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శ్రీ విశణ
ు షసషరధామ స్తో తరము - విఴరణ

ఈద్భఴః క్షోభణో థేఴః శ్రీగరభః రమేవవరః |
కరణం కహరణం కరహో వికరహో గసధో గుసః || (41)

375. ఈద్భఴః
- భఴబంధములన఼ ణొలగంచ఼వహడు.
- షంస్హర బంధములకు ఄతీతణడు.
- షకల షాష్ికి మూలము

ఒం ఈద్భవహయ నమః
ఇ ధామము రండుమారలో ఴష఼ోంథి.
41ఴ శ్లోకము. 375ఴ ధామము. ఈద్భఴః – ఈద్భఴః క్షోభణో థేఴః శ్రీగరభః రమేవవరః
85ఴ శ్లోకము. 796ఴ ధామము. ఈద్భఴః – ఈద్భఴః ష఼ంద్రః ష఼ంథో రతనధాభః ష఼లోచనః
ఈద్తః భఴః యస్హమత్ షః ఈద్భఴః – శ్రీమధానరహయణుతు దాయతుంచ఼వహరకి అయన షంస్హరబంధములన఼ండి
ముకిోతు రస్హథించ఼న఼. యశ్లద్మమచే రోట కటి బడిన కననయయన఼ షమరంిననయడడల షంస్హర బంధములు
టాంచలగునతు శ్రీ భటటిలు వహయఖ్యతుంచారల. (కణణున఼ణ్ సరలణాోంబిధాయ్ కటటిణుుప్ ణణుయ నెరలమాయన్)
శ్రీ వంకరలల వహయఖ్య – ఈద్గ ణో భవహత్ షంస్హరహత్ ఆతి ఈద్భఴః –తృహరంినక బంధములకు ఄంద్తువహడు గన఼క
ఈద్భఴుడు. శ్రీ వంకరలలు మరొక ఄరథమున఼ కూడ చెతృహారల – రంచ ఈతాతిో ఈతృహథాన కహరణణావత్ ఈద్భఴః
– షమషో లోకము ఈతాతిో కి కహరణమైనంద఼్న ఈద్భఴుడు.
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376. క్షోభణః
క్షోభంజేయువహడు. చలనము, చెైతనయము కయౌగంచ఼వహడు.

ఒం క్షోభణాయ నమః
క్షుభ్ – షంచలధే – ఄధే దాతణఴున఼ండి ఇ ధామమున఼ వహయఖ్ాయతుంచారల.
శ్రీ భటటిల వహయఖ్య – రకాణేరబంధధారహహణాం క్షోభయతి ఆతి క్షోభణః – షంస్హరమున బందింద్గనవహరతు
క్షోభంజేయువహడు క్షోభణుడు.
శ్రీ వంకరలల వహయఖ్య – షాష్ి షమయమున రకాతి, ురలశణలయంద఼్ రవేశంిన వహరతు క్షోభంజేయువహడు.
ఈణేో జరచ఼వహడు. ఄంద఼్కు శ్రీ వంకరలలు విశణు ురహణము (1.2.29)న఼ండి ఈథాసరంచారల.
రకాతిం ురలశంచెఴ
ై రవివయ అణేమచఛయా సరః
క్షోభయామాష భగవహన్ షరగ కహలే ఴయయాఴయయీ
శ్రీసర తన యష్హిన఼స్హరము షాష్ికహలమంద఼్ రకాతి ురలశణలయంద఼్ రవేశంిన క్షోభంజేశ్హడు.
శ్రీ షతయథేవో వహసశీ, శ్రీ ిననమయానంద్ ఴంటావహరల షమరంినన మరొక విఴరణ – షమషో
భూతములయంద఼్న఼ ఄంతరహయమియడై చేతనతవమున఼ కలగజేయువహడు గన఼క క్షోభణుడు.

377. థేఴః
- రకాతి, మాయ, జీఴులణో షాష్ికహరయమున కరీడించ఼వహడు.
- షరవభూతములంద఼్ థెైఴషవరూుడెై రకహశంచ఼వహడు.

ఒం థేవహయ నమః
థీఴయతి, కరడ
ీ తి ఆతి థేఴః – జీఴులన఼ మాయలో బందింిన కరడ
ీ ించ఼వహడు థేఴుడు.
వహయఘ్ాాథిఴ జీఴతణే మాయాతృహశ్ేన బంధనమ్
కాణావ తుతయం కరడ
ీ యతి యః ష థేఴః రకరరో తః
జీఴులన఼ మాయ ఄధే తృహవముచేత బందింిన, వహయఘ్ాముఴంటా అకహరములతుిని అడుకొధేవహడు. ఆథే
భాఴము (312ఴ) ‘నసృశః’, (335ఴ) ‘అథిథేఴః’ ధామములంద఼్ షఽినంబడినథి.
ఇ ఄరథంలో చాలా ణెలుగు సతుమాతృహటలుధానయ.
ణోలుబొ మమలాటలోన తూకఴరల స్హటా రహరంట (మంజుధాధ)
బొ మమన఼ చేస, తృహరణము తృత స అడేఴు తూకిథి వేడుకహ (థేఴత)
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ఆకకడ ‘థీఴయతి’ ఄనగహ రకహశంచ఼వహడు, జయంచ఼వహడు, కరరో ంబడువహడు ఄతు శ్రీ ిననమయానంద్ విఴరణ.
శ్రీ వంకరలలు శ్ేవణావవరోతుశతణ
ో (6.11)లో చెనాన – ఏకో థేఴః షరవభూణేశణ గూఢః – ఄతున భూతములంద఼్
ఄంతరగ తంగహ (థాగ)యునన థేఴుడొ కకడే – ఄధే భాఴం అదారంగహ వహయఖ్ాయతుంచారల. భగవహన఼డు థిఴయరకహవ
షవరూుడు. షకల రహక్షష షంహారకరో . తన భకుోలలోతు ఄష఼రలక్షణములన఼ తృత గొటటివహడు. షాష్ి, సథతి,
లయములన఼ ధాటకమునంద఼్ చకకగహ కరడ
ీ ించ఼వహడు. భకుోలచేత షథా షో ఴము చేయబడువహడు. కన఼క
‘థేఴః’ ఄన఼ థిఴయధామమున ష఼ోతింబడుచ఼ధానడు.

378. శ్రీగరభః
- థేఴుడెై కరడ
ీ ించ఼నుడు షథా లక్షమమథేవి ణోడుగలవహడు.
- వివవరూమున లక్షిమతు తనయంద఼్ంచ఼కొననవహడు.
- షకల వుభగుణములకు (‘శ్రీ’లకు) తులయమైనవహడు.

ఒం శ్రీగరహభయ నమః
శ్రీమహావిశణుఴు, లక్షమమథేవి వేరలవేరల కహరల. థేఴుడెై కరడ
ీ ించ఼ థేఴథేఴునకు థేవేరయడై శ్రీథేవి ఄతునవేళల
ణోడెైనథి. విష్తు రేష్హ ఄనతృహయతూ (విశణుురహణము 1.9.144)
శ్రీ భటటిల వహయఖ్య – భోగకరీడా షహాయణేవన ఴరతూయ ఄషయ శ్రీః ఆతి శ్రీగరభః – భోగకరడ
ీ లయంద఼్ ‘శ్రీ’ ణోడుగహ
కలవహడు శ్రీగరలభడు.
శ్రీ వంకరలల వహయఖ్య – తన ఈద్రము (గరభము)నంద఼్ వివవమున఼ంచ఼కొననవహడు శ్రీగరలభడు. వివవము
షకల ైవవరయ షంననము. కన఼క ‘శ్రీ’లతునయు అయన గరభమునంద఼్ననవి.
ధరమచకీము రచయత విఴరణ – గరభమునంద్యౌ బిడు యే తయౌో కి షకల ైవవరయము. తయౌో బిడు న఼
షంరక్షించ఼కొననటట
ో , లోభ తన ధనమున఼ థాచ఼కొననటట
ో , జఞాతు తన విద్యన఼ జఞగీతో చేసకొననటట
ో
శ్రీమహావిశణుఴు షకల వివవమున఼ రరక్షించ఼న఼.
శ్రీ షతయథేవో వహసశీ – వివవమునంద఼్ (‘శ్రీ’యంద఼్) ఄంద్రలో ఄంతరహయమియడై యుననంద఼్న భగవహన఼డు
శ్రీగరలభడు.

379. రమేవవరః
ఄంద్రకితు ఇవవరలడు, రభుఴు, వకిో, శ్లభ.
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ఒం రమేవవరహయ నమః
విశణ
ు మండలము. 1420 కహలు ధేతృహల్ ినతరం, వికరనడ
 య
ి ాన఼ండి

ఐవవరయము, ఇవవరతవము ఄధేవి రభుఴు లక్షణములు.
భగవహన఼డు ఄంద్రకితు, మహాలక్షిమకి కూడ రభుఴు.
తిరలఴుకుకమ్ తిరలవహగయ సెలావ (తిరలమొయ 7.7.1).
శ్రీ రహదాకాశు శ్హసో ి విఴరణ – రహ-మా – రమా –
మహాలక్షిమ. ఄతునవకుోలకున఼ అథిలక్షిమ. మహామాయ.
మహేవవర. రబరసమషవరూనణణ. రమేశ. జగధామత.
ఄటాి శ్రీథేవి ఎఴతు ఴక్షఃషథ లమున఼ అవీయంినయుననథో
అ జగథీవవరలడు – రమాయాః ఇవవరః –
రమేవవరలడు.
ధరమచకీము రచయత – ఆంథియ
ర ములన఼
తుగీహంచ఼కొనన ఴయకిోకి తననెై ఄదికహరము సథించ఼న఼.
వివవమునెై ఄదికహరము కయౌగయునన భగవహన఼డు రమేవవరలడు.
శ్రీ షతయథేవో వహసశీ విఴరణ – ‘మా’ ఄనగహ శ్లభ. ఄతునంటాకంటె శ్లభన఼ కయౌగనవహడు, ఄంద్రకితు రభుఴు,
షరవమున఼ అకరషంచ఼వహడు – రహ మా యషయ ష రమేవవరః ష చ ఄస్ౌ ఇవవరః రమేవవరః.

380. కరణమ్
స్హధనము. కియ
ీ ణే ఄధేన ఆతి కరణమ్.
భగఴంతణతు తృ ంద఼్టకు భగఴంతణడే స్హధనము.

ఒం కరణాయ నమః
381. కహరణమ్
హేతణఴు. కహరయతీతి కహరణమ్
స్హదించ఼వహడు.

ఒం కహరణాయ నమః
ఇ రండు ధామముల భాఴస్హతునహతయముఴలన రండింటాతు ఈమమడిగహ రశ్రయౌంచఴచ఼ిన఼. ఏ తుకైధా
రండు విశయములు ఄఴుషరము. (1) కరణము – ఄనగహ తుచేయు స్హధనము. క కుండ తయారల
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చేయడాతుకి మటాి, తుముటట
ో కరణములు. కహతు ఆవి మాతరమే ఈంటే కుండ తయారఴద఼్. (2) కహరణము –
ఆవే కహకుండా ఆతర హేతణఴులు. ఈథాసరణకు కుమమర యొకక తు, షంకలాము, ధైుణయత,
వహణాఴరణము ఴంటావి. ఇ కరణ కహరణములు రండున఼ భగఴంతణడే ఄతు వహయఖ్ాయనకరో లు వేరలవేరల న఼ల
విశయములో విఴరంచారల.
భగఴణారానో (మోక్షము) గురంిన – భగఴంతణతు తృ ంద఼్టకు స్హదించ఼ యతనములో జఞాధేంథిరయములు
(కన఼నలు, చెఴులు, ధోరల ఴంటావి), కరేమంథియ
ర ములు (కహళళు, చేతణలు ఴంటావి), ఄంతఃకరణములు (ినతో ము,
మనష఼, బుథి, ఄసంకహరము) తృహల్గంటాయ. ఄభాయష వైరహగయముల చేత తుగీసము స్హధయమతు గీతలో
చెాబడినథి. కన఼నలకు చఽున఼, చెఴులకు వితుకిడితు, కహయౌకి నడకన఼, బుథికి అలోచనన఼, మనష఼నకు
విచక్షణన఼, ఄసంకహరమునకు గమయమున఼, ినతో మునకు థీక్షన఼ రస్హథించ఼ భగవహన఼డు కరణము.
ఄథేవిధముగహ భగఴణారానో క
 ి స్హదించ఼ థీక్ష, ఄభాయషము కూడ భగఴతసవరూములే. కన఼క భగఴంతణడే
కహరణము.
వివవషాష్ి గురంిన – జగతణ
ో న఼ షాష్ింిననవహడు గన఼క అయన కహరణము. షాష్ికి అయనకు వేరే తుముటట
ో ,
షహాయము లేఴు. తనన఼ండే జగతణ
ో న఼ షాష్ించెన఼. కన఼క అయన కరణము. జగద఼్తాతిో కి స్హధనము,
ఈతృహథాన కహరణము, తుమితో కహరణము కూడ శ్రీతువహష఼డే.

382. కరహో
చేయువహడు (రమ షవతంతణరడు).

ఒం కరేోే నమః
ఇ ధామము రండుమారలో ష఼ోతింబడినథి.
34ఴ శ్లోకము. 31ఴ ధామము. కరహో – కోీధహా కోీధకాత్ కరహో వివవబాసృః మహీధరః
41ఴ శ్లోకము. 382ఴ ధామము. కరహో – కరణం కహరణం కరహో వికరహో గసధో గుసః
317ఴ ధామము విఴరణ షంద్రభమున శ్రీ భటటిలు రవురహమాఴణార రముగహ చెబుతూ, కహరో వీరలయతు
ద్ండింిననవహడు గన఼క ‘కరహో’యతు విఴరంచారల. ఆంక ఆుాడు ‘కరహో’ ఄనగహ ఄతునకహరయములకు రదానకరో
– ణాన఼ చేయువహడు లేథా ఆతరలలచే చేయంచ఼వహడు – ఄతు శ్రీ భటటిలు వహయఖ్ాయతుంచారల.
తృహణణతు షఽతరము – షవతంతరః కరహో – అదారముగహ ఇ ధామమున఼ శ్రీ ిననమయానంద్ విఴరంచారల. షాష్ి సథతి
లయాథి షకల కహరయములన఼ షంూరు స్హవతంతరయముణో తురవహంచ఼న఼ గన఼క భవహన఼డు కరో . కేఴలము
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ంచభూతముల ఈతుకిఴలన షాష్ి జరలగద఼్. కరో ఴలనధే షమషో ము జరలగున఼. మటాియుననంతఴలన
కుండ తయారలకహద఼్. కుమమరవహతు తు కహఴల న఼.
జీవహతమలు ణామే ఏథో చేయుచ఼ధానమతు భరమింతణరల. కహతు రమేవవరలడే షకల కహరయములకు కరణము,
కహరణము, కరో . రతి తుకితు, షాష్ికితు, ఄంతటాకితు షరలకులు, తుముటట
ో , తుతనము, తువహడు కూడ
రమేవవరలడే.
కేఴలము తు చేయంచ఼ట, తు చేయుటణో భగఴంతణతు తృహతర రమితము కహద఼్. తతఫయౌతములు అయన
ఄన఼భఴము చెంద఼్న఼. జీవహతమలణో కూడి షాంథించ఼న఼. ఴయషధేశణ మన఼ష్హయణాం భావమ్ భఴతి ద఼్ఃఖితః
ఈతసవేశణ చ షరేవశణ నణఴ
ే రతణశయతి – జన఼లు బాధడినుడు రహముడు ద఼్ఃఖించెన఼. జన఼లు
అనంథింిననుడు తండిరఴల షంతసంచెన఼. ఄలాగే విభీశణుతు టాిభష్కో ుతు చేస - కాతకాతయ రముమోద్ః –
తానో ణో మోద్ముధ ంథెన఼.

383. వికరహో
- మారలా చెంద఼్వహడు.
- బసృవిధముల ైన జగములన఼ షాష్ింిననవహడు.

ఒం వికరేోే నమః
వి కురహవణః వికరహో – ఄవికహరలడెైన భగఴంతణడు సథరలడు. తుజఞతుకి అయనలో మారలా ఈండద఼్. కహతు అయన
షాష్ింినన రంచము మారలతూ ఈననంద఼్న అ వివవరూుడు కూడ వికరో యే. అయన రహగథేవశ
రహతణడెైనాటాకితు జీఴుల ష఼ఖ్ద఼్ఃఖ్ములంద఼్, వికహరములంద఼్ భాఴములన఼ తనవిగహ తృహలు
ంచ఼కొన఼న఼ గన఼క అయన వికరో . శ్రీరహముడు రహజయము తృత గొటటికుననంద఼్కు బాధడలేద఼్.
టాిభష్కో ుడెైనుడు తృ ంగతృత లేద఼్. కహతు విభీశణునకు రహజయమిిని షంతసంచెన఼.
శ్రీ వంకరలల వహయఖ్య – విినతరమ్ భుఴనమ్ కాతవహన్ ఆతి వికరహో – ినతరవిినతరముల ైన భుఴనములకు
కరో యడైనంద఼్న అయన వికరో . అయన య్లలు ఄనంతములు. షాష్ియంద఼్ కథాతుకొకటాకి తృత యౌక లేద఼్. రతి
మనష఼ వేరల. మన఼శణలు వేరల. జనమలు వేరల. రతిక్షణము మరొక క్షణమునకు షంబంధము లేతుథి.
ఆద్ంణా అయన షాష్ిలోతు వైినతరయము.

384. గసనః
ణెయౌయరహతువహడు. గీహంజఞలతువహడు.
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ఒం గసధాయ నమః
ఇ ధామము రండుమారలో ఴష఼ోంథి.
41ఴ శ్లోకము. 384ఴ ధామము. గసనః – కరణమ్ కహరణమ్ కరహో వికరహో గసధో గుసః
58ఴ శ్లోకము. 548ఴ ధామము. గసనః – గుసయ య గభీరో గసధో గుో ః చకీగథాధరః
భగఴంతణడు మన బుథికి, తరకమునకు, ఆంథిరయములకు ణెయౌయరహడు. మనలోన఼ననన఼ అయనన఼
మనమరలగలేము. యః ాతివహయసో ష్హీన్ యమ్ ాతీవ న వేద్ – అయన భూమిలోన఼ండిధా గహతు భూమి
అయనధరలగద఼్ (బాసథారణయకోతుశతణ
ో 5.7.3). అయన థేఴతలంద఼్ ఈండున఼గహతు థేఴతలు కూడా
అయనధరలగరల. విణు ఴరకుక ఎణ్ు ణ ఄరయాన్ (తిరలవైమోయ 1.9.2). చక్షువి ద్ాశి ఴయమ్ చ ధారహయణః – చఽచే
కన఼నలు, చఽడబడే ఴష఼ోఴులు ధారహయణుడే. శ్రీ రహదాకాశు శ్హసో ి కఠోతుశతణ
ో (1.21)న఼ండి చెనాన
రమాణము – తమ్ ద఼్ద్రశమ్ గూఢమ్ గుహాహతమ్ గసవరేశీమ్ ురహణమ్.
శ్రీ వంకరహచారలయలు భగవహన఼తు తతవము, వకిో, చరయలు – ఄతూన మనకు ఄరము కహఴతు విఴరంచారల.
ధరమచకీము రచయత బాలకాశణుతు య్లలన఼ విులముగహ ఈథాసరంచారల. ూతన మరణము, గోఴరనగర
దారణము, గోనకహ ఴస్హోాసరణము, యశ్లద్మమచేత బంధనము – ఆఴతూన మనము ణెయౌసకొనలేతు య్లలు.
భకిోమాతరముచేతధే ఄన఼భవింద్గనవి.

385. గుసః
- లోకములన఼ రక్షించ఼వహడు.
- ఄజఞాన఼లకు (భకుోలు కహతువహరకి) కతునంచతువహడు.
- సాద్య గుసయంద఼్ ఴసంచ఼వహడు.

ఒం గుహాయ నమః
గుసతి రక్షతి ఆతి గుసః – లోకములన఼ రక్షించేటావహడు గుసృడు ఄతు శ్రీ భటటిల వహయఖ్య. తన గరభమున
బిడు న఼ తయౌో కహతృహడునటట
ో గహ లోకములన఼ భగవహన఼డు కహతృహడునతు శ్రీ రహదాకాశు శ్హసోి విఴరంచారల.
గుసణే షంఴాణోతి – తన తతవమున఼ థాినయుంచ఼వహడు. ఄతు వహయఖ్ాయతుషఽ
ో శ్రీ వంకరలలు భగఴథీగ త (7.25)
న఼ండి ఈథాసరంచారల.
ధాసం రకహవ షరవషయ యోగమాయా షమాఴాతః
మూఢో ऽయం ధాభజఞధాతి లోకో మామజమఴయయమ్
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ధా యోగమాయయంద఼్ థాగయునన ధేన఼ ఄంద్రకర గోచరంచన఼. కహబటాి ఄజఞాన఼లు నన఼న
జనమరహతణతుగహ, శ్హవవతణతుగహ ణెయౌయజఞలరల.
శ్రీ ిననమయానంద్ విశణుభాగఴతము(10.37.11)న఼ండి ఈథాసరంిననథి – గూఢో గుహావయః స్హక్షమ మహాురలశ
ఇవవరః – మహాురలశణడెైన ఇవవరలడు స్హక్షిగహ గూఢముగహ గుహావయుడెై యుధానడు. ‘తుహతమ్
గుహాయామ్’ ఄతు ముండకోతుశతణ
ో లో ఈననథి.
శ్రీ రహదాకాశు శ్హసో ి చఽనన రండు రమాణములు –
ఏశ షరేవశణ భూణేశణ గూఢాణామ (న?) రకహవణే – కఠోతుశతణ
ో (3.12)
ఄఴజఞనంతి మామ్ మూఢా మాన఼ష్మ్ తన఼వహశీతమ్
రంభాఴమజఞనంణో మమ భూత మహేవవరమ్ (గీత 9.1)
శ్రీ అర్. ఄనంతకాశు శ్హసోి మరొక ఄరథం చెతృహారల – ఄంద్ర సాద్యము ఄధే గుసలో ఴయంినయుననవహడు
గుసృడు.

(1) శ్రీ నరసంసన్ కాశు మాచార అంగో రచనకు ఆథి ణెలుగు ఄన఼వహద్ము.
(2) భగఴథీగ త శ్లోకముల ణాతారయము గీణానెరస్, గోరఖ్ూర్ రచ఼రణన఼ండి.

41ఴ శ్లోకము - 8 ఴ నేజీ
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ఴయఴస్హయో ఴయఴస్హానః షంస్హానః స్హానదో ధ఼రఴః |
యర్ధః యభషశట ః తణశట ః ుశట ః వుభేక్షణః || (42)

386. ఴయఴస్హమః
- (ఖీసనక్షత్ారద఼లఔు) అధాయభు (ఆయుష఼) ఄయనలహడు.
- తువచలమైన, దాఢమైన ఫుదధధఖలలహడు. షశట మైన జ్ఞానభు ఔలలహడు.

ఒం ఴయఴస్హమామ నభః
386 న఼ండు 390ఴయఔు నాభభులు బఖఴంతణతు ఄఴత్ాయమైన ధాఴుతు కీరో ం్ చేవిగహ శ్రీబట్టటలు ఄభిఴర్ుంచాయు.
జ్యయతివచఔీమ్ ధాలేతునతయం వమత్ే ఫధయత్ే మతః
ఴయఴస్హమషో త్ో జ్ఞాయో బఖణాధాయ భూర్ోభాన్
ఖీసనక్షతర భండలభులన఼ దాఢభుగహ ట్టటముంచ఼లహడు. నక్షత్ారలఔు అధాయమైన అకహవమే వరీయభుగహ
ఖలలహడు. ఔన఼ఔ ‘ఴవఴస్హమః’ ఄఫడెన఼. త్ేజ్వచకహీతున తనమంద఼ ఫంధధంచ఼కొననలహడు. విళేఴేణ
ఄఴవమత్ే ఫధయత్ే జ్యయతివచఔీభుతి ఴయఴస్హమః.
‘ఴయఴస్హమభు’ ఄంట్ే దాఢమైన దీక్ష. చెదయతు యోఖభు. ఏకహఖీమైన చితో భు. గీత 2ఴ ఄధాయమభులో 41,
42, 43, 44 ళలోఔభులు ఇ ఄయాభున఼ షభర్ధషో ఼నానయ.
ఴయఴస్హమాతిికహ ఫుదధధః ఏకఞస ఔుయునందన
ఫసృళహకా సయనంత్ావచ ఫుదధ యోऽఴయఴస్హయనామ్

42ఴ ళలోఔభు - 1 ఴ ేజీ
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ఒ ఄయుున! ఇ (తుష్హాభ) ఔయియోఖభునంద఼ తువచమాతిఔ ఫుదధధ ఔట్టయే ముండున఼. కహతు భోగహషఔుోల ైన
విలేఔశీన఼ల ఫుద఼ధలు చంచలభుల ై (ఄఴయఴస్హమభుల ై) ఔ దారీ త్ెన఼న లేఔ కోర్ఔలలంట్ నలులైులా
యుఖులు తీముచఽ ఄనంతభులుగహ న఼ండున఼.

387. ఴయఴస్హానః
- తృహరయంభించ఼ స్హానభు.
- (ఴయఴషా న఼, అధాయభున఼, కహలభున఼) ఏయయచ఼లహడు.
- షాఴటలో జీఴులు, యక్షఔులు, జీఴనభాయగ భు – ఆలా షభషో భున఼ ఏరహట్ట చేములహడు.

ఒం ఴయఴస్హానామ నభః
‘షా ’ ఄనే ధాతణఴున఼ండు వాతి, ఴయఴషా , స్హానభు ఴంట్ట దభులు ఴుయతననభమాయ. ఴయఴషా న఼, ఄనగహ
షఴయమైన దధ తితు స్హాంచ఼లహడు ఴయఴస్హాఔుడు.
ఔలా భుసౄరహోదధ భమః ధ఼రలే కహలోऽతిశఠ త్ే
మస్హితో స్హి దవయఴస్హానో సయష్హటయు స్హానదో భన఼ః
‘ఴయఴషా న఼ ఏయయచ఼ట్’ ఄనే భాఴభులోనే భాశయకహయులు చెన విఴయణలు –
శ్రీ బట్టటలు – ఄతునంట్టకూ అధాయమైన కహలభున఼ ఏయయచినలహడు. ఆంద఼ఔు నక్షతర ఖీసఖతణలు భూలభు.
లహతుకూ ధ఼రఴనక్షతరభు కఞందరభు.
శ్రీ వంఔయులు – షాఴటలో ధయిభు, జీఴ లైవిధయభు, ర్ణాభఔీభభు, తృహరణ షంయక్షణాభాయగ భులు, అహారహదధ
స్ౌఔయయభులు ఆఴతూన ఏయయచిన దేఴుడు ‘ఴయఴస్హానః’.

388. షంస్హానః
- ర్షభాో మఖు స్హానభు. తులఔడగహన఼ండు స్హానభు.
- ఈతో భమైన స్హానభు.

ఒం షంస్హానామ నభః
షయవమ్ ఏతవిన్ షంతిశఠ త్ే షభాయత్ే ఆతి షంస్హానః – ఄతునంట్టకీ షరెైన భుగ్ంు ఈండే స్హానభు
షంస్హానభు. షభషో భున఼ అమనమంద఼ తులఔడగహ భుగ్మున఼ (రళమకహలభున?).
శ్రీ వి.వి.రహభాన఼జ్న్ చెన ఄయాభు – ఄతునంట్టతు ఎుడో ఔుడు భుగ్ంచేలహడు.
42ఴ ళలోఔభు - 2 ఴ ేజీ
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శ్రీ వంఔయులు భరొఔ ఄయాభున఼ ఔూడ చెతృహయు – షభూచీనమ్ స్హానమ్ ఄషయ ఆతి షంస్హానః – ఄతునంట్టకూతు
ఈతో భమైన స్హానభు షంస్హానభు. దీతుతు విఴర్షో ఽ శ్రీ రహధాఔాశు ళహవోి ఆలా చెతృహయు. తృహలుంత,
షఽయయభండలభు, యోగ్ సాదమభు, ధ఼రఴభండలభు – వీట్తునంట్టకీ ఈతో భమైన ధ఼రఴనక్షతరమే
షంస్హానభు.

389. స్హానదః
- యభదభున఼ రస్హదధంచ఼లహడు.
- తగ్న పలభు, స్హానభు రస్హదధంచ఼లహడు.

ఒం స్హానదామ నభః
స్హానమ్ దదాతి ఆతి స్హానః – ‘ద’ ఄనగహ ‘ఆచ఼చట్’ ఄనే ఄయాభులో ెఔుానాభభులు ఇ ుణయషో ఴభులో
కీరో ం్ ఫడునవి – తృహరణదః, భానదః, ళహంతిదః, శ్రీదః, దయదః, షయవకహభదః, షవవోదః ఴంట్టవి. ఄతునంట్టఔంట్ె
ఈతో భమైన స్హానభుతుచ఼చలహడు స్హానద఼డు.
ష ఏఴ యభాకహవ తృహరతృౌో శేతణతవతః షదా
తృత ర చయత్ే స్హానద ఆతి షతృహోరణు భన఼నామఔః
ఎలో లేళలంద఼ ఔూడా యభదభు ఆఴవడాతుకూ కహయణమైనలహడు. „ఒం స్హానదామ నభః‟ ఄనేదాతుతు
షతృహోక్షరీభంతరభు లేదా భంతరరహజ్భు ఄతు ఄంట్ాయు.
శ్రీ వంఔయులలహయకయ భర్ంత విస్హోయమైన ఄయాభులోన఼ననదధ. జీఴులఔు లహర్కూ తగ్న స్హానభుతుచ఼చలహడు
స్హానద఼డు. ధ఼రలహదీనామ్ ఔరహిన఼యూమ్ స్హానమ్ దదాతి ఆతి స్హానదః – ఄందయఔూ తగ్న స్హానభు
తుచ఼చలహడు. ధ఼రఴునఔు రత్ేయఔమైన (వాయమైన) స్హానభుతుచిచనలహడు స్హానద఼డు.
శ్రీ చినిమానంద ఔఠణతుశతణ
ో లోన఼ండు ఈదాసర్ంచిన షఽతరభు – మథా ఔయిమ్ మథావాతమ్ –
ఔయిపలదాత్ా నారహమణః.
డా. కోీవి తృహయాస్హయథధ యచన ‘శ్రీ కెైఴలయస్హయధధ’న఼ండు – ఫరసిురహణంలో లఔ
ై ుంఠభు ఴయు న – విశణులోఔభు
షంస్హయ నావఔభు. షరహవవచయయ స్హానభు. ఔలఴాక్ష స్హానభు. షయవఴాక్షభులు, ూలు, ళళు, ఄనేఔ యకహల
దిభులు, ఔలుఴలు, దధఖుడుఫాఴులు, షయష఼సలు ఈంట్ాయ. దేఴతలు ఫంగహయు విభానాలభూద విసర్షో ఽ
ఈంట్ాయు. విశణులోఔం భధయలో మేయౌభు ఫంగహయు యంఖులో నఴయతనభులు తృొ దఖఫడున ఫంగహయు తృహరకహరహలత్ో
యోజ్న విస్హోయంత్ో శ్రీభహావిశణుఴు భందధయం ఈంట్టందధ. ఄదధ చ఼ఔాలలో చంద఼రతులాగహ రకహశిష఼ోంట్టందధ.
అముధధాయుల ైన దావయతృహలఔులు దాతు నాలుఖు దావరహలఔు కహలా కహష఼ోంట్ాయు. అ లైఔుంఠభునంద఼
ఆందరతూలభు, భహాతూలభు, దిరహఖభణిభమభు, ఴజ్రభమభు, లైఢఽయయభమభు ఄయన ఏడు
ట్ట ణాలుంట్ాయ.
42ఴ ళలోఔభు - 3 ఴ ేజీ
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ఄఔాడ వదధ ఼లయొఔా త్ేజ్ష఼సత్ో దవదధవలు రకహశిష఼ోంట్ాయ. లహర్నడుభ మేగళహయభుడు, త్ాంఫయధార్,
శ్రీఴత్ాసంకూతణడు ఄయన శ్రీసర్ శ్రీదేవిత్ో ఈంట్ాడు. అమనచేత ష఼దయశనభన఼ చఔీభు, తృహంచజ్నయభన఼
వంకభు, కౌమోదకూ ఄన఼ ఖద, ళహయ్గభు ఄన఼ ధన఼ష఼స ఈంట్ాయ. దేఴ, ఖంధయవ, మక్ష, కూననయ, కూంుయుశ,
వదధ, స్హధయ, ఖయుడ, నాఖ ఖణాలు, షో యషులు, భహాభున఼లు ఄతతున ర్ర్విధాల కీరో ష
్ ో ఼ంట్ాయు. కీరో ్
భృదలు భామఴయఔు ఄనేఔ వఔుోలు ఄఔాడ ఈంట్ాయ. విశణుబఴనభు యభానంద భమభు,
షరహవభీశట ద
ర భు.

390. ధ఼రఴః
తువచలమైనలహడు. ఈననత స్హానభు తుచిచనలహడు.

ఒం ధ఼రలహమ నభః
‘ధ఼ర’ ధాతణఴునఔు ‘తువచలభు’ ఄతు ఄయాభు. ధ఼రఴునఔు బఖఴంతణడు తువచలమైన స్హానభున఼
రస్హదధంచెన఼. లైఔుంఠభు ళహవవత స్హానభు. లైఔుంఠభుఴల నే ఏ స్హానభునైనా వాయమైన, తుతయమైన,
ళహవవతమైనదధగహ చేమఖలడుగహన యభాతణిడు ధ఼రఴుడు.
అరహవచీనం ధ఼రఴభవ తణంఖస్హాన రదానతః
ధ఼రవీ చకహయ మస్హిదధధ ధ఼రఴషషో స్హి త్రకర
ీ ోత
్ ః
శ్రీ రహధాఔాశు ళహవో ి – బఖలహన఼తు (తతవభు) లక్షణభు తుతయభు, ళహవవతభు, ఄచంచలభు, వాయభు, షతయభు.
ఇ లక్షణభునే అమన ధ఼రఴునఔు రస్హదధంచెన఼. ఔన఼ఔ బఖలహన఼డు ధ఼రఴుడు.
ధయిచఔీభు యచయత – షాఴట లమ చఔీభులో షయవభు ఄంతభఖున఼. కహతు బఖఴంతణడు ళహవవతణడు,
వాయుడు ఖన఼ఔ అమన ధ఼రఴుడు.
శ్రీ షతయదేలో లహవశఠ – ‘ధ఼రఴ’ వఫద భునఔు ‘తువచమభు’ ఄతు ఄయాభు. రంచభులో ఄంత్ా ‘ఄధ఼రఴభు’
ఄయనా గహతు బఖఴంతణడు తన లక్షణభుఴలో లహతుకూ తువచమతవ ఖుణభున఼ అతృహదధంచ఼న఼.
షఽరణయదమాషో భమభులు, జ్నన భయణభులు – ఆఴతూన తువచమమైన గట్నలు.
తయులహతి 16 నాభభులన఼ శ్రీరహభాఴత్ాయ యభుగహ శ్రీబట్టటలు ఴర్ుంచాయు. “భాతణల న
ై లహర్తు ఔూడా
ునయుజీు వింజ్ఞము గహథ” ఄతు ఇ ఄధాయమభునఔు శ్రీ బట్టటలు నాభఔయణభు చేళహయు. రహభాఴత్ాయభుెై
శ్రీ బట్టటలఔు రత్ేయఔమైన భఔుాఴ ఄతు శ్రీ వి.వి. రహభాన఼జ్న్ లహయకాయతుంచాయు.

42ఴ ళలోఔభు - 4 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనాభ స్తో తరభు - విఴయణ

391. యర్ధః
- షఔల వుబ, ఈతో భ ఔఱయయణ లక్షణభులు ఖలలహడు.
- దధఴయమైన విబూతి, ఐవవయయభు ఖలలహడు.

ఒం యయధయే నభః
చినన తియుతిలోతు శ్రీరహభుతు శిలం.

‘(ఋ)ర్దధ ’ ఄనగహ విబూతి (షవయూభు). రహ ఋదధధః మషయ
ష యర్ధః – ఈతాాశట మైన ఔఱయయణఖుణ షంన఼నడు యర్ధ.
నాయద఼డు లహయ్ికూ భసర్షకూ చెన శ్రీరహభఴయు నలో రెండు
ళలోఔభులు –
షభుదర ఆఴ గహంభీరఞయ ధెర
ై యఞ ణ శిభలహతుఴ
విశణ
ు నా షదాళల వీరఞయ స్త భఴత్ మ
ర దయశనః
కహలాగ్న షదావః కోీధే క్షభమా ాథీవషభః
ధనదేన షంస్హోయగఞ షత్ేయ ధయి ఆలహ యః
శ్రీరహభుతు గహంభీయయభు స్హఖయభుఴంట్టదధ. అమన ధెైయయభు
శిభాలమ షదావభు. విశణుషభాన వీయుడు. చంద఼రతుఴంట్ట
యూభుఖలలహడు. అమన కోీధభు రళమాగ్న షభభు.
బూభాతత్ో షభమైన ఒయు, ఔుఫేయుతుఴంట్ట త్ాయఖభు, ధయిదేఴతఴంట్ట షతయభు శ్రీరహభుతు లక్షణభులు.
శ్రీ రహభాన఼జ్న్ ఆచిచన భరొఔ విఴయణ – రఞళహమ్ ఋదధధరఴ
ఞ ఋదధధః మషయ – యుల షభాదధధనే తన ఋదధధగహ
భావించ఼లహడు యర్ధ. శ్రీరహభుడు విభీశణునఔు ట్ట భుఖట్టట, ఔాతఔాతయః తదా రహభః – షంత్ోఴంచెన఼.
ఈతసలేశణ చ షరఞవశణ త్ఴ
ే ర్తణశయతి – రజ్లు షంఫయభులు చేష఼కొననుడు శ్రీరహభుడు లహర్
తండుఴ
ర ల షంత్ోఴంచ఼చ఼ండెన఼.
‘ఋదధధ’ ఄనగహ విబూతి. యమైన (ఄనంతమైన, ఈతాాశట మైన) విబూతణలు ఖలలహడు యర్ధ.
దధలహయనాతి విబూతమః (గీత 10.16) – నా విబూతణలు దధఴయభులు.
నాంత్ోऽవో భభ దధలహయనాం విబూతీనాం యంత (గీత 10.40) – నా దధఴయ విబూతణలఔు ఄంతభు లేద఼.
ఆలా ఄంతణ త్ెయౌమతు విబూతణలు ఔయౌగ్నలహడు యర్ధ.

392. యభషశట ః
షశట మైన యతతవభు ఖలలహడు. తన యతత్ావతున షశట భుగహ గణచర్ంజ్ఞవేలహడు.
42ఴ ళలోఔభు - 5 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనాభ స్తో తరభు - విఴయణ

ఒం యభషష్హటమ నభః
షశట (రతయక్ష, దాష్హట) తృహయభయః యభషశట ః – అమన ఓననతయభు, యతతవభు షశట మైనవి. ఇ విఴయణలో
శ్రీ బట్టటలు రహభామణభు (ముదధ కహండభు 114.4)లో రహఴణ ఴధానంతయభు భండో దర్ శ్రీరహభుతుఖూర్చ
చెన భాట్లన఼ ఈదాసర్ంచాయు – ఴయఔో మష్
ే హం భహాయోగీ యభాత్ాి షనాతనః – శ్రీరహభుడు
భహాయోగ్, యభాతణిడు, షనాతన఼డు ఄతు ఴయఔో భఖుచ఼ననదధ.
ఄలాగఞ శ్రీరహభుతు చఽచి త్ాయ ఄనన భాట్లు (4.24.31, 32) – తవమ్ ఄరమమ
ే వచ ద఼రహషదవచ ... ...
భన఼శయ దేహాబుయదమ్ విహామ దధలయే న దేహాబుయదయేన ముఔో ః.
శ్రీరహభుతు చఽడగహనే అమన యతతవభు త్ెయౌమఴచ఼చన఼. ష఼భుతర భాట్లు – షఽయయస్హయ బలేత్ షఽయయః
– షఽయుయతుఔంట్ె ఎఔుాఴ రకహవభు ఖలలహడు. షఽయుయతుకూ కహంతితుచ఼చలహడు.
ఆంకహ శ్రీరహభుతు యభషశట తన఼ ఖూర్చ రస్ో హఴనలు –
ుంస్హమ్ దాఴట చిత్ాోహార్ణమ్ – యూ షంసననమ్ లక్ష్మిమ్ తదావుర్వవిత్ాకహరహః
ధయిచఔీభు యచయత విఴయణ – శ్రీ యగునందన఼తు ఇ షశట యతతవభుఴలో నే బయతణడు
రహజ్ఞయధధకహయభున఼ తాణీఔర్ంచి శ్రీరహభుతు తృహద఼ఔలఔు వయణాఖతణడయయయన఼. లక్షిణుడు తుదారహాయభులు
ర్తయజంచి ఄనాన ఴదధనలఔు ఴనలహషవేలహదీక్ష నాచర్ంచెన఼. ఔాభాయు శ్రీరహభుతు దర్శంచగహనే
సన఼భంతణడు ళహవవతభుగహ రహభదాషతవభున఼ చేకొనన఼.
శ్రీ షతయదేలోలహవశఠ భరొఔ షవతంతరలహయకయతుచాచయు. ‘షష్’ ఄనగహ ఫంధధంచ఼ట్ (షవతి – ఫధానతి).
ఄతునంట్టతూ ఄద఼ుతభుగహ ఄలుోలహడు యభషశణటడు. ఄంద఼ఴలననే యఔో భాంష వలయ నాడమ షంముఔో మైన
వరీయభు ఔ ష఼ందయ యూభులో ఴయఔో భఖుచ఼ననదధ. ఇ భాఴభునఔు అమన చెన ఈదాసయణలు –
ఄషయ షళల న తుభుశతుో (ఋగఞవదభు 9.73.4)
దధఴః షవః రచయతుో (ఄధయవ లేదభు 4.16.4)

393. తణశట ః
- అనందభుత్ో తుండుముననలహడు. ూయు షంతణశణటడు.
- షచిచదానందభర్ో. తాోన ంద఼లహడు.

ఒం తణష్హటమ నభః
లైఔుంఠభులో తుతయషఽయుల భధయన఼ండఔ భానఴభాతణరడెైన దవయధ఼నఔు కొడుకెై, నయుతుగహ స్హభాన఼యలఔు
ఄందధఴచిచన బఖలహన఼డు తణశణటడు.
42ఴ ళలోఔభు - 6 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనాభ స్తో తరభు - విఴయణ

లాభాదాదవయధధ తవషయ జ్ఖతః తృహలనషయ చ

భన఼శయత్ేవऽ మః త
ర ః షంతణశట ఆత ఔథయత్ే
బఖఴంతణడు తన బఔుోలఔు, దాష఼లఔు రమభు ఔయౌగ్నుడు షంూయుభుగహ షంతణశణటడఖున఼.
‘తణశట ః’ ఄనగహ యభానంద షవయూ ఄతు శ్రీ వంఔయులు లహయకాయతుంచాయు. తరభుగహతు, ుశభు గహతు,
పలభుగహతు, జ్లభుగహతు బకూోత్ో తులేదధంచినదధ ఖీశించి షంతణశణటడఖు షరఞవవవయుడు తణశణటడు.
ఏ విధమైన త్ాభులు, కహభభులు బఖలహన఼తు దర్చేయఴు. శ్రీరహభుడు ట్ాటభిఴేఔభునఔు తృొ ంగ్తృత లేద఼.
ఴనలహష యోఖభునఔు ఔుంగ్తృత లేద఼. గహంధారీభాత మాదఴ ఔులభున఼ వంచినుడు శ్రీఔాశణుడు
చియునఴువత్ో ఄన఼ఖీశించెన఼.
షంతణశట ః షతతం యోగీ – గట్నలఔు, ఔయి పలభులఔు ఄంతఃఔయణభున఼ దఽయభుగహన఼ంచి, షంతణశణటడెై
ముండుట్ బఖంతణతు ఖుర్ంచిన జ్ఞానభునఔు భాయగ భు.

394. ుశట ః
ర్ూయుుడు. ఈననత ఖుణ షంన఼నడు.

ఒం ుష్హటమ నభః
ూయుత్ావత్ ుశట ః – ఄతున విధభుల ర్ూయుుడు ఖన఼ఔ అమన ుశణటడు. అమనలో ఆష్హటతుశట భులఔు,
కహభమోసభులఔు త్ాఴు లేద఼. ఇ నాభ విఴయణలో ధయిచఔీభు యచయత ఴళళులహర్ యచనన఼
ఈట్ట ంకూంచాయు. లండుదల్ లండభాయ ఆలాన్ – అమనలో కొయత ఄనేదధ ఈండద఼. ఇ నాభషియణఴలన
ఆష్హటతుశట భులన఼ జ్యంఴచ఼చన఼.
శ్రీ షతయదేలోలహవశఠ ఇ నాభభుయొఔా ర్ధధతు ఆంకహ ెంచాయు. ుష్హుతి ఆతి ుశట ః – తృత ఴంచ఼లహడు
ుశణటడు. తన షాఴటలో ఄతునంట్టకూ షంతాోతుచెంద఼ విధభున఼ రస్హదధంచ఼లహడు.

395. వుభేక్షణః
- భంఖళఔయమైన చఽు ఖలలహడు.
- చఽుత్ోనే షఔల వుబభులన఼ రస్హదధంచ఼లహడు.
- బఖఴంతణతు చఽవనలహర్కూ, బఖఴంతణతుచే చఽడఫడునలహర్కూ షఔల త్ాతరమభులు నశించ఼న఼. లహర్
తృహభులు వభుంచ఼న఼. కోర్ఔయ్డేయున఼.

