళలో కభు - 11 ళ ేజీ 

వౄీ చినమమానాంద ‘మజో్భు’న ఇాంత్కుభాందఱాగసనే విశోఽత్ాంగస అనవయాంఙాయభ. అాంకతత్భాళాంతో, 
యశయ శషకసయాంతో, ఱలకక్షేభాం కొరకు ఙీవే అనిన కసరసయఱకు బగ్ళాంత్ణడీ భోకో.  
గీత్ 3ళ అధాయమాంఱల ఈ భాళాం శచిాంఫడిాంది. 
మజ్వో రసి త్ కయమణోऽనయత్ర ఱలకోऽమాం కయమఫాంధనః 
త్దయిాం కయమ కనాంతీమ భుకోశాంగ్ః శభాచయ – గీత్ 3.9 

ఒ అయభజ న! మజో్భు కొయకు ఙీమఫడు కయమఱఱల గసక ఇత్య కయమఱమాంద నిభగ్ునఱగ్ుట్ళఱన 
భనవణయఱు కయమఫాంధభుఱఱల చికుుడుదయభ. కనక నీళు ఆశకతోయశ త్ణడల ై మజ్వో యిమే కయోళయకయమఱన 
చకుగస ఆచరిాంుభు. 
 

మజో్భనగస వేలసభాళాంతో, అాంకతత్ త్వాంతో ఙీవే ఏదైినా వెసాంఘ క, వెసభాజక, జ్వత్రమ, ళయకతోగ్త్ కసయయభు. 
 

973. మజ్వవ 
మజో్భున ఙీములసడు. 

ఒాం మజ్వన ేనభః 
 

నుసణిని శత్రభు (3.2.103) రకసయభు ‘మజ్వవ’ అనే దభు బూత్కసఱభునకు (అనగస మజో్భు ూరిో 
ఙీవహనలసనికత) ళరిోాంచన. కసని బగ్లసననకు బూత్, బవివయత్, ళయోభాన కసఱరిమిత్ణఱు ఱేళు. 
 

విఴవనిరసమణ యూణే త్దయి వెసధన శాంనుసదన యూణే చ మజ్ేోన ైవేలసన్ మజ్తీ, మక్షమతి ఇతి లస శ 
మజ్వవ వివణు ః. విఴవభున శఽజాంచట్, దానిని నుత ఴహాంచట్ అనే నఱ యూాంఱల మజో్భున ఙీవహనలసడు, 
మజో్భు ఙీముచననలసడు భరిము ఇాంకభుాంద మజో్భు ఙీములసడు అయన వివణు లే మజ్వ. 
 

వౄీ బట్లే ఱ లసయఖ్య – అఴకోాం త్ణ శవమాం మవసే  త్ాం మజ్వేతి రచక్షతీ. త్న ఆరసధనాయూమ ైన మజో్భున 
ఙీమజ్వఱని అఴకుో ఱకోశాం తానే శవమాంగస మజో్భు ఙీములసడు, మజో్భు ఙీము మజ్భాని. ఇాందకు 
వౄీ బట్లే ఱు భవేభాయత్ాంఱలని కఽవణు ని భాట్ఱన ఉదాషరిాంఙాయభ. 
తీవసాం త్ణ ళనామ అషాం నిత్యమళే ముధఴిహఠ య 

ఉభ ేశాంధయీ అనతివసఠ మి శ  అశుననమ్ త్ద్రత్ాం భభ 

ఒ ముధిఴహఠ రస! అనదినాం దైినిక కసరసయఱు ఆచరిాంఱేనిలసరి నుసభుఱన తొఱగిాంచడాం కోశాం నేన ఉబమ 
శాంధయఱమాందన మజో్భు ఙీముచనానన. ఇది నా ళరత్భు. 
 

వౄీభద్ వౄీభువుమ్ ఆాండళన్ – ఈ ళలో కభు యమ ైకసాంత్ణఱకు, అనగస ఏలో ల ైకఱాయఱకసయణాంగస నిత్యకయమఱు 
ఆచరిాంజ్వఱని లసరికోశాం ళరిోశో ాంది. కనక ఴకతో కలిగినలసయభ నిత్యకయమఱన అఴదీధ  ఙీమరసద. 
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104ళ ళలో కభు - 12 ళ ేజీ 

వౄీ ఫఱదీళ విదాయబూవణ ఙిహన లసయఖ్య కూడా వౄీ బట్లే ఱ లసయఖ్యతో శరినుత త్ణాంది. అఴకోమ్ అకతాంచనమ్ 
ఆవిఴయ త్త్ త్దారసధనమ్ నిళయోమన్ శవమమేళ మజ్వవ. 
 

వౄీ ఴాంకయభఱ లసయఖ్య – మజ్భానాత్మనా తివఠన్ మజ్వవ. మజో్భుఱనినాంటి్కీ తానే మజ్భాని అయనలసడు 
మజ్వ. ఇకుడ మజ్భాని అనగస మజో్భునకు రబుళు. మజో్భున ఆచరిాంచలసడు. ఇాందకు 
వౄ ీఴాంకయభఱు గీత్ (9.24)నాండి ఉదాషరిాంఙాయభ. అషాం శ  శయవమజ్వో నాాం భోకసో  చ రబురళే చ. శకఱ 
మజో్భుఱకు భోకోన, వెసవమిని కూడ నేనే. 
 

వౄీ చినమమానాంద – బగ్ళాంత్ణడు శకఱ కసయయభుఱున ఱలకళరమీశస కొరకు ఆచరిాంచన. అదియే 
నిజ్మ ైన మజో్భు. ఇఱా లేదోకోవిధఱ రకసయాం మజో్భు ఙీములసడు మజ్వ. 
 

వౄీ కఽవుదతో్ బయదావజ్ ‘మజ్’ అనగస ‘దానభు ఙీముట్, ఇచచట్’ అనే అయిాంఱల లసయఖ్ాయనిాంఙాయభ. మజ్ - 
దీళూజ్వ శాంగ్తి కయణ మజ్న దానేవణ. మజ్త ీదతీో  ళరసన్ బకేోబయ ఇతి మజ్వవ. బకుో ఱకు ళయభుఱన 
ఇచచలసడు మజ్వ. 
 

974. మజ్వో ాంగ్ః 
- శభయభధ ఱెైన బకుో ఱు ఆచరిాంఙీ మజ్వో ఱనీన ఆమన ఙీవే మజో్ాంఱలని భాగ్భుఱు, భరిమున ఆమనన 
అాందకునే వెసధనభుఱు. 
- ూజ్యనీమభుఱెైన దిళయ అళమళభుఱు కలిగినలసడు. 
- వౄీళరసవేళతాయభుఱల ఆమన ఴరీయభాగ్భుఱనీన మజ్ఞో కయణభుఱన శచిాంచన. అనగస ఆమన 
మజో్శవయూుడు. 
- మజో్భునకు అళుశయమ ైనళనీన శభకూరేఱా ఙీవేలసడు. భరిము మజో్షళయభుఱన వవకరిాంచలసడు. 
భరిము మజో్భుదావరస ఱభాంచలసడు. 

ఒాం మజ్వో ాంగసమ నభః 
 

‘మజో్’ దభునకు విళయణ ఇాంత్కుభుాంద ఙిఫడిాంది. మజ్ - దీళూజ్ శాంగ్తి కసయణ మజ్న 
దానేవణ. శభరిాంచనది, ూజాంఫడులసడు, శభరిాంచ ళశో ళు  ఱేదా వెసధనభు, ఇళనీన  మజో్భుఱే. 
‘అాంగ’ అనగస ల లుళట్ - అనే ధాత్ణళునాండి ‘అాంగ్’ దభు ళచచన. దీనికత అళమళభు, భాగ్భు, 
ఉకయణభు అనే అరసి ఱునానయ. 
 

వౄీ బట్లే ఱ లసయఖ్య – శభరసధ న్ అనఴహఠ త్భహ మజ్వో ాంత్యమ్ అశయ ళరవబూత్మ్ ఇతి మజ్వో ాంగ్ః. ఴకతోభాంత్ణఱు 
ఆచరిాంఙీ మజ్వో ఱనీన తాన ఙీవే కసరసయనికత (మజ్వో నికత) భాగ్భుఱుగస ఉాండీఱా ఙీవేలసడు. అనగస భనాం ఙీవే 
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శభశో మజో్భుఱూ బగ్ళాంత్ణని మజో్భునకు ఱలఫడి ఉాంట్ాయ. భరిము అళనీన బగ్ళాంత్ణని 
ను ాందడానికత వెసధనభుఱు. 
 

వౄీభద్ వౄీభువుమ్ ఆాండళన్ – మజో్మ్ అాంగ్మ్ అశయ ఇతి మజ్వో ాంగ్ః. భనాం ఙీవే బగ్ళదారసధన ళాంటి్ 
శభశో మజ్వో ఱు ఆమనకు శభరిాంచడానికత, త్దావరస ఆమనన ను ాందడానికత వెసధనభుఱు. అనినాంటి్కీ 
అాంతిభ ఱక్షయభు వౄీభనానరసమణుడీ. 
 

వౄీ కఽవుదతో్ బయదావజ్ – మజ్వో ని ూజ్నీమాని అాంగసని చయణాద ిభశోకసాంతాని మశయ ఇతి మజ్వో ాంగ్ః. 
బగ్ళాంత్ణని నుసదదమభుఱనాండి దిళయవృయశసళయకు శభశో అాంగ్భుఱు ూజ్నీమభుఱెైన 
దిలసయాంగ్భుఱు గ్నక ఆమన మజ్వో ాంగ్ుడు. 
 

వౄీఴాంకయభఱ లసయఖ్య – వౄీ ఴాంకయభఱు ఈ నాభభున వౄీళరసవేళతాయభు యాంగస లసయఖ్ాయనిాంఙాయభ. మజో్ 
అాంగసని మశయ ఇతి ళరసషభూరిోః మజ్వో ాంగ్ః. వౄీళరసషభూరిో ఴరీయభాగ్భుఱనీన మజో్భాగ్భుఱుగస 
ళరిుాంఫడినవి. వౄీ ఴాంకయభఱు ఇాందకు షరిళాంఴభు (3.34 - 3.41)నాండి ఉదాషరిాంఙాయభ. వౄీ భదాుగ్ళత్భు 
(3.13.34-39)ఱల కూడా ఈ ళయున ఉననది. వివణు ురసణాంఱల ఈ ళయున ఉననది. 
 

వౄీమజో్ళరసషభూరిోకత లేదభుఱే నుసదభుఱుగస, మూభుఱు దాంవేరఱుగస, కతీ్ణలే షశోభుగ్న, 
చమనభు భుఖ్భుగ్న, అగిన జషవగ్న, దయుఱు రోభభుఱుగ్న, ఫరషమ వృయశసగ్న, 
అషో రసత్రభుఱు నక్షత్రభుఱుగసన, లేదాాంగ్భుఱు కరసు బయణభుఱుగ్న, నావహక శర కుుగ్న, భుట్టేయే 
ఴళీణభుగ్న, వెసభగసనమే అయభుగ్న షరిళాంఴభునాంద భనోషయభుగ్ ళరిుాంఫడిముననాందన 
వౄషీరి ‘మజ్వో ాంగ్ః’ అని బజాంఫడుచనానడు (వౄీ  భమరసజు రసజ్వరసళు యచననాండి). 
 

వౄీ లసవహవఠ  – ఇజ్యత ీమః, ఇజ్యత ీయేన, ఇజ్యత ీమవ మై, ఇజ్యత ీమత్ర లస ఇతి మజ్నీమః, మజ్న వెసధనమ్ 
షవిరసద,ి మజ్న శాంరదామమ్ ఉదీదళల, మజ్న శిఱాధకిమ్ చ శయవమ్ మజో్ ఴఫేదన గ్ఽశతీ్మ్ బళతి. క 
మజో్భునకు శాంఫాంధిాంచినళనీన ‘మజో్భు’ అనళచచన. ఎళరికోశాం మజో్భు ఙీశో నానమో ఆమన, 
ఎళయభ మజో్ాం ఙీశో నానడో అత్న, మజో్భుయొకు ఉదీదఴయభు, మజో్భు ఙీవే శిఱభు, మజో్భునాంద 
లసడీ వెసధనభుఱు (న యయ ళాంటి్వి) – వీట్నినాంటి్నీ ‘మజో్’ ఴఫదభు దావరస శచిాంళచచన.  కనక 
‘మజ్వో ాంగ్ుడు’ అనగస ఇళనీన శభకూరేఱా ఙీవేలసడు. మజో్భుఱల అరిాంచినలసనిని వవకరిాంఙీలసడు 
(శవమాం మజ్నయ మజో్యూః శన్ మజో్ యూనుసణ ిషవిరసదనీి మజో్శిఱాం గ్తావ నుసర నుత నతి ఇతి 
మజ్వో ాంగ్ః), భరిము మజో్భుదావరస ఱభాంఙీలసడు (మజ్ేో అాంగ్నమ్ - గ్తిః మశయ, శ మజ్వో ాంగ్ః, మజ్ ్ో ః - 
మజ్న కయమభః అాంగ్ః - నుసర హో ః మశయ శ మజ్వో ాంగ్ః). 
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వౄీ లసవహవఠ  ఙిహన భరొక అయిభు – ‘అాంగ్భు’  అనగస భాగ్భు. మజో్భుఱల లసడీ అనినాంటి్కీ (అనగస 
ఫరషమ, షో త్, అధవయభయ, షవిశస ళాంటి్లసనికత) అాంత్రసయమి అయనాందన బగ్ళాంత్ణడు మజ్వో ాంగ్ుడు. 
 

 

వౄీభదాుగ్ళత్భు. త్ఽత్రమ శుాంధభు  
వౄీ ఏఱూచర ినారసమణరసళు, డా. ఆఙాయయ జ్ఞశయఱ శయయరకసఴరసళుఱ యచనఱనాండ ిశాంగీ్శ ాంచినద.ి 
 

వౄీళరసవేళతాయ ళయున 

 

బగ్లసనని ధాయనాం ఙీశో నన ఫరషమ భుకుు యాంధరా ఱనాండి అాంగ్ువఠభాత్రాం రభాణాంకఱ ళరసషాం కట్ి ల ఱుళడి 
క్షణాంఱల భవేగ్జ్భాంత్యయాంది. ఫరషమ, భరీఙాయదఱు అఙిచయభళాందగస ఆ ళరసషాం కొాండాంత్  రిగి ఫఽషదర నుసనిన 
ధరిాంచిాంది. ఆ శకయాం దికుుఱు భారోరోగేట్ట్లో  ఘుయభు రిాంచిాంది. ఆ ధవని విని జ్నఱలక త్నుత ఱలక శత్యఱలక లసశఱు 
ఋగ్యజువెససభ భాంతరా ఱతో ఆ భామాళరసషభూరోియ ైన బగ్ళాంత్ణని రశో తిాంఙాయభ. ఆ శో త్ణఱకు త్న శాంతోవసనిన 
తిలిమజ్ేశో ననట్లో గస ఆ లేదభూరోి త్ఱ ాంకతాంచి, ఘుయభు రిాంచి, తోక య తోి, శట్ఱు విదిలిచ, రోభాఱు నిగ్ుడిాంచి, 
నిాంగి ైక గ్వహ, కసలిగిటే్ఱతో జ్ఱదభాండఱానిన త్నిన, తిఱోని కోయఱని తిరుత్ , భూతి భుట్టేతో లసశనఱానత్  
జ్ఱగ్యుాంఱలనికత రలేవృాంచిాంది. ఆ భషో తాతానికత వెసగ్యజ్ఱాం నుసమఱుగస విడఫారిాంది. ఆ భవేళరసషాం 
వెసగ్రసాంత్ాంఱల ఉనన బూమిని నిజ్ దవసే ర గీ్ాంతో  ైక తోి, యవెసత్ఱాంనాండి ల లికత రసవెసగిాంది. అుడు అడడాం ళచిచన 
శ యణాయక్షుడనే దిైత్ణయని ఆ ళరసషభూరోి చకీాంతో తిగ్ట్ారసచడు. ఆ వౄీమజో్ళరసషభూరోిని ఫరవేమదఱు బకతోఴదీధఱతో 
ఇఱా శననతిాంఙాయభ. 
 

దళీ! జత్, జత్ాం త ీయమఴేవయ! 
 జత్ మజో్భాళన! వీుతిఴరయీ! 
మనచ గసయణ శకరసకసయభడగ్ు నీకు 
 నతిబకతో మొుక ుదభమయ, ళయద! 
బళదమీ రోభకూభుఱాంద లీనాంఫు 
 ఱెమైుాండు నాంఫుధ, ఱట్ిే  మధవ 
రసత్మకమ  ైత్నరసయభ నీ యూాంఫు 
 గసనాంగ్రసద దవుయమయభఱ 

కట్ిే  నీకు ఫరణాభాంఫు నాచరిాంత్ణ 
భఖిఱ జ్గ్దకీకరీిో ! దమానళరిో 
బళయ ఙారతి్ర! ాంకజ్త్రనతే్ర! 
చియ వుభాకసయ! యాందరిస చితో్ఙోయ! 
 

దీలస! చయమాంఱల శకఱ లేదాఱు, రోభాఱమాంద ఫరిహశసఱు, నీ కననఱమాంద నేయ, నీ నాఱుగ  నుసదాఱఱలన ఫరషమ, 
షో త్, ఉదాగ త్, అధయభవఱనఫడీలసయభ ఙీవే మజో్కయమఱు, భుట్టేమాంద శర కుు, నావహకమాంద శర ళభు, ఉదయాంఱల 
నుసత్ర, ఙిళుఱు నోయభ అనే యాంధరభుఱమాంద చభశ నుసర వృీత్భుఱు, కాంఠభాంద ఇఴహఠ తిరకభు, నాఱుకమాంద 
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రళయగయభు, నీ నభఱుట్మాంద అగినషో త్రభుఱు, చమనభుఱు కదా! అళశయమ ైనుడిఱో నీళు ఆవియువిాంచట్ 
త్రక్షణీమ ఇఴహఠమగ్ున. 
 

నీ కోయఱు నుసర మణీమాం అనే దీక్షానాంత్య ఇఴహఠ , దమనీమాం అనే శభాో ఇఴహఠ  అళుతాయ. నీ రేత్మే వెత భాం. నీ 
అళవెసి నాం నుసర త్శసళనాం ముదఱెైనవి. నీ చయమాం, భాాంశాం ముదఱెైన శోధాత్ణళుఱు అగినవతే భ, ఉకియ, వత డవృ, 
లసజ్ేమ, అతిరసత్ర, అనుత రసయమభుఱనే శోశాంవెసి  భేదభుఱు. దావదఴ యూమ ైన అనేక మజో్శభూవేఱు అయన 
శయవశతార ఱు నీ ఴరీయశాంధఱళుతాయ. వెత భశశ త్ వెత భయశ త్భుఱెైన మజో్కీత్ణళుఱు అనీన నీలే. నీళు 
మజో్ఫాంధనాదఱఙీత్ రకసవృశో  ఉాంట్ాళు. 
శజ్జనఱ షఽదమాం అనే నీట్ిడిమఱల దిగిఉనన ఒ శకయవెసదఽఴయభు కలిగినలసడా! ఒ బూయభణా! ఒ ఱక్షమమత్ర! 
దీలోతో్భా! నీళు నాఱుగ లేదాఱు భూరోీబవిాంచినలసడివి. నీ తిఱోని కోయ ైన ఉనన బూమి కుఱయవత్ాంయొకు రకసవృాంఙీ 
వృఖ్యాం ై త్గ్ుఱుకొనిమునన మేఘాంళఱె రకసవృవెతో ాంది. అధికమ ైన వెసి ళయజ్ాంగ్మ ైన ఈ బూచకసీ నిన ఉదధ రిాంచ. ఈ 
తిఱోని కోయచిళయ త్గిలిఉనన ఈ యవతాఱు, నదీనదాఱు, అయణాయఱతో కూడిమునన ఈ బూత్ఱాం, శయశసఱల భునిగి 
ఱేచిన గ్జ్రసజు దాంత్ాం చిళయ త్గ్ుఱుకొనన నఱోకఱుళళఱె ళలభఱుో త్ ాంది. 
 

దీలస! విళసవనికే జ్నకుడల ైన నీళు భాకు త్ాండిరఱాాంట్ిలసడళు. నీ తిన బూదీవి భాకు త్లోితో శభానాం. మీ 
ఇయభళుయకూ ఙీత్ణఱు జ్ఞడిాంచి మీ దమాభక్షన అరిధశో నానభు. నీ తీజ్వనిన ధరిాంచిన బూదీవి విత్రయ ై 
అఱరసయభచననది. నీవిుడు ధరొమదధయణ కసవిాంచి భాకు నిలసశవెసి నానిన కలిాంగ్ఱళని అరసి యభధ ఱమ ై ళచిచ ఙీరసభు. 
 

దీలస! నీళు యవెసత్ఱాంనాండి బూమిని ఉదధ రిాంచి కొనితిఙీచ లేల నీ మేని విదయభఱకు నీ శట్ోచచలిత్మ ైన జ్ఱకణాఱు 
వెత కత జ్నఱలక త్నుత ఱలక శత్యఱలక లసశఱమ ైన మేభాందయభూ విత్రరకఽత్ణఱభమాయభు. 
 

దీలస! నీ ఴకతో అనాంత్భశ మోేత్ాం. ఱలకభాంగ్ఱవనిన కలిగిాంచ. నీ యగ్భామఱల భునిగి శవయూజ్వో నానిన 
కోఱలయన భాకు అచిాంత్యభన నీ ఴకతోని గీ్శ ాంచి, నినన బజాంచడానికత త్గినాంత్ జ్వో నానిన అనగీ్శ ాంచ – అని 
ఫరవేమదఱు శో తిాంగస యమేఴవయభడు శాంరత్వెసవాంత్ణడిై త్న గోట్ిఱల ఉనన భునీనట్ిమాంద బూమిని నిలిహ 
అాంత్రిహత్ణడిైనాడు. 
 

విదరస! ఈ ళరసషచరిత్రన బకతోతో ఆకరిుాంచినలసరి షఽదమాాంత్యాంఱల రనానరోిషయభడిైన యమేఴవయభడు 
రశననడౌతాడు. 
 

975. మజో్లసషనః 
- మజో్భున శాంూయుాం ఙీవే అళకసఴాం కలిగిాంఙీలసడు. 
- మజో్భుఱకు త్గిన పఱభుఱన అాందజే్వేలసడు. 
- ూజ్నీముడైిన గ్యభడుని లసషనాంగస గ్ఱలసడు. 

ఒాం మజో్లసషనామ నభః 
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ళష - నుసర నే - మోముట్, త్రవహకొని ల లుళట్, రళశ ాంచట్. ‘ళష’ ధాత్ణళునాండి ‘లసషన’ అనే దాం 
ళచిచాంది. 
 

వౄీ బట్లే ఱ లసయఖ్య – తీవసమ్ బకతో ఴీదాధ  అధకిసయ దాననే మజో్మ్ లసషమతి ఇతి మజో్లసషనః. 
మజో్భుఱన ఆచరిాంఙీ కయోఱకు త్గిన బకతో, ఴీదధ , అధికసయభుఱన ఇచిచ లసయభ మజో్భుఱు ూరిోఙీవేఱా 
అనగ్శీ ాంఙీలసడు మజో్లసషనడు. 
 

ఇఱా ఇాంత్కుభుాంద నాభభుఱన – మజో్తిః, మజ్వవ, మజ్వో ాంగ్ః, మజో్లసషనః – చచినటో్యతీ 
బగ్లసనడు శవమాంగస మజో్భుఱు ఙీమగ్లిగినలసరికత త్త్పఱభుఱనిఙీచ మజో్తి. అఱా శవమాంగస 
మజో్భుఱనాచరిాంఱేని అఴకుో ఱ త్యపున తానే మజో్భుఱు ఙీము మజ్వ. మజో్భుఱదావరస ను ాందఫడు 
మజ్వో ాంగ్ుడు. మజో్భుఱు ఙీవేలసరికత అళుశయమ ైన ఴదీధ , ఴకతో, అధికసయభు ఇఙీచ మజో్లసషనడు. 
 

వౄీ ఴాంకయభఱ లసయఖ్య – పఱశేత్ణ బూతాన్ మజ్వో న్ లసషమతి ఇతి మజో్లసషనః. శత్పలితాఱన 
(ఱలకళరమీశసన) ఆవృాంచి ఙీవే మజో్భుఱన విజ్మళాంత్ాంగస శాంూయుభు ఙీయాంఙీలసడు 
మజో్లసషనడు.  
 

వౄీ  భమరసజు రసజ్వరసళు యచననాండి – పఱదామకాంఫుఱగ్ు మజో్భుఱే లసషనభుగస కలిగిముననాందన 
యభాత్మ ‘మజో్లసషనః’ మని కీరిోాంఫడిన. 
 

వౄీ కఽవుదతో్ బయదావజ్ ‘లసషన’ అనగస లసషనభు (ఫాండి, యధభు) అనే అయిాంఱల లసయఖ్ాయనిాంఙాయభ.  మజో్మ్ 
- ూజ్నీమమ్, లసషనమ్ - ల నైతయీ మశయ ఇతి మజో్లసషనః. ూజ్నీముడైిన ల ైనతీముడు 
(గ్యభత్మాంత్ణడు) లసషనభుగస కలిగినలసడు మజో్లసషనడు. 
 

 

 

(1) వీౄ నఽవహాంషన్ కఽవుభాఙార ిఆాంగో్ యచనకు ఇది తిఱుగ్ు అనలసదభు.  
(2) బగ్ళదీగ త్ ళలో కభుఱ తాత్యయభు గీతా రస్, గోయఖ్ూర్ రచయణనాండి.  
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మజ్ఞబఽద్మజ్ఞకఽద్మజీఞ మజ్ఞబుగ్మజ్ఞ స్సధనః |  
మజ్్ఞ ాంత్కఽద్మజ్ఞగ్ుషమభననభనానద్ ఏళ చ || (105) 

 
 
 

 

 

976. మజ్ఞ బఽత్ 

మజ్ఞభున విజ్మళాంత్ాంగస శాంూయుాం చేవే భాయభు ళశ ాంచలసడు (తుయవషణఱో ఏలైనా ఱోభుఱు 
ఉననటికీ) 

ఒాం మజ్ఞబఽతే నభః 
 

బఽ - తృత వణ ధాయణయః - తృత ఴహాంచట, ఆధాయభగ్ుట. మజ్ఞమ్ బిబరతో - ుష్సు తి, ధాయమతి ఇతి మజ్ఞబఽత్. 
మజ్ఞభునకు ఆధాయమ ైనలసడు. మజ్ఞభున చకకగస ూరతో చేయాంచేలసడు మజ్ఞబఽత్. 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసమఖ్మ – వికఱభహ మజ్ఞమ్ శవ-శభయణ ూరసు షృతిభామమ్ ుష్సు తి ఇతి మజ్ఞబఽత్.  
 

ూరసు షృతి శవశభఽతిభామాం విపఱాం మజ్ఞభుమత్ 

ుష్సు తి మజ్ఞబఽత్సస్సమత్ శతృసో ర ు  భనయ్తో్భః 
మజ్ఞభు చేవేటుడు ఏద ైనా ఱోాం జ్రతగతనటికీ, త్నన త్ఱచి ూరసు షృతి చ మమటాంచేత్, ఆ 
మజ్ఞాంయొకక పలిత్ాం ూరతోగస ఇచేేలసడు మజ్ఞబఽత్. ఈ నాభభు శతృసో క్షరీభహాభాంత్రభు. ఉతో్భమ ైనది. 
ఒాం మజ్ఞబఽతే నభః (శ్రీకెైళఱమస్సయధి). 
 

శ్రీ బటటు ఱు వీుతినాండి ఉదాషరతాంచాయ్. 
రభాదాత్ కుయవతామ్ కయభ రచమళత్మధవరేవణ మత్ 

శభయణాదళే త్దవిష్తు ః శాంూయుమ్ స్సమదితి వీుతిః 
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మజ్ఞతుయవషణఱో రభాద్ళళసత్ణో  ఏలైనా దో ష్సఱు శాంబవిాంచినటికీ, అవి వివణు శాంశభయణళఱన 
తొఱగతతృత య మాగ్భు శాంూయుాం అళుత్ణాంద్తు వీుతి చ ఫుత్ణననది. 
 

శ్రీ లేఱుకుకడి కఽవు న్ – మజ్ఞభు చేము ళమకతో ఏ కసయణాంచేత్నైనాగసతు అఴకుో డ ైనటోయతే, ఆ మజ్్ఞ తున 
చకకగస ూరతో చేయాంచే ‘భారసతున’ బగ్ళాంత్ణడే బరతస్సో డతు ‘బఽత్’ ద్ాంళఱో గ్శీ ాంచాలి. మజ్భాతు 
చేమళఱవహాంద్ఱాో , మజ్ఞాం చిళయ ూరసు షృతి శభమాంఱో, శ్రీకఽవు బగ్లసనతు తృసద్దాభఱన శభరతాంచి, 
భాంత్ర, త్ాంత్ర, విధి, విరసమస్సద్ఱఱోతు దో వభుఱన భతునాంచభతు లేడుకోలసలి. 
 

ూరసు షృతి శభమాంఱో ఠతాంచే కొతున భాంతరా ఱు – 

 

తృసర మశ్చేతాో  నమళషే్సతు త్ః కరసభనామత్భకసతు లై 
మాతు తషే్సమ్ అళషే్సణామ్ శ్రీకఽష్సు నశభయణమ్ యమ్ 

 

ఉచారసదళేనే కఽతాన్ అషయయభమా 
అచారసన్ ఇభాన్ శరసవన్ క్షభశవ ుయ్ష్త తో్భ 

 

ూరసు షృతిమ్ ఉతో్భమ్ జుషో తి, కయభమ్ ల ైూరసు షృతిః 
 

ఆవిరీీరతబః మత్తోన ఉనమ్ తేన ఉకతోమ్ విధభే 

 

శ్రీ ఴాంకయ్ఱ లసమఖ్మ – మజ్ఞమ్ బిబరతో తృసతి ఇతి మజ్ఞబఽత్. మజ్ఞబయోమున, మజ్ఞతృసఱకుడున 
యభాత్భయే మగ్ుటచేత్ ‘మజ్ఞబఽత్’ అన భాంగ్లలసచమడగ్ుచనానడు. ుణమరద్భుఱగ్ు 
మజ్ఞభుఱన జ్మరద్భుగస కొనస్సగతాంచలసడు యభాత్భయే (శ్రీ ెభభరసజు రసజ్్రసళు). 
 

శ్రీ రసధాకఽవు ళసవహో  ి– మజ్ఞభున జ్మరద్భుగస స్సగతాంచటకు ఏ మజ్ఞాంఱోనైనా షో త్, ఉదాీ త్, అధవయ్మడు, 
ఫరషభ అనే నఱుగ్ుయ్ ుర శ త్ణఱుాంటాయ్. ఫాగస ెద్ద  మజ్్ఞ ఱఱో 16భాంది ుర శ త్ణఱుాంటాయ్. 
 

శ్రీ చినభమానాంద్ ‘మజ్ఞభు’ అనగస ఱోకక్షేభాం కొయకు చేవే అతున నఱూ అనే అరసా తున కొనస్సగతాంచాయ్. 
స్సవయధాం ఱేకుాండా, అాంకతత్భాళాంతో, వేలసద్ఽకథాంతో చేవే అతున కసరసమఱన చకకగస చేయాంచేలసడు 
‘మజ్ఞబఽత్’. 
 

977. మజ్ఞ కఽత్ 

మజ్ఞభున శఽఴహుాంచినలసడు. 

ఒాం మజ్ఞకఽత ేనభః 
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శ్రీ ఴాంకయ్ఱు, శ్రీ బటటు ఱు కూడా ఈ నాభభునకు ‘ఱోక కఱయమణాయాభు మజ్ఞభున శఽఴహుాంచినలసడు’ అనే 
అరసా తున చ తృసయ్. 
 

 
శభుద్ర భధనాం. 1910 కసఱు చిత్రాం. వికీడమిానాండ.ి 

 

శ్రీ బటటు ఱ లసమఖ్మ – జ్గ్ద్ శ తామ మజ్ఞభాద ిశఽజ్తి ఇతి మజ్ఞకఽత్.  ఱోకక్షేభాం కొరకు మజ్ఞభున 
శఽఴహుాంచినలసడు మజ్ఞకఽత్. 
 

శషమజ్్ఞ ః రజ్్ః శఽష్సు ా ుర లసచ రజ్్తిః 
అనేన రశవివమధవమళే లోవహో ావు కసభధక్ – గీత్ 3.10 
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దేలసన్ భాళమతానేన త ేదలేస భాళమాంత్ణ ళః 
యశయాం భాళమాంత్ః ళేీమః యభలససయథ – గీత్ 3.11 
ఇష్సు న్ భోగసన్ శ  లో దేలస దాశమాంత ేమజ్ఞభావితాః – గీత్ 3.12 

కఱాదిమాంద్ ఫరషభదేళుడు మజ్ఞశశ త్భుగ్ రజ్ఱన శఽఴహుాంచి, ‘బౄయ్ ఈ మజ్ఞభుఱదావరస ళఽదిధ  
చ ాంద్డు. ఈ మజ్ఞభుఱు బౄకు కసభధేనళుళఱె కోరెకఱనఱో తీయ్ేన’ అతు ఱెకన. ‘ఈ మజ్ఞభుఱ 
దావరస బౄయ్ దేళత్ఱన త్ఽహో యచడు. భరతము  ఆ దేళత్ఱు  బృభుభఱన అనగ్శీ ాంత్ణయ్. తుస్సవయధ 
భాళభుతో బౄయ్ యశయభు శాంత్ఽహో  యచకొనచ యభళేీమశసన తృ ాంద్గ్ఱయ్’ అతు ఱెకన. 
మజ్ఞభుఱదావరస శాంత్ఽహో  తృ ాందిన దేళత్ఱు బౄకు (భానళుఱకు) అమాచిత్భుగ్నే ఇవుమ ైన భోగ్భుఱన 
రస్సదిాంచ ద్య్. 
 

‘ళవటాకయః’ నాభ విళయణఱో శ్రీ రసధాకఽవు ళసవహో  ిదేళత్ఱకు, భనవణమఱకు మజ్ఞభుదావరస ఱబుాంచిన 
యశయ శాంఫాంధభున విళరతాంచాయ్ – భానళుఱొనరతాంచిన మజ్ఞభుఱదావరస త్భకు ఱబుాంచ 
షవిరసబగ్భుఱైె దేళత్ఱు ఆధాయడుద్య్. దేళత్ఱదావరస ఱబుాంచే ళరసష ద్ఱతో భానళుఱ భనగ్డ 
కొనస్సగ్ున. ఇఱా దేళత్ఱకు, భనవణమఱకు భధమ లసయధిగస ఉాండేఱా బగ్ళాంత్ణడు మజ్ఞభున 
శఽఴహుాంచాడు. కనక ఆమన ‘మజ్ఞకఽత్’. 
 

‘మజ్ఞకఽత్’ అనగస మజ్ఞభుఱు చేములసడు అనే అయాాం కూడా చ ళచేన. శ్రీ చినభమానాంద్ ఇఱా 
లసమఖ్ామతుాంచాయ్. మజ్ఞభున చేమున గ్నక బగ్ళాంత్ణడు మజ్ఞకఽత్. జీళుఱ కఱయమణాయాభు బగ్ళాంత్ణడు 
శఽఴహు అనే మజ్ఞభున ఆచరతాంచాడు. 
 

శ్రీ కఽవు ద్తో్ బయదావజ్ – మజ్్ఞ న్ భఖ్ాన్ శవమభహ కర తి అళతాయ విగ్శీ ేఇతి మజ్ఞకఽత్. త్న 
అళతాయభుఱఱో బగ్ళాంత్ణడు శవమాంగస మజ్ఞభుఱు ఆచరతాంచాడు గ్నక మజ్ఞకఽత్. 
 

శ్రీ ఴాంకయ్ఱ లసమఖ్మ – ఇాంత్కుభుాంద్ (‘కఽత్’తో ళచిేన నాభభుఱకు ళఱె) కొతున నాభాఱకు 
చ హనటటో గసనే శ్రీ ఴాంకయ్ఱు రెాండు అరసా ఱు చ తృసయ్ (1) మజ్ఞభుఱు శఽఴహు చేములసడు (2) మజ్ఞభుఱన 
అాంత్ాం చేములసడు (కఽనోతి - నాఴనాం చేమున). 
 

జ్గ్దాదౌ మజ్ఞమ్ కర తి, త్ద్నేో  మజ్ఞమ్ కఽనోతి ఇతి లస మజ్ఞకఽత్. శఽఴహు ఆయాంబ శభమాంఱో మజ్ఞభున 
శఽఴహుాంచినలసడు, రలమకసఱాంఱో మజ్ఞభుఱన అాంత్ాం చేములసడు ‘మజ్ఞకఽత్’. 
 

శ్రీ ెభభరసజు రసజ్్రసళు యచననాండి – విఴవకఱయమణాయాభు చేమఫడు మజ్ఞభుఱన జ్మరద్ాం 
చేములసడున, ద్య్ఫదిధ తో చేము మజ్ఞభుఱన ధవాంశభు చేములసడున శ్రీషరతయే మగ్ుటచే 
‘మజ్ఞకఽత్’ నాభలసచమడగ్ున. 
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డా. కోీవి తృసయాస్సయధి. శ్రీకెైళఱమస్సయధి యచననాండి – జ్గ్త్ణో యొకక ఆదిమాంద్, అాంత్భాంద్ కూడా 
మజ్ఞభున ఆచరతాంచేలసడు. రలమకసఱభుఱో మజ్ఞభున రళరతోఱోకుాండా చేవేలసడు ‘మజ్ఞకఽత్’. 
 

978. మజీఞ 
ఎళతు కొరకు శకఱమజ్ఞభుఱు ఆచరతాంఫడతాయ ఆమన. మజ్ఞభుఱు ఇత్తు స్ త్ణో . శకఱ 
మజ్ఞభుఱకు తానే రబులైనలసడు. 

ఒాం మజ్ఞఞన ేనభః 
 

‘మజ్ఞ’ ద్భునకు ‘ఇతు’ రత్మమభు చేయ్ేటదావరస ‘మజీఞ’ ద్భు ళచేన. ‘ఇతూ’, ‘భత్ణప్’ 
రత్మమభుఱకు ‘కలిగతముాండుట, శవాంత్దాయ్ అగ్ుట’ అనే అరసా ఱు ళస్సో య. మజ్ఞః అశమ అవహో  ఇతి మజీఞ. 
మజ్ఞభుఱదావరస ఆరసధిాంఫడులసడు మజ్ఞఞ. 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసమఖ్మ – శయవమజ్్ఞ నామ్ ళేఴ మజీఞ. శకఱ మజ్ఞభుఱకు అధితి (ళేఴహ) అయనలసడు మజ్ఞఞ. 
ఆమన శాంత్ఽహో  కొరకే అతున మజ్ఞభుఱు చేమఫడున. 
 

అషాం శ  శయవమజ్్ఞ నాాం భోకసో  చ రబురళేచ 

న త్ణ భాభబుజ్్నాంతి త్తవేనాత్ఴేయళాంతి తే – గీత్ 9.24 

ఏఱనన శకఱ మజ్ఞభుఱకు భోకోన, స్సవబృతు కూడ నేనే. లసయ్ నా యమేఴవయత్త్వభున ఎరాంగ్య్. 
కసళున త్నభగ్ుద్య్. అనగస ునయజనభన తృ ాంద్ద్య్. 
 

శ్రీ నభాభఱయవయ్. తియ్లైమోలు 5.6.4 – శకఱ జ్నఱు ఆచరతాంచే కసయమభుఱ పఱభుఱు నాలే. 
 

శ్రీ లేలుకుకడి కఽవు న్ – బగ్ళాంత్ణతు కొయకు బకుో ఱు ఆచరతాంచే కెైాంకరసమది కసరసమఱఱో ఏమ ైనా ఱోభుఱునాన 
గసతు చిళయకు బకుో తుకత బగ్ళతారాహో  కఱుగ్ుత్ణాంది. ఇాంద్కొయకు శ్రీ తొాండరసడితృ డిమాఱయవయ్ తియ్భాఱెై 25ళ 
తృసవుయాంనాండి 30ళ తృసవుయాం ళయకు ఉదాషరతాంళచేన. ఆఱయవయ్ బగ్ళాంత్ణతుతో ఇఱా 
బరెటటు కొనానడు – నేన నా ళయుభునకు తురేదశ్చాంఫడిన కయభఱన చేమఱేద్. జ్్ఞ నయగసతున గసతు, 
బకతోయగసతున గసతు స్సధన చేమఱేద్. బగ్ళాంత్ణతు బజ్ఞశో  కసఱాం గ్డుఱేద్. కతూశాం గ్జే్ాంద్ర తుఱా క 
ుళువన కూడా శభరతాంచఱేద్. ఉడుత్ఱా నాఱుగ్ు ఇశకరేణుళుఱన స్సవబృ కెైాంకయమాంకోశాం 
మోమఱేద్. నేన చేవహాంద్ఱాో  రబుళు అనగ్ీషాం కోశాం ఆకోీశ్చాంచడమే. దీతునే ఆ దేళదేళుడు మజ్ఞాంఱా 
భాళాంచి ననన త్న తృసద్ద్భభుఱ ద్రతతు చేయ్ేకునానడు. (బగ్ళాంత్ణతుటో త్నకునన నైచామనఫాంధాం 
ఆఱయవయ్తో ఇఱా తృసడిాంచిాంది.) 
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శ్రీ ఴాంకయ్ఱ లసమఖ్మ – మజ్్ఞ నామ్ త్త్ శభారసధనాత్భనమ్ ళేఴ ఇతి మజీఞ. అతున మజ్ఞభుఱకు ళేఴహ 
అయనలసడు మజ్ఞఞ. అనగస మజ్ఞభుఱు ఆమనన ఆరసధిాంచడాతుకే తురతవాంఫడుత్ణనానయ. 
 

