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ఄజః శరవేఴేయః వహదధః వహదధ ః్ శరసేద్యచ్మతః |
ళఽషసకహయమేమాత్ాభ శయేయోగవితుశసఽతః || (11)

96. ఄజః
- జనభభు ఱేతులసడు.
- ఄతున ఄడడ ంకుఱన త్ొఱగంచ్లసడు.
- బకుోఱ షఽదమభుఱంద చ్రంచ్చ్ండులసడు.
- ఄతున ఴఫద భుఱకు భూఱమైనలసడు (‘ఄ’ – ఄక్షయభు).

ఓం ఄజామ నభః
ఇ నాభభు భయఱ 206ళ నాభభుగసన, 524ళ నాభభుగసన ళచ్ున.
11ళ ళలోకభు. 96ళ నాభభు. ఄజః – ఄజః శరవేఴేయః వహదధః వహదధ ః్ శరసేద్యచ్మతః
22ళ ళలోకభు. 206 ళ నాభభు. ఄజః – అజో దయభయషణః ళసస్సో వివుీత్ాత్ాభ శరసరహా
11ళ ళలోకభు. 524ళ నాభభు. ఄజః – ఄజో భహాయహః స్సేభాలయమ జిత్ామితరః రమోదనః
ుట్టుక ఱేతులసడు. న జామత్ే ఆతి ఄజః – ఆందకు శ్రీ ఴంకయుఱు ఙెహన ఴఽతి రభాణభు ఊగవేదభు 1.81.5. న జాత్ో న జతువమత్ే. అమన ఆంతకుభుంద జతుభంఱేద. ఆకభుంద జతుభంఫో డు.
న శి జాత్ో న జాయేऽమం న జతువమత్ే కదాచ్న

క్షవతజ
ర ఞ ః శయేబూత్ానాం తస్సభదషం ఄజశభఽతః – భహాభాయతభు ళసంతియేభు 330.9
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నేన ూయేభు జతుభంచిముండఱేద. ఆుడు జతుభంచినలసడన కసన. బవివమతణ
ో ఱో జతుభంచ్న. నేన
శయేబూతభుఱందన క్షవతజు
ర ఞ డన. కనక ననన ‘ఄజుడు’ ఄతు మందయు.
‘ఄజ’ నాభభునకు భరకొతున రభాణభుఱు –
కఠోతువతణ
ో 1.2.18 – ఄజో తుతమః ళసఴేత్ోऽమమ్ ురసణః
ఫఽషదాయణమకోతువతణ
ో 4.4.22 – శ లస ఏవ భహాన్ ఄజ అత్ాభ
శ్రీ బట్టుఱ విళయణ – బగళంతణడు శ్రీనాయవహంషభూరో యై శో ంబభునండు అవియబవింఙెన. తకూిన
జీళజాఱభుళఱె అమన జతుభండు. (3ళ నాభభు ‘శేమంబూః’ విళయణన గభతుందగున.)
‘ఄజ్’ ఄనే ధాతణళునకు ‘చ్ఱనభు’,’త్ొఱగంచ్ట్’ ఄనే ఄరసాఱు కూడా ఈనానయ (ఄజౌ గత క్షవణయోః) ఇ
భాళభుఱో భరకొతున లసమఖ్ామనాఱు భనకు ఱభంఙాయ.
శ్రీ బట్టుఱు – యభద తృసరహోకెై తహంచ్ భుభుక్షుళుఱ భాయగ భునండు ఄతున విఘ్నభుఱన త్ొఱగంచి
ఄనగీశించ్లసడు బగళంతణడు. ఄజుడు.
శ్రీ ఴంకయుఱు – ఄజతి గచ్ఛతి క్షుతి ఆతి లస ఄజః – బకుోఱ షఽదమభున రలేశంచి చ్రంచ్లసడు.
శ్రీ రసధాకఽవు ళసవహో ి – భన ఄజాఞనభున త్ొఱగంచ్లసడు. తన బకుోఱ ఙెంతకు ఙేర, లసరతు తన
యంధాభభులైు నడుహంచ్లసడు.
ఆంకస – ఄకసయ లసచ్మతమా జాతః ఄజః – ‘ఄ’కసయ లసచ్కభుఙే త్ెఱుఫడునలసడు ఄజుడు. ఄనన
భాళభుఱో కూడ ఇ నాభభునకు లసమఖ్ామనాఱు ఈనానయ.
గీత 10.33 - ఄక్షరసణామ్ ఄకసరోऽవహభ. ఄక్షయభుఱఱో నేన ఄకసయభున – ఄతు శ్రీకఽవు బగలసనడు
వెఱవిఙెున. దీతునే శ్రీ రసధాకఽవు ళసవహోగ
ి సయు ఆఱా విళరంఙాయు - రలమకసఱభున ంచ్బూతభుఱున
ఏకభగున (అకసళసత్ లసముః, లసయోయగనః, ఄగవనరసః, ఄఫాధయః ఽథ్వీ .. .. ఄనే కీభాతుకూ తియుగు
కీభంఱోననన భాట్). ఄఱా జరగనుడు చిళయకు ఴఫద తనాభతర భాతరమే మిగుఱున. ఄద్ ‘ఄ’కసయ
ఴఫద భుఱో లీనభగున. రలమాంతభున అ ‘ఄ’కసయ ఴఫద యూమే బగళంతణతు యూభు. ఄకసరో లై
శరసేలసక్ – ఄతు ఴఽతిఱో ఈననద్. ఄఱాగవ తియుకుియళ్ ఱో – ఄకసయ భుదఱామ ఎడుత్ెో ఱాోమ్ అద్ బగలసన్
భుదత్ేర ఈలగు – ఄతు ఙెతృసయు.

97. శరవేఴేయః
- ఎళయు తనన కోయుకొందరో లసర ఙెంతకు త్ానై ళచిు ఄనగీశించ్లసడు.
11 ళ ళలోకభు - 2 ళ ేజీ
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- ఇఴేయుఱకు ఇఴేయుడు. రబుళుఱకు రబుళు.

ఓం శరవేఴేరసమ నభః
ఄఴకసోనాం చ్ ఴకసోనాం లయ
ై ూమం ఴయణఴ
ై త్
హ ామ్
ఄవున త్ే రషయుోం మః శరవేఴేయ ఇరతః
శభయుధఱెైనా గసతు, ఄశభయుధఱెైనా గసతు తనన ఴయణుజొచిునలసర ఄతువు భుఱన తృత గొట్టులసడు ఇఴేయుడు.
‘ఄశ్’ ఄనగస ‘లసమహంచ్ట్’ ఄనే భూఱం శ్రీబట్టుఱ లసమఖ్మకు అధాయం. ఈనాద్ శ఼తరభు 738 రకసయం –
ఄళలనత్ే రసవు కయభణి ళయత్ చ్ – ఄనగస ఄశ్+ళయత్=ఇఴేయః
దీతు ఄయాభు ‘ఄనతికసఱంఱో విజమభున రస్సద్ంగఱలసడు’. ఄనగస, తనన ఴయణుజొచిునలసరతు
ఄనగీశించి, లేగయమే లసర కడగండో న కడత్ేరు, భుకూోతు రస్సద్ంఙేలసడు ఇఴేయుడు. ఆందకు లసర ఴకూో,
ఄయహతఱు భుఖ్మభు కసద. అ ఴయణాగతళతసఱుతు ఴయణుజొచ్ుట్ట ఙాఱున. తేమేళ ఴయణం భభ, ఄనమథా
ఴయణం నావహో – వినా లేంకట్టఴం న నాథో న నాథః – రసభానానవహో రసమణం యతయం రసభశమ
దాస్త శభయషమ్.
శరవేషసమ్ ఇఴేరసణామ్ ఇఴేయః శరవేఴేయః – అమన ఇఴేయుఱకు ఇఴేయుడు. దేళదేళుడు. బకో ళయదడు.
ఫఽషదాయణమకోతువతణ
ో 4.4.22 - ఏవ శరవేఴేయః
ఏవ శరవేఴేయ ఏవ శయేజఞ ఏషత ంతరసమమేమవ
యోతుః శయేశమ రబలసమ మౌ శి బూత్ానమ్ – భాండుకోమతువతణ
ో
ఆతడే ఄతునంట్ికూతు రబుళు. ఄంతరసమమి, తుమాభకుడు, కసయణభు, ఈతతిో , వినాఴభు ఄతూన ఆతడే. ఄదే
అతభ. ఄదే యమేఴేయుడు.

98. వహదధః
తన బకుోఱకు ఄందఫాట్టఱో నండెడులసడు.

ఓం వహదధ ామ నభః
ఇ నాభభు రెండుభాయుో ళశోంద్.
11ళ ళలోకభు. 98ళ నాభభు. వహదధః – ఄజః శరవేఴేయః వహదధః వహదధ ః్ శరసేద్ః ఄచ్మతః
88ళ ళలోకభు. 825ళ నాభభు. వహదధః – శఱబః శళరతః వహదధః ఴతణరజిత్ ఴతణరత్ానః
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శ్రీ బట్టుఱ లసమఖ్ామనభున తుయుకో భుఱో ఆఱా తృ ందయఙాయు – శేయూేణైళ బకసోనామ్ వహదధత్ాేత్ వహదధః
ఈచ్మత్ే – తన తుజయూభుఱో బకుోఱకు వహదధ ం్ ఙేలసడు (ఙేతికందలసడు). శ్రీభనానరసమణుడు బకుోఱ తృసలిట్
కొంగు ఫంగసయభు. భుంగట్నఱో ద్లయ భూఱననన ధనభు. హలిచిన ఱుకున. తఱచినంతనే
కయుణించ్న. ూజఱు ఙేకొనన. కీయోనఱు వితు మానంద్ంచ్న. మోక్షభున రస్సద్ంచ్న.
‘వహదధః’ ఄనగస భరొక ఄయాభు ‘స్సధ్ందగనదాతుతు ఄంతట్ితు స్సధ్ంచినలసడు’. ఆక అమన తృ ందదగన
వహదధ ఱేవిమున ఱేళు. నానలసో భలసో ళమమ్ – ఄతు గీత్ాలసణి.
శ్రీ ఴంకయుఱ భావమభు – తుతమ తువనన యూత్ాేత్ వహదధః – ఏవిధమైన ఱోభుఱు ఱేతు, శకఱ
రూయుమైన యూభుగఱలసడు.
ఄభయకోఴభు – వహదధమతి ఆతి వహదధః

శ్రీ రసభయక్షాస్తో తరభునండు
చ్రతం యఘ్ునాథశమ ఴతకోట్ి రవిశో యమ్ - ఏకెైన భక్షయం ుంస్సం భహాతృసతక నాఴనమ్.
ధామత్ాే తూఱోతఱ ళసమభం రసభం రసజీళఱోచ్నమ్ - జానకీ ఱక్షభణోేతం జట్ాభకుట్ భండుతమ్.
స్సవహతూణ ధనరసఫణ తృసణిం నకో ం చ్రసంతకమ్ - శేలీఱమా జగత్ాోితణ భావియూబత భజం విబుమ్.
రసభయక్షాం ఠవత్ తృసరజఞ ః తృసఘీనం శయేకసభదామ్ - శరో మే రసఘ్ళః తృసతణ తౄసఱం దఴయథాతభజః
కౌశఱేమయో దఽళౌతృసతణ విళసేమితరః హరమః ఴఽతీ - ఘ్ాాణం తృసతణ భఖ్త్ారత్ా భుఖ్ం స్ౌమితిర ళతసఱః
జిహాేం విదామ తుధ్ః తృసతణ కంఠం బయత ళంద్తః - శింధౌ ద్లసమముధః తృసతణ బుజౌ బగవనఴ కసయుభకః
కరౌ వత్ాతిః తృసతణ షఽదమం జాభదగనయజిత్ - భధమం తృసతణ ఖ్యధేంవ నాభం జాంఫళదాఴీమః
శగీీలేఴః కట్ీ తృసతణ శకూాతూ షనభత్రబుః - ఉయూ యఘ్ూతో భః తృసతణ యక్షఃకుఱ వినాఴకఽత్.
జానతూ వేతణకఽత్ాతణ జంఘే దఴభుఖ్ాంతకః - తృసదౌ విభీవణ శ్రీదః తృసతణ రసమో ఖిఱం ళుః
ఏత్ాం రసభఫఱోేత్ాం యక్షాం మః శకఽతీ ఠవత్ - శ చిరసముః శఖీ ుతీర విజయీ వినయీ బలేత్.
తృసత్ాల బూతఱ లయమభ ఙారణఴుదభ ఙారణః - న దరవు ణ భహ ఴకసోవేో యక్షుతమ్ రసభనాభభః
రసమేతి రసభబదేరతి రసభ చ్ందేరతి లస శభయన్ - నరో నలిమత్ే తృసెైయుబకూోం భుకూోం చ్ విందతి.
జగజెై త్ె
జ క
ైి భంత్ేరణ రసభనాభానభ యక్షుతమ్ - మః కంఠవ ధాయయేతోశమ కయస్సాః శయే వహదధమః

99. వహదధ ః్
స్సధనా పఱభు. యభ ఱక్షమభు. స్సధ్ందగనలసడు.

ఓం వహదధయే నభః
ఄమమేళ షృమతృసయఴ
ై ు వహదధ స్
్ ససయ త్ాసధమత్ే మతః – లేయు లేయు ఈతృసమాఱత్ో కూడా స్సధ్ంఫడులసడు.
11 ళ ళలోకభు - 4 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ

‘వహదధ ్’ ఄనగస స్సధ్ంచిన విజమభు, పలితభు. శకఱ స్సధనఱకు యభాయధభు బగళంతణడే గనక అమనే
వహదధ ్. ఄతున కయభ, జ, తభుఱకు యభ గభమభు మోక్షభు. అ మోక్షభున రస్సద్ంచ్లసడు అ
యంధాభుడే. తకూిన శేరసగద్ పఱభుఱు ళసఴేతభుఱు కసళు. మోక్షభునకు శర తూగళు. కనక
బగళంతణతు ఙేయుట్యే యభాయాభు. అందళఱన అమనే భుభుక్షుళుఱకు వహదధ ్.
తృత తన భాగళతభు – గజవందరమోక్షభు
భుకో శంగుఱెన
ై భునఱు - ద్దరక్షుఱు శయే బూత శితణఱు
స్సధచితణ
ో ఱు ఄశదఽఴళరత్ాఢుమఱు - గొఱుోరెళతు ద్ళమదభు.

100. శరసేద్ః
శయేభునకున భూఱకసయణభు, రధ
ర భభు.

ఓం శరసేదయే నభః
శరవేషసమ్ ుయుషసరసానామ్ అద్ః శరసేద్ః – తన బకుోఱకు శకఱుయుషసరసాఱు వహదధ ం్ చ్డాతుకూ
భూఱమైనలసడు శరసేద్. శరసేన్ కసభాన్ తృసరునళంత్ే విళసఱాన్ త్ెైిఱోకవమవహభన్ కఽవు నాభాభ ధానాత్ –
శ్రీకఽవు యభాతణభతు శభరంచ్డంళఱన ఄతున విధాఱెైన కోరకఱు తీయుత్ాయ.
శయేబూత్ానామ్ అద్ కసయణత్ాేత్ శరసేద్ః – ఄతున బూత్ాఱకు అద్కసయణమైనలసడు శరసేద్. ఄతునంట్ికూతు
అయంబభు అ యభాతణభడే. ఄతునంట్ికంట్ె భుందగస ఈననలసడు, లేరవదీ ఱేనుడు త్ానైముననలసడు అ
నారసమణుడే. కసయమభునకు భుంద కసయణభుళఱె, శఽఴహుకూ భుందగస శంకఱమై, శయేభునకున
అద్యైనలసడు శ్రీభహావివణుళు. అమన శంకఱభాతరభున శకఱ శఽఴహు శంబవించినద్.

101. ఄచ్మతః
- తన ద్ళమ త్ేజోవిబూతి ఴకూో శంననతేభునండు ఎననడు జాయతులసడు (తనభు ఙెందతులసడు.)
- తన బకుోఱెననడున తనభు కసకుండ కసతృసడులసడు.
- జనభ, రణాభభు, లసయధకమభు ళంట్ి దఴఱకు ఄతీతమైనలసడు.

ఓం ఄచ్మత్ామ నభః
ఇ నాభభు 101, 320, 557ళ నాభభుఱుగస భూడుభాయుో ళచ్ున.
11ళ ళలోకభు. 101ళ నాభభు. ఄచ్మతః – ఄజః శరవేఴేయః వహదధః వహదధ ః్ శరసేద్యచ్మతః
35ళ ళలోకభు. 320ళ నాభభు. ఄచ్మతః – ఄచ్మతః రథత
్ ః తృసరణః తృసరణదో లసశలసనజః

11 ళ ళలోకభు - 5 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ

59ళ ళలోకభు. 557ళ నాభభు. ఄచ్మతః – లేధాః స్సేంగోऽజితః కఽషతు దఽఢః శంకయష ణోऽచ్మతః

8 నళంఫయు 2014. భశిట్ ఱో జరగన శ్రీలంే కట్టఴేయ కఱీమణభు.

బకవోభయమऽచ్మత ూయేత్ాేత్ ఄచ్మతః రకీరో తః

అశీత్ానాం చ్మతియమస్సమ నానహో స్త ऽచ్మత ఇరతః
తన బకుోఱ కొయకు భయుగు డనట్టళంట్ిలసడు. తనన ఴయణననలసరతు ఎుడ఼ ళదలిెట్ుతులసడు
ఄచ్మతణడు. ‘చ్మతి’ ఄనగస తనభు. ఄచ్మతణడు ఄనగస తనభు కసతు(ఱేతు)లసడు. ఱేదా తనభు
కసతూమతులసడు.
తనభు ఱేతులసడు – ఫరషభ, ఆందరడు తద్తయ దేళతఱు తభ స్సానభుఱన కొంతకసఱభు తయులసత
(కఱాంతభున) కోఱోళళచ్ున. ఄంత్ేగసక లసరలసర కయభపఱభుఱఙే లసర లైబళభు రభావితభగున.
కసతు శ్రీభనానరసమణుతు దభునకు అద్ము, ఄంతమభు ఱేద. అమనకు జనభ కరసభద్ ఫంధభుఱు
ళరో ంచ్ళు. అమన ఄజుడు. ఄరమేముడు. ఄచ్మతణడు.
భహాభాయతభు. ళసంతి యేభు . 12.330.16 - మస్సభత్ న చ్మత ూరోేऽషమ్ ఄచ్మతవేో న కయభణా
ఇ ఴఽతిలసకమభున విళరంచ్డంఱో శ్రీఴంకయుఱు, శ్రీబట్టుఱు కొంత లైవిధామతున చ఼్తృసయు.

11 ళ ళలోకభు - 6 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ

శ్రీ ఴంకయుఱ లసమఖ్మ – శేయూ స్సభరసధయత్ న చ్మత్ో న చ్మళత్ే – అమన శేయూ స్సభయధయభుఱఱో
ఎననడున కొయళడఱేద (తనభు కసఱేద). ఆుడు కొయత ఱేద. ఆంకభుదెననడున కొయత రసజాఱద.
అమన లైబళభు, ఴకూో, స్ౌందయమభుఱు ఄూయేభుఱు, ఄనంతభుఱు, ఄవిచిఛననభుఱు. కనక అమన
ఄచ్మతణడు.
తనభు కసతూమతులసడు – ఆంక ెైన ఙెహన (మస్సభత్ న చ్మత ూరోేऽషమ్ ఄచ్మతవేో న కయభణా)
ఴఽతిలసకమభునకవ శ్రీ బట్టుఱ విళయణ దాేరస రెండళ ఄరసాతున గీశింళచ్ున – నేన (నా బకుోఱన)
ఎననడున విడనాడన. ఄందళఱన ననన ఄచ్మతడతు ఄందయు. త్ేభామః రనేనభామః న ఄగతః ఄచ్మతః
– తనన ఴయణు జొచిునలసరనండు ఎననడున ద఼యభు కసతులసడు ఄచ్మతణడు.
శ్రీ తియుకుిలళమ్ నఽవహంషరసఘ్లసఙారగసయు తభ బగళదీగ త్ాభావమభుఱో ఙెహన భాళభు – న చ్మళమతి
ఆతి ఄచ్మతః – ఄనగస తన బకుోఱన తనభు కసతూమతులసడు ఄచ్మతణడు. తనన నభుభకొతునలసతుతు
విజముతు ఙేముట్కెై అమన తృసయాస్సయధ్యై గగ భుఱు ఙేట్ిున అో ఫంధళు గనక అమనన ఄయుైనడు
‘ఄచ్మత’ ఄతు శంఫో ధ్ంఙాడు. గీత 9.31 – కౌంత్ేమ రతిజాతూశి న మే బకో ః రణఴమతి – కౌంత్ేమా! నా
బకుోడెననడున నవు భునకు గురకసడు ఄన వివమభున తుఴుమభుగస ఎరంగుభు.
భాయు ఱేతులసడు – ‘చ్మతమ్’ ఄనగస భాయు. శభశో జీళుఱున రణాభ శేభాళభు కలిగముననవి.
జననభు, జీళనభు, యూభుఱో భారడు, ెయుగుట్, కఽశంచ్ట్, తణదకు ఴరీయభునండు తువరమించ్ట్ –
ఆట్ిు భాయుఱు జీళుఱకు శషజభు. కసతు బగలసనడు – ళసఴేతమ్ శళమ్ ఄచ్మతమ్ – ఄనగస
ళసఴేతమైనలసడు, భంగలకయమైనలసడు, భాయుఱేతులసడు ఄతు త్ెైతోరీమాయణమక ఈతువతణ
ో (10.11)ఱో
ఈననద్. రణాభశ్రఱకభు కసతులసడు గనక అ లేంకట్యభణుతు ఄచ్మతణడతు ఴయణుజొఙెుదన.
తిం విఴేస్సమత్ేభఴేయగం ళసఴేతగం శళ భచ్మతమ్
నారసమణం భాజవఞమం విళసేత్ాభనం రసమణం.
విళసేతుకూ ఄతీతణడు, విఴేమే త్ానగ ఄయనలసడు, తుతణమడు, శయేలసమకుడు, విళసేతుకూ
జీళనాధాయమైనలసడు, విఴేతి, విళసేతుకూ ఇఴేయుడు, ళసఴేతణడు, భంగలకయుడు, నాఴనయశితణడు,
త్ెఱుశకోదగన యభాతణభడు, విఴేరసమణుడు ఄయన నారసమణునకు నభస్సియభు.
తృత తన భాగళతభు – భీవణభడు కఽవణ
ు తు శభరంచిన విధభు
షర రంఖ్ా భుఖ్ ధ఼లు ధ఼శయ రనమస్సోఱకోేతమై
యమజాత ఴీభత్ోమతంద ముతమై రసజిఱుో నమోభభుత్ో
జమభుం ఫాయుానకూచ్ు లేడినతు నా ఴస్సోాషతిం జాఱ నొ
చిుము ఫో రంచ్ భహానభాళు భద్ఱో జింతింతణ నళసీంతభున్
11 ళ ళలోకభు - 7 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ

గురఱ ు గట్ు ఱ త్ాకూడుకూ ఱేచిన ధ఼లు ఙేతన, లేగభుగస యధభు త్ోఱు ఴీభళఱో కలిగన ఙెభట్ తందళుఙేతన
రసజిఱుో చ్కితు మోభు కలిగ, నా (భీవణభతు) ఫాణభుఱ ళఱో నొచిుము, తృసయుాతుకూ జమభు కలిగ ంచ్ట్కెై ముదధ భు
ఙేయంచ్ భహానభాళుతు శభరంఙెదన.
ఄచ్మత్ావు కభు నండు
ఄచ్మతమ్ కవఴళం రసభనారసమణం - కఽవు దామోదయం లసశదేళం షరమ్
శ్రీధయం భాధళం గోహకసళఱో బం - జానకీ నామకం రసభచ్ందరం బజవ

102. ళఽషసకహః
శ్రీళరసషభూరో తు శోతించ్ ుణమనాభభు.
జఱభుఱఱో (ఄధయభభుఱో) భుతుగతృత ళు బూమితు ఈదధ రంచినలసడు. ధయభరయక్షకుడు. ళరసషశేయూహ.

ఓం ళఽషసకయే నభః
కహయేరసషళరవ
ీ ఠ ఴు ధయభఴు ళఽవ ఈచ్మత్ే
తస్సభదేఽషసకహః తృత ర కోో ళశేరోుऽభీవు దో భనః
ళఽవ ఄంట్ట ధయభభు. కహ ఄంట్ట ళరసషభు. ళఽషసకహ ఄంట్ట ధయభశేయూమైన ళరీవఠమైన ళరసషభు. ఇ
నాభాతున ‘ఓం ళఽషసకయే నభః’ ఄనే ఄషసుక్షరీ భంతరంగస జహవో ే శరసేభీషసుఱు నయలేయుత్ాయ.
ధయభభున యక్షుంచ్ శ్రీళరసషభూరో .
కహయేరసషః ళరీవఠఴు ధయభఴు ళఽవ ఈచ్మత్ే
తస్సభద్ ళఽషసకహమ్ తృసరష కసఴమతృత భామ్ రజాతిః - భహాభాయతభు.ళసంతియేభు.330.24
ళరసషళరవ
ీ ఠ భున ‘కహ’ మందయు. ధయభభున ‘ళఽవ’ ఄతుమందయు. (కోరకఱు ళరషంచ్నద్ గనక
ధయభభు ళఽవ మగున.) కనక రజాతి కఴముడు ననన ‘ళఽషసకహ’మతు హలిఙెన.
జఱభుఱఱో భుతుగతృత ళు బూమితు ఈదధ రంచినలసడు.
కసత్ – ఄతృసత్ - ఈదకభుఱనండు (బూమితు) ఈదధ రంచినలసడు.
ఇ రెండు ఄయాభుఱన ఄనశంధాతుశ఼
ో శ్రీ చినభమానంద ఆఱా విళరంఙాయు – ళరసషశేయూభున
ధరంచి, ఄధయభస్సగయభున భుతుగతృత ళు బూమితు ఈదధ రంచినందన అమన ‘ళఽషసకహ’మగున. (ఇ
నాభభుెై లేరవేయు లసమఖ్ామనకయో ఱ భావమభుఱఱో భేదాఱు శవు ంగస కనహశో నానమతు శ్రీ చినభమానంద
ఄభతృసరమభు.)

11 ళ ళలోకభు - 8 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ

శ్రీ బండాయు యేతరసళు యచ్న – ‘ఓం నమో నాయవహంహామ’ నండు.
రలమకసఱంఱో శఽఴహు ఄంత్ా జఱభమం కసగస బూమి తృసత్ాఱీతుకూ ద్గతృత యంద్. రలమానంతయం ునఃశఽఴహుకెై
స్సేమంబుళ భనళు తుమమించ్ఫడాడడు. అమన తనకూ, తన శంతతికీ ఈండేందకు శా ఱం ఏదతు ఫరషభన
ఄడుగసడు. ఫరషభ ‘వివణ
ు ళున తృసరరా ంచ్భు’ ఄనానడు. భనళు తృసరయా న నాఱకూంచి, వివణ
ు ళు ఫరషభనావహకసయంధరం నండు
ఄంగులభంత ళరసషంగస ఫమట్కు ళఙాుడు. ఄంత్ా చ఼్శోండగసనే అ ళరసషం క్షణాఱెై చ్కచ్కస ెరగ అకసఴభంత
ఄయంద్. శభుదరంఱో భుతుగ బూమితు తన కొభుభ కొశన ధరంచి ెైకూ ళశోండగస శియణామక్షుడు త్ాయవహఱో ాడు.
ళరసషభూరో కీ, శియణామక్షుతుకీ ఘోయముదధ ం జరగంద్.
ఫరషభ ళచిు, వివణ
ు ళుత్ో ‘ఆఱా ఈేక్ష ఙేమకుభు. ఄభజినభషౄయో ం ళచిుంద్. లంట్నే రసక్షశతు శంషరంచ్’
ఄనానడు. శ్రీళరసషభూరో ఙేతణఱఱో రసక్షశడు భయణించ్గసనే దేళతఱంత్ా జమజమ ధాేనాఱు ఙేవహ వివణ
ు ళున
శోతింఙాయు. దేళతఱ స్తో త్ారఱన వేకరంచి వివణ
ు ళు (శేశేయూంఱో) లైకుంఠసతుకూ లఱీళడు.
ఇ కథన వినాన, చ్ద్వినా గొ కీరో , నారసమణ దబకీో, ఆషయ స్ౌఖ్ామఱూ కఱుగుత్ాయ.
శ్రీవివణ
ు భహాురసణభునండు (బకూో తులేదన - మే 2002) - (శ్రీవివణ
ు భహాురసణాతున రసఴయభషరష యచింఙాడు. ఇ
త్ెఱుగు వేత శ్రీ ఈబమ లేదాంత శ్రీభాన్ ఎస్.వి. యంగరసభానజాఙాయమస్సేమిలసరద్.)
స్సేమి ళరసషయూతృసతున ధరంచి బూశభుదధ యణకెై శభుదమమింఙాడు. స్సేమి ఘ్ుయుుయ ధేతు ఙేశో ఼ ఈంట్ట స్సభలేద
కభతూమశేయం వితుహశో ననద్.
తతః శభుక్షుమ ధరసః శేదంవు మ
ా ా - భహాళరసషః శపట్ దభఱోచ్నః
యస్సత్ా దతఱ తర శతునబః - శభుతిా త్ో తూఱ ఆలసచ్ఱో భహాన్
స్సేమి తన కోయఱత్ో తృసత్ాఱీంతయగ త ఄయన బూమితు ెైకూ శభుదధ రంఙాడట్. విళసఱంగస వికవహంచిన దాభఱాో ఈనన
నేత్ారఱత్ో భహాళరసషయూహ ఄయన స్సేమి, బూమితు ెైకెతో ణతూ నఱో తు కఱుళ ళంట్ి దేషఙాఛమ కలిగ ఒక
భహావితూఱగరఱా ెైకూ ఱేచినాడట్. ెైకూ ఱేశో ఼ తన భుఖ్ంనండు అవియబవించిన లసముళుఱత్ో జఱాఱన ెైకూ
చిభుభతూ ఈంట్ట, భుఖ్లసము శభుతిా తమైన జఱం ెైననన జనఱోకలసశఱెై డుందట్. ెైఱోకసఱఱో ఇ
శతునలేళసతున స్సనందంగస దరిశోనన శనక శనందనాద్ భషయుషఱ స్సేభావిక రూతణఱెైనలసరతు
యభతృసళనఱుగస ఙేవహందట్ అ జఱం.
జమదేళుతు దళసళత్ాయశోతి నండు.
ళశతి దఴన శఖ్రవ ధయణీ తళ ఱగసన - ఴశతు కలంక కఱేళ తుభగసన
కవఴళ! ధఽత శ఼కయయూ! - జమ జగదీఴ షరవ!

103. ఄమేమాత్ాభ
అ యభాతణభతు తతే శేయూభుఱన త్ెలివహకొన స్సధమభు కసద.

11 ళ ళలోకభు - 9 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ

ఓం ఄమేమాతభనే నభః
11ళ ళలోకభు. 103ళ నాభభు. ఄమేమాత్ాభ – ళఽషసకహః ఄమేమాత్ాభ శయేయోగవితుశసఽతః
19ళ ళలోకభు. 181ళ నాభభు. ఄమేమాత్ాభ – ఄతురవదఴమళుః శ్రీభాన్ ఄమేమాత్ాభ భహాద్రధఽక్
ఆమా తుతమరఙేదమ శేభాలసతసయేత్ోऽధ్కః
ఄమేమాత్ాభ శభద్దషు త షౌమననతమ పఱదో భనః
యమేఴేయుడు శరసేధ్కుడు కసఫట్ిు ఆంతట్ిలసడు ఄతు ఙెట్ాతుకూ వీఱు ఱేద. ఇ నాభ శభయణ
ఈననతమైన పలిత్ాతునశోంద్.
‘ఄమేమ’ ఄనగస త్ెలిమరసతుద్, కొఱుళరసతుద, ఉషకందతుద్. అ విరసట్ ుయువణతు ఄనంత విబూతి
లీఱాగుణ స్సభయధయభుఱు ఇ నాభభుఱో కీరో ంఫడుచ్ననవి (శ్రీ చినభమానంద). అమన తతేభు ఎయుగ
తయభు కసద. అమన శేయూ శేభాళభుఱు ఉశిం ళఴభు కసళు.

104 శయేయోగ వితుశసఽతః
- ఄతున శంగభభుఱకు, ఫంధభుఱకు, వివమలసశనఱకు ఄతీతణడు.
- ఎననన విధభుఱెైన (జాఞన, కయభ, బకూో ళంట్ి) యోగభుఱ దాేరస శఱబభుగస తృ ందనగులసడు.

ఓం శయేయోగ వితుశసఽత్ామ నభః
‘యోగ’ ఄనగస ‘కఱయక’, ‘ఈతృసమభు’ ఄతు రెండు ఄరసాఱునానయ. అఱాగవ ఇ నాభభున రెండు
విధాఱుగస లసమఖ్ామతుంఙాయు.
వితుశసఽతః – భుందకు ళచ్ుట్, తహంచ్కొనట్ (శర్ విలిమమ్ మోతుమర్ గసర శంశిఽత తుఘ్ంట్టళు.
యోగ – కఱయక, వితుశసఽత – తహంచ్కొనట్
శరవేభయమ యోగవబమః వితుశఽతః –అ దేళదేళుడు ఏ విధమైన శంఫంధ ఫాంధళమభుఱకు, వివమ
శంగభభుఱకు ఫదధడు కసతులసడు. కనక శయేయోగ వితుశఽతణడు.
తృత తన భాగళతభు – త్ానళరనన లసభనడు ఫలికూ ఆఱా ఙెతృసడు.
ఎళేర లసడనంచ్ ఏభతు ఱుిద నా ఄంతలసడనై నడుళనేయో ు
ఆద్ నా నడళడుమతు ఎట్ట
ో ళకసిణింతణ ూతు భుతృత కఱు తృత ళనేయో ు
ఄద్ నేయో ు తుద్ నేయో ునతు ఏఱ ఙెంగ నేయుుఱతునము నేన నేయో ు
ఒయుఱు గసయు నాకు ఒయుఱకు నేనౌద ఒంట్ిలసడన చ్ట్ు ముకడు ఱేడు.

11 ళ ళలోకభు - 10 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ

యోగ – ఈతృసమభు, వితుశఽత – కదలిళచిు ఄందలసడు.
శరెేై యుతృసయఃై తృసరమఴు శయేయోగవితుశఽతః – బకుోఱు ఎననన విధాఱుగస అ జగనానధతు తృ ందగఱయు.
శ్రీ బట్టుఱ విళయణ – యోగెఃై -ఈతృసయైః, వి-విళరఴేణ, తుశఽతః-తృసరుోమ్ యోగమః, శగీష ఆతి లస
తృత తన భాగళతభు – శ్రీషర కయుణ తృ ందట్కు నాయదతు ఈదేఴభు
కసమోతింఠత గోహకల్ బమభునం గంశండు లైయకూీమా
స్సభగీన్ శవుతృసఱ భుఖ్మ నఽతణల్ శంఫంధఱెై ళఽవణ
ు ఱున్
ఫేరభన్ మీయఱు బకూో నేభు తుదె చ్కూీం గంట్ిమట్ెో జన న
దాధభ ధామన గరవణ
ఠ డెైన షరం జెందళచ్ు ధాతీరఴేరస

(1) శ్రీ నఽవహంషన్ కఽవు భాఙార అంగో యచ్నకు ఆద్ త్ెఱుగు ఄనలసదభు.
(2) బగళదీగ త ళలోకభుఱ త్ాతయమభు గీత్ాెరస్ , గోయఖ్ూర్ రచ్యణనండు.

11 ళ ళలోకభు - 11 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ

ళశయవశభనాాః శత్యాః శభాత్ాా శంమిత్ాః శభాః |
అమోఘాః  ండరీకసక్షో ళఽవకరసా ళఽషసకఽతాః || (12)

105. ళశాః
- త్న బకతోఱ షఽదమభుఱంద ళసహంచవసడు. (ళసహంచట = నిళసహంచట)
- క్షీయస్సగయభున ళసహంచవసడు
- బకతోఱత కోయుకొన యభాయథభు (అత్ణయత్ో భమైన శంద.)
- అవట ళశళ ఱఱో శ్రవ
ీ ు ణడైన నుసళకతడు.
- అంత్రిక్షభున ళసహంచవసడు.

ఒం ళశవే నభాః
ఈ నాభభు భయఱ 271ళ నాభభుగసన, 701ళ నాభభుగసన ళచున.
12ళ శ్లోకభు. 105ళ నాభభు – ళశాః – ళశాః ళశభనా శత్యాః శభాత్ాా శమిాత్ాః శభాః
29ళ శ్లోకభు. 271ళ నాభభు – ళశాః – శబుజో దయధరో వసగీా భహంద్రర ళశద్ర ళశాః
74ళ శ్లోకభు. 701ళ నాభభు – ళశాః – ళశరద్ర వసశద్ేవో ళశాః ళశభనా షవిాః
ళశతీత ళశసేో వణ త్
ర ాయ యభమా శవమమ్ – త్నబకతోఱ మంద అనుసయభగు రతత్ో వసరిమంద
ళసహంచవసడు ళశళ .
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ళశతీత ళశాః – నివసశభుండువసడు ‘ళశాః’ అనే ఆధాయంగస ముదటి రండు అరసథఱత ళస్సోయ. కొద్దినుసటిగస
నైనన బకతో భాళభు కయౌగినవసరి షఽదమాఱఱో శ్రీషరి సహథత్ణడైముండున. భరిము ఆ
శ్రీభనాారసమణుడు శ్రవఴమనడై క్షీయస్సగయభున వఱతగ ందచండున. క ఉనాయశభుఱో
శ్రీకఽవు ేరమిగసయు ఇఱా చనుసాయు. – బకతోఱత ఎంత్ో ద్ీక్ష, స్సధన త్యువసత్ గసని వైకతంఠనుసరహోని ను ందఱేయు.
అటిటవసరికత అందఫాటుఱో ఉండడం కోశం శ్రీభనాారసమణుడు శ్రీఱక్షీాశమేత్ణడై నుసఱశందరభున
ళళంచిముండున. స్సభానయ బకతోఱ చంత్కత ళచిు చేమూత్నిచు కయుణాభముడే ఆ అచయత్ణడు.
త్ానై ఴఫరి చంత్కత చేరి నైవేదయభున సవకరించిన జానకురసభుడు. అజాానభుళఱో నైనన ూజావిధఱన
నియవరిోంచిన గుణనిధదని అనగీహంచిన గౌరీళఱో బుడు. ఎననాత్ ాఱత చేసహనవసరి భుడు ఱత కూడ
సవకరించి, వసరి ఆదఱన త్ొఱగించ అఱమేఱత భంగసత శ్రీవేంకటయభణుడు.
అనంత్ఴమనని క్షీయస్సగయ నివసశభునగూరిు వుీత్ణఱఱో ఇఱా ఉనాద్ద.
శ ఱోకసనామ్ హత్ారసథమ క్షీరోదధే ళశత రబుాః – ఆ రబుళ శకఱ ఱోకభుఱకత మేఱత చేముటకై
నుసఱశందరభున ళసహంచిముండున.
ఏవ నారసమణాః శ్రీభాన్ క్షీరసయుళ నికేత్నాః (షరిళంఴభు 113.62) – ఈ నారసమణుడు ఱక్షీా శమేత్ణడై
నుసఱకడయౌమంద నివసశభుండున.
‘ళశ’ అనగస ఐఴవయయభు అని కూడ అయథభు. – ళశత నీతభత్ామ్ గఽష ఇత ళశాః – అత్ణయత్ో భభగు
ఐఴవయయభు, మోక్షగసభుఱ యభాయథభు ఆ శ్రీనివసశడే. శకఱ శందఱ యూభు, శకఱ త్భుఱ సహద్ధ ద,
శకఱ జాానభుఱ గభయభు ఆ శ్రీషరియే. వసశద్ేళాః శయవమ్ - అని గీత్ (7.19)ఱో చాఫడినద్ద. జాానఱత
అనేవవంచ యభాయథమే శ్రీకఽవు యభాత్ా.
అవట ళశళ ఱఱో శ్రవ
ీ ు ణడైన నుసళకతడు (అగిా) గనక ఆమనన ‘ళశాః’ నాభభున కురో ంి త్ణయు. ళశ఼నామ్
నుసళకశ్సుసహా – అని శ్రీ ఴంకయుఱత గీత్ (10.23)నండి ఆధాయభు చ఼నుసయు.
ధరో ధరళఴు స్త భఴు, అషశ్్ుై వసనిఱోऽనఱాః
రత్ణయవఴు రభాశఴు, ళశవోऽషటట రకర
ు ో త్
ి ాాః (భహాభాయత్భు. ఆద్దయవభు. 6.18)
ధయుడు, ధరళ డు, స్త భుడు, అషశస, అనిఱతడు, అనఱతడు (అగిా, నుసళకతడు), రత్ణయవణడు, రభాశడు
అనవసయు ళశళ ఱత. వీరిఱో అనఱతడు (అగిా) ళశళ ఱకత రసజు. ద్ేళత్ఱకత షవిశసన అంద్దంచవసడు.
భరిము ఇత్డు బగవసనని భుఖభుగస భావింఫడువసడు. కనక బగవసనడు అగిా(నుసళకత)ని త్న
శవయూభుగస త్ఱపాన. (గీత్ా త్త్వ వివేచనీవసయఖయనండి)
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కఠోనివత్ణ
ో (2.5.2)ఱో - ళశయంత్రిక్షాత్ – అని చాఫడినద్ద. అనగస ఆ యంధాభుడు వసముళ ళఱప
శంచరించచ అంత్రిక్షభున (ఆకసఴభున) ళసహంచన.