ఒం వుభేక్షణామ నభః
42ఴ ళలోఔభు - 7 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
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ఆంతఔుభుంద఼ 346ఴ నాభభు ‘దితుభేక్షణః’, 348ఴ నాభభు ‘ఄయవిందాక్షః’ ఔూడ బఖఴంతణతు చలో తు
చఽున఼ రషో ఼తించినవి. శ్రీ బట్టటలు ఈదాసర్ంచిన ఄయోధయకహండభు ళలోఔభు (17.14) –
మవచ రహభమ్ న ళేయతణ
ో మం చ రహమో న వయతి
తుందధతః ష ఴవేలో ోకఞ స్హవత్ాిేయనం విఖయహత్ే
రహభుతు చఽడతులహడు గహతు, రహభుతుచే చఽడఫడతులహడు గహతు లోఔంలో ఄందర్చే తుందధతణడెై జీవిస్హోడు.
చిఴయఔు ఄతతు అతి ఔూడ ఄతతుతు తుందధషో ఼ందధ.
ష఼బూ
ర రహమత త్ాభాాక్షః స్హక్ష్ాదధవశణ
ు ర్ఴ షవమం – చఔాతు ఔన఼ఫొ భలు, విళహలమైన ఎయీతు ఔన఼లత్ో
రహభుడు స్హక్ష్ాతణ
ో విశణుఴుఴల రకహశిష఼ోనానడతు ఄయోధాయుయలహష఼లు కొతుమాడుర్. రహభః ఔభలత్ారక్షః
షయవషతవ భనోయథః – ఄతు సన఼భంతణడు ఴర్ుంచెన఼. తమ్ దిదళ త్ారక్షమ్ ... ... ధనయః వయతుో మే
నాధమ్ – ఄతు వతభితయౌో రస్ో హవించెన఼.
స్ౌశ్రల యై వవయయ వునం శ్రతలం దీయఘభాయతమ్ త్ాభాం చ లోచనం మషయ ష వుభేక్షణ ఇర్తః షవఔయి ఔయో ాఔం
చెైఴ వుబ మవేయతి దయశనమ్ వుభేక్షణస్హయత్ ... ... – స్ౌశ్రలయభు, ఐవవయయభున఼ షఽచించ఼నట్టట నలో తు
తృొ డలైన, విళహలమైన ఎయీతు నేతభ
ర ులు ఖలలహడు. త్ాన఼ చఽడడం గహతు, తనన఼ చఽడడం గహతు వుబఔయభు
చేములహడు. ఄతు శ్రీ బట్టటలు ఇ నాభభున఼ విఴర్ంచాయు.
శ్రీ వత్ారహభులఔు నభస్హాయభు. శ్రీ లక్షిణస్హవభుకూ నభస్హాయభు. శ్రీ బయత వతణరగునలఔు నభస్హాయభు.
జ్ెై వీరహంజ్నేమ.
శ్రీ వంఔయులు ఆదే వుబనాభారహాతున ఆలా విుయ్ఔర్ంచాయు –
ఇక్షణమ్ దయశనమ్ మషయ వుబమ్, వుబఔయమ్ నరహణామ్, భుభూక్ష్ాణామ్ మోక్షదమ్, భోగహర్ధనామ్
భోఖదమ్, తృహనామ్ తృహఴనమ్, షయవ షందేస విచేేదకహయణమ్, సాదమఖీంధేరవ్ చేేదఔయమ్,
షయవఔరహిణామ్ క్షణమ్, ఄవిదాయమావచ తుఴయో ఔమ్, షః వుభేక్షణః
బఖలహన఼తు చఽు, దయశనభు షఔల వుబఔయభు. షయవ భంఖళరదభు. భోఖభులన఼ ఔుర్ంచ఼న఼.
తృహభులన఼ నశింజ్ఞమున఼. షఔల షందేసభులన఼ తులహర్ంచ఼న఼. సాదమఖీంధధతు ఛేదధంచ఼న఼.
ఔయిలన఼ండు విభుకూో ఔయౌగ్ంచ఼న఼. ఄవిదయన఼ ట్ాంచలు చేమున఼. ఔన఼ఔనే అమన వుభేక్షణుడు.
ఆంద఼ఔు శ్రీ వంఔయులు భుండకోతుశతణ
ో (2.2.8)న఼ండు చెన రభాణభు –
భిదయత్ే సాదమఖీంధధః చుదయత్ే షయవషంవమః
క్ష్మమంత్ే చాషయ ఔరహిణి తవిన్ దాఴేట రహఴరఞ.
శ్రీ రహధాఔాశు ళహవో ి ఔూడ వుీతణలన఼ండు లు ఈదాసయణలు చెతృహయు – ‘ఇక్షణభు’ ఄంట్ే ‘దాఴట’ భాతరమే
కహఔ బఖఴంతణతు షంఔలభున఼ ఔూడ షఽచించ఼న఼. త్ాన఼ ఏఔభాతణరడెైనన఼ లుఴుర్గహ కహఴల నన఼
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అమన షంఔలమే షాఴటకహయణమైనదధ. ఄలా వుబభున఼ షంఔయౌంచినలహడు (ఇక్ష్ుంచినలహడు) ఖన఼ఔ
బఖలహన఼డు వుభేక్షణుడు. ఇ విశమమై శ్రీ రహధాఔాశు ళహవోి చెన షఽఔుోలు –
తదెక్ష
ై త ఫసృస్హయమ్ రజ్ఞయయయతి
ే (ఛాందో గణయతుశతణ
ో 6.2)
ష ఇక్షత లోకహన్ షాజ్ ఆతి (ఐతరఞమ 1.1.1)
ష ఇక్ష్ామ్ చకఞీ (రళలనతుశతణ
ో 6.3)
వేమమ్ దేఴత్ెక్ష
ై త సంత్ాశిిభాః తిస్త ర దేఴత్ా ఄనేన జీలేన అత్ాిऽన఼ రవివయ నాభయూే లహయఔయలహణి
(ఛాందో గణయతుశతణ
ో 6.3)
బఖఴంతణతు చలో తుచఽుఴలన ధన఼యల ైన ెఔుాయు ుణాయతణిలన఼ఖుర్ంచి ధయిచఔీభు యచయత
రస్ో హవించాయు. శ్రీఔాశణుతు దయశనభుఴలన ఄయుున఼తు ఄజ్ఞానభు ట్ాంచలయయయన఼. ఖుసృడు,
సన఼భంతణడు, యవురహభుడు, వఫర్ ఴంట్టలహయు ఎందరణ శ్రీరహభుతు దయశనభుఴలన రయోజ్నభు
తృొ ందధనాయు.
తియుతృహలై – 22ఴ తృహవుయభు
ఇ విళహల బూభండలభున఼ తృహయౌంచే రహజులందయూ బమంత్ో తూభుంద఼ ఖుంులు ఖుంులుగహ వయణాఖతణల ైనట్ేో
మేభుఔూడా ఄసంకహయభున఼ వీడు తూ లహకూట్ చేర్మునానభు. చియుఖంట్లా, ఄయవిర్వన త్ాభయూఴులాగహ ఈనన తూ
ఔంట్టచఽున఼ భాెై ఔట్ాక్ష్ుంచ఼ స్హవభూ!
షఽయయచంద఼రయౌయుఴుయూ కఞస్హర్ అకహవంలో ఈదయంచినట్టలుగహ న఼ండే తూ దధఴయనేత్ారలత్ో భాలైు ఄన఼ఖీసంత్ో
చఽడు. తృహరయఫద ఔయి ఔూడ బషిమై మేభు ఄన఼బవింఴలవన ళహంఴంట్ట ఔయిలు దాతుత్ో ట్ాంచల ైతృత త్ాయ.
శ్రీభహావిశణ
ు ఴునఔు షఽయయచంద఼రలు ఆదద యూ రెండు నేతరభులు. భహావిశణ
ు ఴు వివవయూభున఼ దర్శంచ఼ట్ఔు
భుంద఼గహ ఄసంకహయభున఼ వీడఴలమున఼. అెైననే అతితులేదనభు స్హధయభఖున఼. ఇ వా తిన఼ండు దాషయభాఴభు
దవఔు చేర్న జీఴుతుకూ అ వివవయూభు దర్శంచ఼ భాయగ భు ష఼ఖభభఖున఼. „తూలే త తుతఃయంఫెయుఖ‟ ఄనన
ఈననతదధవ బఖఴదద యశనభునఔు ఄన఼ఴఖు భాయగ భు.
(డా. లేదలహయష లహయకయన఼ండు)

(1) శ్రీ నయవంసన్ ఔాశు భాచార్ అంఖో యచనఔు ఆదధ త్ెలుఖు ఄన఼లహదభు.
(2) బఖఴదీగ త ళలోఔభుల త్ాతయయభు గీత్ాెరస్, గణయకూర్ రచ఼యణన఼ండు.
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రసమో యరసమో యయణో (యయజో) భారగో ధేయో నయోऽనమః |
యయః ఴక్తోభణాాం ళరయౖ
ీ తో ధరగభ ధయభయదతో భః || (43)

యౕీ వణారసభ ట్టాబుఴేకభు. 1940 క్సఱు చితరాం. యక్ీనడ
 మ
ి ానాండి
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396. రసభః
యబృాంజేములసడె. తుణామనాంద శవయౄుడె. అాందరి ఆనాందభునకు క్సయకుడె.

ఒాం రసభామ నభః
యభాంణీ యోగినః అవహభన్ ఇతి రసభః – యోగుఱాందయు ఆమనమాంద యబృాంఙిదయు గనక ఆమన
రసభుడె. ఈ యవమమై యౕీ ఴాంకయుఱు దభురసణభునాండి ఉథాషరిాంఙాయు.
యభాంణీ యోగిధో మవహభన్ తుణామనాంథీ చిథాతభతు
ఇతి రసభ థీ ధైతత్ యాం ఫరషమ భऽబుదీమణీ
తుణామనాందశవయౄుడగు థీతుమాంద యోగుఱు తుయాంతయభు యబృాంచచాందరగ అట్టా యఫరషభభు ‘రసభ’
ఴఫద భుణో క్ీరో ాంి ఫడెచననథి.
రాండళ అయథభు – యౕీరసభుతు యబగుణభుఱళఱన అాందరిక్ీ ఆనాందభు కఱుగున. కనక ఆమన రసభుడె.
జగథానాందక్సయకుడె. ఇాందకు యౕీబట్టాఱు ఱు ఉథాషయణఱు ఙితృసయు –
రసమో యభమణాాం ళరీవాః (రసభామణభు. అయోదామక్సాండభు. 53.1)
గుణాబురసభాం రసభాంచ (భయౘభటయతభు. శభటయవభు. 58.42)
తతా శయవరజాక్సాంణిఃై నతి
ర శాంజనధఃై నహతేః
గుణఃై యయుయుఙీ రసభః థీోః శ఼యమ ఇలసాంయబుః (రసభామణభు. అయోదామక్సాండభు. 1.33)
రసభుడె శకఱ జనఱకు నరతితృసతేరడె. తాండిక్
ర త ఆనాందక్సయకుడె. శకఱ కఱయమణగుణ శాంననడె.
శ఼యుమతుళఱప రక్సయాంచలసడె.
తియుతృసలైఱో అాండాళ్ తయౌో „భనతేకుు ఇతుమన్‟ అతు థీళథీళుతు శాంఫో దిాంచినథి. రసభుతు యౄభు
ఴతేరళుఱనకడ ఆకరిషాంచనట్టాథి. లసయౌ భయణ శభమభున ణాయ, రసళణుతు భయణ శభమభున
భాండో దరి యౕీరసభుతు థిళమతవభున గీశాంఙాయు.
యయణఖ రసభఱక్ష్భణుఱన ళరిుాంచిన యధభున యౕీ య.య. రసభానజన్ ఉథాషరిాంఙాయు –
తయుణౌ యౄశాంధనన శకుభారౌ భయౘఫఱౌ
ుాండరీక యళసఱాక్షౌ చీయకఽయౖసుజిధాాంఫరౌ
యౕీ శతమథీలో లసవహవో, యౕీ య.య. రసభానజన్ „క్ీడ
ీ ామాాం‟ అధే భూఱభు ఆదాయభుగస యళయణ ఇఙాాయు.
బగళాంతేడె తన క్ీడ
ీ (య్ఱ)ళఱన శాంణోఴహాంచలసడె, శాంణోవయచలసడె గనక రసభుడె.
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ధయభచకీభు యచయత ఇాంక్స ఇఱా యళరిాంఙాయు – క్ష్ణికమైన ఆనాందభుతుచిా, దఃఖక్సయణమైనయ క
యధమైన శఖభుఱు. ళసఴవతమైన ఆనాందభుతుచా యఫరయౘభనబళభు భరొకట్ట. అట్టా శచిాథానాంద
ళసఴవత శఖక్సయకుడిైన యఫరషభమే రసభుడె. కనకధే రసభుతు దయశనభుక్ొయకు ఴఫరి తృసరణభుఱన
తుఱుుక్ొననథి. రసభుతు దరిశాంచి ఋవేఱు యళయాంఙాయు. కఽవేుతుణో క్ీడ
ీ ిాంచి గగనజనఱు ధనమఱమామయు.
రసభ ఏళ యాంఫరషభ రసభ ఏళ యాంతః
రసభ ఏళ యాం తతవాం యౕీరసమో ఫరషభణాయకమ్
“ఒాం నమో ధారసమణామ” అధే అయౖసాక్ష్రీభాంతరభుఱోతు బీజమైన „రస‟ అక్ష్యభున, “నభః యలసమ” అధే
ాంఙాక్ష్రీభాంతరభుఱోతు బీజాక్ష్యమైన „భ‟ అక్ష్యభున కఱుగస ళచిాన థిళమభాంతరభు యభాతభ
ధాభమైనథి. ఇథి లసరి కుఱగుయుళు ళయవా భషరిషయొనరిాన ధాభకయణభు.
రసభామ రసభబథారమ రసభచాంథారమ లేధవే
యఘుధాతామ ధాతామ వణామాః తయే నభః
యౕీ రసభ రసభ యఘునాందన రసభ రసభ
యౕీ రసభ రసభ బయణాగీజ రసభ రసభ
యౕీ రసభ రసభ యణకయుఴ రసభ రసభ
యౕీ రసభ రసభ ఴయణాం బళ రసభ రసభ
యౕీరసభచాందరచయణౌ భనయస శభరసబృ
యౕీరసభచాందరచయణౌ ళచయస గఽణాబృ
యౕీరసభచాందరచయణౌ యయయస నభాబృ
యౕీరసభచాందరచయణౌ ఴయణాం రథీమ
భాణా రసమో భతిణా రసభచాందరః
యసవబౄ రసమో భతసఖా రసభచాందరః
శయవశవాం మే రసభచాంథోర దమాఱుః
ధానమాం జాధే ధళ
ై జాధే న జాధే
దక్షిణే ఱక్ష్భణో మశమ లసమే చ జనక్సతభజా
ుయణో భాయుతియమశమ తాం ళాంథీ యఘునాందనమ్
ఱోక్సబురసభాం యణయఙో దీయాం రసజీళధేతరాం యఘుళాంఴధాథాం
క్సయుణమయౄాం కయుణాకయాం తాం యౕీరసభచాందరాం ఴయణాం రథీమ
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భధోజళాం భాయుతతేఱమలేగాం జిణీాంథిరమాం ఫుధిిధ భణాాం ళరివోమ్
లసణాతభజాం లసనయమూథభుఖమాం యౕీరసభద఼తాం ఴయణాం రథీమ
కజాంతాం రసభరసమేతి భధయాం భధరసక్ష్యమ్
ఆయుషమ కయణాళసఖాాం ళాంథీ లసయ్భక్తక్ోక్తఱమ్
ఆథాభషరసోయాం థాణాయాం శయవశాంథామ్
ఱోక్సబురసభాం యౕీరసభాం బూయోబూయో నభాభమషమ్
బయజ నాం బళబీజాధాభయజ నాం శఖశాంథామ్
తయజ నాం మభద఼ణాధాాం రసభరసమేతి గయజ నమ్
రసమో రసజభణిః శథా యజమణీ రసభాం యమేఴాం బజే
రసమేణాబుషణా తుళసచయచభూః రసభామ తవ్భై నభః
రసభాధానవహో రసమణాం యతయాం రసభశమథాయత శభయషాం
రసమేచితో ఱమః శథా బళతే మే భో రసభ భాభుదద య
యౕీరసభ రసభ రసమేతి యమే రసమే భధోయమే
శషశరధాభ తతే
ో ఱమాం రసభధాభ ళరసనధే

397. యరసభః
- ఆమనళదద క్ొఙీాశరిక్త అాందయౄ ఴక్తోశీనఱళుణాయు (లసరి లసరి ఴకుోఱు యయభణ ఙీమఫడెణాయ).
- అాందరిక్త అాంతిభ యళసీాంతి యసథనభు.

ఒాం యరసభామ నభః
ఫరయౘభథి థీళతఱ ఴకుోఱకు, లసరిఙీ ళయభుఱు తృ ాంథినలసరి ఴకుోఱకు యౕీభయౘయవేుళు యరసభయసథనభు. అనగస
లసరిఴకుోఱు ఆమనళదద యయబృాంచన. యయభమణీ అవహభన్ ళయరథిై ఫరయౘభథిబుః ళరఴ
ై ా అళదామథిబుః ఱఫధ ళరఴ
ై ా
రసళణాథిబుః ఇతి యరసభః
ళయరథిైః ఫరషభభుఖమ్ ః అళధమణావథిబుయవరైః
మవహభతువయభమత ఇతి శ యరసభ రక్ర
ీ ోత
ి ః
రసళణుడె, శయణమకయుడె ళాంట్టలసయు ఫరయౘభథి థీళతఱనాండి ఎతున ళయభుఱు తృ ాంథిధా అయ
యౕీతులసశతుభుాంద తురీవయమభయయమన. ఎాందకాంట్ే ఆమన అరమేముడె. అమోఘుడె. యరసభుడె. ఈ
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యళయణణో యౕీ బట్టాఱు రసభామణభు శాందయక్సాండభునాండి షనభాంతేతు భటవణభుఱ
నథాషరిాంఙాయు.
థీలసఴా థిైణామఴా తుళసచరేాందర గాంధయవ యథామధయ ధాగమక్షషః
రసభశమ ఱోకతరమ ధామకశమ యసథతేాం న ఴక్సో శసభరేవే శరేవ (శాందయక్సాండభు 51.44)
థీళతఱు, థిైతేమఱు, గాంధయువఱు, యథామధయుఱు, ధాగ, మక్షుఱు బదఱపైనలసయు యడియడిగస గసతు, కయౌవహగసతు
భుఱోోక్సదితియయైన యౕీరసభునకు ఎదయుగస ముదధ భాంద తుఱుళజాఱయు.
ఫరయౘభ శవమాంబూ ఴాతేరసనధో లస యుదరవధ
హో ి ేతర వహో ిురసాంతక్ో లస
ఇాంథోర భశాందర శసయధామక్ో లస ణారతేాం న ఴక్సో ముది రసభళధమమ్
శభయభున యౕీరసభుతు ఙీతిఱో ఙాళు భూడినలసతుతు శవమాంబుళు, చతేయుభఖడె ఐన ఫరషభగసతు,
తిరధేతేరడె, తిరురసాంతకుడె అయన యుదరడెగసతు, భశైఴవయమ శాంననడె, శయతిము ఐన
థీలేాందరడెగసతు యక్షిాంజాఱయు.
అతునాంట్టక్,త అాందరిక్త అాంతిభ యరసభ యసథనభు గనక బగళాంతేడె ‘యరసభుడె’ అతు యౕీ ఴాంకయుఱు
లసమఖామతుాంఙాయు. యరసభః అళయసనమ్ తృసరణిధామ్ అవహభన్ ఇతి యరసభః.
యౕీ రసదాకఽవు ళసవహో ి రసభామణభు (2.8.13)నాండి ఙినహన ఉథాషయణ –
న శ తయసభత్ భనః కయాత్ చక్షుఴలస నరగతో భాన్
నయః ఴక్ోనతమతృసకీవా ేమ్ అతిక్సీాంణీ అబురసఘలే
యౕీరసభుతు దరిశాంచినలసయు, ఆమనన్ై భనశ తుయౌనహనలసయు ఇాంక తభ భనశన భయయౌాంచడాతుక్త
మతినాంచయు.
యౕీ చినభమానాంద – బగళాంతేతు ఙీరినలసరిక్త భయఱ ునయజ నభముాండద గనక రసభుడీ యరసభుడె. ఇథీ
ధాభభునకు క్ొాందయు లసమఖామనకయో ఱు ‘రలమక్సలభున బుననతవభు ఏకతవభుఱో యయ్నభగున’ అతు
అయథభు ఙితృసయు. మదో ణావ న తుళయో ాంణీ తథాధభ యభాం భభ – అతు బగళథీో తఱో బగలసనడె
రళచిాంఙిన. ఇథి గీశాంచి యరసభుతు దామతుాంచళఱపన.
‘రసభ’. ‘యరసభ’ ధాభభుఱ భటళభుఱన అనశాందిశో ఼ యౕీ శతమథీలోలసవహవో ఇఱా ఙితృసయు –
యభాంణీ అవహభన్ రసభః, యయభాంతి అవహభన్ ఇతి యరసభః – ఎళతుమాంద జనఱు ఆనాంథిాంతేరగ ఆమన
రసభుడె. ఎళతుమాంద జనఱు యఴీబృాంతేరగ ఆమన యరసభుడె. మతర యభణమ్ తతర యభణ అళయసనమ్
– ఆనాంద యసథనమే యళసీాంతియసథనభు. శఽఴహాక్సయకుడె, ఱమక్సయకుడె కడ ఆమధే. ాంచబూతభుఱనాండి
జతుాంచినథి ాంచబూతభుఱమాంథీ కయౌవహతృత యనట్ట
ో , ఉదయాంచిన శ఼యుమడె అశో బృాంచినట్ట
ో గసతు, ఆ
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యమేఴవయుతు ఙీతధే జగభుఱు జతుాంచన. ఆమనఱోఱనాండెన. ఆమనమాంద డిాందన. ఇాందకు
యౕీ శతమథీలోలసవహవో ఴఽతేఱనాండి న్కుు ఉథాషయణఱు ఙితృసయు –
తవహభన్ ఇదమ్ శమ్ చ యచయతి శయవమ్ శ ఒత తృత ర తఴా యబుః రజాశ – మజురేవదభు 32.8
యో భాయమతి తృసరణమతి మయసభత్ తృసరణాంతి బుళధాతు యళసవ – అధయవణలేదభు 13.3.3.
క్సఱేధోదతి శ఼యమః క్సఱేతుయఴణీ ునః – అధయవణ లేదభు 19.54.1
మణారభఽతమ్ చ భఽతేమఴా ుయుఴేऽది శభాశణీ – అధయవణ లేదభు 10.5..17

398. యయజో-భాయో ః, యయణోభాయో ః
యయజః

-

యజోగుణభు ఱేతులసడె (ూయు శతవశవయౄుడె).

యయతః

-

యవమచిాంతన (ఆశక్తో) ఱేతులసడె.

భాయో ః

-

ఆమనన తృ ాందట్కు ఆమధే థారి.

యయజోభాయో ః -

థో వయశతమైన భాయో భు చ఼ులసడె.

యయణో భాయో ః -

ఆమన యవమచిాంతన ఱేతులసడిైనన అాందయౄ ఆయాంచలసడె.

ఈ ధాభతృసఠభుగురిాంచి లేయులేయు అబుతృసరమభుఱుననయ. క్ే ధాభభుగస భటయాంచినలసయు ‘యయజోభాయో ః’
అతూ, రాండె ధాభభుఱుగస భటయాంచినలసయు ‘యయతః’, ‘భాయో ః’ అతూ అదికాంగస ఙిఫుతేధానయు. క్ొాంతభాంథి క్ే
ధాభభుగస ఱపకులేవహ, అయథభు భాతరభు రాండె ధాభభుఱుగస ఙిఫుతేధానయు.
34ళ ళలోకభుఱో (‘ఇయౖతా ऽయయవా ః’ ఱేథా ‘ఇవా ః’ భరిము ‘యయవా ః’ ధాభభుఱుగస) తృసరయాంబమైన శాంఖామభేదభు
ఈ 43ళ ళలోకభుణో భయఱ కయౌవహతృత ళుచననథి (లసమఖమఱనఫట్టా). బణాోతుక్త యయధ భటవమక్సయుఱు
ఫషృయధభుఱపైన బగళద
ో ణానబళభుఱన ఈ ధాభలసమఖమథావరస భనకు రయసథిాంఙాయు.

ఒాం యయణామ నభః
యగతమ్ యతమ్ అశమ యవమ వేలసమామ్ ఇతి యయతః – యవమభుఱాంద యతభు (అనయక్తో, చిాంతన, క్ోరిక)
ఱేతులసడె గనక బగలసనడె యయతేడె. అయోదాముయభున ట్టాబుఴేకభు ఙీజారినుడె యౕీరసభుడె
చిాంతితేడె క్సఱేద. రసతిరశభమభుఱో చాందరతు చఱో దనభు, య ాందయమభు యడచితృత ళు. అథీయధభుగస
రసజమభు ద఼యమైనన రసభచాందరడె చిథానాంద శవయౄుడీ.
న ఙాశమ భషతీమ్ ఱక్షమభమ్ రసజమధాళలऽకయషతి
ఱోక క్సాంతశమ క్సాంతతవమ్ యౕతయఴేభరిళ క్ష్తృస – అయోదామక్సాండభు 19.32
43ళ ళలోకభు - 6 ళ నేజీ
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శాందయక్సాండభు (36.29)ఱో వతభభతయౌో షనభాంతేతుణో తుట్ో ననథి –
ధరసభథీళసత్ తమజతఴా రసజమమ్
భామ్ ఙామయణమమ్ నమతః థాతిమ్
ధయభభు క్ొయకు రసజమభున తమజిాంచి క్సయౌనడకన భాణో అడళుఱకు లడయౌనుడె ఆమన భుఖభున
ఫటధగసతు, తుయుణాసషభుగసతు, బమభుగసతు ఱేళు.
యౕీ య.య. రసభానజన్ – బూకయముదధ ాంఱో రసళణుతు కయౌాధాగసతు ఱాంక్సరసజమభున్ై రసభున
క్తశభాంతయధా ఆశక్తో ఱేద. యబూవణుతుక్త ట్ా భుగట్టా ఆమన ఆనాందబరితేడయయమన. యౕీరసభుతు యయత
గుణభునకు ఇథి భరొక ణారసుణభు.

ఒాం యయజామ నభః
యౕీ చినభమానాంద – యజోగుణభు, భధోయక్సయభుఱు ఱేతులసడె. శాంూయుయదధ శతవ శవయౄుడె గనక
యయజుడె.
యౕీ శతమథీలో లసవహవో క్ోు ధాభభు అయథభున యళరిశో ఼ క్ోు ళలోకభున యచిాంఙాయు. ‘యయజః’
ధాభాయథభుఱో ఆమన ఙినహన ళలోకభు –
యజో న తవహభన్ న తభఴా తవహభన్
శతవ శవభటలో శ శ యవే
ు యుకో ః
యత ऽవహో శవభటలసత్ అబృణో రక్సళల
థీలऽే వహో గీతః తభశః యయసోత్

ఒాం భారసోమ నభః
ఇాంతకుభుాంద “యక్ష్రగ రగశణో భారగో శతేః ... .....” అధే 40ళ ళలోకభుఱో ఈ ధాభభు 367ళ ధాభభుగస
శోతిాంఫడినథి.
భాయో మణీ ఇతి భాయో ః – ళసయసోానఫదధ మైన జీళనభు యసగిాంచలసయఱకు జాానశవయౄుడిైన బగళాంతేడీ
భాయో భు. (భఽజు – యథౌధ – అధే దాతేళునకు ‘యథిధ ఙీముట్’ అతు అయథభు.) బయథావజుతుళాంట్ట
భుతుళయుమఱుకడ యౕీరసభుతు అనశరిాంఙాయు. (జాానశభుతృసశధాభాయో భు యౕీభధానరసమణుతు
శవయౄమే) అతు యౕీ బట్టాఱు లసమఖామతుాంఙాయు. బగళణారానో హ గభమభు. అాందకు బగళాంతేడీ భాయో భు.

43ళ ళలోకభు - 7 ళ నేజీ
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యౕీ ఴాంకయుఱు ణిైతోరీయోతువతే
ో (3.13)నాండి ఙినహన రభాణభు –
ధానమః ాంతా యదమణీऽమధామ – లేయు భాయో భు ఱేద.

యౕీ రసదాకఽవు ళసవహో ి ఫఽషథాయణమక్ోతువతే
ో (4.49) నాండి ఙినహన రభాణభు –
ఏయౖస ాంతా ఫరషభణా యౘనయతో ః
యయరసభుడె, లసయౌ, రసళణుడె తథితయుఱు యౕీరసభుతు దయశనభుళఱనధే బగళతో తవభు ణియౌవహక్ొధానయతు
ధయభచకీభు యచయత యళరిాంఙాయు.
గజేాందరతు తృసరయధన –
భుకో శాంగుఱపన
ై భునఱు థిదఽక్షుఱు
శయవబూతశతేఱు యసధచితే
ో ఱు
అశదఽఴ ళరణాఢెమఱపై క్ొఱుోరళవతు
థిళమదభు లసడె థికుు ధాకు

ఒాం యయజోభారసోమ నభః
యౕీ బట్టాఱు ‘భాయో ః’ అధే ధాభాంగసన఼, ‘యయజోభాయో ః’ అధే ధాభాంగసన఼ కడా రిగణిాంఙాయు. ‘యయజోభాయో ః’
అనగస థో వయశతమైన భాయో భు (కఱలసడె).
తృసఠశో యయజోభాయో ఇతి తురగదవ దరిశతః
శాందాయసమథీమన యయజోభాయో శసధాభయో దయశధాత్
యభథాతున ఙీరేా అరిారసథిభాయో భున తన బకుోఱకు చ఼నహనలసడె.

ఒాం యయణోభారసోమ నభః
యౕీ యౕీతులసశరసఘళన్ ‘యయణోభాయో ః’ అధే ఏకధాభభున రిగణిాంఙాయు. బగళాంతేడె తురసశకుోడె
అయనట్టక్ీ అాందయౄక్ోరే (థిళమదభు) థిళమభాయో భు బగళాంతేడీ.
యౕీ బట్టాఱు ‘భాయో ః’, ‘యయజోభాయో ః’ అధే రాండె యదాఱ ధాభభుఱన఼ రిగణిాంఙాయు.
యౕీ ఴాంకయుఱు ‘యయతః’, ‘భాయో ః’ అధే రాండె లేయులేయు ధాభభుఱుగస రిగణిాంఙాయు.
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399. ధేమః
- (బకుోఱ భాట్ఱకు) యదీముడిై ముాండెలసడె.
- అతున యధభుఱుగసన తృసరనహోతు క్ోయుట్కు అయుహడె (గభమభుగస క్ోయదగినలసడె).
- భాయో భున చ఼నహాంచలసడె.

ఒాం ధేమామ నభః
‘ధేత’ అనగస నడినహాంచలసడె. ‘ధేమ’ అనగస ధేతన అనశరిాంచలసడె. ‘తుయోగభు’ అనగస ఆథీఴభు.
తుయోగ అయహణావత్ ధేమః – అతు యౕీ బట్టాఱు యళరిాంఙాయు. ఆథీఴభుఱకు అనగుణభుగస ళరిోాంచట్కు
(బకుోఱు) ఎళరితు నభుభక్ొనళచాధో ఆమధే ధేముడె. బకో జధాథీఴ యదీముడె. బకుోఱు ఙినహనట్ట
ో గస
నడచక్ొనలసడె. ఇాందకు యౕీ బట్టాఱు న్కుు రభాణభుఱు ఙితృసయు –
ఆజాాతృత మऽషమ్ తవహవధామ్ (రసభామణభు. అయణమయవభు. 6.22) – ణాశఱ ఆజా ఱన ధేన
అనశరిాంతేన. (అతు రసభుడె యౌక్న)
తుముాంక్ష్వ ఙాऽనహ భామ్ కఽణీమ శయవాం కరసభవహో ణీ ళచః (భయౘభటయతభు. అనళసశన యవభు. 33.25) –
తూళు ఙినహనథీథిైధా ధేన ధయలేరాదన (అతు కఽవేుడె ముదిఴయుతుణో
హో
అధన).
అమభవహభ భయౘఫటషమ ఫూ
ర శమణీో యళక్షితమ్
కరియౖసమబౄష తతసయవమ్ మతో వమ్ ళక్ష్మవహ భటయత (భయౘభటయతభు. అయణమయవభు. 71.5)
బయతయరస! తూళు ఙినహనథి ఙీమడాతుక్ే ధేతుకుడెధానన. తూళు ఙినహనట్ేో అాంణా ఙీయో సన.
యౕీ శతమథీలో లసవహవో యళయణ – తృసరమః తృసరుోమ్ యోగమః – (బకుోఱకు) తృసరనహో క్ొయకు రమతినాంచడాతుక్త
యోగమమైనలసడె. దామన, శభయణ, బక్తో భాయో భుఱ థావరస ఏ థీళథీళుతు తృసరనహో క్ొయకు యసధన ఙీమదగుధో అట్టా
థీళథీళుడె. శయవ రభాణ అయవమణావత్ శ భనయస ధేతేమ్ అయహః.
యౕీ న్భభరసజు రసజారసళు యచననాండి – ‘ధేమః’ అనగస భాయో దరిశ. బకుోఱకు బగళాంతేడె భాయో భు
భాతరమే క్సక ఆ భాయో భున భాయో దరిశమున ఆ కయుణాభముడీ గథా కనక ‘ధేమః’ అతు
రవహదధ డయయమన.

400. నమః
అాందరితు తనలైు ఱాగుక్ొధేలసడె (నడినహాంచలసడె, ఆకరిషాంచక్ొధేలసడె).

ఒాం నమామ నభః
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నమతి ఇతి నమః – అాందరితు తనలైు ఱాగుక్ొధేలసడె. తూమాంణీ అవహభతునతి నమః – భయౘనభటళుఱు
కడా తన భాట్ఱన ఆచరిాంచనట్ట
ో గస ఙీములసడె. మవహభన్ తతృత ధధా తుతమాం తూమాంత ఇతి లై నమః –
తతృత ధనఱపైన భషరిషుాంగళుఱు కడా తన ఆజా న ఉఱో ాంఘాంచఱేనట్ట
ో గస ఆకరిషాంఙీలసడె.
తతృత ధనశాంననఱపైన భషయుషఱుకడ తభ యక్ష్ణాభటయభున యౕీరసభచాందరతుక్త అగిాంచిరి . యౕీ
యౕీళరసయౘళణాయభున బగళాంతేతు ఱుకుఱన యౕీ య.య.రసభానజన్ ఉథాషరిాంఙాయు – నమాబృ యభామ్
గతిమ్ – అాందరితు యభదభునకు నడినహాంఙిదన. గీణోథీఴభుథావరస బగళాంతేడె అయుజనతు
కయో ళమభాయో భున నడినహాంచిన యధభున ధయభచకీభు యచయత ఉథాషరిాంఙాయు. ఈ ుణమధాభభు థావరస
ణియౌమళఙీాథీభాంట్ే బగళాంతేతున్ై దఽఴహా యసరిాంచి, ఆమన ననశరిాంచట్యే మోక్ష్భాయో భు. ఆమధే
మోక్ష్భు.
యౕీ న్భభరసజు రసజారసళు యచననాండి – న్ైభూడె ధాభభుఱన రియౕయౌాంచినయయడఱ
భాయో ః -

బగళాంతేడీ భాయో భు.

ధేమః -

బగళాంతేడీ థారి చ఼ులసడె.

నమః -

బగళాంతేడీ నడినహాంచలసడె.

బకుోఱు ూయుభగు ఴీదధణో బగలసనతు ఆఴీయాంచినఙగ ఆమనయే భాయో మై - భాయో దరిశయయై - ధామకుడిై యసయదియయై - శచిళుడిై - ధమమమై - అాండయయై - దాండయయై - జాంట్యయై - లాంట్నాంట్ట చరిాంచచ గభమభునకు
తీవహక్ొతుతృత ళున.

401. అనమః
- ణీయౌక క్సతులసడె (ఆమనన ణొఱగిాంచట్, తఽణీకరిాంచట్ అయసధమభు).
- ఆమన ఱేకునన భటగమభుఱు ఱేళు.
- అాందరితూ నడెులసడె. ఆమనన నడినేలసయు ఱేయు.

ఒాం అనమామ నభః
ఆమనన కథియౌాంచట్ అయసధమభు. ఆమన దఽఢెడె. తుఴాఱుడె. ఈ భటళభున యళరిాంచచ యౕీ బట్టాఱు
రసభామణభునాండి ఉథాషరిాంఙాయు. రసళణుడె ఫరషభదతో మైన ఴక్తోతు య బృతిరబౄద రయోగిాంఙాడె.
ఱక్ష్భణుడె థాతున తురగదిాంఙాఱతు ఫటణాఱణో క్ొట్టాడె. క్సతు అథి అతతు ళక్ష్శథ ఱాంబౄద ధాట్టకుాంథి. థాతు
రభటలసతుక్త ఱక్ష్భణుడె ణియౌయతతృసడె. లాంట్ధేళచిా రసళణుడె ఱక్ష్భణుతు ట్టాక్ొతుతృత ఫో మాడె క్సతు
ఎతో ఱేకతృత మాడె. క్ైఱాశాం ఎతో ళచా. భాందయ యవతాం ఎతో ళచా. తిరఱోక్సయ్న న్ైక్తిో ట్టాక్ోళచా. క్సతు
ముదధ యాంగాంఱో ఉననాంతవేూ ఴతఽళు ఎాంతట్టలసడయధా ఱక్ష్భణుడితు ఎతో ఱేడె. ఱక్ష్భణుడె ఫరషభథీళుతు
ఴక్తో తన ళక్ష్శథ ఱాంబౄద ధాట్గసధే ణాన యవేుభటగాం అయఉాండడాం తఱుచక్ొధానడె. అాంఙీతధే రసళణుడె
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య బృతిరతు ఎతో ఱేకతృత మాడె. ... ... తయులసత ణీజఃళసయౌయయైన షనభాంతేడె ఱక్ష్భణుతు తన బుజాఱణో ఎతిో
రసభుతుళదద డెక్ోఫెట్ా టడె. షనభాంతేడె శతేడ఼, యభబకుోడ఼ గనక ఱక్ష్భణుడె అతతు ఙీతిఱో
ఙాఱా ణీయౌక అయధాడె ... (ఫరషభయౕీ క్ొాంన్ఱో లాంకట్రసభళసవహో ి యచన – లసయ్భక్త రసభామణాం. శయల శాందయ
ళచనభు – నాండి)
యౕీ బట్టాఱే భరొక భటళభున కడ ఙితృసయు – ‘అమః’ అనగస భటగమభున కఱుగజేము యసధనభుఱు,
భాయో భుఱు. ‘అనమః’ అనగస ఆమన ఱేతుయయడఱ భటగమభు ఉాండజాఱద.
యౕీ ఴాంకయుఱ లసమఖమ – అాందరిక్త థారి చ఼నేథి, థారిఱో నడినహాంఙీథి, థారి కడ యౕీషరియే. కనక ఆమనకు
భాయో దరిశ లేరొకయుాండజాఱయు. అాందళఱో ఆమన అనముడె.
బగలసనడె యశయ యయుదధ భుఱపైనట్ట
ో గస కతునహాంఙీ తణావతున యౕీ శతమథీలో లసవహవో యళరిాంఙాయు.
నమః -

నడచలసడె, నడినహాంచలసడె.

అనమః -

కదఱతులసడె.

ఇఱా ఉాండెట్ బగళతో తవభు. ఇాందకు ళసశో ిభుఱఱో న్కుు ఉథాషయణఱుననయ.
తథీజతి, తధన
ై జతి – అధేజాథీకమ్ భనయత జయయో – ఈళసలసయత మతువతే
ో .
అయమ్ క్సభామ షయయో ళధతువరే వహథరసమ శధావన్ షయయో షరీతేరస – ఋగేవదభు 10.96

402. యయః
యయుడె. ఴతేరబమాంకయుడె. ఫఱరసకీభ ణీజః శాంననడె.

ఒాం యరసమ నభః
‘యయః’ అధే ధాభభు రాండె ఱేథా భూడె భాయుో ళశోాంథి.
43ళ ళలోకభు. 402ళ ధాభభు. యయః – యయః ఴక్తోభణాాంళరయౖ
ీ తో ధరగభ ధయభయదతో భః
67ళ ళలోకభు. 649ళ ధాభభు. యయః – క్సఱధేబృతుయౘ యయః ళౌరిః యయజధేఴవయః (యౕీ ఴాంకయుఱ తృసఠభు
రక్సయభు)
70ళ ళలోకభు. 64ళ ధాభభు. యయః – అతురేదఴమళుః యవే
ు ః యయః అనాంణో ధనాంజమః
శజజ నఱన ఫటదిాంచ దవేాఱన తన తియుగుఱేతు ఫటణభుఱథావరస ధాఴనభు ఙీములసడె యయుడె.
యకీభళసయౌణావత్ యయః – అతు యౕీ ఴాంకయుఱ భటవమభు.
యౕీ య.య. రసభానజన్ యళయణ – యయతవభు, ళౌయమభు, రసకీభభు అధేయ బగలసనతు భయౘగుణభుఱు. ఈ
భూడె గుణభుఱన బూవభనహణాభషృడె ‘యయః’ అతు శోతిాంఙిన. యయతవభు ఴతరళుఱ గుాండిఱఱో
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కాంనభు శఽఴహాాంచన. యయుడె (ళౌయమభు గఱలసడె) ఏక్సక్తగసధైనన ఴతేర శభూషభుఱో ఙొయఫడి
లసరితు చుధానబుననభు ఙీమున. రసకీభళసయౌ ణాన ఇశభాంతయధా గసమడకుాండాధే
ఴతేరవ్ైనమభున తురీభయౌాంచన. ‘యఘుయయ గదమభు’ తృసరయాంబళచనమే “జమ జమ భయౘయయ!”
బగళాంతేతు యయతవభున రయో సయాంఙీ న్కుు ఉథాషయణఱన యౕీ బట్టాఱు ఙితృసయు.
ళఽక్షే ళఽక్షే చ ళసమబృ చీయకఽయౖసుజిధాాంఫయమ్
గఽశీత ధనయౖసమ్ రసభమ్ తృసఴషశో బృలసాంతకమ్ – రసభామణభు. అయణమక్సాండభు. 39.14
రతి ఙిట్ా టఱోన఼ ధాకు కఽయౖసుజినదారియయైనలసడె, ధనశసన ఎకుున్ట్ా టనలసడెన, మభతృసఴభుఱళాంట్ట
ఫటణభుఱన శాందిాంచినలసడెన అయన రసభుడీ కతునహశో ధానడె. అతు భారీచడధానడె.
రసభుడి నేయు యధేట్ట్టక్త భారీచతు డఱు తూయుక్సరి లసడిబగాంఱో నేరతకల ళఙీావహాంథి.
న్దళుఱపాండితృత మాయ. తుఱుళుగుీడెో డితృత మాయ. బమాంణో క్ొమమఫటరితృత మాడె. (ఫరషభయౕీ క్ొాంన్ఱో
లాంకట్రసభళసవహో ి యచన – లసయ్భక్త రసభామణాం. శయలశాందయ ళచనభు – నాండి)
యక్సరసథీతు ధాభాతు రసభతరశోశమ రసళణ
యణానతు చ యదాళ్ాై ళ యణారనాం జనమాంతి మే
యణానఱు, యధభు – ఇఱా ‘య’ణో బదఱయేమ ఏ దాం యధాన ధాకు రసభుడీ గుయుోళచిా కాంనాం
కఱుగుచననథి.
భాతాంగ ఇళ వహాంశన గయుడీధేళ ననగః
అదిబూణోऽబళ బళథారజా రసఘలేణ భయౘతభధా – ముదధ క్సాండభు. 60.2
ఫరషభదాండ రక్సళసధామ్ యదమత్ శదఽఴ ళయాయసమ్
శభయన్ రసఘళ ఫటణాధామ్ యళమణీ రసక్ష్వేఴవయ – ముదధ క్సాండభు. 60.3
క్ోదాండతృసణి రక్సఴశీనడిైన ఱాంక్ేఴవయుతుణో – రసళణా! నళువ భయౘబమాంకయమైన ముదధ ాం ఙీళసళు.
రశో తాం నళువ ఫటగస అఱవహముధానళు కనక, తుతునుడె ళదిాంచక యడిచిన్డెతేధానన. ధేన
అనభతిశోధానన. ఱాంకఱోక్త లయి అఱశట్ తీయుాక్ో. అుడె ధా ఫఱాం ఏతృసట్టథో చ఼డగఱళు – అతు
శచారిాంచి ాంనేళసడె. రసళణుడె అాంతఃుయాంఱో రలేయాంచి ఙాఱావేు దఃఖాంఙాడె. వహాంయౘతున చ఼వహన
ఏనగుఱాగస, గయుతభాంతేతు చ఼చిన ధాగుతృసభుఱాగస, అయోధమరసభుణిు తఱచి రసళణుడె
లసమకుఱచితే
ో డిైతృత మాడె. ఫరయౘభయసోాఱళాంట్ీ, మయుుతీగఱళాంట్ీ రసభఫటణాఱు గుయుోక్ొవేో ఙాఱు అతన
గడగడఱాడితృత మాడె. (ఫరషభయౕీ క్ొాంన్ఱో లాంకట్రసభళసవహోి యచన – లసయ్భక్త రసభామణాం. శయలశాందయ
ళచనభు – నాండి)
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ఇాంక్స యౕీ య.య. రసభానజన్ థిళమరఫాందాఱనాండి ఙాఱా ఉథాషయణఱు ఙితృసయు – న్యుభాళ్ తియుమోయ 10.1,
10.3, వహరిమ తియుభడాల్, తియుతృసలై బదఱగునయ. తియుతృసలై 13ళ తృసయయభుఱో గగథాభాత ‘రసళణుతు
థి తఱఱన గియౌోలేవహనలసడె’ అతు యౕీరసభుతు ళరిుాంచినథి. ‘ముదధ శభమభుఱో ఖయద఼వణుఱకు
నయకభు చ఼నహధాడె’ అతు తియుభాంగై వహరిమతియుభడల్ ఱో రసభుతు శోతిాంచిరి.
యౕీ శతమథీలో లసవహవో యీతేఱనాండి ఙినహన రభాణభుఱు –
ఴఽణేవ యరగ యాందభాధో ళశ఼తు భషథీదలసధామ్ అశయతవమేకమ్ – ఋగేవదభు 3.55.10
శ ఘా యరగ న రివమణీ మబృాంథోర ఫరషభణశతిః యత మో శధోతి భయో యమ్ – ఋగేవదభు 2.28.4
యౕీ రసదాకఽవు ళసవహో ి ‘యయ’ ఴఫద భున చకుతు దభుఱఱో ళరిుాంఙాయు (భూఱభున ఙిఱేద) –
మయసభత్ శవభశభాన శరసవన్ ఱోక్సన్ శరసవన్ థీలసన్ శరసవధాతభనః శరసవణి బూణాతు యయభతి
యరసభమతి, అజశో ిమ్ శఽజతి యశఽజతి లసశమతి, మణో యయః కయభణమః శదఽక్షో ముకో గసీళ జామణీ
థీళక్సభః తయసభత్ ఉచమణీ యయమ్ ఇతి –
ఆమనన ఎథిరిాంచ ఴకమభు క్సద. జయాంచ యసధమభు క్సద. ఆమన ఫఱరసకీభభుఱు
శవమాంరక్సఴభానభుఱు. ఴతేరధాఴకభుఱు. కనక ఆమన యయుడె.

403. ఴక్తోభణాాం ళరవ
ీ ోః
- ఴక్తోభాంతేఱపైనలసరిఱోక్ఱో ఴక్తోగఱలసడె.
- ఴక్తోభాంతేఱపైన థీళతఱఙీ క్ొతుమాఫడెలసడె.

ఒాం ఴక్తోభణాాం ళరయౖ
ీ ో సమ నభః
ఴక్తోభణాభనహ ఴక్తోభతణావత్ ఴక్తోభణాాం ళరవ
ీ ో ః – ఴక్తోభాంతేఱపైనలసరికాంట్ె ఴక్తోభాంతేడె, ఉతో భుడె,
రధభుడె.
శరసథీధాాం ఴక్తోభణాాం మః రఴ శమత భశసమఽతః
తయసభచఛక్తోభణాాం ళరీవోః దళసయు ళరవ
ీ ో థో భనః
ఴక్తోభాంతేఱపైన లసరిఙీత, థీళతఱఙీత క్ొతుమాడఫడెలసడె. ఫరయౘభదఱకు కడ ఴక్తోతు రయసథిాంచలసడె.
ఇాంథారథి థీళతఱు యక్ష్ణక్ొయకు ఆమనన ఴయణుజొఙిాదయు. ఈ ధాభభు దళసక్ష్రీభాంతరభు.
ళరవ
ీ ో మైనలసతుతుచాన. ఒాం ఴక్తోభణాాంళరయౖ
ీ ో సమ నభః.
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యయరసభుడె యౕీరసభుతుణో ఇట్ో ధన – అక్ష్మాం భధషాంణాయాం జాధాబృ ణావాం శరేఴవయమ్
(రసభామణభు. ఫటఱక్సాండభు. 76.17) – రసభా! తూళు అక్ష్ముడళు. భధశ఼దనడళు అతు
ణియౌవహక్ొనచధానన. శరేఴవయుడళు తూలే.
యౕీబట్టాఱు షనభాంతేడె రసళణుతుణో ఙినహన ఱుకుఱ నథాషరిాంఙాయు (శాందయక్సాండభు 51-40, 41, 42,
43, 44, 45. గీణాన్రస్ లసరి రచయణ – అనలసదాం. డా. మాం. కఽవు భాఙాయుమఱు, డా. గగయౌ లాంకట్టరభమమ) –
భయౘమఴవహవయయైన యౕీరసభచాందరడె యుదరతుళఱప శభశో ఱోకభుఱన శాంషరిాంగఱడె.
ాంచబూణాతభకభుఱపైన చరసచయభుఱణో తుాండినలసట్టనతునాంట్టతు భరఱ అథీయధభుగస క్ష్ణక్సఱభుఱో
శఽఴహాాంగఱడె. థీళతఱఱో, అభయుఱఱో, నరేాందరఱఱో, మక్షుఱఱో, రసక్ష్శఱఱో, యథామధయుఱఱో, శభశో
గాంధయువఱఱో, ధాగుఱఱో, వహదధ ఱఱో, క్తననయుఱఱో, క్షుఱఱో, శకఱ తృసరణుఱఱో ఎళవయున యవేుతేఱమ
రసకీభుడిైన యౕీరసభుతు ఎథిరిాంచి, ముదధ భు ఙీముట్కు ఏ యధభుగధైనన, ఎచాట్ధైనన, ఏ
క్సఱభునాంథిైనన శభయుధఱు గసయు. శకఱ ఱోకభుఱకు రబుళు, రసజళరీవో ేడె ఐన యౕీరసభుతుయయడ ఈ
యధభుగస ఘోయమైన అరసధభు గసయాంచి, ఇక తూళు జీయాంచిముాండెట్ అయసధమభు.
థీలసఴా థిైణామఴా తుళసచరేాందర - గాంధయమ యథామధయ ధాగమక్షషః
రసభశమ ఱోకతరమ ధామకశమ -యసథతేాం న ఴక్సో శసభరేవే శరేవ
ఒ రసక్ష్శరసజా! థీళతఱు, థిైతేమఱు, గాంధయువఱు, యథామధయ, ధాగ, మక్షుఱు బదఱపైనలసయు యడియడిగస గసతు,
కయౌవహ గసతు భుఱోోక్సదితియయైన యౕీరసభునకు ఎదయుగస ముదధ భుఱమాంద తుఱుళజాఱయు. శభయభున
యౕీరసభుతుఙీతిఱో ఙాళుభూడినలసతుతు శవమాంబుళు, చతేయుభఖడె ఐన ఫరషభగసతు, తిరధేతేరడె,
తిరురసాంతకుడె ఐన యుదరడెగసతు, భశైఴవయమ శాంననడె, శయతిము ఐన థీలేాందరడె గసతు
యక్షిాంజాఱయు.