979. మజ్ఞబుక్ 

- మజ్ఞభునకు భోకోయ ై అాంద్ శభరతాంఫడిన దాయాభుఱన రతితో బుజ్ఞాంచలసడు. 
- మజ్ఞభున యక్షిాంచలసడు. 

ఒాం మజ్ఞబుజ్ ేనభః 
 

బుజ్ - తృసఱన అబమళహాయయః - యక్షిాంచట, తినట, అనబవిాంచట.  మజ్ఞమ్ బుాంకేో, బునకతో ఇతి లస 
మజ్ఞబుక్. మజ్ఞభున అనబవిాంచలసడు, మజ్ఞభున యక్షిాంచలసడు మజ్ఞబుక్. 
 

శ్రీ ఴాంకయ్ఱు, శ్రీ బటటు ఱు కూడా రెాండు అరసా ఱన చ తృసయ్. శ్రీ కఽవు ద్తో్ బయదావజ్ ‘బుకేో - అళసనతి - 
బుజ్ఞాంచట’ అనే అరసా తున రధానాంగస చ తృసయ్. ఇజ్మనేో  దీమనేో  శభయమనేో  శవజ్నఃై ఇతి మజ్ఞః, అరసా త్ 
నానావిధ య్చిరసః దారసా ః తాన్ బుాంకేో అళసనతి ఇతి మజ్ఞబుక్. మజ్ఞభుఱో అరతాంఫడు వివిధ 
దాయాభుఱన రతితో వవకరతాంచి బుజ్ఞాంచి ఆనాందిాంచలసడు మజ్ఞబుక్. ఇాంద్కు శ్రీ బయదావజ్ గీత్నాండి 
ఉదాషరతాంచాయ్. 
త్రమ్ ువమ్ పఱమ్ తోమాం య మ ేబకసో య రమచఛతి 

త్ద్షమ్ బకుో యషఽత్మ్ అళసనబృ రమతాత్భనః – గీత్ 9.26 

తుయభఱ ఫుదిధ తో, తుష్సకభ భాళభుతో యభబకుో తుచే శభరతాంఫడిన త్రభున గసతు, ువభున గసతు, 
పఱభున గసతు, జ్ఱభునగసతు నేన రత్మక్షభుగస (శవమభుగస) రతితో ఆయగతాంత్ణన. 
 

ఈ గీతాళలో కభునాండి, భరతము ఇాంత్కుభుాంద్ నాభభుఱో ఉదాషరతాంచిన శ్రీ తొాండరసడితృ డిమాఱయవయ్ 
తృసవుయభునాండి భనభు గ్శీ ాంళఱవహనది ఏభనగస – దీక్షతో, అాంకతత్ భాళభుతో చేవహనదేద ైనా మజ్ఞభు 
అళుత్ణాంది. ేరభతో, బకతోతో ఎాంత్ శవఱమ ైనదాతుతు శభరతాంచినాగసతు బగ్ళాంత్ణడు రతితో వవకరతస్సో డు. 
 

శ్రీభద్ శ్రీభువు మ్ ఆాండళన్ గీత్ (9.24) ళలో కభున ఉదాషరతాంచాయ్. అషాం శ  శయవ మజ్్ఞ నామ్ భోకసో  చ 
రబురేళ చ. శకఱ మజ్ఞభుఱకు భోకోన, స్సవబృతు కూడా నేనే. 
 

శ్రీ కఽవు న్ – బగ్ళాంత్ణతు మాగ్యక్షకత్వభు శ్రీరసభాళతాయాంఱో శవుాంగస కనహశో ాంది. రసక్షశఱన ళధిాంచి 
ఆమన విళసవబృత్ణర తు మాగసతున యక్షిాంచాడు. అతున మజ్ఞభుఱకూ బగ్లసనడే, ఱక్షమభు, స్సధనభు, భోకో, 
యక్షకుడు. 
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శ్రీ చినభమానాంద్ – మజ్ఞాంఱో అనేక దేళత్ఱన ఉదేద శ్చాంచి షవిశసఱన శభరతాంచినా, అళతూన 
బగ్ళాంత్ణతుకే చ ాంద్తాయ. 
 

శ్రీకెైళఱమ స్సయధి – మజ్ఞభుయొకక భోకో తానైముాండి, మజ్ఞకయోకు ఆ పఱభుతుచిే అనబవిాంజే్వేలసడు 
మజ్ఞబుక్. 
 

980. మజ్ఞ స్సధనః 
- మజ్ఞభుఱకు బగ్ళాంత్ణడే స్సధనభు (ఉకయణభు). 
- మజ్ఞభు అనే స్సధనభు దావరస బగ్ళాంత్ణతు తృ ాంద్ళచేన. 
- వుబకయమ ైన పలిత్భుఱతుచేలసడు. 

ఒాం మజ్ఞస్సధనామ నభః 
 

స్సధ్ - శాంవహదౌధ  - ూరతో చేముట, స్సధిాంచట. 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసమఖ్మ – త ేఅశమ జ్్ఞ న వహద్ధ యతృసమా ఇతి మజ్ఞస్సధనః. బగ్ళాంత్ణతు గ్ురతాంచిన జ్్ఞ నభు 
కసయణాంగసనే మజ్ఞభు కసభామయావహదిధ కత స్సధనాం అళుత్ణాంది. కనక ఆమన వహదిధ స్సధనడు. ఇకకడ భుఖ్మాంగస 
గ్భతుాంచళఱవహాంది ఏభాంటే బగ్ళాంత్ణతు గ్ురతాంచిన జ్్ఞ నభు. భనకు బగ్ళాంత్ణతుకత భధమననన 
శాంఫాంధభు ళేవళేఴభాళభు (వేళకుతుకత, రబుళునకు భధమనాండే శాంఫాంధభు). అతునాంటికాంటే భుఖ్మాంగస 
బగ్ళాంత్ణతుకత ఏద ైనా శభరతాంచేటుడు దాతుతు ేరభతో శభరతాంచట. ఇళతూన శత్పలితాఱు తృ ాంద్డాతుకత 
అత్మళుశయాం. ఏబృ అరతాంచాభననది అాంత్ రధానాం కసద్. ఆ శభయణఱో ఉాండే అాంకతత్భాళాం అతిభుఖ్మాం. 
 

శ్రీ ఫఱదేళ విదామబూవణ కూడా కొాంచ ాం ఇఱానే లసమఖ్ామతుాంచాయ్. జ్్ఞ న దాననే మజ్ఞ ఉకసరతతావత్ 
మజ్ఞస్సధనః. మజ్ఞభున గ్ురతాంచి, దాతు విధివిధానభుఱ గ్ురతాంచి, అళుశయమ ైన జ్్ఞ నభున బగ్ళాంత్ణడే 
రస్సదిస్సో డు. ఆ విధాంగస ఆమన మజ్ఞతుయవషణకు శహామడాో డు. కనక ఆమన మజ్ఞస్సధనడు. 
 

శ్రీ లేలుకుకడి కఽవు న్ – తృసర హో  ఉతృసమాః మజ్ఞమ్. బగ్ళాంత్ణతు తృ ాందే ఉతృసమభు (స్సధనభు) మజ్ఞభు. 
కనక మజ్ఞభాంటే కేళఱాం షో భకుాండాంఱో చేవే రకతమీ భాత్రమే కసద్. బగ్ళాంత్ణతుకత చేవే తుత్మ 
ఆరసధనాది ఉచాయభుఱతూన మజ్ఞభుఱే. వీటితు ఴదీాధ బకుో ఱతో ఆచరతవోే లసతునే బగ్ళాంత్ణడు త్నన తృ ాందే 
మజ్ఞభుఱు అనే ఉతృసమభుఱు (స్సధనభుఱు)గస వవకరతాంచన. కనక ఆమన మజ్ఞస్సధనడు. 
 

శ్రీ లసవహవఠ  – మజ్ఞః స్సధమత ేఅననే, మజ్ఞమ్ స్సధమతి లస మజ్ఞస్సధనః. ఆమన దావరస మజ్ఞభుఱు 
స్సధమభగ్ున. మజ్ఞభుఱ పఱభుఱు ఆమనదావరస వహదిధ ాంచచననవి. కనక ఆమన మజ్ఞస్సధనడు. 
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శ్రీ ఴాంకయ్ఱ లసమఖ్మ – మజ్ఞః స్సధనమ్ త్త్ తృసర తృతో  ఇతి మజ్ఞస్సధనః. బగ్ళాంత్ణతు తృ ాంద్టకు (స్సధిాంచటకు) 
మజ్ఞభుఱే స్సధనభుఱు (ఉతృసమభుఱు) గ్నక ఆమన మజ్ఞస్సధనడు. 
 

శ్రీ కఽవు ద్తో్ బయదావజ్ – మజ్ఞః ూజ్్ ఆరసధనమ్ లస త్మ్ బకసో నామ్ స్సధమతి ఇతి మజ్ఞస్సధనః, త్థా 
మజ్ఞః ూజ్్ స్సధనమ్ తృసర ోయ ేమశమ ఇతి మజ్ఞస్సధనః. మజ్ఞభనగస బగ్ళాంత్ణతు తృ ాంద్ ూజ్, 
ఆరసధనభు. అఱాాంటి మజ్ఞభుఱు చేవే ఴకతోతు, అళకసఴభున బకుో ఱకు కలిగతస్సో డు గ్నక ఆమన 
మజ్ఞస్సధనడు. 
 

శ్రీ చినభమానాంద్ – మజ్ఞభనగస స్సవయధభు ఱేకుాండా ఱోకకఱయమణాం కొయకు ఆచరతాంచే కసయమభు. అఱాాంటి 
మజ్్ఞ ఱు తురతవఘ్నాంగస విజ్మళాంత్భయేమఱా చేవేలసడు మజ్ఞస్సధనడు. 
 

శ్రీ శత్మశాంధ తీయా – స్సధనభు అనగస ఉకయణభు (ఉయగతాంచే ళశో ళు). మజ్ఞశమ స్సధనమ్ శర క్ 
శర లసదకిమ్ భాంతార దకిమ్ లస మస్సభత్ ఇతి మజ్ఞస్సధనః. మజ్ఞభుఱో ఉయగతాంచే స్సధనభుఱెైన శర క్ 
(నేయతు షో భాంఱో ళడిడ ాంచే ెద్ద  గ్రతటె), శర ళభు (శర కుకఱో నేతితు ళడిడ ాంచే చినన గ్రతటె), భాంత్రభుఱు 
ళాంటిళతునము బగ్ళాంత్ణతుళఱోనే శభకూయ్త్ణనానయ. కనక ఆమన మజ్ఞస్సధనడు. 
 

ఫరహాభయణాం ఫరషభ షవిః ఫరహాభగనన ఫరషభణాషృత్మ్ 

ఫరశ్మభళ తేన గ్నోళమాం ఫరషభకయభ శభాధనిా – గీత్ 4.24 

మజ్ఞకసయమభుఱాంద్ ఉముకోభగ్ు శర లసది స్సధనభుఱు ఫరషభభు. షో భభు చేమఫడు ద్రళమభు 
ఫరషభభు. అగతనము ఫరషభభు. మజ్ఞభునాచరతాంచ కయోము ఫరషభభు. షళన కతమీము ఫరషభభు. ఈ 
ఫరషభకయభమాంద్ వహా త్ణడ ైముాండు యగతదావరస తృ ాంద్ద్గతన మజ్ఞపఱభు కూడ ఫరషభమే. 
 

‘ఫరహాభయణభు’నకు శ్రీ బగ్ళదరా భానజుఱ లసమఖ్మ – అయయత ేఅననే ఇతి అయణమ్ శర గసది. త్ద్ ఫరషభ 
కసయమతావత్ ఫరషభ, ఫరషభ మశమ షవివః అయణమ్ త్ద్ ఫరహాభయణమ్. దేతుదావరస అయణభు చేస్సో మో (శర క్, 
శర లసద్ఱు) అది అయణభు. శభశో శఽఴహుకత కసయమకసయణమ ైన ఫరషభమే ఆ అయణభు కూడాన. ఫరషభభుతో 
చేము అయణభు అనే కసయమభు ఫరహాభయణభు. శ్రీ శత్మశాంధ తీయా లసమఖ్మ ఈ శ్రీరసభానజుఱ లసమఖ్మతో 
శరతతృత ఱుత్ణాంది. 
 

బగ్ళద్నబళభున బకుో ఱు అనేకవిధాఱుగస తృ ాంద్తాయ్. శ్రీ యఘ్ునాధ తీయా లసమఖ్మన ఇాంద్కు 
ఉదాషయణగస చడళచేన. మజ్ఞ ఴఫద ః వుబలసచీ, త్మ్ స్సధమతి ఇతి మజ్ఞస్సధనః. ‘మజ్ఞభు’ 
వుబశచక ద్భు. అఱాాంటి వుభాఱన ఇచేేలసడు గ్నక బగ్ళాంత్ణడు మజ్ఞస్సధనడు. 
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981. మజ్్ఞ నోకఽత్ 

- మజ్ఞభున చకకగస ూరతో చేయాంచలసడు. 
- శ్రీభనానరసమణుతు గ్ురతాంచిన జ్్ఞ నమే మజ్ఞభునకు పలిత్భు అనే వహదాధ ాంత్భున చేవహనలసడు. 
- భారీచ శఫాషృళుఱ ళాంటిలసరతతు నాఴనాం చేవహనలసడు. 

ఒాం మజ్్ఞ నోకఽత ేనభః 
 

మజ్ఞశమ అాంత్మ్ - శభాహో మ్ పఱమ్ లస కర తి ఇతి మజ్్ఞ నోకఽత్. (1) మజ్ఞభున విజ్మళాంత్భుగస 
శభాోభు చేయాంచలసడు (2) మజ్ఞభునకు త్గ్ు పఱభు ఇచేలసడు – అనే రెాండు అరసా ఱన ఈ 
నాభభునకు చ ుకొనళచేన. 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసమఖ్మ – మజ్ఞయమళస్సనమ్ శవత్త్వజ్్ఞ నమ్ కర తి ఇతి మజ్్ఞ ాంత్కఽత్. అతున మజ్ఞభుఱకు 
అాంతిభ పఱభు త్న (బగ్ళాంత్ణతు) గ్ురతాంచిన జ్్ఞ నమే. అటిు జ్్ఞ నభున అాందిాంచలసడు మజ్్ఞ ాంత్కఽత్. 
(ఇకకడ గ్ుయ్ో ాంచకొనళఱవహన వివమభు – లేద్భుఱ రతభావఱో దేతుతు గ్ురతాంచయనా ‘తుజ్మ ైన జ్్ఞ నభు’ 
అాంటే కేళఱాం త లివహకొతు ఉాండడాం కసద్. ఆ జ్్ఞ నభున అనశరతాంచి శనాభయీాంఱో జీవితాతున గ్డడాం). 
శ్ర ీబటటు ఱు గీత్ (4.33)నాండి ఉదాషరతాంచాయ్.  
ళేమీాన్ ద్రళమ భమాద్మజ్్ఞ త్ జ్్ఞ నమజ్ఞః యాంత్  
శయవ కరసభఖిఱాం తృసయా జ్్ఞ న ేరతశభామతే – గీత్ 4.33 

శే యాంత్! అయ్జ న! ద్రళమభమ మజ్ఞభు కాంటెన జ్్ఞ నమజ్ఞభు బృకతకలి ళేవీఠ మ ైనది. కయభఱతునమున 
జ్్ఞ నభునాందే రతశభాోభగ్ున. 
 

శ్రీ కెైళఱమస్సయధినాండి –  

శభాహో ాంచ ైళ మజ్్ఞ నాాం శవత్తో్ాజ్్ఞ నత్ః క్షణాత్ 

తుయకే్షణ మః కర తి శ మజ్్ఞ ాంత్కఽద్చమతే 
మజ్ఞాం చేవహనదాతు పలిత్భు – లాంటనే ‘స్సక్షాత్ణో  శ్రీభనానరసమణుతు త ఱుశకోళటమే’ అతు వహదాధ ాంత్భున 
నఱకొలినలసడు గ్నక బగ్లసనతు ‘మజ్్ఞ ాంత్కఽత్’ అాంటాయ్. 
 

శ్రీ లేలుకుకడి కఽవు న్ ఉదాషరతాంచిన వీుతిలసకమభు – త్మళేమ్ విదావన్ అభఽత్ ఇష బళతి 

నా అనమః ాంథా అమనామ విద్మత.ే యఫరషభభున గ్ురతాంచి త ఱుశకొననలసరతకత మోక్షానాంద్భు 
ఱబుశో ాంది. లేయ్భాయీాం ఱేద్. అనగస బగ్ళాంత్ణతు గ్ురతాంచిన జ్్ఞ నభుళఱన మోక్షభు ఱబుశో ాంది. 
మజ్ఞపఱభుగస బగ్లసనడు అటిు జ్్ఞ నభున ఇస్సో డు. కనక ఆమన మజ్్ఞ ాంత్కఽత్. 
 

శ్రీ ఴాంకయ్ఱు రెాండు అరసా ఱన ేరకకనానయ్ –  
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(1) మజ్ఞశమ అాంత్మ్ పఱతృసర హో మ్ కుయవన్ మజ్్ఞ ాంత్కఽత్. మజ్ఞభు చేవహన హద్ దాతుకత త్గ్ు పఱభున 
రస్సదిాంచలసడు మజ్్ఞ ాంత్కఽత్. 
 

(2) లైవు వీ ఋక్ ఴాంశనేన ూరసు షృతామ లస మజ్ఞశభాహో మ్ కర తి ఇతి మజ్్ఞ ాంత్కఽత్. మజ్ఞాం చిళరతఱో 
లైవు వీఋక్ (వివు ల ేస్సవహా) భాంత్రాం దావరస ూరసు షృతి చేస్సో య్. ఆవిధాంగస మజ్ఞభున రతశభాహో  
చేయాంచలసడు మజ్్ఞ ాంత్కఽత్. 976ళ నాభభు ‘మజ్ఞబఽత్’ రకసయాం మజ్ఞాం తుయవషణఱో ఏలైనా 
ఱోతృసఱునానగసతు తుయభఱమ ైన భనశసతో వివణు ళున ధామతుాంచి ూరసు షృతి చేవోే ఆమన శాంూయు 
మజ్ఞపఱభుతుస్సో డు. 
 

శ్రీ రసధాకఽవు ళసవహో  ిఉదాషరతాంచిన ళలో కభు – 

మశమ శభఽతామ చ నామోకసో య త్తృత మావుకతీమాదివణ 

నమనమ్ శాంూయుతామ్ మాతి శతోమ ళాంద ేత్భచమత్మ్ 

అచమత్ణతు శభరతాంచి, ఆమన నాభభున ఉచఛరతాంచినటోయతే ఏద ైనా శతాకయమభు శాంూయుభళుత్ణాంది. 
అటిు అచమత్ణనకు ళాంద్నభుఱు. 
 

శ్రీ చినభమానాంద్ – అతున మజ్ఞభుఱఱోన చిళరత కసయమభు చేవహ, మజ్ఞభున ూరతోచేములసడు 
మజ్్ఞ ాంత్కఽత్. ూరసు షృతిదావరస శభశోభున బగ్ళాంత్ణతుకత అరతాంచినటోయతే అకకడ స్సక్షాత్ణో  
శ్రీభనానరసమణుడే త్న దిళమలైబళాంతో అళత్రతస్సో డు. 
 

శ్రీ కఽవు ద్తో్ బయదావజ్ – మజ్్ఞ నామ్ అాంతో యభణయీ బగ్ళద్ ఆవిరసబళలఱేా, త్భహ కఽమా కర తి ఇతి 
మజ్్ఞ ాంత్కఽత్. మజ్ఞాం చిళరతఱో బగ్లసనడు త్న దిళమభాంగ్ల ద్యశనాతున ఇచిే ఆశ్రయవదిస్సో డు. కనక 
ఆమన మజ్్ఞ ాంత్కఽత్. ఇాంద్కు శ్రీ బయదావజ్ శ్రీభదాబగ్ళత్భు (4.19.3)నాండి ఉదాషరతాంచాయ్. 
 

మత్ర మజ్ఞతిః స్సక్షాత్ బగ్లసన్ షరతరఴీవయః 
అనవబూమత్ శరసవతాభ శయవఱోక గ్ుయ్ః రబుః 
శభశో జ్గ్త్ణో న, జీళుఱన త్న ఴరీయాంఱో ధరతాంచిన యమేఴవయ్డు శ్రీభహావివణు ళున ఆరసధిాంచాయ్. 
(త్య్లసతి ళలో కభుఱఱో బగ్ళాంత్ణడు రత్మక్షభగ్ుట, ఆమనన వహద్ధ ఱు, కహఱుడు, నాయద్డు, ద్త్ణో డు 
బద్ఱగ్ులసయ్ శో తిాంచట ళరతుాంఫడినది.) 
 

శ్రీ శత్మదేలో లసవహవఠ  – విఘ్ానన్ తుషఽత్మ య మజ్ఞమ్ శభామతి, శాంతృసదిత్శమ త్శమ మజ్ఞశమ య 
అాంత్మ్ - పఱమ్ చ ద్దాతి శ మజ్్ఞ ాంత్కఽత్ అబుధమీతే. విఘ్నభుఱు తొఱగతాంచి మజ్ఞభుఱన 
విజ్మళాంత్ాంగస  శభాోభు చేయాంచలసడు, భరతము ఆ మజ్ఞభుఱకు త్గ్ు పఱభుఱు ఇచేలసడు 
మజ్్ఞ ాంత్కఽత్. 
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శ్రీ శత్మశాంధ తీయా బుననాంగస లసమఖ్ామతుాంచాయ్. కఽ - శ ాంస్సమాాం - ఫాధిాంచట, చాంుట. మజ్ఞశమ అాంతో నాళల 
యేబమః త ేమజ్్ఞ ాంత్ః శఫాషృ భారచీాద్మః, తాన్ కఽణోతి ఇతి లస మజ్్ఞ ాంత్కఽత్. శ్రీరసభాళతాయాంఱో 
విళసవబృత్ణర తు మాగసతుకత రసభఱక్షభణుఱు యక్షకుఱుగస ఉనానయ్. ఆ మజ్్ఞ తున అాంత్ాం చేమాఱనకొనన 
శఫాషృ భారీచాద్ఱన నాఴనాం చేవహనలసడు మజ్్ఞ ాంత్కఽత్. 
 

982. మజ్ఞగ్ుషమమ్ 

మజ్ఞభునాంద్లి యషశమభు. 

ఒాం మజ్ఞగ్ుహామమ నభః 
 

గ్ుహ్ - శాంళయణే - కహముాంచట, దాచిముాంచట. గ్ుషమభు అనగస యషశమభు. మజ్ఞభుఱఱో 
యషశమభు బగ్లసనడే. ఆ యషశమభు ఏబృటనే వివమాంఱో వివిధ లసమఖ్ామత్ఱ అనబలసతున భనాం 
త లివహకొనళచేన. 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసమఖ్మ – రెాండు విధాఱుగస బగ్లసనడు మజ్ఞభుఱోతు యషశమభు (1) బగ్లసనడే శకఱ 
మజ్ఞభుఱకు యభఱక్షమభతు చాఱాభాందికత త లిమద్ (2) బగ్లసననకు ఏబౄ అళుశయాం ఱేకతృత యనా 
గసతు, భనాం మజ్ఞాంఱో శభరతాంచే కొదిద తృసటి ద్రళమభుఱన ఆరతోగకననలసతుళఱె  వవకరతాంచి, అాంద్కు 
రతిపఱాంగస గక కసభామరసా ఱన రస్సదిస్సో డు. మజ్ఞభునకు శాంఫాంధిాంచిన విధివిధానభుఱు, 
వహదాధ ాంత్భుఱు గ్ురతాంచి భాంచి జ్్ఞ నాం ఉనన కొదిద భాందికే ఈ వివమాఱు త లిమున. కనక ఆమన 
‘మజ్ఞగ్ుషృమడు’. శ్ర ీబటటు ఱు ఉదాషరతాంచిన భహాభాయత్ ళలో కభుఱు. 
 

శరవే లేదాః శయవలదేామః శ-ళసస్సో ర ః శరేవ మజ్్ఞ ః శయవ ఇజ్మఴే కఽవు ః 
విద్ః కఽవు మ్ ఫార షభణాశోతో్ాతో య ేతషే్సమ్ రసజ్న్ శయవమజ్్ఞ ః శభాోః 
నేయ్ేకోళఱవహన శకఱ లేద్భుఱు, శకఱ ళసశోిభుఱు, శకఱ మజ్ఞభుఱు, శకఱ ూజ్్విధానభుఱు అతూన 
శ్రీకఽవణు డే. ఈ విధాంగస శ్రీకఽవణు తు గ్ురతాంచిన శత్మభునరతగతనలసయ్ అతున మజ్ఞభుఱన శకభీాంగస 
ూరతోచేళసయనకోళచేన. 
 

జ్యమతిగాంఴహ వుకసీ ణ ిచ మాతు ఱోక ేత్రయఱోకసః ఱోకతృసఱశోయియ చ 

త్రయऽగ్నఴే ఆషృత్మఴే ాంచశరవేదలేస దళేకీుత్ర ఏళ 

శఽఴహుఱో లలిగే శభశో భాండఱాఱు, భుఱోో కసఱు, భూడు ఱోకభుఱ తృసఱకుఱు, భూడు అగ్ునఱు, ఆ 
అగ్ునఱఱో లేఱేే ఐద్ షో భద్రలసమఱు, శకఱ దేళత్ఱు – అాంద్యూకూడ దేళకీనాంద్నడ ైన శ్రీకఽవణు డే. 
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డా. కోీవి తృసయాస్సయధి యచన శ్రీకెైళఱమస్సయధి నాండి –  

మశోయమతి మజ్ేఞవణ తుత్మత్ఽతృతో శమ త్ఽోళత్ 

ుర డాళసధకిాం బుకసో ా త్ఽమత్మనాతువళేవత్ః 
త్ద్మజ్ఞవిధగి్తామద ివిద్ ఏళ విద్ాంతి శ  
శ శా ఱ ఫుద్ధ మశోస్సభత్ మజ్ఞగ్ుషమబృతి శభఽత్ః 
తాన త్ఽుో డ ై, షవిశసన, మజ్ఞద్రలసమఱన అతి ఆద్యాంతో తీశకొతు, లసటిళఱో రతత్ఽుో డ ై మజ్ఞభు 
చేవహనలసరతతు కూడా త్ఽహో తృ ాందిస్సో డు. ఈ వివమభు జ్్ఞ నఱకు గసతు, అజ్్ఞ నఱకు గసతు ఎళరతకీ 
త లిమకుాండా యషశమాంగస ఉాంచతాడు. 
 

శ్రీ లేలుకుకడి కఽవు న్ – మజ్ఞాంఱో శభరతాంచిన శవఱభునే బగ్ళాంత్ణడు ఎాంతో ఆనాంద్ాంతో గ్శీ ాంచి, ఆ 
మజ్ఞాం చేవహనలసరతకత మోక్షాంతో శహా గక పలితాఱతుస్సో డు బగ్ళాంత్ణడు. ఇఱా మజ్ఞవిధఱన, పలితాఱన 
త లివహనలసయ్ చాఱా కొదిద భాంది. 
 

శ్రీ రసధాకఽవు ళసవహో  ి– ఏ మజ్్ఞ తుకత శాంఫాంధిాంచినలైనా రెాండు అాంళసఱునానయ. (1) తృసర ాంచిక, భౌతిక అాంళసఱు, 
శాంభారసఱు, విధానాఱు (2) మజ్ఞకయభన చేమడాంఱో ఉనన అాంత్యీత్ భాలసఱు. 981ళ నాభభు 
‘మజ్్ఞ ాంత్కఽత్’ విళయణఱోన, భరతము గీతాళలో కభు (4.33) విళయణ దావరసన కయభఱకాంటె ఆ కయభఱ 
లనకననన ఆఱోచనఱు చాఱా భుఖ్మభతు చ డమ ైనది. మజ్ఞభున ఆచరతాంచేటుడు భన 
ఆఱోచనఱన కసభామయాభుఱనాండి భలుళాంచి బగ్ళాంత్ణతుైె నాంచట ఉతో్భభు. అఱాాంటి మజ్ఞమే 
ళేవీఠ భు. ఇదే యషశమభు. అఱాాంటి భాలసఱతో చేవహన మజ్ఞమే ఫరషభశవయూభు. ఇదే మజ్ఞగ్ుషమభు. 
 

శ్రీ ఴాంకయ్ఱ లసమఖ్మ – మజ్్ఞ నామ్ గ్ుషమమ్ జ్్ఞ నముకోః పఱాబుశాంధయిశ తో లస మజ్ఞః, త్ద్ అభేద్ 
ఉచారసత్ ఫరషభ మజ్ఞగ్ుషమమ్. మజ్ఞభుఱఱో జ్్ఞ నమజ్ఞభు యషశమమ ైనది. పఱాేక్ష ఱేకుాండా చేవహన  
కసయమమ ైనా మజ్ఞమే. దాతుకత, ఫరషభభునకు తేడా ఱేద్. అదే మజ్ఞగ్ుషమభు. 
 

శ్రీ చినభమానాంద్ – ఴరీయభనే షో భకుాండభునాంద్ తృసర ాంచిక వివమాఱనే ద్రలసమఱన చ ైత్నమభనే అగతనఱో 
ద్శ ాంజే్మాలి. ఇదే జ్్ఞ నమజ్ఞభు. దీతునే లేద్భుఱు ఫరషభమజ్ఞభు అతుకూడా అనానయ. ఇదే 
మజ్ఞభుఱకు శాంఫాంధిాంచిన యషశమభు. 
 

శ్రీ ఫఱదేళ విదామబూవణ – తేన మజ్ేఞన త్వెమైళ భుఖ్మ ఉదేద ఴమతావత్ మజ్ఞగ్ుషమమ్. అతున మజ్ఞభుఱకు 
భుఖ్మ ఉదేద ఴమభు బగ్ళాంత్ణడే. బగ్ళాంత్ణతుకొయకే మజ్ఞభుఱన ఆచరతాంచాలి కసతు తృసర ాంచికమ ైన 
రయజ్నభుఱన ఆశ్చాంచికసద్. ఇాంద్ళఱన అతున మజ్ఞభుఱమాంద్ దాగతమునన యషశమమ ైన 
బగ్ళాంత్ణడు మజ్ఞగ్ుషమభు. 
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983. అననమ్ 

- బకుో ఱచే అనబవిాంఫడులసడు. 
- శకఱ తృసర ణుఱు బుజ్ఞాంచ అననభు యఫరషభశవయూభు. త్దావరస జీళనభు తుఱుచన. 
- రలమకసఱభున శభశోభున బుజ్ఞాంచలసడు. 
- త్న ద్యశనభున రస్సదిాంచి బకుో ఱ తృసర ణభుఱు తుఱుులసడు. 
- మజ్ఞభు చేవహన బకుో ఱకు శ్రీలైకుాంఠభుఱో త్నన తానే రస్సదిాంచి లసరతకత యభానాంద్భు కలిగతాంచలసడు. 

ఒాం అనానమ నభః 
 

అద్ - బక్షణే - తినట. అతోి - బక్షతి ఇతి అననమ్ - బుజ్ఞాంచలసడు భరతము ఆనాందిాంచలసడు అననమ్. 
శ్రీ లసవహవఠ  చ హన భరకక యాభు. అనన-తృసర ణనే-ళసవవహాంచట, జీవిాంచట. అతూతి ఇతి అననమ్, మదావ అనమత ే
- తృసర ణమత ేయనే త్ద్ అననమ్. ఎళతు కసయణభుగస జీళుఱు జీవిాంచనో అత్డు అననభు. 
 

వీుతిఱో ‘అననమ్’ అనే ద్భున మజ్ఞభుఱో అరతాంచ శభశో షవిశసఱకు (నేతితో శహా) లసడాయ్. 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసమఖ్మ – భోకోఽ ఴకతోబుః బుజ్మత ేఇతి అననమ్. బగ్ళాంత్ణతు అనగ్షీాం తృ ాందినలసయ్ బగ్ళాంత్ణతు 
అనబవిాంచి ఆనాందిస్సో య్. తుజ్మ ైన బకుో తుకత బగ్ళాంత్ణతుమాంద్ త్ భరత దేతుమాంద్ ఆనాంద్భు 
ఱబుాంద్. 
  
ఏళాం తుష్సు రతతానాంత్ భోకోఽఴకతో శభతువత ఃై 
బుజ్మత ేమ శదాకసఱాం స్త ऽననబృత్ణమచమత ేఫుధ ైః 
ఈ యకాంగస బగ్ళాంత్ణతు అనగ్షీాంతో అవిచిఛననమ ైన భోకోఽఴకతోతు తృ ాందిన బకుో ఱచేత్ తుయాంత్యభు 
అనబవిాంఫడులసడు. (శ్రీకెైళఱమ స్సయధి). 
 

శ్రీ నభాభఱయవయ్. తియ్లైమోలు 6.7.1 – త్న బకుో ఱకు కఽవణు డే శయవశవభు. లసయ్ ఆకలిగకతు బుజ్ఞాంచే 
ఆహాయభు, దాషాం గకతు వవకరతాంచే తూయ్, భోజ్నానాంత్యాం తీశకొనే తాాంఫూఱభు – అతూన లసరతకత కఽవణు డే. 
కేళఱాం బగ్ళాంత్ణతు నాభాం ఱకడాం దావరసన, ఆమన గ్ుణభుఱన కీరతోాంచడాం దావరసన, ఆమనన 
త్ఱచడాం దావరసన, ఆ బకుో ఱ ఆకలి, ద్హకఱు శభవహతృత తాయ. కఽవు చ ైత్నమభు కలిగతనలసరతకత లేయ్ ఆహాయాం 
య్చిాంచద్. దారత తృ డళునా బగ్ళాంత్ణతు నాభాం శభరతాంచడాంళఱోన. ‘తియ్కోకలృయ్ దారత ఇదేనా? ఇాంకెాంత్ 
ద్యాం ఉాంది?’ అతు అడుగ్ుత్ూ లలళడాం ళఱోన లసరతకత ఇాంకే శహామాం అకకయఱేద్. బగ్ళాంత్ణతు శభయణమే 
బకుో ఱకు ఆహాయభు. 
 

ఫషౄనాాం జ్నభనాభాంత ేజ్్ఞ నలసన్ భాాం రద్మతే 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

105ళ ళలో కభు - 14 ళ జేీ 

లసశదళేః శయవబృతి శ భహాతాభ శద్యోబః – గీత్ 7.19 

అనేక జ్నభఱ హద్ జ్్ఞ తుయ ైనలసడు (బగ్ళతో్త్త్వభున ఎరిగతనలసడు) శయవభూ లసశదేళభమమే మతు 
భావిాంచి ననన ఴయణు తృ ాంద్న. అటిు భహాత్ణభడు ఱబుాంచట అయ్ద్.  
 

ఇకకడ ‘శయవభూ లసశదేళభమభు’ అనగస ‘అననభు’ అనగస ‘అనబవిాంఫడునది’ అతు 

శ్ర ీవి.వి. రసభానజ్న్ విళరతాంచాయ్. 
 

త ైతో్రీయతువత్ణో ఱోతు రవహద్ధ  లసకమభు. 
అషభననమ్ అషభననమ్ అషభననమ్ 

అషభనానదోऽషమ్ అనానదోऽషమ్ అనానద్ః 
బగ్ళాంత్ణతు గ్ురతాంచి త ఱుశకొనే అయహత్ కలిగతనలసయ్ కలిగతనలసయ్ బగ్ళాంత్ణతు అనబవిాంచి ఆనాందిాంత్ణయ్ 
గ్నక బగ్ళాంత్ణడు అననభు. భరతము అఱాాంటిలసరతతు ఆమన అనబవిాంచి ఆనాందిాంచన గ్నక ఆమన 
(బగ్ళాంత్ణడు) అనానద్డు, అనగస అనబవిాంచలసడు.  
త్య్లసతి నాభభు ‘అనానద్ః’. 
 

శ్రీ లేలుకుకడి కఽవు న్ దిళమ రఫాంధభుఱఱో ఆఱయవయ్ఱ దిళమ బగ్ళద్నబలసనాంద్భున త లిే ెకుక 
తృసవుయభుఱన ఉదాషరతాంచాయ్. తియ్లైమోలు (5.10)ఱో ది తృసవుయభుఱు ఇఱాాంటిలే (త్య్లసతి నాభ 
విళయణఱో చరతేాంఫడున). భరతము, 
 

శ్రీ నభాభఱయవయ్. ెరతమ తియ్ళాంతాడి 34 – ఒ రబులస! తూ మేతు ఛామ స్సగ్యభుళఱె నఱోగస రకసశ్చాంచనది. 
శకఱ ఫరహాభాండభుఱకు ఆదికసయణభు తూలే. నాళాంటి లసరతఱో దో వభుఱన షరతాంచటే తూ గ్ుణభు. 
తృసఱకడలిఱో ళలుాంచిమునన తూ స్తాంద్యమభున గ్ురతాంచి త్ఱాంచినాంత్నే నా డఱు ుఱకసాంకతత్భగ్ున, 
కసలుళ శత్వశీనభగ్ున. నా భనశ, కనఱు తూ స్తాంద్యమభాళభుతో ఆనాంద్ యళఴభగ్ున. 
  
శ్రీ కుఱళేఖ్రసఱయవయ్. ెయ్భాళ్ తియ్బలు 2.3 – బగ్ళాంత్ణడా! ఏడు భదిాంచిన ఎద్ద ఱ నణచట, 
శ్రీళరసషభూరతోలై బూబృతు ఉద్ధ రతాంచట, శ్రీరసభుతులై రసళణుతు అాంత్బాందిాంచట – ఇఱా తూ లీఱఱన 
శభరతాంచినాంత్నే నా కనఱలాంట ఆనాంద్ ఫావభుఱు ధాయగస కసయ్చననవి. 
 

శ్రీ ఴాంకయ్ఱ లసమఖ్మ – అద్మత ేఇతి అననమ్. శకఱ జీళుఱు బుజ్ఞాంచనది అననభు. శకఱ 
ఆహాయభుఱాంద్న తృసర ణభున తుఱుు ఴకతో బగ్ళాంత్ణడే గ్నక ఆమన అననభు. 
 

శ్రీ చినభమానాంద్ – అతున ఇాందిరమభుఱు అనబవిాంచ భోగ్మభుఱు ఆహాయభుళాంటిలే. అళతునమున 
అననమే. 
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అతోి - బక్షతి ఇతి అననమ్. బుజ్ఞాంచేలసడు అననభు. ఈ అయాాంఱో శ్రీ ఴాంకయ్ఱు, శ్రీ చినభమానాంద్ చ హన 
లసమఖ్మ – అతోి బూతాతు ఇతి అననమ్. రలమకసఱాంఱో శకఱ బూత్భుఱన బక్షిాంచలసడు అననభు. 
 

శ్రీ కఽవు ద్తో్ బయదావజ్ – అన - తృసర ణనే - ళసవవహాంచట, జీవిాంచట. అనమనేో  ఉజీళమనేో  బకసో ః యనే శవ-ద్యశన-

దాన దావరస ఇతి అననమ్. త్న దిళమద్యశన భాగ్మభున రస్సదిాంచి బకుో ఱ తృసర ణభుఱన తుఱుులసడు 
అననభు. (ఉణాది శత్రభు 3.10 రకసయభు ‘అన్’ ధాత్ణళునకు ‘న’ రత్మమభు చేరతవోే అననభు - 
ఆహాయభు - అగ్ున.) 
 

శ్రీ ఫఱదేళ విదామబూవణ – ఇాంత్కుభుాంద్ నాభభుఱు మజ్ఞశాంఫాంధమ ైనవి. ఆ భాళభునే ఈ ‘అననమ్’ 
నాభభునకు అనవయాంచళచేన. మజ్ఞఱభమే యభలోమబౄన మద్ దిళమ యశ గ్ాంధాదకి భద్తూమమ్ 
భోగ్మమ్. మజ్్ఞ నాంత్యభు పఱభుగస శ్రీలైకుాంఠభుఱో బకుో ఱకు త్నన తానే భోగ్మభుగస రస్సదిాంచలసడు 
అననభు. 
 

984. అనానద్ః 
       ఏళ చ 

- త్నన అనబవిాంచేలసరతతు తాన అనబవిాంచలసడు. భోగ్మమ ైన బకుో ఱన అననభుఱాగస ేరభతో 
రతగ్శీ ాంచి ఆనాందిాంచలసడు. 
- అననభున బక్షిాంచలసడు. శకఱ జ్గ్త్ణో న అననభుఱాగస బక్షిాంచలసడు. 
- బకుో ఱు శభరతాంచినదాతుతు ఆనాంద్భుగస వవకరతాంచలసడు. 

ఒాం అనానదామ నభః 
 

ఇాంత్కు భుాంద్ నాభభు ‘అననమ్’ విళయణఱో చ హనటటో గస ‘అననమ్’ అనే ద్భున రెాండు భూఱ 
ఴఫద భుఱనాండి విళేోఴహాంచళచేన. (1) అద్ - బక్షణే - తినట, అనబవిాంచట. (2) అన - తృసర ణనే - జీవిాంచట, 
ళసవవహాంచట. ‘అనన’ ఴఫద భునకు ‘అద్’ రత్మమభు చేరతవోే ‘అనానద్’ ద్ాం ళశో ాంది. ‘అద్’ అాంటే కూడా 
(బక్షణే) తినట అనే అయాాం. కనక ‘అనానద్ః’ అాంటే ‘ఆహాయభున తినలసడు’ అతు అయాాం. 
 

ఇాంత్కుభుాంద్ నాభభు ‘అననమ్’ అనగస ‘బకుో ఱచేత్ అనబవిాంఫడులసడు’ అతు అయాభు. ‘అనానద్ః’ 
అాంటే ‘అఱా త్నన అనబవిాంచే బకుో ఱన అనబవిాంచేలసడు’ అతు అయాభు. అననమ్ అతోి ఇతి అనానద్ః. 
 