106 ళశభనాాః
- శ్రవ
ీ ు భయన, శకఱపైఴవయయళంత్మైన భనశ గఱవసడు.
- త్న బకతోఱన గ ా నిధఱతగస భావించవసడు.

ఒం ళశభనసే నభాః
ఈ నాభభు రండుభాయుో ళశోంద్ద. 12ళ శ్లోకంఱోన, 74ళ శ్లోకంఱోన఼ కూడా ళశాః, ళశభనాాః అనే
నాభభుఱత కద్ాని త్యువసత్ భర కటి ళచాుయ.
12ళ శ్లోకభు. 106ళ నాభభు. ళశభనాాః – ళశాః ళశభనా శత్యాః శభాత్ాా శమిాత్ాః శభాః
74ళ శ్లోకభు. 702ళ నాభభు. ళశభనాాః – ళశరద్ర వసశద్ేవో ళశాః ళశభనా షవిాః
ళశనీళ నిధౌ త్ేవణ భనన మస్సయసహో శయవద్ా
శరవై యవశభనాాః నుత ర కోో భాత్ఽళత్ నుత వకో భనాః
భానళ ఱకత త్భయొకక ధనం మీద, భాగయభు మీద, శందమీద భనశ ఏ విధంగస ఱగామై ఉంటుంద్ర ,
అద్ేవిధంగస త్నబకతోఱమంద భనశ ఱగామై ఉండువసడు. ఈ నాభ భంత్రభు త్యౌో ళఱప నుత షహంచన.
ఒం ళశభనసే నభాః.
రసగద్ేవవ యహత్భు, భదభాత్సయయ యహత్భు, భాయౌనయభు ఱేనిద్దనగు భనశస శ్రవ
ీ ు భయన భనశ. అటిట
ఫంగసయు భనశసగఱవసడు ళశభనశకడు. ఆమనకత కసభకోీధభుఱత అంటళ . వివమవసశనఱత
టట ళ . ద్ర వభుఱత దరిచేయళ .
శ్రీషరి త్న బకతోఱ నుసయౌటి కఱాళఽక్షభు. శ్రీషరికత త్నబకతోఱత ెనిాధదళంటివసయు.
ఫషూనాం జనానాభంత్ే జాానవసన్ భాం రదయత్ే
వసశద్ేళాః శయవమిత శ భహాత్ాా శదయో బాః – గీత్ 7.19
అనేక జనాఱ హద జాానియైనవసడు (బగళత్ో త్వభున ఎరిగినవసడు) శయవభూ వసశద్ేళభమమే అని
భావించి ననా ఴయణు ను ందన. అటిట భహాత్ణాడు ఱభంచట అయుద. కనకనే శ్రీభనాారసమణుడు త్న
బకతోఱన ఇవట నిధఱతగస భావించి ేరభత్ో వసరి యోగక్షేభభుఱన ళహంచన.
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107. శత్యాః
- నిజభు.
- నుసరణభు, ద్ాయథభు (అనాభు), శ఼యుయడు – ఈ భూడింటిచే కూడిన యూభు గఱవసడు.
- శత్్రళయో నమంద రతగఱవసడు.

ఒం శత్ాయమ నభాః
ఈ నాభభు భరి రండుభాయుో (218, 873 నాభభుఱతగస) ళశోంద్ద.
12ళ శ్లోకభు. 107ళ నాభభు. శత్యాః – ళశాః ళశభనా శత్యాః శభాత్ాా శమిాత్ాః శభాః
23ళ శ్లోకభు. 218ళ నాభభు. శత్యాః – గుయుయుుయుత్రో ధాభాః శత్యాః శత్యరసకీభాః
93ళ శ్లోకభు. 873ళ నాభభు. శత్యాః – శత్ో వవసన్ స్సతో వకాః శత్యాః శత్యధయారసకీభాః
‘శత్యభు’ అనగస ‘నిజభు’ అనేద్ద అందరికు త్యౌసహన అయథభు. ఇద్ద స్సభానయమైన వసడుక దభు. ‘శత్యాః’
అనే నాభంత్ో శ్రీకఽవు బగవసనని శంఫో ధదంచే నుసరభాణికం భషభాయత్ం ఉద్ర యగయవభు (69.12.13)ఱో ఉనాద్ద.
శత్ేయ రతషహు త్ాః కఽవు ాః శత్యభసహాన్ రతషహు త్మ్
శత్ాో శత్ేో చ గోవిందాః త్స్సాత్ శత్యాః శత్ామ్ భత్ాః
శ్రీకఽవణునిఱో శత్యభునాద్ద. శత్యభుఱో శ్రీకఽవణుడునాాడు. శత్ణ
ో , అశత్ణ
ో (ఉనికత, భామ) రండున
గోవిందనిఱో సహథత్భుఱపైమునావి. కనక జాానఱపైన భహానభాళ ఱత శ్రీకఽవణుడే శత్యభని త్యౌహనాయు.
శ్రీ ఴంకయుఱత ఐత్రేమాయణయకభునండి భర క ఆధాయభున ఉద్ాషరించాయు.
శద్దత నుసరణాసో త్యనామ్ మమిత్య స్సవసద్దత్యాః – శత్ అనగస నుసరణభు, త అనగస అనాభు, మమ్ అనగస
శ఼యుయడు. నుసరణభు, అనాభు, శ఼యుయడు అనే యూభుఱఱోనండువసడు గనక శ్రీభనాారసమణుని
‘శత్యాః’ అని సేవింనగున. భనఱోని నుసరణభుఱత బగళంత్ణని యూభు. ఆ నుసరణభుఱత నిఱత అనాభు
యఫరషాశవయూభు. ఆ అనాభు నొశగు శ఼యుయడు రత్యక్షనారసమణుడు.
శత్ణస స్సధత్ావత్ శత్యాః – శచ్చుఱతరైనవసరి టో బగళంత్ణడు రత కయౌగిముండున. వసరికత యభాత్ణాడే
ఆత్ాఫంధళ .
త్త్ర స్సధాః – అనే నుసణిని శ఼త్రభు (4.4.98)ననశరించి – త్త్ేత
ర శో మీఴభరసథత్ స్సధరిత్యే త్సహానారేథ
మత్ రత్యయో బళత – ‘మత్’ రత్యమభు చేయుుటళఱన ‘ఉత్ో భమైన, శజజ నఱపైనవసరి
వివమభునంద’ అనే అయథం ళశోంద్ద. శత్-మత్ = శజజ నఱమంద నిజమైనవసడు. స్సధశజజ నఱ
మందండు శత్్రళయో నమే శత్యభు. నిత్యభు, బగళద఼
ర భు.

12 ళ శ్లోకభు - 4 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ

శ్రీ చినామానంద – వేద్ాంత్యభుగస బూత్, ళయో భాన, బవివయత్ కసఱభుఱఱో భాయకతండ
నియౌచిముండునద్ే శత్యభు. అటుళంటి గుణభు కయౌగినాడు శరేవఴవయుడు భాత్రమే. భామామేమ
జగంఫున ద్ాటి, కసఱభునధదగమించిన హద ఏకసకఽతత్ో వఱతగువసడు ఆ ఆత్ాబళ డు.
బూత్బళయబళత్్రబుళ . అళయముడు. అక్షయుడు. శ్రీ వసశద్ేళ డు.

108. శభాత్ాా
శభమైన, భేదభాళభుఱత ఱేని, రసగద్ేవవ యహత్భగు ఆత్ా.

ఒం శభాత్ానే నభాః
శభశో బూత్భుఱంద ఆత్ాయై ళసహంచ బూత్ాత్ణానకత రసగద్ేవవభుఱత, త్య త్భ భాళభుఱత, శవ య
భేదభుఱత ఱేళ .
శమోऽషమ్ శయవ బూత్ేవణ న మే ద్ేవషత ऽసహో న హమ
ర ాః
యే బజంత త్ణ భాం బకసోా భయ త్ే త్ేవణ చాయషమ్ – గీత్ 9.29
నేన శకఱ బూత్భుఱ (నుసరణుఱ)మందన శభ భాళభుత్ో వసయహంచిముందన. నాకత అహరముడు గసని,
హరముడు గసని ఎళవడున ఱేడు. కసని ననా బకతోత్ో బజంచవసయు నామంద్ే ఉందయు. నేన వసరిమంద
రత్యక్షభుగస ఉందన.
శభం శరేవవణ బూత్ేవణ తవు ంత్ం యమేఴవయమ్
వినఴయత్సవవినఴయంత్ం మాః ఴయత శ ఴయత – గీత్ 13.27
నఴవయభుఱపైన చరసచయ బూత్భుఱ (నుసరణుఱ)మంద శభభుగస సహథత్ణడైమునా యమేఴవయుడు
నాఴయహత్ణడు. అటిట యమేఴవయుని చ఼చవసడే నిజమైన దరవట.

109. శమిాత్ాః
109. అశమిాత్ాః
- త్న బకతోఱచే ఇచాానస్సయభుగస నిమంతరంఫడువసడు (వసరి అనబళభుఱకత గోచరించవసడు).
- ఋవణఱచే అంగీకరింఫడి, ఉనివత్ణ
ో ఱద్ావరస త్ఱతఫడినవసడు.
- రిచేాద్దం జాఱనివసడు. అంత్యభు, షది ఱేనివసడు (ఆశమిాత్ాః)

ఒం శమిాత్ామ నభాః
ఒం అశమిాత్ామ నభాః

12 ళ శ్లోకభు - 5 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ

‘శమిాత్’ అనగస ‘ ాకొనఫడినద్ద’ అనే దంనండి ముదటి రండు అయథభుఱన గీషంచళచున.
ముదటి అయథభు, శ్రీ బటుటఱ వసయఖయ రకసయభు – ఱోకసధదనాధడు, ఫరషాన కనా త్ండి,ర ద్ేళద్ేళ డు త్ానే
బిడడ యై ద్ేళకుళశద్ేళ ఱ జనాన ధనయమునరున. నందనందనడై, మశ్లద్ాద్ేవి భుంగిట భుత్యమై
భనా తనన. కౌశఱాయ దఴయథఱ చంత్ రసభచందరడై యఘుళంఴ కతఱద్ీకతడయయన. త్న బకతోఱ టో
ేరభత్ో వసరికత బిడడ యై, చఱతడై, చటట మై వసరి జీవిత్భున నుసత్రధారిమగుటకత శభాతంచన. కనక ఆ
జగనాాటక శ఼త్రధారిని ‘శమిాత్ాః’ అని కురో ంి చిరి.
శ్రీ చినామానంద – ఆమనే శత్యభు, నిత్యభు అనిఋవణఱత శభాతంచినాయు. ఉనివత్ణ
ో ఱత త్యౌహన
శత్యభు ఆమనే.
(అద్ైవత్నుసఠభు ననశరించి) శ్రీ ఴంకయుఱత ఈ నాభభున ‘అశమిాత్ాః’ అని రిగణించాయు. అశమిాత్భు
అనగస మిత్భు ఱేనిద్ద. ఊహంచ జాఱనిద్ద. రిచేుదభు కసనిద్ద. యఫరషాభు. కనక ఆమన
అశమిాత్ణడు.

110. శభాః
- అనిాంటిమంద శభభాళభు కయౌగినవసడు.
- భాయుా ఱేక ఎఱో  ాడు శభభుగస (కే తీయున) ఉండువసడు.
- శ్రీఱక్షీా శమేత్ణడు.

ఒం శభామ నభాః
వికసయ యహత్ణడై, దవందవభుఱకత అతీత్ణడైనవసడు, అందరిటో శభ భాళభు కయౌగినవసడు గనక
వసశద్ేళ డు శభుడగున.
‘శభ’ అనే అరసథనేా ‘భాయుా ఱేక శభభుగస ఉండువసడు’ అని శ్రీ ఴంకయుఱత అనవయంచాయు.
శ్రీ ఴంకయుఱ భర క విళయణ – భా మా- ఱక్షిాత్ో ఎఱో  ాడ఼, శ-శషళయో త్ - కూడిముండువసడు. కనక
ఆమన శద్ా ఱక్షీాళఱో బుడు. శ్రీధయుడు. శ్రీనివసశడు. శభుడు.

111. అమోఘాః
త్నన ూజంచవసరికత నిఴుమభుగస శత్ఫఱభుఱన రస్సద్దంచవసడు.

ఒం అమోఘామ నభాః

12 ళ శ్లోకభు - 6 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ

ఈ నాభభు రండుభాయుో ళశోంద్ద.
12ళ శ్లోకభు. 111ళ నాభభు. అమోఘాః - అమోఘాః  ండరీకసక్షో ళఽవకరసా ళఽషసకఽతాః
17ళ శ్లోకభు. 156ళ నాభభు. అమోఘాః – ఉేంద్రర వసభనాః నుసరంవుాః అమోఘాః వుచియూరిజత్ాః
మోఘభు అనగస ళయయథభు. (మోఘమ్ నియయధకమ్ – అభయకోఴభు). అమోఘభు అనగస ళయయథ భు కసనిద్ద.
అయథళంత్మైనద్ద. విశ్రషహంచి పయౌంచనద్ద.
అమోఘమ్ దయశనమ్ రసభ న చ మోఘాః త్ళ శో ళాః
అమోఘాసేో బవివయనిో బకతోభంత్ఴు యే నరసాః – రసభామణభు. ముదధ కసండభు 120.31
రసభా! నీ దయశనభు ఎఱో  ాడ఼ అమోఘభు. శ్రీరసభ శోత ఎనాడ఼ ళయయథభు కసజాఱద. నీ టో బకతోఱపైన
నయుఱత శద్ా విజమభు ను ందదయు.
శ్రీరసభయక్షాస్తో త్రభునండి (గీత్ ెరస్ వసరి రచయణఱోని అనవసదం)
ఏత్ాం రసభఫఱోేత్ాం యక్షాం మాః శకఽతీ ఠేత్ - శ చిరసముాః శఖీ  తీర విజయీ వినయీ బవేత్.
నుసత్ాల బూత్ఱ వోయభ చారిణఴుదా చారిణాః - న దరవట ణ భహ ఴకసోసేో యక్షిత్మ్ రసభనాభభాః
రసమేత రసభబద్ేరత రసభ చంద్ేరత వస శాయన్ - నరో నయౌయత్ే నుసెయ
ై ుుకతోం భుకతోం చ విందత.
జగజత్
జజ ైక భంత్ేరణ రసభనాభాాభ యక్షిత్మ్ - మాఃకంఠే ధాయయేత్ోశయ కయస్సథాః శయవ సహదధమాః
ళజరంజయ నామేదం యో రసభకళచం శారేత్ - అవసయషత్ాజా ాః శయవత్ర ఱబత్ే జమభంగలం.
శ్రీరసభుని ద్దళయఫఱముత్మైన ఈ రసభయక్షాస్తో త్రభున ఠించడి ధనయడు ద్ీరసాముళ న, శఖభున,
 త్రశంత్ానభున, విజమభున, వినమశందన ను ందగఱడు. నుసత్ాల, బూత్ఱ, ఆకసఴ చయభుఱత గసని,
అదఽఴయయూభున విషరించడి ఴకతోఱత గసని రసభనాభభుచే యక్షింఫడునటిటవసనిని కనాతో అయనన చ఼డజాఱళ .
‘రసభ’మని, ‘రసభబదర’మని. ‘రసభచందర’మని శారించడి నయునకత ఎటిట నుసభున అంటద. అత్డు బుకతోని,
భుకతోని ను ందగఱడు. జగత్ణ
ో న జయంచగయౌగిన ఏకైక భంత్రభగు రసభనాభభుచే శయక్షిత్మైన (యక్షా)స్తో త్రభున
కంఠశథ భు చేసహనవసనికత శయవసహదధ ఱతన కయశథ భుఱగున. వసని ఆజా ఱకత ఎదయుండద. శయవకసఱ
శరసవళశథ ఱమందన అత్నికత జమభు, వుబభు కఱతగున.

112.  ండరీకసక్షాః
- త్ాభయూళ ళంటి కనాఱత గఱవసడు.
- అందరి షఽదమ కభఱభున ళసహంచి శభశో భున చ఼చవసడు.
- వైకతంఠవసశఱకత కనచ఼ ళంటివసడు.

ఒం  ండరీకసక్షామ నభాః

12 ళ శ్లోకభు - 7 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ

 ండరీకభు అనగస త్ాభయూళ .  ండరీకే ఇళ అక్షిణీ మశయ శాః  ండరీకసక్షాః – దాభుఱళంటి
శందయభగు నేత్భ
ర ుఱత కఱవసడు  ండరీకసక్షుడు.
శ్రీ యౌంగసమత్ శ఼రిగసయు త్భ అభయకోఴవసయఖాయనభుఱో ఇంకొక అయథం కూడా చనుసాయు.  ండరీకమ్
షఽత్కభఱమ్ అక్షతీత వస – షఽదమ కభఱభున వసయహంచినవసడు  ండరీకసక్షుడు. (అక్షతవసయహంచన)
శ్రీ బటుటఱత ‘ ండరీక’ అనే ద్ానికత ‘వైకతంఠభు’ అనే అయథం గీహంచాయు. శ్రీవైకతంఠవసశఱకత ఆమనే
కనాఱళంటివసడు గనక  ండరీకసక్షుడు. ఇందకత భహాభాయత్భు ఉద్ర యగ యవభు (69.6)ఱో ఆధాయం
ఉనాద్ద.
 ండరీకమ్ యమ్ ధాభ నిత్యమ్ అక్షయమ్ అళయమమ్
త్ధ్ు త్ానా భక్షి బూత్ాః  ండరీకసక్ష ఈరిత్ాః
నిత్యభు, అళయమభునైన యంధాభమే  ండరీకభు. ఆ ద్దళయఱోకవసశఱకత చ఼ వైనందన (కంటికత
రాఱాగస కసనుసడువసడు గనక) ఆమనన  ండరీకసక్షుడని కురో ంి త్ణయు.
ఽథదవీ కఽత్ శ్రీళరసషశోత.
నభసేో  ండరీకసక్ష! ఴంఖ చకీ గద్ాధయ!

భాభుదధ రసస్సాదదయత్వం త్వత్ోోऽషం ూయవభుతథ త్ా!

113. ళఽవకరసా
ధయామే త్న నిజకయాగస కయౌగినవసడు.

ఒం ళఽవకయాణే నభాః
శ్రమ
ీ శకయం ధయాయూం కయామళయ రచక్షత్ే
ళఽవకరేాత విఖాయత్ాః వుబకయారద్ర భనాః
బకతోఱకత శ్రయో
ీ
ద్ామకమైన ధయాభు అనఫడే కయాగఱవసడు. ఈ నాభానిా భంత్రంగస జహసో ే వుబకయాఱత
జయుగుత్ాయ.
‘ళఽవ’ అనగస ధయాభు. కోరినవసనిని ళరిషంచనద్ద. అభఱాషహత్మ్ ళయషతీత ళఽవాః – శ్రీషరి కయాభుఱే
ధయాభుఱత. ధయాశంస్సథనమే ఆమన కసయయభు. కయాఫంధభుఱత ఱేకతనాన, స్సధదందగినద్ద
(అళ శయభు) ఏమీ ఱేకతనాన, ఆమన ధయారియక్షణకై, ఱోకహత్భునకై కయాఱత ఆచరించన.

12 ళ శ్లోకభు - 8 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ

న మే నుసరసథసహో కయో ళయ తరవణ ఱోకేవణ కతంచన
నానవసో భవసో ళయం ళయో ఏళ చ కయాణి – గీత్ 3.22
ఒ అయుజన! ఈ భుఱోోకభుఱందన నాకత కయో ళయభు అననద్దయే ఱేద. అటలో ను ందదగిన ళశోళ ఱఱో నేన
ను ందనిద్దమున ఱేద. ఐనన నేన కయాఱమంద్ే రళరిోఱో తచనాాన.
మద్ా మద్ాహ ధయాశయ గసోనియుళత భాయత్
అబుయత్ాథన భధయాశయ త్ద్ాత్ాానం శఽజాభయషమ్ – గీత్ 4.7
రిత్ారణామ స్సధ఼నామ్ వినాశ్సమ చ దవకఽత్ామ్
ధయా శంస్సథనారసథమ శంబవసమి ముగే ముగే – గీత్ 4.8
ఒ భాయత్! ధయాభునకత హాని కయౌగిన ాడున, అధయాభు ెచుెరిగినుత ళ చనా ాడున ననా నేన
శఽజంచకొందన. శత్ణాయువణఱన రియక్షించటకతన, దవణటఱన యూ భా టకతన, ధయాభున
శసహథయమునయుుటకతన నేన రతముగభునందన అళత్రించచందన.

114. ళఽషసకఽతాః
భూరీోబవించిన ధయాశవయూ డు.

ఒం ళఽషసకఽత్యే నభాః
ళఽవ-ధయాభు, ఆకఽత-ఆకసయభు. ధయామే ఆకసయభుగస కఱవసడు ళఽషసకఽత.
త్ాత్రమాగిా దగసధనాం శధేవసత్యనో శ్రత్ఱమ్
యూం కయా చమస్సవహో ళఽవకరసా ళఽషసకఽతాః
త్ాత్రమాఱత్ో త్హశో నాటుళంటి త్న బకతోఱకత అభఽత్భుళఱప చఱో నైన యూభు, శఖభు
ఇచేుటటుళంటి ధయాకయాభుఱత కఱవసడు ళఽవకయా, ళఽషసకఽత.
రసమో విగీషవసన్ ధయాాః స్సధాః శత్యరసకీభాః
రసజా శయవఱోకశయ ద్ేవసనామిళ భానళాః
శ్రీరసభుడు ధయామే భూరీోబవించిన శవయూ డు. కనక ధయాభునాచరించవసడున, ధయాభున
ూజంచవసడున వేయుకసద. ధయాశంస్సథనకై ఆకఽతనొంద్దనవసడు – అనికూడ అనవయంచకొనళచున.
(1) శ్రీ నయసహంషన్ కఽవు భాచారి ఆంగో యచనకత ఇద్ద త్ఱతగు అనవసదభు.
(2) బగళద్ీు త్ శ్లోకభుఱ త్ాత్ాయయభు గీత్ాెరస్ , గోయఖూర్ రచయణనండి.

12 ళ శ్లోకభు - 9 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో తరభు - విళయణ

యుద్రర ఫషృవృరస ఫబురరవిఴియోతుిః వుచిఴీవసిః |
ిఄభఽతిః శ్సఴితిః వెసాణుయిరసరోషో భవేతతృసిః || (13)

115. యుదరిః
- కనుఱఱో తూయు తెహూించవసడు.
- బకతోఱకత వుబభు కయౌగవించవసడు.
- దిఃఖభున, ద్ారవదయర భున నాఴనభు చేమువసడు.

ఒిం యుద్ారమ నభిః
ిఇదఽగర
ెై ే బక్సోనానింద ఫావూమన్
ీ ై శ్చేష్హితఴ
రోదమన్ యుదర ిఈద్దివూిః శయి శింతోవద్ర భనిః
ై నాభాఱఱో చెహూన యూభు, చేవిఱతో తన బకతోఱన ిఅనింద యళవుఱన గసవిించి, వసరవ కనుఱనిండి
ిఅనిందఫావూభుఱత యహూించవసడు. ిఇ నాభాతుు భింతరభుగస జహించినట్ో యతే శకఱ శింతోవసఱత
శభకూయతాయ. ఒిం యుద్ారమ నభిః. రోదమతీతి యుదరిః – నిండి ముదట్ి ిఄయాభు ళశోింద్ద. ిఇ ిఄయాభునే
వసాఖాాతఱత రిండు విధాఱతగస ిఄనియించాయు.
వౄీ బట్టిఱ వసాఖా – ిఅ బకో ళయదడు తన ిఅవృీతణఱ కనుఱఱో ిఅనిందఫావూభుఱత శరవిింజేమున గనక
యుదరడు. ిఆిందకత వౄీ రసధాకఽవు శ్సస్తహో గ
ి సయు వౄీభద్ాాగళతభుఱోతు క శ్లోక్సతుు ిఈద్ాషరవించాయు. ద్ాతు
వెసరసింఴభు – బగళింతణతు య్ఱాగుణ ఴీళణభు ళఱో న, ిఅమన ుణానాభక్ీయోన ళఱో న
ిఅనిందఫావూభుఱత రసతువసరవద్ద రసతిగుిండె క్సళఱెన.

13 ళ శ్లోకభు - 1 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో తరభు - విళయణ

భరొక వసాఖా – రలమ క్సలభున శకఱ తృసరణుఱన ఱమభు క్సవిించచ వసరవక్ి దిఃఖభున
కయౌగవించవసడు యుదరడు
వౄీ ఴింకయుఱ భరొక వసాఖా – యుద్-వుబభుఱన, య-కయౌగవించవసడు. భింగలరదడు. వౄీకయుడు. వుబకయుడు.
భరొక వసాఖా – యుమ్ ద్ారళమతి ిఆతి యుదరిః – దిఃఖభుఱన షరవించవసడు యుదరడు.
వౄీ భమరసజు రసజారసళు యచననిండి
యుద్ారణామ్ ఴింకయశ్సేస్తహమ (గీత 10.23) – ఏక్సదఴయుదరఱఱో వుబరద్ాతమగు ఴింకయుడన నేనతు
గీతాచాయుాడు తెయౌహమునాుడు. ‘ఴిం’ కరోతి ిఆతి ఴింకయిః – వుబభుఱన కఱతగజేము వసడగుట్చేత
ఴింకయుడు ిఄనఫడుచనాుడు. వౄీ భవేవివణువే ‘యుదర’ నాభభుతో ిఆచట్ శో ళభు చేమఫడుచనాుడు.
వృవసమ వివణ
ు యూతృసమ వృళయూతృసమ వివు వే
వృళశా షఽదమిం వివణ
ు ిః వివతు ఴే షఽదమగిం వృళిః

116. ఫషృవృరసిః
ిఄనేక వృయశుఱత కఱవసడు. ిఄనింతణడు.

ఒిం ఫషృవృయస్తే నభిః
ిఊగేిదభు, ుయువ శ఼కో భుఱో – శషశర వౄరసా ుయువిః శషవెసరక్షిః శషశరతృసత్ – వేయ వృయశఱత, వేయ
కనుఱత, వేయ తృసదభుఱత – ిఄతు బగవసనతు విరసడ఼
ర భున ళరవుించాయు. ిఆద్ే విధమైన ళయున గీతఱో
విఴియూదయశనభుఱోన, యఫరషమ తతివిళయణఱోన ిఈనాుయ. ిఅమన ిఄనింత భుఖభుఱత
ిఄతుుయెడఱ విశో రవించిముిండున. ిఆద్ద భావకత, ిఉషకత ిఄిందతు విరసట్ ుయువణతు గరరవేన ళయున
ిఄనేక ళకో ర నమనమ్ ిఄనేక్సదాత దయశనమ్
ిఄనేక ద్దవసాబయణిం ద్దవసానేక్ోదాతాముధమ్ – గీత 11.10
ద్దళా భాఱాాింఫయధయిం ద్దళా గింధానఱేనమ్
శరసిఴేయాభమిం ద్ేళిం ిఄనింతిం విఴితోభుఖమ్ – గీత 11.11
ిఄయుునడు చ఼చిన ిఅ యమేఴియుతు విరసట్ (విఴి) యూభునిందయౌ భుఖభుఱత ిఄనింతభుఱత.
నేతభ
ర ుఱత ిఄశింఖాాకభుఱత. ిఄిందయౌ దఽఴాభుఱత ిఄదాతభుఱెైనవి. ిఅ యూభు ిఄనేక ద్దవసాబయణ
శ్లబుతభు. ిఅ యమేఴియుడు కతు ద్దవసాశో భ
ి ుఱన చేట్ిి మిండెన. ద్దళాభుఱగు భాఱఱన,
ళశో భ
ి ుఱన ధరవించెన. ిఅ ద్దళా ఴరీయభునిండి ద్దళా చిందన రవభలభుఱత దఴద్దఴఱ గుఫాయించ
చిండెన. ిఅ యూభు శరసిఴేయాకభు. ిఄనింతభు. శయితోభుఖభు.

13 ళ శ్లోకభు - 2 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో తరభు - విళయణ

శయితిః తృసణి తృసదిం తత్ శయితోऽక్షి వృరోభుఖమ్
శయితిః ఴఽతిభుఱోోక్ే శయిభాళఽతా తివీ తి – గీత 13.13
ిఅ యభాతణమతు చేతణఱత, తృసదభుఱత, నేతభ
ర ుఱత, చెళుఱత, వృయశుఱత, భుఖభుఱత శయితర స్తహాతభుఱెై
మునువి. ిఄతడు శయిభున ిఅళరవించిమునాుడు.
ిఇ నాభభు శషవెసరధదక పణ శింనుడెైన ిఄనింతణతు యూభున విఱస్తహఱో త వౄీభవేవివణుళున
శోతిించనతు వౄీ బట్టిఱత వసాఖాాతుించాయు.

117. ఫబురిః
ిఅధాయమైనవసడు. బరవించవసడు.

ఒిం ఫబరవే నభిః
బిబరతి ఱోక్సన్ ిఆతి ఫబురిః – ఱోకభుఱతుుింట్ితు బరవించి, యక్షిించవసడు. శభశో భునకతన ిఅధాయభు.
ిఅమన ిఅద్దశ్చవణడెై ఽథ్దితు బరవించన. ిఅద్దళరసషభరరవోయెై బరద్ేవితు ిఈదీ రవించి, యక్షిించెన.
మశా వెస శకఱా ఽథ్వి పణాభణి వృరసయుణా బిబరవో భాఱాిం ఱోక్సనామ్ – ిఇ బరభిండఱభింతా ఎళతు
డగఱఱో నిండు భాణికాభుఱయొకు క్సింతిచే ఎయీగస రక్సవృశోనుద్ర , ిఄతడే ఒ ఱోక్సతుు బరవశో నాుడు.

118. విఴియోతుిః
- విఴిభునకత క్సయణమైనవసడు.
- తన బకతోఱన తనమింద వియ్నభు చేస్తహక్ొనవసడు.

ఒిం విఴియోనయే నభిః
భయఱ 16ళ శ్లోకభుఱో 151ళ నాభభు విఴియోతుిః – ిఄనఘో విజయో జేతా విఴియోతుిః ునయిశిః
‘యోతు’ ిఄనగస భరఱక్సయణభు. విఴిభింతట్ిక్ి భరఱక్సయణభు గనక వౄీభవేవివణుళున ‘విఴియోతు’
ిఄతు శోతిింనగున.
89ళ నాభభు ‘విఴిరేతా’ ిఄనగస విఴిభునకత భరఱబీజభు. 118ళ నాభభు ‘విఴియోతు’ ిఄనగస ిఅ
బీజభున యక్షిించి, జనమతుచిే తృత ష్హించ గయావెసానభు ిఄతు చెూళచేన. 9ళ నాభభు ‘బరత భాళనిః’
ిఄనగస శకఱ జీళక్ోట్టఱన తృత ష్హించవసడు. 15ళ నాభభు ‘వెసక్షీ’ ిఄనగస ిఄింతట్ితు చ఼చవసడు. కనక
‘వసశద్ేళిః శయిమ్’ ిఄతు తెయౌస్తహక్ొనువసడే జాాతు (గీత). వౄీ వసశద్ేళుడే తయౌో , తిండి,ర ిఅధాయభు, వెసక్షి,
13 ళ శ్లోకభు - 3 ళ ేజీ
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యభదభు. ిఅమనే శయిభు, శరేివుడు. బగళద్వీ త 14ళ ిఄధాామభుఱోతు 3,4 శ్లోకభుఱఱో కూడ ిఇ
నాభభుఱ శభనిమభున గీహింళచేన.
భభ యోతుయమషద్రషమ తస్తహమన్ గయాిం దధాభాషమ్ – గీత 14.3
ిఄషిం బీజరదిః హతాిః – గీత 14.1
విశ్చివసిం భేజువసిం నేిన విఴియోతుశో మిఴీనోత్ – తనన ిఅఴీయించినవసయిందరవతూ తనతో శభానమైన
యూమిచిే తనతో చేయుేక్ొనవసడు. ‘ము’ ిఄనగస ‘వియ్నభు’ (ము-మిఴీణే) ిఄనే భరఱింనిండి కూడ
‘యోతు’ దభున ిఄనియిం ళచేన. కనక ిఅమన తన బకతోఱన కూడ తనఱో వియ్నభు
చేస్తహక్ొనట్చే ‘యోతు’ మగున. ిఆద్ద ిఅమనకత బకతోఱట్ో గఱ ిఄవసాజేరభ ళఱన జయుగున. కనక ిఅ
గోజన హరముతు ‘విఴియోతు’మతు క్ీరో ింవ చిరవ.

119. వుచిఴీవసిః
- ధయమూరవతభుఱత, శతాభుఱతనగు వసకతుఱన వితు ిఅనింద్దించవసడు.
- భింగలకయభుఱెై, వినవె ింైన నాభభుఱత గఱవసడు.
- ద్దళాశిందయభగు చెళుఱత కఱవసడు.

ఒిం వుచిఴీళస్తే నభిః
వౄీ బట్టిఱ వసాఖా – వుచీతు శ్సీళణాాతు ఴఽణితి ిఆతి వుచిఴీవసిః – శిచఛభున, ధయమముతభునైన భాట్ఱత
ిఅ బకో ళయదనకత ఫషృరతికయభుఱత. విదయుతు ఱతకతఱత, ిఄనుభమా క్ీయోనఱత, తాాగమా గసనభు,
రసభద్ాశ శోతి, శ఼యద్ాశ కథఱత, తృత తన దాభుఱత ట్ో ిఅమనకత ఎింతో భకతుళ. తణఱస్తద్ాశ,
మీరసఫాయ ిఅమనన క్ీరో ింవ చి తరవించాయు. గోద్ాద్ేవి తియుతృసూవైన ిఅకరవుించి క్సవేట్ి యింగడు యళవృించాడు.
ిఇ ిఄరసాతుక్ి ిఅధాయింగస వౄీ బట్టిఱత భవేభాయతభు శ్సింతియిభుఱోతు శ్లోకభు(344.61)న ిఈద్ాషరవించాయు.
వుచీతు ఴీళణీమాతు ఴఽణిమి ిఆష ధనింజమ
న చ తృసతృసతు గఽవేుమి తతోऽషమ్ వై వుచిఴీవసిః
ధనింజమా! నేన శిచఛభు, వె ింు ిఄయన వివమభుఱన విిందన. తృసళచనభఱన ిఆచేగవించన.
కనక నను వుచిఴీళుడు ిఄతుమిందయు. ిఆద్ే విళయణఱో వౄీ బట్టిఱత భవేభాయతభు ిఈద్ర ాగయిభు
(93.2)నిండి విదయుతు శభాష్హతభున కూడా ిఈద్ాషరవించాయు.
ధరసమ, యభాాఴే ిఄయాళతీిః విచితారయా ద్ాక్షరసిః
ఴఽణిింతో వివిధా వసచిః విదయశా భవేతమనిః
ిఄక్సభస్తాై ళ కఽవు శా వెస ళాతీమామ ఴయిరీ
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భవేతణమడగు విదయుతు ధయమ, యభా, ిఄయాళింతభుఱెైన విచితర ఫషృవిధ భావణభుఱన వినచను
వౄీకఽవణుతుక్ి గభతుించకతిండానే రసతిర గడచితృత యనద్ద.
వౄీ ఴింకయుఱ వసాఖా – వుచీతు ఴీళింస్తహ నాభాతు ఴీళణీమానాస్తేాతి వుచిఴీవసిః – ిఅమన నాభభుఱత వినట్కత
ిఆింుగన, వె ింుగన ిఈిండున గనక ిఅమన వుచిఴీళభరరవో. వౄీరసభ, రసభచిందర, రసభబదర, గోవిింద,
గోతృసఱ, వింకయభణ, గుయువసమరయూ, ఱక్షీమనయస్తహింష, శతానారసమణ, ిఄూను, ఏడుక్ొిండఱవసడు, ిఅద
ముొకతుఱవసడు, ఫాఱాజీ, కనుమా, జగనాుధ – ిఆఱా వేనవేఱతగస బకతోఱత ిఅ వౄీషరవ నాభభుఱన శమరవించి,
కవి భుఱత గడచి, తరవించచనాుయు. కనక భనభు కూడా గోవిిందతు బజించి తరవింతణభు.
‘ఴీళస్’ ిఄనగస ‘చెవి’ ిఄనే ిఄయాింఱో వౄీ చినమమానింద విళయణ – ిఅమన చెళుఱత ద్దళాభుఱత. బకతోఱ
ముయఱత వితు తయయౌ ళచెేడు యభాతమ ిఅమన. కరవరసజళయదడు. ిఄింతే గసక ిఄిందరవఱోతు వితుక్ిడి ఴక్ిో ిఅ
వుచిఴీళ వెసిమియే.

120. ిఄభఽతిః
- బకతోఱకత తతువి తీయతు ిఄభఽతభరరవో
- ిఄజయుడు, ిఄభయుడు.

