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భరీచియదభనో షంశః శరణు బుజగణతో భః |
శియణయనాబః శతతృసః దమనాబః రజాతి: || (21)

191. భరీచిః
కసంతి కియణభు, తేజోభముడు.

ఒం భరీచయే నభః
ఄంధేభ్యయऽహ చ జంతణభ్యయః షంశగీల
ీ సళతాయతః
రకసశిత శవయూతావత్ భరీచిరితి కథయతే
గ్ుీడ్డి లసరికి కూడ్ా తుయమఱమైన షంస్సళతాయభుతో తన యూభున రకసశింజేములసడు.
„భరీచి‟ ఄనగస కియణభు. బగ్ళంతణడు భ్ౌతికభగ్ు కననఱకు (చయమచక్షుళుఱకు) కసనరసడు. కసతు బకుోఱ
బకిోనేతరభుఱకు శ్రీభనానరసమణుడు కియణమై దయశనముశగ్ున ఄతు శ్రీబట్టుఱు విళరించాయు. ళరతభుఱ
ళఱన, కీతణళుఱ ళఱన, ఴకిోముకుోఱళఱన చికకతులసడు బకిోకి భతతరభు తనంత తాన ట్టుఫడున.
బకుోఱకు బగ్ళంతణతు లెదకనళశయభు ఱేద. అమనే లసరికి దయశనమిచున.
ధయమచకీభు యచయత – బగ్ళంతణతు „భరీచి‟ గ్ుణభు భనకు ధాయన భతయగ భున ఈదేశించన.
భుందగస ఆందరమ
ర భుఱన తుమంతిరంచి, ళసరీరిక ఴకిోతు భతనవహక ఴకిోగస భఱచకొనళఱమున. అై
భనశసన తుమంతిరంచి ఇ ఴకిోతు లెఱుతణయుగస చేవహకొతు, అ లెఱుతణయుఱో ధాయనభున స్సగించళఱెన.
శ్రీ శతయదేలో లసవహవఠ ఆదే నాభభునకు భరొకవిధభుగస ఄయథభు చెతృసయు. „భఽ‟ – తృసరణతాయగే భయణంచట్, నశించట్ – ఄనే భూఱభునండ్డ, „భరీచి‟ ఄనగస „నాఴనభు చేములసడు‟ ఄతు ఄయథభు.
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ఱమ కసయకుడ్ెైనందన అమన „భరీచి‟మగ్ున. శఽఴహు, వహథతి, ఱమభుఱన భూడున బగ్ళంతణతు
కసయయభుఱే.
గీత 2.25 – జాతశయ శి ధరలో భఽతణయః, ధరళమ్ జనమ భఽతశయ చ – ుట్టుతులసతుకి భయణభు తుఴుమభు.
భయణంచిన హద భయఱ జనమమున తుఴుమమే.
ఄధయవ లేదభు 5.24.13 – భఽతణయః రజానామ్ ఄధరతిః

192. దభనః
- శంస్సయ భ్ాయభున తొఱగించి, ఫంధవిభుకిో నొశగ్ులసడు.
- ఄధయమ భతయగ భున చరించలసరితు దండ్డంచి, శిక్డంచలసడు.

ఒం దభనామ నభః
దభమతి ఆతి దభనః – షరించలసడు దభనడు.
శ్రీ బట్టుఱు „భరీచిః‟ నాభభు విళయణన ఆంకొంత భుందకు నడ్డహ, „దభనః‟ నాభభున విళరించాయు.
శ్రీభనానరసమణుడు కసంతిభముడు గ్నక ఄజాానాంధకసయభుఱో, భతమతమోశితణఱెై, శంస్సయఫంధభున
కొట్టుమిట్ాుడు బకుోఱకు తయణోతృసమభున చ఼హ లసరితు బళతృసఴభుఱనండ్డ విభుకుోఱన చేమున.
బళతాశయ దభనాత్ కసనాయ దభన ఇరితః – తనయొకక చఱో తు కయుణచేత (కసంతి ఄనే చఱో తు
గ్ంగసరలసషభు చేత) బళతాభున నాఴనభు చేములసడు దభనడు. తభశసనకు, ఄశతయభునకు,
భఽతణయళునకు అమన దభనడు. శచిుదానందభతయగ భున తెయౌమజేము భరీచి.
శ్రీ ఴంకయుఱు „దమ్‟ – ఈఴమే – నెభమదర యచట్ – ఄనే భ్ాళంఱో „దభనః‟ ఄనగస „ఄణచిలేములసడు,
శిక్డంచలసడు‟ ఄతు లసయఖ్తయతుంచాయు. స్సవధరకసరసత్ రభతదయతః రజాః లెైళస్సవదర యూేణ దభయతణ శ్రఱమ్
మశయ శ దభనః – తభయొకక కయో ళయభునండ్డ విభుఖ్ఱెైన రజఱన తాన మభుడు ముదఱెైన
యూభుఱఱో శిక్డంచే ఱక్షణభు కఱలసడు దభనడు. బగ్ళంతణడు కుక విధభుఱుగస ఄధయమయుఱన
శిక్డంచన. రసజుగస నేయశోఱన శిక్డంచన. నొహ, దఃఖ్భు, బమభు, భయణభు – ఆళతూన జనఱఱోతు
విరీత ళయో నభున ఄదుచేము స్సధనభుఱు.
ధయమ చకీభు యచయత ఆదే భ్ాళభున భరొక కోణంఱో చెతృసయు. (అహాయ ళయళహాయభుఱఱో) స్సతివక
భతయగ భున ళదయౌనలసరికి లసయధఱు, ఫాధఱు శంబవించన. ఄఱత ళయకుోఱన శనామయగ భున నడహంచ
భుండో కంచెయే ఇ దభనభు.
బగ్ళంతణతు ఄళతాయభుఱఱో అమన దవు శిక్షకుడతు విఴదభుగస తెయౌముచననదర.
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193. షంశః

షంశళంట్ట గ్ుణభుఱు కఱలసడు. షంస్సళతయభున ధరించినలసడు. „స్త ऽషమ్‟ ఄతు చాట్టచెు
యఫరషమభు. ఄతున ఴరీయభుఱందయౌ ఄంతరసయమి.

ఒం షంస్సమ నభః
తూట్టనండ్డ తృసఱన లేయు చేవహ, తృసఱన భతతరమే వవకరించట్ షంశ ఱక్షణభు. ఆంకస శవచఛత, ఄందభు,
ఄందమైన నడకఱకు షంశ రవహదధభు. ఄదే విధభుగస బగ్ళంతణడు కేళఱభు భంచితనభునకు
అఱలసఱభు. భంచి కసతుదర అమన దరి చేయద. బగ్ళంతణతు శంకఱభు, లసకుక, కసయయభు శదా
శందయభు. వుదధ భు. కనక „షంశ‟ నాభభున శ్రీషరితు నతింనగ్ున.
బగ్ళంతణతు షంస్సళతాయభు గ్ూరిు „శరసనందః‟ నాభభున విళరించడమైనదర. ఇ „షంశ‟ నాభభు
కూడ ఫరహామదఱకు జాానభునదేశించిన ుణాయళతాయభుగస చెళచున.
శ్రీ ఴంకయుఱ లసయఖ్యన ఄదెైవతయభుగస ఄనవయంళచున. „స్త ऽషమ్‟ ఱేదా „ఄషమ్ శః‟ ఄనే శ఼కిో
ఄదెైవతలసదభున తయచగస చెఫడ్డనదర. నేనే ఫరషమభున - స్త ऽషమ్ – ఄతు గ్ీశించినలసతుకి శంస్సయ
బమభున తృత గొట్టులసడు గ్నక యభతతణమడు షంశమగ్ున. „షన్-శ‟. „షన్‟-నాఴనభు చేముట్
„శ‟-శంస్సయ ఫంధన బమభుఱు.
నాఱుగ్ు లేదాఱఱోన఼ నాఱుగ్ు భహాలసకసయఱునానయ.
1. రజా ానం ఫరషమ – ఐతరేయోతువతణ
ో – ఋగేవదభు.
2. ఄషం ఫరహామవహమ – ఫఽషదాయణయకోతువతణ
ో – వుకో మజురేవదభు
3. తతో వభవహ – ఛాందో గణయతువతణ
ో – స్సభలేదభు
4. ఄమభతతామ ఫరషమ – భతండ఼కోయతువతణ
ో – ఄధయవణ లేదభు
ఇ లసకసయఱఱో చరసచయ జగ్తో ంతా యమేఴవయ శవయూమేతు, అ యమేఴవయుడన నేనే (తూమందే ఈనానడు)
ఄతు చెఫడ్డందర. తభ ఈనాయశభుఱో శ్రీ కఽవు ేరమి క హట్ుకథన చెేలసయు. క శివణయడు
లేదాంతజాానభు కొయకు క ఄదెైవతాచాయుయతు ళదద కు, క విశిష్సుదెైవతాచాయుయతుళదద కు భతరిు, భతరిు
లెయినాడట్. లసయు ఆఱత చెతృసయట్.
ఄదెైవత గ్ుయుళు –

స్త ऽషమ్ (శః + ఄషమ్)

విశిష్సుదెైవత గ్ుయుళు –

దాస్త ऽషమ్
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ఄదెైవత గ్ుయుళు –
విశిష్సుదెైవత గ్ుయుళు –

శదాస్త ऽషమ్

దాశదాస్త ऽషమ్

„శ‟, „ద‟ ఄక్షయభుఱు చేరిు ఆఱత తతవభున ఈదేశించట్ విచితరభు.
„షంశ‟ నాభభునకు భరొక లసయఖ్య – షతుో గ్చఛతి శయవ ఴరీరేవణ ఆతి లస షంశః – శకఱ ఴరీయభుఱంద
తుళవహంచి చరించలసడు „షంశ‟.

194. శయుః
- చకకనెైన రెకకఱుగ్ఱలసడు. గ్యుతమంతణడు. షంశ.
- యోగ్ుఱు శంస్సయ స్సగ్యభున దాట్టట్కు శషకరించేలసడు.
- ఏదెైనా కదఱడ్ాతుకి ఴకిోతుచేులసడు.
- లేద శవయూుడు (శంస్సయభనే ఄఴవతథ ళఽక్ాతుకి లేదభుఱే అకుఱు – గీత)
- చుతు తణఱవహ అకుఱచే ఄఱంకఽతణడ్ెైనలసడు.
- శ్రీఱక్మమదేవి స్సతునధయం కసయణంగస చుతు యంగ్ు గ్ఱలసడు.
- వుదధ మైన బకిోచే శంతోఴహంచలసడు.
- యభతనంద తుఱముడు (శ-ర్-ణః)
- రలమకసఱంఱో చకకతు భరఱి అకుై ఴమతుంచినలసడు.
- విఴవభంతా ూరిోగస లసయహంచిముననలసడు.
- శయుుడ్ెైన గ్యుడుతు లసషనభుగ్ కయౌగినలసడు.

ఒం శరసుమ నభః
ఇ నాభభు రెండుభతయుో ళశోందర.
21ళ ళలోకభు. 194ళ నాభభు. శయుః – భరీచియదభనో షంశః శరణు బుజగణతో భః
91ళ ళలోకభు. 859ళ నాభు. శయుః – అఴీభః ఴీభణః క్ాభః శరణు లసములసషనః
యుభుఱనగస క్డరెకకఱు. ఄందమైన, వుబరదమైన, దఽఢమైన రెకకఱు కయౌగిన క్డయూుడతు ఇ
నాభభునకు ఄయథభు. ఆదే ఄయథభున వివిధ భ్ాలసఱఱో ఄనవయంచాయు.
శ్రీభదాాగ్ళతభు (1.16.15)ఱో బగ్ళంతణడు ఆఱత చెతృసడు – వహదధ ఴ
ే వరసణామ్ కహఱః శరణుऽషమ్
తతిరణామ్ – వహదధ ఱఱో నేన కహఱుడన. క్షుఱఱో నేన గ్యుడన. బగ్ళదగగ త (10.29)ఱోన఼ ఆదే వివమం
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ఈననదర – భఽగసణామ్ భఽగేందోర ऽషమ్ లెైనతేమఴు క్డణామ్ – భఽగ్భుఱఱో నేన వహంషభున.
క్షుఱఱో వినతాశతణడగ్ు గ్యుతమంతణతు.
కనక „శయు ‟ ఄనగస గ్యుతమంతణడతూ, ఄతునంట్టఱోకి ఈతో భుడతూ చెళచున. ఆంకస ఆంతకుభుంద
నాభమైన „షంశ‟ ఄళతాయభునకు కూడ (శందయమైన రెకకఱుగ్ఱలసడు) ఄనవయంళచున.
ళలబన యు తావత్ శయు ఆతి కథయతే
శంస్సయతృసయ నమనాత్ శయు ఆతి లస భతః
శంస్సయస్సగ్యభున దాట్టంచట్కెై చకకనెైన రెకకఱతో ళచిు బకుోఱన అ దరికి మోశకొతు తృత ళున గ్నక
అమన శయుుడగ్ున. భుండకోతువతణ
ో (3.1) ఱో జీలసతమ, యభతతమఱన విళరించ ళయు న శరవహదధభు.
దావ శరసు స్సముజా శఖ్తమత శభతనమ్ ళఽక్షమ్ రివవజతే
తయోయనయః హఱమ్ స్సవదతుో ఄనఴనమ్ ఄనోయ ఄభిచాకశ్రతి
కే చెట్ు టై రెండు చకకనెైన క్షుఱు (శయుభుఱు) ఈననవి. ఄంద క క్డ (రసవి)ండున
బుజంచచననదర. రెండళ క్డ కేళఱభు
చ఼చచననదర. రెండు క్షుఱు ఄతయంత వేనషభు
కయౌగినవి.
ఆకకడ ఴరీయమే ళఽక్షభు. దాతుైన ముదట్ట క్డ
„జీళుడు‟. రెండళ క్డ „ఇఴవయుడు‟.
శంస్సయభునందయౌ కయమపఱమే ండు. జీలసతమ
కయమపఱభుననబవించన. యభతతమ
శంగ్యశితణడు, స్సక్డభతతణరడు.
శ్రీ రసధాకఽవు ళసవహో ి గసయు ముదట్ట క్డతు భహాభ్యగి
(ేరింఫమ్) ఄతూ, రెండళ క్డతు భహాజాాతు (ేయరఱళు)
ఄతూ చెతృసయు. రెండళ క్డతు „శయు ‟ నాభభు
దావరస గ్ీశింనగ్ున.
(భరింత విళయణ 859ళ నాభభునకు చెఫడ్డనదర.)
గ్యుడుతుై ఄధరరణశించిన వివణ
ు ళు - ఫాయంకసక్ ఱో విగ్ీషభు. (వికీడ్డమతనండ్డ)
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195. బుజగణతో భః
- అదరళేవణనకు రబుళు.
- శయభుఱఱో ఈతో భుడు. (ఄనంతణడు, లసశకి)
- లసయనభు, చఱనభు కయౌగినలసతుఱో ఈననతణడు (శయవలసయహ)

ఒం బుజగణతో భతమ నభః
బుజేన గ్చఛతుో ఆతి బుజగసః – (కసలితో కసక) బుజభుఱతో కదఱునదర బుజగ్భు.
„ఈతో భ‟ ఄనగస ైస్థ సనభున ఈననలసడు, రబుళు.
„బుజగణతో భ‟ ఄనగస బుజగ్భుఱఱో ళేవ
ీ ఠ ణడు.
బగ్ళదగగ తఱో „శరసణాభవహమ లసశకిః’ ఄతుము (10.28), భరిము ‘ఄనంతళసువహమ నాగసనాం’ ఄతుము
(10.29) బగ్లసనడు వఱవిచెున. లసశకి శయభుఱకు రసజు, బగ్ళదాకుోడు. కనక శయ ళేవ
ీ ఠ ణడు.
అదరళేవణడు (అనంతణడు) నాగ్జాతికి రబుళు. లేయ డగ్ఱలసడు. శ్రీభహావివణుళునకు ఴమయగసనండ్డ
ఄనళయతభు అమనన వేవించన. బగ్ళంతణనకు యభబకుోడు. కుక రసయమభుఱు అమనకు
తోడుగస ఄళతాయభుఱన దాయౌు బగ్ళయ్ో ఱఱమంద తృసఱు ంచకొననలసడు. ఆతడు బగ్లసనతునండ్డయే
ఈదావించెన.
„బుజగణతో భ‟ నాభభునకు శ్రీ శతయదేలో లసవహవఠ గసయు ఆచిున విళయణ మిగియౌన లసయఖ్తయనాఱకంట్ె కొంత
లెైవిధయభు కయౌగిముననదర. ఆందకు లసయు లసయకయణభునండ్డ, వుీతణఱనండ్డ కుక అధాయభుఱు
చ఼తృసయు. „బుజ్‟ ఄనే ధాతణళునకు ళంగ్ుట్, భఱుు తియుగ్ుట్ (కౌట్టఱేయ) ఄనే ఄయథభుఱు ఈనానయ.
ళంగ్ునవి, భఱుు తిరిగినవి (ఄనగస విశో రించినవి) ఄయనలసతుఱో ఄతణయతో భుడు గ్నక బగ్లసనడు
బుజగణతో భుడు. అమన చరించతు రదేఴభు, చొయరసతు చణట్ట ఱేద. క్షుఱు, గసయౌ, విభతనభుఱు, రసకెట్ో ట
ఏళయనా శరే. లసతు చఱనఴకిోకి అధాయభు బగ్ళంతణడు.
అమన అదరళేవణనకు రబుళు. ళేష్సదరరై లెఱవహన శ్రీతులసశడు. ళేవళసయయైన శ్రీయంగ్నాథడు.
శ్రీరసభతనజుఱచేత నతింఫడ్డన శ్రీభహావివణుళు.

196. శియణయనాబః
ఫంగసయభుళంట్ట, కఱయయణరదభు, భనోషయభునగ్ు నాభిమంద చతణయుమఖ్ ఫరషమకు అధాయమైనలసడు.

ఒం శియణయనాభ్ామ నభః
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శియణయభనగస ఫంగసయభు. శ్రీభహావివణుళు ఫొ డుి ఫరషమకు జనమ స్సథనభు. అ చతణయుమఖ్ ఫరషమయే
చతణరేవద జాాతు. శకఱ జీళరసవుఱన శఽఴహుంచి, శ్రీభనానరసమణుతు వేవించ భ్ాగ్యభు కయౌగినట్టు
భహానభ్ాళుడు. ఄట్టు ఫరషమకు జనమస్సథనమైన నాభి కయౌగినందన వివణులే శియణయనాబుడు.

197. శతతృసః
- ఄతణయతో భ జాానభునకు అఱలసఱభు.
- భూరీోబవించిన తశస.
- ఫదరికసఴీభభున తశసన అచరించినలసడు.

ఒం శతవే నభః
„తశస‟ ఄనగస „జాానభు‟ ఄనే ఄయథంఱో శ్రీ బట్టుఱు లసయఖ్తయతుంచాయు. శకఱ విదయఱు, యోగ్భుఱు,
జాానభు, విజాానభు జనాయదనతు ఄధగనభుఱోనండున గ్నక అమన శతవహవ.
శ్రీ ఴంకయుఱు భహాభ్ాయతభు (12.242.4) నండ్డ ఈదాషరించాయు. భనళేుందరమ
ర తణామ్ చ శ్యయ కసగ్ీయమ్
యభమ్ తః – భనశసన, ఆందరమ
ర భుఱన, ఫుదరధతు ఏకసగ్ీభు చేముట్యే తశస. ఆట్టు తతృత స్సధన
బగ్ళంతణతు ఄనగ్ీషభుళఱన కఱుగ్ున. దాతుళఱన ఫరషమజాానభు కఱుగ్ున.
శ్రీ చినమమతనంద గసయు ఈతువతణ
ో ఱనండ్డ ఈదాషరించాయు. శ తః తతృసోవ ఆదమేతదశఽజత్ – అమన
తభతచరించెన (శంకయౌంచెన). తభు చేవహ ఆదంతా శఽజంచెన.
ఄతున ఫఱభుఱకంట్ె తతృత ఫఱభు ఄతయంత ఴకిోళంతమైనదతు విళరిశో ఼ ధయమచకీభు యచయత కుక
ఈదాషయణఱు ఆచాుయు. ళశివణ
ఠ తు తతృత ఫఱభు భుంద విళసవమితణరతు వైనయభు తురీవయయభయయన. హద
తభుళఱో నే విళసవమితణరడు ఫరషమజాానభు తృ ందగ్యౌగెన. తశస దావరసనే ధరళుడు లసశదేళుతు
ఄనగ్ీషభున, తుఴుఱ తారసస్సథనభున తృ ందెన. ఆట్టు తశస బగ్లసనతు శవయూభు. తతృత యూభున
బగ్లసనడు బకుోఱకు కసయయవహదధ ర, శంకఱవహదధ ర చేకూయుున. కనక అమన శతవహవ. తాశఱకు దరకుక.
శవమభుగస భహాతవహవ. ఫదరికసఴీభభున నయనారసమణుఱుగస శదగయక
ఘ సఱభు బగ్లసనడు
తభునాచరించెన.
శ్రీ శతయదేలో లసవహవఠగసయు „తప్‟ ఄనగస „బరించట్‟ (కేోఴభున శశించట్) ఄనే ఄయథంఱో లసయఖ్తయతుంచాయు.
తయౌో నళభతశభుఱు బిడి న గ్యాభున మోవహ, రశళ లేదన శశించి, బిడి కు జనమతుచిు ంచట్యే
తశస. శ఼రసయదఱ లేడ్డమితు బరించి, భనవణయఱకు తగినంత లేడ్డమితు భతతరమే బూమికి ఄందజేముట్
తశస. ఆళతూన బగ్ళంతణతు భహాతశసఱు. కనక అమన శతవహవ.
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198. దమనాబః
- ఫొ డుిన (ఫరషమకు జనమస్సథనభు ఄయన, ఽథరవీ శంఫంధమైన) తాభయూళు కఱలసడు.
- ఄందరి షఽదమ కభఱభుఱంద ళవహంచలసడు.
- జాానభునకు తుఱమభు. ఫషృ భనోషయుడు.

ఒం దమనాభ్ామ నభః
ఇ నాభభు భూడుభతయుో ళశోందర.
6ళ ళలోకభు. 48ళ నాభభు. దమనాబః – ఄరమయో
ే
షఽఴకఴ
ే ః దమనాబః ఄభయరబుః
21ళ ళలోకభు. 198ళ నాభభు. దమనాబః – శియణయనాబః శతతృసః దమనాబః రజాతిః
38ళ ళలోకభు. 348ళ నాభభు. దమనాబః – దమనాబః ఄయవిందాక్షః దమగ్యాః ఴరీయబఽత్
48ళ నాభభునకు – నాభిమంద దమభు గ్ఱలసడు. అ దమభునండ్డ ఫరషమ జతుంచెన. ఫరషమళఱన
శఽఴహు కసవింఫడ్ెన – ఄతు ఄయథభు చెఫడ్డనదర.
తృసరిథళం బూరి దమశో నాభ్ాళవు దలం భషత్
మ శస శేభభయయ దరలసయకరిుకస మేయుయుచయతే
మశయ నాభ్ౌ తదతతిో దమనాబ శస ఈచయతే
ఫంగసయుభమమైన మేయుయవతభు దదదగస కయౌగి, ఎతుమిదర దఱయఱతో ఄఱరసయుతణనన ఽథరవీ
శంఫంధమైన దమభున నాభిమంద గ్ఱలసడు.
ఇ 198ళ నాభభు „దమనాబః‟ కు శ్రీ ఴంకయుఱ లసయఖ్య – బగ్ళంతణడు ఄందరి షఽదమ కభుఱభునంద
ళవహంచన. నాభి ఄనగస భధయభ్ాగ్భు.
ధయమచకీభు యచయత ఆదే నాభభునకు యభయమైన భరొక ఄనబళభున ంచినాయు. దమభు
వికవహంచినుడు తణమమదఱన, తేనెట్ీగ్ఱన అకరిషంచన. ఄఱతగే దమనాబుడు జీళుఱన తనలెైు
అకరిషంచన. దమభు ఄతయంత శందయమైన ువభు. ఄఱతగే దమనాబుడు ఄందభునకు
ఄందమైనలసడు. శ్రీఱక్మమదేవి వుబభంగ్లయై బఽంగసంగ్నళఱె ుఱకబూవణమైన షరి ఴరీయభున
అఴీయంచన. అమన వతాభుఖ్తంభ్యయుష చంచరీకుడు. యుకిమణీళఱో బుడు. గణజనహరముడు.
శ్రీతులసశడు. శ్రీళరసషభూరిో. ఄందభునకు యూభు. శ్రీ కంఫ భహాకవి ‘తాళ్ కందాఱ్ తాఱె కందాఱ్’ ఄతు
శ్రీరసభుతు చకకదనభున ళరిుంచెన. ఄట్టు దమనాబుతు స్ ందయయభు బకుోఱన అనందాంతయంగ్ుఱనొనరిు,
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శనామయగ భున నడ్డహ, భుకిోతు రస్సదరంచన. అమన రహాోద భతనశ శరణళయభున వికవహంచిన
శ్రీనాయవహంషభూరిో. దమనాబుడు. దామళతీనాధడు.
శ్రీ శతయదేలోలసవహవఠగసయు ఆదే నాభభున భరొక దఽకథభునండ్డ లసయఖ్తయతుంచాయు. „దమభు‟ ఄనగస
„జాానభు‟ ఄతు కూడ ఄయథభు. దయతే జాామతే ఄనేన దమమ్ జాానమ్. శకఱ విదయఱకు, శయవ జాానభునకు
కేందరభు, తుఱమభు ఄయనందన, ఄఖిఱ విదయఱు అమన ఄధగనభుఱో నననందన అమనన
దమనాబుడు ఄతు నతింతణయు.

199. రజాతిః
శకఱ జీళుఱకున రబుళు.

ఒం రజాతయే నభః
8ళ ళలోకభు. 70ళ నాభభు. రజాతిః – ఇళసనః తృసరణదః తృసరణో జోయవఠ ః ళేీవుః రజాతిః
21ళ ళలోకభు. 199 ళ నాభభు. రజాతిః – శియణయనాబః శతతృసః దమనాబః రజాతిః
తద్ దో మదాళ రబఽతానామ్ రజానామ్ తిః – శ్రీషరియే శకఱ రజఱకున, దమ శంబళుడ్ెైన ఫరషమకున
ఄధరతి. కసఱభుతో ునరసళఽతభగ్ు శఽఴహు, ఱమ కసయయభుఱు దమనాబుతు ఄధగనభుఱు. నెైమితిో క కఽఴహఱో
శఽఴహుంఫడ్డన యఫరషమ ముదఱెైనలసరికి రసజెైనలసడు రజాతి.
నెైమితిో కేతణర యే శఽష్సుః రజా ఫరషమభుఖ్తశో థా
తేష్సం చెళ
ై తిస్ససవమీ రజాతిరిషో చయతే
„తి‟ ఄనగస తండ్డర ఄతు కూడ చెళచున. శకఱ జీళరసవుఱున అమననండ్డయే, ఫరషమదావరస
శఽజంఫడ్డనవి గ్నక శియణయనాబుడ్ే రజాతి. రజాతృసఱనాయథ భు, ధయమయక్షణాయథభు అమన ఄళతరించన.
గీత 9.17 – హతాభషశయ జగ్తః
గీత 11.43 – హతావహ ఱోకశయ చరసచయశయ
(1) శ్రీ నయవహంషన్ కఽవు భతచారి అంగ్ో యచనకు ఆదర తెఱుగ్ు ఄనలసదభు.
(2) బగ్ళదగగ త ళలోకభుఱ తాతయయభు గీతారస్ , గణయఖ్ూర్ రచయణనండ్డ.

ళసంతాకసయం బుజగ్ఴమనం దమనాబం శరేఴం
విళసవధాయం గ్గ్న శదఽఴం మేఘళయు ం వుభ్ాంగ్ం
ఱక్మమకసంతం కభఱ నమనం యోగిషఽదాధయనగ్భయం
ళందే వివణ
ు ం బళబమషయం శయవఱోకెైక నాధమ్
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తణఱవహ (ళనభతఱ) తృసరఴశో యభు
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“రసభతనజ దయశనభు”ఱో శ్రీ జ. ళేష్సదరర ఄమయంగసర్ యచన నండ్డ గ్ీశించినదర.
శ్రీభహావివణ
ు ళు ళనభతఱన, ంచాముధభుఱన ధరించిముండున. తణఱవహభతఱ (ళనభతఱ) శ్రీలసశదేళుతు
ఄస్సధాయణ చిషనభుఱఱో కట్ట. శ్రీభనానరసమణుతుకి తణఱవహతో గ్ఱ ఄనఫంధభు రగసఢమైనదర. రతి స్సఱగసీభ
ూజ (వివణ
ు ూజ)మందన తణఱవదలభుఱు శభరింఫడున. తణఱవహ తృసరఴశో యభున గ్ూరిు కొతున అశకిోకయమైన
వివమభుఱు.


ఆంట్టఱో తణఱవహముకకన ంచట్యే శ్రీతులసశతు ఄరిుంచట్కు శభతనభగ్ున.



తణఱవహముననచణట్ వివణ
ు ళు ళవహంచన.



ఈదమమే తణఱవహతు దరిశంచినట్ో యతే, ఄట్టళయకు చేవహన తృసభుఱు నశించన.



ఏకసదశి ఈలసస్సనంతయభు దావదశి తృసయణ తణఱవహ తీయథ భుతో అయంభింతణయు.



చాఱత గ్ఽషభుఱంద తణఱవహభతతన రతయక్ష భహాఱక్డమగస ఄరిుంతణయు.



తణఱవజఱభుతో ఄరించిన దానభు పఱళంతభగ్ున.



శ్రీభదాాగ్ళతభుఱో తణఱతభ్ాయ శందయాభున శతయభ్ాభతదేవి తన శకఱశరసవబయణభుఱతోన అ జగ్నానధతు
తూచఱేకతృత యనదర. యుకిమణీదేవి తణఱవహదలభుతో బగ్లసనతు భ్ాయభున శభమునరిునదర.



తిరద్ రసభతమణభున తణఱవహ లెైకుంఠభున గ్ురించిన రస్ో సళన ముననదర.



శ్రీ నభతమఱయవర్ గసయు తభ 'తియులెైమోయ‟(4.2)ఱో తణఱవహ భహాతమయభున విుఱభుగస కీరో ించాయు.
శ్రీభనానరసమణుతు తృసదశతునధరఱో తణఱవహళఱె తరించళఱెనతు అకసంక్డంచాయు.



శ్రీ తియుభంగెైమతఱయవయులసయు తభ „వహరిమ తియుభండల్‟ (58-59)ఱో అ బగ్ళంతణతు దభుఱచెంతననన
తణఱవహదలభు కొయకు అకోీశించాయు.



శ్రీ ఄలళందార్ (మభునాచాయుయఱు)గసయు తభ స్తో తరయతనభున బగ్ళంతణతు „ఱశతణ
ో ఱస్సయ ళనభతఱయోజవఱమ్‟
ఄతు ళరిుంచాయు. నాఱతయయ దరళయ రఫంధభుఱో ఄందయు అఱయవయుఱు తభ తృసవుయభుఱఱో తణఱవహతు ఄరిుంచాయు.



గీీకు తతవలేతో ఄయన ఄరిస్ు సట్టల్ భహాఴముడు (కీీ. ూ. 384-322) తణఱవహముకకకు „Sanctum Basil‟ ఄతు
నాభకయణభు చేవన. అమన „Sanctum‟ ఄనగస „వితర‟ ఄనే దభున భరే ముకకకు లసడఱేద.
అమురేవదభుఱో తణఱవహకి ఎంతో తృసరధానయత ఈననదర.



శ్రీ తాయగ్రసజస్సవమిలసయు తణఱవహతయౌో తు అయు కీయోనఱఱో అరసధరంచాయు. తణఱవహతు జగ్జజ నతుమతు, శకఱ తీయథ భుఱకు
శవయగ భతు కీరో ించాయు. ఫరహామదఱు కూడ తణఱవహతో ఄరిుంచి శ్రీభనానరసమణుతు రశననభు చేవహకొతురి. శ్రీరసభుతు
ఈయభున, కయభున, భుఖ్భున, శియభున, బుజభున, నేతరభున, చయణముగ్భున తణఱవహ
లెఱుగొందచననదర. తణఱవహయే బగ్ళంతణతు ఴరీయభు. తణరీమ ఫరషమభు. శ్రీషరికి యభ హరమభు. ఄండ్ాళ్
తయౌో తు శ్రీయంగ్నాధతుతో కయౌహన నేశోభు.



దమురసణభుఱో ఆఱత ఈననదర – తణఱవహ ముకకఱు ఈనన ఆంట్టఱోతుకి రలేశించడ్ాతుకి మభుడు స్సషవహండు.
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తణఱవ స్తో తరభు

చితరం. భలమతలం వికీడ్
 మ
డ తనండ్డ.

ఒం జగ్దాధతీర నభశోబయం విష్తు ఴు హరమళఱో భ్ే | మతో ఫరహామదయో దేలసః శఽఴహు వహథ తయంత కసరిణీ | |
నభశోఱవ కఱయయణీ నమో వివణ
ు హరయే వుభ్ే | నమో మోక్షరదే దేవి నభ శసంత్రదాయకే | |
తణఱవ తృసతణభత తుతయం శరసవదో ాయహ శయవదా | కీరో త
ి ాలసహ శమఽతాహ వితర మతి భతనళమ్ | |
నభతమి శియస్స దేవీం తణఱవం విఱశతో భమ్ | మతదఽష్సువ తృసహనో భరసోయ భుచయంతే శయవకియౌిష్సత్ | |
తణఱస్సయ యక్డతం శయవం జగ్దేకచఛరసచయమ్ | మతవితుయహంతి తృసతృసతు దఽష్సువలస తృసహభియనరెైః | |
నభశోఱశయతి తరసం మవేో య ఫదాధంజయౌం కదా | కఱమంతి శఖ్ం శయవం వో ి యో లెైళసయశో థారే | |
తణఱస్సయనాయం కించిదెద ళతం
ద
జగ్తీతఱే | మమత వితిరతో ఱోకో వివణ
ు శంగేన లెైవుళః | |
తణఱస్సయః ఱో ళం విష్తు ః శియస్సయ రణహతం కఱౌ | అరణమతి శరసవణ ళేమ
ీ తంవహ ళయభశో కే | |
తణఱస్సయం శకఱదేలస ళశంతి శంతతం మతః | ఄతస్సోభయు యేఱో ోకే శరసవనేద లస నసభయుమన్ | |
నభశోఱవహ శయవజేా ుయుష్త తో భళఱో భ్ే | తృసశిభతం శయవతృసేబయ శయవశంత్రదాయకే | |
ఆతి స్తో తరం ూరసగీతం ుండరీకేణ ధగభతా | వివణ
ు భయుమతాం తుతయం ళలబనెైశో ఱవదఱెః | |

21ళ ళలోకభు - 11 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ

అభఽత్ణయుః శయవదఽక్సింషుః శింధాతా శింధిభాన్ స్హి యుః |
అజో దయమయషణుః శ్సవెసో వివుీతాతామ శరసరివే || (22)

200. అభఽత్ణయుః
భయణభు, నాఴనభు ఱేతువసడు.

ఒిం అభఽత్యవే నభుః
భఽత్ణయుః మశయ న అస్హో ఇతి అభఽత్ణయుః – రతి ళశోళునకు జననభు (తృసరయింబభు), ళఽద్ిి, క్షీణత్, వసయధి,
భయణభు (అింత్భు) అనే 5 దఴఱు త్పళు. ుట్టినద్ిఱో గిట్ిక భానద. కసతు బగళింత్ణడు అజుడు
(ుట్టిక ఱేతువసడు), అభయుడు, అభఽత్ణయడు, వడ్ాభళ వికసయ వూనయడు.
ధయమ చకీభు యచయత్ వసయఖ్య - ఈ నాభ శమయణభునింద భనభు ఆత్మ (జీవసత్మ) నాఴనభు
ఱేతుదతు గురిోించళఱమున. కనక నఴవయభగు ఴరీయభునే జీళుతుగస త్ఱింక, యభాత్మన ధాయతుించి
అభఽత్త్వభున (జనన భయణ చకీభునిండ్ి భుక్ోతు) వెసధిింళచున.
అశతోభా శదగ భమ
త్భవెత భా జోయతియగ భమ
భఽతోయరసమ అభఽత్ింగభమ
ఒిం శ్సింతిుః శ్సింతిుః శ్సింతిుః

22ళ శ్లోకభు - 1 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ

201. శయవదఽక్
శభశో భున చ఼చచిండువసడు.

ఒిం శయవదఽశ్ే నభుః
వౄీ వసశద్ీళుడు శరసవింత్రసయమియై శకఱ బూత్భుఱిందన, శకఱ రద్ీఴభుఱిందన శభశో భున
శయవద్ా చ఼చచిండున. ఆమన ట్ో బక్ో కలిగినవసరిక్, బగళింత్ణతు తుయస్హించినవసరిక్, ద్ిైవసరసధన ట్ో
ఆశక్ో ఱేతువసరిక్ – అిందరికు వసరివసరి ఫుద్ిి, కయమఱ అనవెసయభుగస త్గు పలిత్భుఱన రవెసద్ిించన.
ధయమచకీభు యచయత్ క శయవ వెసధాయణమైన, కసతు తృసరభుఖ్యత్ కలిగిన శత్యభున ద్ీ ద్ీ
గుయుోించకొనళఱెనతు నొక్ి ళకసిణించాయు. భనభు భనశసఱోన, భాట్ఱఱోన, చీత్ఱఱోన
శద్ాచాయభున ఎఱో ుపడ఼ తృసట్టించి తీయళఱెన. ఎళయూ చ఼డడభుఱేదతు, ఎళరికు తిలిమదతూ, ఏమీ
యవసఱేదతూ అనకోళడిం భూయఖత్వభు. వౄీభనాారసమణుడు శయవస్హిత్ణడు. శరసవింత్రసయమి. శయవవెసక్షి.
శయవదఽకుిళు. శరవవఴవయుడు.

202. స్హింషుః
- స్హింషభు.
- తృసభుఱన నవృింజవమువసడు.

ఒిం స్హింవేమ నభుః
22ళ శ్లోకభు. 202ళ నాభభు. స్హింషుః – అభఽత్ణయుః శయవదఽక్ స్హింషుః శింధాతా శింధిభాన్ స్హియుః
52ళ శ్లోకభు. 489ళ నాభభు. స్హింషుః – గబస్హో నేమిుః శత్ో వశి ుః స్హింషో బూత్భహేఴవయుః
వౄీ బట్టిఱ వసయఖ్య – భతుషహ, స్హింషభుఱ యూభున ధరిించినిందన వౄీషరి ‘స్హింషభు’ అనే
నాభభుతో శో ళతూముడు.
వౄీ ఴింకయుఱ వసయఖ్య – హినస్హో ఇతి స్హింషుః, హినస్హో శమయణ భాతీణ
ర శభశో తృసతృసన్ ఇతి స్హింషుః
శమరిించినిందళఱో నే శకఱ తృసభుఱన నాఴనభు చీమువసడు ‘స్హింషుః’. ఇకిడ తృసణతు వసయకయణ
శ఼త్రభు (6.3.109) రకసయభు అక్షయభుఱన తాయుభాయు చీముట్ళఱన ‘హిింశ’ అన దభు ‘స్హింష’
మగున. (ఽవత దరసద్ీతు మతోద్ివిమ్)

22ళ శ్లోకభు - 2 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ

వౄీ చినమమానింద ‘స్హింషభు’ అనే వెసభానయ అయిభుఱోనే వసయఖ్ాయతుించాయు. స్హింషభు భఽగరసజు. ద్ాతుతు
చ఼చినింత్నే అడవిఱోతు జింత్ణళుఱు ఱామనభగున. బగళింత్ణతు నాభశమయణభు భాత్రభున
ఫుద్ిి అనే అయణయభుఱోతు కాయ, భూయఖ, కసభభుఱనే దవి జింత్ణళుఱు తృసరితృత ళున.
గీత్ 10.30 – భఽగసణాించ భఽగవింద్రర ऽషమ్ – జింత్ణళుఱఱో నేన భఽగరసజున (స్హింషభున).
ధయమచకీభు యచయత్ – ఈ ుణయనాభ శమయణభు ళఱన భనకు భనవెస, వసచా, కయమణా భించితు
ఆచరిించట్కు, చిడున త్యజించట్కు అళుశయభగు ఫఱభు, ధిైయయభు ఱభించన. కసభ కోీధ ఱోబ
మోష భద భాత్సయయభుఱన ద఼యభుగస నెట్ి వ
ట ేముట్కు, చిడు ఆఱోచనఱన అణచివేముట్కు, చిడు
భాట్ఱు భాతువేముట్కు, చిడు కసయయభుఱు చీమకుిండుట్కు ఎింతో ఫఱభు, ధిైయయభు కసళఱెన. ఇట్టి
ధిైయయ, స్్ి య
థ యభుఱు నయస్హింష యూుడ్ిైన, స్హింష నాభధీముడ్ిైన నిందక్శ్లయుతు అనగీషభున భనకు
ఱభించన.
వౄీముత్ భూరిో! ుయువ స్హింషభ! – అతు యుక్మణీద్ీవి త్న రసమఫాయభున మదనాధతు
శింఫొ ధిించినద్ి.
ఉగీిం వీయిం భవేవివణ
ు ిం జవఱింత్ిం శయవతోభుఖ్మ్
నఽస్హింషిం భీవణిం బదరిం భఽత్ణయభఽత్ణయమ్ నభాభయషమ్
భాత్యాభామి కభఱే కభఱామతాక్షి
వౄీ వివణ
ు షఽత్ిభఱ వసస్హతు విఴవభాత్
క్షీరోదజవ కభఱ కోభఱ గయభగౌరి
ఱక్షీమ రస్ద
 శత్త్ిం నభతాిం ఴయణయయ

203. శింధాతా
- బకుోఱన త్నఱో కఱుుకొనవసడు.
- జీళుఱన వసతు కయమపఱభుఱకు భుడ్ివేమువసడు (అనశింధాతుించన).

ఒిం శింధాతీర నభుః
శింధతాో ఇతి శింధాతా – కఱుువసడు, శభనవమయచవసడు.
ముదట్ట భాళభు (బకుోఱన త్నఱో కఱుుకొనవసడు శింధాత్) వౄీ బట్టిఱ వసయఖ్ాయనభుఱో రవేోదతు
ఉద్ాషయణగస చిపఫడ్ినద్ి. రవేోదడు తుయింత్య షరిచిింత్నాభఽత్ తృసన భత్ణ
ో డు. రసగవిద్ీవవ
22ళ శ్లోకభు - 3 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ

యహిత్ణడు. భఽద వినమవౄలి. అట్టి బకుోనకు ఆనాత్ కఱుగకుిండ, అత్తుభాట్ తృొ ఱుోతృత కుిండ్ా
కసచట్కై నయషరిగస అళత్రిించిన వౄీషరి త్న బకుోనకు వెసముజయభున రవెసద్ిించిన.
వౄీ ఴింకయుఱ వసయఖ్య బగళింత్ణతు కయమపఱ రద్ాత్ఽత్వభున శ఼చిించన. కయమపఱభుఱనధిగమిించట్
వెసధయభు కసద. కనక బగళింత్ణతు యభాత్మగస నెరిగి, ఆుోతుగస ఆమనన ఴయణుజొచిు,
దవి కయమఱన త్యజింళఱెన.
తుయుక్ోఱోతు ళయున – రవేోద్ాద్ియై ుః శింధాతా శింశ్ేోవ కయణాచు శుః.
రవేోద నాయద రసఴయ ుిండరీక
వసయవెసింఫరీవ వుక శ్ౌనక షఽతుావసశ
బకసోనయకో రితృసఱన తృసరిజాత్
ఱక్షీమనఽస్హింష భభద్ీహి కరసళఱింఫమ్

204. శింధిభాన్
బకుోఱింద ఐకయమై ముిండువసడు.

ఒిం శతుి భతీ నభుః
‘శింధి’ అనగస కఱయక. బగళింత్ణడు బకుోఱింద కలిస్హతృత ళున గనక ఆమన ‘శింధిభాన్’ అతు
వౄీ బట్టిఱ విళయణ. షరిద్ాశఱన షరిభూయుోఱుగస గీహిింనగున.
తుయుక్ోఱో ఇఱా చితృసపయు – రవేోద్ాద్ియై ుః తుత్య శింధిుః మశయ వెసయత్ శింధిభాన్ శమఽత్ుః –
రవేోద్ాదఱమింద ఐకయమమ
ై ునాిందన ‘శింధిభాన్’ అనఫడున.

205. స్హియుః
- బకుోఱ ట్ో ఫాింధళయభు తుఱకడగస కలిగినవసడు.
- తుఴుఱుడు, తురివకసయుడు, తుత్ణయడు.

ఒిం స్హిరసమ నభుః
వౄీ బట్టిఱ వసయఖ్య – అచారవऽహ అచఱయతావత్ శింధానే స్హియ ఉచయతీ. బకుోఱు అచాయభుఱొనరిునన,
వసరిట్ో కయుణతో భతుాించి, వసరియడఱ వసత్సఱాయనరసగభుఱు ఏభాత్రభు చిదయతు రజాతి. ఆ
శ్ేవశ్ైఱ వృఖ్ాభణ భన అశ్ేవ అజాాన ద్ర వభుఱన క్షమిించి కొిండఱింత్ ళయభుఱు కుీభమరిించన.
22ళ శ్లోకభు - 4 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ

వౄీ ఴింకయుఱ వసయఖ్య – శద్ిైక యూతావత్ స్హియుః. ఎఱో పడ఼ కవ యూింతో ఉిండ్ీవసడు. ఆమన జనమ
యహిత్ణడు. ఆదయింత్ యహిత్ణడు. ద్ీఴకసఱభుఱతో భాయుపచిిందడు. ఆమనే తుత్యభు. శత్యభు.
తుయింత్యభు. యభదభు. స్హియభు. తియువేింకట్గిరి్ై మోహన తృసదభు. యఫరషమభు.

206.అజుః
- ుట్టిక ఱేతువసడు (శో ింబభునిండ్ి అళత్రిించిన వౄీనఽస్హింషభూరిో).
- అడు ింకుఱన తొఱగిించవసడు.
- బకుోఱ షఽదమభుఱింద చరిించవసడు.
- బకుోఱ భనభుఱిందలి అజాానభున షరిించవసడు.
- శకఱ ఴఫద భుఱకు భూఱభు (‘అ’కసయభు)

ఒిం అజామ నభుః
ఈ విత్ర నాభభు ఈ శో ళరసజభుఱో భూడు రసయమభుఱు (96ళ, 206ళ, 524ళ నాభభుఱుగస)
శోతిించఫడ్ినద్ి.
11ళ శ్లోకభు. 96ళ నాభభు. అజుః – అజుః శరవవఴవయుః స్హదిుః స్హద్ి ుః శరసవద్ియచయత్ుః
22ళ శ్లోకభు. 206 ళ నాభభు. అజుః – ఆజో దయమయష ణుః శ్సవెసో వివుీతాతామ శరసరివే
11ళ శ్లోకభు. 524ళ నాభభు. అజుః – అజో భవేయహుః వెసవభావయయ జతామిత్రుః రమోదనుః
ుట్టిక ఱేతువసడు. న జామతీ ఇతి అజుః – ఇిందకు వౄీ ఴింకయుఱు చిహపన ఴఽతి రభాణభు ఋగవవదభు 1.81.5 – న జాతో న జతువయతీ. ఆమన ఇింత్కుభుింద జతుమింఱేద. ఇకభుింద
జతుమింఫో డు.

న హి జాతో న జాయేऽమిం న జతువయతీ కద్ాచన
క్షవత్జ
ర ా ుః శయవబూతానాిం త్వెసమదషిం అజశమఽత్ుః - భవేభాయత్భు శ్సింతియవభు 330.9
నేన ూయవభు జతుమించిముిండఱేద. ఇుపడు జతుమించినవసడన కసన. బవివయత్ణ
ో ఱో జతుమించన.
నేన శయవబూత్భుఱిందన క్షవత్జు
ర ా డన. కనక ననా ‘అజుడు’ అతు మిందయు.
వౄీ బట్టిఱ విళయణ – బగళింత్ణడు వౄీనాయస్హింషభూరిోయై శో ింబభునిండ్ి ఆవియభవిించిన. త్క్ిన
జీళజాఱభుళఱె ఆమన జతుమిండు.
‘అజ్’ అనే ధాత్ణళునకు ‘చఱనభు’,’తొఱగిించట్’ అనే అరసిఱు కూడ్ా ఉనాాయ (అజౌ గత్ క్షవణయుః)
ఈ భాళభుఱో భరికొతుా వసయఖ్ాయనాఱు భనకు ఱభించాయ.

22ళ శ్లోకభు - 5 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ

వౄీ బట్టిఱు – యభద తృసరహోకై త్హించ భుభుక్షుళుఱ భాయగ భునిండ్ి అతుా విఘ్ాభుఱన
తొఱగిించి అనగీహిించవసడు బగళింత్ణడు. అజుడు.
వౄీ ఴింకయుఱు – అజతి గచఛతి క్షితి ఇతి వస అజుః. బకుోఱ షఽదమభున రవేవృించి చరిించవసడు.
వౄీ రసధాకఽవు శ్సస్హో ి – భన అజాానభున తొఱగిించవసడు. త్న బకుోఱ చిింత్కు చీరి, వసరితు త్న
యింధాభభువెైు నడ్ిహించవసడు.
ఇింకస – అకసయ వసచయత్మా జాత్ుః అజుః – ‘అ’కసయ వసచకభుచీ తిఱుఫడ్ినవసడు అజుడు. అనా
భాళభుఱో కూడ ఈ నాభభునకు వసయఖ్ాయనాఱు ఉనాాయ.

207.దయమయషణుః
ఎదయు ఱేతువసడు. అడుు ఱేతువసడు.

