శ్రీ విష్ణ
ు సహసర నామ స్తో త్రము
వివరణ

శ్రీ నరసింహన్ కృష్ు మాచారి ఆింగ్ల రచనకు
తెలుగ్ు అనువదిం – కజ సుధాకర బాబు
7వ భాగ్ము
Sri Vishnu Sahasra Nama Stotram
Annotated commentary by : Sri Narasimhan Krishnamachari
Telugu Translation by : Kaja Sudhakara Babu
Volume-7

శ్రీ విష్ణ
ు సహసరనామ స్తో త్రము వివరణ
శ్రీ నరసింహన్ కృష్ు మాచారి ఆింగ్ల రచనకు
తెలుగ్ు అనువదిం – కజ సుధాకర బాబు

Sri Vishnu Sahasra Nama Stotram
Annotated commentary by : Sri Narasimhan Krishnamachari
Telugu Translation by : Kaja Sudhakara Babu

This work is published under
Creative Commons Non-Commercial License
The above license applies only to my translation, which is done with permission from
the original author, Sri N. Krishnamachari.
Excerpts from other works reproduced in this work are not covered in the above
license. Main examples of such reproductions are
(a) Telugu Translation of Bhagavdgitha Slokas, which are taken from the
publication of Gita Press, Gorakhpur
(b) Excerpts from book of Sri Pemmaraju Rajarao (Especially translation of Purva
Peethika)
(c) Excerpts from the book of Dr. Krovi Partha Saradhi
(d) Excerpts from other works which are mentioned in appropriate places.
All Photographs and pictures are by me (Kaja Sudhakara Babu) or taken from free
sources such as Wikipedia.
Cover Photo:
Sculpture at Dwaraka Thirumala, West Godavari District, Andhra Pradesh.

శ్రీ విశణ
ు షసషరనామ స్తో త్రము - విఴరణ

ష఼ధనాా ఖండరవురహారుణో ద్రవిణరద్ః |
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572. ష఼ధనాా
ష఼ళలభనమైన ధన఼ష఼ున఼ ధరంచినలహడు.

ఓం ష఼ధనానే నమః
ష఼ - చకకతు, మంగళకరమైన ధన఼ష఼ున఼ ధరంచినలహడు ఄతు ఇ నామమునకు ఄరథము. ఇ నామ
విఴరణలో లహయఖయయనకరో లు వివిధ ఄన఼భఴములన఼ రషో ఼తించారు.
శ్రీ భట్టులు – క్షీరస్హగర మధనానంత్రం ఈద్భవించిన ఄమాత్ం గురంచి దేఴదానఴుల మధయ భీకరమైన తృత రు
జరగ్వంది. ఄుడు శ్రీమహావిశణుఴు ధన఼ష఼ున఼ ధరంచి ఄష఼రషంహారం కహవించాడు. ష఼ళలభనం ధన఼ః
యషయ షః ష఼ధనాా.
శ్రీ వంకరులు – ళలభనమ్ ఆందియ
ర యదిమయం ళహర్గ ధన఼ః ఄషయ ఄవో ఆతి ష఼ధనాా. శ్రీమహావిశణుఴు
చేతిలోన఼నన ళహర్గము ఄనే ధన఼ష఼ు షకల ందిరయములై అయనకునన ఄధిత్యమునకు షంకైత్ము.
ఆంద఼్కు శ్రీ రహధాకాశు ళహవోగ్వ
ి హరు విశణుురహణము (1.22.69)న఼ండి ఈదాసరంచారు –
భూతాదిం ఆందిరయయదిం చ దిాధా ఄసంకహరం ఇవారః
భిభరో వంఖరూేణ ళహర్ర
గ ూేణ చ వథత్మ్.
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ఇ ళలోకం చెన షంద్రభం – వివాంలో షకలములూ భగఴంత్ణతు అయుధములు ల దా ఄంగ్వహలై
అధారడి ఈనానయ. షకల ందియ
ర ములు,ఄసంకహరము భగలహన఼తుచేత్ ళహర్గము ఄనే ధన఼ష఼ు రూంలో
ఄధీనమై ఈనానయ.
శ్రీమదారమయయణము – యుద్ధ కహండము – రహఴణఴధ
(శ్రీమయన్ శ్రీమతిో రుమల ురశెళళ లేంకట్ కోనతృహచారుయలు రచించిన “ష఼ంద్రకహండము”న఼ండి.)
మయత్యౌ లుకులచేత్ షమరంజైయబడిన రహముడు బరసమచేత్ ఆఴాబడిన, యుద్ధ ములో తిరుగుల తు గ్వొ
బాణమున఼ ూరాము భగఴంత్ణడెైన ఄగష఼ోాడు త్నకిచెెనో ఄట్టు, బుషలు కొట్టుచ఼నన షరముఴల రకహింంచ఼చ఼నన
బాణమున఼ తీవన఼. అ బాణము రెకకలంద఼్ లహయుఴు, ముయౌకియంద఼్ ఄగ్వన షఽరుయలు, బరుఴునంద఼్ మేరు మంద్ర
రాత్ములు ఄధిష్ు హన దేఴత్లుగ్వహ ఈంద఼్రు. దాతు వరీరము బరసమమయము. ఄది ధఽమముతో కూడిన
రళయకహలయగ్వనఴల రజాయౌంచ఼చ఼ండెన఼.
మహాబలళహయౌయైన రహముడు అ బాణమున఼ లేదో కో రకహరము ఄభిమంతిరంచి ధన఼ష఼ుై షంధించెన఼. ఄుడు
షరాభూత్ములు భయడినవి. భూభు కంంచెన఼. రహముడు ధన఼ష఼ున఼ బాగుగ్వహ లయగ్వ స్హఴధానచిత్ణ
ో డెై అ
బాణమున఼ రహఴణుతుై రయోగ్వంచెన఼. ఴజరరయుధముఴల ఎదిరం వకయముగ్వహతు అ బాణము రహఴణుతు
సాద్యమున఼ బరద్ాలుకొట్టున఼. రహఴణుతు తృహరణములన఼ సరంచి రకో ముచేత్ ూయబడినదెై భూభులో రలేింంచెన఼.
ద్ చడీచుడు ల కుండా తిరగ్వ రహముతు ఄముమలతృొ దిలో తిరగ్వ రలేింంచెన఼. రహఴణుడు తృహరణములన఼ విడిచి
రధమున఼ండి నేలై కూల న఼. ... ......
లహనరులు రహముతు విజయమున఼, రహఴణుతు ఴధన఼ గూరె చెుకొన఼చ఼ గ్వొగ్వహ సరషధాానములు చేవర. దేఴ
ద఼్ంద఼్భి మధ఼రముగ్వహ మ్రోగ్వెన఼. ష఼గంధ భరత్మైన లహయుఴు ష఼ఖకరముగ్వహ వీచెన఼. రహముతు రధముై
ుశఴరషము డెన఼. దేఴత్లు, చారణులు ‘బాగు బాగు’ ఄతు ళరశ
ీ ఠ లహకయములు యౌకిర. రహముడు ఆలయ ష఼గ్వీీలహంగద్
విభీశణుల కోరక తీరెెన఼. దేఴత్లు మనఃళహంతితు తృొ ందిర. దికుకలు రషననములయయన఼.
త్త్ష఼ో ష఼గ్వీీఴ విభీశణాంగదాః
ష఼సాదిాళరష్హః షస లక్ష్మణాషో దా
షమేత్య సాష్హు విజయేన రహఘఴం
రణేऽభిరహమం విధినాభయ ూజయన్
మమట్ ష఼గ్వీీఴ విభీశణ ఄంగద఼్లు, లక్ష్మణుడు, ఆత్ర భుత్ణరలు యుద్ధ ములో రహముతు విజయముచేత్ షంతోఴంచి,
ఄత్తుతు షభూంచి, మనోసరుడెైన అ రహముతు యధావిధిగ్వహ ూజంచిర.
ష త్ణ తుసత్ రుః వథ ర రతిజఞ ః
షాజన బలయభిఴాతో రణే రరహజ
రఘుకుల నా నంద్నో మసౌజర
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వో ద్
ై భి షంఴాతో యధేనాఃర
ి వగణర
రఘుఴంవ రహజులకు అనంద్కరుడెైన అ రహముడు వత్ణరఴున఼ చం, రతిజఞ తులుుకొతు, యుద్ధ రంగములో త్న
భుతారద఼్లతోన఼, వైనయముతోన఼ కూడినలహడెై, దేఴతాగణములతో కూడిన ఆంద఼్రతుఴల రకహింంచెన఼.

573. ఖణడ రవుః
- ఖండిత్మైన (ముకకల ైన) రవుఴు (గండరగ్వొడడ యౌ) కలలహడు.
- వత్ణరఴులన఼ ఖండించెడి రవుఴు కలలహడు. రవురహముడు.

ఄఖణడ రవుః
- ఎద఼్రుల తు రవుఴున఼ ధరంచినలహడు. రవురహముడు.

ఓం ఖండరవులే నమః
ఓం ఄఖండరవులే నమః
తీఴర కోతృహత్రవులహ రౌద్ర షరహాన఼ఖండనాత్
ఆత్ణయకో ః ఖండరవుః నలహరుళలోక వినావకః
రుద఼్రతుతో యుద్ధ ం జరగ్వనుడు భుకికయౌ కోంతో ఄత్తు గండరగ్వొడడ యౌతు ఖండించినలహడు. ఇ నామము
నలహక్ష్రీమంత్రము. షకల ద఼్ఃఖహారణి. ఓం ఖండరవులే నమః.
ఖన఼ - భేద్న - ఄఴధారణ (ఖది - భేద్నే - ముకకలు చేయుట్); రమ్ వాణతి ఆతి రవుః వత్రమ్
ఖండరవుః - విరగ్వన గ్వొడడ యౌ కలలహడు (శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ).
మరొక విధంగ్వహ (శ్రీ కాశు ద్త్ో భరదాాజ) – ఖండయతి వత్ర
ర తుతి ఖండః, ఖండః రవుః యషయ ఆతి
ఖండరవుః – వత్ణరఴులన఼ ింక్షించ఼ గ్వొడడ యౌ కలలహడు ఖండరవుఴు.
ఇ నామ విఴరణలో శ్రీ భట్టులు విశణుఴునకు, రుద఼్రనకు జరగ్వన యుదాధతున గురంచిన ళలోకహతున
రస్ో హవించారు. ఆకకడ భగలహన఼తు రవుఴు ఖండింబడినది గన఼క అయన ‘ఖండరవుఴు’ ఄయనాడు.
ఄథ రుద్ర విఘయతారధం ఆఴకహమ్ నర ఈద్ధ రన్
మంతెవ
ైి ె షముయయోజరష఼ స్త భఴత్ రవురమహాన్
క్షిత్వె షసస్హ రుదేర ఖండనమ్ తృహరలహన్ షో థా
త్తోऽసమ్ ఖండరవుః త్త్ః రవుఖండనాత్.
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ఄుడు రుద఼్రతు ద్ండించడాతుకి నరుడు ఒక గడిడరకన఼ తీవకొతు మంతిరంచగ్వహ ఄది గ్వొ రవుఴు
ఄయయంది. అ రవుఴు రుద఼్రతులైు బలంగ్వహ లేయబడింది కహతు ఄది విరగ్వతృత యంది. ఄలయ
జరగ్వనట్టన఼ండి నేన఼ ‘ఖండరవుఴు’ ఄనే నామంతో లుఴబడాడన఼.
శ్రీ వంకరులు ఇ నామమున఼ రవురహమయఴతారరముగ్వహ లహయఖయయతుంచారు. జమద్గ్వన కుమయరుడెైన
రవురహముడు గ్వొ రవుఴున఼ ధరంచి వత్ణరఴులన఼ ఖండించాడు. శ్రీ వంకరుల ‘ఄ-ఖండ-రవుః’ ఄతు
కూడా ఇ నామయతున చెఴచ఼ెననానరు. ఎద఼్రుల తు రవుఴు కయౌగ్వనలహడు ఄఖండరవుఴు.