శ్రీ బటటు ఱ లసమఖ్మ – తాన్ ఴే త్థా బుాంకేో ఇతి అనానద్ః. లసయ్ (బకుో ఱు) ఆమనన (బగ్ళాంత్ణతు) 
అనబవిాంచినటోే (అననభుగస), ఆమన కూడా భోగ్మమ ైన బకుో ఱన ేరభతో అననభుఱాగస రతగ్శీ ాంచి 
అనబవిాంచలసడు గ్నక అనానద్డు. 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

105ళ ళలో కభు - 16 ళ జేీ 

 

మజ్ఞగ్ుషమ భనన భనానద్ ఏళ చ. త్య్లసత్ శ్రీ బటటు ఱు ఈ ళలో కభుఱోతు ‘ఏళ’, ‘చ’ అనే దాఱన 
విళరతాంచాయ్. ఈ రెాండు ద్భుఱూ నేయ్గస బగ్ళనానభభుఱు కసళు.  
 

ఏళ – కో అనమ ఈద్ఽఴః ఇతి ఏళ కసయః. ఈమనఱాాంటిలసడు లేరెళయ్ాంటాయ్? ఈమన భాత్రమే అఱాాంటిలసడు,  
అతు అయాభు. 
 

చ – ‘చ’ ఴఫద ః శయవభుకోమ్ ఏకత్ర అవహభన్ శభుచిేనోతి. ఇటిళయకూ చ హనళతూన (గ్ుణాఱు) శాంూయుాంగస 
శ్రీకఽవు బగ్లసనతుఱో ఉనానమతు అయాభు. 
 

శ్రీ ఫఱదేళ విదామబూవణ కూడా ‘ఏళ’, ‘చ’ దాఱకు ఇలే అరసా ఱు చ తృసయ్. నశమేతాద్ఽక్ అనోమऽవహో  ఇతి 
ఫో ధయత్ణమ్ ఏళ-కసయః, తుఖిఱ భోగ్మ శభుచాేమ చ-కసయః. బకుో నకు బగ్ళాంత్ణడు భోగ్మళశో ళు గ్నక 
అననభు. బగ్ళాంత్ణనకు బకుో నకు భోగ్మళశో ళు గ్నక బగ్ళాంత్ణడు అనానద్డు. వీరతద్ద రతభధామ ఉనన 
ేరభఫాంధభు కరతనొకయ్ అనబవిాంచడాతుకత తృత టీ డినటటో ాంది. దాతుతు శ్రీ నభాభఱయవయ్ తియ్లైమోలు 
(9.7.9)ఱో ఇఱా చకకగస ళరతుాంచాయ్ (శ్రీ వి.వి. రసభానజ్న్, శ్రీ లేలుకుకడి కఽవు న్ ఉదాషరతాంచాయ్) –  

బగ్ళాంత్ణతు ద్యశనాం కోశాం ఆఱయవయ్ లేచిమునానడట. కభాయ్ ఆమనన చడగసనే ఇాంకెళరతకీ 
బృగ్ఱేకుాండా శభశోాం తానే బృరాంగతలేమాఱతు ఆఱయవయ్ కోరతక. కసతు బగ్ళాంత్ణతు రణాలుక లేయ్గస ఉాంది. త్న 
ద్యశనాంతోతృసటట ఆమన త్న శాంూయు స్తశ్రఱామతున ఆఱయవయ్కు లలిఫుచాేడు. ఆ ద్యశను 
ఆనాంద్యళఴాంతో ఆఱయవయ్ కరతగతతృత మాడట. లాంటనే ఆ ద్రలసమతున బగ్ళాంత్ణడు తరా గతలేళసడు. ఈ 
తియ్కసకటకయమమన్ భరీ కొయకరసతు కొమమగ్దా? ఈ ఆటఱోగసతు, భరెాంద్ఱోగసతు ఆమనన ఒడిాంచడాం 
స్సధమాం కసద్. బగ్ళాంత్ణతు అననభుగస చేమాఱతు ఆఱయవయ్ ఆఱోచన. కసతు త లివిగస బగ్ళాంత్ణడు 
అనానద్డమామడు. 
 

శ్రీ ఴాంకయ్ఱ లసమఖ్మ – అననమ్ అతోి ఇతి అనానద్ః. అననభున బుజ్ఞాంచలసడు అనానద్డు. శ్రీషరతకత జ్గ్త్ణో  
అాంత్ము అననయూభున భోకోఽ భోగ్మ యూమ ై ముననది గ్నక ఆమన అనానద్డు. 
 

శ్రీ ెభభరసజు రసజ్్రసళు యచననాండి – అననభు యఫరషభ శవయూభు. దాతుతు బక్షిాంచలసడున 
యఫరషభమేమతు భాళభు. 
 

శ్రీకెైళఱమ స్సయధినాండి – బకుో ఱయొకక బకతో, ేరభన బక్షిాంచలసడు అనానద్డు. 
 

త్య్లసత్ శ్రీ ఴాంకయ్ఱు ‘ఏళ’, ‘చ’ దాఱన విళరతాంచాయ్. 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ 

105ళ ళలో కభు - 17 ళ జేీ 

ఏళ – శయవమ్ జ్గ్త్ అనానద ియూణే భోకోఽ భోగసమత్భకమ్ ఏళ ఇతి ద్యశయత్ణమ్ ‘ఏళ’కసయః. శ్రీషరతకత శకఱ 
జ్గ్త్ణో  భోగ్మభు (అనబవిాంఫడునది), భోకోభు (అనబవిాంచనది) అతు త లిమజే్మడాతుకత ‘ఏళ’ ఴఫద భు 
చ ఫడినది. 
  
చ – ‘చ’ ఴఫద ః శయవనాభానమ్ ఏకవహభన్ యవహభన్ ుాంవహ శభుచిేతామ ళఽతోిమ్ ద్యశయత్ణమ్. శభశో 
నాభభుఱయొకక రళఽతోితు శభనవయాంచి కక యభాత్భమాందే ళరతోాంచచననది. అనగస అతున 
నాభభుఱు ఆ యభాత్భకే ళరతోాంచన. అతు త లిమజే్ముటకు ‘చ’ ఴఫద భు చ ఫడినది. 
 

శ్రీ రసధాకఽవు ళసవహో  ి– జ్గ్త్ణో ఱో శభస్సో తున రెాండు విధాఱుగస విబజ్ఞాంచళచేన. (1) ఆహాయభు (అననభు) 
(2) ఆహాయభున తినేలసడు (అనానద్డు). దాదాు ఈ స్తో త్రాం చిళరతభాగ్ాంఱో బగ్ళాంత్ణతు ‘అననః’, 
‘అనానద్ః’ నాభాఱతో బూవణభడు రశో తిాంచాడు. ఆవిధాంగస త్భ ఎద్య్గసననన లసశదేళుడే 
‘విఴవభు’నాండి ‘అనానద్డు’ ళయకూ చ హన నాభభుఱతో ళరతుాంఫడినలసడతు బూవణభడు ధయభుత్ణర తుకత 
త లిమఫయచాడు. అఱా ఈ ళలో కసఱఱోన, లసతుఱోతు నాభాఱఱోన కీరతోాంఫడిన దేళుడు స్సక్షాత్ణో  
దేళకీనాంద్నడ ైన కఽవణు డేనతు త్య్లసతి ళలో కాంఱో బూవణభడు చ ఫుతాడు. 
 

త ైతో్రీయతువత్ణో  బఽగ్ుళలోి చిళరతఱో బగ్ళాంత్ణడు అననభు, అనానద్డు కూడానతు చ ఫడిాంది. 
 

శ్రీ కఽవు ద్తో్ బయదావజ్ – అననమ్ శవజ్నోషఽత్మ్ మోద్కసతు అతోి ఇతి అనానద్ః. త్న బకుో ఱు త్నకు 
తులేదిాంచినదాతుతు శాంతోవాంతో వవకరతాంచన గ్నక బగ్ళాంత్ణడు అనానద్డు. 
 

(1) శీ్ర నఽవహాంషన్ కఽవు భాచారత ఆాంగో్ యచనకు ఇది త ఱుగ్ు అనలసద్భు.  
(2) బగ్ళదీీ త్ ళలో కభుఱ తాత్యమభు గీతాెరస్, గ యఖ్ూర్ రచయణనాండి.  
 

భాగ్ళత్భు. ద్ఴభ శకాంధభు. బూదవేి శ్రీకఽవణు తు శో తిాంచట. 
 

నభవేో  దేళదేలేఴ! ఴాంఖ్చకీగ్దాధయ! 
బకోేచ ే తృసతో్యూతృసమ యభాత్భననమోశో తే 
నభః ాంకజ్నాభామ నభః ాంకజ్భాలినే 
నభః ాంకజ్నేతరా మ నభవేో  ాంకజ్్ాంఘ్రయే 
నమో బగ్ళతే త్ణబమాం లసశదేలసమ వివు లే 
ుయ్ష్సమాదిబీజ్్మ ూయుఫో ధామ తే నభః 
అజ్్మ జ్నయతేరశమ ఫరషషభణేऽనాంత్ఴకోయే 
రసరసత్భన్ బూతాత్భన్ యభాత్భననమోశో తే. 
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985. ఆతమయోతుిః 
- తన భకతో లలో తుయౌకగహ కయౌవతృత యేలహడు. తృహలలో ంచదార కలవనట్లో గహ తనన అనభయంచులహరితు తనతో 
చురచుకొనలహడు. 
- ఈ అనంత యవవమునకత తానే ఉతృహదాన కహరణము అయనలహడు. 
- షవయంభుఴు. 
- జీలహతమ యందననలహడు. 

ఒం ఆతమయోనయ ేనమిః 
 

యు - భువణేీ అభువణేీ చ - కలతుట్, లేరచచుయుట్. ఉణాదిషఽతరము (4.5.1) రకహరము ‘తు’ రతయయము 
చురచుట్ఴలో ‘యోతు’ అనగహ ‘గరభము’ అనన అరథం ఴషో ంది. ‘ఆతమయోతు’ నామమునకత క అరథం – 

ఆతామ - షవయమఴే, షవషయ యోతుిః - కహరణమ్. తనకత తానే కహరణమ ైనలహడు ఆతమయోతు. 
   
యౕీ భట్లా ల లహయఖయ – యు - కలతుట్, చురచుట్. దగధేనేఴ వతాఴలయమ్ ఆతమనా భోకహో రమ్ భువయీతి ఇతి 
ఆతమయోతుిః. తృహలత, ంచదారలాగహ తనన అనభయంచులహరితు తనలో కలతుకొనేలహడు ఆతమయోతు. ఈ 
నామం దావరహ యౕీ భట్లా లత భగఴంతణతు యౌయౕలయమున యళేశంగహ యఴరించారచ. 
 

భోకహో రమాతామనం తుతయం యో యజయతి షరవదా 
ఆతమయోతు షవచీలైోతోో  ఴషవరు షసఖభోగదిః 
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జాా నలన అననములాగహ అనభయంచడాతుకూ అననముఴలె తనలో చురచుకొనలహడు. ఈ నామము అయౖహా క్షరీ 
మంతరము. అయచ్ఛిననమ ైన షంయహర షఖభోగహలన ఇషో ంది. ఒం ఆతమయోనయే నమిః. (యౕీక ైఴలయ యహరధి). 
 

ఇంతకత ముంద అనేక నామముల యఴరణలో చీినట్లో గహ యౕీ భట్లా లత భగలహనతు యౌలభయము, యౌయౕలయము 
అనే ర ండు గుణాలన యళేశంగహ తమ లహయఖాయనంలో రషో తించారచ. ఈ ‘ఆతమయోతుిః’ నామము లహయఖయలో 
భగలహనతు యౌయౕలయగుణఴరునయంద యౕీ భట్లా ల న ైుణాయతున గమతుంఴచున. భగఴంతణడు ఎంతో 
యదాలాంగహ, ఇతరచలకత వమీ లేకతండా, తుయౌకగహ భకతో లలో కయౌవతృత య, లహరచ తనన షంూరుంగహ 
అనభయంచు భాగహయతున రయహదియహో డు. ఇందకత భకతో లకత కహఴలవన అరహత అచంచలమ ైన భకూోయే.  
 

యౕీ బలదుఴ యదాయభూశణ కూడా ఇదు భాలహతున ఴయకీోకరించారచ. ఆతామనమ్ షవమ్ యౌతి భకోిః షసలహష భోగధ 
ఇతి ఆతమయోతుిః. భకతో లన షంూరుంగహ, భేదం లేకతండా తనలో కయౌలేషకొతు, లహరికూ తనన 
అనభయంచులా చువేలహడు ఆతమయోతు. ఇందకత యౕీ యదాయభూశణ  తైీతోరీయోతుశతణో  ఆనందఴయోౌలోతు 
ఆనందమయయదయ గురించ్ఛన ళలో కహతున ఉదాసరించారచ. 
యో లేదతుశతిమ్ గుయౘయామ్ రమ ేలోయమన్  
యత ऽయనతు షరహవన్ కహమానన్ షస బరసమణా యయుతుతి. 
సాదయమనే గుసలో దాగియునన బరసమమున ఎరిగినలహరచ రమదములో ఆ బరసమముతో కూడు  
బరసమముయొకక షకల మంగళగుణములన అనభయంతణరచ. 
 

యౕీ నమామఱవవరచ. తిరచల ైమోయ 2.3.1 – ఒ నా మనయహ! రకోమాంషమయమ ైన ఈ భౌతిక వరీరంలో ఉనానగహతు 
తూఴు నా బంధాలనండు యముకతో తు చుయడాతుకూ షసకరించాఴు. యౕీల ైకతంఠంలో తుతయషఽరచలత అనభయంచు 
ఆనందం నాకత గోచరమయయంది. నేన ఆయనన ఴదియౌ తృహరితృత లహలతు అనకతనానగహతు భగలహనడు ననన 
జయంచ్ఛ తన దాషతుగహ చుషకతనానడు. అంతుగహక ననన తనలో య్నం చుషకొనానడు.  ఈ అనభఴం 
తున లో తున , చక కరలో చక కర, అమాతంలో అమాతం కయౌవనట్లో గహ ఉననది. (యౕీ భట్లా లత తృహలత, చక కర కయౌన 
ఉమానం చీిన యశయాతున గమతుందగున). 
 

యౕీ వంకరచల లహయఖయ – ఆతీైమఴ యోతుిః ఉతృహదాన కహరణమ్ న అనయ ఇతి ఆతమయోతుిః. షమషోజగతణో కత తానే 
ఉతృహదాన కహరణము. మర ఴరచన కహద. కనక భగఴంతణడు ఆతమయోతు. 
 

యౕీ కాశుదతో భరదావజ – షవయంభూతావత్ ఆతమయోతుిః. భగఴంతణడు తనంతట్ తానే జతుమంచ్ఛనలహడు గనక 
ఆతమయోతు. ఇందకత యౕీ భరదావజ ళేవతావవరోతుశతణో  (6.16)నండు ఉదాసరించారచ. ష యవవకాద్ యవవయద్ 
ఆతమయోతుిః. ఇకకడ ‘ఆతమయోతు’ అనగహ ‘షవయంభుఴు’. 
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యౕీ అణాు ంగహరహచారయ ఇదు ఉతుశదావకయమున తీషకొతు. అందలో ‘ఆతమయోతుిః’ దమునకత ‘జీలహతమలో 
ఉండులహడు’ అతు అరథం చీతృహిరచ. (యౕ ీరంగరహజముతు లహయఖయన అనషరించ్ఛ). 
 

986. షవయంజాతిః 
- తనంత తానే జతుమంచ్ఛనలహడు. ఎఴరూ తృహర రిేంఴలవన అఴుషరం లేకతండా జీఴుల ఉదేరణ కొఱకత తానే 
షవయంగహ ధరమరక్షణ కొఱకత అఴతరించ్ఛనలహడు. 
- షకల జగతణో కత తానే తుభుతో కహరణము అయనలహడు. 

ఒం షవయంజాతాయ నమిః 
 

షవయం జాయతు అజతుశఠ  ఇతి లహ షవయంజాతిః. తాన షవయముగహ జతుమంచ్ఛనలహడు. లేర ఴరూ ఆయనకత 
జనమతూయలేద (షాఴాంచలేద). 
 

యౕీ భట్లా ల లహయఖయ – తృహర రేనా తురకే్షతయా జాతిః షవయంజాతిః. భగఴంతణడు తన షంకలాినయహరం 
ధరమరక్షణ కొఱకత షవయంగహ అఴతరియహో డు (రతిార ణాయ యహధఽనాం యనాళహయ చ దశకాతామ్, 
ధరమషంయహథ నారహథ య షంభలహభు యుగధ యుగధ). అంటే్ కయౖహా లలో ఉననలహరచ ఴచ్ఛు తనన తృహర రిేంచుదాకహ 
ఆయన ఆగడు. తన బిడడలెైన జీఴులన కహతృహడడం ఆయన లక్షణము. కనక ఆయన షవయంజాతణడు. 
 

భగలహనడు ఏది చువనా అది తన భకతో ల ళేయీషస కొఱకధ అనే అరథంలో యౕీ భట్లా లత ఈ యతో తరంలోతు 
నామములన లహయఖాయతుంచారతు ఇంతకతముంద అనేకమారచో  చీిడమ ైనది. ‘షవయంజాతిః’ నామమునకత 
నేరచ అరథము – తనంత తానే జతుంచ్ఛనలహడు (ఆనగహ ఆయనన ుటా్్ంచ్ఛనలహడు లేడు). కహతు యౕీ భట్లా లత ఈ 
నామమునకత లహయఖయలో– తన భకతో ల కశాములన తులహరించడాతుకూ అఴుషరమ ైనుడలాో  భగఴంతణడు 
షవయంగహ అఴతరియహో డు – అతు యఴరించారచ. ఇలా అనేక నామములన భగఴంతణతు భకోఴతసలత రంగహ 
యౕ ీభట్లా లత లహయఖాయతుంచారచ. 
 

తిరచయరచతోమ్ 1 – మముమలన షంయహరభారంనండు యముకతో లన చుయడాతుకూ తూఴు షవయంగహ 
జతుమంచాఴు. 
 

యౕీ లేళుకతకడు కాశున్ – మనలన షంయహరబంధంనండు ముకతో లన చుయడంకొఱకత భగఴంతణడు షవయంగహ 
షంయహరంలో చ్ఛకతకకతంట్ాడు. ఇందకత ఉదాసరణగహ గీత (3.22) ళలో కమున చఽడఴచున. 
న మ ేతృహరహథ వో  కరోఴయం తిరశణ లోకధశణ కూంచన 

నానలహోమలహోఴయం ఴరో ఏఴ చ కరమణి 
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ఒ అరచు న! ఈ ములోో కములయందన నాకత కరోఴయము అననదియే లేద. అటోే్ నేన తృ ందదగిన 
ఴషో ఴులలో ఏదియున నేన తృ ందతుదియున లేద. ఐనన నేన కరమలయందు రఴరిోలతో చనానన. 
 

ఎందరో వో లీన చీరనండు యముకతో లన చుయుట్క ై వతమమతయోౌ ది న లలత రహఴణుతు బందీగహ లంకలో 
గడునది. మనలన బంధయముకతో లన చుయడాతుకూ యౕీకాశణు డు కంషతు చీరయహలలో జతుమంచాడు. మనలన 
కయౖహా లనండు గటా్్ంకూంచడంకోషం ఆ దిఴయదంతణలత కయౖహా లతృహలఴుతణనానరచ. 
 

 ై గీతా ళలో కమునకత భగఴదరా మానజుల లహయఖయ – కరమణా అలహోఴయమ్ న కూంచ్ఛద్ అ అవో , అథా లోక 
రక్షాయ  ైకరమణ ిఏఴ ఴరధో. తనకత ఏభూ అఴషరం లేకతనానగహతు భగఴంతణడు కరమలయంద 
రఴరిోలతో చనానడు. 
 

యౕీ వంకరచల లహయఖయ – తుభుతో కహరణమ ష ఏఴ ఇతి దరశయతణమ్ షవయంజాత ఇతి. షకల జగతణో కత 
తుభుతో కహరణము కూడ యౕీసరియే అగుట్చుత ఆయన షవయంజాతణడు. ఉదాసరణకత – కతండలత 
చుయుట్కత మటా్్, కతమమర,ి తూరచ, చకమీు, ఇలా అనేకములత అఴుషరమఴుతాయ. యతులో మటా్్ ఉతృహదాన 
కహరణము (Material cause). మరియు కతమమరి తుభుతో కహరణము (Instrumental cause). ఇంకహ తూరచ, చకమీు 
ఴంట్్య షసకహర కహరణములత. ఇంతకత ముంద నామము ‘ఆతమయోతుిః’ నామమునకత భగఴంతణడు 
ఉతృహదాన కహరణమతుయు, రషో త ‘షవయంజాతిః’ నామమునకత భగఴంతణడు తుభుతో కహరణమతుయు 
యౕ ీవంకరచలత లహయఖాయతుంచారచ. ఇందకత ఆయన బరసమషఽతరము (1.4.23)నండు ఉదాసరించారచ. రకాతివు 
రతిజాా  దాయౖహా ంత అనరోధాత్. భగఴంతణడు ఉతృహదాన కహరణమున, తుభుతో కహరణమున ఐయునానడు. 
అంటే్ ఆయన మరధ ఇతర యహధనములత, మూల దారేములత లేకతండా షకల షాఴాతు షవయంగహ తానే 
చుయహో డు. 
 

యౕీ రహధాకాశు ళహవో  ీ– తనంత తానే ఴయకోమ ైనలహడు షవయంజాతణడు. తైీతోరీయోతుశతణో  ఆనందఴయోౌ – 

తదాతామనమ్ షవయమ్ అకతరచత. బరసమము తనన తానే షాజంచకొననది. 
 

దుఴకీమాత యౕీకాశణు తుకూ జనమతుచ్ఛునదతు అంట్ారచ. కహతు యకమసరిష చీిన రకహరం చందర డు ఆకహవంలో 
ఉదయంచ్ఛనట్లో గహ కాశణు డు దుఴకూ గరభంనండు రతయక్షమయాయడు. 
దుఴకహయమ్ దుఴరూణాయమ్ యశణు ిః షరవగుయౘవయిః 
ఆయరహవత్ యథా తృహర చాయమ్ దయిౕ ఇందరఴి ుశకలిః – యౕీ మదాభగఴతము 10.3.8 
యౕీకాశణు డు షంకలాినయహరం దుఴకూ గరభంలో రలేయంచ్ఛ, మరల షంకలాిరథం ల యౌకూ ఴచాుడు. ఇకకడ దుఴకూకూ, 
కశణు తుకూ ఉనన బంధము తూరచిదికతకకత, చందర తుకూ ఉననట్లఴంట్్ షంబంధమే. 
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యౕీకాయౖహు ఴతరణము. 
యౕీమదాభగఴతము. దవమ షకంధము. యౕీ ఏలూురచ మురయధరరహఴు రచననండు –  

 

రీక్షుననరధందరా ! కహనొకనాడు రకాతి షరవగుణోలోవతమ ై ళలభాూరుంగహ అలరహరింది. ఆనాట్్ రహతిర రోశిణీ 
నక్షతరయుకోమ ై రళహంత గీస నక్షతర తారకంగహ రకహయంచ్ఛంది. దికతకలతూన రషననములెై యభావలాో య..... మారచతాలత 
షమలహషనా ూరితాలెై మంద మంద గతణల చలోగహ యచాయ. అగినసో తరా లత రజవరిలాో య. యహధజన సాదయాలత 
రషననములయాయయ. దుఴదందభి ధవనలతో కూన నర గంధరవ షంగీతనాదాలతో, వదే చారణ రషో తణలతో, 
యదాయధరహసరషల నాట్ాయలతో తుంగి మారోరోగయహగింది. ుశిఴరషం కతరివంది. కహరచమబుులత కీభుమ కట్్క చీకట్లో   
ఆఴరించాయ. 
  
నాట్్ తుయౕధ షమయంలో దుఴకీగరభంనంచ్ఛ తుఖిలాంతరహయభు అయన భగలహనడు ఉదయంచాడు. భగఴదదయం 
తృహర కాత యయదయంఴలె మాతాగరభమయౌన తుమజునం కహక తృహర చీదివ ూరుచందరరదయాతున తలంజధషఽో ండడమూ, 
ుట్్ాన తృహడు తూలతూరద గహతరంతో, ుండరీకనేతరా లతో, వంఖ చకీ గదాది షమంచ్ఛత చతణరచభజాలతో, యౕీఴతసఴక్షంతో 
తృహిరచతూ, తాంబరం ధరించ్ఛ, కూరీట్ కతండల కహంచీ కంకణ కధయూర నఴరతనకహంతికహంతణడీై, మందిరహంతరమంతా 
ఉదీీంచడం ఴషదుఴుడు చఽవ ఆవురయ షంభరమానందాలత ముిరిగొనగహ, కొంతవేట్్కూ తురచకొతు, యహననం చువ, 
బరా సమణులకత దిలేల గోఴులన మనోదతోం కహయంచ్ఛ, ురిట్్ంట్్లోతుకూ రలేయంచ్ఛ, తుజరభాషముదాభవతణడీై, అందనన 
ఆ యయరూ భగలహనతుకూ క ైమోడుు తురభయుడీై రషో తించాడు. 
 

987. ల ఖైానిః 
- షంయహర దిఃఖాలన, బంధాలన  కయౌంచ్ఛలేయులహడు. 
- యౕీఴరహసమూరిోయ ై భూభుతు తరయవ శిరణాయక్షుతు షంసరించ్ఛనలహడు. 
- రళహంతణలెైన ముకోజీఴులకత రభుఴు. 
- వతణర ఴులన ఖండుంచ్ఛ నావనము చుయులహడు. 
- యహగరములన (తరయవ) షాఴాంచ్ఛనలహడు. 

ఒం ల ఖైానాయ నమిః 
 

య (ఉషరగ) - యళేశంగహ. ఖన - అఴధారణే - తరఴువట్. ఈ ‘తరఴువట్’ అనే తుతు కో లహయఖాయత కోయధంగహ 
చఽళహరచ. 
 

యౕీ భట్లా ల లహయఖయ – యౕీ భట్లా లత ‘ఖన’ అనగహ  ళళగించట్,  కయౌంచట్ (కూలేయుట్) అనే అరథంలో 
లహయఖాయతుంచారచ. జతుతావ, భఴదిఃఖ యఖననాత్ ల ఖైానిః. ఈయధంగహ షంకలాినయహరచడైీ అఴతరించ్ఛన 
షవయంజాతణడు తన భకతో ల షంయహర దిఃఖాలన, ముఖయంగహ జనన మరణ కధోళహలన 
 కయౌంచ్ఛతృహరలేయులహడు గనక ల ైఖానడు. 
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జతుతావ భఴదిఃఖయో యయధం ఖనతి షవతిః 
ల ఖైాన షస చ తురిీశాిః షతృహో రోు ऽఖిల దిఃఖయౘ 

ఈరకంగహ అఴతరించ్ఛ, షంయహరంలో కయౌగధ దిఃఖాలన  ళళగించ్ఛ తృహరలేయులహడు గనక ల ైఖానడు అతు 
చీిడమ ైనది. ఈ నామము షతృహో క్షరీ మంతరము. షమషో దిఃఖనావనము. ఒం ల ైఖానాయ నమిః (యౕీక ైఴలయ 
యహరధి). 
 

యౕీ బలదుఴ యదాయభూశణ కూడా ఇదు అరహథ తున చీతృహిరచ. జతుతావవు షవభకో దిఃఖ యఖననాత్ ల ఖైానిః. 
 

యౕీమద్ యౕీముశుమ్ ఆండఴన్ యౕీ నమామఱవవరచ తిరచయరచతోమ్ నండు ఉదాసరించారచ – ఒ దుఴదులహ! 
మేభుకకడ షంయహరయహగరంలో ముతుగి అజాా నాంధకహరంలో కొట్లా భుట్ాా డుతూ, దరహచారహల మధయ తనఴు, 
మనము మాయౌనయూరితమ ై యునానము. మముమలన రక్షుంచగయౌగినలహడఴు తూలొకకడలే. తూ 
ఇచాినయహరం అఴతరించ్ఛ మముమలన ఈ భఴబంధాలనండు రక్షుంచగలఴు. కహతృహడుము దుఴదులహ! 
 

యౕీ వంకరచల లహయఖయ – యౕీ వంకరచలత ‘ఖన’ అనగహ ‘తరఴువట్’ అనే అరథంలో యౕీఴరహయౘఴతార రంగహ 
లహయఖాయతుంచారచ. ధరణీమ్ యళఴేణే ఖతుతావ తృహతాళ లహవనమ్ శరిణాయక్షమ్ లహరహసరూమ్ ఆయహథ య 
జఘాన ఇతి ురహణ ేరవదేమ్. యౕీ ఆదిఴరహయౘఴతారమున భూభుతు చీలతుకొతు లోన రలేయంచ్ఛ శిరణాయక్షుతు 
షంసరించ్ఛన ురహణగహథన ురషకరించకొతు యౕీసరి ‘ల ైఖానడు’ అనే నామమున రవదే డాయ న. 
 

యౕీ చ్ఛనమయానంద ఈ ఘట్నకత ఆషకూోకరమ ైన అరథం చీతృహిరచ. శిరణయమనగహ బంగహరము. ‘అక్ష’ అనగహ 
కనన. ‘శిరణాయక్ష’ అనగహ ఐశికమ ైన షంయహర యౌఖయములటో్ లహయమోసము. భగలహనడు మనలోతు 
అసంకహరమున చీయౌుల ైచ్ఛ, ఐశిక భోగములన నయంజధయున గనక ఆయన ల ైఖానడు. 
 

యౕీ రఘునాధ తీరథ – ఖన - తరఴువట్, ముకకలత చుయుట్. యళేఴణే వతణర మ్ అఴదారయతి ఇతి యఖానిః, యఖాన 
ఏఴ ల ఖైానిః. వతణర ఴులన ముకకలతగహ చువ నావనము చుయులహడు ల ైఖానడు. 
 

యౕీ లహవశఠ  చీిన మరొక అరథము. ఖన-తరఴువట్.  
తషయ చ యయశఠ ిః ఖానో షముదరషయ నశదీాక్ 

ఖననం కధనచ్ఛత్ తదనయేన కరచో మ్ వకయమ్ 

భూభుభూద షముదరములన తరయవనలహడు ల ైఖానడు. ఈ తు ఆయనఴలో తి మర ఴరిఴలాో  యహధయం 
కహద. 
 

988. యహమగహయనిః 
- ఆయన ఎదరచగహ ముకతో లత యహమమున గహనము చుయుచ ఆయనన షో తింతణరచ. 
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- తానే షవయముగహ యహమమున గహనము చుయులహడు. 
- యహమగహనము చుయులహరి అంతిమ లక్షయము. 

ఒం యహమగహయనాయ నమిః 
 

యత  - అంతిః కరహమణి - నావనము చుయుట్, ముగించట్. ఉణాది షఽతరము (4.152) ‘యహతిభాయమ్ మతున్ 
మతుణౌ’ రకహరము ఇందనండు ‘యహమ’ దము ఴషో ంది. దీతు అరథము ‘ఆనందము కయౌగించనది, 
ఇశామ ైనది’. ఇది యహమ లేదమున కూడా షఽచ్ఛంచన. ‘గ  ై- వబీే - తృహడుట్’ నండు ‘గహయన’ అనగహ 
‘తృహడులహడు’ అనే దం ఴచ్ఛుంది. (తృహణితు షఽతరము 3.1.153 ణుయట్ చ). యహమగహయనడు అనగహ 
యహమమున తృహడులహడు. లేదా, యహమగహనము చుయులహరితు కయౌగినలహడు. 
 

యౕీ భట్లా ల లహయఖయ – షవతృహర ో  మధతృహనేన ‘యౘఴు యౘఴు యౘఴు’ ఇతి యహమాతు గహయమానో ముకోిః అషయ ఇతి 
యహమగహయనిః. 
 

షవతృహర ో  మధతృహనేన తురత యహసమగీతిశణ 
తుతయముకహో  షయంతి యషయ ష ఉకో యహమగహయనిః. 
తురంతరం యహమగహనము చుయుచనన భగఴతారోోనందిన తుతయముకతో లత కయౌగినలహడు యహమగహయనడు. 
ఇందకత యౕీ భట్లా లత తైీతోరీయోతుశతణో నండు ఉదాసరించారచ. ఏతత్ యహమ గయనానవేో . 
 

యౕీ కాశుదతో భరదావజ యౕీమదాభగఴతం (12.13.1)నండు ఉదాసరించారచ.  
యమ్ బరయౘమ రచదురందర షో ఴతోు దిల యైిః షోల ిైః లేదీిైః 
యహంగ ద కమీోతుశదీైిః గహయతోు యహమగహిః 
ధాయనాఴవథత తదగతున మనయహ వయతోు యమ్ యోగినిః 
యయహయనోమ్ న యదిః షరహషరగణ దులహయ తవ ైమ నమిః 
బరసమ రచదురందర ఴరచణ మరచతణో లఴంట్్లహరి షో తి లహకయములచు ూజంబడులహడున, అంగ కమీ 
యధానాలలో లేదములచు షో తింబడులహడున, యహమగహనముచు కీరిోంబడులహడున, యోగుల తువులమ ైన 
ధాయనముదావరహ తీయౌయఴచులహడున, దులహషరచలకతన తన అనంత తతవము తీయౌయతులహడున, షదా 
రకహయంచలహడున అగు రబరసమమునకత నమషసలత. 
 

భగఴదీగ త (10.22)లో యౕీకాశణు డు యహమలేదమున రతుయకముగహ ేరొకనానడు. 
లేదానాం యహమలేదరऽవమ దులహనామవమ లహషఴిః 
ఇందిరయాణాం మనళహువమ భూతానామవమ చుతనా 
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లేదములలో నేన యహమలేదమున. దుఴతలలో ఇందర డన నేన. ఇందిరయములలో నేన మనషసన. 
తృహర ణులలో చైీతనయమున (తృహర ణవకూోతు) నేన. 
 

యౕీ వంకరచల లహయఖయ – యౕీ వంకరచలత యహమగహనమున యౕీకాశణు తుకధ ఆతృహదించారచ. యహమాతు గహయతోు ఇతి 
యహమగహయనిః. యహమగహనము చుయులహడు యహమగహయనడు. 
 

యౕీ రహధాకాశుళహవో  ీ– జాా నమున తృ ందిన బరసమజాా నలత రఴవంతో యహమగహనమున చుయుదరచ. యౕీకాశణు డు 
గోతృహలతడైీ లేణుగహన రూంలో యహమగహనం చుళహడు.  
 

యౕీ షతయదులో లహవశఠ  -  యహమ-గ-అయనిః - యహమగహయనిః. యహమలేదమున గహనము చుయులహరచ ‘యహమగహిః’. 
అలాంట్్లహరి గమయము (అయనము) యహమగహయనడు. యహమగహనమ్ అయనమ్ - ఆవయీిః రమోలక్షయిః 
యహమగహయనిః. 
 

యౕీ రఘునాధ తీరథ – యజాయనావకహన్ రహక్షయహన్ షయతి శనివో  ఇతి యహమగీయనేో  అవమన్ ఇతి యహమగహయనిః. 
యహమాతు యతో తరయళయేౖహిః గయీనేో  అవమన్ ఇతి యహమగహయనిః. యజామునకత భంగము కయౌగించు రహక్షషలన 
నావనం చువేలహడు – అతు ఆయనన లేదయతో తరములత కీరిోంచచననయ. కనక ఆయన యహమగహయనడు. 
  
989. దుఴకనీందనిః 
- దుఴకూకూ ఆనందము కయౌగించ్ఛనలహడు. 
- యత మరషమున వవకరించ్ఛ ఆనందించలహడు. 
- షఽరచయడు. 

ఒం దుఴకనీందనాయ నమిః 
 
యౕీ భట్లా ల లహయఖయ – యౕీకాశణు తు షమక్షంలో ఈ యౕీయశణు  షసషరనామ యతో తరమున భీశణమడు యుధిఴఠ రచతుకూ 
ఉదుయంచాడు. ఇిట్్ఴరకూ చీిన నామములతూన ఎకకడర  ఉనన దుఴుతుగురించ్ఛ కహదతూ, అయ యహక్షాతణో  
తమ ఎదరచగహ ఉనన దుఴకీనందనడైీన యౕీకాశణు తు షో తించుఴతూ భీశణమడు ఈ నామము ‘దుఴకీనందనిః’ 
దావరహ తీయౌయజధషో నానడు. యౕీ భట్లా లత ఈ నామమున ఈ అరథంలో యఴరించారచ. ఆ దుఴకీనందనడు 
యుధిఴఠ రచతు బంధల ైన కాశణు డు. 
దుఴకహయషోనయతువన రహఴషథ రజజాలహన్ 

లహతసలాయదేనరో యోऽయౌ దుఴకీనందన షమాతిః 
తాన రహతిరచడైీయుండు కూడా లహతసలయము భృదలెైన గుణాలతో అతయంత రతంతణర డైీ దుఴకూ అశామ 
గరహభన అఴతరించ్ఛనలహడు దుఴకీనందనడు. యౕీ భట్లా లత ఉదాసరించ్ఛన మయౘభారత ళలో కము – 
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ష ఏశ ాథ దరీహా క్షిః షంబంధ ీతు జనారీనిః 
ఏశ భూతమ్ భయశయచు భఴచు భరతరషభ 

ఒ భరతఴంవ ళేశీణఠ డా! యళహలమ ైన నేతరములత కయౌగిన, తూ బంధల ైన జనారీనడు భూత భయశయ ఴరోమాన 
కహలములతూన అయనలహడు. 
యౕీ వంకరచల లహయఖయ – యౕీ వంకరచలత కూడా ఇదు అరహథ తున చీతృహిరచ. దుఴకీగరభమున జతుమంచ్ఛన యౕీకాశణు డు 
యహక్షాతణో గ భగఴంతణడు గనక ఆయన దుఴకీనందనడు. ఇందకత యౕీ వంకరచలత మయౘభారతమునండు 
మరొక ళలో కహతున (13.156.7) ఉదాసరించారచ. 
జయయతీంఴ యకహీ ణ ిచ యాతు లోకధ తరయో లోకహ లోకతృహలెషోైయీవ చ 

తరయో అగనయవు ఆసృతయవు ంచ షరధవ దులహ దుఴకీుతర ఏఴ 

లోకములోతు జయయతణలత (షఽరయచందరా దలత), మూడు లోకములత, లోకతృహలకతలత, లేదతరయము, 
అగినతరయము, ంచాసతణలత – ఇఴతూన దుఴకీనందనడు. 
 

యౕీ కాశుదతో భరదావజ భాగఴతంలో యౕీకాశణు డు అఴతరించ్ఛన ళలో కహతున (10.,3.8) ఉదాసరించారచ. 
దుఴకహయమ్ దుఴరూణాయమ్ దుఴకీనందనిః యౕీకాశు ిః 
ఆయరహవత్ యథా తృహర చాయమ్ దయిౕ రంిదరిఴ ుశకలిః 
ూరిుమనాడు తూరచిదికతకన ూరుచందర డు ఉదయంచ్ఛనట్లో గహ దుఴరూణియ ైన దుఴకూయంద 
దుఴకీనందనడైీన యౕీకాశణు డు జతుంచాడు. 
 

యౕీ తృత తన భాగఴతము నండు 
(ఆచారయ డా. జయషయల షఽరయరకహవరహఴు రచననండు గశీించ్ఛన తాతిరయములత) 
 

షతణగన  దుఴకూ నడురధ 
యతి యభగతి దారలతన గసీంబులత నండన్  
దితి షత తురహకరశిణా న్  
యీత ఴదనాలంకరశిణు  జశణు న్  యశణు న్ . 
 

ల ననతు నతిరషననతుిఁ 
గీననన గతు మ ఱిఁగుిఁ బ ిఁడు గడు నొతృహిర ం 

బుననమనాడు కఱవతుధ ి

గనన మశ ందార వ చీలతఴు గయౌగ ినరధందార !  
 

ఈయధంగహ ూరిుమనాడు తూరచిదికతక యౖత డవకళలతో తుండున ూరుచందర తు కననట్లో గహ ఆ దుఴకీదుయ 
లోకరక్షకతడైీన ఆ యశణు షవరూుతు రషయంచ్ఛంది. తూలమేఘచాియతో చతణరచభజాలతో వంఖచకీదామలత గల 
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సయహో లతో కౌషో భమణితో కమతూయమ ైన షఽతరంతో యౕీఴతసలాంఛనంతో యౕీసరి జతుమంచాడు. అలా 
తుజరూంతో ల లవన బాలతతు చఽచ్ఛ ఴషదుఴుడు ‘నేట్్తో యాదఴుల కడగండుో  తీరహయ’ అతు షంతవంచీ. 
 

బాలతిఁ బూరధుందరచచ్ఛజాలత భకోలోక 

తృహలత షగుణాలలహలతిఁ గాతృహయళహలతిఁ 
జూచ్ఛ తిలకూంచ్ఛ ులకూంచ్ఛ చోదయ మంది 
యుబిు చలీరధిఁగ ిఴషదుఴు డుతసశంిచీ. 
 

అుిడు దుఴకీదుయ యహవభుతు ఇలా షో తించ్ఛంది. 
 

ంట్ ్తుయౌు ురహణయోగులత యోగమారగతురూఢులె ై
‘కంట్’్మందరచ గహతు, తుకకము గహనర ీభఴదాకాతిం 

గంట్ ్భదరముిఁ గంట్ ్మాంషుిఁ గననలం గనబ లద ీ

త ంట్ర్ూుిఁ దొలంగిఁ బటె్లా ము తోయజధక్షణ! భొృక కదన్ 

 

దుఴకీఴషదుఴుల రణతణలత వవకరించ్ఛ భగఴంతణడు లహరి ూరవజనమ ఴాతాో ంతమున, తన జనమ 
కహరణమున తీయౌయజధళహడు. 
 

నందనడతుయుం బరమా 
నందంబగు బరసమమతుయు నన దలంచచ నా 
 ందరీఴు నొందీదరచ నా 
యందల ేరమమున భఴమునందరచ భూరచన్ 

 

కతమారచడనతూ, రమేవవరచడనతూ ననన భూరచ ేరభుంచ్ఛ ధాయతుషఽో  ఉంటే్ భూకత కూడా మరల జనమ 
కలతగకతండా చువ భూరచ మోక్షం తృ ందులా అనగశీియహో న అనానడు యహవభు. ఇలా లహరికూ ఆనతిచ్ఛు, అుడు 
ఴషదుఴుడు చుయఴలవన తుతు తీయౌయజధవ, ఆ యౕీసరి చతణరచభజాలతగల దిఴయరూం ఉషంసరించ్ఛ, తన 
మాయ రషరింజధవ, నఴజాత యయఴు రూం ధరించ్ఛ కొంతవేు దుఴకీఴషదుఴులకత లేడుక జరితృహడు. 
 