ఒిం దయమయషణామ నభుః
దవియమ్ భయషణమ్ అశయ ఇతి దయమయష ణుః. ఆమనన ఏ ఴత్ఽళుఱెైనా అడుుకొనఱేయు. ఎింత్ట్టవసరైనా
జయించఱేయు. కసఱభు గసతు, తృసరింత్భు గసతు, ఫఱభు కసతు – ఏద్ీ ఆమనన తుఱుళరిించజాఱద.
ఆమన శ్సశనభున అతికీమిించదగద. కనకనే ఆమన దయమయషణుడు. దవి వృక్షకుడు. దరితావేరి.
వౄీ చినమమానిందగసయు ఇద్ీ అయిభున భరొక చకితు దఽకపథభుఱో ళయకుోకరిించాయు – భనభు ఇింద్ిమ
ర
వసింఛఱకు ద్ాశఱమై శనామయగ భున త్పళచున. శింవెసయ చకీభున భత్ణ
ో ఱమై చరిింళచున.
కసతు జనమఱనెతిో, ఎతిో , త్ణదకు వివణుద థగసభుఱుగస కసక త్పద. క్మి
ీ కుట్కసద్ి జనమఱఱో
ఆధాయతిమక వెసధనఱకు అళకసఴభు ఱేకతృత ళచున. కసతు అనేక జనమఱ అనింత్యభు ఫుద్ిి కలిగి, శద
గ యు
కఽ ఱభించి, వెసధననళఱింబించి, వౄీషరిక్ ఴయణాగత్ణఱమై శచిుద్ానింద యఫరషమభునకై త్హించిదభు.
వేయు ద్ారి ఱేద. వేయు నాధడు ఱేడు.
ఈ నాభభునకు భూఱ ధాత్ణళు ‘భఽష్’ - శషనే - శహిించట్. ‘దయమయషణుడు’ అనగస (ఴత్ఽళుఱకు)
దశసషమైనవసడు. వౄీభనాారసమణుడు ఴత్కోట్ట శ఼రసయధిక తీజోభూరిో. అనింత్ ఫఱ శింనాడు.
అరమేముడు.
వౄీ శత్యద్ీవయ వసస్హవీగసరి విళయణ – రకఽతిఱోతు రతిఴక్ోక్తు భరొక ఴక్ో బగవసనతు అనింత్ ఴక్ోతు గుయుో
చీముచనే ముిండున. శ఼యయకసింతి భుింద చిందరతు వెనెాఱ వెఱవెఱ ఫో ళున. చిందరతుకసింతిమింద
తాయఱ మయుుఱు క్షీణించన. తుుపన తూయు ఆరిపవేమున. తూట్టతు అగిా ఆవిరి చీమున.
22ళ శ్లోకభు - 6 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ

వౄీ శత్యద్ీవయ వసస్హవీగసరి భరొక విళయణ – ‘భరిషత్ణమ్’ అనగస ‘జాాత్ణమ్’ - తిలిస్హకొనట్ - అతు అయిభు
గఱద. ఆమనన తిలిస్హకొనట్ శఱబభు కసద. వెసధన, ద్ీక్ష, బక్ో, గుయుకఽ, బగళదనగీషభు
కసళఱెన. దుఃఖ్న
వ భరిషత్ణమ్ ఴకయుః దయమయషణుః. ఴీభతో భాత్రభు తిలిమఫడువసడు దయమయషణుడు.
ధయమ చకీభు యచయత్ వసయఖ్య – దవణిఱెైన అశయుఱన వినాఴనమునయుువసడు (భఽ - భఽత్ణయ చింుట్) గనక వౄీషరి దయమయష ణుడు. ఈ భాళభున భనశఱోనించకొతు ఈ నాభభున
శమరిించినట్ో యతీ బకుోఱ భనశనిండ్ి దరసఱోచనఱు ద఼యమై, భనశ తుయమఱమై, బక్ో తుఴుఱమై, ద్ీక్ష
శత్ఫలిత్భుఱతుచున. క్రసత్ణడ్ిైన వసల్మమక్ రసభనాభ శమయణభు ళఱన ఋషహయై ఆద్ికసళయశరవియై
మోక్షభాయగ దయశకుడయయన.
కూజింత్ిం రసభరసమేతి భధయమ్ భధరసక్షయమ్
ఆయుషయ కవితాశ్సఖ్ాిం ళింద్ీ వసల్మమక్ కోక్ఱమ్
మత్ర మత్ర యఘ్ునాథ కుయోనమ్ త్త్ర త్త్ర కఽత్భశో కసింజలిమ్
ఫావపవసరి రిూయు ఱోచనమ్ భాయుతిమ్ నభత్ రసక్షవెసింత్కమ్

208. శ్సవెసో
- ఫో ధిించవసడు. జగద
గ యుళు.
- శ్సస్హించవసడు. బకుోఱభాయగ భున అళరోధిించవసరితు వృక్షిించవసడు.

ఒిం శ్సస్ేో ి నభుః
ఈ నాభభునకు భూఱ ధాత్ణళు ‘శ్సశ’ - అనవృవటి - ఫో ధిించట్, ఉద్ీవృించట్, తృసలిించట్,
శరిచీముట్. ‘శ్సశో భ
ి ు’, ‘వృక్ష’ అన దభుఱు ఇద్ీ ధాత్ణళునిండ్ి ళుయత్పనాభుఱు.
వౄీకఽవు బగవసనడు గుయుళుఱకు గుయుళు. శభశో జాానభునకు భూఱభు. వేదవిదడు. వేదవేదయడు.
త్లిో దిండురఱ యూభున, గుయుళుఱ యూభున, ఴఽత్ణఱ యూభున, శమఽత్ణఱ యూభున
విదయఱతుాింట్టతు ఫో ధిించన.

అింత్రసయమియై విదయఱన ఫుద్ిిఱో తుఱుున. బకుోఱ భాయగ భునకు

అడుుడువసరిక్ త్గు గుణతృసఠభు చిుపన.
గోహకసనాిం కుచదవిందవ కుింకుభాింక్త్ ళక్షశమ్
వౄీ తుకవత్ిం భహేవసవశిం కఽవు ిం ళింద్ీ జగద
గ యుమ్.

22ళ శ్లోకభు - 7 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ

209. వివుీతాతామ
- జగభింత్ము విశమమభుతో ఎళరి అదభత్ ల్మఱా భవేత్మయభుఱన గసనభు చీమునో ఆ
ద్ీళద్ీళుడు. శరస్హదిమైన చరిత్భు గఱవసడు.
- శత్యభు, జాానభు, యఫరషమభు – ఇతాయద్ి వివృవీ భగు నాభభుఱచీ శోతిింఫడు అనింత్గుణ
శింనాడు.
- వివిధ శవయూభుఱుగస కురో ింి ఫడు రజాతి.
- విశ్ేవ, వడుగణయ రిూయు, యభాత్మ.

ఒిం వివుీతాత్మనే నభుః
విశమయేన శమఽత్ిం ద్ీవుఃెై స్్ింై షిం మవెసయద్ానకమ్
వౄఱిం తిైరవి వుీతాత్మనుః భషతీిరిో రద్ర భనుః
ద్ీళత్ఱిందయూ ఆఴుయయభుగస చిుపకుింట్టనాట్టళింట్ట వౄీనఽస్హింవేళతాయభుఱో అదభత్ వసయతృసయభుఱు
చీస్హనవసడు. ఈ నాభశమయణభు భషతీిరిోతు రవెసద్ిశో ింద్ి. ఒిం వివుీతాత్మనే నభుః.
ఈ నాభభునింద ‘వి’, ‘వుీత్’, ‘ఆత్మ’ అనే భూడు ధాత్ణళుఱునాాయ. ‘వి’ ధాత్ణళునకు
వసయఖ్ాయత్ఱు చిహపన అరసిఱనఫట్టి ముదట్ట భూడు భాళభుఱన విళరిింళచున.
వౄీ బట్టిఱు – ‘వి’ – విశమయేన – అఫుబయభుగస.
వౄీ ఴింకయుఱు – ‘వి’ – విశ్ేషేణ – రతీయకమైన.
వౄీ శత్యద్ీవయ వసస్హవీ – ‘వి’ – వివిధిైుః – ్కుి యూభుఱతో.
రిండళ ధాత్ణళు – ‘వుీ’ – ఴీళణయ – వితుహించట్, శోతిించట్, కురో ింి చట్, ేయు కలిగిముిండుట్.
భూడళ ధాత్ణళు – ‘ఆత్మ’ – గుణభు, శవయూభు, నాభభు, శరసవింత్రసయమియైన యభాత్మ.
వివుీతాత్మ – అిందయు విశమమభుతో అదభత్భింద్ి కురో ింి చ ల్మఱావినోద్ి. శరస్హదిమైన
వౄీనఽస్హింషభూరిోగస ఆమనన ద్ీళత్ఱు శోతివెసోయు. ఆమన గోళయినగిరినెతిోనవసడు. ఫరషమచీ గోళుఱు,
గోతృసఱకుఱు ద్ామఫడగస తానే వేయుశఽషహి చీస్హన నిందనిందనడు. కుచీఱుతు అట్టకుఱతో
శింత్ణవణిడ్ిైనవసడు. రిండడుగుఱతో ఫరవేమిండభు నతికీమిించినవసడు. త్ిండ్ిభ
ర ాట్కై ళనవసశభు
చీస్హనవసడు. ఆదముొకుిఱవసడు.
వివుీతాత్మ – విశ్ేవ నాభభుఱతో వుీత్ణఱింద శోతిింఫడ్ినవసడు. ఆమనే జాానభు, జవామభు,
భాయగ భు, భాయగ దరిశ, భాయగ ళరిో, గభయభు. నయుడు. నారసమణుడు. వౄీధయుడు. వౄీతువసశడు. వేదభు.
వేదవిదడు. వేదవేదయడు. యభదభు. వసశద్ీళుడు. రసభుడు. వృళుడు. వసభనడు. తిరవికీభుడు.
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వివుీతాత్మ – వివిధ శవయూభుఱుగస, శ఼యుయతుగస, చిందరతుగస, త్లిో గస, త్ిండ్ిగ
ర స, గుయుళుగస,
అరసుభూరిోగస, అింత్రసయమిగస, ధయమభుగస, జాానభుగస, త్భుగస, రబుళుగస, శయవభుగస,
శరవవఴవయుతుగస ళయకో భగువసడు.
త్ద్ీవసగిా శో ద్ాద్ిత్య శో ద్ావము శో దచిందరభాుః
త్ద్ీళ వుకీమ్ త్ద్ ఫరషమ తాऽऽుః శ రజాతిుః – మజురవవదభు 32.1
ఇింకస అమనన గసనభు, అయునభు, వేదఠనభు ళింట్ట ఫషృవెసధనభుఱద్ావరస నతిింళచున
గనక ఆమన వివుీతాత్మ.
వివుీతాత్మ – విశ్ేషేణ వుీత్ుః (జాాత్ుః) ఆతామ యేన శ వివుీతాతామ – జీవసత్మకింట్ె భనామై, శయవజుా డ్ిై,
శయవఴకుోడ్ిై, వడుగణయరిూయుుడ్ిై, కరసమద్ిశింగయహిత్ణడ్ిైన యభాత్ణమడు. ుయువత త్ో భుడు.
చినాతియుతిఱోతు వౄీనఽస్హింషవెసవమి వృఱపిం.

210. శరసరివే
ద్ీళత్ఱ ఴత్ఽళుఱన శింషరిించవసడు.

ఒిం శరసరిఘ్ా
న నభుః
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శయ-ఆరి-వే – ద్ీళత్ఱ ఴత్ణరళుఱన అింత్భుచీమువసడు ‘శరసరివే’. హియణయకవృుతు శింషరిించిన
వౄీనఽస్హింవేళతాయభున ఈ నాభవిళయణఱో వౄీ బట్టిఱు రవెో సవిించాయు. ఎతుా ళయభుఱు తృత ర గుచీశకొనాా
గసతు, ఎింత్ ఫఱభు కూయుుకొనాాగసతు ఆ శరసరిక్ వౄీనయషరి చీత్ భయణభు త్పఱేద.
వౄీ చినమమానింద – ఈ నాభ శమయణ ధాయనభుఱళఱన భన ద్ీక్షకు అడుుడు అింత్ఴశత్ఽళుఱు
నవృించన. శ్సరీరిక రసక్షశ వసింఛఱు, అషింకసయ బూత్భుఱు, కసభకోీధాద్ి హశ్సచభుఱు ద఼యభుగస
తృసరితృత ళున. భుభుక్షుళుఱ ురోగతిక్ ఴత్ఽళుఱెైన అరివడవయగ భుఱన, అషింకసయభున షరిించన
గనక ఆమన శరసరిఘ్ుాడు. తృసభుఱన, తాభుఱన నాఴనభు చీము వౄీనాయస్హింషృడు.
వౄీ శత్వద్ీవయ వసస్హవీ గసయు – తృసహి నో అగవా రసక్షశుః .... ....... అతు ముదఱయేయ ఋగవవద భింత్రభు
(1.36.15)న రవెో సవిశ఼
ో , ఈ భింత్ర జభు ళఱన శకఱ దవి ఴకో ఱు తొఱగితృత ళుట్ త్భ వెసవనబళింఱో
జరిగిిందతు తిలిమజవశ్సయు.
ఈ శ్లోకభుఱోతు అతుా నాభభుఱన – అభఽత్ణయుః, శయవదఽక్, స్హింష, శింధాతా, శింధిభాన్, స్హియుః, అజుః,
దయమయష ణుః, శ్సవెసో, వివుీతాతామ, శరసరివే – నాభభుఱన వౄీనఽస్హింవేళతాయ గుణ వెైబళ యభుగస వౄీ
బట్టిఱు వసయఖ్యతుించాయు.
(1) వౄీ నయస్హింషన్ కఽవు భాచారి ఆింగో యచనకు ఇద్ి తిఱుగు అనవసదభు.
(2) బగళద్ీగ త్ శ్లోకభుఱ తాత్పయయభు గీతా్రస్ , గోయఖ్ూర్ రచయణనిండ్ి.

తృత త్న భాగళత్భు –
తూకు ద్ికిళవయు? ఫఱమళవయు? అతు రవృాించిన హియణయకవృునకు రవేోదడ్ిచిున శభాధానభు.
ఫఱముత్ణఱకు దయబఱుఱకు
ఫఱమళవడు తూకు నాకు ఫరవేమదఱకున్
ఫఱమళవడు తృసరణుఱకున
ఫఱమళవిండట్టి విబుడు ఫఱభు శరవింద్ార!
ద్ికుిఱు నే కసఱభుతో నే
ద్ికుిన ఱేకుిండ గఱుగు ద్ికుిఱ ముదఱెై
ద్ికుి గఱ ఱేతువసరిక్
ద్ికిమయద్ి మద్ిము నాకు ద్ికుి భవేతామ!
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వౄీ వేద్ాింత్ ద్ీవృకుఱ కసభావృకసవి కభు
RAMANUJA DARSHANAM. A VEDICS JOURNAL. Volume 3 Issue 2: June – Aug 2005
Vedics Foundation http://www.vedics.org. ( old web site: http://www.vedics.net not working
now). వౄీ కళిమర్ నారసమణన్ గసరి వసయశభునకు అనవసదభు.

కసించీుయభుఱో వేలుకసియ ద్ిళయద్ీఴభుఱో చకితు వౄీనఽస్హింషభింద్ియభు ఉింద్ి. ‘వేలుకసియ’ అనగస
ఎించకొనా తువసశశి ఱభు. ఈ నఽస్హింష వెసవమితు శోతిశ఼
ో వెసవమి వేద్ాింత్ ద్ీవృకుఱవసయు ‘కసభావృకసవి కభు’న
యచిించాయు (కసభ – కోయుకొనా, ఆవృక – తువసశభు). ఈ నఽస్హింషభూరిో వేదవేద్ాింత్ ళింద్ిత్ణడు. తిరనేత్ణరడు. బకో
యక్షకుడు. దవి వృక్షకుడు. ళయదడు.
వుీతీనాభుత్ో యమ్ భాగమ్ వేగళతాయఴు దక్షిణమ్
కసభాద్ అధిళశన్ జీమాత్ కవృుదదభత్ కవశరి
వేదభుఱ ఉత్ో య భాగభున (ఉతువత్ణ
ో ఱఱో) కురో ిింఫడ్ిన ద్ీళద్ీళుడు అదభత్ కవశరి యూభున ద్ాలిు వేగళతి
(నద్ి) దక్షిణ భాగభున ఉిండుట్కు ఇచుగిించినాడు.
త్నేింద్ావగిా నమనుః తాతృసనచినోత్ణ నుః
తాతూమ యషవెసయనామ్ వెసయుః కసభాస్హకస షరిుః
కసభాస్హకస షరి ‘నఽస్హింష తాతూమ ఉతువత్ణ
ో ’ఱో చిపఫడ్ిన విధభున శ఼యయ, చిందర, అగిా నమనభుఱు
గఱవసడు (తిరనేత్ణరడు). తాత్రమభుఱన షరిించవసడు. (ఆధాయతిమక తాభు, అధిభౌతిక తాభు, అధిద్ిైవిక
తాభు – వీతుతు తాత్రమభుఱు అిందయు).
ఆకసింఠమ్ ఆద్ి ుయువమ్ కింఠీయళమ్ ఉరికుింఠితారసతిమ్
వేగో కింఠ శింగసత్ విభుకో వెక
ై ుింఠ ఫషృభతిమ్ ఉతృసస్ే
వెైకుింఠభున ళదలిళచిు వేలుకసియఱో వెఱస్హన ఆద్ిుయువణనకు, నయషరి భూరిోక్, ద్ీళద్ీళునకు ్కుి
ళిందనభుఱు.
ఫింధమ్ అఖిఱశయజింతోుః ఫింధయ యయింక ఫింధ యభణీమమ్
వివభ విఱోచనమీడ్ీ వేగళతీ ుళిన కవళి నఽస్హింషమ్
నఽస్హింషద్ీళుడ్ీ శకఱ జీళుఱకున తుజమైన ఫింధళు. ఆమన యయింక ఫింధభు (క యగభుదర) మింద
ఆస్నడ్ిై మునాాడు. బకుోఱ యగక్షవభ యక్షణమింద తుభగుాడ్ిై మునాాడు.
శవవెసినేవణ భయుదగ ణాన్ తుమభమన్ వెసవధీన శరవవింద్ిరముః
యమింక స్హి య ధాయణా రకట్టత్ రత్యన్ భుఖ్ాళ స్హి తిుః
తృసరయేణ రణేదవసమ్ రబుయవెట యగమ్ తుజమ్ వృక్షమన్
కసభానాుాద్ాత్ అశ్ేవ జగతామ్ కసభాస్హకస కవశరి
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వేలుకసియ నయకవశరి వృుభ భుఖ్డ్ిై యయింక స్హి యభుదరఱో యగభగుాడ్ిైనాడు. ఆమన శరవవింద్ిరమభుఱన
తుగీహిించిన షఽషకవవుడ్ిై, భుభుక్షుళుఱిందరిక్తు వౄీభనాారసమణ తృసరహో కలిగిించ యగవెసధనభున
ళయకో యచచనాాడు.
వికశవయ నఖ్ శవయుక్షత్ హియణయ ళక్షుఃశిఱే
తుయయగ ల వితుయగ లదరధియ స్హింధ శింధాయయతాుః
అళింత్ణ భదనావృకస భనజ ించ ళకో శ
ర య భామ్
అషమ్ రథమికసమిత్ుః రకట్టతాషవస భాళుః
హియణయకవృుతు ళక్షశి ఱభున చీఱుుట్ళఱన యకో భు ధాయఱుగస కసరినిందన ఎరఱ ఫడ్ిన ళజరనఖ్భుఱతో శ్లభించ
ళయద్ాబమరదభగు షశో భు భన శకఱ బమభుఱన నవృింజవమున.
శట్ాట్ఱ భీవణయ ఴయబవెసట్ి వేవెత దభట్ే
శఫయత్ిఽధిశ
హర ఫట్ాద్ బఽకుట్టక
వ హ ళకవోరకఽతీ
కఽతృసకట్ కవశరిన్ దనజ డ్ిింబ దత్ో శో నా
శరోజ శదఽశ్స ధఽశ్స ళయతిబవజయ తీవసయజయతీ
హియణయకవృుతు మచాయభుఱళఱన కోహించిన వెసవమి భుఖ్భున బఽకుట్ట భుడ్ిళడ్ి, భీకయగయజ నఱతో, జూఱు
శడలిించచ, ఴత్ఽళుఱకు దరిారీక్షమై బమానకమై మునాద్ి. అద్ీ వెసవమి భుఖ్భు ఫాఱుడ్ిైన రవేోదతు ట్ో
భాత్ఽేరభాబరిత్మై కఽతృసభఽత్భున జఱుోచనాద్ి. అట్టి కఽతృసకట్కవశరిక్ నభశిఽత్ణఱు.
త్వయ యక్షతి యక్షకుఃై క్భననెయై ుః
త్యచాऽయక్షతి యక్షకుఃై క్ననెయై ుః
ఇతి తువృుత్ ధీుః ఴీమామి తుత్యమ్
నఽషరవ వేగళతీ త్ట్ాఴీమమ్ తావమ్
వేగళతీ త్ట్భున వేించీస్హన వౄీనయషరీ! వేలుకసియ వెసవమీ! తూ యక్షణ మునావసరిక్ వేయు యక్షకుఱ అళుశయభు
ఱేద. తూళు యక్షిింతుయడఱ వేయు యక్షకుఱళఱన రయజనభు ఱేద. ఈ వివమభు ఖ్చిుత్భుగస తిలిస్హకొతు
తునేా ఴయణు వేడుచనాాన. వౄీ నయకవశరి వెసవమీ! ఴయణు! ఴయణు!.
ఇత్ి మ్ శోత్ుః శకఽద్ివేవి భరవవ ద్ియై ుః
వౄీ వేింకట్ేఴ యచితిైుః తిరదశ్ేిందర ళిందయుః
దరసదింత్ ఘోయ దరిత్ ద్ివయద్ీిందర భేద్ీ
కసభావృకస నయషరి రివత్నోత్ణ కసభాన్
(పఱవుీతి) వౄీ వేింకట్ేవుతుచీ (వేద్ాింత్ ద్ీవృకుఱచీ) యచిత్భగు ఈ వెతో త్రభుతో బగళింత్ణతు కిభాయు
శోతిించినింత్నే కసభావృకస నఽస్హింషృడు శభశో ఘోయ తృసపభుఱన నాఴనమునరిు శకఱ కసమితాయి భుఱన
రవెసద్ిించన.
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గురురుురుత్మో ధామః షత్యః షత్యమహకీమః |
తుమిషత ऽతుమిశః షరగ్ీవ రహచషతిరుదారధః || (23)

200. గురురుురుత్మః
గురుః
గురుత్మః
గురుఴులకు గురుఴు. గురుఴులంద఼ షరీఱరీశు ణడు.

ఒం గురుత్మాయ గురరే నమః
ఒం గురరే నమః
ఒం గురుత్మాయ నమః
‘గురుఴు’ ఄనగ్హ త్నానవీభంచిన శిశణయలకు రేదములన఼, జ్ఞానమున఼, ధరమమున఼, మోక్షమారు మున఼
ఈదేశించ఼ రత్యక్ష దైఴము. ‘గురుత్ముడు’ ఄనగ్హ గురుఴులలో ఄత్ణయత్ో ముడు. శ్రీ వంకరుల
రహయఖ్ాయన఼స్హరము ‘గురుః’, ‘గురుత్మః’ ఄనేయ మండు నామములు. శ్రీ భట్టులు మాత్రము ‘గురుత్మ’
వబ్ద మున఼ యఱరశణముగ్హ ళీకమంచి, ‘గురుత్మ గురుఴు’ ఄనే కే నామముగ్హ రహయఖ్ాయతుంచారు.
లోకములకు రేదములొషగ్న దేఴుడు బ్రసమ. అ బ్రసమకు జ్నమతుచిి, రేదములన఼ రస్హదంచిన
శ్రీమనానమహయణుడు గురుఴులకున఼, బ్రసమకున఼ అదగురుఴు. యో బ్రహ్మమణామ్ యదధతి ూరీమ్
యోరై రేదాన్ వి రఴణ
ి ోతి త్ళ్ైమ – ఄతు ఱరీతావీమోతుశత్ణ
ో (6.18) నంద఼ గ్హనము చేయబ్డన఼.
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తిరద్ యభూతి మహ్మనామహయణోతుశత్ణ
ో 8.15 – గురుః క ఆతి గురుః స్హక్షాత్ అదనామహయణః
శ్రీ వంకమహచారుయల (అదైీత్) గురురంరయంద఼ రధమ గురుఴు నామహయణుడు. నామహయణమ్
దమభుఴమ్ ఴశిశు మ్ వకూోమ్ చ త్త్ణత్ర మహవరమ్ చ రహయషమ్ యకమ్ .... ..... శ్రీ వంకమహచారయమ్.
శ్రీ రైశుఴ గురురంరయంద఼న఼ రరధమాచారుయడు శ్రీమనానమహయణుడే. నరనామహయణాఴతారమున
శ్రీమనానమహయణుడు షద఼
ు రురై నరునకు ‘మూలమంత్రము’న఼దేశించన఼. అ జ్గనానధ఼డే శ్రీ దేయకూ
‘దీయమంత్రము’న఼ ఈదేశించన఼. అ దమనాభుడే శ్రీకాశణుతుగ్హ గ్వతాచారుయడై ఄరుున఼నకు
‘చరమఱలోకము’న఼ ఈదేశించన఼. కాశు ం ఴందే జ్గద఼
ు రుమ్.
శ్రీ రైశుఴ గురురంర –
శ్రీధరుడు (శ్రీమనానమహయణుడు)
శ్రీ (మహ్మలక్షుమ, జ్గనామత్)
శ్రీ యశీకేేన఼లు
శ్రీ వఠగ్ోముతు (నమామయవీరు)
శ్రీ నాత్ముతు
శ్రీ ుండమవకహక్షులు
శ్రీ మహమమియీలు.
శ్రీ యమునాచారుయలు (ఄళఴందార్)
శ్రీ మహంకువ స్హీమి
శ్రీ మహమాన఼జ్ఞచారుయలు (యశిషహుదైీత్ ళదధ ాంత్కరో )
శ్రీ ఎంబ్ార్
శ్రీ మహవర భట్టు
శ్రీ నన్ జీయర్ స్హీమి
శ్రీ నమ్ య్ళై
శ్రీ ఴడకుు తిరుయధ పయ్ళై
శ్రీ య్ళై లోకహచారుయలు
శ్రీ తిరురైమోయ య్ళై
శ్రీ మనరహళ మహ్మముతు (ఴరఴరముతు)
ధరమచకీము రచభత్ మమంత్ అషకూోకరబైన రహయఖ్యతుచాిరు – శ్రీసమ లేతుచోట్ట లేద఼. అయన
యవీరహయ. యవీము. యశణుఴు. యఱహీంత్మహత్ణమడు. కన఼క జ్ఞానమున఼దేశించమతు కోరుట్కు అయనన఼
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రద఼కనఴుషరము లేద఼. భకూో కయౌగ్, యనయ యధేయత్లు కయౌగ్, ఄసంకహరమున఼ యడచినరహరు జ్ఞానము
కొఱకు త్ంచినభెడల అ రహష఼దేఴుడు తానై ఴచిి గురురై కరుణంచ఼న఼. కన఼కనే అయన
గురుత్ముడు.
రషనన తృహమజ్ఞతాయ తోత్రరత
ే క
ై తృహణభే
జ్ఞానషముదారయ కాషహుయ గ్వతామాత్ద఼ఴే నమః
శ్రీఴతాేంకం మసో రషుం ఴనమాలా యమహజిత్మ్
వంఖ్చకీధరమ్ దేఴమ్ కాశు ం ఴందే జ్గద఼
ు రుమ్
ఄజ్ఞాన తిమిమహంధషయ జ్ఞానాంజ్న వలకయా
చక్షుమతూమయౌత్ం భేన త్ళ్ైమ శ్రీ గురరే నమః

శ్రీ షద఼
ు రుఴులకు నమస్హురము.
ఇ శ్రీయశణ
ు షసషరనామ యఴరణ ఄన఼రహద కహరయమున఼ నేన఼ పబ్ఴ
ర మ 2005లో తృహరరంభంచి ళ్ు ం్ బ్రు
2011లో ూమో చేఱహన఼. ఄకోుబ్రు 2011న కంూయట్ర్…లో ట్ైు చేయడం ముదలు్ట్ు ాన఼. ఇ నాట్ి తేద 11
ఏల్
ర 2012.
ముదట్ోో చనట్ట
ో గ్హ ఇ యఴరణా షంకలనం రధానంగ్హ శ్రీ నరళంసన్ కాశు మాచామగ్హమ అంగో రచనకు
ఄన఼రహదం. శ్రీ కాశు మాచామ గ్హమతో నాకు ఄషలు మచయం లేద఼. యదాలాంగ్హ ఄంత్మహులంలో
రద఼కుత్ూ రహమ రచనన఼ చఽళ, (బ్సృఱహ 2004లో) ంర ట్ చేష఼కొనానన఼. 2005లో ఇ బభల్ దాీమహ
రహమ ఄన఼మతితు, అశ్రష఼ేలన఼ తీళకొతు ఇ ఄన఼రహద కహరయకీమాతున అరంభంచాన఼. మధయలో
ఆంకొకుమారు మాత్రం నా రగతితు గుమంచి రహమకూ రహరఱహన఼. త్రురహత్ రహమతో ఈత్ో ర రత్ణయత్ో మహలు లేఴు.
ఄషలు అయన ఎకుడుంట్ామో నాకు తయౌద఼.
2010లో 800 నామములు ఄన఼రహదం ూమో చేళన త్రురహత్ నా రచనన఼ స్హున్ చేఱహన఼. అ డఎ
ు ఫ్
ప్ళ
ై ై ళ.డు.తు రహమకూ ంతృహలన఼కొతు రహమ ఄడరష఼ కహరహలతు బభల్ మహఱహన఼. కహతు జ్రహబ్ు మహలేద఼.
త్రురహత్ మయై 2012లో బభల్ రహరఱహన఼. జ్రహబ్ు మహలేద఼. ఇ మోజు (11 ఏల్
ర 2012న) ఆంట్మనట్ లో
రద఼కుంట్ే తయౌళన యశయం. శ్రీ నరళంసన్ కాశు మాచామగ్హరు డుళం్ బ్ర్ 2008లో భగఴతాేతునధాయతున
తృ ందారు. ఇ రచనకు షంబ్ంధంచినంత్ఴరకు రహమే నాకు షద఼
ు రుఴులు. రహమకూ నమష఼ేలు. –
ష఼ధాకర బ్ాబ్ు
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From: malolan_net [mailto:malolan_net ] On Behalf Of Dr.V.Sadagopan
Sent: 19 à®Ÿà®¿à®šà®®à¯ à®ªà®°à¯ 2008 01:51
To: Ponnappan; Sgt; SG; Rajeev@...; Swami; IRS; DS; RamanujaandDesika ; Kalyani
Krishnamachari
Cc: Robert Evans
Subject: Fw: Sri Narasimhan Krishnamachari
Dear Aathma Bhandhus :
It is with great sadness that I learnt from friends at Chicago that SrimAn
NarasimhanKrishnamachari attained his AchAryan Thiruvadi this Morning after a short
illness. He has blessed us with the fruits of his deepresearch on Sri VishNu Sahasra
Naamams, PaancharAtra Aagamam, Taatparya RatnaavaLiand number of other SrI
Sooktis. He dedicated himself to the many Kaimkaryams at the Aurora Temple for many
years. His was a model life as a SrI VaishNavan and endeared himself to many, many
SrivaishNava Families. On this sad occasion, adiyEn extends to his dear wife and family
all of our sincere condolences. A tall tree has fallen in the forest of Sri VaishNavas. Our
prayers are with the family for bearing this unbearable personal loss with the
anugrahams of Srimath Srirangam Andavan and Sri BhUmi Devi SamEta Sri Oppiliappan.
adiyEn , V.Sadagopan
----- Original Message ----From: "Robert Evans" evans.robert.d@...
To: "Dr. Sadagopan" <yennappan (AT) computer (DOT) net>
Sent: Thursday, December 18, 2008 10:07 AM
Subject: Sri Narasimhan Krishnamachari
Dear Dr. Sadagopan,
Below is the note I received from the Sri Venkateswara Swami Temple (Aurora) religious
committee chair person about Sri Narasimhan Krishnamachari's attainment of the Lord's
lotus feet. He will be missed by everyone here in the Chicago area and by devotees all
over the world who benefited from his scholarship.
With Sadness,
Bob Evans
Dear Friends:
I just learnt that Sri Krishnamachari, a very long term committed and dedicated devotee
of our temple reached the lotus feet of Sriman Narayana early this morning. As a
"Prapanna" ( a Pious and beloved devotee of Bhagavan), his "JIvatman" is now united
with "Paramatman". His soul has attained "Moksha", ( liberation) and is rejoicing the
bliss of "Vaikuntha", the abode of Sriman Narayana Let us offer our prayers to Sri Balaji
for his soul to rest in peace. Let us all join as the "Balaji Family" and extend our deepest
sympathies to Sri Krishnamachari's family, and provide our solidarity of support. At
times like this, the family needs our support. After I have further details, I will pass them
along.
Regards,
Ranganathan Hemmige
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212. ధామః
- రమదము. ఄత్ణయత్ో మ తురహష స్హానము. మారు దమి.
- రంజ్యయతి. దఴయ రకహవము.
- షకల కహమితారాములకున఼ తులయము.

ఒం ధాబనననమః
62ఴ నామబైన ‘తిరక-కుద్-ధామ’ నామ యఴరణలో ‘ధామ’ వబ్ద ముయొకు ఫాఴము కొంత్ఴరకు
చబ్డునద. శ్రీ భట్టుల రహయఖ్యనన఼షమంచి 211ఴ నామబైన ‘గురురుుత్మః’ న఼ండు భగఴంత్ణతు
శ్రీమతాేాఴతార రైభఴ ఴరునా నామములు తృహరరంభమగుచ఼ననయ.
చినన తిరుతిలో శ్రీమతాేాఴతార శిలము

రళయ కహలమున షకల చమహచర జీఴములన఼ మోయు నాఴన఼ త్న వాంగమునకు కట్టుకొతు
మసో దధతు దాట్ించినరహడు ‘ధామః’. నడుషందరమున చికుుకొతు కొట్టుమిట్ాుడు షంస్హర నాఴన఼
నఴజీఴన మారు మున నడుంచ఼ రభుఴు.
శ్రీ వంకరులు ‘ధామ’ ఄనగ్హ ‘రకహవము’ ఄనే ఄరామున఼ గ్ైకొతు భగరహన఼డు దఴయ కహంతి షీరూుడు,
మారు మున఼ చఽురహడు ఄతు రహయఖ్ాయతుంచారు. భగఴదు త్లోతు యభూతియోగములోతు ఱలోకము (10.12)
రంబ్రసమ రంధామ యత్రం రమం భరహన్
ురుశం ఱహవీత్ం దఴయమాదదేఴమజ్ం యభుమ్
23ఴ ఱలోకము - 5 ఴ ేజీ

శ్రీ యశణ
ు షసషరనామ స్తో త్రము - యఴరణ

ఆకుడ ‘రంధామ’ నామమునకు దఴయబైన, ఄననయబైన, రమ రకహవము, త్కూున ఄతున రలుగులకు
మూలము ఄతు శ్రీ మహమాన఼జులు త్మ గ్వతాఫాశయమున ఄరాము తీష఼కొనానరు. ధామవబ్దద జ్యయతిరీచనః
రంజ్యయతిః
నామహయణ మోజ్యయతిః – నామహయణోతుశత్ణ
ో .
రంబ్రసమ రంధామ – బ్ాసదారణయకము.
జ్యయతిషహమ త్జ్యుాతిః – భగఴదు త్ (13.18)
‘రమజ్యయతి’ ఄనే ఫాఴమున఼ ధరమచకీము రచభత్ మమంత్ యుయ్కమంచారు. షఽరుయతు కహంతిఴలన
మనము కంట్ితో చఽడగలము. కహతు రమ షత్యమున఼, రమాత్ణమతు చఽచ఼ట్కు కన఼నలు,
షఽరయకహంతి చాలఴు. ఄంద఼కు కహఴలళనద భగఴంత్ణతు కా, ఄంత్విక్షుఴులు, జ్ఞాననేత్మ
ర ు. ఆదే
శ్రీమహ్మయశణుఴు. అయనన఼ తయౌళకొన఼ట్కు అయనే స్హధనము. అయనన఼ దమించ఼ట్కు అయనే
కన఼నలు. అయనన఼ చేరుకొన఼ట్కు అయనే మారు ము.
మనమనాభఴ మదభకోో మదాయజీ మాం నమష఼ురు

మాబనరశ
ై యళ షత్యం తే రతిజ్ఞనే యో
ర
ऽళ బన – గ్వత్ 18.65
ఒ ఄరుున! తూఴు నాయందే మనష఼ేన఼ తులుుము. నా భకుోడఴు కముమ. ననేన ళేయంుము. నాకు
రణమిలుోము. ఆట్ట
ో చేయుట్ ఴలన ననేన తృ ందగలఴు. ఆద రతిజ్ఞాూరీకముగ్హ నేన఼ చుచ఼నన
మాట్. ఏలనన తూఴు నాకత్యంత్ రయుడఴు.
ఆంకహ కొతున ఫాఴములు చబ్డునయ.
కోరుకుననంట్ిరహతు కతునంట్ికూ తులయము ధామము. ఄతున కరమములకు అధారము. ఴరముల ్తునధ.
‘ధామ’ ఄనగ్హ ఄత్ణయననత్ స్హానము (కొండ కొముమ) ఄనే ఫాఴములో శ్రీ చినమయానందగ్హరు చన
ఄరాము – ఄందరూ చిఴరకు చేరదగ్న ఄత్ణయననత్ షా లము. రమ దము. కోనేట్ిమహయతు కోరల.
శ్రీతురహష఼తు షతునధ.

213. షత్యః
మంచిభెైనద. బనలు చేయురహడు.

ఒం షతాయయ నమః
ఇ యత్ర నామము ఇ షో ఴమహజ్ములో మూడు మారులు – 107, 213, 873ఴ నామములుగ్హ గ్హనము
చేయడబైనద.
23ఴ ఱలోకము - 6 ఴ ేజీ

శ్రీ యశణ
ు షసషరనామ స్తో త్రము - యఴరణ

12ఴ ఱలోకము. 107ఴ నామము. షత్యః – ఴష఼ః ఴష఼మనా షత్యః షమాతామ షమిమత్ః షమః
23ఴ ఱలోకము. 218ఴ నామము. షత్యః – గురురుురుత్మో ధామః షత్యః షత్యమహకీమః
93ఴ ఱలోకము. 873ఴ నామము. షత్యః – షత్ో వరహన్ స్హతిో వకః షత్యః షత్యధరమమహకీమః
107ఴ నామ యఴరణలో చుకొనన ఄరాములు (1) తుజ్ము (2) తృహరణము, ఄననము, షఽరుయడు
రూములలో న఼ండురహడు. (3) షత్్రఴరో నయంద఼ రతి గలరహడు.
మతాేాఴతార గుణగ్హన షందరభముగ్హ ఇ 213ఴ నామమునకు శ్రీ భట్టులు చన ఫాఴము – మన఼ఴు
ఴంట్ి షత్ణరుశణల తృహరరధ నలన఼ మతునంచి, రహమట్ో స్హధ఼ ఫాఴముతో షంచమంచి, రహమకూ ఴిత్
మునమినరహడు – మనాీదశయళ స్హధ఼తాీత్ షత్య ఆత్యభధయతే.
107ఴ నామమునకు శ్రీ షత్యదేరో రహళశుగ్హమ రహయఖ్ాయనము అధారముగ్హ – ‘షత్య’ ఄనగ్హ ‘షత్’ ఄనబ్డు
ఄతునంట్ిలోన఼ ఄత్ణయత్ో మము (తృహణతు షఽత్రము 4.4.98). రేతుతు ‘షత్’ ఄనఴచ఼ినో భగఴదు త్లో
శ్రీకాశణుడే ళ్లయచిినాడు. (17.26,27)
షదాభరే స్హధ఼ఫారే చ షదతేయత్త్ రయుజ్యతే
రవళేో కరమణ త్థా షచిబ్ద ః తృహరా యుచయతే
యజ్ేా త్ళ జ్ఞానే చ ళాతిః షదతి చోచయతే
కరమచఴ
ై త్దమవాయమ్ షదతేయ రహభధయతే
ఒ తృహరా! ‘షత్’ ఄన఼ రమాత్మ నామము షత్య ఫాఴమునంద఼న఼, ఱరశ
ీ ు ఫాఴమునంద఼న఼, ఄనగ్హ
రమాత్ణమడు తుత్ణయడు, ఱరశ
ీ ు ణడు ఄన఼ ఫాఴమనంద఼న఼ రయోగ్ం బ్డుచ఼ండున఼. ఈత్ో మ
కమహమచరణము నంద఼న ‘షత్’ ఄన఼ వబ్ద ము రయుకో మగుచ఼ండున఼. యజ్ా దాన త్ః కూయ
ీ ల యందయౌ
తుశు , అళో క ఫాఴమున఼ ‘షత్’ ఄతుయంద఼రు. రమాత్మన఼ ఈదేదశించి చేయబ్డు తువియాత్మక
కరమలన఼ గూడ ‘షత్’ ఄతుయంద఼రు.
ఆట్ిు ‘షత్’ ఄతు షంఫాయందగ్న ఄతునంట్ిలోన఼ ఄత్ణయత్ో ముడు గన఼క శ్రీమహ్మయశణుఴు షత్య
నామధేయుడు.

214. షత్య మహకీమః
- తుజ్బైన, ఄననయబైన, త్రుగులేతు మహకీమము కలరహడు.
- షత్్రఴరో నకు ఄండగ్హ తులుచ఼ మహకీమము కలరహడు.

ఒం షత్యమహకీమాయ నమః
23ఴ ఱలోకము - 7 ఴ ేజీ

శ్రీ యశణ
ు షసషరనామ స్తో త్రము - యఴరణ

మతాేాఴతార భజ్నన఼ కొనస్హగ్షఽ
ో శ్రీ భట్టులు భగఴంత్ణడు మనాీద఼ల కొఱకు తురీఴించిన షత్య,
ఱౌరయ కహరయములన఼ రస్ో హయంచారు.
ధరమ చకీము రచభత్ మండు యధముల మహకీమములన఼ ఈదాసమంచారు – షజ్ు న రక్షణారా ము,
షతాురయ తురీసణకై, ధరమబ్దధ బైనద షత్యమహకీమము. శ్రీమహముతు రూములో మూమవోభయంచిన
భగఴద఼
ు ణము. ఄట్ట
ో కహక దంభము, దరము, రడనము, స్హీరధ ములతో కూడున మహకీమము
మహఴణుతు లక్షణము.
శ్రీమహ్మయశణుఴు ధాయనము ఴలన షత్యమహకీమము ఴమధలో ున఼.

215. తుమిశః
కన఼లు మూష఼కొతు ఈననరహడు. ఄనగ్హ –
- యోగతుదరలోన఼ననరహడు.
- త్న భకుోల వత్ణరఴుల్ై త్నయొకు కట్ాక్ష యక్షణమలన఼ డతూయతురహడు.

ఒం తుమిషహయ నమః
న ఇక్షతే ఆతి తుమిశః – అ భకో ఴరద఼తు చఽు షకల కయవయణరదము. ఄతున భయములన఼
తొలగ్ంచ఼న఼. కహమతారామలన఼ ఴమషంచ఼న఼. మోక్షమునకు దామ చఽంచ఼న఼. కహతు అ చలో తు చఽు
ఄయన భకుోలకు కీడు కయౌగ్ంచ఼ ద఼శుాత్ణల్ై డద఼. ఄట్ిు ద఼రు న఼లకు భగఴంత్ణతు రక్షణాఫాగయము
లభంచద఼. యోऽస్ౌ షతాం నేక్షతే ఴి తుమిశషే యమోధనం
శ్రీ వంకరులు చన ఄరాము – యోగతుదరలోన఼నన అయన కన఼నలు షదా తుమీయౌత్ముల ైయుండున఼.
శ్రీ మహధాకాశు ఱహళో ై – భగఴంత్ణనకు చఽచ఼ట్కు (ఫౌతికబైన) కన఼నలు ఄఴుషరము లేద఼. యన఼ట్కు
చఴులు ఄఴుషరము లేద఼.
ధరమచకీము రచభత్ – భగఴంత్ణడు యవీము. యవీరహయుోడు. షమహీంత్మహయమి. షరీస్హక్షు. కన఼క
తుదరలోన఼ననన఼ ఄంత్ట్ితు ఎలో ుడు చఽచ఼చ఼నేయుండున఼. శ్రీమహ్మశణుఴుయొకు యోగతుదరన఼
షమమంచి. కన఼లు మూళకొతు ధాయనము చేయురహమ మనష఼ే కీమముగ్హ ఄంత్రుమఖ్బై, అత్మదరిన ంద,
రమాత్ణమతురైు మరలున఼.

216. ఄతుమిశః
ఎలో ుడు కన఼లు తరచియుండురహడు.
23ఴ ఱలోకము - 8 ఴ ేజీ

శ్రీ యశణ
ు షసషరనామ స్తో త్రము - యఴరణ

ఒం ఄతుమిషహయ నమః
శ్రీ భట్టుల రహయఖ్య – చేల కన఼లకు మలుండఴు. మతాేాఴతారమూమో భెై ఎననడున఼ కన఼లు
మూయతురహడగుట్చేత్ ఄతుమిశణడనబ్డున఼. ఄయన షదా భకుోల యోగక్షేమములన఼
కతు్ట్ు టకొతుయుండున఼. షదరక్షణే జ్ఞగరూకః షమాతోసయతుమిశవి వః
శ్రీ వంకరుల రహయఖ్య – (1) భగరహన఼డు తుత్యజ్ఞగరూకుడు. జ్ఞానమూమో . ఏమరుతృహట్ట లేతురహడు.
(2) భగరహన఼డు అత్మషీరూుడు. అత్మకు తుదారద ఄఴషా లు ఴమో ంచఴు. కన఼క భగరహన఼డు ఄతుమిశణడు.
ధరమచకీము రచభత్ – ఇ ుణయనామమున఼ ధాయతుంచినరహమ అధాయతిమక స్హధనము బ్లఴీనడద఼.
ద఼మహలోచనలు రహమతు చరజ్ఞలఴు. రహరు జ్ఞగరూకుల ై షత్ురమలన఼ స్హధంత్ణరు.
శ్రీ తిరుతృహణాయవీరు రహమ చిఴమ తృహయరము (ఄమలనాధరన్ లోతుద) ఆకుడ షమమందగ్నద. గుడులో
భగఴంత్ణతు స్ౌందరయమున఼ చఽచ఼చ఼ అయన రఴశించితృహడునతృహట్ ఄంత్మేనత్రమునకు కూడ
ఴమో ంచ఼న఼.

217. షరగ్ీవ
- రైజ్యంతీ మాలన఼ ధమంచినరహడు.
- షఽరయ చందారద షమషో లోకములన఼ మాలగ్హ ధమంచినరహడు.

ఒం షరగ్ీణే నమః
‘షరక్’ ఄనగ్హ ూలమాల. తృహణతు షఽత్రము (ఄషహుధాయభ 5.2.121) రకహరము – మాయా బనధా షరజ్య యతుః
– ‘షరజ్’ త్రురహత్ ‘యన్’ రత్యయము ఴచిినంద఼ఴలన ‘షరగ్వీ’ ఄనగ్హ ‘మాలతో షంబ్ంధము
కయౌగ్నరహడు’ ఄతు ఄరాము. శ్రీమహ్మయశణుఴు షదా దఴయమమళ భమత్మగు రైజ్యంతీమాలన఼
ధమంచినంద఼న ‘షరగ్ీ’ యనబ్డున఼.
రత్ీ షఽచతూయా చ రజ్
ై యతూో తి కీమో తా
త్యా షరజ్ఞ తుత్యయోగ్హత్ షరగ్ీవ తి మకీరోాతే
మతాేాఴతార మూమో ఄభనట్ికీ రత్తాీతున షఽచించడాతుకూ రైజ్యంతిమాలన఼ (ఴనమాలన఼)
తుత్యము ధమంచ఼రహడు షరగ్ీ.

23ఴ ఱలోకము - 9 ఴ ేజీ

శ్రీ యశణ
ు షసషరనామ స్తో త్రము - యఴరణ

అచారయ శ్రీతురహష మహఘఴన్ గ్హమ యఴరణ రకహరము రైజ్యంతీమాల ఐద఼ రత్నములచే కూరిబ్డు
యుండున఼ – ముత్యము, కంు, చి, ుశయమహగము, ఴజ్రము (Pearl, Ruby, Emerald, Sapphire and
Diamond)

శ్రీ వంకరుల రహయఖ్ాయన఼స్హరము రైజ్యంతీమాల ంచత్నామత్ర షీరూము. ంచభూత్ముల
మూలగుణముల ైన రుచి, అకహరము, వబ్ద ము, రహషన, షరి ఄన఼నరే ఇ ంచత్నామత్రలు. ఆంద఼కు
శ్రీమహధాకాశు ఱహళో గ్
ై హరు యశణుుమహణము (1.2.72) న఼ండు రమాణమున఼ ఈదాసమంచారు.
ంచ షీరూ యా మాలా రజ్
ై యంతీ గదా భాత్ః
స్హ భూత్ ఴేత్ణ షంగ్హతా భూత్మాలా చ రై దీజ్ః
మనము ంచత్నామత్రలన఼, ఄనగ్హ షమేీందయ
ర
జ్ఞాన యశయములన఼ భగఴంత్ణతుకూ ఄలంకహరములుగ్హ
ఄమంచఴలయునతు ధరమచకీము రచభత్ షఽచించారు. యశణురూబన కన఼నలకు ండుగ. నామహయణ
భజ్నబన యన఼లకు యంద఼. దేఴుతుకమంచ఼ ధఽదములే ష఼గంధఫోగములు. శ్రీసమకూ తురేదంచిన
రస్హదబన మాషహుననము. త్ణలళ తీరా బన మహ్మఫాగయము. శ్రీతురహష఼తు ఄమించ఼ట్భే మహజ్ఫోగము.
ఄలబనలు మంగన఼ ూజించ఼ట్భే ఄల్ు వ
ట ీరయములన఼ ఄన఼భయంచ఼ట్. శ్రీరంగనాధ఼నకు
షమమంన఼నన ూలమాలన఼ ముంద఼గ్హ తాన఼ ధమంచి ఄండాళ్ త్యౌో అ దేఴుతుకూ ఄలంకహరము
షమగ్హన఼ండునో లేదో ముంద఼గ్హ తుమహధమంచ఼కొనడుద.
శ్రీ షత్యదేరో రహళశుగ్హరు మమొక యశిశు బైన ఄరా మున఼ చ ‘షరగ్వీ’ నామధామభే యవీధరుడతు
యఴమంచారు. షకల నక్షత్రములు, గీసములు, షఽరయచంద఼రలు, నక్షత్ర మండలములు, చత్ణరద వ
భుఴనములు ఄతునయు అయనచే షాజింబ్డు తుయౌచియుననయ గన఼క అయన షరగ్ీ. దండన఼ండు
యడుఴడున ూఴు తులుఴజ్ఞలద఼. ఄలాగ్ే షకల లోకములు కయౌళ షరగ్ీ యగున఼. అ షరగ్ీభే
శ్రీమహ్మయశణుఴు. రముఖ఼్లకు ూలమాలలు రేళ షనామతుంచ఼ట్ అచారము. యవీరూునకు చత్ణరదవ
భుఴనములే త్గ్న మాల.

218. రహచషతి
రహకుునకు రభుఴు.

ఒం రహచషత్భే నమః
ఇ నామము మరల 579ఴ నామముగ్హ కీమో ంబ్డునద.

23ఴ ఱలోకము. 218ఴ నామము – రహచషతిః – తుమిషత ऽతుమిశః షరగ్ీవ రహచషతిరుదారధః
61ఴ ఱలోకము. 579ఴ నామము – రహచషతిః – దఴషాక్ షరీదాగ్ రహయస్త రహచషతిరయోతుజ్ః
23ఴ ఱలోకము - 10 ఴ ేజీ

శ్రీ యశణ
ు షసషరనామ స్తో త్రము - యఴరణ

శ్రీ భట్టుల రహయఖ్య – శ్రీమనానమహయణుడు మత్ేాుమహణమున రేదములన఼దేశించన఼. అయన
గురుఴులకు గురుఴు. యదయలకు యదయ. రేదములకు మూలము. కన఼క రహచషతి. రేదో  బ్ాసణతాీదధ
రహచషతిమతి యీత్ః – రేదములకు ఈబ్ాసణముల ైన ధరమఱహషో మ
ై ులన఼, ుమహణములన఼,
ఆతిహ్మషములన఼ రఴమో ంజ్ేళనరహడు రహచషతి.
శ్రీ వంకరుల రహయఖ్య – శ్రీ వంకరులు ‘రహచషతి’, మమయు త్రురహత్ ఴచేి ‘ఈదారధ’ ఄనే
నామములన఼ కయౌ ‘రహచషతిరుదారధ’ ఄనే కే నామముగ్హ మగణంచారు. ‘ధ’ ఄనగ్హ జ్ఞానము.
‘ఈదారధ’ ఄనగ్హ రమఱరశ
ీ ు మగు దఴయజ్ఞానము. ‘రహచషతి’ ఄనగ్హ యదాయధతి. ‘రహచషతిరుదారధ’
ఄనగ్హ రమోత్ో మ జ్ఞానషీరూుడైన యదాయధనాధ఼డు.
్కుు రహయఖ్ాయనకరో లు ‘రహచషతి + ఈదారధ’తు ఏకనామముగ్హనే మగణంచారు. శ్రీ షత్యదేరో
రహశిశు గ్హరు యడుయడు నామములుగ్హ రహయఖ్ాయనము చ, ల కుకు మాత్రము కే నామముగ్హ మగణషఽ
ో ,
షమగ్హ రేభ నామములు ల కు షమతృత ఴడాతుకూ ఇ దధ తితు ఄన఼షమంచినట్ట
ో యఴమంచారు. ఄభతే
శ్రీ భట్టులు ‘గురురుురుత్మ’ ఴంట్ి మమకొతున నామములన఼ ఏకనామములుగ్హ మగణంచినంద఼ఴలన
రహమ ల కు రేభకూ షమతృత త్ణంద.
శ్రీ షత్యదేరో రహళశు గ్హమ షత్యఫాశయము రకహరము – ‘రహచషతి’ ఄనగ్హ రేదములన఼, యదయలన఼
కహతృహడురహడు. రహతుకూ రభుఴు, గతి, తి.