404. ధయభః
- భూరీోబయాంచిన ధయభశవయౄుడె.
- శయవభున ధరిాంచలసడె.

ఒాం ధరసభమ నభః
ధఽఙ్ – దాయణే – దాయమతి ఇతి ధయభః – ధరిాంచనథి ధయభభు. దాయమణీ లస యేన జగత్ ఇతి ధయభః – ఎళరిఙీ
జగతే
ో ధరిాంచఫడినథో (తుఱుఫడినథో ) అతడీ ధయభభు. అతు యౕీ శతమథీలో లసవహవో ఈ ధాభభు అయథభున
యళరిాంఙాయు.
యౕీ బట్టాఱ యళయణ – అాందరిక్ీ ఐఴవయమభున, మోక్ష్భున రయసథిాంచి లసరితు ధరిాంచలసడె గనక
బగలసనడె ధయభభు. ముదధ క్సాండభుఱో ఫరషభథీళుడె యౕీరసభుతుగూరిా ఇఱా ఙితృసడె – ఱోక్సధామ్
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తవమ్ యమో ధయభః – శభశో ఱోకభుఱకున తూళు యభధయభభుళు. భయౘభటయతభుఱో – యసక్షషత్ థీళః
ురసణోऽయ శశ ధయభః శధాతనః – ఆమధే ురసణ థీళుడె. శధాతన ధయభభు.
యే చ లేదయథో యతృసరః యే చ అదామతభయథో జధాః
ణీ ళదతుో భయౘణాభనమ్ కఽవు మ్ ధయభమ్ శధాతనమ్
లేదయదఱపైన ఫటరషభణుఱు, ఫరషభజాానభు ణియౌవహనలసయు భయౘతేభడిైన కఽవేుడీ శధాతనడె, ధయభభు అతు
ఙిుదయు.
యౕీ య.య. రసభానజన్ యళయణ – అయణమక్సాండభుఱో భారీచడె రసభుతుగురిాంచి ఇఱా ఙితృసడె. రసభుడె
భూరీోబయాంచిన ధయభభు.
రసమో యగీషలసన్ ధయభః యసధః శతమరసకీభః
రసజా శయవశమ ఱోకశమ థీలసధాబృళ భానళః
అాండాళ్ తయౌో ధాచిమార్ తియుమోయఱో బగళాంతేతున్ై తనకునన చనళు క్సయణాంగస ఆమనన „ధయుభామ్
అరిమాక్ కుయుాంఫన్‟ అతు శాంఫో దిాంచినథి.
‘ధయభభు’ అధే దభు భటళభున యౕీ చినభమానాంద భరిాంత యయసోయాంగస చరిాాంఙాయు. థీతు క్సయణభుఙీత
క థాయధభు తుయౌచిముాండెధో (ఉతుక్త కయౌగిముాండెధో) అథి ఆ థాయధ ధయభభు. ఉథాషయణకు తీమగస
నాండెట్ ాంచథాయ ధయభభు. లేడిగసనాండెట్ తుు ధయభభు. ఆమా ధయభభుఱు ఱేతుయయడఱ ఆమా
థాయధభుఱకు ఉతుక్తముాండద. అఱాగే శకఱ జీళుఱకు ధయభభు ఆతభ (ఆతభ ఱేతుఙగ జీళుడె ఉాండెట్
అశాంబళభు). అట్టళాంట్ట ఆతభఱతూన యభాతేభతు ళఱనధే ఉతుక్త కయౌగిముాండెన. కనక బగళాంతేడె
యభధయభభు.
యౕీ రసదాకఽవు ళసవహో ి – ధరగభ యక్ష్తి యక్షితః, ధయభయేళ షణోషతుో . ధయభభు భాయో భునకు ఇయులైుఱా ఉాండీ
షదదళాంట్టథి. షదదఱఱోఱ భారసోతున అనశరిాంఙీలసయు గభామతున ఙీయుణాయు. షదదబౄరినలసయు రభాథాఱ
తృసఱౌణాయు. అఱాగే బగళాంతేడె ధయభఫదధఱన క్సతృసడెణాడె. ధయభశాంయసథనక్ై ముగముగభున
అళతరియో సడె. ధయభచకీభు యచయత ఈ యవమభున్ై న్కుు ఉథాషయణయౌఙాాయు. ధయభభున నభుభక్ొనన
షరిఴాాందరనకు, తృసాండళుఱకు బగళాంతేడె అాండ. ధయభభున అతికీబృాంచిన రసళణునకు, దరగమధననకు
ధాఴనభు తఱేద. ధయభభు ణియౌవహనలసడిైన బూవేభడె దరగమధనతు క్షషన ఉధానగసతు ధయభరసజుథీ
అాంతిభయజమాం. యబూవణుతు ధయభఫో ధన తియశురిాంచిన రసళణుడె తన అధయభక్సరసమఱకు ఫయౌక్సక
తఱేద. ఈ ుణమధయభధాభశభయణ ఙీములసరిక్త బగళాంతేతు యక్ష్ణ తక ఱబుశోాంథి.
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405. ధయభయదతో భః
- ధయభభు ణియౌవహనలసరిఱో ళరవ
ీ ో ేడె.
- ధయభళసశో ిభుఱన రయసథిాంచినలసడె.

ఒాం ధయభయదతో భామ నభః
ధయభ-యత్-ఉతో భః – ధయభభు ణియౌవహనలసరిఱో ఉతో భుడె.
యౕీ బట్టాఱ యళయణ – ళయవే
ో డె, లసభథీళుడె, భాయుాండీముడె ళాంట్ట గుయౄతో భుఱు కడ ధయభశాంథీష
తుళఽతిో క్ోశాం యౕీరసభుతున్ై ఆదాయడిరి. ధయభయదఱఱో ఉతో భుడనట్కు ఇాంతకాంట్ె యళయణ అళుశయాం ఱేద.
యౕీ ఴాంకయుఱ యళయణ – శభఽతేఱళాంట్ట ధయభళసశో ిభుఱు బగళాంతేతు రయసదభుఱు. కనక ఆమనకాంట్ె ఫటగస
ధయభభు ణియౌవహనలసయు ఱేయు. ఴఽతి శభఽతి భమల
ై సऽజేా (యవేుధరగభతో యభు 76.31).
ధయభచకీభు యచయత – ధయభమేథో , ధయభభు క్సతుథీథో ణియౌవహక్ొనట్ శఱబభు క్సద. యౕీభయౘయవేుళున
దామతుాంచట్ళఱన ధరసభధయభ యచక్ష్ణ ఱబుాంచన. అాందకు తుయభఱమైన భనశస అతమళశయభు. ఇథీ
శాంగతి తియుకుుయల్ ఱో ఙిఫడినథి – భనతేు క్సుణ్ భాయఱన్ ఆదల్ అధత
ై ో ే అరన్.

(1) యౕీ నయవహాంషన్ కఽవు భాఙారి ఆాంగో యచనకు ఇథి ణిఱుగు అనలసదభు.
(2) బగళథీో త ళలోకభుఱ ణాతయమభు గీణాన్రస్, గగయఖూర్ రచయణనాండి.

యౕీశాందయక్సాండభు శాంక్షిో కథ
(ణిఱుగుయక్ీనడమ
ి ా నాండి).
క్తఴహుాంధ క్సాండ చిళరిఱో వణాధేవవణాతుక్ై దక్షిణథిఴకు ఫమఱుథీరిన ఫఽాందాం ఎఱాగగ యసగయ తీరసతుక్త ఙీయుక్ొాంట్టయు.
న఼యు యోజధాఱ అళతఱ రసళణుతు నగయాం ఱాంకఱో వత ఉాండళచానతు శాంతృసతి థావరస ణిఱుశక్ొాంట్టయు. క్సతు
యసగయ తయణాం యసధమభయేమథి ఎఱాగతు షణాయఱౌణాయు. జాాంఫళాంతేతు నేరయణణో యసగరసతున ణాన గగయౖసదాం ఱాగస
ఱాంఘాంచగఱనతు షనభాంతేడె శననదధడౌణాడె. అకుడినాండి శాందయక్సాండ కథ బదఱౌతేాంథి.
షనభాంతేతు యసగయ తయణాం
షనభాంతేడె యవత శభానాంగస థీయౘతున న్ాంచి, యసగరసతున థాట్డాతుక్త శననదధడిై భశాందరగిరిన్ైక్త ఎక్సుడె.
శ఼యుమతుక్త, ఇాందరతుక్త, ఫరషభకు, బూతక్ోట్టక్త నభశురిాంఙాడె. నహకుఱు బిగఫట్టా, ఙీతేఱు అథిబృ, కుుదట్టన
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ఱాంఘాంఙాడె. ఆ అదయుకు యవతాం బీట్ఱు లసరిాంథి. ఆక్సఴాంఱో మేఘాంఱా, యడచిన రసభఫటణాంఱా, షనభాంతేడె
లేగాంగస ఱాంకలైుకు లలియసగసడె.
రసభ క్సరసమతుక్త శయౘమడదఱచి, థారిఱో మైధాకుడధే యవతాం తనన్ై యళసీాంతి తీవహక్ోభతు క్ోరసడె. ఆ ఆతితామతున
యనమాంణో తియశురిాంచి షనభాంతేడె భుాందకు యసగసడె. శయశ అధే ధాగభాత షనభన రీక్షిాందఱచి,
భఽతేమగషవయాంఱాాంట్ట తన ధోయు ణియచి అతతు థారిక్త అడెు తుఱచిాంథి. ముక్తోగస ఆమ ధోట్ రలేయాంచి, భయి ఫమట్కు
ళచిా, ఆమ ఆయౕయవచనాం తృ ాంథి షనభాంతేడె భుాందకు యసగసడె. వహాంశక అధే చామాగసీషక రసక్ష్వహ
షనభాంతేతు తూడన ట్టా ఱాగయసగిాంథి. షనభాంతేడె ఴయలేగాంణో థాతు కడెుఱో ద఼రి, కడెున చీయౌా లేవహ,
అరతిషతాంమైన రసభఫటణాంఱా ఱాంకఱోతు తిరకట్గిరి యఖయాంన్ై లసఱాడె.
ఱాంక్స నగయ రలఴ
ే ాం
ద఼యాంనాండి ఱాంక్సనగయాం ళలబన, య ాందరసమతున, శయక్షిత ళమళశథ న చ఼వహ షనభాంతేడె ఆఴాయమతృత మాడె. చీకట్ట
డిన తయులసత చిననతృసట్ట థీషాం థాయౌా నగయాంఱో రలేయాంచఫో మాడె. థావయాం ళదద ఱాంక్స నగరసదిథీళత ఱాంక్తణి
అతతుతు అడు గిాంచిాండి. షనభాంతేడె ఆమన దాండిాంఙాడె. అతడె క్సయణజనభడతూ, ఫరషభ ఙినహన యధాంగస ఱాంకకు
క్ీడె లసట్టఱోనాందతూ ఱాంక్తణి గీశాంచిాంథి. థావయాం గుాండా క్సకుాండా తృసరక్సరసతున ఱాంఘాంచి, ఎడభ క్సఱు భుాందాంచి,
షనభాంతేడె భముతు అూయవ శఽఴహాయయైన ఱాంకఱో రలేయాంచి, వతన లదకయసగసడె. ఆ శభమాంఱో
చాంథోర దమాం జరిగి, ఱాంక్సనగయాం భరిాంత ళలభటమభానాం అయాంథి.
అాంతఃుయాంఱో వణాధేవవణ
చిననఴరీయభు ధరిాంచి, షనభాంతేడె రసళణుతు భాంథియభుఱోన఼, తృసనళసఱఱోన఼, ువక యభానభుఱోన఼ ..
అతునఙగట్ో ట వతన లదక్సడె. రసతిర లేల రసళణుతు భాంథియాంఱో క్సాంతఱు భోగ ఱాఱశఱపై, చితర యచితర రీతేఱఱో తుథిరశో ఼
ఉధానయు. ఆ దఽళసమఱన చ఼చి కఱళయడిన షనభాంతేడె, ణాన రసభ క్సరసమచయణ తుబృతో ాం ఏ యధమైన
యక్సరసఱక ఱోన గసకుాండా వణాధేవవణ ఙీశో ననాందన తనకు థో వాం అాంట్దతు, తన ఫరషభచయమ థీక్ష్కు బాంగాం
లసట్టఱోదతు శభాదానడాుడె. ువక తుభానాం అాంథాతున, రసళణుతు ఐఴవరసమతున చ఼వహ అఫుఫయడాుడె.
తుథిరాంచచనన వో ఱ
ి ఱో భాండో దరితు చ఼చి వత అతు బరబృాంఙాడె. భయఱ తు ణిఱుశక్ొతు అధేవవణ క్ొనయసగిాంఙాడె.
వతభభ జాడ క్సనక చిాంతిాంఙాడె. ఏబృఙీమాఱో ణోచఱేద. ఊయక్ే లనకకు భయయౌ అాందరితూ తురసఴయచడాతుక్త ఇవా ాం
ఱేద. తన క్సయమాం యపఱమైణీ శగీీళుడె, రసభ ఱక్ష్భణుఱు, భరాందరగ షణాయఱౌణాయతు ళగఙాడె. ఆతభషతమ గురిాంచి
కడా ఆఱోచిాంఙాడె. వత కననహాంచకుాండా ణాన లనకకు లఱళిథి ఱేదతు తుఴామాంచక్ొధానడె. ఆ శభమాంఱో
అళలక ళనాం కతునహాంచిాంథి.
“నమోశో రసభామ శఱక్ష్భణామ, థీలమై చ తవ్మై జనక్సతభజాయయ,ై నమోశో యుథీరాందర మభాతుఱేభోమ, నమోశో
చాంథారయు భయుదో ణేబమః” అతు తృసరరిధాంఙాడె. థీళతఱు, భషయుషఱు తనకు క్సయమ యసపఱమత కయాళఱపనతు క్ోరసడె. ఫరషభ,
అగిన, లసముథీళుడె, ఇాందరడె, ళయుణుడె, శ఼యమ చాందరఱు, అయవతూ థీళతఱు, భయుతే
ో ఱు, యళుడె, శకఱ
బూతభుఱు, యౕీభయౘయవే
ు ళు తనకు క్సయమవహథిధ కయౌగిాంచళఱపనతు తృసరరిధాంచి వణాధేవవణక్ై అళలకళనాంఱో అడెగున్ట్ా టడె.
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అళలకళనాంఱో వతభభ దయశనాం
అళలకళనాం అననమ శాందయమైనథి. అాందఱో చకుతు ళఽక్షషఱు, ూఱు, చితర యచితరభుఱపైన కఽతక యవణాఱు,
జఱదాయఱు ఉధానయ. భణిభమాఱపైన శయశసఱుధానయ. అదబతమైన ఙిైతమ తృసరయసదభుఱుధానయ. లసట్టఱో అతి
భధోషయమైన క యాంయతృస ళఽక్షషతున ఎక్తు షనభాంతేడె చట్టారకుఱ రియౕయౌాంయసగసడె.
అకుడ యాంయతృస ళఽక్ష్భు క్తీాంద, రసక్ష్శక్సాంతఱఙీ నడిాంఫడెతూ, వహాంషభుఱ భధమననన ఱేడిళఱే బూతయయై
కఽయాంచిన క వో తు
ి చ఼ఙాడె. ఆమ ఏకళశో య
ి యై, ధ఼భాళఽతమైన అగిన యఖళఱప, బృదామలసదళఱన బాంగడిన
క్ీరో ళ
ి ఱప, మేఘాఙాఛథితమైన చాందరబిాంఫాంళఱప ఉాంథి. ఆమ ధరిాంచిన ఆబయణాఱు, ఆమ తీయు, ఉనన వహథ తితు ఫట్టా
షనభాంతేడె '''ఈమ వతయే''' అతు తురసధరిాంచక్ొధానడె. ఆమ థీధాళశథ న, రసభఱక్ష్భణాదఱ దఃఖభున
తఱచక్ొతు, క్సఱాం ఎాంతట్టలసరిక్ైధా అతికీబృాంరసతు ఫయ్మమైనథి అనక్ొతు, షనభాంతేడె దఃఖాంఙాడె.
తిరజట్టశవనాం
అకుడిక్త క్సభాతేయుడిైన రసళణుడె ళచిా వతన ఫెదరిాంచి, తనకు ళఴభుక్సళఱపనతు ఆథీయాంఙాడె. వత క
గడిు యకన అడు భుగస న్ట్ా టక్ొతు, రసళణుతు ధయభశీనతన, బూయణావతున తుాంథిాంచిాంథి. తృత గసఱభు
థాురిాంచినాందళఱో ధే ఈ తూచ శాంకఱభు అతతుక్త కయౌగిాందతు శచారిాంచిాంథి. యౕీరసభుతు ఫటణాగినణో ఱాంక
బశభభగుట్ తథమభతు రసళణునకు గట్టాగస ఙినహనథి. క ధఱ భాతరభు గడెళు న్ట్ా ట రసళణుడె లయితృత మాడె.
రసక్ష్శక్సాంతఱు వతన నమాధా, బమాధా అాంగీకరిాంఙీమాయౌ అతు రమతినాంచ యసగసయు. రసళణుతుక్త ళఴాం క్సకతృత ణీ
ఆమన తిధేయో సభతు ఫెదరిాంఙాయు. బమ యషవఱయయై, ఆఴన క్ోఱోయన వత తృసరణణామగాం ఙీమాఱతు
తుఴాయాంచక్ొననథి.
లసరిఱో శషఽదమయయైన తిరజట్ అధే రసక్ష్శక్సాంత బృగియౌన రసక్ష్శ వో ఱ
ి న గథిద ాంచి, వతళాంట్ట ుణమవో క్
ి త యౘతు ఙీమడాం
రసక్ష్శ జాతిక్త యధాఴకయభతు శచారిాంచిాంథి. తనకు ళచిాన కఱఱో ఇఱా జరిగిాందతు ఙినహాంథి - "లేయ షాంశఱు
ూతుాన ణిఱోతు ఏనగుదాంతు ఱో క్ీఱో రసభఱక్ష్భణుఱు ఱాంకకు ళఙాాయు. ణిఱోతు యవణాగీాంన్ై వత ఆవనయయై ఉాంథి.
ఆమ శ఼యమ చాందరఱన శఽయాంచిాంథి. ధాఱుగు దాంణాఱు కయౌగిన ణిఱోతు ఏనగు ధక్తు , రసభుతు డిఱో వత కయుాతు
ఉాంథి. వణారసభఱక్ష్భణుఱు అదిళవహాంచిన బదరగజాం ఆక్సఴాంఱో ఱాంకన్ైభటగసన తుయౌచిాంథి. ఎతుబృథి ళఽవబభుఱు
ూతుాన యథాంన్ై రసభుడె ణిఱోతు ళయసోాఱణో, వణా ఱక్ష్భణుఱణో ఱాంకఱో కతునహాంఙాడె. తయులసత, లసయాంణా ువకాం
ఎక్తు ఉతో య థిఴగస లఱయియు.
"ఎయీతు ళశో భ
ి ుఱు ధరిాంచి, ణిైఱభు ూశక్ొతు రసళణుడె భతిో యౌో , ువకాంనాండి క్తీాంద డాుడె. గసడిదఱు ూతుాన
యధాంఱో ఉధానడె. అతతు మడఱో ణారడె కట్టా, నఱో తు ళశో భ
ి ుఱు ధరిాంచిన క వో ి దక్షిణాతుక్త ఱాగుచాంననథి. అతడె
దయో ాంధ నయక కాంఱో డితృత మాడె. రసళణుడె ాంథిధక్తు, కుాంబకయుుడె న్దద ాంట్ెధక్తు, ఇాందరజితే
ో బశయౌధక్తు
దక్షిణ థిఴగస తృత మాయు. యబూవణుడె భాతరాం ణిఱోతు గొడెగుణో, థిలసమబయణాఱణో, ణిఱోతు గజాం అదిరగశాంచి, భాంతేరఱణో
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కడి ఆక్సఴాంఱో ఉధానడె. ఱాంక్స నగయాం ధవాంశమై శభుదరాంఱో కయౌాంథి. రసక్ష్శ వో ఱ
ి ాంణా ణిైఱభు ణారగుచ,
నహచిాలసరిళఱప ఱాంకఱో గాంతేఱు లేముచధానయు."
ఇఱా ఙినహ తిరజట్ తభన ఆదనాండి క్సతృసడభతు వణాథీయతు లేడెక్ొనభతు తక్తున రసక్ష్శ క్సాంతఱకు శతళు
యౌక్తాంథి. బమాంకయమైన ఆ కఱ యతు రసక్ష్శక్సాంతఱు బూతిఱాోయు. ఆతభషతమకు వహదధడిన వతకు యబ ఴకునభుఱు
కతునహాంచయసగసయ..
యౕీరసభ ళయు న
ఙిట్ా టన్ైనాండి ఇదాంణా గభతుాంచిన షనభాంతేడె ఇాంక ఆఱశమభు
ఙీవహనఙగ వత తృసరణణామగభు ఙీమగఱదతు ఊశాంఙాడె. క్సతు
కుభాయుగస ఆమకు కతునహాంచినట్ో యణీ ఆమ ఖాంగసయుడి క్ేకఱు
లేమళచాతూ, అఱాగయణీ అశఱు తు ఙిడెతేాందతు భటయాంఙాడె.
ఙిట్ా టన్ైనాండి మఱో గస దఴయథ కుభాయుడిైన రసభుతు కథ
ఙిధాయాంబుాంఙాడె. ఆ రసభుడె వతన లదకడాతుక్త ాంనహన
ద఼తఱఱో కడిైన ణాన రశో తాం ఱాంకన ఙీరి, ఙిట్ా టన్ైనాండి, వతన
చ఼ఙానతు ఆ కతాకీభాంఱో ణియౌమజేళసడె. ఆ రసభకతా ఴీళణాంణో వత
క్ొాంత ఆనాంథిాంచిాంథి. క్సతూ ణాన కఱగాంట్టధానధేమోనతు బరభ డిాంథి.
తఱ న్ైక్తిో , మయుు తీగళఱప, అళలక ువభు ళఱప రక్సయశోనన లసనయుతు చ఼చి కఱళయడిాంథి. ణాన యనన
యవమాఱు శణామఱు క్సలసఱతు ఫరషభకు, భశాందరతుక్త, ఫఽషశతిక్త, అగినక్త నభశురిాంచిాంథి. షనభాంతేడె
మఱో గస ఙిట్ా ట థిగిళచిా ఆమకు యబాం యౌక్సడె. వతకు తన ళఽణాోాంతభున఼, రసభుతు దఃఖభున఼ యళరిాంఙాడె.
యౕీరసభుతు రసకీభాతూన, గుణగణాఱన఼ రఴాంవహాంచి ఆమకు తవయఱో యభుక్తో కఱుగుతేాందతు అననమ ళచధాఱు
యౌక్సడె. వత దఃఖాంచి, అాందరి క్షేభశభాఙాయభుఱు అడిగి, ఆన్ై రసభుతు ళరిుాంచభతు క్ోరిాంథి.
షనభాంతేడె బక్తోణో అననమ శాందయుడె అయన రసభుతు, అతతు యత దయుడిైన ఱక్ష్భణుతు ళరిుాంఙాడె. "రసభుడె
ఆజానఫటషృడె. కభఱ ణారక్షుడె. యౄ థాక్షిణమ శాంననడె. యబఱక్ష్ణభుఱు గఱలసడె, ణీజోభూరిో, ధయభ
యక్ష్కుడె, శయవ యథామతృసయాంగతేడె, ఱోకభరసమదఱన తృసట్టాంచలసడె. శభ యబకో భుఱపైన ఴరీరసాంగభుఱు కఱలసడె.
థీయఘభుఱపైన ఫటషృళుఱు, ఴాంఖభుళాంట్ట కాంఠభు, కాండయభుఱణో భూశక్ొతుతృత యన శాంది యయభుకఱు కఱలసడె.
భూడె దఽఢమైన యసథనభుఱు, భూడె థిైయఘయభుగఱ అళమళభుఱు, భూడె శభ అళమళభుఱు, భూడె ఎరఱ తు
ఆళమళభుఱు కఱలసడె. దధాఱుగు శభమైన అళమళభుఱు కఱలసడె. ధాఱుగు యధభుఱపైన నడక గఱలసడె.
ఉతో భుడె, యయుడె. నఱో తులసడె. అతతు తభుభడె ఱక్ష్భణుడె అట్టా యబఱక్ష్ణభుఱే కయౌగి, ఎయీతు మేతు చామ
గఱలసడె - అట్టా రసభఱక్ష్భణుఱు తూక్ై రితనహాంచచధానయు. శగీీళుతుణో ఙియౌబృ జేవహ, తునన లదకుట్క్ై నఱుణియగుఱ
లసనయుఱన ాంనహముధానయు. ఒ వణా థీయ! తవయఱోధే యౕీరసభుడె తునన ఇచట్నాండి తీవహక్ొతు తృత నధానడె" - అతు
షనభాంతేడె ఙితృసడె.
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యౕీరసభుతు గురిాంచి యతు, వత ఊయడియౌోాంథి. తయులసత షనభాంతేడె ఆమకు యౕీరసభుతు ఆనలసఱపైన
అాంగుయమకభున ఇఙాాడె. రసభుడె ఙినహన భాట్ఱు ణియౌమజేళసడె. ఆమకు యబాం యౌక్సడె. తనణో ళవేో
ఆమన తీవహక్ొతు లలిగఱనతు క్ోరసడె. వత షనభాంతేతు ఱుకుఱకు శాంణోఴహాంచి అతతు రసకీభాతున
రఴాంవహాంచిాంథి. క్సతు శవమాంగస యౕీరసభుడీ ళచిా, రసళణుతు రిభారిా, తనన తీవహక్ొతు లఱయిఱతు ఙినహాంథి. రసభుతు
రసకీభాతుక్త భుఱోోక్సఱఱోన ఎదయు ఱేదతు ణియౌనహాంథి. రసభఱక్ష్భణుఱకు, శగీీళునకు, బఱ
ో క లసనయుఱకు
ధయభకీభ భనశరిాంచి కుఴఱాం అడిగినట్ట
ో ణిఱుభతు యౌక్తాంథి. షనభాంతేతు ఆయౕయవథిాంచి, తన చ఼డాభణితు
ఆనలసఱుగస ఇచిానథి. కు ధఱఱో రసభుడె తనన క్సతృసడకునన ణాన ఫరతేకనతు ఙినహనథి. ఆ భయౘాంఫుదితు
థాట్డాం (షనభాంతేడె, లసముథీళుడె, గయుతభాంతేడె త) ఇతయుఱకు ఎఱా ఴకమభతు శాంఴయాంచిాంథి.
అాందకు షనభాంతేడె తనకాంట్ే గొలసరైన భయౘయయుఱు లసనయుఱఱో ఎాందరగ ఉధానయతు, ణాన యసభానమడన
గనకధే భుాందగస తనన ద఼త క్సరసమతుక్త (ముథాధతుక్త క్సద) ాంతృసయతు ఆమకు నచాఙితృసడె. భయౘయయుఱపైన
రసభఱక్ష్భణుఱు కనహ బఱ
ో క వేధా శమేతాంగస, తవయఱో ఱాంకకు ళచిా శ఼యమ చాందరఱ ళఱప, అగిన లసముళుఱళఱప
ఱాంకన లసఴనాం ఙీవహ రసళణ శాంయౘయాం యసగిాంచడాం తథమభతు ఆమన అననయాంఙాడె. షనభాంతేతు వతభభ
ఆయౕయవథిాంచిాంథి.
రసక్ష్శఱన దాండిాంచడాం
వణా దయశనాంణో శాంతేవే
ా డిైన షనభాంతేడె ఇక తుఱో తుగస రసళణుతుణో భటఴహాంళఱపనతూ, ఱాంకన
రియౕయౌాంళఱపనతూ తుఴాయాంచక్ొధానడె. అఱా ఙీమడాం ళఱో రసళణుతు శచారిాంచడాతుక్ీ, ఱాంక యక్ష్ణా ళమళశథ న
ణిఱుశక్ోళడాతుక్ీ యఱళుతేాంథి. అాంణీ గసకుాండా ఆ రమతనాంఱో ఱాంకకు యఱయనాంత నవా ాం కయౌగిాంచళచాన. ఇఱా
శాంకయౌాంచిన షనభాంతేడె లాంట్ధే ఉగసీక్సయుడిై ళనభున఼, అడెు ళచిాన లేఱాథి రసక్ష్శఱన఼ ధవాంశాం ఙీవహ
భకయణోయణాతున అదిఴహోాంచి కయుాధానడె.
ఆ కనహతు ఫాందిాంచభతు రసళణుడె ఎనఫథిలేఱ భాంథి వ్ైధామతున ాంతృసడె. షనభాంతేడె - ''జమతమతిఫఱో రసమో,
ఱక్ష్భణఴా భయౘఫఱః, రసజా జమతి శగీీలో, రసఘలేణాబుతృసయౌతః, థాయత షాం క్ోశఱేాందరశమ, రసభయసమ క్తోవా కయభణః,
షనభాన్ ఴతేర వ్ధ
ై ామధాాం తుషధాో భాయుణాతభజః'' అతు జమఘోవ ఙీళసడె - ''భయౘ ఫఱళాంతేడిైన యౕీరసభునకు
జమభు. బృక్తుయౌ రసకీభళసయౌయయైన ఱక్ష్భణునకు జమభు. రసఘళుఱ యదీముడిైన క్తఴహుాంధ రబుళు శగీళ
ీ ునకు
జమభు. ధేన యౕీరసభ థాశడన, లసముుతేరడన, షనభాంతేడన. ఴతేర వ్ైధామతున ధాఴనాం ఙీయో సన. లేయ
భాంథి రసళణుఱపైధా ముదధ ాంఱో నధనథిరిాంచఱేయు. లేఱ క్ొఱథి యఱఱణోన, ళఽక్షషఱణోన శకఱ రసక్ష్శఱన, ఱాంక్సురితు
ధాఴనాం ఙీయో సన. ధా తు భుగిాంచక్ొతు, వతభభకు నభశురిాంచి లలణాన. రసక్ష్శఱు ఏబౄ ఙీమఱేక
చ఼చచాందయు గసక'' - ఇఱా గరిజశో ఼ షనభాంతేడె భుఖథావరసతుక్త బిగిాంచిన ఇన గడిమణో రసక్ష్శఱనాందరితూ
ఙాళగొట్టాడె. యవణాక్సయాంఱో థీయౘతున న్ాంచి, ఙిైతమ తృసరయసథాతున కఱగొట్టా, ఆ తృసరయసదభు యొకు క న్దద శో ాంభటతున
రిఘఱా తిరుతూ అాందరితూ ఙాళగొట్టాడె.
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అుడె రసళణుడె, రషశోతు కుభాయుడె భయౘ ఫఱళసయ్ అయన జాంఫుభాయౌతు ాంతృసడె. షనభాంతేతు ఙీతి
రిఘణో జాంఫుభాయౌ ఴరీయాం చ఼యు భయమాంథి. ఆన్ై అగినళఱప ణీజరిఱో ే ముదధ యథామ తుుణుఱపైన ఏడెగుయు భాంతిర
ుతేరఱు న్దద వేనణో కయౌవహ షనభాంతేతున్ై దాండిణో ాయు. షనభాంతేడె బమాంకయాంగస గరిజాంచి క్ొాందరితు
అరఙీతిణోన, క్ొాందరితు భుఴహాఘాణాఱణోన, క్ొాందరితు తన లసడిగగలిణోన఼ చాంగస ముదధ బూబృ అాంణా ఴతేరళుఱ
యకో భాాంయసఱు ఙిఱో ాఙిదయమామయ. నహభభట్ యయౄతృసక్షుడె, మూతృసక్షుడె, దయధ యుడె, రఘశడె, భటశకయుుడె అధే
గొ వేధా ధామకుఱు తభ వేనఱణో ళచిా ళన భుఖ థావయాంన్ై కయుానన షనభాంతేతున్ై యజఽాంబుాంఙాయు.
లసయాంణా కడా షనభ ఙీత తుషతేఱపైతృత మాయు. యణ బూబృ అాంణా రసక్ష్శ, లసషన కఱళఫరసఱణోన, ఆముధ, యధ
ఴకఱాఱణోన తుాండితృత యాంథి.
ఇక దయధ యమైన రణాళసయౌ, ళయ శాంననడె, గొ యథభు కఱలసడెన అయన అక్ష్కుభాయుడె శకఱఫఱభుఱణో
షనభాంతేతు శబౄనహాంఙాడె. లసరి భధమ జరిగిన ముదధ ాం శరసశయుఱన శాంబరభయచిాంథి. ళయష ాంఱాాంట్ట
అక్ష్కుభాయుతు ఫటణాఱు షనభాంతేతు ఙాఱా ధొనహాంఙాయ. అతతు రసకీభాతుక్త షనభాంతేడె భుచాట్డాుడె.
అాంతట్ట రసకీభళసయౌతు, ణీజోభముతు చాండాతుక్త తట్ట్టయాంఙాడె. క్సతు అతతుతు ఉనేక్షివేో తనకు రసబళాం
తదతు ణియౌవహక్ొతు షనభాంతేడె యజఽాంబుాంఙాడె. ఆక్సళసతుక్గిరి లసములేగాంణో శాంచరిశో ఼ అయఙీతిణో
అక్ష్కుభాయుతు గురసీఱన చయచి చాంనేళసడె. తయులసత, గయుతభాంతేడె భయౘ శరసతున ట్టాక్ొననట్ట
ో గస
అక్ష్కుభాయుతు క్సలిన గట్టాగస ఙీజిక్తుాంచక్ొతు, గియగియ తిరనహ లేఱకు యశరిక్ొట్టాడె. అక్ష్కుభాయుతు ఴరీయాం
నగుోనగో యమాంథి.
ఈ శాంగతి ణియౌవహన రసళణుడె కఱళయడి, న్కుు జాగీతోఱు ఙినహ, ఇాందరజితే
ో న ముథాధతుక్త ాంతృసడె. ఇాందరజితే
ో
ఫరషభళయ శాంననడె, ఇాంథారదఱకు కడా తుఱుళరిాం ఴకమాంగసతు రసకీభళసయౌ, భాంతర తాంతర
ముదధ యథామతుుణుడ఼న. అతడె తాండిరక్త నభశురిాంచి, యణోణాసషాంణో తృ ాంగితృత తూ, వేనఱు ఱేకుాండా కడీ
థిళమయతాతున అదిరగశాంచి షనభాంతేతున్ైక్త లఱయిడె. లసరిదదరి భధమ ముదధ ాం చితర యచితర రీతేఱఱో శకఱ గణాఱకు
శాంబరభాం కయౌగిాంచిాంథి. కరితు కయు జయాంచడాం అఴకమభతు ఇదద రిక్ీ ణియౌవహతృత యాంథి. ఇక ఱాబాం ఱేద, కతూశాం ఆ
లసనయుతు ఫాందిాంఙాఱతు శాంకయౌాంచి ఇాందరజితే
ో ఫరయౘభయసోాతున రయోగిాంఙాడె. అథి షనభాంతేతు ఫాందిాంచిాంథి. ఫరషభ
షనభాంతేనక్తచిాన ళయాం రక్సయాం ఆ అశో ిాం అతతుతు ఫటదిాంచకుాండా భయుక్ష్ణమే ణొఱగితృత యాంథి. అయధా
ఫరషభథీళుతుట్ో గౌయళశ఼చకాంగస ఆ అయసోాతుక్త కట్టాఫడితృత యనట్ట
ో గస నట్టాంఙాడె. ఆ యధాంగస రసళణుతుణో శాంభటఴహాంచ
దఱఙాడె. రసక్ష్శ వేనఱు షనభాంతేతు ఫాందిాంచి, ఫటదిశో ఼ రసళణుతు శభట తృసరాంగణాతుక్త తీశకుతృత మాయు.
రసళణుతుణో శాంలసదాం
ఫరయౘభయసోాతుక్త ళయడిైనట్ట
ో నట్టాంచి, షనభాంతేడె రసళణుతు శభటబళనాంఱో రలేయాంచి రసళణుతు చ఼ళసడె.
రసళణాశయుతు శభటతృసరాంగణాం భణిభమమై ళలబుఱుోతేననథి. రసళణుతు క్తరీట్ాం, ఆబయణాఱు, ళయసోాఱు,
అనఱేధాదఱు అతమదబతాంగస ఉధానయ. భయౘ ణీజళసశయౌము, యయుడెన ఐన రసళణుడె థి యయశసఱణో
ుచ, అధేక కాయ భఽగభుఱణో తుాండిన యఖయభుఱు గఱ భాందయగిరి ళఱప రక్సయశోధానడె.
భణిభమాఱాంకఽతమైన ఉననణాశనాంన్ై కరొాతు ఉధానడె. భాంణారాంగ తుుణుఱపైన నఱుగుయు భాంతేరఱఙీ
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రిలేఴా హతేడిై క్సట్టక క్ొాండళఱప ఉధానడె. అుడె షనభాంతేడె ఇఱా అనక్ొధానడె. - ’ఆయౘ! ఈ రసళణుతు యౄాం
అతమదబతాం. దిైయమాం తుయుభానాం. శతవాం రఴాంయసయహాం. ణీజశస అశదఽఴాం. తుజభుగస ఈ రసక్ష్శ రసజు శయవ ఱక్ష్ణ
ళలబుతేడె. ఈ అధరసభతుక్త డి గట్ా కతృత ణీ శయఱోక్సతుక్త వ్ైతాం రబుళయేమలసడె. ఱోక్సఱతూన ఇతతుక్త
బమడెతేధానయ. ఇతడె కఽదధడిైనఙగ శభశో జగతే
ో న఼ శభుదరభున భుాంచి రలమాం శఽఴహాాంచగఱ శభయుధడె
గథా!’
షనభాంతేడె ఎళయు? ఎాందకు ళఙాాడె? ఎళయు ాంతృసయు? - ణియౌవహక్ోభతు రసళణుడె భాంతేరఱకు ఆథీయాంఙాడె.
షనభాంతేడె రసళణునకు ఇఱా ఙితృసడె - రసజా! ధేన శగీీళుతు భాంతిరతు. రసభుతు ద఼తన. షనభాంతేడధే
లసనయుడన. తూ కుఴఱభు ణియౌవహక్ొభభతు శగీీళుడె వేనష భటళాంణో ఙితృసడె. రసభుతు తిన వతన ణిచిా నళువ
న్దద తనహదాం ఙీళసళు. థీతు ళఱన తూళు ఙీశక్ొనన ుణమభాంణా తువపఱమై తృత తేాంథి. లసయౌతు రసభుడీ శాంషరిాంఙాడె.
రసభుతు ఫటణాఱ దాట్టక్త తూళు గసతు, భరళయు గసతు తుఱుళజాఱయు. ఈ అకఽతమాం ళఱన తూకు, ఱాంకక ఙీట్ట
థాురిాంచిాంథి. రసభుడె భానళుడె. తూళు రసక్ష్శడళు. ధేన లసనయుడన, ధాకు క్ష్తృసతాం ఱేద. కనక ధా భాట్
యతు వతన అగిాంచి రసభుతు ఴయణు లేడెక్ో. రసభుతు క్ోీదాతుక్త గురియయైనలసతుతు భుఱోోక్సఱఱో ఎళయౄ
యక్షిాంజాఱయు. - అతు శతళు ఙితృసడె.
రసళణుడె క్ోనహాంచి ఆ లసనయుతు చాంభతు ఆథీయాంఙాడె. అాంతఱో యబూవణుడె అడెుడి - ద఼తన చాండాం రసజ
ధయభాం క్సద. అాంణీ క్సకుాండా ఇతన తిరిగి లలికతృత ణీ తూన ఴతఽళుఱణో ముదధ ాం ఙీవహ లసరితు తురిజాంఙీ అళక్సఴాం
క్ోఱోణాళు. కనక, దాండిాంచి ళదఱభతు శ఼చిాంఙాడె. ఆ భాట్ఱకు క్సశో ధభభథిాంచిన రసళణుడె ఆ లసనయుతు
ణోకకు తుాంట్టాంచి ళూయాంణా తిరభతు ఆనతిఙాాడె.
ఱాంక్స దషనాం
రసళణుడె ఉగుీడిై షనభాంతేతు ణోకకు తుు న్ట్ాభతు ఆథీయాంఙాడె. రసక్ష్శ క్తాంకయుఱు షనభాంతేతు ణోకకు తృసత
గుడు ఱు చట్టా తుు న్ట్ా టయు. ఊయాంణా తిరయసగసయు. ఈ అళక్సఴాం చ఼శక్ొతు షనభాంతేడె ఱాంక్స నగరసతున
తుయతాంగస రియౕయౌాంఙాడె. జరిగిన శాంగతి యనన వణాథీయ షనభాంతేతు చఱో గస చ఼డభతు అగినథీళుతు తృసరరిధాంచిాంథి.
తన ణోక క్సఱుతేధాన గసతు ఏ భాతరాం ఫటధ ఱేకతృత ళడాం వతభభ భశభ ళఱన అతు, తన తాండిర లసముథీళుతు
బృతేరడిైన అగిన కయుణ ళఱన అతు గీశాంచిన షనభాంతేడె ఆ అగినక్త ఱాంకన ఆషృతితూమ శాంకయౌాంఙాడె. తన
ఫాందాఱన ణిరాంచక్ొతు, క రిఘణో రసక్ష్శ భూకన ఙాళఫటథాడె. న్ైక్గిరి, భాండెతేనన శ఼యుమతుఱా
యజఽాంబుాంఙాడె. రషశోతు ఇాంట్టణో బదఱున్ట్ా ట ఱాంకఱోతు అదబతబళధాఱకు తుాంట్టాంఙాడె. కు యబూవణుతు ఇఱుో
త ఱాంకఱో బళధాఱన ఫుగిో ఙీళసడె.
అుడె కుభాయుగస వత శాంగతి గుయుో ళచిా షనభాంతేడె షణాయడమామడె. తన ణొాందయతృసట్టళఱన ఱాంకణో
తృసట్ట వతభభ కడా అగినక్త ఆషృతయమాంథీమో అనన ఊషణో యఱయఱఱాడితృత మాడె. తన ఙాాంచఱమాం ళఱన తన
జాతిక్త, తుక్త క్ీడె ణిచిానాందకు రగథిాంచి తృసరణణామగసతుక్త వహదధభమామడె. క్సతు వత క్షేభాంగస ఉననదతు ణియౌవహ, ఊయట్
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ఙిాంథాడె. భరొకుభాయు వతన దరిశాంచి, ఆమకు యసాంతవన ళచధాఱు యౌక్త, రసభుడె శకఱ లసనయవేనణో తవయఱో
రసగఱడతు అబమాం యౌక్సడె. ఆమకు రణబృయౌో , తిరిగి ఉతో యథిఴకు ఫమఱుథీరసడె.
ఇఱా షనభాంతేడె రసభుతు ద఼తగస యసగరసతున ఱాంఘాంచి, వతన కనగొతు, రసక్ష్శఱన శాంషరిాంచి, ఱాంకన
బమభటరాంతబనరిా, రసళణుతు భదభణచి, వతకు యసాంతవన కరిా, తియుగు రమాణాతుక్త అరివాభు అధే యవణాతున
అదిరగశాంఙాడె.
తియుగు ఱాంఘనాం
షనభాంతేడి ద ఘట్ా నాంణో అరివా యవతాం ధేఱఱో కుీాంగితృత యాంథి. క భయౘధనక శభుథారతున థాట్టనట్ట
ో గస
షనభాంతేడె శధామాశాంగస ఆక్సళసతున థాట్టడె. థారిఱో మైధాక యవణాతున గౌయళాంగస శఽయాంచి, ఉతో య యసగయ
తీయాం శబౄనహాంచగసధే న్దదయయతో ేన గరిజాంఙాడె. ఆ క్ేక యతు జాాంఫళాంణాదఱు ఇథి షనభాంతేతు యజమశ఼చక
దావనభతు గీశాంచి షయషాంణో గాంతేఱు లేమయసగసయు. మేఘాంఱాగస షనభాంతేడె భశాందరగిరిన్ై థిగి గుయుళుఱకు,
జాాంఫళాంణాథి ళఽదధఱకు, ముళరసజు అాంగదనకు రణాభాం ఙీళసడె. - ''కనగొాంట్టతు వతభభన.'' ఆమ రసక్ష్శఱ
ఫాంథీయయై, రసభుతు క్ొయకు ఎదయు చ఼చచ కఽయాంచిముననథి. " అతు షనభాంతేడె ఙితృసడె. "కనగొాంట్టతు" అనన
భాట్ఱణో ''లసనయు ఱాందయౄ యభానాందభు తృ ాంథాయు.'' అతతుతు క్ౌగయౌాంచక్ొతు శాంణోవాంణో చిాందఱు లేళసయు.
తయులసత తన ఱాంక్స నగయ శాందయశధా యళరయౖసఱన అతునాంట్టతూ తన ఫఽాందాంఱోతులసరిక్త యళయాంగస ఙితృసడె
షనభాంతేడె.
ఇాంక అాంణా కఱవహ లయి ఱాంకన ధాఴనాం ఙీవహ , రసళణుతు ఒడిాంచి, వతన ణిచిా రసభునకు అగిాంఙాఱతు అాంగదడె
అబుతృసరమడాుడె. క్సతు జాాంఫళాంతేడె అాందకు లసరిాంచి, భుాందగస జరిగిన శాంగతితు రసభునకు, శగీీళునకు
తులేథిాంచట్ శరైనతు అతు ఙితృసడె. అాందయౄ శాంయాంబాంగస క్తఴహుాంధకు ఫమఱుథీరసయు.
భధళనాం
వత జాడ ణియౌమడాం ళఱన అాంగథాథి లసనయుఱాంణా ఉణాసషాంగస షనభాంతేతు రిలేఴా హాంచి క్తఴహుాంధకు
ఫమఱుథీరసయు. థారిఱో భధళనభధే భధోషయమైన ళధాతున ఙీయుక్ొధానయు. అథి శగీీళుతుథి. దదిభుఖడధే ళఽదధ
లసనయ యయుతు రియక్ష్ణఱో ఉాంథి. అాంగదతు అనభతిణో లసనయుఱాంణా ఆ ళనాంఱో పఱాఱన క్ోశక్ొతు తిాంట్ృ,
భధళుఱన గగీఱుతూ, చిాందఱు లేశో ఼, భణిో క్తు నహచిాగస ఆడెతూ ళధాతున ధవాంశాం ఙీమయసగసయు. అడెు ళచిాన
దదిభుఖతు తీళరాంగస దాండిాంఙాయు. థికుు ణోచతు దదిభుఖడె తన ణోట్ట ళన యక్ష్కుఱణో కయౌవహ లేగాంగస శగీీళుతు
ళదద కు ఎగిరితృత య జరిగిన అకఽతమాం గురిాంచి బయన్ట్ా టక్ొధానడె.
వణాధేవవణా క్సయమాం శపఱభయ ఉాండకతృత ణీ తన బఽతేమఱపైన లసనయుఱు అాంతట్ట యసషశాం ఙీమజాఱయతు శగీీళుడె
ఊశాంఙాడె. ళనబాంగాం అధే ధాంణో దదిభుఖడె వణాధేవవణా యసపఱమ శభాఙారసతున భుాందగస
శ఼చిశోధానడతు, యబలసయో యధే అళక్సఴాం ఉననదతు రసభఱక్ష్భణుఱకు శగీీళుడె ఙితృసడె. యబలసయో ణియౌనహనాందకు
దదిభుఖతు అబునాంథిాంఙాడె. దదిభుఖడె భధళధాతుక్త తిరిగి లయి అాంగథాదఱణో యసదయాంగస భాట్టోడి తవయగస
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శగీళ
ీ ుతు ళదద కు లలిభధానడె. ఆాంగదడె, షనభాంతేడె, తక్తున ఫఽాందాం రిళువన ఆక్సళసతుక్గిరి
ఝాంఝూభాయుతాంఱాగస శగీీళుతు ళదద కు ఫమఱుథీరసయు.
రసభునకు వత జాడ ణిఱుుట్
అాంగథాథి రభుఖఱు, షనభాంతేడె భషమ ణాసషాంణో శగీీళుడె, రసభఱక్ష్భణుఱు బదఱపైనలసయునన
రశరళణగిరిన్ై థిగసయు. ''దఽయౖసా థీయ (చ఼ఙాన వతన)'' అతు షనభాంతేడె ఙిగసధే రసభఱక్ష్భణుఱు
భషథానాంద బరితేఱమామయు. షనభాంతేతు క్సయమ యసధనన్ై యళసవశభు గఱ ఱక్ష్భణుడె శగీీళుతుళాంక ఆదయాంగస
చ఼ళసడె. తక్తున లసనయుఱ తృత ర దఫఱాంణో షనభాంతేడె దక్షిణ థికుుకు తిరిగి వతభభకు రణబృయౌో , ఆమ ఇచిాన
చ఼డాభణితు రసభుతుక్త శభరిాంచి, తన యసగయ ఱాంఘధా ళఽణాోాంతభున రసభఱక్ష్భణశగీళ
ీ ుఱకు యళరిాంఙాడె.
ఒ రసభా! వణాభాత ఏకలేణియయై, రసక్ష్శ వో ఱ
ి తుయఫాంధభుఱో థీనరసఱపై తుయాంతయభు తుధేన శభరిాంచచననథి. అాందరితు
కుఴఱభడిగినథి. తూళు అనతి క్సఱభుఱోధే ళచిా ఆమన యభుకుోరసఱన ఙీవహ వవకరిాంతేళధే ఆఴ భాతరభునధే
జీయాంచిముననథి. క భాశభు ఱోఱ అట్ట
ో క్సకుననఙగ ణాన తృసరణభుఱణో ఉాండజాఱనననథి. రసభా! వహాంష
రసకీభుడిైన రసభుతు, ధనయౖసణియయైన ఱక్ష్భణుతు తవయఱో ఱాంక్స థావయభున చ఼డగఱళతు ఙినహ ఆమన
అననయాంచితితు. యబకయమైన ళచనభుఱణో ఆమన ఒథారిా ఇట్ట ళచిాతితు. - అతు షనభాంతేడె యౕీరసభునకు
యననయాంఙాడె.
(ముదధ క్సాండభు - బదట్ట శయో భు నాండి) - షనభాంతేతు భాట్ఱు యతు యౕీరసభుడె రశననడిై ఇట్ట
ో యౌక్న.
"షనభాంతేడొ నరిాన ఘన క్సయమభుఱు ఱోకభుఱోధే అతమదబతభుఱపైనయ. ఊషకు అాందతుయ. అతుతయ
యసధమభుఱు. షనభాంతేతుణో శభానడిైన ణీజోఫఱ శాంననడె ఎళవడెన ఱేడె. దవుయమైన రబుక్సయమభుఱన
యసథిాంచట్యే గసక, థాతుక్త బాంగభు కఱుగకుాండ, తదనయౄభుఱపైన ఇతయ క్సయమభుఱన కడ యసదిాంచ వేళకుడె
అతేమతో భుడె. ఈ క్సయమ యసధన థావరస షనభాంతేడె భామాందరి తృసరణభుఱన క్సతృసడిధాడె. ధాక్తట్ా ట
భషమ క్సయబనరిాన షనభాంతేనకు తగిన రతేమక్సయభు ఙీమఱేతు థీనడధై ముధానన. గసఢాయౌాంగన
య ఖమభున భాతరమే ఈమగఱన. రశో తభు ధేతూమగయౌగిన ధా శయవశవబృథియే", అతు యౕీరసభుడె ుఱక్తత
గసతేరడిై ణాన అగిాంచిన క్సయమభున యసపఱమబనరిా, యణారతేభడిై ళచిాన షనభాంతేతు తన షఽదమభునకు
షతే
ో క్ొధన.
ఆదామతభ రసభామణభు: యౕీరసభుతు తృసదదభభుఱన తేఱవ దఱయదఱణో ూజిాంచినలసయు యసట్టఱేతు
యభదభున తృ ాంథిదయు. అట్టా యౕీరసభ చాందరడీ ుణమభుఱ రసయయయన
ై షనభాంతేతు అనగీశాంచి, శవమభుగస
ఆమనకు తన ఆయౌాంగన య ఖమభున రయసథిాంఙిన. ఆ భాయుతి భటగమభున ఎాంతతు క్ొతుమాడగఱభు (''గీణా న్రస్,
గగయఖ్ూర్ రచయణఱోతు అనలసదభు'')
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లఔ
ై ుంఠః ుయుశః తృహరణః తృహరణదః రణఴః ాథ఼ః |
శియణయఖయభః వత్ణరఘ్నో లహయతృతో లహముయధో క్షజః || (44)

406. లఔ
ై ుంఠః
- ఐఔయభునఔ రతిఫుంధఔభుల ైనలహటితు (మోక్షభునఔ అడడ ుంఔ లన఼) తొలగుంచ఼లహడు.
- ుంచబూత్భులన఼ అద఼ులో న఼ుంచినలహడు.