ఒిం ిఄభఽతామ నభిః
జరసభఽతోారసియణేన షాతఽేో రసిహ స్తేళనాత్
ిఄభఽతవెసుయతుుయతిఴమ భాధరేాతి చ శయిద్ా
ిఅవృీతణఱకత భధయభుగసనిండి, జరసభయణభుఱత ఱేకతిండా తువసరవించవసడు. ఎింత ిఄనబవిించినూట్ిక్ీ
తఽహో కఱగకతృత ళట్ిం చేత ిఄభఽతభుళఱె ిఈిండేవసడు. వౄీరసభ తూ నాభమింతో భధయిం – బగళింతణతు
శమయణ, జ, ూజాద్ద స్తేళఱొనయుే బకతోఱకత ిఅ క్ొిండఱరసముడు ిఄభఽతభరరవో. బగళతేువస క్సయాభు
ఎింత చేస్తహనా బకతోఱకత తతువి తీయద. ిఅమన బకతోఱ షఽదమభుఱన శ్సింతిింజేము ిఄభఽతభముడు.
న విదాతే భఽతమ్ భయణమ్ ిఄశా ిఆతి ిఄభఽతిః – ిఅమన వడిిక్సయ వూనాడు. జరసభయణాద్ద జీళ
రవణాభభుఱత ిఅమనకత ళరవోించళు. ిఅమన తుతా మళినడు. శచిేద్ానిందడు. ిఄజయిః ిఄభయిః – ిఄతు
ఫఽషద్ాయణాక్ోతువతణ
ో (4.4.25)ఱో ిఈనుద్ద.
బకతోఱ ిఄజాానభనే వసాధదతు తువసరవించవసడగుట్చే ిఅమన ‘ిఄభఽతిః’ ిఄతు వౄీ చినమమానింద
వసాఖాాతుించాయు.
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121. శ్సఴిత వెసాణుిః
క్సఱభుతో తుమితో భు ఱేకతిండ, తుఴేఱభుగస, తుతామై, శతామై, తుయింతయమైనవసడు. ిఅద్దభధాాింత యహత
యఫరషమభు.

ఒిం శ్సఴితవెసాణవే నభిః
ఒిం శ్సఴితామ వెసాణవే నభిః
ిఇ నాభభుఱోతు రిండు దభుఱత రిండు నాభభుఱతగస ిఆింతకతభుింద శోతిించడమైనద్ద.
57ళ నాభభు. శ్సఴితిః – తుయింతయభుగస శఽష్హి, స్తహాతి, ఱమ క్సయాభుఱొనయుే శ్సఴితభరరవో.
28ళ నాభభు. వెసాణుిః – బకతోఱకత తుఴేమభుగస క్సమితాయాభుఱన, యభాయా భున రవెసధదించవసడు.
క్సఱభుళఱన భాయుూ చెిందతువసడు.
భయఱ ‘వెసాళయ వెసాణుిః’ ిఄనే 427ళ నాభభుఱో భాగింగస ‘వెసాణు’ ిఄనే దభు ళశోింద్ద. రశో త 121ళ
నాభభు ‘శ్సఴితవెసాణుిః’ క్ే నాభభుగస ద్ాద్ాు ిఄతుువసాఖాానాఱఱోన ిఈనుద్ద.
వౄీ బట్టిఱ వసాఖా – ిఅమన ిఈతుక్ి, శిభాళభు, శియూభుఱత క్సఱభుతో భాయళు. శా ఱభు ళఱో న
భాయళు. తృసఱశభుదరభున చిఱతకతట్ళఱన వెసధదించిన ిఄభఽతభున వేరళరో తనుక్ొతు తృత ళచేన.
క్సతు వౄీషరవ ధాానభగుుఱెైన బకతోఱనిండి ిఅమనన విడద్వముట్ వెసధాభు క్సద. కనకనే ిఅ
నారసమణుడు శ్సఴితవెసాణుళు (Eternal and Steady) .
భోగోా షాునరసళఽతాోయ భోకో ఽభోా రోచతే మతిః
శిమిం తుతాశుద్ాయోऽవెౌ శ్సఴితవెసాణుయుచాతే
తానుూడు తుతాభుగస ిఈింట్ాడు క్సఫట్ిి తన బకతోఱెైన తుతాభుకతోఱకత ునయునమ ఱేనట్టళింట్ి
భోగాళశోవైనాడు.
వౄీ ఴింకయుఱ వసాఖా – క్సఱభుతో తుమితో భు ఱేకతిండా దఽఢభుగస, స్తహాయభుగస తుయౌచిముిండువసడు.
(Eternally firm)
వౄీ రసధాకఽవు శ్సస్తహో ి – తణద్ద, ముదఱత ఱేతువసడు గనక ‘శ్సఴిత’, ళమశు, క్షీణత ఱేతువసడు గనక ‘వెసాణు’.
వయస్తహ ిఅ యభాతణమడు శ్సఴితవెసాణుళు.

122. ళరసరోషిః
- ిఄతుుింట్ికింట్ె శ్చవ
ీ ీ భగు ిఉయీవగతి. తృ ిందదగవన ిఄతణానుత దభు.
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- ిఄతణానుతభగు ళఽద్దీ కయౌగవనవసడు.
- ిఅద్దశ్చవణతుై ళయించవసడు.

ఒిం ళరసరోవేమ నభిః
యమోతుఽవి భారోషిం మశా శితృసరహో ఱక్షణమ్
ళయో తే న ళరసరోషిః రకఽవి ిః వెసానద్ర భనిః
ిఄతుుింట్ిక్ీ మినుమయన తనన తృ ిందడిం ిఄనే యమోనుతమైన ఱక్షణభు కఱవసడు. ిఇ నాభభు
ిఈనుతమైన వెసానాతుు రవెసద్దశో ింద్ద. ‘ళయమ్’ ిఄనగస శ్చవ
ీ ీ మైనద్ద. ‘ిఅరోషమ్’ ిఄనగస ైక్ి ఎకతుట్. ిఇ
నాభభున వౄీ బట్టిఱత ‘ిఄతణానుతి గతి’ ిఄతూ, వౄీ ఴింకయుఱత ‘ిఄతణానుత ిఉయీవభాయీ భు’ ిఄతూ
వసాఖాాతుించాయు. వౄీ వైకతింఠమే భుభుక్షుళుఱ యభదభు. యింధాభభు. వౄీభనాురసమణుడే
యభగతి. శ న ునరసళయో తే – ిఄట్ిివసతుక్ి ునరసళఽతి ఱేద (ిఄతడు తిరవగవరసడు) ిఄతు
ఛాింద్ర గోాతువతణ
ో ఱో ిఈనుద్ద.
ిఅద్దశ్చవణతుై ఴమతుించినవసడు, ిఈనుతమైన యాింకభు కఱవసడు గనక ళరసరోషృడు ిఄతు
వౄీరసధాకఽవు శ్సస్తహో గ
ి సయు విళరవించాయు.
భాభుేతా ునయునమ దిఃఖాఱమ భశ్సఴితమ్
నాుుళింతి భవేతామనిః శింస్తహద్ీ ింద యభాిం గతాిః – గీత 8.15
ిఅ ఫరషమ బుళనాఱోోక్సిః ునరసళరవోనోऽయుున
భాభుేతా తణ క్ ింతేమ ునయునమ న విదాతే – గీత 8.16
యభ స్తహద్ీ తు
ద తృ ింద్దన భవేతణమఱత నను చేరవన హద, దిఃఖభుఱకత తుఱమమైన, క్షణబింగుయమైన
ునయునమన తృ ిందయు. ిఄయుున! ఫరషమఱోకభు యాింతభు ిఈను శభశో ఱోకభుఱతన ునరసళఽతభుఱత.
క్ ింతేమ! (ిఇ ఱోకభుఱతుుమున క్సఱభునకత రవమితభుఱెైనవి. నేన క్సఱాతీతణడన). కనక నను
చేరవనవసతుక్ి ునయునమముిండద.
న తద్ాాశమతే శ఼రోా న ఴశ్సింక్ో న తృసళకిః
మదీ తాి న తుళయో ింతే తద్ాీభ యభిం భభ – గీత 15.6
శిమింరక్సఴ శియూమైన నా యింధాభభున శ఼యుాడు గసతు, చిందరడు గసతు, ిఄగవు గసతు
రక్సవృింజేమ జాఱయు. ిఄట్ిి యింధాభభున చేరవన ుణాాతణమఱత భయఱ ిఇ జగతణ
ో న రవేవృింయు. ిఄనగస
జతుమింయు.
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వౄీ బట్టిఱ నాభవిభాగ రక్సయభు ిఇ ుణావెతో తరభుఱోతు ముదట్ి 122 వితర, భింగల నాభభుఱత
వౄీభవేవివణుళుయొకు యవసశద్ేళ శియూభున క్ీరో ింవ చనవి. యవసశద్ేళ శియూభు వడుీణైఴియా
శింనుభు. జాాన, ఫఱ, ఐఴియా, వీయా, ఴక్ిో, తేజో గుణభుఱచే రవూయుమైనద్ద. ఎఱో ఱత ఱేతుద్ద. ిఅధాయభు
ిఄళుశయభు ఱేతుద్ద. భుభుక్షుళుఱ యభాళధద. (1) ‘విఴిమ్’ నిండి (122) ‘ళరసరోషిః’ ళయకత చెూఫడిన
నాభభుఱత బగళింతణతు ద్దళా యతతిభున క్ీరో ింవ చచనువి. యవసశద్ేళుతు ూజించచనువి.
ిఆింతేగసక, ముధదష్యుతు
హీ
ిఅయు రఴుఱఱో ముదట్ి రిండు రఴుఱకతన శభాధానభు ిఇ 122 ద్దళా
నాభభుఱఱో తృ ిందయచిమునుదతు వౄీబట్టిఱ విళయణ. ిఅ రిండు రఴుఱత
(1) క్ిమక
ే మ్ ద్ెళ
ై తమ్ ఱోక్ే – ఱోకభున కుడేయెైన ద్ేళుడెళియు?
(2) క్ిమ్ వసహ ఏకమ్ రసమణమ్ – భానళుఱత తృ ిందదగవన ఏక్ైక భషో నుత వెసానమేద్ద?
ిఆక ముధదష్యుతు
హీ
3ళ రఴు
(3) శోళింతిః క్ిమ్ – ఎళతుతు శోతిింళఱెన?
ిఇ రఴుకత శభాధానభుగస ‘ళూాష శియూభుఱత’ ిఄతు చెూఫడినద్ద ిఄతు వౄీబట్టిఱత వసాఖాాతుించాయు.
బగళింతణతు ళూాషభుఱత నాఱతగు. ిఄవి.
1. వసశద్ేళుడు
2. శింకయాణుడు
3. రదాభుుడు
4. ిఄతుయుదీడు.
వీతుఱో వసశద్ేళభరరవోయే యవసశద్ేళ శియూభుగస భావిింళచేన. కనక ిఇ ళూాషభు 1 నిండి
122 ళయకత నాభభుఱఱో క్ీరో ింవ ఫడినద్ద.
బగళింతణతు ళూావేళతాయభుఱత శఽష్హి, స్తహాతి, ఱమ క్సయాభుఱకత ిఅధాయభుఱతగస గీహించాయౌ. క్ొుకు
ళూాషభునకతన క్ోు రధాన క్సయాభున ిఅతృసద్దించాయు. ిఅ క్సయాభునకత ిఄనగుణభుగస రతి
ళూాషభునకత క్ొతుు గుణభుఱత, యూభుఱత ళరవోించన. ిఇ ళూాషభుఱఱో బగళింతణడు శఽష్హి, స్తహాతి,
ఱమఱన తుయిహించన. శ్సశో ిభుఱన రతితృసద్దించన. వసతు తృసరభుఖాతన తెయౌమఫయచన.
శ్సవెసోానగుణభుగస పఱభుఱన రతితృసద్దించన.
శింకయాణభరరవో జాాన, ఫఱ శింనుడు. ిఆకుడి నిండి – ిఄనగస ‘భవేతిః’ నాభభునిండి – శింకయాణుతు
శోతిించే నాభభుఱత చెూఫడినవి.
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ఫాద్ామి గుషఱో నారసమణుతు వృఱూిం. విక్ీడ
 ిమా చితరిం.

123. భవేతిః
భషతో యమైన జాానభు కయౌగవనవసడు.

ఒిం భవేతతృసమ నభిః
భషత్ ూజాిం తతృత జాానిం మస్తేాతి శ భవేతతృసిః – ూజతూమమైన
జాానభు కఱవసడు.
భుిండక్ోతువతణ
ో ఱో - మశా జాానభమిం తిః - ిఄతు చెూఫడినద్ద.
యభాతమయొకు తశు జాానశియూభు. ‘భషత్’ ిఄనగస ూజిం దగవనద్ద. శించిత, ిఅగసభ, తృసరయఫీ
కయమ ఫింధభుఱన ిఄధదగమిించి, బళవెసగయభున తరవించ జాానభు ిఅమననిండియే ఱబుించన.

(1) వౄీ నయస్తహింషన్ కఽవు భాచారవ ిఅింగో యచనకత ిఆద్ద తెఱతగు ిఄనవసదభు.
(2) బగళద్వీ త శ్లోకభుఱ తాతూయాభు గీతారస్ , గోయఖూర్ రచయణనిండి.

వౄీ స్తతారసభచింద్ారభాాిం నభిః
వౄీ శిందయ క్సిండభు
వౄీ భద్ాియ్మక్ి రసభామణాింతయీ త ‘శిందయ క్సిండభు’ నింద షనభింతణతు జమఘోవ
వౄీ వసవియౌక్ొఱన శఫాారసళుగసరవ వౄీ భద్ాింధరవసయ్మక్ి రసభామణభు (భిందయభు)నింద తెఱతగు ిఄనవసదభు.
నమోశో రసభామ శఱక్షమణామ
ద్ేవాై చ తస్తైా జనక్సతమజాయెై
నమోశో యుద్ేరిందర మభాతుఱేభోా
నమోశో చింద్ారయు భయుదీ ణేబాిః
ముొక్ుద రసభచిందరనకత మోడెేదఁ గేఱత శమితర ట్ిిక్ిన్
ముొక్ుదఁ దద్దిద్ేష తన఼జకత వౄీయఘురసభు ద్ేవిక్ిన్
ముొక్ుద ధయమ వసశళ భయుదీ ణ భాయుత యుదరతృసయక్ిన్
ముొక్ుద శ఼యా చిందరఱకత ముొక్ుదఁ ద్ాభయవెసో శ఼తిక్ిన్
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జమతాతిఫఱో రసమో ఱక్షమణఴే భవేఫఱిః
రసజా జమతి శగీీవో రసఘవేణాబుతృసయౌతిః
జమభు జమింఫు రసభునకత వెసయరసకీభ ధనాభరరవోక్ిన్
జమభు జమింఫు విద్దివదశషా తయస్తహి శమితర ట్ిిక్ిన్
జమభు జమింఫు ద్ాఴయథ్ద శింరవతృసయౌతణఁడౌ ళయ్భుఖో
చేమతి శ఼యాుతణరనకత వెసషశవికీభ క్ీరో వశ్సయౌక్ిన్
ద్ావెత షిం క్ోశఱేిందరశా రసభవెసాక్ిోవి కయమణిః
షనభాన్ ఴతణరస్తన
ై ాానాిం తుషనాో భాయుతాతమజిః
న రసళణ శషశరిం మే ముద్ేీ రతిఫఱిం బవేత్
వృఱాబుశో రషయతిః తృసదఴ
ై ే శషశరఴిః
ద్ాశఁడ శయి శద
ీ ణ వితాన భనోషయ రసభభరరవోక్ిన్
గోశఱ ద్ేఴ ళఱో బుకతన్ షత ఴతణరఁడ వసముుతణరఁడన్
నా శరవగసయు శింగయభునన్ దఴకింఠుఱత వేళురేతుమున్
వసస్తహ మడింతణ రాఱ దరభతృసలుఱ నే షనభతుభాఖాఁడన్
ిఄయీ యతాి ురీిం ఱింక్సిం ిఄబువసదా చ మథ్
ై దయ్మ్
శభఽద్ాీరోీ గమివసామి మివతాిం శయియక్షవెసమ్
ధిింశింఫుఁ జేస్తహ ఱింకన
హింస్తహించి శభశో రసక్షస్తేిందరఱ స్తతా
షింస్తమానకత ముొక్ిు ర
ఴింస్తహత గతిిం జనద మిడుక శకఱ శరసయుల్.
భవేఫఱ శింనుడెన
ై వౄీరసభునకత జమభు. మిక్ిుయౌ రసకీభశ్సయౌయెన
ై ఱక్షమణవెసిమిక్ి జమభు. వౄీరసభునకత
విధేముడు, క్ిష్ుహ ింధకత రబుళు ిఄయన శగీీళునకత జమభు. ిఄశవేమ వూయుడు, క్ోశఱ ద్ేఴు రబుళు ిఄయన
వౄీరసభునకత నేన ద్ాశడన. వసముుతణరడన. నా ేయు షనభింతణడు. ఴతణరస్తన
ై ాభుఱన యూుభాువసడన.
వేయ భింద్ద రసళణుఱెన
ై ా గసతు ముదీ యింగభున ననుద్దరింవ చి తుఱతళఱేయు. వేఱక్ొఱద్ద వృఱఱతోడన,
ళఽక్షభుఱతోడన శకఱ రసక్షశఱన, ఱింక్సురవతు నాఴనిం చేవెో సన. రసక్షశఱిందయూ ఏమీ చేమఱేక చ఼శ఼
ో
ిఈిండెదయు గసక. నేన ళచిేన తుతు భుగవించక్ొతు, స్తతాద్ేవిక్ి నభశురవించి వలతాన.
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షరవగః షరవవిదాాన఼రవవశవక్సేనో జనారదనః |
వేదో వేదవిదఴయంగో వేదాంగో వేదవిత్కవిః || (14)

115. షరవగః
ఄంత్టన఼ గమనము కలవహడు. ఎకకడైనా చేయూత్తుచ఼్ువహడు.

ఒం షరవగహయ నమః
ధారయన్ షంసాతాదో య వై గచ్ఛతీతి షరవగః – ఄతునంటితు త్న వక్ూోతో ధరవంచి, షంసరవంచి, మళ్ళీ షాషటంచి,
వహటియంద఼ రవేశంచ఼్వహడు.
షరవత్ర గచ్ఛతి ఆతి షరవగః – ఄతునచోటో కు వళళీవహడు. ఄందరవక్,ీ ఄతునంటిక్ీ అధారముగహన఼ండు
వక్ూోషంన఼నడు. రళయక్హలమున ఄంత్నఽ త్నలో ఆముడుుక్ొననవహడు.
షరవగః తృహణితృహదం త్త్ షరవతోऽక్షు శరోముఖమ్
షరవత్ః వాతి ములోోక్స షరవమాఴాత్య తిశఠ తి – గీత్ 13.13
అ రమాత్ణుతు చేత్ణలు, తృహదములు, నేత్మ
ర ులు, చఴులు, శరష఼ేలు, ముఖములు షరవత్ర స్ిత్ముల ై
యుననవి. ఄత్డు షరవమున఼ అఴరవంచి యునానడు.
క్ొండలలో నలక్ొనన క్ోనేటిరహయతు తిరుమలలో ూజంచ్ఴచ఼్ున఼. దావరక్హతిరుమలలో స్ేవింఴచ఼్ున఼.
చిలుకూరులో రదక్షుణము చేయఴచ఼్ున఼. మషకట్ లో ధాయతుంచ్ఴచ఼్ున఼. ఄమెరవక్హలో గహతు, ఄంత్రవక్షమున
గహతు, అంధరద
ర ేశ్ లో గహతు, ఆంటిలో గహతు, గుండలలో గహతు తుఴస్ంచి, మ్రొక్ూకనవహరవక్ూ ెకుక వుభములు
కయౌగవంచ఼్ షంకరషణుతుక్ూ నమస్హకరములు.
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125. షరవవిత్ / షరవవిదాాన఼ః
- షమషో మున఼ తయౌస్నవహడు.
- షమషో మునకు ునరుజీీ ఴనము రస్హదంచ఼్వహడు.

ఒం షరవవిదే నమః
షరవ వేతిో విందతి ఆతి వహ షరవవిత్ – దీతుక్ూ రండు ఄరహిలు చతృహారు.
* షమషో మున఼ ఎరవగవనవహడు. శ్రీసరవ విశ్హవంత్రహత్ణుడై, స్హక్షుయై, ఄనంత్ణడై, అదమధాయంత్రహిత్ణడై
షరవమున఼ తయౌస్క్ొన఼న఼. విశణుఴునకు తయౌయతు జఞానము లేద఼. అయనరుగతు క్హరయము లేద఼.
* షమషో మున఼ వయౌక్ూ తీయువహడు. ఆద రద఼యమన ఴూయసమున఼ షఽచించ఼్ క్హరయము. అయన షంకరషణుడై
షకల జీఴములన఼ త్నలో య్నమ్రనరుుక్ొనగహ, రద఼యమునడై షకల జీఴములన఼ తిరవగవ వయౌక్ూ తీయున఼.
(ునరీీవిత్ణలన఼ చేయున఼.) – రద఼యమనతేవత్ణ క్హరహయణి లభతే యః ష షరవవిత్. రద఼యమన మూరవోయై
త్నతో షాషటంబడున షమషో క్హరయములన఼ లభంజసయువహడు షరవవిత్.
శ్రీ వంకరుల భాశయము రక్హరము, ‘షరవవిత్’ మరవయు త్రవహతి నామము ‘భాన఼ః’ కయౌ క్స నామముగహ
‘షరవవిదాాన఼ః’ఄతు చాబడునద.

ఒం షరవవిదాానవే నమః
శ్రీ ెమురహజు రహజఞరహఴు రచ్నన఼ండు – షరవవిత్ + భాన఼ః = ‘షరవవిదాాన఼ః’ ఄననద ఏకనామము.
‘షరవవిత్’ ఄనగహ షరవమున఼ ఎరవంగవనవహడతుయు, ‘భాన఼ః’ ఄనగహ క్హంతి షవరూుడతుయు భాఴము.
జయయతిషహమ త్జయీోతి (గీత్ 13.13) – షఽరయ చ్ందారద జయయత్ణలకంటెన఼ దఴయరక్హవ షంన఼నడు. షఽరయ
చ్ందారగునలయంద఼ గల తేజషేంత్యు నాదే - ఄతు భగఴదావకయమ (గీత్-15.2). ‘జఞానమయ దఴయ జయయతి’
యగుట చేత్ భగవహన఼డు ‘షరవవిదాాన఼ః’ ఄతు క్ీరో ంవ బడున఼.

126. భాన఼ః
రక్హశంచ఼్వహడు.

ఒం భానవే నమః
భాతి ఆతి భాన఼ః – తువులముగహ రక్హశంచ఼్వహడు. అయన షాషట, తృహలన క్హరయము ఴలన వివవములో
రవణామము షసజము. క్హతు అయన మాత్రము మారుా లేక, తురఴధకముగహ, తువులముగహ
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రక్హశంచ఼్చ఼్నే యుండున఼. భాన఼ షరవషయ భాతీతి తురహుణేషయవిక్హరత్ః – ఄతున దారహిలన఼ తురవుంచి, తాన఼
క్ొంచము కూడా విక్హరము చందకుండా రక్హశంచ఼్వహడు.
యదాదత్యగత్ం తేజయ జగదాాషయతేऽఖిలమ్
యచ్ునద మ
ర  యచాుగనన త్తేో జయ విది మామకమ్ – గీత్ 15.12
షమషో జగత్ణ
ో న఼ రక్హశంజసయు షఽరుయతు తేజష఼ే, ఄటులనే చ్ంద఼రతు తేజష఼ేన఼, ఄగవన తేజష఼ేన఼ నా
తేజస్ేేయతు ఎరుంగుము.

127. విశవక్సేనః
లోకరక్షణారిము ఄతున దకుకలయంద఼ స్ెైనయము కయౌగవనవహడు. త్న త్లంు మాత్రమున షరవ దానఴ
స్ెైనయమున఼ నావనము చేయువహడు.

ఒం విశవక్సేనాయ నమః
ఆనేన స్హవమినా స్హకం ఴరో తే స్ేన ఆత్యత్ః
విశయగీక్షయయ జనో యషయ విశవక్సేన ఆతీరవత్ః
‘ఆన’ ఄంటే రభుఴు. ఄత్డుతో ఈననద స్ేన. ఄదే ఆకకడ రమాత్ు ఄంత్రహయమిగహ ఈండు రక్షుంచే షంస్హరము.
ఆనేన స్హవమినా ఇవవరసణ షసఴరో తే ఆతి స్ేనా
విశూచీ స్ేనా యషయ షః విశవక్సేనః
‘ఆన఼డు’ ఄంటే స్హవమి. అ స్హవమితో కూడు ఈననద స్ేన, ఄనగహ రక్షక ఴరగ ము. ఄటుఴంటి రక్షక ఴరహగతున
నాలుగు దకుకలయంద఼ కలవహడు క్హబటిట ‘విశవక్సేన఼డు’ ఄనబడుత్ణనానడు.

(ెై శ్లోక్హలు, మరవయు ఄనేక నామాలకు షంబంధంచిన క్ొతున శ్లోక్హలన఼, వహతు తాత్ారహయలన఼ డా. క్ోీవి
తృహరిస్హరధ గహరు రచించిన ‘శ్రీక్ైఴలయ స్హరథ’ ఄనేుషో కం న఼ండు తీస్క్ొంటునానన఼. – క్హ. ష఼. బాబు)
శ్రీ భటుటల విఴరణ రక్హరము ఇ నామము ఄతురుది మూరవోతు క్ీరో ంవ చ఼్న఼. ఄతురుద఼ిడు మనందరకున఼
రక్షకుడు. ఆనేన ఴరో తే ఆతి స్ేన – ఆకకడ ‘ఆనేన’ ఄనగహ ‘స్హవమిక్ూ తోడుగహ’ (స్హవమిన్ షస) ఄతు ఄరిము.
కన఼క ఎలో ుాడఽ స్హవమి వంటనే ఈండునద స్ేన (స్ేవవరః). ఇ నామము అయన వక్ూోతు షఽచించ఼్న఼. ‘ఄతురుది ’ ఄనగహ తురోధంజఞలతు వహడు. ఎఴవరవ తుయంత్రణలోన఼ ఈండతువహడు. వక్ూోమంత్ణడు. షవత్ంత్ణరడు. అ
వక్ూో అ శ్రీమనానరహయణుతుదే. అయనే విశవక్సేన఼డై భకుోలన఼ క్హతృహడుచ఼్ండున఼.
త్న త్లంు మాత్రమున షరవ దానఴ స్ెైనయమున఼ నావనము చేయువహడు. విశవక్సేన఼డు
విశణుమూరవోక్ూ స్ేనాతి విశవక్సేన఼డు.
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యషయ దవరద ఴక్హోాదాయః తృహరవశదాయః రఃవత్మ్
విఘనం తుఘనతుో షత్త్ం విశవక్సేనం త్మావీయే

128. జనారదనః
- ద఼శణటలన఼ శక్షుంచ఼్వహడు.
- ద఼శణటల బారవన఼ండు షజీ న఼లన఼ రక్షుంచ఼్వహడు.
- క్హమితారిములక్ై భకుోలు ఎఴరవతు అవీయంత్ణరో అ దేఴుడు.

ఒం జనారదనాయ నమః
భకో విదేవషణాం త్ూరుం మరదనాదద జనారద నః – త్నయొకక భకుోలన఼ దేవషంచేవహరవతు శక్షుంచ఼్వహడు
జనారదన఼డు. శ్రీ భటుటలు చాన రమాణము
దష఼య తారణాత్ జనారదనః (మహాభారత్ము. ఈదో యగ రవము. 71.6) – దష఼యలన఼ (రహక్షష఼లన఼) శక్షుంచి
రజలన఼ రక్షుంచ఼్వహడు గన఼క శ్రీకాశణుడు జనారదన఼డగున఼.
శ్రీ వంకరులు రండు ఄరహిలన఼ చతృహారు.
జనాన్-ద఼రీ నాన్, ఄరియతి-హినస్ో – ఄనగహ ద఼రీన఼లన఼ శక్షుంచ఼్వహడు జనారదన఼డు.
జనఃై ఄరియతే – జన఼లచే యాచింబడువహడు జనారదన఼డు. ముడుులు కటిట, మ్రొకుకలు మ్రొక్ూక, దీక్షలు
ూతు, ఴరత్ములు అచ్రవంచి, ూజలు చేస్, క్ీరోనలు అలాంచి భకుోలు త్మ క్ోరవకలన఼ శ్రీవేంకటరమణుతుక్ూ
విననవించ఼్క్ొంటారు. అ జనారదన఼డు భకో ఴరద఼డై వహరవక్ూ క్హమితారిములన఼ రస్హదస్హోడు.
రవతారణాయ స్హధఽనామ్ వినాశ్హయ చ్ ద఼శకాతామ్
ధరు షంస్హినారహియ షంభవహమి యుగస యుగస – గీత్ 4.8
షత్ణారుశణలన఼ రవరక్షుంచ఼్టకున఼, ద఼శణటలన఼ రూుమాుటకున఼, ధరుమున఼ ష఼స్ిర మ్రనరుుటకున఼
నేన఼ రతి యుగమునంద఼న఼ ఄఴత్రవంచ఼్చ఼్ంద఼న఼.
దరరద తృహరరి న. త్నన఼ వేరఴరు రక్షుంజఞలరతు తయౌస్క్ొతు కురుషభలో దరరద అరో యై మానషంరక్షణ క్ొఱకు గోజన
ఴలో భుతు తృహరరవించిన విధము. మహాభారత్ము. షభారవము.67
గోవింద! దావరక్హ వహస్న్! కాశు ! గోజన య
ర !
క్నరవైః రవభూతానాం మాం, క్ూం న జఞనాస్ క్సవఴ?
హే నాథ! హే రమానాథ! ఴరజనాథారవోనావన!
క్నరవహరు ఴ మగహనం మాముది రషవ జనారద న!
కాశు ! కాశు ! మహాయోగవన్! విశ్హవత్ున్! వివవభాఴన!
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రనానం తృహహి గోవింద! కురుమధేయऽఴస్దతీమ్.
ఒ గోవింద! దావరక్హవహష! ఒ కాశు ! గోజనరయ! క్సవఴ! క్నరఴులు నన఼న ఄఴమాతుంచ఼్చ఼్నన విశయమున఼
తూవరుగవహ? ఒ జగనానథ! లక్షమునాథా! ఴరజనాథా! ద఼ఃఖ నావన! జనారద న! క్నరఴ షముదరమునంద఼ మున఼గుచ఼్నన
నన఼న రక్షుంచ఼్ము. హేకాశు ! కాశు మహాయోగీవవర! విశ్హవతాు! వివవభాఴనా! గోవిందా! ద఼ఃఖిత్ణరహలనై తున఼న వరణు
జొచిున నన఼న క్నరఴుల బారవన఼ండు రక్షుంుము. (గీతా ెరస్ రచ఼్రణ న఼ండు)

129. వేదః
షమషో జఞానము మూరీోభవించిన షవరూుడు. వేదమూరవో.

ఒం వేదాయ నమః
‘విద్’ ఄనగహ ‘తయౌస్క్ొన఼ట’. ఇ ధాత్ణఴున఼ండే ‘వేద’ వబద ము ఴష఼ోంద. వేదయతీతి వేదః – ఄంత్టితు
తయౌయరచ఼్ రమ షత్యమే వేదము. జనారద న఼తు ఉరవన఼ండు వేదములు ఈదావించాయ. వేదములకు,
వేదవేద఼యనకు భేదం లేద఼.
షరసవ వేదాః షరవ విదాయః షశ్హస్హోరః షరసవ యజఞాః షరవ ఆజఞయవు కాశు ః (మహాభారత్ము) – ఄతున వేదములు,
ఄతున విదయలు, ఄతున శ్హషో మ
ర ులు, ఄతున యజా ములు, ఄతున తువేదనలు శ్రీకాశణుడే.
యోగో జఞానం త్థా స్హంఖయం విదాయః శలాాద కరు చ్
వేదాశ్హాస్హోరణి విజఞానమేత్ త్ేరవం జనారదనాత్ - శ్రీ విశణు షసషరనామము ఈత్ో ర ఠవక
యోగము, జఞానము, స్హంఖయము, విదయ, షరవశ్హషో మ
ర ులు జనారదన఼తు న఼ండుయే కయౌగవనవి.
శ్రీ భటుటల వహయఖాయనంలో ఇ వుభనామము జఞానగుణ షంన఼నడైన షంకరష ణ ఴూయస షవరూమున఼
షఽచించ఼్న఼.
దావరక్హ తిరుమల భక్ూో ష఼ధ (అడుయో క్హస్ెటట ు న఼ండు)
రచ్న: డా. ా వేణుగోతృహలరహఴు, గహనం: శ్రీమతి విజయలక్షము ష఼బరసుణయం.
చినన తిరుతిలోతు శ్రీతువహష఼డు వహడు - భఴబంధములు దరంచ఼్ రమాత్ణుడే వహడు
వేదములు ఘోషంచ఼్ విమల త్త్వము వహడు - భుఴనములు శ్హస్ంచ఼్ ురుషత త్ో ముడు వహడు
నమిు భజయంచితే నారహయణుడు వహడు - ఄఴతు రక్షుంగహ ఄఴత్రవంచన఼ వహడు.
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దావరక్హ తిరుమల – దీతృహరహధనా షి లంఴదద స్హవమివహరవ దవమూరుోలు

130. వేదవిత్
- వేదములన఼, వహతు స్హరమున఼ (ఄరిమున఼) షంూరుముగహ నరవగవనవహడు.
- వేద జఞానమున఼ బో ధంచ఼్వహడు.

ఒం వేదవిదే నమః
ఇ నామము ఆదే శ్లోకములో 130, 133ఴ నామములుగహ రండుమారుో ఴష఼ోంద వేదో వేదవిత్ ఄఴయంగో వేదాంగో వేదవిత్ కవిః
వేదమ్, వేదారిమ్ వేతిో ఆతి వేదవిత్ – వేదములన఼, అ వేదముల ఄరిమున఼ తయౌస్నవహడు వేదవిత్.
వేదాన్ వినేో -విచారయతి ఆతి వేదవిత్ – వేదములనరవగవ, వహతుతు చ్కకగహ విచారవంచ఼్వహడు, ఄన఼షఠ ంచ఼్వహడు,
బో ధంచ఼్వహడు (రద఼యమన, వహయస్హద రూములలో)
ఏ విధమెైన షంవయములు లేకుండ షంూరు ముగహ వేదములనఱిగవన జఞానానందమయుడు అయన
మాత్రమే. వేదముల స్హరమెైన ధరుమున఼ షంూరుముగహ నఱిగవన ధరుమూరవోయున఼ అయనే .
షరవషయ చాసం సాద షతునవిషతట మత్ో ః షుతిర్ జఞానమతృత సనం చ్
వేదవ
ై ు షరవై రసమేఴ వేదో య వేదానో కాదేవదవిదేఴ చాసమ్ – గీత్ 15.15
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షమషో తృహరణులలో సాదయములలో ఄంత్రహయమిగహ ఈననవహడన఼ నేనే. నా న఼ండుయే షుాతి, జఞానము,
ఄతృత సనము (షందేసమున఼ తొలగవంచ఼్ట) కలుగుచ఼్ననవి. వేదముల దావరహ తయౌస్క్ొనదగవన వహడన఼ నేనే.
వేదాంత్ కరో న఼, వేదజుా డన఼ కూడా నేనే.

131. ఄఴయంగః
ఏ విధమెైన లోములు లేతువహడు.

ఒం ఄఴయంగహయ నమః
‘ఴయంగము’ ఄనగహ లోము. ‘ఄఴయంగము’ ఄనగహ లోము లేకుండుట. ‘వేదః’, ‘వేదవిత్’ నామములు
ఆుాడే చాన షందరాములో ఇ ‘ఄఴయంగః’ నామమునకు చాన ఄరిము – అయన వేదమూరవో.
వేదవిద఼డు. వేదవేద఼యడు. కన఼క వేదములకు షంబంధంచిన ఎలాంటి విశయంలోనైనా (ఛందష఼ే, కలాము
ఴంటివి) అయన జఞానమునకు ఎలాంటి క్ొద఼ఴ ఈండద఼. శక్షా వహయకరణాదయజైః న హీనోऽఴయంగ ఈచ్యతే – శక్షా
వహయకరణము మ్రదల ైన వేదాంగములలో ఏ విధమెైన హీనత్ లేతువహడు. (త్కుకఴ క్హతువహడు.). కన఼క అయన
ఄఴయంగుడు.
మరో విధంగహ – అయన శడుగణైవవరయ రవూరుుడు. జఞాన, బల, ఐవవరయ, వీరయ, వక్ూో, తేజయ షంన఼నడు. కన఼క
శ్రీమహావిశణుఴునంద఼ ఎలాంటి లోములూ ఈండఴు.
శ్రీ ెమురహజు రహజఞరహఴు గహరవ రచ్న న఼ండు – జఞానము చేత్ రవూరుుడైనాడు. ‘ఴయంగ’ ఄనగహ అక్హరము.
‘ఄఴయంగుడు’ ఄనగహ అక్హరరహిత్ణడు. ‘ఄఴయక్ోోయం’ ఄతు గీతావహకయము (2.25). ఆందయ
ర ముల చేత్ గహతు,
మనష఼ే చేత్ గహతు తయౌయబడతువహడగుట చేత్ ‘ఄఴయంగః’ ఄనబడున఼.

132. వేదాంగః
- వేదములే వరీరముగహ కయౌగనవహడు.
- వాత్ణలు, షుాత్ణలు వరీరముగహ కయౌగవనవహడు.

ఒం వేదాంగహయ నమః
రబరసుమే వేదురుశణడు. షకల జఞానము అయన ఄఴయఴములు. వేదాః ఄంగభూతాః యషయ ష వేదాంగః
– ఎఴరవక్ైతే వేదములు వరీరమగునో అయనే వేదాంగుడు. వేదాః షరహవంగహణి - వేదములతునయు అయన
ఄఴయఴములు ఄతు క్సనోతుశత్ణ
ో లో ఈననద.
శ్రీ రహధాకాశు శ్హస్ో గ
ర హరు మహాభాగఴత్ంన఼ండు రండు అధారహలు చతృహారు.
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భాగఴత్ము 3.13.34 – త్రయీమ్ త్న఼మ్ స్హవమ్ రవధ఼నవతే నమః – వేదములే వరీరముగహ కయౌగవనవహతుక్ూ
నమషకరవంచ఼్చ఼్నానన఼.
భాగఴత్ము 3.13.41 – త్రయీమయమ్ రూమిదం చ్ స్ౌకరమ్ – వేదషవరూుడైన శ్రీఴరహసమూరవో.

133. వేదవిత్
వేదముల నఱ఼గుటయే గహక, వేదస్హరమెైన ధరుము నఱిగవనవహడు. వేదములన఼ చ్కకగహ ఄన఼షహఠనము
చేయువహడు.

ఒం వేదవిదే నమః
ఇ నామము ఆదే శ్లోకములో 130, 133ఴ నామములుగహ రండుమారుో ఴష఼ోంద వేదో వేదవిత్ ఄఴయంగో వేదాంగో వేదవిత్ కవిః
వేదర
ై వస దయత్యా వేదః త్దరహి ధరు ఈచ్యతే
త్దన఼షహఠనాతునత్యం రద఼యమ్నన వేదవిత్ షుాత్ః
వేదములన఼ తయౌయుటయే గహక, వహతు స్హరమెైన ధరుమున఼ చ్కకగహ తయౌస్క్ొతు, రద఼యమనమూరవోయై వైదక
ధరహుతున త్న శ్హషనములచేత్, ఄన఼షహఠనము చేత్ తుత్యము విచారణ చేయువహడు.

134. కవిః
స్హమానయ దాషట నధగమించి, ష఼తుశత్ దరానము (షఽక్షుదాషట) కలవహడు.

ఒం కఴయే నమః
క్హీంత్ దరవాతావత్ కవిః – కంటిక్ూ కతుంచ్తు దాతుతు కూడ దరవాంచ఼్వహడు కవి. షరవజా మూరవో. ఄటిటవహరవలో
ఈత్ో ముడు గన఼క భగవహన఼డు ‘కవి’యతు షో ఴతూయుడు.
ష ఏఴ క్హన దరవాతావత్ కవిరవత్ణయచ్యతే బుధఃై – భకుోలకు మధ఼రముగహ కతుంచ఼్వహడు కవి.
గీత్ 8.9 – కవిం ురహణమన఼శ్హస్తారమ్ – ఆకకడ షచిుదానంద రబరసుము ‘కవి’యతు చాబడన఼.
గీత్ 10.37 – కవీనా మువనా కవిః – షఽక్షుబుది కలవహరవలో నేన఼ వుక్హీచారుయడన఼.
(1) శ్రీ నరస్ంసన్ కాశు మాచారవ అంగో రచ్నకు ఆద తలుగు ఄన఼వహదము.
(2) భగఴదీగ త్ శ్లోకముల తాత్ారయము గీతాెరస్ , గోరఖూర్ రచ఼్రణన఼ండు.