219. ఈదారధః
ఈదారమగు (కరుణాూమత్మగు) బ్ుదధ (గుణము) కయౌగ్నరహడు.

ఒం ఈదారధభే నమః
ధ – బ్ుదధ , జ్ఞానము, షీఫాఴము.
ఈదార – దయ కయౌగ్న, మితిలేతు, దాత్ాత్ీము
భగఴంత్ణడు భకుోలట్ో దయగల దాత్. భకుోల త్ులన఼ మతునంచి, కు దండముతోన఼, కు
ూఴుతోన఼ షంత్ాుోడై రహమ తృహములన఼ సమంచి, ఄభయముతుచిి, ఴరములు కుీమమమంచ఼న఼.
ఄనంత్ గుణరైభఴమూమో తు కు నామముతో షమమంచిన చాలున఼. గంగ్హనదకూ జ్నమతుచిిన రహతుకూ
గ్ననడు తీరాము నైరేదయము చాలున఼. మాయామోఴిత్ణల ైన జ్న఼ల బ్లఴీనత్లన఼ గుమో మగ్న అయన
రహమ త్ులన఼ మతునంచ఼చ఼నే యుండున఼. యదాయద షందలు రస్హదంచ఼చ఼నే యుండున఼. ఄజ్ఞాన
మోఴిత్ణడైన ఄరుున఼తు్ై కరుణంచి, ఈదారధభే గ్వతోదేవమున఼ కహయంచన఼.
23ఴ ఱలోకము - 11 ఴ ేజీ

శ్రీ యశణ
ు షసషరనామ స్తో త్రము - యఴరణ

షమోీజీఴయ స్హరీజ్ఞాా ద఼చయతే ష ఈదారధ – లోకంలో ఄందరూ జీయంచాలనే షంకలము కలరహడు.
కరమక్షయం కహతురహరందమకీ కరమక్షయం చేళ మోక్షమున఼ రస్హదంచాలనే కోమకతో షాలు చేళనరహడు
కహబ్ట్ిు శ్రీమనానమహయణుడు ‘ఈదారధ’ ఄనబ్డుచ఼నానడు.

(1) శ్రీ నరళంసన్ కాశు మాచామ అంగో రచనకు ఆద తలుగు ఄన఼రహదము.
(2) భగఴదు త్ ఱలోకముల తాత్రయము గ్వతా్రస్ , గ్ోరఖ్ూర్ రచ఼రణన఼ండు.

23ఴ ఱలోకము - 12 ఴ ేజీ

శ్రీ యవణ
ు శషశరనాభ స్తో త్రభు - యళయణ

అగ్ీణర
ీ ర ాసభణీీః శ్రీభాన్ నాాయో నేతా శబౄయణీః |
శషశరభూరసా యశ్సాతాా శషస్సరక్షీః శషశరతృసత్ || (24)

220. అగ్ీణీఃీ
భుుందుండి గ్భాస్సానభునకు దారి చ఼ువసడు (భాయర దరిి)

ఒుం అగ్ీణయా నభీః
అగ్రీ నమతి ఇతి అగ్ీణీఃీ – ఆధాాతిాక స్సధకుఱకు తాన భుుందగ్స నడచచ గ్భాస్సానభు చేయచువసడు
అగ్ీణి. అనగ్స భుభుక్షుళుఱకు భాయర దరిి – అతు శ్రీ బట్టుఱు, శ్రీ ఴుంకయచఱు కూడ వసాఖ్ాాతుుంచాయచ.
భషో దాయత్మా బక్సోన్ అగ్ిభ
ీ ుం శ్చుభుం (యభుం?) దమ్
నమతీత్ాగ్ీణీఃీ తృత ర క్తో మోక్షరదో భనీః
యమేఴాయచడు కడు ఉదాయ శాభాళుడు క్సఫట్టు త్న బకుోఱకు యమోత్కఽవు మైన యభదభున
ఇస్సోడు. ఈ నాభ శాయణభు మోక్షభున రస్సదిశో ుంది. ఒుం అగ్ీణయా నభీః.
మోక్షస్సధన యభుగ్స జీళుఱన నాఱుగ్ు యధభుఱుగ్స యబజుంళచునతు ‘ధయాచకీభు’ యచయత్
యళరిుంచాయచ. ఈ శుందయభభుగ్స ఫెశోవసతు ళఱకు త్గ్ుఱుకునే చేఱన ఉదాషయణగ్స చెతృసాయచ.
1. తుత్ాశ఼యచఱు – అశఱు శుంస్సయఫుంధభుఱో త్గ్ుఱుక్ొనతువసయచ. వేట్గ్సతు ఎయకు ఆఴడక
ఎఱో ుాడ఼ ళఱకు ద఼యభుగ్స ఉుండే చేఱళుంట్ట జీళుఱు.
24ళ శ్లోకభు - 1 ళ ేజీ

శ్రీ యవణ
ు శషశరనాభ స్తో త్రభు - యళయణ

2. భుకో జీళుఱు – స్సధనముంద శపఱురెై, శుంస్సయ ఫుంధభునుండి ఫమట్డి
మోక్షభునుందక్ొననవసయచ. ళఱఱో డికూడ, రమతినుంచి ఫమట్డడ చేఱళుంట్ట జీళుఱు.
3. భుభుక్షుళుఱు – మోక్షభుక్ొయకు స్సధన చేముచననవసయచ. ఫుంధభుఱనుండి
ఫమట్డుట్కు యఱయఱఱాడుచనన చేఱళుంట్ట జీళుఱు.
4. ఫదా జీళుఱు – శుంస్సయ ఫుంధభున త్గ్ుఱుక్ొతు, భామామోహిత్ణఱ ై, అుందే శఖ్భున
వత్ణకుక్ొనవసయచ. వేట్గ్సతు ఎయనే యచచికయభుగ్స భాయుంచి, చిళయకు వేట్గ్సతుక్ి ఆహాయభగ్ు
చేఱళుంట్ట జీళుఱు.
ఇుంద భుభుక్షుళుఱు శుంస్సయ ఫుంధభుఱ తృసరఫఱాభున గ్ీహిుంచి, బగ్ళుంత్ణనకు, గ్ుయచళుఱకు
ఴయణాగ్త్ణఱ ై, అషుంక్సయ భభక్సయభుఱన త్ాజుంనుంచి, శ్రీభనానరసమణుతు ధాాతుుంచ స్సధకుఱు.
వసరిక్ి బగ్ళుంత్ణడుందిుంచ చేమూత్యే ఇకకడ ‘అగ్ీణీీః’ నాభభున శోతిుంఫడినది. తూట్
భుతుగ్ినవసడు ఊహరిక్ెై ఎుంత్ త్హుంచనో అుంత్గ్స భుభుక్షుళు బగ్ళతారాో క్
హ ెై స్సధన చేమళఱమున.
అుాడే అగ్ీణి దమ ఱబుుంచన.
శ్రీ శత్ాదేవో వససహవఠగ్సయచ ఇకకడ శ్రీభహాయవణుళుయొకక ‘భుుందకు నడిహుంచ గ్ుణభు’న భరిుంత్గ్స
రస్ో సయుంచాయచ. ఇది జీయత్భుఱో ఱు శుందయభభుఱుంద రశుట్భుగ్స కతుహశో ుంది. క్సఱభు భుుందక్ర
నడుశోుంది. గ్డచిన శభమభు తిరిగ్ిరసద. శ఼యాచుందారదఱు బగ్ళుంత్ణతు అబూష్సఠనస్సయమే
ళరిోుంచచననయ.

221. గ్సీభణీీః
శకఱ శభుదామభుఱకు (జీళుఱకు, దేళత్ఱకు, భుభుక్షుళుఱకు) నామకుడు. అుందరిక్ీ
మోక్షభున చ఼ు ెదదదికుక.

ఒుం గ్సీభణయా నభీః
గ్సీభమ్ శభా్మ్ నమతి ఇతి గ్సీభణీీః – (బకో ) శభా్భున, శభూషభున నామకత్ాభు
ళహిుంచి భుుందకు నడుువసడు గ్సీభణి.
శ్రీ శత్ాదేవో వససహవఠగ్సయచ ‘గ్సీభ’ దభున భరిుంత్ యళరిుంచాయచ. ‘గ్సీభ’ అనగ్స ఏదెైనా
శభుదామభు, గ్ుుంు అతు చెాళచున. ఇుండో శభుదామభు (ఊయచ), ఇుందిమ
ర
శభుదామభు
(దేషభు), శుంగ్ీత్ స్సధనభుఱ శభుదామభు (శో శారసశో యో గ్సీభా – నాయదీమ శ్చక్ష). ఇఱాగ్ర
శఽషహుుంఫడిన శకఱ బూత్ శభుదామభు గ్సీభభు. శకఱ గ్సీభభుఱకు ఴయణైనవసడు,
బూత్భాళనడు, బూతేయడు, దేళదేళుడు, ్గ్త్ాతి గ్నక బగ్వసనడు ‘గ్సీభణి’మగ్ున.
24ళ శ్లోకభు - 2 ళ ేజీ

శ్రీ యవణ
ు శషశరనాభ స్తో త్రభు - యళయణ

ధయాచకీభు యచయత్ చకకతు ఉదాషయణ చెహానాయచ – క అడయఱో త్హాతృత య తియచగ్సడుచననవసడు
అదే యధభుగ్స త్డుభుక్ొనే భరొకరితు ఆఴీయుంచినుందళఱన రయో్నభు ఱేద. అఱాగ్ునే శుంస్సయ
ఘోరసట్యఱో డి క్ొట్టుక్ొనవసయచ ఇత్య ఫదా జీళుఱన ఆఴీయుంచి ఱాబభు ఱేద. వసయచ క్రళఱభు
శ్రీభహాయవణుళునకు ఴయణాగ్త్ణఱ ైన యెడఱ వసరితు ఆమన మోక్షభాయర భున నడిహుంచన.

శ్రీ ఱక్ష్మానఽసహుంష కరసళఱుంఫ స్తో త్రభు స్సరసుంఴభు
శ్రీఱక్ష్మానఽసహుంషృడు భనకు చేమూత్తుచిు క్సతృసడు దేళుడు. యోగ్ీయడు. శ్సఴాత్ణడు. ఴయణుాడు.
బళస్సగ్యభునుండి క్సతృసడువసడు. ఱక్ష్మాళఱో బుడు. దేవేుందర ళుందాడు. శుంస్సయ స్సగ్యభున ఇుందిరమ భామఱో
క్ొట్టు బృట్ాుడువసరితు త్రిుం్రము నాళ. శుంస్సయ ఘోరసట్యఱో చికుకకుననవసరితు యక్ష్ిుంచ గ్సీభణి. అగ్సధ శుంస్సయ
కూభున ఫడి దీఃఖుంచవసరిక్ి చేమూత్తుచిు ఉదా రిుంచ ఆత్ాఫుంధళు. శుంస్సయ బూకయ కరీుందరభుచే
డిుంఫడువసరితు క్సతృసడు నయషరి. శుంస్సయ యవశయాు క్తయఱుంద చికుకఫడినవసరి శకఱ దీఃఖ్భుఱన
షరిుంచ అభఽత్భూరిో, క్ష్ముందర వసషనడు. శుంస్సయ ్ాఱభున ఫుంధిత్ణఱ ైనవసరితు యడిహుంచ కయచణాభముడు.
శుంస్సయ ళఽక్షభున కయా, మోష, తృసప పఱభుఱ ముంద భత్ణ
ో ఱ ైనవసరిక్ి చేమూత్తుచిు మేఱకకఱుు బృత్ణరడు.
శుంస్సయ స్సగ్యభున భతుగ్ిన దీనఱ శకఱ ఖ్రదభుఱన రిభాయచు భుంగ్లభూరిో. శకఱ బమషయచడు. శభశో
యబకయచడు. ఱక్ష్మాతి. ్నాయద నడు. క్రఴళుడు. వసశదేళుడు. రహాోద ళయదడు. నాయద శుంగ్ీత్ ఱోఱుడు.
ువకరసక్షుడు. అుంఫరీవనాథడు. వసాశతుక్ి, యకునకు, శ్ౌనకునకు షఽదమయహారి. బక్సోనయకో రితృసఱన
తృసయ్ాత్భు. ఴుంఖ్చకీభుఱు ధరిుంచి, ఱక్ష్మాశమేత్ణడెైన ళయదాబమభూరిో.

22. శ్రీభాన్
‘శ్రీ’ అనగ్స క్సుంతి, తే్శు, వైబళభు, శుంద.
- శకఱ శుందఱు భూరీోబయుంచిన భూరిో. సహరిగ్ఱవసడు.
- శభశో వైబళభు గ్ఱవసడు. శ్రీ, ధఽతి, శాఽతి, క్ీరో ి గ్ఱవసడు.
- రక్సశ్చుంచవసడు. తే్ోభూరిో.
- శ్రీభహాఱక్ష్మాతి.
- ళక్షశా ఱభున శ్రీభహాఱక్ష్ిాతు తుఱుుక్ొననవసడు.
- శకఱ ఴక్ిోభుంత్ణడు.

ఒుం శ్రీభతే నభీః
ఈ భుంగ్లకయ నాభభు 22ళ నాభభుగ్సన, 180ళ నాభభుగ్సన, భయఱ ఈ 222ళ నాభభుగ్సన
క్ీరో ుంి ఫడినది. ఈ భూడు శుందయభభుఱఱోన రభుఖ్ వసాఖ్ాాత్ఱ అనబళుం ఆశక్ిోకయుంగ్స ళాకో మైనది .
24ళ శ్లోకభు - 3 ళ ేజీ

శ్రీ యవణ
ు శషశరనాభ స్తో త్రభు - యళయణ

శ్రీ ఴుంకయచఱ వసాఖ్ారక్సయభు ‘శ్రీభాన్’ నాభభు నాఱుగ్ుభాయచో (3ళ, 19ళ, 24ళ, 65ళ శ్లోకభుఱఱో)
ళశోుంది. శ్రీ బట్టుఱ వసాఖ్ా రక్సయభు ఈ నాభభు 3 భాయచో (3ళ, 19ళ, 24ళ శ్లోకభుఱఱో) ళశోుంది. 65ళ
శ్లోకభుఱో శ్రీబట్టుఱు ‘శ్రమ
ీ శ్రరీభాన్’ అనే క్ర నాభభుగ్స రిగ్ణిుంచాయచ.
3ళ శ్లోకభు. 22ళ నాభభు – శ్రీభాన్ – నాయసహుంషళుీః శ్రీభాన్ క్రఴళీః ుయచష్త త్ో భీః
శ్రీ బట్టుఱ వసాఖ్ా: అతిభనోషయ శుందయ శ్రీ నాయసహుంష శాయూభు
శ్రీ ఴుంకయచఱ వసాఖ్ా: ళక్షశా ఱభున శ్రీఱక్ష్ిాతు ధరిుంచినవసడు.
19ళ శ్లోకభు. 180ళ నాభభు – శ్రీభాన్ – అతురరదఴాళుీః శ్రీభాన్ అమేమాతాా భహాదిధ
ర ఽక్
శ్రీ బట్టుఱ వసాఖ్ా: దివసాబయణభుఱతో, దిళా భాఱాాుంఫయభుఱతో శ్లబుఱుోవసడు.
శ్రీ ఴుంకయచఱ వసాఖ్ా: శకఱ ైఴాయా శుంననడు
24ళ శ్లోకభు. 222ళ నాభభు – శ్రీభాన్ – అగ్ీణీఃీ గ్సీభణీీః శ్రీభాన్ నాాయోనేతా శబౄయణీః
శ్రీ బట్టుఱ వసాఖ్ా: శ్రీముత్ భత్ుయ భూరిో. అతున శుందఱన కయౌగ్ినవసడు.
శ్రీ ఴుంకయచఱ వసాఖ్ా: అననా తే్ోభముడు.
65ళ శ్లోకభు – 619ళ నాభభు. శ్రీభాన్ / శ్రమ
ీ శ్రరీభాన్ – శ్రీధయీః శ్రీకయీః శ్రమ
ీ ీఃశ్రీభాన్ ఱోకత్రమాఴీమీః
శ్రీ బట్టుఱ వసాఖ్ా: శ్రమ
ీ శ్రరీభాన్ – శకఱ శుందఱన రస్సదిుంచ ఱక్ష్మాదేయతు తుత్ాభు కయౌగ్ిమునన
శ్రీధయచడు.
శ్రీ ఴుంకయచఱ వసాఖ్ా: శ్రీభాన్ – శకఱ వైబళభుఱు, శభశో భోగ్భాగ్ాభుఱు, శకఱ యబూత్ణఱు, శకఱ
శద
ర ణభుఱు, శయాఴకుోఱు, శయాతుధఱు త్నముందే కయౌగ్ిమునన శ్రీభుంత్ణడు.
‘శ్రీ’ అనగ్స శుంద అనన అయాభుఱో శ్రీబట్టుఱు వసాఖ్ాానభు చెతృసాయచ. భత్ుయీః కభఱ ఱోచనీః –
దాాక్షుడెైన భతాుయళతాయభూరిో శ్రీభుంత్ణడు. యభాత్ణాడు. యత్ణ
ో ఱన తొఱగ్ిుంచి శుందఱు ళరిీుంచ
కయచణాభముడు.
‘శ్రీ’ అనగ్స క్సుంతి అనే అయాుంఱో శ్రీ ఴుంకయచఱు వసాఖ్ాాతుుంచాయచ. బగ్ళుంత్ణతు రక్సఴభు అతుత్యభు.
ఆమన వఱుగ్ుఱకు వఱుగ్ు. చదళుఱకు భూఱభు. శరసాతిఴమాతు శ్రీీః క్సుంతి అశాీః
శ్రీ చినామానుంద – ‘శ్రీ’ అనగ్స ్గ్నాాత్మగ్ు ఱక్ష్మాదేయ. అతునఴకుోఱకు, శుందఱకు, వైబళభుఱకు
ఆఱవసఱభు. అట్టు శకఱ ఴక్ిో శుందఱు శ్రీభహాయవణుళునుంద గ్ఱళు గ్నక ఆమన ‘శ్రీభాన్’.

24ళ శ్లోకభు - 4 ళ ేజీ

శ్రీ యవణ
ు శషశరనాభ స్తో త్రభు - యళయణ

‘శ్రీభాన్’ అనగ్స శ్చీమీఃతి. భహాఱక్ష్మాళఱో బుడు. ఆమన ళక్షశా ఱభున ‘శ్రీ’ ళసహుంచన గ్నక
అుందభుంతా ఆమనముందే తృ ుందగ్ున.
ధయాచకీభు యచయత్ – రకఽతి, ుయచవణఱన యడదీమ స్సధాభు క్సద. అట్లో ఱక్ష్మానారసమణుఱు శదా
ఏకమైముుందయచ. వసరొక్ర యఫరషాభు.
శ్రీ శత్ాదేవో వససహవఠ – ‘శ్రీ’ అనగ్స సేయుందగ్ినది. ‘శ్రీ’ అనగ్స శ్లబ. ‘శ్రీ’ అనగ్స క్సుంతి. ‘శ్రీ’ అనగ్స శుంద.
శ్రీతువసశడే అుందరిచేత్ సేయుంఫడువసడు. రకఽతిముంద క్సనళచు స్ ుందయాభుంతా ఆమనన
శారిుంుభతు చెుా గ్ుయచత్ణఱే. ఆమన రక్సఴభు శ఼యాచుందారగ్ునఱకు వఱుగ్ుతుచున. ఆమనే
త్యచగ్ుఱేతు శుంద.

223. నాామీః
- బకుోఱకు త్గ్ురీతిఱో (మోక్ష) పఱభు నొశగ్ువసడు.
- యఫరషా ్ాానభునకు దారిచ఼ు త్యకభు, ముక్ిో.
- యఴాభుంద అుంత్ట్టతు శకీభభుగ్స తుమభభుగ్స నడుు ఴక్ిో.

ఒుం నాామామ నభీః
‘నాామభు’ అనగ్స ధయాభు ననశరిుంచి ఇచు పఱభు (Justice). నాామభు అనగ్స త్యకశ్సశో భ
ర ుఱో
రభాణభు (Logical Rule).
శ్రీ బట్టుఱ వసాఖ్ా – బగ్ళుంత్ణడు బకుోఱకు శదా నాామభు చేమున. వసరిక్ి త్గ్ిన పఱభుఱన
రస్సదిుంచన. వసరిక్ి క్ీడు రసకుుండ క్సచన.
శ్రీ ఴుంకయచఱ వసాఖ్ా – రభాణానగ్సీషకభుఱుంద త్యకభున, ముక్ిోమున ఆమనే.
‘రభాణానగ్సీషకభుఱు’ అనగ్స య్ాానభునకు భౌయౌక శ఼త్రభుఱు. ‘త్యకభు’ అనగ్స
శ్సస్సోానస్సయభుగ్ భుంచి చెడుఱన వేయచ చేముట్. ‘ముక్ిో’ అనగ్స త్త్ా యచాయ భాయర భు, స్సధనభు.
కనక ్ాానస్సధనకు భాయర భు ఆమనే. గ్భాభు ఆమనే. తియచగ్ు ఱేతు వసదన దాారస (వేదరభాణభు
దాారస?) భాయర తురరదఴనభు చేమున గ్నక బగ్వసనడు ‘నాామభు’ అతు శ్రీ రసధాకఽవు శ్ససహోగ్
ర సయచ
యళరిుంచాయచ.
ఈ భావసతున ధయాచకీభు యచయత్ భరిుంత్ యుయ్కరిుంచాయచ – త్యకభుఱో వసదభు, యత్ుండభు,
్ఱాభు అనే భూడు యధాఱునానయ. వసదభు - శత్ాశ్లధనక్ెై ఴీదాతో, యనమభుతో స్సగ్ిుంచ స్సధన;
యత్ుండభు - రతివసదితు కుంగ్సయచెట్ు ట, అషుంక్సయభుతో ్యచు యధభు; ్ఱాభు - అధిక్సయ భదభుతో
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రతివసదితు బమెట్ు ట దా తి. ఇుంద ‘వసదభు’ అననది శ్సస్సోానగ్ుణభుగ్స, ఉచిత్భుగ్స స్సగ్ిుంచ
్ాానశభుతృసయజనా యధానభు. భహాయవణుళున అరిుుంచవసయచ ఴీదా, యనమభుఱు కయౌగ్ి శభుచిత్భుగ్స
త్యకభున స్సగ్ిుంచి ్ాానభున తృ ుందట్ త్థాభు. భామా మోషభుఱనుండి వసయచ యభుకుో
ఱగ్ుదయచ. గ్ీతోదేఴభున యనన అయచజనడు ఈ యధభుగ్సయౌక్ెన (గ్ీత్ 18.73)
నష్తు మోషీః శాఽతియో ఫా ాత్ాత్రరస్సదానామాచాత్
సహా తోऽసహా గ్త్ శుందేషీః కరిషాే ళచనుం త్ళ
ఒ అచాత్! తూ కఽచే, నా మోషభు ూరిోగ్స తొఱగ్ినది. శాఽతితు తృ ుందితితు. ఇుాడు శుంఴమ
యహిత్ణడనైతితు. కనక తూ ఆ్ా న త్ఱ దాఱ ుదన.
శ్రీ శత్ాదేవో వససహవఠ ‘నాామభు’ అనగ్స ‘తుమభభు రక్సయభు నడచ యధభు’ అనే భాళభుఱో
కూడ యళరిుంచాయచ. ‘తుమతి’ అనగ్స శ్ససహుంచట్, అధిక్సయభు నయుట్. తూమతే తృసరాతే ఇతి నాామీః.
యఴాభుఱో అుంత్మున తుమభానస్సయభుగ్ ళరిోుంచట్కు క్సయణభు గ్నక శ్రీభనానరసమణుడే
నాామభు. శ఼యా చుందారదఱ గ్త్ణఱకు, ఇుందిరమభుఱ రళయో నకు, శకఱ జీళుఱ శాభాళభుఱకు
తుముంత్యెైనుందన బగ్ళుంత్ణడే నాామభు.
‘గ్ీతా – త్త్ా యవేచతూ వసాఖ్ా’ చిళరిఱో శ్రీ ్మదమాల్ గ్ోముందక్సగ్సరి భధయ శుందేఴభు.
ఒుం శ్సుంతిీః శ్సుంతిీః శ్సుంతిీః
శయాుం శ్రీకఽష్సుయాణభశో.
ఆనుంద చిదఘ నడు, వడురణైఴాయా శుంననడు, చరసచయ ళుందిత్ణడు, యభ ుయచష్త త్ో భుడు ఐన స్సక్ష్ాత్ శ్రీకఽవు
బగ్వసనతు దిళావసణియే ‘శ్రీ భదభగ్ళదీర త్’. ఇది అనుంత్ యషశాభుఱకు యతానకయభు. శ్రీకఽవు బగ్వసనతు
కఽతృసనగ్ీషభుఱు రశరిుంచినుాడే ఇుందయౌ యషస్సాుంఴభుఱఱో మతికుంచిత్ శఫో ధకభు క్సగ్ఱద. అననా బక్ిో
ఴీదా ాదయభుఱు తృ ుంగ్ి తృ యఱుచనన షఽదమభుఱు గ్ఱవసరర బగ్ళత్కఽతృసకట్ాక్షభుఱన రత్ాక్షభుగ్స
అనబయుంచి, గ్ీత్యొకక తు్ శాయూతృసుంఴభున (గ్ీత్యొకక యభ త్తాాయా ఱేఴభునైనన) దరిిుంగ్ఱయచ.
కనక తు్ శ్రమ
ీ స్సకభుఱ ైన సో ర ుయచవణఱు బక్సోగ్రీశయచడెైన అయచజనతు ఆదయిభుగ్స గ్ెైక్ొనళఱ న. భరిము
అయచజనతుళఱ దెైయగ్ుణభుఱన ెుంతృ ుందిుంచక్ొతు, బక్ిో, ఴీదాఱతో గ్ీతా ఴీళణ, భనన, అధామనభుఱన
చేమళఱమున. అుంతే గ్సక బగ్ళదా్ాానస్సయభు మథాయోగ్ాభయన త్త్ాయత్ాభుతో స్సధనముంద
తుభగ్ునఱు క్సళఱ న.
ఇట్ట
ో స్సధన చేసహనవసయచ త్భ అుంత్ీఃకయణభుఱముంద తుత్ా న఼త్నభుఱ ైన, యభానుంద దామకభుఱ ైన
తుయచభాన దిళాభాళ శుయణఱకు నోచక్ొుందయచ. ఇుంకన వసయచ శయాథా యతారుంత్ీఃకయణభుఱు గ్ఱవసరెై
బగ్ళుంత్ణతుయొకక అఱౌక్ిక కఽతృసభఽత్ యస్సస్సాదనభు చేముదయచ. అచియక్సఱభుఱోనే (శ్రఘ్రభుగ్నే)
బగ్ళతారానుందదయచ.
హో
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్మ బగ్ళదీర తే, ్మ బగ్ళదీర తే
షరి హిమ కభఱ యహారిణ,ి శుందయ శుతూతే
కయా శభయా రక్సశ్చతు క్సభాశక్ిోషరస
త్త్ో వ ్ాాన యక్సశ్చతు యదాా ఫరషారస
షరిీః ఒుం

224. నేతా
- బకుోఱ క్తరికఱు తీయచువసడు.
- యఴాభునుందతున ళాళహాయభుఱన తుయాహిుంచ అధిక్సరి.

ఒుం నేతేర నభీః
శ్రీ బట్టుఱ వసాఖ్ా – తుముకో మ్ కరోతి ఇతి నేతా
శ్రీ ఴుంకయచఱ వసాఖ్ా – ్గ్ద్-ముంత్ర తురసాషకీః నేతా
ధయాచకీభు యచయత్ యళయణ – క చకీభు తియచగ్ునుడు దాతుక్ి అతిక్ిుంచిన ళశోళుఱు కూడ
తియచగ్ుచుండున. అఱాగ్ర బగ్ళత్ుుంకఱాభున కనగ్ుణభుగ్స శకఱభు ళరిోుంచచుండున, అుందయభు
రళరిోుంచచుందభు. క్సతు భన ఴక్ిో స్సభయాయభుఱ ళఱన, ఇష్సునస్సయభు భనబృఱా
చేముచనానభతు ర్ఱు బరబృుంత్ణయచ. ఈ నాభశాయణభు దాారస ఈ మోషభున, భారుంతితు యడిచి,
శయాభు తానయెైన యమేఴాయచనకు ఴయణాగ్త్ణఱు క్సళచున.
శ్రీకఽవు బగ్వసనడు యధభున, యధభుఱోతు అయచజనతు నడుచుండెన. యధభునకు తానే చఱనఴక్ిోమన
భారుంతి ఱేద. క్సతు జీవసత్ామగ్ు అయచజననకు భాత్రభు తానే ముదా భుచేము ఴక్ిోమన మోషభు
కీబృావేసెన. అుాడు బగ్ళుంత్ణడు ‘ననేన నభుాక్ొనభు. నాక్ర నభశకరిుంచభు. తునన
క్సతృసడెదన’ అతు ముదేశ్చుంచెన.
శ్రీకఽవు యభాత్ణాడు ఆముధభున ధరిుంఱేద. ముదా భు చేమఱేద. ఊయక్ర చ఼చచననట్ట
ో ుండెన.
ఆమన శయాస్సక్ష్ి. యఴాత్ాకుడు. అుంత్రసాబృ. అుంత్ట్టతు గ్భతుుంచచుండున. అతునుంట్టతు
తుయాహిుంచచుండున. అుంతా ఆమన శుంకఱాానస్సయమే శుంబయుంచన. అుందరిక్ితు నేత్ ఆమనే.

225. శబౄయణీః
- అదభత్మైన, భనో్షయమైన క్సయాభుఱన తుయాహిుంచవసడు.
- శకఱ జీళుఱ శ్సాశన, త్దిత్య చెైత్నాభున నడువసడు.
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ఒుం శబౄయణామ నభీః
‘ఈర్’ అనే ధాత్ణళునుండి ‘ఈయణ’ అనగ్స ‘చయౌుం్రముట్’ అనే అయాభు ళచున.

శ్రీ భతాుయళతాయ భూరిో – 1910నాట్ట రస్ా యయళయా ెరస్ చిత్రుం. యక్ీడిమానుండి

వైళశాత్ భనాుంత్య తృసరయుంబ క్సఱభున వేదభుఱన ద ుంగ్ియౌుంచిన షమగ్ీళ
ీ ుడన దెైత్ణాడు
రలమాుంభోతుధిఱోతుక్ి ఉరిక్ినాడు. శ్రీభహాయవణుళు భహాభతాుయకఽత్ణడెై ఆ రసక్షశతు వదక్ి చుంహ
ఴఽత్ణఱన ఫరషాక్ొశగ్ిన భహాదభత్ క్సయాభున ఈ నాభ యళయణముంద శ్రీ బట్టుఱు రస్ో సయుంచినాయచ.
ఈ భతాుయళతాయభునుందే భాధళుడు శత్ాళరత్ణతు, భుతు ఫఽుందభున, ఒవధఱన, శఽషహుబీ్భుఱన
కయౌగ్ిన నాళన త్న క్ొభుాతో రలమభహాస్సగ్యభున దాట్టుంచిన వైనభు ‘శబౄయణ’ నాభ
గ్ుణగ్సనభతు శ్రీరసధాకఽవు శ్ససహో ర వసాఖ్ాాతుుంచాయచ.
శ్రీభదాభగ్ళత్భు 8ళ శకుంధభు 24ళ అధాామభుఱోతు 33ళ శ్లోకభు
తెైరఱోకామ్ య్మభానామ్ శుంళరసోుంబసహ వై త్దా
అతృసథాశాతి న ీః క్సచిత్ యశ్సఱా తాామ్ భమా ఈరితా
భుఱోోకభుఱు స్సగ్యగ్యభభున అదఽఴాభగ్ునుడు క ెదద నాళ నాచే తూవైుకు ఱాగ్ఫడున. ఇకకడ
‘ఈరితా’ అనన దభున గ్భతుుంచదగ్ున.
‘శబౄయణ’ నాభభునుందయౌ చఱనభున శకఱ తృసరణుఱముందయౌ శ్సాశగ్స శ్రీ ఴుంకయచఱు అనాయుంచాయచ.
ఊహరి స్సధనభుగ్స శభశో జీళుఱ కయాభుఱన అధీనభుందుంచక్ొనవసడు గ్నక
శ్రీభనానరసమణుడే శబౄయణుడు.
24ళ శ్లోకభు - 8 ళ ేజీ
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ఈ అయాభున శ్రీ శత్ాదేవో వససహవఠగ్సయచ భరి క్ొుంచెభు భుుందకు ఱాగ్సయచ. శఽష్సుయదినుండి కఱాాుంత్భు
ళయకు భతుషహక్ి 32 ుండుో ఉుండున. శ఼యాచుందారదఱు త్భత్భ గ్త్ణఱముంద ళరిోుంచన. ఇదుంతా
బగ్ళుంత్ణతుక్ి చెైత్నాభుెై గ్ఱ తుముంత్రణకు శుంక్రత్భు.

తృత త్న భాగ్ళత్భునుంద శ్రీభతాుయళతాయ ళయు నభు. (శ్రీ భడుగ్ుఱ నాగ్పణిఴయా ‘తృత త్న భాగ్త్ళ కయతాశధ’
ఆడియో క్సాసెట్ు ట నుండి యతు వసరసహనది. భరిము తెఱుగ్ు యక్ీడిమానుండి)
కనాట్ట కఱాాుంత్ శభమభున భహాముగ్శుంధిఱో (చాక్షుశ భనాుంత్యభు భుగ్ిసహ, వైళశాత్ భనాుంత్యభు
ఆయుంబభగ్ుట్కు భుుంద) ్రిగ్ిన కధ ఇది.
యళశాత్ణడు అనే శ఼యచాతు ుత్ణరడు శత్ాళరత్ణడు. అత్తుక్ి శ్సీదా దేళుడు అనే ేయచ కూడ గ్ఱద.
ఆ శత్ాళరత్ణడు కఽత్భాయౌక అనే నదిఱో అయఘయుం ఇశోనానడు. అుాడు అత్తు చేతిఱోతుక్ి క చేహఱో ళచిుుంది.
దాతుతు తిరిగ్ి ళదయౌ ెట్ుఫో గ్స అది త్నన క్సతృసడభతు క్తరిుంది. శరర అతు ఇుంట్టక్ి తీసహక్ొతు వలళగ్స అది కక
ఘ్డిమఱో చెుంఫుకుంట్ె ెదదదయాుంది. ఇుంక్స ెదద తృసత్రఱో వేసేో ఆ తృసత్ర కూడా ట్ు కుుండా ెరిగ్ిుంది. చెయచళుఱో
వేసేో చెయచళు చాఱనుంత్ ెరిగ్ిుంది. నదిఱో వేసెో ఇుంక్స ెదదయాుంది. అుాడు రసజు "తూవళయళు?" అతు ఆ చేన
తృసరరిాుంచగ్స ఆ చే తాన భతాుయకఽతి దాయౌున యవణ
ు ళునతు చెహాుంది. "శ్రీ ఱఱనాకుచయధీ క్రయ యత్ుంత్రఫుదిా న్
క్ీీడిుంచ శ్రీషరీ! తాభస్సకఽతిన్ ఏఱా భత్ుయుంఫవైతియ?" అతు రసజు రశ్చనుంచాడు.
అుాడా భత్ుయుం ఇఱా ్వసబిచిుుంది. "రస్ా! నేట్టక్ి 7ళ దినభునకు ఫరషాదేళునకు క గ్ఱు ూరిోయెై రసతిర
క్సళశోననది. అుాడు శకఱ రుంచభూ ్ఱభమభౌత్ణుంది. నా భహిభ ళఱో ఆ రలమస్సగ్యుంఱో క నాళ
ళశోుంది. ఆ నాళఱో తున఼న, త్తృత భూయచోఱ ైన శో యచీఱన఼, ఒవధఱన, తిరిగ్ి శఽషహుక్తశుం అళుశయమైన
భూఱబీ్ాఱన఼ దిఱుం చేసహ నా ఴఽుంగ్భు (ుంట్ట క్ొభుా) తో ఆ నాళన ఱాగ్ి రలమాుంఫో ధితు దాట్టుంత్ణన" అతు
చెెాన.
ఎడతెరిహఱేతు శఽషహు క్సయాుంఱో అఱసహన ఫరషా ఆ కఱాాుంత్ స్సముంశుంధాఱో యళాుంత్ కునకు తీసెన. ఇదే అదనగ్స
చ఼శక్ొతు షమగ్ీీళుడనే రసక్షశడు ఫరషా దగ్ర యనుండి చత్ణరరాదాఱన చేజక్ికుంచక్ొతు భహా్ఱరసశ్చ
గ్యభుంఱోతుక్ి ఉయచక్ెతో ాడు. బౄనాకఽతియెైన శ్రీభహాయవణ
ు ళు వేదచౌయాబనరిున రసక్షశతు వుంట్ాడిన యధభు
కభాట్ట ్ఱ్ుంత్ణ మూధుంఫుతో గ్ూడు
కభాట్ట దయచఱకుుం ఫుదిక్ళ
ి చు
కభాట్ట బృుంట్టక్ి ఉయగ్ి ఉఱో ుంఘిుంచ
కభాట్ట ఱోఱ నొదగ్
ి ి ముుండు
కభాట్ట వసరససహ నొడఱు భుుంబృ న఼ు
కభాట్ట ఫరహాాుండ బయమ దఱచ
కభాట్ట ఝువక్తట్ట నొడస
ి హ మాహారిుంచ
24ళ శ్లోకభు - 9 ళ ేజీ
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కభాట్ట ్ఱభుఱ నబృసహవచ
ై 
కనఱు స్సరిుంచ బౄశఱు గ్డఱు గ్ొఱుు
డఱు మరిుంహ చ కననఱ ఱభాయచు
డఱు ఝుయహుంచ త్లత్ల ఱకఱమ
బౄనవేషహ ెతూనట్ట తుగ్భ గ్వేషహ మగ్ుచ
ఉయకుంభోతుధిఱోతు వేదభుఱ కుమున్ దెత్
ై ణాన్ జూచి వే
గ్యచఱాడిుంచి భుఖ్ుంఫు స్సచి ఱుయత్న్ తోక స్సరిుంచి మేన్
మయమన్ దౌడఱు గ్ీరి బౄశఱడయన్ బౄనాకఽతిన్ యవణ
ు డ
కకయట్టన్ దాక్ి ళధిుంచె భుషహు దయత్ గ్సీళున్ షమగ్ీీళున్
అఱా శ్రీభనానరసమణుడు భత్ుయయూుంఱో ఆ రసక్షశతు వదక్ి, చుంహ, వేదభుఱన తిరిగ్ితెచిు ఫరషాక్ిచాుడు.
ఆ మాదినారసమణుతు శత్ాళరత్ రస్రుందరడు ఇఱా రశో తిుంచాడు.
చెయౌవై చట్ు భవై భనసహా త్ణడవై చిన఼ారిోవై ఆత్ావై
ళఱనై క్తరెకఱ ుంట్వై యబుడవై ళరిోఱో ు తునొనఱో క్ర
ఱువుంట్న్ ఫడి ఱోకభకకట్ా ళఽధా ఫదాాఴమై తృత యెడున్
తుఱుళనేనయచున హేభరసశ్చ గ్తుమున్ తురసభగ్ుాడుంబఴిమాాహా!
ఆయౌుంుభు యననబృదె
వేఱుు గ్బృ రరయ తునన వేడక్
ి ొతుయెదన్
నాఱోన్ చికుక భాతుచి
తూఱోతుక్ి గ్ొుంచతృ భుా తుఖఱాధీశ్స!
శత్ా ళరత్ణతు శుంశోత్ణఱకు శుంత్సహుంచి ురసణుయచవణడెైన భాధళుడు అత్తుక్ి స్సుంఖ్ాయోగ్ క్ిీమన, ురసణ
శుంహిత్న ఉదేశ్చుంచెన. కఽతృసతుధియెై భహాభత్ుయఴరీయచడు శత్ాళరత్ణతు, భుతుఫఽుందభున, ఒవధఱన,
భూఱబీ్భుఱన కయౌర న నాళన రలమాుంభోతుధితు దాట్టుంచెన. యళశాత్ణతు ుత్ణరడెైన శత్ాళరత్ణడు శ్రీషరి
అనగ్ీషభుళఱన రశో త్ుం నడుశోనన "వైళశాత్ భనాుంత్రసతుక్ి" అధితి అమాాడు.
రలమాుంభోతుధిఱోన మేన్ భయచి తుదరుం్ెుంద వసణీయ
మోఱ వేదుంఫుఱు గ్ొనన దెత్
ై ణాన్ భఽతిన్ ఫ ుందిుంచి శత్ాళరత్ణుం
డఱయన్ ఫరషాభ భాట్ఱన్ దెయౌహ శరసాధాయచడెై బౄనమై
్ఱధిుం గ్ుీుంకుచ తేఱుచన్ మఱగ్ు రస్న఼ారిోక్న్
ి బరక్ెకదన్
ఈ చరిత్ర యననచో కఱుగ్ు పఱయీతి
్నయబుుండు త్సహ శత్ాళరత్ణుండున
24ళ శ్లోకభు - 10 ళ ేజీ
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భత్ుయయూహయన
ెై భాధళుుండు
శుంచరిుంచినట్టు శదభఱాఖ్ాానుంఫు
యతునవసడు ఫుంధయయహిత్ణుండు.
భనాుంత్యభు
(శ్రీ ్మదమాల్ గ్ోముందక్స గ్సరి గ్ీతా త్త్ాయవేచతూవసాఖ్ా నుండి – భరిము తెఱుగ్ు యక్ీడిమా నుండి)
దేళత్ఱ క్సఱ రభాణభు భన(భానళ) క్సఱరభాణభునకు 360 రెట్ో ట అధికభు. అనగ్స భన క
శుంళత్ుయక్సఱభు దేళత్ఱకు క దివసరసత్రభు (గ్ఱు + రసతిర). భన 30 శుంళత్ుయభుఱు దేళత్ఱకు క నఱ.
భన 360 శుంళత్ుయభుఱు వసరిక్ి క (దిళా) శుంళత్ుయభు. ఇట్టు 12,000 దిళా శుంళత్ుయభుఱు వసరిక్ి క దిళా
ముగ్భు (భహాముగ్భు). ఇది భనకు క చత్ణయచాగ్క్సఱ శభానభు. ఈ యధభుగ్స ఱ కక ెడితే భన
43,20,000 శుంళత్ుయభుఱు క భహాముగ్భు అగ్ున.
ముగ్భు

దిళా శుంళత్ుయభుఱు

భానళ శుంళత్ుయభుఱు

కఽత్ ముగ్భు

4,800

17,28,000

తేరతా ముగ్భు

3,600

12,96,000

దాాయ ముగ్భు

2,400

12,96,000

కయౌముగ్భు

1,200

4,32,000

బత్ో భు 12,000 దిళా శుంళత్ుయభుఱు = 43,20,000 భానళ శుంళత్ుయభుఱు = క దిళా ముగ్భు
(చత్ణయచాగ్భు, భహాముగ్భు). ఇఱాుంట్ట వేయ దిళా ముగ్భుఱు ఫరషాదేళునకు క గ్ఱు. ఫరషా గ్ఱున
కఱాభు (శయర భు) అుంట్ాయచ. భరొక వేయ దిళా ముగ్భుఱు ఫరషాదేళునకు క రసతిర. ఈ రసతిరతు రలమభు
అుంట్ాయచ. అట్టళుంట్ట 360 దివసరసత్రభుఱు ఫరషాకు క శుంళత్ుయభు. అట్టళుంట్ట 100 శుంళత్ుయభుఱు ఫరషా
ఆముీఃక్సఱభు.
క్సఱభానభు

స్ య (భానళ) శుంళత్ురసఱు

దిళా శుంళత్ురసఱు

క చత్ణయచాగ్భు

43,20,000

12,000

71 చత్ణయచాగ్భుఱు

30,67,20,000

8,52,000

రతి కఱాాదిముంద ళచు శుంధా

17,28,000

4,800

14 శుంధాా క్సఱభుఱు

2,41,92,000

67,200

క శుంధాాక్సఱభుతో తృసట్ట క భనాుంత్యభు

30,84,48,000

8,56,800

14 శుంధాఱతో తృసట్ట కయౌహన 14 భనాుంత్యభుఱు

4,31,82,72,000

1,19,95,200

ఫరషాకు క గ్ఱు

4,32,00,00,000

1,20,00,000

ఫరషాకు క రసతిర

4,32,00,00,000

1,20,00,000

ఫరషాకు క దివసరసత్రభు (క రోజు)

8,64,00,00,000

2,40,00,000

ఫరషాకు క శుంళత్ుయభు

311040,00,00,000

864,00,00,000

14 భనాుంత్యభుఱు + కఱాాది శుంధా = క కఱాభు =
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భనాుంత్యభుఱ ేయో చ
1. స్సాముంబుళ భనాుంత్యభు
2. స్సారోచివ భనాుంత్యభు
3. ఉత్ో భ భనాుంత్యభు
4. తాభశ భనాుంత్యభు
5. రెైళత్ భనాుంత్యభు
6. చాక్షువ భనాుంత్యభు
7. వళ
ై శాత్ భనాుంత్యభు (రశో త్భు ్యచగ్ుచననది)
8. శ఼యాస్సళరిు భనాుంత్యభు
9. దక్షస్సళరిు భనాుంత్యభు
10. ఫరషాస్సళరిు భనాుంత్యభు
11. ధయాస్సళరిు భనాుంత్యభు
12. బదరస్సళరిు భనాుంత్యభు
13. దేళస్సళరిు భనాుంత్యభు
14. ఇుందరస్సళరిు భనాుంత్యభు

226. శషశరభూరసా
వేయ శ్చయశఱు గ్ఱవసడు

ఒుం శషశరభూరరాే నభీః
228. శషస్సరక్షీః
వేయ కననఱు గ్ఱవసడు

ఒుం శషస్సరక్ష్ామ నభీః
229. శషశరతృసత్
వేయ తృసదభుఱు గ్ఱవసడు

ఒుం శషశరదే నభీః
శ్రీ బట్టుఱు ఈ భూడు నాభభుఱకు కయౌహ వసాఖ్ాానభు చెతృసాయచ. ఇకకడ శ్చయశఱు, కననఱు,
తృసదభుఱ రస్ో సళన అనగ్స శకఱభుఱ ైన ్ాానేుందిమ
ర భుఱు, కరరాుందిమ
ర భుఱన గ్ూరిు చెహానట్ట
ో
భాయుంళఱ న. ఇుంక్స ‘వేయ’ అనగ్స ‘ఱ కకెట్ుఱేనతున, అుంత్ణఱేతు’ అతు అయాభు చెుాక్ొనళఱ న.
24ళ శ్లోకభు - 12 ళ ేజీ
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త్దాారస బగ్ళుంత్ణతు యఴావసాహోత్ాభు రశో తిుంఫడుచననది. అనుంత్ ్ాానేుందిమ
ర
ముత్ణడెైనుందన
శ్రీషరిక్ి తెయౌమతు యవమభుుండద. అనుంత్ కరరాుందిమ
ర భుఱు కయౌగ్ినుందన ఆమనకు స్సధాభుక్సతు
తు ఱేద. ఎకకడెైనన, ఎుాడెైనన భన బనరిుంచ ూ్ా నభస్సకయ నాభశాయణభుఱన ఆమన
అుంగ్ీకరిుంచన. భనభరిాుంచ నైవేదాభున సాకరిుంచన. బకుోఱకు ళయభుఱు రస్సదిుంచన.
అబమభు నొశగ్ున.
ఈ భూడు నాభభుఱకు యీత్ణఱనుండి ెకుక ఆధాయభుఱు గ్ఱళు.
శషశర శ్రరసీ ుయచవీః శషస్సరక్షీః శషశరతృసత్ – ుయచవ శ఼కో భు.
శయాత్ీః తృసణితృసదమ్ త్త్ శయాతోऽక్ష్ి శ్చరోభుఖ్మ్ – గ్ీత్ 13.13
యఴాత్ఴుక్షుయచత్ యఴాతోభుఖ్ో యఴాతోఫాషృయచత్ యఴాతాుతత్ – తెైత్ోరీమాయణాకభు 10.1
అనేక ళకో ర నమనమ్ అనేక్సదభత్ దయినమ్ – గ్ీత్ 11.10
యూమ్ భషత్ తే ఫషృళకో రనత్
ే మ్
ర .. .. ... ఫషృ ఫాషౄయచతృసదమ్ – గ్ీత్ 11.23
శ్రీ రసధాకఽవు శ్ససహో ర యళయణ – త్యౌో గ్యభభుఱో భుుందగ్స త్ఱ యూుదిదద క్ొనన. ్నా శభమభున
భుుందగ్స త్ఱ ఫమట్కు ళచున. కనక భుుందగ్స ‘శషశరభూరసా’ అన నాభభు చెాడమైనది.
ఇుంక్స ్ాాన, కరరాుందిమ
ర భుఱఱో ్ాానఴక్ిో, క్ిమ
ీ ాఴక్ిో నయోగ్ిుంచట్ఱో వసతుకునన తృసరభుఖ్ాత్ళఱన
శ్చయశు, నేత్భ
ర ుఱు, తృసదభుఱు ఇచుట్ శోతిుంఫడినయ.
శ్రీ శత్ాదేవో వససహవఠ – ఈ భూడు భహానాభభుఱు బగ్ళుంత్ణతు శయావసాహోత్ాభున,
శరసాుంత్రసాబృత్ాభున, శయాఴక్ిోత్ాభున క్ీరో ుంి చచననయ. ఆమన ఱేతు చోట్ట ఱేద. ఆమనే
శయాస్సక్ష్ి. భరిము అనుంత్మైన శ్చయశుఱు అనుంత్మైన ఫుదిాక్ి కూడ శుంక్రత్భు. భనభుందయభు
శ్రీభనానరసమణుతు ఴరీయభునుంద భాగ్భుఱు (ఆళమళభుఱు) గ్నక అుందరి త్ఱఱు ఆమన త్ఱఱే.
ఇుందళఱన కూడ బగ్ళుంత్ణడు శషశరభూయచాేడు. శరసాుంత్రసాబృ, శయాస్సక్ష్ి గ్నక శ్రీషరి
శషస్సరక్షుడు. ఆమన శఽషహుముంద జీళుఱు ఫషృయధభుఱుగ్స శుంచరిుంచన. రెుండుక్సలళళ,
నాఱురక్సలళళ, న఼యచక్సలళళ, అశఱు క్సలళళ ఱేకుుండుట్, రెకకఱుుండుట్, ఈదగ్ఱుగ్ుట్ – అుంట్ల ఆమన
అనుంత్ ్ాానశుంననడెై శఽషహువైయధాభునకు క్సయకుడెైనుందన శషశరతృసదడు.
వేదభునుంద ‘శషశర శ్రరసీ ుయచవీః శషస్సరక్షీః శషశరతృసత్’ అతు చెాఫడెన. శ్రీ యవణుశషశరనాభభుఱో
కూడా ఇదే కీభభుఱో ఈ భూడు నాభభుఱు చెాఫడుట్ గ్భనాయూభు.
శ్రీ చినామానుంద – ెకుక త్ఱఱు, ెకుక కననఱు, ెకుక తృసదభుఱు – అతూన కయౌహ క్ర అనుంత్
చెైత్నాభున శ఼చిుంచన. ఈ శచిుదానుంద యఫరషామే ఆఱోచిుంచట్ (త్ఱ దాారస), చ఼చట్
(కననఱ ళఱన), నడచట్ (క్సలళతో) ళుంట్ట జీళగ్ుణభుఱన ళాకో బనయచున.
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227. యశ్సాతాా
యఴాభునక్ర ఆత్ా. శకఱ బూత్భుఱకు అుంత్సహాత్ణడెైన ఆదాడు.