ఒుం లఔ
ై ుంఠహమ నభః
ఔ ఠీ – ఖతి రతిగతతు – దారకూ అడడ భుగహన఼నోది – అనో ధాత్ణఴున఼ుండు శ్రీ బటటుల ‘లైఔ ుంఠ’ నాభభు
అయథభున఼ విఴరుంచాయు.
షుంళలోశ రతిగతత్వచ ఔ ుంఠ ధాత్వయథ ఉచయతు
విఖత్షస యేషహ తు విఔ ుంఠహ ష఼సుయుదీరతాః
తుషహమేలశ
ై ఇతి శి లఔ
ై ుంఠ రకీరో త్ః
‘ఔ ుంఠహ’ అనగహ ఐఔయభునఔ అడడ భుగహన఼నోది. ‘లైఔ ుంఠ’ అనగహ అటటఴుంటి అడడ భు లేతుది. బఖఴుంత్ణతు
చుయుటఔ తృహభుల అడడ ుంఔ ల . అటిు తృహభులన఼ తొలగుంచ఼లహడు బఖఴుంత్ణడు ఖన఼ఔ ఆమనే
లైఔ ుంఠుడు.
(శ్రీ వుంఔయుల భాశయభునన఼షరుంచి) శ్రీ రహధాఔాశు ళహవోి విఴయణ – విఖతా ఔ ుంఠహ త్స్హయః ఔరహో – తుముంత్రణ
లేతుయెడల ఏలైతు అద఼ులేఔ చీలరేఖునో అటిులహటితు తురోధభు (రతిగతత్భు) చుములహడు లైఔ ుంఠుడు.
షాఴు మొదల న ుంచబూత్భుల ఔదాతుతోనొఔటి షుంఫుంధభు లేఔ ుండా, అద఼ు లేఔ ుండా, చీలరేగే
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రవథతిలో, లహటితు అద఼ు చువ, లహతుభధయ షుంఫుంధభు (ఐఔయభు) ఔల ఖజేవెన఼ ఖన఼ఔ బఖలహన఼డు
లైఔ ుంఠుడు.
భినోమైనలహటి భధయ షుంఫుంధభు ఔల ఖజేములహడు బఖఴుంత్ణడు – అనే విఴయణఔ శ్రీ వుంఔయుల , శ్రీ
బటటుల ఔూడ భహాభాయత్భు ళహుంతియవభులోతు ళలోఔభు (343.50)న఼ ఉదాసరుంచాయు.
భమత షుంళలోఴతా బూమః అదిభరోవుభ చ లహమునా
లహమువచ తుజస్హ స్హయథ ః లఔ
ై ుంఠత్వమ్ త్తో భభ
బూమకూ జలభుతో, ఆకహళహతుకూ లహముఴుతో, లహముఴుఔ తుజష఼సతో – ఈ విధుంగహ షుంఫుంధభు
(షమేేళనభు) ఔల ఫడునది. అుంద఼ఴల నేన఼ లైఔ ుంఠుడన఼.
శ్రీ .బి. అణాుుంగహరహచాయయ – బఖఴుంత్ణతు తృ ుంద఼టఔ బఔో తుకూ ఖల అడడ ుంఔ లన఼ తొలగుంచి, త్నలో బఔో తు
ఔల ుకొన఼లహడు ఖన఼ఔ ఆమన లైఔ ుంఠుడు.
శ్రీ షత్యదులో లహవశఠ – ఎఴతుకైతు ఏ విధమైన అడడ ుంఔ ల లేలో, ఎఴరైతు అతుో అడడ ుంఔ లన఼ తొలగుంచ఼నో
ఆమనే లైఔ ుంఠుడు.
శ్రీ రహధాఔాశు ళహవో ి భరొఔ విఴయణ – ఐదఴ భనవుంత్యభున బఖఴుంత్ణడు వుబర, లైఔ ుంఠులఔ బిడడ గహ
జతుేుంచీన఼. ఆమన యభన఼ రణమభతడు, ఆమ ఆనుందభు కొయఔ లైఔ ుంఠభున఼ షాఴుుంచీన఼. ఆ
లైఔ ుంఠభు బఖఴుంత్ణతు షవయూభు, తులహషభు ఔూడ. (విశణుురహణభు 3.2.41, భాఖఴత్భు 8.5.4-5)
ధయేచఔీభు యచయత్ – ఎుందరో ఴయఔో ల జఞానభునఔ , మోక్షభునఔ అడడ భుగహన఼నోలహతుతు తొలగుంచి,
లహరతు త్నలో ఐఔయభు చువకొనోలహడు లైఔ ుంఠుడు అతు విఴరషఽ
ో ధయేచఔీభు యచయత్ రహాోద఼డు,
యవురహభుడు, ఔయుుడు, సరవచుంద఼రడు, లహలి ఴుంటిలహర ఔథలన఼ ఉదాసరుంచాయు.

407. ుయుశః
తృహఴనభు చుములహడు.

ఒుం ుయుషహమ భః
2ఴ ళలోఔభు. 14ఴ నాభభు. ుయుశః – అఴయమః ుయుశః స్హక్షీ క్షేత్జ
ర ా ఞऽక్షయ ఏఴ చ
44ఴ ళలోఔభు. 407ఴ నాభభు. ుయుశః – లైఔ ుంఠః ుయుశః తృహరణః తృహరణదః రణఴః ాథ఼ః
ఇుంత్ఔ భుుంద఼ ‘ుయుశః’ నాభభు 14ఴ నాభభుగహ ష఼ోతిుంచఫడునది. అుుడు ఈ నాభభునఔ
ఇచిచన అయథభుల –
44ఴ ళలోఔభు - 2 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనాభ స్తో త్రభు - విఴయణ

(1) ుయు షనోతి ఇతి ుయుశః – ుశకలభుగహ రస్హదిుంచ఼లహడు ుయుశణడు.
(2) ురహ ఆవత్ ఇతి ుయుశః – అతుోుంటిఔుంటె ూయవమే ఉుండునలహడు ుయుశణడు.
(3) ూయమతి ఇతి ుయుశః – అుంత్టికూతు రూయుత్ నొషఖులహడు ుయుశణడు.
(4) ుర వేతు ఇతి ుయుశః – వరీయభన఼ ుయభున ఴవుంచినలహడు ుయుశణడు.
4ఴ భాఴభునఔ ఇుంత్ఔ భుుంద఼ శ్రీ వుంఔయుల చీున రభతణోదాసయణ –
నఴదావయమ్ ుణయమ్ ఏతీర
ై హభలఃై షభతువత్మ్
లహయయ వేతు భహాతాే మషో స్హేత్ ుయుశ ఉచయతు (భహాభాయత్భు 12.203.35)
నఴదావయభుల ఔలిగన వరీయభున లహయుంచిన భహాత్ణేడు ుయశణడు.
శ్రీ వుంఔయుల చీున భరొఔ రభతణభు –
ష లహ అమమ్ ుయుశః షరహవష఼ ూయుష ుర వమః (ఫాసదాయణయకోతుశత్ణ
ో 2.5.18) – అతుో వరీయభులుంద఼
ఴవుంచ఼లహడు ుయుశణడు. ఇదు భాఴభునఔ శ్రీ వి.వి. రహభతన఼జన్ దిఴయరఫుంధభులన఼ుండు
ఉదాసరుంచాయు (తియులైమోళి 3.9.5, 2.7.11)
ెైన చీున 4 అయథభల కహఔ ుండా భరకొతుో అయథభుల ఇఔకడ చీఫుత్ణనాోభు –
(5) ఉశ దాశే ుయూః షరహవన్ ఒశతి దసతి ఇతి లహ ుయుశః – అతుోుంటిఔుంటె అధిఔభుగహ రకహశుంచ఼లహడు
ుయుశణడు.
(6) తృహేణా ఒశః త్స్హేత్ ుయుశః – అతుో తృహభులన఼ దశిుంచిలేములహడు ుయుశణడు.
(7) రో ాణతి తృహలమతి ూయమతి ఇతి లహ ుయుశః – అతుోుంటితు రతృహలిుంచ఼లహడు ుయుశణడు (ా –
తృహలన – ూయణయః)
(8) ురహ – ఔ శన్ – ుయుశః (ురహ – అఖీ ఖభనే) – ురహ అఖీగహమీ బఴతి ఇతి లహ ుయుశః –
భుుంద఼గహన఼ుండు నడుుంచ఼లహడు ుయుశణడు.
(9) ూయవః అస్హేత్ విళహవత్ త్త్ ఆదికహయణతావత్ ఇతి ుయుశః – వివవభునఔ ఆదికహయణమైనలహడు
ుయుశణడు.
(10) ుయూణి బుఴనాతు షుంహాయ షభయే షయతి అుంత్మ్ నమతీతి ుయుశః – షుంహాయ (రళమ) కహలభున
బుఴనభులన఼ త్ణదిఴయఔ తీవకొతుతృత ఴులహడు ుయుశణడు.
వీటిలో 6, 7 అయథభులన఼ శ్రీ బటటుల రషో ఼త్ (407ఴ) నాభ విఴయణ షుందయభభుగహ చీతృహుయు.
44ఴ ళలోఔభు - 3 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనాభ స్తో త్రభు - విఴయణ

ష మత్పుయవ ఇతి వాతాయ ుయుశః తృహఴనత్వత్ః
ూ
ూ ధాతోః తృహలనారహథరి అయష రత్యమ యఖత్ః
షయవ తృహలఔతా లఫావా ుయుశః తృత ర చయతు ఫుధీఃై
‘ష మత్పురోవ’ అనే వుీతినన఼షరుంచి, యభతృహఴన఼డఖుటఴలో ుయుశణడఖుచ఼నాోడు. లేఔ ‘ూ
ూ ’ అనే
ధాత్ణఴునఔ ‘తృహలన’ అతు అయథభు. కహఫటిు తృహలిుంచ఼లహడు, యభతృహఴన఼డు ుయుశణడు.
(శ్రీకైఴలయస్హయథిన఼ుండు)
ష మత్పుయవః అస్హేత్ షయవస్హేత్ తృహేనా ఒశః త్స్హేత్ ుయుశః – తృహభులన఼ దశిుంచ఼ ఖుణభు
ఔలలహడు ుయుశణడు అతు శ్రీ బటటుల చీున అయథభు శ్రీ వుంఔయుల చీున రభతణభునఔ (ఫాసదాయణయఔ
1.4.1) దఖగ యగహ ఉనోది – ష మత్పురోవऽస్హేత్ షయవస్హేత్ తృహేనా ఓశత్ త్స్హేత్ ుయుశః.
(7)ఴ భాఴభు ‘ూ
ూ ’ అనే ధాత్ణఴు ఆధాయభుగహ చీుఫడునది. ూ
ూ – యక్షుుంచ఼ట, తృత ఴుంచ఼ట. ఉణాది
షఽత్రభు – ుయః ఔ షహన్; తృహణితు షఽత్రభు – ుయ అఖీఖభనే. అఖీగహమయెై ఉుండులహడు ుయుశణడు అనే
భాఴభున఼ శ్రీ .బి.అణాుుంగహరహచాయయ త్భ షుంక్షుోలహయకయలో తీవకొనాోయు. శ్రీ వి.వి. రహభతన఼జన్ ఈ
నాభభునఔ ఔో ో ుంగహ ‘యక్షఔ డు, తృత శఔ డు’ అతు అయథుం చీతృహుయు.
త్లహऽసుం చక్షుస్హ స్ౌభయూతా స్ౌమేయఴ భతనద – రహభత! తూ చలో తు చఽుతో నేన఼ రవుది నైనాన఼ –
అతు వఫర రహభుతుతో అనోది. తృహఴనః షయవలోకహనాుం త్వమేఴ యగునుందన.
శ్రీభనాోరహమణుడు తృహఴన఼డు. తృహహార. పలరదాత్. యక్షఔ డు. తృత శఔ డు. షరహవత్ేఔ డు. షనాత్న఼డు.
తృహలఔ డు. ుయుశణడు. శ్రీభనాోరహమణుడు. శ్రీరహభుడు. వతారహభుడు. లక్షేణ షమేత్ణడు.
సన఼భతుసవిత్ణడు.
డా. కోీవి తృహయిస్హయధి యచన శ్రీ కైఴలయస్హయధి న఼ుండు – విశణుధరోేత్ో యురహణుంలో ుయుశ షవయూ ఴయున.
భతయకుండుముతుచు ఴజుర నఔ చీుఫడునది.
అజేముం లశ
ై ు ఴుం తుజషో వచ తుత్యుం చ జుంత్ణశణ
నావభతమతతుో తు షరేవశీనా లశ
ై ు ఴ తుజస్హ
అవినాశ జఖత్యవేన్ న కూుంచిదథ విదయతు
ఋతుత్ణ భసత్ త్స్హేతుో జస్త నా! లశ
ై ు లహత్
...........షయవత్ః తృహణి తృహదాుంత్ుం షయవతోऽక్షు శరోభుకమ్ .......
అవినాశ త్దులఔ
ై ుం మస్త యదయ ఖత్ుం జఖత్
షదాశలేతి త్ుం కేచిదాసృరేవఴుం జఖత్ుతిమ్
44ఴ ళలోఔభు - 4 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనాభ స్తో త్రభు - విఴయణ

లహష఼దులేతి చాయనేయ కహలమతుయఴ చా రే
ఔరేేతి చారే తృహరసృః ుయుఴేతి త్థాఴరే
రణలహకయుం త్థా త్ుం చ విద఼రేవదవిదో జనాః
విశణుతుజష఼స అజేమమైనది. ళహవవత్మైనది. అది లేతులహయు నశస్హోయు. జఖత్ో ుంతా తుుండుఉనోది, నావనభు
లేతుది ఔకటే. దాతుకూ వఫవ , షుయశ, యూ, యష, ఖుంధాల ఉుండఴు. అది షరేవవవయ భమభు. తుయుగణభు.
ఖుణాతీత్భు. అతుో ఇుందిమ
ర తలన఼, ఖుణాలన఼ రకహశుంజేవేది. దాతుకూ భతత్రభు ఇుందిరమతల లేఴు. దాతుకూ
అతుోలైులఔ ఔళళు, భుఔ క, చీఴుల , నోయు ఉుంటాయ. అదు రకహవయూభు. కేఴలభు జఞానభు.
షయవలహయఔభు. యమేవవయభు. నావన యశిత్భు. దాతు ఉదయభుందు జఖత్ో ుంతా ఉనోది. అటటఴుంటి దాతుతు
కొుందయు షదాశఴుడు అుంటాయు. కొుందయు జఖదీవవయుడు అుంటాయు. కొుందయు లహష఼దుఴుడు అుంటాయు. కొుందయు
కహలభు అుంటాయు. కొుందయు దీైఴభు అుంటాయు. కొుందయు షవభాఴభు అతు, కొుందయు ఔయే అతు అుంటాయు.
లేదలేత్ోల దాతుతు రణఴభు అుంటాయు. అది అజభు-ుటు తుది, అఴయఔో భు-ఔతుుంచతుది, నావనభు లేతుది,
అదు ుయుశ షవయూభు.

408. తృహరణః
జీఴభున఼ తుల ు లహముఴు.

ఒుం తృహరణామ నభః
ఇదు నాభభు 67ఴ, 322ఴ నాభభుల గహ ఔూడ ష఼ోతిుంచఫడునది.
8ఴ ళలోఔభు. 67ఴ నాభభు – తృహరణః – ఈళహనః తృహరణదః తృహరణో జఞయశఠ ః ళలశ
ీ ఠ ః రజఞతిః
35ఴ ళలోఔభు. 322ఴ నాభభు – తృహరణః – అచ఼యత్ః రథిత్ః తృహరణః తృహరణదో లహషలహన఼జః
44ఴ ళలోఔభు. 408ఴ నాభభు – తృహరణః – లఔ
ై ుంఠః ుయుశః తృహరణః తృహరణదః రణఴః ాథ఼ః
67ఴ నాభభునఔ చీున భాఴభు – తృహరణితి ఇతి తృహరణః – అతుో జీఴులఔ భూలచుత్నత్వమై,
అుంత్రహయమయెై, బరుంచి తృత ఴుంచ఼లహడు.
322ఴ నాభభునఔ – నారహమణుతు వయణుజొచిచన బఔో లఔ ఆమనే తృహరణభు – అతు శ్రీ బటటుల చీతృహుయు.
అతుో తృహరణభులుంద఼ వథత్ణడీైన భూలతృహరణభు – అతు శ్రీ వుంఔయుల చీతృహుయు.
408ఴ నాభభునఔ – అుందయు బఔో లఔ , దుఴత్లఔ ఔూడ తృహరణయూభున వరీయభుంద఼ుండు చుశుల
ఔలిగుంచ఼లహడు.

44ఴ ళలోఔభు - 5 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనాభ స్తో త్రభు - విఴయణ

409. తృహరణదః
తృహరణభులతుచ఼చలహడు.

ఒుం తృహరణదామ నభః
ఈ వుబనాభభు 66ఴ, 323ఴ, 409ఴ, 956ఴ నాభభుల గహ – అనగహ నాల ఖుభతయుో ష఼ోతిుంచఫడునది.
8ఴ ళలోఔభు. 66ఴ నాభభు - తృహరణదః – ఈళహనః తృహరణదః తృహరణో జఞయశఠ ః ళలశ
ీ ఠ ః రజఞతిః
35ఴ ళలోఔభు. 323ఴ నాభభు – తృహరణదః – అచ఼యత్ః రథత్
ి ః తృహరణః తృహరణదో లహషలహన఼జః
44ఴ ళలోఔభు. 409ఴ నాభభు – తృహరణదః – లైఔ ుంఠః ుయుశః తృహరణః తృహరణదః రణఴః ాథ఼ః
102ఴ ళలోఔభు. 956ఴ నాభభు – తృహరణదః – ఊయథాఖః షత్ుథాచాయః తృహరణదః రణఴః ణః
ఈ నాభభునఔ భాశయకహయుల వివిధభుల గహ అయథభుల చీతృహుయు.
(1) శ్రీ వుంఔయుల , శ్రీ బటటుల ఔూడా చీునది – తృహరణాన్ దదాతి ఇతి తృహరణః – తృహరణభులన఼ ఇచ఼చలహడు.
(2) శ్రీ వుంఔయుల – తృహరణన్ దాయతి ఇతి తృహరణః – ఆముఴు తీరన ద తృహరణభులన఼ సరుంచ఼లహడు.
(3) శ్రీ వుంఔయుల – తృహరణాన్ దీమతి – తృహరణభులన఼ రకహశుంజేములహడు.
బఖఴుంత్ణతు తృహరణరస్హద ఖుణభున఼ భరొఔ విధభుగహ ఔూడ విఴరుంచాయు. తుత్యషఽయుల ైనలహయు
శ్రీభనాోరహమణాన఼బఴభున఼ తురవరహభభుగహ ఆనుందిుంచి త్భ తృహరణభులన఼ తుల ుకొుంద఼యు. ఇది
బఖలహన఼తు రస్హదమే.
ధయేచఔీభు యచయత్ విఴయణ – షఽయయకహుంతి యూభులో బఖలహన఼డొ షఖు తృహరణభు జీఴులన఼
చీైత్నయఴుంత్ణల గహ చుమున఼. తాభు బఖఴుంత్ణతుకూ చీుందినలహయభతు త్లచినలహయు రకహవభతన఼లఖుద఼యు.
భుంత్రషవయూుడీై బఖఴుంత్ణడు గహమతీర జభున఼ చుములహరతు ఉదీవుంచి జఞానోన఼ేక఼లన఼ చుమున఼.
ఇలత బఖఴుంత్ణడు అనేకహనేఔ విధభుల గహ తృహరణద఼డు. తృహరణభులిచ఼చ రబుఴు.

410. రణభః / రణఴః
- అుందరచు రణాభభులుంద఼కొన఼లహడు.
- లేదభులుంద఼ రణాభభుల ఖీశిుంచ఼లహడు.
- అతుో విధభుల ూజుయడు. ఆమనఔ దాషయభు చుముట ఉత్ో భ ధయేభు.

ఒుం రణభతమ నభః
ఒుం రణలహమ నభః
44ఴ ళలోఔభు - 6 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనాభ స్తో త్రభు - విఴయణ

44ఴ ళలోఔభు. 410ఴ నాభభు. రణఴః / రణభః – లైఔ ుంఠః ుయుశః తృహరణః తృహరణదః రణఴః ాథ఼ః
102ఴ ళలోఔభు. 957ఴ నాభభు. రణఴః – ఊయిాఖః షత్ుథాచాయః తృహరణదః రణఴః ణః
రణాభమతి ఇతి రణభః – బఖఴుంత్ణతు యమేవవయత్వభు కహయణభుగహ అుందయున఼ ఆమనఔ దుండభు
ెటుఴలవనదు. శ్రీ వి.వి. రహభతన఼జన్ దిఴయరఫుంధభు (నాన఼ేఖన్ తియుఴుంతాది. 8) న఼ుండు ఉదాసరుంచాయు.
రహభుడొ ఔకడు ూజుయడు.... .... లేరఴవయున఼ కహద఼.
‘రణఴ’ నాభభున఼ ఔూడ కొుందయు ఖీశిుంచాయు. అరమత్భుగహ కీరో ుంఫడులహడు – అనే అయథభునఔ
శ్రీ వుంఔయుల షనత్ణకభతయుతు భతటలన఼ ఉదాసరుంచాయు. రణభతీస లై లేదా షో స్హేత్ రణఴ ఉచయతు –
లేదభులలో ఈమనఔ రణాభభుల చీుఫడునవి. ఔన఼ఔ ‘రణఴః’.
‘రణఴ భుంత్రభు’ అనో భాఴభులో భుంత్రషవయూుడీైన బఖలహన఼డు రణఴభు.
శ్రీ కైఴలయస్హయథిలో ఇచిచన భరకొతుో ఉదాసయణల .
ఖణవ
ై చరహచయుం తుత్యుం నాభనాత్్రణభ షేాత్ః – త్న ఔఱయయణఖుణభులచుత్ జఖత్ణ
ో లోతు జీఴులతుోుంటితు
షయవదా త్నఔ అణగ ఉుండుటటట
ో చుములహడు. రణభః.
రణభుంతాస లై లేదాషో స్హేత్్రణఴ ఉచయతు – త్న ఖుణభులచు చరహచయ జఖత్ణ
ో న఼ త్నఔ
ల ుంఖజేష఼కొనోలహడు. దుఴత్లచుత్ ఔూడ ఆరహధిుంఫడులహడు. రణఴః.
రణభమతీతి రణభః – అత్తుకూ లేదభుల ఔూడ రణమలో తాయ. రణభః
ఖుణర
ై వ హషయ భుతృహఖత్ః – ఆమన ఔఱయయణఖుణభులఔ రుంచభుంతా దాస్త సభు అుంటటనోది. అతు
రహభతమణభులో చీుడునది.

411. ాథ఼ః
- లహయుంచిన కీరో ఖలలహడు.
- వివవభుంత్ట విషో రుంచినలహడు.
- ాథ఼భహారహజుగహ అఴత్రుంచినలహడు.

ఒుం ాథలే నభః

44ఴ ళలోఔభు - 7 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనాభ స్తో త్రభు - విఴయణ

రథ – రకతయనే – కతయతి తృ ుంద఼ట – అనో ధాత్ణఴున఼ుండు ఈ నాభభున఼ విఴరషఽ
ో శ్రీ బటటుల
రహభతమణభు ఫాలకహుండభు (1.8)న఼ుండు ఉదాసరుంచాయు. ాథ఼శ్రీః తృహరథలహత్ేజః – దవయధ఼తు ఔ భతయుడు
లోఔభుంత్ట కీరో నొుందినలహడు.
ఫాలకహుండభు 77.28 – తుషహమ్ అతిమళల లోకో రహభః – లహరలో రహభుడు అుందరఔుంటె మవభు
నొుందినలహడు.
తియులైమోళి 6.10.10 – తుఖర్ ఇల్ ుఖఱయయ్
మళల విళహలఴతావచచ ాథ఼రత్ణయచయతు ఫుధీఃై
శ్రీ వుంఔయుల చీున అయథభు – తానే షవమభుగహ వివవమై విషో రలిో నలహడు.
శ్రీ షత్యదులో లహవశఠ – రథ్ - విస్హోరే - లహయుంచ఼ట – శ్రీ భహావిశణుఴు వివవయూభు ఈ రుండు అయథభులన఼
చఔకగహ షభనవమయచ఼చ఼నోది. ఆమన విరహట్ షవయూభు అుందరచు కీరో ుంఫడుచ఼ మళలవిరహజిత్మై
మునోది. ఆమన విరహట్ షవయూభులో వివవభుంతా లహయుంచిమునోది.
శ్రీ రహధాఔాశు ళహవో ి – ాథ఼భహారహజు విశణుభూరో అఴతాయభతు భాఖఴత్భు (1.3.4)లో చీుఫడునది.
ఋఴభిరహయచితో భేజే నఴభుం తృహరథఴుం ఴుః – ఋశణల తృహరయథ నల భతుోుంచి ఆమన ాథ఼ఴు యూభులో
ఴచీచన఼. ఆ షభముంలో ఔయుఴు నలకొనోది. అుుడు బూదువి గోభతత్గహ రత్యక్షమైనది. స్హవముంబుఴ
భన఼ఴు దఽడగహ, ాథ఼భహారహజు త్న అయచుతితు తృహత్రగహ చువ, ఆఴు యూుంలోన఼నో బూదువి తృహల
తికహడు. దువుం షషయళహయభలభయయుంది.

412. శియణయఖయభః
- అుందరకూతు షుంత్ణఴుతు, ఆనుందభున఼ ఔలిగుంచులహడు.
- త్నన఼ ధాయతుుంచు బఔో ల సాదమభులుంద఼ ఫుంగహయు తుధి.
- ఫరసేఔ జనేతుచిచన శియణేమతుండభున఼ ఖయభభున ఔలిగనలహడు.
- అతి యభణీమభఖు యభదభున (లైఔ ుంఠభున) తుఴవుంచ఼లహడు.

ఒుం శియణయఖరహభమ నభః
ఈ నాభభు రుండుభతయుో ఴష఼ోుంది.
8ఴ ళలోఔభు. 71ఴనాభభు – శియణయఖయభః - శియణయఖరోభ బూఖరోభ భతధలో భధ఼షఽదనః
44ఴ ళలోఔభు. 412ఴనాభు – శియణయఖయభః – శియణయఖయభః వత్ాఘ్నో లహయతృతో లహముయధో క్షజః

44ఴ ళలోఔభు - 8 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనాభ స్తో త్రభు - విఴయణ

ఇుంత్ఔ భుుంద఼ ఈ నాభభు 71ఴ నాభభుగహ చీుఫడునది. అుుడు శ్రీలైఔ ుంఠభున న఼ుండులహడు ఖన఼ఔ
శియణయఖయుభడు అతు శ్రీ బటటుల లహయకతయతుుంచాయు. “శియణయభు’ అనగహ ఫుంగహయభు. రవుది భు,
ఆఔయషణీమభు, అుందయు కోయుకొనేది. అలతగే యభదభు ఔూడా వుది షత్వభమభు. భుభుక్షుఴుల
ఖభయభు. ఔన఼ఔ శియణయభుతో తృత లతచయు. అతుోవిధాల భుంచిదాతుతు రస్హదిుంచ఼లహడు శియణయఖయుభడు.
‘తుయతివమ తుజఞయూభతన యభదభు’న న఼ుండులహడు శియణయఖయుభడు.
శిత్షయ యభణీమషయ ధాయత్ప
ర ణాుం సాదమషయ శి
శియణయఖయభషో త్రషథః ష వుభావీమణ షేాత్ః
మదావ శియణయఖరోభऽస్ౌ శియణయతుధి స్హభయత్ః
త్నన఼ ధాయతుుంచు బఔో ల సాదమభులుంద఼ ఉుండులహడు. ఫుంగహయుతుధి ఴుంటిలహడు. లహరకూ వుబభుల
ఔూయుచలహడు.
ధుయమః ష ఏఴ విళహవతాే – వివవయూుడు, విళహవత్ణేడు అయన యమేవవయుతు సాదమభునుంద఼
ధాయతుుంచాలి.
నారహమణుడు మొదట జలభున఼ షాఴుుంచీన఼. ఆ జలభునుంద఼ త్న వీయయభున఼ ఴదిలతడు. అది ఫుంగహయు
ఖుీడడ య తూటిముంద఼ తులిుంది. ఆ అుండభున఼ుండు ఫరసే జతుుంచాడు. ఈ యఔుంగహ శియణయభున఼
ఖయభభునుంద఼ ఖలలహడు ఖన఼ఔ నారహమణుడు శియణయఖయుభడు.
శ్రీ రహధాఔాశు ళహవో ి ‘లైఔ ుంఠః’ నాభభున఼ుండు ఈ ‘శియణయఖయభః’ నాభభుఴయఔ అతుో నాభభులన఼
షాఴుకహయయయుంగహ షభనవమయుషఽ
ో చఔకగహ లహయకతయతుుంచాయు.
లైఔ ుంఠః – బఖఴుంత్ణడు లైఔ ుంఠభులోన఼ుండు యభుయుశణడు. అరమత్ వకూో షుంన఼ోడు.
ుయుశః – ఆ యభుయుశణడు దిగఴచిచ, జీఴుల వరీయభులలో ుయుశణతుఴల తుఴశుంచ఼చ఼నాోడు.
సాదమస్హథనమే ఆమనఔ లైఔ ుంఠభయెయన఼. ఈ ఆకహవభునఔుంటె భుుంద఼గహ రణఴనాదభుుండీన఼.
తృహరణః, తృహరణదః – ఆెై బఖఴుంత్ణడు రఔాతితు తులిే తృహరణవకూోతు జీఴులన఼ చీైత్నయఴుంత్ణల గహ చువేలత
భతరహచడు. అలత ఆమన తృహరణద఼డయెయన఼.
రణఴః – ఇలత షాఴు ఆయుంబభు కహగహ, ుంచబూత్భులలో మొదటిగహ ఆకహవభు ఉదభవిుంచీన఼ (త్స్హేద్ లహ
ఏత్స్హేదాత్ేనా ఆకహవ షుంబూత్ః).
ాథ఼ః – ఆకహళహత్ లహముః, లహయయగోః, అగేోరహః, అఫాిుః ాథీవ. అలత ుంచబూత్భుల ఔీభభులో
ాథివ జతుుంచీన఼. ఇలత బఖఴుంత్ణడు ాథ఼లై వివవభున఼ విషో రుంజేవెన఼.
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శియణయఖయభః – షఽ
థ లయూభున఼ుండు షఽక్షేయూుడీై విషో రుంచ఼చ఼ దుఴదుఴుడు తృహరణభమ, భనోభమ,
విజఞానభమ కోవభుల త్న షాఴుకొషగ శియణయఖయుభడయెయన఼.

413. వత్ాగోః
వత్ణరఴులన఼ నావనభు చుములహడు.

ఒుం వత్ాగతోమ నభః
వత్ామ్ సతుో ఇతి వత్ాగోః –త్న బఔో ల వత్ణరఴులన఼ నావనభు చుములహడు వత్ణరగుోడు.
వత్ితుుందిమ
ర
ఴరహగనోయ సుంరతి వత్ాగో ఉచయతు – త్న బఔో ల ఇుందిమ
ర భుల అటటతుటట తృత ఔ ుండా అణచి
ఉుంచులహడు వత్ణరగుోడు.
బఖఴుంత్ణతు ధాయతుుంచిన యెడల అటిు బఔో ల ఫాసయ వత్ణరఴులన఼, అుంత్ఃవత్ణరఴులన఼ ఔూడ బఖఴుంత్ణడు
నావనభు చుమున఼.

414. లహయో ః
- అుందరటో రతి, లహత్సలయభు, ఔయుణ తృ ుంగమునోలహడు.
- అుంత్టన఼ లహయుంచినలహడు.

ఒుం లహయతృహోమ నభః
తుయుకూోలో ఇలత చీతృహుయు – తూచూజఞయऽవిళలశణ లహయనాదావుో ఉచయతు – గొు, స్హభతనయ, త్ఔ కఴ
భేదభుల లేఔ ుండా త్నన఼ కొల చ఼లహయుందరటో లహత్సలయభు ఴరషుంచ఼లహడు. శ్రీబటటుల రహభతమణభు
అయణయకహుండభు (2.37.38)న఼ుండు చీున ఉదాసయణ –
తృౌరహన్ షవజనఴత్ తుత్యమ్ ఔ వలమ్ రాచఛతి
ూతుశవుంగశణ దారేశణ ేశ
ర య శశయఖణేశణ చ
తుఖిలేన అన఼ూరహవుచచ తా ుతారతుఴ ఓయస్హన్
ఇుంకహ శ్రీరహభుడు - రుణాభ ఴత్సలః – వత్ణరఴులటో ఔూడ ఴత్సల డు (ముది కహుండభు 50.56)
శ్రీ వుంఔయుల , శ్రీ చినేమతనుంద, శ్రీరహధాఔాశు ళహవో ి – అుంత్టన఼ లహయుంచిమునోుంద఼న శ్రీతులహష఼డు
లహయుోడు.

415. లహముః
- చలిుంచ఼లహడు. బఔో ల ఔడఔ తానై తృత ఴులహడు.
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- అుంత్టన఼ లహయుంచ఼మునోలహడు.
- ుణయఖుంధభూరో . తృహరణభు తుల ులహడు.

ఒుం లహమలే నభః
శ్రీ బటటుల లహయకయ –
త్త్ర త్త్ర వథ తాన్ షరహవన్ బయదావజ ఖుహాదికహన్
ఖచఛతి షవమమేలైతాన్ ష లహమురతి వఫవ ుతు
బఖలహన఼డు తానై బఔో ల ఔడఔ తృత య లహరతు అన఼ఖీశిుంచ఼న఼. అలత రహభుడు ఖుసృతు ఴదవ ఔ ,
బయదావజుతు ఴదవ ఔ , వఫరఴదవ ఔ లళిు లహరతు ధన఼యలన఼ చువెన఼.
శ్రీ షత్యదులో లహవశఠ – లహతి షయవత్ర ఖతో బఴతి ఇతి లహముః – ఆమన లేతు షథ లభు లేద఼. చొయరహతు చోటట
లేద఼. షయవలహయఔత్ బఖఴుంత్ణతు లక్షణభు. ఔన఼ఔ ఆమన లహముఴు.
ధయేచఔీభు యచయత్ – ఈ నాభభు బఖఴుంత్ణతు షయవలహయో ఖుణభున఼ ష఼ోతిుంచ఼న఼. మగలినవి ఎతుో
మునోన఼ లహముఴు లేఔ జీవిుంచ఼ట అస్హధయభు. అలతగే బఖఴుంత్ణడు తృహరణరదాత్. ఆమన ఔా
మునోుంత్ఴయకే తృహరణభు తులిచిముుండున఼. ఇుంకహ లహముఴు త్నుంత్ట తానే జీఴులఔడఔ ఴచిచ లహర
జీఴభున఼ తుల ున఼. అలతగే బఖఴుంత్ణడు షవమభుగహ తానేతీుంచి బఔో లన఼ ఫరర చ఼న఼. లహముఴు
త్యత్భ భేదభుల లేఔ ుండ అుందర తృహరణభులన఼ తృత ఴుంచ఼న఼. అదువిధభుగహ బఖఴుంత్ణడు అుందరకూతు
షభభుగహ తృహరణభు రస్హదిుంచ఼న఼. బఖఴుంత్ణతు ‘లహముఴు’ అతు ష఼ోతిుంచ఼నుడు ఇతుో
లహత్సలయఖుణభులన఼ షేరుంనఖున఼.
శ్రీ చినేమతనుంద – బఖఴుంత్ణడు లహముఴు భతత్రమే కహద఼. లహముఴుఔ నో తృహరణరదానవకూో బఖఴుంత్ణడు.
ుణోయఖుంధః ాథిలహయుంచ తుజళహచవే విభాఴస్ౌ
జీఴనుం షయవబూతుశణ త్ళహచవే త్వవశణ – గీత్ 7.9
ాథివిముంద఼నో ఖుంధాతుో, అగోలోతు తుజష఼సన఼, షభషో తృహరణులముంద఼ చీైత్నాయతుో, తాష఼లలోతు
త్ష఼సన఼ నేనే.
శ్రీ వుంఔయుల – ఖుంధభు ఔలిగుంచ఼నది లహముఴు – అనే భాఴభులో లహయకతయతుుంచాయు. లహతి ఖుంధుం ఔరోతి
ఇతి లహముః.
ుణయఖుంధభు ఔలిగుంచ఼నది లహముఴు అన఼టఔ శ్రీ రహధాఔాశు ళహవోి ఉతుశత్ణ
ో లన఼ుండు ఉదాసరుంచాయు –
లహముయవెేై ుణయుం ఖుంధుం ఆఴసతి – ఐత్రేమ 1.7.
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య లహమౌ తిషహఠన్ లహయయుంత్రో
మమ్ లహముయోలేద మషయ లహముః వరీయమ్
య లహముభుంత్రో మభమతి
ఏశ తు ఆతాేుంత్రహయభయభాత్ః – ఫాసదాయణయఔభు 3.7.7
బఖలహన఼డు లహముఴునఔ అుంత్రహయమయెై లహమఴు త్న ధయేభులన఼ (కహయయభులన఼) తుయవరో ుంచ఼నటట
ో
చుమున఼.
శ్రీ రహధాఔాశు ళహవో ి ెఔ క ఉదాసయణలదావరహ దుఴత్లలో లహముఴునఔ నో తృహరభుకయత్న఼ విఴరుంచాయు –
లహమురహవఴ షుంఴరోగ మదా లహ అగోయుదావమతి, లహముమేలహేయతి, మదా షఽరోయऽషో మతి
ే

లహముమేలహేయతి, మదా చుందోర ऽషో మతి
ే లహముమేలహేయతి, మదాముచ఼చశయుంతి లహముమేలహముంతి
లహముసయలైతాన్, షరహవన్ షుంఴాకేయ – ఛాుందో గోయతుశత్ణ
ో 4.3
షఽయుయడు, చుంద఼రడు, అగో, తూయు – అతూో త్ణదఔ లహముఴునుంద఼ ఐఔయభఖున఼.
మో
ో చచుంతి సయనయ దుఴతాః, న లహముః
ళలషహऽనషో మతా దుఴతా లహముః – ఫాసదాయణయకోతుశత్ణ
ో 1.5.22
షఽయుయడు, చుంద఼రడు ఴుంటి త్కూకన ఇుందిరమ దుఴత్ల ష఼శణో వథతిలోన఼నోుడు లహముఴు భతత్రభు
తృహరణమై చీైత్నయభుతోన఼ుండున఼,
కూుం త్దివషతు ః ఫలభతసృః లహతాదివషతు ః ఫలభతసృః – తీైత్ోరీమ 1.8.3 - బఖఴుంత్ణడీైన విశణుఴు త్న
లహమువిబూతి దావరహ బూమతు ధరుంచ఼న఼ (బరుంచ఼న఼).
లహమురవై గౌత్మ్ త్త్ షఽత్రమ్
లహమునాలై గౌత్మ్ షఽతుణ
ర ామమ్ చ
లోఔః యవచలోఔః షరహవణి చ బూతాతు షుందాఫావతు బఴతుో – ఫాసదాయణయఔ 3.5.2
భణులలో దాయభుఴల రుంచభులనతుోుంటితూ ఔలిముుంచుది లహముఴు. అది లేఔ ుంటే లోఔభుల
చీలో తచీద఼రైతృత ఴున఼. అలత ఔలి ఉుంచు వకూో బఖఴుంత్ణడు.
వివవభు ఉతుకూకూ ఇుంత్ భుకయమైనుంద఼న బఖఴుంత్ణడు లహముఴు.

417. అధో క్షజః
- త్యఖతులహడు.
- బూభతయకహవభుల భధయ విషో రుంచిన విరహట్ షవయూుడు.
44ఴ ళలోఔభు - 12 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనాభ స్తో త్రభు - విఴయణ

- ఇుందిమ
ర భులచు తీలిమరహతులహడు.

ఒుం అధో క్షజఞమ నభః
షదో బుజయభతనోऽ షరవై యభాత్ వుంధ఼ఴత్
అధో న క్షీమతు జఞత్ణ మస్హేత్ో స్హే దధో క్షజః
అుందరచుత్ అతుో లేళలముంద఼ అన఼బవిుంఫడులహడీైనుటికీ, షభుదరభుఴల ఉనోత్ణడు. కొుంచీభు
ఔూడా త్యఖతులహడు. అభాత్భుఴుంటిలహడు. ఈ నాభవిఴయణఔ చఔకగహ షరతృత యేతృహవురహతుో
శ్రీ నభతేఱయవర్ తియులైమొళి (4.3.10)న఼ుండు శ్రీ వి.వి.రహభతన఼జన్ ఉదాసరుంచాయు.
అధో న క్షీమతు జఞత్ణ మస్హేత్ో స్హేదధో క్షజః – భహాభాయత్భు ఉదో యఖయవభు 4.69.10 – ఎనోడున఼ త్న
దిఴయత్వభున఼ుండు జఞరనలహడు కహడు ఖన఼ఔ అధో క్షజుడు (అధః-కూుంీ దికూ, క్షీమతు-క్షీణిుంచ఼లహడు, న-కహడు)
శ్రీ వుంఔయుల రుండు విధభుల గహ లహయకతయనభు చీతృహుయు –
అక్షఖణభుల (ఇుందిమ
ర భుల ) అధో భుకభుల (అుంత్యుేకభుల ) అయనుడు తీలిమఴచ఼చలహడు.
అనగహ తుఖీసభుతో అుంత్ఃదాఴు ఖలలహరకూ భతత్రమే అఴఖత్భఖులహడు.
అధో బూతుసయక్షఖణే రత్యఖూ
ీ  రలహశితు
జఞమతు త్షయ లై జఞానమ్ తున అధో క్షజ ఉచయతు
అతుో చోటో ా ఉనాోగహతు చక్షురహది ఇుందిమ
ర భులఔ కహనరహతులహడు అతు శ్రీరహధాఔాశు ళహవోి విఴరుంచాయు.
శ్రీ వుంఔయుల చీున భరొఔ అయథభు –
అక్షమ్ అధః త్యయేధుయ లర
ై హజ యూేణ అజఞమత్ ఇతి అధో క్షజః – అక్షభాఖభు (ఆకహవభు)నఔ ,
అధో భాఖభు (బూమ)కూ భధయ విరహట్ షవయూుడీై విలవలిోనలహడు అధో క్షజుడు.
అక్షముం భధ఼సుంతాయమ్ జఞనామతాయుం ష఼రోత్ో భమ్ – యమేవవయుడు భధ఼షఽదన఼డతు, అక్షముడతు,
ష఼రోత్ో భుడతు చీుఫడుచ఼నాోడు.