14 ఴ శ్లోకము - 8 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనామ స్తో తరము - విఴరణ

లోకహధ్మక్షః ష఼రహధ్మక్షో ధ్రహభధ్మక్షః కాతాకాత: |
చతణరహతాభ చతణర్యూసవచతణరదంశ్ వ
ర చతణరభబజః || (15)

135. లోకహధ్మక్షః
136. ష఼రహధ్మక్షః
137. ధ్రహభధ్మక్షః
లోకములకున఼, దేఴతలకున఼, ధ్రభమునకున఼ ప్రభుఴు.
జగనానధ఼్డు, దేఴదేఴుడు, ధ్రహభధిప్ుడు.

ఒం లోకహధ్మక్షయయ నమ;
ఒం ష఼రహధ్మక్షయయ నమః
ఒం ధ్రహభధ్మక్షయయ నమః
ఄధ్మక్షుడనగహ ప్రభుఴు, ఄధిప్తి.
లోకములు – ధ్రభమునాచరంచఴలసన ప్రజలు.
ష఼రభలు – ధ్రభమారగ మున అరహధింప్బడు దేఴతలు.
ధ్రభము – ప్ూజాది కహరమకీమములకు స్హధ్నము.
లోకహనాం ఄధ్మక్షః లోకహధ్మక్షః
15 ఴ శ్లోకము - 1 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనామ స్తో తరము - విఴరణ

ష఼రహనాం ఄధ్మక్షః ష఼రహధ్మక్షః
ధ్రభషో తాాధ్నం తేషహ మధ్మక్ష స్హాతిరూనామవహన్
లోకహధ్మక్షః ష఼రహధ్మక్షో ధ్రహభధ్మక్ష ఆతి కీమాత్
ఄతురభద్ధ షా విజఞేయో లోకహధ్మక్షయది నామవహన్
భగఴంతణడు ఄతురభద్ధ షయర్ప్మున ఇ మూడంటికితు ఄధిప్తియై ధ్రహభచరణమునకు ఄన఼గుణముగహ
ఫలములన఼ ప్రస్హదించ఼న఼. ధ్రభము నాచరంచ఼ వహరకి షతపలితములు కలుగక మానఴు. ఄధ్రభప్రభలకు
షతపలితములు కలుగనేరఴు. తనన఼ అవీయంచినవహరకి ఈతృహయము, ధ్రభము, ఄతునంటికీ ప్రమాతభయే
ప్రభుఴు.
ఇ మూడు ప్వితర నామములన఼ మరొక విధ్ముగహ కూడా విఴరంచారభ.
లోకములు – ప్రజలు.
ష఼రభలు – ప్రజలన఼ రక్షంచ఼ దేఴతలు.
ధ్రభము – రక్షణ కలుగజఞయు స్హధ్నము.
అ శ్రీసరయే ఇ మూడంటికితు ఄధినాధ఼్డు. అయన అజాేన఼ఴరభోల ై షరయమున఼ ప్రఴరో ంచ఼న఼. ఄటల
ో
కహతుయడల వహతుతు తుయంతిరంచ఼నది అ శ్రీమనానరహయణుడే. షఽరమచంద఼్రల గమనము, ఴరహాది
కహలభరమణము జీఴుల ప్రయోజనము కొఱకు జరభగుచ఼ననవి. కహతు గోకులవహష఼లై కోప్గంచి వహరతు
బాధించ఼టకెై ఆందారది దేఴతలు రహళళ ఴరాము కురంచినప్ుడు అ చితున కాశణుడు చిటికెన వేలి
ర తో గోఴరధన
గరనెతిో దేవేంద఼్రతుకి గరయభంగము కహవించాడు.

138. కాతాకాతః
- ఆస, ప్రములు రెండంటన఼ ఫలములు ప్రస్హదించ఼వహడు.
- షమషో మునకు కహరమము, కహరణము కూడనగువహడు.
- ఴమకహోఴమకో షయర్ప్ుడు.

ఒం కాతాకాతాయ నమః
ఆసలోకమున మనము కోరభకొన఼ ధ్రహభధ్రభ కహమములు, అయురహరోగమ ఐవయరమ షంతానములు, ప్ూజా
దానాది ప్ుణమ కహరమములు – వీటతునంటితు (కాతములన఼) ప్రస్హదించ఼వహడు శ్రీమనానరహయణుడు. తరగతు
షంప్ద్లన఼ (మోక్షములన఼) కూడ (ఄకాతములన఼) ప్రస్హదించ఼వహడున఼ శ్రీమనానరహయణుడే. కన఼క
అయన కాతాకాతణడు.

15 ఴ శ్లోకము - 2 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనామ స్తో తరము - విఴరణ

ఄతుతమ తుతమ ఫలదౌ ప్రఴరో క తుఴరో కౌ
ద్దౌ యషమ షయర్ప్ం షః కాతాకాత ఆతీరతః
ఄతుతమము (ఐహిక ఫలాతున ఆచేచ ప్రఴాతిో ధ్రభము - కాతము), తుతమము (శ్హవయతమైన మోక్షఫలాతునచేచ
తుఴాతిో ధ్రభము - ఄకాతము) – ఇ రెండంటితూ తన షయర్ప్ంగహ కలవహడు.
శ్రీ వంకరభల వహమఖ్మ – ‘కాతము’ ఄనగహ కహరమర్ప్ము, కన఼ంచ఼నది, చేయబడునది. ‘ఄకాతము’ ఄనగహ
కహరణర్ప్ము, కహరమమునకు మూలము. కాతాకాతములకు – ఄనగహ కహరమ కహరణములకు అధారము
గన఼క శ్రీమహావిశణుఴు కాతాకాతణడు.
‘కాతము’ ఄనగహ ఴమకో ము, షాష్ంప్బడనది, తెలియజఞయబడనది. ‘ఄకాతము’ ఄనగహ ఄఴమకో ము,
షాష్ంప్బడతుది, తెలియరహతుది. భగవహన఼డు కాత ర్ప్మున, ఄనగహ తురదశ్ కహరమ కహలమున, ఄఴతరంచి
గోచరంచ఼న఼. అయనే ఄకాత ర్ప్మున ఄఴమకుోడెై, తుతణమడెై, ఄవహఙ్మభనష గోచరభడెై విలసలో ున఼. కన఼క
శ్రీసర కాతాకాతణడు.

139. చతణరహతాభ
- షాష్, సితి, లయ కహరమములంద఼్ నాలుగఞస విభూతణలతో నొప్ువహడు.
- నాలుగు విధ్ములగు స్హధ్నాఴషి లకు ప్రభుఴు.

ఒం చతణరహతభనే నమః
ఇ నామము రెండుమారభో ష఼ోతింప్బడనది.
15ఴ శ్లోకము. 139ఴ నాము. చతణరహతాభ – చతణరహతాభ చతణర్యూసః చతణరదంశ్ ఃర చతణరభబజః
82ఴ శ్లోకము. 775ఴ నామము. చతణరహతాభ – చతణరహతాభ చతణరహబఴః చతణరఞయద్విదేకతృహత్
స్హధ్న, ధామనాది కహరమములలో అతభకు నాలుగు విధ్ముల ైన ఄఴషి లు చెప్బడనవి.
1. జాగీత్ ఄఴషి – మలకుఴగహన఼ండుట – బాహ్మందియ
ర ములు మాతరము ప్తుచేయున఼.
2. షయప్న ఄఴషి – కలత తుద఼్ర – మనష఼ ప్తు చేయుచ఼ండున఼.
3. ష఼శణో ఄఴషి – గహఢ తుద్ర – శ్హయష మాతరము ప్తుచేయున఼.
4. తణరీయ ఄఴషి – శ్హయష కూడ తుయంతిరంచబడున఼.
ఇ నాలుగు ప్రసితణలలోన఼ ప్రమాతణభడే అతభకు ప్రభుఴు గన఼క అయన చతణరహతణభడు.
శ్రీ వంకరభల భాశమము – కొొకొ కహరమమునంద఼్ భగవహన఼తు గుణవెైభఴము నాలుగఞస విభూతణల
ర్ప్మున మూరీోభవించ఼న఼. ఄంద఼్కు ఇ విశణుప్ురహణములోతు శ్లోకము ప్రమాణము.
15 ఴ శ్లోకము - 3 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనామ స్తో తరము - విఴరణ

బరసభ ద్క్షయద్యః కహలషో థెవ
ై హऽఖిల జనో ఴః
విభూతయో సరఞరత
ఞ ా జగతః షాష్హత
్ ఴః
విశణ
ు రభనాయద్యః కహలః షరయభూతాతు చ దియజ
సి తర
ే నమితో భూతషమ విషతు రఞతా విభూతయః
రభద్రః కహలోంతకహదామవచ షమస్హోశ్్చై ఴ జనో ఴః
చతణరహి ప్రళయాయత
ై ా జనారదన విభూతయః
జగదాదౌ తథా మధేమ షాష్రహ ప్రళయాదిదిజ
ధాతార మరీచి మిశ్్వ
ై చ కియ
ీ తే జంతణభిషో థా
సర

విశణ
ు ఴు

జనారదన఼డు

షాష్ విభూతణలు

సితి విభూతణలు

లయ విభూతణలు

బరసభ

విశణుఴు

రభద఼్రడు

ద్క్షుడు మొద్లగు ప్రజాతణలు

మన఼ఴు మొద్ల ైనవహరభ

కహలము

కహలము

కహలము

యముడు

షమషో జంతణఴులు

షరయ భూతములు

షమషో జంతణఴులు

(షరయ భూతములు)

(షరయ భూతములు)

(షరయ భూతములు)

140. చతణర్యూసః
నాలుగు ఴూమసమూరభోలుగహ – వహష఼దేఴ, షంకరాణ, ప్రద఼్మమన, ఄతురభద్ధ ర్తృహలలో – విలసలో ువహడు.

ఒం చతణర్యూహాయ నమః
ఇ నామము రెండుమారభో ఴష఼ోంది.
15ఴ శ్లోకము. 140ఴ నామము. చతణర్యూసః - చతణరహతాభ చతణర్యూసః చతణరదంశ్ ఃర చతణరభబజః
82ఴ శ్లోకము. 773ఴ నామము. చతణర్యూసః – చతణర్భరో ః చతణరహఫసృః చతణర్యూసః చతణరగ తిః
వహష఼దేఴుడు, షంకరాణుడు, ప్రద఼్మమునడు, ఄతురభద఼్ధడు – ఄనే నాలుగు ఴూమస షయర్ప్ములు
కలిగనవహడు. ఆంద఼్కు ప్రమాణముగహ శ్రీ వంకరభలు చెన వహమష఼తు శ్లోకము.
ఴూమహాతాభనమ్ చతణరహివెై వహష఼దేవహది మూరో భిః
షాషహ్ూదీన్ ప్రకహరోతేమశ వివాతాతాభ జనారదన

15 ఴ శ్లోకము - 4 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనామ స్తో తరము - విఴరణ

వివాతాతణభడెైన జనారద న఼డు వహష఼దేఴుడు మొద్లుగహగల నాలుగు మూరభోలు కలిగ షాష్ఴంటి కహరమములు
తురయరో ంచ఼న఼. ఴూమసము ఄనగహ క ప్రయోజనము కొఱకు ఏరడన అకహరము. ఇ నాలుగు ఴూమసములు
భగఴంతణతు వేరఞయరభ కహరమములు అధారముగహ విలసలో ు షయర్ప్ములు.
1. ప్రద఼్మమునడు: షాష్ కహరమమున఼ తురయరో ంచ఼న఼. ఇ ర్ప్ము ఐవయరమ, వీరమ షంప్ననము. ‘ప్ర-ద఼్మమన’
ఄనగహ ఄమితముగహ వీరమము కలవహడతు ఄరి ము. మనష఼ానకు ప్రతీక.
2. ఄతురభద఼్ధడు: సితి కహరమమున఼ నెరప్ు షంరక్షకుడు. ఇయన వకిో, తేజష఼ా గుణములు ప్రధానముగహ
కలవహడు. ‘ఄ-తురభద్ధ ’ ఄనగహ అప్జాలతువహడు. కన఼క అయన రక్షణలోన఼ననవహరకి ఆంక భయము ఴలద఼్.
ఄసంకహరమునకు ప్రతీక.
3. షంకరాణుడు: లయకహరమమున఼ జరంచ఼వహడు. షమషో మున఼ అకరాంచి తనయంద఼్
లీనమొనరభచకొన఼న఼. జాేన, బల గుణములు ప్రధాన లక్షణములు. జీఴునకు ప్రతీక.
4. వహష఼దేఴుడు: ప్రమాతణభడు. శడుగణ ప్రప్ూరభుడు. ఄనగహ జాేనము, బలము, ఐవయరమము, వీరమము, వకిో,
తేజష఼ా ఄన఼ అరభ గుణములు ఄఴధ఼్లు లేకుండ కలిగనవహడు. షమషో మునకున఼ అధారము. షరయతర
వహమంచినవహడు. ఄనంత కహంతిమయుడు.
నమసేో వహష఼దేవహయ నమః షంకరాణాయచ
ప్రద఼్మమానయ ఄతురభదాధయ చ స్హతయతాం ప్తయే నమః

141. చతణరదరంశ్ ఃర
నాలుగు కోరలు (ప్న఼నలు) కలిగనవహడు. శ్రీ నాసంసమూరో .

ఒం చతణరదరంషహ్రయ నమః
ద్ంశ్ మ
ర ులు ఄనగహ ద్ాఢమైన కోరలు. భకుోలకు ఄభయము నొషగ, కోరెొలు దీరభచ శ్రీ లక్షమభనాసంసమూరో తు
కీరో ంచ఼ దిఴమనామమిది.
చతణరదరంశ్ త
ర యము మహాప్ురభశ లక్షణము ఄతు చెబుతూ శ్రీ భటల్లు వహలీభకి రహమాయణం ష఼ంద్రకహండ
న఼ండ ఈదాసరంచారభ. సన఼మంతణడు సతమభ వహరకి శ్రీరహమచంద఼్రతు ర్ప్మున఼ ఴరుషో ఽ – చతణరదవ
షమద్యంద్యః చతణరదరంశ్ ఃర చతణరగ తిః – ఄతు చెతృహడు. ఄనగహ అ ష఼ంద్రహంగుడు (శ్రీరహముడు) ప్ద఼్నాలుగ జతల
ఄఴయఴములు (కన఼బొ మలు, నాసకహప్ుటములు, నేతమ
ర ులు, చెఴులు, షో నాగీములు, మోచేతణలు,
మణికటల్లు, మోకహళళళ, ముశొములు, ఱ఼ద఼్లు, చేతణలు, తృహద్ములు, ఱ఼ద఼్లై ఎతెో న
త కండరములు)
షమప్రమాణములో కలవహడు (ఆవి రహజ లక్షణములు). నాలుగు చకొనెైన ద్ంశ్ ల
ర ు(షఽదిఴల మొనదేలిన
15 ఴ శ్లోకము - 5 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనామ స్తో తరము - విఴరణ

ద్ంతములు - రెండు ప్లు ఴరభషలలో మధ్మగల నాలుగు ద్ంతములకు ప్రకొన ఈనన నాలుగు ప్న఼నలకు
‘ద్ంశ్ ల
ర ు’ ఄనే ేరభ ప్రసద్ధము.) కలవహడు. (ఏన఼గు, ప్ులి, సంసము, ఎద఼్ద ఄనే) నాలుగు జంతణఴుల
నడకలోతు ఄంద్మున఼ ప్ుణికిప్ుచ఼చకొననవహడు.

142. చతణరభబజః
నాలుగు బాసృఴులతోనొప్ువహడు. వంఖ్ చకీ గదా ప్ద్భ ధార.

ఒం చతణరభబజాయ నమః
శ్రీ మహావిశణుఴు వంఖ్ము, చకీము, గద్, ప్ద్భములతో విలసలో ు ష఼ంద్ర చితరము భకుోలకు ష఼ప్రచితము.
ధ్రభ రక్షణారిమై ఇ నాలుగు స్హధ్నములన఼ ఈప్యోగంచ఼ విధ్మున఼ శ్రీ చినభయానంద్ చకొగహ ఴరుంచారభ
– ద఼్షహొరమములు ఴద్లి, షచిచదానంద్ ప్రబరసభమగు విశణుప్ద్ మారగ మున ప్యతుంచమతు ప్రణఴ నాద్
భరతమైన వంఖ్ము మనలన఼ ఈదబ ఫధించ఼న఼. ఄలా చేయతువహరతు ద఼్శ్ శిక్షణాయతో మగు గద్ ద్ండంచ఼న఼.
జీవితమున తారషప్డు ద఼్ఃఖ్ములే ఇ శిక్షణా స్హధ్నములు. ఄయనన఼ షనాభరగ మునకు మరలతు వహరతు
కహలర్యగు చకీము ప్రషమాప్ో మొందించ఼న఼. ఇ విధ్మైన లుప్ు, శిక్ష, ఄంతము ఎంద఼్కు? ప్రమ
ప్ద్మునకు చేరభచటకఞ. అ ప్రమప్ద్మునకు షంకఞతము ప్ద్భము.
శ్రీ రహధాకాశు శ్హసో ి – శ్రీమనానరహయణుతు నాలుగు భుజములున఼ ధ్రహభరికహమమోక్షములన఼ నాలుగు
ప్ురభషహరిములన఼ షఽచించ఼న఼. ఄతునంటికితు నెలఴు కొండలలో కొలువెైన దేఴదేఴుడే.
గోతృహలోతో ర తామితు.55 – షతయ రజషో మ ఆతి ఄసంకహరవచతణరభబజః – షతయము, రజష఼ా, తమష఼ా,
ఄసంకహరము ఄనే నాలుగు గుణములున఼ నాలుగు భుజములు.
మరొక విఴరణ – ప్ద్భము చితో మున఼, వంఖ్ము మనష఼ాన఼, గద్ ఄసంకహరమున఼, చకీము బుదిధతు
షఽచించ఼న఼.
షవంఖ్ చకీమ్ ష కిరీట కుండలమ్
ష త ఴషో మ్
ి షరసరభహ్క్షణమ్
ష హార ఴక్ష ష్థల శ్లభి కౌష఼ోభమ్
నమామి విశణ
ు మ్ శిరస్హ చతణరభబజమ్
(1) శ్రీ నరసంసన్ కాశు మాచార అంగో రచనకు ఆది తెలుగు ఄన఼వహద్ము.
(2) భగఴదీగ త శ్లోకముల తాతరమము గీతారస్ , గోరఖ్ప్ూర్ ప్రచ఼రణన఼ండ.

15 ఴ శ్లోకము - 6 ఴ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ

భ్రరజివణ
ు రభోజనం భ్ోక్సో శహివు ణయుఖదాదిజః |
ఄనఘో విజయో జేతా విఴవయోతుః ునయవశః || (16)

143. భ్రరజివణ
ు ః
శవమంరక్సఴ శవయూుడు. తేజోభముడు. బఔతోఱఔత ఔనహంచవసడు.

ఒం భ్రరజివు వే నభః
భ్రరజత్ ఆతి త్చ్ఛీఱో భ్రరజివణ
ు ః – రక్సశంచట ఄన ఖుణభు ఔఱవసడు ‘భ్రరజివణుః’. ‘భ్రరజఽ’ ఄనే
ధాత్ణళునండి, తృసణితు శ఼త్రభు 3.2.138 రక్సయభు, ఄనగస ‘ఆవణుచ్’ రత్యమభు చేరచినుడు ‘అ
విధమైన ఖుణాదిఔభు ఔయౌగచముండుట’ ఄనే ఄయథం ళశోంది. ఔనఔ భ్రరజఽ + ఆవణు = భ్రరజివణు ఄళుత్ణంది.
తేజేభముడైన శ్రీభనాారసమణుడు త్న బఔతోఱఔత దయశనభు ఆచివసడతు శ్రీ బటటులఱత విళరచంచాయ .
ఈతృససహత్ఽభ్ోయ భ్రరజివణ
ు ః శవరక్సఴన శ్రఱత్ః – త్నన ఈతృసశన చేసే బఔతోఱత జఞానదీహఔఱతో రక్సశంచాఱనే
క్ోరచఔతో తాన రక్సశంచవసడు.
శ్రీ వివణు శషశర నాభభునఔత శంశకఽత్భుఱో విుఱమైన వసయకయయనభు వసరసహన శ్రీ శత్యదేవో వససహవఠ గసరచ
శ఼చన – శ఼యయ చందారదఱఱోతు తేజశస వసరచ శవంత్ం క్సద. శ్రీభహావివణుళు యొఔక రక్సఴభు ళఱో నే
వసయ వెఱతఖు వెదజఱో ఖఱతఖుచనాాయ .
గీత్ 13.17 – జోయతిషసభహ త్జోుోతిః – అ యఫరషమభు ఄతుా జోయత్ణఱఔతన జోయతి. యంజోయతి.

16 ళ శ్లోఔభు - 1 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ

మదాదిత్యఖత్ం తేజో జఖదాోశమతేऽఖిఱమ్
మచినర భ
మ సహ మచాిగనా త్తేో జో విదిి  భయభఔమ్ - గీత్ 15.12
శభశో జఖత్ణ
ో న రక్సశంజేము శ఼య యతు తేజశస, ఄటటుఱనే చందరతు తేజశస, ఄగచా తేజశసన నా
తేజసేసమతు ఎరంఖుభు
శ్రీ రసధాఔఽవు శ్ససహో ి – ఫమటినండి ళచ్చిన క్సంతి ళశోళుఱై డుటళఱన భనఔత ళశోళుఱత ఔతుహం చన.
ళశోళుఱనండి రసళయో నభు చందినందళఱన భనఔత క్సంతి ఔతుహంచ్చన ఄనబూతి ఔఱతఖున. క్సతు
బఖవసనడు శవమంరక్సఴభయనడు. ఄమనఔత వేయ ళశోశభుదామభుతో తు ఱేద. ఄందళఱన
బఔతోఱత క్సతువసయ అమనన ఔనగొనఱేయ . బఔతోఱఔత భయత్రభు అమన శవమభుగస దయశనమిచిన.
ఇ నాభభునఔత రభయణభుఱ ైన మజురేవద వసఔతకఱత.
ఫరషమ శ఼యయ శభం జోయతిః
శ఼రభయ జోయతిః – జోయతిః శ఼యయః

144. భ్ోజనమ్
బఔతోఱఔత అనందానబుతితు శఖువసడు. శచ్చిదానంద శవయూుడు.

ఒం భ్ోజనామ నభః
త్ం బుజయతే, శకేన ఄనబూమతే ఆతి భ్ోజనమ్ – శ్రీషరచతు ూజించట, సేవించట, క్ీరో ంచ చట, శమరచంచట
మొదఱఖు క్సయయభుఱత బఔతోఱఔత యభయనందభున ఔఱతఖజేమున. ఆఱయ బఖళంత్ణడే బఔతోఱఔత అనంద
క్సయణభు, స్సధనభు ఄఖున.
భ్ోజనభు ఄనగస తినే అహాయ దాయి  భు ఄతు ఄందరచక్ీ తయౌసహన ఄయథభు. వేదాంత్ యభుగస ఄతుా
ఆందిమ
ర భుఱ దావరసన ఖీహించ్చ, ఄనబవించ ళశోళుఱన ఄతుాంటితు ‘భ్ోజనభు’ ఄతు చఫుతాయ .
అహాయభు ళఱ తూ ఆళతూా జీళనభునఔత అధాయభు. వసటితు ఄనబవించటఱో అనందభు ఱభిశోంది.
(అక్ొనా ఔూడ ఄభఽత్భు.)
ఇ విధభుగస ఄమన భన తుతాయళశయ దాయథ భుఱన ఄనబవించటఱో అనందభున ఱభింజేమున.
ఄంతే గసఔ, ఐహిఔ వసంఛఱన త్యజించ్చ, భుక్తో భయయగ భున స్సధన చేము బఔతోఱఔత శవమభుగస
శ్రీఱక్ష్మమనారసమణుడే అనందభు. యభయనందభు. (అనందో ఫరషమ).
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145. భ్ోక్సో
- బుజించవసడు.
- అనందించవసడు. బక్తోతో శగచన క్సనఔఱత సవఔరచంచ్చ శంత్ణవణ
ఠ డఖున. మజా భుఱో ఄరచపంచ్చన దాతుతు
ఖీహించవసడు.

ఒం భ్ోక్ేోే నభః
ఇ నాభభు భూడుభయయో ళచిన.
16ళ శ్లోఔభు. 145ళ నాభభు. భ్ోక్సో – భ్రరజివణ
ు ః భ్ోజనం భ్ోక్సో శహివు ణః జఖదాదిజః
53ళ శ్లోఔభు. 502ళ నాభభు. భ్ోక్సో – ఴరీయబూత్బఽత్ భ్ోక్సో ఔందోర బూరచదక్ష్ిణః
95ళ శ్లోఔభు. 888ళ నాభభు. భ్ోక్సో – ఄననతో షృత్బుక్ భ్ోక్సో శకదః నెఔ
ై దో ఖీజః
బఔతోఱఔత అనందభు ఔఱతఖజేముటయే క్సద. బఔతోఱొశగచనవసతుతు ఄభఽత్భుళఱ సవఔరచంచ్చ అ
యభయత్ణమడు శంతోషహంచన.
త్రం ువపం పఱం తోమం యో మే బక్సోో రమచీతి
త్దషం బఔతోోషఽత్శ్సామి రమతాత్మనః – గీత్ 9.16
తుయమఱ ఫుదిి తో, తుషసకభ భ్రళభుతో యభబఔతోతుచే శభరచపంఫడిన త్రభున గసతు, పఱభున గసతు,
జఱభున గసతు నేన రత్యక్షభుగస (శవమభుగస) రతితో అయగచంత్ణన.
ఏ మజా భు చేసహనా, ఏ దేళుతుక్త తువేదన చేసహనా, ఄతుా ఄయపణభుఱత వేంఔటయభణునే చేయ న. షరచ
మళతాయభుఱే ఄతుా దేళత్ఱత. షరచ నాభభుఱే ఄతుా భంత్రభుఱత. ఔనఔ అమన భ్ోఔో మఖున.
ఄషం హి శయవమజఞానాం భ్ోక్సో రబురేళ చ - గీత్ 9.24 – శఔఱ మజా భుఱఔతన భ్ోఔో న, స్సవమితు ఔూడ
నేనే.
భనఔత అనందభు ఔఱతఖజేమువసడు అమనే. భనభు తువేదించ్చన దాతుతు సవఔరచంచ్చ అనందించవసడు
అమనే. ఄంతా ఔఽషసుయపణభు.
మత్కరభషహ మదశ్సాసహ మజుుషో షహ దదాసహమత్
మత్ో శయసహ క్నంతేమ త్త్ణకయ వయ భదయపణమ్ – గీత్ 9.27
ఒ క్నంతేమ! తూళు అచరచంచ ఔయమఱన, బుజించడి అహాయభున, షో భభు చేము షళయభున, ఄరచపంచ
దానభున, అచరచంచ త్శసన నాక్ే శభరచపంచభు.

146. శహివు ణః
- క్షమించ్చ, ఄనఖీహించ ఔయ ణాభముడు.
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- ఒయ ప ఔయౌగచ, బరచంచ శయవస్సక్ష్ి, శషనభూరచో.
- దవణలఱన శంషరచంచ వసడు.

ఒం శహివువే నభః
ఇ నాభభు రండుభయయో ళశోంది.
16ళ శ్లోఔభు. 146ళ నాభభు. శహివు ణః – భ్రరజివణ
ు ః భ్ోజనం భ్ోక్సో శహివు ణః జఖదాదిజః
60ళ శ్లోఔభు. 570ళ నాభభు. శహివు ణః – అదితోయ జోయతిరసదిత్యః శహివు ణః ఖతిశత్ో భః
‘శహ్’ ఄనే ధాత్ణళునఔత భతుాంచట, క్షమించట ఄతు ఄయథభు. ‘భ్రరజివణు’ నాభ విళయణఱో
చహపనటటు
ో గసనే, ‘ఆవణుచ్’ రత్యమభు చేరచినుడు ‘ఖుణభు ఔయౌగచ ముండుట’ ఄనే భ్రళం ళశోంది.
‘శహివు ణ’ ఄనగస క్షభయఖుణభూరచో. భన మొనరేి ఱ ఔకఔత మిక్తకయౌ త్హపదభుఱన క్షమించ్చ, నాభశమయణ
ూజఞది త్యణోతృసమభుఱన రస్సదించ్చ, ఆషయ భ్రఖయభుఱన ఔఱతఖజేము యభయుోడే అ
ుయ షత త్ో భుడు.
‘శహ్’ ఄనగస ‘ఒయ పతో శహించట’ ఄతు ఔూడా ఄయథభు. శ్రీషరచ విశ్సవత్మఔతడై, ఄంత్రసత్మయై, ఄందరచక్తతు
స్సక్ష్ియైనవసడు. ఱోఔ భ్రయభున ళహించవసడు. ఎతుా ఄరసధభుఱత జరచగచనా జఖనాాధడు
శహించచ఼, శఔఱ బుళనభుఱన బరచంచచండున. నా క్షత్యతే బూరచభ్రయః – ఄతు ఋగేవద భంత్రభు.
ఇ క్ొండయే క్సద. ఫరహామండభుఱత ైఫడడ న నా వేఱ
ర త చయౌంచద ఄతు ఫరఱగభతృసఱతడు గభళయి న గచరచధారచయై
ఄబమమిచిన.
‘శషతే’ ఄనగస ‘జయంచట’ ఄనే ఄయథంఱో శ్రీ ఴంఔయ ఱత వసయకయయతుంచాయ . హియణాయక్ష్ాది దవల రసక్షశఱన
శంషరచంచ్చనందన శ్రీ ళరసషభూరచోతు శహివు ణ ఄతు క్ీరో ంచ చనఖున.
శ్రీ బటటులఱ వసయకయయనభు రక్సయభు, 1ళ నాభభు ‘విఴవమ్’ నండి, 146ళ నాభభు ‘శహివు ణః’ ళయఔత
బఖళంత్ణతు ళూయషశవయూభుఱన క్ీరో ంచ చన.
1-122 నాభభుఱత: యవసశదేళభూరచో శవయూభునఔత చందినవి.
123-124 నాభభుఱత: శంఔయషణభూరచో శవయూభునఔత చందినవి.
125 - ? నాభభుఱత: రదయభాభూరచో శవయూభునఔత చందినవి.
? – 146 నాభభుఱత: ఄతుయ ది  భూరచో శవయూభునఔత చందినవి.
ఆంఔ బఖళంత్ణతు ‘విబళ’ శవయూభుఱ ఖుణక్ీయోనభు అయంబభళుత్ణనాది. వీతుఱో భుందగస ‘వివణు’
విబళ శవయూభున శ఼చ్చంచ ుణయనాభభుఱత 147ళ నాభభుతో అయంబభఖున.
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147. జఖదాదిజః
జఖభుఱతుాంటిఔంటెన భుందనావసడు. జఖత్-అది-జఞత్ః

ఒం జఖదాదిజఞమ నభః
జఖత్సఽషహలక్త ూయవభు అ శఽషహల చేమఖయౌగచనవసడు ఈండళఱమున. ఄటిల శఽషహలఔయో శ్రీభహావివణువే. అమనే
ఫరషమన ఔనా త్ండి.ర
జఖతాభయది బూతాశ భూరచో వవనయత్ భత్వత్ః
జఞత్తావదివవణ
ు యూేణ తృత ర చయతే జఖదాదిజః
జఖత్ణ
ో ఱో శయవబూత్భుఱఔత అదిమంద వివణుభూరచోగస ఄళత్రచంచ్చనవసడు జఖదాదిజుడు.
శ్రీ చ్చనమమయనంద – రలమయనంత్యభు, శఽషహల అయంబభునఔత ూయవభు హియణయఖయోభూరచోయైన
శ్రీభహావివణుళు జఖదాదిజుడు. అమన విరసట్ అత్మ శవయూభు.
దేళత్ఱఔత వివణువే ూయవజుడనటఔత రభయణభు భహాభ్రయత్భు ఈదో యఖయవభు 12.11ఱో ఈనాది.
ఖతిఴి నశో వమ్ ూయవజో జఖత్ః రబుః
యక్ష్ాయథమ్ శయవ బూతానామ్ వివణ
ు శో వమ్ ఈజగచమవసన్
తూవే భయఔత ఖతి (ఴయణు). తూవే శఔఱ దేళత్ఱఔత భుందగస ననాటిలవసడళు. తూవే జఖభుఱతుాంటిక్తతు
రబుళు. శయవబూత్భుఱ యక్షణక్ై వివణుయూభున ధరచంచ్చనవసడళు.

148. ఄనగః
తృస యహిత్ణడు. ఔఱమవభు ఱేతువసడు. – తృసమ్ న విదయతే ఄసహమన్ ఆతి ఄనగః

ఒం ఄనగయమ నభః
16ళ శ్లోఔభు. 148ళ నాభభు. ఄనగః - ఄనఘో విజయో జేతా విఴవయోతుః ునయవశః
89ళ శ్లోఔభు. 835ళ నాభభు. ఄనగః – ఄభూరచోః ఄనఘోऽచ్చంతోయ బమఔఽత్ బమనాఴనః
వివణుళు శంస్సయ భధయభున ఄళత్రచంచ్చనా గసతు, అమనఔత తృసభుఱత ఄంటళు. ఔయమఱత అమనన
ఫంధించళు. ఆందఔత ఴఽత్ణఱఱో ఄనేఔరభయణభుఱత ఈనాాయ.
వుది  మ్ ఄతృస విది  మ్ – మజురేవదభు 40.8
న ుణయ తృసే భభ – క్ైళఱోయతువత్ణ
ో 22
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149. విజమః
జయంచటయే శవభ్రళభుగస ఖఱవసడు.

ఒం విజమయమ నభః
వివిధమ్ విశ్ేషణ
ే వస జమతి ఆతి విజమః – ఆఱయ ఄఱయ ఄతూ, ఆఔకడ ఄఔకడ ఄతూ, ఆుపడ఼ ఄుపడ఼ ఄతూ
క్సఔ ఄతుాంటి (ఄందరచ)ైనా, ఄతుా విధభుఱతగసన఼, ఄతుా చభటో ర శ్రీభహావివణుళు విజమభు తృ ందన.
అమన శత్, చ్చత్, అనంద శవయూుడు. రఔఽతి, జీళుఱత అమనఔత ఄధీనమై ముండున. అమన జఞాన,
వెైరసఖయ, ఐఴవరసయదఱత ఄరచమిత్భుఱత, ఄశభయనభుఱత. ఔనఔ జయంచట అమనఔత శవభ్రళ సహది భు.
వేయ విధభుగస క్సనేయద.
శ్రీ బటటులఱ వసయకయ – జఖత్ణ
ో ఱో జరచగేదంతా వివణుళు ఄధీనభుఱో ఈంటటుంది. ఫరషమ చేసే శఽషహల, య దరతు ఱమ
క్సయయభు ఔూడా అమన ఆచాీనస్సయమే జయ ఖుతాయ. త్దాऽదరచశత్ ంథానౌ శఽషహల శంహాయ క్సయక్న
(భహాభ్రయత్భు. మోక్షయవభు.169.9). ఔనఔ అమన విజముడు.
డా. క్ోీవి తృసయి  స్సయధి యచననండి – ఫరషమ, య దరడు, ఆందరడు మొదఱ ైన శభశో దేళత్ఱ విజమయతుక్త
క్సయణమైనాడు. దేళత్ఱందయూ త్భ త్భ నఱంద విజమభు స్సధించడాతుక్త క్సయణభు ఖనఔ అమన
విజముడు.

150. జేతా
జయంచవసడు.

ఒం జేతేర నభః
శయవమ్ జఖత్ జమతి ఆతి జేతా – జయంచ శవభ్రళభు ఔఱయడు ఖనఔ అమన జేత్యే ఄఖున. అమన
ఆచి క్సతుది ఏదిమున జయ ఖద. అమన శత్య శంఔఱతపడు, శత్యక్సమి, శత్య శవయూుడు. శత్యమే
జయంచన ఖనఔ అ శచ్చిదానందభూరచో జేత్, విజేత్. ఄనయదేళత్ఱత ఄందయ అమన ఆచాీనస్సయమే
ళరచోస్ో సయ .
డా. క్ోీవి తృసయి  స్సయధి యచననండి – స్సవభితృసరయే స్సథయతా ఓతాస్సయదివధి ఴంఔరన –ఫరషమ, య దరడు,
మొదఱ ైన వసరచతు త్న ఆషసలనస్సయభుఖ సహథయభుఖ ఈంచవసడు జేత్.

16 ళ శ్లోఔభు - 6 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ

151. విఴవయోతుః
- విఴవభునఔత జనమ స్సథనభు, క్సయణభు.
- విఴవమే క్సయణభుగస ఔఱవసడు.

ఒం విఴవయోనయే నభః
ఇ నాభభు రండుభయయో ళశోంది.
13ళ శ్లోఔభుఱో 118ళ నాభభు. విఴవయోతుః – య దోర ఫషృశరస ఫబురః విఴవయోతుః వుచ్చఴీవసః
16ళ శ్లోఔభుఱో 151ళ నాభభు. విఴవయోతుః – ఄనఘో విజయో జేతా విఴవయోతుః ునయవశః
విఴవం త్తాకయయ ళయగ స్సయత్ యోతుశో శయ త్ణ క్సయణమ్
త్శయ ఫరహామది భుకత్ః విఴవయోతు రచతీరచత్ః
విఴవభు ఄంటే శ్రీభనాారసమణుతు చేత్ తురచమంఫడిన శంస్సయభు. యోతు ఄనగస అ శంస్సయభునఔత
క్సయణమైనది. ఄంటే శఔఱ చరసచయ జఖత్ణ
ో నఔత క్సయణబూత్మైనవసడు విఴవయోతు.
విఴవశయ శఔఱశయ యోతుః క్సయణమ్ విఴవయోతుః – శఔఱ విఴవభునఔత జనమ స్సథనభు, క్సయణభు ఖనఔ
అమన విఴవయోతు.
భరొఔ భ్రళభు – శ్రీభహావివణుళునఔత, అమన ఄళతాయ వెైబళభునఔత విఴవభు క్సయణభు.
ఱోఔభుఱందనా రచసథ హత్ణఱ క్సయణంగసనే అమన వివిధ యూభుఱఱో ఄళత్రచంచచండున. ధయమభున
యక్ష్ించన. ఔనఔ అమనఔత విఴవభు క్సయణభతు చపళచిన.

152. ునయవశః
- త్న శఽషహలమంద ఄంత్ట, శఔఱ దైళభుఱందన ఄంత్రసత్మయై, భయఱ భయఱ విఱసహఱో తవసడు.
- రలమయనంత్యభు భయఱ శఽషహల క్సవించవసడు.

ఒం ునయవశవే నభః
ఫరహామదివవహ దేవవ
ే ణ ఄంత్రసత్మత్మయ చ మః
ునయవశనా తుాత్యం ునయవశయ దాషఽత్ః
ఫరహామది దేళత్ఱన, శఔఱ బూతాఱన ుటిలంచడమే క్సఔ, వసరచఱో భళ్ళీ ఄంత్రసత్మగస ఈనావసడు శ్రీషరచయే
ఖనఔ అమన ‘ునయవశః’. షరచ నాభభుఱే ఄఖిఱ భంత్రభుఱత. షరచమళతాయభుఱే ఄఖిఱ దైళభుఱత.
షరచయే విశ్సవంత్రసత్ణమడు. ఄతుా ూజఱత శ్రీషరచక్ే చందన.