ఒుం యశ్సాత్ానే నభీః
యఴాశా ఆతాా యశ్సాతాా – శ్రీతువసశడు త్న ్ాానభుళఱో న, ఴక్ిోళఱో న యఴాభుంత్మున
వసాహుంచిముననుందన యశ్సాత్ాకుడగ్ున.
అషభాతాా గ్ుడాక్రఴ శయాబూతాఴమ సహాత్ీః
అషభాదిఴు భధాుం చ బూతానాుం అుంత్ ఏళ చ – గ్ీత్ 10.20
ఒ అయచజన! శభశో తృసరణుఱముందనన ఆత్ాన నేనే. శకఱ బూత్భుఱ (తృసరణుఱ) ఆదిమున,
భధాసహాతిమున, అుంత్భు నేనే (తృసరణుఱయొకక శఽషహు, సహాతి, ఱమభుఱకు క్సయణభు నేనే)
ధయాచకీభు యచయత్ - శకఱ చరసచయ జీళభుఱు యభాత్ణాతు శాయూభుఱేమతు, ఆక్సయ
ళాళహారసది యభేదభుఱు ెై ెై ఆచాాదనఱేమతు గ్ీహిుంచట్ ఈ నాభశాయణయొకక రధాన ధేామభు.
ఫమట్కు కతుహుంచ యభేదభుఱన ట్టుుంచక్ొనట్ళఱో క్సభ, క్తీధ, ఱోబ, భద, భాత్ుయాభుఱు
ళఽదిాతృ ుందన. క్సతు శకఱ జీళ్ాఱభునుంద బగ్ళుంత్ణతు దరిిుంచవసరిక్ి ఆమన కట్ాక్షభు
సహదా ుంి చన.
మా్ా ళఱకయ భుతూుందరడు మైతయ
ేర క్ి చేసహన ఉదేఴభు – నవసऽరర ్ామాయెై క్సభామ ్ామా హరమా
బళతి ఆత్ానశో క్సభాన ్ామా హరమా బళతి ... ... – ఎళరెైనన త్న భాయాన ఆక్సయభునఫట్టు గ్సక
ఆత్ానఫట్టు ేరబృుంళఱమున. ఇదే తు్మైన ేరభ.

(1) శ్రీ నయసహుంషన్ కఽవు భాచారి ఆుంగ్ో యచనకు ఇది తెఱుగ్ు అనవసదభు.
(2) బగ్ళదీర త్ శ్లోకభుఱ తాత్ాయాభు గ్ీతాెరస్, గ్ోయఖ్ూర్ రచయణనుండి.

24ళ శ్లోకభు - 14 ళ ేజీ

శ్రీ వివే
ు శషశరధాభ స్తో తరభు - విళయణ

అళయో ధో తుళఽణాోణాా శంళఽతః శంరభయద నః |
ఄషఃశంళయో కో ళళనియతుఱో ధయణీధయః || (25)

231. అళయో నః
శంస్సయచకీభున భిబభు
ర ంజేముయసడె.

ఒం అళయో ధే నభః
శంస్సయ చకీమ్ అళయో బతే శ్రఱమ్ ఄశయ ఆతి అళయో నః – „అళయో నభు‟ ఄనగస భయఱ భయఱ జయుగుట.
శంస్సయభు ఄనగస థియసభసతరభుఱు, జననభయణభుఱు, శఖదఃఖభుఱు, శఽఱహి ధాఴనభుఱు – ఆఱా
ునభసళఽతభగు కసఱచకీభు. ఆటటికసఱచకీభు ఄనంతేతు భామళఱనధే ఄవిభసభభుగస
తియుగుచనిథి. థాతుతు తిరుుయసడె అళయో నడె. అమనన ఴయణుజొచ్చినయసభే అ భామన
థాటగఱయు.
శంస్సభసఖయ ఘటీ మధేో ే భిళయో న శ్రఱతః
చకీళచి విరేవణ హ్యయళయో న ఆతీభితః
జీళుఱన శంస్సయభు ఄధే యంగుఱభసటిభునంద రయేఴనెటి ట యసభి కభసానస్సయభు తిరుుత
ఈండేయసడె అళయో నడె.
థవీ
ై ళయయషస గుణభబీ భభ భామా దయతయమా
భాఫేళ బే రదయంణే భామాఫేణాం తయంతి ణే – గీత 7.14
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ధా భామ తిరగుణాతాకఫైనథి. ఆథి ఄదిగభుంచటకు స్సధయభు కసతుథి. కసతు కేళఱభు తుయంతయభు
నధేి బజంచయసయు ఇ భామన ఄదిగభుంచ్చ, శంస్సయ శభుదరభునండి ఫమట డగఱయు.
ఇఴవయః శయవబూణాధాం షఽథేదరऽే యుున తివఠ తి
పరరభమన్ శయవ బూణాతు మంణారయౄఢాతు భామమా – గీత 18.61
ఄయుున! ఴభీయ యౄ మంతరభుఱన ఄదిభోళనంచ్చన శయవతృసరణుఱ షఽదమభుఱమంద
ఄంతభసయభుగసనని యఫేఴవయుడె తన భామ చేత యసభియసభి కయాఱన ఄనశభించ్చ యసభితు బరభుం
జేముచధాిడె.
కసఱచకీం జగచికీం ముగచకీం చ కేఴళః
అతాయోగేన బగయసన్ భిళయో ణऽే తుఴమ్ – భహ్యపరయతభు. ఈథయ యగయవభు.
కసఱచకీభు, జగచికీభు, ముగచకీభు – వీటతుింటటతూ బగయసనడైన కేఴళుడె తన శంకఱుభుణో
ఎఱో ుుడ఼ తిరుుతధే ఈధాిడె.

231. తుళఽణాోణాా
- ఄతుింటటకంటె భషో నితభగు యభద తతవభూభిో.
- శంస్సయ చకీభున తిరుుయసడైనన, కోభకెఱకు ఄతీతేడైనయసడె. భామాతీతేడె.
- తుళఽతిో ధయాభున తృసటటంచయసభికి అతాశవయౄుడె.
- శంస్సయ ఫంధభుఱకు ఄతీతేడె.

ఒం తుళఽణాోతాధే నభః
„తుళఽణాోతా‟ ధాభభు 231, 453, 604, 780ళ ధాభభుఱుగస – ఄనగస ధాఱుగుభాయుఱు కీభో ంి ఫడిన
మోక్షరదభగు ధాభభు. ఇ ధాభభునకు యసయఖాయనకయో ఱు ధాఱుగు యేభేవయు విళయణఱు ఆచ్చి
ునయుకిో ఱేదతు తుయౄనహంచ్చధాయు.
25ళ రలోకభు. 231ళ ధాభభు. తుళఽణాోణాా – అళయో ధో తుళఽణాోణాా శంళఽతః శంరభయదనః
48ళ రలోకభు.453ళ ధాభభు.
శ్రీ బటటిఱ తృసఠభు రకసయభు: తుళఽణాోణాా – శయవదభీీ తుళఽణాోణాా శయవజఞో జఞోనభుతో భమ్
శ్రీ ఴంకయుఱ తృసఠభు రకసయభు: విభుకసోణాా – శయవదభీీ విభుకసోణాా శయవజఞో జఞోనభుతో భమ్
64ళ రలోకభు. 604ళ ధాభభు. తుళఽణాోణాా – ఄతుళభీో తుళఽణాోణాా శంక్షేతృో స క్షేభకఽచ్చిళః
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83ళ రలోకభు. 780ళ ధాభభు.
శ్రీ బటటిఱ తృసఠభు రకసయభు: తుళఽణాోణాా – శభాళభోో తుళఽణాోణాా దయు యో దయతికీభః
శ్రీ ఴంకయుఱ తృసఠభు రకసయభు: ఄతుళఽణాోణాా – శభాళభోోऽతుళఽణాోణాా దయుయో దయతికీభః
ఄతుింటటకంటె భషో నితభగు యభద తతవభూభిో. ఆందకు శ్రీ బటటిఱు చనహున రభాణభుఱు –
తిరతృసద఼య్వ ఈదబత్ ుయువః – పౌతిక ఱోకభునకు భూడెభకటో ట రఴంశతూమఫైన యభదభున
రకసశంచ ుయువేడె (ుయువశ఼కో భు 4).
భసత్ యమ్ మన్ భషణో భహ్యనో మ్ – ఄదికఫైనయసతుకతుింటటకితు ఄతయదికుడె, భషతో యఫైన
ఄతుింటటకంటె భహ్యతేాడె (ణైతోభీమ ధాభసమణోతువతే
ో 1.5)
తిరతృసథివబూతికణేవన బళతృసద విబూతితః
ఈదగ ణాకా శవయౄణావత్ తుళణాోణేాతి కథయణే
తుతయవిబూతితు శవస్సానభుగస గఱయసడె కసఫటటి, శంస్సయభధే య్ఱా విబూతి శవపరయసఱు ఏవీ తనకు
ఄంటకుండా తుయవళనశో ంటరడె. (శ్రీ కకైళఱయస్సయది)
శంస్సయ చకీభున తిరుుయసడైనన, కోభకెఱకు ఄతీతేడైనయసడె. భామాతీతేడె.
యభయభ
ై సగయ ఖాయధామ వివబేబయః రణాయషఽత భధాః తుళఽణాోణాా – బగయసనతు భనశ థేతుతు
అఴీబంచద. వివమ యసయమోషభుఱంద చ్చకుెకొనద. భామచే రపరవితభు కసద. అమన
దాయనభునకు గఱ ఱక్షణభుఱు –
ఄంతభిివివఠ పరళమ్ చ – ఄంతయుాఖభుఱ ైన పరళభుఱు.
అతా దాయన భసమణామ – తననెైనధే తుభగిఫైన అఱోచనఱు.
షఽద్ థాాభిుత భానశమ్ – షఽదమ కభఱభున అఴీబంచ్చన భనశు.
తుళఽతిో ధయాభున తృసటటంచయసభికి అతాశవయౄుడె.
ధయాభుఱు భకండె విధభుఱు. నహతఽభాయగ భు ననశభించ్చ, కయాపఱభుఱ ననబవింజేమునథి రళఽతిో
ధయాభు. థీతుళఱన కయారేవభున ఄనబవించటకు ునయునాభు తృసరనహోంచన. భకండళథైన తుళఽతిో
ధయాభు కయాఫంధభుఱనండి విభుకిోతు రస్సథించన. ఄటటి తుళఽతిో ధయాభు నళఱంబంచయసభి
మాతాబే యభాతేాడగు తుళఽణాోతా.
శంస్సయ ఫంధభుఱకు ఄతీతేడె.
శంస్సయ ఫందాన్ తుళఽతో అణాా శవయౄమ్ ఄశయ ఆతి తుళఽణాోణాా – శంస్సయ ఫంధభుఱనండి
శంూయుభుగస ణొఱగిన ఄతా గనక తుళఽణాోతా. భుండకోతువతే
ో నంద కేచటటినెైతు భకండె క్షుఱ
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గుభించ్చ చుఫడినథి. యసతుఱో పఱభుఱన తినకుండ ఉయకే చ఼చచని క్షిబే తుళఽణాోతా – ఄతు
శ్రీ చ్చనామానంద యసయఖాయతుంచాయు.
ధయా చకీభు యచబత చనహున స్సధధా పఱభు – శణాయధేవవణకకై భనభు రమతిింళఱ నంటే
కసభాథి ఫంధభుఱన ఄదిగభుంచాయౌ. ఇ ుణయధాభభున శాభించటళఱన శ్రీభహ్యవివేుళు భనకు
ఄటటళంటట జీళన విదానభున రస్సథించన. ఫంధభుఱనండి విభుకిో కయౌగించన. శ్రీభసభుతు
జీళనరైయౌబే „తుళఽణాోతా‟కు చకెతు దఽషసింతభు. అమనకు ళశోయసయమోషభు ఎనిడెన
కఱుగఱేద.
ఇ ధాభభు భయఱ చుఫడిన శందయభభుఱఱో (456, 604, 780) కొందయు యసయఖాయనకయో ఱు
„విభుకసోణాా‟ ఄతుగసతు, „ఄతుళఽణాోణాా‟ ఄతుగసతు తృసఠసంతయభుఱన లవకభించ్చ యసయఖాయతుంచాయు.

232. శంళఽతః
కుఫడిముండెయసడె (ణయౌమ జఞఱతు యసడె)

ఒం శంళఽణామ నభః
„ళఽంజ్‟ – కుుట – ఄధే దాతేళునండి ళచి ఄయాభు – శంళఽణావత్ శంళఽతః – బగయసనతు
కనగొనట శఱబభు కసద. తమోగుణ మోళనతేఱ ైన ఄజఞోనఱకు (తభశః యస్సోత్) యసశథేళుడె
కసనభసడె. బకిోణో ఴయణాగతి జొచ్చినయసభికి భాతరభు అమన ఫషృ శఱబుడె. ణాధై యసభికి
ఄంథిళచిన. శఖడై తృసచ్చక ఱాడెన. స్సయదిబై భుందకు నడినహంచన.
ఇ ధాభ విళయణ మంద ధయాచకీభు యచబత శ్రీ నభాామీవయుఱ తృసవుయభున ఈథాషభించాయు
(భమయవర భథి తుఱమ్ ఄయుయనన్ ఎళనళన్) ఄజఞోనభున, శంఴమభున, విభీత జఞోనభున
ణొఱగించ్చ, జఞోనభున, బకిోతు రస్సథించయసతుతు ూజందగున. శ఼యుయతు కసయణభున ఈదభవించ్చన
ఫేఘఫే భనకు శ఼యుయడె కననహంచకుండ ఄడెుడెన. ఄథే విధభుగస ఄజఞోనభు, మోషభు
భనకు, బగళంతేతుకి ఄడెుగస తుఱుచన. బకిోణో వీతుతు చేథించ్చ ుయుషత తో భుతు కనగొన స్సధయభగున.
ధాషం రకసఴః శయవశయ యోగభామా శభాళఽతః

భూఢయ ऽమం ధాభిజఞధాతి ఱోకో భాభజ భళయమమ్ – గీత 7.25
ధా యోగభామ మంద థాగిముని ధేన ఄందభికితు గోచభింన. కనక ఄజఞోనఱు నని
జనాయళనతేతుగస, రసఴవతేతుగస, యఫేఴవయుతుగస ణయౌలహకొనఱేయు.
బకసోా తవననయమా ఴకయ ఄషఫేళం విదయ ऽయుున
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జఞోతేం దరవి ేం చ ణేవన రయేవి ేం చ యంత – గీత 11.54
కసతు ఒ యంత! ఄయుున! ఆటటి ధా (చతేయుభజ) యౄభున రతయక్షభుగస చ఼చటకున,
తతవజఞోనభున తృ ందటకున, ఄంద ఏకీపరళ లహాతి నందటకున, కేళఱభు ఄననయ బకిో థావభసధే
స్సధయభగున (తూళు చ఼చ్చన ధా చతేయుభజ యౄ దయీన పరగయభు ఄతయంత దయో బభు. యేద
ఠనభుఱచే గసతు, తఴియయఱచే గసతు, థానభుఱచే గసతు, మజో కయాఱచే గసతు ఴకయభు కసద.)

233. శంరభయదనః
- చీకటటతు, ఄజఞోనభున, భామన తృసయథయర ఱుయసడె.
- (యుదరడె, మభుడె ళంటట యౄభుఱఱో) ధాఴనభు చేముయసడె.
- దవేిఱన ళనంలహంచయసడె.

ఒం శంరభయద ధామ నభః
శ్రీ బటటిఱ యసయఖాయధాతుి తుయుకిో యచబత కుోో భుగస ఆఱా చతృసుయు – తభస్త విదయమా శభయక్
భయద ధాత్ శంరభయద నః – చటృ
ి భస అళభించ్చ ఈని గసఢాంధకసయభున విదయణో తగుభీతి ధాఴనభు
చేముయసడె గనక శంరభయదనడగున. చీకటట ఄనగస బకుోఱన కీభుాయేలహన భామ ఄతూ, బగళంతేడె
శంరభయదనడై భామన ణొఱగించనతూ శ్రీ ఄణాుంగసభసచాయయ స్సవభు విళయణ.
శ్రీ ఴంకయుఱ యసయఖయ – „భయదనభు‟ ఄనగస ధాఴనభు చేముట. శభయక్ రభయదమతి యుదర కసఱాథాయభిః
విబూతిః ఆతి శంరభయద నః – శ్రీభహ్యవివేుళు యుదరడై ఱమకసయయభృనయుిన. ుటటిన రతిజీవిమున
గిటి టనటట
ో చేము మభుడె కడ అమన విబూతిబే. కనక అమన శంరభయద నడె.
శ్రీ చ్చనామానంద – దవేిఱన, కసభుకుఱన, తృసుఱన (భసక్షశఱన) ఱువిధభుఱుగస భిభాయుి
థేళుడె శంరభయదనడె.
ధయాచకీభు యచబత రఫో ధభు – దవి కయాభుఱన తయజంచ్చ, శతెయాభుఱ ధాచభించట
జీవితభుఱో ఄణాయళఴయకభు. „శంరభయద న‟ ధాభ శాయణభు ళఱన ఄషంకసయభు, కసభభు
నశంచన. బగయసనతు చేయు భాయగ భు శగభభగున. శ్రీభసభుడె దవి శక్షకుడె గనకధే ఊవేఱన
కసచటకకై కోదండదాభిగస ఄడవికి తృత బన. ఄటటి భసభధాభ జభు ఫో మయసడగు యసయ్ాకితు ఊఱహగస,
అథికవిగస భయౌచన.

234. ఄషఃశంళయో కః
శ఼యుయతు యౄభున ఈండి థినభుఱన చకెగస రళభిోంజేముయసడె.
25ళ రలోకభు - 5 ళ నేజీ

శ్రీ వివే
ు శషశరధాభ స్తో తరభు - విళయణ

ఒం ఄషశుంళయో కసమ నభః
శంమక్ ఄహ్యిమ్ రళయో ధాత్ ఄషఃశంళయో కః – శ్రీభధాిభసమణుడే శ్రీశ఼యయధాభసమణుడై థియసభసతరభఱ
కీభభునకు, బూత బవివయద్ ళయో భాన కసఱవిబజనకు కసయకుడగుచధాిడె. ఆందళఱో జీళుఱ
భిణాభ కీభభు (ుటటిక, నెయుగుట, భాయుు, ఈతుకి, క్షీణంచట, భయణంచట) శంబవించచనివి.
బగళంతేడే శ఼యుయతుగస జీవితభునకు యఱుగున, ఴకిోతు రస్సథించచధాిడె.
శ్రీ చ్చనామానందగసయు గీత (!5.12)నండి ఈథాషభించాయు.
మథాథితయగతం ణేజఞ జగథాభశమణేऽఖిఱమ్

మచినద భ
ర నహ మచాిగని తణేో జఞ విథి్ భాభకమ్
శభశో జగతే
ో న రకసశంజేము శ఼యుయతు ణేజశున, ఄటటఱధే చందరతు ణేజశున, ఄగిి ణేజశున
ధా ణేజలేుమతు బరంగుభు.
ధయాచకీభు యచబత యసయఖయ – శ్రీభహ్యవివేుళు ఫరషయ రంచభునకు, ఄంతభసతాకు కడ
యఱుగుతుచి శ఼యుయడె. ఄషశుంళయో కుడె. శ఼యుయతు యఱుతేయుఱో ళశోళుఱు కతునహంచన.
ఄంతభసయభు ఄనగీషభుళఱన అతాజఞోనభు స్సదించ భాయగ భు కతునహంచన. శ఼భోయదమభు ళఱన
శకఱ జీళుఱు తుదర ఱేచన. శ్రీషభినెై బకిో కయౌగినంతధే అతాజఞోనభుటో ఴీద్ దఽఢభగున.
శ఼యయకియణభుఱు జీళుఱఱో ఈణాుషభున నెంచన. వివేుచ్చంతన జీయసతాన రకసఴళంతభు
చేమున. శ఼యయకసంతి భోగభుఱన షభించ్చ ఴకిోస్సభయ్ాభుఱన నెంతృ ంథించన. ఄషశుంళయో కుతు
దాయతుంచ్చనటో బన దభసఱోచనఱు నశంచ్చ, భనశ భివుబరభగున. అమధే భనకంటట యఱుగు.
జఞోనధేతభ
ర ునకు కనవిుు అమధే.

235. ళళనిః
- శభశో భున ళళనంచయసడె (బభించయసడె)
- థేళతఱకు షవిశున ఄంథించ ఄగిిషో తేరడె.

ఒం ళషిబే నభః
„ళహ్‟ – ఄనగస (పరయభు) ళళనంచట – ఄన దాతేళునండి ఇ ధాభభున యసయఖాయతుంచాయు.
శ్రీ బటటిఱు – శకఱ బుళనభుఱు భోదలహ (Space)ఱో యసయనహంచ్చ మునివి. శా ఱభు ఱేతు బడఱ థాయాభు
ఱేద. ఴకిో ఱేద. ఇ శా ఱభు (Space) ఄనంత ఖగోల భండఱభున బభించచనిథి. ఄఱా శయవతర
యసయనహంచ్చన ఄంఴభు (Dimension, Space) బగయసనడే. కనక అమన ళళని మగున.
25ళ రలోకభు - 6 ళ నేజీ

శ్రీ వివే
ు శషశరధాభ స్తో తరభు - విళయణ

విఴవశయ థేఴయౄనేణ ళషధా దవళని యుచయణే – యభాకసఴభు, గగధాథి శభశో థేఴభుఱు, ఫద్ ,
భుకసోాథి యౄఫైన శభశో రంచాతుి ళళనంచేయసడె.
శ్రీ ఄణాుంగసభసచాయయ – ఄందభితు బభించయసడె బగయసనడె.
శ్రీ ఴంకయుఱు – „ళళని‟ ఄనగస ఄగిి. థేయేపయయ షళయమ్ ళష నః రజఞనన్ – షవియవశషధాత్ ళళనిః –
ఄగిిబ,ై మజో మాగసదఱమంద షో భభు చేమఫడిన షవిశున థేళతఱకంథించయసడె ళళని.

236. ఄతుఱః
భకండె భాతరఱణోకడిన ఇ ధాభభునకు విజ్ఞోఱు 11 విధభుఱ ైన ఄయాభుఱన యసయఖాయతుంచ్చ
ఄనంతగుణ శంనితు ఄభిించ్చధాయు. శ్రీషభి తన బకుోఱకు ఱుభీతేఱుగస ఄళగతభగున. ఄతుి
బడఱ యసభి కందఫరటటఱో నండెన. కొండఱఱో ధఱకొని కోధేటటభసమడె కొయౌచ్చనయసభికి కొంగు
ఫంగసయభు. భృొకిెనయసభికి ళయభుఱ నెతుిది.
(1) యసముళు. తృసరణభునకు అదాయఫైన ఉనహభి.
(2) నేరయణ ఱేకుండగధే (యేభకళయు చుకుండాధే) బకుోఱ కోభకెఱు తీయుియసడె.
(3) అథి ఱేతుయసడె.
(4) శంగభభు (ఫంధభు) ఱేతుయసడె. భంచ్చ, చడెఱకు ఄతీతేడె.
(5) కభిగితృత తుయసడె.
(6) శయవజ్ఞోడె.
(7) బకుోఱకు శఱబభుగస ఄందయసడె.
(8) లహాయఫైన తుయసశభు (తుఱమభు) ఱేతుయసడె.
(9) ఆఱ (బూభు) అదాయభు ఄళుశయభు ఱేతుయసడె.
(10) ఄతుిచోటో ఈండెయసడె (ఎకెడయ థాగతుయసడె)
(11) శథా జఞగయౄకుడగుయసడె.

ఒం ఄతుఱామ నభః
ఇ ధాభభు భయఱ 818ళ ధాభభుగస చుఫడినథి.
25ళ రలోకభు. 236ళ ధాభభు. ఄతుఱః – ఄషః శంళయో కో ళళనియతుఱో ధయణీధయః

87ళ రలోకభు. 818 ధాభభు. ఄతుఱః – కుభుదః కుందయః కుందః యు నయః తృసళధోऽతుఱః
(1) యసముళు. తృసరణభునకు అదాయఫైన ఉనహభి.

25ళ రలోకభు - 7 ళ నేజీ

శ్రీ వివే
ు శషశరధాభ స్తో తరభు - విళయణ

తథేయసగిిః తథావముః – ఄతు ణైతోభీమాయణయకభు(10)ఱో చుఫడినథి. 235ళ ధాభభు „ళళనిః‟ ఄనగస
ఄగిి. 236ళ నభభు „ఄతుఱః‟ ఄనగస యసముళు. అ యఫరషభఫే ఄగిి. అ యఫరషాఫే యసముళు.
ఄనధాత్ ఈజీు ళధాత్ ఄతుఱః – ఄందభికి జీళధాదాయభగు రసవశన రస్సథించయసడె గనక అమన
ఄతుఱుడె.
కోళయయసధాయత్ కః తృసరణాయత్ – ణైతోభీమ ధాభసమణభు (7). అకసఴభు (యభాతా) ఱేతుథే ఎళయు ఉనహభి
తీలహకొనగఱయు? ఎళయు జీవించగఱయు?
తృసరణాత్ యసముభసజఞమత – అమన రసవశనండి యసముళు ఈదభవించ్చనథి. (ుయువ శ఼కో భు. 14)
(2) నేరయణ ఱేకుండగధే (యేభకళయు చుకుండాధే) బకుోఱ కోభకెఱు తీయుియసడె.
భయఱ ఇ ధాభభు 818ళ ధాభభుగస ళచ్చినుడె శ్రీబటటిఱు ఇ ఄయాంఱో యసయఖాయతుంచాయు. ఆఱతి
నేరయణమ్ కభోతి ఆతి ఆఱః తదరళత
న ణావత్ ఄతుఱః – నేరయణభు ఄళుశయఫైనయసడె „ఆఱః‟.ఄఱాంటట
ఄళుశయభు ఱేతుయసడె గనక „ఄతుఱః‟. ఏ విధఫైన తృత ర ణాుషభు ఱేకుండా (తనంత ణాధే) బకుోఱ
ఄళుశయభుఱన తీయుియసడె ఄతుఱుడె.
వివేుధయాభు 74.42 – తదయ తృసరభిాతమ్ దాయణో దదతి భధశ఼దనః – తృసరయాన చేలహనంతధే, భభేవిధఫై
నేరయణ ఱేకుండ, బకుోఱకు ళయభుఱు రస్సదంచయసడె భధశ఼దనడె.
శ్రీ ఴంకయుఱు నెై భకండె ఄయాభుఱన చనహు, ఆంకస భభికొతుి ఄయాభుఱన కడా చతృసుయు.
(3) అథి ఱేతుయసడె.
ఄధాథిణావత్ ఄతుతి యోऽశ ఄతుఱః – అథి ఱేనందన అమన ఄతుఱుడనఫడెన.
(4) తుశుంగుడె. శంగభభు (ఫంధభు) ఱేతుయసడె. భంచ్చ, చడెఱకు ఄతీతేడె.
ఄధాథాధాత్ ఄతుఱః – బగళంతేనకు ఏ విధఫైన ఫంధభుఱు, వివమ యసశనఱు ళభిోంచళు.
(5) కభిగితృత తుయసడె.
తయగతుయసడె. తుతయఫై తుఖిఱఫై తుయౌచ్చముండెన.
(6) శయవజ్ఞోడె.
ఆఱ ఄనగస తుదర, ఄజఞోనభు. ఄతుఱుడె ఄనగస శయవజ్ఞోడె.
(7) బకుోఱకు శఱబభుగస ఄందయసడె.

25ళ రలోకభు - 8 ళ నేజీ

శ్రీ వివే
ు శషశరధాభ స్తో తరభు - విళయణ

తుఱణేర్ గషధాభసాత్ క-రతయమాంణాత్ ఄగషనః ఄతుఱః – బకుోఱకు ఄందఫరటటఱో ఈండెయసడె. నహయౌచ్చన
యౌకకడె థేళుడె. కొయౌచ్చన కయుణంచ విబుడె. యేడెకుని కసచడె భసభుడె.
(8) లహాయఫైన తుయసశభు (తుఱమభు) ఱేతుయసడె.
ఄతుఱామ ఄతుఱః న విదయణే తుఱమమ్ స్సానమ్ మశయ – అమనకొకెచోట తుఱమభు ఄతుచుభసద.
అమన శభోవగతేడె. రహ్యోదతు యక్షిం శో ంబభునండి యడయౌన థేళుడె. ఏడె కొండఱనెైతు
యేంచేలహధాడె. ఆంటటంటన ఄభసిభూభిోబై ూజఱందకొనచధాిడె. రతిజీళుతు మందన
ఄంతభసయభుబై జీళధాదాయఫైనయసడె. అమన ఱేతు చోటట ఱేద. అమన కసతు ళశోళు ఱేద.
(9) ఆఱ (బూభు) అదాయభు ఄళుశయభు ఱేతుయసడె.
„ఆఱ‟ ఄనగస బూభు. ఇ ఱోకభున ఄతుి జీళుఱకున అదాయభు బూభు. బగళంతేడె బూభుకంటే
భుంథేముండన. అమనకు యేయు అదాయభు ఈండజఞఱద. కనక అమన ఄతుఱుడె (శ్రీ భసదాకఽవు రసలహో )ే
(10) ఄతుిచోటో ఈండెయసడె (ఎకెడయ థాగతుయసడె)
న తుయ్మణే ఆతి ఄతుఱః – బగళంతేడె ఎకెడయ థాగిముండెనన పరళభు కఱద. కసతు అమన
శయవలహాతేడె. ఄవిచ్చినిడె. ఆళతూి యసముళునకు గఱ ఱక్షణభుఱు. ఄందళఱన బగళంతేతు కడ
ఄతుఱుడతు కీభో ంి నగున.
(11) శథా జఞగయౄకుడగుయసడె.
ఆఱతి శవనహతి ఆతి ఆఱః, తద్ విభీతః ఄతుఱః – „ఆఱ‟ ఄనగస తుథింర చట. తుదభించతుయసడె ఄతుఱుడె.
జఞగఽతేడె. జఞగఽవిమ్ విబుమ్ – ఄతు ఊగేవదభుఱో ఈనిథి. తుదర ఄజఞోనభునకు చ్చషిభు.
జఞోనశవయౄుడైనందన థేళుడె ఄతుఱుడె.
శ్రీతుయసశతు „ఄతుఱ‟ గుణదాయనభున యొకె విశవి తన ధయాచకీభు యచబత ఆఱా విళభించాయు.
ఉనహభి ఱేకుండ జీళనభు క్షణభుఱోధే శభలహతృత ళున. ఄఱాధే వివేు దాయనభు చేమతు అదాయతిాకత
తుఱుళజఞఱద. ణాన పయజనభు ఱేకుండ ఎధోి భోజ్ఞఱు ఈండగఱనతు, కసతు తృసరయాన చేమకుండ కెభోజ్ఞ
కడ ఫరతేకఱేనతు భహ్యణాాగసంథీగసయు చతృసుయు. ఆంకస, భనశు యసముళుళఱ తుమంతిరంచటకు
దవెయభతు ఄయుునడె చతృసుడె. బగయసనడె కడా యసముళుఱాగస ఄతుిచోటోన
యసయనహంచ్చముండెన. కసతు వివేుదాయనభుణో కేంథీక
ర ఽతఫైన భనలే థేళుతు దభిీంచగఱద.

237. ధయణీధయః
బూభుతు ధభించయసడె, తృత ఱహంచయసడె.
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ఒం ధయణీధభసమ నభః
శ్రీభధాిభసమణుడే అథిరేవేతు యౄభున, ఄవి థిగగజభుఱ యౄభున, అథిళభసషభూభిో యౄభున
బూభుతు ధభించ్చముండెయసడె.
ధయణీమ్ ధయతి ఆతి ధయణీధయః – ధయణ మనగస బూభు. బూభుతు ధభించ్చనయసడె ధయణీధయుడె. ఇ
ఄయాభున శ్రీ బటటిఱు ఆంకొంచం భుందకు తీలహకొతు యయి, „ఆతయుఱన ధభించేయసభితు ధభించేయసడె‟ ఄతు
విరేవంగస యసయఖాయతుంచాయు. శభశో తృసరణకోటటఱన బూభు ధభించన. బూభుతు అథిరేవేడె ధభించన.
అదరేవేతు ఄనంతదాధాబుడె ధభించన.
శథాదాయ ఽతీవమ్ థాయమ్ ఈణేభామ్ – అమన బూభుతు, శవయగ భున బభించన (మజ్ఞభేవదభు 13.4)
ఈధఽణాऽలహ ళభసళయణ – శ్రీళభసషభూభిో తుని (బూభాతన) ఈద్ భించన (ణైతోభీమాయణయభు 10.8)
ఽతీవమ్ చ ఄంతభిక్షమ్ చ థాయమ్ చైళ ుయుషత తో భః
భానలెైళ విశఽషసిణాా నమతి అతాళఴమ్ ళశ్ర
బూభుతు, ఄంతభిక్షభున, ఉయ్వఱోకభుఱన ుయుషత తో భుడె తన శంకఱుభాతరభునధే శఽజంచన.
విరసవదిుడైన అమన యసతునతుింటటతు తన తుమంతరణఱో ఈంచకొనన.
శ్రీ భసదాకఽవు రసలహో గ
ే సయు ఆథే ఄయాభు ళచేి భభికొతుి ధాభభుఱన రస్ో సవించాయు – భళీబభసో (184),
భళీధయః (319. 371), తిరఱోకధఽత్ (757), ధభసధయః (762). ఆంకస 240ళ ధాభభు „విఴవధఽక్‟న ఆథే
ఄయాభుఱో కొందయు యసయఖాయతఱు విళభించాయు.
ధయాచకీభు యచబత ఇ „ధయణీధయః‟ ధాభభు తృసరభుఖయతన చకెగస విళభించాయు – బగళంతేడె
రతయక్షభుగసన, భోక్షభుగసన కడ బూభుతు, జీళుఱన తృత ఱహంచన. శకఱ జీళభసవుఱు బూభునెైతు
ఱభించ దాధాయథి అహ్యయభుఱన గసతు, అ మాహ్యయభున తిధే యేయు జంతేళుఱన గసతు తితు
ఫరతేకున. ఄందకు కసళఱలహన ఴకిోతు, ఄళకసఴభున, ఫుథి్తు బగళంతేడే రస్సథించచధాిడె.
శ్రీ శతయథేయో యసలహవఠ – తయౌో బడు ఱన కసతృసడెన. బయో పరయయన కసతృసడెన. ఄందభితు బగయసనడె
కసతృసడెన. కనక బగయసనతు ధయణీధయతవభున ఎఱో డఱ భనభు దభిీంళచిన.
ధయణీధయుడే బడు ఱ కొయకు తఱుోఱ చనిఱఱో తృసఱు తుంున. ూఱకు యంగుఱదదన. ఫేఘభుఱఱో
తూయు తుంున. జీవితభునెైతు తీనహతు నెంచన.
(1) శ్రీ నయలహంషన్ కఽవు భాచాభి అంగో యచనకు ఆథి ణఱుగు ఄనయసదభు.
(2) బగళథీగ త రలోకభుఱ ణాతుయయభు గీణానెరస్ , గోయఖూర్ రచయణనండి.
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ఒం నమో శ్రీధాయలహంహ్యమ
(శ్రీ బండాయు యవతభసళు యచన “ఒం నమో శ్రీధాయలహంహ్యమ” నండి, భభిము తృత తన పరగళతభునండి
శంగీళనంచ్చనథి.)
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శ్రీధాయలహంషృడె ళనయణయకశుతు శంషభించ్చన విధభు.
విషగేందరండళన ళరచి కకళ
ై డి భషో దవఽతిో న్ నఽలహంషృండె స్స
గీషృడై మూయుళుఱంద చేభిి నఖ శంఘాతంఫుఱన్ ళరచి ద
శుష దంపయయ కఠోయథేషృ నచఱోణాుషృన్ భహ్యఫరషృ తుం
దర షృణారసంతక భీకయున్ ఘనకయున్ థణ
ై ావనయమ శ్రీకయున్
ళనయణయకశుతు తన ణొడఱనెై యేలహకొతుధాడె షభి. ళనయణయకశుతు గుండ నయషభి చీఱుస్సోడె. ధేఱతుండా ధతే
ో యు
చఱుోణాడె. కఠినభుఱ ైన నభసఱన ణంుణాడె. భొభుాన గుఱగొడణాడె. భాంస్సతుి భుకెఱుగస చేస్ో సడె.
నేగుఱు హ్యభసఱుగస ఫడఱో యేశకొంటరడె.
చ్చంచన్ షఽతెభఱంఫు రలణతభు ళభిషంచన్ ధభసభండయౌన్
థరంచన్ గయెఴ ధాడికసళలైఱు పేథించన్ భహ్యళక్షభుం
దరంచన్ భాంశభు శ఼క్షాఖండభుఱుగస దషసిశయున్ ళరచ్చిద
భిుంచన్ ఫేరళుఱు కంఠభాయౌకఱుగ గయౌుంచన్ నఖఞథాభలహబై
భసక్షశతు చీఱుశోంటే, నయషభి గోలైి గొడు లిళఱ ఈధాిబ. ఱోణైన గుండన ఫరదదఱు కొటేిటుడె గుదద లిళఱ
నధాిబ. నభసఱన ణరంచేటుడె గటటి కొడళలిళఱ నధాిబ. కడెుఱోతు నేగుఱన ణంచేటుడె యంతృసఱఱా
ఈధాిబ. నయలహంషృతు గోలిన చ఼లహ థేళణా భుఖాఱు వికలహశో ధాిబ. భసక్షశభసజ్ఞ ఴభీభసతుి
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చీఱుశోధాిమవి. ఄగిి జఞవఱఱకని రకసఴభానంగస ఈండి నయషభికి భృొకేెయసయఱకు ఄబమథానం
చేశో ధాిబ.
ఆటట
ో కేళఱ ుయువ యౄంఫున, భఽగయౄంఫునం గసతు నయలహంష యౄంఫున, భేమునం ఫగఱునం గసతు
శందాయ శభమభున, నంతయంగంఫున ఫళనయంగంఫున గసతు శపరథావయంఫున, గగనంఫున బూభుముం గసతు
మూయు భధయంఫున, ఫరరణ శళనతంఫుఱున ఫరరణయళనతంఫుఱున గసతు నఖంఫుఱన్ ణఱ
ైే ోకయ జన షఽదమ
బఱు
ో ండన
ై థత
ై యభఱు
ో తు ళదిబంచ్చ, భహ్యదషన కీఱాభీఱ దయు నండెన, కభసల ళదనండెన, ఱేయౌహ్యన భీవణ
జషృవండెన, రలణత ంకసంకిత కేశయుండెధై నేళ
ర ుఱు కంఠభాయకఱుగ ధభించ్చ, కుంభి కుంబ విదనంఫుం జేల,హ
తథీమ యకో లక
హ ో ంఫుఱ న
ై నఖంఫుఱు శందాయభసగ చందరభేఖ చఱుళు ళళనం, శళనంఱేక ఱేచ్చ, తన కటెి దయ
ధాముధంఫు ఱ తే
ో కొతు, తతో రంఫున యణంఫునకు నయళణంచ యకెశఱం ఫెకుె శషశరంఫుఱం జకసీథి తుయవకీ
స్సధనంఫుఱ ధొకెతుం జకెకుండం జకెడిచ.
ళనయణయకశుతు ళదానంతయం భసక్షశ లేనన చంనహన నయలహంషృతు బూతలహంషృడె ఄంటరయు (ఱక్షీాుయం
నఽలహంషగిభినెై యఱలహన నయలహంషృడె బూతలహంషృడె). తృసరచీన నయలహంహ్యఱమాఱఱో తుళుయుగనహున తుుుఱా
ళుండితృత బన గుడి కటట శిభగోథాళభి జఱాో ఱక్షీాుయం దగగ య గఱ ఐ.ఎస్.జగధాిధుయం (కసభళయుకోట
శభూంఱో ఐ.ఎస్. భసఘయసుయం, ఐ.ఎస్. జగధాిధుయం ఱ భధయ) ళదద నని నఽలహంషగిభినెైన ఈంథి. ఇ
అఱమంఱో ఈనిథి బూతలహంషృడతు శ్రీ వి.వి. శ్రీధర్ గుయౄజీ చతృసుయు. స్సాతుకుఱ స్సమంణో, భుఖయంగస
ఒభిబంటల్ ఆన఼ుభకను డళఱనెాంట్ అశర్ శ్రీ కక.స్.వి. నయలహంషంగసభి ూతుకళఱో ఇ అఱమాతుి గుయౄజీ
ునయుద్ భించాయు.
నయలహంషృతు శయశన, కనకళయౌో (భహ్యఱక్షిా)తు,
ఎదయుగస ంచభుఖ అంజధేముడితు, రకెన ఏకసక్షయ
గణతితు, యనక శయుశ్రీతుయసశడితూ రతిఱహఠ ంచాయు. ఇ
అఱమంఱో స్సవభు ఎంణో ఴకిోళంతఫైనయసడతూ,
భోగుఱకు శవశా త చేకయిడంఱోన఼, కోభిన కోభకెఱన
తీయిడంఱోన఼ బకో శఱబుడతు గుయౄజీ (శ్రీ
భహ్యశదయీన జఞవఱానఽలహంష నఠసదితేఱు,
లహకిందభసఫరద్) ఄంటరయు.
(ఇ అఱమం భా శవగసీభఫైన నెదయేగికి ఎకుెళ ద఼యం కసద. చ్చనితియుతి యయినుుడె ఄకెడినండి
నఽలహంషగిభికి యయి ఆకెడి బూతలహంషృతు దభిీంచకొధే భషథాభగయభు ధాకు ఱభించ్చనథి – కస.శ.ఫరఫు)
ఒం నమో శ్రీధాయలహంహ్యమ.
యక్షోవీయుఱ ధఱో దరంచ్చ యణ శంయంబభు చాయౌంచ్చ దఽ
ఱహి క్షేంఫు బమంకయంఫుగ శపర లహంహ్యశధాయౄఢెడై
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మక్షీణా గీషృడై నఽలహంషృడె కభసమీశయంఫుణో ధొనుహ దన్
వీక్షింం ఫభికంి ధోడి మభయుల్ విపరరంతేఱ ై డాగగన్
స్సవభు చ఼ుఱు బమంకయఫైన భంటఱళఱ నధాిబ. జూఱు తుండా ధతే
ో యు, ఫుయద ఄంటటకొధాిబ.
నేరళుఱన కంఠభాయౌకఱుగస యేశకొధాిడె. భసక్షశతు యకో ం ఄంటట గోలైి శందాయకసఱంధాటట ఎయీదధాతుి
శంతభించకుధాిబ. స్సవభు జూఱు విథియౌలేో ఫేఘాఱు చథిభసబ. అమన చ఼ుఱకే గీహ్యఱు గతేఱు తతృసుబ.
అమన తుటృ
ి యుుఱకు శభుథారఱు ఄఱో కఱోోఱభమాయబ. అమన గయు నఱకు థిగగజఞఱు ఈయౌకిడాుబ.
అకసఴభంణా అమన జూఱు ణాకిడికి ద఼యంగస చథిభితృత బన థేళణా విభాధాఱణో తుండింథి. అమన తృసథాఱు
ధేఱనెై మోనహనుడె బూభు ఄథిభింథి. అమన కసంతిభుంద థికుెఱతూి యఱయఱతృత మాబ.
ఒం నఽలహంహ్యమ విదాళయ
ళజరనఖామ థీభళన
తనఽలహంషః రచ ోదమాత్
శనందడె, కుభుదడె భృదఱ ైన శ్రీభహ్యవివే
ు ళు తృసయీవచయుఱు విచేిరసయు. శళుడె, ఫరషా భృదఱగు
థేళతఱంణా ఫమఱుథేభి ఄకెడకు చేయుకుధాియు. థేళతఱు, ఄఴవభుఖఱు, ఄఴవథేషృఱు, ధాగుఱు, లహద్ ఱు,
స్సధయఱు, గయుడెఱు, గంధయువఱు, విథాయధయుఱు, రజఞతేఱు భృదఱ ైనయసయంణా నయలహంషృతు దయీధాతుకకై
ళచాియు. ళచ్చి చేతేఱు జఞడించ్చ నదట చేభిి నభశెభించాయు. దగగ యకు యమళి స్సషశం ఱేక ద఼యంనంచే
రణతేఱభిుంచాయు. కొెకెయు కొెకెతీయున అమనన శోతించాయు.
ఫరషా శోతి
ఘన య్ఱా గుణచాతేభిన్ బుళనభుల్ గయౌుంచ్చ యక్షించ్చ పే
దనభుం జేము దయంత ఴకిోకి ననంత జఞయతికిన్ జతర వీ
యుయతుకి తుితయ వితర కయుాతుకి ధేనతెంఠణో నళయమాతేాతుకిన్
ళందన భాచభించద గఽతృసభుఖయ రస్సథాభిాధై
యుదరడిటోతుబ
ఄభయ ళభేణయ! భూదట శషశర ముగసంతభు ధాడె గసతు కో
భునకు యేల గసద శయఫరధకుడన
ై తభలహవతూ చయున్
శభయభునన్ ళదించ్చతివి చాఱు దథాతాజ్ఞడన
ై వీడె శ
థివభఱుడె తూకు బకుోడె వితేరడె గసళుభు బకో ళతుఱా
ఫరహ్యాదఱంణా రహ్యోదతు దగగ యకు తీలహకొధాియు – ధామధా! తూ తండిర తుభుతో ం కోతృసతుి ూధాడె స్సవభు.
అమనన రసంతింజేబ – ఄధాియు. రహ్యోదడె ఫఱఫఱో గస స్సవభు దగగ యకు తృత బ, ఄంజయౌ ఘటటంచ్చ,
నభశెభించాడె. తయుయసత ఄతుి ఄళమయసఱు బూభుతు స్త కేఱా స్సషసింగ దండరభాణం చేరసడె.

25ళ రలోకభు - 14 ళ నేజీ

శ్రీ వివే
ు శషశరధాభ స్తో తరభు - విళయణ

స్సవభు కయుణ ముతృ ుంగగస ఫరఱుతు దగగ రగస తీలహకొతుధాడె. ఆంుగస యయౌగే చ఼ుఱణో రశనింగస చ఼రసడె.
ఱోకసఱతుింటట నతేఱు లవకభించే శ్రీషభి, థానయసంతకుడైన నయషభి, ఫరఱుతు తఱనెై తన చేబనంచాడె.
కసఱశయుం బమంనండి కడా కసతృసడి ఄబమథానం చేలే రఴలహో గఱ షశో భథి. ఄడెు ఱేకుండా ఄతుి విదాఱా
వుపరఱన కుభినహంచే చేబ ఄథి.
తృసరబళభృు నతెట కఽతృసభతిబై కథిమంగ జీభి శం
రలభిత దఽఱహి శంఘభుఱ జూచచ ఫరఱుతు భౌయమంద ఱో
కసభినతేండె నెటెి నశభసంతకు డెదభట కసఱశయు భీ
ణాబమ థాన ఴశో భు ననయగ ల భంగల ళయతేషశో భున్
వినమ వియేక బూవణుడైన రహ్యోదడె అ భంగల ళయతేషశో భు శుయీణో ుఱకసంకితేడై, బకిోణో యళశంచ్చ,
చేతేఱు జఞడించ్చ థేళథేళుతు రశో తించాడె.
తభున్ ళంఴభు ణేజభున్ వుీతభు స్ ందయయంఫున
థయ యగభన్ తుుణతవంఫురణా తృ యువభుఱున్ తుషసఠఫఱ రజోఱున్
జ షో భంఫుఱు జఞఱవీఴవయ! బళతుంతేఱహఠ కిన్ దంతి మూ
ధు చందంఫున బకిో లేమళఱమున్ థాతుయయ శంముకుోడ.ై
కసళున నఱుుడ శంశోతి
గసవించద యరు ఱేక కఱ ధేయుునన్
తూ ళయు నభున భుకిోకి
ఫో ళు నవిదయన జబంచ్చ ుయువే డనంణా!
భహ్యణాా! దవి జన శంహ్యయంఫున, శవఠ బఽతయ భుతుజన యక్షారకసయంఫున తూకు ధజ
ై గుణంఫుఱు. విఴవంఫు తూళ.
గుణాతాకఫన
ై విఴవంఫు శఽజబంచ్చ, మంద రయశ
ే ంచ్చ, ళయతే బూత గుణ ముకుోండయ,ై యక్షక శంహ్యయకసథి
ధాధాయౄంఫుఱ నండెదళు. శదశణాెయణ కసభసయతాకంఫెన
ై విఴవంఫునకుం ఫయభ కసయణంఫు తూళ. తూ
భామచేత వీడె థా నతుబడె ఫుథి్ వికఱుంఫు థయ చ గసతు, తూకంటె ధొండథిద ము ఱేద. బీజంఫునంద ళశోభాతర
బూత స్ క్షాాంఫున, ళఽక్షంఫునంద తూఱణావథి ళయు ంఫున గఱుగు ణరంగున, విఴవంఫునకు తూమంద జనాలహా తి
రకసఴ ధాఴనంఫుఱు గఱుగు ......
కఽత ణేరణా థావయ ముగంఫుఱందన, తియయఙమానళ భుతు జఱచభస కసయంఫుఱ నళతభించ్చ, ఱోకంఫుఱ
నద్ భింుచ, ధభిబంచచ, షభిబంుచ, ముగసనకఱ ధయాంఫుఱం ఫరతిఱహఠ ంచచందళు. థేయస!
ఄళధభింుభు ... ... బళథీమ థాశయ యోగంఫు కఽ లేముభు.
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రనిడైన స్సవభూ – ఒ రహ్యోథా! తూకు బదరభగుగసక. ధేన నరతి చంథాన. తూమంతభసవంఛిత ఱాబఫఱో
కయుణాముతే
ో ండధై బచిదన. ధేన ఄతుి యకసఱ బదరభుఱకు ధాధడన. జంతేరేణ
ీ కి నని జూచ్చన
ునయు నాంఫు ఱేద – ఄతు మానతిచిన.
రహ్యోదడె – స్సవభూ! ధా తండిర యొనభిిన పరగళణాచాయ తృసభునండి విభుకుోడె కసళఱ – ఄతు
కోయుకొధాిడె.
బగళంతేడె – ఒ తృసయళనణా! తుని కుభాయుతుగస తృ ంథినుడే తూ తండిర తిరశో ూయవజ్ఞఱణో శహ్య
తృసళనడైధాడె. ధామధా! ధా శుయీకు ధోచకొతు వితేరడైన తూతండిరకి నేరతకసయయం చేబ. భంచ్చ కొడెకుఱన
కనియసయు ఈతో భ ఱోకసఱకు యలణాయు. తూళు తూతండిర లహంహ్యశధాతుి ఄదిఱి హంచ. విజ్ఞోఱ ఈథేరసతుి తృ ందత
ఈండె. ధామంథే భనశ తుఱుు – ఄతు అనతిచాిడె
ఫరషా ఆఱా ఄధాిడె.
యభ గఽ లేలతి
హ వి ఫేఱు యసభిజఞక్ష
తూ నఽలహంహ్యళణాయంఫు తువఠ ణోడ
దగియౌ చ్చంతించయసయఱు దండధయుతు
ఫరధధొందయు భఽతేయళు ఫరభిడయు.
ఒం నమో శ్రీ ధాయలహంహ్యమ
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శరస్సదః రశనాాత్ాా విఴవధఽగ్వవఴవబుగ్వవబుః (విఴవశఽడ్వవఴవబుగ్వవబుః) |
శతకరసో శతకఽతః స్సధయజషృారసారసమణో నయః || (26)

238. శరస్సదః
అనగ్ీష శవయూుడు. వుబకయభగ్ు పఱభుఱు రస్సదించలసడు.