574. దారుణః
- బాసయ, ఄంత్ః వత్ణరఴులన఼ చీయౌెలేయులహడు (దారణాత్ దారుణః)
- ధరమవిరుద్ధ ముగ్వహ నడచ఼లహరతు కఠనముగ్వహ ింక్షించ఼లహడు (దారుణతాాత్ దారుణః)

ఓం దారుణాయ నమః
శ్రీ భట్టుల లహయఖయ – బాహాయభయంత్రహర దారణాత్ దారుణః. బాసయ వత్ణరఴులన఼, ఄంత్ఃవత్ణరఴులన఼
షంూరుముగ్వహ నావనము చేయులహడు.
శ్రీ వంకరుల లహయఖయ – షనామరా విరోధినామ్ దారుణతాాత్ దారుణః. ద఼్శు మయరా ములో నడచ఼లహరతు
కఠనముగ్వహ ింక్షించ఼లహడు. ఆలయ ింక్షిచడం కూడా లహరతు తృహవిముకుోలన఼ చేవ కహతృహడడాతుకై ఄతు శ్రీ
చినమయయనంద్ విఴరంచారు.
త్రులహతి 10 నామములన఼ లహయషభగలహన఼తు రంగ్వహ విఴరంచారు.

575. ద్రవిణరద్ః
ధనమున఼ రస్హదించ఼లహడు.

ఓం ద్రవిణరదాయ నమః
ళహషో ంి త్ద్రథం ద్రవిణం రద్దాతి జనాయ యః
లహయస్త భూతాా సరస్హుక్షాత్ ద్రవిణరద్ ఈచయతే.
స్హక్షాత్ణ
ో శ్రీమనానరహయణుడే లహయష఼తుగ్వహ ఄఴత్రంచి జన఼లంద్రకీ ళహస్హోరలు ఄనే ధనాతున ఆచిె
ద్రవిణరద఼్డు ఄనబడాడడు.
శ్రీ భట్టులు త్మ లహయఖయయనంలో ళహషో ిధనం గురంచి చెతృహరు. లహయష఼తు ధాయనళలోకం –
ఴసనయై లహమసవేో న షరాళహస్హోరరథ షంచయమ్
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ద్క్షిణేన చ ళహస్హోరరహథన్ అదివంవె యథావథతాన్
షకల ళహషో ి ఄరహథలన఼ ఎడమచేతితో ధరంచి, కుడిచేతితో లహట్ట ఄరహథలన఼ లహయఖయయతుషఽ
ో ఈండే లహయషమసరషకి
నమస్హకరము (కుడిచేత్ ఈదేవముద్ర ధరంచియుననలహడు).
లహయస్హయ విశణ
ు రూతృహయ లహయషరూతృహయ విశు లే
నమ్ర లై బరసమతుధయే లహవష్ఠ హయ నమ్రనమః
లహయష఼డు స్హక్షాత్ర
ో శ్రీమహావిశణుఴు షారూము. ఄలయ లహయష఼తు రూంలో ఈనన విశణుఴుకు,
బరసమజరఞనమునకు తుధియైన ఴవశఠ ణతు ముతుమన఼మడెైన లహయష఼నకు నమస్హకరము.
శ్రీ వంకరుల లహయఖయయనములో ‘ద్రవిణము’ ఄనగ్వహ ‘ధనము, షంద్’ ఄనే స్హధారణ ఄరథము ఈననది. ద్రవిణం
లహంచుత్ం భకైోభయః రద్దాతి. భకుోలు కోరన షంద్న఼ రస్హదించ఼లహడు ద్రవిణరద఼్డు. ‘ద్రవిణము’ ఄనన
ద్ము ‘ద్రఴము’ ఄనగ్వహ కహఴలవనుడు ఈయోగ్వంచద్గ్వనది, తులకడ ల తుది ఄనన భాలహలన఼
శ్రీ రహధాకాశు ళహవో ,ి శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ విఴరంచారు.
ద్ధాతి రత్నమ్ ద్రవిణమ్ చ దావుఴే ఄగ్వైన షఖైయ మయఋష్హమ్ ఴయమ్ త్ఴ – ఋగ్వైాద్ము 1.94.1.4.
యతాకమయవేో జుసృమయషో నోన ఄష఼ోఴయం స్హయమ త్యోరయణణామ్ – యజురైాద్ము 40.16.
ధరమచకీము రచయత్ – ేరయోధనము, ళరయో
ీ
ధనము ఄతు రెండు విధములు. ేరయోధనము స్ౌఖయమున఼
రతితు కయౌగ్వంచ఼న఼ కహతు కహలకీమమున కశు ముల కయౌగ్వంచ఼న఼ (డబుు, కుట్టంబము, ఄధికహరము ఴంట్టవి).
ళరయో
ీ
ధనము బంధములన఼ తొలగ్వంచి మ్రక్ష్మునకు అరా మున఼ ష఼గమము చేయున఼. నచికైత్ణడు
ేరయోధనము ఴలద్తు, యముతున఼ండి ళరయో
ీ
ధనమున఼ గీశంచెన఼.

576. దివిషాక్
దిఴషాక్
- అకహవమున఼ షాింంచినలహడు.
- రహవిద్యదాారహ షరామున఼ షాింంచ఼లహడు.
- వివాము మయత్రమే గ్వహక వివామున఼ ఄధిగభుంచిన వరీరము కలలహడు.
- లహమనాఴతారమున ఄడుగుతో అకహవమున఼ షాింంచినలహడు.
- అకహవమునంట్ే వివారూమున఼ ఄరుున఼నకు చఽనలహడు.
- షఽరహయది ఖగ్వోళములకు ఄంత్రహయభు.

ఓం దివిషాళర నమః
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ఓం దిఴషాళర నమః
(1) శ్రీ భట్టుల విఴరణ – రయయ విద్యయయ యషువం షావతీతి రై దే దివిషాక్ స్త చయతే తుత్యం.
రవిదాయజరఞనముఴలన రమత్త్ామున఼ రమద్మున఼ షాింంచ఼లహడు.
(2) శ్రీ రహధాకాశు ళహవో ి – ఛాందో గ్వోయతుశత్ణ
ో (1.12.6)లో „తిరతృహద్స్హయమాత్మ్‟ ఄతు ఈననది. భగలహన఼తు
వరీరములో నాలుగఴ భాగము వివారూమైయుననద్తుయు, త్కికన వరీరము వివామునకు లలుల
విషో రంచియుననద్తుయు వాతిలహకయము.
(3) శ్రీ కాశు ద్త్ో భరదాాజ – (దిఴషాక్) లహమనాఴతారమున త్న ఄడుగుతో అకహవమున఼ షాింంచినలహడు.
(4) శ్రీ చినమయయనంద్ – అకహవమునంట్టచ఼నన వివారూమున఼ శ్రీకాశణుడు ఄరుున఼నకు చఽన఼.
(5) శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ – ఋగ్వైాద్ము(10.168.1)లో
లహత్షయన఼ మశమయం రధషయరుజనేనతి షో నయననషయ ఘోష్హ
దివిషాగ్వహయంత్యరుణాతు కాణాన఼నతో ఏతి ాథిలహయరైణుమషయమ్.
వాత్ణలలో దివిక్ష్యమ్, దివిక్షితా, దివిచరహః, దివిజరః, దివియజః, దివియోతుః, దివివాత్ః, దివిశద్ః, దివిషద్మ్
ఴంట్ట ఄనే క ద్ములు షఽరుయతు షఽచిషఽ
ో లహడారు. షఽరుయతుకి, ఆత్ర గీసములకు
ఄంత్రహయభుయైనంద఼్న శ్రీసర దివిషాక్.
నభఃషావం దీోమనేకఴరుం
లహయతాోననం దీోవిళహల నేత్మ్
ర
ద్ాష్హువశ తాాం రఴయథితాంత్రహతామ
ధాతిం న విందాభు వమం చ విష్తు – గ్వీత్ 11.24
శే విష్తు ! తూ రూము ఄంత్రక్ష్మున఼ తాకుచ఼ననది. ఄది ఄనేక ఴరుములతో దేదీయమయనమై
లలుగుచ఼ననది. కహంత్ణలన఼ విరజముమ విళహల నేత్మ
ర ులతో, విషో రంచిన మఖములతో ఄద఼్భత్ముగ్వహ
ఒుచ఼ననది. ఄట్టు తూ రూమున఼ చఽచిన నా మనష఼ు త్త్ో రడుచ఼ననది. ఄంద఼్ఴలన నా ధెైరయము
షడయౌనది. ళహంతి ద్ఽరమైనది.

577. షరాద్ాక్
షమషో మున఼ ద్రోంచ఼లహడు.
- షమషో మున఼, రూరు రత్త్ామున఼ చఽచ఼చ఼ండులహడు.
- షకలముల జరఞనమునకు రూరురూుడు.
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- ఄనేక విధములుగ్వహ చఽచే జీఴులన఼ షాఴుంచినలహడు.

ఓం షరాద్ాళర నమః
షరాషయ ద్రష్ు హ షరాద్ాక్. రత్త్ాముయొకక రూరుత్న఼ షంూరుముగ్వహ తెయౌవకొననలహడు. షరాద్రోనాత్
షరాద్ాక్ – ఄతు తురుకిో లహకయము.
‘షరాద్ాక్’ ఄనగ్వహ షకల జరఞనము ఄతుకూడ చెఴచ఼ెన఼.
శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ మరొక ద్ాకథంలో ఇ నామమున఼ లహయఖయయతుంచారు. గ్వహయౌలోన఼, తూట్టలోన఼, చీకట్టలోన఼,
షఽక్ష్మదారహధలలోన఼ చఽడగయౌగ్వై ఄనేక జీఴులన఼ భగఴంత్ణడు షాఴుంచాడు. ఆఴతూన చఽుదాారహ మయత్రమే
గ్వహక, షరో, ఘయోణాది ఆందియ
ర యలదాారహ కూడా చఽష఼ోంట్ాయ (తెయౌవకొంట్టంట్ాయ). ఆలయ షకల జీఴులు
చఽషఽ
ో ఈండేఴతూన భగఴంత్ణడు చఽష఼ోననట్ేో .
శ్రీ వంకరులు ఇ నామమున఼, త్రులహతి నామమున఼ కయౌ „షరాద్ాగ్వహాాషః‟ ఄతు లహయఖయయతుంచారు. శ్రీ
భట్టులు „షరాద్ాగ్‟, „లహయషః‟ ఄనే రెండు నామములుగ్వహ రగణించారు.

578. లహయషః
షరాద్ాగ్వహాాషః
- ఄమరుెలహడు. విభజంచినలహడు.
- లేద్ములన఼, ురహణములన఼ విభజంచినలహడు.
- కహలమున఼, షాఴుతు వివిధ భాగములుగ్వహ విభజంచినలహడు.
- కౌష఼ోభము త్దిత్ర విళరశ రకహవముగల అభరణములు ధరంచినలహడు.