16 ళ శ్లోఔభు - 7 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ

ఆందరడు య దరతుతో ఆఱయ ఄనాాడు – త్వసంత్రసతామ భభ చ యే చాऽనేయ దేహి శంజిా త్ః (భహా భ్రయత్భు.
మోక్షయవభు. 179.4) – తూఔతన, నాఔతన, భుఔతోఱ ైనవసయందయఔతన అమనే ఄంత్రసత్మ.
భరొఔ విళయణ – రతి రలమభు త్య వసత్న భయఱ ూయవభుళఱ నే శ఼యయ చందరఱన, బూమితు, శఔఱ
బూత్భుఱన శఽషహలంచన. ఔనఔ అమన ునయవశళు.
శ఼యయ చందారంస్ౌ ధాతా మథా ూయవమ్ ఄఔఱపమయత్
దిళమ్ చ ఽథీవమ్ చాऽంంత్రచక్షమ్ ఄథో శవః – ఋగేవదభు. 10.190.3
ఔరసయవిందేన దాయవిందమ్
భుకయయవిందే వితువేఴమంత్మ్
ళటశయ త్రశయ ుటేన మయనమ్
ఫరఱం భుఔతందమ్ భనస్స శమరసమి.

(1) శ్రీ నయసహంషన్ ఔఽవు భయచారచ అంఖో యచనఔత ఆది తఱతఖు ఄనవసదభు.
(2) బఖళదీగ త్ శ్లోఔభుఱ తాత్పయయభు గీతారస్ , గభయకూర్ రచయణనండి.

16 ళ శ్లోఔభు - 8 ళ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనాభ స్తో త్రభు - విఴయణ

ఉేేంద్రర లహభనః నుహరేంవుయమోఘః వుచియూరజిత్ః |
అతేంద్రః షేంగీసః షరగో ధాతాతాా నిమమో మభ: || (17)

153. ఉేేంద్రః
- ఇేంద఼్రనికి త్భుాడీై అఴత్రజేంచినలహడు.
- ఇేంద఼్రనిైన ఇేంద఼్రడు (ఇేంద఼్రనకు అధితి)

ఒేం ఉేేంద్ారమ నభః
ఉగత్ః ఇేంద్రమ్ ఉేేంద్రః – లహభనాఴతాయభున శ్రీభహావిశణుఴు అద్ితి గయభభున జనిాేంచీన఼. ఇేంద఼్రని
త్యౌో అద్ితి గన఼క లహభన఼డు ఇేంద఼్రనకు త్భుాడగున఼.
వుకహీచాయయుల ఆద్ువభు రకహయభు రహాోద఼్ని భన఼భడీైన ఫయౌ త్నుత మజఞ భులన఼ ఆచరజేంచి ఇేంద఼్రని
జయేంచీన఼. ఇేంద఼్రని త్యౌో అద్ితి త్న బిడడ (ఇేంద఼్రని) క్షేభేం కొయకు బగఴేంత్ణని నుహరరజచేంచినద్ి.
మజఞ మాగహద఼్ల ద్ాారహ నుహరబఴభున఼ స్హధిేంచిన ఫయౌని ఒడేంచడేం వీలుకహద఼్. కన఼క బగలహన఼డు అద్ితి
గయభభున జనిాచి, మాగళహలలో ఫయౌని మాచిేంచి, భూడడుగుల నేల గైకొని, రేండడుగులో ఫరహాాేండభుల
నతికీభుేంచి, భూడఴ అడుగున఼ ఫయౌ త్లై మో, నుహతాళభున ఫేంధిేంచిలేవన఼.
జఘనుజషసరేాాం హేం ఆద్ితాునాేం గుణాధికః
ద్ాాద్ళేలహద్ితఃు ుతారః వకీభుఖాుః నరహధిః
తుాం హభఴయజోవిశణ
ు ః మత్ లోకహః రతిఴి తాః
రహజా! అద్ితి ుత్ణరలలో చిఴరజలహడు కహని గుణభులలో ద్ద లహడు, షకల లోకనుహలకుడు
శ్రీభహావిశణులేనమాు!
17 ఴ ళలోకభు - 1 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనాభ స్తో త్రభు - విఴయణ

ఇేంద్రషు ఉరజ ఇేంద్రః – ఇేంద఼్రనిైన ఉననలహడు ఉేేంద఼్రడు. ఇకకడ ‘ఉ’ అనగహ ‘ైన, అధిక’ అనే అరహచలు
ఴరజోస్ో హయ. ఇేంద఼్రని కహచు రబుఴు, ఇేంద఼్రనికి వకిోనొషగే ఈవాయయడు శ్రీభహావిశణులే. ఇేంద఼్రడు గగనుహలుయై
అయౌగజ లహరజని శిక్షేంచాలని మతినేంచగహ ఆ శ్రీసరజ నేంద్గగఫాలుడీై గగఴయధనగజరజనెతిో, గగకులభున఼ యక్షేంచి,
ఇేంద఼్రని గయాభున఼ అణగజేంచీన఼.
శ్రీ భారహజు రహజారహఴు గహరజ యచన న఼ేండ – ఒ కాాం హు! నీఴు గగఴులకు ఈవాయయేండఴగుట చుత్
‘ఇేంద఼్రడఴు’గహ విలవయౌోతివి. ఈ కహయణభు చుత్ ద్ుఴత్లు నిన఼న ‘ఉేేంద్రః’ అని లుత్ణయయ. – అని
సరజఴేంవభు (76.47)నేంద఼్ ఴరజుేంఫడీన఼.
భమోరజ మధుేంద్రషోవేం స్హచతో గగభిరీవాయః
ఉేేంద్ర ఇతి కాశు ! తాాేం గహషుేంతి బువిద్ుఴతా
డా. కరీవి నుహయచస్హయధి గహరజ యచన న఼ేండ – కాాం హు! నేన఼ ఏవిధభుగహ ఇేంద఼్రడనో, అలాగే నీఴు నాకు ైగహ,
ఇేంద఼్రడుగహ, ఈవాయయడుగహ, స్హాభుగహ, గగఴులచుత్ నిలుఫడాడఴు. అేంద఼్చుత్ నిన఼న బూలోకభులో
భానఴులు, షాయో భులో ద్ుఴత్లు కూడా ‘ఉేేంద఼్రడు’ అని అేంటాయయ.

154. లహభనః
- నుొ టటిలహనిగహ అఴత్రజేంచినలహడు.
- చకకనెైన, కన఼లకిేంైన యూభు గలలహడు.

ఒేం లహభనామ నభః
శ్రీభహావిశణుఴు త్న ఐద్ఴ అఴతాయేంలో లహభన఼డీై ఫయౌచకీఴరజోని మాచిేంచి, తిరవికీభుడీై భులోోకభులన఼
ఆకీభుేంచీన఼.
లహభమతి తాుజమతి భద్మ్ ఫయౌమ్ – ‘లహమ్’ అనగహ త్ుజేంచ఼ట, లెయౌగీకుకట. ఇలా చఽచినటో యతు
ఫయౌచకీఴరజో చుత్ గయాభున఼, లెైబఴభున఼, రహజుభున఼ ఫమటకు కీకికేంచినలహడు లహభన఼డు.
శ్రీ యౌేంగహమత్ షఽరజ – లహమో లహలు
ో త్ామ్ అషు అవో ఇతి లహభనః – ష఼ేంద్యమైన నుొ టటి ఆకహయభు
కయౌగజనలహడు లహభన఼డు. భరగ విధభుగహ – లహమో ఴటుత్ామ్ అషు అవో ఇతి లహభనః – నుొ టటియైన
ఴడుగు (గుయయకుల విద్ాురజధ) షాయూభున఼ ధరజేంచినలహడు లహభన఼డు.

17 ఴ ళలోకభు - 2 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనాభ స్తో త్రభు - విఴయణ

లహభనాఴతాయభు – నేనుహల్ కు చీేంద్ిన చిత్రభు (వికీడ
 మాన఼ేండ)

లహభన఼ని యూస్ ేంద్యుభు ఴయు న శ్రీభద్ాభగఴత్భు (8.18.26)లో చకకగహ ఉననద్ి.
మజభానః రభుద్ితో ద్యశనీమ భనోయభమ్
యూనుహన఼యూనుహఴమఴమ్ త్స్హాऽషనభాసరహత్
భరొక విఴయణ – షరహాణి లహభాని నమతి ఇతి లహభనః – బకుోల షకల కహభుతాయచభులన఼
రస్హద్ిేంచ఼లహడు లహభన఼డు. త్న షామేంరకహవ ద్ిఴుషాయూ ద్యశనభున఼ అన఼గీశేంచి, లహరజ
సాద్మభులన఼ ఆనేంద్ిేంజేములహడు. ఏాం హ షరేా లహభనీః ఏశ శ షరహాణి లహభాని నమతి
(ఛాేంద్ర గగునిశత్ణ
ో 4.25)
ద్రశిిన్ షాకహనాోా లహభాని ష఼ఖాని నమతతి మః ష లహభనో. త్నన఼ వేవిేంచులహరజకి త్న ద్ిఴుకహేంత్ణలతో
ష఼ఖభులన఼ ఇచుేలహడు లహభన఼డు.
భధుు లహభనభావనేం విళేా ద్ులహ ఉనుహషతు (కఠగనిశత్ణ
ో 3.5). సాద్మ కభలభు భధుభాగభున
విలవలో ుత్ణనన లహభన఼ని షకల ద్ుఴత్లున఼ ఉనుహవేంచ఼చ఼నానయయ.
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155. నుహరేంవుః
ఎేంతో ఎతీో న
త , ఉననత్మైన, విస్హోయమైన ద్ుసభు గలలహడు.

ఒేం నుహరేంవలే నభః
నుహరవునతు రకరేేణ ఊయధవమ్ ఇతి నుహరేంవుః – ఫయౌ చకీఴరజో భూడడుగులు ద్ానభుచ఼ేటకై జలభున఼ ధాయగహ
నుత మగహనే లహభన఼డు ఇేంతిేంతీై, తానిేంతీై, బూనభ ేంత్రహళభులన఼ అతికీభుేంచ఼చఽ, తిరవికీభుడీై
ఫరహాాేండాేంత్ షేంఴరజధమయున఼. అుడు ఆమన వరీయేంలో షకలద్ుఴత్లు కనిేంచాయయ. బూభుయే ఆమన
నుహద్ఠభయున఼. ఆకహవభు శియష఼సగహ నయున఼. షఽయుచేంద఼్రలు కన఼నలాయన఼.
తోయోత్ణతితు సవేో లహభనోऽబూద్లహభనః
షయాద్ుఴభమేం యూేం ద్యశమాభాషలెై రబుః
బూనుహద్ః ద్్ుః శియళహేషు చేంద్ారద్ితాు చ చుఴ
లహభన఼డు తిరవికీభుడీైన ష఼ేంద్య, భేంగళ యూభున఼ సరజఴేంవభు (31.89)లో భనోసయభుగహ
ఴరజుేంచినాయయ. లహుఖాునకయో లు ఈ రభాణభున఼ త్యచ఼గహ ఉద్సరజేంచాయయ.
త్షు వికీభతో బూభుమ్ చేంద్ారద్ిత్ు స్హచనాేంత్రే
నబః రకభ
ీ ాణషు నాభిద్ుళే ఴుఴవచత్
షఽయుచేంద఼్రలు భుేంద఼్ కన఼నలగహనయున఼. త్యయలహత్ ఉద్య షభభు, త్యయలహత్ నాభిఴద్ద , త్యయలహత్
మోకహళళఴద్ద గగచరజేంచీన఼.
ఈ విశమేంలో నుత త్న భాగఴత్ేంలోని ఴయున తీలుగులహరజకి ష఼రజచిత్భు..
ఇేంతిేంతీై ఴటుడేంత్యై భరజము తానిేంతీై నభ వీధి ై
నేంతీై తోమద్ భేండలాగీభున కలో ేంతీై రభారహశి ై
నేంతీై చేంద఼్రని కేంత్యై ధ఼రఴుని ై నేంతీై భసరహాటటై
నేంతీై షత్ు ద్ర ననత్ణేండగుచ఼ ఫరహాాేండాేంత్ షేంఴరజధ య.ై
యవి బిేంఫేంఫుభుేం నుహత్రభగు ఛత్రేంఫై శిరగ యత్నమై
వీఴణాలేంకాతియై గఱాబయణమై స్ ఴయుకమ
ే ూయమై
ఛవిభత్కేంకణమై కటటషచయౌ న఼ద్ేంచత్ ఘేంటయై నఽుయ
రఴయేంఫై ద్ఠ మై ఴటుడు తా ఫరహాాేండభున్ నిేండుచగన్.
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156. అమోఘః
ఆమన రతికహయుభు విళేఴేంచి కహయణముకో భు. ఴుయధభు కహద఼్. యభాయచభు ఉననద్ి.

ఒేం అమోఘామ నభః
ఈ నాభభు రేండుభాయయో ఴష఼ోేంద్ి.
12ఴ ళలోకభు. 111ఴ నాభభు. అమోఘః – అమోఘః ుేండరీకహక్షో ఴాశకరహా ఴాాం హకాతిః
17ఴ ళలోకభు. 156ఴ నాభభు. అమోఘః – ఉేేంద్రర లహభనః నుహరేంవుః అమోఘః వుచియూరజిత్ః
మోఘభు అనగహ ఴుయచభు. (మోఘమ్ నియయధకమ్ – అభయకరవభు). అమోఘభు అనగహ ఴుయచ భు కహనిద్ి.
అయచఴేంత్మైనద్ి. విళేఴేంచి పయౌేంచ఼నద్ి.
111ఴ నాభభు. అమోఘః – బకుోలకు నివేమభుగహ షత్పలభులు రస్హద్ిేంచ఼లహడు.
156ఴ నాభభు. అమోఘః – ఆమన చువే రతినికి ఏద్ర యభాయచభుేండున఼.
శ్రీ బటుిలు లహభనాఴతాయయేంగహ త్భ లహుఖున఼ కొనస్హగజేంచాయయ - న మోఘమ్ చుఴి త్
 మ్ మషు షః
అమోఘః. ఆమన కహయుభు ఏద్ీ ఴుయధభు కహద఼్.
ఫలేవే లహషఴస్హు కాతారీచ కయణాత్భమ్
భానాతత్ రభాఴతాా ద్మోఘః రజకర
ీ ో త్
జ ః
ఫద్ధ వత్ణరఴుల ైన ఫయౌచకీఴరజో, భరజము ద్ులేేంద఼్రల కరరజకలన఼ కేస్హరజ తరహేడు కహఫటటి అమోఘమైన
భశభ కలలహడు అని చీఫడుచ఼ననలహడు. శ్రీభహావిశణుఴు లహభన఼డీై ఫయౌని మాచిేంచి,
రేండడుగులతో ఫరహాాేండభున఼ కొయౌచినేంద఼్న ఇేంద఼్రనకు తిరజగజ రహజుభు లభిేంచీన఼. భూడఴ అడుగు ఫయౌ
త్లై మో, నుహతాళభునకు తరరకికలేవనేంద఼్ఴలన, ఫయౌకి భహాబకుోడనే గౌయఴభు లభిేంచీన఼. మజఞ భులో
ఫయౌ షభరజేంచిన సవిష఼సన఼ షకల ద్ుఴత్లున఼ వాకరజేంచిరజ. ఫయౌకి భన఼ఴు ద్వి లభిేంచిేంద్ి. కన఼క
బగలహన఼ని కహయుభులు ఏవీ ఴుయధభు కహలేద఼్.

157. వుచిః
యభ నుహఴనభూరజో. ఏ విధమైన ద్ర శ భాయౌనుభులున఼ అేంటనిలహడు.

ఒేం వుచయే నభః
ఈ నాభభు రేండుభాయయో ఴష఼ోేంద్ి.
17ఴ ళలోకభు. 157ఴ నాభభు. వుచిః – ఉేేంద్రర లహభనః నుహరేంవుయమోఘః వుచియూరజిత్ః
27ఴ ళలోకభు. 252ఴ నాభభు. వుచిః – అషేంఖేుయో అరమేమాతాా విశిశి ః శిశి కాత్ వుచిః
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వుచమతి ఇతి వుచిః – వుబరయచ఼లహడు. యభ విత్ణరడు. కయా రభాఴభులు యభాత్ాకు ఴరజోేంచఴు.
షామేంకాతో కహరేశణ మతికేంచిత్్రత్ణుకిమ
ీ ామ్
అనేక్షవచ తో యోऽస్ వుచిస్హసాద్ధ యాద్ర భన఼ః
షామేంగహ తాన఼ భానఴులకు ఉకహయేం చుస్ో హడు కహని లహరజన఼ేంచి ఏ విధమైన రతిపలానీన ఆశిేంచడు
కన఼క అమన విత్ణరడు. భరజము త్నన఼ షారజేంచులహరజని విత్ణరలుగహ చువేలహడు.
శ్రీభహావిశణుఴు ‘వితారణాేం చ విత్రమ్’. అేంతు కహద఼్. ఆమనన఼ ధాునిేంచి, ూజేంచ఼లహరజ నుహభులు
టాేంచలగున఼. లహయయన఼ విత్ణరలగుద఼్యయ. బగఴేంత్ణడు ధయా షాయూుడీైనేంద఼్న, వుద్ధ షత్ా
షాయూుడీైనేంద఼్న, బగఴేంత్ణనికి షేంఫేంధిేంచిన ద్ుద్ిమున఼ అవిత్రభు కహద఼్. ఫయౌని అణచి, ఇేంద఼్రనికి
షహామడనేంద఼్న ఆమన క్షనుహతి అనిేంచఴచ఼ేన఼. కహని ఫయౌకి భరజేంత్ రయోజనభు నగూడీన఼.
శ్రీభనానరహమణుడు ఫయౌకి ద్ాాయనుహలకుడయున఼.
వుద్ధ మ్ అనుహవిద్ధ మ్ – ఈళహలహళలునిశత్ణ
ో .
అషయశవే భహాన్ వుచిః
బగఴేంత్ణని విత్రత్న఼ భరజేంత్ వివద్ీకరజషో ఽ శ్రీ షత్ుద్ుఴ లహవశిగహయయఇలా చీనుహయయ – షాఴిలోని స్ ేంద్యు
భాధ఼యుభులు బగఴేంత్ణని వుచిత్ాభున఼ చాటటచీుచ఼ననవి. ూఴులు, తాఴులు, వలయేయయలు,
లోగహలులు బగఴేంత్ణని గుణగహనభు చుముచ఼, భనస్హ లహచా కయాణా విత్రభుగహ న఼ేండఴల నని
ఫో ధిేంచ఼చ఼ననవి.

158. ఊరజిత్ః
అనేంత్ వకిో స్హభయధా షేంన఼నడు.

ఒేం ఊరజితామ నభః
‘ఊరహి’ అనగహ ఫలభు. ఇద్ి బగఴేంత్ణని శడుోణభులలో కటట. ద఼్శి శిక్షణ, శిశి యక్షణ, య్లాభాత్రభుగ షకల
బుఴనభుల భాయభున఼ ఴశేంచ఼ట ఴేంటట ఆమన య్లలన఼ షారజషో ఽ , ఆమన ఫలభున఼ అయచేం
చుష఼కరఴడానికికి భనేం రమతినేంచఴచ఼ేన఼. అమన అనేంత్ ఫలషేంన఼నడు. అేంతు కహద఼్. షకల
బూత్భులలోని ఫల లెైబఴభులు కూడ బగఴేంత్ణనిఴలో నే కలుగుచ఼ననవి.
మద్ుద్ిాబూతి భత్సత్ాేం శ్రీభద్ఽరజిత్మేఴలహ
త్త్ో ద్ులహగచఛ త్ాేం భభ తుజోేంవ షేంబఴమ్ – గీత్ 10.41
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విబూతిముకో మైన, అనగహ ఐవాయు ముకో భు, కహేంతిముకో భు, వకిోముకో భు ఐన ఴష఼ోఴు ఏద్ీైనా నా
తుజష఼సయొకక అేంవభున఼ేండయే కయౌగజనద్ిగహ తీయౌవకొన఼భు.
అేంద్రజలోని ఫలభు బగఴేంత్ణనిఴలో నే కలుగుచ఼ననద్ి. కుక భేంత్రభులద్ాారహ ూరీాకులు ఫలానిన
కరరహయయ.
ఊరహిద్ుతామ్ అఴస్త ుజస్హేం తాామ్ ఫా స్త భభద్ామ కమ్ వత్కీతో – ఋగేాద్భు 8.36.3
ఊరహి నాషా షభుాం త ద్ిద్శ
ు న – ఋగేాద్భు 3.3.7
ఊయో స్హుేంగజయషఽుయుభరద్ా ఊయిమ్ భయ ద్ుశ – మజురేాద్భు 4.15
ఫలభవ ఫలమ్ భయ ద్ుశ – మజురేాద్భు 19.9
ఊరగి ఫలమ్ ష ఒజో భ ఆగన్ – అధయాణ లేద్భు 18.4.53
ఒజోऽవ షసో ऽవ ఫలభవ భారऽజోవ

159. అతేంద్రః
ఇేంద఼్రనికేంటె అధికుడు

ఒేం అతేంద్ారమ నభః
శ్రీభహావిశణుఴు ద్ుఴత్లకున఼, ద్ుఴత్ల నుహలకునకున఼ యక్షకుడు. ఆమన కాఴలో నే ఇేంద఼్రనికి ఆ లెైబఴభు
నుహరో ేంచీన఼.
శ్రీకైఴలు స్హయధిన఼ేండ – ఇేంద఼్రనికి త్భుాడు అయటటకీ ఐవాయుభులో అత్నిని భుేంచినలహడు.
శ్రీ చినామానేంద్ – లేద్ాేంత్యభుగహ ఇేంద఼్రడు ఇేంద్ిమ
ర భులకు. భనష఼కు, ఫుద్ిధకి రతక. భనష఼సనకు
ఆధాయభు ఆత్ా. అనిన ఆత్ాలకున఼ ఆధాయభు యభాత్ణాడు. అతేంద్ిమ
ర ుడు.

160. షేంగీసః
- ష఼లబభుగహ, కేఴలభు బకిోఴలో నే, నుొ ేంద్నగులహడు (అేంద఼్ఫాటులో ఉేండులహడు).
- రళమ కహలభున షభషో భున఼ త్నమేంద఼్ చుయయేకొన఼లహడు.
- షభషో భున఼ కయౌ త్న అధీనభులో ఉేంచ఼కొననలహడు.

ఒేం షేంగీహామ నభః
‘షేంగీశేంచ఼ట’ అనగహ కయౌ టుికొన఼ట, ద్గో యకు తవకొన఼ట, షాేంత్భు చువకొన఼ట అనే అరహధలునానయ.
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శ్రీ బటుిల లహుఖు – అథః బకో ః్ అమతునన షేంగీసమతి ఇతి షేంగీసః. ద్ద గహ వీభ లేకుేండా, అేంటే కేఴలేం
బకిో కయౌగజముేండడేం ద్ాారహ, బకుోలకు ఆ లెైకుేంఠలహష఼డు అేంద఼్ఫాటులో ఉేంటాడు. బకిో యోగభునకు వీభ
లేద఼్. ఖయయే లేద఼్. కహని ఆ జగనానధ఼ని అేంద్ిుచ఼ేకొనఴచ఼ేన఼.
శ్రీ వేంకయయల లహుఖు – షరేాాం హమ్ షేంసాత్ రతి షేంహారహత్ షేంగీసః. రళమకహలభున షభషో భున఼ ఆ
విళేావాయయడు త్నమేంద఼్ వియ్నభు చువకొన఼న఼ (షేంగీశేంచ఼న఼.)
శ్రీ చినామానేంద్ – బగఴేంత్ణడు జగత్ణ
ో నేంత్టటని కయౌ ముేంచ఼న఼. కన఼క ఆమన షేంగీసృడు.
శ్రీ షత్ుద్ులో లహవశి – షభ-గీస-షేంగీసః – షకల బూత్భుల అేంత్వచత్భగు ఆత్ా బగఴత్సవయూమే. ఆ
యభాత్ణాడు అనినేంటట అేంత్రహత్ాయైనేంద఼్న, అనినేంటటని కయౌ టుికొనేద్ి ఆమనే. (ూలద్ేండలో ద్ాయేం
ఴల షకల జీఴులేంద్యౌ ఆత్ా కకటే). అనినేంటటని కయౌనేంద఼్న ఆమన షేంగీసృడు.

161. షయో ః
త్నన఼ తానే షాజేంచ఼కొని, త్నన఼ేండ షభషో భున఼ షాజేంచినలహడు.

ఒేం షరహోమ నభః
షాజతి ఇతి షయో ః – షాఴిేంచ఼లహడు ‘షయో ః’. ‘షాజ్’ అనే ధాత్ణఴున఼ేండ ఈ నాభభున఼ విఴరజేంచఴచ఼ేన఼.
వచతి, రళమ కహయుభులకు భుేంద఼్గహ షాఴి కహయుభు జరజగజనద్ి. షాఴిమేంత్ము ఆమన యూమే.
ఫరహాాద్ిబుః షాజుతుమః షయో ః త్ేం రజచక్షతు – ఫరహాాద్ి ద్ుఴత్లన఼ ఉద్ధ రజేంచడానికి త్నకు తాన఼గహ
షాజేంఫడులహడు.
గీతా- త్త్ా విలేచనీ లహుఖు న఼ేండ (ేండత్ జమద్మాల్ గగమేంద్కహ యచన)–
భీశా తాభసృడు ఇటో నెన఼ – లహష఼ద్ుఴ బగలహన఼డు ద్ుఴద్ుఴుడు. షయాళేశ
ీ ి ణడు. ఆమనయే ధయాభు.
ధయాజుఞ డు. ఴయద఼్డు. షయాభనోయథభులన఼ ఈడుయయేలహడు. అత్డు కయో , కయా, షామేంరబుఴు. బూత్
బవిశుత్ ఴయో భానభులన఼, షేంధులన఼, ద్ివలన఼, ఆకహవభున఼, అనిన నిమభభులన఼ ఈ జనాయదన఼డు
షాజేంచీన఼. భహాత్ణాడున఼, ళహవాత్ణడున఼ ఐన ఈ రబులే ఋశణలన఼, త్ష఼సలన఼, జగత్సాఴిని చుము
రజాతిని షాఴిేంచీన఼. నుహరణులేంద్రజకిని అగీజుడీైన షేంకయేణుని కూడ ఇత్డు షాఴిేంచీన఼. లోకభులు
ఆద్ిళేశణని ‘అనేంత్ణడు’ అని లుచ఼న఼. యాత్భులతో షహా ాథ్ిాని ధరజేంచ఼ ఆద్ిళేశణడు కూడ
ఈమనన఼ేండయే ఉత్న఼నడాయన఼. ఈమనయే లహరహస, నావేంస, లహభనాద్ి అఴతాయభులు ద్ాల ేన఼.
అేంద్రజకిని త్యౌో ము, త్ేండమ
ర ు ఇత్డు. ఈమనకేంటె ళేశ
ీ ి ణడు భరజయొకడు లేడు. ఇత్డు కేవఴుడు. యభ
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తుజఃషాయూుడు. అేంద్రజకిని తాభసృడు. భున఼లు ఈమనన఼ సాఴకేవుడు అని యౌచీద్యయ. ఇత్డు
ఆచాయయుడు. త్ాద్ుఴుడు. గుయయడు. ఈ శ్రీకాశణుని అన఼గీసభునకు నుహత్ణరడీైనలహనికి అక్షమలోకనుహరో
కలుగున఼. బగలహన఼డీైన ఈ కేవఴుని బమగీషో ఼డు వయణునుొ ేంద్ి, ఈమనన఼ ష఼ోతిేంచినచగ అత్డు
బమవిభుకుోడీై యభ ష఼ఖభున఼ నుొ ేంద఼్న఼. శ్రీకాశు బగలహన఼ని వయణు నుొ ేంద్ినలహయయ మోసనుహవభులలో
చికుకకొనయయ. భహాబమభు (షేంకటభు)నకు గురజయైనలహరజని కూడ బగలహన఼డీైన జనాయదన఼డు
అన఼క్షణభూ కహనుహడుచ఼ేండున఼.
యే చ కాశు ేం రద్ుేంతు తు న భుసుేంతి భానలహః
బయే భసతి భగహనేంవే నుహతి నిత్ుేం జనాయదన – భహాభాయత్భు. భీశా యాభు. 67/24

162. ధాతాతాా
- షకల జీలహత్ాలకున఼ ఆధాయమైనటటిలహడు (ధరజేంచ఼లహడు).
- శడాభఴ వికహయభులు లేనిలహడు.

ఒేం ధాతాత్ానే నభః
ధాత్ః ఆతాా యేన షః ధాతాతాా – అనిన ఆత్ాలన఼ ధరజేంచి (చుటటి) ముననలహడు. జనన, భయణ, కహభ,
కరీధాద్ి వికహయభులకు అతత్భుగ ఴరజోలో ు షరహాేంత్రహుభు.

163. నిమభః
ళహషన కయో . నిమభభులనేయయచి, నిమేంతిరేంచి, నడులహడు.

ఒేం నిమభామ నభః
17ఴ ళలోకభు. 163ఴ నాభభు. ‘నిమభః’ – అతేంద్రః షేంగీసః షరగో ధాతాతాా నిమమో మభ:
92ఴ ళలోకభు. 869ఴ నాభభు. ‘నిమభః’ లేద్ా ‘అనిమభః’ – ‘అరహజత్ః షయాషసో నిమేంతా నిమమో
మభః’ లేద్ా ‘అరహజత్ః షయాషసో నిమేంతాऽనిమమోऽమభః’
నిమభుతు జగద్ుున నిమభః ష ఉద్ీరత్
జ ః – ఎనిచుత్ జగత్ణ
ో అేంతా నిమభుేంఫడుత్ణేంద్ర ఆమన
నిమభుడు. నిమభతి ఇతి నిమభః – నిమభభులనగహ విధివిధానభులు. ఇేంద఼్కు ధాత్ణలెైన
‘మమ్’కు రేండు అరహచలునానయ.
మమ్ – ఉయమే – యులేక్షేంచ఼ట, ని చుయేంచ఼ట.
మమ్ – రజలేశణే – చ఼టుిభుటుిట, అధీనభులోన఼ేంచ఼కొన఼ట.
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అనినేంటటని షాఴిేంచినలహడు బగలహన఼డు షామభుగహ అనిన బూత్భులేంద఼్న఼ ఆత్ాస్హక్షయై మునానడు.
కన఼క అేంద్రజని నిమేంతిరేంచ఼ట ఆమనకే స్హధుభు. ఆమన ళహషనభునకు లోఫడయే ేంచబూత్భులు,
షఽయుచేంద్ారద్ి ద్ుఴత్లు ఴరజోేంచ఼న఼.

164. మభః
రజనుహయౌేంచ఼లహడు. షభషో భున఼ ఴవభు కహవిేంచ఼కొననలహడు.

ఒేం మభామ నభః
17ఴ ళలోకేంలోని 163, 164 నాభభులు. నిమభః, మభః – అతేంద్రః షేంగీసః షరగో ధాతాతాా నిమమో మభ:
92ఴ ళలోకేంలోని 869, 870 నాభభులు. నిమభః, మభః లేద్ా అనిమభః, అమభః – ‘అరహజత్ః
షయాషసో నిమేంతా నిమమో మభః’ లేద్ా ‘అరహజత్ః షయాషసో నిమేంతాऽనిమమోऽమభః’
అకేంటకేం చాన఼కూలేం మచేత త్ుఖిలేం మభః – ఈ జగత్ణ
ో న఼ త్న బకుోలకు అన఼కూలేంగహ, అఴరగధాలు
లేకుేండా చువేలహడు.
మచఛతి ఇతి మభః – లేద్ా – మభమతి ఇతి మభః – అేంత్మున఼ శ్రీసరజకి అధీనమై
నుహయౌేంఫడుచ఼ననద్ి. ఆమన షకల బూత్భులేంద఼్న఼ అేంత్వచత్ణడీై లహనిని నుహయౌేంచ఼చ఼ేండున఼. భరజము
షఽయుభేండల భధుఴరజోయై బూభుైని షకల జీఴరహష఼లన఼ నుహయౌేంచ఼న఼. ఇేంద఼్కు వాత్ణలన఼ేండ కుక
ఆధారహలునానయ. ఫాసద్ాయణుకరనిశత్ణ
ో –
3.7.15 – మః షరహాణి బూతాని అేంత్రగ మభమతి.
? – మః ాథ్ీామ్ అేంత్రగ మభమతి
3.7.3 – మః ఆతాానమ్ అేంత్రగ మభమతి
శ్రీ భారహజు రహజారహఴు యచనన఼ేండ –
బకిో, జాఞన, కయా భాయో భులలో ఏ భాయో భున఼ స్హధిేంచ఼చ఼ననన఼ మభ, నిమభభులు అత్ుేంత్
రధానభులు.
మభభులు అనగహ
1. అశేంష (ఏ నుహరణికిని శేంష చుమకుేండుట)
2. షత్ుభు (నిజభు లుకుట)
3. అవేో మభు (ద్ ేంగత్నభు చుమకుేండుట)
4. ఫరసాచయుభు (ఇేంద్ిమ
ర
నిగీసభు)

17 ఴ ళలోకభు - 10 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనాభ స్తో త్రభు - విఴయణ

5. అషేంగీసభు (ఇత్యయలన఼ేండ వాకరజేంకుేండుట)
నిమభభులు అనగహ
1. షేంతోశభు (ష఼ఖ ద఼్ఃఖాద్ి ద్ాేంద్ాభులమేంద఼్ షభత్ాభు)
2. ళౌచభు (వరీయభు, భనష఼సల వుద్ిధ)
3. త్ష఼స (ళహరీరజక, లహచిక, భానవక నిమభభు)
4. స్హాధాుమభు (ుణుగీేంథ ఠనభు)
5. ఈవాయ రణిధానభు (బగఴేంత్ణని వయణాగతి)
ఈ ద్వవిధ గుణభుల అన఼ాం హినభు చుత్ భానఴుడు భహాత్ణాడగున఼. కహఴుననే ఈ షో ఴరహజభులో వీనికి
ఎకుకఴ నుహరధానుభూమఫడీన఼.

(1) శ్రీ నయవేంసన్ కాశు భాచారజ ఆేంగో యచనకు ఇద్ి తీలుగు అన఼లహద్భు.
(2) బగఴద్ీో త్ ళలోకభుల తాత్యుభు గీతారస్, గగయఖూర్ రచ఼యణన఼ేండ.

17 ఴ ళలోకభు - 11 ఴ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ

లేద్య ో లద్
ై ోః శద్ాయోగీ వీయవే భాధలో భధః |
అతీంద్రయో
ర
భవేభాయో భషో త్ాసషో భవేఫఱః || (18)

165. లేద్ోః
- త్ియౌవహకొన ఫడులసడు (లేద్త్
ర ణమ్ ఴకోః లేద్ోః)
- త్ియౌవహకొన ద్గినలసడు (లేద్నాయహత్ాాత్ లేద్ోః, లేద్త్
ర ణమ్ యోగ్ోః ఇతి లేద్ోః)

ఒీం లేద్ాోమ నభః
భుభుక్షుళుఱు, జ్ఞానఱు, త్ాశఱు ఆ యఫరషమభున త్ియౌవహకొనటకే శద్ా రమతినీంచద్యు. అన్నన
జ్, త్, కయమ, విద్ాోద్ఱ ద్ాారసన త్ియౌమఫడునద్ర ఆ యఫరషమమే.
కైళఱో 22 – లేద్ిైయనేకై యషమేళ లేద్ోః – అన్నన లేద్భుఱళఱో న త్ియౌవహకొనద్గినద్ర నేనే.
వౄీభవేవివణులే యభశత్ోభు. ఇద్ర త్ియౌవహకొనన త్యులసత్ త్కూినవి అన్ననమున త్ియౌవహనటలో . అన్న
వౄీ చినమమానీంద్ విళరిీంచాయు.
జ్యోతివసభహ త్జ్యయోతిః త్భశః యభుచోత్ీ
జ్ఞానీం జ్ేామీం జ్ఞానగ్భోీం షఽద్ర శయాశో విఴహి త్మ్ – గీత్ 13.17
ఆ యఫరషమ అన్నన జ్యోత్ణఱకున జ్యోతి (యీంజ్యోతి). భామాతత్ణడున, జ్ఞాన శాయూుడున,
త్ియౌవహకొనద్గినలసడున, త్త్ాజ్ఞానభుద్ాారస ప్సరుోడున అత్డీ. శయాప్సరణుఱ షఽద్మభుఱమీంద్
విళేవభుగస ఉీండులసడున అత్డీ.
శయాశోచాషీం షఽద్రశన్ననవివతో భత్ో ః శమఽతిర్ జ్ఞానభప్త షనీం చ
లేద్ఴ
ిై చ శరాై యషమేళ లేద్య ో లేద్ానో కఽద్ీాద్విద్ీళ చాషమ్ – గీత్ 15.15
18ళ ళలోకభు - 1 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ

శభశో ప్సరణుఱ షఽద్మభుఱఱో అీంత్రసోభుగస ఉననలసడన నేనే. నానీండుయే శమఽతి, జ్ఞానభు,
అప్త షనభు (శీంద్ీషభున త్ొఱగిీంచట) కఱుగ్ుచననవి. లేద్భుఱద్ాారస త్ియౌవహకొనద్గినలసడన నేనే.
లేద్ాీంత్కయో న, లేద్జ్ఞాడన కూడ నేనే.

166. లద్
ై ోః
- విద్ోఱన్ననమున త్ియౌవహనలసడు. శయాజ్ఞాడు.
- జ్నన భయణ చకీభునీండు త్న బకుోఱన భుకుోఱుగస చీమడీం త్ియౌవహనలసడు.

ఒీం లద్
ై ాోమ నభః
‘విద్ో’ నరిగినలసడు లైద్ోడు. వౄీభవేవివణులే అనాద్రగసననన విద్ోఱన్ననీంటిన్న త్ియౌవహనలసడు. విఴాభునకు,
విఴాభుఱోన్న శకఱ విద్ాోజ్ఞానభుఱకు శఽఴహోకయో ఆమనే. ఆమన కరక ఱేన్న విద్ో ఱేద్. అీంత్ీకసద్.
లేరళారికూ అన్నన విద్ోఱు త్ియౌమళు. అమనొకిడీ శకఱశఽఴహోవిద్ో నరిగిన లైద్ోడు.
విళసాన్న ద్ీళ లసమునాన్న విద్ాాన్ – మజ్ఞరేాద్భు 7.43
ఈఴాయః శయావిద్ాోనామ్ – త్ిైత్ోరీమాయణోకభు 10.21
ఆమన శయావిద్ో. భవేవిద్ో. విద్ీోఴాయుడు. లేద్విద్డు. లేద్లేద్ోడు. లైద్ోడు. వుక్షుఱఱోన,
కూభు
ీ కీటకసద్ఱఱోన కూడ భనభు గ్భన్నీంచీ ఫుద్రధ, జ్ఞానభు భనకు శయాద్ా బగ్ళీంత్ణన్న
శయాజ్ా త్ాభున, శరసాీంత్రసోభుత్ాభున శ఼చిీంచన. ఆమన ద్వేళయే భనకు యభాయథభు.
లేద్త్
ర ాణాీం బలసఖ్ోశో గ్ద్నో విన్నళరిోనీమ్
విద్ాోభధీత్ీ లేద్తి
ీ యో లద్
ై ోః శ భుద్ాషఽత్ః
త్నన ఉప్సవహీంచీలసరిన్న బళఫీంధాఱనీండు విభుకుోఱుగస చీవహ, విద్ోన (జ్ఞానాన్నన) త్ియౌమజ్ేములసడు.
వౄీ బటటోఱ రత్ీోక శ఼చన – వౄీషరియే భన ప్సభుఱన షరిీంచి, కయమఫీంధభుఱన త్ొఱగిీంచి,
జ్ననభయణ చకీభునీండు భుకూోన్న రవెసద్రీంచ విద్ోనరిగినలసడు. కనక లైద్ోడు. జ్గ్ద్
ు యుళు.
లైద్ోడు అనగస ‘డాకోర్’ అన్న వెసభానాోయథభు. ఈ అయథభుఱో కూడ లసోఖ్ాోనకయో ఱు ుయువత త్ో భున్న
కీరో ీంి చినాయు. (‘భివక్’ అనే నాభభు కూడ త్యులసత్ ళశోీంద్ర.)
వౄీ చినమమానీంద్ – అషీంకసయభు, భామ, అజ్ఞానభు అనే లసోధఱత్ో ఫాధడుత్ణనన ఱోకభుఱన
ఫాగ్ుచీమగ్యౌగిన లైద్ోడు ఆమన. ఇద్ీ అయథ భుఱో వౄీ బటటోఱు చ఼హన రభాణభునఫటిో, శకఱ
ప్సభుఱన నవృీంజ్ేమున గ్నక వౄీషరి లైద్ోడు.
మేయు భీంద్య భాత్ోరऽహ ప్సశో కయమణః
18ళ ళలోకభు - 2 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ

కేఴళమ్ లైద్ోమ్ అవెసధో ద్రసాోధరరిళ నఴోతి – వివణుధయమభు 69.110
మేయు యాత్భీంత్టి ప్సభుఱు ప్త ర గైనన శరే, కేఴళున్న అరిచీంచినటో యత్ీ ఆ ప్సభుఱనీన నవృీంచన.
లైద్ోన్న లైద్ోభుళఱన ద్రసాోధఱు త్ొఱగిప్త యనటలో , కేఴలసయచన ళఱన ప్సభుఱు నవృీంచన.
తియులేీంకట యభణుడు కోరి భమేమయౌన కుఱద్ిైళభు. రోగ్భుఱన్ననీంటిన్న అణగిీంచ ద్రలయోవధభు. చిడనీక
ఫరతికూీంచీ వహద్ధభీంత్రభు. కోరికఱు ళరిషీంచ కసఱమేఘభు.