‘దుఴకీ నందనిః’ అనగహ దుఴకూకూ జతుమంచ్ఛన కాశణు డు అతు నేరచగహ అరథం గశీించఴచున. అయతు కొదీిమంది 
లహయఖాయతలత ఈ ఴాతాో ంతాతుకూ షంబంధం లేకతండా లేరధ అరహథ లత చీతృహిరచ. ఉదాసరణకత – 

 

యౕీ రఘునాధ తీరథ –  
దులహనామ్ కమ్ షఖమ్ అషయ ఇతి దుఴక ీయత మిః 
తున దుఴకూనా యత మేన నందతు ఇతి దుఴకీనందనిః 
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దుఴతలకత ఆనందముతుచుు యత మరషము దుఴకూ. అలాంట్్ యత మమున గశీించ్ఛ ఆనందించులహడు 
దుఴకీనందనడు. 
 

మరొకయధంగహ, 
దులనే తృహయౖహణనే కూయీతు షఽయతు ఇతి దుఴకీ 
దుఴకహయ యత మనే నందతు ఇతి దుఴకనీందనిః 
దుఴము (రహతి)నయోగించ్ఛ (రోలతలాగహ) తయారచచువేది దుఴకూ అనగహ యత మము.  అలాంట్్ యత మమున 
గశీించ్ఛ ఆనందించులహడు దుఴకీనందనడు. 
 

యౕీ షతయదులో లహవశఠ  కూడా కాశణు తు రయహో యంచకతండా, దుఴకీనందనడంటే్ షఽరచయడతు అరథం చీతృహిరచ.  
 

ఇలా కొందరచ లహయఖాయతలత ‘దుఴకూయొకక కతమారచడు’ అనే అరథం తీషకొనకతండా లేరధ అరహథ లత చీిడాతుకూ 
కహరణాలత రియౕయౌంచఴలవయుననది. (భగఴదరా మానజులత యౕీభాశయంలో ‘తత్ తవమ్ అవ’ అనే మయౘలహకయం 
యఴరణలో చీిన యశయం – ఏదైీనా లహకహయతుకూ లేదా దాతుకూ నేరచగహ అరథం తీలతషో ననుడు దాతుకూ 
రోక్షమ ైన అరహథ తున ల దకడం ఆక్షధణీయం.) 
 

90. షరయౖహా  
షాజంచలహడు. 

ఒం షరఴేా  ేనమిః 
 

ఈ ళలో కము ర ండుమారచో  ఴషో ంది. 
63ఴ ళలో కము. 595ఴ నామము. షరయౖహా  – యభాంగిః ళహంతిదిః షరయౖహా  కతముదిః కతఴలేవయిః 
106ఴ ళలో కము. 90ఴ నామము. షరయౖహా  – దుఴకీనందనిః షరయౖహా  క్షుతీవిః తృహనావనిః 
 

షాజతి ఇతి షరయౖహా . షాజంచలహడు షరశా. భగఴంతణడు బరయౘమండమున, అందలో బరసమన షాఴాంచ్ఛ, తకూకన 
షాఴాచుయుట్కత అఴుషరమ ైన వకూోతు, జాా నమున, బాధయతన బరసమకత అిగించన. బరసమకత కూడా 
అంతరహయభు భగఴంతణడు గనక భగఴంతణడు అషలత షాఴాకరో. 
 

యౕీ భట్లా ల లహయఖయ – రహఴయహథ ం రనోనऽయౌ షరఴేాతి రజనాత్ షమాతిః. రహఴషథలో ఉండు షకల లోకహలత 
షాఴాంచలహడు షరశా. ఈ నామము యఴరణలో కూడా యౕీ భట్లా లత భగలహనతు యౌలభయమున, యౌయౕలయమున 
యళేశంగహ ేరొకనానరచ. ఈ నామం దావరహ భీశణమడు యుధిఴఠ రచనకత చీింది ఏమంటే్, షమషో షాఴాకరోయ ైన 
రలహషదుఴుడు తమక దరచగహననన దుఴకీనందనడైీన కాశణు డు. అలాంట్్ రలహషదుఴుడు భకతో లకత 
అందబాట్లలో ఉనానడు. భగఴంతణతు కఱవయణగుణాలన ఉదుయషో నన భీశణమతు అనగశీించాడు. 
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యౕీ వంకరచల భాశయము – షరయౖహా  షరవలోకషయ. షకల లోకహలన షాఴాంచ్ఛనలహడు షరశా. 
 

యౕీ చ్ఛనమయానంద – చతణరచమఖ బరసమకత కూడా షాజనవకూో తన అంతరహయభుయ ైన యౕీమనానరహయణుతు 
నండుయే లభించ్ఛనది. 
 

991. క్షుతీవిః 
- తాన షకల లోకములకత అధినాయకతడైీనిట్్కీ భూభు ైననన జీఴులన ఉదేరించడాతుకూ తరచ 
అఴతరించులహడు. 
- భూభునేయౌన దవరధరహముడు. 
- భూమాతకత తి. 

ఒం క్షుతీళహయ నమిః 
 

క్షు - తులహష గతయోిః - తుఴవంచట్. తృహణితు షఽతరము (3.3.94) ‘వోయీామ్ కూోన్’ రకహరము ‘క్షుతిిః’ అనగహ 
భూభు. తషయ ఈవిః క్షుతీవిః. భూభుకూ రభుఴు క్షుతీయడు. 
 

యౕ ీభట్లా ల లహయఖయ – భగలహనడు కధఴలం భూభుకధ కహద, షకల బరయౘమండములకత రభుఴు. యో అనంతరూతృత  
అఖిల యవవరూతృత  గరధభऽ లోకహన్ ఴుయౖహభిిః. ఆయన అనంతరూుడు, అఖిల యవవషవరూుడు. షమషో 
లోకములన తన గరభమున ధరించన. అయనాగహతు దుఴలోకహదలకంట్్ భూలోకంలో జీఴులత ఎకతక 
కయౖహా లత అనభయషో నానరచ గనక లహరితు ఉదేరించడాతుకూ భగఴంతణడు తరచ భూలోకంలో 
అఴతరిషో నానడు. అందఴలన ఆయనన క్షుతీయడు అనానరచ. షరవ ఈవతువऽ ఆరిోభూయశఠతావత్ 
భూయశఠమ్ భూమ ేఈవిః ఇతి క్షుతీవిః.  
 

తిరచల ైమోయ 3.3.4 -  తిరచలేంకట్తోన్ దుఴతలకత, ముకోషఽరచలకత రభులే. కహతు ఆయన ల ైభఴం అందఴలో 
 రగద. నాఴంట్్ అలతిలతో కలతషఽో  తూచలకత కూడా అందబాట్లలో ఉండడమే ఆయన తుజమ ైన ల ైభఴం. 
ఇలా నాయ డల ఆయన చఽే లహతసలయము ఆయన ల ైభలహతున ఇనమడుంజధషఽో  ఆయన యౌలభాయతున 
రకహయంజధషో ననది. 
 

భగఴంతణడు షకల లోకధయడు అయనాగహతు ఆయన భూభుయ డ ేరమతృహళహలతో బంధడయాయడు. 
 

యౕీ బలదుఴ యదాయభూశణ – క్షుతుర్ భారమ్ అతూయతామ్ తృహలయన్ క్షుతీవిః. భూభు ైననన జీఴుల బాధలత 
త లగించ్ఛ లహరితు రక్షుంచలహడు క్షుతీయడు. 
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యౕీ వంకరచల లహయఖయ – క్షుతుిః భూమిేః ఈవిః దవరధాతమజిః. ఆ రబరసమమే దవరధరహజనందనడైీ యౕీరహమచందర డైీ 
అఴతరించ్ఛ అనంత భూమండలముక లోన మయౘయహరవభౌముడయ యన గనక క్షుతీయడు (యౕీ  మమరహజు 
రహజారహఴు). 
 

యౕీ చ్ఛనమయానంద – క్షుతి అనగహ భూమాత. భూభుకూ తియ ైనందన ఆయన క్షుతీయడు. 
 

యౕీ షతయదులో లహవశఠ  – క్షుయతోు - తుఴషతోు, గచితోు లహ నావమ్ భూతాతు యయహయమ్ యహ క్షుతిిః - భూిః, తషయ ఈవిః 
క్షుతీవిః. షమషో జీఴులత చ్ఛఴరిలో భూభుయందు కలతయహో య. అలాంట్్ భూభుకూ రభుఴు క్షుతీయడు. 
 

992. తృహనావనిః 
- తృహములన నయంజధయులహడు. భగఴంతణతు దిఴయనామముయొకక షమరణ, చ్ఛంతన, జ, కీరోనల 

మాతరము చుతనే షమషో తృహతకములత, షకల బంధనములత, షకల తాములత, షకల లహయధలత, షంచ్ఛత 
తృహర రబాీ ది కరమలత ూరిోగహ నయంచన (యౕీ  మమరహజు రహజారహఴు రచననండు). 
- అషరచలన నావనము చుయులహడు. లహరి తృహములన కూడా త లగించలహడు. 
- దుఴకీనందనడుగహ జతుమంచ్ఛనిట్్కీ, తన భకతో లయొకక బాసయవతణర ఴులెైన కంయహది రహక్షషలన, 
అంతవశతణర ఴులెైన అరిశడవరహగ లన నావనము చువనలహడు. 

ఒం తృహనావనాయ నమిః 
 

తృహమ్ నావయతి ఇతి తృహనావనిః. ‘తృహ’ దమునకత మూల ధాతణఴు ‘తృహ’, అనగహ ‘రక్షణే’ (రక్షుంచట్). 
‘ిః’ రతయయము చురచుట్ఴలో ‘తృహిః’ అగున. అనగహ దీతునండు మనము మనలన రక్షుంచకొనఴలెన. 
తృహతి అయహమత్ ఆతామనమ్ ఇతి తృహిః. దుతునండు మనము రక్షణ తృ ందఴలెనో అది ‘తృహము’. 
 

యౕీ భట్లా ల లహయఖయ – అథ దధ ినఴతూతవ తోనయ రహషకీీడాద ికథామాతున రధయౖహమ్ తృహనావనిః. అఴతారధऽ 
ల ైశులహనామ్ బాసయభయంతర వతానావనిః. భగఴంతణతు య్లలన షమరించట్ షకల తృహనావకము. ఆయన 
 రచగు, ల ననలన దొంగియౌంచ్ఛన యధము, గోకలతో రహషకీడీలత షయౌన య్లలత షమరివోే మన మనషలోతు 
తృహములత త లగుతాయ. తన అఴతారములలో ఆయన యౕీల ైశుఴుల అంతవశతణర ఴులన, బాసయవతణర ఴులన 
నావనం చుయున. ఆయన కఱవయణగుణ ధాయనముఴలన అంతవశతణర ఴులత, ఆయన ఆయుధములఴలన 
బాసయవతణర ఴులత నావనం తృ ందన. (తరచలహతి ళలో కములో ఆయన ఆయుధములత చీిబడున). 
దుఴకతీనయతువऽ రనాననాం యళశేతిః 
బాయౘయంతవశతాషంయౘర ీయషసయహయత్ తృహనావనిః 
దుఴకీనందనడుగహ జతుమంచ్ఛనిట్్కీ తన భకతో లయొకక బాసయవతణర ఴులెైన కంయహది రహక్షషలన, 
అంతవశతణర ఴులెైన అరిశడవరహగ లన నావనము చువనలహడు గనక తృహనావనడు. (యౕీక ైఴలయ యహరధి). 
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యౕీమద్ యౕీముశుమ్ ఆండఴన్ – యహమానయమ ైన దొంగలత ఴషో ఴులన సరియహో రచ. కహతు యౕీసరి మన 
మనషసలోతు చోరభాఴములన సరియహో డు. ఆ ల ననదొంగన, గోమానషచోరచతు య్లలన ధాయతువోే భకతో ల 
మనషసలోతు తృహములత త లగుతాయ. 
 

యౕీ నమామఱవవరచ తమ తిరచల ైమోయ (3.6.2)లో భగఴంతణతు ‘తృహనావన్’ అతు రయహో యంచారచ. తిరమూరచో లలో 
ముఖయడు, రచదర తుకూ, బరసమకతన కూడా అంతరహయభు మరియు షాఴాకరో అయనలహడున, దామక్షుడున 
అయన రభుఴున ధాయతుంచండు. బరసమకతన, రచదర తుకూతు, దుఴతలకతన కూడా కయౖహా లన త లగించుది 
ఆయనే. రహఴణుతు సతమారిు, లంకన ధవంషంచువ, వతమమతయోౌతు యడుంచ్ఛంది ఆయనే. కధఴలం 
షమరించ్ఛనంతనే మనందరి తృహతృహలనఽ సరించు కమలనేతణర డు ఆయనే. 
 

యౕీ  రియాఱవవరచ. తిరచ 5.4.3 – నా దుఴుడా! తూ కాఴలన కయౌగిన మయౘభాగయమున నేన లా ఴరిుంచగలన? 
తురహీ క్షుణయంగహ ళహచాలలా ననన అణగదొరకధక తృహతృహలతూన ఇుిడు కహరహగహరంనండు తృహరితృత య దాగుకతనే 
దొంగలాో  తువశబీంగహ ల డయౌతృత యాయ. 
 

యౕీ లేళుకతకడు కాశున్ గీత (4.9)నండు ఉదాసరించారచ – 

జనమ కరమ చ మ ేదిఴయ యఴేం యో లతోేి తతోవతిః 
తయకహో వ దుసం ునరునమ న ైతి మామతేి యత ऽరచు న 

ఒ అరచు న! నా జనమ (అఴతారము)లత, కరమములత దిఴయములత. అనగహ తురమలములత, అలౌకూకములత. ఈ 
తతవరసషయమున తీయౌవకొతునలహడు తనఴున చాయౌంచ్ఛన మమట్ మఱల జతుమండు షరికదా! ననేన 
చురచన. 
 

ఇంకహ యౕీ కాశున్ ఇలా చీతృహిరచ – భగఴంతణతు జనమగురించ్ఛ ధాయతువోే మనకత ునరునమయుండద. ఆయన 
తయోౌతృహలత తరా యన యశయాతున షమరివోే మయళ మనం తయోౌతృహలకోషం జతుమంచము. ఆయన  రచగున, ల ననన 
దొంగియౌంచ్ఛన య్లన షమరివోే ఆయన మన తృహతృహలన అతునంట్్తూ దొంగియౌంచ్ఛలేయహో డు. ఆయనన యళలదాదుయ 
రోట్ బంధించ్ఛన ల ైనాతున షమరివోే మనం మయళ షంయహరబంధాలోో  చ్ఛకతకకొనము. భగఴంతణతు య్లాషమరణ 
మయౘతమయం ఇంతట్్ది. 
 

యౕీ వంకరచల లహయఖయ – కరీిోతిః ూజతో ధాయయతిః షమాతిః తృహరహయమ్ నావయన్ తృహనావనిః. భగఴంతణతు 
కీరిోంచట్ఴలన, ూజంచట్ఴన, ధాయతుంచట్ఴలన, షమరించట్ఴలన తృహములత నావనమగున. కనక 
భగఴంతణడు తృహనావనడు. ఇందకత యౕీ వంకరచలత ‘ఴాదేళహత తము’నండు ఉదాసరించారచ. 
క్షోలహయహద్ యత్ తృహమ్  ూరచశషయ రణవయతి 

తృహర ణాయామ వతున ైఴ తతాిమ్ నవయతు నాణమ్ 
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తృహర ణాయామ షసవేరణ యతాిమ్ నవయతు నాణమ్ 

క్షణమాతురణ తతాిమ్ సరధరహే యనాత్ రణవయతి 

క్షం రోజులత ఉలహషం చుయడంఴలో నయంచు తృహతృహలత కక ఴంద తృహర ణాయామాలఴలో నయంచతాయ. 
అలాంట్్ ల యయ తృహర ణాయామాల దావరహ నయంచు తృహతృహలత కక క్షణం సరితు ధాయతుంచడంఴలో నయంచతాయ. 
 

యౕీ రహధాకాశుళహవో  ీ– భగఴంతణతు ధాయతుంచడంఴలన షదా భగలహనడు మన మనషసలో తులహషముంట్ాడు. 
అందఴలన మనషస తురమలంగహ ఉంట్లంది. ఈ యౕీయశణు షసషరనామయతో తరం ఆరంభంలో భీశణమడు 
యుధిఴఠ రచతుకూ ఇలా చీతృహిడు. 
తషయ లోకరధానషయ జగనానథషయ భూతు  
యయౖతు రహనమషసషరం మ ేయీణు తృహభయాసం 

ఒ ధరమరహజా! అటా్్ షరవలోక మశ వవరధవవరచండున, షరహవంతరహయభుయు, దుఴదుఴుడున అగు 
యౕీయశణు భగలహనతుయొకక లేయ ుణయనామములన యనము. ఇయ తృహములన, భయములన 
త లగించన. తరచలహతి ళలో కం – యాతు నామాతు గౌణాతు యఖాయతాతు మయౘతమనిః – లో ఈ నామములత 
భగఴంతణతు కఱవయణగుణములన కీరిోంచనఴతు చీతృహిడు భీశణమడు. కనక యశణు ఴుయొకక 
గుణములనగహతు ధాయతువోే మనషసలోతు తృహములత త లగున. 
 

యౕీ కాశుదతో భరదావజ యౕీమదాభగఴతము (12.13.23)నండు ఉదాసరించారచ. 
నామషంకరోీనమ్ యషయ షరవతృహరణావనమ్ 

రణామో దిఃఖవమనిః తం నమాభు సరంి రం 

ఎఴతు నామమున షమరివోే షరవతృహములత నయంచనో, ఎఴతుతు ూజవోే షకల దిఃఖములత వభుంచనో అటా్్ 
సరికూ నమషకరించచనానన. ఇది యౕీమదాభగఴతములోతు చ్ఛఴరి ళలో కము. కనక యౕీ షఽతముతు ఈ ళలో కం 
దావరహ యౕీమదాభగఴతం యహరహంళహతున చీినట్లో  భాయంఴచున.  
 

యౕీ చ్ఛనమయానంద – భగఴంతణతు గురించ్ఛన ధాయనంఴలో అతున లహషనలత నయంచన. భగఴంతణతుకూ ూరిోగహ 
వరణాగతణడైీ తన కహరయములన ధరహమనయహరం తురవశివోే ఉనన లహషనలత నయయహో య. కొీతో లహషనలత 
ఉతిననం కహఴు. లేదములలోతు కరమయోగమునకూదు మూలము. 
 

యౕీ షతయషంధ భిననంగహ చీిన అరహథ లలో కట్్ – తృహనాిః అళహనతి తృహం నయతి ఇతి తృహనాిః దీైతాయిః, తాన్ 
అళహనతి ఇతి తృహనావనిః. తృహములత చువేలహరచ ‘తృహనాిః’ అనగహ దైీతణయలత. లహరితు భక్షుంచు (నావనం 
చువే)లహడు గనక భగలహనడు తృహనావనడు. 
 

యౕీ బలదుఴ యదాయభూశణ కూడా  ఇలాంట్్ క అరథం చీతృహిరచ. యతీైిీః చరితీిైః ళలీ తిణామ్ తుఖిల కరమయరూం 
తృహం యఴరోయన్, అషరహనామ తుశతిాన్ ఆతమయదాయమ్ తుఴరోయ ముకూోమ్ తుభోయ యచుత్ తృహనావనిః. 



యీౕ యశణు  షసషరనామ యతో తరము - యఴరణ 

106ఴ ళలో కము - 16 ఴ జేీ 

భగఴంతణతు య్లలన యనేలహరి తృహములన నావనం చువేలహడు తృహనావనడు. మరియు రహక్షషలన 
సతం చువేలహరిలో ఆతమయదయన న లకొయౌ లహరికూ ముకూోతు షగమం చువేలహడు గనక కూడా ఆయన 
తృహనావనడు. 
 

యౕీమదాభగఴతము – దవమషకంధము. రహషకీడీలత 
యౕీ ఏలూురచ మురయధరరహఴు రచననండు 
 

రహజధందరా ! గోయలావనలా యధంగహ తృహడుతూ లతకతతూ యౕీకాశుషందరశన లాలషచ్ఛతోలెై లఴరింగహ భగఴంతణడు 
కరచణించ్ఛ లహరియ దట్ తుయౌచాడు..... గోకహభునలత కతకమమడుతు లేచ్ఛ కాశణు తు చట్లా ముట్ాా రచ. కతీ కధలోీ యతు 
కూరచుతు అతతుకూ కయదండతుచ్ఛుంది. కతీ అతతు భుజం ట్లా కొతు తన డులోకూ లాగికొననది. కతీ అతతు 
యడుయాతుక ై దరయయౌంచ్ఛంది. కతీ అతతు అంఘ్ిొకమలాతున తన కతచం ైతు ఉంచకొననది...... రహజధందరా ! ఆ 
కహంతామణులా యధంగహ యౕీకాశుదరశన రమోతసఴ తురవాతలెై రమేవవరచతు తృ ందిన ముముక్షుఴులఴలె 
యరసతాయముకూోతు తృ ందారచ. .... యమునాతీరహన గోతృహంగనలత కాశుదరశనాభాఴం ఴలన ఆోషమషో కహమలెై తమ 
య యద చీరగులన కోమలాషనంగహ రిచారచ.  ఆ భగలహనడు యోగీవవర సాదయాంతరమందఴలె ఆ ఆషనాతున 
అధిఴవంచాడు. 
 

రీక్షుననరధందరా ! ఆ గోకహభునలుిడు షంతోఴత యహవంతణలెై రహషకీీడకత ఉకీభుంచారచ.  కతకమంది 
షందరీమణులత కూడ ఴలయాకహరంగహ కహయంచు నాతోయళేయౖహతున రహషకీీడ అంట్ారచ. 
 

ఴరజకలకంఠచలత కీీడారథం మండలాకహరంలో తుయౌచారచ. భగలహనడుదీరిదీరచ మందగమనల మధయ తాన తుయౌచ్ఛ ఆ 
యరచఴురి కంఠహల ైతు కొకకక చుతితు ఆతుంచాడు. అందమూలాన రతి గోతృహంగన తన రకకనే యౕీకాశణు డునానడతు 
భాయంచడం జరిగింది. భగలహనడు ఆ లయౌతాంగనల మధయ తుయౌచ్ఛ ఉండట్ాతున చఽడగహ షఴరహు ల నడుమ 
మరకతాలన తృ దిగినో  ళలభియోౌంది. యౕీకాశణు డొకకడు అలా అందరితో ఉండడం ఎలా యహధయమతుంచఴచున. అచ్ఛంతయ 
వకూోషంననడీైన భగలహనడొకకడు  కతక భకతో లకత లహరిలహరి యళహవయహలనబట్్ా  లేరధవరచ రూతృహలలో కతుంచడంలేదా?..... 
 

గోభాభునలత కీీడామగనలెై తాళలయాలకత తగినట్లో గహ అడుగులత లేషఽో  కరముదరలత ట్లా తూ లేనఴువ తుట్లన 
గుీ మమరిషఽో  బొ మలత కదియౌషఽో  అభినయంయహగహరచ. లహరి న ననడుములత కతచభారహతుకూ కంంచాయ. కట్లా  కోకలత 
చీదిరహయ. న మోమములత చీమరహుయ. కొుిముడులత యడాయ. డాడ ణాలత జారిడాడ య. ఆ యధంగహ లహరచ ఆడుతూ 
తృహడుతూ య్లాకాశురూతృహలమధయ తుయౌచ్ఛ మేఘమండలాంతరహన తళతళలాడు మ రచుతీగ లఴలె రకహయంచారచ. ఆ 
సంషయానలకత యౕీకాశుషిరశ మ ైమరున కయౌగించ్ఛంది. లహరచ రమానంద యఴవలెై ఎలతగ తోి యయధరహగహలన 
ఆలంచారచ. గగనాంగణం దిఴయ షంగీత నాదాలతో మారచమొోగింది...... 
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..... 

 
 

తంజాఴూరచ ట్చ్ఛతరం. యకీడుయానండు 
 

రహజధందరా ! ఈ కీీడలత షఽథ లకహయకమ ైనయ కహఴు. గోకల షఽథ లదుయౘలత ఆ కీీడాషమయాలోో  లహరి భరోలచీంతనే ఉండుయ. 
అయ ఇందిరయ కహమోదీీతాలత కహఴు. కధఴల రహభకూో రయత దీీతాలత. ఆ ఆతమరమాతమలత కదాతుతోనొకట్్ 
ఆనందించడమే ఇందలోతు రసషయం. భగలహనడు రహషకీీడా లహయజాన గోకలకత కహమజయాతున అనగీశించాడు. 
లహరికూ ఏకహంత భకూో షవథ రమయయంది. ఆతామనందాతుకూ ఏకహంతభకూో ఉతోమోతోమ యహధనం. 
 

 

 
 

 (1) యీౕ నావంసన్ కాశుమాచారి ఆంగో రచనకత ఇద ితలీతగు అనలహదము.  
(2) భగఴదీగ త ళలో కముల తాతిరయము గీతా రస్, గోరఖూర్ రచరణనండు.  
 

 

 

 



శీ్ర వివణణ  శషశరధాభ స్తత త్రభు - విళయణ 

107ళ రలో కభు - 1 ళ నజేీ 

 
 

 

 
 
ఴంఖబఽననందక ీచకీీ రసయ్గధధాా గథాధయః |  
యతాంగతృసణయిక్షోబయః శయారషయణాముధః || (107) 

 
 
 

 

 

శ్రీభహావివణణ ళుయొకక యేబ ధాభాఱన ఙినే థిళయరలో కసఱఱో ఆథి చిళభి రలో కభు. త్యుయసత్ పఱవీుతి 
అయంబభళుత్ణంథి. ఇ రలో కంఱో బగయసనతు థిళయ ంఙాముధభుఱు ళభిణంఫడినవి. ఇ థియసయముదాఱన 
ధభించిన భంగలభూభితగస బగయసనతు బకుత ఱు ఄధేక విదాఱుగస రశత తింఙాయు. 
 

(1) బకుత ఱు వీతుతు థియసయముదాఱుగస కీభితస్సత యు. 
 

(2) ఇ అముదాఱు బగళంత్ణతు ఴత్ణర ళుఱకు బమానకసఱు. బగయసనతు అముదాఱు ఄధేకభుఱు 
(థియసయధకేోదయణాముధమ్ – గీత్) ఄతు ఙితృసయు. స్సాబృథీశికన్ షత డరసముధస్తత త్రంఱో శదయశనబగయసనతు 
16 అముధభుఱన శత తింఙాయు. ఇ ‘ఴంఖబఽననందకీ....’ రలో కంఱో ఐద అబదాఱు ధభించినయసతుగస 
బగయసనతు రశత తింఙాయు. ఇ ఐద అముదాఱ శత తిబే ంఙాముధస్తత త్రంఱో ఈననథి.  
 

(3) ఆఱా బకుత ఱు ఇ అముదాఱన బగళంత్ణతు ఄఱంకసయభుఱుగసన, త్భన యక్షింఙీవిగసన పావింఙాయు. 
శ్రీ నభాామవాయు ఄనబళం భభోఱా ఈంథి. (తియుయ ైమోలు 8.3.3) బకుత ఱకోశం బగళంత్ణడు ఇ అముదాఱతూన 
శథా మోశత  ఈండాలి. ఆందఱో అమనకు స్సమడీయసభెళయూ ఱేయతు శ్రీ నభాామవాయు అంథోలన ఙింథాయు. 
కేళఱం భన కోభికఱన బగళంత్ణతుకి ఙిుకోళడఫే భన తుగస పావిస్సత భు. భనం కోయళఱలహనథి 
అమనధే ఄతు భనకు ణిలిమద కథా? ఄఱాగే శ్రీ నెభిమామవాయు బగళంత్ణతు చఱోగస ఈండభతు ‘మవళండు’ 
భంగమవరసశనం లికసయు. 
 

(4) శ్రీ వివణణ బగయసనడు త్న తియుఫేతునైె ధభింఙీ అముధభుఱ భభొక విశివట ఱక్షణభు –  రతి అముధభు 
శఽఱహటకి భూఱఫ ైన క త్త్ాభున శచించన. వివణణ ుభసణంఱో ఙినహన రకసయభు 



శీ్ర వివణణ  శషశరధాభ స్తత త్రభు - విళయణ 

107ళ రలో కభు - 2 ళ నజేీ 

చకభీు – చంచఱఫ ైన భనశసన శచించన. యసముయేగభు, భధోయేగభు కఱథి. 
ఴంఖభు – ణాభశ ఄషంకసయభున శచించన. ఆందండి ంచబూత్భుఱు ఈదభవింఙిన. 
ఈథాషయణకు అకసఴభందనన ఴఫదత్ధాాత్ర  ఴంఖధాతుబే. 
గద – లహథయఫ ైన ఫుథిధతు శచించన. 
రసయ్గభు – స్సతిాకన శచించన. ఐద కభేాంథిరమభుఱకు, ఐద జ్ఞా ధేంథిరమభుఱకు ఆథి తుమంత్రణ 
కసయకభు. 
నందకి – ఆథి ఫరషావిదయన శచించన. కతితయొకక య ఄవిదయన శచించన. 
వివణణ ుభసణభు (1.22)ఱో ఆవి ళభిణంఫడినవి. 
రదానమ్ ఫుథిధయతృసయలేత  గథాయూనేణ భాధయే (68) 
బూణాథమి్ ఆంథిరమాథఴిచ థిాదాషంకసయ ఇఴాయః 
బిబభిత ఴంఖయూనేణ రసయ్గయూనణే చ లహథత్మ్ (69) 
ఫఱశాయూమ్ ఄత్యంత్ జ్యధేాంత్భయిసనఱమ్ 

చకశీాయూఴచ భధోధణీత  వివణణ ః కభ ేలహథత్మ్ (70) 
బిబభిత మఙాచలహ యత్నమ్ ఄచయణోऽత్యంత్ తుయాఱమ్  
విథోయభమనత  త్ద్ జ్ఞా నమ్ ఄవిథాయకోఴ శంలహథత్మ్ (73) 
భాధళుతుమంద గథాయూంఱో ఫుథిధ  లహథత్ఫ ైనథి. ంచబూత్భుఱకు, ఆంథిరమభుఱకు తుఱమఫ ైన 
ఄషంకసయభు భెండువిధభుఱుగస అమన ఴంఖభునందన, ధనశస యూభునన ఈననథి. గసలికంటే 
యేగం కలిగిన భనశసన చకయీూంఱో అమన ధభించిముధానడు. రకసశింఙీ అమన ఖడగభు 
విథాయభమభు. ఄవిదయ ఄధే యఱో థాగిముననథి.  
ఆఱా తుభసకసయఫ ైన త్త్ాభుఱు అముదాఱుగస వివణణ బగయసనడు త్న ఙీత్ ధభిచిముధానడు.  
 

(5) ంఙాముధభుఱ భభొక విశివట ఱక్షణభు – ఄవి బగళంత్ణతు ఄస్సదాయణ ఱక్షణభుఱుగస ఙిఫడినవి. 
ఄనగస ఇ అముధభుఱు ఆఱా ఇమనకే ఈననవి. భసళణుతు పాయయ భండోదభి శ్రీభసభుతు ‘త్భశః యమో 
దాణా ఴంఖ చక ీగథాధయః’ ఄతు రస్సత వించినథి.   
 

యభాత్ణాతు విఴాయూభున చచి కఱత్ ఙింథిన ఄయుు నడు బగయసనతు చత్ణయుభజ్ యూభున 
చభతు తృసర భిధంఙాడు (గీత్ 11.46) 
కభిీటనిం గథినం చకషీశతమ్ ఆఙాాబృ ణాాం దరవణట భషం త్తిళై 

ణీధ ళై చత్ణయుభజ్ేన శషశరఫాషో ! బళ విఴాభూభేత! 
కిభీటభున, గదన, ఴంఖచకభీుఱన ధభించిన తూ యూభున చడగోయుచధానన. ఒ శషశరఫాషో ! 
విభసడర తృస! తూ చత్ణయుభజ్ యూభున ధాకు చుభు. 
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శ్రీభథాభగళత్ంఱో ంఙాముధభుఱ ళయణన – 

శభసాత్ాతూదమ్ బుళనమ్ తుభకీ్షయ శభేా ऽశభసః కఴాఱభాుభసంగః 
శదయశనమ్ చకమీ్ ఄశహామణీజ్ో ధనఴచ రసయ్గమ్ శతనబత్ణన ఘోవమ్ 

యునయఘోషత  జ్ఱజ్ః తృసంచజ్నయః కౌమోదక ీవివణణ గథా త్యలహాతూ 

విథాయధభోऽలహ ఴత్చందరముకతః త్ూభోత్తభా ఄక్షమస్సమకౌచ 

ఒ భసజ్ఞ! విఴాభంణా యసయనహంచిమునన శ్రీషభి ఴభీభసతున దభిశంచి ఄశయుఱు బమపరా ంత్ణఱమాయయు. 
ఄస్సభానయ ణీజ్ోూభిత్ఫ ైన శదయశన చకభీు, ఈయుభుళఱే ధాతుంఙీ రసయ్గభు ఄధే ధనశస, ళభిషంఙీ 
ఫేఘంఱా గభిుంఙీ తృసంచజ్నయ ఴంఖభు, స్సటిఱేతు ఫఱం కఱ కౌమోదకి గద, నయు యసడి ఄంచఱణో 
రజ్ాలిశత  విదయన ణిలినే నందక ఖడగభు అమనకు రణబృఱుో త్ణధానబ. 
 

శ్రీ ంఙాముధ స్తత త్రభు 
 

శఴంఖ చకీ శగథానహ రసయ్గం 

నణాంఫయం కౌశత బళత్సచిషనం 

శిీమాశఫేణోజ్ాఱ రలబుణాంగం 

వివణణ ం శథాషం ఴయణం రథీయ 
 

శపయత్సషస్సర య శిఖాతి తీళరం 

శదయశనం పాశకయకోటిత్ణఱయం 

శయథిాషసం తృసర ణవిధాశి విషతణ  
ఴచకీం శథాషం ఴయణం రథీయ 
 

విషతణ యుాఖోథాధ తుఱ ూభిత్శయ 
మశయ ధాతు భసద నళ దయషంణా 
త్ం తృసంచజ్నయం ఴశికోటి వుబరం 

ఴంఖం శథాషం ఴయణం రథీయ 
 

మజ్ఞు ాతుధాద ఴళీణాత్ణసభసణాం 

బూణాంవు తుయుాకత బమాతు శదయః 
త్ంతి థిైణాయఴతు ఫాణళభిష 
రసయ్గం శథాషం ఴయణం రథీయ 
 

ళియణాబవం ఫేయుశభాన స్సభసం 

కౌమోదకీం థిైత్యకుఱ ైక షంతీరం 

య ైకుంఠ యసభాగీ కభసబుభఽషసట ం 
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గథాం శథాషం ఴయణం రథీయ 
 

యక్షోऽశభసణాం కఠిధోగీకంఠ 

ఙీాద శిశయరలశణిద థిగదదాభసం 

త్ం నందకం ధాభ షభేః రథీత ం 

ఖడగ ం శథాషం ఴయణం రథీయ 
 

ఆదం షభేః ంచభహాముదాధాం 

శతళం ఠేథోనయనథినం రపాణీ 
శభశత  దఃఖాతు బమాతు శదయః 
తృసతృసతు నఴయంతి శఖాతు శంతి 

 

993. ఴంఖబఽత్ 

- యఫ ైఴాయయ ఱక్షణభు గఱ తృసంచజ్నయభు ఄధే ఴంఖభున ధభించయసడు. 
- తృసంచజ్నయభున త్న ఄధభసభఽత్భుణో తృత ఱహంచయసడు. 
- ఄషంకసయ త్త్ాభు గఱ తృసంచజ్నయభున ధభించయసడు. 

ఒం ఴంఖబఽణ ీనభః 
 

ఴభ - ఈఴఫే - రసంతించట, భుగించట (‘రసంతి’ ఴఫదభు కూడా ఆథీ భూఱభునండి ళచిచంథి). ఈణాథి 
శత్రభు (1.102) ‘ఴఫఃే ఖః’ రకసయభు ‘ఴభ’ ఴఫదభునకు ‘ఖ’ రత్యమభు ఙీయుచట థాాభస ‘ఴంఖ’ 
దభు ళశత ంథి.  బఽ - దాయణ తృత ణయః - ధభించట, తృత ఱహంచట. ఴంఖం బిబభిత ఆతి, ఴంఖం ుషసణ తి ఆతియస 
ఴంఖబఽత్. ఴంఖభున ధభించయసడు ఱేథా ఴంఖభున తృత ఱహంచయసడు ‘ఴంఖబఽత్’. శ్ర ీబటటట ఱు 
‘తృత ఱహంచట’ ఄధే ఄయథంఱో యసయఖాయతుంఙాయు. శ్రీ అండాళ్ త్లోి కూడా ఇ పాయసతున క తృసవుయంఱో 
రశత తించింథి. 
 

శ్రీ బటటట ఱ యసయఖయ – శ్రీ బటటట ఱు ఆంత్కు భుందలి 991 ధాభభుఱన బగళంత్ణతు స్ౌఱబయ స్ౌశ్రఱయ 
గుణభుఱన విరేవంగస శచింఙీవిగస యసయఖాయతుంఙాయు. చిళభి 8 ధాభభుఱు ‘యఫ ఴైాయయ చిషన థిళయ 
అముధణాాత్’, బగళంత్ణడు యఫ ైఴాయయ శచకభుఱ ైన థియసయముధభుఱన ధభించినందన, అమధే 
శకఱ ఱోకభుఱకున యఫేఴాయుడు – ఄధే ఄయథంఱో యసయఖాయతుంఙాయు. ఄథీ శభమంఱో బగళంత్ణతు 
థియసయముధ దాయణ శాయణం థాాభస బకుత ఱమంద బకితయశం నెంతృ ంథింఙీ థిఴఱో శ్రీ బటటట ఱ యసయఖాయనం 
స్సగింథి. బగళంత్ణడు త్న ఄధభసభఽత్ం థాాభస ఴంఖభున తృత ఱహంచచధానడతు శ్రీ బటటట ఱు ‘ఴంఖబఽత్’ 
ధాభభునకు యసయఖాయనం ఙితృసయు. 
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ఆథీ పాయసతున ఄండాళ్ త్లోి ధాచిమార్ తియుమోలు తృసవుయం (7.7)ఱో చకకగస ఙినహంథి. చకంీ (చకీణాత మవార్) 
ఄుడడ శ్రీతుయసశతు శయశన ళదలి బకుత ఱ యక్షణ కొరకు దయంగస య లళళఱలహళశత ందట. కసతు ఴంఖం 
శథా అమనన ఄంటినెటటట కొతు ఈండి, ఄుడుడ అమన ఄధభసభఽత్భున తృ ంథీ ఄదఽవటం 
కలిగిముంథి. థాతుథింత్టి పాగయమో కథా! 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ యసయఖయ – తృసంచజ్ధాయఖయమ్ బూణాన్ ఄషంకసభసత్ాకమ్ ఴంఖం బిబభిత ఴంఖబఽత్. ణాభశ 
ఄషంకసయ త్త్ాభు గఱ తృసంచజ్నయభు ఄధే ఴంఖభున ధభించినయసడు ‘ఴంఖబఽత్’. ఇ ణాభశ 
ఄషంకసయభునండీ ంచబూత్భుఱు జ్తుంచినవి. ఇ చిషనభుయొకక విరేవభు వివణణ ుభసణంఱో 
విళయంగస ఙిఫడినథి. 
 

శ్రీ భసదాకఽవణరసలహత  ి– ‘తృసంచజ్నయభు’ ఄధే నేభే ంచబూత్భుఱకు భూఱఫ ైన ఄషంకసయ త్త్ాభున 
శచించచననథి. భభొక రలహదధ  ళఽణాత ంత్భు – బగళంత్ణడు ంచజ్నడు ఄధే భసక్షశతు ళదించి, ఄత్తు 
యూంనండి గళీించిన ఴంఖఫే తృసంచజ్నయభు. తృసంచజ్నయభునండి య ఱుళడీ ధాతు బకుత ఱ 
భనశసఱఱోతు ఄంత్ఴశత్ణర య ైన ఄజ్ఞా ధాతున, ఫాషయఴత్ణర ళుఱ ైన దవణట ఱన ధాఴనం ఙీశత ంథి. ఆఱా భెండు 
విదాఱుగస ఄథి బకుత ఱన యక్షిశత ంథి. 
 

శ్రీ యసలహవఠ  ఋగేాదం (4.10)ఱోతు థి భంణరా ఱన ఈథాషభింఙాయు. ఆవి ఴంఖభుయొకక భళిభన ఙినేవి. 
ఴంఖభున ణాబెత్ణత గస ధభిలేత  ఆవి ళభితస్సత మతు భసల్ఫప గిీహత్ ఄనయసదంఱో ఈననథి. 
 

994. నందక ీ

- విజ్మానందభున కలిగింఙీ నందకభు ఄన ఖడగభున ధభించినయసడు. 
- శంణోవభుణోనండుభతు బకుత ఱన థీవించయసడు. 
- విథాయభమఫ ై ఄనందళయధకఫ ైన నందకభు ఄధే ఖడగభున ధభించినయసడు. 

ఒం నందకధి ేనభః 
 

నంద్ - శభఽథౌధ  - అనంథించట, ళభిధఱుో ట. తృసణితు శత్రభు (3.1.150) ‘అతుఱహ చ’ రకసయం కిమీకు ‘ళున్’ 
రత్యమభు ఙీయుచటథాాభస థీయ ధాయఫ ైన ఄయథం ళశత ంథి. ఄఱా ‘నందకః’ ఄనగస ‘అనందభుగస ఈండుభు’ 
ఄతు మనట. 
 