ఓం లహయస్హయ నమః
ఓం షరాద్ాగ్వహాాస్హయ నమః
విభజనష఼ో చత్ణరహధలై లేద్మేకమ్ తిరకహలవిత్ ఆతి లహయషః. ఒకట్టగ్వహ ఈనన లేద్మున఼ ఋగ్, యజుర్, స్హమ,
ఄధరాణ లేద్ములుగ్వహ విభజంచినంద఼్న భగలహన఼డు లహయష఼డతు శ్రీభట్టులు లహయఖయయతుంచారు.
శ్రీ వంకరులు లేద్విభజనతోతృహట్ట ురహణాల విభజనన఼ కూడా రస్ో హవించారు. ఄనాయతు చ ురహణాతు ఴయస్హోతు
ఄనేన ఆతి లహయషః.
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శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ – లహయషయంతే ాథకియ
ీ ంతే ఄనేన ఆతి లహయషః. జగములన఼ విభజంచినలహడు లహయష఼డు.
షాఴుతు, కహలమున఼ రహతిరంబఴళళళగ్వహన఼, ఈత్ో రహయణ ద్క్షిణాయనములుగ్వహన఼, వుకో కాశు క్ష్ములుగ్వహన఼,
షఽరయ చందారద఼్లుగ్వహన఼ విభజంచినంద఼్న శ్రీతులహష఼డు లహయష఼డనబడున఼.
శ్రీ కాశు ద్త్ో భరదాాజ చెన మరొక విఴరణ – యషయ కౌష఼ోభాదీతు అభరణాతు విళరఴేణ షంతి దీయంతి ష
లహయషః. అయన ధరంచిన కౌష఼ోభాది అభరణములు విళరశముగ్వహ రకహింంచ఼న఼.
శ్రీ వంకరులు, అయన లహయఖయన఼ ఄన఼షరంచినలహరు „షరాద్ాగ్వహాాషః‟
ఄనే నామమున఼ (ఒకట్టగ్వహ) రగణించారు. షరాద్ాగ్-లహయష – ఄనగ్వహ
ఄంతా తెయౌవన లహయష఼డు ఄతు ఄరథం. ఆంద఼్కు శ్రీ చినమయయనంద్ చెన
చకకతు విఴరణ – ఎంద్రో విజరఞనఴంత్ణలన఼ షాజంచ఼లహడు
షరాద్ాగ్వహాాష఼డు. లహరదాారహ జరఞనమున఼ లోకులకు ఄందించ఼న఼.
లహయషం ఴవశఠనతృహోరం వకైోః తృౌత్రమకలమశం
రహవరహత్మజం ఴందే వుకతాత్ం త్తృత తుధిం
లహయస్హయ విశణ
ు రూతృహయ లహయషరూతృహయ విశు లే
నమ్ర లై బరసమతుధయే లహవష్ఠ హయ నమ్ర నమః
(వికీడ
 య
ి యన఼ండి తీష఼కొనన లేద్లహయష఼తు చిత్రం. శ్రీ రహమనారహయణళహవో ి చితిరంచినది)

579. లహచషతిః
580. ఄయోతుజః
లహచషతిరయోతుజః
శ్రీ భట్టులు ఇ రెండు నామములన఼ లేరులేరుగ్వహ చెతృహరు. శ్రీ వంకరులు రెండింట్టతూ కయౌ ఒకై నామముగ్వహ
చెతృహరు.
లహచషతిః – లహకుకనకు ఄధితి. మహాభారత్కరో ఄయన లేద్లహయష఼డు.
ఄయోతుజః – గరభమున఼ండి గ్వహక, భగఴంత్ణతు వబా మున఼ండి జతుమంచినలహడు ఄయన లేద్లహయష఼డు.
లహచషతిరయోతుజః – జనతుయంద఼్ జతుమంచతులహడున఼, షకల విద్యలకు నాధ఼డున఼ ఄయన శ్రీసర.

ఓం లహచషత్యే నమః
ఓం ఄయోతుజరయ నమః
ఓం లహచషతిరయోతుజరయ నమః
61ఴ ళలోకము - 8 ఴ ేజీ

శ్రీ విశణ
ు షసషరనామ స్తో త్రము - విఴరణ

లహచషతిః – ఇ నామము ఆంత్కుముంద఼్ 218ఴ నామముగ్వహ ఴచిెంది.

23ఴ ళలోకము. 218ఴ నామము. లహచషతిః – తుభుష్త ऽతుభుశః షరగ్వాీ లహచషతిరుదారధీః
61ఴ ళలోకము. 579ఴ నామము. లహచషతిః – దిఴషాక్ షరాద్ాగ్ లహయస్త లహచషతిరయోతుజః
23ఴ ళలోకం నామము విఴరణలో చెన ఄరహథలు ఆలయ ఈనానయ.
శ్రీ భట్టులు – మత్ుాురహణంలో లేద్ములన఼ ఈదేింంచిన జగద఼్
ా రుఴు. లేద్ములకు మూలము. లహచషతి.
శ్రీ వంకరులు – „లహచషతిరుదారధీః‟ (ఄనే ఒకై నామమున఼ రగణించారు) ఄనగ్వహ రమ్రత్ో మ
జరఞనషారూుడెైన విదాయధినాధ఼డు.
61ఴ ళలోకంలో ఇ నామమున఼ శ్రీభట్టులు లేద్లహయషరంగ్వహ విఴరంచారు. లహచ ంచమ లేద్షయ స్హాభూ
లహచషతి షమాత్ః. ంచమలేద్మైన మహాభారతాతున లహరవనలహడు లహచషతి.
శ్రీ రహధాకాశు ళహవో ి – లహకుకలకు తి లహచషతి ఴయరధమైన మయట్లు చెడు కన఼కనే లేద్ములు,
బరసమషఽత్రములఴంట్టవి ఄంత్ షంక్షిోంగ్వహ ఈంట్ాయ.
శ్రీ చినమయయనంద్ – జీవిత్ రమషతాయతుకి ఄధితి లహచషతి.
కొంద్రు లహయఖయయత్లు ‘లహక్’ ఄనగ్వహ షరషాతి ఄనన ఄరహథతున గీశంచి, ఇ నామము బరసమన఼ కీరో షో ఼ననద్తు
చెతృహరు.
ఄయోతుజః – జనతు గరభమున఼ండి ుట్ు తులహడు.
స్హరషాతాఴతారైశ భగఴన఼మఖ షంభలహత్
షమాతో సయయోతుజ ఆతి ఴషారుః కరమనావకః
లహయస్హఴతారమతిో రమేవారుతు లహకుకన఼ండి ఈద్భవించినలహడు. ఇ నామము ఄష్హుక్ష్రీ మంత్రము.
కరమనావకము. ఓం లహచషతిరయోతుజరయ నమః. ఆంద఼్కు శ్రీ భట్టులు మహాభారత్ము ళహంతిరాము
(3.50.37)న఼ండి ఈదాసరంచారు.
ఄథ భూయో జగత్ షాష్హువ „భో‟ వబేాన ఄన఼లహద్యన్
స్హరషాతీమ్ ఈచాార త్త్ర స్హరషాతో భలహత్
లహచషతిరయోతుజః – లహచో విదాయయయః తిః లహచషతిః. లహకుకలకు, విద్యలకు నాధ఼డు లహచషతి.
మరయు త్యౌో గరభమున జతుమంతులహడు (షాయంభుఴు) లహచషతిరయోతుజః. మయత్ాగరభమున఼ండి
జతుమంచతు మహావిదాయ కఱణవిజరఞనతుధి. శ్రీసరతు అవీయంచినలహరకై షకల కళలున఼ చేకూరున఼.
(1) శ్రీ నరవంసన్ కాశు మయచార అంగో రచనకు ఆది తెలుగు ఄన఼లహద్ము.
(2) భగఴదీా త్ ళలోకముల తాత్రయము గ్వీతారస్, గ్వోరఖూర్ రచ఼రణన఼ండి.
61ఴ ళలోకము - 9 ఴ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో తరభు - విళయణ

త్రరవెసభా వెసభగః వెసభ నిర్సాణం భేవజం భివక్ |
శంనాయశకఽచ్ఛభశ్సశంతో నివసా శ్సంత్రః ర్సమణం || (62)

581. త్రరవెసభా
భూడు విధభుఱ ైన వెసభగసనభుఱచే శోత్రంఫడువసడు.

ఓం త్రరవెసమ్నూ నభః
నుత ర కో స్తహో ివెసభా మశ్సావెౌ ఫఽషదాది త్రరవెసభకః. ఫఽషతణ
ో , యధంతయభు, వసభదేళయభు ఄనే భూడు
వెసభభుఱచేత కీర్ో ం్ ఫడువసడు. నాఱుగు వేదాఱఱో వెసభవేదభు ఒకటి. వెసభవేదభుఱో దేళతాశోతణఱు
ఈనాూయి. ఆందఱో దేళళరతభు ఄనే విభాగంఱో ఫఽషత్, యధంతయ, వసభదేళయభుఱు రస్తహదుభుఱు. త్రరణీ
వెసభాని మశయ శః త్రరవెసభా – త్రరభిః వెసభభిః దేళళరత శభాఖాయతఃై వెసభగః్ర శ఼
ో మతే.
వేదానాం వెసభవేదో ऽషం – ఄని వౄీకఽవణుడు గీతమంద అనత్రచాన. కనక వెసభవేదభు బగళదిాబూత్ర.
వౄీ చినమమానంద విళయణ క ంత భినూంగస ఈనూది. బగళంతణని కీర్ో ం్ చేవసర్్ఱో దేళతఱు, ళరతణఱు,
వెసభభుఱు రస్తహదుభుఱు.

582. వెసభగః
- వెసభభున గసనభు చేమువసడు.
- వెసభగసనభుదాార్స శోత్రంఫడువసడు.
62ళ శ్లోకభు - 1 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో తరభు - విళయణ

ఓం వెసభగసమ నభః
శామం వెసానబళ రతాయ గసమత్రత్ర చ్ వెసభగః. బగళంతణడు శామభుగస వెసభభున గసనభు
చేమున. ఆది అమనకు వెసానబళభు.
యభదభుఱో భుకుోఱు వెసభభున గసనభు చేముచ్ందయు. ఆది వసర్్కి బగళదనబళభు. ఏతత్
వెసభ గసమనాూస్తేో (తైతోర్ీమ).
వౄీ ర్సధాకఽవు శ్సస్తహో ి విళయణ – వెసభభిః భంతఃైి గీమతే ఆత్ర వెసభగః. వెసభభునందయౌ భంతరభుఱచే
కీర్ో ం్ ఫడువసడు గనక ‘వెసభగః’.

583. వెసభ
- తనన గసనభు చేమువసర్్ నుసభుఱన షర్్ంచ్వసడు.
- వెసభవేద శాయూమ్ైనవసడు.
- భఽదభధయ శాభాళభు కఱవసడు.

ఓం వెసమ్నూ నభః
వౄీ బటటుఱు ఇ నాభభున ‘వెత ’ ఄనగస నాఴనభు చేముట – ఄనూ ధాతణళునండి విళర్్ంచాయు.
శాగసమకసనాం నుసం శయత్ర నాఴమత్ర ఆత్ర వెసభః – శాగసమకసనాం కసఱువయనాఴక వెససభ ఇర్్తః. తనన
శోత్ర చేస్తేవసర్్ నుసనుసఱన క్షమం చేస్తేవసడు.
వేదానాం వెసభవేదో ऽస్తహమ దేళనాభస్తహమ వసశళః
ఆందిమ
ర ాణాం భనశ్సాస్తహమ బూతానాభస్తహమ చేతనా – బగళదగీ త విబూత్ర యోగభు 10.22
వేదభుఱఱో వెసభవేదభున నేన. దేళతఱఱో ఆందరడన. ఆందిమ
ర ాఱఱో భనశసన. నుసరణుఱఱోని
చైతనయభున నేన. నాఱుగు వేదాఱఱో వెసభవేదభు భధయమ్ైనది, శంగీతభమభు. ఆది యమ్నఴాయుని
శోతణఱతో కూడుక నిమునూది.
వౄీ ర్సధాకఽవు శ్సస్తహో ి ‘వెసభ, దాన, భేద, దండో నుసమభుఱు’ఱోని ‘వెసభ’ ధయమభు అధాయంగస ఇ నాభానిూ
విళర్్ంచాయు. మత్ ఖఱు వెసధ తత్ వెసమ్నతాా చ్క్షస్తే (ఛాందో గయయనివతణ
ో 2.1.1). దమతో, స్తేూషభుతో,
ేరభతో శనామయీ భున చ఼్హ ఈదేవృంచేవసడు ‘వెసభ’.

62ళ శ్లోకభు - 2 ళ ేజీ

వౄీ వివణ
ు శషశరనాభ వెతో తరభు - విళయణ

584. నిర్సాణమ్
- బకుోఱకు యభానందభున రవెసదించ్వసడు.
- యభానంద శాయూుడు.