167. శద్ాయోగీ
- బకుోఱటో ఎఱో ుడు జ్ఞగ్యూకుడిై అీంద్ఫాటటఱో ఉీండులసడు.
- శయా లసోహయై విఴాభున అవిచిిననభుగస న్నఱుులసడు.
- శద్ా ధయమభారసునళరిో యైనలసడు.
- యోగ్చిీంత్నఱో న్నభగ్ునడిైన శచిచద్ానీంద్ శాయూుడు.
- ఎఱో ుడు శభత్ా ఫాళన కయౌగినలసడు.

ఒీం శద్ాయోగినే నభః
వౄీ బటటోఱ లసోఖ్ో – బగ్లసనడు బకుోఱటో శద్ా జ్ఞగ్ఽత్ణడిై ముీండున. అీంద్రిఱోన అీంత్రసోభుయై
లఱుగ ీంద్చీండున. కనక భనమెుడు ూజీంచినా, ఴయణు కోరినా, శమరిీంచినా ఆమన భనకు
అీంద్ఫాటటఱోనీండు భనఱన ఫరర చన. రసలే ఈఴాయ! కసళలే ళయద్! శీంయక్ుీంచ బద్ారత్మకస! అన్న
గ్జ్ేీంద్రడు ఴయణు లేడగ్నే అనన రశననీండు శీంయీంభియై
వహరక
ి ీంూ జ్డు, ఴీంఖ్ చకీ ముగ్భుీం జ్ేద్య య శీంధరీండీ
రిలసయీంఫున జీయ డబరగ్తిీం ఫన్ననీం డాకరిుకసీం
త్య ధభుమఱో భు జ్కి నొత్ోడు విలసద్ ప్త ర తిథ త్ వౄీ కుచో
రిచఱ
ీ ాీంచఱమెైన వీడడు గ్జ్ ప్సరణాళనోత్ాసశియై.
వౄీ శత్ోద్ీలో లసవహవి భూడు విధాఱుగస ఈ నాభభున విళరిీంచాయు –
శత్ః అయోగీ, శద్ాయోగీ, శద్ా అయోగీ
‘శత్స్’ అనగస శభభాళభు. ‘అముజ్’ అనగస కఱుుట, శీంధాన్నీంచట. ఈ నాభభునకు
భూఱధాత్ణళుఱు కూడా ఫషృవిధభుఱుగస ఉత్ననభుఱు.
ముగి – ళయయనే – ళరియీంచట, ళద్యౌలేముట
ముజ్ – శభాధౌ – భనశసన కేీంద్ీక
ర రిీంచట
ముజ్ – యోగే – కఱుుట, ఐకోభగ్ుట
18ళ ళలోకభు - 3 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ

ముజ్ – శీంమభనే – జ్త్ చీముట
శత్ః అయోగీ శద్ాయోగీ – బగ్ళీంత్ణడు శయాలసోహయై ఱోకభుఱన కయౌహముీంచన. శద్ిళ
ై యోజ్మతి
శీంమభమతి విళసాన్ ఱోకసన్ శ శద్ాయోగీ – బగ్ళీంత్ణడు ఇీంద్ కఱడు అీంద్ ఱేడన్న శీంద్ీషభు
ళఱద్. చకూీ శరోాగ్త్ణడు. ఎీంద్ిీంద్ లద్కూ చ఼చిన అీంద్ీంద్ీ కఱడు.
శత్ోభు, ధయమభు కసన్నలసన్నన్న అన్ననీంటిన్న త్ోజీంచినీంద్న వౄీషరి ‘శద్ాయోగి’ మగ్ున. శత్ోప్సఱనకు,
ధయమ యక్షణకు ఆమన శద్ా అళత్రిీంచి శజ్య నఱన కసచచీండున.
ఎఱో ుడు ఆమన యోగ్భూరిోయై (శభత్ా భాళన కయౌగి) ఉననీంద్న ఆమన ‘శద్ాయోగి’.
శచిచద్ానీంద్ూయు యఫరషమభు. వుద్ధ శత్ాభూరిో. రసగ్ద్ీావయశిత్ణడు. జ్ఞానానీంద్భముడు. శద్ాయోగ్ః
అశో అవహో ఇతి త్మ్ శద్ాయోగినమ్, శద్ా యోగ్వౄఱమ్ శాభాళ ధరసమణమ్ లస.
ధయమచకీభు యచయత్ (ేయు త్ియౌమద్) లసోఖ్ాోనభు రకసయభు రజ్ఱు భూడువిధభుఱ ైన జీళనభు
గ్డుుచీంద్యు. రోగి, భోగి, యోగి. వీన్నఱో ఇీంద్రమ
ర భుఱన న్నగ్ీశిీంచి, ఇీంద్రమ
ర
వెౌఖ్ోభుఱన
రిత్ోజీంచి, యభ ుయువణన్న యీంధాభభుై ద్ఽఴహో న్నఱుు జీళనామయు భు యోగ్భు. ఈ భాయు ీంఱో
ఆరోగ్ోభు, ఆనీంద్భు, మోక్షభు ఱభివెసోయ. అటిో భారసునళయుోఱు శద్ాయోగియైన యభాత్ణమన్నైననే
భనశ న్నఱుుకొీంద్యు.

168. వీయవే
ఫఱళీంత్ణఱగ్ు ద్వణోఱన నాఴనభు చీములసడు.

ఒీం వీయఘ్నన నభః
ఈ నాభభు 168, 747, 927ళ నాభభుఱుగస భూడుభాయుో ళశోీంద్ర.
18ళ ళలోకభు. 168ళ నాభభు. వీయవే - లేద్య ో లద్
ై ోః శద్ాయోగీ వీయవే భాధలో భధః
79ళ ళలోకభు. 747ళ నాభభు. వీయవే - వీయవే వివభః వూనోో ఘఽత్ావౄయచఱఴచఱః
99ళ ళలోకభు. 927ళ నాభభు. వీయవే - వీయవే యక్షణః శీంత్ో జీళనః యోళవహథత్ః
రిత్ారణామ వెసధ఼నామ్, వినాళసమ చ ద్విఽత్ామ్, ధయమ శీంవెసథనారసథమ – త్ాన ముగ్ ముగ్భున
శీంబవిీంత్ణనన్న వౄీకఽవు బగ్లసనడు గీత్ోద్ీఴభున వఱవిచిచన. వీయుడిైనలసడు త్న ఴకూోన్న
అధయమకసయోభునకు విన్నయోగిీంచిన యడఱ బగ్ళీంత్ణడు లసన్నన్న అీంత్భృీంద్రీంచట త్థ్ోభు. కుి
ళయభుఱు ప్ ీంద్రనన, అశభాన ఫఱ రసకీభభుఱు కయౌగినన లసన్నకూ నాఴనభు త్ద్.
శియణోకవృుడు, రసళణుడు, కీంశడు వీయుఱ ైనన లసరికూ వౄీషరి చీత్ భయణభు త్ఱేద్.
18ళ ళలోకభు - 4 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ

వౄీ బటటోఱ లసోఖ్ో రకసయభు ఇకిడ ‘వీయ’ అనే ద్భు ‘కుకయో వూయు’ఱకు ళరిోీంచన. అటిో కుకయో లసద్ఱు
బగ్ళీంత్ణడు ఱేడన్నయో, త్ామే ద్ీళులళభన్నయో, భర క విధభుగసనో లసద్రీంచి బకుోఱన డత్ోరళ
టిోీంత్ణయు. లసరి రళోన గ్ురిీంచి బగ్ళద్ీు త్ 16ళ అద్ాోమభు (ద్ిైలసశయ శీంద్రాభాగ్ యోగ్భు) నీంద్ 8
నీండు 19ళ ళలోకభు ళయకు చిఫడునద్ర – అఱాీంటి కుకరసో లసద్ఱు అశయ శాభాళభు కఱలసయు.
ద్ీంబభు, ద్యభు, భద్భుచీ భత్ణ
ో ఱ ై, వివమ భోగ్ రసమణుఱ ై ముీంద్యు. భుథ్ాో వహద్ధ ాీంత్భుఱన
ఆఴీయీంచి బరవో సచాయుఱ ై ళరిోీంచిద్యు. లసయు ఇత్యుఱన న్నద్రీంచచ, త్భ ఴరీయభుఱ మీంద్న, ఇత్యుఱ
ఴరీయభుఱీంద్న అీంత్రసోభుగస ననన ుయువత త్ో భున్న ద్ీాఴహీంచచీంద్యు. అటిో ‘వీయు’ఱన
నవృీంజ్ేములసడగ్ుటల వౄీషరిన్న వీయఘునడు అన్న నతిీంనగ్ున.
వౄీ కైళఱో వెసయధర నీండు – శా ధాోన బీంజ్కసన్ వీరసన్ షన్నో మః శత్ణ వీయవే – త్న ధాోనాన్నన చిడగ టటో
వీయుఱన అీంత్భు చీములసడు ‘వీయవే’.

169. భాధళః
- ఫరషమ విద్ోన రవెసద్రీంచలసడు. శకఱ విద్ాో జ్ఞానభుఱకు రబుళు. యభాత్మన గ్ూరిచన జ్ఞానభున
రవెసద్రీంచలసడు.
- భా+ధళః – ఱక్ుమ (భా)కూ బయో యైనలసడు.
- భధవిద్ో ద్ాారస త్ియౌములసడు.
- భౌనభు, ధాోనభు, యోగ్భు ద్ాారస త్ియౌవహకొనఫడులసడు.
- భధళీంఴభు (మాద్ళ ళీంఴభు)నీంద్ జ్న్నమీంచినలసడు.
- త్నకు లేయు రబుళు ఱేన్నలసడు (అీంద్యకు ఆమనే రబుళు)
- భౌనభుగసనీండు, వెసక్ుయైనలసడు.

ఒీం భాధలసమ నభః
శయా కసఱభుఱీంద్ శమరిీంచి త్రిీంచనగ్ు ఈ ుణో నాభభు వౄీవివణుశషశరనాభభుఱో భూడుభాయుఱు
చిఫడునద్ర. (73, 169, 741ళ నాభభుఱు).
8ళ ళలోకభు. 73ళ నాభభు. భాధళః – శియణోగ్రోో బూగ్రోో భాధలో భధశ఼ద్నః
18ళ ళలోకభు. 169ళ నాభభు. భాధళః – లేద్య ో లైద్ోః శద్ాయోగీ వీయవే భాధలో భధః
78ళ ళలోకభు. 741ళ నాభభు. భాధళః – ఱోకఫీంధః ఱోకనాథ్య భాధలో బకో ళత్సఱః
ఈ భూడు శీంద్యోభుఱఱోన భూడు విధభుఱుగస విజ్ఞాఱు భావోభున చిప్సయు. వివిధ అయథభుఱు
73ళ నాభ విళయణఱో చిఫడునవి.
18ళ ళలోకభు - 5 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ

భా విద్ాో చ షరేః ప్త ర కసో త్వెసోః వెసాభూ ధళ శమఽత్ః
త్వెసమనామధళ నాభాऽవెౌ ఫరషమవిద్ాో రద్య భనః
‘భా’ అీంటల రసవిద్ో. ద్ాన్నకూ వెసాభు (ధళుడు) గ్నక ఆమనన భాధళుడు అనానయు.
భౌనాత్ ధాోనాచచ యోగసచచ భాధళః రికర
ీ ో త్
ి ః – భౌన, ధాోన యోగ్భుఱు కఱలసడు భాధళుడు.

170. భధః
- బకుోఱకు త్ీనళఱ , అభఽత్భు ళఱ , అత్ోీంత్ హరమమెైనలసడు.
- భీంగ్లకయభగ్ు జ్ఞానభముడు.

ఒీం భధలే నభః
బకుోఱ షఽద్మభుఱీంద్ బగ్ళద్ాోళన, శమయణ, కీయోనఱు త్ీనళఱ , అభఽత్భుళఱ ఆనీంద్భున
న్నీంున. బకేోభోో ఱఫద విద్ీోభోో శాద్భానత్మా భధః – మోక్షవెసధన కొయకు రసవిద్ోనాఴీయీంచిన
బకుోఱకు భధళుళఱ తిమోగస ఉీండీలసడు భధళు. వౄీషరి ధాోనమే బకుోఱకు భీంద్ాయ భకయీంద్
భాధయోభు. అీంఫుజ్యద్య ద్రళో ప్సద్ాయవిీంద్ చిీంత్నాభఽత్ ప్సన విళేవ భత్ో చిత్ో భునకు ఇత్య
వివమభుఱు వెసయశీనభుఱు. అీంద్ళఱననే ఆఱవాయుఱు, ప్త త్న, అననభమో, త్ాోగ్మో, రసభద్ాశ,
భూరసఫాయ, త్ణఱవద్ాశ ళీంటి బకుోఱు షరినాభ గసనాభఽత్భున యళవృీంచి త్రిీంచాయు.
అమభాత్ామ శరేావసమ్ బూత్ానామ్ భధ – ఫఽషద్ాయణోకోన్నవత్ణ
ో 2.5.14. (నేన అన్నన
బూత్భుఱీంద్న ఆత్మవహథత్ణడనై, భధళునై మునానన)
రిమాఱవాయుగసయు ‘ూచ఼చత్ల్’ఱో – త్ీన్నమల్ ఇన్నమ వహరసన – అన్న బగ్ళీంత్ణన్న రశో తిీంచాయు.
వౄీ శత్ోద్ీలో లసవహవి – ‘భధ’ అనగస జ్ఞానభు అన్న కూడ అయథభు. బగ్ళీంత్ణడు శయా లసోహ, శరసాీంత్రసోభు
యైనీంద్న శయాజ్ఞాడు కూడ. జ్ఞాన ధరేమణ లసోునళమ్ శయామ్ విఴామ్ భనోత్ీ జ్ఞనాతి, త్వెసమత్ శ
భధః. అఱాగే మజ్ఞరేాద్ భీంత్రభు – త్ద్ీంత్యశో శయాశో త్ద్ శయావెసోశో ఫాషోత్ః – ఆమన అన్ననీంటి
ఱోఱన, అన్ననీంటి ఫమటన ఉీండున. కనక ఆమన జ్ఞానభముడు. ఆమనకు త్ియౌమన్నద్ర ఱేద్.
ధయమ చకీ యచయత్ భరిన్నన విళేవసఱన ప్ ీంద్యచాయు – ఆవేయ ద్ాయథభుఱఱో త్ీన వివృవి మెైనద్ర.
యుచికయమెైనద్ర. అీంద్ఱో ళోయథ భయేోద్ర ఏభూ ఱేద్. ద్ాన్నళఱన విరీత్ ఱక్షణభుఱు శీంబవిీంళు.
అద్ీవిధభుగస శకఱ వుబద్ామకభగ్ు రిూయు జ్ఞానానీంద్భముడు భధళు. వౄీభవేవివణుళు.

18ళ ళలోకభు - 6 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ

త్ూభు నయవహీంషద్ాశ కీయోన
నోయూయు గ్ద్ల వౄీరసభున్న ద్ఱచిన నోయూయు గ్ద్ల
ప్సఱు భూగ్డ మేయౌ చకియ – చాఱ మెకూిన ప్త యౌకన ||నోయూయు||
మేయు శభద్ాధీయు జ్గ్ద్ా – ధాయు వౄీ యఘువీయు ద్ఱచిన
కూరిభుత్ో నయవహీంష ద్ాశన్న – జ్ేయు రసభున్న ేయు ద్ఱచిన ||నోయూయు||
బకో రసభద్ాశ కీయోన
వౄీరసభ నీ నాభమేభు యుచిరస - ఒరసభ నీ నాభ మెీంత్ యుచిరస ||వౄీరసభ||
కరిరసజ్ రవేోద్ ధయణి విభీవణుఱ - గసచిన నీనాభ మేభు యుచిరస ||వౄీరసభ||
కద్ళీ ఖ్యూ
య రసద్ర పఱభుఱు కధరకమో - కభమన నీనాభ మేభుయుచిరస ||వౄీరసభ||
నళయశభుఱకనన నళనీత్భు కీంటె - నధరకభౌ నీ నాభ మేభు యుచిరస ||వౄీరసభ||
అీంజ్నాత్నమ షఽత్ిభఱీంఫు నీంద్ - యీంజఱుో నీనాభ మేభు యుచిరస ||వౄీరసభ||
వౄీ శద్ా వృళుడు త్ానేలేల బజయీంచ - వుబయూ నీనాభ మేభు యుచిరస ||వౄీరసభ||
వెసయభు ఱేన్న శీంవెసయభ త్యణభునకు - త్ాయకభు నీనాభ మేభు యుచిరస ||వౄీరసభ||
ఴయణనన జ్నఱన శయగ్ున యక్ుీంచ - బియుద్గ్ఱుు నీనాభ మేభు యుచిరస ||వౄీరసభ||
త్ణీంఫుయు నాయద్ఱు డీంఫుభూయగ్ – గసనీంఫు చీవడు నీనాభ మేభు యుచిరస ||వౄీరసభ||
అయమ బద్ారచఱ వౄీరసభద్ాశన్న - ఏయౌన నీనాభ మేభు యుచిరస ||వౄీరసభ||

171. అతీంద్రమ
ర ః
ఇీంద్రమ
ర భుఱకు అీంద్న్నలసడు. ఇీంద్రమ
ర భుఱ ద్ాారస త్ియౌవహకొనఫడ జ్ఞఱన్నలసడు.

ఒీం అతీంద్రమ
ర ామ నభః
జ్ఞానోకయణలసరత్ భతికసీనోో షోతీంద్రమ
ర ః – ఇీంద్రమ
ర ాఱకు కన్నహీంచన్నలసడు.
ఇీంద్రమ
ర ాణి అతికసీీంత్ః అతీంద్రమ
ర ః – ఇీంద్రమ
ర ాఱన అతికీభుీంచినలసడు.
భనకు ఏవివమభునైనా త్ియౌవహకొనడాన్నకూ కనఱు, భుకుి, చిళుఱు, శయశ ళీంటి ఇీంద్రరమభుఱే
వెసధనభుఱు. కసన్న ఏద్యనా ఆకసయభు, యీంగ్ు, లసశన ళీంటి గ్ుణభుఱు కయౌగినలసన్ననే ఇీంద్రమ
ర భుఱ
ద్ాారస త్ియౌవహకొనగ్ఱభు. అఱాగే భనశకు (ఫుద్రధకూ) త్ియౌవహన క వివమభు ద్ాారస భర క వివమభున
త్ియౌవహకొనడాన్నకూ రమతినీంచళచచన. కసన్న యభాత్ణమడు మత్ో లసచీ న్నళయో ీంత్ీ అప్సరో భనవెస శష –
లసకుి చీత్ గసన్న, భనశస చీత్ గసన్న టో రసన్నలసడు యమేఴాయుడు. న్నరసకసయ న్నయుుణ యఫరషమభున
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ఇీంద్రమ
ర భుఱద్ాారస త్ియౌవహకొన వెసధోభు కసద్. (విఴాయూ ద్యశనభునకు వెసభానోద్ఽఴహో చాఱద్న్న
అయుయనన్నళీంటి ఆుోన్నకూ ద్రళోద్ఽఴహో నొశగినాడు వౄీకఽవు యభాత్ణమడు.)
ఈళసలసశో ఉన్నవత్ణ
ో ఱోన్న రీండు భీంత్రభుఱు (అనేజ్ద్ీకమ్.. .. , త్ద్ీజ్తి త్నన
ై జ్తి... ..)
యఫరషమభుయొకి అతీంద్రమ
ర , అలసఙ్మమనశ న్నయుుణత్ాభున చిఫుత్ణనానయ.
కఠోన్నవత్ణ
ో 1.3.10 – ఇీంద్రయ
ర ేబోః యషోరసో ... ... అళోకసోత్ ుయువః యః అఴఫద మ్, అశయశమ్, అయూమ్,
అళోమమ్ త్థ్ాయశమ్ న్నత్ోమ్, అగ్ీంధళచచమత్
అత్డు ఴఫద భు ఱేన్నలసడు. శఽవృీం జ్ఞఱన్నలసడు. న్నరసకసయుడు. అవిచిిననడు. న్నత్ోమెైనాడు. గ్ీంధభు
(లసశన) ఱేన్నలసడు.
త్ద్ీజ్తి త్నన
ై జ్తి త్ద఼్
ద రే త్ద్ీంతికే
త్ద్నో యశో శయాశో త్ద్ శయావెసోశో ఫాషోత్ః
అత్డు నడచన, నడళడు. ద఼్యశథడు, శభూశథడున. ఈ శభశో జ్గ్త్ణ
ో నకు ఱోఱ, ఫమట
ఉీండులసడు.
వౄీ చినమమానీంద్ – ఇీంద్రమ
ర భుఱ ద్ాారస బగ్ళీంత్ణన్న గ్ీశిీంఱేభు అన్నయే గసక, ఇీంద్రమ
ర భుఱఱోన్న
గ్ీషణఴకూో, త్ద్ాారస భనకు ఱభిీంచ జ్ఞానభు బగ్ళీంత్ణన్నళఱో నే వెసధోభు. కనన త్నన త్ాన చ఼డఱేద్
(అద్ద భుఱో రతిబిీంఫభున చ఼చన). అఱాగే ఇీంద్రమ
ర భుఱు బగ్ళీంత్ణన్న గ్ీశిీంఱేళు. అీంత్ీ కసద్.
ఇీంద్రమ
ర భుఱు ఫమటనననలసన్నన్న చ఼డగ్ఱళు. కసన్న శయుాఱ షఽద్మ కుషయభుఱీంద్
అీంగ్ువి భాత్ణరడిై మునన శరసాీంత్రసోభున్న ఇీంద్రమ
ర భుఱ ద్ాారస త్ియౌవహకొనట వెసధోభు కసద్.
అతీంద్రమ
ర ు నరీంగ్ుటకు బకూో భాత్రమే ఏకైక భాయు భు. ఆమన లేద్లేద్ోడు. బకుోఱకు
అనబలైకలేద్ోడు.

172. భవేభామః
అధరగ్భుీంజ్ఞఱన్న భామభముడు.

ఒీం భవేభామామ నభః
భామా మవెసో రనాననాీం శరేావసభవహో మోశినీ
భవేభామః శ విజ్ేామః ళశారోు భనయుజ్ాఱః
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త్నన ఴయణు ప్ ీంద్న్నలసరిన్న భామఱో డలేవేలసడు ‘భవేభామః’. ఈ నాభభు అవసోక్షరీభీంత్రభు.
ఉజ్ాఱమెైన పయౌత్ాన్ననశోీంద్ర. ఒీం భవేభామామ నభః.
భామాతత్ా మశో శః భవేభామః – గ ద్యన భామ కఱలసడు.
బకూోత్ో ఴయణాగ్త్ణఱ ై శయాశాభున అరిీంచినలసయు త్ భుగియౌనలసయు ఆ శరోాగ్త్ణన్న కనగ నజ్ఞఱయు
అన్న వౄీబటటోఱు విళరిీంచాయు. ఆ జ్గ్నానధడు అతీంద్రమ
ర ుడు గ్నక ఆమనన త్ియౌవహకొనట ఎళారికూన్న
వెసధోభు కసద్. ఆమన భామన అధరగ్భుీంచ ఎళారి త్యభు కసద్.
ఇకిడ ‘భామ’ అనగస కన్నకటటో అన్నయో, మోశభు అన్నయో, భారీంతి అన్నయో అయథభు తవహకొనకూడద్.
బగ్ళీంత్ణన్న భామ అవెసధాయణ, కసయోకసయణ యూభగ్ు అరసరకఽతి. అద్ోత్మెైన త్త్ాగ్ుణభు. అత్ోీంత్
విచిత్రభు. (జ్నకశో కుఱే జ్ఞత్ా ద్ీళభాయేళ న్నరిమత్ా – ఇకిడ వత్ాద్ీవి ‘ద్ీళభామ’ అన్న చిఫడిన.)
ద్ివీ
ై శయోవస గ్ుణభయవ భభ భామా ద్యత్ోమా
భామేళ రద్ోీంత్ీ భామామేత్ాీం త్యీంతి త్ీ – గీత్ 7.14
నా భామ తిరగ్ుణాత్మకమెైనద్ర. ఇద్ర అధరగ్భుీంచటకు వెసధోభు కసన్నద్ర. కసన్న కేళఱభు న్నయీంత్యభు ననేన
బజీంచలసయు ఈ భామన అధరగ్భుీంచి శీంవెసయ శభుద్రభునీండు ఫమటడగ్ఱయు.
ఴఽత్ణఱనీండు భరికొన్నన ఆధాయభుఱు.
అతి మోషకసరీ భామా భభ – ఴయబ 24.
విద్ాోత్ భాయనమ్ త్ణ భశయఴాయమ్ – ళేాత్ాఴాయ 4.10
త్యులసతి నాభభుఱు ‘భషో త్ాసషః’ నీండు ‘అన్నయుద్ధ ః’ ళయకూ బగ్లసనన్న వసడుుణో రిూయుత్న
కీరో ీంి చీవిగస విళరిీంచాయు.
ఐఴాయోశో చ శయాశో వీయోశో మఴశః వృీమః
జ్ఞాన లర
ై సగ్ో యోళ్చై ళ వణాుీం బగ్ ఇతరిత్ాః
ఐఴాయోభు, వీయోభు, మఴశస, వౄీ, జ్ఞానభు, లైరసగ్ోభు అనేవి వడుుణభుఱు. కొన్నన చోటో జ్ఞానభు, ఴకూో,
ధనభు, ఫఱభు, వీయోభు ఒజ్శస అనేవి వడుుణాఱుగస చిఫడునాయ.

173. భషో త్ాసషః
- గ  ఉత్ాసషభుత్ో కసరసోచయణభు కసవిీంచలసడు.
- అీంత్ణ ఱేన్న శషనభుత్ో జ్గ్త్ణ
ో న బరిీంచలసడు.

ఒీం భషో త్ాసవేమ నభః
18ళ ళలోకభు - 9 ళ ేజీ
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వౄీ బటటోఱ లసోఖ్ో
భషద్త్సషనీం మశో శఴ
ై ాయోీం కయో ఽఱక్షణమ్
భషో త్ాసషః శ విజ్ేాయో భనరఴ
ై ాయో ద్ామకః
శకఱ జ్గ్త్ణ
ో న శఽఴహోీంచడీం అనే గ ద్ిైన ఐఴాయోభు కఱలసడు. ఈ నాభభు ఐఴాయోభున రవెసద్రీంచ
భీంత్రభు. ఒీం భషో త్ాసవేమ నభః. వౄీభవేవివణుళు న్నయళధరకభుగస (విశగ్ు ఱేకుీండ) శఽఴహోళీంటి
కసయోభుఱు వెసగిశో ఼నే ఉీంటాడు. ఆమన చీవే శఽఴహోఱోన్న లైవిధోభు అత్ోద్ోత్భు. ఈ శఽఴహో రిభాణభు
అన఼షోభు. జ్గ్త్ాఱనభు అశభానభు. ఇఱాీంటి కసయోభుఱన న్నయీంత్యభుగస, న్నయళధరకభుగస
న్నయాశిీంచీ బగ్లసనన్న ఐఴాయోగ్ుణభు ‘భషో త్ాసషభు’ కసక భరేభగ్ున? అద్ర ఆమనకు
ఫమటినీండు అబిిన గ్ుణభు కసద్. ఆమనే శాత్వేగస భషో త్ాసషృడు. వెసీంఖ్ో త్త్ాభుఱో
చిఫడునద్ర ఏభనగస – బగ్ళీంత్ణడు శయాజ్ఞాడు, న్నరిాకసయుడు కనక ఆమన రత్ీోకూీంచి ఏ కసయోభుఱూ
చీమడు, అన్న. ఇీంద్కు భిననభుగస ‘భషో త్ాసషః’ నాభభున ఫటిో బగ్ళీంత్ణడు న్నవియుమడు కసడన్న,
ఎీంత్ో ఉత్ాసషభుత్ో శఽఴహో వహథతి ఱమాద్ర కసయోభుఱన అవిచిిననభుగస వెసగిీంచచనే ఉీండునన్న అయథభు
చీవహకొనళచచన.
వౄీ చినమమానీంద్ – బగ్ళీంత్ణన్న భవేఴకూోకూ భషో త్ాసషభు త్ోడు అగ్ుట ళఱో నే జ్గ్త్ణ
ో న్నయౌచిముననద్ర .
శభుద్రభుఱోన్న అఱఱు అఱుు వె ఱుు ఱేకుీండా ఎగ్వహ డుచననటట
ో గసనే, బగ్ళీంత్ణడు విరసభభు ఱేన్న
ఉత్ాసషభుత్ో ఱోకభుఱన ఏఱుచీండున. ద఼్డ కొరకు ఆళు ప్ ద్గ్ుఱో ప్సఱు న్నీంున. త్ీటి కొరకు
ూళుఱకు యీంగ్ుఱద్రద, ఱోఱ భకయీంద్భు న్నీంున.
వౄీ శత్ోద్ీలో లసవహవి – భవేన్+ఉత్+వెసషః, భవేనో మ్ ఉచిచై శో భమ్ వెసషః, శషత్ీ శషోతి, శషతి లస శ
భషో త్ాసషః – గ ద్ిైన శషనగ్ుణభు కయౌగినలసడు. ఇకిడ ‘వెసహ్’ అనే ధాత్ణళున ‘శషనభు’ అనే
అయథీంఱో అనాయీంచకొనళచచన. అీంద్కు రభాణభు ఋగేాద్ భీంత్రభు (1.164.13) – నా క్షత్ోత్ీ
బూరిభాయః – అఱశట ఱేకుీండ ఆమన శ఼యోచీంద్ారద్ఱ భవేభాయభున మోముచనే ముీండున.
శఽఴహోీంచట, ప్త ఴహీంచటత్ో శరిటటోకొనక, త్న శఽఴహోీంచిన రతి అణుళునకు అీంత్రసోభుయై ముననలసన్నన్న
‘భషో త్ాసషృడు’ అనకుీండా ఎఱా చిఱో ుత్ణీంద్ర? ఆమన శషన గ్ుణభున శ఼చిీంచీ భర క ఋగేాద్
భీంత్రభు (19.9) – శషో ऽవహ శషో భయ ద్ీశ.ీ
‘ఉత్ాసషభు’ అనే వెసభానాోయథభున విళరిశో ఼ ధయమచకీభు యచయత్ ఇఱా చిప్సయు – శత్ా, యజ్స్, త్మో
గ్ుణభుఱఱో వెసతిాక గ్ుణ రధానమెైన నఱు ఉత్ాసష ూరిత్భుగ్న, ఱోక కఱవోణ రద్భుగ్న
ఉీండున. అవి జ్మరద్భఱు. వుబకయభుఱు. భీంగ్ల ద్ామకభుఱు. కనక వెసతిాక జీళన
విధానభున అనశరిీంచట కూడ బగ్ళీంత్ణన్న వేవిీంచటయే.
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174. భవేఫఱః
- ఇత్యుఱ శవేమ శషకసరసఱు ఱేకుీండానే శఽఴహో చీవే ఫఱభు కఱలసడు.
- అనీంత్భగ్ు, అద్ోత్భగ్ు ఫఱభుకఱలసడు. ఫఱళీంత్ణఱకీంటె ఫఱళీంత్ణడు. అీంద్రికూ (బకుోఱకు) వివిధ
ఫఱభుఱు రవెసద్రీంచలసడు. జీళనాధాయభు.

ఒీం భవేఫఱామ నభః
కయో రనోరసనేక్ో మః శఽఴేోః శః వెసోత్ భవేఫఱః – ఇత్యుఱ శవేమ శషకసరసఱు ఱేకుీండానే శఽఴహో చీవే
ఫఱభు కఱలసడు.
వౄీ ఴీంకయుఱ లసోఖ్ో – ఫయౌనాభహ ఫఱళత్ాాత్ భవేఫఱః – ఎీంత్ో ఫఱళీంత్ణఱకీంటె ఎకుిళ ఫఱభు
కఱలసడు. గోళయధనగిరిన్న లేయౌ
ర ై ఎత్ణ
ో ట ఆమనకు ఆట భాత్రమే. ఫరవేమీండీంఫుఱు ైఫడునన త్న లేఱ
ర ు
ఫెశకద్న్న గోప్సఱకుఱకు అబమభుచిచనాడు.
బగ్ళీంత్ణన్న ‘భవేఫఱ’ గ్ుణభునకు వౄీరసధాకఽవు ళసవహోగ
ి సయు కుి ఉద్ాషయణఱు చిప్సయు. – కభాయు
ఫయౌన్న శీంద్రిశీంచడాన్నకూ రసళణుడు ప్సత్ాఱవన్నకూ లఱవళడు. ఫయౌచకీళరిోకూ ద్ాాయప్సఱకుడుగస ఉనన బగ్ళీంత్ణడు
అద్ఽఴోభళగస రసళణుడు ద్ాాయభునకు అడుుగస ఉనన ళశోళున కద్ఱచడాన్నకూ రమతినీంచి
విపఱుడమాోడు. ఆ ళశోళు శియణోకవృున్న చివి కుీండఱభు. వౄీనఽవహీంషభూరిో చీత్ చికూిన శియణోకవృున్న
చివినీండు జ్ఞరి డునద్ర. త్న చీయ ప్త ర గ్ు కూీంీ ద్ డు, రసళణుడు విఱవిఱఱాడుత్ణీండగస బగ్ళీంత్ణడు
రత్ోక్షమెై కి త్నన త్నానడు. ద్ాన్నత్ో రసళణుడు ఆభడ ద఼్యీంఱో డాుడు. అట.
వౄీ శత్ోద్ీలో లసవహవి – ‘ఫల్’-ప్సరణనే, అనగస ఊహరి ఱుచట, జీవిీంచట అనే అయథీంఱో – శభశో ఱోకభునకు
ప్సరణభున, ఫఱభున రవెసద్రీంచలసడు గ్నక వౄీభవేవివణుళు భవేఫఱుడగ్ున. ‘ఫఱభు’ అనగస
కీండఫఱభు భాత్రమే కసద్. విద్ాో ఫఱభు, వేలస ఫఱభు, ధన ఫఱభు, అనన ఫఱభు, జ్ఞాన ఫఱభు,
ధయమ ఫఱభు – అన్నన ఫఱభుఱకు ఆమనే ఆధాయభు గ్నక ఆమన భవేఫఱుడు. ఫఱీం ఫఱళత్ాీం
చాషీం కసభరసగ్ విళరియత్మ్ – అన్న గీత్ (7.11)ఱో చిఫడునద్ర. ఆమన ఫఱళీంత్ణఱకీంటె ఫఱళీంత్ణడు.
ఫఱళీంత్ణఱఱోన్న ఫఱభు. భవేఫఱుడు.
(1) వౄీ నయవహీంషన్ కఽవు భాచారి ఆీంగ్ో యచనకు ఇద్ర త్ిఱుగ్ు అనలసద్భు.
(2) బగ్ళద్ీు త్ ళలోకభుఱ త్ాత్యోభు గీత్ారస్ , గోయఖ్ూర్ రచయణనీండు.
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భయౘఫుద్ధియమయౘయరయో భయౘఴక్తోయమయౘద్ోతిః |
అనిరదేఴోళ ిః యౕీభానమేమాత్ామ భయౘద్ధధ
ర ఽక్ || (19)

175. భయౘఫుద్ధిిః
- అనంత్భగు ఫుద్ధి (జఞానభు, యచక్షణ, గీషణభు) కఱలసడు.
- అనిి నుసరణుఱఱోన ఫుద్ధిక్త క్సయణమైనలసడు.