శ్రీ బటటట ఱ యసయఖయ – ‘ననన క్షేభంగస, శంణోవంగస ఈంచభు’. ఄతు థీతుతు తృసర భిధస్సత మో అ ‘నందకభు’ ఄధే 
ఖడగభున త్నథిగస కలిగినయసడు ‘నందకి’. నందక ఄస్సయలతతి నందకీ. శ్రీభధానభసమణుడు కూడా ‘ఆథి 
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ననన  శంత్లహంజే్మగఱద’ ఄతు తృసర భిధందగి ఈండడంఙీత్ ‘నందకభు’ ఄధే నేయుతృ ంథిన ఖడాగ తున 
ధభించినయసడు నందకి. 
 

నంథాయనామ బృణయీళం తృసర భోధ ో బగళణానహ మః 
శ నందకో తుత్యయగ ీమస్సయస్ౌ నందక శాఽత్ః 
యఫేఴాయుతు శతునదితు తృసర నహత ంజే్లే నందకభు ఄధే థిళయఖడాగ తున ధభించినయసడు నందకి (శ్రీకెైళఱయ స్సయది). 
 
శ్రీ యసలహవఠ  – అఴంశధాయహమ్ నహరమమ్ ళశత  తుత్యమ్ ఄశయ ఄలహత  ఆతి నందకీ. శంణోవంగస ఈండభతు 
థీవించడాతుకి నహరమఫ ైనయసభితు శథా కలిగినయసడు నందకి. ఄనగస బగళంత్ణడు త్న బకుత ఱన శథా 
శంణోవంగస ఈండభతు థీవిస్సత డు. థియసయముధఫ ైన ఖడగ ంణో తుబృత్తం ఱేకుండా శ్రీ యసలహవఠ  త్భ యసయఖయన 
ఙిడం గభతుంచదగినథి. 
 

శ్ర ీఴంకయుఱ యసయఖయ – విథాయభయ నదంకసఖయః ఄలహః ఄశయ ఆతి నందకీ. విథాయభమఫ ైన నందకభు ఄధే 
ఖడగభున కలిగినయసడు నందకి. నందకభు అనందళయధకభగు జ్ఞా నత్త్ాభున ణిఱుున. 
శ్రీవివణణ ుభసణంఱో కో థియసయముదాతుకీ కో త్త్ాభున అతృసథించిన విదాతుకి ఇ యసయఖయ శభితృత త్ణంథి. 
 

శ్రీ ఫఱథీళ విథాయబువణ కూడా ఆథీ ఄభసథ తున ఙితృసయు. విజ్ఞా ధాత్ాకో నందకో ఄలహః ఄశయ ఆతి నందక.ీ 
 

శ్రీ చినామానంద – బగయసనతు ఖడగభు నేయు నందకభు. థాతుతు ధభించయసడు నందకి. ‘నంద-కమ్’ ఄనగస 
అనందభున కలిగించనథి. రసశతభిుఱఱో కీభితంచిన రకసయభు శ్రీషభి తృసళన థిళయషశతభునందలి 
థిళయఖడగభు విథాయత్త్ాభున శచించన. థీతుథాాభస స్సధకుడు త్నఱోతు ఄజ్ఞా నభున 
ఖండింళచచన. 
 

995. చకీీ 
- త్న బకుత ఱకు ఴత్ణర ళుఱ ైన భసక్షశఱ యకతంణో త్డిలహన శదయశనభు ఄధే చకభీున ధభించినయసడు. 
- ళయుత ఱాకసయంఱో బరబృంఙీయసతుణో (గషీ నక్షణరా దఱు, శంస్సయభు ళంటియసతుణో) కూడిన విఴాభున 
శఽఱహటంచినయసడు. 
- వుబదఽఱహటతు రస్సథింఙీ శదయశనభు ఄధే చకీభున ధభించినయసడు. 
- ణీజ్ోత్త్తాభమఫ ైన శదయశనభు ఄధే చకీభున ధభించినయసడు. 
- త్న అజా్ఙీ గియగిభస తిభిగే శంస్సయచకభీున త్న ఄదీనభంద గఱయసడు. 

ఒం చకిీణ ేనభః 
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97ళ రలో కభు. 908ళ ధాభభు. చకీ ీ– ఄభౌదరః కుండలీ చకీ ీవికభీూయభిుత్ రసశనః 
107ళ రలో కభు. 995ళ ధాభభు. చకీ ీ– ఴంఖబఽననందక ీచకీ ీరసయ్గధధాా గథాధయః 
ఆఱాంటిథీ భభొక ధాభభు:  
45ళ రలో కభు. 417ళ ధాభభు. శదయశనః – ఋత్ణః శదయశనః కసఱః యఫఱేఠ  భగిషీః 
 

బగయసనడు ధభింఙీ చకభీు నేయు శదయశనభు. ఆథి అమనకు ఄఱంకసయభుగసన, అమన బకుత ఱకు 
యక్షణగసన పాలహఱేో  థియసయముధభు. 
 

శ్రీ బటటట ఱ యసయఖయ –  

908ళ ధాభభు. చకీ ీ– ణాదఽఴ థయిసయముధః చకీ.ీ చకభీుళంటి థియసయమధభుఱన ధభించినయసడు చకి.ీ 
బగయసనతు స్ౌందయయభు ఄధేక థియసయముధభుఱణో రకసశిశత ననథి. 
 

995ళ ధాభభ. చకీ ీ– తుత్య శదయశనః శాబఽత్య రతిబట యక్షః ఄశయ రలణతి్ కఱాాఱహత్ జ్ఞాఱాంచిత్మ్ 
చకభీనహ త్తిళై ఆతి చకీ.ీ త్న బకుత ఱ ైన  థీళత్ఱ ఴత్ణర ళుఱగు భసక్షశఱ యకతభుఙీ త్డిలహన ణీజ్ోళంత్ఫ ైన 
శదయశన చకభీున ఙీతిమంద ధభించినయసడు చకిీ. ఆకకడ బగళంత్ణతు యక్షకత్ాభున విరేవభుగస 
విళభింఙాయు. 
 

శయాయక్షోऽశయఙీా ణాత  తుత్యం చకేీణ యగత్ః 
చకీతీి కథ్యణ ీశభయక్ ఋత్ాయణః ఴత్ణర ధాఴకః 
భసక్షశ శంహాయం ఙీలహ ఱోకసఱన యక్షించడంకోశం శదయశనభధే చకసీముదాతున ధభించినయసడు చకిీ. ఇ 
ధాభభు వడక్షభీభహాభంత్రభు. ఴత్ణర శంహాభి. ఒం చకిణేీ నభః. (శ్రీకెైళఱయ స్సయది). 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ యసయఖయ –  

908ళ ధాభభు. చకీ ీ- శభశత ఱోక యక్షణాయథమ్ భనశతణాాత్ాకమ్ శదయశధాఖయమ్ చకమీ్ ధణాత  ఆతి చకీీ. 
శభశత ఱోకభుఱన యక్షించటకెై భనశస ఄధే త్త్ాభు కలిగిన, శదయశనభు ఄధే నేయు కలిగిన 
చకభీున ధభించినయసడు చకి.ీ 
 

995ళ ధాభభు. చకీ ీ– శంస్సయ చకీమ్ ఄశయ అజా్మా భళియతత్ ఆతి యస. శంస్సయభు ఄధే చకభీు ఆత్తు 
అజా్ళఱన భిబరబృంచచననథి. కనక అమన చకి.ీ 
 

శ్రీ శత్యథీయో యసలహవఠ  – శ్రీ యసలహవఠ  ‘చకభీు’ ఄనగస ‘గుండరభుగస తియుగునథి’ ఄధే స్సభానయ ఄయథంఱో 
(అముదాతున రణీయకంగస నేభొకనకుండా) యసయఖాయతుంఙాయు. భయఱ భయఱ ునభసళఽత్భబేయ విరేషసఱు 
కలిగిన ఱోకసతున శఽఱహటంఙాడు గనక బగళంత్ణడు చకిీ. ఈథాషయణకు శయయ చంథోరదమాఱు. 
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శ్రీ కఽవణదత్త  బయథాాజ్ శ్రీభథాభగళత్భు (8.20.30), శ్ర ీవివణణ ుభసణభు (5.30.22) నండి ఈథాషభింఙాయు 
శదయశనమ్ చకమీ్ ఄశషయ ణజీ్ః. నభలేత  చకషీస్సత మ. 
 

శ్రీ చినామానంద – ‘శ-దయశనభు’ ఄనగస వుబకయఫ ైన దఽఱహట . ఄఱాంటి చకభీున ధభించినయసడు చకి.ీ 
థిళయ చకసీముధభు భనశసన శచించనతు రసశతభిుఱు ఙిఫుత్ణననవి.  
 

శ్రీ ఫఱథీళ విథాయబూవణ – ణీజ్స్-త్త్తామ్ శదయశన చకమీ్ ఄశయ ఄలహత  ఆతి చకీీ. ణీజ్ో త్త్ాభున శచింఙీ 
శదయశన చకభీున ధభించినయసడు చకి.ీ 
 

శ్రీ యేలుకుకడి కఽవణన్ – ఴంఖ చకభీుఱు ధభించి య ఱుగొందత్ణనన బగయసనతుకి బకుత ఱు కసతుయసభినండి 
దఽఱహటథోవం త్గుఱకుండా ఈండడంకోశం బూవణాడు ఴంఖభు, చకభీు ఄధేయసతుకి శంఫందించిన ధాభభుఱన 
ఙితృసడు. 993. ఴంఖబఽత్. 994. నందక.ీ 995. చకీ.ీ 
 

చకభీునకు ఈనన ఆత్య ధాభభుఱు ళేతిభసజ్న్, యదాంగః, శదయశన. 417ళ ధాభభు ‘శదయశనః’. 
భభిము 998ళ ధాభభు ‘యదాంగతృసణఃి’. 
 

996. రసయ్గధధాా 
- త్న ధనవఠ ంకసయభు ఙీత్, ఴయయంయఱ ఙీత్, ఴత్ణర ళుఱన ధాఴనం ఙీలే రసయ్గభు ఄధే నేయుగఱ 
ధనశసన ధభించినయసడు. 
- ఆంథిరమాథి ఄషంకసయ త్త్ాభు యూఫ ైన రసయ్గభు ఄధే నేయు గఱ ధనశసన ధభించినయసడు. 
- కిమీాత్త్ాయూఫ ైన రసయ్గభు ఄధే నేయు గఱ ధనశసన ధభించినయసడు. 

ఒం రసయ్గధనాధ ేనభః 
 

రసయ్గమ్ ధనః ఄశయ ఆతి రసయ్గధధాా. రసయ్గభు ఄధే నేయుగఱ ధనశసన కలిగినయసడు ‘రసయ్గధధాా’. 
ఴా - ళింస్సమామ్ - చీలిచయేముట, ఫాదించట, చంుట. ధన్ - ఴఫదద  - ఴఫదభు ఙీముట. 
 

శ్రీ బటటట ఱ యసయఖయ – కేళఱం త్న ఄఱ ో ణరా డు ధాతు థాాభస ఴత్ణర ళుఱన, యసభి ధాభభుఱన, యసభి దళుఱన  
ధాంశం ఙీమగఱ ధనశస రసయ్గభు. థీతుకి ణోడు అ ధనశసనండి ళఙీచ ఴయయంయ కూడా ఴత్ణర ళుఱన 
ధాఴనం ఙీశత ంథి. జ్ఞయ ఘోవ ఴయళయష ధాశిత్. ఆఱా భెండు విదాఱుగస ఴత్ణర ళుఱన ధాఴనభు ఙీలే రసయ్గభు 
ఄధే ధనశసన ధభించినయసడు ‘రసయ్గధధాా’. ఆఱా అ రసయ్గదాభి ఴత్ణర ళుఱ శంకఱాఱన ళభుా ఙీలహ, 
అశిీత్ణఱన ునయుజీువింజే్మున. 
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అండాళ్. తియుతృసయ  ై4.  
పాళశ్రీ ణిఱుగు లేత్. 
ళయష తుభసాషకస! గంబూయ పాళుకస! 
తూ ణాయగభంద శంకోచింళఱదమాయ 
జ్ఱది భధయన జ్ొచిచ, జ్ఱభంత్టితు బీలిచ 

గభిుంచి గభిుంచి గగనభదిభోళించి 

కసఱాథి శకఱ కసయణబూత్ణడిైనటిట  
ధాభసమణుతు థిళయ రసయభఱాకఽతిణోడ 

ఄయుథిైన ఄత్తు శందయ ఫాషృముగాభున 

చకీభుాళఱ  ఫ భిలహ, ఴంఖభుాళఱ  ఈభిబృ 

రసయ్గభుా గుభిబంచ ఴయళయషభననటటో  

ఱోకఫ ఱో శఖం ఫేభు శంణోషసన 

భాయగశ్రయష స్సననభాచభింఙిడునటటో  

అఱలహంక ళయషభంథిం గోభెదభు. 
 

అదభసశఙాయయ చిత్రకవి అణీరమ ణిఱుగు లేత్ 

యునయ థీళ! తృసలిం భసయస! 
శందరభుానెై యసర లి శలిఱభుఱు ణరా వి 

అథిథీళుతుయోఱ  అత్లథీళుడయ ై 
అకశభు నెైకెకిక గభిుంచభా! 
శందయఫాషృ ఄయవిందధాబు షస్సత న 

చకీభుాళఱ  ఫ భిలహ, ఴంఖభుాళఱ  ఈభిబృ 

రసయ్గ తుయుాకత ఴయయంయగస 
ఱోకభుా షభిషం ళయషభుా కుభిముభా! 
భాయగశియ స్సననభుా ఙీలహ త్భింఙిదభు 
జ్గతికే భంగలభు కూయుచ భన శ్రీళత్భు 
 

ఆకకడ అండాలుళ యసనథీళుతు ‘ అ దాధాబుతు శందయ విరసఱ ఫాషృముగలుఱో, దక్షిణ బుజ్భునందలి 
శదయశనచకీభుళఱ  ఫ భిముభు! అమన యసభషశతభుఱోతు తృసంచజ్నయ ఴంఖభుళఱ  ఈయుభుభు. 
శ్రీభహావివణణ ళు విఱుో  రసయ్గభునండి య ఱుళడిన ఫాణళయషభు ళఱ  అఱలహంక ళభిషంచభు’ ఄతు కోభినథి. 
అండాలుళ శ్రీభహావివణణ ళు రసయ్గ ధనఴయయంయన  ణిలిలహన వివమభు (ఈభానభు)గసన, ఄఱా 
డళఱలహన ళయషభున ఈఫేమభుగసన యసడడం భనభు గభతుందగిన వివమభు. 
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శ్రీ కఽవణదత్త  బయథాాజ్ – పాగళత్ం (8.20.30)నండి. ధనఴచ రసయ్గమ్ శతనబత్ణన ఘోవమ్. ఈయుభుళఱ  
ధాతుంఙీ రసయ్గ ధనశస – ఄతు ఈథాషభింఙాయు. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ యసయఖయ – ఆంథిరమాథ ిఄషంకసభసత్ాకమ్ రసయ్గమ్ ధాభ ధనః ఄశయ ఆతి రసయ్గధధాా . 
ఆంథిరమభుఱ ఄషంకసయత్త్ాయూఫ ైన రసయ్గభు ఄధే నేయు గఱ ధనశసన కలిగినయసడు ‘రసయ్గధధాా’. 
 

శ్రీ చినామానంద – ఎననడ గుభిత్తు రసయ్గభు ఄధే ధనశసన ధభించిధాడు గనక బగయసనడు 
‘రసయ్గధధాా’. ధాభసమణుతు ధనశస ఄషంకసయ త్త్ాయూభతు రసశతభిుఱు ఙిఫుత్ణననవి. ఇ చిళభి 
రలో కంఱో శ్రీభధానభసమణుతు ఙీత్నండి భనన అశ్రయాథింఙీ థియసయముధభుఱన బకితణో శాభింనగున. 
 

శ్రీ ఫఱథీళ విథాయబూవణ – కిీమా త్త్తామ్ రసయ్గమ్ ధనః ఄశయ ఆతి రసయ్గధధాా. కిమీాత్త్ాభున శచింఙీ  
 రసయ్గభు ఄధే ధనశసన ధభించిధాడు గనక బగయసనడు ‘రసయ్గధధాా’. 
 

997. గథాధయః 
- రలమాగినఱా తుుఱు చిభుాత్ూ అమనకు అనందభు కలిగింఙీ కౌమోదకి ఄధే గదన ధభించినయసడు. 
- ఫుథిధత్త్ాయూభగు కౌమోదకి ఄధే గదన ధభించినయసడు. 

ఒం గథాధభసమ నభః 
 

గద - ళయకసత మామ్ యసచీ - భాటాో డుట. గదతి - ఴఫదమ్ కభోతి ఆతి గథా - ధాతు ఙీమునథి. ధఽంజ్ - దాయణే - 
ధభించట, టటట కొనట, అదాయభగుట. గథామాః ధయః గథాధయః. గదన ధభించినయసడు గథాధయుడు. 
శ్రీభహావివణణ ళు యొకక గద నేయు కౌమోదకి. 
 

శ్రీ బటటట ఱ యసయఖయ – కౌమోదకి గద ఎదయు ఱేతు ఴకిత గఱథి. ఆథి రలమాగినళఱ  తుుఱు చిభుాచ 
బగళంత్ణతుకి అనందభు కలిగించన. ఄటిట గదన ధభించినయసడు గథాధయుడు. 
 

శ్రీ యసలహవఠ  కౌమోదకి రయగంఱో ళఙీచ ధాతు ఫ యుుణో కూడిన ఈయుభుళంటిదతు ళభిణంఙాయు. 
 

శ్రీ భసదాకఽవణ రసలహత  ి– భహాపాయత్ంఱో ఖాండళదషన శభమంఱో ళయుణుడు కఽవణణ తుకి ఇ గదతుఙాచడు.  
కౌమోదకికి భభొక ఄయథం – కుభుదః - బూథీవి శతునదిఱో అనంథించయసడు. కుమోదకః - బూబృతు 
అనందయఙీయసడు. అమనకు ఙింథినథి, కుమోదకశయ ఆదమ్, కౌమోదకి. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ యసయఖయ – ఫుథిధ  త్ణాత ాతిాకమ్ కౌమోదక ిధాభ గథామ్ ళషన్ గథాయః. ఫుథిధత్త్ాయూభగు 
కౌమోదకి ఄధే గదన ధభించినయసడు గథాధయుడు. వివణణ ుభసణంఱో ఙినహన ళయణనకు ఇ ఄయథం శభితృత త్ణంథి. 
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శ్రీ కఽవణదత్త  బయథాాజ్ శ్రీభథాభగళత్భు (8.20.31)నండి ఈథాషభింఙాయు –  కౌమోదక ీవివణణ గథా త్యలహా తూ. 
వివణణ ళుయొకక గదబైెన కౌమోదకి స్సటిఱేతుథి. 
 

998. యతాంగతృసణఃి 
- చకభీున ఙీత్ఫటిట దవటశిక్షణకు లహదధభుగసనననయసడు. 
- యథ్చకభీున ఙీత్ఫటిట బూవణాతునైె ఱంఘించినయసడు. 

ఒం యతాంగతృసణబ ేనభః 
 

యతాంగమ్ చకమీ్ తృసణౌ మశయ ఆతి యతాంగతృసణిః. చకభీున ఙీత్ఫటిటనయసడు యతాంగతృసణి. 
యభు - కీడీామామ్ - అడుట, విధోథించట. ఈణాథి శత్రభు (2.2) రకసయభు ‘కథన్’ రత్యమభు జ్ోడిలేత  
‘యథ్’ ఴఫదభు ళశత ంథి. యభణ ీ- కీీడతి మలహా న్ బనే యస యథ్ః. ‘ఄగి’-య లుళట నండి ‘ఄంగ’ ఴఫదభు 
ళశత ంథి. యథ్ః ఄంగతి బనే త్ద్ యతాంగమ్. యథ్భున స్సగేఱా ఙీలేథి యతాంగభు, ఄనగస యథ్చకభీు. 
 
శ్రీ బటటట ఱ యసయఖయ – ఆంత్కు భుందలి 995ళ ధాభభు ‘చకీీ’ ఄంటేకూడా ‘చకభీు ధభించినయసడు’ ఄతు 
ఄయథభు. భభిము ఇ ‘యతాంగతృసణిః’ ఄంటే కూడా ఄథీ ఄయథభు. కనక ఆకకడ ునయుకిత ళచిచందతు కొందయు 
పావింళచచన. ఄబణీ ‘చకీీ’ ధాభభుఱో బగళంత్ణడు చకసీమధభున కలిగిముండుట 
ణిఱుఫడినథి. రశత త్ ‘యతాంగతృసణిః’ ధాభభు థాాభస అమన చకభీున రయగించటకు శంలహదధ తుగస 
ఈండుట ణిఱుఫడినథి. బకతయక్షణకు అమన శథా శంలహదధ డు. కనక ునయుకిత ఱేద. 
మతోచిత్ యతాంగం చ తృసణౌ మస్సయలహత  తుత్యఴః 
యతాంగతృసణిభసఖాయత్ నయసభోణ  బమాఴకః 
త్నకు త్గినటటో  రకసశింఙీ చకీభున తుత్యభు ఙీత్ఫటిటనయసడు. ఇ ధాభభు నయసక్షభీ భంత్రభు. 
బమధాఴకభు. ఒం యతాంగతృసణబే నభః. (శ్రీకెైళఱయ స్సయది). 
 

భభొక విళయణ (శ్రీ ఴంకయుఱు?) – భహాపాయత్ముదధంఱో బూవణాతు రతిన ఙిలోించడంకోశం శ్రీకఽవణణ డు చకసీతున 
(యథ్చకసీతున) ఙీత్ఫటిట బూవణాతునైెకి ఈభికసడు. థీతుళఱో బగయసనడు శామంగస త్న శాంత్ రతిజా్న 
(అముధభు ఙీత్ ధభింన ఄధే భాటన) ఈఱోంఘింఙాడు. 
 

శాతుగభమ్ ఄహామ భత్ రతిజ్ఞా మ్ ఋత్మ్ ఄదకియుత మ్ ఄళుో ణో యథ్శథ ః 
ధఽత్ యథ్ చయణః ఄబయమాత్ చఱత్ గుః షభభిళి షనత మ్ ఆబమ్  గణోత్తభమీః – పాగళత్ం 1.9.37 
అముధభు టటననన త్న భాటన శామంగస త్ుత్ూ, బగయసనతుణో అముధం టిటస్సత నననన ధా 
రతిజా్న తుఱడంకోశం, బగయసనడు యథ్ంనండి దకి ధాయ ైు యుగెణాత డు. ఏనగున చండాతుకి 
గుషనండి ఱంఘించిన లహంషంఱా అమన ళశత ంటే  బూభండఱం చలించింథి. 
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శ్రీ ఫఱథీళ విథాయబూవణ –  

బకతరతిజ్ఞా  రతితృసఱకణామ్ ఄతిరసో ఘయణాాత్ ునభసష 

యతాంగతృసణిభతిి బూవామ్ రతి రదభశిత్మ్ ఏత్త్ 

బకుత తు రతిజా్ తుఱడంకోశం బూవణాతునైెకి యేగంగస దకినయసడు యతాంగతృసణి. 
 

శ్రీ జ్మదల్ఫ గోమందకస యచన. శ్రీభదభగళథీగ త్-త్త్ా వియేచతూ యసయఖయ నండ.ి 
ఄనయసదం – డా. ఎమ్. కఽవణభాఙాయుయఱు, డా. గోలి య ంకటభసభమయ. 
 

శ్రీకఽవణణ డు భహాపాయత్ముదధభున అముధభు ఙీత్ఫటటనతు రతిజా్ ఙీలహముండిన. బగయసనతుఙీ ఴశత ిగీషణభు 
ఙీబంఙిదనతు బూవణాడు రతిన ూతునటటో  బకతకవి శయథాశ ళభిణంఙిన – ధేడు శ్రీకఽవణబగయసనతుఙీ అముధభు 
టిటంకుననఙ  ోధా త్లోిబెైన గంగసథీవికితు, త్ండిర ఴంత్ననకున ఄరతివఠ  ణిచిచనయసడనగుదన. ఇ థిళయఫ ైన 
భహాయథ్భున కనహధాజ్భుణో కూడ బగనబనభెచదన. ఆటటో  ఙీమతుఙ  ోధేన క్షతిరమగతిధే తృ ందన. ఆథి 
బగళంత్ణతునెైన అన. (శయథాశ ఙీలహన ఇ ళయణన శంశకఽత్ భహాపాయత్భున ఱేద). 
 

భహాపాయత్భున ఇ ఘటటభు ఇ విధభుగస ఙిఫడినథి – ముదధభు భూడళ థినభున బూవానహణాభషృడు 
యణభున బృకికలి విజ్ఽంబుంచి తృత భసడస్సగెన. ఄుడు కఽవణబగయసనడు భోవభున ూతు, గగభుఱు ళదలి, 
చకీభున ఙీత్ ధభించి తిరుచ బూబృనెైకి దబృకెన. ఄచటనననయసయందయున అ దఽఴయభునకు బమకంనహత్ణఱ ై, 
ఈచాశాయభుణో హాహాకసయభుఱు గసవించిభి. బగయసనడు రలమకసఱాగినళఱ   బూవణాతునెైకి ఱంఘింఙిన..... ఄయుు నడు 
బగళంత్ణతుయ ంట యుగిడి, రణబృలోి ఎటట కేఱకు అమనన భరలింఙిన. 
 

9ళ థినభున – బూవణాడు తృసండళలేనన ఄఱోకఱోో ఱభు నభెచన. శ్రీకఽవణణ డు ఙీతి గగభున వీడి, కొరడా ఙీత్ఫటిట  
బూవణాతునెైకి యుగెణితన. బగయసనతు తృసదభుఱ ణాకిడికి బూబృ కంనహంఙిన..... ఄయునడు యుగెతితకొతుతృత బ  కఽవణణ తు 
ఙీత్ణఱు టటట కొధ న. శ్రీకఽవణణ నకు అమనయొకక ూయారతిజా్న జా్నహత కి ణిచిచ, బూవణాతు ణాన (ఄయుు నడు) 
చంనెదనతు రతిజా్ ఙీలహన నహభాట బగయసనడు య నకకు భయఱ న. ఇ ఘటటభున శ్రీ తృత త్ధాభాత్ణయడు  
అంధరభహాపాగళత్భునంద (10.222) ఄతి యభణీమభుగ ళభిణంఙిన. 
  
కునహంచి బెగలహన కుండఱంఫుఱ కసంతి 

గగన పాగంఫెఱో గనహ కొనగ  
ఈరికిన ధోయాక ఈదయంఫుఱోననన 

జ్గభుఱ యేరగున జ్గతి కదఱ  
చకీంఫు ఙీటిట  చనథించ యమభున  

నెైననన చచతు టభు జ్ఞర  
నబృాతి ధా ఱాళు నగుఫాటట లేమక  

భతునంుభతు కీీడి భరఱ థిగుళ 
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కభికి ఱంఘించ లహంగంఫు కయణి ఫ రలహ,  
‘ధేడు బూవణాతు జ్ంుద తునన గసత్ణ  
విడుళు భయుు ధా’ మతు భథిాశిఖ ళఽఱహట   
ణియలి చనథించ థీళుండు థికుక ధాకు 
 

999. ఄక్షోబయః 
- థీతుఙీత్న శంక్షోబభు తృ ందతుయసడు. యభరసంత్భూభిత. రశనన యభానంద గంబూయభూభిత . 
- త్నన అఴీబంచినయసభితు యక్షించడం ఄధే థీక్షూతు, ఎతున అటంకభుఱు ళచిచధాగసతు చలించతుయసడు. 
- ఇ విధంగస థియసయముధభుఱు ూతు ఎళభికెైధా ఄఴకుయడైినయసడు. 

ఒం ఄక్షోపాయమ నభః 
 

ఇ ధాభభు భెండుభాయుో  ళశత ంథి – 

86ళ రలో కభు. 807ళ ధాభభు. ఄక్షోబయః – శళయణబిందః ఄక్షోబయః శయాయసగఴీాభఴేాయః 
107ళ రలో కభు. 999ళ ధాభభు. ఄక్షోబయః – యతాంగతృసణఃి ఄక్షోబయః శయారషయణాముధః 
 

86ళ రలో కభుఱోతు 807ళ ధాభభు. ఄక్షోబయః  
ఇ ధాభభున శ్రీబటటట ఱు ఫుథాధ ళణాయయంగస యసయఖాయతుంఙాయు. ఫుదధ తుగస బగళంత్ణడు యసథించినుడు 
ఎళయూ అమన ఎదభొకనఱేయు. ఎందకంటే అమన గసంబూయయం ఄఱాంటథి కనక అమన ఄక్షోబుయడు. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ యసయఖయ – భసగథీావభుఱు, ఴఫాద థి వివమభుఱు, భూడు ఱోకభుఱఱోతు ఴత్ణర ళుఱు – ఎళయూ 
ఆత్తుతు కఱత్ధ ంథింఱేయు. కనక అమన ఄక్షోబుయడు. 
 

శ్రీ శత్యశంధ మతిభసజ్ ‘శళయణబిందయక్షోబయః’ ఄధే కే ధాభభున భిగణింఙాయు. ళంటినైె ఫంగసయు 
చకకఱు కలిగిన ఱేడియూంఱో ఈనన భాభీచతు బూణాళషృతు ఙీలహనయసడు శళయణబిందయక్షోబుయడు. 
 

107ళ రలో కంఱోతు 999ళ ధాభభు. ఄక్షోబయః 
శ్రీ బటటట ఱ యసయఖయ – శ్రీ బటటట ఱు బగళంత్ణతు ఴయణాగత్ళత్సఱత్ యంగస యసయఖాయతుంఙాయు. రశనన ఄబమథాన 
థాభసఢ ోత్ శాభళభిానऽనహ ఄక్షోబయః. 
 

ఄబమరథాన తుమభ థాభసఢ ోయనహ చ తుత్యఴః 
ఄఙాఱయ శాభళభిానऽనహః ఄక్షోబయః ఆతి కభీితత్ః 
త్నన అఴీబంచినయసభితు యక్షించడం ఄధే థీక్షఫూతు, ఎతున అటంకభుఱు ళచిచధా చలించతుయసడు. 
భహాభళిమోనేత్ణడు కసఫటిట శ్రీభధానభసమణుడు ఄక్షోబుయడు ఄనఫడుచధానడు (శ్రీకెైళఱయ స్సయది). 



శీ్ర వివణణ  శషశరధాభ స్తత త్రభు - విళయణ 

107ళ రలో కభు - 14 ళ నజేీ 

 

బగళథరా భానజుఱ ఴయణాగతి గదయభు – ఄనఽత్మ్ ధోకత ూయామ్ న చ ళక్షయే కథాచన. ధేతుంత్కు 
ూయాఫ ుడున ఄశత్యభు ళచింఱేద. ఎుడున ళచింన. 
 

భసభామణభు. ముదధకసండ 18.33 – భసమో థిా యనబుపావణ.ీ భసభుడు భెండు విదాఱుగస భాటఱాడడు. 
 

శకఽథళీ రధానమ త్యసలాతి మాచణ ీ

ఄబమం శయాబూణపీయయ దథాఫయేత్ద్ ళరత్ం భభ – భసభామణభు. ముదధకసండ. 
ఎళభెైనన ‘ధేన తూయసడన’ ఄతు కకభాయు ఴయణు యేడిణీ, యసతుకి శకఱ బూత్భుఱనండి ఄబమభున 
రస్సథింత్ణన. ఆథి ధా ళరత్భు. 
 

శయా ధభసాన్ భతి్యజ్య భాఫకేం ఴయణం ళరజ్ 

ఄషం ణాా శయాతృసనపేయయ మోక్షబషసయబృ భా వుచ – గీత్ 18.6 

శయాధయాభుఱన, ఄనగస శభశత కయతళయకయాఱన ధాకు శభభించి, ఴకితభంత్ణడన, శభసాదాయుడన, 
యఫేఴాయుడన ఐన నధేన ఴయణుజ్ొచచభు. ఄతున తృసభుఱనండిము తునన ధేన విభుకుత తు 
కసవింఙిదన. తూళు రలకింకుభు. 
 

శ్రీ యేలుకుకడి కఽవణన్ భసభామణం ఄయణయకసండ (10.19)నండి ఈథాషభింఙాయు. ళనయసశ త్తృత ధయాంఱో 
నననందన భసభఱక్షాణుఱు అముదాఱన ధభించడం ఈత్తభం కసదతు లత్ పావించింథి. ఄుడు 
భసభుడు ణాన భసక్షశఱనండి భునఱన యక్షింఙీ థీక్ష ూధానతు, కనక అ వివమంఱో ఎటిట 
భిలహథతిఱోన య నకసడనతు ఄధానడు. 
ఄయషమ్ జీవిత్మ్ జ్హాయమ్ ణాామ్ యస లణ ీశ-ఱక్షాణమ్ 

న త్ణ రతిజ్ఞా మ్ శంఴఽత్య ఫార షాణపేయయ విరవేత్ః 
లణా! ధేన ఆచిచన భాట, రణీయకించి ఫరా షాణుఱకు ఆచిచన భాట త్ుటకంటె, ధా జీవిత్భున, చిళయకు 
తునన, ఱక్షాణుతు కూడా తృత గొటటట కొనటకు లహదధభుగస నధానన. 
 

ముదధకసండభు 18.3 – విబూవణ ఴయణాగతి శభమం. 
బృత్రపాయేన శంతృసర తమ్ న ణాయజ్మేం కథ్ంచన 

థోషత  మదయనహ త్శయస్సయత్ శ ణామ్ ఏత్త్ ఄగభిహత్మ్ 

ననన తుజ్ఫ ైన నేరభణో ఙీభినయసతుతు ఎననడ ళథిలినెటటన. ఄత్తుఱో ఏయ ైధా థోషసఱుధాన శభే. ఇ విదానం 
ఈత్తభఫ ైనదతు నెదదఱు ఙిఫుణాయు. 
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‘శత్యశంధః’, ‘ఄచయత్ః’ ళంటి ధాభభుఱు విళయణఱో కూడా బగళంత్ణతు ఄక్షోబయత్ాభునకు నెకుక 
ఈథాషయణఱు ఙిడఫ ైనథి. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ యసయఖయ – ఄత్ ఏళ ఄఴకయ క్షోబణ ఆతి ఄక్షోబయః. ఇ విధంగస, ఄధేక థియసయముధభుఱు 
ధభించినయసడైి, క్షోబుంభసతుయసడు (ఎళయున అమనన కఱత్ధ ంథింఱేయు) గనక అమన ఄక్షోబుయడు. 
ఆంత్కుభుంద ధాభభుఱఱో ఙినహన థియసయముధ దాయణన ఇ ధాభభుణో శ్రీ ఴంకయుఱు 
ఄనశందింఙాయు. 
 

శ్రీ భసదాకఽవణరసలహత  ి– ణాన గడచిన థి భోజుఱ ముదధంఱో చలహన బగళదనబయసతున బూవణాడు ఇ చిళభి 
ధాభభుఱఱో ఙిఫుత్ణధానడు. ‘యతాంగతృసణఃి’, ‘ఄక్షోబయః’ ఆటటళంటి ధాభభుఱు. 
 

శ్రీ ఫఱథీళ విథాయబూవణ కూడా ఆఱాంటి పాయసధేన ఙితృసయు. త్యకత ఴస్తత ో ऽనహ క్షోబబత్ణమ్ ఘభిషత్ణమ్ 
ఄఴకయణాాత్ ఄక్షోబయః. బగళంత్ణడు అముదాఱన ళథిలియేలహధాగసతు అమనన ఒడించటకు, క్షోబుంచటకు 
ఎళభి ఴకయం కసద. కనక అమన ఄక్షోబుయడు. 
 

శ్రీ చినామానంద – ఄంత్ణఱేతు శషనభు, నేరభ, కయుణ కఱయసడు. భానళుఱ ఄధేక థోవభుఱన, 
ఄఙాయభుఱన శళించయసడు. ఎంత్ ఈణాత్ం జ్భిగిధా చలించతుయసడు ఄక్షోబుయడు. 
 

ఴంఖబఽననందక ీచకీీ రసయ్గధధాా గథాధయః |  
యతాంగతృసణయిక్షోబయః శయారషయణాముధః || (107) 

 

1000. శయారషయణాముధః 
రషయణభునకు (ముదధభు ఙీముటకు, శిక్షించటకు) త్గిన శభస్సత ముధభుఱణో విభసజిలోినయసడు. త్న 
ఴయణాయుథ ఱ కవటభుఱన తీయుచయసడు. ఱ కకకు బృంచిన థియసయబయణభుఱు, థియసయముధభుఱు 
ధభించినయసడు. అశిీత్యక్షణ ఄధే థీక్ష కలిగినయసడు. శకఱ ైఴాయయ శంననడు. శభేాఴాయుడు. 

ఒం శయారషయణాముదామ నభః 
 
రషయణభు - కొటటట ట, థాడి ఙీముట, గసమయచట. శభసాణ ిరషయణాతు అముదాతు మశయ ఆతి 
శయారషయణాముధః. ఄతున విధభుఱుగస థాడి ఙీలే అముధభుఱు కలిగనయసడు శయారషయణాముధడు. 
 

ఇ ుణ్త స్తత త్రంఱోతు చిళభి (107ళ) రలో కంఱో 993 నండి 999ళ ధాభభు ళయకు బూవణాడు బగళంత్ణతు 
అముధభుఱన కీభితంఙాడు. అ అముధభుఱు  
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1. ఴంఖబఽత్ – తృసంచజ్నయభు ఄధే ఴంఖభు. 
2. నందకీ – నందకభు ఄధే ఖడగభు. 
3. చకీ ీ– శదయశన చకీభు. 
4. రసయ్గధధాా – రసయ్గభు ఄధే ధనశస 
5. గథాధయః – కౌమోదకి ఄధే గద. 
ఇ ఐద అముధభుఱు ంఙాముధ స్తత త్రంఱో శత తింఫడిధాబ. ఆంకస శదయశన స్తత త్రంఱో (చకణీాత మవార్ 
యొకక) షత డరసముధభుఱ స్తత త్రం ఈననథి. ఆంత్భాత్రం ఙీత్ అమన అముదాఱు ఐదకో, దహాయుకో 
భిబృత్ం కసద. ఴత్ణర ళున శిక్షించడాతుకి అమనళదద ఄనంత్ఫ ైన అముధభుఱుననళతు ఇ 
‘శయారషయణాముధః’ ధాభం థాాభస ఙిడఫ ైనథి. అమన ఎందకు ఇ అముదాఱన ధభిశత ధానడధే 
వివమంఱో వివిధ యసయఖాయత్ఱ ఄనబయసఱు భనకు గోచభిస్సత బ. 
 

శ్రీ బటటట ఱ యసయఖయ – బగళంత్ణడు ధభించిన ఄనంత్ థియసయముధభుఱు ఎంణో ఴకిత కలిగినవి. రననఱ 
కషసట ఱన షభింఙీవి. బగళదభకుత ఱ ఴత్ణర ళుఱన ధాఴనం ఙీలేవి. బగయసనతుకి అముదాఱుగసన, 
అబయణాఱుగసన ఈధానబ. ఄవి కేళఱం పౌతిక అముదాఱు కసళు. కొకకక థియసయముధభునకు ఄనంత్ఴకిత 
కఱద. అ అముధభుఱు పాగళత్ణఱ యక్షణ కొయకు ఄతున యేలఱా, ఄతునఙోటాో  ఄతునవిదాఱా లహదధంగస 
ఈధానబ. శావిషసఠ ధామ్ శయా ఄతువట ఈనాఱబత్ాణి....... శథా, శయాణార , శయాతా, శయారకసయ, శభాశిీత్....... 
ఇ అముధభుఱ థాాభస శ్రీబగయసనడు శఽఱహటతృసఱన, బకతయక్షణ ఄధే శథీయఘ శత్రమాగభుఱన 
తుయాభితంచచధానడు. ఆఱా బగళంత్ణతు శకఱ గుణభుఱు, అమన అముదాఱణో శహా – త్న బకుత ఱ యక్షణ 
కొరకేనతు శ్రీ బటటట ఱు విళభింఙాయు. 
   
తృసదభూఱం రధానధాం బకసత ధాం ఙానహ తుత్యఴః 
ఄశంఖయేమానయభభసయద స్సభభసధ ో ధాయత్ానశసథా 
శయాత్ర శయాథా శయారకసభసశిీత్యక్షణ ే

థకీ్షణిానయచిణానయధాయ నయనంణాధాయముదాతు ళ ి

మశయ శంతి య  ైతుత్యం శయారషయణాముధః 
థాాదరసభోణ  భహాభంత్రః శయాదఃఖవిధాఴకః 
త్న ఴయణాయుధ ఱ కవటభుఱన తీయుచయసడు. ఱ కుకబృంచిన అబయణభుఱు, ఴకితళంత్భుఱ ైన అముధభుఱు 
ధభించినయసడు. అశిీత్యక్షణ ఄధే థీక్షగఱయసడు. శకఱ ైఴాయయశంననడైిన శ్రీభధానభసమణుడు ఄతునయకసఱ 
అముధభుఱన ధభించి అశిీత్ణఱన యక్షిశత ధానడు గనక అమన శయారషయణాముధడు. ఇ ధాభభు 
థాాదరసక్షభీ భహాభంత్రభు. శకఱ దఃఖభుఱన షభిశత ంథి. ఒం శయారషయణాముదామ నభః. 
(శ్రీకెైళఱయస్సయది). 
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‘శయా’, ‘రషయణ’ ఄధే విరేవణ దభుఱళఱన ఆంత్కుభుంద ఙినహన ఐద అముధభుఱే కసక 
బగయసనతుళదద శభశతభుఱ ైన థియసయముధభుఱు ఈననళతు, అమన థిళయయ ైబళంఱో ఆవి క పాగభతూ 
గళీింళఱ న. 
 