(1) శ్రీ నయవుంసన్ ఔాశు భతచార ఆుంఖో యచనఔ ఇది తీల ఖు అన఼లహదభు.
(2) బఖఴదీగ త్ ళలోఔభుల తాత్ుయయభు గీతాెరస్, గోయకూర్ రచ఼యణన఼ుండు.

44ఴ ళలోఔభు - 13 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనాభ స్తో తరభు - విఴయణ

ఋతణుః ష఼దయశనుః కహలుః యమేఴీ రిగీసుః |
ఉగీుః షంఴతసరో దక్షో విళహీమో వివవదక్షుణుః || (45)

417. ఋతణుః
- కహలభులో చకీయూభున షంబవించే ఋతణఴుల షవయూుడు.
- అందరికీ ఆనందాతుిచేే కఱయయణగుణషంన఼ిడు.

ఓం ఋతలే నభుః
ఋచఛతి ఇతి ఋతణుః తృత ర కో ుః షరోవలలోషకరయ
ై ు గణుః – రతి షంఴతసయభు ఆయగ ఋతణఴులు ఒకదాతు లెన఼క
ఒకటి షంబవించ఼న఼. ఒకకొకొ ఋతణఴు షభమలతుకూ తోష఼కకతుఴచ్చే తనతో లహతాఴయణభులో
భలయగులన఼, వివిధ ుశుపలషందన఼ తీవకకతుఴచ్చే షకలబూతభులకు ష఼ఖళహంతణలు కలిగించ఼న఼.
ఇలల కహలషవయూుడన శ్రీతులహష఼డు ఋతణఴు.
ఇంకహ బకుోల గుండలలో భయల భయల ఆనందభున఼ అలలు అలలుగహ రస్హదంచ్చ కయగణంచ఼న఼ గన఼క
శ్రీతులహష఼డే ఋతణఴు.
బగఴంతణడు ఋతణయూభున షయవతర ఉనాిడు గన఼క ఋతణఴు.

418. ష఼దయశనుః
- కన఼లకూంన, యభణీమమైన, వుబరదభగు దయశనమిచ఼ేలహడు.
- ఆమన దయశనభు మోక్షరదభు.
- దమతరభులఴంటి కన఼ిలు గలలహడు.
45ఴ ళలోకభు - 1 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనాభ స్తో తరభు - విఴయణ

- తన బకుోలకు ష఼లబభుగహ దయశనమిచ఼ేలహడు.

ఓం ష఼దయశనామ నభుః
వుబం చ దయశనం మషయ భందానాం ష ష఼దయశనుః – ళలబనం దయశనం మషయ ష ష఼దయశనుః – ఆమన
దయశనభు ష఼-దయశనభు. రహభుతు చఽచ్చన దనమే ష఼దనభు. ష఼యయక్షకుతు చఽచ఼ చఽడుొలు చఽడుొలు.
శ్రీ లేంకటయభణుతు దయశనభు షకల తృహసయభు. వుబకయభు. మోక్షరదభు. శ్రీ వతారహభుల కఱయయణభు
చఽచ్చనలహరికూ కన఼ిల ండుగ. బగఴంతణతు దయశనభు అందరికూతు, ఆమన గుణ లెబఴ హాతమయభులు
తలిమతు భంద఼లకు కూడా, భసదానందకయభు. షకలవుబరదభు. షభషో షనమంగళ రస్హదభు. అతు
శ్రీ బటటులు విఴరించాయగ. శ్రీ వి.వి. రహభలన఼జన్ ‘దాఴు చ్చతాోహారి’ అతు బగఴద఼
ు ణభులన఼ ష఼ోతించాయగ.
శ్రీ వంకయగలు భూడు విధాల న అరహాలన఼ చతృహుయగ.
ష఼-దయశనమ్ అషయ ఇతి ష఼దయశనుః – ఇకొడ ష఼-ళలబనమ్, తురహవణ పలమ్, దయశనమ్-జఞానమ్ – అనగహ
మోక్షరదమైన జఞానషవయూుడు గన఼క జగనాిధ఼డు ష఼దయశన఼డు.
వుభే దయశనే-ఈక్షణే దమతారమతే అషయ ఇతి ష఼దయశనుః – తాభయూఴు రేకులఴంటి కన఼ిలు గలలహడు
ష఼దయశన఼డు.
రహభుః కభలతారక్షుః షయవషతో వ భనోసయుః
యూ దాక్షుణయ షంనిుః రషఽతో జనకహతమజే – ష఼ందయకహండభు 35.8
ష఼ఖేన దావయతే బకో ుః ఇతి ష఼దయశనుః – తన బకుోలకు ష఼లబభుగహ దయశనమిచ఼ేలహడు ష఼దయశన఼డు.
శ్రీ రహధాకాశు ళహవో ి ఈ ‘ష఼దయశనుః’ నాభభున఼ ఇందకు భుంద఼ నాభమైన ‘ఋతణుః’తో అన఼షంధషఽ
ో –
ష఼దయశన చకీభునకు దేఴత ష఼దయశన఼డు. ఆయగ ఋతణఴుఴులతో కహలభు తుయంతయభు తియగగుచ఼నిటలో
ఆయగ మొనలుగల ష఼దయశనచకీభు భహావకూోముతమై రిబమి
ర ంచ఼చ఼నిద – అతు విఴరిషో ఽ
నావంసూయవ (7.2) న఼ండు చున ఆధాయభు –
శడాయమ్ లహ ఏతత్ ష఼దయశనమ్ భహాచకీమ్ తస్హమత్ శడాయమ్ బఴతి
శడుతరమ్ చకీమ్ బఴతి
శడావ ఋతఴుః ఋతణభుః షమిమతమ్ బఴతి భధేయనావియభఴతి........
శ్రీ షతయదేలో లహవశీ – బగఴంతణనకు షఽయగయడే నేతభ
ర ు. ఇంకహ ఆమన అతుింటా అంతరహయమి. కన఼క
వివవభలో అంతటితూ షుశు భుగహ చఽడగల (దరిశంచగల) బగఴంతణతు గుణలెబఴభు ష఼దయశన నాభభున
తలిమఴచ఼ేచ఼నిద.

45ఴ ళలోకభు - 2 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనాభ స్తో తరభు - విఴయణ

ష఼దయశన శటొమ్
షసస్హరదతయ షంకహవం – షసషర ఴదనం యం

షసషర దో షససస్హరయం – రదేయऽసం ష఼దయశనమ్
సషంతం హాయ కేమూయం – భకుటాంగద బూశణుః
ళలబనెయూభఴత తన఼ం - రదేయऽసం ష఼దయశనమ్
స్హరకహయ షశితం భంతరం – ఴదనం వతణరతుగీసం
షయవరోగ రవభనం - రదేయऽసం ష఼దయశనమ్

యణతిొంకూణ జఞలేన – రహక్షషఘిం భహాద఼భతం

ఴుయో కేవం వియూతృహక్షం - రదేయऽసం ష఼దయశనమ్
సృంకహయ భయఴం భీభం – రణతారిోసయం రబుం
షయవతృహ రవభనం - రదేయऽసం ష఼దయశనమ్
పట్ కహరహనో భతురేేవయ – దఴయభంతేరణ షంముతం
శిఴం రషని ఴదనం - రదేయऽసం ష఼దయశనమ్
ఏతశష డుభుః ష఼ోతో దేఴుః – రషనిుః శ్రీ ష఼దయశనుః
యక్షషం కరోతి షరహవతామ – షయవతర విజయయ బలేత్
ఇతి ష఼దయశన శటొమ్
శటకొణాంతయ భధయఴరిో తులమం – షవచేఛంద఼ దంష్టహుాననం
చకహీదాయముధ చాయగష్టత డవ బుజం – రజఞవల కేళలజవలం
ఴస్హోాలేన భలలయ విగీస గుణ – షో ం ఫాల మితారయగణుః
రతాయలీఢ దాంఫుజం తిరనమనం – చకహీధరహజం బజే

419. కహలుః
- అందరితు తనలెుకు లలగుకకనేలహడు.
- రతిదాతుతు గణంచ్చ, సద఼ేలేయుయచ఼లహడు.
- తన వతణరఴులకు భాతణయయూుడు.
- అందరి కయమలన఼ ల కూొంచ్చ తదన఼గుణభుగ పలభులిచ఼ేలహడు.
45ఴ ళలోకభు - 3 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనాభ స్తో తరభు - విఴయణ

ఓం కహలలమ నభుః
కలనభు చేముట, అనగహ ల కొఫటటుట – అనే అయాభులో ఈ నాభభునకు లహయఖలయనభు చతృహుయగ.
శ్రీ బటటుల లహయఖయ – చరహచయ షంకలనాత్ కహలుః – చలించ఼లహతుతు, తువేలమైనలహతుతు కూడ షంకలనభు
చేములహడు, అనగహ తృత ర గుచేములహడు. అతుింటితు తనమంద఼ తులుుకకన఼ ఆనందభముడు.
శ్రీ వంకయగల భాశయభు – కలమతి షయవమ్ ఇతి కహలుః – అతుింటితు ల కూొంచ఼లహడు. రిమితణలు
విధంచ఼లహడు. అతు శ్రీ వంకయగలు గీత (10.30)న఼ండు ఉదాసరించాయగ – కహలుః కలమతాభసమ్ – గణకులలో
నేన఼ కహలభున఼.
గీతలో ఈ భాగభునకు శ్రీ రహభలన఼జుల భాశయభు – అనయధ ే
ర ుసతమల గణమతామ్ భధేయ కహలుః భాతణయుః
అసమ్ – అనయధభులు ేరరేంచ఼లహరికూ నేన఼ భాతణయఴున఼. ఈ విశమలతుకూ తియగకొళళమ్ శ్రీ నావంస
రహఘలహచాయయస్హవమి ‘అందరి కహలభున఼, అంతభున఼ ల కూొంచ఼లహడు’ అతు విఴరించాయగ. అనగహ
‘వతణరఴులకు భాతణయఴు’ అతు శ్రీ చ్చనమమలనంద విఴయణ. శ్రీ షతయదేలో లహవశీ కూడా ‘కహల షవయూుడు,
కయమపలరదాత’ అనే విఴరించాయగ. షరేవవవరో విశణ
ు రేఴ కహలో, మతో శి ష కలమతి గణమతి, షభషో తృహరణ
కరహమణ, తదన఼కూల పల రదామ.
శ్రీ రహధాకాశు ళహవో ి – ల కూొంచే లహతులో కహలభు అతుింటికంటె తురిేశుమైనద. ఴయతాయషభునకు ఆస్హొయభు
లేతుద. అతుింటితు లహతు అంతభునకు కకతుతృత ఴున఼. ఇద బగఴతసవయూభు.
కహలో శి నాభ బగలహన్ షవమంబూ అనాద భధయ తుధనుః ష షఽక్షషమభ కలలమ్ న లీమతే ఇతి కహలుః
షంకలమతి కహలమతి లహ బూతాతు ఇతి కహలుః – వువుీత షఽతర 6.3.

420. యమేఴీ
- యభదభునంద఼, అనగహ లెకుంఠభునంద఼, ఉండులహడు.
- సాదమభు అన఼ గుసమంద఼ రకహశించ఼లహడు.

ఓం యమేఴనే
ీ నభుః
శ్రీ బటటుల లహయఖయ – యమే స్హానే తిశీ తి ఇతి యమేఴీ – శ్రీదేఴుడు యభదమైన లెకుంఠభునంద఼
ఴవంచ఼న఼. రహక్షష షంహాయభు అన఼ లీల అనంతయభు బగఴంతణడు భయల యభదభున఼ చేయగన఼.
శ్రీ వి.వి. రహభలన఼జన్ తియగలెమోలు (6.4.10)న఼ండు ఉదాసరించాయగ.
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వంకయభాశయభు నన఼షరిషో ఽ శ్రీ చ్చనమమలనంద లహరవనద – సాదమభనే అద఼భతమైన, ళరశ
ీ ీ మైన గుసన఼
కలిుంచ్చ, అంద఼ండు రకహశించ఼లహడు. బకుోల అన఼బఴభునకు ఆ విధభుగహ అందడులహడు యమేఴీ.
ఇంద఼కు రభలణభుగహ ఉదాసరించ్చన ఉతుశదావకయభు – యమే లోయమ్ని రతిఴీ తుః (కఠోతుశతణ
ో )..

420. రిగస
ీ ుః
- అంతటితూ తనతో తీవకకతు లెళళళలహడు.
- వయణాగతణలు బగఴంతణతు అతుియెడలల టటుకకతుముంద఼యగ.
- బకూోతో అరిుంచ్చనద ఏదయనా గీశించ఼లహడు.
- వివవభులో అంతటితు తన అద఼ులో న఼ంచ్చనలహడు.

ఓం రిగీహామ నభుః
శ్రీ బటటుల భాశయభు – అతర తతర చ రితో గీసుః అషయ ఇతి రిగస
ీ ుః – ఇకొడా, అకొడా, అతుిచోటాో
అతుింటితూ అంగీకరించ఼లహడు. గుసృతు ఆతిథయభు, వఫరి ఆతిథయభు వవరించ్చనలహడు. శ్రీరహభలఴతాయభు
యభుగహ శ్రీ బటటులు లహయఖలయతుంచ్చన నాభభలలో ‘రిగస
ీ ుః’చ్చఴరిద. అఴతాయ షభలో కహలభున
శ్రీరహభుడు లెకుంఠభునకు తృత ఴునుడు షకల అయోధాయలహష఼లన఼ ఴాక్షభులతో షహా తనతో
తీవకకతులెఱళళన఼. శ్రీ నభలమఱయవయగ తియగలెమోలు(7.5.1)లో ఈ విశమభన఼ చకొగహ ఴరిుంచాయగ.

వఫరి ఆతిథయం వవకరిషో ఼ని రహభలక్షమణులు - తూయగు మడఴలిో ఆలమంలో శిలుం (చ్చతరంలో ఉని ఴయకూో అయు )

శ్రీరహభలఴతారహన఼బఴ విళరశ ఴయునలన఼ భుగిషో ఽ శ్రీ బటటులు చున విశమభు – శ్రీరహభలఴతాయభున
షుశు భుగహ కహనఴచ఼ే బగఴంతణతు గుణభు స్ౌశ్రలయభు. స్హభలనయభలనఴుతుఴల దేఴదేఴుడు బూమి
జతుమంచ్చ, వినమభుతో విదయనబయవంచ్చ, వతాభహాలక్షుమతు చేఫటిు, ఴనలహష దీక్షన఼ ూతు, తీి
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వియోగభున రితంచ్చ, సన఼భంతణతు వేఴలన఼, లహనయవనయభు షహామభున఼ రిగశ
ీ ించ్చ, రహక్షష
వేనలతో ముదధ భు చేవ, రహఴణుతు షంసరించ్చ, లోకహలహదభునకు లెయచ్చ, వతభమకు అగిి రీక్ష టిు,
ద లెబఴభుగహ టాుభఴకో ుడ జనయంజకభుగహ తృహలించ్చనలహడు. అందరితోన఼ లహరిలోనొకడ
కలివతృత యనలహడు.
ఆదాభసరహోయం దాతాయం షయవషందామ్
లోకహభరహభం శ్రీరహభం బూయో బయో నభలభయసమ్.
శ్రీ వంకయగలు చున వివిధ అయాభులు –
రితో గాసయతే – వయణు కోరినలహరిచే అతుిరకొల టటుకకనఫడునలహడు (చ఼టటుభుటు ఫడునలహడు).
రి గాహాుతి ఇతి రిగస
ీ ుః – తరభు, ుశుభు, పలభు, జలభు ఴంటి షవలు తులేదనలన఼ బకుోలన఼ండు
ేరభగహ గీశించ఼లహడు.
శ్రీ షతయదేలో లహవశీ – రితుః షయవతుః గీసణమ్ – తన వకూోతో జగతణ
ో నంతటితు అద఼ులోన఼ంచ్చనలహడు.

శ్రీ యఘురహజ దాఫజ తుకేతన! ంకజ లోచన! భంగళరహళర!
చండ భహాబుజదండ ష఼రహరి విఖండన ండుత! తృహశి దమలఱో!
తృహతకూనం చ షభుదధ య భలం భసతాం శి షతాభ భలనభుదాయం
తావం బజతో భభదేశ!ి దమలఘన! శే సన఼భన్! షవదాంఫుజదాషయమ్!
412 న఼ండు 451 ఴయకు నాభభులు కలలొయఴతాయభు యభుగహ లహయఖలయతుంఫడునవి.

422. ఉగీుః
ఉగుీడు. బమభుగొలుులహడు. ద఼శణులకు బమంకయగడు.

ఓం ఉగహీమ నభుః
ఇకొడున఼ండు కకతుి నాభభులు శ్రీబటటుల లహయఖయలో కలలొయఴతాయ ఴయు నాయభుగహ స్హగున఼.
ఉచ్ – షభలహయే – తృత ర గుచేముట. ఉచయతీతి ఉగీుః
నఴేు ధరేమ కలిొయూతృత సయఴతాయయ భశీబాతుః
మేోచాేదీనహ తలహనోయస్ౌ ఉగీ ఇతణయచయతే ఫుధుః
కలిముగహంతభున ధయమభు నశించ్చ, తృహభు విజాంభంచ్చనుడు కలిొయూభులో అఴతరించ్చ
మేోచ఼ఛలఴంటి లహరినందరితూ షంసరించే ఉగీభూరిో. ఓం ఉగహీమ నభుః.
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కలేొన విశణ
ు యభగలహన్ నశు ధరహమऽఴతాయకాత్
ఉరహవయం మేోచఛగణం సతావऽఴవాతోముః కలౌముగే
బగలహన఼తుటో బమభుఴలనే షఽయగయడు, చంద఼రడు, అగిి, లహముఴు, ఇందరఴయగణాద఼లు – అందయగన఼
తభతభ కయో ఴయభులన఼ వీదధగహ, షకీభభుగహ, తుయంతరహమభుగహ తుయవశిషో ఼నాియగ. అతు కఠోతుశతణ
ో లో
(తతో రీయోతుశతణ
ో ?) చుఫడునద.

423. షంఴతసయుః
- తృహతాళభున అనంతదమనాబుడ వమతుంచ్చమునిలహడు.
- షకల బూతభులకు నెలఴు.
- కహలషవయూుడు.

ఓం షంఴతసరహమ నభుః
ఈ నాభభు రండుభలయగో ఴష఼ోంద.
10ఴ ళలోకభు. 92ఴ నాభభు. షంఴతసయుః – అసుః షంఴతసరో లహయళుః రతయముః షయవదయశనుః
45ఴ ళలోకభు. 423ఴ నాభభు. షంఴతసయుః – ఉగీుః షంఴతసరో దక్షో విళహీమో వివవదక్షుణుః
శ్రీ బటటుల లహయఖయ – ‘షం-ఴషతి’ అనే భూలభులన఼ండు శ్రీ బటటులు ఈ నాభభున఼ విఴరించాయగ.
షంహాయస్త యకయణుః స్హకం కహలం రతీక్షమన్
షంఴతసయ స్హయతాుతాఱే సయనయంతే ఴషతీతిముః
కలిముగహంతభున షంహాయకహయయభునకు కహఴలవన రికరహలతో, తగుషభమంకోషం ఎద఼యగచఽషఽ
ో
తృహతాళభున అనంతణతు వమతుంచ్చనభూరిో. షభమభు ఴచ్చేనుడు కలిొగహ అఴతరించ఼న఼.
శ్రీ వంకయగల లహయఖయ – షంఴషతి బూతాతు అవమన్ ఇతి షంఴతసయుః – షకలబూతభులు బగలహన఼తుమంద఼
చకొగహ ఴవంచ఼న఼.
శ్రీ చ్చనమమలనంద – ‘షంఴతసయభు’ అనగహ (35 రోజుల) కహలరభలణభు. బగఴంతణడు కహలషవయూుడు.
షకల అన఼బఴభులు, అన఼బూతణలు జీఴులకు కహలరిధమందే షంబవించ఼న఼.
92ఴ నాభభుగహ చునుడు లహరవన విఴయణ – బకుోలన఼దధ రించ఼టకై లెలవమునిలహడు.
కహలషవయూుడు.
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424. దక్షుః
- శ్రఘరభుగహ, లేగభుగహ ఉండేలహడు.
- రఴాదధ , వకూో, శ్రఘరకహరి – అనే భూడు గుణభులు గలలహడు.
- షభయగధడు.

ఓం దక్షషమ నభుః
45ఴ ళలోకభు. 424ఴ నాభభు. దక్షుః – ఉగీుః షంఴతసరో దక్షో విళహీమో వివవదక్షుణుః
98ఴ ళలోకభు. 917ఴ నాభభు. దక్షుః – అకూ
ీ యుః ేవలో దక్షో దక్షుణుః క్షమిణాంఴయుః
‘దక్ష’ అనగహ తవయగహ యగగుట – అనే ధాతణఴున఼ండు ఈ నాభభున఼ విఴరించాయగ. (‘దక్షుణ’ అనే దభు
కూడా ఇదే ధాతణఴున఼ండు ఴచ్చేనద. మజభలతు క్షేభభున఼ ంతృ ందంచ఼నద దక్షుణ.) దష఼యలన఼, అనగహ
ద఼శణున఼, కన఼రుతృహటటలో షంసరించ఼ కలిొబగలహన఼డు దక్షుడు.
శ్రఘలరయా తావత్ దక్షధాతోుః తుమేష్టహదే షయలో సతాుః
యేనషస్హయచ్చేఘరకహరీ దక్ష ఇతణయచయతే ఫుధుః
శ్రీ వి.వి.రహభలన఼జన్ నభలమఱయవర్ యచన(4.8.1)న఼ ఉదాసరించాయగ.
ఇదే నాభభు భయల 917ఴ నాభభుగహ – అకూ
ీ యుః ేవలో దక్షో దక్షుణుః క్షమిణాంఴయుః – అతు ష఼ోతింఫడునద.
అుుడు ఈ నాభభున఼ శ్రీ బటటులు గజేందరమోక్షభు యభుగహ లహయఖలయతుంచాయగ. గజేంద఼రతు ఫరర చ఼టకై
వరికూంజుక, వంఖచకీముగభుం జేదో య షంధంక, ఏ రిలహయంఫున఼ జీయక, అబరకఫతిం ఫతుింక,
ఆకరిుకహంత ధమిమలో భుం జకొనొతోక, విలహదతృత ర తిా త శ్రీకుచోరి చేలలంచలమైన వీడక, గజతృహరణాఴనోతాసశియెై
రొమయన లెడలిన గజరహజఴయద఼డే దక్షుడు.
శ్రీ చ్చనమమలనంద – దక్షత, స్హభయధయభు, రజా, రతిబ, తృహరబఴభులతో షాఴు వాతి లమలద షకల కహయయభులన఼
తుయవశించ఼లహడు దక్షుడు.
శ్రీ వంకయగలు – ‘దక్షుః వఫే భు దావరహ బగఴంతణతు భూడు గుణభులు కకతుమలడఫడునవి – రఴాదధ ుః వకో ుః
శ్రఘరకహరీ చ దక్షుః – యభలతణమనకు ఇవి షసజలక్షణభులు. ఆమన దక్షుడు.

425. విళహీభుః
- అందరికూతు వివీమించే స్హానభు.
- అందరికూతు విళహీంతి ఇచేేలహడు.

ఓం విళహీభలమ నభుః
45ఴ ళలోకభు - 8 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనాభ స్తో తరభు - విఴయణ

వీభ అనంతయభు లభంచే ళహంతియే విళహీభభు. విళహీభలయతి మవమన్ షయవమ్ ఇతి విళహీభుః – షకల
జీఴులకున఼ అంతభున (జీవితానంతయభు, లేదా రళమకహలభున) విళహీంతిస్హానభు. శడఽయగమలతోన఼
(అనగహ ఆకలిదుులు, ళలకమోసభులు, జననభయణభులతో), తాతరమభులతోన఼,
అరిశడవయు భులతోన఼ ఫాధలు తృ ంద఼లహరికూ వయణాగతియెైన బగఴంతణడే విళహీంతిస్హానభు.
విళహీభమతి షయవమ్ ఇతి విళహీభుః – అందరికూతు విళహీంతి కలుగజేములహడు. గలు అలవనలహరికూ రహతిర,
కయమడుతణల నలహరికూ భయణభు, ఎండలో భలడులహరికూ తూడ – ఇలల అతుి వీభలకు విళహీభభలయు భులు
కలిుంచ్చన బగఴంతణడు విళహీభుః.
బగఴంతణతు తలచ్చనంతనే కశు భులన఼ండు తయణకతృహమభు, ద఼ుఃఖభున఼ండు ఊయట, అలషటన఼ండు
ఆరహభభు లభంచ఼న఼.

426. వివవదక్షుణుః
- అందరిటో షభభుగహ కయగణగలలహడు.
- అవవమేధమలగభున వివవభున఼ దక్షుణగహనొషగులహడు.
- అతుి విశమభులంద఼ నేయురి.
- అందరికంటె నేయురి.

ఓం వివవదక్షుణామ నభుః
 విఴయణలలో మొదటి రండు అయాభులన఼ శ్రీ బటటులు, తయగలహతి రండు అయాభులన఼ శ్రీ వంకయగలు చతృహుయగ.
వివవవమన్ ఇశు అతుశు కహరిణమల విళరఴేన దక్షతే ఇతి వివవదక్షుణుః – అందరిటో షభభుగహ దమజూులహడు.
తిరవికీభుడ తన తృహదభుతో ఫలితు భలతరమే కహక అందరితు తృహఴనభు చేవన఼. (దాక్షుణయభు అనగహ
క్షభలగుణభు).
వివవమ్ దక్షుణా అషయ ఇతి వివవదక్షుణుః
మదావవమేధే ాథవీం దక్షుణాతేవన దతో లహన్
భహాష఼రేబయుః కాతాసనం ముః ష షమాతో వివవదక్షుణుః
అవవమేధమలగభు చేవ షభషో భున఼ ఫారసమణులకు దక్షుణగహనొషగినలహడు.
తతళలేయక్షమ కాతావ దవజేబయుః ాథీవమిభలం
లహజిమేఘ భహామజేా విధఴత్ కలుయశయతి – భహాభాయతభు. ఴనయవభు. 191.1
45ఴ ళలోకభు - 9 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనాభ స్తో తరభు - విఴయణ

విళరవశణ కయమష఼ దాక్షుణాయత్ వివవదక్షుణుః – అతుిన఼లంద఼ దక్షుణ (నెుణయభు) కలలహడు. షయవషభయగధడు.
షయవవకూో భాండాగహయభు.
వివవస్హమత్ దక్షుణుః వకో ుః – అందరికంటె ఎకుొఴ దక్షుణ (వకూో, స్హభయధయభులు) గలలహడు. వివవభులోతు షభషో
జీఴుల వకూో, స్హభయధయభు, నెుణయభు, జఞానభు – అతుిమున఼ బగఴంతణతు దక్షుణకు రతిబంఫభులే.
ఎంద఼కంటల అతుివిధభుల న వకూోస్హభయధయభులు బగఴంతణతున఼ండుయే కలుగుచ఼నివి. కన఼క బగలహన఼డు
వివవదక్షుణుడు అతు శ్రీ చ్చనమమలనంద విఴరించాయగ.

(1) శ్రీ నయవంసన్ కాశు భలచారి ఆంగో యచనకు ఇద తలుగు అన఼లహదభు.
(2) బగఴదీు త ళలోకభుల తాతుయయభు గీతారస్, గోయఖూర్ రచ఼యణన఼ండు.

45ఴ ళలోకభు - 10 ఴ ేజీ

శ్రీ విశే
ు షసషరనాభ స్తో త్రభు - విఴయణ

విస్హోయః స్హాఴయస్హాణుః రభాణం బీజభఴయమం |
ఄరథాऽనరథా భహాకోళల భహాభోగథ భహాధనః || (46)

427. విస్హోయః
- (లేదభులన఼) విషో రంజేములహడె.
- ఄతునంటిమంద఼ విషో రంచిముననలహడె.
- ఄతునంటితు త్నమంద఼ ఈంచ఼కొన఼టకు (రళమకహలభున) విషో రంచ఼లహడె.

ఒం విస్హోరహమ నభః
రఫలం మః కలి సత్ాా రఴయో య చ కాత్ం ముగం
విస్హోయయ లేద భరహయదాం వాత్ో విస్హోయ ఈచయత్ే
కలిుయుశేతు సత్భుచేవ, భయల కాత్ముగభున఼ రరో ంజేవ, లేదషభమత్భగు భరహయదలన఼
ఄతునంటితూ విషో రంజేము కలిిబగలహన఼డె విస్హోయుడె – ఄతు ఇ నాభభున఼ లహయఖ్ాయతుషఽ
ో శ్రీబటటులు
చెిన రభాణభు –
త్త్ోऽధయమ వినాళలలై ధయమఴాదధివచ భాయత్
బవిశయతి కాత్ే తృహరేో కరమ
ీ ాలహంవచ జానషో థా – భహాభాయత్భు. ఴనయాభు 191.7
కాత్ముగభు రహగహనే ఄధయమభు ూరో గహ నావనమై ధయమభు ఄబుఴాదధి జయుగుత్ేందధ. భానఴులు
షత్ాియయభులాచరంచెదయు.
శ్రీ వి.వి. రహభాన఼జన్ నభామఱరాయు యచన (తియులైమోళి 5.2.1.2)న఼ండి ఈదాసరంచాయు.
శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ – బగఴంత్ేడె నానావిధ జీఴఴష఼ోయౄభున వివాభంత్టా లహయంచిమునానడె.
రళమకహలభున అమన విషో రంచి ఄతునంటితూ త్నలో లమభు చేష఼కొన఼న఼. కన఼క ‘విస్హోయః’ నాభభు
46ఴ ళలోకభు - 1 ఴ ేజీ

శ్రీ విశే
ు షసషరనాభ స్తో త్రభు - విఴయణ

రెండె విధభులుగహ ఴరో ంచ఼న఼ (1) ఄతునంటిలోల లహయంచిముననలహడె (2) ఄతునంటితు త్నలో
ఆభుడెచకొన఼టకు లహయంచినలహడె. క విత్ో నభులో చెటు ట ఆమిడిముండెన఼. చెటు టలో విత్ో నభుండెన఼.
మజురేాదభులో ఇ భాఴభు ఆలా రెండెచథటో చెిఫడినదధ. (1) త్దనో యషయ షయాషయ త్ద఼ షయాస్హయషయ
ఫాసయత్ః (2) ఇళహలహషయమిదం షయాం మతిించ జగత్ాయమ్ జగత్.
ధయమచకీభు యచయత్ – శ్రీకాశేుడె ఄయుున఼నకు ఄన఼గీశంచిన వివాయౄభు ‘విస్హోయః’. ఄదధ అదధభధాయంత్
యశత్భు. ఄనంత్ నేత్ర భుఖ్ ఫాసృ షంముత్భు. వశిషఽయయ నమన రకహవఴంత్భు. విషో రంచ఼టయే
జీవిత్భు ఄతు స్హామి విలేకహనంద ఄనానయు. భనభు బగఴంత్ేతుై బకరోతు, ేరభన఼ ంచ఼కొననయెడల
అమనకు దగగ య కహగలభు.

428. స్హాఴయస్హాణుః
- కాత్ముగ ధయమభున఼ ునఃస్హాంచి, వివీమించ఼లహడె.
- స్హాఴయభుల ైన (చలనభు లేతు) బూమిఴంటివి అమనమంద఼ ఈండెన఼.
- చలనభు లేతులహడె. అమనమంద఼ బూమిఴంటివి ఈండెన఼.

ఒం స్హాఴయస్హాణలే నభః
ఆంత్కుభుంద఼ చెిన కొతున నాభభుల ఄయా భులన఼ గుయుో చేష఼కొందాభు.
28ఴ నాభభు. స్హాణుః – (4ఴ ళలోకభు) షయాః వయాః శిఴః స్హాణుః బూత్ాదధః తుధధయఴయమః – వాయమైనలహడె.
తువచమభుగ ఆశు కహభయభులన఼ వది ంధ జేములహడె. ఴాదధి, క్షమ గుణభులకు లోఫడతులహడె.
121ఴ నాభభు. ళహవాత్స్హాణుః – (13ఴ ళలోకభు) ఄభాత్ః ళహవాత్స్హాణుః ఴరహరథసో భహాత్తృహః – కహలభుత్ో
తుమిత్ో భు లేకుండ, తువచలభుగహ, తుత్యమై, షత్యమై, తుయంత్యమైనలహడె. అదధభధాయంత్ యశత్
యఫరసమభు.
ఆిటి 428ఴ నాభభు. స్హాఴయస్హాణుః – (46ఴ ళలోకభు) విస్హోయః స్హాఴయస్హాణుః రభాణం బీజభఴయమమ్
శ్రీ బటటుల లహయఖ్య – కలిముగహంత్భున ద఼శేులన఼ నావనభు చేవ, కాత్ముగ ధయమభున఼ ునయుది రంచి,
అై వమించి, కదలకుండా ఈండెలహడె స్హాఴయస్హాణుఴు.
స్హాఴరీకాత్య ధరహమనయః వమే స్హాషయతి తుత్యవః
యేనకేనాయచాలయషా ః స్హాఴయస్హాణుయుచయత్ే
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శ్రీ వంకయుల లహయఖ్య – వాతి శ్రలః స్హాఴయః, వాతిశ్రలాతు ాథధలహయదీతు తిశఠ ంతి ఄవమన్ ఆతి స్హాణుః, స్హాఴయవచ ఄస్ౌ
స్హాణువచ స్హాఴయస్హాణుః – కదలకుండే ఈండే లక్షణభుననదధ స్హాఴయభు. ఄటటఴంటివి ఎఴరమంద఼ ఈండెనో
అమన స్హాణుఴు. స్హాఴయభు కడాన఼, స్హాణుఴుకడాన఼ ఄయనంద఼న స్హాఴయస్హాణుఴు. శ్రీ వంకయులు
చెిన ఇ లహయఖ్యకు రెండె విధాల ైన విఴయణలు లబుష఼ోనానయ (1) కదలిక లేతు బూమిఴంటివి బగఴంత్ేతు
మంద఼ వాయభుగహ ఈనానయ (2) కదలిక లేనటట
ో ఄతుంచే బూమిఴంటివి బగఴంత్ేతుమంద఼ ఈనానయ.
కదలిక లేతులహడె, మిగలినలహతుకర అధాయమైనలహడె కడా అమనే.
శ్రీ చినమమాంద విఴయణ – బగఴంత్ేడె వాయమైనలహడె (స్హాఴయః). బగఴంత్ేడె తువచలుడె (స్హాఴయః) ఄంత్టా
ఈననలహడె.
శ్రీ రహధాకాశు ళహవో ి – రళమకహలభుఴయకు ఈండే ంచబూత్భులు స్హాఴయభులు. త్న వాతిమంద఼ భాయుి
లేతుదధ స్హాణుఴు. భాయతు వాతి గలలహడె, స్హాఴయభుల ైన ంచబూత్భులకు తులమమైనలహడె
స్హాఴయస్హాణుఴు.
శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ – రజలు భాయగ భులో నడచి గభయభు చేయుకొంద఼యు. కహతు భాయగ భు భాత్రభు
వాయభుగహన఼ండెన఼. గరీభణీ వో ి నడచినుడె గయభభులోతు బిడడ నడఴడంలేద఼. బగఴంత్ేడె ఄంత్టితూ
షాఴుంచాడె గహతు అమనభాత్రభు స్హాఴయుడె.

429. రభాణమ్
షకల ధయమభునకు, జాానభునకు, ళహషో భ
ి ునకు భౌలికమైన ఋజుఴు.

ఒం రభాణామ నభః
ఇ నాభభు భయల 959ఴ నాభభుగహ ఴచ఼చన఼.
46ఴ ళలోకభు. 429ఴ నాభభు. రభాణమ్ – విస్హోయః స్హాఴయస్హాణుః రభాణం బీజభఴయమం
103ఴ ళలోకభు. 959ఴ నాభభు. రభాణమ్ – రభాణం తృహరణతులమః తృహరణబాత్ తృహరణజీఴనః
‘భానభు’ ఄనగహ కొలుచ఼నదధ. రభాణభు ఄనగహ ఄతున ల కిలకు భూలభు. ఄతున విశమభులకు
భౌలికహధాయభు. ఄధధకహరక జాానభు. ఎంద఼ఴలనంటే షకల ధయమభులకు, ళహషో భ
ి ులకు, జాాన
విజాానభులకు నారహమణుడే షాఴుకయో , రభాణభు.
యోగథ జాానం త్థా స్హంఖ్యం విదాయః శిలాిదధ కయమ చ
లేదాః ళహస్హోాణి విజాానమేత్త్ షయామ్ జనాయినాత్ – ఄతు ఇ స్తో త్రభు ఈత్ో య ికలో చెిఫడినదధ.
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శత్ాశత్ స్హాకత్ాాత్ రభాణమ్ స్హయత్ిాత్ాదధశే – కాత్ముగంలో ఈనన జీఴులకు భంచిచెడెలు
త్ెలిమజేవ వాయమైన ఏరహిటట
ో చేవనలహడె. వాయమైన రభాణాలు ఏయియచినలహడె.
రమీమత్ే ఄనేనతి
ే రభాణమ్ – శత్భు చెి రభాణభునేయియచ఼లహడె.
త్చ్ఛీల భన఼ఴయో ంత్ే భన఼షహయః లోకలహవనః – లోకంలో తుఴవంచేలహయంత్ా అ యమేవాయుతు శ్రలానేన
ఈత్ో భమైనదధగహ ఄన఼షరస్హోయు.

430. బీజభఴయమమ్
- నశించతు బీజభు.
- త్ాన఼ భాయకుండానే ఄతునంటికర జనమతుచ఼చలహడె.
- భయల భయల (మగహంత్భులంద఼) ధయమస్హాన చేములహడె.

ఒం ఄఴయమామ బీజామ నభః
ఒం బీజామ ఄఴయమామ నభః
శ్రీ బటటుల లహయఖ్య – రతి ముగహంత్భున ధయమభు భయల భయల రఴరిలో ుటకు కహయణమైనలహడె గన఼క
అమన ఄఴయమ బీజభు.
యో లై కలిముగస్హయంత్ే భుసృయియమ రరథసణమ్
కరథతి బకో యక్షారహాం స్త చయత్ే బీజభఴయమమ్
శ్రీ వంకయుల లహయఖ్య – త్ాన఼ భాయకుండానే ఄతునంటికీ కహయణమైనలహడె. ఄనగహ క చెటు ట ములకెతిోనుడె
అ బీజభు ఄంత్టిత్ో ఴయమభగున఼ (ఖ్రెచచ తృత ఴున఼). కహతు యభాత్ేమడె త్ాన఼ ఄఴయముడెై భయల భయల
షాఴు కహవించ఼న఼. ఄనయథా భాఴఴయతిః ఏకేన కహయణమ్
ధయమచకీభు యచయత్ ఆదే లహయఖ్యన఼ కొంచెం లైవిధయంగహ విఴరంచాయు. కొతున బీజాలు ఄషలు
ములకెత్ోకుండా బీజాలుగహనే ఈండి నశించితృత త్ాయ. కహతు బగఴంత్ేడె ఄలా ఴయమభుకహతు బీజభు.
శ్రీ రహధాకాశు ళహవో ి గీత్ (9.18)న఼ండి ఈదాసరంచాయు –
గతియభరహో రబుః స్హక్షీ తులహష వయణం ష఼సాత్
రబఴః రలమః స్హానం తుధానం బీజభఴయమమ్
యభగతియెైన యంధాభభున఼, జగత్ే
ో న఼ బరంచి తృత ఴంచ఼లహడన఼ నేనే. ఄందరకరతు స్హామితు, ఄందర
వుభావుబభులన఼ చఽచ఼లహడన఼ నేనే. ఄందరకరతు తులహష స్హానభున఼, వయణు తృ ందదగనలహడన఼ నేనే.
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రత్ేయకహయభున఼ అశింక శత్మునయుచలహడన఼, ఄందర ఈత్ితిో , రళమభులకు శేత్ేఴున఼, లహర
వాతికర అధాయభున఼, తుధానభున఼, ళహవాత్ కహయణభున఼ నేనే.
ఇ గీత్ా ళలోకభునకు బగఴదారభాన఼జుల భాశయభు – త్త్ర త్త్ర ఴయమయశత్మ్ మత్ాియణమ్ త్దసమ్
ఏఴ – నేన఼ భాత్రమే ఄంత్టా ళహవాత్ భూలకహయణభులకు త్యుగులేతు బీజభున఼.
శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ – ఄజామభానో ఫసృదా విజామత్ే – ఄనే లేదో కో ర ఆదే భాఴభున఼ త్ెలుుచ఼ననదధ.
ఆంకహ లహయకయణషఽకరో ‘ఄఴయమ’ దభునకు ఆలా చెుిచ఼ననదధ –
షదావమ్ తిరశే లింగేశే షరహాష఼ చ విబకరోశే
ఴచనేశే చ షరేాశే మననలేయతి త్ద్ ఄఴయమమ్
ఄనగహ, భూడె లింగదాలలోన఼, ఏక ఫసృ ఴచన దాలలోనఽ, విబకరో యౄతృహలలోనఽ కడా షభానమైన
భాఴభు, యౄభు కలిగనదధ. లేయుగహ చఽడలేతుదధ. ఄదధ ఄఴయమభు.

431. ఄయాః
- కోయఫడెలహతులో ఈత్ో భమైనలహడె (ఄరాంఫడెలహడె).
- షచిచదానంద షాయౄుడెైనంద఼న ఄందయు అమనన఼ కోయుకొంద఼యు.

ఒం ఄరహామ నభః
ఄయాభనగహ ఄరాంఫడెనదధ.
యమై కహంతిబురనత్యం ఇశణత్రమ ఴరుత్ెైః

షామం రయోజనత్మా మాదయభానోऽయా ఈచయత్ే.
ఇశణత్రమభున఼ (ధనేశణ, దారేశణ, ుత్ేశ
ర ణ) ఴదలి, త్ననే అరహధధంచ఼ బకుోలచే, త్ానే ుయుషహయాభుగహ
భావించఫడెలహడె. శ్రీ బటటులు బగఴదీగ త్ (7.19)న఼ండి ఈదాసరంచాయు.
ఫసౄనాం జనమనాభంత్ే జాానలహన్ భాం రదయత్ే
లహష఼దేఴషసయామితి ష భహాత్ామ ష఼ద఼యో బః
ఄనేక జనమల త్యులహత్ జాాతుయెైనలహడె షయాభు యమేవాయభమభు ఄతు భావించి నన఼న వయణు
తృ ంద఼త్ాడె.
శ్రీ వంకయుల భాశయభు – ష఼ఖ్యౄత్ాాత్ షరెాచ ః ఄయాయత్ ఆతి ఄయాః – బగఴంత్ేడె అనందభూరో . కన఼క
ఄందయు అమనన఼ కోయుకొంటాయు.
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శ్రీ రహధాకాశు ళహవో ి – రంచభులో రజలు కోయుకొనే ఎనోన విశమభులు త్ేదకు ద఼ఃఖ్భున఼ కలిగంచ఼న఼.
కహతు బగఴంత్ేడే రూయు అనందషాయౄుడతూ, అమననే కోయుకొనదగునతూ జాాన఼ల యుగుద఼యు.

432. ఄనయాః
- ఄలిభాగుయలు (ళహవాత్మైన అనందభు కోయతులహయు) ఎఴరతు ఄరాంచరథ ఄత్డె.
- ఄతున కోరకలు నయలేరనలహడె. తృ ందఴలవన కోరకలు లేతులహడె. ూయుుడె, ూయుకహభుడె, రూయుుడె.

ఒం ఄనరహామ నభః
శ్రీ బటటుల లహయఖ్య – త్గనంత్ విలేకభు లేతులహయు ఄళహవాత్మైన ఄయాకహభభులలంట లంరహోడెత్ాయు.
కన఼క లహయు యంధాభుతు (షరగహ) ఄరాంచయు. భోగకహభులకు బగఴంత్ేడె ఄనయుాడె.
ఄరహారా నాऽలిభాగేయన తురహాయజం నాయాయత్ేమత్ః
త్స్హమదనయా నా భాస్ౌ లేదవిదధభః రకర
ీ ో త్ః
శ్రీ వంకయుల లహయఖ్య – బగలహన఼డె తృ ందఴలవనలేవీ లేఴు. అమన ూయుకహభుడె. అమనే ఄందరకర
కొండలంత్ ఴయభులు గూడె కోనేటిరహమడె. వరగలలహడె. ఄనయుాడె.
ధయమచకీభు యచయత్ విఴయణ – షద఼తృహమభులు రగనకొలదీ అధ఼తుకుల జీవిత్భులు షంకరోశుభుల ై
ద఼ఃఖ్భులకు దార తీముచ఼ననవి. జన఼ల కోరకలునానాటికర ఄధధకభుల ై ళహంతి దఽయభగుచ఼ననదధ.
కోరకలన఼ ఄద఼ులో టటుకొతు స్హగంచే జీఴనవిధానమే శ్రీదేఴుతు ధాయతుంచ఼ ఄకహవభున఼ కలిగంచి
ళహవాత్మైన స్ౌఖ్యభునకు స్త తృహనభగున఼.

433. భహాకోవః
- గొి తుధధ (ధనాగహయభు) కలలహడె. ఎననటికీ త్యగతు వంఖ్దమ తుధ఼లు గలలహడె.
- గొి తుధధ. త్యగతు తునధధ.
- ఐద఼ కోవభులు అఴయణభులుగహ గలలహడె.

ఒం భహాకోళహమ నభః
భహాంత్ కోళహ మషయ షః భహాకోవః. కోవభు ఄనగహ తుధధ. భహాకోవభు ఄనగహ త్యుగులేతు దద తుధధ.
ఎఴరకెంత్ భాగయభుతుచిచనా అమన షంద త్యగద఼. చిత్ర విచిత్రభుల ైన గీసనక్షత్ర జీఴ చరహచయ
జాలభున఼, ఫరహామండభులన఼ షాఴుంచినా అమన త్రగతృత డె. కన఼క అమన భహాకోవభు.
వంఖ్దామదధ తుధమః భహాంత్ో రథసణో గరః
కోవభాండ గాహా మషయ భహాకోవషస ఈచయత్ే
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శ్రీ వంకయులు కోవభు ఄనగహ ‘అఴయణ’ (చ఼టృ
ు ఈండే ఴలమభు, లేదా కఴచభు) ఄనే ఄయాంలో
లహయఖ్ాయతుంచాయు. వరీయంలో ఈండే కోవభులు ఐద఼.
(1) ఄననభమ కోవభు – ఆందధమ
ర భులన఼ తుమంతిరంచి యోగులు దీతుతు దాటఴచ఼చన఼.
(2) తృహరణభమ కోవభు – ళహాషన఼ తుమంతిరంచి దీతుతు దాటఴచ఼చన఼.
(3) భనోభమ కోవభు – భనష఼సన఼ తుమంతిరంచి దీతుతు దాటఴచ఼చన఼.
(4) విజాానభమ కోవభు – జాానభున఼ తుమంతిరంచి దీతుతు దాటఴచ఼చన఼.
(5) అనందభమ కోవభు – అత్మన఼ తుమంతిరంచి దీతుతు దాటఴచ఼చన఼.
ఆలా స్హధన దాారహ యోగులు వివిధ కోవభులన఼ ఄధధగమించఴచ఼చన఼. ఇ ంచకోవభులు అఴయణగహ
ఈననలహడె నారహమణుడె.
యఫరసో మతృహషన కీభంగహ జయగహలి. ఄనానతున ఎననడఽ తుందధంచరహద఼. తృహరణభు, భనష఼స ఄతూన ఄననంైనే
అధాయడి ఈనానయ. ఄనానతున తుయో క్షయం చేమకుండా, జీవించడాతుకర షరడా తుమభం రకహయం తినాలి.
ఄనానతున ూజివేో త్యులహతిఴతూన లబుస్హోయ. ఄంద఼కతు అహారహతున ఴదలకుండా, తృహరణాతున
తులుుకుంటృ, భనష఼సన఼ వికవంజేష఼కొతు, విజాానాన఼బఴంన఼ండి ఫరహామనందం తృ ందాలి.
(త్ెైత్ోరీయోతుశత్ే
ో లో ఴయుణభసరత త్న కుభాయుడె బాగుభసరతకర ఈదేశించాడె.)