ఒిం శరస్సదామ నభః
ళలబనః రస్సద దాతఽత్ావత్ శరస్సదః – కయుణాభఽత భూరవోయైన శ్రీషరవ తనకు ఴయణాగ్తణఱ ైనలసరవకి
భించి రస్సదభు ఱొశగ్ున. కనక శ్రీషరవయే శరస్సదడు.
ఴయణాగ్తణఱకు వుబభుఱనిచుటత్ో రవబృతభు గ్సకుిండ, బగ్ళింతణని శరస్సదతవభు ఆమన
ఴతణరళుఱకు కూడ వుబభుఱు కూయుున. రసళణుడు, శివునుసఱుడు, దరయోధనడు ళింటి
బగ్ళదవరయధఱు కూడ బగ్ళింతణని మనగ్ీషభు ళఱన మోక్షభున ను ిందరవ. అింటే ఆమన
రస్సదించీదింత్ా వుబకయమే. ఈ శరస్సద గ్ుణభు స్సవబృదీశికుఱ దమాఴతకభునింద దీ దీ
రస్ో సవిింఫడ్వనద. యవురసభునిచీత భయణించిన క్షత్రరముఱు తభ నుసకయాభుఱనిండ్వ విభుకుోఱ ై
మోక్షభున ను ిందరవ. అదీ విధభుగ్స కయౌముగ్సింతభున శ్రీభహావివణులే కయౌకయై నుసుఱన రవభారవు,
ఇింక నుసభుఱు చీము అళకసఴభు ఱేకుిండ చీవహ, ధయాముతమైన కఽతముగ్భునింద శకఱ జీళుఱు
ళఽది ను ింద వహిత్రని కఱుగ్జేమున.
ధయాచకీభు యచయత లసోఖ్ో – క ిందయు ఉకసయుఱకు ఉకసయభు చీస్ో సయు. అకసయుఱకు అకసయభు
చీస్ో సయు. క ది భింద ఉకసయుఱకు కూడ అకసయభు చీస్ో సయు. ఇింక ది భింద అకసయుఱకు కూడ
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ఉకసయభు చీస్ో సయు. కసని అళతయౌలసరవ కసయోభుఱత్ో నిబృతో భు ఱేకుిండ బగ్ళింతణని చీవటఱు భాతరభు
శయవదా శయువఱకు వుబకయభుఱే. శ్రీభహావివణుళుయొకక „శరస్సదః‟ నాభభున ధ్ాోనిించలసరవకి
స్సత్రవక భాయగ భున మనిించ భాగ్ోభు ఱబుించన.
అనాభమో కీయోన
ఱువిచాయభుఱేఱ యభాతానీళు నాకు - కఱళు కఱళు ఉనా కడభఱేబృటికి
నీనుసదభుఱ చిింత నిబిడమైత్ీ చాఱు - యేనుసతకభుఱ ైన ఏబృవేశన
యేనుసయ నీబకిో ఇింత గ్యౌగ్వన చాఱు - పై పై వహయుఱచుట నుసదక ని నిఱుచ
స్ రవదనీ ఴయణభు జొచిుత్రనింటే చాఱు - కయుణించి ముుడటేట కసతణళు నీళు
శయుశ నీభుదరఱు బుజభుఱనింటే చాఱు - అయుదగ్స చీతనిండు అఖిఱఱోకభుఱు
నేయక లేవహన చాఱు నీబౄద క ుళువ - కోరవన కోరవకఱ ఱో క నస్సగ్ున
మేయత్ో శ్రీలేింకటేఴ నినాగ్ొయౌచిత్ర నేన – యే రీత్ర నిండ్వన గ్సని యనిాటా ఘనడన

239. రశనాాత్ాా
రశనామైన, రళసింతమైన భనశస గ్ఱలసడు.

ఒిం రశనాాతానే నభః
బగ్ళింతణని భనశస శయవదా రళసింతభుగ్ నిండున. ఆమన రసగ్ దీవవ యశితణడు. త్రరగ్ుణాతీతణడు.
కయుణాభూరవో. భానళుఱు రకఽత్ర జనోభుఱగ్ు భూడు గ్ుణభుఱ చీత ఫదిఱు గ్నక దఃఖితణఱు.
బగ్లసనడు త్రరగ్ుణాతీతణడు గ్నక రశనాాతణాడు.
అలసో శయవ కసభత్ావత్ రసగ్సద యశితిం భనః
మస్సోవహో శ రశనాాత్ాా చితో తణఴహటద
ర ో భనః
శయవ కసభ రసగ్భుఱకు అతీతణడు గ్నక రశనాాతణాడు. ఈ నాభధ్ాోనభు చితో ళసింత్రనిచున.
ఒిం రశనాాతానే నభః.
అలసో శయవ కయాత్ావత్ (కసభత్ావత్?) –దీళదీళునకు ఏ విధమైన కోరకకఱు, కసభభుఱు ళరవోించళు.
ఆమనకు శభశో భున వహది ించినవి. కనక ఆమన రశనాాతణాడు.
కయుణాయిర శవభాలసత్ – శ్రీషరవ కయుణాభూరవో. బకుోఱ నుసయౌటి కసభధ్ీనళు. కనక ఆమన రశనాాతణాడు.
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శ్రీ పహ.బి.అణాుింగ్సరసచాయో స్సవబృ – ఆమన రసగ్దీవవ యశితణడు. ఇష్సటనివట భుఱు ఆమనన రభావితభు
చీమళు.
శ్రీ చినామానింద – ళశోళుఱు, లసని గ్ుణభుఱు, లసనిపై మోషభు దఃఖ్భుఱకు కసయణభుఱు.
యజోగ్ుణభు, తమోగ్ుణభుఱు అటిట లసింఛఱన, దఃఖ్ కసయణభగ్ు కయాఱన పేరరేపహించన.
ధయాచకీభు యచయత ఈ శిందయభభున రసళణ, కుింబకయు, విబూవణుఱ ఉదాషయణ చినుసుయు. యజోగ్ుణభు
అధ్కభుగ్సననా రసళణుడు కసభమోశితణడ్ిై, అధయా కసయోభుఱ నాచరవించి నాఴనభు
క నిత్ిచుక నెన. కుింబకయుుడు తమోగ్ుణ రభాళభున నిదారహాయభుఱకు దాశడయోన. శతవగ్ుణ
శింనాడ్ిైన విబూవణుడు బగ్ళింతణని ఴయణుజొచిు, ఆమన అనగ్ీషభు ను ింద, ఱింక శయవనాఴనభు
కసకుిండ కసనుసడ్ిన. బగ్ళింతణని „రశనాాతా‟ నాభభున ధ్ాోనిించట ళఱన అటిట శతవగ్ుణభు
ళఽది చిింద, భనశస నియాఱభగ్ున. ఆ విధమైన తతవభు కయౌగ్వ మునాిందనే బూవణాడు
ధయావిజమభు తథోభని, కఽవణుడునాచయటనే ధయాభుిండునని గ్ీశిించిన.
దాురసణభు – క్షేతరకసిండభు – 33ళ అధ్ాోమభు
జితింత్ీ ుణడ రీకసక్ష! నభవేో విఴవభాళన!
నభవేో ऽశో షఽఴకేఴ! భహాుయువ ూయవజ!
నభః శ్రీధ్ాభ నిఱమ! నభః శ్రీళతస ఱక్షణ
నభవహో ధ్
ి ాతానే తణబోిం నభః శ్రీధనమోషన!
నాకౌకః రతోనీకసరే! నారసమణ! నమోశోత్ీ!
నాగ్యోఞ్క ఴమనా నాధనాధ! నమోనభః
విఴవ శరఴట ే విఴవబరేోే విఴవ త్ారత్ీర విచక్షణ!
విళసవనో రసోబృనే తణబోిం విళలవతీో యు ! విభో నభః

240. విఴవశఽట్ / విఴవధఽగ్ / విఴవశఽష్టట / విఴవశఽగ్
విఴవభున శఽజిించినలసడు.
విఴవభున ధరవించలసడు.

ఒిం విఴవశఽజే నభః
ఒిం విఴవదఽళే నభః
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శ్రీ బటటటఱు „విఴవశఽట్‟ అనే నుసఠభున వవకరవించి, విఴవమ్ శఽజత్ర యో శ విఴవశఽట్ – అని
లసోఖ్ాోనిించాయు. బగ్ళింతణడు కయుణాభముడ్ిై, విఴవభున శఽఴహటించినాడు.
శ్రీ ఴింకయుఱు „విఴవధఽగ్‟ అనగ్స, విఴవభున తన అధ్ీనభుఱో ధరవించి, ఫాగ్యగ్ుఱు గ్భనిించలసడు –
అని లసోఖ్ాోనిించినాయు.
ఇింకస శ్రీ శ్రీనిలసశ రసఘళన్ గ్సయు తభ „నఽవహింషపహరమ‟ఱో „విఴవశఽష్టట ‟, „విఴవశఽగ్‟ అన భరవ రకిండు
నుసఠసింతయభుఱన రస్ో సవిించాయు.
„విఴవధఽగ్‟ నాభభు అయిభున విళరవశో ఼, ధయాచకీభు యచయత ఇఱా తరవకించాయు – భనశ భన
అధ్ీనభుఱో ఉిండునా? భనభు భనశ అధ్ీనభుఱో ఉిందభా? భనశసపై ఆధ్తోభు
శింనుసదించినలసరవకి లసరవ కుటటింఫభు, లసరవ దీఴభు చిుుచీతఱఱోనికి ళచున. లసరవకే ఈ శభశో
బుళనభుఱకు అధ్త్ర ఎళరయ త్ియౌమళచున. „విఴవధఽగ్‟ నాభగ్ుణ ధ్ాోన బనరవించినలసరవకి అద
స్సధోభగ్ున. బగ్ళింతణడు అింతటినీ అజభాయఴ చీముచిండునని త్ియౌవహక నాలసడు అధయాకసయోభు
ఱాచరవింజాఱడు.

241. విఴవ బుగ్ విబుః ( విఴవబుగ్వవబుః / విఴవబుగ్ / విబుః)
అతటన లసోపహించి అనిాింటిని యక్షవించలసడు.

ఒిం విఴవబుగ్వవబలే నభః
ఒిం విఴవబుజే నభః
ఒిం విబలే నభః
శ్రీ బటటటఱు „విఴవబుగ్వవబుః‟ ఏక నాభభగ్స రవగ్ణించాయు. – తతసఽవట ిం లసోోలెై బుఙ్జ న్ నుసఱమన్
విఴవబుగ్వవబుః – తనచీతనే శఽఴహటింఫడ్వన ఈ జగ్తణ
ో అింతటా లసోపహించి, దానిని అనబవిశ఼
ో
నుసయౌించీలసడు విఴవబుగ్వవబుడు. అనిా అనబళభుఱు ఆమనకే చిిందన. అనిాింటి యక్షణకు ఆమనే
ఫాధోడు. శఽష్సటాదమింద రజాత్రయై, శఽఴహటవి త్ర
హ మింద వివణులెై, రలమకసలభున యుదరడ్ిై ఆమన
అింతటిని కసనుసడున. బగ్లసనడు శయవలసోపహయై, శరసవధ్ాయుడ్ిై శయవభున యక్షవించన
శ్రీ ఴింకయుఱు „విఴవబుగ్‟, „విబుః‟ అనే రకిండు నాభభుఱుగ్స లసోఖ్ాోనిించాయు.
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విఴవబుగ్ – విఴవమ్ బునే,ే విఴవమ్ బునకిో – విఴవభున అనబవిించలసడు, బక్షవించలసడు.
యభాతాయే జీళయూభున ఴరీయభునిందిండ్వ ఇిందమ
ర భుఱ దావరస శఖ్దఃఖ్భుఱన
అనబవిించలసడు. రలమకసఱభున శయవజీళుఱన తనమిందీ నిింుక నలసడు.
శ్రీ చినామానింద – బగ్ళింతణడ్ీ శరసవనబూతణఱన (విఴవ) తనమింద య్నభు చీవహక నన. ఆమన
అింతరసోబృయైనిందన అనిా అనబళభుఱు ఆమనకే చిిందన. రలమకసఱభున అింతమున
ఆమనమిందీ ఱమభగ్ున.
శ్రీ రసధ్ాకఽవు ళసవహో ి – రబుః శఽణానామ్ విఴవబుక్ – అని త్ిైతోరీమాయణోకభు (10.91) నింద ఉనాద.
శ్రీ శతోదీలో లసవహవఠ – „బుజ్‟ అనగ్స ళింగ్ుట (కౌటిఱేో), విశో రవించట. అనిా దఴఱిందన విశో రవించిన
శ్రీభహావివణులే విఴవభు నేయుయచినాడు.
„విబుః‟ నాభభునకు శ్రీ ఴింకయుఱ భావోభు – వివిధమ్ బళత్ర ఇత్ర విబుః – శియణోగ్యుభడ్ిై, భరవము
అనేక శవయూభుఱు ధరవించి, విఴవభింతమున నిిండ్వ లెఱుగ్ు యమేఴవయుడ్ీ విబుడు. శయవభూ
త్ానెయైనలసడు. అనింతణడు. వివిధమ్ భాళమత్ర.
ధయాచకీభు యచయత శ్రీ భదభగ్ళదీగ తఱోని విబూత్ర యోగ్భు నిందయౌ 21 నిండ్వ 38ళ ళలోకభు ళయకు
శ్రీకఽవు యభాతణాడు తన అనింత ఐఴవయో విబబూతణఱన త్ియౌపహన వివమభున విుయ్కరవించాయు –
శ్రీ బగ్లసనడ్ీ శకఱ నుసరణుఱకున ఆతా. ఆద, భధోభు, అింతభు. ఆదతణోఱఱో వివణుళు. జోోతణఱఱో
శ఼యుోడు. భయుతణ
ో ఱఱో త్ీజభు. లేదభుఱఱో స్సభలేదభు. దీళతఱఱో ఇిందరడు. ఇిందమ
ర భుఱఱో
భనశస. నుసరణుఱఱో చిైతనోభు.
ఆ ుయుష్త తో భుడ్ీ యుదరఱింద ఴింకయుడు. మక్షుఱింద కుఫేయుడు. ళశళుఱఱో అగ్వా. యవతభుఱింద
శమేయుళు. ురయశితణఱింద ఫఽషశుత్ర. వేనాతణఱింద కుభాయస్సవబృ. శయశసఱఱో శభుదరడు.
భషయుషఱింద బఽగ్ుళు. ఴఫి భుఱింద ఒింకసయభు. మజఞ భుఱింద జమజఞ భు. స్సిళయభుఱింద
శిభాఱమభు.
ఆ యమేఴవయుడ్ీ చిటోఱో రసవిచిటట ట (అఴవతి ళఽక్షభు). దీళయుషఱఱో నాయదడు. గ్ింధయువఱఱో చితరయధడు.
వహది ఱఱో కపహఱ భుని. గ్ురఱ భుఱఱో ఉచిైైఴీళభు. ఏనగ్ుఱఱో ఐరసళతభు. నయుఱఱో నరేిందరడు.
ఆముధభుఱఱో ళజరభు. ఆళుఱఱో కసభధ్ీనళు. శింత్ానోతుత్రో కి కసయణభగ్ు భనాధడు.
శయుభుఱఱో లసశకి. నాగ్ుఱఱో అనింతణడు. జఱచరసధ్త్రమగ్ు ళయుణుడు. పహతఽదీళతఱఱో
ఆయోభుడు. ళసశకుఱఱో మభుడు.
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ఆ గ్యవిిందడ్ీ దిైతణోఱఱో రహాోదడు. ఱ కకలేములసరవఱో కసఱభు. భఽగ్భుఱఱో వహింషభు. క్షుఱఱో
గ్యుతాింతణడు. వితరభు చీములసనిఱో లసముళు. ఴశో ధ్
ి ాయుఱఱో శ్రీరసభచిందరడు. భతసాభుఱఱో
బశయౌ. నదఱఱో గ్ింగ్. శఽఴహటకి ఆద, భధోభు, అింతోభు. విదోఱకు ఆధ్ాోతాభు (ఫరషావిదో).
తతవనియుమభునకు లసదభు.
ఆ కేఴళుడ్ీ అక్షయభుఱమింద „అ‟కసయభు. శభాశభుఱింద దవిందవభు. అక్షమభగ్ు కసఱభు.
విఴవత్ోభుఖ్డగ్ు విరసట్ ుయువణడు. అిందరవని నుత ఴహించలసడు. షరవించ భఽతణోళు. బవివోతణ
ో నకు
ఉతుత్రో శేతణళు. వోఱ
ి ఱో కీరో ,వ శ్రీ, లసకుక, శాఽత్ర, మేధ, ధఽత్ర, క్షభ. వుీతణఱింద ఫఽషత్ాసభభు.
ఛిందశసఱింద గ్సయత్రర. భాశభుఱింద భాయగ శ్రయషభు. ఋతణళుఱింద ళశింతభు. ళించకుఱఱో
జూదభు. రభాళళసఱుయఱోని త్ీజభు. విజేతఱఱోని విజమభు. కఴహటించలసరవఱో నిఴుమభు.
శతణుయువణఱఱోని స్సత్రవక భాళభు.
ఆ శ్రీలేింకటయభణుడ్ీ ళఽఴహుళింఴజుఱఱో లసశదీళుడు. నుసిండళుఱఱో ధనింజముడు. భునఱఱో
లేదలసోశడు. కళుఱఱో (శ఼క్షాఫుది కయౌగ్వన లసరవఱో) వుకసీచాయుోడు. శిక్షవించలసరవఱో దభనఴకిో.
జమభు కోయులసరవఱో నీత్ర. యషశోభుఱఱో భ్నభు. జాఞనఱయొకక తతవజాఞనభు. శయవనుసరణుఱ
ఉతుత్రో కి కసయణమైన బీజభు. ఆమన ఱేని చరసచయ నుసరణ ఏదమున ఱేద.
ఐఴవయోముకో భు, కసింత్రముకో భు, ఴకిోముకో భు ఐన ళశోళు ఏదిైనన శ్రీకఽవణుని త్ీజశసయొకక
అింఴభునిండ్వయే కయౌగ్వనద. ఈ శింూయు జగ్తణ
ో శ్రీభనాారసమణుని యోగ్ఴకిోయొకక క అింఴత్ోడనే
ధరవింఫడ్వ మునాద. ఆమన విబూతణఱకు అింతభు ఱేద. ఆమనే విబుడు.

242. శతకరసో
శజజ నఱన, ుణోళయో నఱన, ధరసాతణాఱన ఆదరవించలసడు, గ్ౌయవిించలసడు – శత్ కరయత్ర ూజమత్ర
ఇత్ర శతకరసో.

ఒిం శతకరేోే నభః
„శత్ాకయభు‟ అనగ్స ూజ. శ్రీరసభుడు, శజజ న రత్ర ూజకః అని రవహది డు. ఫషృవుీత్ానామ్
ళఽదాినామ్ ఫారషాణానామ్ ఉనుసవహత్ా (రసభామణభు 2.2.33)
ధయాచకీభు యచయత షనభింతణని చ఼చిింతనే శ్రీరసభుడు రఴింవహించిన విధభున ఉదాషరవించాయు.
ఈ నాభశాయణభు ళఱో భనభు శదవయో న నఱళయచక నళఱమున. ఇిందళఱన భనకు భనళసశింత్ర
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ఱబుించన. అషింకసయభు నశిించన. బగ్ళింతణని ఆదయభు, అనగ్ీషభు కఱుగ్ున. యుఱకు
శింత్ోవభు కఱుగ్ున.
వత్ాదీవి కుఴఱలసయో ఱన త్ియౌపహన షనభింతణనిత్ో శ్రీరసభుడు ఇటట
ో యౌకకన – షనభా! వినభు.
దీళతఱఱో గ్సని, భునీఴవయుఱఱో గ్సని, భానళుఱఱో గ్సని నాకు నీళింటి ఉకసరవ ఱేనేఱేడు. నేన నీకేబృ
రతణోకసయభు చీమగ్ఱన? నా భనశస కూడ నీ భుిందకు ళచుటకు జింకుచనాద. ఆఱోచిింగ్స
నీ ఋణభునిండ్వ విభుకుోడన కసఱేనని త్ోచచనాద (శ్రీ రసభచరవత భానశభు 3.4)

243. శతకఽతః
ూజనీముఱచీత (స్సధళుఱ చీత) కూడ ూజిింఫడులసడు.

ఒిం శతకఽత్ామ నభః
శ్రీబటటటఱ లసోఖ్ోన నియుకిోఱో ఇఱా చినుసుయు – అరసుదబుః శజజ నెైః మః ూజితః శతకఽతః శాఽతః –
శ్రీషరవయే స్సధశజజ నఱచీత ూజఱిందక నలసడు గ్నక శతకఽతణడు.
నఽవహింషపహరమ లసోఖ్ోఱో ఆచాయో శ్రీనిలసశ రసఘలసచారవ ఇఱా విళరవించాయు – శ్రీభహావివణుబకిో
తతుయుఱ ైనలసయు నిలేదించినదీమైనా, ఎింత చినాదిైనా గ్సని, దానిని బగ్ళింతణడు భహానెైలేదోభుగ్స
భావిించి శవమభుగ్స వవకరవించన. అింత్ీకసద. అిందకు రత్రగ్స త్ానిందించ పఱభు అఱుభని
ఆమన భావిించన (దరరద ఆకీిందన తన షఽదమభుపై వీడని భాయభుగ్స ననాదని శ్రీకఽవు
బగ్లసనడు చిపున.)
లేదభుఱఱో చిపహునటట
ో గ్స తయౌో ని, తిండ్వని
ర , గ్ుయుళున ూజిించట దావరస యభాతణానిపై బకిోని
పింను ిందించక నళచునని ధయాచకీభు యచయత లసోఖ్ాోనిించాయు.

244. స్సధః
- (బకుోఱ క్షేభభునకు అళుశయమైన నిని) స్సధ్ించలసడు.
- స్సధళయో నడు. శదాచాయ శింనాడు.

ఒిం స్సధలే నభః
స్సధమత్ర ఇత్ర స్సధః – (కసయోభున) నియవరవోించలసడు.
స్సధ్ో ాత్ర ఇత్ర స్సధః – (ఱోకయక్షణాయిమై) స్సధోభు కసవిించలసడు.
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వేలసిం స్సయధో ద఼త్ాోదాోిం స్సధ స్సధమతీత్ర శః – తన బకుోఱకు యధభు త్ోఱుట, ద఼తకఽతోభుఱు
ళింటి నఱన నెయలేరవునలసడు.
బకుోఱ క రకు బగ్ళింతణడు డ్వన నుసటట
ో ఇనిా అనిా కసళు. ఆమన నుసిండళుఱ క రకు రసమఫాయభు
తీవహక ని నుత యన. శివునుసఱ దరయోధనాదఱ నిిందఱన శశిించిన. కూరసాళత్ాయుడ్ిై క ిండనెత్ో న
ి .
భత్ాసాళత్ాయుడ్ిై డళన ఱాగ్కన. శ్రీళరసషభూరవోయై ధయణని ధరవించిన. శ్రీరసభుడ్ిై ళనలసశభున
అనబవిించిన. శ్రీళయదరసజ స్సవబృగ్స కించిఱో త్రయుకకచిు నింబికి గ్ొడుగ్ు టటటన. శ్రీనిలసశడ్ిై
అనింత్ాలులసరవకి భటిట మోవన. కనకనే ఆమన స్సధళు. బకుోఱకు శఖ్డు. లసరవ నఱు చీముట
ఆమనకు పరత్రకయభు.
„స్సధః‟ అనగ్స లేదముకో భగ్ు శత్రళయో న కయౌగ్వనలసడు అని కూడ అయిభున చినుసుయు. శనాాయగ భున
ళరవోించలసనికి ఱక్షోస్సధనభు, విజమభు తథోభు. బగ్ళింతణడు శదా విజముడు. స్సధళు.
స్సధశవయూుడగ్ు బగ్లసనని ను ిందటకు స్సధళయో నభు అతోింత్ాళఴోకభు. శ్రఱశింద ఱేనిలసనికి
మోక్షభు ఱేద.

245. జషృాః
- గ్ుషోమైనలసడు. (భూఢుఱన విడనాడులసడు). కసనరసనిలసడు.
- రలమకసఱభున శభశో భున ఱమభు చీములసడు.
- దో వభుఱకు ద఼యభుగ్సనిండులసడు.

ఒిం జషాలే నభః
„ష‟ అనే ధ్ాతణళునకు త్ాోగ్భు చీముట, విడనాడుట అనే అయిభుఱునాాయ.
అబకేోవణ ఆతా భాహాతాామ్ అషృాత్ీ ఇత్ర జషృాః – జషత్ర అవిదవణ జషృాః – బకిో, విళసవశభు
ఱేనిలసరవని మోక్షభాయగ భునకు పడగ్సనించలసడు. భూఢుఱకు కసనరసనిలసడు.
భహాభాయతభు ఉదో ోగ్యవభు (6.7.2) నిండ్వ శ్రీ బటటటఱు చిపహున రభాణభు.
చకీమ్ తద్-లసశదీళశో భామమా ళయో త్ీ విభోః
స్సऽషృాళమ్ నుసణడ లేవణ చీవటత్ీ రసషశతో భః
భహారసజా! లసశదీళుని చకీభు (ఇతయుఱకు కనిపహించకుిండ్ా) భామగ్స నుసిండళుఱన ఎఱో డఱ
యక్షవించచిండున.
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శ్రీ ఴింకయుఱ లసోఖ్ో – జనాన్ శింహాయ శభయే అషృాత్ీ అనమత్ర ఇత్ర జషాః – రలమ
శభమభున శకఱ నుసరణుఱన తనమింద ఇబృడుుక నలసడు (దాచిముించలసడు) గ్నక ఆమన
జషృాళు. ఇదీ విధభుగ్స జషా భషరవష గ్ింగ్సనదని తనమింద దాచక నాిందన గ్ింగ్కు జాషావి
మన పేయు గ్ఱద. (గ్ింగ్సళతయణ గ్సధ శ్రీరసధ్ాకఽవు ళసవహోచ
ి ీ ఉదాషరవింఫడ్వనద)
ఇఱా „గ్ుషోభుగ్స నించట‟ అనే వివమభున జీళనింఱో శయవస్సధ్ాయణభనీ, రయోజనకయభనీ
చిఫుతూ ధయాచకీభుఱో పకుక దఽష్సటింతభుఱన చినుసుయు. ఇఱానే భనభు గ్డచిన చిడు
వివమభుఱన భయచినుత గ్ఱభు. భుిందకసఱభుఱోని వితణ
ో ఱు శింబవిించళయకు భనకు త్ియౌమళు.
తయౌో గ్యభభుఱో బిడడ దాగ్వముిండున. వితో నభుఱో ళఽక్షభు దాగ్వముిండున. భయణకసఱభు
భుిందగ్స త్ియౌమద. గ్కఱుపళరవదో రతోయుిఱకు భుిందగ్స త్ియౌమద. ునఃశఽఴహటకి భుింద
జీళుఱనిాము దీళునిఱో దాగ్వముిండున.
ఈ నాభశాయణ దావరస భనభు ఇతయుఱ ఱోభుఱన, చిడున విశారవించి, లసరవ ఉకసయభుఱన
భాతరభు గ్ుయుోించక నళఱ న. ఈ విధభుగ్స స్సధన చీముటళఱన బగ్ళింతణడు భనకు
త్ియౌమళచున (గ్ుషోభు కసడు).
శ్రీ శతోదీలో లసవహవఠ గ్సయు „ష‟ అనగ్స „త్ాోగ్ే‟ ధ్ాతణళునిండ్ీ భరొక విళయణ ఇచాుయు. బగ్ళింతణడు
వుది శతవ శవయూుడు. కసభ, కోీధ, ఱోబ, మోష, భద, భాతసయోభుఱు ఆమనకు
ద఼యభుగ్సనిండున. అనిా కేోఴభుఱన, నుసఴభుఱన ఆమన తోజిించినలసడు. విత్ారణాిం చ
వితరమ్.

246. నారసమణః
- శకఱాతాఱకు ఆధ్ాయమైనలసడు, జీళ శభుదామభుఱకు ఆఴీమభు.
- జగ్తో ింతమున (ఱోఱ, లెఱుఱ) లసోపహించిమునాలసడు.
- జఱభుఱకు ఆధ్ాయభు, జఱభుఱే నిలసశభు అయనలసడు.
- రలమ కసఱభున జీళుఱకు నిఱమభగ్ులసడు.

ఒిం నారసమణామ నభః
బకుోఱకు అతోింత పహరమభగ్ు ఈ ుణోనాభభు అష్సటక్షరీ భహాభింతరభుగ్స ఱోక రవహదిభు.
గ్సమతీరభింతర దీళత. ఈ నాభభునకు అనేక ుణో భాళభుఱు, విళేష్సయిభుఱున,
స్సింకేత్రకసయిభఱున కఱళని ళసశో ిభుఱున, బకుోఱున చిుుచనాాయు.
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ఇింతకు భుింద రశో త్రింఫడ్వన దళోనాభభుఱు ఫషృవిధభుఱ ైన గ్ుణశవయూ కీయోనభుదావరస
నారసమణుని శోత్రించనవి. శ్రీవివణుశషశరనాభభు నిందయౌ శిళ, యుదర, యభాతా, భహాఴకిో, గ్ుయు, స్సధ
ళింటి నాభభుఱు శ్రీభహావివణుళు నదీిశిించినలెైనన పకుక దీళత్ాస్తో తరభుఱింద కూడ లసడఫడున.
ఇుుడు శ్రీ లసోశబగ్లసనఱు చిపహున „నారసమణ‟ నాభభు శ్రీభహావివణుళునే కీరో ింవ చ దళో నాభభు,
శోత్రించ భహాభింతరభు. „నారసమణ‟ నాభనుసరఴశో ాభున గ్ూరవు శ్రీ బటటటఱు విుఱభుగ్స
చరవుించాయు. అనిా ఉనివతణ
ో ఱఱోన నారసమణ నాభభు శోత్రింఫడ్వనద. లేదభుఱఱో „నారసమణ‟
నాభభునకు అయిభు ఇఱా చిుఫడ్వనద.
మచు కిించిత్ జగ్త్ శయవమ్ దఽఴోత్ీ ఴామత్ీऽపహలస
అింతర్ ఫశిఴు తత్ శయవమ్ నారసమణః వహితః
శయవ జగ్తణ
ో నిందన కనపహించనద గ్సని, వినపహించనద గ్సని, రత్ర ళశోళు నిందన ఱోఱ, ఫమట
లసోపహించి నారసమణుడు వహితణడ్ిై మునాాడు.
నారసమణామ విదాశే లసశదీలసమ ధ్ీభశి
తనోా వివణ
ు ః రచయదమాత్ – త్ిైతోరీమాయణోకభు 6.1.28
నారసమణ యమ్ ఫరషా తతవమ్ నారసమణః యః
నారసమణ రయజోోత్ర రసత్ాా నారసమణః యః – త్ిైతోరీమాయణోకభు 6.11
ఏకో షలెై నారసమణాऽవత్
న ఫరహాా న ఈళసనః న ఆః న అగ్వాష్త బృ మౌ
న ఏమే దాోలస ఽథ్ీవ న నక్షత్ారణ న శ఼యోః న చిందరభః – భషో నివతణ
ో
ఈ నాభ లసోఖ్ాోనభు చిళయఱో శ్రీ బటటటఱు చిపహున వివమిం ఇకకడ భుిందగ్స గ్భనిించళఱవహన
అళుశయిం ఉింద – అకకడ్ా ఇకకడ్ా చదవీ, వినీ ఈ భహానాభభింతరభునకు అయిభూ, యషశోభూ
త్ియౌవహక న స్సధోభు కసద. తగ్వన గ్ుయుళున ఆఴీయించి, వేవిించి, లసరవ అనగ్ీషభు దావరస భాతరమే ఈ
వితర నాభ భింతర యషశోభున గ్ీశిింనగ్ున. ఈ వితర నాభ భహాతాాభు నాఱుగ్ు కనాఱకు
భాతరమే గ్యచభగ్ున, కసని ఆయు కనాఱకు కసద – అని శ్రీ బటటటఱు తభ లసోఖ్ోన భుగ్వించాయు.
(అనగ్స గ్ుయుళుగ్సరవ రకిండు కనాఱు, శివణోని రకిండు కనాఱు – నాఱుగ్ు కనాఱు భాతరమే ఈ
నాభలెైబళభున దరవశింగ్ఱళు. లసోఖ్ాోనకయో యొకక భరవ రకిండు కనాఱు అకకడ చీయరసద.)
శ్రీ ఴింకయుఱ లసోఖ్ో – „నయ‟ ఴఫి భు ఆతాన శ఼చిించన. „నాయ‟ అనగ్స ఆకసఴభు, భరవము
ఆకసఴభునిండ్వ ఉదభవిించినవి. వీటనిాింటికి కసయణభు, అనిాింటా లసోపహించినలసడు అయన
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బగ్ళింతణనకు శయవభు „అమనభు‟ (అనగ్స నిలసశభు). కనక ఆమన „నారసమణుడు‟.
భహాభాయతభునింద ఈ రభాణభు ఉనాద.
నరసజాజత్ాని తత్ావని నారసణీత్ర తత్ో విధః
త్ానేోళ చామనమ్ తశో త్ీన నారసమణఃశాఽతః – అనళసశనిక యవభు 13.1.2
నయుఱనిండ్వ (ఆతాఱనిండ్వ) ఉదభవిించినిందన తతవభుఱు „నాయభుఱు‟ అని పహఱుళఫడ్ిన. ఆ
నాయభుఱే నిఱమభుగ్స కయౌగ్వనిందన బగ్ళింతణని „నారసమణుడు‟ అని చిపహురవ.
శ్రీ ఴింకయుఱు చిపహున భరొక భాళభు – నరసణామ్ జీలసనామ్ అమనత్ావత్ రలమ ఇత్ర లస – రలమ
కసఱభున జీళుఱు ఆమనమింద రలేశిించి నిళవహించన. అనగ్స రలమ కసఱభున జీళుఱకు
నారసమణుడ్ీ నిలసశ శి ఱభు. త్ిైతోరీయోనివతణ
ో (3.1)ఱో „మత్రమనో ాబుశింవిఴనిో ‟ అన విళేవణభు
చిుఫడ్ిన. దీనికి „శబౄపహించి, రలేశిించన‟ అని అయిభు. కనక ఆమన నయుఱకు, తతవభుఱకు
నిఱమమై నారసమణుడని చిుఫడ్ిన. నరసణామ్ అమనమ్ మస్సాత్ తస్సాన్ నారసమణః శాఽతః
(ఫరషా లెైళయో ురసణభు).
పై చిపహున విధభుఱఱో „నాయభుఱే ఆమనకు నిఱమభు‟ అని క అయిభు కసగ్స, „నాయభుఱకు
ఆమన నిఱమభు‟ అని రకిండళ అయిభు. భనశాఽత్ర (1.10)ఱోని నియవచనభు.
ఆనుత నారసః ఇత్ర నుత ర కసోః ఆనుత లెై నయశ఼నళః
త్ా మదస్సోమనమ్ ూయవమ్ తస్సాన్ నారసమణః శాఽతః – భనశాఽత్ర (1.10)
„నాయభుఱు‟ అనగ్స జఱభుఱు (ింబూతభుఱు లేయులేయుగ్స కనిపహించక భుిందనా శవయూభు). అటిట
నాయభుఱన శఽజిించి, లసనిమిందీ (రలమకసఱభున) నిలసశమేయుయచక నాిందన బగ్ళింతణని
నారసమణుడని అిందయు.
కరసయవిిందీన దాయవిిందమ్
భుఖ్ాయవిిందీ వినిలేఴమనో మ్
ళటశో తరశో ుటేన మానమ్
ఫాఱమ్ భుకుని మ్ భనస్స శారసబృ.
శ్రీ శతోదీలో లసవహవఠగ్సరవ ఉభానభు – తయౌో గ్యభభుఱో శిశిళు నీటిఱో త్ీఱుచ఼ ఉిండున. అిందిండ్వ
శివుళు జనిాించి ఱోకభుఱో ఆవియభవిించన. అదీ విధభుగ్స నాయభుఱనిండ్వ ఫరహాాిండభు
ఉదభవిించిన. ఆ నాయభుఱన శఽజిించినద (భాతఽభూరవో) నారసమణుడ్ీ. ఆమన కూడ నాయభుఱన
తన నిలసశభుగ్స చీవహక నెన.
నయవహింష ురసణభుఱో చిపహున నారసమణ నాభ భహాతాాభు (18.31) –
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నారసమణామ నభ ఇతోమమేళ శతోః
శింస్సయ ఘోయ వివ శింషయణామ భింతరః
ఴఽణవనో బళోభతయో మతయోऽశో రసగ్స
ఉచిుై శో రస భుదళసభోషమ్ ఊయివఫాషృః
„నారసమణామ నభః‟ అన ఈ భింతరమే శింస్సయ ఘోయ వివభున షరవించ భహాభింతరభు. ఈ
వివమభున నేన చీతణఱ త్రో బిగ్గ యగ్స చిుుచనాాన. ఇిందరమభుఱన జయించి, శదుది ని
స్సధ్ించిన స్సధళుఱిందయూ ఈ భాట వినిండ్వ.
శ్రీ రసధ్ాకఽవు ళసవహో ి – గ్సమతీర భింతరభు దావరస ూజిింఫడు భింతరదీళత శ్రీభనాారసమణుడ్ీ – ధ్ీోమః
శదా శవితఽభిండఱ భధోళరీో నారసమణః
ఈ నాభ జ భహాతాాభున విళరవశో ఼ ధయాచకీభు యచయత దళోరఫింధభుఱన ఉదాషరవించాయు –
నఱమ్ తయుమ్ స్ ఱ్ైళ నాన్ కణుడ క ిండ్ీన్ నారసమణా ఎనాన్ నాభమ్.
నారసమణ ఴఫి శింకీయోనా భహాతాాభు ఈ శ్రీ వివణు శషశరనాభస్తో తర భహాభింతరభు ఉతో యపఠవక
(పఱఴఽత్ర) మిందీ శువట భుగ్స చిుఫడ్వనద.
ఆరసో వివణాుః శిధ్ఱాఴు బూత్ాః
ఘోరేవణ చ లసోధ్వణ ళయో భానాః
శింకీయోా నారసమణ ఴఫి భాతరిం
విభుకో దఃఖ్ాః శఖినో బళింత్ర.
నారసమణ ఴఫది చాుయణ భాతరభు చీతనే ఆయుోఱు, వివణుుఱు, దఃఖితణఱు, బమింకయ రయగ్పడ్వతణఱు,
బమగ్ీశో ఱున విభుకుోఱ ై శఖ్ళసింతణఱు ను ిందదయు.
అనాభమో కీయోన
త్ియౌవహన లసరవకి దీళుిండ్వతడ్ీ – ళఱళని దవణ
ట ఱ లసదభు ఱేఱ
ుయువణఱఱోఱ ుయుష్త తో భుడు – నయుఱఱోన నయనారసమణుడు
యదిైళభుఱకు యమేఴవయుడు – ళయుశ భూఢుఱ కకళవరయ యతడు
ఱు ఫరషాఱకున యఫరషాభు – భఱము నీవుఱకు భశేవు డ్వతడు
ఇఱ నాతాఱఱో నిటటయభాతణాడు – ఖ్ఱుఱ కకటో టిండునో కసనభు యతడు
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లేదింఫుఱఱో లేదాింతలేదోడు – స్త దించ కరవ గ్సచచయ నాద భూఱభు
యీదిశ శ్రీ లేింకటేవు డ్విందరవకి – గ్సదయౌ భతణఱన గ్కైక న డ్వతడు

247. నయః
- నాఴనభు (తణద) ఱేనిలసడు.
- నడ్వపహించలసడు. నామకుడు.

ఒిం నరసమ నభః
శ్రీ బటటటఱ లసోఖ్ో – ళసఴవతమైన శింతణ
ో గ్ఱలసడు. ఆమన చిింత చీరవన చీతనాచీతనభుఱకు నాఴనభు
ఱేద.
శ్రీ ఴింకయుఱు – నమత్రత్ర నయః నుత ర కో ః యభాత్ాా శనాతనః – అన లేదలసోశ లసకసోనస్సయభుగ్స,
బకుోఱన యభ దభునకు నడ్వపహించ నామకుడ్ిైనిందన యభాతణాడు నయుడు.
శ్రీ శతోదీలో లసవహవఠ – „నఽ‟ అన ధ్ాతణళునిండ్వ – „నయ‟ అనగ్స నడుుట. – „నమత్ర‟ అనగ్స
నడ్వపహించలసడు – „నఽణత్ర‟ అనగ్స తీవహక ని లెలుైలసడు. ఈ విళసఱజగ్తణ
ో న క కఱుభునిండ్వ భరొక
కఱుభునకు చీయుున గ్నక ఆమన నయుడు. „నయ‟ ఴఫి భునకు „జఱభు‟ అనే అయిభు కూడ ఉనాద.
నీటికి రళశిించీ ఱక్షణభు ఉనాిందన, రలసషభుత్ోనుసటట ళశోళుఱన తీవహకినిలెలుై గ్ుణభు కూడ
ఉనాద. శఽఴహటకి భుింద శయవభూ జఱభమభని ఋగ్ేవదభు (10.129.3)నింద చిుఫడ్వనద.
తభాऽవత్ తభస్స గ్ూఢభగ్ేऽీ రకఽతమ్ శయౌఱమ్ శయవబృదమ్.
ధయాచకీభు యచయత – పహఱోలసని చీయటిట దారవచ఼ు తయౌో అళుశయమైత్ీ పహఱోలసని మేఱుకోశిం
శిక్షవశో ింద కూడ్ాన. అఱాగ్ే జాఞనారవియైన శివణోని అుుడుుడ఼ గ్ుయుళు దిండ్వించ ళచున.
ఇదీవిధింగ్స శ్రీభహావివణుళు నయుడ్ిై, నామకుడ్ిై నడ్వశిందరభున నాళన నడ్వపహించ దీళుడు. ఆ
ఱోకనాధడు అుుడుుడ఼ శిక్షవింళచున. కసని ఎఱో ుుడ఼ యక్షవించచనేముిండున.
(1) శ్రీ నయవహింషన్ కఽవు భాచారవ ఆింగ్ో యచనకు ఇద త్ిఱుగ్ు అనలసదభు.
(2) బగ్ళదీగ త ళలోకభుఱ త్ాతుయోభు గ్ీత్ాపరస్ , గ్యయఖ్ూర్ రచయణనిండ్వ.

26ళ ళలోకభు - 13 ళ పేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ

రసభానజ దయశనభు (Vol.3 – Issue.2 – June-August 2005)
శ్రీ వి.వి. రసభానజమ్ గ్సరవ „Vaishnavism in Vedic Period‟ నిండ్వ శింగ్ీశిించినద.
గ్ీత్ోదీఴభున బగ్లసనడు „లేదిైఴు శరకవై ః అషమేళ లేదోః‟ – అని త్ియౌపన. అనగ్స అనిా లేదభుఱ దావరస
త్ియౌవహక నదగ్వనలసడు, లేదలేదోడు ఆమనే. లేదాింత భావణభుఱింద యతతవభనీ, ఫరషాభనీ, యఫరషాభనీ
ఆమననే శ఼చిించడిం జరవగ్వింద.
శషశర శ్రరసష ుయువః శషస్సరక్షః శషశరనుసత్ – శ బూబృమ్ విఴవథ్ో ళఽత్ావ – అథ త్రవఠ మ్ దళసింగ్ులమ్ – అనే
ుయువ శ఼కో భు అనిా లేదభుఱింద఼ చిుఫడ్వనద. ఇిందఫటిట ఇద చాఱా భుఖ్ోమైన రభాణభు అని
గ్ీశిింళచున. ఇకకడ „శషశర‟ అనగ్స లేయ కసద. లేఱాద, అశింఖ్ాోకభు, అనింతభు అని గ్ీశిించట
కవట భు కసద (లేయ తఱఱుింటే రకిండులేఱ కలుై ఉిండ్ాయౌ కదా!). అింటే ఆ „యువణనకు‟ జాఞనభు, ఴకీో,
ఐఴవయోభూ అనింతమై ఉిండళఱ న. ఇింకస ఇఱా చిుఫడ్వనద – ఆ ుయువణనకు భఽతణోళు ఱేద. ఆమన
ఇతయుఱకు అభఽతతవభు రస్సదించగ్ఱడు. ఆమన శకఱ జగ్తణ
ో నకు కసయణభు. రబుళు.
ఇింకస – లేదాऽషమ్ ఏథమ్ ుయువమ్ భహానో మ్ – ఆదతోళయు మ్ తభస్సశోరే – ఆ ుయువణడు తభశసనకు
అతీతభుగ్స ఆదతోళయణభుత్ో రకసశిించనని నేన ధ్ాోనిశోనాాన (త్ియౌవహక ింటటనాాన). ఆ యభుయువణడు
జగ్తణ
ో న శఽఴహటించి, అింద వహి తణడ్ిైమునాాడు. అనిా జీళుఱమింద ఆతాఱో వహి తణడ్ిైమునాాడు. అింతటా
లసోపహించి, అనిాింటినీ బరవశో నాాడు. ఱోనా, ఫమటా ఆళరవించి మునాాడు. ఆద, భధోభు, అింతభు ఱేని
కసఱాతీతణడు. శింకఱుభాతరభున శభశో శవయూభుఱింద అళతరవించ జనాయశితణడు.
జగ్తణ
ో అింత్ా ఆ యభుయువణని శవయూమే అయనా, ఆమన బకుోఱకు అననో కసింత్రభమ శిందయుడ్ిై
దయశనబశగ్ున. ఆమన జాఞన, ఫఱ, వీయో, త్ీజో శింనాడ్ిై, శభశో భింగ్ల శవయూుడ్ిై, బగ్ళింతణనిగ్స
గ్ురవోింఫడున. దో వయశితణడు. శ్రీదీవీ బూదీవీ శమేతణడు. ఱోకకఱీోణాయి భు వివిధ యూభుఱఱో
అళతరవించలసడు. కేళఱభు జాఞన, బకిో శింనాఱ ైన భహాభాగ్ుఱే ఆమనన అళత్ాయభూరవోగ్స నెయుగ్ుదయు.
బూబృ బదఱు యభదభు ళయకు శకఱ బుళనభుఱున ఆమనకు అధ్ీనమైన విబూతణఱు. ఆమన
జగ్నాాధడు. దీళదీళుడు. బకిోూరవతమైన ూజాద ఉచాయభుఱన వవకరవించి యభదభున రస్సదించ
కయుణాభూరవో. శ్రీభహాఱక్షమాదీవిత్ో శదా కూడ్వముిండులసడు. శ్రీఱక్షమానారసమణుని వేవిించటకింటట భషదాభగ్ోభు
లేరొకటి ఱేద.
మజురేవదభు – నారసమణ శ఼కో భు
శషశరశ్రయషమ్ దీళమ్ విళసవక్షమ్ విఴవశింబళమ్
విఴవమ్ నారసమణమ్ దీళమ్ అక్షయమ్ యభమ్ ఫరషామ్
ఆ శషశరశ్రయష ుయువణడ్ీ విఴవుయువణడు, విఴవయూుడు, దీళుడు, అక్షయుడు, యఫరషాభునెైన నారసమణుడు.
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శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ

విఴవతః యభామ్ నితోమ్ విఴవమ్ నారసమణమ్ షరవమ్
విఴవ మే లేదోమ్ ుయువః తదవఴవమ్ ఉజీళత్ర
త్రమ్ విఴవస్సోత్ీాఴవయమ్ ళసఴవతమ్ శిళమ్ అచోతమ్
నారసమణమ్ భహాజేఞమమ్ విళసవత్ాానమ్ రసమణమ్
నారసమణ యింఫరషా తతవమ్ నారసమణ యః
నారసమణ రయజోోత్ర రసత్ాా నారసమణ యః
మచుకిించిత్ జగ్తోవహాన్ దఽఴోత్ీ ఴామత్ీऽపహలస
అింతర్ ఫశిఴు తత్ శయవమ్ లసోో నారసమణ వహి తః

రసభానజ దయశనభు (Vol.1 – Issue.1 – Jan-Mar 2003) నిండ్వ శింగ్ీశింి చినద.
Who is Ramanuja? –by Sri Mohan Sagar
శ్రీలెైవుళ గ్ుయుయింయ చకకని భణహాయభుత్ో నుత ఱుఫడ్వనద. ఈ గ్ుయయింయ
1) శ్రీధయుడు (శ్రీభనాారసమణుడు)
2) శ్రీ (జగ్నాాత భహాఱక్షవా)
3) శ్రీ వివవకేసనడు
4) శ్రీ ఴఠగ్యభుని (నభాాఱీవయు)
5) శ్రీ నాథభుని
6) శ్రీ ుిండరీకసక్షుడు
7) శ్రీ రసభబృవుీడు
8) శ్రీ మభునాచాయుోఱు (అలళిందార్)
9) శ్రీ రసింకువుడు
10) శ్రీ రసభానజుడు
11) శ్రీ ఎింఫార్
12) శ్రీ రసఴయ బటటట
13) శ్రీ నన్ జీమర్
14) శ్రీ నన్ పహఱ్ళై
15) శ్రీ ళడకుక త్రయువీధ్ పహఱ్ళై
16) శ్రీ పహఱ్ళై ఱోకసచాయుోడు
17) శ్రీ త్రయులెైబయ పహఱ్ళై
18) శ్రీ భనలసల భహాభుని
26ళ ళలోకభు - 15 ళ పేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ

ఈ గ్ుయుభణహాయభు యషశో తరమభున అఱింకరవించచనాద. శ్రీ నారసమణుడ్ీ ఈ హాయభునకు బదఱు,
చిళయ కూడ్ాన. యషశోతరమభుఱో భూడు భింతరభుఱునావి.
1) శ్రీభనాారసమణుడ్ీ శవమభుగ్స నయనారసమణాళత్ాయభున నయునకుదీశిించినద – భూఱ భింతరభు.
2) శ్రీధయుడ్ీ జగ్నాాతమగ్ు శ్రీభషఱక్షవాకి ఉదీశిించిన భింతరభు – దవమభింతరభు
3) శ్రీకఽవు బగ్లసనడు కుయుక్షేతరభున అయుజననకుదీశిించిన భింతరభు – చయభ ళలోకభు.