ఓం నిర్సాణామ నభః
నిర్సాణమ్ వెససతృయగతేః నిభుతో మ్ నియీ తైన వెసమ్. నుసభుఱు నవృంచినవసర్్కి యభదభున
రవెసదించ్న. ‘వసణభు’ ఴర్ీయభునకు శంఫంధించినది. ఇ భాళభుఱన ఄధిగభుంచిన స్తహిత్ర నిర్సాణభు.
ఄటిు స్తహిత్రని బగళంతణడు రవెసదించ్న. వౄీ బటటుఱ వసయఖయ రకసయభు వౄీభనాూర్సమణుడు తన బకుోఱ
నుసభుఱన షర్్ంచ్న (ఆంతకుభుంద నాభమ్ైన ‘వెసభ’కు వౄీ బటటుఱు చహృన ఄయిభు). ఄఱా వసర్్
నుసభుఱన షర్్ంచి యభానందభున రవెసదించ్న. ఄటిు స్తహిత్రఱో వసర్్కి ‘తన’ ఄన భేదభుండద.
ఆందిమ
ర భుఱ ఄనబళభు నవృంచ్న కనక దఃఖభునకు తాళుండద. ఄదియిే నిర్సాణభు.
ధయమచ్కీభు యచ్యిత – దఃఖభు భూడు కసయణభుఱళఱన నుసరహోంచ్న. ఴర్ీయ కసయణభు చేతన,
భానస్తహక కసయణభు చేతన, ఄజఞానభు చేతన. ఇ భూడు దఃఖభుఱన ఄధిగభుస్తేోనే నిర్సాణభు
ఱభించ్న. ఄందకు వౄీషర్్ నుసదదమభుఱ ధాయనమ్న శయయిన వెసధనభు.
విదాయంచాऽవిదాయంచ్ మశో దేాదో బమగం శష
ఄవిదయమా భఽతణయం త్రర్సోా విదయమాऽభఽతభవుూతే – ఇశ్సవసవెత యనివతణ
ో .
విదయన఼, ఄవిదయన఼ ర్ండింటినీ తఱుశకునూవసడు ఄవిదయ ఄంటే కయమచేత భఽతణయళున జయించి విదయచేత
ఄంటే జఞానంచేత ఄభయతాానిూ ను ందతాడు.
భాగళతభు. దఴభశకంధభు.
వైయభుచేత జేది నఽళయీ భు, గసభభుచేత గయహకల్
భూరిన బకిోనావృీతణఱు భుభుమ నషర్్ూఴభున్ భనంఫుఱం
దాయగనీక యూ గుణ తతృయుఱ ైన భుభు ఫ ంద క్ళడిన్
బూర్్ వివేక శతో ా గుణభుల్ గఱ దేళతఱందనేయో ుర్ే!

585. భేవజమ్
ఔవధభు.

ఓం భేవజఞమ నభః
శంవెసయభనడి భృండి ర్యగసనికి దివయయవధమ్ైనవసడు. ఄవెసధయ బళర్యగశయ భేవజమ్ మశసదౌవధమ్.
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ఇ నాభభున విళర్్శో ఼ వౄీ బటటుఱు భవేభాయతంనండి భీవమశో ళర్సజభున ఈదాషర్్ంచాయు –
నార్సమణాత్ ఋషహగణాః తథా స్తహదు భషో యగసః
దేవస దేళయషమశ్్ా్ ళ మం విదః దఃఖ భేవజమ్
ఋవణఱు, స్తహదు ఱు, నాగుఱు, దేళతఱు, దేళయుషఱు ఇ (శంవెసయ) దఃఖభునండి విభుకిోనొశగు
దివయయవధభున నార్సమణునినండి తఱుశక నిర్్.
వౄీ ర్సధాకఽవు శ్సస్తహో ి – నిర్సాణభున ఄందించ్ ఔవధభు గనక వౄీషర్్ని ‘భేవజమ్’ ఄనాూయు.
చడనీక ఫరత్రకించ్ స్తహదు భంతరభా, ర్యగసఱనడచి యక్ించ్ దివయయవధభా – ఄనూభమయ.
ధయమచ్కీభు యచ్యిత – అతమజఞానభునకు శ్సర్ీర్్కమ్ైన భర్్ము భానస్తహకమ్ైన అర్యగయభు కసవసయౌ.
ఆందకు ఆందిమ
ర భుఱన, భనశసన ఄదుఱో ఈంచ్క నే జీళనశ్్్యౌని ఄళఱంబంచ్ళఱ న. వౄీషర్్
ధాయనమ్న భనశసన అర్యగయకయభుగస ఈంచే దివయయవధభు. ఓం భేవజఞమ నభః.

586. భివక్
వైదయడు.

ఓం భివజే నభః
బళర్యగ విధాన జఞా యోऽవెౌ భివగుదగర్్తః. బళఫంధనాఱకు కసయణం తఱుశక ని చికితస చేస్తేవసడు భివక్.
బకుోఱ శంవెసయ ఫంధనభుఱకు శర్్యిైన చికితస చేస్తేవసడు. గీత, ఈనివతణ
ో ళంటి ర్సవిదయఱన
రవెసదించినవసడు.
నిర్సాణం భేవజం భివక్ – ఄనే భవేభంతారనిూ జహస్తో ే వసయధఱనండి విభుకిో ఱభిశోందని వౄీ ర్సధాకఽవు
శ్సస్తహోి చనుసృయు. తైతోర్ీయోనివతణ
ో (4.5.1)ఱో బగవసనడు రధభ దిళయ వైదయడని ఈంది. రధమో దివయయ భివక్.
వౄీ చినమమానంద – ధనాంతర్్గస బగళంతణని ఄళతాయభున ఇ నాభభు శ఼చించ్చ్నూది.
వౄీ ెభమర్సజు ర్సజఞర్సళు యచ్ననండి – వసయధఱు ర్ండు యకభుఱు. చ్యమగత వసయధఱకు భందఱు
నిచేమున. కయమగత వసయధఱకు వెసభానయమ్ైన భందఱు, వైదయభు నియుయోగభు. ఄటిు వసయధఱకు
ర్సభనాభమ్న భంద. కఽవు నాభమ్న ఆంజక్షన్. …. బగళంతణనియొకక ఴకిోభంతభుఱగు వేయి
నాభభుఱతో కూడిన ఇ శో ళర్సజభున బకిోఴీదుఱతో ఠ్ంచ్టచేత తాతాకయౌక చ్యమగత వసయధఱు భాతరమ్న
గసక బమంకయ కయమగత వసయధఱు తృక నవృంచ్నని బకుోఱు ఄనబళూయాకభుగస తఱుుచ్నాూయు.
షర్్నాభకీయోనభు, వెసాధాయమ జ తభుఱు, శతసంగభు గొృ ఔవధభుఱు. ఓం భివజే నభః.
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587. శనాయశకఽత్
- వసయమోషభుఱన తయజంచిన బకుోఱకు కయమఫంధనభుఱన ఛేదించ్వసడు.
- మోక్షభునకు భాయీ మ్ైన శనాయవెసఴీభభున ఏయృయచినవసడు.
- బకుోఱకు ఴయణాగత్ర భాయీ భున చ఼్ువసడు.

ఓం శనాయశకఽతే నభః
తాయగేన వెసత్రాకేనావు యజశో భ శ యోః దమ్
మః కఽనో త్ర శ శనాయశకఽనూవసర్యు భనశమఽతః
వెసత్రాక తాయగభు ఄంటే బకుోడు బగళంతణనిమందే తన యక్షణ భాయభు ఈంచ్ట. అ యకంగస
వెసత్రాకతాయగభు చేస్తహనవసర్్ యజశో మోగుణాఱు నియూమయౌంచేవసడు ‘శనాయశకఽత్’. ఇ నాభభు
నవసక్షర్ీభంతరభు.
వౄీ బటటుఱు ఇ నాభవిళయణన దగనిభుంద నాభభు (భివక్) ఄయిభుతో ఄనశంధించాయు. వెసత్రాకేన
శనాయస్తేన యజశో భవెౌ కఽనో త్ర ఆత్ర శనాయశకఽత్. కసభభు ఱేకుండా తభ విదయకో ధయమభుఱన
నియాహంచేవసర్్యొకక యజశో మో ఫంధనభుఱు ఛేదించేవసడు ‘శనాయశకఽత్’. గీతఱో చహృన
నివసకభకయమయోగభు ఆదే. ఆకకడ ‘శన్-నాయశ’ ఄనగస శభశో భాయభున రబుళుెై ఈంచ్ట.
శంవెసయఫంధభుఱనండి విభుకిోకి ఆదే భాయీ భు. వౄీ బటటుఱు ఴఽత్రనండి చహృన ఈదాషయణ –
వేదాంత విజఞాన శనివృాతార్సి శసనాయశ యోగసత్ ర్్భుచ్యంత్ర శర్ేా
తే ఫరషమఱోకే తణ ర్సంతకసఱే ర్సభఽతాత్ ర్్భుచ్యంత్ర శర్ేా.
ఈనివతణ
ో ఱ ఠనభుదాార్స తతా, హత, ుయువసయిభుఱన తయౌస్తహక నూవసయు తభ కయమఱకు తాభు
కయో ఱభని భావించ్యు. భర్్ము ఄటిు కయమపఱభుఱన అవృంచ్యు. ఆఱా వసర్్ చితో భుఱు ర్్వుదు భుఱు
కసగస వసయు బకిోయోగభున అచ్ర్్వెో సయు. ఄంత్రభజనమ ఄనంతయం శకఱ కయమఫంధాఱనండి విభుకుోఱ ై
మోక్ానిూ ను ందతాయు.
వౄీ ఴంకయుఱ వసయఖయ – మోక్ాయిమ్ చ్తణయుమ్ అఴీభమ్ కఽతవసన్ ఆత్ర శనాయశకఽత్. మోక్షవెసధన క యకు
నాఱుగళ అఴీభమ్ైన శనాయవెసఴీభభున ఏయృయచిన వౄీభనాూర్సమణుడు ‘శనాయశకఽత్’.
వౄీ ర్సధాకఽవు శ్సస్తహో ,ి వౄీ కఽవు దతో బయదాాజ, వౄీ చినమమానంద –
శభయక్ నాయవెత నిక్ేః శంనాయశః వడిాధ ఴయణాగతేః
ఏకతభమ్ ఄంగమ్ అతమనిక్ేణామ్ ఄధేమమ్
తమ్ కర్యత్ర దరఢమత్ర బకో షఽదయిే ఆత్ర శనాయశకఽత్
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బకుోనకు మోక్షరదమ్ైన శనాయశ అఴీభభునకు భాయీ భు చ఼్ువసడు వౄీషర్్యిే. వౄీషర్్
అవౄయాచ్నభుళఱో నే బకుోడు ఴయణాగత్రయొనయుాన.
ధయమచ్కీభు యచ్యిత – బడడ తన ఫ డుడదాార్స తయౌో ఫ డుడతోననూ శంఫంధభు తంచ్క ంటేనే శాతంతణరడు
కసగఱడు. ఄఱాగే ఆందిమ
ర ాఱదాార్స ఏయృడే ఫంధాఱన ఛేదిస్తో న
ే ే జీళుడు శంవెసయచ్కీం నండి
ఫమటడతాడు. ఆఱా నుసరకఽత్రకమ్ైన యజశో మో గుణాఱనండి విడిళడడమ్న ‘శం-నాయశభు’.
మోషఫంధాఱనండి ద఼యంగస ఈండి జీవించాఱని ఇ నాభం తఱుుచ్నూది.

588. ఴభః
- కరీధాది దయుీణభుఱన నిమత్రరంచ్డం ఫో ధించినవసడు.
- శనాయశఱకు ఆందిరమ నిగీషభు రధానధయమభని ఫో ధించినవసడు.
- శకఱ జీళుఱన నిమంత్రరంచ్వసడు, రలమభునంద కూడ.
- తన భనశసన ూర్్ోగస నిగీహంచినవసడు. రశ్సంతభూర్్ో.
- బకుోఱ భనశసఱఱోని ఄంధకసయభున షర్్ంచ్వసడు.