434. భహాభోగః
- ష఼ఖ్భునొషగు భహాభోగభులు గలలహడె.
- త్నానవీయంచిన బకుోలందరకరతు ష఼ఖ్ భోగ అనంద ళహంత్ేలన఼ షభకయుచలహడె.

ఒం భహాభోగహమ నభః
భహాన్ భోగః మస్హమత్ ష భహాభోగః – ధనభుత్ో స్హధధందగన భసత్ో యమైన కహభభోగభులు అ
శ్రీతులహష఼తుఴలో నే లబుంచ఼న఼ గన఼క అమన భహాభోగుడె ఄతు శ్రీ బటటులు లహయఖ్ాయతుంచాయు.
ఄయాస్హధయః కహభభోగథ మస్హమదేషహం భహాతుతిో
భహాభోగ షస విజేామా సయషహుయుః చింతిత్ాయా దః
ధనభుత్ో స్హధధందగన భసత్ో యమైన కహభభోగహలు త్నఴలో నే లబుష఼ోననటట
ో గహ ఈండేలహడె. ఇ నాభాతున
‘ఒం భహాభోగహమ నభః’ ఄనే ఄషహుక్షరీ భంత్రంగహ జం చేవో ే కోరన ధనం లబుష఼ోందధ.
ష త్మా వీదిమా ముకో ః త్స్హయరహధనమోసత్ే
లబత్ే చ త్త్ః కహభాన్ భయెఴ
ై విశత్ాతుి త్ాన్ – గీత్ 7.22
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ఄటటఴంటి కోరకలుగల బకుోడె బకరోవద
ీ ి లత్ో అ దేఴత్నే అరహధధస్ో హడె. త్త్ఫలిత్భుగహ నా ఄన఼గీసభు ఴలో నే
అ దేఴత్ దాారహ త్ాన఼ కోరన భోగభులు తృ ంద఼త్ాడె.
భహాన్ భోగహన్ నందయౄః ఄషయ ఆతి – అనందయౄభయన గొి భోగభు ఆత్డికర ఈననదధ. షచిచదానంద
షాయౄుడె గన఼క యమేవాయుడె ‘భహాభోగః’ ఄనఫడెచ఼నానడె. త్నన఼ అవీయంచినలహరకర ఄతునయకహల
భోగహలన఼ ఆచేచలహడె. ఄంద఼చేత్ శ్రీభనానరహమణుడె భహాభోగ.
శ్రీ వి.వి. రహభాన఼జన్ శ్రీ నభామఱరార్ యచన (310.3)న఼ండి రస్ో హవించాయు. బగఴంత్ేడె ఄంత్ే, సద఼ద లేతు
భోగభులు కలిగమునానడె (భుత్ే
ో ఆల్ తృహల్ భోగత్తోయు త్తునామకన్).
ధయమచకీభు యచయత్ – కొతున అనందభులు కోయుకొనదగన పలిత్భులతుచ఼చన఼. కొతున
ద఼ఃఖ్శేత్ేఴులగున఼. అకలి తీయుచకొన఼నంత్ తిననలహతుకర ఄనారథగయభులేద఼. యుచికొయకు తినేలహడికర
ఆఫబంద఼లు కలుగున఼. జూదభు, భదయతృహనభు, ధనాసయణ ఴంటివి ద఼ఃఖ్భులకు దారతీమున఼.
బగఴంత్ేడె అత్మజాానభునకు, ళహవాత్ షచిచదానందభునకు, ఄత్ేయత్ో భభుల ైన స్ౌఖ్యభులకు
అలలహలభు. కన఼క అమన భహాభోగ.

435. భహాధనః
ఄతృహయభగు వరగలలహడె. త్న బకుోలకు ధన కనక ఴష఼ో లహసన విళేశభులతునమున఼ ఴరతంజేమున఼.

ఒం భహాధనామ నభః
ఄతుయౄతృహయతి కాణ రదమ
ే ం ధనభక్షమం
మవయై లహవో తి షత్త్ం ష భహాధన ఇరత్ః
ఄమిత్మైన ధనభుగలలహడె భహాధన఼డె. భసత్ ధనం మషయ షః భహాధనః – ఄతి వనారకర గహతు,
యభ దరద఼రనకు గహతు ఎంత్ ఆచిచనా త్యగతు ధనభుగలలహడె భహాధన఼డె. శ్రీ బటటులు త్భ లహయఖ్యలో
విశేుురహణభు (1.8.23) న఼ండి రభాణభు చెతృహియు –
భరీచి మిళచరః దక్షేణ త్థెఴ
ై ఄనాయయెైః ఄనంత్త్ః
ధయమః తృహరో ః త్థాచ ఄనయై ః ఄయా కహభ త్థా రెఃచ
భరీచి, దక్షుడె ఴంటిలహయు అ యమేవాయుతున఼ండి ధయమభు ఄమిత్ంగహ తృ ందాయు. ఄలాగే కొందయు
షందలన఼, కొందయు కహభభులన఼ తృ ందాయు.
శ్రీ రహధాకాశు ళహవో ి – బగఴంత్ేడె ‘భహాధనభు’ కలిగమునానడె (435ఴ నాభభు). ఄదధ ‘భహాకోవభు’లో
న఼ననదధ (433ఴ నాభభు). ఄదధ ‘భహాభోగభు’న఼ రస్హదధంచ఼న఼ (434ఴ నాభభు).
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ధయమచకీభు యచయత్ – తృహరంచిక ధనభు, జాానభు, బకరో ఄనేవి భూడె ధనభులు. వీటిలో ధనభు,
జాానభు లబుంచినలహయు జన఼లన఼ండి రవంషలు తృ ందధ, త్దాారహ గరహాంధ఼లఴుత్ాయు. కహతు బకరో ఄనే షంద
కలిగనలహతుకర బగఴంత్ేతు రవంష భాత్రభు లబుష఼ోందధ. అషందఴలో కలిగే షచిచదానంద ళహవాత్ లైభోగభు
బగఴంత్ేడే.
టాుబుఴేక షభమభున శ్రీరహభుడె ఄందరకరతు విలులైన కహన఼కలిచెచన఼. కహతు సన఼భంత్ేనకు ఏమీ
ఆచిచనటట
ో కతుంచలేద఼. వత్భమ త్లిో ఄంద఼కు కహయణభడెగగహ శ్రీరహభుడె త్ాన఼ సన఼భంత్ేనకరచిచనదధ
లేరెఴరకరతు త్ెలిమదతు, సన఼భంత్ేనే ఄడిగ త్ెలుష఼కొనభతు చెిన఼. వత్భమత్లిో అ విశమం ఄడెగగహ
ఄంజతూష఼త్ేడె త్న సాదమంలో నలకొతుమునన వత్ారహభులన఼ చఽన఼. ఆదే భహాధనభు. త్నన఼
నభుమకొననలహరకర శ్రీ భహావిశేుఴు షామభుగహ త్ననే రస్హదధంచ఼న఼. కన఼క అమనే భహాధనభు.
శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ – ఄందయౄ కోయుకొనే త్యగతు, నశించతు, కొలుఴరహతు యభానందభనే భహాధనభు
గన఼క అమన భహాధన఼డె.
(శ్రీ భమరహజు రహజారహఴు యచనన఼ండి) ఄరహారీా చాయాభాునమాత్ కహభానలహునమాత్ కహమీ – ధనభు
కోయులహరకర ధనభున఼, కోరకలు గలలహతుకర కోరనవిమున఼ ఴరతంచ఼నతు ఇ షో ఴరహజభు ఈత్ో యికలో
త్ెలుఫడిముననదధ. ఄయాః, ఄనయాః, భహాకోవః, భహాభోగః, భహాధనః ఄన఼ నాభభులు బగలహన఼తు
ధనషభాదధితు షఽచించ఼చ఼ననవి. కన఼క బకుోలు చాలభందధ ఇ నాభభులన఼ జంచ఼చ఼ షకల
దారదరయభులన఼ండిము విభుకరోతు తృ ంద఼చ఼నానయు.

జెై శ్రీ సన఼భాన్ (1910 కహలంనాటి యవిఴయమ స్
ర చిత్రం -వికరడ
 మ
ి ా న఼ండి)
(1) శ్రీ నయవంసన్ కాశు భాచార అంగో యచనకు ఆదధ త్ెలుగు ఄన఼లహదభు.
(2) బగఴదీగ త్ ళలోకభుల త్ాత్ియయభు గీత్ారస్, గథయఖ్ూర్ రచ఼యణన఼ండి.
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అనిరవిణు ః శథ విష్తో బూయధయమమూనుత భహాభకః |
నక్షత్రనభు
ే యనక్షత్రర క్షభః క్షాభః శభూషనః || (47)

436. అనిరవిణు ః
- విరసభభు, నిరసఴ, నిరవిదభు ఱేఔ ుండా శఽఴహికసయయభు స్సధుంచలసడు.
- కోరవఔఱ ఱేనిలసడు, రవూయణుడు ఔనఔ నిరసఴ చుందనిలసడు.

ఒుం అనిరవిణాుమ నభః
ఈ నాభభు రెుండుభాయణో ళశోుంద.
47ళ ళలోఔభు. 436ళ నాభభు. అనిరవిణు ః – అనిరవిణు ః శథ విష్తో బూయధయమమూనుత భహాభకః
95ళ ళలోఔభు. 893ళ నాభభు. అనిరవిణు ః – అనిరవిణు ః శదాభరషీ ఱోకసధష్సోనభదుత్ః
శ్రీ బట్టిఱ లసయకయ – జనఱ శుంస్సయఫదధఱ ై, ఱౌకిఔలసుంఛారతియణఱ ై, యమేఴియణని అఱక్షయుం చేవహనాగసని
విశఖు చుందఔ భయఱ భయఱ శఽఴహికసయయుం కొనస్సగవుంచలసడు అనిరవిణుుడు. అనిరవిణణు జాఖయూకో జఖదాిానుసయ
శుంత్తౌ.
శ్రీ వి.వి.రసభానజన్ నభామఱవియణ ెరవమతియణళుంతాద (18)నుండి ఉదాషరవుంచాయణ. స్త ుంఫాద
ఇఱో యణలసయ్ ఎఱాోమ్ డర్ విత్ో వితాో.
శ్రీ ఴుంఔయణఱ లసయకయ – బఖళుంత్ణడు రవూయణుడు. ూయుకసభుడు. ఆమనఔ కసళఱవహనదేదీ ఱేద. ఔనఔ
ఆమన నిరవిణు భాళభు చుందనిలసడు.
ధయమచఔీభు యచయత్ విళయణ – శత్ిభాళభుతో ఔయమఱ చేవేలసరవకి నిరసఴ, నిశఽష భాళభుఱ ఔఱ ఖళు.
యజశో మోభాళభుఱతో ఆచరవుంచే ఔయమఱ నిరసఴఔ , నిశఽషఔ దారవ త్రస్సోయ.
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437. శథ వివో ః
- విరసట్ యూభుతో శయిభముడై ముననలసడు. ఫరహాముండభున త్నఱో ఇభుడుుకొనన ఫఽషద఼
ర హ.
- నక్షత్రభుండఱభున శుంశుభాయ యూహయై రకసశుంచలసడు.

ఒుం శథ విష్సోమ నభః
ఈ నాభభు రెుండుభాయణో ళశోుంద.
6ళ ళలోఔభు. 53ళ నాభభు. శథ వివో ః – విఴిఔరసమ భనశ్తష్ి స శథ వివో ః శథ విరో ధరళః
47ళ ళలోఔభు. 437ళ నాభభు.శథ వివో ః – అనిరవిణు ః శథ విష్తో బూయధ యమమూనుత భహాభకః
‘శ఼
థ ఱ’ అనగస ెదద – అనే దభు ఆధాయుంగస ‘శథ వివో ః’ నాభభున విళరవుంచాయణ. స్థథఱాయత్ శథ వివో ః.
వివణుురసణభు (2.9.1)ఱోని శుంశుభాయ చఔీభు ళయున ఆధాయుంగస శ్రీ బట్టిఱ ఈ నాభభున విళరవుంచాయణ.
శుంశుభారసఔఽతిత్మా తారసయూేణ శయిదా
స్థథఱాయత్ శథ వివో శుంనుత ర ఔో ః శనుసోయుః నుసనాఴనః
నక్షత్రభుండఱభునుంద శుంశుభాయ చఔీభు యూభుననననలసడు. శ఼
థ ఱమైనుందన శథ వివణ
ో డనఫడున.
ఈ నాభభు శనుసోక్షరష భుంత్రభు. శయినుసషయభు. ఒుం శథ విష్సోమ నభః. (శ్రీకెైళఱయ స్సయధ).
శ్రీ ఴుంఔరసచాయణయఱ భుుండకోనివత్ణ
ో (2.1.4)నుండి రభాణభు చనుసయణ. అగవనయూమరసధ చక్షుఴ చుందరశ఼రయయ –
ఈ యఫరషమఔ అగవన శయశు. శ఼యయచుందరఱ నేతారఱ . దఔ ుఱే చళుఱ . లేదాఱ లసఔ ు. లసముళు నుసరణుం.
జఖతేో అత్ని షఽదముం. అత్ని నుసదాఱనుండి బూభు ుట్్ిుంద. అత్డే శభశో బూతాఱఱోన ఉుండే
అుంత్రసత్మ.
అతిఴయేన శ఼
థ ఱః – భుకిుయౌ ఱాలైనలసడు. విరసడ఼
ర ుంతో శ఼
థ ఱరుంచాభిభానిగస (లైళసినయణడై) ఉనానడు.
అనేఔఫాషౄదయ ళఔో న
ర ేత్ుంర ళసయభు తాిుం శయితోऽనుంత్యూమ్
నాుంత్ుం న భధయుం న ునశో లసదుం ళసయభు విళవిఴియ విఴియూ – బఖళదీీ త్ 11.16
ఒ విళవిఴిరస! విఴియూనుస! నీ ఫాషృళుఱ , ఉదయభుఱ , నేత్రభుఱ అశుంకాయఔభుఱ . అనుంత్మైన నీ
యూభు శయితోభుకభుగస ళరవధఱో త్ణననద. నీళు ఆదయుంత్యశిత్ణడళు. నీ దళయయూనుసనికి ఆద, భధయ,
అుంత్భు ఱేద.
శ్రీ భదాుఖళత్ుంఱో 2.1.24 నుండి 2.1.38 ళలోఔభుఱఱో బఖళుంత్ణని విరసడ఼
ర భు ళయు న ఉననద.
తైత్ోరషమాయణయఔభు (2.19)ఱో బఖళుంత్ణని శుంశుభాయ శియూభున ళరవుుంచాయణ.
త్వెమై శభశో చ్ఛిరో ధరోమ భూరసధనమ్ ఫరషమ మత్ో రస వివణ
ు షఽదమమ్ .....
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శ లస ఏవ దళయః స్సఔియః శుంశుభాయః
వివణ
ు ురసణుంఱో శుంశుభాయయూ ళయున –
తారసభముం బఖళత్శశుంశుభాయఔఽతి రభో
దవియూుం షరవయయత్ణ
ో త్శయ ుచేివహథతో ధరళః
నైవబరభన్ భారభమతి చుందారదతాయదకసన్ ఖీహాన్
బరభశో భత్ణ త్ుం మానిో నక్షతారణి చ చఔీళత్
శ఼యయచుందరభస్థ తారస నక్షతారణి ఖీశశ
ై ుష
లసతానీఔభయై ఫుంధైధరన్ లే ఫదాధని తానిల
శుంశుభారసఔఽతి నుత ర ఔో ుం మద఼
ర ుం జయయతిష్సనిద వి
నారసమణణऽమనుం ధాభానుం త్స్సయధాయ శిముం షఽద ......
త్దాధాయుం జఖచేిదుం శ దేలసశయ భానవమ్ ........
ఆకసఴ ఖుంగస శయౌఱుం త్థాऽऽదామ ఖబవహో భాన్
అన బర ఖత్మే లోరసిాుం శదయః క్షితి యశమభిః ......
ఉబముం ుణయభత్థనుం నఽణాుం నుసషయుం దిజ
ఆకసఴఖుంగస శయౌఱుం దళయుం స్సననుం భహాభునే .......
ఆధాయబూత్ శువిత్ణ ధరన్ లో భునిళరోత్ో భ
ధరళశయ శుంశుభారోస్థ స్త హ నారసమణాఴీమః
షఽద నారసమణశో శయ శుంశుభాయశయ శుంవహథత్ః
త్దుతాన్ శళన్ బూతానాభాద బూత్శునాత్నః
బఖలసనడైన వివణుళు నక్షత్రభమమై ‘శుంశుభాయ’ శియూభున లఱ ఖుచనానడు. దాని తోఔముంద
ధరళుడునానడు. ఆ శుంశుభారసఔఽతియే చుందరశ఼రసయద ఖీషభుఱన గవరు న తిరుచననద. అట్ట
ో
తియణఖుచనన దానిలుంట్ నక్షత్రభుఱ చఔీభుఱళఱ తియణఖుచననవి. శ఼యయచుందరఱ , తారస నక్షత్రభుఱ ,
ఖీషభుఱతో ఔూడ లసముభమమైన ఖట్్ితారలళతో (శో లసముళుఱచే) ధరళునిముంద ఔట్ి ఫడిముననద.
జయయతిశియూమైన యవ శుంశుభారసకసయభుయొఔు షఽదమభునుంద తారసశియూభున నారసమణుడే
శిమభుగస దానికసధాయమైమునానడు. తారసభమమైన శుంశుభాయభుయొఔు తోఔముంద,
జఖత్తియైన ఆ నారసమణు నారసధుంచచ ఉతాథననుసదని ఔ భాయణడఖు ధరళుడునానడు.
శరసిధయక్షుడైన జనాయద నడు శుంశుభాయభునఔ , శుంశుభాయభు ధరళునఔ , ధరళుడు శ఼యణయనఔ
ఆధాయభుగసననానయణ. ఆ శ఼యణయడు దేలసశయ భనవణయఱతోఔూడి ఈ జఖత్ణ
ో నకసధాయభుగస ననానడు.
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ఆకసఴఖుంఖముందయౌ నీట్్ని శ఼యణయడు ఖీశిుంచ్ఛ, దానిని త్న కియణభుఱచేత్నే బూభుెై ళరవీుంచచనానడు.
దాని శయశచే భానళుడు నుసభుఱ ఫావహ ుణయఱోఔభుఱఔ నుత ళున. దానికవ దళయస్సననభని ేయణ.
శ఼యణయడు ఔనడుచుండఖనే మేగభుఱ భూఱభున కసఔ శ఼యణయని కియణభుఱ చేత్ ఆకసఴఖుంగసజఱభు
ఔఽతిో కసనక్షత్రభు భృదఱ కొనిముననలసనిఱో ఫేవహ నక్షత్రభుఱముంద ఆకసఴభునుండి ళరవీుంఫడు ఆ
జఱభు దఖీ జభుఱచే ళరవీుంఫడు ఖుంగోదఔభని ేయణ గసుంచ్ఛనద. శరవ నక్షత్రభుఱముంద, అనగస రోశిణి,
ఆయదర భృదఱఖు లసనిముందనన శ఼యణయని కియణభుఱచే ఆఔరవీుంఫడి ళరవీుంఫడు ఆకసఴఖుంగసజఱభు ఔూడ
చాఱా ుణయమైనద. నుసషయభు. ుణయస్సనభన లసడుఔ దీనికవ. మేగభుఱచే ళరవీుంఫడు నీయణ
ఒవధఱన ెుంచన. అద జీళనాధాయభుఖన అభఽత్భని ేర ుందనద.
మజఞ భుఱ , లేదభుఱ , ళయుభుఱ , శయిదేళత్ఱ , శుళుఱ , బూత్భుఱ భృదఱఖునవియఱో ళయీభుచే
నిఱ చచననవి. అననభు ళఽఴహి (ళయీభు)చే నేయడుచననవి. ఆ ళఽఴహికసధాయభు శ఼యణయడు శ఼యణయడు.
అత్నికసధాయభు ధరళుడు. ధరళునికసధాయభు నారసమణుడు. దానిషఽదమభుందే ఆ నారసమణభూరవో
మునానడు. శయిబూత్భుఱఔ అత్డే భృదఱయ, శనాత్నడయ ఉనానడు. ఈ విధభుగస
నక్షత్రభుండఱుంఱో రకసశశోనన శ్రీభనానరసమణుడు ‘శథ వివో ః’ అనఫడుత్ణనానడు.
(ఈ నాభ విళయణఱో అధఔభాఖుం డా. కోీవి నుసయధ స్సయధ యచన ‘శ్రీకెైళఱయస్సయధ’నుండి త్రశకొనఫడినద)

438. బూః
అబూః
- భరవ ఆధాయభు ఱేఔ ుండా ఉుండేలసడు ఖనఔ నిజమైన ఉనికిఖఱలసడు బఖళుంత్ణడు భాత్రమే .
- శుంశుభాయ చఔీభునఔ ఆధాయమైన ధరళుడు.
- జనమభు ఱేనిలసడు.

ఒుం బులే నభః
ఒుం అబులే నభః
ఈ నాభభున శ్రీ బట్టిఱ ‘బూః’ అని చనుసయణ. శ్రీ ఴుంఔయణఱ ‘అబూః’ అని రవఖణిుంచాయణగసని, ‘బూః’ అనే
నాభాుంత్రసనినఔూడా ేర ునానయణ.
బూః – ‘భావ్’నుండి – ఉనికి ఔయౌగవముుండుట్. భుగవయౌనళనీన భర ఔ ఆధాయభుెై నిమభుత్కసఱుంఱో
ఉుంట్ాయ. కసని శ్రీనాధడు లేరవ ఆధాయభుఱేని నిజమైన ఉనికిఖఱలసడు.

47ళ ళలోఔభు - 4 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ

శుంశుభాయ చఔీభునఔ తోఔ స్సథనభుఱో ధరళుడు ఆధాయభు. శ్రీలసశదేళ వేలసరసమణుడైన ధరళుడు
బఖళుంత్ణని అుంఴయే. అఱా బఖళుంత్ణడు శుంశుభాయ చఔీభునఔ ఆధాయభు – అని శ్రీ బట్టిఱ
లసయకాయనిుంచాయణ.
ఓతాోననుసద శుంఫుంధాత్ శరసిధాయత్మా త్థా
బళత్రతి చ బూః నుత ర ఔో ః బకసోనాుం బూతిదో భనః
ఈ నాభజభు బఔో ఱఔ ఐఴిరసయనిన రస్సదశోుంద. ఒుం బులే నభః. (శ్రీకెైళఱయ స్సయధ).
శ్రీ రసభానజన్ తియణలైభృయ (5.6.5), తియణచుుందాయణవిత్ో మ్ (6)నుండి ఉదాషరవశో ఼, బూభుని బరవుంచే
ఆదళవవణనికి ఆధాయమైనలసడు ‘బూః’ అని విళరవుంచాయణ.
నభామఱవిర్ – తిరుంఫాభల్ భణ్ కసకిున్ రేన్ మానే ....
తియణభలస్సయ ఆఱవిర్ – నాఖమేుంద భణిునాయ్ ... ... కసత్ణ
ో (తియణచుుందాయణవిత్ో ుం).
శ్రీ ఴుంఔయణఱ ‘అబూః’ అనగస జనిముంచనిలసడు – అని చనుసయణ. న బళతి న జామతే.
‘బూః’ అనే నాభానిన ఔూడా శ్రీ ఴుంఔయణఱ ఖురవోుంచాయణ.

439. ధయమమూః
- ధయమభునఔ ఆధాయభు, నిఱమభు అయనలసడు.
- ధయమమే శయశుగసఖఱ ధయమశియూుడు.
- నుసరణభుఱన నిఱ ు ుంచబూత్భుఱన ఔయౌహముుంచలసడు.

ఒుం ధయమమూనుసమ నభః
మజఞ భుఱుంద మజఞ శుళున ఫుంధుంచ శో ుంబభునఔ ‘మూభు’ అని ేయణ. వివణుళుయూుంఱో అనిన
ధరసమఱ ఔట్్ిలేమఫడి ఉుంట్ాయ. ఆత్మస్సక్షాతాురసనికి స్సధనాఱయన ధరసమఱనీన అత్నిముందే
ఫుంధుంఫడిముుంట్ాయ. శ్రీ బట్టిఱ లసయకాయనుం – ధయమత్త్ిుం శయః అళమళతామ మయతి ఇతి ధయమమూః.
త్వెమై నభస్ త్చ్ఛిరో ధయమః – తైత్ోరషమాయణయఔభు.
ఉత్ో భాుంఖత్మా ధయమత్త్ిుం మయత్రతి శయిదా
ధయమమూ శుభాకాయతో షయష్సిరోుధయమదామఔః
శయిదా ధయమమే శయశుగసఖఱలసడు ధయమమూుడు. ఈ నాభభు అష్సిక్షరవ. ధయమదామఔభు.
ఒుం ధయమమూనుసమ నభః. (శ్రీకెైళఱయ స్సయధ).
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శ్రీ శత్యదేలో లసవహవో ఈ నాభభునఔ భర ఔ అనబళుం భనఔ రస్సదుంచాయణ. ధాయమతి ఇతి ధయమః –
ధరవుంచనద ధయమభు. మూభనగస ఫుంధుంచ ఖుుంజ. ఈ జఖత్ణ
ో ఱో జీళుఱన ఫుంధుంచనవి (నిఱఫెట్ి టనవి)
ుంచబూత్భుఱ . అఱా ధరవుంచే ుంచబూతాఱన ఔయౌహఔట్్ిలేవేలసడు ఖనఔ బఖలసనడు ‘ధయమమూః’
ధయమచఔీభు యచయత్ – ధయమభు, బఖలసనడు లేయణలేయణ కసద. ధయమభాయీ భున ళరవోుంచలసరవకి బఖళుంత్ణని
కసళయౌ త్థయభు. అదేభాట్ భీవణమడు దరోయధననికి చనుసడు.

440. భహాభకః
- గ  మజఞ భు. మజఞ శియూుడు. ూజయమైన మజఞ భు అళమళభుగస ఖఱలసడు.
- ఆమనఔ అరవుంఫడు మజాఞఱ మోక్షపఱానినస్సోయ.

ఒుం భహాభకామ నభః.
‘భకభు’ అనగస మజఞ భు. శఔీభభుగస మజఞ భున చేవహనలసరవకి కోయణఔ నన పఱభు వహదధ శో ుంద. బఔో ఱ
కోరవఔఱనీన నయలేరవులసడు ఖనఔ శ్రీదేళుడు భహాభకడు.
ధయమదేషత్మా ూజయయ మజయఞऽస్సయళమలో మత్ః
అతో భహాభకః నుత ర కోో షయష్సియుః ఔయమకసయఔః
యమేఴియణడు ధయమమే ఴరషయభుగస ఖఱలసడు. అుందచేత్ ూజయమైన మజఞ భు అళమళభుగస ఖఱలసడై,
‘భహాభకః’ అనఫడున. ఈ నాభభు అష్సిక్షరషభుంత్రభు. ుణయఔయమఱన చేయశోుంద. ఒుం భహాభకామ
నభః. (శ్రీకెైళఱయ స్సయధ).
భహానో ః బళుంతి భకాః మజాఞః నిరసిణ ఱక్షణుం
పఱుం రమచిుంత్ః శుంత్ః మవహమన్ శభరవుతా
ఎళనిముంద శభరవుంఫడే మజాఞఱ గ విగస అయ మోక్షపఱానిన ఇశోనానయో, అట్్ి భహానభాళుడు
– అని శ్రీ ఴుంఔయణఱ భావయభు. శ్రీనిలసశనఔ శభరవుంఫడే శత్ుయమఱనీన జనమరసశితాయనిన రస్సదస్సోయ.

441. నక్షత్రనేభుః
- నక్షత్రభుఱన నడుులసడు.
- శుంశుభాయ చఔీభునఔ ఇయణశళఱ షఽదమస్సథనభున నననలసడు.

ఒుం నక్షత్రనేభయే నభః
నక్షత్రభుఱ – న క్షయతి క్షీమతే లస – క్షీణిుంచనివి; నేభు – నమతి ఇతి – నడిహుంచలసడు.
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మననక్షతారత్మఔుం చఔీుం జయయతియూభనాభముం
మశో నినత్యుం భారభమతి బరభుంత్ భనమాతి చ
నక్షత్రనభు
ే రవిజఞ యో నలసరోు బరభనాఴఔః
తేజయయూఔమైనద, ఆరోఖయరదమైనద అయన నక్షత్రయూ చకసీనిన నియుంత్యభు రళరవోుంజవశో ఼, దానిని
అనశరవుంచ్ఛ చరవుంచేలసడు. ఈ నలసయు భుంత్రభు బరభనాఴఔభు. ఒుం నక్షత్రనేభయే నభః.
జయయతిఴుఔీమ్ నమతి ఇతి నక్షత్రనభు
ే ః – అని శ్రీ బట్టిఱ త్భ లసయకయఔ వివణుురసణభునుండి
ఉదషరవుంచాయణ.
ఏవ బరభన్ భారభమతి చుందారదత్యకసన్ ఖీహాన్
బరభుంత్భన త్ుం మాుంతి నక్షతారణి చ చఔీళత్ – వివణుురసణభు 2.92
(ధరళుడు) అఱా తాన తియణఖుత్ూ శ఼యయచుందరఱన, ఖీహాఱన తిరుచనానడు. నక్షతారఱ త్నతో చఔీభు
ళఱ బరభుుంచన.
శుంశుభారసఔఽతి నుత ర ఔో మ్ మద఼
ర ుం జయయతిష్సమ్ దవి
నారసమణః యుంధాభాన త్స్సయధాయః శిముం షఽదః – వివణుురసణభు 2.94
శుంశుభారసఔఽతి (నీట్్ఱో తిరవగవ భృశయౌ) యూుంఱో ఉుండే ఈ జయయతిఴుఔీభు షఽదమస్సథనభున ఆధాయమై
నారసమణుడునానడు.
తైత్ోరషమ ళసకఱోని స్సిధాయమ ఫారషమణభుఱో ఔూడ శుంశుభాయచఔీభు షఽదమస్సథనభున
నారసమణుడుననట్ట
ో రస్ో సవిుంఫడినద. ఈ ఆధాయభుఖ శ్రీ ఴుంఔయణఱ లసయకాయనిుంచాయణ. శుంశుభాయ
చఔీభునఔ ఇయణశళఱ భధయనననలసడు ఖనఔ నారసమణుడు నక్షత్రనేభు.
ధయమచఔీభు యచయత్ – ఫరహాముండభుఱో ఔ నక్షత్రభు ఖతి త్హనా అద ఉతాత్మే. అనిన దఴఱఱోన
ఔీభభు అత్యళశయభని, స్సియధభున విడచ్ఛ ఔీభభాయీ భున ఱోకసబుయదమభు కొయఔ ఔఽఴహుంచళఱ నని ఈ
నాభభు ఫో ధుంచచననద.

442. నక్షత్రర
- నక్షత్రభుఱన (నిఱ ులసడు) ఔయౌగవనలసడు.
- చఔుఱఱో చుందరడు. తాయఱఔ రసజు.

ఒుం నక్షతిరణే నభః
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శుంశుభారసఔఽతిః నుత ర ఔో ుం మద఼
ర ుం జయయతిష్సుం దవి
త్దయనుసయహో శ నక్షత్రర శనుసోరోు ఱోఔనుసళనః
భృశయౌ ఆకసయభు ఔయౌగవన ఆకసఴభునుంద లఱ గ ుందచనన నక్షత్రుుంజభున ఔయౌగవన (ధరవుంచ్ఛమునన)
లసడు. ఈ శనుసోక్షరషభుంత్రభు ఱోఔనుసళనభు. ఒుం నక్షతిరణే నభః.
నక్షత్రుం అవహమననవో తి నక్షత్రర – శుంశుభాయ యూభయన నక్షత్రయూభున ధరవుంచ్ఛనలసడు – అని శ్రీ బట్టిఱ
లసయకయ.
శ్రీ శత్యదేలో లసవహవి – క్షవత్భ
ర ు ఖఱలసడు క్షవతిర. ఴరషయభు ఖఱలసడు ఴరషరవ. నక్షత్రభు ఖఱలసడు ‘నక్షత్రర’.
శ్రీ ఴుంఔయణఱ గషతాళలోఔభు (10.21) ఆధాయభుగస ‘నక్షత్రర’ అనగస ‘చుందరడు’ అని విళరవుంచాయణ.
ఆదతాయనాభషుం వివణ
ు ః జయయతిష్సుం యవియుంశుభాన్
భరషచ్ఛయమయణతాయవహమ నక్షాతారణా భషుం ఴశ్ర – గషత్ 10.21
దాిదళసదత్ణయఱఱో నేన వివణుళున. జయయతియమమ శియూుఱఱో కియణమముడైన శ఼యణయడన. భయణత్ణ
ో ఱఱో
తేజభున. నక్షత్రభుఱఱో చుందరడన.

443. క్షభః
- శభయధత్తో, ఴకిోతో బుళనభాయభున ళశిుంచేలసడు.
- అనిన కసయయభుఱుంద శభయణధడు.
- బూభుళఱ క్షభాఖుణభు ఔఱలసడు.

ఒుం క్షభామ నభః
శ్రీ బట్టిఱ లసయకయ – అనామావేన అఖిఱ బుళన భాయమ్ క్షభతే -ళషతి ఇతి క్షభః – అళయ్ఱగస అఖిఱ
బుళనభుఱన బరవుంచలసడు ‘క్షభః’.
అనామావేన నిఖిఱభాయుం చ బుళనశయ మః
శషతే శః క్షభః నుత ర ఔో ః వడయుః క్షాుంతిదామఔః
అనామాశభుగస అఖిఱ బుళనభాయభున శశిుంచలసడు. ఈ వడయుభుంత్రభు క్షాుంతి దామఔభు.
ఒుం క్షభామ నభః.
శుంశుభారసత్మనా వివణ
ు ః బూరసదీ న఼యధవత్వహథతాన్
దధేర ళవవ త్మాన్ ఱోకసన్ శో ఱోకసన్ అథవహథతాన్
శ్రీభహావివణుళు శుంశుభాయ యూుంఱో ఊయధవఱోకసఱన, ఆదళవవణని యూుంఱో అధో ఱోకసఱన మోశోనానడు.
47ళ ళలోఔభు - 8 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ

శ్రీ ఴుంఔయణఱ లసయకయ – శయికసరవయవణ శభయధః క్షభః – అనిన నఱఱో శభయణధడు క్షభ.
శ్రీ ఴుంఔయణఱ చహన భర ఔ అయథభు – శషనభు, ఒయణ ఔఱలసడు. క్షభమా ఽథీి శభః (ఫాఱకసుండభు
1.18) బూభుకి శభానమైన క్షభాఖుణభు ఔఱలసడు శ్రీరసభుడు.
ఈ అరసథఱన ధయమచఔీభు యచయత్ చఔుగస శభనిమ యచాయణ. శభయధళుంత్భుగస శత్పయౌతాఱన
స్సధుంచాఱుంట్ే ఒయణతో ఔఽఴహ చేమాయౌ. ఇఱా ఒయణతో ఴీభుుంచ్ఛ పయౌతాఱ స్సధుంచేలసయణ బఖళుంత్ణని
ఔఽనుసఖుణభున తయౌవహకొని యళశస్సోయణ.
శ్రీ శత్యదేలో లసవహవో – జీళుఱ లైదఔభాయీ భున విడచ్ఛ చరవుంచ్ఛనాగసని బఖళుంత్ణడు శషనభు కోఱోడు.
అుందరవకీ త్గవన పఱభుఱ రస్సదుంచన. లసరవకి భాయీ భు భాయణుకొన అళకసఴభున ఔయౌగవుంచన.
శఽఴహిఱో అుంత్ట్ా బఖలసనని క్షభాఖుణభు రతిబుంబుంచచననద. ఴరషయభుఱో ఆత్మ క్షభఔయౌగవ
ఫుంధుంఫడి ముుండున. అనిన జీళుఱ వివిధ క్షోబఱన బరవుంచచుండున.

444. క్షాభః
- అలసుంత్య రలమకసఱభున క్షీణిుంచ్ఛనట్ట
ో ఔనిహుంచేలసడు.
- రలమకసఱభున అనీన ఱమభుకసగస తాన భాత్రభు నియౌచ్ఛముుండేలసడు.
- అనినుంట్ా దాగవముననలసడు.

ఒుం క్షాభామ నభః
ఈ నాభభు రెుండుభాయణో ళశోుంద.
47ళ ళలోఔభు. 444ళ నాభభు. క్షాభః – నక్షత్రనేభుః నక్షత్రర క్షభః క్షాభః శభూషనః
91ళ ళలోఔభు. 858ళ నాభభు. క్షాభః – ఆఴీభః ఴీభణః క్షాభః శరోు లసములసషనః
క్షమభున ుందట్ – అనే అయథభుఱో ఈ నాభభునఔ లసయకాయనభుఱ చనుసయణ.
అలసుంత్య ఱయే కెశ
ై ుత్ క్షీణ స్సోరసఖణై శమఽత్ః
క్షామో ధరళ శభూళశథ ః చత్ణయనక్షత్ర శుంముత్ః
అలసుంత్య రలముంఱో శుంశుభాయ చఔీభునఔ శుంఫుంధుంచ్ఛన నాఱ ఖు నక్షత్రభుఱ భాత్రమే
భుగవయౌముుండున. భుగవయౌన నక్షత్రభుఱనీన కొయళడగస ఆ నాఱ ఖు నక్షత్రభుఱతో ఔయౌవహ
ధరళభుండఱభునఔ శభూుంఱో ఉుంట్ాడు ఔనఔ బఖళుంత్ణడు ‘క్షాభః’ – ఇద శ్రీ బట్టిఱ
లసయకాయనస్సయభు.
47ళ ళలోఔభు - 9 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో త్రభు - విళయణ

మాళనామతేర రదళ
ే వ త్ణ మత
ై ేరమాళవహథతో ధరళః
క్షమభామాతి తాళత్ త్ణ బూమేరసబూత్ శుంో లే – వివణుురసణభు 2.8.92
శ్రీ ఴుంఔయణఱ లసయకయ – రలమకసఱభున అనీన నశుంచ్ఛనుడు తానభాత్రమే ఉుండేలసడు ‘క్షాభః’.
శ్రీ శత్యదేలో లసవహవో – విఴిభుఱో అనినుంట్్ఱోన దాగవముననలసడు ఖనఔ బఖళుంత్ణడు ‘క్షాభః’.

445. శభూషనః
- శఽష్సిాదముంద ఇుందారదఱన త్గవన దళుఱుంద నిమభుుంచలసడు.
- త్న శఽఴహియొఔు క్షవభభు కొయఔ కసుంక్షిుంచలసడు.

ఒుం శభూషనామ నభః
‘ఈష’ అనగస కోయణట్, రమతినుంచట్ – ఇద రెుండు విధభుఱ గస జయణఖళచున. (1) శిమభుగస
రమతినుంచట్ (2) ఆ కసయయభుకొయఔ త్గవన లసరవన నిమభుుంచట్. ఈ రెుండు భాళభుఱుందన
లసయకాయనఔయో ఱ విళరవుంచ్ఛరవ.
శ్రీ బట్టిఱ లసయకయ – రలమానుంత్యభు శఽఴహి శభమభున శఔఱ దేళత్ఱన నిమభుుంచన ఖనఔ
శభూషనడు. శభూషమతి ఇతి శభూషనః.
శిస్సయధకసరవ శరసిన్ శి మ శుభూషతి శఽఴహివణ
శభూషన శు విజవఞమ శో వష్సియుః కసయయదామఔః
శఽఴహిఱో అుందరవనీ త్గవన దభుఱుంద నిమభుుంచలసడు. ‘ఒుం శభూషనామ నభః’ అనే ఈ అష్సిక్షరవని
జుం చేవేో శఔఱకసయయవహదధ జయణఖుత్ణుంద.
శ్రీ ఴుంఔయణఱ లసయకయ – ఴఽతాయద అయథమ్ శభయగ్ ఈషత్ ఇతి శభూషనః – త్న శఽఴహికి భుంచ్ఛని ఇచేులసడు
శభూషనడు.
శ్రీ శత్యదేలో లసవహవో ఋగవిదుం (10.190.3)నుండి చహన ఆధాయభు –
శ఼రసయ చుందరభస్థ ధాతా మథా ూయి అఔఱమత్
దళుం చ ఽథీిుం చ అుంత్రవక్షుం అథో శిః
(1) శ్రీ నయవహుంషన్ ఔఽవు భాచారవ ఆుంఖో యచనఔ ఇద తఱ ఖు అనలసదభు.
(2) బఖళదీీ త్ ళలోఔభుఱ తాత్యయభు గషతాెరస్, గోయకూర్ రచయణనుండి.

47ళ ళలోఔభు - 10 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ

మజఞ ఇజయో భశేజోఴచ ఔీతణుః శతరం శతాంఖతుః |
శయవదరశీ విభుక్సోతాా శయవజయఞజఞఞనభుతో భమ్ || (48)

446. మజఞ ుః
మజఞ శవయూుడు.

ఒం మజఞఞమ నభుః
‘మజఞ ుః’ నాభభు భయఱ 971ళ నాభభుగస శోతంఫడునది.
48ళ ళలోఔభు. 446ళ నాభభు. మజఞ ుః – మజఞ ఇజయో భశేజోఴచ ఔీతణుః శతరం శతాం ఖతుః
104ళ ళలోఔభు. 971ళ నాభభు. మజఞ ుః – మజయఞ మజఞ తయోజఞవ మజఞఞంగో మజఞ లసషనుః
మజయఞ లై వివణ
ు ుః – అని తిైతోరశమశంశితభుఱో చిప్సయు. మజఞ భుఱనినంటిచీత ఆరసధింఫడీలసడు,
మజఞ భు, మజఞ స్సధనభు ఔూడ శ్రీభహావివణులే.
మజఞ భుఖురంచి ధయాచఔీభు యచయత చఔకగస విళరంచాయు – ఔయాఱు లసని పఱభుఱతో భనన
ఫంధించన. మజఞ భు ఔయాఫంధభుఱనండు విభుఔుోఱన చీమున. స్సవయధభు ఱేఔుండా,
అషంక్సయభున విడచి, ఱోఔశితాయధభు స్సగంచ శతాకయోభుఱు, తాోఖశ్రఱ మతనభుఱు, బఖళదారసధనా
విధానభుఱు మజఞ భుఱే. దరళోమజఞ భుఱో తాన శంప్సదించిన ధనభున ఱోఔఔఱయోణాయధ భు
లచిచంచదయు. తప్త మజఞ భుఱో ధాోనభున బళఖళంతణనిలైు ఱఖనభు చీముదయు. యోఖమజఞ భుఱో
నిమభభుఱు ప్సటించి ఇందిమ
ర భుఱన నిమంతరంచదయు. తనన, తనలసనిని, తన నఱన, తన
ఆఱోచనఱన శంూయుభుగస భాధళవేళక్ై అరంచట అనినంటిఔంటె గొ మజఞ భు.
బఖళంతణని శఔఱ క్సయోభుఱు, య్ఱఱు ఱోఔభునదధ రంచటక్ే గసని ఆమన అళుశయక్ోశం క్సద. ఔనఔ
గోవిందడీ మజఞ శవయూుడు.
48ళ ళలోఔభు - 1 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ

ఈ నాభవిళయణన శ్రీఴంఔయుఱు భరంత విశో రంచాయు. శరేవషసమ్ దీలసనామ్ తణఴహి క్సయక్ో మజఞ ఆక్సరేణ
రళయో త ఇత – మజఞ శవయూుడిైన శ్రీభనానరసమణుడు షవిరసాఖభుఱన అందజేవహ శఔఱ దీళతఱన
శంతణవణ
ు ఱుగస చీముచనానడు.
దాురసణంఱో మజఞ యూహయైన ఈఴవయుని ఇఱా ళరుంచాయు –
లేదప్సదో మూదంవి ుఃర ఔీతణషశో శ్చచతీభుకుః
అగన జిషవ వ ధయారోభాుః ఫరషాశ్రరోో భహాతప్సుః
............
నానాచఛందో ఖతథో ఖుషవ ోనివదాశనుః
ఛామాతీన శషయోలై మేయుఴఽంఖ ఇలోచిరితుః
ఆ మజఞ ుయువణనఔు లేదాఱు - ప్సదాఱు; మూశో ంభాఱు - క్ోయఱు; ఔీతణళుఱు - షస్సోఱు; మాఖభునఔు
లసడు చిత - భుకభు; అగన - నాఱుఔ; ధయాభుఱు - రోభాఱు; తప్త నివణిఱఖు ఫారషాణుఱు - తఱ;
అషవ రసతారఱు - చ఼ుఱు; లేదాంత ఴఽతణఱు - చివిఔభాఱు; శరళభు - తణండభు; ఆజోభు - భుఔుక;
స్సభఘోవ - గొ ధవని; శతిమఱు - ఔీభ విఔీభభుఱు; ప్సరమశ్చచతో భుఱు - నకభుఱు; వుళు జఞనళు; ఓదాాతరభు - ఆంతరభు (ేరఖు); షవ భభు - యౌంఖభు; పఱభుఱు - అళమలసఱు; లసముళు అంతరసతా; భంతారఱు - ెదళుఱు; స్త భయశభు - యఔో భు; లేదాఱు - బుజఞఱు; లేది - శకందభు; షవిశు ఖంధభు; షళోఔళోభుఱు - లేదాఱు; ప్సరఖవంశ్చఔఱు - దీషభు; దానభు - షఽదమభు; ఉఔయాఱు ెదళుఱు, ఖడడ భు; రళయా యఱు - బూవణభుఱు; నానా ఛందశుఱు - భారసాఱు; ఖుషవ ోనివతణ
ో - ఆశనభు;
ఛామ అతని తన. అతడు ధయా శతోభముడు. నానాదీక్షఱచీ అరచంఫడునలసడు. యవతభుళఱె
ఉననతణడు.
భానళుడు నితోభున ంచభహామజఞ భుఱన – దీళమజఞ భు, ఋఴహమజఞ భు, హతఽమజఞ భు, అతథి
మజఞ భు, బూతమజఞ భుఱన – ఆచరంళఱమున.

447. ఇజోుః
శఔఱ ూజఱన అందక్ొనే (క్ేఔ) దీళుడు.

ఒం ఇజఞోమ నభుః
ఇజోమ్ అయహత ఇత ఇజోుః – ూజిందగనలసడు. అనిన భంతరభుఱు షర నాభభుఱు. అఖిఱ దీళతఱు
షర మళతాయభుఱు. అనిన ూజఱున అచోతణనక్ే చిందన.
యేऽోనో దీళతా బక్సో మజంతీ ఴీదధమానివతాుః
48ళ ళలోఔభు - 2 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ

తీऽహ భామేళ క్ ంతీమ మజంతోవిధిూయవఔమ్ – గశత 9.23
ఒ అయుజనా! ఴీదధ ానివతణఱెైన బఔుోఱు ఇతయ దీళతఱన ూజించినటిక్ూని లసయు ననన ూజించినటలో ! క్సని
లసర ూజఱు అవిధిూయవఔమైనవి (అనగస అజఞఞనభుతో ఔూడునవి).
(9.24) ఏఱనన శఔఱ మజఞ భుఱఔు భోఔో న, స్సవమిని ఔూడ నేనే.
శ్రీ బటటిఱు భహా భాయతభు ళసంతయవభు (355.24)నండు ఉదాషరంచాయు –
యే మజంత హతాన్ దీలసన్ ఫారషాణాన్ శషృతాఴనాన్
శయవబూతాంతరసతాానం వివణ
ు మేళ మజంత తీ
హతఽదీళతఱన, దీళతఱన, ఫారషాణుఱన, అగనని అరచంచీలసయు శయవబూతభుఱఔు అంతరసతాయైన
శ్రీభహావివణుళునే ఆరసధిశో నానయు.
శ్రీ ఴంఔయుఱు షరళంఴభు (3.40.27) నండు చిహన ఉదాషయణ –
యే మజంత భకుః ుణ్ోై రేేళతాదీన్ హతాణహ
ఆతాానభాతానా నితోం వివణ
ు మేళ మజంత తీ
ఎళరైతీ నితోభు ుణోమజఞ భుఱచీ దీళతఱన, హతయుఱన అరచస్సోరో లసయు యభాతణాడిైన వివణుళునే
అరచశోనానయు.