శ్రీదవి
ీ బూదీవి శమేతణఱ న
ై శ్రీయింగ్నాధనికి నభస్సకయభుఱు.
www.srivaishnavam.com
Sri Vaishnavam – A Concise Study – Part V నిండ్వ
భూఱ భింతరభు (అష్సటక్షరవ, త్రయుభింతరభు, భింతరరసజభు)
ఫదరవకసఴీభభున నారసమణుడు నయున కుదీశిించినద. ఈ భింతరభుఱో భూడు దభుఱు (భాగ్భుఱు)
ఉనావి (1) రణళ ఴఫి భు (2) నభః (3) నారసమణామ.
చీతనఱు నారసమణుని ఴయణుజొచిునిందన ఱబుించ శచిుదానింద భాగ్ోభు ఈ భింతరభున ను ింద
యచఫడ్వమునాద. రణళ ఴఫి భు కయౌగ్వనిందన ఈ భింతరభు లెద
ై కభు. కనక ఫారషాణ, క్షత్రరమ, లెైఴో
ుయువణఱు భాతరమే ఈ భింతరస్సధన చీముటకు అయుహఱు. రణళ ఴఫి భునకు ఫదఱుగ్స „ఆమ్‟ అని
ఉచైరవించినయడఱ ఇద త్ాింత్రరక భింతరభగ్ున. అిందళఱన ఆ భింతరభుయొకక రభాళభునింద,
పయౌతభునింద ఏ విధమైన భాయుు ఉిండద. కసని అుుడు అనిా ళయు భుఱ వో ి ుయువణఱు (జాత్ర, యౌింగ్
నిమభభుఱు ఱేకుిండ) ఈ భింతరభున ఉచైరవింళచున.
26ళ ళలోకభు - 16 ళ పేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ

రణళభునింద భూడు ఴఫి భుఱు – ఆ, ఊ, భా – బృయతభుఱు. “ఆ” వివణ
ు ళున శ఼చిించన. “ఊ”
ఱక్షమాదీవిని శ఼చిించన. “భా” జీలసతాకు శింకేతభు. కనక ఈ భింతరభు దావరస జీలసతా ఱక్షమానారసమణుఱకు
ళేవభు (ఴయణాగ్తభు) కసళఱ నని చిుడమైనద. ఱక్షమానారసమణుఱు కకటే గ్నక రణళభునకు ఫదఱుగ్స
“ఆమ్” అని లసడ్వనా గ్సని అయి భు భాయద. “నభః” అనగ్స “నాద కసద” అని అయి భు.
ఈ భింతరభునకు పకుక యషశో విళేవ అయి భుఱునాిందన ఇద అతోింత భుఖ్ోమైనద. ఈ భింతర స్సధన అనిా
లేదభుఱన ఠవించిన దానికి శభభు. బకిో విళసవశభుఱత్ో శారవించినయడ ఈ భింతరభు శకఱ
వుబశిందఱన, మోక్షభున రస్సదించన. శ్రీభనాారసమణుడ్ీ ఈ భింత్ారధ్ష్సటన దీళత.
ఈ భింతరభున 1 ఱేదా 2 ఱేదా 3 భాగ్భుఱుగ్స ఉచైరవింళచున. కే భాగ్భుగ్స జపహించినయడఱ ఈ
భింతరభు స్సధనాభాయగ భున, దాశతవభున రస్సదించన. రకిండు భాగ్భుఱుగ్స జపహించినటో యత్ీ ఈ
భింతరభు ఆతాజాఞనభున, ఴయణాగ్త్రని, మోక్షభున రస్సదించన. భూడు భాగ్భుఱుగ్స జపహించినచయ ఈ
భింతరభు ఆతాజాఞనభున, మోక్షభున, కసబృత్ాయి భుఱన రస్సదించన. కవట భుఱన త్ొఱగ్వించన.
భింతర యతాభు (దవమ భింతరభు)
లెైకుింఠభుఱో శ్రీభహాఱక్షవాకి శ్రీభనాారసమణుడు ఉదీశిించిన భింతరభు
శ్రీభనాారసమణ చయణౌ ఴయణమ్ రదీో
శ్రీభత్ీ నారసమణామ నభః
రకిండు లసకోభుఱునాిందన ఇద దవమభు. ఏ విధమైన నిఫింధనఱు ఱేకుిండ అిందయున జపహించదగ్వన త్ాత్రవక
భింతరభు. ఱక్షమానారసమణుఱకు ఴయణాగ్త్ర చీము స్సధనభు. ఈ భింతర లసోఖ్ాోనభు శ్రీరసభానజుఱ ఴయణాగ్త్ర
గ్దోభునింద చిుఫడ్వనద. ఇిందఱో ఎనిబృద దభుఱు ఉనాాగ్సని, ఉచైరవించీటుడు ఆయు దభుఱుగ్సనే
అనిపహశో ింద.
నిగ్ూఢమైన భాళభుఱునాిందన, జాత్ర భత యౌింగ్ శభమ విచక్షతఱు ఱేకుిండ్ా జపహిందగ్వనిందన ఇద
భింతరయతాభు.
చయభ ళలోకభు
శయవధరసాన్ రవతోజో భామేకమ్ ఴయణమ్ ళరజ
అషమ్ త్ావ శయవ నుసపేభోో మోక్షయష్సోబృ భా వుచః
అని గ్ీత్ోదీఴభున శ్రీకఽవు యభాతణాడు అయుజననకు ఫద ధ్ించినదీ చయభళలోకభు. మోక్షభునకు ఴయణాగ్త్రయే
శఱబభు, ఉతో భభు అయన భాయగ భు. అనగ్స ఇకకడ ళరసుఴీభ ధయాభుఱన ళదయౌలేమభని కసద.
కసభభుఱన యోగ్భుఱన తోజిింభని అయి భు.

26ళ ళలోకభు - 17 ళ పేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ

జనళరవ 2006. “బకిో” భాశత్రరక - శ్రీ జటాళఱో బుఱ శతోళతీ రస్సద్ గ్సరవ లసోశభు నిండ్వ.
శ్రీ విదాోఱక్షమా స్తో తరభు
శ్రీశ఼కో శింశోత్ాిం, ౠకసయ రకఽత్రక ఴశినీ కఱీత్రాకసిం
శ్రీ తవరవత్ాిం నితో శవయూనుసిం, శయవరయగ్షయ చకీస్సవబృనీిం
శకిందాకరవషణింీ ఴకిో శవయూపహణింీ శ్రీలసభన ళక్షశి ఱ కభఱలసవహనీిం
శయవభింగ్ల దీళత్ాిం శ్రీ విదాోఱక్షమాిం ధ్ాోమాబృ
మా దీవీ శయవబూత్ీవణ ఫుది యూపేణ శింవహి త్ా
నభశో వోై నభశో వైో నభశో వోై నమోనభః

లేింకసరయऽభఽత బీజశో కట మైఴవయో భుచోత్ీ
అభఽత్ిఴ
ై వయో శింఘత్ావత్ లేింకటాదర రవత్రశాఽతః
„లేిం‟ అనేద అభఽత బీజభు. „కట‟ అింటే ఐఴవయోభు. అభఽతభమమైన ఆనిందానిా ఇచీు క్షేతరిం గ్నక,
త్రయుభఱ క్షేత్ారనికి „లేింకటాదర‟ అని పేయు.
కఽత్ీ తణ నయవహింషో బూ త్ీరత్ామాిం యఘునిందనః
దావరే లసశదీళఴు కఱౌ లేింకటనామకః
కఽతముగ్ింఱో శ్రీనయవహింషస్సవబృ, త్ీరత్ాముగ్ింఱో శ్రీరసభచిందరడు, దావయముగ్ింఱో శ్రీకఽవు యభాతా, ఈ
కయౌముగ్ింఱో శ్రీలేింకటేఴవయస్సవబృ రతోక్ష దిైలసఱు.

26ళ ళలోకభు - 18 ళ పేజీ

శ్రీ విష్ణ
ు సహసరనాభ స్తో త్రభు - వివయణ

ఄసంఖయయయోऽరమమ
ే ాత్ామ విశిష్ట ః శిష్ట కిచ్ఽుచః |
సద్ధ ాయథః సద్ధసంకల్ః సద్ధ ద్ః సద్ధ స్ధనః || (27)

248. ఄసంఖయయమః
ఄసంఖాయకభుల్ ైన గుణ, సవయూ, నాభభుల్ు గల్వడు..

ఓం ఄసంఖయయమామ నభః
ఄగణయ నయ సంఖయయమః స్త ऽసంఖయయమః రికర
ీ ో త్
ి ః – బగవంత్ణతు గుణభుల్ు ఄనంత్భుల్ు. యూభుల్కు
ల్ కక ల్ేద్ఽ. అమన ఏ ేయుత్ో లిచనా ల్ుకునఽ. కనఽక అమన ఄసంఖయయముడు.
ఄనేక ఫాహౄద్య వకో న
ర త్
ే ంర శ్యమి త్ావం సయవత్ోऽనంత్ యూమ్
నాంత్ం న భధయం న ునసో వద్ధం శ్యమి విశ్వవశ్వయ విశ్వయూ – గీత్ 11.16
ఓ విశ్వవశ్వయ! విశ్వయూ! తూ ఫాహృవుల్ు, ఈద్యభుల్ు, భుఖభుల్ు, నేత్భ
ర ుల్ు ఄసంఖాయకభుల్ు. తూ
ఄనంత్ యూభు సయవత్ోభుఖభుగ విల్సల్ో ుచ్ఽననద్ధ. తూవు అద్ధ భధాయంత్ యహిత్ణడవు.
భహత్వూయు మైన తూ విశ్వయూభునకు అద్ధ భధాయంత్భుల్నఽ త్ెలిసకొనల్ేకునాననఽ.

249. ఄరమమ
ే ాత్ామ
రత్యక్షభుగ గతు, రోక్షభుగ గతు త్ెలిసకొన శ్కయభు కతు, ఎట్టట రభాణభుల్ ఙతత్నఽ తుయవచంచ్ఽట్కు
వీల్ు గతు ద్ధవయత్మసవయూుడు.

ఓం ఄరమమ
ే ాత్మనే నభః

27వ శ్లోకభు - 1 వ ేజీ

శ్రీ విష్ణ
ు సహసరనాభ స్తో త్రభు - వివయణ

భనసఽు ఙతత్ గతు, ఆంద్ధమ
ర భుల్ ఙతత్ గతు, అత్మ సవయూభు ఫో ధడద్ఽ. రభాణైః రభాత్ణమ్
ఄశ్కయః ఄరమేమః – ఄతు శ్రీ సత్యద్తవో వసష్ఠగరి వివయణ. ఆంక యభాత్ణమతు త్ెలిసకొన నవరి త్యభు?
న త్సయ రతిభా ఄసో మసయ నాభ భహత్ మ సః – మజురయవద్భు 31.3
46వ నాభభు – ఄరమేమః
249వ నాభభు – ఄరమేమాత్ామ
103, 181 నాభభుల్ు – ఄమేమాత్ామ
ఇ భూడు ద్ధవయ నాభభుల్ంద్లి తృత లిక గభతుంద్గినద్ధ.

250. విశిష్ట ః
- ఄతునంట్టతూ మించ్ఽవడు. ఄంద్రికంట్ే ఄధధకుడు. ఎవరిైనా అధాయడతువడు.
- ఄంత్ట్ా వయంచనవడు.

ఓం విశిష్టమ నభః
శ్రీ బట్టటల్ వయఖయ – బగవంత్ణనకు వేరయ విధమైన త్ోడు, అధాయభు ఄవుసయం ల్ేద్ఽ. ఄతునంట్టల్ోనఽ
అమనకు అమనే స్ట్ట. కనఽక అమన విశిష్ట మైనవడు.
శ్రీ శ్ంకయుల్ వయఖయ – ఄంత్ట్ా వయంచన సరవంత్రయమి.
ధయమచ్కీభు యచ్యత్ – జీవిత్భుల్ో ధనభు, ఫల్భు, కీరో ి వల్ో అధధకయత్ ల్భంచ్ద్ఽ. ద్తవుతుై బకతో
ముండవల్ నఽ. ఄల్ా కతుయెడల్ మిగిలిన సంద్ల్తూన వయయధభు.

251. శిష్ట కిత్
- త్న బకుోల్నఽ సద్ాఙాయవంత్ణల్ుగనఽ, ఈననత్ణల్ుగనఽ ఙతమునఽ.
- శ్సనభు ఙతమువడు.

ఓం శిష్ట కిత్త నభః
‘శిష్ట ’ ఄనగ సత్్రవయో నభు, కీభశిక్షణ, ఔననత్యభు. బగవద్భకతో రమణుల్ ైన వరికత ఇ
సఽగుణభుల్ు, త్ద్ావర ఈననత్ స్థనభు సహజభుగనే ల్భంచ్ఽనఽ. బకుోల్ు ద్ఽష్కయమల్ు ఙతమజాల్యు.
ల్ోకధధనాధఽతు నఽతించ్ఽ బకుోల్కు స్భానాయధధకయుల్వద్ద త్ల్వంచ్ నవుసయభు రద్ఽ.
బగవంత్ణడు వేద్భుల్ యూభున, జాానభు యూభున ఎల్ా నడచ్ఽకొనవల్మునో అజాాంచ్ఽనఽ
గనఽక అమన శిష్ట కిత్. (శిష్ట = శ్సనభు).
27వ శ్లోకభు - 2 వ ేజీ

శ్రీ విష్ణ
ు సహసరనాభ స్తో త్రభు - వివయణ

(ఇ నాభభుల్ వయఖయనఽఫట్టట చ్ాచనయెడల్ 250వ నాభభు ‘విశిష్ట ః’ ఄనగ ఄననయమైన సత్్రవయో న,
కీభశిక్షణ కలిగినవడు ఄతూ, ఄంద్ఽవల్న ఄంద్రితూ శ్సంచ్ఽ జగనానధఽడతూ ఄయధభు
ఙెుకొనవచ్ఽునఽ).

252. వుచః
విత్రమైనవడు. విత్రభు ఙతమునఽ.

ఓం వుచ్యే నభః
ఇ నాభభు 157వ నాభభుగనఽ, 252వ నాభభుగనఽ వచునద్ధ.
17వ శ్లోకభు. 157వ నాభభు. వుచః – ఈేంద్రర వభనః తృరంవుయమోఘః వుచయూరిిత్ః
27వ శ్లోకభు. 252వ నాభభు. వుచః – ఄసంఖయయయోऽరమేమాత్ామ విశిష్ట ః శిష్ట కిత్ వుచః
157వ నాభభు. వుచః – తృవనమైనవడు.
252వ నాభభు. వుచః – తృవనభు ఙతమువడు.
బగవంత్ణడెంత్ విత్రమైనవడు ఄంట్ే అమనట్ో బకతో కలిగినవయు భనస్, వఙా, కయమణా
తృవనఽల్గుద్ఽయు.
ధయమచ్కీభుల్ోతు వయఖయ – బకతోవల్న వుబరత్, త్తజసఽు ల్భంచ్ఽనఽ. స్ననాద్ధకభుల్వల్న శ్రీయభు
వుబరమై, వయధఽల్ు తువయణభగునట్ట
ో బగవనానభసమయణ వల్న భన అల్ోచ్నల్ు తుయమల్భుల్గునఽ.
ఆంద్ధమ
ర భుల్ు తుగీహింఫడునఽ. ఆహయ వయవహాయభుల్ంద్ఽ భన భనఽసరించ్ఽ భాయగ భు
ధయమముత్భగునఽ.
అల్మభుల్ో బగవంత్ణతు ూజంచ్ఽట్, కయూయహాయతితు తిల్కతంచ్ఽట్, నాభసంకీయోనభునఽ అల్కతంచ్ఽట్,
బజనల్ంద్ఽ తృల్గగనఽట్, సఽగంధ ుష్ ధాతృద్ఽల్నఽ ఄరించ్ఽట్, ద్తవుతు ద్ధవయభంగళ సవయూభునఽ
చ్ాచ, ఄల్ంకరించ, ుల్కతంచ్ఽట్, అమన ఄనంత్ విశిష్ట శ్కతోతు, బకో స్ౌల్బయభునఽ, అమన ఄతృయ
కయుణయభునఽ త్ల్చ యవశించ్ఽట్ – ఆవతూన భన సరయవంద్ధరమభుల్నఽ ఄనఽచత్ భాయగ భు నఽండి
భయలిు, విత్ర ధరమచ్యణభునంద్ఽ తుభగనభు ఙతమునఽ. ధాయనాద్ధ స్ధనల్వల్న శ్రీభనానరమణుతు
ట్ో బకతో, అమన కట్ాక్షభు, యక్షణ ల్భంచ్ఽనఽ.

253. సద్ధ ాయథః
సకల్ాయథభుల్ు సద్ధ ంచనవడు. సంూయుుడు. తుత్యూయుుడు.
27వ శ్లోకభు - 3 వ ేజీ

శ్రీ విష్ణ
ు సహసరనాభ స్తో త్రభు - వివయణ

ఓం సద్ధ ారథమ నభః
ఄతున సంద్ల్ు అమనకు భుంద్త ల్భంచనవి. ఆంక కవల్సనద్ధ వేరయమీ ల్ేద్ఽ. సద్ధః ఄయథః మసయ స
సద్ధ ాయథః.
చాంద్ర గోయతుష్త్ణ
ో ల్ోతు „సత్య కభః సత్య సంకల్ః‟ (8.1) ఄనే వయుననఽ ఇ నాభభునకు, త్యువతి
నాభభునకు రభాణభుగ శ్రీ శ్ంకయుల్ు ఈద్ాహరింఙాయు.

254. సద్ధ సంకల్ః
సద్ధ ంచన సంకల్భు గల్వడు. ఄతున కోరికల్ు నయవేయువడు.

ఓం సద్ధ సంకల్ామ నభః
సంకల్భు ఄనగ కోరిక. బగవనఽడు త్ల్చనంత్నే ఄతున కోరికల్ు నయవేయునఽ. బగవంత్ణతు శ్యణు
జొచున వరి కోరికల్ు కూడ సద్ధ ంచ్ఽనఽ.
శ్రీవేంకట్యభణుతు ఄననభమయ కీరో ంి చన విధభు – కోరికల్తునంట్టతు తీయుు కల్విక్షభు, ద్కతీయుు
కల్మేఘభు, రోగభుల్నఽ ఄణగించ్ఽ ద్ధవయయష్ధభు, ఙెడతూక ఫరతికతంచ్ఽ సద్ధభంత్రభు – కనఽక
ద్తవునకు శ్యణాగత్ణల్ ైనవరికత బమభు ల్ేద్ఽ. ల్ోట్ట ల్ేద్ఽ. కోరికల్ు మిగల్వు. ధయమవియుద్ధ భు కతు
కభభునఽ బగవంత్ణడు ఄనఽగీహించ్ఽనఽ.
ధయమచ్కీభుల్ోతు ఈద్ాహయణల్ు – బగవంత్ణతు ఄండ ఈననంద్ఽవల్ననే సఽగీవ
ీ ునకు, విభీష్ణుతుకత
రజయభుల్ు ల్భంఙెనఽ. ద్శ్యథఽతు భాట్ తుల్ఫడెనఽ. హనఽభంత్ణతుకత స఼త్భమత్లిో ద్యశన భాగయభు
ల్భంఙెనఽ. అఖయుకు భీష్ణమతు రతిజా తుల్ుుట్కెై శ్రీకిష్ు యభాత్ణమడు త్న భాట్నఽ త్
కుయుక్షయత్భ
ర ున అముధభునఽ ధరింఙెనఽ.

255. సద్ధ ద్ః
బకుోల్కు సద్ధ ఽల్నఽ రస్ద్ధంచ్ఽవడు.

ఓం సద్ధ ద్ామ నభః
యోగుల్కు ధాయనభు, త్సఽు, స్ధన వంట్ట రమత్నభుల్ వల్న ఎతుమిద్ధ విధభుల్ ైన సద్ధ ఽల్ు
ల్భంచ్ఽనఽ. వతుతు ఄష్ట సద్ధ ఽల్ు ఄంట్ాయు.
1. ఄణిభ – శ్రీయభునఽ ఄతి చననద్ధగ ఙతముట్.
27వ శ్లోకభు - 4 వ ేజీ

శ్రీ విష్ణ
ు సహసరనాభ స్తో త్రభు - వివయణ

2. భహిభ – శ్రీయభునఽ ఄతిద్ద గ ఙతముట్.
3. గరిభ – శ్రీయభు ఫయువునఽ విరీత్భుగ ంచ్ఽట్.
4. ల్ఘిభ – శ్రీయభునఽ ఄతి త్తలికగ ఙతముట్.
5. తృరో – కవల్సన వసఽోవునఽ తృ ంద్ఽట్.
6. తృరకభయ – కవల్సన భోగభునఽ ఄనఽబవించ్ఽట్.
7. ఇశిత్వభు – ఎవరిైనైనా, ద్తతుైనైనా ఄధధకయభు తృ ంద్ఽట్.
8. వశ్రత్వభు – ఄతున బూత్భుల్నఽ ల్ోఫయచ్ఽకొనఽట్.
ఇ సద్ధ ఽల్ు బగవంత్ణతు కివల్ననే స్ధకునకు ల్భంచ్ఽనఽ గనఽక శ్రీతువసఽడత సద్ధ ద్ాత్.
శ్రీ శ్ంకయుల్ వయఖయ – కయమ పలిత్భునఽ, యోగయత్నఽ ఫట్టట జీవుల్కు సద్ధ ఽల్నఽ రస్ద్ధంచ్ఽవడు గనఽక
బగవనఽతు ‘సద్ధ ద్ః’ ఄతు కీరో ంి త్ణయు.
(90వశ్లోకభు ల్ోతు – ఄణుయబిహత్కిశ్ః సా
థ ల్ో గుణబితునయుగణో భహాన్ – ఄనే నాభభుల్నఽ ఇ సద్ధ ఽల్
యంగ వయఖాయతుంఙాయతు గభతుంద్గునఽ.)

శ్రీ హనఽభాన్ ఙాలీస్ నఽండి.
ఄష్ట సద్
 ధధ నయ తుధధకయ ద్ాత్ా – ఄస ఫయ ద్ీనహ జానకీ భాత్ా
రభ యస్మన త్ణభహరయ తృస్ – సద్ా యహో యఘుతి కయ ద్ాస్
త్ణభహరయ బజన రభకో తృవై – జనభ జనభ కయ ద్ఽఖ బిసరవై
ఄణిభాద్ధ ఄష్ట సద్ధ ఽల్నఽ ఄనఽగీహించ్ఽ వడవు. ధనధానాయద్ధ నవతుధఽల్నఽ ఆచ్ఽువడవు. శ్రీరభతిన
జానకీభాత్ తూకీ వయమిచునద్ధ కద్ా! తూవు శ్రీరభబకతో యస్మనభు గల్వడవు. సద్ా శ్రీయఘుతి
తృద్సేవ ద్ఽయంధయుడవు. తూ నాభసమయణ గవించ్ఽ వయల్ు శ్రీరభుతుకత ఙతయువ ఄగుద్ఽయు. జనమ
జనామంత్యభుల్ ద్ఽఃఖభు ఫాస సఽఖఽల్యెయద్యు.

256. సద్ధ స్ధనః
సద్ధ తు తృ ంద్ఽట్కు స్ధనమైనవడు.

ఓం సద్ధ స్ధనామ నభః

27వ శ్లోకభు - 5 వ ేజీ

శ్రీ విష్ణ
ు సహసరనాభ స్తో త్రభు - వివయణ

సద్ఃతధ స్ధకత్ావత్ సద్ధ స్ధనః – స్ధన ఙతమువరిల్ోతు సంకల్భు, శ్కతో, తుశ్ుమభు,ద్ీక్ష ఄతునమునఽ
బగవంత్ణడత. కనఽక స్ధకుల్కు పలిత్భు భాత్రమే భుఖయభు కద్ఽ. స్ధన ఄనఽ రకతీమ కూడ
బగవత్ువయూభు, రమాతి రమభు. శ్రీభనానరమణుడత భుభుక్షువుల్కు మోక్షస్ధనభు,
మోక్షభాయగ భు, మోక్షద్ాత్, మోక్షభు.

శిుభ గోద్ావరి జల్ాో యంగుయం గీభం అల్మంల్ో శిల్భు

శ్రీ రధాకిష్ు శ్సో ి – “సద్ధ ాయథః సద్ధసంకల్ః సద్ధ ద్ః సద్ధ స్ధనః” ఄనఽ ఇ నాల్ుగు ద్ధవయనాభభుల్ు కలి
ఒక భహాభంత్రభు. సకల్ మత్నభుల్కు, అశ్మభుల్కు, యోగభుల్కు భహాపల్వంత్భు. ఇ
భంత్రభునఽ జంచనవయు బగవంత్ణతు నాల్ుగు ద్ధవయకుసఽభభుల్త్ో ఄరిుంచనట్ట
ో గ చ్త్ణరివధ
ుయుష్యథభుల్నఽ సనామయగ వయుోల్ ై స్ధధంగల్యు.
ధయమచ్కీభు యచ్యత్ – ఇ భంత్రభునఽ జంచనవరి భనసఽనఽండి ఆహల్ోక వంఛల్ు. కభ కోీధ
ల్ోబ భద్ భాత్ుయయభుల్ు త్ొల్గితృత వునఽ. వరి భనసఽు శ్రీభహావిష్ణువు ైననే ల్గనభగునఽ. వరికత
భుకతోభాయగ భు సఽగభభగునఽ.
(1) శ్రీ నయసంహన్ కిష్ు భాఙారి అంగో యచ్నకు ఆద్ధ త్ెల్ుగు ఄనఽవద్భు.
(2) బగవద్ీగ త్ శ్లోకభుల్ త్ాత్యయభు గీత్ారస్ , గోయఖూర్ రచ్ఽయణనఽండి.

27వ శ్లోకభు - 6 వ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ

ళఽషసశీ ళఽవభో వివణ
ు యవఽవరసవ ళఽషత దయః |
ళయధ నో ళయధభానఴచ వివికో ః వుీతిస్సగయః || (28)

257. ళఽషసశీ
- ధయమశవయూుడిై రకసశించలసడు.
- త్న బకతోఱన ధయమరసమణుఱతగస చీవహ గటిళఱె లెయౌగించలసడు.
- ళఽషసష మజఞ భునకత దీళత్.
- అగిళఱె తీజోభముడు. అతుి తీజభుఱకత ఆధాయమైనలసడు.

ఒిం ళఽషసశిణే నభః
లసయఖ్ాయనకయో ఱత ఈ నాభభున ఫషృవిధభుఱతగస విళరించాయు. దీతుఱో రిండు దభుఱత
ఇభుడుమునివి. „ళఽవ‟ అనగస ధయమభు. „అష‟ అనగస గఱత, లెఱతగు.
ళఽషత శి ధయమ శో ద఼
ర  భషయయశయ దినిం శమఽత్మ్
రథభాభి గభనాఖ్యిం ళఽషసశీ శ రకర
ీ ో త్ః
ళఽవ అింటే ధయమభు. అటుళింటి ధయమశవయూమైన దినభు కఱలసడు. అింటే ఆ యమేఴవయుతు దరశించీ
(తృ ిందీ) భృదటిరోజు శభశో వుబభుఱకత తొయౌరోజుగస ధయమశవయూమై ఉింటుింది. అిందచీత్
యమేఴవయుడు ధయమయూభగు దినభు కఱలసడతు చిపఫడునది.
ళఽవిం చ త్త్ అషఴచ ళఽషసషః
ళఽషసషః అస్సయవో తి ళఽషసశీ
28ళ ళలోకభు - 1 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ

ఇత్తుతు తృ ిందీ భృదటిరోజు శకఱ ళరమ
ీ శసఱకత తృసరయింబ దినభుఱాగస ధయమయూభుగస నిండున.
శ్రీ రసధాకఽవు ళసవహో ి – (1) బగళింత్ణడు ధయమశవయూుడు గనక గటిళఱె రకసశించన (2) దీళుతు
నభుమకతనిలసయు ధయమభునాచరింత్ణయు. లసయు రకసశించచిందయు.
శ్రీ బటుుఱత – బకతోడు బగళింత్ణతు చీరన దినమే ఆ బకతోఱకత శకఱ వుబదామకభగునటు
ో చీములసడు
ళఽషసశి. శ్రీషరతు శమరించిన దినమే తృసళనభు, భింగలరదభు, కఱయయణకసయకభు.
శ్రీ ఴింకయుఱత – (1) ళఽవః ధయమః త్దీళ ఆషః – ధయమభున ఉదీశించలసడు, రస్సదిించలసడు ళఽషసశి.
(2) „ళఽషసష‟ అననది 10, 12 దినభుఱత ఆచరించ క మజఞ భు. ఆ మజఞ భునకత కయో , భోకో అయన
దీళుడు గనక బగళింత్ణడు ళఽషసశి.
శ్రీ శత్యదీలో లసవహవఠ – ళఽషత అగిః శభుధయతీ – అన ఋగవవద భింత్రభు (3.27.14) ననశరించి „ళఽవ‟
అనగస అగి. „అషః‟ అనగస లెఱతగు. బగళింత్ణడు అగిళఱె తీజోభముడు. ఇింకస అగి, శ఼యుయడు,
చిందరడు, జఞఞనభు, ఆత్మత్త్వభు – అతుిింటిఱోతు రకసఴభు బగళింత్ణతుళఱో నే కఱతగుచనిది.
శ్రీభనాిరసమణుడు కకడీ శవమింరకసఴభూరో . లెఱతగుఱకత లెఱతగు.
డా. కరీవి తృసయథస్సయధి యచన „శ్రీకైళఱయస్సయధి‟ఱో ఉదాషరించిన వివమభు –
భధరసనగయభునకత రమాణించ అకర
ీ యుడు ఇఱా అనక ింటునాిడు (వివణుురసణభు నిండు)
అదయ మే శపఱిం జనమ శరభాతా చ మే తుళస
మదతుిదారఫజ తారక్షిం విషతు య్రింక్షాభయషిం భుఖ్మ్
తృసిం షయతి మత్ణపింస్సిం శమఽత్ిం శింకఱపనా భమమ్
త్త్ణపిండరీక నమనమ్ విషతు య్రింక్షాభయషిం భుఖ్మ్
.........
ఇుపడు నాజనమ శపఱభయింది. తిఱోలసయుత్ణనిది. అుపడీ వికవహించిన తాభయ రవకతఱళింటి
కనఱతగఱ ఆ గోవిిందతు దరశించఫో త్ణనాిన. శింకఱపనాత్మకమైన తృసతృసతుి షరించీలసడు,
దమభుఱళింటి కనఱత గఱలసడు అయన వివణుళున చ఼డఫో త్ణనాిన. మజఞఞఱఱో మజఞ ుయువణడు,
ుయువణఱఱో ుయుషత త్ో భుడు, శరసవధాయుడు అయన ఆ జగదీఴవయుతు దరశించఫో త్ణనాిన.
ఇిందరడు న఼యు మజఞఞఱత చీవహ ఎళరతు అరచించి ఆ దవి చీటాుడో , ఆ స్సవభుతు నేన దరశించ
ఫో త్ణనాిన. ఫరషమ, యుదరడు, ళశళుఱత, భయుదగ ణాఱత ఎళర యూతృసతుి దరశించాఱతు అనక ింటారో, ఆ
భహాుయువణతు నేన దరశించఫో త్ణనాిన.
28ళ ళలోకభు - 2 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ

శరసవత్మకతడు, శయవబూతాింత్ఃశథడు, అచిింత్ణయడు, అళయముడు, శయవలసయహ అయన శ్రీభహావివణుళు
నాతో భాటాడఫో త్ణనాిడు. భత్సయ కరరసమది యూభుఱతో జగత్ణ
ో న యక్షుించిన రబుళు నాతో
భాటాోడఫో త్ణనాిడు. ఇుపడు ఆ యమేఴవయుడు భనషసయకసయుడిై మునాిడు. ఆదిళరవణడిై బూభుతు
మోవే ఆ బగలసనడు నని „అకారస‟ అతు హఱతశోనాిడు. ుత్ర, భుత్ర, కలత్రభు అనే భామన
భనిం జయించఱేభు. ఆ భామకత అధితి ఆ యమేఴవయుడీ. అటుళింటి భాధళుడుకూ నభస్సకయభు.

బదారచఱ రసభదాశ కీయోన
దినమే శదినభు వతారసభ శమయణే తృసళనభు || దినమే ||
రతినెై నా తృసరణభీతి నెైనా కయౌభు – చీత్నెైనా భుమేమ తీయుగ త్ఱచిన ఆ || దినమే ||
అరసథేక్షన దినభు ళయయధ భుగసకతిండ – స్సయధ కభుగస భుభుమ తృసరయధ న చీవహన ఆ || దినమే ||
తుయత్భు మయుగు ఫింగసయు ువపభుఱ యఘు – ళయుతు దభుఱ నభయ ూజించిన ఆ || దినమే ||
భఽదింగ తాలభు త్ింఫుయఴఽతి గూరచ – భఽద రసగభు కీయోన తృసడునన విని ఆ || దినమే ||
ఘనమైన బకూోచీ ెనగొతు యే లేల – భనభున శ్రీరసభుతు చిింతిించిన ఆ || దినమే ||
బకతోఱతో ననయకూోతు గూడక – బకూో భూయగన బకో ళత్సఱత తృ గడగస || దినమే ||
దీనఴయణయ భహానభాళ యోగసనఱోఱ – నన కయుణింుభతు క ఱతచ ఆ || దినమే ||
లసవహగ శ్రీషరదాశఱ గూడుక తు – లసశదీళు లసింఛతోన తృసడిడు ఆ || దినమే ||
అకకయతోడ బదారచఱభునన – చకకతు వతారసభుఱన చ఼చిన ఆ || దినమే ||

258. ళఽవబః
- ళయష తీతి ళఽవబః. బకతోఱెై కసభుతాయథభుఱన ళరషించ కయుణాభూరో .
- అభఽత్భున ళరషించి శింస్సయ తాభున ఉఴభుిం జవములసడు.
- ధయమభూరో యై లెఱతగొిందలసడు.

ఒిం ళఽవభామ నభః
ళయషతి ఏవ బకవోబయః కసభాన్ ఇతి ళఽవబః
అభిగచఛదభకో జనాన్ శధాళయు తోऽయషమ్
ళఽవబఴచ శభాఖ్ాయత్ః వహఞ్చన్ బమషరో భనః
త్నకత అభిభుఖ్ఱెైన బకతోఱకత శింస్సయతాభు ఉఴభుించీటటు
ో గస రతిదినభు అభఽత్భున ళరషించి
త్డుుత్ూ ఉిండీలసడు. ఈ నాభధాయనభు బమషయభు. ఒిం ళఽవభామ నభః. బకతోఱకత ధయమభు,
అయథభు, కసభభు రస్సదిించి, శింస్సయ తాభుఱన షరించి, భామన దాటిించి, మోక్షభున ఇచచ
28ళ ళలోకభు - 3 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ

అభఽత్భముడు. గయుడలసషనడు. మోశితూ యూుడు. కరనేటిరసముడు. శ్రీధయుడు. శ్రీతులసశడు.
లేింకటయభణుడు.
శ్రీ రసధాకఽవు ళసవహో ి – ధయమశవయూుడిై రకసశించలసడు ళఽవబుడు.
ధయమచకీభునిండు – బకతోఱ కరసమనగుణభుగ, రమత్ిభున ఫటిు, బగళింత్ణడు బకతోఱ కరరకఱన
తీయుచన. కసతు ఇషఱోక శిందఱ ళఱన ఱభిించ ఆనిందభు అళసఴవత్భు. అచయత్ణతు తియౌము స్సధన
భాత్రమే తుత్యభు. శత్యభు. శకఱ భింగలరదభు. కనక ‘అచయతా! అభయఱ్ ఏరె! అమర్ త్మ్
కరల ిందీ! ఎనిమ్ ఇచచలెై త్వియమాన్ తృత య్ ఇిందియ ఱోకమ్ ఆల మ్ అచచలెై ెరనమ్ ఎిండీన్!”
అతు కరయదగున.

259. వివణ
ు ః
అింత్టన లసయహోన ింది, బకతోఱన ఎఱెో డఱ ఫోర చలసడు.

ఒిం వివు లే నభః
ఈ ుణయనాభభు ఈ భహాస్తో త్రభుఱో భూడుభాయుో ళచచన.
1ళ ళలోకభు. 2ళ నాభభు. వివణుః – విఴవమ్ వివణ
ు ః ళవటాకరో బూత్బళయబళత్్రబుః
28ళ ళలోకభు. 259ళ నాభభు. వివణుః – ళఽషసశీ ళఽవభో వివణ
ు ః ళఽవరసవ ళఽషత దయః
70ళ ళలోకభు. 663ళ నాభభు. వివణుః – అతురవ్ఴవళుః వివణ
ు ః వీరోऽనింతో ధనింజమః
„విష్‟ అనగస లసయహించట – అని ధాత్ణళునిండు „వివణు‟ నాభభు లసయఖ్ాయతుింఫడునది. లేలేఴు తి
 వివణ
ు ః
– లసయహించలసడు వివణుళు. బగళింత్ణడు బకతోఱ కరరకఱన తీయుచ కఱపళఽక్షభు అతు రశో తిించ
శిందయభభుఱో ఈ నాభభు చిపఫడునిందళఱన ఇకకడ శ్రీబటుుఱత చిహపన విళయణ కరడా అిందకత
అనగుణింగస ఉనిది.
వహదధ ాయథః, వహదధ శింకఱపః, వహదధ ద
ి ః, వహదధ స్
ి సధనః, ళఽషసశీ, ళఽవబః, వివణ
ు ః, ళఽవయవః – ఇళతూి క ిండఱింత్
ళయభుయౌచచ కరనేటిరసమతు అరచించ కతశభభుఱత. ఆమన ఱేతుచోటు ఱేద. వివణుబకతోఱకత తోడు
ఱేదన భాళభుతో తు ఱేద. బమభనిది అశఱే ఏద. శ్రీషర అిండనిండగస ఇింక క దళ
ఏభునిది?
వివణ
ు స్ససయదవినా భాలసత్ లసయయ లసయక భాళత్ః – జగత్ణ
ో ఱో ఉిండీ దాయథభుఱతుిింటిమింద లసయహించి
ఉిండీలసడు.
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260. ళఽవరసవ
త్నన చీయుక నటకై ధయమభు అన మటో దారతు రస్సదిించినలసడు.

ఒిం ళఽవయవణే నభః
„ళఽవ‟ అనగస ధయమభు. „యవ‟ అనగస స్త తృసనభు (మటు
ో ). బగళింత్ణడు ళరసుఴీభ ధయమభుఱన
స్త తృసనభున రస్సదిించి, బకతోఱకత భుకూోభాయగ భున శగభభు చీవెన (శ్రీ బటుుఱ లసయఖ్య).
ళఽషస ళరసుఴీభా ధరసమ రసవణాయరోషణే త్ణ తీ
మశయ శతుో శదా స్త ऽమిం ళఽవరసవ రకర
ీ ో త్ః

ఫరషమచయయభున జఞఞనాయజన, గఽషశోగస మజఞ మాగసది కయమఱత, లసనరశథభున ధయమచిింత్న, శనాయవహగస
కయమతాయగభు, ఆత్మళలధన స్సగించచ అిందయున ఈఴవరసయచన చీమళచచన.
క ిందయు లసయఖ్ాయనకయో ఱత జఞఞనభు, బకూో ళింటి స్సధనఱన, ఴీళణ భనన, కీయోనఱళింటి వేళఱన ఈ
ధయమభాయగ భుఱోతు మటు
ో గస అభిళరుించాయు.

Ramanuja Darshanam Vol-2 Issue-1 (Jan-Mar 2004) (http://www.vedics.org)
ెయుభాళ్ తియుభృయ – శ్రీ హ.బి. రసజషింశమ్ స్సవభుగసర లసయశభునిండు శింగీశిించినది.
(ఆింగో లసయశభు ఆధాయభుగస, తిఱతగుఱో లసరముచనాిన. భూఱభునిండు భినిభుగసననిచో క్షింత్ళుయడన
– కస.శ.ఫాఫు)
శ్రీభహావివణ
ు ళు ళక్షశథ ఱభు నఱింకరించిన కౌశోబభణయే
కతఱళరఖ్రసఱయవయుగస అళత్రించినతు చిుపదయు. రసజళింఴభున జతుమించిన
ఈ భహాత్ణమడు ధయమముత్భుగస రసజయభునేయౌ, శ్రీభనాిరసమణుడీ
యభాత్ణమడతు గుయుళుఱ దావరస తియౌవహక తు, వివణ
ు గసథఱత వినటఱోన,
వివణ
ు ళున కీరో ించటఱోన, షరదాశఱన వేవిించటఱోన జనమ
ధనయభృనయుచక నెన. ఈ శ్రీలెైవుళభూరో రసజయభున త్యజించి,
దిళయదీఴభుఱన దరశించి, శ్రీయింగనాధతు వేళఱో త్రించిన. రతీయకూించి
విబలసళతాయభుఱింద ఆమనకత ఎింతో భకతకళ. ఆమన కీరో ించిన
ుణయగసనమే “ెయుభాళ్ తియుభృయ”. ఇిందఱో 10 దఴకభుఱత (10 x 10
స్తో త్రభుఱత) ఉనివి.
భృదటి దఴకభు – శ్రీయింగభున శ్రీభహాఱక్షుమతు, శ్రీయింగనాధతు వేవిించచని కసలేరీనది ళయు న. బకతోఱయడ
ఱక్షమమనారసమణుఱ కటాక్షభున శోతిించట.
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రిండళ దఴకభు – శ్రీయింగనాధతు వేళకతఱెైన భాగళత్ణఱ టో బకూో, దాశత్వభు.
భూడళ దఴకభు – శ్రీయింగనాధతు యడఱ బకూోభాళభు ఱేతు లసరకూ ద఼యభుగసనిండళఱెనన కరరక.
నాఱతగళ దఴకభు – తియుభఱఱో లెఱవహన శ్రీలేింకటేఴవయుతు శోతిించ భధయస్తో త్రభు. ఏదో విధభుగస ఆ
ళఽవయువతు వేవిింళఱెనతు శ్రీకతఱళరఖ్రసఱయవయు త్న. అింద క యకత ఆ క ిండెై తుళవహింళఱెనతు, అింద
కనగుణభుగస ఏదో యూభున ధరింళఱెనతు ఆ శ్రీలెైవుళుతు కరరక.
భుిందగస, „కతయుకై‟ క్షుగస ుటిు క ిండెై నిండళచచనతు శ్రీ కతఱళరఖ్రసఱయవయు కరయుకతనాియు. కసతు
రకకఱతనిిందన ఆ క్షు ద఼యింగస ఎగరతృత యే అళకసఴిం ఉనిిందన ఆ కరరకన వియభుించక నాియు. తృత తూ
క ిండెై వెఱయేయుఱో చీ అయతీ, వెఱయేయు ఎిండునుడు చీ భయణించళచచన. కరనేటిరసమతు వేళ అింత్టితో
భుగింళఱవహ ళశోింది. అఱా కసకతిండా, వేలసశభమభున శ్రీలసయు ుకూకయించ ఫింగసయుతృసత్రన టుుక నే
వేళకతడయేయ భాగయభు ఱభివేో ఫాగుిండున. కసతు ఉదో యగధయమభుఱో ఏదిైనా తృ యతృసటు జరగతీ ెై అధికసయుఱత ఆ
ఫాధయత్నిండు త్హపించళచచన. క ిండెైనిండు ద఼యింగస ింహలేమళచచన.
ఇింత్కింటే ఏదిైనా చఱనభు ఱేతు ళశోళుగస ఉింటే మేఱత. „ఴెనబగ‟ (చింక?) ళఽక్షమై శ్రీతులసశతు ూజించ
ూఱత శభరపించక నళచచనేమో! కసతు శవయగ భుఱోతు తృసరజఞత్ ళఽక్షభునే ెకయౌించి హరమురసయౌతు
శింతోవెటు ాఱతు శ్రీకఽవణ
ు డు రమతిిించగస, ఇింక భాభూఱత చిటు ునెళరో తొఱగించయతు నభమకమేభుటి? క ిండెైన
ఎళయూ టిుించకరతు తృ ద అయతీనో? దార శర చీములసరళరైనా ఆ తృ దన తీవహలేముదరవమో. క ిండభూద
ఫిండరసయ అయతీ దాతుతు విగీషభుగస భఱచడాతుకూ (ఫౌదధ ) శఱతపఱత తీవహక తు తృత ళచచన. వెఱయేయుగస ఉింటే
లేశవికసఱభుఱో ఎిండుతృత ళచచన. గుడుకూ తృత ళు దారగస భార షరదాశఱన వేవిించకతిందాభింటే లసయు లేరవదార
చ఼చక నళచచనేమో.
ఇఱా కసద. గయభగుడు దావయభుళద్ మటుుగస అయతీ – అింత్కింటే భాగయమేభునిది? తుయింత్యభు శ్రీతులసశతు
దరశించక తు త్రించ అళకసఴభు కఱతగున. కసకతృత తీ ఆఱమ తృసఱకతఱత ఆ మటుుకత ఫింగసయు రవకత తొడుగవేో ఆెై
తియుభఱేవుతు దయశనిం కతదయద. ఏభూ తృసఱతతృత ళడింఱేద. ఎమ్ ెయుభాన్ తృ నిభఱెై మేల్ ఎత్ో నమ్ అళనే ....
.. శరవవఴవరస! శ్రీ లేింకటేఴవరస! తూ క ిండెై ఏదో కటిగస జతుమించీఱా అనగీశిించ! (తియుభఱ తియుతి గయభగుడు
దావయభు ళద్ నని మటుున „కతఱళరఖ్యడు‟ అతు అింటాయు. డు=మటుు).
5ళ దఴకభు – జీళునకత, యభాత్మకత భధయ నిండు నళవిధ ఫాింధళయభున ళరు ించాయు. (కవయలఱోతు)
తియువిత్ణ
ో ళకరకడు ఆఱమభునింద లెఱవహన శ్రీభనాిరసమణుడీ యభాత్ణమడు. ఆమన శ్రీచయణ ధాయనమే
మోక్షభాయగ భు అతు శ్రీ కతఱళరఖ్రసఱయవయుఱత కీరో ించాయు.
6ళ దఴకభు – శ్రీ కతఱళరఖ్యలవయుఱత ఫఽిందాళనభున గోహకయై గోతృసఱఫాఱతతు కసనక వియషభున
త్హించచనిటు
ో గస స్సగన కవిత్.
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7ళ దఴకభు – శ్రీ కతఱళరఖ్రసఱయవయుఱత త్నన తాన దీళకీదీవిగస త్ఱచక నాియు. కనిబిడడ కత ద఼యమై ఆ త్యౌో
చియస్సఱఱో అనబవిించ లేదనన కవి శవమభుగస అనబవిించి విఱహించాయు. ఫాఱకఽవణ
ు తు ఆటఱకత, భాటఱకత,
య్ఱఱకత నోచక నఱేకతృత తినే అతు ఆకరీశించాయు.
8ళ దఴకభు – శ్రీరసభచిందరతు తుదయ ఫుచచటకత త్యౌో కౌశఱయ తృసడున జోఱ.
9ళ దఴకభు – త్ిండుర భాట తుఱతుటకై ళనలసశభునకత తృత యన శ్రీరసభుతు త్ఱచక తు దఴయధడు విఱహించిన
దఽఴయభు. రసభాళతాయ కసఱభున జతుమించఱేకతృత తినే అతు శ్రీ కతఱళరఖ్రసఱయవయు ఫాధ డునాయు.
10ళ దఴకభు – శింగీష రసభామణభు. తూఱమేఘ ళసయభుతు ళయు న. రసభామణ భహాత్మయభన తియౌవహక తు
శఱబభుగస మోక్షభున స్సధిింళచచనతు శ్రీలెైవుళుఱకత ఫో ధన.

261. ళఽషత దయః
- ధయమభున ఉదయభున ధరించినలసడు.
- అగితు ఉదయభున ధరించినలసడు.
- రలమ (ళయష) కసఱభున శభశో భున ఉదయభున బదరయచలసడు.
- బకతోఱన కడుుఱో ెటు ుక తు కసతృసడులసడు.

ఒిం ళఽషత దరసమ నభః
ఈ నాభభునకత వివిధభుఱెైన విళయణఱన చితృసపయు.
మజఞ మాగసది ధయమకసయయభుఱింద అరపించిన ూజోచాయభుఱన గీశిించ ఉదయభు కయౌగనలసడు
ళఽషత దయుడు.
బకో య
త ుతృసషఽతామ్ ూజఞిం ఉహారసింఴచ ధయమత్ః
కఽతావదరవ యోజమతి శ ళఽషత దయ ఉచయతీ.
ధయమతుయవయో కతఱెైన ఫరహామదఱత ఆమన (ఉదయభు)నిండు జతుమించిర గనక ఆమన ళఽషత దయుడు.
యఫరషమభు.
ళఽవ = ళరషించట – కఱాపింత్ భహారలమ కసలభున శభశో భున త్న (ఉదయభు)ఱో బదరయచి,
అనింత్యభు భయఱ శఽఴహు చీము ళటత్రళసయయే ళఽషత దయుడు.
ళఽవ = అగి – ఉదయభున అగితు ధరించినలసడు. (ఈ నాభభున, దీతు భుింద నాభభుఱన
„అగి‟ అనే అయథభుఱో శ్రీ లసవహవఠగసయు విళరించాయు. శ఼యుయతుమిందన, బూభుమిందన,
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స్సగయభిందన,భానళుఱ జఠయభునిందన – అణుళణళున అగి దాగమునిది. (Atomic energy,
Digestive juices, volcanoes, thermo nuclear energy etc.,) అనే

వివమభున గీశిించినయడఱ „ళఽషత దయ‟

నాభభున అగి యభగస అయథభు చీశక నళచచన.
- బకతోఱన కడుుఱో ెటు ుక తు కసతృసడులసడు ళఽషత దయుడు.

262. ళయధ నః
ళరధఱోజవములసడు. ళఽదిధ యింయఱత కయౌగించలసడు.

ఒిం ళయధ నామ నభః
ళయధమతీతి ళయధనః – ెించి తృత ఴహించలసడు ళయధ నడు.
భాత్ఽళజజ ఠరవ కఽతావ బకసోనవయధ మతి శవమిం
ళయధనః తృత ర చయతీ తుత్యిం శతృసోరోు ళఽదిధదో భనః
త్యౌో ళఱె బకతోఱన త్న కడుుఱో ెటు ుక తు ళరధ ఱోజవవేలసడు గనక ళయధనడు. ఈ నాభభు శతృసోక్షరీ
భింత్రభు. దీతుతు శమరవేో ళఽదిధ కఱతగుత్ణింది. ఒిం ళయధనామ నభః.
ఇింత్టి భుింద నాభభు „ళఽషత దయః‟ అనగస రలమ ళయషభున శభశో భున ఉదయభున
బదరయచలసడు – అని భాళభునే క నస్సగశ఼
ో శ్రీ బటుుఱత „ళయధనః‟ నాభభున లసయఖ్ాయతుించాయు.
బకతోఱన, శభశో భున త్న గయభభున ఉించక తు ళరధఱోజవములసడు గనక ఆమన ళయధనడగున.
శ్రీ హ.బి. అణాుింగసరసచాయయ స్సవభు – బగళింత్ణతు ఴయణుజొచిచనలసరతు ళఽదిధ చీమున గనక ళయధనడు.
శ్రీ రసధాకఽవు ళసవహో ి – హడుకడు అటుకతఱత గీశిించి బగళింత్ణడు కతచీఱతతు కతఫేయుతుకింటె శింనితుగస
అనగీశిించాడు. అఱపమైన భృొకతకఫడుఱత వవకరించి క ిండఱింత్ ళయభుఱత కతీభమరించన. త్ర
ువప పఱ జఱాదఱతో రశనిడిై బకతోఱ యోగక్షవభభుఱన ళశిించలసడు. ళయధనడు.
ధయమచకీభు యచయత్ – ళల ు ెించడభు భుఖ్యభు కసద. జఞఞనభున, బకూోతు ెింతృ ిందిించక నట
రధాన ధయమభు. అిందకత చీమూత్తుచచ బకో జన ళత్సఱతడిైనిందన శ్రీభహావివణుళు ళయధనడు.

263. ళయధభానః
ళరధఱోజవములసడు. తానన ళఽదిధన ిందలసడు.

ఒిం ళయధ భానామ నభః
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ళయధమస్సోన్ శవమభహ ళయధభానః – ళయధతీ ఇతి ళయధభానః. శవమభుగస ళరధఱో తలసడు భరము
ళరధఱోజవములసడు ళయధభానడు.
శ్రీ బటుుఱత – త్న బకతోఱ ళఽదిధతు చ఼చి శింతోవభుతో తృ ింగతృత ళు ఆత్మఫింధళు, ళయధభానడు.
శ్రీ చినమమానింద – ఇింతిింతి,ై అింత్ింతిై, రభారసశతు భుించి, ఫరహామిండాింత్ శింళరధయైన తిరవికీభుడు.
శ్రీ ఴింకయుఱత – రించ యూేణ ళయధ తీ ఇతి ళయధభానః. ఆమన విళసవత్మకతడు. విఴవయూుడు.
విళరవఴవయుడు. విఴవభు ళరధఱో తట మనగస ఆమన ళరధఱో తటయే.
శ్రీ రసధాకఽవు ళసవహో ి – ళయధ నో ళయధ భానఴచ వివికో ః .. .... ... – „ళయధభానః‟ నాభభు రకకన „చ‟ అన ఴఫ్ భు
గభతుిందగనది. విఴవమఱా ళరధఱో తచిండునో అదీ విధభుగస శ్రీషరము ళఽదిధ చిిందన.
దశరస దయభు
ధయ వహింహాశనమై నబింఫు గొడుగై త్దీ్ళత్ల్ బఽత్ణయఱెై
యభాభాిమభు ఱెఱో ళింది గణమై ఫరహామిండ భాకసయమై
వహర భారసయభణ యై విరించి క డుకై శ్రీ గింగ శత్ణపతిర యై
ళయశతూి ఘనరసజశింఫు తుజమై ళరధఱో త నారసమణా

264. వివికో ః
- విఱక్షణమైనలసడు.
- రతీయకమైనలసడు. లేరళరతోన, లేతుతోన తృత యౌక గసతు, ఫింధభు గసతు ఱేతు తురో ో ుడు.