ఒం భయౘఫుద్ి యే నభిః
యౕీభయౘయవణుళ శకఱాంత్రసోబృ. యసక్షి. క్షదత్జు
ర ా డు. అనిియెడఱ యయభుఱు, కనిఱు, చెళ ఱు, నోలళు,
చేత్ణఱు, నుసద్భుఱు కఱలసడు. భనభు యసభానోభుగస అయథభు చేవహక్ొనేఱా ఇంద్ధమ
ర భుఱ ద్ాారస
రిబృత్మైన జఞానభు గీశంచట, త్ద్ాారస రిబృత్మైన ఫుద్ధిని కయౌగిముండుట ఆమనకు ళరిోంచద్.
ఆమన శాత్ష అనంత్, శకఱ జఞాన శంనిడు, భయౘఫుద్ధి మని యౕీ బటటుఱు యళరించాయు. ఇంద్కు
యీత్ణఱనండి ెకుు ఆధాయభుఱన చ఼ళచున.
ళవాత్ాఴారయనివత్ణ
ో 3.19 – ఴోత్ోచక్షిః శ ఴఽణోత అకయుిః – ఆమన కనిఱు ఱేకుండానే చ఼చన. చెళ ఱు
ఱేకుండానే యనన.
త్ెైత్ోరీమ నారసమణోనివత్ణ
ో 1.12 – యఴాత్ఴుక్షయుత్ యఴాత్ోభుఖమ్ – ఆమన అనిియెడఱ కనిఱు,
అనిియెడఱ భుఖభుఱు కఱలసడు.
శయాత్ిః నుసణినుసద్ం త్త్ శయాత్ోऽక్షియరయభుఖమ్
శయాత్ిః ఴఽత భుఱోోక్ద శయాభాళఽత్ో తవఠ త – గీత్ 13.13
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ఆ యభాత్ణమని చేత్ణఱు, నుసద్భుఱు, నేత్భ
ర ుఱు, చెళ ఱు, యయశసఱు, భుఖభుఱు శయాత్ర
వహథత్భుఱ ైమునియ. అత్డు శయాభున ఆళరించిమునాిడు.
ఆచాయో నాత్భుని భయౘత్ణమఱు నాోమత్త్ాభుఱో ఇఱా చెనుసాయు. యో లేతో మగత్ శయామ్ రత్ోక్షదణ
శద్ాశాత్ిః. ఆమన రత్ోక్షభుగస. శాభాళవహద్ిభుగస అంత్టన క్దభాయు చ఼చచండున. ఆమనకు
త్ెయౌమనిద్ధ ఱేద్. ఆమన ఫుద్ధిక్త త్ోచనిద్ధ ఱేద్. కనక ఆమన భయౘఫుద్ధి.
ఆమన ఫుద్ధి అనిింటికంటె గొాద్ధ గనక భయౘఫుద్ధిమని ఇంత్ళయకు చెాఫడినద్ధ. అంత్ే క్సద్. శకఱ
నుసరణుఱఱోని ఫుద్ధి, జఞానభు ఆమనే. అంద్ళఱననే చరసచరసత్మకమైన శకఱ యఴాభు నిరీుత్ భాయగ భుఱో
ళరిోంచచనిద్ధ. ‘ఫుధ్’ అనే ధాత్ణళ న ‘త్ెయౌవహక్ొనట, అయిభు చేవహక్ొనట’ అని భాళభు.
బీజం భా శయాబూత్ానాం యద్ధి నుసయథ శనాత్నమ్
ఫుద్ధి యుుద్ధి భత్ాభవహమ త్ేజవేో జవహానాభషమ్ – గీత్ 7.10
ఒ నుసయథ! శభశో బూత్భుఱకున నని శనాత్నమైన (ళసఴాత్మైన) బీజభుగస ఎరంగుభు.
రజా ఞళంత్ణఱఱోని రజాన, త్ేజోళంత్ణఱఱోని త్ేజశసన నేనే.
యౕీ శత్ోద్ేలో లసవహవఠ భరింత్ యళరించాయు – శఽఴహుమంద్యౌ శకఱ జీళ ఱ శాభాళభుఱు, శాంద్నఱు,
రళయో నఱు లసనిఱో బగళంత్ణడు ను ంద్యచిన ఫుద్ధిక్త అనగుణభుగస జయుగున. చెటో ట యయయభుఱో
ఆకుఱు రసఱుున. ళశంత్భుఱో చిగురించన. త్ఱుోఱు బిడడ ఱకు నుసఱుగుడిహ యసకున. ‘ఱజఞాళంత’
బకుఱు క్దళఱభు ఆడులసయు నీయునుత వహన డే ళరిిఱో ున. భగలసయు నీయు నుత వహన లసడినుత ళ న. శకఱ
చరసచయభుఱు బగళంత్ణడు త్భకు శగిన ఫుద్ధి రక్సయభు ళరిోంచన. ఇంత్ లైయధోభుని శఽఴహుని
చేముట, లసనిఱో ఫుద్ధిని నిం ట క్దళఱభు భయౘఫుద్ధిగఱలసడు భాత్రమే చేమగఱడు. కనకనే ఆమన
భయౘజఞాని, భయౘఫుద్ధి.
యౕీరసభకఽవు త్నుత ళనభులసయు రచరించిన ‘ధయమచకీభు’ అనే తరకఱో క యచయత్ (ేయు త్ెయౌమద్) ఇద్ే
యవమం గురించి ఆశక్తోకయమైన ఉద్ాషయణఱన ఇచాుయు. చినిహఱోలసడు అద్ధయౌంచిన డు క్సక్త కయసరి
రెకుఱు యద్ధయౌంచి ఊయుకుంటటంద్ధ. ెద్ే ళోక్తో అద్ధయౌవేో అద్ధ క్ొంచెం ద఼్యం గెంత ఆగుత్ణంద్ధ. కరఱ త్ో ఫెద్ధరివేో
కరఱ కంద్నంత్ శయక్షిత్మైన ద఼్యం లయు ఆగుత్ణంద్ధ. త్ణనుసక్తని టటుకునిలసడిని చ఼వేో భాత్రం
చటటురకుఱ కనహంచద్. ఇంత్ ఫుద్ధి క్సక్తక్త ఎళరిచాుయు? ఆ ఫుద్ధి త్యత్రసఱుగస క్సకుఱఱో ఎఱా
శంకీబృశోనిద్ధ? ఇంద్కు క్సయణం భయౘఫుద్ధియెైన యౕీభయౘయవణులే. హయౌక్సద్ధ ఫరషమ యోంత్భు ఆమన
ఫుద్ధియే లసరిలసరి ఫుద్ధిగస రళరిోఱో ుచనిద్ధ.
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యౕీ రసధాకఽవు ళసవహో గ
ి సరి అద్న యళయణ – ఫుద్ధి, భనశ, చిత్ో భు, అషంక్సయభు అనే నాఱుగు
అంత్ిఃకయణాఱఱో ఫుద్ధి అతభుఖోమైనద్ధ. అనబళభుఱు, రియౕఱనఱు చిత్ో భు ద్ాారస అంద్త్ాయ.
ఏమేబృ చేమడానిక్త యసధోభు అనే భారసగఱన భనశ శ఼చిశోంద్ధ. నియుయంచిన నిని అషంక్సయభు
ఆచరిశో ంద్ధ. అయత్ే ఈ నియుయంచడభనే క్సయోకీభం భాత్రం ఫుద్ధిళఱో జయగసయౌ. అఱాఫుద్ిఱు అనచిత్
నియుమభుఱు చేమళచున. అఱా క్సకుండా శయాత్ర శనామయగ ముత్మైన నియుమభు చేవేద్ధ భయౘఫుద్ధి.

176. భయౘయయోిః
- శకఱ శఽజనాత్మక ద్ధళో ఴకుోఱకు ఆధాయభు.
- అచంచఱ భూరిో.

ఒం భయౘయరసోమ నభిః
శేత్ౌ శత యక్సరిత్ోే త్ోయక్సరిత్ా ఱక్షణమ్
భషద్ధి యయోం మవేోత భయౘయయోశస చ శమత్ిః
యక్సరసఱకు క్సయణభునిాటిక్ీ, యక్సయభు ను ంద్కుండా ఉండడభు యయోభు అఫడుత్ణంద్ధ. అటటళంటి
గొా యయోభు కఱలసడు భయౘయయుోడు.
శఽఴహుఱో అనీి రిణాభభు చెంద్త్ాయ. (నుసఱు ెయుగుగస భారినటట
ో ). క్సనీ యౕీభనాిరసమణుడు
ఏక్సకఽతయెై లఱుగుచనే ముండున. కనక ఆమన భయౘయయుోడు. ఆమన యయోఴక్తో, ఇంద్ధమ
ర
నిగీషభుఱే భయౘయోగుఱఱోని నియమఱ, నిఴుమ భాళభుఱుగస రతబింబించన. ఴీభ ఱేకుండానే ూళ
త్న చటటురకుఱ అంద్భున, శగంధభున లద్జయౌో నటట
ో గస బగళంత్ణడు శకఱ క్సయోభుఱన అఱలోకగస
నియారిోంచన గనక ఆమన భయౘయయుోడు.
యౕీ చినమమానంద్ – శకఱ చేత్నత్ాభునకు, శఽఴహుక్త, శఽజనాత్మత్కత్కున యయోమే భూఱాధాయభు.
శఽఴహుఱోని చెైత్నోభంత్ా బగళంత్ణని అంఴయే గనక బగళంత్ణడు భయౘయయుోడు.
యౕీ రసధాకఽవు ళసవహో ి – ఎంత్ అయసధోభనిహంచినా గసని, ధేోమభున యసధధంచటయే యయో ఱక్షణభు.
రకఽతనండి యఴాశఽఴహుని క్సయంచినంద్న బగళంత్ణడు భయౘయయుోడు.
ధయమచకీ లసోఖాోన యచయత్ – యయోశంనిడెైనలసడు శంూయు ఇంద్ధమ
ర
నిగీషభున కయౌగి
మునిటో యత్ే శయాళవయో
ీ
ద్ామకమైన శఽఴహు జయుగున. కనక బగళంత్ణడొ కుడే భయౘయయుోడు.
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177. భయౘఴక్తోిః
- శఽయౖసుాద్ధ శకఱ క్సయోభుఱకు క్సయణమైన ఴక్తో గఱలసడు.
- క్తమ
ీ ాఴక్తో, ఇచాాఴక్తో, జఞానఴకుోఱ శంగభమైన అనంత్ ఴక్తోభముడు.

ఒం భయౘఴకో యే నభిః
బగళంత్ణడు శకఱ ఴకుోఱకున ఆధాయభు. అనంత్ ఴక్తోశంనిడు. అంద్రిఱోని ఴక్తో ఆమన అంఴయే.
కనక యౕీషరి భయౘఴక్తో.
శఽఴహు, వహథత, ఱమ ళంటి క్సయోకీభభుఱఱో శంకఱాభు భాత్రభు బగళంత్ణనిద్ని, భౌతకమైన ని చేవేద్ధ
బగళంత్ణడు క్సడని క త్త్ాభాయగ ంఱో (శత్ త్త్ాభు) చెాఫడినద్ధ. ఇంద్కు బునింగస, శకఱ
క్సయోభుఱఱోన బగళంత్ణని ఴక్తోయే ఆధాయమైమునిద్ని యౕీబటటుఱు ఈ నాభ లసోఖాోనంఱో యళరించాయు.
కనక శఽఴహుఱోని శకఱ క్సయోభుఱు, రిణాభభుఱు, శఽజనఱు బగళంత్ణని భయౘఴక్తో క్సయణభుగసనే
జయుగుచనియ.
ఴక్ో – భయషణే – యసధోభగుట, బరించి యసధధంచి శశంచట.
ఴక్తో – యసభయిాభు కయౌగిముండుట.
‘భయౘఫఱ;’, ‘భషో త్ాసషిః’ నాభభుఱన లసోఖాోనించినటలో యౕీ శత్ోద్ేలో లసవహవఠగసయు ‘భయౘఴక్తోిః’
నాభభున కూడా యళరించాయు. అనిి ఴకుోఱకు భూఱమైనలసడు బగళంత్ణడు గనక ఆమన భయౘఴక్తో
మగున.
యౕీ ఴంకయుఱు కూడ యసభయిాభు, నేయారిత్నభు అనే భాళంఱో ఈ నాభభున లసోఖాోనించాయు.
యౕీ చినమమానంద్ – క్తమ
ీ ాఴక్తో (ని చేము ఴక్తో), ఇచాాఴక్తో (క్సభ ఴక్తో, క్ోయుక్ొన ఴక్తో, శంకయౌాంచనద్ధ),
జఞానఴక్తో (త్ెయౌవహక్ొన ఴక్తో) అనే భూడింటి భయౘశంగభమే భయౘఴక్తో. శఽఴహుక్త భూఱభు, ఆధాయభు.
భనభు రియౕయౌంచే రతఴక్తో (చీభఱోన, వహంషంఱోన, భనిఴహఱోన, శభుద్రంఱోన, బూబృఱోన,
గసయౌఱోన.. .. ) బగళంత్ణని గుయుో చేమున.

178. భయౘద్ోతిః
అశభానభగు ద్ధళోమైన క్సంతత్ో యరసజిఱుోలసడు. త్ేజోభముడు.

ఒం భయౘద్ోత్యే నభిః
19ళ ళలోకభు - 4 ళ ేజీ

యౕీ యవణ
ు శషశరనాభ యతో త్రభు - యళయణ

‘ద్ోత’ అనగస క్సంత. ద్ోత్ ద్ీనుో త – రక్సయంచట. అనే ధాత్ణళ నండి. ద్య ోత్యత్ా లస ద్ోతిః.
రక్సయంచలసడు, రక్సయంజదములసడు ద్ోత. బగళంత్ణని క్సంత అనంత్భు. శఽఴహుఱోని రక్సఴభు అంత్ా
బగళంత్ణని క్సంతఱోని అంఴభు ళఱో నే కఱుగుచనిద్ధ.
యౕీ శత్ోద్ేలో లసవహవఠ చెహాన మజురదాద్ రభాణభుఱు (23-2,4)
మవేో ద్ధయ శ఼రదో భశభా శంఫబూళ
త్వెమై త్ే భశమేి రజఞత్యే ద్ేలేబోిః యసాయౘ
మవేో నక్షత్ేవ
ర ణ చంద్రభవహ భశభా శంఫబూళ
త్వెమై త్ే భశమేి రజఞత్యే ద్ేలేబోిః యసాయౘ
యౕీ బటటుఱ యళయణ రక్సయభు బగళంత్ణని క్సయోభుఱకు ఫమటినండి శయౘమ యసధనభుఱు అళ శయభు
ఱేద్. ఆమన ఴక్తో, త్ేజశస, ఫుద్ధి, జఞానభు, యయోభు ళంటి గుణభుఱనిిమున ఆమనకు
యసాభాయకభుగస ఉని అనంత్ లైబలైఴాయోభుఱు. అఱాగద ఆమన రక్సఴభు ఫమటినండి ళచు క్సంత
భూఱభుగస శంబయంద్. ఆమన శామంరక్సఴభూరిో. భయౘద్ోత. త్ేజోభముడు. శ఼యుోని క్సంత,
ళజరభు త్లళకు, భఫుుఱఱోని మయు బగళంత్ణని త్ేజశసయొకు శాఱా అంఴభుళఱో నే
కఱుగుచనిద్ధ. ఆమన త్ేజభు భనచటటున కహాన, భన భనశసఱో గూడుకటటుక్ొని
అంధక్సయభున, అజఞానభున నుసయద్యర ఱున. ఆమన త్ేజశస బకుోఱకు నమనానంద్కయభు. ఴత్ణరళ ఱకు
బూకయ ద్రిిరీక్షోభు.
ఆమన శామంరక్సఴభూరిో మనటకు ఴఽత్ణఱఱోని ఆధాయభుఱు.
శామం జోోతిః – ఫఽషద్ాయణోక్ోనివత్ణ
ో 4.3.9
జోోతయౖసమ్ జోోతిః – భుండక్ోనివత్ణ
ో 2.2.9
మద్ాద్ధత్ోగత్ం త్ేజో జగద్ాాశమత్ేऽఖిఱమ్
మచునే భ
ర వహ మచాుగతి త్త్ేో జో యద్ధిభాభకమ్ – గీత్ 15.12
శభశో జగత్ణ
ో న రక్సయంజదము శ఼యుోని త్ేజశసన, అటటఱనే చంద్రని త్ేజశసన, అగిి త్ేజశసన
నా త్ేజవేసమని యెరంగుభు.
ద్ధయ శ఼యో శషర శో బలేద్ోగద్తథ త్ా
మద్ధ భాిఃశద్ఽయౕ యస యసోత్ భాశో శో భయౘత్మనిః
ఆక్సఴభున లేఱక్ొఱద్ధ శ఼యుోఱు కుుభమడిగస ఉద్యంచినచయ ళచు క్సంత  ంజభుఱున ఆ యరసట్
యూ త్ేజశసనకు శరిక్సళ .
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ధమచకీ యచయత్ – ఆ భయౘద్ోతని ూజించలసయు బగళంత్ణడొ శగిన క్సంతత్ో, త్ేజశసత్ో లఱుగుద్యు.
యౕీ రసధాకఽవు ళసవహో – ఈ  ణోశో ళభుఱో ‘భయౘ’ అనే ఴఫే భుత్ో బద్ఱయేో నాభభుఱు బత్ో భు 43
ఉనాియ. అంద్ఱో ఆమన వడుగణైఴాయోభుఱన క్ీరో ంి చే ఈ ఆయు నాభభుఱు ఆమన య్ఱా లైబళభున
త్ెఱు న. యనిళఱో నే బగలసనడు ‘భయౘభామ’ అగున.
173. భషో త్ాసషిః
174. భయౘఫఱిః
175. భయౘఫుద్ధిిః
176. భయౘయయోిః
177. భయౘఴక్తోిః
178. భయౘద్ోతిః
రస అశో ఴక్తోిః యయధెళ
ై య
ీ మత్ే శాభాయక్ీ జఞాన ఫఱ క్తమ
ీ ాచ (ళవాత్ాఴారయనివత్ణ
ో 6.8) – జఞానభు,
ఫఱభు, క్తమ
ీ
ళంటి యయధభుఱ ైన ఴకుోఱు ఆమనఱో యసాభాయకభుగస (నేయుుక్ొనియ క్సళ )
అరిబృత్భుఱ ై మునియ.
జఞాన ఴక్తో ఫఱ ఐఴాయో యయో త్ేజఞంవహ అళవవత్ిః
బగళచాఫే లసచాోని యనా శేయిఃెై గుణాద్ధబుిః – యవణు  రసణభు 65.79
‘బగళత్’ అన ఴఫే భు జఞానభు, ఫఱభు, ఐఴాయోభు, యయోభు, త్ేజభు అన ఉత్ో భ గుణభుఱత్ో
అనశంధానమైనద్ధ. శేమమైన గుణభుఱత్ో ‘బగళత్’ ఴఫే భునకు శంఫంధభు ఱేద్.
త్ేజో ఫఱ ఐఴాయో భయౘ అళఫో ధ శయయో ఴక్సోాద్ధ గుణక
ై రసవహిః – యవణు రసణభు 6.5.85
బగళంత్ణడు త్ేజశస, ఫఱభు, ఐఴాయోభు, గొా జఞానభు, శభఽద్ధిగస యయోభు, ఴక్తో ళంటి శద్
గ ణభుఱకు
నిఱముడు. త్ేజోభముడు.

179. అనిరదేఴో ళ ిః
ళరిుంచటకు యఱు గసనటిు, ఊశంనఱయ క్సనటిు ఆకఽత (ఴరీయభు) కఱలసడు.

ఒం అనిరదేఴో ళ ఴే నభిః
ఈ నాభభు రెండుభాయుో శోతంఫడినద్ధ.
19ళ ళలోకభు. 179ళ నాభభు. అనిరదేఴోళ ిః – అనిరదేఴోళ ిః యౕీభాన్ అమేమాత్ామ భయౘద్ధరధఽక్
70ళ ళలోకభు. 662ళ నాభభు. అనిరదేఴోళ ిః – అనిరదేఴోళ ిః యవణ
ు ిః యరయऽనంత్ో ధనంజమిః

19ళ ళలోకభు - 6 ళ ేజీ
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ఇద్మ్ త్త్ ఇత్ాోద్ధ యూేణ యజఞానమ్, జఞాోశో రక్సఴనమ్ లస నిరదేఴోిః. ఇద్ీ అద్ీ అని చెాగయౌగినద్ధ, ఇఱా
అఱా అని చ఼ద్గినద్ధ ‘నిరదేఴో’ అగున. అఱా యసధోభు క్సనిద్ధ, భాటఱకు చాఱనిద్ధ, ఊషఱకు అంద్నిద్ధ
అనిరదేఴోభు. ‘ళ ’ అనే ద్ానిక్త ‘ఴరీయభు’ అనీ, ‘యత్ణ
ో ట, చఱుోట’ అనీ అయథభుఱు చెాళచున (బీజ
శంత్ానే ఛేద్నే చ). ‘ఫా , ఫాప్’ అనే శంద్ీ ద్భుఱు ‘ళ ’నండి ఉద్ాయంచి ఉండళచున.
యౕీ శత్ోద్ేలో లసవహవఠ గసయు ‘అనిరదేఴో-ళ ’ అనే నాభభునకు చెహాన అయథభు – ళరిుంరసనిలసడు,
యఴాభునకు యత్ో నభు యతో నలసడు (రెండు అయథభుఱు జోడింఫడినయ).
క్సని యయసోయభుగస చెాఫడిన అయథభు – నిరదేయంజఞఱని ఴరీయభు కయౌగినలసడు బగళంత్ణడు.
జఞానాద్ధ యౖసడుగణో భమం ఉభాన యశరిాత్మ్
ళ యోయసోత త్ేజివఠ అనిరదేఴో ళ రిహశ
జఞానభు బద్ఱ ైన వడుగణాఱ చేత్ యసటి ఱేనటటళంటి, బృక్తుయౌ త్ేజోళంత్భు, ూయుభమభు అయన
ద్ధళోభంగల యగీషభు కఱలసడు. శకఱ బూత్భుఱ ఴరీయభుఱు ంచబూత్భుఱు, భనశస,
అషంక్సయభుఱచే నిరిమత్భుఱు. క్సని యౕీభనాిరసమణుని ఴరీయభు నుసంచభౌతకభు క్సద్. ఆమన నియుగణ,
నిరసక్సయభూరిో. యద్ి శత్ా శాయూహ. త్ేజోభముడు. జఞానానంద్భముడు. శకఱ ైఴాయో శంనిడు.
శయాఴక్తోభంత్ణడు. యూళరసుద్ధ నిరదేఴ యళవవణ ళరిాత్ిః (యవణు  రసణభు 1.2.10) – యూభు, యంగుళంటి
యళవవణభుఱకు అతీత్ణడు. ఆమన యూనుసద్ధ గుణభుఱు ళరిుంచ యసధోభు క్సద్. ద్ేనిత్ోన నుత ఱుుట
కుద్యద్.
యౕీ రసధాకఽవు ళసవహో ి – బగళంత్ణడు భయౘగుణ శంనిడు. కనక భన యసభానో జఞానభు, నుసండిత్ోభు
యౕీషరిని ఊశం చాఱళ . అంత్రసత్మత్ోన, బక్తోత్ోన భాయంచి, అనబయంచి, బగళంత్ణని త్ెయౌవహక్ొనటకు
మతింళచున.
యౕీ చినమమానంద్ – భనభు త్క్తునలసనిళనీి చ఼చటకు, త్ెయౌవహక్ొనటకు యసధనమైన జఞానభు
బగళంత్ణనిళఱన కఱుగుచనిద్ధ. కనక ఈ జఞానభుత్ో బగళంత్ణని ళరిుం యసధోభు క్సద్ (కని త్నన
త్ాన చ఼డఱేనటట
ో గస).

180. యౕీభాన్
- ద్ధలసోబయణ ళలబుత్ణడు.
- యతంద్యోభూరిో, శంద్రసంగుడు.
- శకఱ ైఴాయో ముత్ణడు.

19ళ ళలోకభు - 7 ళ ేజీ
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ఒం యౕీభత్ే నభిః
‘యౕీభాన్’ అనే ఈ యబభంగల నాభభు 22ళ, 180ళ, 222ళ నాభభుఱుగస భూడుభాయుో జహంఫడినద్ధ.
ఈ భూడు శంద్యాభుఱఱోన రభుఖ లసోఖాోత్ఱ అనబళం క్తంీ ద్ శంక్షిోంగస చెాడమై నద్ధ.
3ళ ళలోకభు. 22ళ నాభభు. యౕీభాన్ - నాయవహంషళ ిః యౕీభాన్ క్దఴళిః  యుయౖత త్ో భిః
యౕీ బటటుఱ లసోఖో: అతభనోషయ శంద్య యౕీ నాయవహంష శాయూభు
యౕీ ఴంకయుఱ లసోఖో: ళక్షశథ ఱభున యౕీఱక్షిమని ధరించినలసడు.
19ళ ళలోకభు. 180ళ నాభభు. యౕీభాన్ - అనిరదేఴోళ ిః యౕీభాన్ అమేమాత్ామ భయౘద్ధరధఽక్
యౕీ బటటుఱ లసోఖో: ద్ధలసోబయణభుఱత్ో, ద్ధళో భాఱాోంఫయభుఱత్ో ళలబుఱుోలసడు.
యౕీ ఴంకయుఱ లసోఖో: శకఱ ైఴాయో శంనిడు
24ళ ళలోకభు. 222ళ నాభభు. యౕీభాన్ - అగీణిః గసీభణిః యౕీభాన్ నాోయోనేత్ా శబౄయణిః
యౕీ బటటుఱ లసోఖో: యౕీముత్ భత్సా భూరిో. అనిి శంద్ఱన కయౌగినలసడు.
యౕీ ఴంకయుఱ లసోఖో: అననో త్ేజోభముడు.
భయు 65ళళలోకంఱో ‘యౕీధయిః యౕీకయిః ళవమ
ీ ిః యౕీభాన్ ఱోకత్రమాఴీమిః’ అని ళశోంద్ధ. ఆ ాడు యౕీ ఴంకయుఱు
‘యౕీభాన్’ న రత్ేోక నాభభుగస రిగణించాయు. యౕీ బటటుఱు భాత్రభు ‘ళవమ
ీ యౕరీభాన్’ క్దనాభభుగస
రిగణించాయు.
65ళ ళలోకభు – 619ళ నాభభు. యౕీభాన్ / ళవమ
ీ యౕరీభాన్ – యౕీధయిః యౕీకయిః ళవమ
ీ ిఃయౕీభాన్ ఱోకత్రమాఴీమిః
యౕీ బటటుఱ లసోఖో: ళవమ
ీ యౕరీభాన్ – శకఱ శంద్ఱన రయసద్ధంచ ఱక్షమమద్ేయని నిత్ోభు కయౌగిముని
యౕీధయుడు.
యౕీ ఴంకయుఱ లసోఖో: యౕీభాన్ – శకఱ లైబళభుఱు, శభశో భోగభాగోభుఱు, శకఱ యబూత్ణఱు, శకఱ
శద్
గ ణభుఱు, శయాఴకుోఱు, శయానిధఱు త్నమంద్ే కయౌగిముని యౕీభంత్ణడు.
21ళ నాభభు ‘నాయవహంష ళ ిః’. త్యులసత్ 22ళ నాభభు ‘యౕీభాన్’. అకుడ యౕీనాయవహంయౘళత్ాయయంగస
‘యౕీభాన్’ నాభభున యౕీ బటటుఱు లసోఖాోనించాయు. అళధఱు ఱేని యతంద్యోభుగఱ యౕీనాయవహంషభూరిోయే
యౕీభాన్.
అఱాగద భత్ాసాళత్ాయయంగస యరింఫడిన నాభభుఱఱో 222ళ నాభమైన ‘యౕీభాన్’ ళచున. అ ాడు
భత్ాసాళత్ాయ యతంద్యోయంగస ‘యౕీభాన్’  ణో నాభభునకు లసోఖో చెాఫడింద్ధ.
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ఇద్ే యధంగస బగళంత్ణని ఴరీయ లైయవు ాభున రశో తంచే ‘అనిరదేఴోళ ిః’ నాభభు ననశరించి ఈ 180ళ
నాభభు ‘యౕీభాన్’ళచిుంద్ధ గనక యౕీషరి యతంద్యో ళయునత్ో ఈ నాభభున యళరించాయు.
యౕీ బటటుఱు: బగళంత్ణడు ద్ధలసోముధభుఱత్ో, ద్ధళో భాఱాోంఫయభుఱత్ో ళలబుఱుోలసడు. యఖిహంఛభౌయ.
అత్వ వా శక్సఴం యౘయన఼ య ళలబుత్ం యత్ికంకణ క్దమూయం కఽవు ం ళంద్ే జగద్
గ యుం.
యౕీ ఴంకయుఱు – బగళంత్ణడు వడుగణైఴాయో శంనిడు. శకఱ యబఱక్షణ ళలబుత్ణడు. శరసాంగ శంద్యుడు –
అని యౕీ అనంత్కఽవు ళసవహోగ
ి సయు త్భ ఴంకయభావోభు అనలసద్భుఱో చెనుసాయు. బగళంత్ణడు వహరిగఱలసడు.
శకఱ ైఴాయో శంనిడు.
ధయమ చకీభు యచయత్ యళయణ – యీమిఃత, ఱక్షమమళఱో బుడు గనక లేంకటయభణుడు ‘యౕీభాన్’అని
క్ీరో ంి ఫడుచనాిడు. ఱక్షిమని ళక్షశథ ఱభున ధరించినంద్న (త్ద్ాక్షశథ ఱ నిత్ోలసశ యవహక్సమ్ త్త్ క్షషంత
శంళరిినీమ్) ఆమన అంద్భు యసాభాయకభు. అనంత్భు. లసరిద్ధ యడద్ీమరసని ఫంధభు. అటలో రకఽత,
 యువణఱన లేయుచేమ యసధోభు క్సద్. ఇద్ే యూ క్ద యఫరషమభుయొకు అయనాభాళ భాళభుఱు.
యౕీ శత్ోద్ేలో లసవహవఠ – ‘యౕీ’ అనగస వేయంద్గినద్ధ (వేలసమామ్). ‘యౕీ’ అనగస ళలబ, క్సంత. ‘యౕీ’ అనగస శంద్.
యౕీభనాిరసమణుని వేయంచటయే జీయత్ యభాయథభు. రకఽతఱోని రత అంద్భు, రత లఱుగు (చెటో ట,
ూఱు, క్షఱు, నీలళు, నక్షత్రభుఱు, శ఼యోచంద్రఱు) అనీి బగళంత్ణని గుయుో చేమున. బగళంత్ణని
వేయంచినలసరిక్త నిత్ోభు, శత్ోభు, అనంత్భునగు ఆనంద్ెైఴాయోభుఱు ఱబుంచన.
యౕీ ఱక్షమమ అయౖతు త్ో య ఴత్ నాభ యతో త్రభు
ద్ేళ ోలసచ
ద్ేళద్ేళ! భయౘద్ేళ! తరక్సఱఙా ! భశేఴాయ!
కయుణాకయ ద్ేలేఴ! బక్సోనగీషక్సయక! ||
అయౖతు త్ో య ఴత్ం ఱక్షషమాిః ళలీత్ణబృచాాబృ త్త్ో వత్ిః ||
ఈఴాయ ఉలసచ
ద్ేయ! యసధ భయౘభాగద భయౘభాగో రద్ామకమ్ |
శరెవాఴాయోకయం  ణోం శయానుస రణాఴనమ్ ||
శయాద్ారిద్రా ఴభనం ఴీళణాద్ాక్తో భుక్తోద్మ్ |
రసజళఴోకయం ద్ధళోం గుయౘోద్ గుషోత్యం యమ్ ||
ద్యో బం శయాద్ేలసనాం చత్ణవష ఴు హ కఱాశాద్మ్ |
ద్ామద్ీనాం ళరసంత్ానాం నిధీనాం నిత్ోద్ామకమ్ ||
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శభశో ద్ేళ శంవేళోమ్ అణిభాద్ోవు వహద్ధిద్మ్ |
క్తభత్ర ఫషునోక్ో న
ద ద్ేయ రత్ోక్షద్ామకమ్ ||
త్ళ రత్ాోద్ో ళక్షషోబృ శభాశత్భనాఴశఽణు |
అయౖతు త్ో య ఴత్యసోశో భయౘఱక్షిమశో ద్ేళత్ా ||
క్ీోం బీజ ద్బృత్ణోకో ం ఴక్తోశో  బుళనేఴారీ |
అంగనాోశిః కయనాోశిః శ ఇత్ాోద్ధ రక్ీరో త్
ి ిః ||
ధాోనమ్
ళంద్ే ద్మకరసం రశనిళద్నాం యతభాగోద్ాం భాగోద్ాం
షయసోభాోభబమరద్ాం భణిగణైిః నానాయధెైిః బూఴహత్ామ్ |
బక్సోబూవు పఱరద్ాం షరిషయ ఫరయౘమద్ధబువేసయత్ాం
నుసరదశవ ంకజ ఴంఖద్మ నిధధబుయుోక్సోం శద్ా ఴక్తోబుిః ||
శయవహజ నమనే శరయజషవేో ధళల త్రసంయక గంధభాఱో ళలభే |
బగళత షరిళఱో భే భనోఙా ఞ తరబుళన బూతకరి రవద్భషోమ్ ||
ఒం రకఽతం, యకఽతం, యద్ాోం, శయాబూత్ శత్రద్ామ్ |
ఴీద్ి ాం, యబూతం, శయబుం, నభాబృ యభాతమక్సమ్ || 1 ||
లసచం, ద్ామఱమాం, ద్ామం, యచిం, యసాయౘం, శాధాం, శధామ్ |
ధనాోం, శయణోయాం, ఱక్షమమం, నిత్ో యౖసుం, యభాళరీమ్ || 2 ||
అద్ధతం చ, ద్ధతం, ద్ీనుో సం, ళశధాం, ళశధారిణమ్ |
నభాబృ కభఱాం, క్సంత్ాం, క్షభాం, క్షమరయద్ శంబలసమ్ || 3 ||
అనగీషరద్ాం, ఫుద్ధి ం, అనఘాం, షరిళఱో భామ్ |
అళలక్సభభఽత్ాం ద్ీనుో సం, ఱోకళలక యనాయనీమ్ || 4 ||
నభాబృ ధయమనిఱమాం, కయుణాం, ఱోకభాత్యమ్ |
ద్మహరమాం, ద్మషయసోం, ద్ామక్షమం, ద్మశంద్రీమ్ || 5 ||
ద్య మద్ాలసం, ద్మభుఖం, ద్మనాబహరమాం, యభామ్ |
ద్మభాఱాధరసం, ద్ేయం, ద్ధమనీం, ద్మగంధధనీమ్ || 6 ||
 ణోగంధాం, శరశనాిం, రయసద్ాబుభుఖం, రభామ్ |
నభాబృ చంద్రళద్నాం, చంద్ారం, చంద్రశషో ద్రీమ్ || 7 ||
చత్ణయుాజఞం, చంద్రయూనుసం, ఇంద్ధరస,బృంద్యౕత్ఱామ్ |
ఆయౘోద్ జననీం,  ఴహుం, యలసం, యళకరీం, శతీమ్ || 8 ||
యభఱాం, యఴాజననీం, త్ణఴహుం, ద్ారిద్రా నాయనీమ్ |
రత  వురిణం, ళసంత్ాం, యకో భాఱాోంఫరసం, యీమమ్ || 9 ||
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భాశురీం, బిఱానిఱమాం, ళరసరయయౘం, మఴవహానీమ్ |
ళశంధరస, భుద్ారసంగసం, షరిణం, శేభభాయౌనీమ్ || 10 ||
ధనధానోకరీం, వహద్ధిం, వెణ
ైి యతభాోం, యబరద్ామ్ |
నఽలేఴమ గత్ానంద్ాం, ళయఱక్షమమం, ళశరద్ామ్ || 11 ||
యభాం, శయణోనుసరక్సరసం, శభుద్రత్నమాం, జమామ్ |
నభాబృ భంగఱాం ద్ేయం, యవణ
ు ళక్షిఃశథఱ వహథ త్ామ్ || 12 ||
యవణ
ు తీిం, రశనాిక్షమం, నారసమణ శభాయీత్ామ్ |
ద్ారిద్రా ధాంవహనీం, ద్ేయం, శరయాద్రళ లసరిణమ్ || 13 ||
నళద్రసగం, భయౘక్సయం, ఫరషమ యవణ
ు యలసతమక్సమ్ |
తరక్సఱఙఞాన శంనాిం, నభాబృ బుళనేఴారీమ్ || 14 ||
ఱక్షమమం క్షమయశభుద్రరసజ త్నమాం యౕీయంగధామేఴారీమ్ |
ద్ావబూత్ శభశో ద్ేళ ళనిత్ాం ఱోక్ెవక ద్ీనుసంకురసమ్ ||
యౕీభనమంద్ కటాక్ష ఱఫి యబళద్-ఫరశేమంద్ర గంగసధరసమ్ |
త్ాాం త్ెఱ
ైి ోకో కుటటంబినీం శయవహజఞం ళంద్ే భుకుంద్హరమామ్ || 15 ||
భాత్యిభాబృ! కభఱే! కభఱామత్ాక్షి!
యౕీ యవణ
ు షఽత్-కభఱలసవహని! యఴాభాత్ిః!
క్షమరయద్జద కభఱ క్ోభఱ గయాగతరి!
ఱక్షమమ! రవద్ శత్త్ం శభత్ాం ఴయణేో || 16 ||
తరక్సఱం యో జేత్ యద్ాాన్ వణామశం యజిత్ేంద్ధరమిః |
ద్ారిద్రా ధాంశనం కఽత్ాా శయాభానుత ిత్-మమత్ిత్ిః |
ద్ేయనాభ శషవేరవణ  ణోభయౖతు త్ో యం ఴత్మ్ |
యేన యీమ భలసనుత ిత క్ోటిజనమ ద్రిద్రత్ిః || 17 ||
బఽగులసరద ఴత్ం ధీభాన్ ఠదత్ ళత్సయభాత్రకమ్ |
అఴెు ఴ
ట ాయో భలసనుత ిత కుఫేయ ఇళ బూత్ఱే ||
ద్ారిద్రా మోచనం నాభ యతో త్రభంఫాయం ఴత్మ్ |
యేన యీమ భలసనుత ిత క్ోటిజనమ ద్రిద్రత్ిః || 18 ||
బుక్సోవత్ణ య ఱాన్ భోగసన్ అంత్ే యసముజోభా ిమాత్ |
నుసరత్ిఃక్సఱే ఠదనిిత్ోం శయా ద్ిఃఖ ో ళసంత్యే |
ఠంత్ణ చింత్యేద్యం
ేే
శరసాబయణ బూఴహత్ామ్ || 19 ||
ఇత యౕీ ఱక్షమమ అయౖతు త్ో య ఴత్నాభ యతో త్రం శంూయు మ్
(http://telugu.devotionalonly.com నండి. భరిము ఫొ భమ ఇంటరెిట్ నండి వేకరించినద్ధ)
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282. అమేమాత్ామ
త్ెయౌమరసని శాయూభు గఱలసడు. ఊశంరసని త్త్ాభూరిో.

ఒం అమేమాత్మనే నభిః
యౕీ బటటుఱ లసోఖో – ఇంత్కు ూయాభు చెాఫడిన నాభభుఱు బగళంత్ణని యయవఠ ఫషుయధ గుణభుఱన,
ఴక్తోని క్ీరో ంి చచనియ. యౕీభయౘయవణుళ న ఇంద్ధరమభుఱ ద్ాారస త్ెయౌవహక్ొనఱేభు (అతీంద్ధమ
ర ుడు). ఆమన
భామన అధధగబృంచజఞఱభు (భయౘభాముడు). భషో త్ాసశ. భయౘఫఱుడు. భయౘఫుద్ధి. శకఱశఽఴహు
భూఱభు (భయౘయయుోడు). భయౘఴక్తో. అశభాన క్సంతభముడగు భయౘద్ోత. యౕీముత్భూరిో. ఆమన
గుణలైబళభుఱకు అంత్భుఱేద్. ఆమన శాయూభున ఎంచజఞఱభు. కనక యౕీలసశద్ేళ డు
అమేమాత్ణమడు.
యౕీ ఴంకయుఱ లసోఖో – ‘ఆత్మ’ మనగస ఫుద్ధి, త్ెయౌవహన యవమభు. భయౘఫుద్ధియెైన యౕీషరిని త్ెయౌవహక్ొనట,
ఆమన ఫుద్ధిని అంచనా లేముట అయసధోభు. కనక ఆమన అమేమాత్ణమడు.
యౕీ శత్ోద్ేలో లసవహవఠ గసయు ‘భా’ అనే ధాత్ణళ నండి ఈ నాభభున యళరించాయు. భా-భాన-క్ొఱుచట,
నుత ఱుుట. భాత్ణమ్ అయహిః మేమిః, న భాత్ణమ్ అయహిః అమేమిః. క్ొఱుచటకు అంద్నిద్ధ అమేమమభు.
‘ఆత్మ’ అనగస శాయూభు. బగళంత్ణడు అంత్టన అంత్రసత్మయెై మునిలసడు గనక ఫమటినండి
ఆమనన త్ెయౌవహక్ొనట, క్ొఱుచట యసధోభు క్సద్.
యౕీ కఽవు త్ణఱాభాయభు ళఽత్ాోంత్భున శమరింనగున. ఫరయౘమండభుఱన ఉద్యభున బరించిన
యఫరషమభున త్ణఱలేమత్యభా?.