ఓం ఴభామ నభః
ఇ నాభభునకు భూఱభు ‘ఴభూ’ ఄనూ ధాతణళు (ఈఴమ్న). దగని ఄయిభు - తగ్ీంచ్ట, నిమంత్రరంచ్ట,
తొఱగ్ంచ్ట, ఄణచివేముట. ఄందనండి ఈతృనూమ్ైన భాళభుఱు – బకుోఱ షఽదమభుఱఱో
తమోగుణభున షర్్ంచ్వసడు, రలమంఱో ఄనిూంటినీ ఄంతం చేమువసడు, భనోనిగీవేనిూ ఫో ధించేవసడు,
ఄనిూంటినీ ఄదుఱో ఈంచేవసడు. ఇ నాభానిూ ధాయనించ్డంళఱన బకుోఱ భనశసఱో కఱోోఱం నవృంచి
శ్సంత్ర ఱభిశోందని వౄీ శతయదేవయ వసస్తహవా ఄనాూయు.
వౄీ బటటుఱు ఆంతకుభుంద నాభభుఱ ైన ‘నిర్సాణం, భేవజం, భివక్, శనాయశకఽత్’ ఱకు తయౌహన భావసనిూ
క నవెసగ్ంచాయు. బగళంతణడు తన బకుోఱ కసభకరీధ బమాదఱన నిగీహంచ్క నే విధానం తయౌమజేవెో సడు
గనక ‘ఴభః’ – ఄని విళర్్శో ఼ వౄీ బటటుఱు గీత (5.29)నండి ఈదాషర్్ంచాయు –
భోకసోయం మజా తవెసమ్ శయాఱోక భహేఴాయమ్
శషఽదం శయాబూతానామ్ జఞాతాా భామ్ శ్సంత్ర భఽచ్ఛత్ర.
బగళంతణడు మజా భుఱకు, తశసఱకున భోకో . శభశో ఱోకభుఱకున, ఱోకేఴాయుఱకున ఄధిత్ర.
శభశో నుసరణుఱకున అత్రమముడు, ఄనగస ఄవసయజ దమాలుళు, యభేరభ శాయూుడు. ఇ
బగళతో తాభున ఎర్్గ్న బకుోనకు శ్సంత్ర ఱభించ్న.
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వౄీ ఴంకయుఱు కూడ ఆంతకు భుందటి నాభభు ‘శనాయశకఽత్’నకు తాభుచిాన విళయణతో ఇ ‘ఴభః’
నాభవిళయణన ఄనశంధానించాయు. శనాయశఱకు ఴభభు ఄత్రభుఖయమ్ైన ధయమభని చఫుతూ
వౄీ ఴంకయుఱు ఴఽత్రనండి ఈదాషర్్ంచాయు –
మత్రనామ్ రఴమో ధర్యమ నిమమో ళనవసస్తహనామ్
దానమ్నళ గఽషవెసోనామ్ వువూ
ీ వస ఫరషమచార్్ణామ్.
మతణఱకు రఴభభు (భుకికయౌ శ్సంత్ర), వసనరశి ఱకు నిమభభు, గఽషశోఱకు దానభు, ఫరషమచాయుఱకు
వువూ
ీ వ రధాన ధయమభుఱు.
వౄీ ఴంకయుఱే భర్ొక భాళభుకూడ తయౌనుసయు. శయాబూతానామ్ ఴభమతైత్ర ఴభః. ఄనిూ బూతభుఱన
ఴభుంజేమువసడు (నిగీహంచ్వసడు, ఄదు చేమువసడు). ఆదే భావసనిూ వౄీ ఄనంతకఽవు శ్సస్తహో ి క ంచం
భార్్ా – రలమకసఱంఱో ఄనిూంటినీ ఴభుంజేమువసడు – ఄని విళర్్ంచాయు.
వౄీ చినమమానంద – బగళంతణడే రశ్సంతతకు యూభు. కనక ఴభభు.
ధయమచ్కీభు యచ్యిత – ఫరషమచ్యయంఱో వెసూన, ధాయన, విదాయ, వువూ
ీ వసది నిమభాఱు నుసటించాయౌ. ఄఱాగే
వసనరశి శనాయవెసఴీభాఱఱో కూడా దఽఢమ్ైన నిమభాఱునాూయి. ఆఱా జీవితంఱో ఆందిమ
ర ాఱన
నిగీహంచ్క ని ఈంటే బగళంతణడు రశనూడౌతాడు.
వౄీ శతయదేవయ వసస్తహవా – తమో బవసని కసర్సయని ఴభమత్ర. భనఱోని తమోగుణభుఱన, భన తాభశ
కయమఱన ఴభుంజేమువసడు వౄీషర్్.

589. శ్సంతః
శదా రశ్సంతమ్ైన భనశ కఱవసడు. శ్సంతగుణభూర్్ో.

ఓం శ్సంతామ నభః
వౄీ బటటుఱ వసయఖయ – బగళంతణడు ఈను ృంగ్న శభుదరంఱా భవేఴకిోభంతణడైనృటికీ ఄఱఱుఱేని రశ్సంత
భవేవెసగయంఱా ఈంటాడు. వేదవసయశనిగుర్్ంచి ఒక కవి ఆఱా ఄనాూడు – అమన చ఼్ు వెత కినంతనే
కూ
ీ యభఽగసఱు కూడా వెసధళుఱుగస భార్ేటంతటి రశ్సంతభూర్్ో. భనభృనర్్ంచే ఄనంతమ్ైన ఄచార్సఱన
కూడా శహంచి శ్సంతంగస ఈండే భవేతణమడు.
వౄీ ఴంకయుఱ వసయఖయ – బగళంతణడు ఆందిరమ జగతణ
ో కు ఫదుడు కసడు గనక శదా శ్సంతభూర్్ో. నివకఱం
నిషహరిమం శ్సంతం. యమ్నఴాయుడు ఄళమళభుఱు ఱేనివసడు. కిమ
ీ ాయహతణడు. శ్సంతభూర్్ో. ఄని
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శ్వాతాఴార్యనివతణ
ో (6.19)ఱో ఈనూది. వౄీ ర్సధాకఽవు శ్సస్తహో ి రశ్లూనివతణ
ో (7.5)నండి కూడా ఈదాషర్్ంచాయు.
శ్సంతమ్ ఄజయమ్ ఄభఽతమ్.
ధయమచ్కీభు యచ్యిత – నుసరంచిక వివమాఱటో ఄనఫంధం ెర్్గ్నక దగీ శ్సంత్ర క యళడుతణంది. ఄఱా
కసకుండా ఄంతయుమఖఱ ైనవసర్్కి భనశ్సశంత్ర ఱభిశోంది. బగళంతణని శ్సంతశాభావసనిూ శ఼చించే ఇ
నాభభున ధాయనిస్తేో శ్సంత్ర ఱభిశోంది.
డా. కరీవి నుసయివెసయధి వౄీక్ళఱయవెసయధి నండి – నియంజనం నియళమళం నియుీణం శ్సంతం ఫరషమ. కలఱకు
ఄత్రతమ్ైనవసడు, గుణయహతణడు, ఄళమళభుఱు ఱేనివసడు, శ్సంతశాభాళుడు అ యఫరషమ ఄని
చృఫడింది. నార్సమణోనివతణ
ో ఱో – నివకఱంకర, నియంజనో, నిర్్ాకఱోృ, నిర్సఖాయతవుదోు దేళ ఏకర
నార్సమణ – ఄని ఈంది. నార్సమణుడు నివకలంకుడు. నియంజనడు. నిర్్ాకఱుృడు. వసకుకఱతో
నియాచించ్డానికి వీఱు ఱేనివసడు. ఄందకే వౄీభనాూర్సమణుని శోత్రంచేటుృడు ‘శ్సంతాకసయం
బుజగఴమనం’ ఄని నుసరయంభివెసోయు. ఄతడు యభశ్సంత్రభూర్్ో. తన బకుోఱ ైనవసయు తన నత్రో భూద
కూయుానూృటికీ ఏభాతరభూ కరగ్ంచ్నివసడు. తయౌో తన స్తహనుసఱన ఱాయౌంచిటట
ో గస బకుోఱన
ఱాయౌంచేవసడు.

590. నివసా
- ఏకసగీ ధాయనభునకు స్తహియమ్ైన కేందరభు, ఱక్షయభు.
- రలమకసఱంఱో శభశో బూతభుఱకు స్తహియనివసశ వెసినభు.

ఓం నివసాయిై నభః
‘నివా ’ ఄనగస ఒక స్తహియమ్ైన అధాయభు. ఇ భాళంఱో వౄీ బటటుఱు ఆఱా వసయఖాయనించాయు – ళుయత్రి త చితః్ో
వుభాఴీమ బూతే ఄస్తహమన్ నిషా మతే ఆత్ర నివసా. ధాయనభగుూఱ ైనవసర్్ చితో భుఱు వౄీషర్్మందే నిఱకడగస
ఈంటాయి. వసర్్ ధాయనభునకు వౄీనివసశడే అఴీమభు, అధాయభు, పఱభు.
ఆదే నాభభున వౄీ కఽవు దతో బయదాాజ ఆఱా వసయఖాయనించాయు – నిమతమ్ వెసినమ్ నివసానమ్ శాజన
కసభానామ్ ఆత్ర నివసా. బకుోఱ చితో భుఱందనూ కసభాయయిభుఱకు స్తహియనివసశమ్ైనవసడు నివా .
వౄీ ఴంకయుఱ వసయఖయ – రలయిే నితర్సమ్ తతైిళ త్రవా ంత్ర బూతాని ఆత్ర నివసా. రలమకసఱభుఱో శకఱ
బూతభుఱు యభాతణమనిమందే ఱమమ్ై ళస్తహవెో సయి.
వౄీ శతయదేవయ వసస్తహవా – బగళంతణడు శఽషహుఱో ఄనిూంటిమంద఼ వసయహంచిమునాూడు. శకఱ ర్్ణాభాఱకూ,
ఈతృత్రో స్తహిత్ర క్షమాఱకూ భూఱకసయణభు. కసని యభాతణమడు భాతరం భాయుృఱేకుండా స్తహియంగస ఈంటాడు.
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ధయమచ్కీభు యచ్యిత – బగళంతణని నాభధాయనభుెై చితో భున నిఱుళఱ నని ఇ నాభభు
ఫో ధించ్చ్నూది. నుసరంచిక వివమభుఱఱో తగుఱుక ంటే జనమకు యమోతకఽవా ఱక్షయమ్ైన మోక్షవెసధన
భనకు ఄందకుండా నుత తణంది.

591. శ్సంత్రః
- శభాధి స్తహిత్రఱో శభశో భున భయహంచి యభానందభృశగువసడు.
- ధాయనభునకు ఱక్షయభు.
- శకఱభునకు అధాయభు.

ఓం శ్సంతయిే నభః
శర్సాధికసర్సశ్సశభయంత్ర శభాధౌ శయమ్నమతః
ఄతః శ్సంత్రర్్త్ర నుత ర కో ః ఋతార్యు బకిోదో భనః
బకుోఱు శభాధిస్తి హత్రఱో ఈండి తనన ధాయనించినుడు, వసర్్వసర్్ ఄధికసయభుఱన భయహంజేమువసడు
గనక శ్సంత్ర. ఇ నాభభు వడక్షర్ీ భంతరభు. బకిోద
ర భు. ఓం శ్సంతయిే నభః.
శ్సశభయంత్ర ఄస్తహమనిూత్ర శ్సంత్రః. శభాధిస్తి త్ర
హ ఱో ఈండి తనన ఄనబవించేవసయు అ శభమంఱో తభ స్తహిత్రని
భయచినుత యిేటటట
ో చేస్తేవసడు. ఄుృడు బకుోఱు శభశో భున భయచి బగళదనబంఱో య్నభౌతాయు. ఆదే
శ్సంత్ర. బగళంతణని రవెసదభు. ధాయనభునకు గభయభు.
వౄీ వి.వి. ర్సభానజన్ వుీత్రనండి ఈదాషర్్ంచాయు – మతర నానయత్ ఴయత్ర నానయత్ ఴఽణోత్ర తద్ బూభా. అ
శభమంఱో భర్ేవీ కనిహంచ్ళు. వినిహంచ్ళు. వౄీ ర్సధాకఽవు శ్సస్తహో ి కఠయనివత్ (2.2.13)నండి చహృనది – తేవసం
శ్సంత్రః శ్సఴాత్ర న ఆతర్ేవసమ్. ఄతనిమందే శ్సఴాతమ్ైన శ్సంత్ర ను ందదగున. భర్కకడా కసద.
వౄీ ఴంకయుఱు చహృన వసయఖయ – బగవసనడు ర్్ూయు విజఞాన శాయూుడు. బగళంతణనిమంద ‘ఄవిదయ’
ఄనేది ఈండద. ఄవిదయ ఱేనందన బగళంతణడు యభశ్సంత్రభూర్్ో.
వౄీ చినమమానంద ‘ఄవిదయ’ ఫదఱు ‘కరర్్కఱు’ ఄని విళర్్ంచాయు. కరర్్కఱు కఱోోఱభునకు కసయణభుఱు.
బగళంతణడు ర్్ూయుుడు గనక కరర్్కఱు ఱేనివసడు. యభశ్సంత్రభూర్్ో.
వౄీ కఽవు దతో బయదాాజ – ‘ఴభ’-అఱోచ్నే – బకసోనాం అఱోచ్న వివమతాాత్ శ్సంత్రః. ‘అఱోచ్న’ ఄనగస ఒక
దిఴఱో చ఼్చ్ట, ర్్కించ్ట. బకుోఱ అఱోచ్న(ధాయనభు)కు ఱక్షయమ్ైనవసడు శ్సంత్ర.
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వౄీ శతయదేవయ వసస్తహవా – ‘శమ్’-ఈఴమ్న-తగుీట, అగుట, ఄణిగ్నుత ళుట – ఄనూ భాళంఱో వుీత్రవసకయభున
ఈదాషర్్ంచాయు.
దౌయః శ్సంత్రః ఄంతర్్క్షమ్ శ్సంత్రః
ఽథగా శ్సంత్రః అః శ్సంత్రః.
ఆళనీూ (అకసఴభు, ఄంతర్్క్షభు, బూభు, నీయు) ఒకదానిక కటి అధాయభు. ఄనిూంటికీ అధాయమ్ైనవసడు
శ్సంత్ర. వౄీభనాూర్సమణుడు.