శ్రీ వి.వి. భసభానజ్న్ – బగళంత్ణడు కేళఱం శంకఱభాత్రభున త్న ఴత్ణర ళుఱన ధాఴనం ఙీమగఱడు. 
ఐణీ దవణట ఱ గుండిఱోో  బమాతున ధ ఱకొఱడంకోశం అమన అముదాఱు ధభిస్సత డు. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ యసయఖయ – ఏణాధయేళ అముదాతు ఄశయ ఆతి న తుమభయణీ, ఄనహ త్ణ శభసాణయేళ రషయణాతు 
అముదాతు ఄశయ ఆతి శయారషయణాముధః. ఆవి భాత్రఫే ఄమనళదద ఈనన అముదాఱతు భిబృతి ఱేద. 
రషయణభునకు త్గిన శభశత అముధభుఱణో విభసజిలోినయసడు గనక శ్రీషభి శయారషయణాముధడు. 
ఈథాషయణకు యేలి గోలళన స్సదాయణంగస అముధంగస భిగణింభు. కసతు అమన ళియణయకశిుతు 
ళదించడాతుకి యేలి గోలళన అముధభుగస యసడిధాడు. అముధణీా న ఄరలహథాధ నయనహ కయజ్ఞథతీు ఄశయ ఄశయ 
అముదాతు బళతుత  ఆతి. ఆఱా ఏథైిధా అముధం కసళచచనతూ, అమన శభశత థియసయముదాఱన 
ధభించిమధానడతూ ఇ చిళభి ధాభంఱో ఙిడంళఱన బగళంత్ణతు శభేాఴాయత్ాభు భభిము 
శత్యశంకఱభు విరేవంగస ఙిడఫ ైనథి. ఆందకు శ్రీ ఴంకయుఱు ఫఽషథాయణయకోతువత్ణత  (4.4.22)నండి 
‘ఏవ శభేా ఴాయః’ ఄతు ఈథాషభింఙాయు. 
 

ఒం నఽలహంహామ విదాళ ే

ళజ్రనఖామ దభీళ ి

త్నఽలహంషః రఙోదమాత్ 

 

ఒం నమో శ్రీ ధాయలహంహామ 

శ్రీ బండాయు యాత్భసళు శంకఱనంనండి 

ళియణయకశిు ళధ 

 

విషగంేదర ం డళ ిళరచచ కెళైడ ిభషో దాఽతితన్ నఽలహంషృండు స్స 
గీషృడి ైమూయుళుఱంద జ్భేచి నఖ శంఘాత్భుఱన్ ళరఙిచ ద 
శసషదంపయలు కఠోయథషీృ నచఱోణాసషృన్ భహాఫషృ తుం 

దరషృణారసంత్క బూకయున్ ఘనకయున్ థిణైాయనామశ్రీకయున్ 

శళింతు ళజ్ఞర ముధంళంటి ఴభీయం కఱయసడు, చలించతు టటట దఱ కఱయసడు, గొ బుజ్ఞఱు కఱయసడు, 
ఆంథరా గినమభాదఱకు బూకయుడు, ఫలివఠఫ ైన భసక్షశభసజు ఄబన ళియణయకశిుతు త్న ణొడఱబౄద యేశకొధానడు 
షభ.ి గయుత్ాంత్ణడు శభసతున టిటనటటో గస టటట కొతు. 
 

చించన్ షఽత్కభఱంఫు రలణతి్భు ళభిషంచన్ ధభసభండలిన్ 
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థిరంచన్ గయకఴ ధాడకిసళలుఱు పదథించన్ భహాళక్షభుం 

దర ంచన్ భాంశభు శక్షాఖండభుఱుగస దషసట శయున్ ళరచిచ ద 

భించన్ ఫదరళుఱు కంఠభాలికఱుగ గలించన్ నఖోథాభలహబె ై
ళియణయకశిుతు గుండి నయషభి చీఱుస్సత డు. ధేఱతుండా ధ త్ణత యు చఱుో ణాడు. కఠినభుఱ ైన నభసఱన ణింుణాడు, 
భొభుాన గుఱగొడుణాడు, భాంస్సతున చిననచినన భుకకఱుగస ఙీస్సత డు. నేగుఱు హాభసఱుగస ఫ డఱో యేశకొంటాడు. 
కక అముదాతున కూడా రయగించకుండా ణొడఱనెై యేలహకొతు షభి భసక్షశతు చీఱుశత ంటే, నయషభి గోలుళ గొడడలళళఱ  
ఈధానబ. ఱోణిైన గుండిన ఫరదదఱు కొటేటటుడు గుదదలళళఱ  నధానబ. నభసఱన ణిరంఙీటుడు గటిట  
కొడళలళళఱ నధానబ. కడుుఱోతు నేరళుఱన ణింఙీటుడు యంతృసఱఱా ఈధానబ. 
 

నయలహంషృతు గోలళన చలహ థీళణాభుఖాఱు వికలహశత ధానబ. భసక్షశభసజు ఴభీభసతున చీఱుశత ధానమవి. 
ఄగినజ్ఞాఱఱకనన రకసఴభానంగస ఈండి, నయషభికి బొకేకయసభికి ఄబమథానం ఙీశత ధానబ. 
ఈగంీ, వీయం, భహావివణణ ం, జ్ాఱంత్ం, శయాణోభుఖం 

నఽలహంషం, బూవణం, బదరం, భఽత్ణయభఽత్ణయం నభాభయషం 

 

ఆంత్కుభుంద ఄధేక ధాభభుఱ యసయఖయఱో విళభించినటటో గస, శ్రీ ఴంకయుఱు త్భ యసయఖయమంద 
శ్రీభహావివణణ ళుయొకక యత్ాభున (యఫేఴాయత్ాభున, ఄనంత్ఴకితతు) విరేవంగస రస్సత వింఙాయు. 
శ్ర ీబటటట ఱు త్భ యసయఖయమంద అ జ్గధానధతు స్ౌఱబయభున, స్ౌశ్రఱయభున, భుఖయంగస త్న బకుత ఱ 
క్షేభం టో బగళంత్ణతుకునన అత్ణయత్న కీభితంఙాయు. ఇ య మయళ ధాభభు ‘శయారషయణాముధః’కు యసభి 
యసయఖయఱు కూడా ఇ వివమంఱోతు బుననణాాతున ణిలిమజే్శత ధానబ. శ్రీ ఴంకయుఱు బగళంత్ణతు 
శభేాఴాయత్ాభున - ఄనంత్ థియసయముధ శంననడు, ఄనంత్ ఴకితభంత్ణడు, శభేాఴాయుడు - ఄతు 
రస్సత వింఙాయు. శ్రీ బటటట ఱ యసయఖయ రకసయం బకతయక్షణాయథం శ్రీ బగయసనడు శకఱాముదాఱణో లహదధంగస ఈధానడు. 
 

బగయసనతు నఖభుఱధే అముధభుఱుగస ఈయగించిన య ైధాతున శ్రీ ఴంకయుఱు ఈథాషభింఙాయు. 
శ్ర ీభసదాకఽవణరసలహత  ిభభి కొంఙిం భుందకు య లుళ విళభింఙాయు. కసకసశయుతునైె శ్రీభసభుడు దయభన అముధంగస 
రయగింఙాడు. ూత్న తృసఱు ణరా గడఫే శ్రీకఽవణణ తు అముధభు. వుకసీఙాయుయతు కంటితు దయభణో తృ డిచి 
శ్రీయసభనడు ఫలిచకళీభితనండి భూడడుగుఱ ధేఱ తృ ంథాడు. ఆఱా అమన శత్యశంకఱుడు. బకతశంయక్షణకు 
ఏథైిధా అమన అముధఫే. శంకఱభాణరా న అమన ఏథైిధా ఙీమగఱడు.  
 

భభి శంకఱభాణరా న ఏథైిధా ఙీమగలిగిణీ అమనకు అముధభుఱు ఎందకు? శ్రీభసభుడు ముదధకసండ 
(6.8.122)ఱో ఆఱా ఄధానడు –  
నహరసఙాన్ థానయసన్ మక్షాన్ ఽతయిసయమ్ ఙిళై భసక్షస్సమ్ 

ఄంగులయగేణీ ణాన్ షధాయమ్ ఆచాళ షభగిణఴేాయ! 
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ఒ యసనయభసజ్ఞ (శగీయీస)! నహరసచభుఱన గసతు,  థానళుఱన గసతు, మక్షుఱన గసతు, ఇ భసక్షశఱన గసతు 
ధేన త్ఱచకొంటే యేలికొనణో ధాఴనభు ఙీమగఱన. 
 

భయబణీ అముధభుఱు ఎందకు? కతూశం కొతునఙోటో ఄవి దవణట ఱఱో బమాతున భేకెతితంచి, పాగళత్ణఱకు 
హాతుఙీమకుండా అుణామతు కొందయు విళభింఙాయు. 
 

శ్రీ అండాళ్. తియుతృసయ ై 25. చిత్రకవి అణీరమ ణిఱుగు లేత్. 
తుధనేభాభచి భభిాయచ తున ధానగభుఱ 

త్ఱకింీదఱుగ జ్లేహ, కఱకఱభు భతేృసళు 
కుభతి కంశతు గుండ ిఫడఫాగనిళబధాళు! ఒ అశిీత్ యసయమోషశ్రలీ!…. 
  
భభొక ఄనబళభు – బగళంత్ణడు త్న ఴత్ణర ళుఱన త్న శంకఱఴకితణో భిభాయుచన. కసతు త్న బకుత ఱకు 
కీడు త్ఱనెటిటనయసభినైె అమన త్న అముధభుఱన రయగించి యసభితు ధాఴనభు ఙీమున. 
 

బగయసనతు థియసయముధభుఱకు శంఫందించిన భభొక వివమభు – యసయు తుత్యశయుఱు. శథా 
బగళంత్ణతు క్షేభం కసంక్షింఙీయసయు, తుజ్ఞతుకి అమనకు యక్షణ ఄళుశయం ఱేకతృత బధాగసతు, అ 
థియసయముధభుఱు బగళంత్ణతుటో కలిగిన లేయసనేరభపాళంళఱో అమనన యక్షింఙీ ఈథీదఴంణో శథా అమన 
తియుఫేతుతు ఄంటినెటటట కొతు ఈధానయు. ఇ విధఫ ైన యక్షణ లేయసపాళంణోధే శ్రీ నెభిమామవాయు బగళంత్ణతు 
క్షేభంగస ళభిధఱోభతు ‘ఱాో ండు’ తృసవుయం భంగమవరసశనం ఙీరసయు. 
 

ఒం నమో శ్రీ శయారషయణాముదామ. 
 

ఇ ుణయథిళయధాభభుణో యేబ థిళయధాభభుఱ విళయణ ూయతబయంథి. ఒం నమో యంేకటరేసమ. ఆంకస 
పఱవీుతి గుభించి విళయణ యసర మాలి. 
 

ఆంణీగసక ఇ (శ్రీ కఽవణభాఙాభిగసభి) రమణానతున ఎంణో తృత ర త్సళించిన పాగళత్ణఱొకయు ఄడిగిన రఴన – 
ఋవణఱఙీ రశత తింఫడిన (ఋఱహబుః భగిీణాతు) శ్రీభహావివణణ ళుయొకక భుఖయఫ ైన  యేబ ధాభభుఱ 
(మాతు ధాభాతు గౌణాతు విఖాయణాతు భహాత్ానః) చిళభిఱో బగయసనతు థియసయముధభుఱ దాయణన ణిలినే 
ధాభభుఱణో భుగించడాతుకి విరేవఫ ైన కసయణఫేఫ ైధా ఈననథా? థీతుతు గుభించి త్యుయసత్ 
చభిచంచథాభు. 
 

ఄతు  శ్రీ కఽవణభాఙాభిగసయు యసర రసయు. 
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తృసదభూఱం రధానధాం బకసత ధాం ఙానహ తుత్యఴః 
ఄశంఖయేమాऽనయ భభసయద స్సభభసధ ోధాయత్ానశసథా 
శయాత్ర శయాథా శయారకసభసశిీత్ యక్షణ ే

థకీ్షణిానయచిణానయధాయ నయనంణాధాయముదాతు ళ ి

మశయ శంతి శ య  ైతుత్యం శయారషయణాముధః 
థాాదరసభోణ  భహాభంత్రః శయాదఃఖవిధాఴకః 
 

ఒం శయారషయణాముదామ నభః 
 

శ్రీభణ ీశ్రీయంగభసభానజ్ భహాథశీికసమ నభః 

శీ్ర శయారషయణాముధ ఒం నభ ఆతి 

 

భభొకకభాయు 107ళ రలో కభున భననం ఙీశంకొథాభు. 
ఴంఖబఽననందక ీచకీ ీరసయ్గధధాా గథాధయః |  
యతాంగతృసణియక్షోబయః శయారషయణాముధః || (107) 

ఇ రలో కభునకు తృసఠసంత్భసఱుధానబ. కొతున తృసఠసఱఱో ఇ రలో కం చిళయ ‘శయారషయణాముధ ఒం నభ ఆతి’ 
ఄతు ఈంథి. భభికొతున తృసఠసఱఱో ‘శయారషయణాముధః’ ఄధే ధాభం భభొకభాయు ళచిచ, త్యుయసతి ంకితఱో 
‘ఒం నభ ఆతి’ ఄతు ళశత ంథి. త్యుయసత్ పఱవీుతి ళశత ంథి. కొందయు యసయఖాయత్ఱు ‘శయారషయణాముధ ఒం 
నభ ఆతి’కి కూడా యసయఖయ యసర రసయు. భభి కొందయు అ త్యుయసత్ పఱవీుతికి కూడా యసయఖయఱు యసర రసయు. 
శ్ర ీశత్యథీయో యసలహవఠ ,  శ్రీ కఽవణదత్త  బయథాాజ్, శ్రీ ఎమ్.వి. భసభానజ్ఞఙాయయ, శ్రీ చినామానంద ళంటియసయు త్భ 
యసయఖయఱన 107ళ రలో కంణో అనహయేరసయు. శ్రీ బటటట ఱు, శ్రీ ఴంకభసఙాయుయఱు, శ్రీ వి.వి. భసభానజ్న్ ళంటియసయు 
పఱవీుతికి కూడా (కొంత్ కుో తంగస) యసయఖయన యసర రసయు. 
 

శయారషయణాముధ ఒం నభ ఆతి 

 

కొంత్కసఱం బండాయకర్  ఒభిమంటల్ఫ భిలెభిచ శంశథ థాాభస భహాపాయత్ం శంరలదిత్ భివకయణ భుదరణ ఄధే 
ఫఽషణాకయయకభీం నడిచింథి. ఆథి ఄధేక దఴఫాద ఱతృసటట స్సగింథి. ఄధేక యేఱ శంళత్సభసఱఱో జ్భిగిన 
భాయుఱన ణొఱగించి, యేదయసయశడు యచించిన భహాపాయత్ం శంరలదిత్ రతితు త్మాయు ఙీమడం కోశం 
యసయు ఄధేక యసర త్ రత్ణఱన భిరలదింఙాయు. 1925ఱో తృసర యంబఫ ై 60ళ దఴకం ళయకూ స్సగిన ఇ శంరలదిత్ 
రతిఱో ‘శయారషయణాముధ ఒం నభ ఆతి’ ఄధే తృసఠం ఱేద. ఫషృరస కొందయు యసయఖాయత్ఱు ఇ 
‘శయారషయణాముధ ఒం నభ ఆతి’ గుభించి యసయఖాయతుంచకతృత ళడాతుకి ఆథి క కసయణం కసళచచన. ఐణీ 
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శ్ర ీవివణణ శషశరధాభ స్తత త్రభు బదటి యసయఖాయత్ ఐన శ్రీ ఴంకభసఙాయుయఱు ‘శయారషయణాముధ ఒం నభ ఆతి’ 
ఄధే యసకసయతున త్భ తృసఠంఱో ఈంచి, థాతునైె యసయఖాయతుంఙాయు. 
ఴంఖబఽననందక ీచకీ ీరసయ్గధధాా గథాధయః  
యతాంగతృసణియక్షోబయః శయారషయణాముధః  
శయారషయణాముధ ఒం నభ ఆతి 

 

ధాళదద (శ్రీ కఽవణభాఙాయుయఱళదద ) ఈనన శ్రీ బటటట ఱ యసయఖాయనం భూడు ుశతకసఱఱో ఇ యసకయం ఱేద. ధా 
(శ్ర ీకఽవణభాఙాయుయఱ) గుయుళు శ్రీభద్ శ్రీభువణమ్ అండళన్ గసయు త్భ ఈధాయస్సఱఱో ఇ యసకసయతున 
రస్సత వించకుండా ధేయుగస పఱవీుతి గుభించి ఙితృసయు. కసతు, శ్ర ీబటటట ఱ యసయఖాయధాతున ఄనళథించిన తృ ర ెశర్ 
శ్రీతుయసశ భసఘళన్, భభిము ఢిలోీ శ్రీ వివణణ శషశరధాభ శత్సంగంయసయు భాత్రం ‘శయారషయణాముధ ఒం 
నభ ఆతి’ గుభించిన యసయఖయన ఙీభసచయు. ఐణీ యసయు ఙీభిచన వివమం శ్రీ ఴంకయుఱ యసయఖయణో శభితృత త్ణంథి. 
 

శ్రీ ఴంకయుఱ యసయఖయ –  
థిార్-ళచనమ్ శభానహతమ్ థోయత్మతి 

ఒంకసయఴచ భంగమవయథః.  
‘శయారషయణాముధః’ ఄధే ధాభభున భెండుభాయుో  ఙిడం ఇ స్తత త్రం శభాతఫ ైనదతు శచిశత ంథి. 
ఒంకసయభు భంగల శచకభు. ఆందకు శ్రీ ఴంకయుఱు ఫఽషధానయథీమ ుభసణభు (51.10)నండి 
ఈథాషభింఙాయు. 
ఒంకసయరసచథ్ ఴఫదఴచ థాాయణేా ఫరషాణః ుభస 
కంఠం బుణాా వితుభసయత్ త్స్సాన్ భాంగలుకసళు పౌ 
అథిఱో ఫరషా గొంత్ణనండి ‘ఒం’కసయభు, భభిము ‘ఄథ్’ ఄధే ఴఫదభు య ఱుళడిధాబ. ఆవి 
భంగలరదభుఱు. 
 

భభిము ‘నభః’ ఄధే దం థాాభస రణాభభు ఙీమఫడుత్ణననథి. ఆందకు శ్రీ ఴంకయుఱు ఙినహన 
వీుతియసకయభు – బూబషసఠ మ్ ణ ీనభ ఈకితమ్ విదీభ (ఇరసయసస్త యతువత్ణత  18). ‘నభ’ ఄతు ఙిఫుత్ూ తూకు 
భా రణాభభుఱన ఄభించచధానభు. 
 

ఄంణऽీనహ నభస్సకయశయ శిఱె్ఠ ః అచయణాత్. చిళభిఱో నభస్సకయభు ఙీముట శథాఙాయభు. ఄతు కూడా 
శ్ర ీఴంకయుఱు ఙితృసయు. 
 

త్భ దనయళధాభం యసయఖయన భుగిశత  శ్రీ ఴంకయుఱు శ్రీకఽవణణ తుకి రణాభం ఙీరసయు. 
ఏకోऽనహ కఽఱేణ  శకఽత్ః రణామో దరసఴాఫదేాళబఽణనీ త్ణఱయః 
దరసఴాఫేద ీునభతేి జ్నా కఽవణరణాబృ న ునయభయసమ 
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కఽవణణ నకు బకితణో ఙీలహన కక రణాభభు థి అఴాఫేధమాగభుఱకు శభానభు. ఄఴాఫేధమాగం 
ఙీలహనయసతుకెైధా ునయునా ఈండళచచనగసతు కఽవణణ తుకి రణాభం ఙీలహనయసతుకి భయుజ్నా ఈండద. 
 

ఄత్లువ శంకసఴమ్ నత్యసశమ్ ఄచయత్మ్ 

బ ేనభశయతుత  గోవిందమ్ న ణషీసమ్ విదయణ ీబమమ్ 

ఄత్లువభుళఱ  రకసశించయసడు, నణాంఫయభుఱన ధభించినయసడు, ఎననడ త్న బకుత ఱన త్నం 
కసతూమతు ఄచయత్ణడు ఄబన గోవిందతుకి నభశకభింఙీయసతుకి బమం ఱేద. 
 

ఱోకత్రమాదిమ్ ఄరతిభ రపాళమ్ ఇవత్ రణభయ శియస్స రబవివణణ మ్ 

జ్ధాాంత్య రలమ కఱ శషశరజ్ఞత్మ్ అశరణాఴమ్ ఈమాతి నయశయ తృసమ్ 

భుఱోో కభుఱకు ఄదితి, ఄరతిభంగస రకసశింఙీయసడున ఄబన శ్రీభహావివణణ ళునకు కకభాయు 
త్ఱళంచి నభశకభిలేత  యేబ కఱభుఱ రలమభుఱ కసఱం ఙీలహన తృసభుఱు నశిస్సత బ. 
 

గీత్ (8.13)ఱో ‘ఒబృణయీకసక్షయం ఫరషా’ ఄతు ఈననదతు శ్రీ వి.వి. భసభానజ్న్ విళభింఙాయు. ఆంకస, 
త్స్సాత్ ఒం ఆతి ఈథాషఽత్య మజా్ థాన త్ః కిమీాః 
రళయతంణ ీవిదాధోకసత ః శత్త్ం ఫరషాయసథిధామ్ – గీత్ 17.24 

కనక యేదభంత్రభుఱన ఠించయసయు రసశత విిళిత్భుఱ ైన మజా్ థాన త్ఴచయయఱన శయాథా ‘ఒం’ ఄన 
యభాత్ా ధాభభున ఈచాభించచధే తృసర యంబుంఙిదయు.  
 

శణాకయయభుఱ భుగింుఱో కూడ ఒంకసయభున ఈచాభించట శంరథామభు. 
 

శ్రీ శత్యశంధతీయథ గళీించిన తృసఠభు రకసయభు ‘శయారషయణాముధః’ ఄధే ధాభం భెండుభాయుో  ళచిచ, 
త్యుయసతి ంకితఱో ‘ఒం నభ ఆతి’ ఄతు ళశత ంథి. 
ఴంఖబఽననందక ీచకీ ీరసయ్గధధాా గథాధయః  
యతాంగతృసణియక్షోబయః శయారషయణాముధః శయారషయణాముధః 
ఒం నభ ఆతి 

ఆఱా చిళభి భాటన భెండుభాయుో  ఙిడంథాాభస ఇ కసయయం (స్తత త్రం) భుగింున శచిశత ననదతు 
శ్ర ీశత్యశంధ మతిభసజ్ యసయఖాయతుంఙాయు. ఄదాయమాంణ ీథిా యుకితః స్సయత్ యేథ ీయస య ైథకిేऽనహ యస.  
 

శ్రీ యేలుకుకడి కఽవణన్ తృసఠం రకసయం చిళభి రలో కం త్యుయసత్ ‘శయారషయణాముధ ఒం నభ ఆతి’ ఄతు ళశత ంథి. 
ఴంఖబఽననందక ీచకీ ీరసయ్గధధాా గథాధయః  
యతాంగతృసణియక్షోబయః శయారషయణాముధః  
శయారషయణాముధ ఒం నభ ఆతి 
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ఆందకు శ్రీ కఽవణన్ ఙినహన యసయఖయ శ్రీ ఴంకయుఱ యసయఖయణో శభితృత ఱుత్ణంథి. భభిము శ్రీ కఽవణన్ 
ఫరషాశత్రభుఱ ఄదాయమాంత్భుఱఱో థాఱన భెండుభాయుో  ఙిడం ఈథాషభింఙాయు. 
1ళ ఄదాయమం చిళయ – ఏణనీ శభేా యసయఖాయణా యసయఖాయణాః 
2ళ ఄదాయమం చిళయ – య రైేషసయత్ణత  త్థాాదశతథాాదః 
3ళ దాయమం చిళయ – ఏళమ్ భుకితపఱా తుమభ త్దళస్సథ ళధఽణఃీ త్దళస్సథ ళధఽణీః 
4ళ ఄదాయమం చిళయ – ఄధాళఽతిత  ఴఫాద త్ ఄధాళఽతిత  ఴఫాద త్ 

 

శ్రీ ఴంకయ బగళణాదఱు, శ్రీ బగళథరా భానజ్ఞఙాయుయఱు కూడా త్భ త్భ పాషసయఱఱో ఫరషాశత్రభుఱకు 
ఇ తృసఠసతున గళీింఙాయు. కనక ఆఱా యచన ఄంత్ంఱో చిళభి థాఱన భెండుభాయుో  ఙిడం ఫాదభసమణుతు 
యచనఱో ఈననదతు భనం పావించళచచన. 
 

 శంక్షితంగస ఙితృసఱంటే, ‘శయారషయణాముధ ఒం నభ ఆతి’ ఄధే థాఱు భహాపాయత్ం శంరలదిత్ భివకఽత్ 
భుదరణఱో ఱేళు. కసతు శ్రీ ఴంకభసఙాయుయఱు, శ్రీ బటటట ఱు త్భ త్భ యసయఖయఱఱో స్తత ణరా ంత్ంఱో 
‘శయారషయణాముధ ఒం నభ ఆతి’ ఄధే భుగింున గళీించి, యసయఖాయతుంఙాయు. యసభి శంరథామాతున 
ఄనశభించిన ఆత్య యసయఖాయత్ఱు కూడా స్తత ణరా ంత్ంఱో ‘శయారషయణాముధ ఒం నభ ఆతి’ ఄధే థాఱన 
కలినహ యసయఖాయతుంఙాయు. చిళభి థాతున భెండు భాయుో  ఙిడభు, ‘ఒం నభః’ ఄధే థాఱణో భుగించడభు 
ఄధే య ైథిక శంరథామాతుకి ఄనగుణంగస ఇ విదానం ఈననథి. 
 

శ్రీ శయారషయణాముధ ఒం నభ ఆతి. 
 

ధనయం త్థీళ ఱగనం త్ననక్షత్రం త్థళీ 

ుణయభషః కయణశయ చ స్స లహథిధ ః మత్ర షభఃి తృసర క్ నభలహిమణీ 
శ్రీషభికి నభశకభించిన శభమఫే రఴశతభగు ఱగనభు. ఄథిబే విత్ర నక్షత్రభు. ుణయథినభథిబే. 
ఄథిబే వుబకయణభు. 
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శీ్ర వివణణ శషశరధాభ స్తత త్రభు. 107ళ రలో కభు. భభకిొతున విరవేభుఱు. 
 

107ళ రలో కభున భభొకకభాయు భననం ఙీశకొంథాభు. 
ఴంఖబఽననందక ీచకీ ీరసయ్గధధాా గథాధయః  
యతాంగతృసణియక్షోబయః శయారషయణాముధః  
శయారషయణాముధ ఒం నభ ఆతి 

 

క బకుత డు (శ్రీ కఽవణభాఙాభి గసభితు) ఄడిగిన రఴన – క కభీఫదధంగస ఄభభిచన (ఄనగస కఱగసుఱగం కసతు) 
యచనఱఱో చిళభి పాగసతున స్సదాయణంగస అ యచనయొకక స్సభసంఴంగస ఱేథా భుగింుగస ఙిఫుణాయు. శ్రీ వివణణ  
శషశరధాభం యొకక చిళభి రలో కంఱోతు ధాభభుఱు శ్రీభహావివణణ ళుయొకక అముదాఱన 
ణిఱుుత్ణధానబ. థీతుకి యసయఖాయత్ఱు ఏఫ ైధా కసయణం ఙితృసభస? ఱేకుంటే ఇ ధాభభుఱు యేబవ కూడా 
రణీయక కభీం ఱేకుండా ఄభభిచనయస? ఄఱాగబణీ ఇ చిళభి ధాభభుఱకు (రలో కసతుకి) రణీయకఫ ైన విరేవం 
ఱేదతు, బృగిలిన రలో కసఱఱాగసధే ఆథి కూడా భభొక ుణయరలో కభతూ ఄతు భనం ఄనకోళచచన. ఄందకు 
శభాదానంగస ఇ యచనకు నఠికఱో యసర లహన వివమాతున భభొకభాయు గుయుత  ఙీశకుంథాభు. 
 

శ్రీ భసఴయబటటట ఱు త్భ శ్రీ వివణణ  శషశరధాభ స్తత త్రభు యసయఖాయనంఱో యేబ ధాభాఱన కథాతుణో 
కథాతుతు ఄనశందింఙాయు. తృసంచభసణరా గభంఱో బగళంత్ణతు ఐద విదాఱ ైన ఄళణాభసఱన ళభిణంఙాయు. ఄవి 
య, ళూయష, విబళ, ఄయచ, ఄంత్భసయబృ ఄళణాయభుఱు. ఇ ఐద విదాఱ ైన ఄళణాయభుఱకూ ఄనగుణంగస 
ఇ స్తత త్రంఱోతు బగళధానభభుఱు క కభీంఱో ఙిఫడిధామతూ, కోకధాభశభూషం కోక ఄళణాయం 
ఱేథా గుణాతున శచిశత ందతూ శ్రీ బటటట ఱు యసయఖాయతుంఙాయు. ఈథాషయణకు బదటి 122 ధాభభుఱు 
బగళంత్ణతు యయసశథీళ శాయూభున శచించనవి. త్యుయసతివి ళూయషభుఱన శచించనవి. ఇ 
విధంగస శ్రీ బటటట ఱు బత్తం 44 శాయూభుఱన శచింఙీ శభూహాఱుగస ఇ ధాభభుఱన ళభీగకభింఙాయు. 
ఇ 44 ధాభళయగభుఱు  44 తృ యఱుగస ఈనన గుఱాబీ భేకుఱళంటిళతూ, బగళణాసతునదాయతుకి 44 ఫ టోణో ఈనన 
తుఙిచనళంటిళతూ శ్రీ శ్రీతుయసస్సఙాభిమర్ యసయఖాయతుంఙాయు (LIFCO రచయణ. 1967. శ్రీ వివణణ  శషశరధాభభుఱు. 
నఠిక). ఆఱా ఇ ధాభభుఱన బూవణాడు క కీభంఱో ఙితృసడతూ (కఱగస ుఱగంగస కసదతూ), రతి ళభసగ తుకీ 
క విరేవం ఈననదతూ శ్రీ బటటట ఱ యసయఖయ థాాభస భనం గళీించళచచన (ఆత్య యసయఖాయత్ఱు ధాభభుఱన 
ఇ విధంగస ళభీగకభించఱేద). 
 

ఆక 107ళ రలో కం వివమం. ఇ రలో కంఱోతు ధాభాఱు బగళంత్ణతు అముధదాయణన శచింఙీవిగస ఈధానబ. 
ఇ స్తత ణరా తున ఄధేక విదాఱుగస భుగింఙీ ఄళకసఴం ఈండగస శ్రీ బూవణాఱు ఇ విధంగసధే ఎందకు భుగింఙాయు? 
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ఇ చిళభి రలో కంఱో బగళంత్ణతు అముధదాయణ గుభించిన ధాభభుఱు ఈండడాతుకి కసయణం ఄయథం ఙీశకోయసలి. 
ఄంటే భుందగస అమన అముదాఱు ఎందకు ధభిశత ధానడో ణిఱుశకోయసలి. విశిషసట థైిాత్ శంరథామంఱో 
బగళంత్ణతు అముధదాయణ గుభించి భెండు ఄనబయసఱన ఙితృసయు. కటి – అ థియసయముదాఱు అమన 
అబయణాఱఱో పాగభుఱు. భెండళథి – త్న బకుత ఱన ఄశయుఱనండి యక్షించడాతుకి బగళంత్ణడు 
అముదాఱన ధభిస్సత డు. బగళంత్ణతు స్ౌశ్రఱయ, స్ౌఱబయ గుణభుఱన 992 ధాభభుఱఱో కీభితంచిన త్యుయసత్ 
శ్రీ బూషసాఙాయుయఱు ఇ బగళదగ ణాఱతూన బకుత ఱ యక్షణకోశఫేనతు ఙినహనటటో  ఄనకోళచచన. ఄందకే చిళభి 8 
ధాభభుఱు బగళంత్ణతు అముధదాయణన శచిశత ధానబ. బకతజ్న యక్షణే అ అశిీళత్సఱుతు 
భుఖయఱక్షణభు. ఄందకే అమన బూకయ థియసయముధభుఱు ధభించి లహదధంగస ఈధానడు. జీళుఱన 
ఈదధభించడాతుకే అమన శఽషసట ోథి కసయయకభీభుఱు ఙీశత ధానడు. ఇ అముధభుఱన బగళంత్ణతు థిళయ 
తియుఫేతుకి ఄఱంకయణభుఱుగస అమన బకుత ఱు ఄనబవిస్సత యు. అ అముధభుఱే బకుత ఱ బమంకయ 
ఴత్ణర ళుఱన (ళియణయకశిు, భసళణ, శివుతృసఱాదఱన) బూణాళషృఱన ఙీముచధానబ. 
 

‘ఄక్షోబయః’ ధాభభు యసయఖయఱో శ్రీ బటటట ఱు బగళంత్ణతు బకతతృసఱధా ళరత్భున రస్సత వింఙాయు. బకతయక్షణా 
కయతళయంఱో త్న కత్యంత్ నహరమఫ ైన ఱక్షాణుతు, లత్న కూడా ళదఱుకోళడాతుకి ణాన లహదధంగస  ఈధాననతు 
శ్రీభసభుడు ఙితృసడు. రనన ఄబమథాన థాభసఢ ోత్ శాభళభిానऽనహ ఄక్షోబయః. త్నకు రననఱ ైనయసభికి 
ఄబమం ఆఙీచ ళరత్ంనండి ఏభాత్రభూ చలించతుయసడు ఄక్షోబుయడు. బగళథరా భానజుఱు ఴయణాగతి 
గదయభుఱో ఆఱా ఙితృసయు. ఄనఽత్మ్ ధోకత ూయామ్ ఫ ేన చ ళక్షయల ేకథాచన. ధేధ ుడ ఄశత్యభు 
ఱుకఱేద. ఎుడ ఱుకన.  
భసమో థిా భసనబుపావణ.ీ భసభుడు భెండు ధాఱకఱణో భాటాో డడు – ముదధకసండ. 
శకఽథళీ రధానమ త్యసలా చ మాచణీ 
ఄబమం శయాబూణపీయయ దథాఫయేత్ద్ ళరత్ం భభ – ముదధకసండ18.33 

ధేన తూయసడన ఄతు ఎళభెైధా రననఱబణీ యసతుకి శయాబూత్భుఱనండి ఄబమభు రస్సథింఙిదన. 
ఆథి ధా ళరత్భు. 
శయాధభసాన్ భతి్యజ్య భాఫకేం ఴయణం ళరజ్ 

ఄషం ణాా శయాతృసనపేయయ మోక్షబషసయబృ భా వుచః – గీత్ 18.66 

శయా ధయాభుఱన, ఄనగస శభశత కయతళయకయాఱన ధాకు శభభించి, శయాఴకితభంత్ణడన, శభసాదాయుడన, 
యఫేఴాయుడన ఐన నధేన ఴయణుజ్ొచచభు. ఄతున తృసభుఱనండిము తునన ధేన విభుకుత తు 
గసవింఙిదన. తూళు రలకింకుభు. 
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శ్రీ యేలుకుకడి కఽవణన్ ఈథాషభించిన వివమభు – ళనయసశ శభమంఱో అముధదాయణన ళదలి 
త్తృత జీళనభున అయంబుంభతు కభాయు లత్ భసభునకు నచచజె్డాతుకి మతినంచింథి. ఄుడు 
భసభుడు భుతుగణ శంయక్షణ త్న కయతళయభతూ, అ ధభసాతున త్యజింఱేనతూ ఄధానడు. 
ఄయషమ్ జీవిత్మ్ జుహాయమ్ ణాామ్ యస లణ ీశ-ఱక్షాణమ్ 

న త్ణ రతిజ్ఞా మ్ శంఴఽత్య ఫార షాణపేయయ విరవేత్ః 
ఒ లణా! ధేన ధా తృసర ణాతున, చిళయకు తునన, ఱక్షాణుతు కూడా ళదఱుకోగఱన. కసతు ఆచిచన భాటన, 
విరేవంగస ఫరా షాణుఱకిచిచన భాటన జ్ళథాటఱేన. 
విబూవణఴయణాగతి శభమంఱో కూడా భసభుడు ఆథీ వివమాతున ఙితృసడు. 
బృత్రపాయేన శంతృసర తమ్ న త్యజ్మేమ్ కథ్ంచన 

థోషత  మదయనహ త్శయ స్సయత్ ఏత్త్ ఄగభిహత్మ్ – ముదధకసండ 18.3 

బృత్రపాళంణోన, తుజ్ఫ ైన నేరభణోన ననన ఙీభినయసతుఱో ఏయ ైధా థోషసఱుధానగసతు యసతుతు ళదఱుకొనన. 
ఆథీ శత్్ిళయతన ఄతు నెదదఱు ఙిఫుణాయు. 
 

ఇ ఈథాషయణఱతూన బకుత ఱ యక్షణటో బగళంత్ణతుకునన థీక్షన ణిలిమజే్శత ధానబ. 
 

శ్రీ నభాామవాయు, ఆత్య ూభసాఙాయుయఱు బగళంత్ణతు బకతయక్షణాగుణాతున ఄధేకవిదాఱుగస కీభితంఙాయు. 
బగళంత్ణడీ శఽఱహట , యక్షణ, ఱమ కయత. కసతు యక్షణ ఄధేథి అమన రదానఱక్షణభు. ఄందకొరకే అమన శఽఱహట , 
శంహాయ కసయయభుఱు కూడా తుయాళిస్సత డు. శ్రీ నభాామవాయు తియుయ ైమోలు (2.2.9)ఱో బగళంత్ణతు ‘కసకుకమ్ 
ఆమలిానన్ కణణనహభసన్’ ఄతు ఄధానయు. యక్షణ ఄధేథి బగళంత్ణతు రదాన గుణభు. ఄందళఱోధే 
రలమకసఱంఱో అమన శభశత జీళుఱన త్న ఈదయంఱో తుఱుుకుంటాడు. రలమం కూడా శఽఱహటకొరకు 
ఄళుశయఫ ైన కసయయభు. ునఃశఽఱహట థాాభస బగళంత్ణడు జీళుఱకు భయఱ థీషభుఱన, 
స్ౌఖయస్సధనభుఱన ఆచిచ, యసయు తిభిగి త్నన ఙీయుకుధే ఄళకసఴం ఆస్సత డు. బగయసనడు త్న ధాబునండి 
ఈదభవించిన ఫరహాాండంఱో ఫరషాన శఽఱహటంచి, అమనకు (చత్ణయుాఖ ఫరషాకు) శఽఱహటకసభసయతున, ఄందకు 
కసళఱలహన ఴకితతు ఆస్సత డు. అ ఫరషా యుదర తు శఽజిస్సత డు. యుదర డు ఱమకయత. ఆఱా ఫరషాకూ, యుదర తుకీ కూడా 
ఄంత్భసయబృ వివణణ యే. బగళంత్ణతు రదాన గుణభు జీళుఱ యక్షణఫే. శఽఱహట , ఱమ కసయయభుఱు కూడా 
యక్షణాయథఫే జ్యుగుచధానబ. త్థాాభస జీళుఱు కభీంగస మోక్షం తృ ంథి శ్రీయ ైకుంఠంఱో బగళంత్ణతు 
స్సతునదాయతున ఙీభే ఄళకసఴం ఱబుశత ంథి. జీళుఱ యక్షణ కోశఫే నెయుభాలుో  ఄళత్భిస్సత డు. భణిార ణామ 
స్సధధామ్, విధారసమ చ దవకఽణామ్ – ఄననుడు కూడా శ్రీకఽవణణ డు భుందగస స్సధశంయక్షణధే 
నేభొకధానడు. దవటశిక్షణ కూడా స్సధశంయక్షణఱో పాగఫే. తృ ఱంఱో కఱుుబకకఱు నకియేలే విధంగస. 
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యక్షణ త్యుయసత్  బగళంత్ణడొనభేచ కసయయకభీం ఱమభు. రలమకసఱంఱో జీళుఱు బదరంగస ఈండీందకు 
బగళంత్ణడు జీళుఱన త్న ఈదయంఱో థాచకుంటాడు. భూడళ కసయయకభీం శఽఱహట . ఆథి కూడా 
రలమానంత్యం జీళుఱ యక్షణ కోశం బగళంత్ణడొనభేచ కసయయకభీభు. 
 

ఇ తృసవుయంఱోతు వివమాతున శ్రీ స్సాబృథీశికన్ కుో తంగస ‘యక్షణామ ఄళతీయణమ్’ ఄతు ఙితృసయు. ఇ వివమంఱో 
బగళంత్ణడు బకుత ఱన కసతృసడడఫే కసకుండా భసళణ ళియణయకశిుతుళంటియసభికి కూడా మోక్షాతున ఆఙాచడు. 
ఆఱా కూడా ఆథి యక్షణా కసయయకభీఫే. 
 

న ణ ీయూమ్ నఙాకసభో ధాముదాతు నఙాశదమ్ 

త్తాऽనహ ుయుషసకసభో బకసత ధామ్ రకసఴలే – జిత్ంణీ స్తత త్రభు 1.5 
తూ థియసయత్ా శాయూభు, తూ థిళయభంగల విగషీభు, తూ థియసయముదాఱు, చిళభికి తూళుండీ శ్రీయ ైకుంఠభు – 
ఆయేవీ తూ కొరకు కసద. ఄళతూన తూ బకుత ఱ కొరకు భాత్రఫే. ఇ విధంగస శాత్ంత్ణర డళు కసళు. తూళు 
బకతభసదీనడళు.  ఄబధాగసతు తూళు శభేాఴాయుతుళఱ  రకసశిశత ధానళు. 
 

ఆఱా ఇ ుణయస్తత త్రం చిళభి రలో కంఱోతు ధాభభుఱు వివిధ థియసయముధభుఱు ధభించిన అమన 
థిళయశాయూభున ళభిణంచడంథాాభస అమనయొకక బకతజ్న భియక్షణాత్ణయత్న ణిలిమజే్శత ధానమతు 
భనం గళీించళచచన.  
 