ఒిం వివికసోమ నభః
ఱోకరత్ో రసది ళఽతాోనాోత్ వెో ై్ కసనాోగణ ఫఽింశితాత్
వివికో ఇతి విఖ్ాయత్ః తృసళనత్వరదో భనః
ఱోక విఱక్షణమైన ళఽతాోింత్భు గఱలసడు అళటింళఱన, అస్సధాయణమైన కఱయయణగుణ శభూషభు
కఱలసడు గనక ఱోకసతీత్ణడిై వివికతోడగచనాిడు. వివిచయతీ ఇతి వివికో ః. ఈ నాభభు విత్రత్న
రస్సదిించీ భింత్రభు. ఒిం వివికసోమ నభః.
బగళింత్ణడు శరసవింత్ఃవహథత్ణడు. ళయధనడు. ళయధ భానడు. కసతు ఆమనకత లేతుతోన శింఫింధభు ఱేద.
ఆమన అతుిింటికీ అతీత్ణడు. అశభానడు. అరమేముడు.
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శ్రీ శత్వదీలో లసవహవఠ గసయు „విజ్‟ అనగస „ఽథక్ భాలే‟ – లేయుగస ఉిండుట – అనే భూఱభు ఆధాయభుగస
ఈ నాభభున లసయఖ్ాయతుించాయు. కతిండఱత చీము కతభమరకూ ఆ కతిండఱ ఱక్షణభుఱతో శింఫింధభు
ఱేద. అత్డు లేయు. కతిండఱతలేయు. అఱాగవ శఽఴహుకయో , శఽఴహు తృసఱకతడు, ఱమకసయకతడు నెైన భహాదీళుడు
శఽఴహుకింటె విఱక్షణమైనలసడు. శ్రీ లసవహవఠగసయు ఋగవవదభుఱోతు – దావ శరసుః స్సముజఞ శఖ్ామాః .. .. –
అనే ళలోకభు (1.164.20)న ఉదాషరించాయు. స్సక్షుయైన క్షుకూ కయమపఱభుఱతో శింఫింధభు ఱేద.
శ్రీ లసవహవఠ శ్రీ వివణు శషశరనాభ స్తో త్రభుఱోతు లేయ నాభభుఱ అయథభుఱన విళరశ఼
ో లేయ ళలోకసఱన
యచిించాయు. లసతుఱో భచచనక కటి.
ఴఽతావ జగత్ శయవవిధమ్ విధాతాశవమమ్ వివికరో షయజరోऽభయః శః
శషశర శ్రరసష శ శషశర దఽఴహుః శ శయవఫింధః ఽథక్ చ దఽళసయత్
బగళింత్ణడు ఫషృవిధభుఱతగస విఱక్షణుడు. అననయడు. కయమపఱభుఱకత శింఫింధభు ఱేతులసడు.
ఆమన గుణభుఱత, య్ఱఱత, కసయయభుఱత అస్సధాయణభుఱత. అననయస్సధయభుఱత అతు శ్రీ బటుుఱ లసయఖ్య.
విఴవభింతా లసయహించిమునాి, లసతుకింటె లేరైనలసడు అతు శ్రీ ఴింకయుఱత లసయఖ్ాయతుించాయు.
శ్రీ రసధాకఽవు ళసవహో ి – ఫుదిధకూ, త్యకభునకత అిందతులసడు గనక ఆమన „వివికో ః‟
ధయమచకీభు యచయత్ – అతుి కయమభుఱన మోషయశిత్భుగస, తురో ోత్తో ఆచరించట ళఱన
యభాత్మన గూరచన జఞఞనభు స్సధిించ భాయగ భు శగభభగున. ించీిందిరమభుఱన కటు డు
చీవహనుడీ శ్రీభహావివణుళుెై ఫుదిధ త్గుఱతక నన.

265. వుీతిస్సగయః
అతుి వుీత్ణఱకత శభుదరభుళింటిలసడు. లేదభుఱకత భూఱభు, లేదజఞఞనభునకత యభాయథభు
ఆమనే. వుీతాయః స్సగయ ఇళ అత్ర తుధీమతీ ఇతి వుీతిస్సగయః

ఒిం వుీతిస్సగరసమ నభః
నదీనాిం స్సగయ ఇళ శవగుణోకూో విధాజుషసమ్
వుీతీనాభళస్సనతావత్ కథయతీ వుీతి స్సగయః
నదఱతుిింటికీ స్సగయమే శింగభ స్సథనభు. అదీ విధభుగస లేదభుతూి యభాత్ణమతులెైు భనఱన
తీవహక తుతృత ళున. కనకనే ఆమన లేదలేదయడు. వుీతిస్సగయుడు.

28ళ ళలోకభు - 10 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ

ఈ నాభ విళయణఱో శ్రీ బటుుఱత శ్రీభదాభగళత్భు నిండు – నారసమణ రస లేదాః .... – అనే ళలోకభు
(2.5.15)న, భరము శ్రీ భధభగళదీగ త్ నిండు – లేదఴ
ిై చ శరవై ః అషమేళ లేదయః – అనే ళలోకభు (!5.15)న
ఉదాషరించాయు.
శయవశయ చాషిం షఽది శతుివిషతు భత్ో శసమఽతిః జఞఞన భతృత షనించ
లేదఴ
ిై చ శరవై యషమేళ లేదో య లేదానో కఽదీవదవిదీళ చాషమ్
అయుజనా! శభశో తృసరణుఱ షఽదమభుఱ మింద అింత్రసయభుగస ఉనిలసడన నేనే. నానిండుయే శమఽతి,
జఞఞనభు, అతృత షనభు (శిందీషభుఱత తొఱగుట) కఱతగుచనివి. లేదభుఱ దావరస తిఱతశకర
దగనలసడన నేనే. లేదాింత్కయో న, లేదజుఞ డన నేనే.
డా. కరీవి తృసయధస్సయధి „శ్రీకైళఱయస్సయధి‟నిండు –
లేదాింత్భు అింటే లేదభుఱయొకక చిళర భాగభు. లేదభుఱత నాఱతగు భాగభుఱత
(1) శింశిత్ఱత (2) ఫారషమణభుఱత (3) అయణయకభుఱత (4) ఉతువత్ణ
ో ఱత.
లేదభుఱయొకక స్సయభున విళరించీ ఉతువత్ణ
ో ఱే లేదాింత్భు. ఇది జఞఞనకసిండ. దీతుళఱన తియౌవహక నేది
ఆ యమేఴవయ శవయూతృసనేి. ఈ ఉతువత్ణ
ో ఱ స్సరసతుి భహాలసకసయఱఱో చితృసపయు. రతి లేదింఱోన఼ క
భహాలసకయిం ఉనిది.
లేదభు

ఉతువత్ణ
ో

భహాలసకయభు

ఋగవవదభు

ఐత్రవయోతువత్ణ
ో

రజఞ ఞనిం ఫరషమ

వుకో మజురవవదభు

ఫఽషదాయణయకరతువత్ణ
ో

అషిం ఫరహామవహమ

స్సభలేదభు

ఛాిందో గోయతువత్ణ
ో

త్ త్వభవహ

అధయవణ లేదభు

భాిండ఼కరయతువత్ణ
ో

అమభాతామ ఫరషమ

(1) శ్రీ నయవహింషన్ కఽవు భాచార ఆింగో యచనకత ఇది తిఱతగు అనలసదభు.
(2) బగళదీగ త్ ళలోకభుఱ తాత్పయయభు గీతాెర్, గోయఖ్ూర్ రచయణనిండు.

28ళ ళలోకభు - 11 ళ ేజీ

వౄీ విషే
ు సహసరనాభ వెతో తరభు - వివయణ

సఽబుజో దఽయధరో లగ్మభ భశేందరర వసఽదర వసఽుః |
నక
ై యౄతృత ఫిహదా
ర ుః వృవిషట ుః రకశనుః || (29)

266. సఽబుజుః
- అేందమైన బుజభులు గలలడె – ళలబనా బుజుః అసమ ఇతి.
- జగదరక్షకుడె. బకో వయదఽడె.

ఒేం సఽబుజామ నభుః
తననఽ శయణుజొచ్చిన బకుోల యోగక్షేభభులనఽ, భాయభునఽ వశేంచఽ భహో ననత బుజభులనఽ
వౄీబట్టటలు ఈ నాభయౄభున కీరో ేం్ చాయు. అేంతట్ితో ఆగక, సకల బువనభులనఽ యక్షషేంచఽ బుజభులు
కయౌగ్్నలడె సఽబుజుడె అతు వౄీ శేంకయులు లమఖ్యమతుేంచాయు. యక్షషేంచ్చ, కమితాయథభులనఽ రవెదేంచఽ
అబమ వయద హసఽోడైనేందఽన వౄీతులసఽడె సఽబుజుడతు వౄీ చ్చనభమయనేంద సఽో తిేంచాయు.
వౄీ రధాకిషు ళవో ి – తృతే రణత యక్షామయమ్ విలేంఫమ్ అహసతునవ, సదా ేంచాముధీమ్ బిబరత్ సనుః
వౄీయేంగనామకుః. బకుోల యక్షణాయథభు ఏభయతరభు జామభు జయుగకుేండ నఽేండెట్కెై సదా
ేంచాముధభులనఽ ధర్ేంచ్చ వదధభుగ్నఽేండె వౄీయేంగనాధఽడె.
గజరజు యక్షణకెై చకీభునఽ రయోగ్్ేంచ్చనలడె. గ్ోకులభునఽ కచఽట్కెై గ్ోవయధనగ్్ర్ నతిోనలడె.
విభీషణునకు శయణమిచ్చినలడె. కట్ి వయద హసో భులతో, శేంఖ్ చకీభులతో తియులేంకట్గ్్ర్ై
లలవనలడె. వౄీలేంకట్యభణుడె. అయుునఽతుకొయకు యధభు తోయౌనలడె. దరరదకి చీయయౌచ్చినలడె.
29వ ళలోకభు - 1 వ ేజీ

వౄీ విషే
ు సహసరనాభ వెతో తరభు - వివయణ

ధయభచకీభు యచయత – „సఽబుజ‟ అనన నాభభు శేంఖ్, చకీ, గదా, దభభులనఽ ధర్ేంచ్చన
వౄీభవేవిషేువు కయభులనఽ సభర్ేంచఽనఽ. శేంఖ్భు రణవనాద బర్తభు. చకీభు ధయభయులనఽ యక్షషేంచ్చ,
అధయభవయుోలనఽ వృక్షషేంచఽనఽ. గద దఽరభయుులనఽ అణచ్చలమునఽ. దభభు బగవేంతేనకు బకుోలైనఽనన
అనఽరగభునఽ సాచ్చేంచఽనఽ.
అననభమమ కీయోన
ఇేందర్కి న బమేంఫుయౌచఽి చేయ – కేందఽవగు భేంచ్చ ఫేంగ్యు చేయ॥
లలలేతు లదభులు లదకి తచ్చినచేయ – చ్చలుకు గుఫఫయౌ కిేంద చేయుి చేయ
కయౌకి మగు బూకేంత కౌగ్్యౌేంచ్చన చేయ – వలనైన కొనగ్ోళ్ళ లడష చేయ
తతులోక ఫయౌచేత దానభడషగ్్న చేయ – నయేంగ బూదాన ముసగు చేయ
మునవ జలతుధ మభుభమునకు దచ్చిన చేయ – ఎనమ నాగ్ేలు ధర్యేంచఽ చేయ
ుయసతేల భయనభులు తృొ లో వేవన చేయ – తేయగేంఫు ఫయడష దొ డడచేయ
తియులేంకట్ాచలయధీవుడై మోక్షేంఫు – తయువు తృరణుల కెలో తయౌడష చేయ॥
వౄీ సఽదయశన వెతో తరభు
చకీదామముధ చాయు వత డశ బుజేం – సజాాల కౌళలజాలేం
చకీేం శేంఖ్ గదాఫు వూల శయధీేం – ళిేం చ తృళేంకుళౌ
కునో ేం చయభ హలేం బువుణడడ యవూ – వజరేం తథా తయు తూేం
శతిేం వత డశ ధార్ణేం ర్ుహయేం – వౄీచకీరజేం బజే.

267. దఽయధయుః
- ఇతయులచేత ఆఫడజాలతు ఫలభు కలలడె (ఎదఽయు లేతులడె).
- తయౌవకొనఽట్కు అేందతులడె (తయౌమరతులడె).
- భనసఽులో తులుుకొనఽట్కు కషట మైనలడె (తులువరతులడె).
- భర్ దేతుచేతనఽ ధర్ేం (బర్ేం) జాలతులడె.

ఒేం దఽయధరమ నభుః
ఈ నాభభు 267వ భర్ము 720వ నాభభులుగ్ చఫడషనద.
29వ ళలోకభు. 267వ నాభభు – దఽయధయుః – సఽబుజో దఽయధరో లగ్మభ భశేందరర వసఽదర వసఽుః
76వ ళలోకభు. 720వ నాభభు – దఽయధయుః – దయవే దయదర దితృతో దఽయధరోऽథా రజితుః
29వ ళలోకభు - 2 వ ేజీ

వౄీ విషే
ు సహసరనాభ వెతో తరభు - వివయణ

రెయ
ై ు ురాయ లగ్ో ముః దఽయధయుః స చ కథమతే – ఇతయులచేత ఆఫడతు లగభు కలలడె.
„సఽబుజుః‟ అనగ్ శయణాగతేలనఽ కతృడె అనేంత శకిోముతభుల ైన బుజభులు కలలడె – అనన
భావభున „దఽయధయుః‟ నాభ వివయణమేందఽ వౄీ బట్టటలు కొనవెగ్్ేంచాయు. తృొ ేంగ్్వచేి సభుదర రచేండభునఽ
ఇసఽకతిననలు ఆలేనట్లో వౄీభవేవిషేువు బుజఫలభు యెదఽట్ భరేమిమునఽ తులువజాలవు.
వౄీ శేంకయుల లమఖ్మ – (1) ధామన సభమభున వౄీభనానరమణుతు భనసఽలో తులుుకొనఽట్ యోగులకు
చాల కషట భు (2) సభసో భునఽ ఆమన బర్ేంచఽనఽ. ఆమననఽ బర్ేంచఽలరెవాయునఽ లేయు.
వౄీ చ్చనభమయనేంద – భవేయోగులకు కడ ఆమననఽ తయౌవకొనఽట్ వెధమభు కదఽ.
ధయభ చకీభు యచయత లమఖ్మ – బగవేంతేతు భనసఽులో తులుుకొనవల నననచో భుేందఽగ్
తృరణామయభయద వెధనభుల దాార భనసఽునఽ తుయభలమునయుికొనవల నఽ. ద వౄీతులసఽతుై
ధామనభు వెగ్్ేంచవల నఽ.

268. లగ్మభ
- భధఽయమైన, రమమైన, సఽోతిేం దగ్్న లకుు కలలడె.
- శకిోూర్తమైన లకుు కలలడె.
- లదభులు ఆమన లకుునఽేండష ఉదబవిేంచనఽ.

ఒేం లగ్్భన నభుః
ముదధ బూమిమేందఽ దకుుతోచక కయో వమ విభూఢెడైన అయుునఽనకు గ్మతోదేశ మునర్ేంచ్చన
వౄీకిషు యభయతేభడె సకల ుణమలఙ్భమ సాయౄుడె. వౄీరభుడె భిదఽభాఴ. రమభాఴ. అేందర్తు
సామభుగ్ లకర్ేంచ్చ యోగక్షేభభులు తయౌవకొనడషలడె. విదామతుధ. ఫుదధ భయన్ భధఽయభాఴ఼
ూయాభాఴ఼ మ
ర ేంవదుః – అతు అయోధమకేండభు (1.13)లో చతృయు.
లగ్్ావితాోశి లదాుః – ఆమన లకుునఽేండష వచ్చినవతూన లదభులే.
బగలనఽతు లక్రభావభునఽ వివర్సో ా ధయభచకీభు యచయత గ్మత (18.73)నఽేండష ఉదాహర్ేంచాయు.
నవతట మోహుః సభితియో ఫు ా తాత్రవెదానభమయచఽమత
వథ తోऽవభ గతసేందేహుః కర్ఴమే వచనేం తవ
అయుునఽడె యౌకెనఽ – ఒ అచఽమత! తూ కిచే నా మోహభు ూర్ోగ్ తొలగ్్నద. సభితితు తృొ ేందతితు.
ఇుడె సేంశమ యశతేడనైతితు. కనఽక తూ ఆజఞ నఽ తలదాల ిదనఽ.
29వ ళలోకభు - 3 వ ేజీ

వౄీ విషే
ు సహసరనాభ వెతో తరభు - వివయణ

269. భశేందరుః
- భహతో యభగు, అననమభగు ఐశాయమభు కలలడె. వర్గలలడె.
- ఇేందఽరనకునఽ, దేవతలకునఽ దేవుడె.
- అతున లలుగులకు భూలభు.

ఒేం భశేందారమ నభుః
„ఇద‟ అనన భూలభునకు యమైశాయమభు అన అయథభుననద. యమశ
ై ాయమవతేో ేన భశను ర ఇతి శఫు యతే.
ఆమన సకల ైశాయమ సేంనఽనడె. అతునేంట్ికితు అధతి. రబువు.
ఇేందఽరనకు రబులైనేందఽన వౄీభనానరమణుడె భశేందఽరడె.
„ఇతూధ ‟ అనగ్ రకవృేంచఽట్ (దీతృో త) అన ధాతేవునఽేండష వౄీ సతమదేలో లవషఠగ్యు భరొక అరథతున చతృయు.
అతునేంట్ా ఆమన లలుగు. అతున లలుగులు ఆమన నఽేండషయే సేంబవిేంచఽనఽ. కనఽక ఆమన
భశేందఽరడె.

270. వసఽదుః
సేందలనఽ రవెదేంచఽలడె

ఒేం వసఽదామ నభుః
వసఽ (=ధనభు) దదాతి ఇతి వసఽదుః – ధనభుతుచఽిలడె „వసఽదుః‟.
వసఽదర ధనదాలచి ధనామదర బయ విళేషతుః –ఇేందఽరడె, కుఫేయుడె వేంట్ిలర్కి దనభుతుచఽిలడె.
వెభయనమభయన ధనభు కతు, తైల
ి ోకమధతమభు కతు, ఏదయనా వౄీతులసఽతు కట్ాక్షభు వలో న
లభేంచఽనఽ. ధయభభు, అయథభు, కభభు, మోక్షభు – అతునమునఽ బకుోలట్ో దమతో ఆ వౄీధయుడె
రవెదేంచ్చనల.
వౄీ సతమదేలో లవషఠ – ఎవరెైనా ఏభయనా ఎవర్కెైనా ఇచ్చినుడె బగవేంతేతు దాతితాభు ఆ
కయమభులో రకవృేంచఽనఽ. అననదానభు, వసో ద
ి ానభు, జాఞనదానభు వేంట్ి ుణమకయమభులనఽ
చేములయు వౄీభవేవిషేువునఽ ూజిేంచ్చనలరే మగుదఽయు.

271. వసఽుః
జాఞనఽల ైనలయు కేంక్షషేంచఽ సేంద లసఽదేవుడే.
29వ ళలోకభు - 4 వ ేజీ

వౄీ విషే
ు సహసరనాభ వెతో తరభు - వివయణ

ఒేం వసల నభుః
ఈ నాభభు భూడెభయయులు – 105, 271, 701వ నాభభులుగ్ చఫడషనద.
12వ ళలోకభు. 105వ నాభభు – వసఽుః – వసఽుః వసఽభనా సతముః సభయతాభ సమిభతుః సభుః
29వ ళలోకభు. 271వ నాభభు – వసఽుః – సఽబుజో దఽయధరో లగ్మభ భశేందరర వసఽదర వసఽుః
74వ ళలోకభు. 701వ నాభభు – వసఽుః – వసఽరదర లసఽదేలో వసఽుః వసఽభనా హవిుః
భశేందర, వసఽద, వసఽ – ఈ నాభభులు ఐశాయమభునఽ సఽోతిేంచఽ సేందయబభులో చఫడషనవి.
అతునేంట్ికేంట్ె ఉతో భమైన సేంద లైకుేంఠతృరో, వౄీవిషేువేల భాగమభు. బకుోలకు ఆమన
కొేంగుఫేంగ్యభు.
లసఽదేవసుయామితి స భవేతాభ సఽదఽయో బుః – సయాభునఽ లసఽదేవుడే అతు తయౌము భవేతేభలు
అయుదఽ. లసఽదేవుడే యమైశాయమభు. అద వెధేంచఽ భయయు భునఽ లసఽదేవుడే.
„వసఽ‟ నాభభునకు చఫడషన ఇతయ భావభులు.
- బకుోల హిదమభున వవేంచఽలడె.
- క్షీయవెగయ తులవ.
- వసఽవులేందఽ తృవకుడె.
- అేంతర్క్షభున వవేంచఽలడె.
- అతేమతో భభగు ధనభు.
- భయమతో అేంతనఽ కలవనలడె.

„నైకయౄుః‟తో తృరయేంబభయేమ తయులతి నాభభులు కొతునేంట్ితు వౄీలసఽదేవుతు విశాయౄ సఽోతిగ్
వౄీబట్టటలు వరముకర్ేంచాయు.
వివిధ ురణభులలో విశాయౄ వయున ఉననద. లట్ితు డా. కరీవి తృయథ వెయధగ్యు తభ „వౄీ కెైవలమ
వెయధ‟లో ఉదాహర్ేంచాయు.
1) వౄీభదాబగవతభు – ఫరహభదేవుడె నాయదఽతుకి చన వౄీభవేవిషేుయౄభు.
2) విషేుధరోభతో య ురణభు – భయయుేండేముడె వర్ుేంచ్చనద. నాయదఽడె దర్శేంచ్చన విశాయౄభు.
3) బగవదీు త – 11వ అధామమభు – అయుునఽడె దర్శేంచ్చన వౄీకిషు యౄభు.
4) లదభులలోతు ుయుష సాకో భు.

29వ ళలోకభు - 5 వ ేజీ

వౄీ విషే
ు సహసరనాభ వెతో తరభు - వివయణ

వౄీభదాబగవతభు – నాయదఽనకు ఫరహభదేవుడె వౄీభవేవిషే
ు వుయొకు విశాయౄభునఽ వర్ుేంచ్చన విధభు.
లచాేం వశనయుభఖ్ేం క్షేతరేం దేందవెేం సో ధాతవుః
హవమ కలమభితానాననాేం జివేా సయా యససమ చ
..... .........
సభితీ విచకీమే విషాఙ్ వెశనానశన ఉభౌ
మదవిదామ చ విదామచ ుయుష సా
ో బమయశీముః
మవెభదేండేం విరడ్ జజేఞ బూతేేందరమ గుణాతభకుః
తద్ దరవమభతమగ్ద్ విశాేం గ్ోభుః సాయమయల తన్
ఆ విశాయౄునకు బూలోకభు కట్ిరదేశభు. ఊయధ ేలోకభులు శరమయభు ైభాగభు. అధర లోకభులు
కిీేందభాగభులు. అగ్్నయే భుఖ్భు. (లకుు భుఖ్భు). లమువు ళాస. రతిరేంఫవళ్ైళ కనఽరెలు.
చ్చయునవుా భవేభయమ. కలభు ఆమన గభనభు. హిదమభు అవమకో భు. యుదఽరడె అహేంకయభు.
భనఽషేమలు ఆ విరట్ సాయౄుతు తులసభు. .... ....
అేంతే కదఽ నాయదా!
తూలకేంధయునకు, తూకు నాకు సనతేు
భయయ భుఖ్మ సఽత సభయజభునకు
ధయభ సతాఫుదధ తతో ేభులకు తూశా
రతభ వినఽభు యభమన
ై నలవు.
నయ సఽరసఽయ తి నాగ కుేంజయ భిగ, గేంధయా మక్ష రక్షస భశీజ
వదధ విదామధయ జీభూత చాయణ గీహ తాయకురో గణ విహేంగ
బూత తట్ిదాసఽ ుేంజేంఫులునఽ, తూవు భుకుేంట్ిమునఽ, భవేభునఽలు, ననఽ
సయౌల నబసథ ల చయభులు ముదల న
ై వివిధ జీవులతోడష విశామలో
విషే
ు భూర్ో భమభు ుతర! లయేల ఫరవేభేండ
భతతు జేనలోన నడగ్్ముేండె
ఫుదధ నయుగరదఽ; బూతబవదబవమ
లోకమలో విషే
ు లోన ముేండె.

విషే
ు ధరోభతో య ురణభు – నాయదఽడె చావన విశాయౄభు. భయయుేండేముడె వజుర నకు వర్ుేంచ్చనద.
స దదయశ తదా విషే
ు ేం విశాయౄ ధయేం హర్మ్
ముకో ేం వరెు ుః్ వుకరఖ్మె్ ుః ఼తయకో వతావతుఃై
...... .......
29వ ళలోకభు - 6 వ ేజీ

వౄీ విషే
ు సహసరనాభ వెతో తరభు - వివయణ

తల
ైి ోకమేంచ తథాకయే సకలేం భుతుసతో భుః
దేవ దానవ గేంధయా స మక్షోయగ యక్షవెమ్
దీాతృేంభోతుధలోకెైశి తృతాల శ
ై ి సేంముతమ్
జగతుభగీేం దేవసమ దేహసథ ేం దిషట లనఽభతుుః
స దివటే యభేం యౄేం భీతో హిషట శి వివభతుః
తృద తృదయోసో సమ వృయవె వెవుీలోచనుః
ఆ నాయదఽడె అుడేంతట్ విశాయౄ ధయుడెనఽ, విషే
ు వునఽ అగు వౄీహర్తు దర్శేంచనఽ. అతడె కొుకుచోట్ ఇవి
ఇట్ిటవి అతు తురేువృేంచ నలవిగ్తు ఫహృవయు భులు ధర్ేంచ్చముేండనఽ. ఫహృవిధభులుగ్ రకవృేంచఽచఽేండనఽ.
నానావిధ తృరణుల ఫహృభుఖ్భులనఽ, ఫరహభ శేంకయ యుదర మభ వయుణ కుఫేరగ్్న లము తుయిత గీహ నక్షతర
వసఽ యుదారదతమ భయుద్ బిగాేంగ్్యుః వెధామऽవృా దైతమ నాగ గేంధయా సయా యక్షుః తి ననగ మక్ష ళచ భనఽషమ
హమ నాగ గజాశా భిగ క్షష ఖ్డు భిగ లమఘ్ర వేంవేద తృరణడ విళేషభుల భుఖ్భులనఽ దాయౌిముేండనఽ.
అతతు భుఖ్భులు వేందలు లలుగ్ కనఫడెచఽేండనఽ. రౌదరయౄుడగు అతతు రౌదర భుఖ్భులేందఽ అతతుచే
మిరేంగఫడెచఽనన అనక తృరణడ సేంఘ్భులనఽ, అగునలనఽ కడ నాయదఽడె చాచనఽ. అతతు వెతభమ
భుఖ్భులనఽేండష లయౌకి వచఽిచఽనన అనక రజలునఽ, వివిధ లహనభులునఽ ఆ నాయదఽనకు కనఫడనఽ. నానా
భుదార సభతుాతభులునఽ, నానా భాేండభు (వసఽోవు)లతో నానాముధభులతో కడషన హసో భులునఽ
లలకొలదగ్ అతతుకి కనఫడనఽ. ఆ భుతు సమక్ష నాగ యక్షోగణభులతోనఽ, దీా సభుదారదఽలతోనఽ, తృతాఱాద
లోకభులతోనఽ కడషనదయ సభగీభయన దాతుతు ఆ బగలనఽతు దేహభునేందఽ – దేహభుగ్న ముననదాతుతు
– చాచనఽ.

వౄీభదబగవదీు త – 11వ అధామమభు – విశాయౄ సేందయశన యోగభు.
9 నఽేండష 25వ ళలోకభు వయకు అయుునఽడె దర్శేంచ్చన వౄీకిషే
ు తు విశాయౄ వయు నభు.
సఞ్ు మ ఉలచ|
ఏవభుకోే తతో రజనభవేయోగ్ేశారో హర్ుః|
దయశమయభయస తృరథమ యభేం యౄమశ
ై ాయమ్|| 11-9 ||
అనకవకో న
ర మన భనకదఽబతదయశనమ్|
అనకదలమబయణేం దలమనకరదమతాముధమ్|| 11-10 ||
దవమభయలయమభఫయధయేం దవమగనాధనఽలేనమ్|
సరాశియమభమేం దేవభననో ేం విశాతోభుఖ్మ్|| 11-11 ||
దవి సాయమసహసరసమ బలదఽమగదఽతిథ తా|
మద భాుః సదివౄ వె వెమదాబససో సమ భవేతభనుః|| 11-12 ||
29వ ళలోకభు - 7 వ ేజీ

వౄీ విషే
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తతక
ైి సథ ేం జగతుితునేం రవిబకో భనకధా|
అశమదేు వదేవసమ శరమరే తృణడ వసో దా|| 11-13 ||
తతుః స విసభమయవివతట హిషట రోభయ ధనఞ్ు ముః|
రణభమ వృయవె దేవేం కితాఞ్ు యౌయభాషత|| 11-14 ||
సేంజముడె యౌకెనఽ – ఒ రజా! భవేయోగ్ేశాయుడెనఽ, తృభులనఽ హర్ేంచఽలడెనఽ ఐన బగలనఽడె ఈ
విధభుగ్ యౌకి, అనేంతయభు షడెుణైశాయమ సేంననమైన తన యభ దవమసాయౄభునఽ అయుునఽనకు చానఽ.
అయుునఽడె చాచ్చన ఆ యమేశాయుతు విరట్ (విశా) యౄభునేందయౌ భుఖ్భులు అనేంతభులు – నతరభులు
అసేంఖ్యమకభులు. అేందయౌ దిశమభులు అదఽబతభుల ైనవి. ఆ యౄభు అనక దలమబయణ ళలభతభు. ఆ
యమేశాయుడె కుు దలమసో భ
ి ులనఽ చేట్ిటముేండనఽ. దవమభులగు భయలలనఽ, వసో భ
ి ులనఽ
ధర్ేంచ్చముేండనఽ. ఆ దవమశరమయభునఽేండష దవమచేందన ర్భళ్భులు దశదశల గుఫాళేంచఽచఽేండనఽ. ఆ
యౄభు సరాశియమకయభు, అనేంతభు, సయాతోభుఖ్భు, ఆకశభున లలకొలద సాయుమలు కుుభభడషగ్
ఉదయేంచ్చనచో వచఽి కేంతి ుేంజభులునఽ ఆ విరట్-యౄ తేజసఽునకు వెట్ి రవు.
ఆ సభమభున అయుునఽడె ఆ దేలద దేవుతు శరమయభనేందఽ అసేంఖ్యమకభుల ైన వివిధ ఫరవేభేండభులనఽ
లరేాయుగ్ కేచ ోట్ కేేందీరకితమై ముననట్ట
ో చాచనఽ. అదఽబతమైన ఆ యభయతేభతు విశాయౄభునఽ చాచ్చ
అయుునఽడె ఆశియమ చకితేడై ులకిత గ్తేరడయెమనఽ. తేజోభమమైన ఆ విశా (విరట్) యౄభునకు బకిో శీదధలతో
వెవటేంగ రణాభభు లయచర్ేంచనఽ. తదనేంతయభు చేతేలు జోడషేంచ్చ యట్ట
ో యౌకెనఽ.
అయుున ఉలచ|
ళమమి దేలేంసో వ దేవ దేశ సరాేంసో థా బూతవిళేషసఙ్ఘాన్|
ఫరవేభణమీశేం కభలయసనసథ -భిఴ఼ేంశి సరానఽయగ్ేంశి దలమన్|| 11-15 ||
అనకఫాహౄదయవకో న
ర తరేం ళమమి తాాేం సయాతోऽననో యౄమ్|
నానో ేం న భధమేం న ునసో లదేం ళమమి విళేాశాయ విశాయౄ|| 11-16 ||
కిరట్
మ న
ి ేం గదనేం చకిీణేం చ తేజోరవృేం సయాతో దీభనో
ో
మ్|
ళమమి తాాేం దఽర్నరమక్షమేం సభనాోద్ దీతృో నలయయుదఽమతిభరమమ
ే మ్|| 11-17 ||
తాభక్షయేం యభేం లదతవమేం తాభసమ విశాసమ యేం తుధానమ్|
తాభవమముః ళశాతధయభగ్ోతృో సనాతనసో ేేం ుయువత భతో మే|| 11-18 ||
అనాదభధామనో భననో వీయమ-భననో ఫాహృేం శవృసాయమనతరమ్|
ళమమి తాాేం దీోహృతాశవకో ేంర సాతేజవె విశామిదేం తనో మ్|| 11-19 ||
దామలిథలోమర్దభనో యేం శ లమో ేం తాయెక
ై న
ే దశశి సరాుః|
29వ ళలోకభు - 8 వ ేజీ
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దివటేదఽబతేం యౄభుగీేం తలదేం లోకతరమేం రవమథతేం భవేతభన్|| 11-20 ||
అమీ శ తాాేం సఽయసఙ్ఘా విశతుో కేచ్చదీబతాుః తృరఞ్ు లయో గిణతుో |
సావ఼ో తేమకోే భహర్ివద
 ధ సఙ్ఘాుః సఽోవతుో తాాేం సఽోతిభుః ుషులయభుః|| 11-21 ||
యుదారదతామ వసలో యే చ వెధామ విళేాऽవృానౌ భయుతళలిషభతృశి|
గనధ యామక్షాసఽయవదధసఙ్ఘా వీక్షనో తాాేం వివభతాళ్ిై వ సరేా|| 11-22 ||
యౄేం భహతేో ఫహృవకో న
ర తరేం భవేఫాహో ఫహృఫాహౄయుతృదమ్|
ఫహౄదయేం ఫహృదేంవటరకరలేం దివటే లోకుః రవమథతాసో థాహమ్|| 11-23 ||
నబుఃసిశేం దీోభనకవయు ేం లమతాోననేం దీోవిళలనతరమ్|
దివటే శ తాాేం రవమథతానో రతాభ ధితిేం న వినాుమి శభేం చ వివతు || 11-24 ||
దేంవటరకరలయతు చ తే భుఖ్యతు దిఴే్ట వ కలయనలసతునభాతు|
దళల న జాన న లభే చ శయభ రవద
఼ దేలశ జగతునలస|| 11-25 ||
అయుునఽడె యౌకెనఽ – ఒ దేలద దేల! తూ విరట్-యౄభునేందఽ సకల దేవతలనఽ, నానావిధ తృరణడకరట్ితు,
కభలయసనఽడైన ఫరహభనఽ, భవేదేవుడైన శేంకయుతు, సభసో ఋషేలనఽ, దవమసయభులనఽ చాచఽచఽనాననఽ. ఒ
విళేాశాయ! విశాయౄ! తూ ఫాహృవులు, ఉదయభులు, భుఖ్భులు, నతరభులు అసేంఖ్యమకభులు. తూ అనేంత
యౄభు సయాతోభుఖ్భుగ విలవలో ుచఽననద. తూవు ఆదభధామేంత యశతేడవు. భహతాూయు మైన తూ
దవమయౄభునకు ఆదభధామేంతభులనఽ తయౌవకొనలేకునాననఽ. శ వివతు ! కిరమట్భునఽ, గదనఽ, చకీభునఽ ధర్ేంచ్చ,
అేంతట్నఽ తేజుఃుేంజభులనఽ వియజిభుభచఽనన తునఽన దర్శేంచఽచఽనాననఽ. రజాయౌతాగ్్నవల నఽ, జోమతియభముడైన
సాయుమతువల నఽ లలుగ్ొేందఽచఽనన తూ అరమేమ యౄభు దఽర్నరమక్షమమైముననద.
యభ అక్షయ సాయౄుడలైన యఫరహభయభయతభవు తూల; కనఽక అేందర్కితు తయౌవకొనదగ్్న లడవు. ఈ
జగతే
ో నకు తూల యభయశీముడవు. సనాతన ధయభ యక్షకుడవు. తూవు అవమముడవు, సనాతన ుయుషేడవు అతు
నా విళాసభు. ఆదభధామేంతయశతేడవు, అర్మిత శకిోళయౌవి, అసేంఖ్యమకభుల ైన బుజభులు కలలడవు.
సాయమచేందఽరలు తూ నతరభులు. అగ్్నవల తూ భుఖ్భు రజార్లో ుచఽననద. తూ తేజసఽుతో ఈ జగతే
ో నఽ
సేంతో మునయుిచఽనానవు. అట్ిట తునఽన ననఽ చాచఽచఽనాననఽ. ఒ భవేతాభ! దవినఽేండష బువి వయకు గల
అేంతర్క్షభు నేందేంతట్నఽ అతున దశలనఽ తూల ర్ూయుుడలై మునానవు. అదఽబతమైన తూ బమేంకయ
యౄభునఽ చాచ్చ భులోోకభులునఽ గడగడలయడెచఽననవి.
ఇదగ్ో! ఆ దేవతల లో యునఽ తూలో రలవృేంచఽచఽనానయు. కొేందయు బమడషనలరెై అేంజయౌ ఘ్ట్ిేంచ్చ, తూ
నాభగుణభులనఽ కీరో ్ేంచఽచఽనానయు. భహయుిలునఽ, వదధ ఽలునఽ సావో వచనభులతోడనఽ, ఉతో మోతో భ
వెతో తరభులతోడనఽ తునఽన రసో ఽతిేంచఽచఽనానయు. ఏకదశ యుదఽరలునఽ, దాాదళదతేమలునఽ, అషట వసఽవులునఽ,
వెధఽమలునఽ, విళేాదేవతలునఽ, అవృాతూకుభయయులునఽ, భయుదు ణభులునఽ, తయులునఽ, అట్లో
29వ ళలోకభు - 9 వ ేజీ
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గేంధయామక్షాసఽయవదధ సభుదామభులునఽ సేంబరభయశియమభులతో తునన దర్శేంచఽచఽనానయు. శె భవేఫాహో !
అసేంఖ్యమకభుల ైన వకో రభులనఽ, నతరభులనఽ, చేతేలనఽ, ఊయువు (తొడ)లనఽ, తృదభులనఽ, ఉదయభులనఽ,
కరయలనఽ కయౌగ్్న మికిుయౌ బమేంకయమైన తూ యౄభునఽ చాచ్చ అేందయునఽ బమకేంతేలగుచఽనానయు. ననఽ
కడ బమభుతో వణడకితృత వుచఽనాననఽ.
ఏలనన ఒ వివతు ! తూ యౄభు అేంతర్క్షభునఽ తాకుచఽననద. అద అనక వయు భులతో దేదీమభయనమై
లలుగుచఽననద. కేంతేలనఽ వియజిభుభ విళల నతరభులతో, విసో ర్ేంచ్చన భుఖ్భులతో అదఽబతభుగ్
ుచఽననద. అట్ిట తూ యౄభునఽ చాచ్చన నా భనసఽు తతో యడెచఽననద. అేందఽవలన నా ధయ
ై మభు సడయౌనద.
ళేంతి దాయమైనద. ఒ జగతునలవె! కరళ్ దేంషట ల
ర తో (బమేంకయమైన కరయలతో) ుచఽనన తూ భుఖ్భులు
రళ్మయగ్్న జాాలలవల భీతిగ్ొలుచఽననవి. లట్ితు చాచ్చన నాకు దకుు తోచకుననద. నభభద (ళేంతి)
వూనమమైనద. ఒ దేలశ! రసనఽనడవు కభుభ.
వౄీ భదబగవదీు తలోతు చ్చవర్ భూడె ళలోకభులు (18-76, 77, 78)
రజనుేంసభితమ సేంసభితమ సేంలద మిభభదఽబతమ్|
కేశలయుునయోుః ుణమేం హివమమి చ భుహృయుభహృుః|| 18-76 ||
తచి సేంసభితమ సేంసభితమ యౄభతమదఽబతేం హరేుః|
విసభయో మే భవేన్ రజనహ ివమమి చ ునుః ునుః|| 18-77 ||
మతర యోగ్ేశాయుః కివతు మతర తృరోథ ధనఽయధ యుః|
తతర వౄీరా్ జయో బూతియుధుల తూతియభతియభభ|| 18-78 ||
ఒ రజా! (ధితరవటర!) వౄీకిషు బగలనఽనకు, అయుునఽనకు భధమ జర్గ్్న గ్ోమమైన ఈ సేంలదభు ుణమరదమైనద.
అతమదఽబతమైన ఈ సేంలదభునఽ అనఽక్షణభు దే దే సభర్ేంచఽచఽ ననఽ తుయేంతయభు ఆనేందభున
ఒలలయడెచఽనాననఽ. ఒ రజా! అతమేంత విలక్షణభు, యభయదఽబతభు, అూయాభు ఐన ఆ వౄీహర్ యౄభునఽ
దే దే సభర్ేంచఽచఽ, ననఽ తృొ ేందఽచఽనన సేంబరభయశియమభులకు అవధయే లేదఽ. తత్రభావభున భయల భయల
హరోిలయోసభుతో ులకిత గ్తేరడ నగుచఽనాననఽ. ఒ రజా! యోగ్ేశాయుడైన వౄీకిషు బగలనఽడెనఽ, గ్ేండీవ
ధనఽరధర్యెైన అయుునఽడెనఽ ఉేండెచోట్ సేందలునఽ, సయా విజమభులునఽ, సకల ైశాయమభులునఽ, సఽవథ యమైన
తూతిమునఽ ఉేండెనఽ – అతు నా తువృితాభతృరమభు
(బగవదీు త ళలోకభులు తలుగు వికీవెత ర్సు నఽేండష క఼ చేమఫడషనవి. తలుగు తాతయమభులు వౄీ జమదమయల్
గ్ోమేందక గ్ర్ “వౄీ భదబగవదీు త – తతా విలచతూ లమఖ్మ” నఽేండష తీసఽకొనఫడషనవి. ఆేంధారనఽలదభు డా. ఎమ్.
కిషు భయచాయమలు, డా. గ్ోయౌ లేంకట్రభమమ)
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272. నైకయౄుః
అనక యౄభులలో లలము విశాయౄుడె.

ఒేం నక
ై యౄతృమ నభుః
న ఏకతు యౄతృణడ మసమ సుః నక
ై యౄుః – అనక యౄభులు ధర్ేంచేలడె నైకయౄుడె.
మసుదా ఫహృయౄశి నక
ై యౄ సుకీరో త
్ ుః
తతో జున జాఞనయోగమేం యౄేం మసమ విళేషతుః
నైకయౄ సుభుదు షటుః సయా రతమమ గ్ోచయుః
బకుోలు ఏ విధేంగ్ చాడాలనఽకుేంట్ల లర్కి ఆ విధేంగ్ యమేశాయుడె దయశనమివెోడె. అేంట్ల తానఽ
కేయౄేంలో ఉేండకుేండా బకుోల ఇవటనఽవెయభు యౄభునఽ ధర్సో ా ఉేంట్ాడె.
అతునయౄులు తూ యౄమన
ై లడె
ఆదభధామేంతభులు లేక అలయులడె – భాగవతభు. గజేేందరమోక్షభు
అనకవకో న
ర మనమ్ అనకదఽబతదయశనమ్ – గ్మత 11.10
సరాశియమభమేం దేవభననో ేం విశాతోభుఖ్మ్ – గ్మత 11.11
అనకఫాహౄదయవకో న
ర తరేం ళమమి తాాేం సయాతోऽననో యౄమ్ – గ్మత 11.16
వౄీ చ్చనభమయనేంద చన రభయణభు –
జలమ్ విషే
ు ుః సథ లమ్ విషే
ు ుః విషే
ు రకశమ్ ఉచమతే
వెథవయమ్ జేంగభమ్ విషే
ు ుః సయామ్ విషే
ు భమమ్ జగత్
వౄీ రధాకిషు ళవో ి – బగవేంతేడె అబమవయదాత. అేందర్కీ అబమభుయౌచేి చేయ ఆమనద. కొేండలేంత
వయభులు కుీభభర్ేంచఽలడె కరనట్ిరముడె. భర్ అేందర్కీ అేందఽఫాట్టలో ఉేండేలడె ఉేండేలడె
అతునచోట్ో ా, అతున యౄతృలలో లలవ ఉేండడేం సహజమే గదా!
విశాభేందయౌ సభసో యౄభులలో ఆమన దవమభేంగళ్ సాయౄభునఽ దర్శేంచఽలడే జాఞతుమునఽ,
యోగ్్మునఽ అగునఽ.

273. ఫిహదా
ర ుః
భవేదఽబతమైన దు యౄభు గలలడె.
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ఒేం ఫిహదా
ర తృమ నభుః
బగలనఽడె వౄీవరహభూర్ోయెై తృతాఱాేంతయు తయెైన బూమితు సభుదధ ర్ేంచ్చనాడె. వౄీనాయవేంహృడై
శయణమకవృుతు చీయౌి చేండాడనఽ. వౄీతిరవికీభుడై ఫరవేభేండాేంత సేంవర్ధయెైనాడె. అతునేంట్ా ఆమన
యౄభు భవేదఽబతభు. అరమేమభు.
ుయుష సాకో భులో – అతమ తిషఠ త్ దళేంగులమ్ – జగతే
ో కేంట్ె దేంతలు దు దైనలడె – అతు
చఫడషనద.
అనకఫాహౄదయవకో న
ర తరేం ళమమి తాాేం సయాతోऽననో యౄమ్
నాేంతేం న భధమేం న ునసో లదేం ళమమి విళేాశాయ విశాయౄ – గ్మత 11.16
ఒ విళేాశాయ! విశాయౄ! తూ ఫాహృవులు, ఉదయభులు, భుఖ్భులు, నతరభులు అసేంఖ్యమకభులు. తూ
అనేంత యౄభు సయాతోభుఖ్భుగ విలవలో ుచఽననద. తూవు ఆదభధామేంత యశతేడవు.
భహతాూయు మైన తూ దవమయౄభునకు ఆదభధామేంతభులనఽ తయౌవకొనలేకునాననఽ.
దామల ిథలోమ ర్దభేంతయేం శ లమో ేం తాయెక
ై ేన దశశి సరాుః
దివటయదఽబతమ్ యౄభుగీమ్ తలదేం లోకతరమమ్ రవమథతమ్ భవేతభన్ – గ్మత 11.20
ఒ భవేతాభ! బూభయమకళలు అేంతా తూల ర్ూయుుడలై ఉనానవు. అదఽబతమైన తూ బమేంకయ యౄతృతున
చాచ్చ భులోోకలు గడగడలయడెచఽనానయ.
వెభయనమమైన చక్షుర్ేందమ
ర భులతో బగవేంతేతు ఫిహదా
ర భునఽ చాచఽట్, ఊశేంచఽట్ అవెధమభు.
కతు ఆ ఫిహదా
ర ుతు అనేంతైశాయమ శకిో వెభయధయభులనఽ, ఆమన సయాలమతాభునఽ భనభు
ధామతుేంచ్చన యెడల ఇేందరమ గ్ోచయభగు రేంచభుయొకు అలతాభు అవగ్హనమగునఽ. ఈ సాల
ఫేంధభులనఽ అధగమిేంచ వెధమభగునఽ.
బకిో తులదన – మే 2002 –
వౄీ ఉ.ల. వౄీభయన్ యేంగరభయనఽజాచాయమ వెామి యచన “వౄీ విషే
ు ురణభు” నఽేండష.
వెామి వరహయౄతృతున ధర్ేంచ్చ బూసభుదధ యణాతుకెై సభుదమమిేంచాడె. వెామి ఘ్ుయుాయ ధాతు చేసో ఽేంట్ల వెభలద
కభతూమ సాయేం వితుసో ఽననద.
తతుః సభుక్షషమ ధరుః సాదేంషట మ
ర య
భవేవరహుః సఽపట్ దభలోచనుః
యవెతలయ దఽతల తర సతునబుః
29వ ళలోకభు - 12 వ ేజీ
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సభుతిథ తో తూల ఇలచల భవేన్
వెామి తన కరయలతో తృతాఱాేంతయు త అయన బూమితు ైకి సభుదధ ర్ేంచాడట్. విళలేంగ్ వికవేంచ్చన దాభలయో
ఉనన నతారలతో భవేవరహయౄ అయన వెామి, బూమితు ైకెతో ేత నలో తు కలువవేంట్ి దేహచాామ కయౌగ్్ క
భవే వితూలగ్్ర్లయ ైకి లేచ్చనాడట్.
ైకి లేసో ా తన భుఖ్ేంనఽేండష ఆవియబవిేంచ్చన లమువులతో జలయలనఽ ైకి చ్చభుభత ఉేంట్ల, భుఖ్ లము
సభుతిథ తమైన జలేం ైనఽనన జనలోక లసఽలై డషేందట్. ై లోకలలో ఈ సతునలళతున వెనేందేంగ్
దర్శసఽోనన సనకసనేందనాద భహయుిల వెాభావిక ర్ూర్తేల ైన లర్తు యభ తృవనఽలుగ్ చేవేందట్ ఆ
జలేం. వెామియొకు కయౌగ్్ట్టల తాకిడషకి లోతైన యేంధారలు బూమి ైభాగేం నేండష యవెతలేం వయక ఏయడగ్, ఆ
యేంధారలలోతుకి జలేం ధాతు చేసో ా లగేంగ్ రలవృేంచవెగ్్ేందట్. ఇక వెామియొకు తుుఃళాస లమువులు
వదధజనఽలునన దకుులలైున నలులైులయ రసర్ేంచవెగ్య. ఇలయ ైకి లేసో ా, కువెర్ తన జలయయు ుమైన
శరమరతున ఇట్ృ అట్ృ లగేంగ్ విదయౌేంచగ్, గుహకతృలలో నలవులు ఏయయచఽకొనన భహయుిలు
సఽోతిేంచవెగ్యట్. జనాద లోకలోో ఉనన సనేందనాద భహయుిలు వౄీబూవరహవెామితు ఇలయ సఽోతిేంచాయు.
1740 కలు చ్చతరేం. వౄీవరహభూర్ో. వికీడ
 మ
ష య నఽేండష

జయేశారణాేం యమేశ! కేశవ!
రభో! గదా శేంఖ్ ధరవ చకీధిక్!
రసాతి నాశ వథ తి శతేరమశాయుః
తామేవ నానమత్ యభేం మతదమ్
తృదేషే లదాసో వ మూ దేంవటర
దనో షే మజాఞుః చ్చతమశి వకేో!ర
హృతాశ జివేావ తనాయువేణడ
దరబుః రభో మజఞ ుభయేంసో మేవ
ఈశాయులకు యమేశాయుడైన కేశల! రబూ! గదా-శేంఖ్ ధారమ!
ఖ్డు చకీలనఽ ధర్ేంచ్చనలడా! సభసో జగతే
ో యొకు ుట్టటక,
ఉతుకి, నాశనాలకు కయణమైన తూల యభ తృరమమైన
„యభద‟ వెథనాతువి. తూ తృదాలోో లదాలునానయ. తూ
కరయలేమూసో ేంభాలు. తూ దేంతాలలో మజాఞలునానయ. తూ
భుఖ్మే హవియు ులమలనఽేంచే మజఞ సథలభు. హృతాశనఽడె (అగ్్న) తూ నాలుక. తూ రోభయలు దయబలు. కనఽక తూవు
ఇలయ మజఞ ుయుషేడల.
రతిరేంఫవళ్ైళ తూకనఽనలు. ఒ భవేతాభ! తూ వృయసఽు సభవెోతుకీ ఆశీమమైన రణవభు. సభసో లైదక సాకోలు తూ
వృయసఽు ైనఽనన జడలు. తూ భుకుు సభసో హవియు ులమలు. తూ తేేండభు „సిక్‟ అన హవిుఃరక్షేణ వెధనేం. తూ
నాదభు నాదసాయభు. తూ శరమయభు తృరగాేంశభు. తూ సేంధఽలు సభసో మయగభులు. ధయభకయమభులు తూ
శీవణేందరమభులు. ఒ సనాతన సాయౄుడా! రసనఽనడవు కభుభ!
29వ ళలోకభు - 13 వ ేజీ

వౄీ విషే
ు సహసరనాభ వెతో తరభు - వివయణ

దభయకీనో బువమ్ బవనో మ్
ఆదవథ తేం చాక్షయ విశాభూరేో !
విశాసమ విదభుః యమశ
ై ారోవ
రవద
఼ నాథర వ రవయసమ!