592. ర్సమణమ్
- ఄతణయతో భ విధానభు, భాయీ భు.
- శర్యాతో భ గభయభు, అఴీమభు, నిఱమభు, గత్ర.
- ఄతణయతో భ వెసినభున ఈనూవసడు.

ఓం ర్సమణామ నభః
మవెసమతణ
ో యభాబకిోః చ్యభనుసరహో కసభతా
తవెసమత్ ర్సమణభుత్ర శమఽతో షయవసుయు ఈతో భః.
బకుోఱకు మోక్షభు రవెసదించాఱంటే వసర్్కి యభబకిో కసవసయౌ. ఄటటళంటి యభబకిోని బకుోఱకు
కయౌగ్ంచేవసడు. ఇ నాభభు ఄవసుక్షర్ీ భంతరభు. ఈతో భభు. ఓం ర్సమణామ నభః.
ఇ నాభభునకు తఱుఫడిన భృదటి ఄయిభు బగళంతణడే ఄతణయతో భ ఈనుసమభనిము, ర్ండళ ఄయిభు
బగళంతణడే ఄతణయతో భ ఈేమభనిము తఱుుచ్నూవి. వెసధనాభాయీ భు, శంూయు పఱభు కూడ
వౄీషర్్యిే.
యభమ్ ఄమనమ్ ర్సమణమ్. ఄయ్-గతౌ-వలుుట – ఄనూ ధాతణళునండి ‘ఄమనభు’ ఄనగస
‘వెసధనావిధానభు’ ఄని చృళచ్ాన. ఄతణయతో భమ్ైన వెసధనావిధానభు ఄనగస యభబకిో. వౄీషర్్ని
ను ందటకు ళఱస్తహన బకిోకూడా వౄీషర్్ శాయూమ్న. ఆందకు వౄీ బటటుఱు గీత (18.53-54)నండి ఈదాషర్్ంచాయు
–
ఄషంకసయం ఫఱం దయృం కసభం కరీధం ర్్గష
ీ మ్
విభుచ్య నియమభః శ్సంతో ఫరషమ బూమామ కఱృతే
ఫరషమబూతః రశనాూతామ న శ్లచ్త్ర న కసంక్షత్ర
శభః శర్ేావణ బూతేవణ భదభకిోం ఱబతే ర్సం
ఄషంకసయభున, ఫఱభున, దయృభున, కసభకరీధభుఱన ళదయౌెటు ి, నియంతయభు
ధాయనయోగర్సమణుడై ఈండువసడు, భభతా యహతణడు, శ్సంత్రముతణడు ఄయిన ుయువణడు
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శచిాదానంద యఫరషమభునంద ఄభినూభాళభుతో స్తహితణడగుటకు నుసతణరడగున. శచిాదానంద
ఘనఫరషమమంద ఏకీభాళస్తహితణడై రశనూభనశకడైన యోగ్ దేనికిని శ్లకిండు, దేనినీ కసంక్ిండు.
శభశో నుసరణుఱమందన శభభాళభుగఱ ఄటిు స్తహిత్రని చేర్్న యోగ్ నా ర్సబకిోని ను ందన.

గీతోదేఴభు. కఱంకసర్ీ చితరభు.

గీత 11.54ఱో ఆఱా ఈనూది –

బకసోాతాననయమా ఴకయ ఄషమ్నళం విధో ऽయుున
జఞాతణం దరవు ణం చ్ తతేాన రవ
ే ు ణం చ్ యంత
కసని, ఓ యంత! ఄయుున! ఆటిు నా చ్తణయుభజ యూభున రతయక్షభుగస చ఼్చ్టకున, తతాజఞానభున
ను ందటకున, ఄంద ఏకీభాళ స్తహిత్రనందటకున కేళఱభు ఄననయ బకిో దాార్సనే వెసధయభగున.
‘ఄమనమ్’ ఄనగస భాయీ భు. ఄమనేో ఄనేన ఆత్ర ఄమనమ్ – ఄని ఄభయకరఴభుఱో ఈనూది. వౄీ ఴంకయుఱ
వసయఖయ రకసయభు వౄీషర్్ని ను ందినవసడు భయఱ శంవెసయచ్కీభుఱో తగుఱకకనడు. కనక అ దేళదేళుడు
ఄతణయతో భ గభయభు, ర్సమణభు.
వౄీ వివణు శషశర నాభభు ూయాఠ్కఱోని ‘యభమ్ మః ర్సమణమ్’ ఄనూ దాఱన వౄీ ర్సధాకఽవు శ్సస్తహో ి
రతేయకంగస ఇ శందయభంఱో శ఼చించాయు. వౄీ చినమమానంద గీత (15.6)నండి విళర్్ంచాయు (యంధాభభు –
ర్సమణభు).
న తదాభశమతే శ఼ర్యయ న ఴశ్సంకర న నుసళకః
మదీ తాా న నిళయో ంతే తదాుభ యభం భభ
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శామంరకసఴయూమ్ైన నా యంధాభభున శ఼యుయడు గసని, చ్ందరడుగసని, ఄగ్ూగసని
రకసవృంజేమజఞఱయు. ఄటిు యంధాభభున చేర్్న ుణాయతణమఱు భయఱ ఇ జగతణ
ో న రవేవృంయు. ఄనగస
జనిమంయు.
ూయాఠ్కఱో ముధిషయుడు
హా
‘కిమ్క
న మ్ దళ
ై తమ్ ఱోకే కిం వసऽేయకమ్ ర్సమణమ్’ ఄని రవృూంచాడు. ఇ
భాగసనిూ వసయఖాయనిశ఼
ో వౄీ బటటుఱు ఆకకడ ధయమర్సజు ‘యభ ఈేమభు’న గుర్్ంచి ఄడిగ్నటట
ో విళర్్ంచాయు
యభమ్ ఈేమమ్ ఽచ్ఛత్ర కిం వస ఄహ ఏకమ్ ర్సమణమ్ ఆత్ర
ఄమనమ్-నుసరయమ్ ఏళమ్ ఈేమమ్ దిాధా ఽవు మ్.
వౄీ హ.బ.ఄణాుంగసర్సచాయయ వెసాభు ‘ర్సమణః’ ఄనే నుసఠసంతయం కూడా ఈనూదని చనుసృయు.
యభమ్ ఄమనమ్ మశయ శః ర్సమణమ్ – శర్యాతో భమ్ైన వెసినభున కయౌగ్మునూవసడు.
శనాయశకఽత్ ఴభః శ్సంతో నివసాః శ్సంత్రః ర్సమణమ్ – ఄనే నాభాఱన బకిోతో జహస్తో ే కఱోోఱమ్ైన భనశసకు
శ్సంత్ర ఱభిశోందని వౄీ ర్సధాకఽవు శ్సస్తహోి చనుసృయు.
ధయమచ్కీభు యచ్యిత వసయఖయ – ఆందిమ
ర భుఱన, భనశసన నిమంత్రరంచినవసనికి ునయునమనండి
విభుకిో ఱభిశోంది. ఆందిమ
ర ాఱు, భనశసఱ చుృచేతఱఱో ళర్్ోంచేవసయు శంవెసయఫంధంఱో చికుకకుంటాయు.
భనం ఏ ని చేస్తహనాగసని దానికి నిజమ్ైన కయో బగళంతణడేనని, భనం కేళఱం వెసధనాఱభని
గుయుోంచ్కరవసయౌ. ఆది కయమయోగసనికి రధభ వెత నుసనభు. నుసరంచికమ్ైన వివమాఱెైననూ కసంక్షన
బగళంతణని ను ందడంటో భయుంచ్గయౌగ్తే బకిోయోగభాయీ ం తయౌస్తహళశోంది. నిజమ్ైన అతమ, ఴర్ీయభు,
భనశసఱ భధయ భేదానిూ గుర్్ోస్తో ే జఞానయోగం తఱుు తయుచ్క ంటటంది. ఆఱా బగళంతణని ను ందడానికి
బగళంతణడే భాయీ భని గీహంచ్ళచ్ాన.

(1) వౄీ నయస్తహంషన్ కఽవు భాచార్్ అంగో యచ్నకు ఆది తఱుగు ఄనవసదభు.
(2) బగళదగీ త శ్లోకభుఱ తాతృయయభు గీతాెరస్, గయయఖూర్ రచ్యణనండి.
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యభ ాంగః ళహాంతిదః షరష్ా హ కుభుదః కుఴలేవమః |
గోశితో గోతిరోోతృహో ఴాశభ క్షో ఴాశమ
ర ః || (63)

593. యభ ాంగః
- యోగస్హధకులకు అష్హాాంగభులన఼ రస్హదాంచినలహడె.
- ష఼ాందయమైన యౄభు కలలహడె.
- ధాయతుాంచేలహరికి షకల షనమాంగళభుయౌచేే యౄభుకలలహడె.
- త్న ఉతుకిచే అాంత్టితూ భాంగళకయమునరిాంచ఼లహడె.

ఒాం యభ ాంగహమ నభః
ఈ నాభాతుకి లహయఖ్ాయనకయో లు రాండె యధాలుగహ అయథాం చెతృహాయు. (1) యోగళహస్హోాతుకి చెాందన అష్హాాంగభులకు
షాంఫాంధాంచి (2) బగలహన఼తు స్ ాందయయభున఼ గురిాంచి. 3,4 అరహథలు 2ఴ అరహథతుకి భ లహాంత్రహలు. భయల ఇదే
నాభభు 788ఴ నాభభుగహ కీరో ాంి ఫడినద.
63ఴ ళలోకభు. 593ఴ నాభభు. యభ ాంగః – యభ ాంగః ళహాంతిదః షరష్ా హ కుభుదః కుఴలేవమః
84ఴ ళలోకభు. 788ఴ నాభభు. యభ ాంగః – యభ ాంగో లోకస్హయాంగః ష఼త్ాంత్ేః త్ాంత్ేఴయధనః
షవవకుోుదభఴ కఱయయణ మభాదయష్హాాంగ షాంబఴః
మస్హమత్ యభ ాంగ షాంతృత ర కో ః షతృహోరోు ధాయనదామకః
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బకుోలు త్నన఼ తృ ాందడాతుకి త్గిన ఉతృహషన తుమిత్ో ాం మభ తుమభాద అష్హాాంగభులన఼ ఇచిేనలహడె. ఈ
నాభభు షతృహోక్షరీభాంత్రభు. ధాయనరదభు. ఒాం యభ ాంగహమ నభః.
శ్రీ బటటాలు ఈ 593ఴ నాభభున఼ యోగస్హధనకు యధానభుల ైన అష్హాాంగభులయభుగహ యఴరిాంచాయు.
ఇఴతూీ శ్రీతి కయుణఴలన, శ్రీతి టో బకిోఴలన షభకడెతాయ. ఆమనే త్న బకుోతుకి ధాయనభాయో భున఼,
ధాయనపలభున఼ రస్హదాంచ఼న఼. ఆ అష్హాాంగభులు (1) మభభు (ఇాందమ
ర
తుగీసభు) (2) తుమభభు
(ఏరహాటట) (3) ఆషనభు (4) తృహరణామాభభు (రేచకభు, ూయకభు, కుాంబకభు) (5) రతాయహాయభు
(ఇాందమ
ర ాలన఼ాండి యశమాతుీ భయలుేట) (6) ధాయణ (7) ధాయనభు (8) షభాధ.
ధయమచకీభు యచయత్ యఴయణ – మభ, తుమభభుల ఴలన భనష఼స అద఼ులోకి ఴష఼ోాంద. ఆషన,
తృహరణామాభభుల ఴలన వరీయాం ధాయనభునకు వదధభ్త్ేాంద. రతాయహాయ, ధాయణ, షభాధ఼లు కకొకొ
మటటాగహ ఆలోచనలన఼ బగఴాంత్ేతుటో భయళాంచ఼న఼. షభాధ వథతిలో బగఴాంత్ేతు అన఼బఴభు వదధ ాంచ఼న఼.
శ్రీ వాంకయుల లహయఖ్య – ష఼ాందయమ్ త్న఼మ్ ధాయమన్ యభ ాంగః. ష఼ాందయమైన త్న఼ఴున఼ ధరిాంచినలహడె
యభ ాంగుడె.
ఇదే భ ఴభున఼ శ్రీ బటటాలు 788ఴ నాభయఴయణలో ఇచాేయు. మోశితుయై జగభులన఼ మోశిాంజేవన
యభ ాంగుడె. గోకల భనష఼లన఼ దో చిన గోఫ లుడె. కభలతారక్షుడెైన రహభుడె. ఆ రహభుతు
స్ ాందయయభున఼ వత్భమకు ఴరిుాంచి చెా సన఼భాంత్ేడె త్రిాంచాడె.
శ్రీ చినమమానాంద ఉతుశత్ే
ో లలోతు ‘ళహాంత్మ్ శిఴమ్ షాందయమ్’ అనే లహకహయతుీ ఉదాసరిాంచాయు.
ఛాాందో గోయతుశత్ే
ో (1.6.7) లో ఇలా ఉనీద –