448. భశేజోుః
ూజిందగనలసరఱో ఉతో భుడు.

ఒం భశేజఞోమ నభుః
శ్రీ భహావివణుళు భాతరమే శంస్సయ చఔీభునండు ళసఴవతభుగస విభుక్ూోని ఔఱుఖజేము మోక్షభున
రస్సదింఖఱడు. ఇతయ దీళతఱన ూజించటళఱన స్సభానోభఖు పఱభుఱు భాతరభు ఱభంచన.
ఔనఔ శ్రీభహావివణుళు భశేజుోడు. ఆమనన ూజించట శరోవతో భభు. శరసవశ దీళతాశ మోక్షపఱ
దాతఽతావత్ ఇత భశేజోుః – అని శ్రీ ఴంఔయుఱు లసోకాోనించాయు.
ఈ నాభభున భరంత విళరశ఼
ో శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ – శ్రీభహావివణుళు యభుయువణడు. అందయు
దీళులళఔు ఆమనే ఆంతరసోమి. ఔనఔ నేయుగస భశేజుోని ూజించట ఉతో భభు.
శ్రీ రసధాఔఽవు ళసవహో ి – అగన యళమో దీళతానాం వివణ
ు ుః యభుః – అని తిైతోరశమ శంశితభు (5.5.1)ఱో చిప్సయు.
అందయు దీళతఱఱో భనఔు దఖా యగసననన దీళుడు అగన. యభభు (ద఼యభుగసనననలసడు) వివణుళు.

48ళ ళలోఔభు - 3 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ

449. ఔీతణుః
- ఔీతణళుఱు (వుళున ఫంధించ శో ంబభుఖఱ మజఞ భుఱు) దావరస ఆరసధింఫడులసడు.
- అందర క్ూమ
ీ ఱఔు (నఱఔు) భూఱమైన ఴక్ూో – ఱేదా – అనిన నఱు చీవేలసడు.

ఒం ఔీతలే నభుః
శఔఱ ఴక్ూో శందఱు వినియోగంచి, నిరేవిమైన పయౌతభునాశ్చంచి, నిమమిత క్సఱరమితఱో స్సగంచ
మజఞ భు ఔీతణళు. దఽఢమైన శంఔఱభు, దీక్షాఫదధ మైన రమతనభు, అచంచఱమైన విళసవశభు
ఔీతణళునఔు ఆళఴోఔభుఱు. వీటనినంటిదావరస అరచంఫడీ దీళుడు ఖనఔ లసశదీళుడీ ఔీతణళు.
అగనషతి భాదమాశుో శంస్సథుః ఔీతళ ఈరతుః
ఆరసధోుః క్ూమ
ీ తీ తివ
ై ో ుఃె్ ఇత ఔీతణరశరతుః
అగనషతి భాది ఏడు మాఖభుఱు ఔీతణళుఱు. లసనిదావరస ఆరసధింఫడులసడు ఖనఔ దీళుడు ఔీతణళు.
446ళ నాభభు ‘మజఞ ుః’. 449ళ నాభభు ‘ఔీతణుః’. గశతఱోని 9.16 ళలోఔభు దావరస ఇవి లేయులేయని
ఖీశింనఖున.
అషం ఔీతణ యషం మజఞ ుః శవధాష భష భౌవధమ్

భంతోరऽష భషమేలసజో భషభగనయషం షృతమ్
నేనే ఔీతణళున. నేనే మజఞ భున. శవధమున నేనే. ఒవధఱు నేనే. నేనే భంతరభున. నేనే గఽతభున.
నేనే అగనని. షవ భయూ క్ూమ
ీ న నేనే.
మజఞ భు – దీక్షతో ఆచరంచ ధయాక్సయోభుఱు – ఇవి 3 విధాఱు.
ప్సఔ మజఞఞఱు భయఱ 7 విధభుఱు – (1) ఓప్సశన (2) స్సథయ్ప్సఔభు (3) లైఴవదీళభు (4) అవి ఔభ
ీ ు
(5) భాశళసీదధ భు (6) శయఫయౌ (7) ఈళసన ఫయౌ.
షవిరసోగసఱు భయఱ 7 విధభుఱు – (1) అగనషవ తారఱు (2) దయీూరుభాశఱు (3) అఖీమణం
(4) చాతణరసాస్సోఱు (5) హండహతఽమజఞఞఱు (6) నియూఢ వుఫంధభు (7) స్ౌతారభణి.
స్త భ శంశథ ఱు ఱేదా ఔీతణళుఱు అనగస జయోతషతి భాది మాఖభుఱు. వీటిఱో మూశో ంబభు ఉండున. ఇవి
భయఱ 7 విధభుఱు – (1) అగనషతి భభు (2) అతోగనషతి భభు (3) ఉఔథభు (4) అతరసతరభు
(5) ఆప్తో రసోభభు (6) లసజేమభు (7) ప్ౌండరశఔభు.
ంచ భహామజఞఞఱు
(1) ఫరషా మజఞ భు – లేదభుఱ ప్సరసమణ, ఫో ధన
(2) హతఽమజఞ భు – హతఽదీళతఱఔు తయణమొశఖుట
(3) దీళమజఞ భు – అగనదావరస దీళతఱఔు షవిశు శభరంచట
48ళ ళలోఔభు - 4 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ

(4) బూత మజఞ భు – శఔఱ ప్సరణుఱఔు నితాోననభుఱో భాఖభు అరంచట
(5) భనవో మజఞ భు – అతధఱన, శఔఱ జనఱన ఆదరంచట.
శ్రీ బటటిఱ లసోకో రక్సయభు – 446ళ నాభభు. మజఞ ుః – ంచ భహామజఞ భుఱు, ఏడు ప్సఔమజఞ భుఱు
ఔూడ శ్రీభహావివణుళు శవయూభుఱే. 449ళ నాభభు. ఔీతణుః – 7 స్త భశంశథ ఱు శ్రీభహావివణుశవయూభుఱే.
‘ఔీతణుః’ నాభభున శ్రీ శతోదీలో లసవహవు ‘క్ూమ
ీ ’ అనే అయథభుఱో విళరంచాయు. క్ూీమత ఇత ఔీతణుః –
అనినంటిని చీవేలసడు గోవిందడీ.

450. శతరమ్
- శతరమాఖభు దావరస ఆరసధింఫడులసడు.
- శతణయువణఱన క్సచలసడు.
- అంతటిని నడుులసడు.

ఒం శతారమ నభుః
ఫషృక్సఱానేఔ మజభానక్ే విధిచోదితీ
శతీర శదారసధో మా శతరం స్సుతీుదతీత చ
ళసశో ంి ఱో చిఫడు, అనేఔభంది చీత అనేఔస్సయుో చీమఫడీ శతరమాఖభుచీ ఆరసధించఫడులసడు.
శతరమాఖభు అంటల 18 మొదఱు 100 రోజుఱళయఔు చీవే ఔ మజఞ భు. ఱోఔఔఱయోణభు క్ొయఔు ెఔుకభంది
చీవేది. శ్రీ బటటిఱు తభ లసోకోఱో – దీయక్
ఘ సఱ ఫషృమజభానఔ భాశ చోదనా ఱక్షణమ్ శతరమ్ – అని
విళరంచాయు. (ెఔుకభందిక్ూ ఆషయ విరసభాది శదప్సమాఱు ఔయౌగంచీ ఖఽహాఱన ‘శతరభుఱు’ అంటాయు) .
అనిన విధాఱ మాగసఱు వివణుయూప్సఱు ఖనఔ బఖళంతణని నాభభు ‘శతరభు’.
శ్రీ ఴంఔయుఱ లసోకో – శతుః తారణమత ఇత శతరమ్ – శజజ నఱన క్సప్సడులసడు ఖనఔ శతరభు.
శ్రీ శతోదీలో లసవహవు – వదత ఖచఛత శయవతర – శద్ - వదత - ఔదఱునది, ఔదియౌంచనది. అనిన చోటోఔు
లఱళళలసడు ‘శతరమ్’. భరొఔ విళయణ – రంచభున ఔదియౌంచలసడు – శతరమతీ విస్సోయమత విఴవమ్ ఇత
శతరమ్ – బఖళంతణని శఽఴహి మందంతట ఈ బఖళద
ా ణభు క్సనళచచన. ఖుండిక్సమ ఔదఱుతణంది గసని
క్ేచ ోట ఉంటటంది.

451. శతాంఖతుః
శతణయువణఱఔు ఖభోభు.
48ళ ళలోఔభు - 5 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ

ఒం శతాంఖతయే నభుః
ఇదీ నాభభు 20ళ ళలోఔభుఱో 186ళ నాభభుగస ళచిచనది.
20ళ ళలోఔభు. 186ళ నాభభు. శతాంఖతుః – భశేషసవస్త భశీబరసో శ్రీనిలసశుః శతాంఖతుః
48ళ ళలోఔభు. 451ళ నాభభు. శతాంఖతుః – మజఞ ఇజయో భశేజోఴచ ఔీతణుః శతరం శతాంఖతుః
శ్రీ ఴంఔయుఱ భావోభు – శతామ్ - భుభుక్షాణామ్ న అనో ఖతుః ఇత శతాంఖతుః – మోక్షభు క్ోయులసరక్ూ
లేరొఔ ఖత యొఱో ద. అంఫుజయదయ దిళో ప్సదాయవిందభుఱందీ లసర భనశ ఱఖనమై ముండున. వినా
లేంఔటలఴం న నాధో న నాధుః.
శ్రీ బటటిఱ లసోకో – ఇంతఔుభుంద నాభభునంద ‘రళఽతో ధయాభు’ (ఐశిఔ భోఖభాఖోభుఱు క్ోయుట)
ననశరంచలసర ఱక్షోభు బఖలసనడు అని చిడమైనది. ఈ నాభభునంద ‘నిళఽతో ధయాభు’ (ఐశిఔ
భోఖభాఖోభుఱనండు వియక్ూో) క్ోయులసరక్ూ ఔూడ బఖలసనడీ యభఖభోభభని ఈ నాభభునంద
తియౌమళచచచననది.
రళఽతో ధయానిషసునాం ఖతయోశో శతాంఖతుః
నిళఽతో ధయా నిషసునాం ఖతయోశో శతాంఖతుః
ఇందఔు వివణుురసణభు (2.8.94)నండు శ్రీ బటటిఱు చిహన రభాణభు –
నియూ
ే త దో వ ంక్సనాం మతీనాం శంముతాతానాం
స్సథనం తతయభం విర ుణోప్స రక్షయే
ఒ ఫారషాణోతో భా! దో వభుఱనే ఫుయదన ఔడుగలేశక్ొననలసయు, ుణోప్సభుఱ రభాళభు
నశ్చంజేశక్ొననలసయు, శంముతాతణాఱు అయన మతణఱఔు ఇది యభదభు.
శ్రీ చినామానంద – ‘ఖత’ అనగస భాయా భు, ఖభోభు అని రండయథభుఱునానయ. స్సధళుఱఔు
శ్రీభనానరసమణుడీ భాయా భు, ఖభోభు, శతాంఖత.
చియౌలై చటి భలై భనవహథతణడలై చిన఼ారో లై ఆతాలై
ళఱనై క్ోరకఱ ంటలై విబుడలై ళరో ఱో ు నినననఱో క్ే
ఱులంటన్ ఫడు ఱోఔ భఔకటా ళఽధాఫదాధఴమమై ప్త యడున్....

452. శయవదరశీ
అంతటిని చ఼శోండీలసడు.

ఒం శయవదరీనే నభుః
48ళ ళలోఔభు - 6 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ

ధరసాధరసాచ తౌ శర వ అధోక్షయతణభాదరసత్
శయవదా శ్రఱభవేోత శయవదరశీ తతశాఽతుః
బఖలసనడు అందరక్ూని అంతరసోమి ఖనఔ అందర క్సయోభుఱన, భంచివి గసని చిడువి గసని – చ఼చచనే
ముండున. శ఼యుోడు ఱోఔభునఔు చక్షుళని, అంతటిక్ీ లఱుఖని అనానయు. చీమళఱవహన నఱు చీవహనా,
చీమఔూడనివి చీవహనా, చీమళఱవహనవి చీమఔునాన – అనినంటిక్ీ శ్రీభనానరసమణుడీ స్సక్షు. అందరక్ీ
అంతరసోమి. ఔనఔ బఖళంతణనిక్ూ రత ఔయౌగంచీ నఱు భాతరమే చీమాయౌ. (అనఔూఱో శంఔఱమ్,
రతఔూఱో ళయజ నమ్) అని ధయాచఔీభు యచయత విళరంచాయు.
జఞఞన చక్షుయాఖలసన్ వివణ
ు ుః – అని ఈ నాభభున విళరశ఼
ో శ్రీ శతోదీలో లసవహవు రవహదధ ఴఽతనండు
ఉదాషరంచాయు –
శషశర శ్రరసో ుయువుః శషస్సరక్షుః శషశరప్సత్
విఴవతఴచక్షుయుతుః విఴవతోభుకయ విఴవతో ఫాషృయుత విఴవతస్సత్
శియణోయేన శవితా యధీన దీలో మాత బుళనాని ఴోన్
ఇదీ భాళభు గశత (13.13) ళలోఔభుఱోఔూడ ఉననది –
శయవతుః ప్సణిప్సదం తత్ శయవతోऽక్షు శ్చరోభుకమ్
శయవతుః ఴఽతభాన్ ఱోక్ే శయవభాళఽతో తవు త.
10ళ ళలోఔభుఱోని ‘శయవదయీనుః’, 22ళ ళలోఔభుఱోని ‘శయవదఽక్’ నాభభుఱు ఈ నాభభునఔు దఖా య
భాళభుఱు ఔయౌగముననవి.

453. విభుక్సోతాా
నిళఽతాోతాా
ఈ ళలోఔభుఱో నాభభు శ్రీ ఴంఔయుఱ ప్సఠభు రక్సయభు ‘విభుక్సోతాా’. భరము శ్రీ బటటిఱ ప్సఠభు
రక్సయభు ‘నిళఽతాోతాా’.
నిళఽతాోతాా
- వివమభుఱనండు విభుకమైన భనశు ఖఱలసడు.
- నిళఽతో ధయాభు ప్సటించలసరక్ూ ఆతా (ఆతీాముడు).
విభుక్సోతాా
- శషజభుగస, శవభాళవహదధభుగస భుఔుోడిైన ఆతా
- ఫంధభుఱు ఱేనిలసడు.
48ళ ళలోఔభు - 7 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ

ఒం విభుక్సోతానే నభుః
ఒం నిళఽతాోతానే నభుః.
‘నిళఽతాోతాా’ నాభభు నాఱుఖుభాయుో శోతంఫడునది.
25ళ ళలోఔభు. 231ళ నాభభు. నిళఽతాోతాా – ఆళయో నో నిళఽతాోతాా శంళఽతుః శంరభయేనుః
48ళ ళలోఔభు. 453ళ నాభభు (శ్రీ బటటిఱ ప్సఠభు రక్సయభు). నిళఽతాోతాా – శయవదరశీ నిళఽతాోతాా శయవజయఞ
జఞఞనభుతో భమ్
64ళ ళలోఔభు. 604ళ నాభభు. నిళఽతాోతాా – అనిళరశో నిళఽతాోతాా శంక్షేప్ో స క్షేభఔఽచిఛళుః
83ళ ళలోఔభు. 780ళ నాభభు. నిళఽతాోతాా – శభాళరోో నిళఽతాోతాా దయజ యో దయతఔీభుః
శ్రీ ఴంఔయుఱ లసోకో రక్సయభు 48ళ ళలోఔభుఱో ‘విభుక్సోతాా’ అనిము, 83ళ ళలోఔభుఱో ‘అనిళఽతాోతాా’
అనిము చిఫడిన.
శ్రీ బటటిఱ లసోకో –
నిళఽతో ధరసాచాయోతావత్ వివయేభోో నిళఽతో భత్
భనో మశో నిళఽతాోతాా నయనారసమణాతాఔుః
బఖలసనడు నయనారసమణుఱుగస అళతరంచి నిళఽతో ధయాభు ఫో ధించిన. నారసమణుడు ఫో ధించిన నిళఽతో
ధయాభున నియాభ తభుదావరస నయుడు ప్సటించిన. యభలైరసఖోభు నళఱంబంచిన. ఏదయనా
నారసమణుని క్ొయక్ే చీమాఱని, అఱా చీయంచీదిఔూడా నారసమణుడీనని తియౌే ఈ ుణోనాభభుఱో
అషసిక్షరశ భంతరభు, నయనారసమణాళతాయభు శమిాయతభుఱెైముననవి. ఒం నిళఽతాోతానే నభుః.
604ళ నాభభునఔు శ్రీ బటటిఱ లసోకో – నిళఽతో ధయాభు ప్సటించలసరక్ూ ఆతా. అటిి జఞఞనఱన బఖలసనడు
తన శవయూభుగస అనఖీశించనని శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ విళరంచాయు.
780ళ నాభ విళయణఱో శ్రీ బటటిఱు ‘నిళఽతో ’క్ూ భరొఔ భాళభున ఖీశించాయు. తానే శఽఴహి చీవహనా
బఖళంతణడు ఐశిఔ వివమభుఱఔు శంూయు భుగస అతీతణడు. శవతశో తత్ అశభాత భనుః – ఆమన
ఔయుణాభూరో యై ఱోఔభుఱన శఽజించినగసని ఱోఔభుఱో జరగేవి శ్రీభనానరసమణుని రభావితభు
చీమళు.
231ళ నాభభునఔు శ్రీ బటటిఱ విళయణ – అనినంటిఔంటె భషవ ననతభఖు యభద తతవభూరో . యభ
ుయువణడు. యభాతణాడు. యభాుోడు. యంధాభుడు. యమేఴవయుడు.

48ళ ళలోఔభు - 8 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ

శ్రీ ఴంఔయుఱ లసోకో – శవభాళవహదధంగసనే భుక్ూోని ప్ ందిమునన ఆతా. ఔయాఫంధభుఱఔతీతణడు, ఱోఔ
ఔఱయోణభునక్ే శయవక్సయోభుఱు చీములసడు ఖనఔ శ్రీభహావివణుళు ‘విభుక్సోతాా’.
శ్రీ శతోదీలో లసవహవు విళయణ – జఖతణ
ో ఱో అనినంటిక్,ూ అందరక్ూని లసశదీళుడీ అంతరసోమియైనాగసని ఆ
యభాతణాడు దీనిమందన ఫంధింఫడఱేద ఖనఔ శ్రీషరయే విభుక్సోతణాడు, నిళఽతాోతణాడు.

454. శయవజఞ ుః
- శఔఱ జీళుఱఔున తానే అంతరసోమిమని శవమభుగస తనన తానరగనలసడు. ఔనఔ శయవభున
తిఱవహనలసడు.
- శయవభు తానయైనలసడు. శయవభు తియౌవహనలసడు.

ఒం శయవజఞఞమ నభుః
ఈ శప్సోక్షరశ భంతరభు జఞఞనరదభు. భయఱ 821ళ నాభభుగస ళచచన.
48ళ ళలోఔభు. 454ళ నాభభు. శయవజఞ ుః – శయవదరశీ విభుక్సోతాా శయవజయఞజఞఞనభుతో భమ్
87ళ ళలోఔభు. 821ళ నాభభు. శయవజఞ ుః – అభఽతాళలऽభఽతళుుః శయవజఞ ుః శయవతోభుకుః
శ్రీ బటటిఱ లసోకో – జఖతణ
ో ఱోని శభశో భునఔు అంతరసోమిమని బఖలసనడు తనన తానే తియౌవహనలసడు.
తానే ఉతో భధయాభు, తానే ఉతో భ ఖభోభు, తానే ఉతో భ స్సధనభు అని యరగనలసడు. ఒం శయవజఞఞమ
నభుః.
స్సవతానా శవభాతాానం మఴచ జఞనాత క్ేళఱమ్
శయవజఞ శుతణ విజేఞముః శప్సోరోు జఞఞనదో భనుః
ెరమతయుమొయ 4.9.6 – ఉలఖతణ
ో ఎఱాోమ్ అరివీర్
శ్రీ ఴంఔయుఱ భావోభు – శయవఴచ అస్ౌ జఞఞఴచ ఇత – అంతము తానైనలసడు. అంతము తియౌవహనలసడు.
ఇందఔు శ్రీ రసధాఔఽవు ళసవహోి ఴఽతణఱనండు ఱు ఉదాషయణఱనిచాచయు –
భుండక్ోనివతణ
ో 1.1.9 – ముః శయవజఞ ుః శయవవిత్
రళలననివతణ
ో 4.10 – శ శయవజఞ ుః శయవతో బళత
ళవవతాఴవరోనివతణ
ో 2.6.2,16 – శ విఴవఔఽత్ విఴవవిద్ ఆతాయోనిుః జఞ ుః క్సఱక్సఱో ఖుణీ శయవవిదోుః

455. జఞఞనభుతో భమ్
- అనినంటిఔంటె ఉతో భమైన శ్రీలైవుళ ధయాభున, ప్సంచరసతారఖభభన రస్సదించినలసడు.
- అనినంటిఔంటె ఉతో భమైన, నితోమైన, శతోమైన, అనాదియైన, అవిచిఛననమైన, అనంతమైన,
ళసఴవతమైనలసడు.
48ళ ళలోఔభు - 9 ళ ేజీ
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ఒం ఉతో భామ జఞఞనామ నభుః
ఒం జఞఞనామ ఉతో భామ నభుః
శ్రీ బటటిఱ లసోకో –
యఴచ లవ
ై ు లోధయాుః శరోవऽవహాన్ జఞఞమతీ మతుః
శరేవషసం ళవమ
ీ స్సం భూఱం శ జేఞమం జఞఞనభుతో భమ్
అనిన ధయాభుఱఔంటె ఉతో భమైన శ్రీలైవుళధయాభున తియౌమజేవహనలసడు. శయవుః రో లవ
ై ు లో ధయాుః జఞఞమతీ
అవహాన్ ఇత జఞఞనభుతో భమ్. ఇంక్స బఖళంతణడు ప్సంచరసతరభున ఉదీశ్చంచిన. ఇది ఉతో భ జఞఞనభు.
ఠంతమ్ అనిఴమ్ ళసశో ిమ్ ప్సంచరసతర ుయశుయమ్.
శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ నభాాఱయవయు యచనన రస్ో సవించాయు. మిఔక జఞఞనభూరో మాగమ లేదవిలఔుక
(తయులైమోయ 4.7.10).
శ్రీ ఴంఔయుఱ భావోభు – రఔఽవి మ్ అజనోమ్ అనళచిఛననమ్ శయవశో స్సధఔమ్ ఇత జఞఞనభుతో భమ్.
యఫరషాభు అనంతభు. దీఴక్సఱభుఱచీ రచిఛననభు క్సనిది. ఆదోంత యశితభు. శరోవతో భభు.
ఏదయనా స్సధించటఔు అతణోననత భాయా భు. శతోమ్ జఞఞనమ్ అనంతమ్ ఫరషా (తిైతోరశయోనివతణ
ో ).
ఔనఔ యఫరషామే ఉతో భజఞఞనభు.
స్సభానోజఞఞనభునఔు, ఉతో భ జఞఞనభునఔు శ్రీ రసధాఔఽవు ళసవహోి చిహన అంతయభు – ఔ ళోక్ూో ఏమైనా
ళశోళున చ఼చినుడు, ఆ జఞఞనభునఔు క్ొనిన రమితణఱుండున. చ఼చీలసని దఽఴహి, ఴక్ూో, ఆ ళశోళుెై
డీ క్సంత, ఇయుళుయఔు ఉనన ద఼యభు, ఆ ళశోళు రభాణభు – ఇళన్నన రమితణఱు. క్సని
ఆతాజఞఞనభునఔు ఇందిమ
ర ాఱ రమితణఱు ళరో ంచళు. అది ఉతో భ జఞఞనభు.
శ్రీ శతోదీలో లసవహవు ఉదాషరంచిన వుీతలసఔోభుఱు –
శ఼తరమ్ శ఼తరశో యో లేద
శ లేద ఫరషాణమ్ భషత్
భషత్ ఫరషాభున ఖురంచి తియౌవహనలసడు తియౌమళఱవహనలసటిఱో ఉతో భమైనదానిని తియౌవహనలసడు.
(1) శ్రీ నయవహంషన్ ఔఽవు భాచార ఆంఖో యచనఔు ఇది తిఱుఖు అనలసదభు.
(2) బఖళదీా త ళలోఔభుఱ తాతయోభు గశతాెరస్, గోయకూర్ రచయణనండు.
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శళరత్ః శభుఖః శ఼క్ష్మః శఘోవః శఖదః శషఽత్ |
భనోషరో జిత్క్రీధో వీయఫాషృరవిదాయణః || (49)

456. శళరత్ః
- ఴయణాగత్ణఱకు అబమభున రవెసదించట – అన చకకని ళరత్భు గఱవసడు.
- నయనారసమణాళతాయభున గొ ళరత్భు (త్భు) ఆచరవించినవసడు.
- తాన రవగహ
ీ ించ నైవేదయభు వివమమై భించి నిమభభు గఱవసడు (కుచీఱునిళింటి బకుోఱు
అరవించినదానిని స్ికరవించవసడు).
- ఱోకుఱకు భాయగ దయశకభుగసనిండుటక్ై నిత్యకరసమద ళరత్భుఱన ఆచరవించవసడు.

ఒిం శళరతామ నభః
భయఱ ఈ నాభభు 88ళ శ్లోకభుఱో 824ళ నాభభుగస శోతింఫడినద.
49ళ శ్లోకభు. 456ళ నాభభు. శళరత్ః – శళరత్ః శభుఖః శ఼క్ష్మః శఘోవః శఖదః శషఽత్
88ళ శ్లోకభు. 824ళ నాభభు. శళరత్ః – శఱబః శళరత్ః స్హదధః ఴత్ణరజిత్ ఴత్ణరతానః
వౄీ బటటుఱు 824ళ నాభభునకు, వౄీ ఴింకయుఱు ఈ 456ళ నాభభునకు వౄీరసభచిందరని ఴయణాగత్తారణ
రసమణత్ యభుగస విళయణ ఇచాాయు. అిందకు వసయు ముదధ క్సిండఱోని రస్హదధ శ్లోకభు (18.34)న
ఉదషరవించాయు.
శకఽదీళ రనానమ త్వసస్మత మాచతీ
అబమిం శయిబూతీభ్యయ దదామయయత్ద్ ళరత్ిం భభ.
„నేన నీవసడన. యక్ిింుభు‟ అని కకభారైనన ననన మాచిించినవసనిక్ి శయిబూత్భుఱనిండి
అబమభున రవెసదింత్ణన. ఇద నా ళరత్భు.
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వౄీ వివణ
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ఇదీ విళయణకు వౄీ వి.వి. రసభానజన్ నభామళ్విర్ వౄీశ఼క్ిోనిండి ఉదాషరవించాయు – ఴయణభాగుమ్ త్నతాళ్
అడిింై దాయగ త్క్ఱాోమ్ (తయువైమోయ 9.10.5)
88ళ శ్లోకభుఱోని „శళరత్ః‟ నాభభునకు వౄీ ఴింకయుఱు చిహన విళయణ. ళరత్మత – ఆనిందించవసడు;
శళరత్ః – కుచీఱునిళింటి బకుోఱు శభరవించినదానిని గైక్ొని శింత్స్హించవసడు.
(„గీతాత్త్ివివేచనీ వసయఖయ‟నిండి ఈ శదాభుని కథ భ్ాగభు శింగీహచినద) శదాభుడు (కుచీఱుడు) వౄీకఽవణ
ు నకు
ఫాఱయభుత్ణరడు. శషనుసఠవ. వేదవేత్ో. వివమ వియకుోడు. శ్సింత్చిత్ణ
ో డు. త్దరవ క్సఱభున దయభయ దారవదరయభునకు
ఱోనయ్యయన. అత్ని భ్ారసయబిడడ ఱు ఆకయౌతో అఱభటిించిరవ. భ్ాయయ అబయయధ న మయయకు శదాభుడు త్న ఫాఱయభుత్ణరడిైన
వౄీకఽవు బగవసనని దరవశింత్ఱచిన. ఎటలో భ్ాయయ య్ేయయచిన నాఱుగు హడిక్లళ అటటకుఱు త్న జీయు ళశో రభుఱో
భూటగటటుక్ొని దీళదీళుని దరవశించటకు దాియకకు చీరన. శదాభుడు త్నక్ొయక్ై వేచిమునానడని
దాియనుసఱకునిదాిరస వినన కఽవణ
ు డు కక ఉదటటన ఱేచి యుగవడి
కయభరవధ నదయుగస జని
రవయింబణభాచరవించి, ఫింధస్ేనష
శపయణన్ దో డచిా,
ిో
శభా
దయభున గూయుాిండఫెటటు దన త్ఱభునన్

శదాభుడు వౄీకఽవణ
ు ని శిందరవశించట – 17ళ ఴతాఫద ు చిత్రిం. విక్ుడ
 మ
ి ానిండి

శదాభుని దీనదఴన జూచి అచయత్ణని గుిండి నీయయ్యయన. చియౌక్సని గుిండిఱకు షత్ణ
ో క్ొని, వెసదయభుగస
అింత్ఃుయభుఱోనిక్ి గొనినుత య్, త్న త్ఱభుై కూయుాిండఫెటు టన. ూజావెసభగవీని శిమభుగస తిచిా, త్న
చీత్ణఱతోనే ఆమన నుసదభుఱు కడిగవ, దీళదీళుడా నుసదజఱభున త్న వృయభుై జఱుోక్ొనన. హద శగింధ
దరళయభుఱతో శత్కరవించి, భ్యజనభునిడి, తాింఫూఱభు శభరవించిన. వౄీయుక్ిమణీదీవి త్న చిఱుఱతో శవే విింజాభయఱు
వీచచిండగస చినననాటి భుచాటట
ో చివెసగన. ఆ దఽఴయభున చ఼చిన అింత్ఃుయక్సింత్ఱు కుచీఱుని
వెౌభ్ాగయభున ఇటట
ో రఴింస్హించిరవ –
49ళ శ్లోకభు - 2 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ

ఏభు త్ింఫు స్ేస్నొక్ొ య్వ ధయణీదవిజోత్ో భుిండు, తొల్
ఫాభున యోగవవిశపయదనుసశయకుడి,ై త్నరసయు నీ జగ
తావాభు యభాధనాధ నిజత్ఱభునన్ ళస్హయ్ించిముననవస
డీ భషనీమ భూరవోక్నయ్ే భునిుింగళుఱ ింత్వసయఱున్?
క్ొింత్ త్డళునకు వౄీనివసశడు త్న హరమభుత్ణరనితో – భుత్రభా! నాక్ేమైన క్సనక తిచిాతవస? బకుోఱు ేరభతో ఇచిాన
శిఱళశోళున కూడ నేన గొగస భ్ావిింత్ణన. ఏఱనన నేన ేరభ ఆకయౌతోనననవసడన. బక్ిోయహత్ణఱు ఎనననిన
క్సనకఱు శభరవించినన అవి నాకు శింత్ఽహో కయభుఱు గసళు – అని స్హమత్భుతో యౌక్న.
త్రిం ువిం పఱిం తోమిం యో మయ బక్సోయ రమచఛత
త్దషిం బకుోయషఽత్ భశ్సనభు రమతాత్మనః – (వసయశని యచన)
దలమన
ై న ఫువమన
ై న
పఱమన
ై న శయౌఱమన
ై ఫామని బక్ిోన్
గొయౌచిన జనఱరవించిన
నఱభున్ యుచిరసననభుగన య్ేన బుజిింత్ణన్ – (నుత త్న తిఱుగు స్ేత్)
త్న భుత్ణరడు నివసకభబకుోడు. తళరత్య్యైన భ్ాయయ నుసరయధ నై ఫాఱయభుత్ణరని కడకు ళచిాన అని శరసిింత్రసయభు షరవ
గీహించినాడు. దీళత్ఱకున దయో బభుఱ ైన శిందఱన (భ్యగ మోక్ష్భుఱన) అత్నిక్ి రవెసదిం నిఴాయ్ించినాడు.
శింక్రచిించచనన శదాభుని జీయు ళశో 
ర ు భూటన బగవసనడు చొయళగస ఱాగుక్ొనగస ఆ భూట చినిగవ అటటకుఱు
చిదరైనవి. అుడా వౄీళక్షింక్ిత్ణడు ఆ అటటకుఱన ఏయుక్ొని తనచ ఇటో నన.
ననేిత్ దనీత్ిం మయ, యభ ణ
ర నిం శఖే!
త్యమింత్యింగ భాిం విఴిమయతీ ఽథక త్ిండుఱాః
భుత్రభా! నీళు తిచిాన ఈ అటటకుఱ క్సనకయ్ే ననన భుక్ికయౌ రశనననిగస జేస్హనద. ఈ అటటకుఱు ననన,
నాతోఫాటట శభశో విఴిభున శింత్ఽహో రచినవి. అనచ క హడిక్డు అటటకుఱు ఆయగవించి వౄీదీళదీళుడు
భరవయొక హడిక్డు తీస్హక్ొనఫో ళుచిండగస ఆమనన యుక్ిమణీదీవి వసరవించినద.
భుయషయుడు హడక్
ి డటటకుఱు
కయభృగ నాయగవించి, క్ౌత్ూషయౌయ్యై
భరిమున, బిడిక్డు గొన ద
త్కయ భుడు టిు , కభఱ కయభుఱన్
వె ింనుసయగ నిత్నిక్ి ఫషృ
శిందఱిందిం నివిమ చాఱున నిక బ
క్ిిం ళఱళద, తరజగ
త్వింత్కయ! దీళదీళ! శరసిత్మ షరీ!
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క్ొఱద దనభుఱ హద శదాభుడు త్న ఇింటికరవగన. బగళింత్ణని అనగీషభుతో అత్నిక్ి అనుసయ శిందఱు
కూడిన. శదాభుడు జీవిత్భింత్ము అనాశకో భ్ాళభుతో గడిన. ఎఱో వేలఱ బగళింత్ణని బజిించచనే
ముిండిన.

వౄీ రసధాకఽవు శ్సస్హో ర శ఼చన – నయనారసమణాళతాయభున బగవసనడు శకఱ నిమభభుఱతో
త్భాచరవించిన. ళరత్భు అనగస నిమభభు, నిమింత్రణ. కనక బగవసనడు శళరత్ణడు.
వౄీ చినమమానింద విళయణ – నయనారసమణాళతాయభున దీళుడు ఫదరవక్సఴీభభున తీళరమైన ళరత్భు
(త్భు) ఆచరవించిన. కనక ఆమన శళరత్ణడు.
ఈ 456ళ నాభభునకు వౄీ బటటుఱ విళయణ – శ-ళరత్ణడు అనగస శత్కయమఱన చకకగస ఆచరవించవసడు.
బగళింత్ణడు అనిన కయమపఱభుఱకున, కుఱధయమభుఱకున అతీత్ణడిైనన, శకఱ అనవసానభుఱన
అళతాయ శభమభున ఴీదధగస ఆచరవించన గనక ఆమన శళరత్ణడు.
గీత్ 3.21, 22, 23
మదయదాచయత శ్రవ
ీ ా ః త్త్ో దీవేత్రో జనః
శ మత్్రభాణిం కుయుతీ ఱోకశో దనళయో తీ
న మయ నుసరసాస్హో కయో ళయిం తరవణ ఱోక్ేవణ క్ిిం చన
నానవసో భవసో ళయిం ళయో ఏళ చ కయమణి
మదషయమిం న ళరేోమిం జాత్ణ కయమణయత్ిందత్
ర ః
భభళరసోానళయో ింతీ భనవసయః నుసయా శయిఴః
శ్రవ
ీ ా ణడిైన ుయువణని ఆచయణభునే ఇత్యుఱు అనశరవింత్ణయు. అత్డు నియౌహన రభాణభుఱన నుసటిించిదయు.
అయుునా! భుఱోోకభుఱఱో నాకు కయో ళయభుగసని, ను ిందళఱస్హముననదగసని ఱేద. ఐనన నేన కయమఱమింద
రళరవోఱో ుచనానన. ఏఱనన ఎుడిైనన నేన కరసమచయణభునింద ళరవోించకునన ఇత్యుఱు కూడ నా
భాయగ భున అనశరవించచ కయమఱన విశమరవింత్ణయు.
భీవణమని ఫరషమచయయళరత్భు, షరవఴాిందరని శత్యళరత్భు వసరవని భవేత్ణమఱన చీస్న. శళరత్త్ిభునకు
ఇవి ఉదాషయణఱని ధయమచకీభు యచయ్త్ విళరవించాయు.
457నిండి 463ళయకు నాభభుఱన వౄీ బటటుఱు నయనారసమణాళతాయ యభుగసన, మోహనీ అళతాయ
యభుగసన కూడ వసయఖాయనిించాయు.

457. శభుఖః
- శిందయమైన భుఖభు గఱవసడు.
49ళ శ్లోకభు - 4 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ

- శఖదఃఖభుఱన దిిందిభుఱమిందన రశననభుఖడిై ముిండువసడు.
- ఫరషమన శఽజిించి ఆమనకు వేదభుఱు ఫో ధించినవసడు.
- అభఽత్భున ధరవించిన చిందరనిళింటి భుఖభుగఱ మోహని.

ఒిం శభుఖామ నభః
ధాయత్ాణాిం వివయ్ే మశయ శరశననిం భనోషయిం భుఖ భస్ో త శభుఖః – త్నన ధాయనిించీవసయు,
ఉనుసస్హించీవసయు అయ్న బకుోఱ వివమింఱో రశననమైన భుఖభు గఱవసడు శభుఖడు.
శ్లబనిం భుఖిం మశయ శ శభుఖః – అిందమైన భుఖభు గఱవసడు శభుఖడు.
రశననళదనిం చాయుదామమతీక్ష్ణమ్ – రశనన ళదనడు, కభఱభుఱ రేకుఱళింటి కనఱు గఱవసడు.
ఆనిందాభఽత్ శింూయు ళదనేింద క్సింతనా కఱాకఽత యూేణ కయస్ేాన విరసజిత్మ్
ఆనిందాభఽత్భు నిిండిఉనన చిందరనిఱాగస రక్సవృించీ ళదనింతో అభఽత్కఱఴభు ధరవించినటట
ో గస అిందమైన
భుఖిం గఱవసడు. రశననమైన ళదనభు గఱవసడు. ఇద మోహని అళతాయయమైన శ఼చన.
శ్లబనమ్ భుఖమ్ అశయ ఇత శభుఖః – నయనారసమణాళతాయభున త్భు చీము శభమభున
ధాయనభగునడిైమునన శిందయళదనడు.
వౄీ బటటుఱు ‘కఽవసుమ కభఱదళ్వభఱనేతారమ’ అనే కఽవు భింత్రభున ఉదాషరవించాయు.
వౄీ రసధాకఽవు శ్సస్హో ర విళయణ – తీళరమైన వెసధన శభమింఱోన఼, శభశయఱనదరొకనన శభమింఱోన఼ ఎళరవ
భుఖింఱోనైనా అఱశట, ఫాధ కనిహించళచాన. క్సని బగవసనని భుఖిం శదా రశననింగస ఉింటటింద.
అయోధయక్సిండభు 19.30-33, కింఫరసభామణభు – రసజాయభిషేకభు ఫదఱు ళనవసశదీక్ష్ చీక్ొనిన రసభుని
ళదనభు రశ్సింత్శిందయ దమభుళఱ నననద.
వౄీ ఴింకయుఱు వివణుురసణభునిండి, భరవము వౄీభదారభామణభునిండి ఉదాషరవించాయు.
రశనన ళదనమ్ చాయుదమ తారమతీక్ష్ణమ్ –వివణుురసణభు 6.7.79 – ఆమన భుఖభు
రశననభుగసనననద. ఆమన కనఱు చకకని తాభయరేకుఱళఱ నననవి.
ఇభాని త్ణ భవేయణయయ విషఽత్య నళించ చ
ళరసాణి యభరత్ః వెసావెసయభు ళచనిం త్ళ – అయోధయక్సిండభు 24.17
న ళనిం గింత్ణ క్సభశయ త్యజత్ఴా ళశింధరసమ్
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శయిఱోక్సత గస్ేయళ భనో రసభశయ విళయతీ – అయోధయక్సిండభు 19.33
శ హత్ణయిచనమ్ వౄీభానభిషేక్సత్యిం హమ
ర మ్
భనవెస ూయిభావెసదయ వసచా రతగఽహీత్వసన్ – శిందయక్సిండభు 33.24
శకఱ శద
గ ణరసవృయ్యైన ఆ వౄీరసభుడు త్ిండిర ఆజఞ న టాుభిషేకభుకింటటన గొదగస భ్ావిించి, భనశ఼పరవోగస
శింతోవభుతో దానికింగీకరవించి, అిందఱకు త్న ఆమోద(ళచన)భున తిఱ న.
వౄీ ఴింకయుఱు చిహన భరొక అయాభు – యో ఫరవేమణమ్ విదధాత ూయిమ్ – ఫరషమకు విజాఞనభు
నదీవృించి, రశననడిైనవసడు.

458. శ఼క్ష్మః
- ఫుదధ క్ి అిందనింత్ శ఼క్ష్మయూహయ్యై, అింత్టా ఉననవసడు. అనినయ్యడఱ త్న ఉనిక్ిక్ి శింఫింధించిన
గుణభుఱు రదరవశించవసడు.
- త్న ఆఱోచనఱు అశయుఱకు తియౌమకుిండా ఉనన మోహని.

ఒిం శ఼క్షమమ నభః
బగళింత్ణడు ఇిందమ
ర భుఱకు క్సనరసడు. ఫుదధ క్ి అిందడు. అయ్నా అత్యింత్ రభ్ాళశ్సయౌయ్యై అనినయ్యడఱ
వసయహించిముిండున. నిఴాఱమైన దీక్ష్, నియమభమైన బక్ిో చీత్నే తియౌమళచాన. శయిగత్ిం శ఼క్ష్మిం
(భుిండక్రనివత్ణ
ో 1.1.16) – అనే ఴఽతవసకయభున వౄీ ఴింకయుఱు ఉదాషరవించాయు.
శ఼క్ష్మ శ఼క్ష్మ శియూత్ః
అశరేవణ నిగూడాభినుసరమతాిత్ శ఼క్ష్మ ఉచయతీ
అనిన జీళుఱఱోన రవేవృించిన శ఼క్ష్మయూహ. రసక్ష్శఱన వృక్ిించీ వివమింఱో ఎళరవక్ు కనిహించని భ్ావసఱు
గఱవసడు.
వౄీ శత్యదీవో వసస్హవా విళయణ – „శ఼చ్‟ అనగస శ఼చిించట అనన ధాత్ణళునిండి – బగళింత్ణడు నేయుగస
కనిించకనుత య్నా, రతళశోళునింద ఆమన రభ్ాళభు గోచయభగుచిండున. ఆక్సఴభుఱోని ఴఫద భు,
వసముళునిందయౌ శయశ, అగవనఱోని వేడి – ఇళనీన శ఼క్ష్మయూుని శ఼చికఱు.
మోహని అళతాయయింగస – త్న ఆఱోచనఱు అశయుఱకు తియౌమకుిండా ఉనన మోహని. కనక శ఼క్ష్మ.

459. శఘోవః
- వేదభుఱే త్న ధిని (ఘోవ, నాదభు) అయ్నవసడు.
49ళ శ్లోకభు - 6 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ

- వేదభుఱింద, ఉనివత్ణ
ో ఱింద చకకని నాదభుతో క్ురో ింవ ఫడినవసడు.
- భధయ గింభీయ శియభు గఱవసడు.
- రకఽతఱోని చకకని ఴఫద భుఱదాిరస తియౌమజేమఫడువసడు.

ఒిం శఘోవసమ నభః
వౄీ బటటుఱ వసయఖయ – వేదభుఱ వసణియ్యైన ఉనివత్ణ
ో ఱచీ ఘోషహింఫడిన (తియౌమచిఫడిన) వసడు.
వేదశియూుడు. వెసిధాయమ ఘోవత మవెసయస్హో శఘోవ శవ త్ణ క్ురో త్
వ ః. ఇిందకు వౄీ వి.వి. రసభానజన్
చిహన తయువెసహత్య రభాణభుఱు –
తయువైమోయ 2.7.2 – నాయణాన్, భూడు ఏడుఱగుకుకమ్ నాధన్, వేదభమన్.
రవమ తయుభృయ 5.5.9 – శిందో గన్, నుౌడిమన్, ఐన్ త్డల్ ఒింఫు తిత
ై ో రవమన్, వెసభవేదీ
(తయుభింగైమాళ్వియు).
వౄీ ఴింకయుఱ భ్ావయభు – శశ్లబనో ఘోవత వేదాత్మక్ర అశయ ఇత శఘోవః – వేదభుఱే వౄీభనానరసమణుని
భింగలఘోవ.
ఇదీ గసక, మయఘ గింభీయమైన, భనోషయమైన కింఠధిని గఱవసడు – అని భరొక శవు మైన రత్యక్ష్ అయాభున
కూడ వౄీ ఴింకయుఱు చినుసయు.
ధయమచకీభు యచయ్త్ – నిమభఫదధ భుగస వేదభుఱన ఉచఛరవించిన య్యడఱ భనశవ నుసళనభగున.
రకఽతఱోని భధయ శినభుఱు రశ్సింత్త్ గూయుాన. అవే శింగీత్భునకు భూఱభు. బగళింత్ణని
గూరవాన గసనభు, శమయణభు, భింత్రభు – అనీన శఘోవణఱే.
నీ కథాగసనమయ నాకు నియత్ శమయణ, భింత్రభు, జభు, త్భు అని అననభమయ క్ురో ింవ చినాడు.
షరవనాభభు జహయ్ించిడి నోయు నోయని రవేోదడు నతించినాడు. ఎింతో యుచిరస, ఒ రసభ, నీ నాభమింతో
యుచిరస – అని రసభదాశ గసనభు చీస్హనాడు. అనినింటికింటట రసభునిధాయనమయ ఉత్ో భభని తాయగమయ
యళవృించినాడు.
వౄీ శత్యదీవో వసస్హవా ఈ నాభభున భరొక విధభుగస విశ్రోషహించిరవ – „షృవణర్‟ - విఴఫద నే – అనన
ధాత్ణళునిండి – „ఘోవణ‟ అనగస రకటిించట, చాటిచిుట. „శ-ఘోవ‟ అనగస భయఱ భయఱ ఎఱుగతో
చాటటట. అఱా కకని గురవించీ వేదభుఱు వేదభుఱు చిహనవి. ఆ యఫరషమమయ „శఘోవ‟. ళయాింఱోన఼,
జఱరవసషింఱోన఼, రకఽత ఱళరవింుఱోన఼ వినళచీాద ఆ శఘోవయ్ే.
శిందయక్సిండభు 35.16 – వౄీరసభుని షనభింత్ణడు ళరవుించిన విధభు –
49ళ శ్లోకభు - 7 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ

దిందభి శిన నిరోోవః స్హనగధళయుః రతావసన్
శభశవభ విబక్సోింగో ళయుిం శ్సయభిం శభావృీత్ః
ఒ స్తాదీవీ! వౄీరసభుడు దిందభిళఱ గింభీయమైన కింఠశియభు గఱవసడు. నిగనిగఱాడు ఴరీయచాఛమ
గఱవసడు. రతాశ్సయౌ. ఎకుకళ త్కుకళఱు ఱేకుిండా రవువు భుఱ ైన చకకని అళమళభుఱు గఱవసడు.
మయఘశ్సయభళయు శ్లభిత్ణడు.
మోహని అళతాయయింగస – దీళత్ఱచీత్, దానళుఱచీత్ కూడ దద గస క్ొనిమాడఫడుత్ూ నుసఱకడయౌని చియౌక్ిన
దీళుడు.

460 శఖదః
- శఖ శింతోవభుఱన, శ్సఴిత్ శఖమైన మోక్ష్భున ఇచావసడు.
- దవణుఱ వెౌఖయభున నాఴనభు చీమువసడు.
- మోక్ష్భునకు రతఫింధకభుఱ ైన భ్యగభుఱన నివసరవించవసడు.
- రోగభుఱు ఱేకుిండ జీవిించ ఴరీయభునిచావసడు.