274. వృవిషట ుః
- కియణభుల సాయౄభున లమేంచ్చముననలడె.
- మజఞ వువునేందఽ ఆవశేంచ్చముననలడె.

ఒేం వృవివటమ నభుః
„వృ‟ అనఽ దభునకు రెేండె అయథభులుననవి – కియణభులు, జేంతేవులు.
సాయుమడె, చేందఽరడె, అగ్్న వేంట్ిలతు కియణభుల యౄభులలో అేంతట్ లమేంచ్చనలడె. ఆమన
లలుగు, జాఞనభు.
వౄీ బట్టటల లమఖ్మ – వృముః - యశభముః, తాన్ సేంరవిషట ుః, లమో లన్ ఇతి వృవిషట ుః – కియణభులమేందఽ
లమేంచ్చముననలడె వృవిషేటడె. ఇేందఽకు రభయణభుగ్ మయసు భుతు తుయుకో భున చనద –
వృయో యశభముః ఉచమేంతే, తై ఆవిషట ుః
వౄ బట్టటల లమఖ్యమనభునఽ సేంగీహభుగ్ క యచయత (ేయు తయౌమదఽ) „తుయుకిో‟ అనఽ గీేంథభులో
తృొ ేందఽయచ్చనాయు. అేందఽలో చఫడషన అయథభు –
వృయో యశభముః తృత ర కో లమో తేషా వయో నాత్
వృవిషట సుభయఖ్యమతుః సారేమను యగ్నయద యౄవత్
వృవిఴేటతి మచాిసమ ఼తేం రోభ చ మదబలత్
తేనా విషట ేం మతిుేంచ్చత్ వృవిషట ేం శ తతుమితమ్ - భవేభాయతభు – ళేంతియాభు 343.41
(చి) ఫేంగ్యు వయుభులో ఉేండే ఇతతు రోభభులకు వృవిషట భులతు ేయు. అట్ిట శరమయభుతో
సభసో భునఽ లమేంచ్చముననేందఽన ఇతతుతు „వృవిషేటడె‟ అేందఽయు.
ఉదర మగ యాభులో ఇలయ చఫడషనద – రోభ కేషే చ తథా సాయమవేావ భరమచముః –
సాయమకియణభుల వల శరమయభున రతి రోభ యేంధరభున రలవృేంచఽలడె వృవిషేటడె.
వౄీ యౌేంగ్మత సార్ తభ అభయకరశ లమఖ్యమనభులో ఇలయ చతృయు – వృషే వుషే జనషే వివతట
లమో ఇతి వృవిషట ుః – అతున జేంతేవులు, భనఽషేమలేందఽ లమేంచ్చనలడె వృవిషేటడె.
29వ ళలోకభు - 14 వ ేజీ

వౄీ విషే
ు సహసరనాభ వెతో తరభు - వివయణ

వౄీ కెైవలమవెయధ నఽేండష - మజోఞ లై విషే
ు ుః శవుః వృ యమజఞ ఏవ శషే రతితిషట తి – మజఞ మే విషేువు.
వువులు „వృ‟ అనఫడెనఽ. అేంట్ల వువులమేందఽ మజఞ భు అన యౄభుతో నారమణుడె
రలవృేంచ్చముేంట్ాడె. వౄీభవేవిషేువు తాన మజఞ యౄభున వువులమేందఽ రలవృేంచ్చ, మజఞ భులకు
సభగీత కయౌగ్్ేంచ్చ, లట్ితు పలవేంతభు చేసో ా లట్ి మజభయనఽలకు పలదానభు చేసో ఽనానడె.

275. రకశనుః
- తన (విశా) యౄభునఽ దర్శేంచఽ భాగమభునఽ తన బకుోలకు రవెదేంచఽలడె. (వౄీ బట్టటల లమఖ్మ).
- సభసో భునఽ రకవృేంజేములడె (వౄీ శేంకయుల లమఖ్మ)

ఒేం రకశనామ నభుః
దవమయౄేం దదిక్షుబముః తృరథదభోమ విళేషతుః
యౄేం రకశమతి ముః స రకశన ఈర్తుః
తన దవమయౄతృతున చాడగ్ోరే అయుునఽడె ముదల ైనలర్కి తన దవమ (విశా) యౄభునఽ రకవృేం
జేవనలడె (చానలడె) కనఽక „రకశనుః‟
న తే భయేం శకమవే దరషట ేేం అననవ
ై సాచక్షువ
దవమేం దదామి తే చక్షుుః శమ మే యోగమైశాయమ్ – గ్మత
అయుునా! చయభచక్షువులతో నా ఈ యౄభునఽ తూవు చాడజాలవు. కనఽక తూకు దవమదిఴటతు
రవెదేంచఽచఽనాననఽ. ఆ దవమదిఴటతో నా ఈశారమమ దవమ యోగశకిోతు (సాయౄభునఽ) చాడెభు.
రకశమతీతి రకశనుః – సరేావేం రకశన వౄలేం అసమ – బగవేంతేడె సభసో భునఽ రకవృేంజేమునఽ.
జోమతివభ తజోుయతిుః తభసుః యభుచమతే
జాఞనేం జేఞమేం జాఞనగభమేం హిద సయాసమ విఴఠ తమ్ – గ్మత 13.17
ఆ యఫరహభ అతున జోమతేలకునఽ జోమతి (యేం జోమతి). భయమయతీతేడెనఽ, జాఞన సాయౄుడెనఽ,
తయౌవకొనదగ్్నలడెనఽ, తతా జాఞనభు దాార తృరుమడెనఽ అతడే. సయా తృరణుల హిదమభుల
మేందఽ విళేషభుగ్ ఉేండెలడెనఽ అతడే.
మథా రకశమతేమకుః కితునేం లోకమిభేం యవిుః
క్షేతేంర క్షేతీర తథా కితునేం రకశమతి భాయత
అయుునా! కు సాయుమడే ఈ సభసో జగతే
ో నఽ రకవృతభు నయుిచఽననట్ట
ో , కే ఆతభ సయా
తృరణులమేందఽనఽ వథతమై లతునతునేంట్ితు రకవృేంజేముచఽననద (చైతనమవేంతేలుగ్ చేముచఽననద).
29వ ళలోకభు - 15 వ ేజీ

వౄీ విషే
ు సహసరనాభ వెతో తరభు - వివయణ

ధయభచకీభు యచయత – బగవేంతేడె రవెదేంచఽ లలుగ్ే ఆమననఽ తయౌవకొనఽట్కు ఉయోగడె
భయయు భు.
(1) వౄీ నయవేంహన్ కిషు భయచార్ ఆేంగో యచనకు ఇద తలుగు అనఽలదభు.
(2) బగవదీు త ళలోకభుల తాతయమభు గ్మతార్, గ్ోయఖ్ూర్స రచఽయణనఽేండష.

29వ ళలోకభు - 16 వ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో తరభు - విళయణ

ఒజవేో జోదమతిధయః రకసళసత్ాభ రత్ానః |
ఊదధ ః శవసాక్షరో భంతరఴచందారంవురసబశకయదమతిః || (30)

266. ఒజవేో జోదమతిధయః
రిూయుభగు ఒజశు (ఫఱభు), త్ేజశు (ఴతణరళుఱన ఒడుంచ ఴకూో), దమతి (కీరో ,ి కసంతి) కయౌగినలసడు.

ఒం ఒజవేో జోదమతిధరసమ నభః
ఄవెసధాయణ వెసభయధయం ఫఱ యోజః రచక్షత్ే
రసభి బళ వెసభయధయం త్ేజఴచ రిఠ్మత్ే
కీరో ర
ి సా దమతి రౌజాఱమం త్ాతు దత్ేో మశుదా
ఒజవేో జోదమతిధరోశయమక నాభ రకర
ీ ోత
ి ః
ఒజశు ఄనగస ఄవెసధాయణమైన ఫఱభు. త్ేజశు ఄనగస ఴతణరళుఱన ఒడుంచ ఴకూో. దమతి ఄనగస
ఈజాఱభగు కీరో ి. ఇ భూడు గుణభుఱన విళేవభుగస (ఄనంతభుగస) కయౌగిముననందన వౄీతులసశడు
ఒజవేో జోదమతిధయుడు.
వెసానే షఽఴకఴ
ే తళ రకర
ీ ో సయ జగత్రషఽవమనయజమత్ే చ
యక్షంవహ భీత్ాతు దిళల దరళంతి శరేా నభశమంతి చ వహదధశంఘ ః – బగళదగీ త 11.36
ఒ ఄంతరసమభు! కేఴలస! తూ నాభ గుణ రభాళభుఱన కీరో ంి చచ జగతణ
ో షరసాతిరేకభుత్ో,
ఄనరసగభుత్ో ఈతృ్ ంగి తృత ళుచననది. ఆది శభుచితభు. బమగీశో ఱ ైన రసక్షశఱు నఱుదికుకఱకు
తృసరితృత ళుచనానయు. వహదధగణభుఱ లసరెఱోయున రణభుఱుోచనానయు.
30ళ ళలోకభు - 1 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో తరభు - విళయణ

ఆకకడ బగళంతణతు ఒజశు, త్ేజశు, దమతి ళరిుతభుఱు. ఄట్లో విఴాయూత్ేజశు లేఱకొఱది శ఼యుమఱ
త్ేజశుకంట్ె ఄధికభు – ఄతు శంజముడు ధఽతరసవణాునకు త్ెయౌహనాడు. ఇ భూడు గుణభుఱు
లేయులేయుగస కూడ గీతఱో రవెో సవింఫడునవి.
ఫఱం ఫఱళత్ా చాషం కసభరసగ విళరిజతమ్ – ఫుదిధయుఫదిధభత్ాభవహభ త్ేజవేో జవహానాభషమ్
మదమదిాబూతి భతుతాం వౄీభద఼రిజతమేళ లస
తతో దేలసళగచఛ తాం భభ త్ేజో ఄంఴ శంబళమ్
విబూతి ముకో మైన, ఄనగస ఐఴాయమముకో భు, కసంతిముకో భు, ఴకూోముకో భు ఐన ళశోలేదెైనన నా
త్ేజశుయొకక ఄంఴభునండుయే కయౌగినదిగస త్ెయౌవహకొనభు.
వివా భామషభుదం కఽతునమేకసంళేన వహాత్ో జగత్ – ఇ శంూయు జగతణ
ో న నా యోగఴకూోయొకక కక
ఄంఴత్ోడనే ధరించచనానన.

277. రకసళసత్ాభ
రకసఴళంతభగు శాయూభు గఱలసడు. (భూయుుఱు కూడా ఄంగీకరించేట్ో లగస) గొగస రకసవృంచేలసడు.

ఒం రకసళసతభనే నభః
ఄంధడు ఄయన ధఽతరసవణాుడు (చ఼ు ఱేతులసడు, విలేకభు ఱేతులసడు) కూడా వౄీకఽవణుడు
యభ తణభడతు గురిోంచి తృసరరిధంచెన.
తామేళ ుండరీకసక్ష శయాశమ జగతః రబుః
తవెసభనేభ మ దళళేీవా రవెసదం కయుోభయహవహ – భవేభాయతభు. ఈదయ మగయాభు
ుండరీకసక్ష! శకఱ జగభుఱకున తూలే రబుళుళు. యక్షకుడళు. మ దళళేవ
ీ ా స! కనక తూళు నాై కయుణ
చ఼ళఱ న.
రకసఴ శాయూ అత్ాభ మశమ శః – రకసఴళంతభగు అతభ కయౌగినలసడు. గీతమంద బగళంతణతు ఈజాఱ
శాయూభు ఎనననచోట్ో కీరో ంి ఫడునది.
దివి శ఼యమ శషశరశమ బలేదమగదతిా త్ా (గీత 11.2) – త్ేజవేో జవహానాభషమ్ (గీత 10.36)
మదాదితమగతం త్ేజో జగదాబశమత్ేऽఖిఱమ్
మచచన్ భ
ు వహ మచాచగౌన తత్ేో జో విదిధభ భకమ్ – గీత 15.12
శభశో జగతణ
ో న రకసవృంజేము శ఼యుమతు త్ేజశున, ఄట్లఱనే చందరతు త్ేజశున, ఄగిన త్ేజశున
నాత్ేజవేుమతు యెరంగుభు.
30ళ ళలోకభు - 2 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో తరభు - విళయణ

ఄనాదిభధామనో భననో వీయమ భననో ఫాషృం ఴవృశ఼యమనేతమ్
ర
ళసమభు త్ాాం దగోషృత్ాఴళకో ంర శాత్ేజవెస విఴాభుదం తనో మ్ – గీత 11.19
అదిభధామంతయశితణడళు, ఄరిభుత ఴకూోళసయౌవి, ఄశంఖ్ మకభుఱ ైన బుజభుఱు కఱలసడళు.
శ఼యమచందరఱు తూ నేతరభుఱు. ఄగినళఱ తూ భుఖ్భు రజారిఱో ుచననది. తూ త్ేజశుత్ో ఇ జగతణ
ో న
శంతో భృనయుచచనానళు. ఄట్టా తునన నేన చ఼చచనానన.
నబఃశఽఴం దగోభనేకళయుం లసమత్ాోననం దగోవిళసఱనేతమ్
ర
దఽవసాా శి త్ాాం రళమథిత్ానో రసత్ాభ ధఽతిం న వినా్భు ఴభం చ వివతు – గీత 11.24
ఒ వివతు ! తూ యూభు ఄంతరిక్షభున త్ాకుచననది. ఄది ఄనేక ళయుభుఱత్ో దేదగమభ నమై
లెఱుగుచననది. కసంతణఱన వియజిభుభ విళసఱ నేతభ
ర ుఱత్ో, విశో రించిన భుఖ్భుఱత్ో ఄదబతభుగస
ుచననది. ఄట్టా తూ యూభున చ఼చిన నా భనశు తతో యడుచననది. ఄందళఱన నా ధెైయమభు
శడయౌనది. ళసంతి ద఼యమైనది.

278. రత్ానః
- (వౄీ ఴంకయుఱు) శ఼యుమతుళంట్ట యూభుఱత్ో జగతణ
ో న తహం (లేడు) చేములసడు.
- (వౄీ బట్లాఱు) తన ఈగీ యూభున జగతణ
ో న తహంజేము కసఱశాయూుడు.
- (వౄీ రసధాకఽవు ళసవహో )ి రలమ గినయెై జగతణ
ో న ఱమభృనయుచలసడు.

ఒం రత్ానామ నభః
రలమ గిన జవాఱఱళఱ రజాయౌంచ భుఖ్భుత్ో, కరసల దంవా ఱ
ు త్ో, ఱోకభుఱన కఫయంచట్కు
విజఽంభించిన కసఱశాయూుతు రత్ానడతు వౄీ బట్లాఱు కీరో ంి చాయు.
దంవసాుకరసఱ తు చ త్ే భుఖ్ తు దఽఴా ా్ ళ కసఱ నఱశతునభాతు
దిళల న జవనే న ఱభే చ ఴయభ రవద దేలేఴ జగతునలసశ – గీత 11.25
ఒ జగతునలసవెస! కరసల దంవా ఱ
ు త్ో (బమంకయమైన కోయఱత్ో) ుచనన తూ భుఖ్భుఱు రలమ గిన
జవాఱఱళఱ భీతిగొఱుచననవి. లసట్టతు చ఼చిన నాకు దికుక త్ోచకుననది. నెభభది (ళసంతి)
వూనమమైనది. ఒ దేలేఴ! రశననడళు కభుభ.
ఄభూ చ త్ాాం ధఽతరసవా శ
ు మ ుత్ారః శరేా శశైలసళతుతృసఱశఙఘ ః్
భీవత భ దయర ణః శ఼తుతరశోథావెౌ శవేశభదగయయ
ెై హ యోధభుఖ్ెమ్ ః – గీత 11.26
ళకసోణ
ర ి త్ే తాయభ ణా విఴతుో దంవసాుకరసఱ తు బమ నకసతు
30ళ ళలోకభు - 3 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో తరభు - విళయణ

కేచిదిాఱగసన దఴనానో రవ
ే ణ శన్ ఽఴమనేో చ఼రిుత్య
ెై ుతో భ ఙః్ీ – గీత 11.27
మథా నదగనాం ఫషలోऽభుఫలేగసః శభుదరమల
ే సభిభుఖ్ దరళతుో
తథా తలసభూ నయఱోకవీరస విఴతుో ళకసోరణమభివిజాఱతుో – గీత 11.28
మథా రదగోం జాఱనం తఙగీ విఴతుో నాళసమ శభఽదధ లేగసః
తథెళ
ై నాళసమ విఴతుో ఱోకసశో లసహ ళకసోరణి శభఽదధ లగ
ే సః – గీత 11.29
ఇ ధఽతరసవా 
ు ుతణరఱు ఆతయ రసజనమఱత్ోశవే తూఱో రలేవృంచచనానయు. భీవభహత్ాభషృడు, దయర ణుడు,
కయుుడు, ఄట్లో భన క్షభందయౌ రధాన యోధఱున ఄందరన బమంకయభుఱ ైన కోయఱత్ో గూడున తూ
భుఖ్భుఱమంద ఄతిలేగభుగస యుగుఱు తీముచ కతుహంచచనానయు. కొందరి తఱఱు తూ
కోయఱభధమ డు నగుీనగెీ గ తృత ళుచండగస లసయు దంతభుఱఱో చికుకకొతు లేరఱ డుచనానయు.
నదగనదభుఱు శభుదరభున కభిభుఖ్భుగస రళశించి ఄంద రలేఴంచచననట్ల
ో , ఇ ళేవ
ీ ా ణఱ ైన శభయ
యోధఱు కూడ జాయౌంచచనన తూ భుఖ్భుఱమంద రలేవృంచచనానయు. భుడతఱు మోషళఴభున
తభ నాఴనభు కొయకు ఄగినఱో రలేవృంచచననట్ల
ో గస ఇ వీయుఱందయున తభ నాఴనభుకెై ఄతి
లేగభుగస యుగెతిో తూ ళకో రభుఱంద రలేవృంచచనానయు.
ఱేయౌషమవే గీశభ నః శభనాోఱోోకసనుభగసీనాదనెైయజాఱదిబః
త్ేజోభిరసూయమ జగతుభగీం భాశశో లోగసీః రతతుో వివతు – గీత 11.30
అఖ్ మశి మే కో బలసనగీయూతృత నమోऽశో త్ే దేళళయ రవద
విజవాతణభుచాఛభు బళనో భ దమం న శి రజవనాభు తళ రళఽతిో మ్ – గీత 11.31
శయ వివతు ! రజాయౌంచచనన తూ భుఖ్భుఱత్ో శభశో ఱోకభుఱన కఫయంచచ ఄతునలెైుఱనండు
భ ట్టభ ట్టకూతు అవెసాదించచనానళు. తూ ఈగీత్ేజశుఱు ఄంతట్న తుండు జగతణ
ో న తహం
జేముచననవి. ఒ యభ త్ాభ! తూకు నా నభవెసకయభుఱు. రశననడళు కభుభ. ఈగీయూుడలెైన తూళు
ఎళరో దమత్ో నాకు త్ెఱుుభు. అదిుయువణడలెైన తునన విఴదభుగస త్ెయౌవహకొనగోయుచనానన.
ఏఱనన తూ రళఽతిో తు ఎరంగఱేకునానన.
ఄయుజనతు కోరిక మేయకు బగలసనడు తన ఈగీ (విఴా) యూ ధాయణకు గఱ కసయణభున త్ెయౌన.
కసఱోऽవహభ ఱోకక్షమకఽత్రళఽదయధ ఱోకసనుభ షయుోభుష రళఽతో ః
ఊత్ేऽహ త్ాాం న బవివమతుో శరేా యేऽళవహాత్ాః రతమతూకేవణ యోధాః – గీత 11.32
నేన ఱోకభుఱతునంట్టతు తణదభుట్టాంచట్కు విజఽంభించిన భవేకసఱుడన. ఆుడు ఇ ఱోకభుఱన
30ళ ళలోకభు - 4 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో తరభు - విళయణ

యూుభ ుట్కెై ూనకొతుమునానన. కనక తూళు ముదధ భు చేమకుననన఼ రతిక్షభున ఈనన ఇ
వీయుఱ ళాయున భుగఱయు.

నేతృసల్ చాంగునారసమణ భందియంఱో విఴాయూ వృఱం. వికీడ
 మ
ు
నండు.

అ విఴాయూుతు ఄయుజనడు ఆఱ రశో తించాడు.
తాభ దిదళ
ే ః ుయువః ురసణశో ాభశమ విఴాశమ యం తుధానమ్
లేత్ో ావహ లేదమం చ యం చ ధాభ తామ తతం విఴాభననో యూ – గీత 11.38
లసముయమమోऽగినయాయుణః ఴళసఙకః రజవతిశో ాం రత్
హ ాభషఴచ

నమో నభవేో ऽశో శషశరకఽతాః ునఴచ బూయోऽహ నమో నభవేో – గీత 11.39
నభః ుయవెసోదథ ఽవఠ తవేో నమోऽశో త్ే శయాత ఏళ శయా
ఄననో వీరసమభుతవికీభశో ాం శయాం శభ తృత నఴహ తత్ోऽవహ శయాః – గీత 11.40
ఒ ఄనంత యూ! తూళు అదిదేళుడళు. శనాతన ుయువణడళు. ఇ జగతణ
ో నకు యభ ఴీముడళు.
శయాజుా డళు. శయాలేదమడళు. యంధాభుడళు. ఇ జగతణ
ో ఄంతమున తూచే రిూయుమైముననది. తూలే
లసముదేళుడళు. మభుడళు. ఄగినవి. ళయుణుడళు. చందరడళు. రజవతియెైన ఫరషభళు. ఫరషభకున
జనకుడళు. తూకు లేఱకొఱది నభవెసకయభుఱు. భరఱ భరఱ నభవెసకయభుఱు. ఄనంత వెసభయధయభు
కఱలసడా! తూకు ఎదయుగస ఈండుము, లెనకనండుమున నభశకరించచనానన. ఒ శరసాత్ాభ! తూకు
30ళ ళలోకభు - 5 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో తరభు - విళయణ

ఄతునలెైుఱ నండుము నభవెసకయభుఱు. ఏఱనన ఄనంత రసకీభళసయౌలెై తూళు జగతో ంతట్న
లసమహంచిముననలసడళు. ఄతున యూభుఱు తూవియే.

279. ఊదధ ః
ఄతున ఈతో భ గుణభుఱు శభఽదిధగస కయౌగిన రిూయుుడు.

ఒం ఊదాధమ నభః
30ళ ళలోకభు. 279ళ నాభభు. ఊదధ ః – ఊదధ ః శవసాక్షరో భంతరః చందారంవుః భాశకయదమతిః
38ళ ళలోకభు. 353ళ నాభభు. ఊదధ ః – భషరిధః ఊదయధ ళఽదాధత్ాభ భవేక్ో గయుడధాజః
ఊధ్ – ళఽదధధ – తృ్ ంగుట్, శంననభగుట్, ళఽదిధమగుట్.
తృసయాణో జఱధియమదాత్ ళఽదిధభ న్ ఊధ్్ ఈచమత్ే – ఄతునకసఱభుఱంద తృ్ ంగుతూ ఈండే
శభుదరభుఱ గస ఎుడ఼ శభఽదిధగస ఈండేలసడు. ధయభభు, జవానభు, లెైరసగమభు భృదఱ ైన ఈతో భ
గుణభుఱు శభఽదిధగస కయౌగినలసడు.
శందయకసండభు (34-28, 29, 30) – షనభంతణడు వత్ాదేవిత్ో వౄీరసభుతు ఆఱ ళరిుంచాడు.
వౄీరసభచందరడు త్ేజశునంద శ఼యుమడు. శకఱ ఱోకసధితమభున కుఫేయుడు. రసకీభ లెైబళభున
ఄతడు శయాఱోక విఖ్ మతణడెైన వౄీభవేవివణుళు. శతమభుగస భధయభుగస భ ట్ాోడుట్ఱో వెసక్షతణ
ో
ఫఽషశతియే. ఄతడు యభణీమ యూ వెౌభాగమభుఱు గఱలసడు. భవేత్ేజళసాయౌ. భధరసకఽతిఱో
భనభధడు. దండుందగిన లసరియెడ ఄనలెైన శభమభున కోభు చ఼ులసడు. దండుంచలసడు.
శయాఱోక ళేీవా ణడు. భవేయధడు. భవేతణభడెైన వౄీరసభుతు ఫాషృచాఛమన అఴీయంచి ఱోకభు
భనగడన వెసగించన.
శందయకసండభు (37-14, 15, 16, 17, 18) – వత్ాదేవి ళచనభుఱు.
ఒ కఴారస! నా వెసాభు ననన తాయఱోనే చేయగఱడు. ఆది నా యభ విళసాశభు. నా ఄంతరసతభ
వితరమైనది. వౄీరసభుతుఱో ఈత్ాుషభు, తృౌయువభు, ఫఱభు, కయుణ, కఽతజా త, రసకీభభు, ఴకూో
భృదఱగు శకఱ శద
ీ ణభుఱు కఱళు. వౄీరసభుడు త్ానొకకడే దనాఱుగు లేఱభంది రసక్షశఱన
షతభ రెచన. ఄట్టా భవేవీయునకు ఏ ఴతణరళు బమడడు? ఎట్టా కూోవా రివా త
హ ణఱున అ భవేుయువణతు
చయౌంజేమజవఱళు. దేలేందరతు ఴకూో ఴచీదేవికూ త్ెయౌవహనట్ల
ో అమన రభాళభు నాకు త్ెయౌమున.
శ఼యుమడు తన తీళర కూయణభుఱత్ో తూట్టతు ూరిోగస ఆంకూంజేవహనట్ల
ో , వూయుడెైన వౄీరసభుడు తన
ఫాణయంయఱచే ఴతణరరసక్షశ శభూషభుఱన నగుీనగుీ గసవింగఱడు.
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శందయకసండభు (37-6,67) – వత్ాదేవి ళచనభుఱు.
వౄీరసభుడు ఄదబతమైన ధనశు గఱలసడు. భవేఫఱళసయౌ. రసకీభభున దేలేందరతు భుంచినలసడు.
లసముళు త్ోడెై భవేజవాఱఱత్ో భూదికెగిము ఄగినళఱ , ఱక్షభణుడు త్ోడెై త్ేజరిఱో ుచండెడు అ
భవేవీయుతు జూచి శంగసీభభున ఎదయుగస తుఱఫడగఱలసడెళాడు? ఒ లసనరోతో భ ! ముదధ భున
ఴతణరళుఱన భరి్ంచ వౄీరసభుడు ఱక్షభణ శశితణడెై, ఫాణభుఱనెడు కూయణభుఱన వియజిభుభచ
రలమకసఱ శ఼యుమతుళఱ త్ేజరిఱో ుచ, కదన యంగభున భదించిన దిగీజభుళఱ తుయౌచిముననుడు అ
వీయుతు ఎదరొకనగఱ యోధడెళాడు?

వౄీ తణఱవదాశ కఽత వౄీరసభచందర శోతి
వౄీరసభచందర కఽతృసలు బజ భన షయణ బళబమ దాయుణం
నళకంజఱోచన, కంజభుఖ్, కయకంజ, దకంజవయుణం --1-కందయ ఄగణిత ఄభుత ఛబి నళ తూఱ తూయద శందయం
ట్ త భ నషృ తడుత యుచి వుచి నౌభు జనకశత్ాళయం --2-బజ దగన ఫంధ దినేఴ దానళ దెైతమళంఴ తుకందనం
యఘునంద అనందకంద కోశఱ చంద దఴయథ నందనం --3-వహయభుకుట్ కుండఱ తిఱక చాయు ఈదాయు ఄంగ విబూవణం
అజవనబుజ ఴయ-చా-ధయ శంగసీభ జిత ఖ్య-ద఼వణం --4-ఆతి ళదతి తణఱవదాశ ఴంకయ ళేవ-భుతు-భనయంజనం
భభ షఽదమకంజ తులసశ కుయు, కసభ దిఖ్ఱ-దఱ గంజనం --5-త్ాతయమభు:
ఒ భనవెస! వికవహంచిన కభఱభుఱ ళంట్ట కననఱు, భుఖ్భు, చేతణఱు, తృసదభుఱు కఱ, ఄభుతమైన కఽ
కయౌగిన, ఇ జీళనభుఱోతు బమ ఱన తృసయదయర ఱే వౄీ రసభచందరతు బజించభు.
కోట్ట భనభథఱ కనాన ఄందమైన లసడు, కొీతో గస ఏయడున తూయౌ మేఘభుళఱ శందయుడు, ఎఱో ుడ఼ వుచియెైన
త్ాంఫయభుఱు (చచతు ట్లా ళశో భ
ి ుఱు) ధరించి ఄందభుగస ఈండేలసడు, వత్ాదేవి ళయుడు ఄయన రసభుతుకూ
నభవెసకయభుఱు.
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దగన ఫంధళు, శ఼యమళంఴభున జతుభంచిన లసడు, రసక్షశ ళంఴభుఱన తుయూభఱనభు చేవహన లసడు, యఘు
కుఱభునకు అనందకసయుడు, కోశఱ రసజవమతుకూ చందరతు ళంట్ట లసడు, దఴయథతు ుతణరడు ఄయన వౄీ రసభుతు
బజించభు.
అ వౄీరసభుడు వృయశై కూరీట్భున ధరించిన లసడు, కుండఱభుఱు ధరించిన లసడు, ఎననన అబయణాఱత్ో ళలభిఱేో
ఴరీయభు కఱలసడు, మోకసలళ ళయకు ఈనన చేతణఱకు ధనశు, ఴయభుఱు కయౌగిన లసడు, ముదధ భుఱో ఖ్య
ద఼వణ రసక్షశఱన శంషరించిన లసడు.
"నా షఽదమ కభఱభుఱో తుళవహంచే ఒ రసభచందార! నాఱోతు కసభ ది దవా గుణభుఱ శభూషభున
నాఴనభు చేవే రబూ! " - ఄతు ఴంకయుడు, ఄది ళేవణడు, ఆతయ భునఱ భనశ యంజిఱో చేవే తణఱవ దాశ ఇ
విధంగస నతిశోనానడు.
(http://prasad-akkiraju.blogspot.com వౄీఄకూకరసజు రవెసద ఫాోగునండు కస చేమఫడునది.)

280. శవసాక్షయః
- శవా మైన లేదాక్షయభుఱు కఱలసడు. ఄనగస లేదభునందయౌ ఄక్షయభుఱ దాారస శవా మైనలసడు
(వౄీ బట్లాఱు)
- దిళమభగు రణళ ఴఫ్ భు దాారస త్ెయౌమళచచలసడు (వౄీ ఴంకయుఱు).
- విఴాభున కయౌహ ట్టాముంచలసడు (వౄీ శతమదేలో లసవహవఠ)

ఒం శవసాక్షరసమ నభః
శఴాకఽత్ాఴచ లేదారసుః మవెసభత్ శవసాక్షరో భతః. లేదభుఱ (ఄక్షయభుఱ) దాారస త్ెయౌమళచచలసడు.
కనక శవసాక్షయుడు.
రణళభు (ఒం) ఄన ఄక్షయభు దాారస రశపట్మైనలసడు – ఇ విళయణఱో వౄీ చినభమ నందగసయు గీత
(8-12,13)నండు ఈదాషరించాయు.
శయా దాారసణి శంమభమ భననషఽది తుయుధమచ
భూరసధనధామమ తభనః తృసరణభ వహాత్ో యోగధాయణమ్
ఒభుత్ేమకసక్షయమ్ ఫరషభ లసమషయన్ భ భనశభయన్
మః రమ తి తమజన్ దేషం శ మ తి యభ ంగతిమ్
శరేాందిమ
ర భుఱన తుగీశించి, భనశున షఽదమభునందే వహాయభుగస తుయౌహ, ఄట్ల
ో ళఴమైన
భనశు దాారస తృసరణభుఱన భూయధవెా సనభు (శషవెసరయభు)నంద వహాయభృనరిచ, యభ తభ
ధామనభునందే తుభగునడెై, ఄక్షయ ఫరషభ శాయూమైన ఒంకసయభున ఈచఛరించచ, అ ఒంకసయభునకు
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ఄయధశాయూుడున, తుయుీణ ఫరషభన ఐన ననన చింతించచ దేషత్ామగభృనయుచలసడు యభగతితు
(మోక్షభున) తృ్ ందన.
వౄీ శతమదేలో లసవహవఠగసయు లెైవిధమమైన విళయణ చెతృసయు –
శష్ – ఫంధనే – కఱుుట్, కట్టాముంచట్.
ఄక్షయ – నాఴనభు ఱేతువి, భయఱ భయఱ ఈదబవించనవి.
నక్షత్ారది శభశో భండఱభుఱన రలమకసఱభు ళయకు కయౌహముంచెడులసడు గనక వౄీభవేవివణుళు
శవసాక్షయుడు.

281. భంతరః (భనో ఃి )
- తన నాభభున భననభు చేములసరితు యక్ుంచలసడు.
- లేద శాయూుడు. భంతరభూరిో.

ఒం భనాోిమ నభః
తనభనో ంి త్ారమత్ే ఆతి భనో ఃి – తనన శభరించేలసరితు యక్ుంచన గనక భంతరభు.
భననాత్ త్ారమత్ే ఆతి భనో ఃి – భననభు చేవహనందళఱన యక్ుంచన గనక భంతరభు.
దెైలసధగనమ్ జగత్ శయామ్ భనాోిధగనమ్ తణ దెళ
ై తమ్ – జగతో ంత్ా దెైళభునకు ఄధగనమై ముండున. అ
దెైళభు భంతరభుళఱన రశననభగున.
ఫరషభురసణభునంద బగలసనడు ఆఱ చెన –
తఽవసుత్ోమ శభ కీరు సత్ ఘోరసత్ శంవెసయ వెసగరసత్
ఄతృసరసత్ తృసయభ తృత నతి యో భ మ్ శభయతి తుతమ శః
తుతమభున ననన శభరించలసడు కసభ, మోష బరితమైన ఘోయ శంవెసయభున దాట్లట్ తథమభు.
వౄీబట్లాఱు ళరసషురసణభునందయౌ ళరసష చయభళలోకభున ఈదాషరించాయు –
వహా త్ే భనవహ శశావేా ఴరీరే శతి యో నయః

ధాతణ వెసమేమ వహాత్ే శభరసో విఴాయూమ్ చ భభ ऽజమ్
తతశో మ్ భఽమభ ణమ్ తణ కసవఠ ః తృసవసణ శతునబమ్
ఄషమ్ శభరసభు భదబకో మ్ నమ భు యభ ంగతిమ్
భనశు శవహాతభుగసన, ఴరీయభు దఽఢభుగసన, దేషధాతణళుఱు శభభుగసన ఈనన
శభమభున ఎళరెైత్ే బకుోఱు విఴాయూుడన, జనభయశితణడన ఄయన ననన శభరింతణరో ఄట్టాలసరి

30ళ ళలోకభు - 9 ళ ేజీ
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ఄంతమకసఱభున, లసరి దేషభు భృద్ళఱ డుముననుడు, లసరితు నేన గుయుోంచకొతు, ఄట్టా బకుోఱన
యభద భ యీ భున నడుహంతణన.
భూడు లేదభుఱు భూరీోబవించినశాయూభు కయౌగినందన యభ తణభడు ‘భనో భ
ి ు’ ఄతు వౄీ
ఴంకయుఱు లసమఖ్ మతుంచాయు.
ధయభచకీభు యచయత – వెసననాదికభుఱ ళఱన ఴరీయభు రివుబరభు ఄగునట్లో భంతరభుఱు
భనశున రివుదధ భు చేమున. భంతర జభు, బగళదాధయనభు, వౄీషరి కీయోనభు, వౄీతులసశతు
బజనభు ఆందకు భ యీ భుఱు.
వౄీ తియుభంగెై అఱవార్ – రిమ తియులెైభృయ 1.1.9 – నఱమ్ తయుమ్ వె్ ఱ్ళళ నాన్ కణుుకొణడు న్ నారసమణా
ఎననమ్ నాభమ్.
డా. కోీవి తృసయావెసయధి గసరి ‘వౄీకెైళఱమ వెసయధి’ నండు –
ఒంకసయభు ఈననవి లెైదిక భంతరభుఱు. ఒంకసయభు ఱేతువి త్ాంతిరక భంత్ారఱు. ‘వెసావే’ ఄనే దభు
చిళయ కయౌగినవి వో ి భంత్ారఱు. ‘షృం పట్’ ఄనే దభు చిళయ గఱవి ుయువ భంత్ారఱు. ‘నభః’ ఄనే
దభు చిళయ కయౌగినవి (ుయువ? / నుంశక?) భంత్ారఱు. ుయువ దేళతఱన ఈతృసవహంచే లసట్టతు
భంత్ారఱతు, వో ి దేళతఱన ఈతృసవహంచే లసట్టతు ‘విదమ’ ఄతూ ఄంట్ాయు.
నారసమణోతువతణ
ో ఱోనండు –
ఒభుతమగేీ లసమషరేత్, నభ ఆతి ళసచత్, నారసమణాయే తణమరివా సత్, ఒభుత్ేమకసక్షయమ్, నభ ఆతి దేా
ఄక్షరే, నారసమణాయేతి ంచాక్షరసణి, ఏతదెాై నారసమణవెసమవసాక్షయం దమ్, యోష లెై
నారసమణవెసమవసాక్షయమ్ ద భధేమతి, ఄనఫురళశుయా భ మురేతి, విందత్ే తృసరజవతమమ్, రసమవెత వం
గౌతమమ్, తత్ో – భఽతతా భవునత్ే తత్ోऽభఽతతా భవునత ఆతి, ఏతత్ాుభ లేద వృరో – ధగత్.ే
భుందగస ‘ఒం’ ఄతు ఄనాయౌ. తయులసత ‘నమో’ ఄనాయౌ. అ తయులసత ‘నారసమణామ’ ఄనాయౌ. ఆది
ఄవసాక్షరీ భవేభంతరభు. ఇ భంత్ారతున ఴీదధ ాశకుోఱత్ో, విళసాశభుత్ో, రతిత్ో జం చేవేలసడు
ూరసుముళు ఄళుత్ాడు. ఄతడు శారసీధితమభు తృ్ ందత్ాడు. ధనధానామఱు, వహరిశందఱు,
భోగభాగసమఱు – ఄతూన తృ్ ందత్ాడు. చిళయకు ఄభఽతత్ాాతున తృ్ ందత్ాడు. భఽతణమంజముడధత్ాడు.
త్ాయవెసరోతువతణ
ో –
ఒం – అతభ శాయూభు.
నభః – రకఽతి శాయూభు.
30ళ ళలోకభు - 10 ళ ేజీ
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నారసమణామ – యఫరషభ శాయూభు.
నఽవహంష త్ాహతు ఈతువతణ
ో ఱో నఽవహంష భంతరభు, రసభయషవెత మతువతణ
ో ఱో రసభభంతరభు, గోతృసఱ
త్ాహతు ఈతువతణ
ో ఱో గోతృసఱ భంతరభు చెఫడాుయ. ఄళతూన యమేఴాయుతు రతియూతృసఱే. ఄందచేతనే
వౄీభనానరసమణుడు ‘భనో ఃి ’ ఄనఫడుచనానడు.

282. చందారంవుః
చందరతు కూయణభుఱళఱ (లెనెనఱళఱ ) చఱో గసనండు, అవేోదభు కయౌగించి, శంవెసయ త్ాభున
ఴభుంజేములసడు.

ఒం చందారంఴలే నభః
క్షభవేరి భవేవేోద త్ేజశకయత మ హ చ
భంతూ
ర ణామేళ చందారంవు అవేోద పఱదయ భనః
బగళంతణడు లెనెనఱళఱ చఱో నెైనలసడు. తనన శభరించ బకుోఱకు అవేోదభు కయౌగించన. త్ాభున
ఴభుంజేమున. ఇ నాభభున భవేభంతరభుగస జహవో ే లసరికూ భషదానందభు కఱుగుతణంది.
ఒం చందారంఴలే నభః.
మదాదితమ గతం త్ేజో జగదాబశమత్ేऽఖిఱమ్
మచచన్ భ
ు హ మచాచగౌన తత్ేో జో విదిధ భ భకమ్ – గీత 15.12
గసభ విఴమ చ బూత్ాతు ధాయమ భమషమోజవెస
ువసుభు చధవధగః శరసాః వెత మో బూత్ాా యవెసతభకః – గీత 15.13
శభశో జగతణ
ో న రకసవృంజేము శ఼యుమతు త్ేజశున, ఄట్లఱనే చందరతు త్ేజశున, ఄగిన త్ేజశున
నా త్ేజవేుమతు ఎరంగుభు. ఽథిామంద రలేవృంచి, నేన నా ఴకూో దాారస శకఱ బూతభుఱన
ధరించి, తృత ఴహంచచనానన. యశ శాయూుడనెై – ఄనగస ఄభఽతభముడెైన చందరడనెై ఒవధఱకు,
ఄనగస ళనశతణఱతునంట్టకూ ుఴహాతు చేకూయుచచనానన.

283. భాశకయదమతిః
శ఼యుమతుళంట్ట త్ేజశు గఱలసడు. ఴతణరదరినరీక్షమ రసకీభుడు. శ఼యుమతుకూ కసంతితు రవెసదించలసడు.

ఒం భాశకయదమతయే నభః
యరభాలసభి బళ ఱక్షణ దమతి భ ంఴచమః
30ళ ళలోకభు - 11 ళ ేజీ
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శ భాశకయదమతిః తృత ర కోో నేతర లెభ
ై ఱమదయ భనః
ఴతణరళుఱ రభాలసతున ఄరికట్లా శ఼యుమతుకసంతి ళంట్ట కసంతి గఱలసడు. ఇ నాభభున భంతరభుగస జహవేో
కననఱకునన రోగసఱు తగిీతృత త్ాయ. ఒం భాశకయదమతయే నభః.
బగళంతణతు చందరతుళఱ , శ఼యుమతుళఱ రవెో సవించిన శందయబభుఱు ఄనేకభుఱు. అమన లెనెనఱళఱ
త్ాభున షరించన. ఎండళఱ ఴతణరళుఱన శంషరించన.
శందయకసండభు 35.8,9 – రసభః కభఱత్ారక్షః శయాశతా భననషయః – ఒ జవనకీ! వౄీరసభుడు కభఱ
తరభుఱళంట్ట కననఱు గఱలసడు. తన తుయుభ న కసంతిచే శభశో తృసరణుఱకున అనందభున
కూయుచలసడు. త్ేజవెసऽऽదితమ శంకసఴః – ఄతడు త్ేజశున శ఼యుమతుళంట్టలసడు.
శందయకసండభు 34.28 – అదితమ ఆళ త్ేజవా ఱోకకసంత ఴావౄ మథా – వౄీరసభచందరడు త్ేజశునంద
శ఼యుమడు. ఱోకభునకు అవేోదభు కూయుచట్ఱో చందరడు.
శందయకసండభు 37.18 – ఴయ జవఱ ంవుభ న్ వూయః కే రసభ దిలసకయః ఴతణర యక్ోభమం త్ోమమ్
ఈళలవం నయవమతి – ఒ కఴారస! శ఼యుమడు తన తీళరకూయణభుఱచే తూట్టతు ూరిోగస ఆంకూంజేవహనట్ల
ో గస,
వూయుడెైన వౄీరసభుడు తన ఫాణయంయఱచే ఴతణరరసక్షశ శభూషభుఱన నగుీనగుీ గసవింగఱడు.
గీత 15.12 – మదాదితమ గతం త్ేజో ..... మచచన్ భ
ు హ....
తియుతృసలెై భృదట్ట తృసవుయభు (భ యీ తిోంగళ్.....) – భ యీ వృయభ శ ళరతభున అచరించట్కు గోదాభ త
(అండాలుళ తయౌో ) గోకసంతఱన హయౌచిన విధభు –
ఆది భ యీ వృయ భ శభు. లెనెనఱ తుండున దిళమమైన రోజు. ఐఴాయమభు, అరోగమభు కయౌగి, ఄందమైన
అబయణభుఱుగఱ ఒ చెఱుఱ రస! ఇ వెసనన ళరతభున అచరించదయౌవేో యండు. మళలదయొకక కూళలయవహంషం
భనందరికీ ఏ అదా రసకుండా యక్ుశో ంది. గోకుభ యుడు, ఄందమైన కనదయ యలసడు, తూఱమేఘ
ఴరీయుడు, శ఼యుమతుళఱ లెఱుగు – చందరతుళఱ చఱో దనభు ఏకకసఱంఱో ఇమగఱ త్ేజోళంతమైన
భుఖ్భండఱభు గఱలసడు – వౄీభనానరసమణుతు ఄళత్ాయమైనలసడు అ మళలదెైయలగం. ఄతడుతు
తృ్ ందగోయులసయు ఇ ళరతభు చేమ రసయండు (వౄీ బభుడుతృసట్ట రసధాకఽవు భూరిో ‘తియుతృసలెై – త్ెఱుగు
లసమఖ్ మనభు’ నండు.)
ఆఱ ‘చందారంవుః’, ‘భాశకయదమతిః’ ఄనే నాభభుఱు రకకరకకనే చెఫడడాతున గురించి డా.
వి.వి.రసభ నజన్ గసయు తభ శషశరనాభభావమంఱో ఆఱ చెతృసయు – చందరతుళఱ అవేోదభు
కఱుగజేముట్, శ఼యుమతుళఱ భ డుచలేముట్ – రెండున బగలసనతు వివృవా ఱక్షణభుఱు. అమన
30ళ ళలోకభు - 12 ళ ేజీ
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బకుోఱకు ఄభఽతభూరిో. దవణాఱకు రచండభాన తీక్షణుడు. వౄీనఽవహంషభూరిో రవేోద భ నశ
యంజనడు. శియణమకవృు బంజనడు. ఄయుజనడు దరిాంచిన విఴాయూభుఱో కేఴళుతు నాభగుణ
రభాళభుఱన కీరో శ
ి ో ఼ జగతణ
ో షరసాతిరేకభుత్ో, ఄనరసగభుత్ో ుఱకూంచచననది. బమగీశో ఱ ైన
రసక్షశఱు నఱుదికుకఱకు తృసరితృత ళుచండురి. వహదధగణభుఱు రణాభభుఱు చేముచననవి.
ఆంకస – బగళంతణడు శ఼యుమతు త్ేజశునకు, ఄతున త్ేజశుఱకు అది కసయణభు. శ఼యుమతు త్ేజభున
భనభు త్ెయౌవహకొనళచచన. వౄీభనానరసమణుతు త్ేజభు ఉశింరసతుది.
దివి శ఼యమశషశరశమ బలేదమగదతిా త్ా
మది భాః శదఽవౄ వెస వెసమదాబశశో శమ భవేతభనః – గీత 11.12
అకసఴభున లేఱకొఱది శ఼యుమఱు కుకభభడుగస ఈదయంచినచో ళచచ కసంతి ుంజభుఱున అ
విరసట్-యూ త్ేజశునకు వెసట్ట రసళు.
కూరీట్న
ట ం గదినం చకూణ
ీ ం చ త్ేజోరసవృం శయాత్ో దగభ
హో నో మ్
ళసమభు త్ాాం దరినరీక్షమం శభనాోద్ దగతృో సనఱ యకదమతిభరమేమమ్ – గీత 11.17
శయ వివతు ! కూరీట్భున, గదన, చకీభున ధరించి, ఄంతట్న త్ేజఃుంజభుఱన వియజిభుభచనన
తునన దరిాంచచనానన. రజాయౌత్ాగినళఱ న, జోమతియభముడెైన శ఼యుమతుళఱ న లెఱుగొందచనన తూ
ఄరమేమ యూభు దరినరీక్షమమైముననది.
దేవీభాగతభు – శో భ శకంధభు – యమేఴారి ళయున –
చతణరి్క్షు చతణరేాదభూరిో భదిబయభివణాతమ్
కోట్టశ఼యమ రతీకసఴం చందరకోట్ట శవౄతఱమ్
విదమత్ోకట్ట శభ నాబభయుణం తతయం భషః
నెైళచోయధాం నతియమకచ న భధేమ రిజగీబత్
అ యమేఴారి త్ేజభు యూుదాయౌచన నాఱుగు లేదభఱచేత శోతింఫడుచననది. కోట్ో కొఱది
శ఼యమకసంతణఱత్ో లెఱుగుచననది. కోట్ో చందరఱళఱ చఱో నెైనది. అ యూభు కోట్ో మయుుతీగెఱు
కకవెసరిగస తలుకుకన మరివహనట్ల
ో ననది. అ యూభునకు ైన, కూంీ ద, భధమ, ఄడు భు ఄనే త్ేడాఱు
ఱేళు. అదమంతభుఱు ఱేళు.
(1) వౄీ నయవహంషన్ కఽవు భ చారి అంగో యచనకు ఆది త్ెఱుగు ఄనలసదభు.
(2) బగళదగీ త ళలోకభుఱ త్ాతయమభు గీత్ారస్, గోయఖ్ూర్ రచయణనండు.
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వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో తరభు - విళయణ

వౄీ వత్ారసభ వెతో తరభు.
ఄయోధాముయ నేత్ాయం భుథిఱ ుయ నాయకసం
రసఘలసణాభఱంకసయం లెైదేశీనాభఱంకూీమ ం
యఘూణాం కుఱదగం చ తుభూనాం కుఱదగహకసం
శ఼యమళంఴ శభుద఼బతం వెత భళంఴ శభుదబలసం
ుతరం దఴయథవెసమదమం ుతీరం జనక బూత్ేః
ళవహవఠ సన భత్ాచాయం ఴత్ానంద భత్ానగసం
కౌశఱ మ గయబ శంబూతం లేదగరోబదిత్ాం శామం
ుండరీక విళసఱ క్షం శపయదిందగళరేక్షణాం
చందరకసంత్ాననాంభోజం చందరబింఫో భ ననాం
భతో భ తంగ గభనం భతో షంశళధ఼ గత్ాం
చందనాయ్ ర బుజవభధామం కుంకుభ య్ ర కుచశా య్ం
చాతృసఱంకఽత షవెసోఫజ ం దాభఱంకఽత తృసణినాం
ఴయణాగత గోతృసోయం రణితృసత రవెసదికసం
కసఱమేఘతుబం రసభం కసయో శాయ శభరభాం
దిళమ వహంవేశనావనం దిళమ శరగాశో ి బూవణాం
ఄనక్షణం కట్ాక్షభామం ఄననమనేమక్షణ కసంక్ుణౌ
ఄననమనమ శదఽళసకసరౌ త్ెఱ
ైి ోకమ గఽషదంతీ
ఆభ్ ములసం రణభ మషం బజవభమషమ్ కఽత్ాయా త్ాం
ఄనేన వెౌోతి మః శోతమం రసభం వత్ాంచ బకూోతః
తశమ త్ధ తనత్ాం ుణామశుందః శకఱ యా దాః
ఏళం వౄీరసభచందరశమ జవనకసమఴచ విళేవతః
కఽతం షనభత్ాం ుణమంవెతో తరం శదయ మ విభుకూోదం
మః ఠేత్ా్ాతయుత్ాామ శరసాన్ కసభ నలసునమ త్
ఆతి వౄీ వత్ారసభ వెతో తరం శంూయు మ్
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