త్యుయసతి రఴన – బగళంత్ణడు కేళఱం త్న శంకఱభాత్రభునధే త్న బకుత ఱ ఴత్ణర ళుఱన ధాఴనం 
ఙీమగఱడు గథా? భభి అమన అముదాఱన ఎందకు ధభిశత ధానడు? ఇ రఴనకు శభాదానంగస భనం 
శ్ర ీనభామవాయు తృసవుయం తియుయ ైమోలు 4.8.1 న భిశ్రలించళచచన. ఇ తృసవుయంఱో ఄధేక బగళదగ ణాఱన 
అమన శత తింఙాయు. రశత త్ శందయభంఱో గభతుందగినవి – 

 

బగళంత్ణడు త్న బకుత ఱ ఴత్ణర ళుఱ ైన ఄశంఖాయక దవట ఄశయుఱు ధాఴనం కసయసఱతు శంకలింఙాడు. అనైె 
త్న అముదాఱణో యసభితు ధాఴనం ఙీరసడు. ఆకకడ ‘శంకలించి’ (తుయుబృత్ణత ) భభిము ‘ఄుడు త్న 
అముదాఱణో యసభితు ధాఴనం ఙీరసడు’ (డాబ ణొటట) ఄధేవి భుఖయథాఱు. ఄంటే బగయసనడు ఄశయుఱ 
ధాఴధాతున శంకలించి, అనైె అముదాఱ వితుయగంణో (శంకఱంణో కసక) థాతుతు స్సదింఙాడు. ఇ 
వివమాతున   ుభసాఙాయుయఱు ఆఱా విళభింఙాయు – బగళంత్ణడు కేళఱం త్న శంకఱంణోధే ఄశయుఱన 
ధాఴనం ఙీమగఱడు. కసతు అమన ఄందకొరకు త్న అముదాఱన వితుయగింఙాడు. శామంగస త్న 
ఴత్ణర ళుఱ ైనయసభితు బగళంత్ణడు కేళఱం త్న శంకఱంణోధే ధాఴనం ఙీస్సత డు. కసతు త్న బకుత ఱ 
ఴత్ణర ళుఱ ైనయసభితు ధాఴనం ఙీమడాతుకి అమన త్న అముదాఱన రయగిస్సత డు. పాగళత్ణఱటో 
ఄఙాభసతున బగళంత్ణడు ఏభాత్రం క్షబృంచడు. భభిము ఆథీ తృసవుయంఱో బగళంత్ణతు భిూయణ 
వడుగ ణాఱఱో కటైెన వీయయభున కూడా అమవాయు రశత తింఙాయు.  



శీ్ర వివణణ  శషశరధాభ స్తత త్రభు - విళయణ 

107ళ రలో కభు - 28 ళ నజేీ 

 

బగళంత్ణడు త్న బకుత ఱ ఴత్ణర ళుఱన శామంగస త్న ఴత్ణర ళుఱుగస భిగణిస్సత డు. ఇ కసయణం ఙీత్ధే 
శ్రీకఽవణణ డు దభోయధనతు అతిథ్యభున తియశకభింఙాడు. ఎందకంటే తృసండళుఱ ఴత్ణర ళు శ్రీకఽవణణ తు ఴత్ణర యేనట. 
థిావద్ ఄననమ్ ధో పయకతళయమ్ థిా వనతమ్ ధ ైళ పయజ్బతే్ 

తృసండయసన్ థిావల ేభసజ్న్ భభ తృసర ణాళ ితృసండయసః 
 

ఆఱా బగళంత్ణతు థియసయముధభుఱు బకుత ఱ యక్షణటో అమనకునన తుమతికి శంకేత్భుఱు – ఄతు 
బూవణాడు ఇ చిళభి రలో కంఱో ణిలిమజే్రసడు. 
 

శ్రీ బటటట ఱు త్భ యసయఖాయనంఱో యసడిన థాఱథాాభస బకతయక్షణకెై బగళంత్ణడింత్ శంలహదధ డో  ధ కిక 
ళకసకణింఙాయు. ‘ఄతున శభమాఱఱోన, ఄతున ఙోటాో ,  ఄతున విదాఱా’ బగళంత్ణడు బకతయక్షణకు 
కఽత్తుఴచముడతు శ్రీ బటటట ఱు ఙితృసయు. ఄంణీ కసద. ఇ యక్షణాగుణభున శ్రీ బటటట ఱు బగళంత్ణతుకే కసక, 
బగళంత్ణతు థియసయముదాఱకు కూడా అతృసథింఙాయు. వీయంణా అముధయూం ధభించిన తుత్యశయుఱు. 
పాగళత్యక్షణా థీక్షాయుఱు.  
శిీబె ైనభః 
ఒం నమో యంేకటేరసమ 

 

చిళభి ధాభఫ ైన ‘శయారషయణాముధః’ కు యసయఖయఱో – దవణట ఱన భిభాయచడాతుకి కసళఱలహన 
శకఱాముధభుఱు బగళంత్ణతుళదద నననవి. ఄతు శ్రీ బటటట ఱు ఙితృసయు. ఆంకస శ్రీ బటటట ఱ యసయఖయ ఆఱా 
స్సగింథి – భభిము బగళంత్ణడు ఄశంఖాయకభుఱ ైన ఄధేక థియసయముధభుఱు ధభింఙాడు. ఇ 
థియసయముధభుఱు పాగళత్ణఱ కవటభుఱన ూభితగస షభింగఱయు. బగళంత్ణతు ఴయణుజ్ొచిచనయసభితు ఄతున 
యేలఱా, ఄతున ఙోటాో , ఄతున విదాఱుగస యక్షించడాతుకి ఇ థియసయముధభుఱు ళరత్భు ూతుముధానయు. ఇ 
థియసయముధభుఱ ఴకిత ఄనంత్భు. యసయు బగళంత్ణతుకి అబయణాఱ ై పాలహశత  బగళంత్ణతు యఫేఴాయత్ా 
తుయాషణకు త్భ కయతయసయతున తుయాళిశత  ఈంటాయు. 
 

బగళంత్ణతు లీఱఱో భుఖయగుణభు జీళుఱ యక్షణ. అమన శకఱ కమవయణ గుణభుఱు, శకఱ ైఴాయయభుఱు 
బకుత ఱ యక్షణ కొరకే. బగళంత్ణతు కమవయణగుణభుఱకు ఄంత్ణ ఱేనటోే అమా గుణభుఱన ఄనబవింఙీ 
విధభుఱకు ఄంత్ణఱేద. భభిము బకుత ఱ యక్షణ కొయకు అమన ఎంత్కెైధా య లణాడు. బగళంత్ణతు 
థియసయముధదాయణన శత తించడం థాాభస అమన ఄతున యేలఱా, ఄతున ఙోటాో , ఄతున విదాఱుగస, ఄతున 
శందభసభఱఱో, ఎంత్కెైధాగసతు త్న బకుత ఱన కసతృసడుకొంటాడతు శ్రీ బూవణాఱు ఙితృసయతు శ్రీ బటటట ఱ యసయఖాయనం 
థాాభస భనం గళీించళచచన. 
 

ఄతు శ్రీ కఽవణభాఙాభి యసర రసయు. 
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(1) శీ్ర నయలహంషన్ కఽవణభాఙాభ ిఅంగో యచనకు ఆథ ిణఱిుగు ఄనయసదభు.  
(2) బగళథీగ త్ రలో కభుఱ ణాత్యయభు గీణానెరస్, గోయఖూర్ రచయణనండి.  
 

 

 

 

షభభేసభ షభభేసభ భసభ భసభ షభ ేషభ ే

షభకేఽవణ షభకేఽవణ కఽవణ కఽవణ షభ ేషభ.ే 
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ళనభాలీ గథ ీరసభీ్గ ఴంఖీ చకీీ చ నందక ీ 
శ్రీభాన్ ధాభసమణో వివణణ భసాశథయీోऽబుయక్షత్ణ 
శీ్ర యసశథయీోऽబుయక్షత్ణ ఒం నభః ఆతి 

 

 

 

 

ళనభాఱ ఄధే దండన ధభించి, గదన, రసయ్గభు ఄధే ధనశసన, ఴంఖభున, చకభీున, నందకభు ఄధే 
ఖడగభున ధభించినయసడున, శ్రీభహావివణణ ళున (ఄంత్టన యసయనహంచినయసడున), శ్రీ యసశథీళుడున 
(ఄందభికితు ఄంత్భసయబృబైెనయసడున) ఄబన శ్రీభధానభసమణుడు భనఱన శథా యక్షించగసక. ఄటిట 
యసశథీళుడు భనఱన శథా యక్షించగసక. 
 

ఇ రలో కభు భహాపాయత్భు శంరలదిత్భుదరణఱో ఱేద. కసతు శంరథామంగస ఄధేకుఱు  స్తత త్రతృసభసమణంఱో 
ఇ రలో కభున కూడా కలినహ శత తిస్సత యు. శ్రీ బటటట ఱు, శ్రీ ఴంకయుఱు ఇ రలో కభున త్భ యసయఖయఱఱో కఱఱేద.  
తృ ర ెశర్ శ్రీతుయసశ భసఘళన్ అంగోయసయఖయఱోన, శ్రీ భసదాకఽవణరసలహత  ిత్బృలయసయఖయఱోన ఇ రలో కం ఈంథి. కసతు 
శ్ర ీబటటట ఱు థీతునైె యసయఖాయతుంచఱేదనన వివమాతున యసయు యసర రసయు. 
 

శ్రీ నఱాో న్ చకళీభిత యఘుధాదాఙాయుయఱ యచన (భుదర అఫ్ లెట్ నహరంటర్స, విజ్మయసడ)  శ్రీ బటటట ఱ యసయఖయకు 
ణిఱుగు ఄనయసదభు. ఄందఱో ఇ రలో కభు వివణణ గసమతిరయొకక స్సభసంఴభతు యచబత్ యసయఖాయతుంఙాయు. 
ఙాఱా థీళత్ఱ స్తత ణరా ఱు అమా థీళ గసమతిరణో భుగింఙీ శంరథామం ఈననందన ఇ రలో కభు శ్రీ వివణణ  
శషశరధాభ స్తత త్రభునకు శభుచిత్ఫ ైన భుగింు ఄతు యచబత్ ఄబుతృసర మడాడ యు. 
 

కనక ఇ రలో కం భహాపాయత్ంఱోతు వివణణ శషశరధాభస్తత త్రంఱోతు పాగం కసదతూ, శ్రీ ఴంకయుఱు, శ్రీ బటటట ఱు, 
శ్ర ీయఘుధాధ తీయుథ ఱు ళంటి యసయఖాయనకయతఱు ఇ రలో కసతున యసయఖాయతుంచఱేదతూ గభతుంఙాలి. ఄబణీ 
శ్రీభధానభసమణుతు శత తింఙీ ఏ రలో కసననబధా బకితణో తృసభసమణం ఙీమళచచ. త్థాాభస పఱవీుతిఱో ఙినహన 
ఄధేక శత్పలిణాఱు త్క ఱబుస్సత బ. 
 

ఄతు శ్రీ కఽవణభాఙాభి యసర రసయు.  
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పఱవీుతి - 1 ళ ేజీ 

 
 

 

 
 

పఱవీుతి 

 

 
 
(పఱవీుతి  భాగభుఱో ళలో కభుఱ తాత్యమభుఱు ఄధికంగస వౄీ ెభభరసజు రసజారసళు యచననండి 
తీశకొనానన. లసమఖ్యమనభు వౄీ కఽవుభయఙారి యచననండి ఄనళదింఙాన – కస.శ. ఫాఫు) 
 

ఆతీదం కయోీతూమశమ కఴేళశమ భవేత్భనః | 
నాభయనం శషశరం దిలసమనాభళఴేేణ రకరీిోత్ం || (1) 

ఇ విధభుగస కరీిోందగనిలసడెన, కఴేళుడెన, భవేత్ేభడెన ఐన వౄీభవేవివేు ళుయొకక లేయ 
దిళమనాభభుఱు శంూయుభుగస శంకీయోనభు ఙేమఫడనివి. 
 

లేయ దిళమ బగళనానభభుఱు కరిిన 107 ుణమళలో కభుఱ త్యులసత్ భీవేభడె ముధిఴహి యుతుకి ఆఱయ 
ఙెతృసడె. వౄీ బట్టు ఱ లసమఖ్మ రకసయం ‘కయోీతూమశమ’ ఄనే దం దాారస బగలసనతు తుయంత్యం కీరిోంఙాఱతూ, కనక 
ముధిఴహి యుడె బగళనానభ శంకీయోనన ల ంట్నే అయంభంఙాఱతూ భీవేభడె ఙెఫుత్ేనానడె. ‘కఴేళః’ 
(ఫరషభకున, వృళునకున అదమడె), భరిము ‘భవేత్భనః’ ఄనే నాభభుఱదాారస కడా భీవేభడె 
ఆందకు కసయణం తెయౌమజేళసడె. ‘దిలసమనామ్’ ఄనే దం ళఱన ఇ నాభభుఱు బూమిైెన భరిము 
వౄీల ైకుంఠభుఱోన కడ గసనభు ఙేమదగినళతు తెయౌముచననది. ‘ఄళఴేేణ’ ఄనే దం దాారస భీవేభడె 
భుఖ్మమ ైన నాభభుఱేవీ ళదఱకుండా శంూయుంగస ముధిఴహి యుతుకి ఈదేవృంఙాడతు గశీ ంళఱెన. 
 

వౄీ ఴంకయుఱు ‘ఄళఴేేణ’ ఄనగస ‘ఄనమన, ఄనతిరికో’ ఄనగస త్కుకళ గసతు, ఎకుకళ గసతు కసకుండా శరిగసా  లేయ 
నాభభుఱు ఄతు ఄయథం ఙెతృసయు. దాతు భాళం ఏభంటే్ ఏలో కొతున నాభభుఱు కసకుండా భీవేభడె 
ఄతిభుఖ్మమ ైన లేయ నాభభుఱు ఫో ధింఙాడతు. వౄీ ఴంకయుఱు అదిఱో ధయభరసజు ఄడిగిన అయు రఴనఱఱో 
క రఴనన (‘కమి్ జన్ భుచమత ేజంత్ేః’) కడా రవెసో వింఙాయు. అ రఴనకు శభయధానభుగస ఇ లేయ 
నాభభుఱన జహంఙాఱతు ఄయథభు. భరిము వౄీ ఴంకయుఱు భూడె విధాఱెైన జభుఱన – తిరవిధ జతృత  
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పఱవీుతి - 2 ళ ేజీ 

ఱక్ష్మత ే– ఈఙాా, ఈతృసంవు, భయనశ ఱక్ష్ణ తిరవిధో జః – గట్టుగస ఱుకుట్, మ ఱోగస ఄనకొనట్, భనశఱో 
శభరించట్ – ఇ భూడె విధభుఱుగసన కీయోన ఙేమళచినతు ‘రకరీిోత్మ్’ దాారసగశీ ంళచిన. 
 

ఇ ళలో కభు దాారస ఇ నాభభుఱు దిళమభుఱతూ, వౄీల ైకుంఠభుఱో తుత్మశయుఱు శామంగస దీతుతు గసనం 
ఙేవెసో యతూ తెఱుశకోలసయౌ. ఊవేఱు ఇ దిళమనాభభుఱన ఏరి కరిి గసనం ఙేళసయు (ఊఴహభః రిగీతాతు). 
భనకు తెయౌవహన ఆత్య వెతో తరా ఱకంటే్ ఇ వెతో త్రభు భననమ ైనది. ఆది వౄీకఽవుబగలసనతు శభక్ష్ంఱో 
ఈదేవృంచఫడినది. 
 

మ ఆదం ఴఽణుమయతునత్మం మళసిహ రకిీయోయేత్ | 
నాऽవుబం తృసర ునమయత్ కంిచిత్ వెత ऽభుతేరష చ భయనళః || (2) 

యభ భంగలకయభుగు ఇ శషశరనాభభుఱన ఴదీధగస ఴీళణభు ఙమేునట్టు గసతు, కయోీనభు 
ఙేమునట్టుగసతు భయనళుఱకు ఆషఱోకభునందన, యఱోకభునందన ఎట్టు ఄవుబభుఱు కఱుగళు. 
 

ఇ ళలో కంఱో ఇ వెతో తరా తున చదళడంళఱో కయౌగే పఱభుఱన కుో ోంగస, వెసధాయణంగస ఙెతృసయు. వౄీ బట్టు ఱ లసమఖ్మ 
రకసయం ఇ ళలో కసతున వినాన గసతు, ఠించినా గసతు ఆష య ఱోకసఱఱో ఎఱయంట్ట ఄవుభాఱు కఱుగళు. ఆకకడ 
‘వినాన గసతు, చదివినా గసతు’ పయౌతాఱు ఱభవెసో మనన వివమయతున గభతుంఙాయౌ. 
 

ఆకకడ ‘ఄభుతేర చ’ (యఱోకంఱో) ఄనగస వౄీల ైకుంఠభుకంటే్ దిగుళన ఈండే శాయాఱోకభు, ఫరషభఱోకభు 
ళంట్టవి ఄతు గశీ ంళచిన. వౄీ ఴంకయుఱు ఇ ళలో కం లసమఖ్యమనంఱో ఙెహన వివమం. మమయతి భరిము  
నషృవేడె ఫరా షభణుఱటో్ ఄరసధభుఱు ఙేవహ  ఆడెభుఱ తృసఱమయమయు. ఇ దిళమవెతో త్రభున వినానగసతు, 
చదివినాగసతు ఄఱయంట్ట ఄవుబభుఱు కఱుగనేయళు. మమయతి నషృవసదిళత్ ఄవుబతృసర హో  ఄభాళమ్. 
 

లేదాంత్గో ఫరా షభణః వెసమత్ క్ష్తిరయో విజయీ బలేత్ | 
ల ైళలమ ధనశభఽదధ ః వెసమత్ వూదరశఖఖ్భలసునమయత్ || (3) 

ఇ శషశరనాభ తృసరసమణభు ఙేత్ ఫార షభణుతుక ిలేదాంత్ రిజాా నభు ఱభశో ంది. క్ష్తిరముతుక ివిజమ 
యంయఱు ఱభవెసో య. ల వైుమడె ధనశంననడె ఄళుతాడె. వూదర నకు శకఱ శఖ్భుఱు ఱభవెసో య. 
 

(వౄీ ెభభరసజు రసజారసళు – ఄనగస ఫరషభ జాా నాభఱయవతో, ఄదైెాత్ వహదిధతు కోరి తృసరసమణభు ఙేవహనఙో 
ఫరషభశాయౄుడే మగున. ఱౌకికకసయమ విజమకసంక్ష్ గఱలసతుకి ఄదియే వహదిధంచన. ధన శంననత్న 
ఄభఱఴహంచలసతుకి ధనరసవుఱు వహదిధంచన. ఱౌకిక భోగశఖ్భుఱు కసంక్ించలసతుకి ఄవియే ఱభంచనతు 
భాళభు) 
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పఱవీుతి - 3 ళ ేజీ 

ఇ ళలో కభు, త్యులసతి ళలో కభుఱు ఇ వెతో త్రభున తృసరసమణభు ఙేముట్ళఱన భరిము ఴళీణభు 
ఙేముట్ళఱన కో ళయాభులసరికి కయౌగే అమయ పయౌత్భుఱన తెఱుుత్ేనానయ. వీతుతు వౄీ బట్టు ఱు ఇ 
విధంగస ళరీాకరింఙాయు. 
 

రశో త్ (3ళ) ళలో కభు – రతేమకమ ైన పయౌతాఱన అవృంచకుండా, భరిము రతేమకమ ైన తుమభయఱు 
తృసట్టంచకుండా ఇ వెతో త్రభున ఠించినా, వినానగసతు నాఱుగు ళయుభుఱలసరికి ఏయే పయౌతాఱు ఱభవెసో యో 
తెఱుుత్ేంది. త్యులసతి (4ళ) ళలో కభు – రతేమకమ ైన పయౌతాఱు అవృంచి ఇ వెతో త్రభున చదిలే, వినే లసరికి 
ఱభంఙే పయౌతాఱన తెఱుుత్ేంది. 5, 6, 7, 8ళ ళలో కభుఱు – తుమభయఱు తృసట్టశో  (ఈదమయనేన ఱేళడం, 
వెసననం ఙేమడం ళంట్టవి అచరిశో ) ఇ వెతో తరా తున చదిలే, వినే లసరికి ఱభంఙే పయౌతాఱన తెఱుుత్ేనానయ.  
ఆఱయ తుమభయఱు తృసట్టశో  గసతు, తృసట్టంచకుండా గసతు, రతేమకమ ైన కోరికఱు ఈండిగసతు, ఱేకునానగసతు, 
ఎళరిక ైనాగసతు, కొతున శత్పయౌతాఱు త్క ఱభవెసో య. (భరిము 2ళ ళలో కం రకసయం, ఠివోే ఱభంఙే పయౌతాఱు 
వినానగసతు ఱభవెసో య). రశో త్ (3ళ) ళలో కభు ఏయే ళరసు ఱలసరికి ఎఱయంట్ట పయౌతాఱు ఱభవెసో యో 
తెఱుుత్ేననది. 
 

వౄీ ఴంకయుఱు ‘లేదాంత్-గో ఫార షభణశమ’ ఄనే  దాఱన విుఱంగస విళరింఙాయు. అమన ఙెహన విళయణ – 
జకయభణా వెసక్ాత్ భుకిో ఴంకసమయమ్, కయభణామ్ వెసక్ాత్ భుకిోశతే్ేత్ామ్ నావహో , ఄహ త్ే జాా నేన ళై మోక్ష్ 
ఆతి దయశయత్ేమ్ ‘లదేాంత్గో ఫార షభణవెసమత్’ ఆత్ేమకోమ్. ఫరా షభణుఱకు లేదాంత్ జాా నభు ఱభశో ందతు 
ఙెడం దాారస లేదలసమశడె కేళఱం వెతో త్రజంతో మోక్ష్ం రసదతు, జాా నభుళఱనే మోక్ష్ం వహదిధశో ందతు 
ఙెతృసడె. దీతుతు గురించి ఆకకడ చరిించడంఱేద. కసతు లసమఖ్యమనకయోఱు త్భ త్భ వహదాధ ంతాఱకు 
ఄనగుణంగస త్భ లసమఖ్యమనాఱన ఎఱయ భఱువెసో రో ఆకకడ గభతుంచళచిన. 
 

వౄీ వి.వి. రసభయనజన్ – ఇ వెతో త్ర తృసరసమణం దాారస అత్భన గురించి, యభయత్భన గురించి, అ ర ండింట్ట 
భధమననన వేళక-రబు శంఫంధభు గురించిన జాా నం ఱభశో ంది. (ఫరషభభు త్ మిగియౌనదంతా మిధమ 
ఄనే వౄీ ఴంకయుఱు ఫో ధించిన జాా నం కసద). 
 

నాఱుగు ళయుభుఱలసరికి ఱభంఙే పయౌతాఱన ఇ ళలో కంఱో ఙెడందాారస ఇ వెతో తరా తున ఄందయౄ (ఄతున 
ళరసు ఱలసయౄ) తృసరసమణం ఙేమళచినతు తెఱుశో ననదతు కొందయు విళరింఙాయు. కొందయు అఙాయుమఱు త్భ 
వృవేమఱఱో భశ లఱకు ఇ వెతో త్రతృసరసమణాతుకి శంఫంధించి కొతున తుఫంధనఱన శచింఙాయు. కొంత్ 
భాగసతున చదళళదదతు కొందయౄ, ఄశఱు చదళళదదతు కొందయౄ ఙెహనట్టో  ఄతుహశో ననది. నాభభుఱ 
భాగభ భయత్రమే – ‘విఴాం వివేు ః…….’తో తృసర యంబభయేమ ముదట్ట ళలో కంనండి ‘ఴంఖ్బననందక…ీ.’ ఄనే 107ళ 
ళలో కం ళయకు భయత్రమే – చదళభతు కొందయనానయు. నాకు (వౄీ కఽవుభయఙాయుమఱకు) తెయౌవహనంత్ళయక ఇ 
వెతో త్రం వినడం వివమంఱో ఆఱయంట్ట రిమిత్ేఱు ఱేళు. భరిము  చదివితే ఱభంఙే పయౌతాఱతూన వింటే్ కడా 
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ఱభవెసో య. ఏమ ైనా ఆఱయంట్ట వివమయఱఱో ఎళర ైనాగసతు త్భ త్భ అఙాయుమఱు ఙెహనట్టో గస ఖ్చిిత్ంగస 
తృసట్టంఙాయౌ. 
 

ధరసభరీథ తృసర ునమయదధయభం ఄరసథ రీథ ఙాయథభయునమయత్ | 
కసభయనలసునమయత్ కసమీ రజారీథ ఙాునమయత్ రజామ్ || (4) 

ఇ దిళమవెతో త్ర తృసరసమణభు ఙతే్ ధరసభభఱయఴహక ిధయభయంయఱు ఱభంచన. ఄయథభు (ధనభు) కోయులసతుక ి
శభశోభుఱగు ఄయథభుఱు ఱభంచన. వివిధ లసంఛఱు (భోగసభఱయవ) కఱలసతుక ిఅమయ భనోలసంఛఱున, 
భోగభుఱున వహదిధంచన. శంతానభున కోయుకొనేలసరకి ిశత్ఖంతానభు కఱుగున. 
(ధరసభయథకసభమోక్ష్భుఱన చత్ేరిాధ ుయువసయథభుఱున వహదిధంచనతు భాళభు). 
 

బకిోభయన్ మః శదోతాథ మ వుచిశోదాత్భయనశః |  
శషశరం లసశదేళశమ నాభయనమతే్త్ రకయోీయతే్ || (5) 

బకుో డె తుయంత్యభు తృసర త్ఃకసఱభునంద మఱేకకతు, వెసననాద ికయభఱన అచరంిచి వుచియ ,ై లయేు అఱోచన 
ఱేకుండా, శయాభంగలకయుడెనై లసశదళేుతు ఇ శషశరనాభభుఱన తృసరసమణ ఙమేళఱెన. 
 

వౄీ బట్టు ఱు 5, 6, 7, 8 ళలో కభుఱన క శమితిగస రిగణ ంఙాయు. శదాఙాయభుఱన తృసట్టశో  తుమభఫదధంగస 
ఇ ుణమనాభభుఱన జహవోే కయౌగే పయౌత్భుఱు ఇ (5 నండి 8 ళయకు) ళలో కభుఱఱో ఙెడమ ైనది. వౄీ 
బట్టు ఱు ఙెహన విళయణ – ఄథ తుమభ విళవేతాాత్ జ యౄ శంకయోీన ేబకోశమ శభఽదిధమ్ అష. ఆంత్కు 
భుంద (3,4) ళలో కభుఱ దాారస ఇ తృసళన నాభభుఱన భనశఱో శభరించినా, మ ఱోగస ఈచారించినా, 
గట్టుగస కీరిోంచినా, కేళఱం వినానగసతు శత్పయౌతాఱు ఱభవెసో మతు తెఱుశకునానభు. ఆుడె లసమశడె 
ఙెేదేభంటే్, తుయంత్యం ఈదమమే మేఱకకతు వుచియ ై ఏకసగ ీబకోితో లసశదేళుతు లేయ నాభభుఱు జహవోే 
మోక్ష్ం ఱభశో ంది. ఄనతో్భమ్ ళేమీః తృసర తృత నతి (6ళ ళలో కభు). 
 

వౄీ ఴంకయుఱ లసమఖ్మ – బకిోభయన్ ఆతామదనిా బకిోభత్ః వుఙేః శత్త్మ్ ఈదమకోశమ ఏకసగ ీచితో్శమ 
ఴీదాధ ఱోరిా వృవసు ధకిసరణిః పఱ విళేవమ్ దయశమతి. బకిో కయౌగి, వుచియ ై, ఎఱోుడ ఏకసగచీితో్ంతో, ఴదీధతో ఙేవే 
తృసరసమణ పయౌతాఱు ఆుడె ఙెఫడెత్ేనానయ.  
 

వౄీ రసధాకఽవు ళసవహో  ి– ఆుడె ఙెఫో యే పయౌత్భుఱు తుఴిఱమ ైన బకిోతో, తుయభఱమ ైన భనశఖ, భయట్ఱు, 
ఙేత్ఱతో, తుయంత్య ధామనంతో వౄీలసశదేళుతు శషశరనాభభుఱన జహంఙేలసతుకి ఱభవెసో య. 
 

ఇ ళలో కంఱో కొతున దాఱ ఄరసథ ఱన విళేవంగస ఙెుకొనళచిన. 
బకిోభయన్ – బకుో డె, విళేవంగస వౄీలసశదేళుతు బకుో డె (లసశదళేశమ నాభయనన్). ఏకసగమీ ైన బకోి ఄళుశయం. 
ఄనమదేళతారసధనన విడెళళఱెన. 
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శదా ఈతాథ మ – రతిదినభు తృసర త్ః కసఱభున మేఱకకనాయౌ. 
వుచిః – వెసననాదికభుఱ దాారస ఴరీయభు వుబరభగున. ళసవెసో ా ఱఱో ఙెహన విధంగస ళరసు ఴభీ ధరసభఱన 
తుమభంతో అచరించడం కడా వుచిఱో భాగమే. తుత్మకయభఱు చకకగస అచరించతు దీక్ష్ ళమయధభ్త్ేందతు 
అఙాయుమఱు ెకుకభయయుో  ఙెతృసయు. 
త్ద్-గత్-భయనశః – బకుో తు భనశ లసశదేళుతు ైెననే ఈండాయౌ. ఆదే వివమం ‘బకిోభయన్’ దంఱో కడా 
ఙెఫడినది. 
రకియోీయతే్ – చకకగస కీరిోంచళఱెన. ఄనగస ఆకకడ జభు, తృసరసమణభు శచింఫడినవి. 
 

మఴః తృసర తృత నతి విుఱం మయతి తృసర ధానమమళే చ | 
ఄచఱయం వృీమభయతృత నతి ళేమీః తృసర తృత నత్మనతో్భం || (6) 

ఇ విధభుగస వౄీ వివేు  శషశరనాభభున శంకయోీన ఙమేుట్ళఱన గొ కరీిో , జాా త్ేఱంద తృసర ధానమత్, 
త్యగతు శంద, భరిము వెసట్టఱేతు ళేమీశఖ ఱభంచన. 
 

న బమం కాచిదాతృత నతి వీయమం తజేఴి విందతి | 
బళత్మరోగో దమతిభయన్ ఫఱయౄగుణాతుాత్ః || (7) 

ఇ ుణమవెతో త్రభున ఠంిచ ుణామత్ేభనకు ఎట్టు బమభున కఱుగద. ఄత్డె రతిభా శంననడెన, 
గొ తజేళసశయౌము నగున. ళసరరీకి, భయనవహక రోగభుఱు కఱుగళు. గొ దీహో  కఱలసడెన, చకకతు 
అరోగమభు, ఫఱభు, కసంతి, శదా ణభుఱున కఱలసడగున. 
 

రోగసరోో  భుచమత ేరోగసత్ ఫదోధ  భుఙమేత్ ఫంధనాత్ | 
బమయనభఙమేత్ భీత్శో  భుఙమేతానన అదః || (8) 

రోగభుఱతో ఫాధడలేసతుక ిరోగభుఱనండ ివిభుకిో ఱభంచన. ఫంధభుఱఱో చికుకకుననలసయు 
ఫంధవిభుకుో ఱగుదయు. బమభుతో కఱత్ఙంెదలసరకి ిశభశో బమభుఱున షరంిచన. 
అదఱఱోనననలసర ిఅదఱు దయభగున. 
 

వౄీ బట్టు ఱు ఇ భూడె ళలో కభుఱకు కుో ోంగస ర ండె లసకసమఱఱో లసమఖ్యమతుంఙాయు. ఄనతో్భమ్ ళేమీః భుకిోః, 
ఄనమే ఄబుమదమ విళవేసః. (6ళ ళలో కంఱో ఙెహన) ‘ఄనతో్భమ ైన ళేమీభు’ ఄనగస భుకిో. భరిము ఆత్య 
పఱభుఱు ఇ ఱోకభుఱో ఱభంచ జమ శందఱు. వౄీ ఴంకయుఱు కడా ఇ ళలో కభుఱన 
లసమఖ్యమతుంచఱేద. వీతు ఄయథం శవుంగస తెఱుశో ందతు వౄీ ఴంకయుఱు, వౄ ీబట్టు ఱు కడా భావించినట్టో నానయు. 
 

వౄీ బట్టు ఱు ఙెహన ‘ఄనతో్భ ళేమీభు’ ఄనగస భుకిోనే తుజమ ైన బకుో డె కోయుకుంట్ాడె. ఆత్య పఱభుఱు 
కడా ఇ భుకిోకి భయయాభున శగభం ఙేవేలే. ఈదాషయణకు ‘బమభునండి విభుకిో’ ఄనగస బగళంత్ేడె 
భనఱన శంవెసయ వెసగయభునండి త్క యక్ివెసో డనే భవేవిళసాశభు. 
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ఄచఱయం వృీమమ్ – త్యగతు శంద – వౄీతులసశతుకి శదా క ైంకయమభు ఙేవే భవేభాగమభు. క ైంకయమవౄీ. 
రోగసరోో  భుచమత ేరోగసత్ – ఇ ఴరీయభుైెన, ఆషఱోక భోగభుఱైెన ఈనన లసమమోషమే ఄతిెదద రోగభు. 
దాతునండి విభుకిో ఱభంచన. 
బమయనభఙమేత్ భీత్ః – భయఱ భయఱ జతుభంఙాఱనే బమమే ెదద బమభు. ఄట్టు ునయజనభ బమభునండి 
యక్ష్ణ ఱభంచన. 
మఴః తృసర తృత నతి – వౄీలసశదేళుతు బకుో తుగస గొ కీరిో ఱభంచన. 
దమతిభయన్, తజేఴి విందతి – ఄట్టు బకుో తు తేజశఖ గొగస రకసవృంచన. అఙాయుమతుళదద ఆట్టళంట్ట తేజశఖ 
వృవేమతుకి ఄళగత్భగున. 
 

దరసా ణమతిత్యతామవు ుయువః ుయువత తో్భం | 
శో ళనానభశషవేరణ తుత్మం బకిోశభతుాత్ః || (9) 

బకిోతో తుయంత్యభున ుయువత తో్భుతు భంగలకయమ ైన శషశరనాభభుఱన శో తించినఙో ఄట్టులసతుక ి
శభశోభుఱగు బమంకయ కేోఴభుఱు, కవుభుఱు, భవేదఃఖ్భుఱున షరంిచన. 
 

ఎళర ైనా వౄీకఽవేు తుటో్ తుఴిఱమ ైన బకిో కయౌగిముండి, వౄీకఽవేు తు తృ ందట్యే ఱక్ష్మభుగస శో తించినటో్యతే అ 
బకుో తు కవసు ఱతూన త్క తగఱగితృత తాయ. అ బకుో డె రతేమకంగస కవుతులసయణ కొరకు తృసర యధన ఙేమనకకయఱేద. 
 

లసశదలేసఴయీో భరోో ో లసశదేళరసమణః |  
శయాతృసవివుదాధ తాభ మయతి ఫరషభ శనాత్నం || (10) 

వౄీలసశదళేుతు అఴయీంచి, లసశదేళుడ ే యభగతిమతు భావించిన భనవేమడె శకఱ తృసభుఱ 
నండమిు విభుకుో డె,ై చితో్వుదిధ  కఱలసడె ైశనాత్న యఫరషభభున ేతృ ందన. 
 

న లసశదళేబకసో నాభవుబం విదమత ేకాచిత్ | 
జనభభఽత్ేమజరసలసమధిబమం న ైలోజామత ే|| (11) 

లసశదళేుతు బకుో ఱకు ఎననడెన ఄవుబభుఱు కఱుగన ేకఱుగళు. లసరకి ిజననభు (ునయజనభ), 
భయణభు, భుశయౌత్నభు, లసమధఱు ళంట్టలసతు గురంిచిన బమభుఱెంత్భయత్రభున కఱుగళు. 
 

ఇ ర ండె (10, 11) ళలో కభుఱఱో వౄీ బట్టు ఱు బకుో తుకి యభయత్భతృసర హో  ఎఱయ ఱభశో ందో ఙెతృసయు. 
 

ఆభం శోళభధమీయనః ఴదీాధ బకిోశభతుాత్ః |  
ముజమేతాతాభశఖ్క్ాంతివౄీధఽతిశభఽతికరీిోభః || (12) 

ఴీదధ , బకుో ఱ శంముకుో డె ైఇ విత్ర శోళరసజభున తృసరసమణభు కసవించ బకుో ఱకు ఄంత్ఃకయణవుదిధ  
కఱుగున. లసరకి ిగొ వెౌఖ్మభు (అత్భశఖ్భు), శషనభు, భశ ఴైాయమభు, చితో్వెథథయమభు, మధేాశంద, 



వీౄ వివేు  శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ 

పఱవీుతి - 7 ళ ేజీ 

శతీకరిో ఱభంచన. ఏకసగచీితో్భు, శదాఙాయ శంద, వుచిత్ాభు, బగలసనతుమంద ూయువిళసాశభు, 
ఄనరసగభున కయౌగ ితృసరసమణభు ఙేవహనలసరకి ిెైన విళరంిచిన భవేపఱభుఱననమున కఱుగునతు 
భాళభు. 
 

వౄీ బట్టు ఱ లసమఖ్మ – తుమభళతో బకోశమ ఄనవంగణిీమ్ ఄబుమదమ వహదిధమ్ అష. తుమభభుఱతో 
ళసవెసో ా నవెసయంగస తృసరసమణం ఙేవే బకుో ఱకు శకఱెైఴాయమభుఱు తేయౌకగస (ఄమయచిత్ంగస) నేయుగస ఱభవెసో య. 
‘ఴదీాధ ’ ఄనగస ‘శగౌయళ త్ారస’ ఄనగస గౌయళంతో (వినమంతో) కుడెకునన ఈతాఖషభు – ఄతు వౄీ బట్టు ఱు 
విళరింఙాయు. బగళతి బకోః భషత్ః శకఽత్శమ పఱమ్. బగళంత్ేతుటో్ బకిో ఄనేక శతాకయమభుఱు 
ఙేవహనందళఱన పయౌత్భుగస ఱభంచన. కనక తుజమ ైన బకుో డె ఴదీాధ బకుో ఱతో ఇ వెతో త్రభున తృసరసమణ 
ఙేమయయౌ. భరిము శదా శతాకయమభుఱన అచరిశో  ఈండాయౌ. గోవింద  బకోోబమధకిమ్ ళేమీఴి ఄనమత్ న 
విదమత.ే గోవిందతుటో్ బకిోకంటె్ ఄధికమ ైన ళేీమశఖ లేరేమీ ఈండదతు కడా వౄీ బట్టు ఱు ఙెతృసయు.  
 

5 నండి 8ళ ళలో కభుఱకు వౄీ బట్టు ఱ లసమఖ్మ – ఄథ తుమభ విళేవతాాత్ జ యౄ శంకయోీన ేబకోశమ 
శయాశభఽదిధమ్ అష. రశో త్ (12ళ) ళలో కభునకు వౄీ బట్టు ఱ లసమఖ్మ – తుమభళత్ః బకోశమ ఄనవంగిణమీ్ 
ఄబుమదమ వహదిధమ్ అష.  ఆఱయ ర ండె శందరసబఱఱోన ‘తుమభభు’ రకసయం తృసరసమణం ఙేవే బకుో ఱకు 
కయౌగే పయౌతాఱన విళరింఙాయు. 5ళ ళలో కంఱో తుమభభు రకసయం ‘రకీయోన’ (విళేవంగస చకకగస శో తించట్, 
కీరిోంచట్, ళసో ఘ ంచట్) ఙేవే బకుో ఱకు కయౌగే పయౌతాఱన గురించి ఙెతృసయు. 12ళ ళలో కంఱో తుమభం రకసయం 
‘ఄధీమయనఱు’ ఄయ (వృవేమతుగస గసతు, గుయుళుగస గసతు) వెతో త్రం ఙేవేలసరికి కయౌగే పయౌతాఱన గురించి 
ఙెతృసయు. వౄీ వి.వి. రసభయనజన్ ‘ఄనశంధానభు’ ఄనే దాతున లసడాయు. ‘ 
 

కనక భనం త్యచి చడాఱనకుంటే్, పఱవీుతిఱోతు 5, 6, 7, 8ళ ళలో కభుఱు – బకిోతో తుమభయనవెసయం ఇ 
వెతో త్రభున తృసరసమణం ఙేవేలసరికి కయౌగే పయౌత్భుఱన గురించి. పఱవీుతిఱోతు 12ళ ళలో కభు – ఴదీాధ బకుో ఱతో 
తుమభయనవెసయం ఇ వెతో త్రభున, దాతు ఄయథభుఱన విళేవంగస ఠించి, ఄయథం ఙేశకొతు, రఙాయం ఙేశో  బకిోతో 
తృసరసమణం ఙేవేలసరికి కయౌగే పయౌత్భుఱన గురించి. 
 

వౄీ ఴంకయుఱ లసమఖ్మకు ఄనలసదం లసర వహనలసరొకయు 5ళ ళలో కభు (బకిోభయన్…..) నండి 12ళ ళలో కభు (ఆభమ్ 
శోళమ్…….) ళయకు   క శమితిగస ళరీాకరింఙాయు. ఇ ళలో కభుఱకు వౄీ ఴంకయుఱు ఙెహన లసమఖ్మ – బకిోభయన్ 
ఆతామదినా బకిోభత్ః వుఙేః శత్త్భుదమకోవెమైకసగచీితో్శమ ఴదీాధ ఱోరిా వృవు ఄధకిసరిణః పఱవిళవేమ్ దయశమతి. 
‘బకిోభయన్’తో తృసర యంబభయేమ ఇ ళలో కసఱఱో బకిోతో, వుచితో, ఴదీధతో, ఏకసగతీ్తో, విళసాశంతో వెతో త్రం ఙేములసరికి 
ఱభంఙే పఱభుఱు ఙెఫడినవి. 
 