మ ఏష్త ऽంాంత్రహదతేయ శియణమమః ుయుష్త ఉచయతే
త్షయ మథా కతృహయషమ్ ుణడ రక
ీ ఴ
ే భక్షిణీ.
అత్డె ఆదత్యభధయభుడెై ఫాంగహయు యాంగులో రకహశిషఽ
ో ఉాంట డె. యకవషో ఼నీ దమభుఴల
లెలుగుత్ేాంట డె.
శ్రీ య.య. రహభాన఼జన్ – శ్రీభనాీరహమణుతు తియుమేణిమాంద఼ 788 ష఼ాందయ అాంగభులునీయ గన఼క ఆమన
యభ ాంగుడె.
శ్రీ రహధాకాశు ళహవో ి – బగఴాంత్ేతు చయణభు, ఴదనభు, నమనభులన఼ ధాయతుాంచేలహరికి షకల
షనమాంగళభులన఼ రస్హదాంచే యౄుగలలహడె యభ ాంగుడె. యభ తు - దయశకహనామ్ భాంగఱోతాాదకహతు;
అాంగహతు - చయణ ఴదన నమనాదీతు; మషయ ఇతి యభ ాంగః.
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శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ – అాంగ్-లెళైళట – అనే ధాత్ేఴున఼ాండి, బగఴాంత్ేతు రతి యౄభు, రతి చలనభు కడ
షకల షనమాంగళభులన఼ రస్హదాంచ఼న఼.

భణిురి నాత్యళయౌ
ై లో రహషయ్ల నాత్యాం. యకీడ
 మ
ి ాన఼ాండి

భ గఴత్భు – దవభషొాంధభు – గోకల తృహరయధన.
శ్రీ భదాభగఴత్భు – యచన: శ్రీ ఏలేరి భుయయధయరహఴు
దేలహ! భా తృహరయధ న ఏమిటో యన఼. షాంషాతి బమాయో లమై తూ వయణుజొచాేభు. భాకు అబమాతుీఴువ. .. .. ఏ తూ
తృహణిదమాం షభషో ఴయదామకమో, ఏ తూ తృహణిదామన ఇాందరహదేయతు రిగీశిాంచాలో, ఆ తూ తృహణిదామతుీ భా
శియష఼లై ఉాంచ఼. ... వమతోలో వత్మైన తూ ష఼ాందయ భుఖ్ాయయాందాతుీ చఽు. వో ల
ి కు అాంత్కాంటె షాంతోశకయమైనద
లేరొకటటాండద఼..... ఏ తూ తృహదకభలాం వరికి తులమమై కహయమ పణి పణారిేత్మై గోగణాన఼గత్మై తృహాయుచ఼నీదో ఆ
యత్ర తూరేజాతుీ భా కుచకుాంభ లై తులుు. తూ కోభల తృహదదామలు భా కుచ కహఠినాయతుకి నొచ఼ేకుాంట మతు
లెన఼కహడఫో కు. లహటితు ష఼తాయాంగహ భా ఴక్షఃఠిైతు ధరిస్ో హభు. అాంత్లో భా భదనతాాం చలాోయుత్ేాంద.... త్రహవత్
భభుమ గీశిాంచి తూ అధరహభాతాతుీ రస్హదాంచి భా మోసాం తీరిే భభమయౌీ ఉజీి యాంజేయ.
రబూ! తూ చరిత్రయషాం తాత్రమ త్ుోలకు జీఴనాభాత్ాం. కయజన లహకయ లతికలకు అఴయమపలాం. కయు భులకు యభ
యస్హమనాం. కీరో ాంి చినలహరికి యయధ దానపలాం. శ్రీభాంత్మైన తూ కథావీఴణ భ గహయతుీ భాకు కయుణిాంచ఼.
తూ కథావీఴణ భాతారననే భాకు తుయవాతి కలుగుత్ేాండగహ తూ దయశన భ గహయతుీ ఎాంద఼కు కోయుత్ేనాీభతు
అడెగుతాలేమో రబూ! తూ లేనగఴులు, తూ ేరభవీగధ యక్షణాలు, తూ ధాయనభాంగళయహాయాం, తూ షాంకేత్ భరహమలు భా
సాదమాలన఼ కలచిలేషో ఼ాండడాంఴలన తూ యలాష క్షుభిత్ చిత్ో లమై ళహాంతికి దఽయభమాయభు. భా భనఃక్షోబ తూ దయశన
భ గయలబ్ధధ చే గహక లేరొక భారహోన తీరేద కహద఼.
ఒాం యభ ాంగహమ నభః
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594. ళహాంతిదః
స్హముజయభు అనే ళహవవత్మైన ళహాంతితు రస్హదాంచేలహడె.

ఒాం ళహాంతిదామ నభః
శ్రీబటటాల లహయఖ్ాయనాం ఈ నాభభునకు భుాంద఼నాభమైన ‘యభ ాంగః’ నాభభునకు చెాన భ లహతుీ
కకనస్హగిషో ఽ యోగహభ యషయాంగహ ఉాంద. యోగహద స్హధనలదావరహ బకిోలో అత్ేయనీత్ వథతికి చేరినలహరికి
ఆత్మజాానాం లభిష఼ోాంద. లహరికి భరి జనమ ఉాండద఼. అదే మోక్షభు. అటటఴాంటి ళహవవత్మైన ళహాంతితు
రస్హదాంచేలహడె ‘ళహాంతిదః’. ఇాంద఼కు శ్రీ బటటాలు చఽన రభాణభులు –
యవవవయై కయమ్ రిలఴ
ే ాత
 ాయమ్ జాాతావ శిఴమ్ ళహాంతిమ్ అత్యాంత్మ్ ఏతి – ళవవతావవరోతుశత్ే
ో 2.7 –
యవవభాంతా కడే లహయాంచిమునీ బగఴాంత్ేతుగురిాంచి తెయౌవనలహతుకి అత్యాంత్ భాంగళరదమైన ళహాంతి
లభిష఼ోాంద.
త్మీళహనామ్ ఴయదమ్ దేఴమీఢ్యమ్ తుచమయ ఆతామనమ్ ళహాంతిమ్ అత్యాంత్మ్ ఏతి – ళవవతావవరోతుశత్ే
ో
3.11 – జగత్్రబుఴు, ఴయభులన఼ రస్హదాంచేలహడె, కీయోతూముడె, అాంత్రహత్మవథత్ేడె అయన ఈవవయుతు
తెయౌవకకనీలహతుకి యభళహాంతి లభిష఼ోాంద.
త్మేఴ వయణాం గచఛ షయవభ లేన భ యత్
త్త్్రస్హదాత్ాయాం ళహాంతిాం స్హథనాం తృహరసువ ళహవవత్మ్ – గీత్ 18.62
అయుినా! అతుీ యధభులుగహ ఆ యమేవవయునే వయణుజొచ఼ేభు. అత్తు కాచేత్నే యభళహాంతితు,
ళహవవత్మైన యభదభున఼ తృ ాందగలఴు.
శ్రీ వాంకయుల లహయఖ్య – ఇష్హాతుశా భులనే భేదభ ఴభులు లేతు షాంూయుమైన ళహాంతితు రస్హదాంచ఼లహడె
‘ళహాంతిదః’. ఇద ఇశా మైనద, ఇద ఇశా ాం లేతుద అనే దవాందవభ ఴాం ఉనీాంత్ఴయకు తుజమైన త్ాో, ళహాంతి
లభిాంచఴు.
ధయమచకీభు యచయత్ తియుఴళైళలహర్ యచనన఼ాండి ఉదాసరిాంచాయు. లేాండెదల్ లేాండమై ఇలాదాన్ –
కహఴలవనద, అకొయలేతుద అనేయ లేతులహడె బగఴాంత్ేడె. బగఴాంత్ేతుటో బకిోతో వథయమైన ధాయనాం స్హగివేో
ళహవవత్మైన ళహాంతి లభిష఼ోాంద.

595. షరష్ా హ
షాఴాాంచినలహడె.

ఒాం షరఴా ే ా నభః
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ఈ నాభభు భయల 990ఴ నాభభుగహ ష఼ోతిాంఫడినద.
63ఴ ళలోకభు. 595ఴ నాభభు. షరష్ా హ – యభ ాంగః ళహాంతిదః షరష్ా హ కుభుదః కుఴలేవమః
106ఴ ళలోకభు. 90ఴ నాభభు. షరష్ా హ – దేఴకీనాందనః షరష్ా హ క్షితీవః తృహనావనః
‘షాఴాాంచ఼ట’ అనే అయథాంలో అాందయు లహయఖ్ాయనకయో లు త్భ త్భ బగఴదన఼బలహలన఼ లెలోడిాంచాయు.
శ్రీ బటటాలు – ‘షాజ్’ అనే ధాత్ేఴున఼ాండి - షాఴాాంచేలహడె ‘షరశా’. కయమ లెచి
ై త్రుత్ షాఴాన్ షరష్ా హస్హయత్ షాజయతే
చ మః. మోక్షాం కోరేలహరికి మోక్షాం రస్హదాంచినటలో శ్రీభనాీరహమణుడె బకుోలకు షాంస్హరహతుీకడా
రస్హదస్హోడె. త్భ కయమలదావరహ లౌకిక ష఼ఖ్ాలు కహలహలన఼కకనేలహరికి షాంస్హయాం లభిష఼ోాంద. ఇాంద఼కు శ్రీ య.య
రహభాన఼జన్ శ్రీ నభామఱయవయు తియులెైమోయ (5.6.1)న఼ాండి ఉదాసరిాంచాయు
ఏత్దో యతూతు బూతాతు షరహవణీత్ేయధాయమ
అసాం కాత్సనషయ జగత్ః రబఴః రలమషో థా – గీత్ 7.6
ఒ అయుినా! షభషో తృహరణులున఼ ఈ రాండె యధభుల ైన రకాత్ేలన఼ాండియే ఉత్ానీభులగుచ఼నీయ. ఈ
జగత్ే
ో యొకొ రబఴభూ (ుటటాక), రలమభూ (య్నభగుట) నాఴలననే జయుగుచ఼నీయ. అనగహ ఈ
షాంూయు జగత్ే
ో కు నేనే భూలకహయణభు.
శ్రీ రహధాకాశు ళహవో ి ఉతుశత్ే
ో లన఼ాండి ఉదాసరిాంచాయు –
యవవషయ షరష్ా హయమ్ అనేక యౄమ్ – ళవవతావవరోతుశత్ే
ో 4.14
ష ఇభాన్ లోకహన్ షాజత్ః – ఐత్రేయోతుశత్ే
ో 1.2
‘షాజ్’ అాంటల యడచ఼ట, ఫమటకు ాంుట అతు కడా చెాఴచ఼ేన఼ (యషరేో). శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ ఈ
భ లహతుీ గీశిాంచాయు. బగఴాంత్ేడె రళమ షభమాంలో జగత్ే
ో న఼ అాంత్టితు త్నమాంద఼ బదరయచి భయల
షాఴా షభమాంలో అతుీాంటితూ లెయౌకితీస్హోడె గన఼క షరశా.
ధయమచకీభు యచయత్ – బగఴాంత్ేడె జీఴునకు వరీయాం రస్హదాంచడాతుకి కహయణాం ఆమనన఼ కకయౌచి,
ఆమనన఼ తృ ాందే అఴకహళహతుీ భనకు కయౌగిాంచడమే.
శ్రీ చినమమానాంద – యశేుఴు షగిన వకిోఴలననే ఫరసమదేఴుడె షాఴాకహయయాం స్హగిషో ఼నాీడె. అాందయు
దేఴుళళకు అాంత్రహయమి ఆ దేఴదేఴుడే.