ఒిం శఖదామ నభః
భయఱ 890ళ నాభభుగస „శఖదః‟ ళచాన.
49ళ శ్లోకభు. 460ళ నాభభు. శఖదః – శళరత్ః శభుఖః శ఼క్ష్మః శఘోవః శఖదః శషఽత్
95ళ శ్లోకభు. 890ళ నాభభు. శఖదః – అనింతో షృత్బుగోభక్సో శఖదో నక
ై దో ऽగీజః
శదాచాయ శింననఱకు, శభాధవెసధకుఱకు శఖభునిచాన గనక బగళింత్ణడు „శఖదః‟ అని
వౄీ బటటుఱు వసయఖాయనిించాయు.
శదాచాయ శభాధ అనవసానేన త్నినషేా బయః పఱమ్
యభ శఖమ్ దదాత ఇత శఖదః
శభాధయనవసానేన త్దనవసాన వౄయౌనామ్
శఖిం ఫషృ దదాత ఇత శఖదః రవక్ర
ు ో త్
వ ః
ధాయన నివా న రచాయిం చీస్హ, అఱా నివా తో ధాయనిించిన బకుోఱకు అరవభుత్ శఖభునొశగువసడు.
బగళింత్ణడు శదాచాయ శింననఱన అనగీహించటయ్ే క్సద. తాన శిమింగస శత్కయమఱన
ఆచరవించచ భనకు దారవ చ఼ున. ఆ భాయగ భున అనశరవించినవసరవక్ి యభ వెౌఖయభు అిందళచాన.

49ళ శ్లోకభు - 8 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో త్రభు - విళయణ

„ద‟ అనగస ఇచాట, నాఴనభు చీముట (దదాత, దాయత) అన రిండయాభుఱుననవి. కనక „శఖదః‟ అనగస
దవణుఱ శఖభున షరవించవసడు అనన అయాభున కూడ వౄీ ఴింకయుఱు శభరవధించాయు. ఆదిఽతాోనామ్
శఖమ్ దాయత ఖిండమత ఇత శఖదః.
వౄీ శత్యదీవో వసస్హవా భరొకవిధింగస విశ్రోషహించాయు – శ-ఖ-దః
శ – భించి, ఆరోగయకయమైన
ఖ – ఖన-అళధాయణయ – త్రళుిట, త్యచట
శఖ – నళయింధరభుఱతో కూడిన ఴరీయభు, భించి జీవిత్భునిచాన.
శఖద – ఆరోగయకయమైన జీవిత్భునిచా ఴరీయభున రవెసదించవసడు.
శఖమ్ ఖాత్మ్ త్దద ః శఖదః వివణ
ు ః
మోహని అళతాయయింగస – అభఽత్భున ించి ఆనిందభున వియజయౌో న దీళుడు.

461. శషఽత్
- భించి భనశగఱ నిజమైన భుత్ణరడు. అక్సరవక్ి కూడా ఉక్సయభు చీమనించవసడు. కయుణావెసగయుడు.
- క్సభక్రీధాద భ్ాళభుఱతో క్సకుిండా, వేదధయమభు క్రశమయ అశయశింవేరసద క్సయయభుఱు నియిహించవసడు.
- క్సభక్రీధాద విక్సయభుఱకు అతీత్ణడు.
- దీళత్ఱకు అభఽత్భున ించియ్చిాన భుత్ణరడు.

ఒిం శషఽదీ నభః
క్ిభస్హమన్ కయవసణీత షయక్సరవణి శ్లబనమ్
మవెసయహో షఽదమిం చావెౌ శషఽత్యభిధీమతీ
అక్సయభు చీస్హనవసడిక్ి కూడా, ఇత్డిక్ి నేనే విధమైన మయఱు చీమగఱన అని ఆఱోచిించీ భనశగఱవసడు.
అనక్సరవణి అహ- క్ిిం అశయ బవివయత- క్ిిం కయవసణి- ఇత వుభ్ాఴింస్హ శ్లబన షఽదమత్ిమ్ శషఽత్ిమ్ –
అని వౄీ బటటుఱు విళరవించాయు. రవుణాభహ ళత్వఱః – అని రసభామణభునిండి వౄీ వి.వి. రసభానజన్
ఉదాషరవించాయు.
ధయమచకీభు యచయ్త్ – త్నకు కవసుఱు కయౌగవనుడు కుీింగవ, కఱస్హళచిానుడు ను ింగవనుత య్ే భనశ
„శషఽత్‟ క్సద. యుఱకు దఃఖభు కయౌగవనుడు కరవగవనుత య్ేదీ „శషఽత్‟. టాుభిషేకభునకు
స్హదధమైనుడ఼, ళనవసవెసనిక్ి కదయౌనుడ఼ కూడా స్ర
ర సభచిందరడు స్హాయచిత్ణ
ో డయ్ేయ ఉనానడు. క్సని
ఇత్యుఱ కవసుఱన త్న కవసుఱుగస త్ఱచాడు. ఈ ుణయనాభభున ధాయనిించినవసరవక్ి షఽదమభు
కఱమవయహత్భ్త్ణింద. ఒిం శషఽదీ నభః.
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మోహని అళతాయయింగస – దీళత్ఱకు అభఽత్భున ించి ఇచిాన నిజభుత్ణరడు శషఽత్.

462. భనోషయః
భనశన షరవించవసడు.

ఒిం భనోషరసమ నభః
„శషఽత్‟ అనగస అిందరవక్ు మయఱుచీమనించవసడు. అిందళఱన అిందరవ భనశఱన ఆకటటుక్ొనేవసడు
భనోషయుడు. నఱో నివసడు. దమనమనభుమఱవసడు. నళుి రసజిఱో డు మోభువసడు. శధాయశభుమ ై
జఱుోవసడు. గోజన భనోషయుడు.
ఏళిం విశయగ వెౌవేరసదత్ తీవసిం షఽదమ వేయకః
భనోషయ శవభాఖాయతో షయవసురసు శ్సశింతదామకః
ఇటటళింటి భించి భనశతో ఴత్ణరళుఱన కూడా ఆకటటుక్ొింటాడు. ఈ నాభభు అవసుక్ష్రీ భింత్రభు.
శ్సింతదామకభు. ఒిం భనోషరసమ నభః.
వౄీ వి.వి. రసభానజన్ ఇిందకు నభామళ్విర్ తయువైమోయ (7.2.6)నిండి ఉదాషరవించాయు – మమయల్ స్య్ద
ఎనన
ై భనమ్ కళయిందానే.
వౄీ చినమమానింద – భనశ దో చక్ొనేవసడు భనోషయుడు. వౄీనివసశని వెౌిందయయభు శకఱ
కళ్వయణదామకభు. ఐహకదఽషహు నిండి బకుోఱన త్న దళయదభునకు భయళించన. అింఫుజోదయ
దళయనుసదాయవిింద భత్ో మైన చిత్ో భు ఇత్యభుఱక్ేఱ వడఱున?
వౄీ శత్యదీవో వసస్హవా – వౄీదీళుని భనోషయత్ిభు ఆమన శఽషహుఱో భయఱ భయఱ రశపటభగుచననద.
ధయమచకీభు యచయ్త్ – శఖభ్యగసనయకుోఱ ైనవసరవ చిత్ో భున ఐహక్సనిందభువైునకు, మోక్ష్గసభుఱ
చిత్ో భున యభద వెత నుసనభువైునకు ఆకరవాించ బగవసనడు ఇయుళయగ భుఱకు భనోషయుడు.
అననభమయ క్ుయోన
రసభుడు ఱోక్సభిరసభుడు తిఱ
ైర ోకయ
ధాభుడు యణయింగ భీభుడు వసడీ
ళయుడు స్త్కు, పఱాధయుడు భషో గీు
ఴయుడు రసక్ష్శ శింషయుడు వసడీ
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స్హా యుడు శయిగుణాకయుడు క్రదిండ దీక్ష
గుయుడు స్ేళక వుబకయుడు వసడీ
ధీయుడు ఱోక్ైకవీయుడు శకఱా
ధాయుడు బళఫింధద఼యుడు వసడీ
వూయుడు ధయమవిచాయుడు యఘుళింఴ
వెసయుడు ఫరషమవెసక్సయుడు వసడీ
ఫఱుడు య్నినటా యవికుఱుడు భ్ావిించ, ని
యమఱుడు నిఴాఱుడవికఱుడు వసడీ
వఱస్హ వౄీ వేింకటాదర నిజనగయభుఱోన
త్ఱక్ొన ుణయనుసదత్ఱుడు వసడీ

463. జిత్క్రీధః
క్రభున జయ్ించినవసడు.

ఒిం జిత్క్రీధామ నభః
క్రీధభు, త్దత్య విక్సయ భ్ాళభుఱనినింటిని జయ్ించినవసడు. త్న ఇచాఛనవెసయమయ క్రభున
ధరవించవసడు. వౄీభదారభామణభు ఆయింబభుఱో వసయ్మక్ి „జిత్క్రీధడు‟ ఎళయు అని అడుగగస నాయదడు –
ఉచయభానోऽహ యువమ్ న ఉత్ో యమ్ రతదయతీ – త్నటో యువమైన భాటఱాడినా, తానభాత్రభు
యుఱకు యువమైన ఉత్ో యభూమనివసడు రసభుడీ జిత్క్రీధడు – అని చిన.
వౄీ రసధాకఽవు శ్సస్హో ర భూడువిధభుఱ ైన క్రభుఱన ేరొకనానయు (1) భనశఱో దాగవఉిండి, భాటఱు, చీత్ఱ
యూింఱో ఫమటకు రసనిద భనయ (2) కిండుో ఎయుక్ిక భుఖిం కటటళుఫారవతీ అద క్రభు
(3) యువభుఱ ైన భాటఱు, చీత్ఱు, కదయౌకఱతో వలళగకుకనద క్రీధభు.
బగళింత్ణడు క్రీధానిన రవత్యజిించఱేద. జయ్ించాడు. అనగస త్న ఇచాఛనవెసయభు క్రీధానిన ధరవవెో సడు.
వౄీనాయస్హింషృడు రవేోదని క్సచటక్ై హయణయకవృునిై వియుచకుడాడడు. క్రీధమ్ ఆవేరసయత్ తీళరమ్ – అని
వసయ్మక్ి వసరశ్సడు (3.24.33). ముదధ క్సిండభు(59.147) – వౄీరసభుడు షనభ బుజాఱై అధరోహించి
రసళణునితో ముదధ ిం చీశో ిండగస, రసళణుడు తీళరమైన ఫాణాఱతో షనభన నొహించాడు. యకో ిం వోడుత్ూ
మోదగచిటు ట ూఱతో నిిండినటట
ో నన ఆింజనేముని చ఼చి వౄీరసభుడు „క్రీధభా, ననానళహించ‟ అనానడు.
అఱా ఆమన క్రీధానిన జయ్ించిన జిత్క్రీధడు.
యక్ష్వెసిం దీళ వివయ్ే య్ేన క్రీధో వినిరవుత్ః
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శ జిత్క్రీధ అఖాయతో షయవసుయుః క్రీధనాఴకః
దీళత్ఱ వివమింఱో రసక్ష్శఱకుగఱ క్రీధానిన రవభారవానవసడు. ఈ నాభభు అవసుక్ష్రీ భింత్రభు.
క్రీధనాఴకభు. ఒిం జిత్క్రీధామ నభః.
అశయఱటో క్రీధింతో గసక, వేదధరోమదధ యణ క్రశమయ వసరవని శింషరవించిన బగళింత్ణడు జిత్క్రీధడు అని
వౄీ ఴింకయుఱు విళరవించాయు.
శింూయు శభత్ణఱనభుగఱ భనశ గఱవసడు గనక బగవసనడు క్సభక్రీధాద విక్సయభుఱకు అతీత్ణడని
వౄీ శత్యదీవో వసస్హవా విళరవించాయు. వౄీ శత్యదీవో వసస్హవా గొ శింశకఽత్ ిండిత్ణఱు భాత్రమయ క్సద.
ఆమురేిద జోయతశ్సశవెసోాఱఱో దటు . ఆమన ఇఱా విళరవించాయు. క్రీధభు అనేద శ్సరీరవక గీింథఱఱో ఏయడిన
క విక్సయభు. ఏవిధభుఱ ైన విక్సయభుఱు, ళయతాయశభుఱు ఱేని అచయత్ణడు శషఽత్, జిత్క్రీధడు.
వౄీ చినమమానింద – క్రీధమయ క్సద. క్సభ క్రీధ ఱోబ మోష భద భాత్వయయభుఱు ఱేఴభింత్య్నా ఱేనివసడు
గనక వౄీభవేవివణుళు శషఽత్, జిదక్రీధః.
మోహని అళతాయయింగస – జగనోమహనిని చ఼చిన అశయుఱు భామావిళవుఱ ై, దీళత్ఱటో త్భకునన
క్రీధభున విశమరవించిరవ.

464. వీయఫాషృః
గొ ఫాషృళుఱు గఱవసడు.

ఒిం వీయఫాషవే నభః
వౄీ బటటుఱు ఈ నాభభున క్ీయవెసగయభధనిం యింగస ఇఱా విళరవించాయు – దీళత్ఱు, దానళుఱు
అఱస్హనుత య్నుడు వౄీభవేవివణువే నుసఱకడయౌని చిఱకడిం క్ొనవెసగవించాడు. వౄీషరవ వేఱ చీత్ణఱు భనోషయింగస,
భవేదభత్ింగస భిందయగవరవని తరుత్ణనానయ్. ఆ చీత్ణఱు రక్సఴభానభుఱ ైన కింకణాఱతో, కడిమాఱతో,
బుజక్ుయో ుఱతో, ూఱభాఱఱతో వఱుగుచనానయ్.
వౄీ వి.వి. రసభానజన్ రవమతయుభృయ (5.7.4)నిండి ఉదాషరవించాయు.
వౄీ ఴింకయుఱ భ్ావయభు – ఴత్ణరళుఱన నిరవుించి వేదధయమభున నియౌహన బగవసనడు వీయఫాషృళు.
వౄీ రసధాకఽవు శ్సస్హో ర – వనకింజ వేమకుిండా, విరసభిం ఱేకుిండా విజఽింభిించీవసడు వీయుడు. బగళింత్ణని
నాఱుగు చీత్ణఱు వివిధాముధాఱతో, క్ేభాయు, రతచీయ్ శిత్ింత్రింగస, త్భ క్సయయభుఱు వెసధించన.
కనక ఆమన రతఫాషృళు వీయఱక్ష్ణభుఱు కయౌగవముిండున.
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ధయమచకీభు యచయ్త్ – ధయమభున క్సనుసడీవసడు వీయుడు. కనక ఇయవైచీత్ణఱునానగసని రసళణుడు
వీయఫాషృళు క్సద. ఎిందకింటే అవి క్సభానిక్ి శషకరవించీవి. భనభు భన ఴక్ిోని ధయమక్సరసయఱకు
వినియోగవించాఱని ఈ నాభశమయణభుదాిరస గీహించాయౌ.

465. విదాయణః
- చీయౌావేమువసడు. (ధయమభు త్హనవసరవని) ఖిండిించీవసడు. రసషృళున, హయణయకవృుని ఖిండిించినవసడు.
- బకుోఱ నుసభుఱన ఖిండిించవసడు. బమభున షరవించవసడు.
- విబజిించవసడు.
- హేత భృదఱ ైన దవసయముధభుఱచీ రసక్ష్శఱన చీఱుావసడు.
- ఆత్మకు, ఴరీరసనిక్ి ఉిండీ ఫింధానిన తిింర చీవసడు.

ఒిం విదాయణామ నభః
అభఽత్భున ించీ శభమింఱో రసషృళున ఖిండిించినవసడు, దీళత్ఱన క్సచినవసడు విదాయణుడు.
శభగీ ఉగీ బమ విదాయణామ – అననద బగళింత్ణని శమరవించీ భింత్రభు. శకఱ భీకయ బమాఱు వౄీదీళుని
శమయణభుళఱన టాించఱళుతాయ్.
ఫధాి గఱే మభబటా ఫషృత్యుమనో ః
కయాింత చాత్ర బళనుసఴ ఴతియ
ై ుయత్ిం భామ్
ఏక్సక్ినిం యళఴిం చక్ిత్ిం దమాళ్ో!
ఱక్ీమనఽస్హింష భభదీహ కరసళఱింఫమ్
ధయమచకీభు యచయ్త్ విళయణ – బళఫింధభుఱన ఖిండిించీవసడు. ఆత్మకు ఴరీయఫింధభునిండి విభుక్ిోని
కయౌగవించీవసడు విదాయణుడు.
వౄీ శత్యదీవో వసస్హవా – విబజిించీవసడు విదాయణుడు. స్ోర ుయువణఱన, రేయ్ింఫళలళన, ఉత్ో రసమణ
దక్ిణామనాఱన, ఽథవసయక్సఴభుఱన, అగవనవెతో భభుఱన వేయుచీస్ేవసడు. జనమ శభమభున త్యౌో
గయభభునిండి బిడడ న వేయుచీస్ేవసడు.
వౄీనాయస్హింషృడు హయణయకవృుని చీయౌాన విధభు –
చిించన్ షఽత్కభఱింఫు శ్లణిత్భు ళరవాించన్ ధరసభిండయౌన్
దిరించన్ గయకఴ నాడి క్సళలుఱు భ్ేదించన్ భవేళక్ష్భుిం
దరించన్ భాింశభు శ఼క్ష్మఖిండభుఱుగస దవసుశయున్ ళరచిా ద
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రవించన్ ఫేరళుఱు కింఠభాయౌకఱు గయౌించన్ నఖోదాభస్హయ్యై
ఒిం నమో వౄీఱక్ీమనాయస్హింవేమ
రవేోద ళయదామ నభః
హయణయకవృుని గుిండిన నయషరవ చీఱువెసోడు. నేఱనిిండా నత్ణ
ో యు చఱుోతాడు. కఠవనభుఱ ైన నరసఱన తిింుతాడు.
రొభుమన గుఱగొడతాడు. భాింవెసనిన చిననచినన భుకకఱుగస చీవెో సడు. ేరగుఱు వేరసఱుగస మడఱో వేశక్ొింటాడు.
కక ఆముధానిన కూడా రయోగవించకుిండా తొడఱై వేస్హక్ొని షరవ రసక్ష్శని చీఱుశోింటే, నయషరవగోలుళ గొడడ లళళఱ
ఉనానయ్. ఱోతిైన గుిండిన ఫరదదఱుక్ొటేుటుడు గుదద లళళఱ ననానయ్. నరసఱన తిరించీటుడు గటిు క్ొడళలళళఱ
ననానయ్. కడుుఱోని ేగ
ర ుఱన తిించీటుడు యింనుసఱఱా ఉనానయ్. ఇటాో ఏయ్ే నఱకు త్గవనటట
ో ఆమా
విచిత్రభుఱ ైన ఆముధాఱళఱ నొనుసయ్.
ఒిం నమో వౄీఱక్ీమనాయస్హింవేమ
రవేోద ళయదామ నభః
(భధిఱ నిత్యనుసరయధ నాశ్లోక్సఱు నయషరవ నఖశోతతో భృదఱ ై నయషరవ నఖశోతతోనే భుగువెసోయ్.)
వౄీనాయస్హింషృని గోలళన చ఼చి దీళతాభుఖాఱు వికస్హశో నానయ్. రసక్ష్శరసజు ఴరీరసనిన చీఱుశోనానమవి. అగవన
జాిఱఱకనన రక్సఴభానింగస ఉిండి, నయషరవక్ి భృొక్ేకవసయఱకు అబమదానిం చీశో నానయ్.
ఒిం నమో బగళతీ త్ణబయిం ుయువసమ భవేత్మనే
షయయ్ేऽదభత్ స్హింవేమ ఫరషమణయ యభాత్మనే
శయివేదాింత్ వేదాయమ క్సయణామ భవేత్మనే
శయిఱోక ఴయణాయమ వౄీనఽస్హింవేమ భింగలమ్
(వౄీ బిండాయు యితాఱరసళు యచన “ఒిం నమో వౄీ నాయస్హింవేమ”నిండి)

(1) వౄీ నయస్హింషన్ కఽవు భాచారవ ఆింగో యచనకు ఇద తిఱుగు అనవసదభు.
(2) బగళదీగ త్ శ్లోకభుఱ తాత్యయభు గీతారస్, గోయఖూర్ రచయణనిండి.

49ళ శ్లోకభు - 14 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరధాభ స్తో త్రభు - విళయణ

స్సానశ్వళళల లసాన ధక
ై సణాా ధక
ై కయాకఽత్ |
ళత్్రో ళత్్ఱో ళత్స్ యత్నగరోో ధధేఴాయః || (50)

466. స్సానః
నిదరింజేములసడు. భామామోశిత్ణఱన చేములసడు.

ఒిం స్సాధామ నభః
కటాక్ష బర
ర విఱాస్సథాై ః నవట శిష్సటన్ జధాననహ
యోऽస్ౌ శభా మోషమతి స్సానః రకీరో త్ః
బగలసనడు విథాయణుడై క ిందయు థానళుఱన ధాఴనిం చేళసడు. లసయు నశిింగస భుగలిన రసక్షశఱు
మోశిని కీగ
ీ ింటిచ఼ుణో శమోాశిత్ణఱ ై, విళవుఱ ై త్భకు అభఽత్ిం అిందడింఱేదధే వివమానిన
విశారించాయు. ఇథి శ్రీ బటటటఱ లసాఖ్ా.
స్సామతి నిథారమతి రలమకసఱే శయామ్ రకఽణావితి స్సానః – రలమకసఱింఱో రకఽతినింత్టినీ
నిదరఫుచులసడు. అని శ్రీ శత్ాథేలో లసవహవఠ విళరించాయు. బగళింత్ణడు భాత్రభు జాగయూకుడై ఉింటాడు. కసని
ఆమన నిథిస్
ర ో సడని ఇత్యుఱు భావిస్సోయు. ఎిందకింటే ఆమన యమేఴాయత్ాభు నిత్యు ఱ యుగజాఱయు. అఱా
ఆమన త్త్ాభు ణలిమనిలసయు నిథిరశో ననటేో ఱ కక. అని విళరశ఼
ో శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ గీత్నిండు
ఉథాషరించాయు.
ధాషిం రకసఴః శయాశా యోగభామా శభాళఽత్ః
భరఢో ऽమిం ధాభిజాధాతి ఱోకో భాభజభళామమ్ – గీత్ 7.25
50ళ ళలోకభు - 1 ళ నేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరధాభ స్తో త్రభు - విళయణ

ధా యోగభామమింద థాగమునన ధేన అిందరకూ గోచరింన. కనక అజాానఱు ననన
జనాయశిత్ణనిగస, ళసఴాత్ణనిగస, యమేఴాయునిగస ణలివహక నఱేయు.
ధయాచకీభు యచయత్ విళయణ – ఫుథిి, విజాానభు ళింటి వివమాఱఱో భనవణాఱు „మెఱకుళగస ఉధానయు‟
అని, అవి క యళడున జింత్ణళుఱు „నిదరనుత త్ణధానయ‟ అని చపళచున. అింటే భానళుఱుిండే ఆ
నుసరింగణింఱో జింత్ణళుఱు విషరించఱేళని విళరించళచున. అఱాగే „జాాని‟కూ శింఫిందిించిన స్సానింఱో
స్సభానాభానళుఱు నిథిరశో ఼ ఉననటేో . “ధారసమణ” భింత్రజిం ళఱో భాత్రమే అటిట భానళుఱు
జాగయూకుఱు కసగఱయు. మోషనుసఴఫదిఱ ై, చైత్నాశీనఱ ైనలసరని మేఱుక లినేథి ఈ ుణాధాభభు.

467. శాళఴః
- త్నకు ణాధే ళఴమెైనలసడు. లేరెళారకూ అదీనభుఱో ఉిండడు.
- శయాశాత్ింత్ణరడు. అింణా త్నకు ళఴమెైనలసడు.
- భరేభూ అళుశయభు ఱేనిలసడు.

ఒిం శాళళసమ నభః
శాకూయైశ్ష శనేో వణ ణేవణ వ్ైాయ విహాయలసన్
బళతి శాళఴస్త ్ऽనహ ధానాదీనత్ాథో భనః
రసక్షశఱన భామామోశిత్ణఱన చేవహ, నిదయఫుచిు, థేళత్ఱణో మదేచఛగస విషరించన. ఆమన
అనాఱకు అదీనడు కసడు గనక శాళవుడు – అని విళరశ఼
ో శ్రీ బటటటఱు మోశిని అళణాయయింగస లసాఖ్ా
క నస్సగించాయు.
బగలసనడు శఽఴహట వహాతి ఱమాథి కసయాభుఱు శింూయుభుగస త్న ఇచాఛనస్సయభు చేము శయాశాత్ింత్ణరడు
గనక శాళవుడు అని శ్రీ ఴింకయుఱ లసాఖ్ా.
ఆమనకు కసళఱవహనథేథీ ఱేద. అింణా ఆమనఱోధే ఉననథి.

468. లసాన
- క్షీయస్సగయ భధన శభమింఱో అిందరఱోన఼ లసానహించి ఴకూోని ఇచిునలసడు.
- అింత్టా విశో రించిముననలసడు. శ఼క్షామెై, అనింత్మెైనలసడు.

ఒిం లసానహధే నభః
థేళ యక్షో భింధరేవణ లసశకూ రబఽతివానహ
50ళ ళలోకభు - 2 ళ నేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరధాభ స్తో త్రభు - విళయణ

ఆనుసామధామ ఴకసోా చ లసాన స్స్థాాాశధాదస్ౌ
శ్రీ బటటటఱ లసాఖ్ాానిం క్షీయస్సగయభధనయింగస క నస్సగింథి. క్షీయస్సగయభధన శభమింఱో థేళత్ఱకు,
రసక్షశఱకే కసక లసశకూకూ కూడా ఴకూో శననగఱుోత్ణననథి. అుపడు శ్రీభహావివణుళు లసయిందరమిందన
లసానహించి, భిందయయాత్భునింద కూడా ణాధే లసానహించి, లసరకూ ఴకూోధొశగ, స్సగయభధధానికూ అళుశయమెైన
ఴకూోని రస్సథిించాడు. శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ ఇిందకు నభాాఱవార్ యచన (1.1.10)న ఉథాషరించాయు.
కసయా కసయణ యూభున అింత్టన లసానహించి, విశో రించి, విరసజిలిో నలసడగుటచేత్ యభాత్ణాడు
„లసాన‟మన బళాధాభభున బజనీముడు. (శ్రీ న్భారసజు రసజారసళు యచననిండు).
శ్రీ రసదాకఽవు ళసవహో ి ఴఽతినిండు చనహపన ఉథాషయణ – అళాకసోత్ త్ణ యః ుయుష్త లసాకః (భుిండకోనివత్ణ
ో
2.3.8) – లసానహోత్ాభు శ఼క్షాత్ాభున శ఼చిించచననదని శ్రీ చినామానింద విళరించాయు. శయాలసానహయైన
బగలసనడు శ఼క్షామెైనలసనికింటె శ఼క్షాత్భుడు. కనక ఆమన ఱేని చోటట ఱేద.
ధయాచకీభు యచయత్ విళయణ – శయాలసానహోత్ాభు అనింత్ గుణభున శ఼చిించన. ఏథైధా ఎకకడైధా
ఉననటెో లణే థానిఱో అకకడ థేళుడుధానడు. కనక ఆమన శయాలసానహ. అింత్భు, అళది ఱేనిలసడు. భన
ఫుథిి, ఇింథిమ
ర , జాానభుఱకునన రధఱనఫటిట అింత్ళయకే ఆమనన భనభు ణలివహక న రమత్నభు
స్సధాభు. ఈ ధాభదాానభుళఱన ఎింన్యుభాన్ అనింత్త్ాభున అనబవిించే థీక్షానబళభు భనకు
శభకూయుత్ణింథి.
శ్రీ శత్ాథేలో లసవహవఠ ఴఽత్ణఱనిండు ఱు ఉథాషయణఱు చనుసపయు –
మజురేాదభు – రీత్ా బరణాని రీత్ాఱోకసన్ రీత్ాశయాః రథళ
ి ల థిఴఴు
ఋగేాదభు – ఽష్తట థివి ఽష్తట అగనః ఽతిలసామ్ ఽష్తట విళవా ఒవదీరసవిలేఴ
అధయాణ లేదభు – యో అగనన యుథోర యో అ్వింత్యా ఒవదీరీాయుధ ఆవిలేఴ

469. ధక
ై సణాా
- అధేక యూభుఱఱో, అధేక ఆత్ాఱుగస విశో రించిముననలసడు.
- వివణుళు, కూయాభు, భిందయభు, మోశిని, లసశకూ – ఇఱా కేభాయు ఫషృయూభుఱఱో నననలసడు.

ఒిం ధక
ై సత్ాధే నభః
త్థాత్ధై య్రషా కనయా మోశిధాాదాళణాయకెః
ధైకసణేాతి వుీత్ శ్భాక్ భునారోు ఫషృయూదః

50ళ ళలోకభు - 3 ళ నేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరధాభ స్తో త్రభు - విళయణ

ఫరషా కూయా మోశిధాాథి అధేక అళణాయభుఱణో ఏకయూభుగస ఉననలసడు. ఈ ధాభభు శనుసోక్షరీ
భింత్రభు. స్ౌిందయానుసరనహో. ఒిం ధైకసత్ాధే నభః.

క్షీయస్సగయ భధనిం – 1820 కసఱు చిత్రిం. వికీనడ
 మ
ు ానిండు

క్షీయస్సగయభధనయింగస శ్రీ బటటటఱ లసాఖ్ా – కేభాయు శ్రీభహావివణుళు క్షీయస్సగయ భధధానికూ వివిధ
అళణారసఱు ధరించి ణోడపడుధాడు. శ్రీకూయాస్సాభుయై భింధయగరని నిలినుసడు. మోశినియై అభఽణానిన
ించాడు.
ఈ ధాభభునకు, 139ళ ధాభభు “చత్ణరసణాా”కు ఉనన నుత లికఱన శ్రీ రసదాకఽవు ళసవహోి నేరకకధానయు.
బగళింత్ణడు త్న శఽఴహటఱోని వివిధ యూభుఱథాారస భనకు శురశోధానడు.
ధయాచకీభు యచయత్ లసాఖ్ా – వివిధ భత్శోఱు బగళింత్ణని వివిధయూనుసఱన క ఱుశోధానయు. ధైకసత్ణాని
గుణమెయుగక వీయు త్భ త్భ థేళులళు లేయు లేయని త్ఱచి త్భఱో ణాభు కఱశిశో ధానయు.
శ్రీ శత్ాథేలో లసవహవఠ – “ఆత్ా” అనగస నిఱకడగస ఉిండేథి. త్లిో గస, త్ిండుగ
ర స, బిడడ గస, గుయుళుగస, శివణానిగస,
భాయాగస, బయో గస, భుత్ణరనిగస యభాత్ణాడు అిందరకీ అిందఫాటటఱోనధానడు. ఎిందకింటే ఆమన
శరసాింత్రసాభు. ఴఽత్ణఱఱోని న్కుక లసకాభుఱు ఇిందకు ఉథాషరించళచున.
త్థేళ అగన శో థాథిత్ా శో ద లసము శో ద చిందరభాః
త్థేళ వుకీమ్ త్ద్ ఫరహాా ణా ఆః శ రజాతిః – మజురేాదభు 32.1
త్ామ్ శి నః నహణా లసస్త త్ామ్ భాణా ఴత్కఽణో ఫబరవిధ – ఋగేాదభు 8.98.1
50ళ ళలోకభు - 4 ళ నేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరధాభ స్తో త్రభు - విళయణ

470. ధక
ై కయా కఽత్
అధేకభుఱ ైన కయాఱధొనరించలసడు.

ఒిం ధక
ై కయాకఽణే నభః
శ్రీ బటటటఱ విళయణ – క్షీయస్సగయ భధన శభమింఱో భింధయగరని నిఱుుట, అభఽత్భున ించట,
అిందయకున ఴకూోధొశగుటళింటి అధేక కసయాభుఱు చేవహనలసడు.

క్షీయస్సగయ భధనిం. ఏఱూయుళదద ఴనిలసయునేట ఆఱమిం గోుయిం శిఱపిం

శ్రీ ఴింకయుఱ లసాఖ్ా – శఽఴహట వహాతి ఱమాథి శకఱ కసయాభుఱన ణాధే చేములసడు.
శ్రీ రసదాకఽవు ళసవహో ి – శ఼యుాడు, చిందరడు, అగనళింటి వివిధ యూభుఱఱో జీళుఱకు అళుశయమెైన
కసయాభుఱన నియారో ించలసడు.
శ్రీ శత్ాథేలో లసవహవఠ – త్లిో , త్ిండు,ర గుయుళు, బిడడ , శివణాడు ళింటి వివిధ యూభుఱఱో ఆమా ధయాభుఱన
నియాశిించలసడు.
అనిన విధభుఱ ైన లసాఖ్ాఱన శభనామయుశ఼
ో ధయాచకీభు యచయత్ ఇచిున విళయణ – ఎకకడ ఏ ని
జరగధా అథి బగళింత్ణనిథాారస భాత్రమే జయుగుత్ణననదని గీశిించాలి. ఇిందకు చాఱా ఉథాషయణఱు
చపళచున. థేళుని శఽఴహటకసయాభుఱో భనభు నిభుత్ో భాత్ణరఱమేగసని చేవేలసయభు కసభు. కయో భాత్రభు
బగళింత్ణడే. క భాభుడు టెింకనిండు భాభుడుచటటట ళశోింథి కసని లేరకకటి రసద. కనక ఫషృవిధభుఱ ైన

50ళ ళలోకభు - 5 ళ నేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరధాభ స్తో త్రభు - విళయణ

శఽఴహట, త్థిత్య కసయాభుఱు బగళింత్ణనిథాారస భాత్రమే జయుగుచననవి. ఇవి గీశిించిన యడఱ
కయాపఱభుఱు భనఱనింటళు.

471. ళత్్యః
- శకఱ బరత్భుఱమింద ళవహించలసడు.
- శకఱ బరత్భుఱు ఆమనమింద ళవహించన.
- అనింత్మెైన కసఱశాయూుడు.
- గోళుఱకడకు ఱేగఱన తిరగ చేరునలసడు.

ఒిం ళత్్రసమ నభః
ుయుష్సయా స్సాధామ శరసాింత్యా శధాచుణాః
ధరసాణాా ళత్్యశ్స్స్యాత్ భునారోుऽభీవట థో భనః
ుయుష్సయిభుఱ భరసాదన కసనుసడడానికూ అిందరమింద నిళవహించే ధరసాత్ణాడు. ఈ ధాభభు శనుసోక్షరీ
భింత్రభు. కోరన కోరకఱు త్సయుణాయ. ఒిం ళత్్రసమ నభః
ళస్-అనగస నిళవహించట – అధే అయాభునిండు ఈ ధాభభున శ్రీ బటటటఱు లసాఖ్ాానిించాయు. ధయాభున
స్సానహించడానికూ, మోక్షభాయగ భున నడునహించడానికూ శ్రీభహావివణుళు అింత్రసాభుయై అిందరమింద
ళవహించిమునన ళత్్యుడు. ఇిందకు రభాణభుగస శ్రీ బటటటఱు ఉథాషరించిన భింత్రభు – శరసాింత్ళసురణే
ధరసాత్ాధే.
శ్రీ ఴింకయుఱ లసాఖ్ా – ళశతి అత్ర అఖిఱమ్ ఇతి ళత్్యః – అింత్ము ఆమనఱో ళవహించన గనక శ్రీషర
ళత్్యుడు. అనినింటికూని ఆలసశభు.
న్ైరెిండు లసాఖ్ాఱకున ళరో ించే న్కుక వుీతిరభాణభుఱన శ్రీ శత్ాథేలో లసవహవఠ నేరకకధానయు –
త్ాయ రసతిర ళళసింవహ శానహష్సాభవహ జాగఽః – అధయాణ లేదభు 19.47.9
ఈళసలసశాభుదమ్ శయామ్ మతికించిత్ జగణాామ్ జగత్ – ఈళసలసస్త ానివత్ణ
ో .
శింళత్్రోऽవహ రళత్్రోऽవథా ళత్్రోऽవథా ళత్్రోऽవ – మజురేాదభు 27.45
ళత్్యభు - అనగస క శింళత్్యకసఱభు. కసఱాకసఴ శాయూుడైన బగళింత్ణనిఱో అిందయూ ఉధానయు. ఇథి
కూడా న్ై అయాభుధే రోక్షభుగస ణఱుున.

50ళ ళలోకభు - 6 ళ నేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరధాభ స్తో త్రభు - విళయణ

శ్రీ చినామానింద – (శ్రీకఽష్సుళణాయ యింగస) ళణా్న్ రసతి ఇతి ళత్్యః – గోఫాఱకుఱనిండు ళత్్భుఱు
(ఆళుద఼డఱు) ఴత్ఽళుఱచే త్సవహక ని నుత ఫడునవి. లసటిని భయఱ బగలసనడు గోనుసఱకుఱకు అపగించిధాడు.
కనక ఆమన ళత్్యుడు.

472. ళత్్ఱః
నేరభభరరో . లసత్్ఱా శాయూుడు.

ఒిం ళత్్ఱామ నభః
„ళత్్‟అనగస ద఼డ – నేరభన శ఼చిించనథి. (ళత్్ అింళసభాామ్ కసభఫఱే – నుసణిని). శ్రీభధానరసమణుడు
లసత్్ఱాబరత్ణడు.
శయాస్సాింత్రనళశధే శేత్ణ స్స్ా దాత్్ఱ శాఽత్ః
ళణే్థో ధోరళ మణో ళత్్ఱఴశయణాగణే
అిందరమింద గఱ లసత్్ఱాభుళఱో ధే లసరమిందింటాడు. ుటిటన ఱేగన్ై ఆళుకు ఎింత్ నేరభ ఉింటటింథో
ఴయణాగత్ణనిన్ై యమేఴాయునికూ అింత్ నేరభ ఉింటటింథి. ళత్్యుడై ఆ బకో ళత్్ఱుడు ళవహించటకు కసయణభు
ఆమనకు బకుోఱటో , ఴయణాగత్ణఱటో గఱ లసత్్ఱామేనని శ్రీ బటటటఱు విళరించాయు.
విథిత్ శ్ శి ధయాజా ః ఴయణాగత్ళత్్ఱః (శిందయకసిండభు 21.20) – ఒ రసళణా! శ్రీరసభచిందరడు ధయాజుా నిగస,
ఴయణాగత్ ళత్్ఱునిగస భుకూకలి లసవహకెకూకధాడు. నీళు ఫరతికూముిండదఱచినచో ఆమనణో మెైతిర ధరుటయే
క్షేభభు. ఴయణుగోరనలసరని అనగీశిించనటిట ఆ స్సాభుని నీళు రశననని చేవహక నభు. నీళు
జిణేింథిమ
ర ుడలై, నియాఱ భనశ్ణో ననన ఆమనకు అపగించభు – అని వత్భాత్లిో రసళణునకు
శిత్ళు చనహపనథి.
ధయాచకీభు యచయత్ – ళత్్ఱుడు గనకధే శ్రీరసభుడు గుషృని భుత్ణరడైధాడు. ణాధే శామభుగస
షనభింత్ణని గుిండఱో లఱవహధాడు. ఴయణాగత్ణఱ ైన శగీళ
ీ ుని, విభీవణుని ఫరర చిధాడు.

473. ళత్స్
- న్కుక ద఼డఱు కలిగన గోనుసఱుడు.
- నిత్ాభు త్నచేత్ నుత ఴహింఫడే ఆత్ాళయగ భుఱన ద఼డఱుగస గఱలసడు.

ఒిం ళతి్ధే నభః
నిత్ా నుత ష్సాత్ా గుణళత్ బరమశో వద శ్థా
ళత్స్ స్సాథిి విళేఴేణ వడరోు గోథో భనః
50ళ ళలోకభు - 7 ళ నేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరధాభ స్తో త్రభు - విళయణ

ఆత్ాగుణాఱణో అఱరసరే ఆత్ాఱన – గోళు త్న ద఼డఱన కసనుసడునటట
ో , గోనుసఱుడు గోళుఱన కసచనటట
ో –
ఎుపడ఼ నుత ఴహించేలసడు. అటటళింటిలసరే అదికభుగస కఱలసడు. ఈ ధాభభు వడక్షరీ భింత్రభు.
యక్షణనిశోింథి. ఒిం ళతి్ధే నభః
శ్రీ శత్ాథేలో లసవహవఠ – బగలసనని యక్షణాయత్ాభు ఎఱో డఱ భనకు రశుటభగుచననథి. బిడడ జనిాింగధే
త్లిో శో నాభుళాగఱగడిం ఇిందక క ఉథాషయణ.

474. యత్నగయోః
- విళేవభుఱ ైన ధనశిందఱు గఱలసడు. కోరనింత్ ధనభున రస్సథిించలసడు.
- యత్నరసశఱు త్నమింద కలిగముననలసడు. స్సగయుడు.
- బకుోఱన త్న కడుుఱో న్టట టక ని యత్నభుఱనళఱ కసనుసడుక నలసడు.

ఒిం యత్నగరసోమ నభః
ధధామథో ోా మదారసభిం రథేమ ధనళత్ో వత్ః
యత్నగయో శ్భాఖ్ాాణో షాష్సటరోు ధనథో భనః
ధనభు, ఐఴాయాభు కోర త్నన వేవిించేలసరకూ కోరనింత్ ధనభున ఈమగఱలసడు. ఈ ధాభానిన
భింత్రింగస జిం చేవో ే అష్సటక్షర. ధననుసరనహో. ఒిం యత్నగరసోమ నభః
శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ ఉథాషరించినథి – లైత్ో భా నిదిమామ్ భధశ఼దధాధై (నభాాఱవార్ 6.7.11) –
బగలసనడు థాచక నన నిదిళింటిలసడు. అళుశయభునకు ఆదక న ఆథాబింధళుడు.
గీత్(10.24)మింద చపఫడున - శయస్సభవహా స్సగయః – శయశ్ఱఱో ధేన స్సగయభున – అనన ళచనభు
ఆదాయభుగస శ్రీ ఴింకయుఱ లసాఖ్ాానభు స్సగనథి. స్సయభున యణానకయభు, యత్నగయో అననటేో బగళింత్ణడు
కూడ యత్నగయుోడు. శకఱ నిధఱు ఆమనమింథే ఉననవి. కనకధే ఆమన క ిండఱింత్ ళయభుఱు కూన్డు
కోధేటిరసమడు. ఆననఱకు అబమభమ, అరసాయుిఱకు ఐఴాయాభు, ఴయణాగత్ణఱకు యక్షణ, రననఱకు
మోక్షభు రస్సథిించ కఱపత్యుళు కసభదేనళు. నిదానభు.
ఈ భాళభున శ్రీ రసదాకఽవు ళసవహోి భరింత్ నుొ డుగించాయు. ధాగునుసభు డగఱోని యత్నభు, లదయుకణుుఱో
ఏయపడు యత్నభు కూడ బగళింత్ణనిఱో శింబవిించన. భరకక భాళభుఱో, బగలసనడు త్న బకుోఱన
యత్నభుఱళఱ కసనుసడుచిండున. మోక్షథభులైు నడుుచిండున. రసజశ, ణాభశ రఱోబభుఱకు
ఱోనకసకుిండ శ్రీభధానరసమణుని దాానిించినయడఱ శత్ాభాయగ భున చరించ భాగాభు ఱభిించన.

50ళ ళలోకభు - 8 ళ నేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరధాభ స్తో త్రభు - విళయణ

శ్రీ శణేాలో లసవహవఠ – యమ్ - కీడ
ీ ామామ్ - కీడ
ీ ుించట – అనన దాత్ణళునిండు, యత్నభు అనగస
ఆనిందభునిచేుథి అింణా యత్నమే. ఆనిందభు ఏథైధా శచిుథానింద యభాత్ణాడైన శ్రీభహావివణుళు
కటాక్షభుళఱన కఱుగళఱవహనథే గనక శ్రీషరయే యత్నగయుోడు. ఇిందకు శ్రీ లసవహవఠ వుీతినిండు న్కుక
ఆదాయభుఱన ఉథాషరించాయు.
శియణాగయోః శభళయో ణాగేీ బరత్శా జాత్ః తిరేకసవహత్
అరసుభు శత్ా శళిం యత్నదాభభి నహమ
ర మ్ భతిమ్
శియణాాక్షః శవిణాథేళ ఆగసత్ దధత్ యణాన థావుఴేలసరసాణి

475. ధధేఴాయః
ధనభునకు అదిధాధడు. శకఱ ైఴాయాభఱకు రబుళు. శ్రీఱక్షీాళఱో బుడు. ధనభున రస్సథిించలసడు.

ఒిం ధధేఴారసమ నభః
ఏకేన చకీభరేణ కరేణ ఴింఖ్
భధేాన వహింధత్నమా భళఱింఫా తివఠ న్
లసమేత్రేణ ళయథాబమ దాచిషనమ్
ఱక్షీానఽవహింష! భభథేశి కరసళఱింఫమ్
ఱక్షీా భశీ త్దనయూ నిజానభాళ
నీఱవథి థిళా భశిఴకయ ఱో లసధామ్
ఆయుణా శింకీభణత్ః కూఱస్సిందర రసగన
శ్రీ లేింకటేఴ చయణౌ ఴయణిం రథేా

ధధాధామ్ ఈఴాయః ధధేఴాయః – శకఱ ధనభుఱకున రబుళు ధధేఴాయుడు – అని శ్రీ ఴింకయుఱు
లసాఖ్ాానిించాయు. ఇింత్కుభుింద ధాభమెైన „యత్నగయోః‟ అనగస యత్నభుఱకు నిఱమమెైన స్సగయభని
శ్రీ ఴింకయుఱు లసాఖ్ాానిించిన వివమభున గభనిించనగున
శ్రీ బటటటఱు „యత్నగయోః‟ అనగస శకఱ నిధఱు, శిందఱకు నిఱమభు – అని భరింత్ విశో ఽణాయాభుఱో
లసాఖ్ాానిించాయు. కనక శ్రీ బటటటఱు రశో త్ ధాభభు „ధధేఴాయః‟ అనగస – శిందఱు కోయుక నన బకుోఱకు
దారసలభుగస శిందఱొశగులసడు – అని లసాఖ్ాానిించాయు. ఇిందకు ఉణాథి శ఼త్రభు 738 ఆదాయభుగస
త్సవహక నళచున. అళలనత్ో య ఆశకయాణి ళయత్ చ – త్ాయగస శపఱత్న రస్సథిించగఱలసడు. ఇకకడ
“త్ాయగస” అనన దభున ధొకూకచనుసపయు. భృొకుకకుననింత్ధే, అబారిించినింత్ధే కోరకఱు త్సయుులసడు అధే
అయాభుఱో. ఒిం ధధేఴారసమ నభః.
50ళ ళలోకభు - 9 ళ నేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరధాభ స్తో త్రభు - విళయణ

శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ నభాాఱవార్ (3.9.7) యచనన ఉథాషరించాయు. ళేయుమ్ క డై ుగళ్ ఎఱో ల ఇఱాధ.ై
బగళింత్ణడు కకస్సరగస శిందఱు ఇచేు వివమింగురించి శ్రీ అనింత్కఽవు ళసవహోి కుచేఱుని కథన
ఉథాషరించాయు.
శ్రీ రసదాకఽవు ళసవహో ి ఈ ధాభభునకు భరకకవిధింగస అయాభు చనుసపయు. బగళింత్ణని విబరత్ణఱఱో కుఫేయుడు
కయు. విణేో ళల మక్షరసక్షస్సమ్ (గీత్ 10.23). విణేోవుడనగస కుఫేయుడు. కనక ఆమన ధధేవుడు.
శ్రీ చినామానింద – ఇకకడ „శిందఱు‟ అనగస శింణోవభు కూయుునళనినమున అని భావిించళఱ న.
శ్రీఱక్షీాతియైన శ్రీభహావివణుళు శకఱ ధనభుఱకున ధాధడు. అనినింటికింటె ఉత్ో భ ధనమెైన
మోక్షభునకు కూడ ఆమధే ధాధడు. రననఱకు శత్ాయమే ధనభుధొశగు శ్రీభధానరసమణుడే
ధధేఴాయుడు.

(1) శ్రీ నయవహింషన్ కఽవు భాచార ఆింగో యచనకు ఇథి ణఱుగు అనలసదభు.
(2) బగళథీగ త్ ళలోకభుఱ ణాత్పయాభు గీణాన్రస్, గోయఖ్ూర్ రచయణనిండు.

50ళ ళలోకభు - 10 ళ నేజీ