182. భయౘద్ధధ
ర ఽత్ / భయౘద్ధరధఽక్
గొాక్ొండఱనతో నలసడు. (ధరించినలసడు)

ఒం భయౘద్ధధ
ర ఽత్ే నభిః
యౕీభయౘయవణుళ కూరసమళత్ాయభున భంద్య యాత్భున ధరించెన. నంద్గయనుసఱుడెై గయళయినగిరిని
ధరించెన. ద్ేళద్ానళ ఱు అభఽత్భున క్ోరి లసశక్తని త్ారడుగస జదవహ, భంద్యగిరిని కళాభుగస లసడి
క్షమయయసగయభున భధధంచ శభమభున ఆ యాత్భు జఞరిడినుత ళ చండెన. అ ాడు బగళంత్ణడు
భయౘకూయమయూభున ధరించి ఆ యాత్భున య ెై బరించెన. భయఱ కఽయౖసుళత్ాయభున ఆమన
త్నన నభుమక్ొని గయకుఱభున క్సచటక్ెవ గయళయినగిరినతో ఇంద్రని గయాభునణగించెన. ఫరయౘమండభున
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శఽజించి బరించ యఫరషమభునకు, రెండడుగుఱఱో శకఱ బుళనభుఱ నతకీబృంచిన తరయకీభునకు క
క్ొండనత్ణ
ో ట ఏనుసటి క్సయోభు?
యౕీ చినమమానంద్ – యసధకుని బక్తోూరిత్ షఽద్మమే నుసఱకడయౌ. భనశ కళాభు. యయధభుఱగు
భాళభుఱే ద్ేళద్ానళ ఱు. ఫుద్ధియే లసశక్త. ఴీళణ భననాద్ధ యసధనఱే చిఱుకుట అనే రక్తీమ. మోక్షమే
అభఽత్భన ధేోమభు. ఇటిు యసధనమంద్ కయమ, ఫంధనభుఱళఱన శంయసయ యసగయభున భునిగినుత కుండ
శషకరించలసడు యౕీభయౘయవణుళ . కూయమయూద్ారి.
శషశరనాభభు యొకు క్ొనిి నుసఠభుఱఱో ఈ నాభమే ‘భయౘద్ధధ
ర ఽక్’ అని చెాఫడినద్ధ. ఈ రెండు
నుసఠసంత్యభుఱన యౕీరసధాకఽవు ళసవహోిగసయు ఇఱా యళరించాయు.
భయౘద్ధరధఽక్ – భయౘద్రయే ద్ధధఽయౖతు త – గొా క్ొండనత్ో గఱ అంత్టి బనగసడు.
భయౘద్ధరధఽత్ – భయౘద్ధరమ్ ధయత – క్ొండనతో నలసడు.

(1) యౕీ నయవహంషన్ కఽవు భాచారి ఆంగో యచనకు ఇద్ధ త్ెఱుగు అనలసద్భు.
(2) బగళద్ీగ త్ ళలోకభుఱ త్ాత్ాయోభు గీత్ాెరస్ , గయయఖూర్ రచయణనండి.

శద్ాయళ ఫరశమే ంద్ర యసాబృ యచన
భానశ శంచయరద ఫరషమణి భానశ శంచయరద || భానశ||
భద్యఖి హంఛా ఱంకఽత్ చికురద - భషనీమ కనుత ఱ యజిత్ భుకురద || భానశ||
యౕీ యభణ కుచ ద్యగ యయౘరద - వేళకజన భంద్ధయ భంద్ారద || భానశ ||
యభషంశ భుఖ చంద్ర చక్ోరద - రిూరిత్ భుయయ యళధారద || భానశ||

19ళ ళలోకభు - 13 ళ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనామ స్తో తరము - విఴరణ

మశేష్హాస్త మశీభరహో శ్రీనిలహషః షతాాం గతః |
అనిరుదధ ః ష఼రహనాందో గోవిాందో గోవిదాాంతః || (20)

183. మశేష్హాషః
- తరుగులేని, గొ బాణములు రయోగాంచ఼లహడు.
- బరహ్భాండమైన ధన఼ష఼ున఼ ధరాంచినలహడు. గొ విలుకహడు.

ఓాం మశేష్హాస్హయ నమః
మహ్న్-ఈశూణామ్-ఆషః – మశేష్హాషః – గొలైన బాణములన఼ లేయులహడు.
శ్రీమహ్విశణుఴు ళహర్గము అనే మహ్ధన఼ష఼ున఼ ఆయుధముగహ ూనినలహడు. ఆయనే కోదాండరహముడై
స్హగరముెై బాణమున఼ ఎకుుెట్ె టన఼. ఆయనే బరహ్భషో మ
ర ున఼ లేవ రహఴణుని అాంతము ఙేవెన఼. (శ్రీ భట్టెలు
ఙన ఉదాసరణలు).
శ్రీ షతమదేలో లహవశఠ – ‘ఇశణ’ అనగహ బాణములు. ‘ఇష్హాష’ అనగహ బాణములు లేయు ఆయుధము
(ధన఼ష఼ు) అగున఼. మహ్న్ ఇష్హాషః అషమ ఇత మశేష్హాషః – గొదైన ధన఼ష఼ున఼ ధరాంచినలహడు
మశేష్హాష఼డు.
ధరభచకీము రచయత – ఆధ఼నిక ఆయుధములలో ఎాంత బలమునాన, ఇాంకహ యుదధ రవితణలు,
అనామయములు ెచచరలుోతూనే ఉనానయ. అాంట్ే వీనిలోని వకతోకత, ధరభరక్షణకు షాంబాంధాం లేద఼. కహని
భగలహన఼ని ఆయుధములు ఴమరిములు కహనేరఴు. రహమబాణమునకు తరుగు లేద఼. దానిఴలన అధరభము
నశాంచ఼ట్, ధరభము ఴరధలో ుట్ తథమము.

20ఴ ళలోకము - 1 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనామ స్తో తరము - విఴరణ

ఆద఼దాధరక స్తో తరమున఼ాండి
నమః కోదాండ సస్హోయ షాంధీకాత వరహయచ
దాండితాఖిల దైతామయ రహమాయానినలహరణే
ఆదామసరహోరాం దాతారాం షరా షాందామ్
లోకహబురహమాం శ్రీరహమాం భూయో భూయో నమామమసమ్

184. మశీభరహో
భూభారము ఴశాంచినలహడు. ఆదికూరభరూుడు. శ్రీఴరహసమూరో .

ఓాం మశీభర్ోే నమః
సఱెబీడులోని శ్రీఴరహసమూరో శలాం. వికీడ
 ియాన఼ాండి.

శ్రీ భట్టెల లహమఖ్మ – శ్రీసర ఆదికూరభమై భూబృని షదా
భరాంచియుాండున఼ గన఼క ఆయన మశీభరో .
శ్రీ శ్రీనిలహష రహఘలహఙారగహరు తమ ‘నావాంసరయ’
లహమషములో ఙన విఴరణ – నితమ ఆశనక కరభలోని ‘ఓాం
అఖిల జగదాధారహయ కూరభరూణే నారహయణాయ నమః’ అనే
మాంతరములో శ్రీమనానరహయణుని మశీభరో గహ
జాంచ఼చ఼నానము.
భరో అనగహ ‘మగడు, భరాంచ఼లహడు’ అనే అరిాంలో ‘మశీభరో ’
అనగహ భూదేవికత భరో . శ్రీమనానరహయణుడు శ్రీఴరహసమూరో యై
రళయానాంతరము నుహతాఱ ాంతరగ తయైన భూదేవిని
ఉదధ రాంచినాడు. అట్టె శ్రీభూఴరహసస్హాబృయే మశీభరో .
ధరభ చకీము రచయత – ళహస్హోాన఼స్హరము షకల గీస నక్షతారద఼లన఼ భరబృాంజ్యు గురుతాాకరషణ వకతో
కూడా మశీభరో యొకు అాంవమే.

185. శ్రీనిలహషః
వరకత నిలయమైనలహడు. లక్ష్మభఴలో భుడు.

20ఴ ళలోకము - 2 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనామ స్తో తరము - విఴరణ

ఓాం శ్రీనిలహస్హయ నమః
ఈ ుణమనామము 185ఴ నామముగహన఼, 614ఴ నామముగహన఼ ష఼ోతాంబడినది.
20ఴ ళలోకము. 185ఴ నామము. శ్రీనిలహషః – మశేష్హాస్త మశీభరహో శ్రీనిలహషః షతాాం గతః
65ఴ ళలోకము. 614ఴ నామము. శ్రీనిలహషః – శ్రీదః శ్రీవః శ్రీనిలహషః శ్రీనిధిః శ్రీవిభాఴనః
‘శ్రీ’ అనగహ లక్ష్మభదేవి. క్ష్మరస్హగర మథన షమయమున అఴతరాంచిన లక్ష్మభదేవి నారహయణుని ఴరాంచినది.
ఆమన఼ తన ఴక్షషి లమున ధరాంచి ఆయన శ్రీమనానరహయణుడైనాడు. ఆ అలమేలు మాంగమభతయౌో
నితామననుహయనియై, తదాక్షషి ల నితమలహష రవకయై లేాంకట్రమణుని క్ష్షాంతషాంఴరధనియై విలవ లో ుచ఼ననది.
శ్రీ చినభయానాంద – ‘శ్రీ’ అనగహ షకల వకతో షాందలు, కీరో , లైభఴము, బలము, ధైరమము, ధరభము, షాజన,
విదమ తదితర గుణషాంద. ఇనిన షాందలు ఒకఙోట్ విరముగహన఼ాండఴు. కన఼కనే లక్ష్మభదేవి నితాాంత చాంచల
షాభాఴము కలదియని ఙుద఼రు. ఇాంద఼కు అషలు కహరణము – అనినయడల, అాందరయాంద఼
దో శములు, తమోగుణము. అజఞానము ఎాంతో క ాంత ఆఴరాంచి యుాండున఼. కన఼క అచట్ శ్రీదేవి
నిలుఴజఞలద఼. కహని ురుష్త తో ముడు, షచిచదానాంద షారూుడు, షకల కఱ మణగుణనిధియైన
నారహయణునిఴదద అలాాంట్ట షమషమ లేనాంద఼న లక్ష్మభదేవి ఆయన ఴక్షషి లమున నితమలహవయై యుాండున఼.
కన఼కనే ఆయన శ్రీనిలహష఼డు.
నుత తన భాగతము – గోఴనితలు శవుఴులన఼ చాంకలనిడుక ని నాందగోనుహలునకు ఎద఼ర్గ ఆనాంద
బాశములతో కౌగయౌాంచ఼క ని స్హాగతాంచిన విధము.
వర ఙాాంచలమము తోడి దయుముఁ దనకుాం జితేో వారుాండాంచ఼ నే
ురుశళరశ
ీ ఠ ణ ఴరాంఙ నట్టె రమున్ బుదిధన్ విలోకాంబులన్
గరయుగభాంబులుఁ గౌుఁగయౌాంచిర షతణల్ గలామణ బాశాంబు లా
భరణ ళరణ
ీ ులుగహుఁ బరతక్షణ నఴనుహరనుహోన఼ రహగాంబులన్
శ్రీ షతమదేలో లహవశఠ – ‘శ్రీ’ అనగహ ళలభ, కీరో , ధనము. ఇలాాంట్ట షాందలు స్హాభావికముగహ, అనాంతముగహ
కయౌగయుననాంద఼న భగఴాంతణడు శ్రీనిలహష఼డగున఼.
లక్ష్మభనారహయణులు లేరులేరు కహద఼. భగఴాంతణని షకల ైవారమ వకతో వుభ కఱ మణ లక్షణములే లక్ష్ిభ. శ్రీదేవియే
రబరసభమగు నారహయణుడు. లరవ శ్రీనిలహష఼డు.
అననమయమ కీరోన
అలమేలుమాంగనీ ఴబునఴరూము - జలజఞక్షు కన఼నలకు చఴుయౌఙేచఴమభ
20ఴ ళలోకము - 3 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనామ స్తో తరము - విఴరణ

గరుడాచలాధీవు ఘనఴక్షమునన఼ాండి - రమానాంద షాంభరతలై
నరతనములు జూ నిరాంతరము నాధ఼ని - సరుఴాంచగ జ్వత గదమభ
వశకతరణములకు చలుఴలచఽులు - వివదముగహ బౄద లదజలుోచ఼
రవకత ెాంున కరగాంచి ఎుడు నీ - ఴవముజ్ష఼క ాంట్ట ఴలో భునోయమభ
రట్ె డి శ్రీలేాంకట్రహయనికత నీఴు - ట్ె ురహణవలై రగుచ఼
ఴట్టెమాకుయౌగరాంచ఼ ఴలు మాట్ల విభు - జట్టెగొని ఴురమున షతమైతఴమభ

186. షతాాంగతః
షతణరుశణలకు, ముముక్షుఴులకు రమగతయైనలహడు.

ఓాం షతాాంగతయే నమః
20ఴ ళలోకము. 186ఴ నామము. షతాాంగతః – మశేష్హాస్త మశీభరహో శ్రీనిలహషః షతాాం గతః
48ఴ ళలోకము. 451ఴ నామము. షతాాంగతః – యజా ఇజయమ మశేజమవచ కీతణః షతరాం షతాాంగతః
రణతానాాం య
ర కరః షతాాంగతః – వరణాగతణలకు రయము ఙేకూరుచలహడు షతాాంగత.
‘షత్’ అనన దమునకు షనాభరగ మున ఴరో ాంచ఼లహరని, మోక్షస్హధన ఙేయులహరని కూడ అరిము
ఙఴచ఼చన఼. అట్టెలహరకత రమ గమమము శ్రీలైకుాంఠలహష఼డు, రమాతణభడు, ురుష్త తో ముడు. లహరకత
గమమమే కహద఼. దివ, మారగ ము, గమనము కూడ ఆయనే (శ్రీ చినభయానాంద).
శ్రీసరట్ో భకతో కయౌగ ఆయనన఼ వరణుజొచిచనలహరకత లేఱ఼ షాందలు, స్హధనములు షమభతములు కహఴు.
కన఼కనే నరసరని కీరో ాంచ఼ నోట్టతో నరులన఼ ళహోఘాంచ఼ట్కు అననమయమ నిరహకరాంచినాడు.
అననమయమ కీరోన
లువిఙారములేల రమాతభనీఴు నాకు - కలఴు కలఴు ఉనన కడమలేబృట్టకత
నీనుహదముల ఙాంత నిబిడమైతే ఙాలు - యేనుహతకముల ైన ఏబృవేష఼న఼
యేనుహర నీభకతో ఇాంత గయౌగన ఙాలు - ెై ెై వరులచచట్ నుహద఼క ని నిలుచ఼
స్ొ రదినీ వరణము జొచిచతనాంట్ే ఙాలు - కరుణవాంచి యుడట్ేె కహతణఴు నీఴు
షరుష నీముదరలు భుజములన఼ాంట్ే ఙాలు - అరుద఼గహ ఙేతన఼ాండు అఖిలలోకములు
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నేరక లేవన ఙాలు నీబౄద నొక ుఴుా - కోరన కోరకల లో క నస్హగున఼
మేరతో శ్రీలేాంకట్ేవ నిన఼నగొయౌచిత నేన఼ – యేరీత న఼ాండిన గహని యనినట్ా ఘన఼డన఼

187. అనిరుదధ ః
- ఎఴరఴలో న఼, ఎననడైనన఼ నిరోధిాంబడనిలహడు.
- అరబృత ఙేష్ె హమూరో .

ఓాం అనిరుదాధయ నమః
ఈ నామము రాండుమారుో ఴష఼ోాంది.
20ఴ ళలోకము. 187ఴ నామము. అనిరుదధ ః – అనిరుదధ ః ష఼రహనాందో గోవిాందో గోవిదాాం తః

68ఴ ళలోకము. 644ఴ నామము. అనిరుదధ ః – అనిరుదోధ ऽరతరథః రద఼మమోనऽబృతవికీమః
శ్రీ భట్టెల లహమఖ్మ రకహరము
187ఴనామము – అనిరుదధ ః – నిరోధిాంబడనిలహడు.
644ఴనామము – అనిరుదధ ః – ఴష఼భాాండము (భూబృెై) జనారదన఼నిగహ నితమము ఴవాంచ఼లహడు.
న నిరుదధ ః అనిరుదధ ః –నిరోధిాంబడజఞలనిలహడు అనిరుద఼ధడు. భగఴాంతణని అనిరుదధ తతామున఼ మనము
ఎలో డల గమనిాంచఴచ఼చన఼. షఽరుమడు ఉదయాంచ఼న఼, అషో బృాంచ఼న఼. అలలు ఎగవ ఎగవ డున఼. రకాత
నియమములు జరగ తీరున఼. కహలము ఆగద఼. అాంతా భగఴాంతణని నియమాన఼స్హరము ఴరో ాంచి తీరున఼.
ఆయన ళహషనము అనిలహరమము. ఆయన అనిరుద఼ధడు.
అనాంత ఙేష్ె హయుకో తాాత్ అనిరుదధ ఉదాసాతః – ఆయన ఙేశెలకు బృత లేద఼. భకుోలన఼ రక్ష్ిాంచడానికత
అనేకమైన న఼లు ఙేవేలహడు అనిరుద఼ధడు. శ్రీ భట్టెలు మూలషాంశతమున఼ాండి ఙన రమాణము –
అరబృత ఙేష్ె త భగలహన్ అనిరుదధ ః.
ధరభ చకీము రచయత విఴరణ – కాశణుని నిరోధిాంచ఼ట్కు కాంష఼డు ఎనోన యతనములు ఙేవెన఼. కాశణుని
ుట్టెకకు ముాంద఼న఼ాండి బదలుెట్ె న
ట ఼. అయనా కాశణుని అఴతరణము, కాంష఼ని మరణము తలేద఼.
భగఴాంతణని భకుోలకు రక్షణ తథమము. భగఴాంతణని వతాఴులన఼ రక్ష్ిాంచగయౌగనలహరు లేరు.
188ఴ నామము న఼ాండి 199ఴ నామము ఴరకు - ష఼రహనాందః, గోవిాందః, గోవిదాాం తః, మరీచిః, దమనః,
సాంషః, ష఼రుః, భుజగోతో మః, శరణమనాభః, ష఼తః, దభనాభః, రజఞతః – నామములు భగలహన఼ని
సాంస్హఴతారమున఼ షఽచిాంచ఼నఴని శ్రీ భట్టెలు లహమఖ్ామనిాంఙారు.
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188. ష఼రహనాందః
దేఴతలకు ఆనాందమున఼ రస్హదిాంచ఼ దేఴదేఴుడు.

ఓాం ష఼రహనాందాయ నమః
ష఼రహన్ ఆనాందయత ఇత ష఼రహనాందః – దేఴతలన఼ ఆనాందిాంజ్యులహడు ష఼రహనాంద఼డు.
‘ష఼’-మాంచి, ‘రహ’-ఇచ఼చట్. లోకములకు మాంచి (క్ష్్మము) ఙేయులహరు ష఼రులు (దేఴతలు).
భగఴాంతణడొ షగన వకతో స్హమరధయముల ఴలో , భగఴాంతణనిఙే నియబృాంబడిన కహరమములు ఙేయుచ఼ దేఴతలు
లోకములకు క్ష్్మము కూరుచచ఼నానరు. అలాాంట్ట దేఴతలకు మేలు, రక్షణ, ఆనాందము శ్రీసరఴలో నే
కలుగున఼. ఆయన కాఴలో నే లహరు నుహలకడయౌని చియౌకత అమాతమున఼ నుొ ాందగయౌగహరు. లహరకత కయౌగన
ఇకుట్ో న఼ తొలగాంచి లహరని కహచ఼ రభుఴు శ్రీమనానరహయణుడే. దేఴతల వకతోకత ఆధారము, దేఴతల
ఆనాందమునకు ఆలలహలము ఆ రభులే.
దిఴమ రబాంధములలో తరచ఼గహ కీరో ాంబడిన సాంస్హఴతారమున఼ ఈ నామవిఴరణలో శ్రీ భట్టెలు
ఉదాసరాంఙారు. అజఞానము ఴలో , మోసముఴలో లోకములు అాంధకహరములో మునిగనుత యనుడు బరసభ,
షనక షనాందనాద఼లు శ్రీమనానరహయణుని నుహరరి ాంఙారు. ఆయన సాంష రూాంలో రతమక్షమై లహరకత
షతమమున఼ ఉదేశాంఙన఼. సాంష నీట్టని నుహలన఼ లేరు ఙేవే విధాంగహ భగఴాంతణడు మాంచి ఙడుల విచక్షణన఼
దేఴతలకు రస్హదిాంఙాడు. శ్రీమదాబగఴతము 11ఴ షుాంధము 13ఴ అధామయము ూరో గహ సాంస్హఴతారమున఼
గూరచ ఙబుతణాంది.

శ్రీ మదాబగఴతము – ఏకహదవ షుాంధము – 13ఴ అధామయము – సాంస్హఴతారము
http://srimad.org/wp/ న఼ాండి. (శ్రీ మధాాఙారుమల ‘భాగఴత తాతరమ నిరు యము’ ఆధారాంగహ శ్రీ ఴషాంత మాధఴనుహయ్

గహరు భాగఴతము 11ఴ షుాంధమున఼ ఆాంగో ాంలోకత అన఼ఴదిాంఙారు. ఆ ఆాంగో నుహఠాం యొకు నా తలుగు అన఼లహదాం
ఇకుడ లహరష఼ోనానన఼ – కహ.ష఼. బాబు)
భగఴాంతణడు దిఴమ సాంష షారూమున ఏతాంచి, షనక షనాందనాద఼లకు ఒనరాంచిన ఉదేవము – ధరభమారగ మున
చరాంచి రజషో మోగుణములన఼ అధిగబృాంచ఼ ఉనుహయము – మోసమున఼ విడనాడి అజఞానమున఼ నుహరదోర లు ఆఴవమకత
-ముాంద఼గహ, షతాగుణ రధానమగు ధరభమునాచరాంచి, కీమముగహ రజయగుణమున఼, తమోగుణమున఼ జయాంఴల నని
భగఴాంతణడు ఉదధ ఴునకు ఉదేశాంఙన఼. ఏదైనా గుణము ఴాదిధ యగుట్కు ది రధాన కహరణములుననవి. అవి –
ళహషో మ
ర ులు, నీరు, జన఼లు, షి లము, కహలము, ఴాతో , జనభము. మనోలహాంచుతము, మాంతరము, యజా కరభలు.
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తతావిద఼ల ైనలహరు రవాంవాంచ఼నది స్హతాకము. లహరఙే నిరవాంబడునది తామవకము. మరయు లహరు
తట్షి ముగహన఼ాండు గుణము రహజషము. లద఼రు నుొ దల రహడి ఴలో ఉతననమైన అగన ఆ లద఼రు నుొ దలన఼
దశాంచిన మభట్ అణగహరున఼. అట్ేో షతాగుణాధికమము ఴలన రకహవఴాంతమైన జఞానము బాశేమాందిరయములన఼ (జఞాన
స్హధనములన఼) అణచిలేవ, ద షమతా భాఴనమున వియ్నమగున఼.
ఉదధ ఴుడు భగఴాంతణని ఇట్ట
ో రశనాంఙన఼ – ఇాందిరయ స్ౌఖ్మములు ద఼ఃఖ్శేతణఴులని, ఆతణ
ో లకు మూలమని తయౌవ
కూడ మానఴులు అట్టె ష఼ఖ్ములయాంద఼ మోశతణల ై ఏల ఴరో ాంఙదరు?
అాంద఼లకు భగఴాంతణని షమాధానము – మాయామోశతమైన జీఴుల సాదయములాంద఼ వికహర ూరతమైన
‘అసాం’భాఴము రజయగుణమున఼ ెాంనుొ ాందిాంచ఼న఼. ఇది మనష఼ునాఴరాంచి ద఼ఃఖ్ములకు కహరణమగున఼.
రజయగుణము ఴలన ఴష఼ోఴుల నన఼భవిాంచ఼ భాఴము కలుగున఼. అాంద఼ాండి అన఼భవిాంచ఼ మారగ ముెై మనష఼ు
నిమగనమగున఼. తదాారహ నియాంతరాం వకమము గహని కహమము జనిాంచ఼న఼. ఇట్ట
ో రజయగుణ రభావితణడై, కహమ
ేరర్తణడై, ఇాందిరయ నిగీసమున఼ కోలోయ జీఴుడు ఙేయు కహరమములు ద఼ఃఖ్మునకు కహరణమగున఼.
విశయ లహమమోసమున఼ జయాంచ఼ట్కున఼, ఇాందిరయములన఼ నిగీశాంచ఼ట్కున఼, రజయగుణమున఼
నియాంతరాంచ఼ట్కున఼ నుహరణాయామాది యోగముల దాారహ మనమున఼ రళహాంతరచ఼చ఼ భగఴాంతణనిెై నిలునగున఼.
ఇదే విశయమై భగఴాంతణడు షనక షనాందనాద఼లకు యోగోదేవము కహవిాంఙన఼.
షనక షనాందనాద఼లు బరసభన఼ ఇట్ట
ో రశనాంచిర – మనష఼ు, ఇాందిరయములు ఒకదానినొకట్ట ెనలేవక ని జీఴుని
మోసములో బాంధిాంచ఼చ఼ననవి. అట్టె రవి తలో ఇాందిరయ లహమమోసమున఼ాండి మనష఼న఼ విడదీవ, భఴ స్హగర
తరణమునకు వదధము ఙేయుట్ ఎట్ట
ో స్హధమము?
ఇదే రవనకు షమాధానము క ఱకు బరసభ నారహయణుని నుహరరధ ాంఙన఼. అుడు నారహయణుడిచిచన ఉతో రము –
మనష఼ు విశయలహషనలాంద఼ మగనమై ఇాందిరయముల ఙుఙేతలకు లోబడున఼. మనష఼ునకు, ఇాందిరయములకు
కూడ రమాతణభడే అధిత. కన఼క మనష఼ున఼ భగఴాంతణనిలైు మరయౌచనట్ో యతే విశయ లహమమోసము నశాంచి
ఇాందిరయములు నిగీశాంబడున఼.
జఞగీదఴషి (మళకుఴ), షానుహనఴషి (కలత నిద఼ర), ష఼శణో అఴషి (గహఢనిదర) అన఼నవి రకాత జనితమగు అఴషి లు.
ఇాంద఼ ష఼శణో అన఼నది తమోగుణ రధానమైనది. షానుహనఴషి యాంద఼ రజయగుణము ముఖ్మము. జఞగీదఴషి షతాగుణ
ఴరి కము. ఈ మూడిాంట్టకాంట్ే జీఴుడు లేరు. ఈ మూడు అఴషి లకు జీఴుడు స్హక్ష్ియనఴచ఼చన఼. ఈ మూడు
గుణములు జీఴుని షాంస్హరమున బాంధిాంచ఼చ఼ననవి. కన఼క షాంస్హరముయొకు క్షణవక లక్షణమున఼ గీశాంచి, షకల
భయములన఼ నుహరదోర యౌ, జీఴుడు నాలుగఴదైన తణరీయాఴషి న఼ (ఆతభ షమాధి వి తని) స్హధిాంఴల న఼. ఇాంద఼కై
మోసమున఼ విడనాడి, విరుదధ భాఴములన఼ తమజిాంచి షమతా బుదిధ ని స్హధిాంఴల న఼.

20ఴ ళలోకము - 7 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనామ స్తో తరము - విఴరణ

బరహ్భది దేఴతలాందరు శ్రీసరయొషగు వకతోెైననే ఆధారడి యునానరు. శ్రీసర ఒకుడే దేఴదేఴుడు, షర్ావారుడు. ఆ
శ్రీసరయే తన వివా, తైజష, రజా షారూములలో షకల జీఴులకు మూడు అఴషి లలో లేర్ారు అన఼భఴములన఼
కలుగజ్యుచ఼నానడు. ఇది గీశాంచి జీఴులు ఇాందిరయములన఼ నిగీశాంచి, కహమమున఼ తమజిాంచి, ద఼శురభములకు
దఽరముగహన఼ాండఴల న఼. తదాారహ రళహాంతమైన మనమున఼ శ్రీసర ధామనముెై మగనము ఙేయఴల న఼. ఆ విధముగహ
జీఴుని నిజతతాము, రమాతభతోడి షాంబాంధము తయౌయుట్యు, వరీరమే ‘నేన఼’ అన఼ అజఞానము నశాంచ఼ట్యు
జరుగున఼. అట్టెలహరు దేసమున఼ ధరాంచ఼ట్, విషరజ ాంచ఼ట్ ట్ో మమకహరమున఼ తమజిాంతణరు. ఇదే స్హాంఖ్మము,
యోగముల రసషమము – అని భగలహన఼డు వెలవిఙచన఼.

189. గోవిాందః
- దేఴతలఙే రషో ఼తాంబడు దేఴదేఴుడు.
- మహ్రుఴమున఼ాండి భూబృని ెైకతో కహనుహడినలహడు. శ్రీఴరహసమూరో .
- గోఴులన఼ కహఙేట్ట గోనుహలుడు.
- లేదముల నొషగన, లేదముల దాారహ నుొ ాందదగనలహడు. లేదలేద఼మడు.

ఓాం గోవిాందాయ నమః
శ్రీరహమచాందార! గోవిాందా! గోనుహలా! లేాంకట్రమణా! గురులహయూరనుహ! శ్రీలక్ష్మభనారవాంహ్! తరవికీమా! జనారదనా!
వరణు వరణు! శ్రీ షతమనారహయణా! శ్రీదేవీ భూదేవీ షమేత శ్రీఴరహసమూరీో! శ్రీనిలహస్హ! శ్రీలేాంకట్ేళహ! నుహశ నుహశ!
మరల గోవిాంద నామము 58ఴ ళలోకములో ఴష఼ోాంది.
20ఴ ళలోకము. 189ఴ నామము. గోవిాందః – అనిరుదధ ః ష఼రహనాందో గోవిాందో గోవిదాాం తః
58ఴ ళలోకము. 543ఴ నామము. గోవిాందః – మహ్ఴరహసో గోవిాందః ష఼ఴేణః కనకహాంగదీ
‘గో’ వబాదనికత భూబృ, గోఴు, లహకుు, లేదము అని వివిధ అరిములునానయ. ఈ ధాతణఴున఼ాండి ‘గలహమ్’,
‘గహమ్’ అనేధాతణఴులు ఉతననములు.
‘విద్’ అనగహ లబుాంచ఼ట్, కన఼గొన఼ట్. ఇాంద఼న఼ాండి ‘విాంద’ వబద ము ఴష఼ోాంది.
గలహమ్ విాందః గోవిాందః – ష఼ోత లహకుులన఼ వాకరాంచ఼లహడు గోవిాంద఼డు. శ్రీసరయే ష఼రహనాంద఼డు గన఼క
దేఴతలకు జఞానము న఼దేశాంచ఼న఼. లహరకత ళరీయము కూరుచన఼. లహరకత మారగ ము చఽున఼. మరయు
బరహ్భది దేఴతలొనరాంచ఼ ష఼ోతలహకమములన఼ వాకరాంచి రషన఼నడగున఼. కన఼క ఆ దేఴదేఴుని,
శ్రీలేాంకట్ేవారుని ‘గోవిాంద఼డు’ అని షభరాంచి భకుోలు తరాంతణరు.
గహమ్ అవిాందత్ గోవిాందః – భూబృని మహ్స్హగరమున఼ాండి ఉదధ రాంచినలహడు గోవిాంద఼డు.
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నష్హెమ్ లై ధరణీమ్ ూరామ్ అవిాందమ్ లై గుహ్గతమ్
గోవిాంద ఇత తేనాऽసమ్ దేలర
ై హాగఫరబూశణెతః – మహ్భారతము. ళహాంతరాము. 330.5
స్హగరగరబమున (అష఼రునిఙే) దాచబడిన భూబృని లేఴనతో నాంద఼న దేఴతలు, వాతణలు నన఼న
‘గోవిాంద’యని ష఼ోతాంతణరు.
ఈ భాఴము యొకు నుహరముఖ్మతన఼ ధరభచకీము రచయత విఴరముగహ తయౌనుహరు. షమషో లోకములన఼,
జీఴులన఼ షాంూరుముగహ నఱిగనలహడు శ్రీనిలహష఼డే.
గహలో లేద లహణయమ విాందనిో లభనేో , యతర లహ అవిశఠ నేో ష గోవిాందో భగలహన్ విశణ
ు ః – లేదనుహరహయణము ఴలన
లబుాంచ఼లహడు, లేదములకు నిలయమైనలహడునగు విశణుభగలహన఼డే గోవిాంద఼డు.
గౌర్ష్హ తణ యతో లహణీ తామ్ చ విాందయతే భగలహన్
గోవిాందష఼ో తతో దేఴ! మునిబుః కథమతే భగలహన్ – సరఴాంవము 3.88.50
ఇకుడ ‘గౌ’ అనగహ లహకుు, లహణవ. అనిన లహకుులయాంద఼ లహమాంచి, లహనికత వకతోని రస్హదిాంతణఴు గన఼క
మున఼లు నిన఼న గోవిాంద఼డనియదరు.
గోఴులన఼ కహచ఼ గోనుహలుడు గన఼క గోవిాంద఼డగున఼. ఇాంద఼కు కూడ ఆధారము సరఴాంవమున఼ాండి ఙనుహరు.
అసమ్ కీలేాందోర దేలహనామ్ తామ్ గలహమ్ ఇాందరతామ్ గతః
గోవిాంద ఇత లోకహస్హోామ్ స్తో శమనిో భువి ళహవాతమ్ – సరఴాంవము 2.19.45
నేన఼ దేఴతలలో ముఖ఼్మడనైన ఇాంద఼రడన఼. నీఴు గోఴులకధితమము ఴశాంచితవి. కన఼క భువిలో
జన఼ల లో ుడు నిన఼న ‘గోవిాందా’ యని ష఼ోతాంతణరు. – ఆయన గోఴుల కహర. బాాందాఴన విహ్ర. గోజన
మనోహ్ర. మురళీగహనలోలుడు. గోనుహలుడు.
శ్రీ షతమదేలో లహవశఠ – నుహలు, ెరుగు, లనన, నయమ ఴాంట్ట దారిములు నితమ జీవితములో ఆహ్రముగహన఼,
యజఞాదికములాంద఼ సఴమములుగహన఼ ఎాంతో నుహరముఖ్మము గలఴని మనము గమనిాంనగున఼. ఆయన
గోనుహలుడయనాంద఼న జీఴులకహధారము. యజా మునకు స్హధనము. యజా మునకు భోకో .
శ్రీ వాంకరుల విశణు షసషర నామ లహమఖ్ామనమున఼ అన఼ఴదిాంచిన శ్రీ అనాంతకాశు ళహవోగ
ర హరు ‘గో+విద్’ వబద
షముదాయమునకు 10 అరహిలన఼ ఇఙాచరు.
1. గో – షారగ ము  షారగ ములన఼ అధిగబృాంచినలహడు.
2. గో – బాణములు  షకల వస్హోాషో ర రవీణుడు.
3. గో – ఆఴులు  వుగణమునకు నుహలకుడు.
4. గో – లహకుు  లేదములదాారహ తయౌయబడులహడు.
5. గో – డుగు (మరుు)  నుహదములెై ఴజర చిసనములు గలలహడు.
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6. గో – లోకములు  అనిన లోకములాంద఼ విఖ్ామతణడు (ూజిాంబడులహడు).
7. గో – కన఼నలు  అాందరయాంద఼ అాంతరహమబృయైన స్హక్ష్ి, దాఴె.
8. గో – షఽరుమడు  షఽరమ మాండలాాంతరారో .
9. గో – భూబృ  స్హగరమున఼ాండి భూముని ఉదధ రాంచినలహడు.
10. గో – నీరు  జలములే నిలయమైనలహడు – నారహయణుడు.
అననమయమ కీరోన
భాఴములోనా బాసమము నాంద఼న఼ - గోవిాంద గోవిాందయని క లుఴలో మనస్హ

||భాఴము||

సర యఴతారములే యఖిల దేఴతలు - సర లోనిలే బరహ్భాండాంబులు
సర నామములే అనిన మాంతరములు - సర సర సర సర యనలో మనస్హ

||భాఴము||

విశణ
ు ని మశమలే విశత కరభములు - విశణ
ు ని నుొ గడడి లేదాంబులు
విశణ
ు డొ కుడే విళహాాంతరహతణభడు - విశణ
ు ఴు విశణ
ు ఴని లదకలో మనస్హ

||భాఴము||

అచ఼మతణడితడే ఆదియు నాంతమము - అచ఼మతణడే యష఼రహాంతకుడు
అచ఼మతణడు శ్రీలేాంకట్ాదిర బౄదనిద - అచ఼మత యచ఼మత వరణనలో మనస్హ

||భాఴము||

190. గోవిదాాం తః
లేదారిముల నఱిగన జఞాన఼లకు రక్షకుడు.

ఓాం గోవిదాాం తయే నమః
గహలో లేదగరః నుత ర కహోః గోవిాందషో తణునుహలనాత్
గోవిాందా తరుదిదష్ె త లేదవిదాత్రదో మన఼ః
గోఴులు అాంట్ే లేదలహకుులు. లహనిని రక్ష్ిాంచ఼లహడు గోవిాంద఼డు. ఈ నామము లేదవిదాతణ
ో న఼ రస్హదిాంచ఼
మహ్మాంతరము. ‘గో-విద్’ అనగహ ‘లేదములు తయౌవనలహరు’ అని ఇాంతకుముాంద఼ ‘గోవిాంద’ నామవిఴరణ
రకహరమగహనే గీశాంచఴచ఼చన఼. ‘త’ అనగహ నాయకుడు, రక్షకుడు అని అరిములు గలఴు. కన఼క
లేదాధమయనము ఙేయులహరకత ఆ లేదవిద఼డు, లేదలేద఼మడు నాధ఼డగున఼.
ఇకుడ మనము షభరాంచి రఴశాందగన విశయము – షమషో జఞానమునకు గోవిాంద఼డే మూలము.
జఞానారజనకు గోవిాంద఼డే ఆధారము. జఞానముఴలో మనకు గోవిాంద఼డే అాందిఴచ఼చన఼.

20ఴ ళలోకము - 10 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనామ స్తో తరము - విఴరణ

‘గో’ అనగహ లహకుు, భూబృ, గోఴులు – ఇలా వివిధ అరిములు ఉనానయని ఇాంతకుముాందే ఙుక నానము.
ఈ అరిముల ఆధారముగహ ‘గోవిదాాంత’ ుణమ నామమునకు మరనిన మనోసరమైన భాఴములు
ష఼పరస్హోయ. భగఴాంతణడు వుక్ష్షమది షకల జీఴజఞలమునకు భాశనొషగనలహడు. వివాతతాము నఱిగన
మహ్న఼భాఴులకు ముఖ఼్మడు. భూనాధ఼డు. గోనాధ఼డు. గోనుహలబాలుడు. గోజన రయుడు.
(శ్రీ ఎమ్. శ్రీనిలహషన్ గహరు అాందిాంచిన ఆధారములు ఈ విఴరణకు ఉయోగడినఴని శ్రీకాశు మాఙారగహరు
కాతజా తలు తయౌనుహరు.)

(1) శ్రీ నరవాంసన్ కాశు మాఙార ఆాంగో రచనకు ఇది తలుగు అన఼లహదము.
(2) భగఴదీగ త ళలోకముల తాతరమము గీతాెరస్ , గోరఖ్ూర్ రచ఼రణన఼ాండి.

శ్రీ అళఴాందార్ (యమునాఙారుమలు) లహర స్తో తర రతనము న఼ాండి 36ఴ ళలోకము
ష఼పరతురీట్ాాంగద హ్ర కాంఠకహ
మణీాందర కహాంచీగుణ నఽురహదిబుః
రథాాంద వాంఖ్ావ గదా ధన఼ఴరైః
లషతణ
ో లస్హమ ఴనమాల యోజాలమ్
శ్రీమహ్విశణ
ు ఴు రకహవమానమగు కతరీట్మున఼, ముతామల హ్రమున఼, కౌష఼ోభమణవని, దిలహమభరణములన఼
ధరాంచియునానడు. వాంఖ్, చకీ, ఖ్డగ , గదా ధన఼ష్హణవ. తణలవ ఴనమాలతో లలుగొాంద఼చ఼నానడు.

20ఴ ళలోకము - 11 ఴ ేజీ