ఆంకస వౄీ ఴంకయుఱు ఆఱయ ఙెతృసయు – ఴీదాధ  అవహోకమ ఫుదిధ ః, బకిోః బజనమ్ తాత్యమమ్, అత్భనః శఖ్మ్ 
అత్భశఖ్మ్, తనే చ క్ానమతిభఴి ఈచమత.ే ఴదీధ  ఄనగస బగళంత్ేతుటో్ నభభకభు. బకిో ూజన 
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శచించన. అత్భశఖ్భు ఄనగస అతాభనందభు. వీతు (ఇ గుణభుఱ) దాారస శషనభు, కయుణ ళంట్ట 
ఈతో్భ గుణభుఱు కడా శచింఫడినవి. 
 

న కోీ ధో  న చ భయత్ఖయమం న ఱోభో నావుభాభతిః | 
బళంతి కఽత్ుణామనాం బకసో నాం ుయువత తో్మ ే|| (13) 

ుయువత తో్భుడెనై వౄీషరమింద బకిో కయౌగని ుణామత్ేభఱకు కసభ కోీ ధ ఱోష మోష భద భయత్ఖరసమద ి
దయుా ణభుఱుండళు (లసయు ఄరవిడాయాభుఱన జయంచినలసయగుదయు). ఄట్టు విత్ేర ఱకు ఄవుబ 
భాళభుఱే ముండళు. 
 

వౄీ బట్టు ఱ లసమఖ్మ – బగళదబకుో ఱనండి దయుా ణభుఱు శషజభుగసనే దయభుగసనండెన. 
 

వౄీ ఴంకయుఱ లసమఖ్మ – ఇ ళలో కభుఱో ‘కోీధ, ఱోబ, ఄవుభాభతి’ ఄనే దభుఱకు ‘చ’ ఱేద. ‘భయత్ఖయమభు’  
దభునకు భయత్రభు ‘చ’ ఈననది. దీతు భాళభు – బకుో ఱఱో కోీధ, ఱోబ, దరసఱోచనఱు భయత్రమే కసక 
భయత్ఖయమభు (ఄశమ, దేావభు) కడా నవృంచన. 
 

ద్మః శచందార యక నక్ష్తార  ఖ్ం దళిల బూయభషో దధిః |  
లసశదళేశమ వీరమేణ విధఽతాతు భవేత్భనః || (14) 

శయమ చందర నక్ష్త్రభుఱతో కడని శాయాఱోకభున, అకసఴభు, దకిుకఱు, బూమి, భవేవెసగయభుఱు 
భుననగునళతునమున భవేత్ేభడగు లసశదేళుతు ఫఱవీయమభుఱఙేత్ ధరంిఫడిముననవి. 
 

ఆంత్కుభుంద ళలో కసఱఱో ఇ ుణమశోళ తృసరసమణం ళఱన ఱభంఙే ఄనేక శత్పయౌతాఱు ఙెఫడాా య. 
లసట్టతోతృసట్ట మోక్ష్ం కడా ఱభశో ందతు ఙెడమ ైనది. ఎళర ైనా దయదఽవుళంత్ేఱు ఆదంతా తుజం కసదతు 
త్భ శాంత్త్యకం దాారస భావించళచిన. ఄఱయంట్ట ఄభతృసర మం త్తూ, బగళంత్ేతు ఴకిో, భవేత్భోభు 
భుంద ఆళతూన (ైెన ఙెహన పయౌతాఱతూన) ఙాఱయ ఄఱవివమయఱతూ రశో త్ ళలో కందాారస తెయౌమళశో ననదతు 
వౄీ బట్టు ఱు విళరింఙాయు. న ఄమమ్ పఱ ఄయథలసదః ఴంకమః తురసబగ మైః  కుతారకిక ఃై బగళత్్రభాళశమ ఄశంబళశమ 
ఄభాలేన ఄతిలసద  ఄలసదయోః ఄశంబలసత్ ఆతి ఄభతృసర మయన్, త్శమ త్మ్ రభాళన్ అష. 
 

ఇ ళలో కసతున గురించి వౄీ ఴంకయుఱ లసమఖ్మ – ద్మః శ చందార యక నక్ష్తార  ఆతామదనిా శో త్శమ లసశదళేశమ 
భవేత్భో కథనేన ఈకసో నామ్ పఱయనామ్ తృసర హో  ళచనమ్ మరాయధ కథనమ్ న ఄయథలసద దయశమతి. శాయాభు, 
చందరశయుమఱు, నక్ష్త్రభుఱు ళంట్టలసతుగురించి ఙెడందాారస ైెన ఙెహన పయౌత్భుఱు మరాయధమ ైనళతూ, 
ఄతిఴయోకుో ఱు కసతూ, ళట్టుభయట్ఱు కసతూ కసళతూ తెయౌమళచిచననది. 
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వౄీ ఴంకయుఱు, వౄీ బట్టు ఱు కడా కేవిధమ ైన లసమఖ్మఱు ఙేమడం గభతుంచదగిన వివమం. ఇ వెతో త్ర 
భయవేత్భోభున శంఴయంఙేలసరికి ఇ పఱవీుతిఱో ఙెహనళతూన తుజాఱతూ, బగళంత్ేతుకి ఄశంబళం ఱేదతూ 
త్భ లసమఖ్మఱదాారస లసయు ఙెఫుత్ేనానయు. 
 

వౄీ బట్టు ఱు ఙెహన క లసమకయణ విళేవభు – విధఽతాతు నానాయౌంగసనామ్ ‘నుంశకమ్ - ఄనుంశకేన 
ఏకతాాత్’ చ ఄశమ ఄనమత్యవెసమమ్ (ఄవసు ధామయ 1.2.69). ఇ ళలో కంఱో దమఱోకభు, చందర డె, శయుమడె 
ళంట్టవి వివిధ యౌంగభుఱకు ఙెందిన దభుఱు. ఆఱయ ుంశక, నుంశక యౌంగభుఱన కయౌహ ఙెహనుడె 
కిమీయదభు నుంశకయౌంగంఱో ఈండాయౌ. ‘విధఽతాణ ’ ఄనే దం నుంశక యౌంగభు. 
 

ఆఱయ శభశోభు బగళంత్ేతు కసయణంగస తుయౌచి ఈనానమతు ైె ళలో కంఱో ఙెతృసయు. భరిము ఄతూన, ఄందయౄ 
కడా బగళంత్ేతుకి ఱోఫడి ళరిోవెసో యతు త్యులసతి ళలో కంఱో ఙెఫడెన. 
 

శశరసశయగంధయాం శమక్ోయగరసక్ష్శం |  
జగదాళ ేళయోతేదం కఽవుశమ శ చరసచయం || (15)  

దేళ దానళ గంధయుాఱు, మక్షుఱు, నాగుఱు, రసక్ష్శఱతో కడని శభశో చరసచయ జగత్ేో న బగలసనడగు 
వౄీకఽవేు తుక ిళఴళరిోయ  ైముననద.ి 
 

ఆకకడ ‘ళయోత్’, ‘ఆదమ్’ ఄనే దభుఱు కయౌహ ‘ళయోతేదమ్’ ఄతు ఙెఫడినది. ఆది ‘ఄయథరయోగభు’ ఄనగస 
తృసత్కసఱు దధతి ఄతు వౄీ బట్టు ఱు లసమఖ్యమతుంఙాయు. ఖ్చిిత్మ ైన లసమకయణశతరా ఱ రకసయభు ‘ళయోత్ ఆదమ్’ 
ఄతు ఱేదా ‘ఄళయోత్ ఆదమ్’ (ఈండిముననది) ఄతు ఙెతృసయౌ. 
ఇ ళలో కభునకు వౄీ ఴంకయుఱు లేయుగస లసమఖ్మన ఙెఱేద. 
 

ఆందిరమయణ  భనో ఫుదిధ ః శతో్వం తేజో ఫఱం ధఽతిః | 
లసశదలేసత్భకసనామషృః క్తే్రం క్తే్రజా ఏళ చ || (16)  

శరేా ందిరమభుఱు, భనశఖ, ఫుదిధ , శతో్వగుణభు, తేజశఖ, ఫఱభు, ధాయణ  రతిభా శంతోి, క్తే్రభు 
(ఴరయీభు), క్తే్రజాుడె (దశే ) భుననగు శభశోభున లసశదళేుతు శాయౄభుఱేమతు (ళసశోభిుఱఱో) 
తెఱుఫడనిద.ి  
 

లసశదళేశమ అత్భకసతు – శభశోభు అమన ఴరీయభుఱే. ఴరీయభునకు అత్భకు ఈండే శంఫంధమే శకఱ 
ళశో ళుఱకు, బగలసనతుకి భధమ ఈంట్టందతు, ఄఱయ శభశోభు బగలసనతు ఄధీనంఱో ఈంట్టందతు ఇ ళలో కం 
ఙెఫుత్ేననదతు వౄీ బట్టు ఱు లసమఖ్యమతుంఙాయు. అత్భకు, యభయత్భకు ఈననశంఫంధభు ఴరీరసతుకి, అత్భకు 
ఈనన శంఫంధం ళంట్టదేననన వెసయౄమభు వివృవసు దైెాత్ వహదాధ ంత్ంఱో ఙాఱయ భుఖ్మమ ైన ఄంఴభు. 
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ఄతున త్త్ాభుఱు బగలసనతు ఄధీనంఱో ఈనానమతు ళసవెసో ా ఱు ఙెఫుత్ేనానమతు ఇ ళలో కం 
తెయౌమఫయచనతు వౄీ బట్టు ఱు లసమఖ్యమతుంఙాయు. అ ళసవెసో ా ఱు కడా బగలసనతు ఄధీనంఱోనే ఈనానయ. వివిధ 
అఙాయభుఱన తెయౌమజ ే ళసశోిభుఱు కడా బగలసనతు ఄధీనంఱో ఈనానమతు త్యులసతి (17ళ) ళలో కంఱో 
ఈంది. కనక 16, 17 ళలో కసఱు కయౌహ చవోే, త్త్ాళసశోభిుఱు భరిము ఄనవసి న ళసశోిభుఱు కడా 
బగళంత్ేతు ఄధీనంఱో ఈనానయ. 
 

శరసాగభయనాభయఙాయః రథభం రకిఱమపత ే| 
అఙాయరబలో ధరోభ ధయభశమ రబుయచమత్ః || (17)  

శయాళసశోభిుఱందన శదాఙాయమ ేరధానభుగస ఙెఫడమిుననద.ి శదాఙాయభునండయి ేధయభభు 
రబవించన. ఄట్టు ధయభభునకు ఄచమత్ేడ ేరబుళు. 
 

ఊవమః హత్రో దేలస భవేబూతాతు ధాత్ళః | 
జంగభయజంగభం ఙేదం జగనానరసమణోదబళం || (18)  

ఊవేఱు, హత్యుఱు, శభశో దేళత్ఱు, భవేబూత్భుఱు, (శళరసు ద)ి ధాత్ేళుఱు – కట్మేిట్ట? జంగభ 
వెసథ ళయభుఱగు ఇ ఄనంత్విఴాభంత్మున నారసమణుతునండయి ేఈదబవించినద.ి 
 

శఽఴహుఱో ఆదిళయకు ఈననది, ఆుడె ఈంట్టననది, ఆకభుంద ఈండఫో ళునది ఏదైెనా గసతు 
వౄీభనానరసమణుతునండియే ఈదబవించనతు ఇ (18ళ)ళలో కభు, త్యులసతి (19ళ)ళలో కభు ఙెుచననవి. 
ధయభభునకు ఱోఫడి ఈండెనళతూన బగళంత్ేతునండియే జతుంచినళతు వౄీ బట్టు ఱు లసమఖ్యమతుంఙాయు. 
ధరసభనఫంధనిాభహ త్ద్ ఈదబళమ్ అష. 
 

ఆంకస వౄీ బట్టు ఱు రతిదాయథం కడా ఙెతృసయు.  
ఊవమః – భనాాదమః, త్శమ శభరసో యః, ఄనవసి యఴి – శభఽత్ేఱన లసర వహన భనళుళంట్టలసయు, 
శభఽత్ేఱన ఄనశరింఙేలసయు. 
హత్యః, దేళః – ఄలసంత్య, అరసధామః – ూజందగిన ఆత్య (త్కుకళ) దేళత్ఱు. 
భవేబూతాతు – విమదాదీతు – ంచబూత్భుఱు. 
ధాత్ళః – త్తాకరసమణ , త్ాక్ చరసభదీతు ఏతాతు కయభపఱభోగోకయణాతు – కయభపఱభుఱు ఄనబవించడాతుకి 
ఈయోగడే చయభభుళంట్ట ధాత్ేళుఱు. 
జంగమ్, ఄజంగమ్ చ ఆదమ్ జగత్ – కదిఱే, భరిము కదఱతులసతుతో కడిన ఇ జగత్ేో . 
నారసమణ ఈదబళమ్ – నారసమణుతునండి జతుంచినవి. 
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యోగో జాా నం త్రా వెసంఖ్మం విదామః వృఱయదకియభ చ | 
లేదాళసశవెసో ా ణ  విజాా నమేత్త్ఖయాం జనాయదనాత్ || (19)  

యోగభు, జాా నభు, వెసంఖ్మభు, శకఱ విదమఱు, వృఱభుఱు (కలఱు), కయభఱు, లదేభుఱు, ళసశోిభుఱు – 
ఆట్టళంట్ట విజాా నభంత్మున జనాయదన బగలసనతునండయి ేకఱుగుత్ేనానయ. 
   
భవేభాయత్ శంళలధిత్భుదరణఱో ‘వృఱయతు’ ఄతు ఈననది. వౄీ బట్టు ఱు ‘వృఱయది’ ఄనే తృసఠభున గీశ ంఙాయు. 
ఄఱయగే వౄీ బట్టు ఱు ‘యోగో జాా నమ్’ (యోగభు భరిము జాా నభు) ఄనే తృసఠం ఫదఱు ‘యోగ జాా నమ్’ 
(యోగభున గురించిన జాా నభు) ఄనే తృసఠసతున గశీ ంఙాయు. ఆంత్కుభుంద (18ళ)ళలో కంఱో శభశో 
ఙేత్నాఙేత్నభుఱకు (జంగమ్ ఄజంగమ్ చ ఆదమ్) భూఱభు బగళంత్ేడే ఄతు ఙెడమ ైనది. రశో త్ 
(19ళ)ళలో కంఱో శభశో విజాా నభునకు (విజాా నమ్ ఏత్త్ శయామ్) కడా భూఱభు బగళంత్ేడేనతు 
తెఱుుత్ేనానయు. ఇ ళలో కసతుకి కడా వౄీ బట్టు ఱు రతిదాయథభు ఙెతృసయు. 
యోగజాా నమ్ – యోగశమ జాా నమ్, జాా నమ్, ళసశోమి్ – యోగో దిావిధః శభయధియోగ కయభయోగఴి – 
యోగభు ర ండె విధాఱు. బకిోయోగభు, కయభయోగభు. ఇ ర ండింట్ట గురించిన ళసశోజిాా నభు యోగజాా నభు. 
వెసంఖ్మమ్ – శంఖ్మమయ త్తాో వనామ్ ఄళధాయణమ్ వెసంఖ్మమ్ – శంఖ్యమ (ఫుదిధ  దాారస) త్త్ాభున గురించి 
తుజభు తెఱుు ళసశోభిు వెసంఖ్మభు. 
విదామః – లసమకయణాది ఄంగవిదామః, ధనర్, అముర్, గసంధయా రబఽతీతు దఽవసు రసథ తు ఈవిదామః – (లేదభుఱు 
రధాన విదమఱు). ఈవిదమమ ైన లసమకయణాదఱు, ధనరిాదమ, అమురేాదభు, శంగీత్ నఽతామదఱు ళంట్టవి. 
వృఱ అది – వృఱభు, లసశో  ళంట్టవి. 
కయభ – శయాత్ర ఄనఴిేమమ్ కయభ – ఄతున ఙోట్టఱ అచరిందగినది కయభ. 
లేదాః – రధానవిదామ – ఄతునంట్టకంటె్న భుఖ్మమ ైన విదమ. 
ళసవెసో ా ణ  – శభఽతి, ఆతివేశ, ురసణాతు – శభఽత్ేఱు, ఆతివేశభుఱు, ురసణభుఱు. 
శయామ్ ఏత్త్ విజాా నమ్ – ఇ ళసశోభిుఱ విజాా నభంతా. 
జనాయదనాత్ (ఈదబళతి) – జనాయదనతుండియే ఈదబవించినవి. 
 

తుత్మవిబూతి (వౄీల ైకుంఠభు)నందన, య్ఱయవిబూతి (త్కికన శకఱ జగత్ేో ఱ)మందన శభశోభు 
బగళంత్ేతుదేనన త్యులసతి ళలో కభుఱో వౄీభవేవివేు ళు భయవేత్భోభు తెయౌమళచిచననది. 
 

ఏకో వివేు యభషదబత్ం ఽథగూబతానమనకేఴః |  
తీరన్ ఱోకసన్ లసమమ బూతాతాభ బుంకేో విఴాబుగళమమః || (20)  

ఇ జగత్ేో ఱో వివేు లొకకడ ేభయట్ఱకున భనశఖనకున ఄందరసతులసడెన, ఄదిా తీముండెన ఄయన 
యమఴేాయుడె. ఄత్డ ేభుఱోో కభుఱఱోన లసమహంచి శభశో నానావిధ బూత్జాఱభునకు ఄంత్రసమమియ  ై
శభశోభున యక్ంిచచ ఄనబవించచననన ఄళమముడె ై(లసతు వెసంగత్మభు ఱేతులసడె)ై మునానడె. 
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ఇ ళలో కభునకు కడా వౄీ బట్టు ఱు రతిదాయథభు ఙెతృసయు. 
ఏకః – శామమ్ ఏకమ్ శన్ – ఄందరికంటె్న ఄధికుడైెన దేళుడె (దేళదేళుడె) ఄయనందన. 
లసమమ – తేవసమ్ తుమభ ళేఴహతాాదిభః అత్భబళన్ – లసతు ఄతునంట్టమందన లసమహంచి లసతు 
ఄంత్రసమమియ ై, లసతుకతునంట్టకితు రబుళున, ఙాఱకుడెన ఄయనందన. 
ఄనకేఴః ఽథక్ బూతాన్ – ఄశంఖ్ేమమత్మయ యౄరకసయ రిణాభ రయోజన భేదేన ఽథక్ చ వహథతాతు 
భవేతోు బూతాతు – నానావిధభుఱెైన యౄభుఱు, త్త్ాభుఱు, విధానభుఱు, రయోజనభుఱు ఈండి, 
కదాతుకంటె్ భరొకట్ట భననభుగసననన ఄనేకవిధభుఱెైన గొ బూత్భుఱు. 
తీరన్ ఱోకసన్ – ఫదధ భుకో తుతామన్ ఙేత్నాన్ – ఫదధ ఱు, భుకుో ఱు, తుత్ేమఱు ఄనే భూడెవిధభుఱెైన జీళుఱు 
(అత్భఱు) ఈండే ఱోకభుఱు. 
విఴాబుక్ – శయారా రితృసఱకః – జగత్ేో ఱో ఄతునంట్టకి తానొకకడే యక్ష్కుడైెముండి. 
త్రాऽహ – ఄయనా గసతు. 
ఄళమమః – త్ద్ దోఴైెః ఄరసభఽవుః, ునఴి య విబూతాా – లసతు ఄతునంట్టకి ఄంత్రసత్భయ ైముండి కడా 
లసతు (అ జీళుఱ) దోవభుఱు ఄంట్తులసడె. 
భషద్ బూత్మ్ – ఄలసఙమభనశ గోచయఴి బళన్ – భయట్ఱకున, భనశనకున ఄందనంత్ భవేత్భోభు 
కయౌగినలసడె. 
బుంకేో – య్ఱయభోగయశమ్ ఄనబళతి – దిళమ య్ఱన, దిలసమనందభున ఄనబవించలసడె. 
 

వౄీ ఴంకయుఱు ఇ ళలో కభునకు లసమఖ్యమనభు ఙెఱేద. వౄీ ఴంకయుఱ ఄదైెాత్భున రతిబంబంఙేఱయ 
వౄ ీరసధాకఽవుళసవహో  ిలసర వహన తాత్యమభు – ఄంత్ట్ా లసమహంచిమునన వివేు బగలసనడె భూడెఱోకభుఱకున 
భూఱమ ైన ‘భషత్’ ఄమయమడె. ఄనంత్యభు అమన ఄనేక యౄభుఱు ధరించి శకఱ ఱోకభుఱన 
తుండితృత మయడె. ఄఱయ ఈదబవించిన శకఱభుఱకున అమనే ఄంత్రసత్భ. ఇ శకఱ ఱోకభుఱకంటె్న 
భననడె కసకుండ అమన ఇ ఱోకభుఱన ఄనబవించచనానడె. త్ేదకు ఄంత్ట్టతూ అమన త్నఱో 
కఱుుకుంట్ాడె. (వౄీభవేవివేు లే శఽఴహు వహథతి ఱమ కసయకుడె, కయో). 
 

(వౄీ వివేు శషశరనాభ పఱశో తి చిళరిభాగసతుకి భుందగస వౄీ కఽవుభయఙాయుమఱు లసర వహన శభయణన 
మరాత్ధంగస ఆకకడ లసర శో నానన – కస.శ. ఫాఫు) 
 

1997 మ ే7ళ తదేీన ఄడయిేన్ (కఽవుభయఙాయుమఱు) అయంభంచిన వౄీ వివేు  శషశరనాభభు తృసర జ కుు  ఇనాట్ట 
యచనతో ూరిో ఄళుత్ేననద.ి ఇ తృసర జ కుు  దాదాు 10 శంళత్ఖయభుఱు డెత్ేందతు ఄట్ోో  ఄడియనే్ 
ఉశ ంచఱేద. భన శంరదామం గురంిచి ఏ కొంఙెమ నైా ఄడియనే్ తెఱుశకొతు ఈంట్ ేఄద ికళేఱం ఇ ద ి
శంళత్ఖరసఱ కఽఴహ కసయణంగసన.ే జీవిత్ు యభఱక్ామతుక ిభరంిత్ దగారగస ఇ కఽఴహ ననన 
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(కఽవుభయఙాయుమఱన) తీశకొతు ల యోంద.ి భన శంరదామం రకసయం భన తుత్మజీవిత్ంఱో రబుళు భన 
అఙాయుమడ.ే 
 

ఇనాడె (తదే?ీ) భన యభయఙాయుమఱు వౄీభద్ తియుకుడంతె ైఅండళన్ గసర ిఴత్భయనోత్ఖళభు. నా 
(కఽవుభయఙాయుమఱ) జీవిత్ంఱో అమన కట్ాక్ాతుక ిశంఫంధంిచిన భధయశభఽత్ేఱన జాా కం ఙశేకొంట్ృ ఇ 
వౄీ వివేు  శషశరనాభభు తృసర జ కుు  చిళర ియచనన శభరించడం ఄడయిేన్ కు ఎంతో అనందకయభు. 
ఄశభదాఙాయుమఱు వౄీ యంగరసభయనజ భవేదవేృకన్ గసర ితృసదదాభఱళదద ఇ యచనన ఄడయినే్ శవినమంగస 
శభరిశో నానడె. 
 

ఆభం శోళం బగళతో వివతు రసాోవేన కరీిోత్ం |  
ఠదేమ ఆఙేా త్ేయువః ళేమీః తృసర ుో ం శఖ్యతు చ || (21) 

యభ ళేమీశఖ (మోక్ష్భు)న, (ఆషఱోకభందయౌ) శఖ్భుఱన తృ ందాఱతు కోయుకొనలేసయు లసమశభషరిిఙ ే
రణతీ్మ నై ఇ వౄీ వివేు బగలసనతు వెతో త్రభున ఠంిళఱమున. 
 

వౄీ బట్టు ఱ లసమఖ్మ – ఇ వెతో త్రభు ఄనంత్గుణ శంననడైెన వౄీవివేు బగలసనతు భవేత్భోభున 
కీరిోంచచననది. ఇ వెతో త్రభుదాారస బగలసనతు శో తించిన లేదలసమశభషరిి బగళంత్ేతు భవేత్భోభు 
ూరిోగస తెయౌవహనలసడె. భరిము అమనన కీరిోంగయౌగినంత్ భావసజాా నభు ూరిోగస కయౌగినలసడె. ఆఱయ ఇ 
శోళరసజభు దాారస కీరిోంఫడినలసడె, కీయోన ఙేముచననలసడె – ఆయుళుయౄ భవేత్ేభఱే. లసరియుళురి 
గొత్నభు ఇ శోళభుఱో తృ ందయుఫడినది. దఃఖ్భుఙే తుండిమునన ఇ ఱోకభుఱో ఇ శోళరసజ 
తృసరసమణమే ఄత్ేమతో్భ దఃఖ్విమోచన భయయాభు. కనక మోక్ాయుథ ఱు, శఖ్యయుథ ఱ కడా ఇ శోళభున 
తృసరసమణం ఙేవహ శత్పయౌతాఱన తృ ందళచిన. 
 

వౄీ బట్టు ఱు త్భ లసమఖ్మఱో లసడిన కొతున దభుఱు –  
శోళయత్నమ్ – వివేు శషశరనాభ వెతో త్రభు.  
భవేదారదిరో మ్ ఆదమ్ జగత్ – ఇ జగత్ేో  ధయభభునకు దయమ ై దఃఖ్బూయవుమ ై ముననది. 
తురిా ఴంకః వళేతామ్ – ఇ వెతో త్రభుదాారస బగళంత్ేతు వేవించినలసరికి పఱభుఱు త్క, తుశఖందేషంగస 
కఱుగుతాయ. భరిము ఇ ళలో కంఱో ఙెహన రకసయం ఇ వెతో తరా తున జహంఙేలసరికి ళేమీశఖ (మోక్ష్భు) 
భరిము శఖ్భుఱు (ఆషఱోక వెౌఖ్మభుఱు) కడా ఱభవెసో య. 
 

ఇ ళలో కభునకు వౄీ ఴంకయుఱ లసమఖ్మ – ఆభమ్ శోళమ్ ఆతామదినా శషశరళసఖ్యజేాన బగళతా 
కఽవుదెైా తృసమనేన వెసక్ాత్ నారసమణనే కఽత్మ్ ఆతి శర ైా రేళ ఄరిథభః వెసదయమ్ ఠతి్ళమమ్ శయాపఱవహదదమః 
ఆతి దయశమతి. ‘ఆభమ్ శోళమ్’తో అయంబభయేమ ఇ ళలో కం దాారస భీవేభడె ఙెహన వివమభు – 
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శయాజాుడెన, వెసక్ాత్ేో  నారసమణశాయౄుడెన ఄయన వౄీ కఽవు దైెాతృసమనడె ఇ వెతో త్రభున యచింఙాడె. 
కనక ఇ వెతో త్రభున ఴదీధతో, బకిోతో ఠింఙేలసరికి ఄందరికీ శయాపఱభుఱున వహదిధంచన. 
 

విళేా ఴాయభజం దళేం జగత్ః రబుభళమమం | 
బజంతి య ేువకరసక్ష్ం న త ేమయంతి రసబళం || (22)  

వౄీభవేవివేు ళు జగదఴీాయుడె, జనభయశ త్ేడె, శఽఴహు వహథతి ఱమ కసయకుడె. దభనతే్ేర డెనై అ దళేదళేుతు 
బజంచలసరకి ిఎట్టు ఄజమభుఱు గసతు, దఃఖ్భుఱుగసతు కఱుగళు. 
 

భుందగస ఇ ళలో కసతుకి వౄీ ఴంకయుఱ లసమఖ్మన రివౄయౌంచదాభు – వౄీ ఴంకయుఱు త్భ లసమఖ్యమనంఱో శకఱ 
కసమితాయథభుఱన తృ ందడాతుకీ, పయౌతాతున అవృంచి తుయాశ ంఙే శకఱ కయభఱఱోతు దోవసఱన 
రిషరించడాతుకీ, భరిము శంవెసయఫంధభునండి విభుకిోతు తృ ంది మోక్ష్భున తృ ందడాతుకీ షరితు 
ఄరిించడం  ఄత్మంత్భుఖ్మభతు విళరింఙాయు. త్యులసత్ వౄీ ఴంకయుఱు త్భ భావమభున వౄీషరి 
తృసదదభభుఱకు ఄంకిత్ం ఙేళసయు.   
 

త్భ లసమఖ్యమనాతుకి వౄీఴంకయుఱు ఈదాషరించిన ళలో కభు.  
రభయదాత్ కుయాతామ్ కయభ రచమలేతాధారేవే చ 

శభయణాదళే త్ద్ వివతు ః శంూయుమ్ వెసమత్ ఆతి వీుతిః – గయుడురసణభు 230.50 

ఄజాా నంళఱో గసతు, భరేకసయణంళఱో కసతు, మజాా ది కయభఱమంద, ఆత్య కసయమభుఱందగసతు, 
ఄశంూయుభుగస గసతు, ఄకభీంగస గసతు ఙేవహన నఱేల ైనా గసతు వివేు నాభభున ధామతుంచగనే 
శంూయుభగునతు వీుత్ేఱు ఙెుచననవి. 
(శంరదామయనవెసయంగస ఇ వెతో త్రం చిళరిఱో ‘కసయేన  భనవెస …… నారసమణేతి శభయమయమి’ ఄనే ళలో కసతున 
చదళడం గభతుందగున.) 
 

వౄీ ఴంకయుఱు వౄీ లసమశబగలసనతు భరొక ళలో కసతున ఈదాషరింఙాయు. 
అదయణేన మరా వెౌో తి ధనళనోమ్ ధనచేామయ 
త్రా ఙేద్ విఴాకరసో యమ్ కో న భుఙమేత్ ఫంధనాత్ 

డఫుఫననలసతుతు ధనంకోశం శో తింఙేట్ట్టళంట్ట దీక్ష్తో విఴాశఽఴహుఙేవహన బగళంత్ేతు శో తివోే ఎళయు 
శంవెసయఫంధంనండి విభుకుో ఱు కసయు? 
 

వౄీ ఴంకయుఱు త్భ వివేు శషశరనాభ భావమభున భుగిశో  ఇ ళలో కసతున ఙెతృసయు. 
శషశరనాభ శంఫంధ ిలసమఖ్యమ శయాశఖ్యళవే 

వీుతి శభఽతి నామమ భూఱ యచితా షరతిృసదయోః 
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వీుతి, శభఽతి, నామమభుఱకు ఄనగుణంగస ఙెఫడిన ఇ శషశరనాభలసమఖ్మ ఄందరికీ శఖ్భున 
కయౌగించనది. ఆది వౄీషరి తృసదభుఱయ డ ఄంకిత్భు ఙేమఫడినది. 
 

వౄీ బట్టు ఱ లసమఖ్మ – ఏళం శాభాళత్ ఏళ శభశో దాందా రతిదాందిా  శకఱ కఱీమణగుణాకయమ్, రనన 
తృసరజిాత్మ్, ుండరకీసక్ష్మ్, ఱక్మభతిమ్, బగళంత్మ్ బజభయనామ్ శ ఏళ శయాశామ్ ఆతి, త్ద్ శందో 
లసఙామ్ ఄగోచరసః కుత్ః వెసంవెసరిక రబిళ రశంగః ఆతి రసమోమతి విళేా ఴాయమ్ ఆతి. ఱక్మభతిమున, 
ుండరీకసక్షుడెన ఄయన బగళనానరసమణుడె శభశో దాందాభుఱకున (శంతోవభు, దఃఖ్భు – 
భంచి, ఙెడె ళంట్ట దాందాభుఱకు), ఄవుబభుఱకున ళమతిరేకి భరిము శభశో కఱీమణగుణభుఱకున 
తుఱమభు. అమన  రననఱకు తృసరిజాత్భు. అవృీత్ేఱు అమననే త్భ శభశోభుగస న ంచదయు. 
కనక ఄట్టళంట్ట రననఱ శంద, వెౌఖ్మభు భయట్ఱకు ఄందనంత్ట్టవి. ఄట్టళంట్టలసరికి రసబళం ఄనేది 
ఎుడైెనా ఎఱయ జయుగుత్ేంది? 
 

వౄీభవేవివేు ళున ధామతుంచినలసయు ఎననడ రసబళభు తృ ందయు. 
వౄీ లేదలసమశ భషరిి వెతో తరా ంత్భుఱో ఇ వివమయతున ర ండెభయయుో  ఙెహ బకుో ఱకు ఄబమం ఆఙాియు. 
న త ేమయంతి రసబళమ్ 

న త ేమయంతి రసబళమ్ 

లసరకి ననడ రసబళభు జయుగద. 
లసరకి ననడ రసబళభుజయుగద. 
 

వౄీ బట్టు ఱు త్భ ‘బగళదా ణ దయణభు’ యచనన ఆఱయ భుగింఙాయు. 
ఄవెసభకమ్ ఄత్ర చ యత్రం చ శయాదఃఖ్మ్ ఈతూభఱమ శందమ్ ఄళవేవిధామ్ విధామ 

వౄీయంగరసజభశ ఴ శ చ ల వైులసనామ్ శంగసత్ శఖ్మ్ శషజ యేన శదా కిమీయవెసో మ్ 

త్న దేలేరియ ైన వౄీయంగనామకీ శమేత్ేడైెన వౄీయంగరసముడె ఆుడె, త్యులసత్ (ఇ ఱోకంఱోన, 
యఱోకభందన) శయాదఃఖ్భుఱన తగఱగించగసక. భనకు ఄళేవ శభశో శందఱన రవెసదించగసక. 
భనకు శదా వౄీల ైవుళబకుో ఱ వెసంగత్మభున, శంతోవభున, జమభున రవెసదించగసక. 
|| న త ేమయంతి రసబళం ఒం నభ ఆతి || 
 

వౄీకఽవసు యణభశో  

(ఆకకడితో వౄీ నఽవహంషన్ కఽవుభయఙాయుమఱు గసరి యచన ూరిో ఄయనది – కస.శ. ఫాఫు) 
 

(1) వౄీ నయవహంషన్ కఽవుభయఙారి అంగో యచనకు ఆది తెఱుగు ఄనలసదభు.   
(2) పఱవీుతి ళలో కభుఱ తాత్యమభు వౄీ ెభభరసజు రసజారసళుగసరి యచననండి. 

 



వీౄ వివేు  శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ 

పఱవీుతి - 16 ళ ేజీ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ఈతో్య ఠకి 

 

(శంరదామయనవెసయంగస వౄీ వివేు  శషశరనాభ వెతో త్రభు చిళయ తృసరసమణం ఙేవే కీింది భాగభు  తాత్యమభున డా. 
కోీ వి తృసయథవెసయధి యచించిన ‘వౄీక ైళఱమ వెసయధి’నండి చచి లసర ముచనానన – కస.శ. ఫాఫు)  
 

ఄయుజ న ఈలసచ 

దభత్ర విళసఱయక్ష్ దభనాబ శరోతో్భ | 
బకసో నాభనయకసో నాం తార తా బళ జనాయదన || 
ఄయుజ నడె ఆఱయ ఄనానడె. ఒ దభనాభా! ఒ కభఱనమనా! దేళత్ఱందరఱిోక ిళేవీేి డల నై ఒ జనాయదనా! 
దమతో తూ బకుో ఱన కసతృసడళఱవహంది. 
 

వౄ ీబగలసనలసచ 

యో భయం నాభశషవేరణ వెతో త్ేమిచాతి తృసండళ |  
వెత ऽషమకేనే ళలో కనే శో త్ ఏళ న శంఴమః || 
|| శో త్ ఏళ న శంఴమ ఒం నభ ఆతి || 
వౄీకఽవుబగలసనడె ఆఱయ ఄనానడె. ననన శషశరనాభభుఱతో శో తింఙాఱతు కోయుకునలేసరకిి, నేన కక 
ళలో కంతోన ేలసర ితృసర యధనఱన అఱకంిచి కయుణ వెసో న. ఆందఱో శంఴమభు ఱేద. ఆందఱో శంఴమభు ఱేద. 
 

లసమశ ఈలసచ 

లసశనాదాాశదళేశమ లసవహత్ం బుళనత్రమం |  
శయాబూత్తులసవెత ऽవహ లసశదేళ నమోశో  త ే|| 
|| వౄీలసశదేళ నమోశో త్ ఒం నభ ఆతి || 
లేదలసమశడఱియ ఄనానడె. ఒ లసశదలేస! తూళఱోన ేభుఱోో కసఱు తుయౌచి ఈనానయ. ఄతున బూత్భుఱంద తూళు 
ఄంత్రసమమిగస ననానళు.  లసశదేలస!  తూకు నా నభవెసకయభుఱు. లసశదలేస! తూకు నా నభవెసకయభుఱు. 
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తృసయాత్ేమలసచ 

కేనోతృసయనే ఱఘునా వివతు రసనభశషశరకం | 
ఠమత ేండితెరైనిత్మం ళలీ త్ేమిఙాాభమషం రభో || 
తృసయాతీదవేి ఆఱయ ఄననద.ి భశఴేారస! రబూ! జాా నఱు, ండతి్ేఱు ఄనతుత్మభు ఏ ఈతృసమంఙేత్ కుో ోంగస 
వౄీ వివేు  శషశరనాభభున తృసరసమణ ఙవేెసో రో తయెౌవహకొనగోయుత్ేనానన. 
 

ఇఴాయ ఈలసచ 

వౄీరసభ రసభ రసమతేి యమ ేరసమ ేభనోయమ ే| 
శషశరనాభత్త్ేో ఱమం రసభనాభ ళరసనన ే|| 
|| వౄీ రసభనాభ ళరసనన ఒం నభ ఆతి ||  
ఇఴాయుడె ఆఱయ ఄనానడె. దవేీ! వుభాననా! అ వౄీరసభచందర తు నేన భనశఱోన ే‘రసభ రసభ’ ఄతు తృసర రిధశో  
అనందశిో నానన. రసభనాభభు లేయ వివేు నాభభుఱకు శభయనభు. రసభనాభభు లయే 
వివేు నాభభుఱకు శభయనభు. 
 

ఫరషో భలసచ 

నమోऽశోవనంతామ శషశరభూయోయ ే 
శషశరతృసదాక్విృరోయుఫాషల ే| 
శషశరనామేన ుయువసమ ళసఴాత ే

శషశరకోట్టముగధారణి ేనభః || 
|| శషశరకోట్టముగధారిణ ేనభ ఒం నభ ఆతి || 
ఫరషభ ఆఱయ ఄనానడె. ఄంత్భు ఱేతులసతుక ినభవెసకయభు. లేఱ యౄభుఱు, లేఱ తృసదభుఱు, లేఱ 
కననఱు, లఱే వృయశఖఱు, లఱే ఙతే్ేఱు గఱలసతుక ినభవెసకయభుఱు. లఱే నాభభుఱు కయౌగని ళసఴాత్ 
తుత్ముయువేతుక ినభవెసకయభుఱు. లయేకోట్ట ముగభుఱు ధరంిచినలసతుక ినభవెసకయభుఱు. లయేకోట్ట 
ముగభుఱు ధరంిచినలసతుక ినభవెసకయభుఱు. 
 

శంజమ ఈలసచ 

మత్ర యోగఴేాయః కఽవతు  మత్ర తృసరోథ  ధనయధయః | 
త్త్ర వౄీరిా జయో బూతియుధు లస తూతియభతియభభ || 
శంజముడె ఆఱయ ఄనానడె. ఎకకడెతై ేయోగఴీాయుడెైన వౄీకఽవేు డెన, ధనరసధ రయి ైన ఄయుజ నడెన ఈంట్ారో 
ఄకకడ విజమభు, భంగలభు, ఐఴాయమభు, ధయభభు తుఴిమంగస ఈంట్ాయ. 
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వౄీబగలసనలసచ 

ఄననామవృింత్మంతో భయం య ేజనాః యుమతృసశత ే| 
తేవసం తుతామభముకసో నాం యోగక్భేం ళవేభమషం || 
వౄీకఽవుబగలసనడఱియ ఄనానడె. ఆత్య చింత్నఱు ఱేక తిరకయణవుదిధగస నననే నమిభ ఈతృసశన ఙేవలేసర ి
యోగక్భేభుఱ ఫాధమత్ ననే ేళశ వెసో న. 
 

రతిరా ణామ వెసధనాం వినాళసమ చ దవకఽతాం | 
ధయభశంవెసథ నారసథ మ శంబలసమి ముగ ేముగ ే|| 
వెసధశజజనఱన రయిక్ంిచడాతుక,ి దవేు ఱన నాఴనం ఙమేడాతుక,ి ధయభభున తుఱఫెట్ుడాతుక ి
రతిముగంఱోన నేన ఄళత్రశిో ంట్ాన. (ఄతు బగలసనడనానడె) 
 

అరసో  వివణాు ః వృరిఱయఴి భీతాః 
ఘోరేవే చ లసమధవిే ళయోభయనాః | 
శంకీయోో నారసమణఴఫదభయత్రం  
విభుకోదఃఖ్యః శఖినో బళంతి || 
అయుో ఱెనైలసయు, వివణుు ఱెనైలసయు, దఫెఫతిననలసయు, బమభు ఙంెదినలసయు, బమంకయమ నై కవసు ఱఱో 
ఈననలసయు, లసమధఱతో ఫాధడేలసయు ముదఱెనైలసయంతా కళేఱభు ‘నారసమణ’ ఄననంత్ భయత్రభునన ే
దఃఖ్భుఱనండ ివిభుకుో ఱె ైశకఱ శఖ్యఱు తృ ందతాయు. 
 

కసయనే లసఙా భనవంేదిరయ ైరసా 
ఫుదాధ ోత్భనా లస రకఽతఃే శాభాలసత్ | 
కరోమి మదమత్ శకఱం యవెైభ 
నారసమణాయతేి శభయమయమి || 
ఴరయీభుఙేత్ గసతు, లసకుకఙతే్గసతు, ఆందిరమయఱఙేత్ గసతు, ఫుదిధఙతే్గసతు, శాభాళంఙేత్గసతు, ఙవే ే
కయభఱతునంట్టతూ వౄీభనానరసమణుతుక ిశభరిశో నాననన ేభాళం ఈననట్ెథో త ేఄత్డె శయాశఖ్యఱు 
ఄనబవివెసో డె.  
 

|| ఒం ళసంతిః  ళసంతిః  ళసంతిః || 
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