63ఴ ళలోకభు - 5 ఴ ేజీ

శ్రీ యశే
ు షసషరనాభ స్తో త్రభు - యఴయణ

శ్రీభదాభగఴత్భు – భూడఴ షొాంధభు – ఫరసమకాత్ బగఴతోతోత్భ
ర ు
శ్రీ ఏలేరి భుయయధయరహఴు యచనన఼ాండి.
దేలహ! ఫసృకహలాం ఉతృహవాంచి త్త్ఫయౌత్ాంగహ తున఼ీ తెయౌవకోగయౌగహన఼. అనఴదయమైన తూ త్త్వజాానాతుీ తృ ాందడాంకాంటె
ఉత్ో భమైన భ గయాం దేసధాయులకు లేరొకటి ఏభుాంటటాంద? తూఴు త్ా లేరొకటి లేదనీదే తూ త్త్వ యసషయాం. తూఴు
తుయుోణ యఫరసమఴనీదే తూ త్త్వ యభాయధ ాం. రాంచయౄమై ఈ రతీతి అాంతా తూ గుణాత్మకాం. తూ షత్యయౄాం అనాఴాత్
రకహవాం, అయకలాాం, ఆనాందభాత్రాం అయ జాాన఼లకు భాత్రమే భ వషో ఼ాంద. ఉతృహషకుల అన఼గీహాయధ మై తూఴు తూ చిచఛకిో
రభ ఴాంతో యయధాఴతారహలన఼ ధరిస్ో హఴు.
దేలహ! తూ రకాత్యౄాం షరహవఴతారహలక భూలబీజమైమునీద. ఈ తూ యౄాం షాఴాకి కహయణమైనాంద఼న యళహవతుకాంటె
లేరైనటిాద. ఇదే బూతేాందరమాలకు కడా కహయణాం. అాంద఼ఴలో తూ ఈ యౄాం షరోవతృహషయ యౄతృహలలో భుఖ్యమై ఉనీద.
అటిా ఉత్ో భ యౄతృహతుీ నేనావీయాంచాన఼.
దేలహ! ఈ తూ యౄాం స్త తృహధకభతు, అరహవచీనభతు భ యాంచేలహయు ఇద భుఖ్యమలా అఴుత్ేాందతు అడెగుతాయు.
అఴయకహోతుీ ఉతృహవాంచడాం స్హధయాం కహద఼. ఉతృహషకులు తూ ఴయకో షవయౄతృహతుీ ధాయతుస్హోయు. లహరి ళవమ
ీ ష఼సన఼ కోరి ఈ
బుఴనభాంగళయౄతృహతుీ ఴయకో యచాఴు. ఉతృహషకుయౌాంద఼కు తూకు నభషొరిాంచడాంకనీ లేరొకయధాన త్భ కాత్జా త్న఼
చఽజాలయు. ఇదే తూకు స్హష్హాాంగ రణాభాం .....
ఎఴడె లేదాలనే భలమాతులాలు మోవకకతు ఴచిేన చలో తు తూ తృహదాయయాందాల ష఼యభిళ రిభఱయతుీ లఴభాత్రమైనా
అన఼బయాంచే ుణాయతుకి నోచ఼కకాంట డో , ఎఴడె భహాదయాంతో చేరి తూ కథలన఼ యాంట డో , ఆ ధనయజీఴుడె తూ
తృహదదామలన఼ త్ాక చఽయగొాంట డె. తూఴత్తు సాదమాతుీ తులమాంగహ చేష఼కకతు తుయాంత్యాం తుఴశిస్హోఴు. అత్తుతు
ఎనీటికీ ఎడఫ మఴు.
దేలహ! ఈ షాంస్హయ రిబరభణాం తొలగితృత ఴడాతుకి తూ ఆవీమాం కొటల యభస్హధనాం. తూ తృహరు తృ ాందాలాంటల తూ యభ
త్తావతుీ గీశిాంచి ఆ దారిలోతుకి రలేశిాంచి రివమి
ీ ాంచాయౌ. లేదాాంత్వీఴణాం కహయాంచి, త్త్వయసస్హయతుీ గీశిాంచి, తున఼ీ
తృ ాందాలతు తువేయాంచి, బకిోభారహోతుీ మటిా, చిత్ో యదధ తు తృ ాందనలహరి సాదమభాందరహలలోతుకి తూఴు యభానాందాంతో
చేరి ఈసతారహధలన఼ నెయలేయుస్హోఴు.
ఏ యౄాంలో తూ బకుోలు ధాయతువేో ఆ యౄాంలో తూఴు లహరికి స్హక్షాత్ొరిస్ో హఴు.. .... తుష్హొభాం, షకహభాం అతు రాండె
యధాలుగహ ఉనీ బకిోభారహోలలో తుష్హొభ బకిోకి తూఴు యభష఼లబుడఴు.
దేలహ! తూఴు భేదయశిత్ేడఴు. షభగీ ఫో ధావీముడఴు. షవయౄ చెైత్నయ తేజోభూరిోయై త్నరహరే యభాత్ేమడఴు. షాఴా
వథ తి లమ కహయణమైన తూ భామావకిోతు కీీడో కయణగహ చేవకకతు ఆతామనాందాతుీ తృ ాంద఼తాఴు. తూ అఴతాయ యడాంఫనల ైన
దేఴకీనాందనాద నాభాలన఼గహతు, గుణయడాంఫనాల ైన షయవజా బకో ఴత్సలాద నాభాలన఼గహతు, కయమయడాంఫనాల ైన కాంస్హరి
రభుఖ్ నాభాలన఼గహతు – చిఴరికి తృహరణోత్రభణ కహలాంలోనెైనా ఉచఛరిాంనోచిన జీఴులకు ఫసృజనామరిిత్
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తృహషాంచమాం ట ాంచల ై, తుయస్హోఴయణమైన ఫరసమషవయౄతృహతుీ షాందరిశాంచే భహాభ గయాం త్ాక వదధ ష఼ోాంద. అటిా
భహాన఼భ ఴునకు తూకు ునఃునః రణాభాలు.
ఏ తూ యళహవకహయ ఴాక్షాతుకి షాఴాకయో నెైన నేన఼, వథ తికయో యైన యశే
ు ఴు, లమకయో యైన ఈవవయుడె గుణత్రమ
యౄతృహాంత్రహలతో ఴయఴసరిషో ఽ భూలత్రమమై నెలకకతు ఉనాీమో ఆ యళహవత్మకుతుకి తూకు స్హష్హాాంగహలు.
బఴద఼దయ రబూత్భగు దమభునాంద఼ ఴవయాంచిమునీ నే
నయయళ తాఴకీన కయౌతాాంవభునాం దనరహయు యవవభుాం
దయయౌ యచిాంచ఼చ఼న్ ఫసృయధాంఫుల ఫల ొడి లేదజాలభున్
శిఴత్యమై పయౌాం గావేముభు బదర పలరదామకహ!

596. కుభుదః
- బూమిమాంద఼ మోదభు తృ ాంద఼లహడె.
- బూమిైన఼నీ జీఴులకు యౄ షాయశ వఫా ద గుణభులతుచిే లహతు అన఼బఴభుఴలన షాంతోఴాంచ఼లహడె.
- య్లా యబూతితో జీఴుల కయమపలాతుీ అన఼బయాంజేషో ఽ ఆనాందాంచ఼న఼.
- బూమిై త్న బకుోల స్హాంగత్యభుఴలన షాంతోఴాంచ఼లహడె.
- బూమిభ యభున఼ తొలగిాంచి (ద఼యిన఼లన఼ శిక్షిాంచి) బూమికి ఆనాందభు కయుేలహడె. బూభాత్న఼ తృ ాంద
ఆనాందాంచ఼లహడె.
- బకుోలు త్నకోషాం చేవే స్హధన చఽవ, లహరి ఆనాందాతుీ చఽవ షాంతోఴాంచ఼లహడె.

ఒాం కుభుదామ నభః
ఈ నాభభు రాండెభాయుో ఴష఼ోాంద.
63ఴ ళలోకభు. 596ఴ నాభభు. కుభుదః – యభ ాంగః ళహాంతిదః షరష్ా హ కుభుదః కుఴలేవమః
87ఴ ళలోకభు. 813ఴ నాభభు. కుభుదః – కుభుదః కుాందయః కుాందః యి నయః తృహఴనోऽతులః
కౌతృహరకాతే భాండలేమః షవభోక
ో ూ న భోజమాన్
మోదతే మషసదాకహలాం కుభుద షసత్ే గీమతే.
‘కు’ అాంటల య్లాయబూతి. ఆ య్లాయబూతిలో కయమపలభు అన఼బయాంచఴలవన జీఴులన఼ లహతు
కరహమన఼స్హయభు కయమపలభు అన఼బయాంజేషో ఽ ఆనాందాంచేలహడె కుభుద఼డె. శ్రీ బటటాలు ఈ నాభభున఼
‘కు-భుద’ అతు యళవోఴాంచాయు. ‘కు’ అనగహ రకాతిభాండలభు. యౌకహద ఫరసమయయాంత్భు ఆమన
షాజాంచిన రకాతిభాండలమే. లహతుకి యౄ యష వఫా ద గుణభులదావరహ షాంతోశభున఼ అన఼బయాంచ఼
అఴకహవభు కయౌాాంచిన బగఴాంత్ేడె లహతు షాంతోశభుఴలన తాన఼ ‘మోదభు’ తృ ాంద఼న఼ గన఼క ఆమన
‘కుభుద఼డె’. శ్రీ య.య. రహభాన఼జన్ తియులెైమోయ (3.10.7)న఼ాండి ఉదాసరిాంచాయు.
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ఇదే భూలాంతో శ్రీ బటటాలు భరొక అన఼బలహతుీ కడా చెతృహాయు. కౌమోదతే ఇతి కుభుదః. రకాతి
భాండలాంలో త్న బకుోల స్హాంగత్యాంఴలన బగలహన఼డె భుదాంచ఼న఼. ఈ భ లహతుీ శ్రీ య.య. రహభాన఼జన్
ఇాంకహ యఴయాంగహ చెతృహాయు. శ్రీరహభుడె అయోధయన఼ యడచి అడఴులతృహల ై, వత్న఼ దఽయాం చేష఼కకతు,
జట ముఴున఼ తృత గొటటాకకతు ద఼ఃఖాంచాడె. అయనా ఆమన బయదావజ, అతిర, అగస్హోుద఼ల దయశనాంతో
షాంతోఴాంచాడె.
శ్రీ వాంకయుల లహయఖ్య – కుమ్-ధయణీమ్ భ రహఴత్యణమ్ కుయవన్ మోదమతి ఇతి కుభుదః.
(అఴతాయభులమాంద఼ ద఼శా షాంసయణభుఴలో న఼, రళమకహలభునాంద఼ అాంత్టితు త్నలో య్నభు
చేవకకన఼టఴలో న఼) బూమియొకొ భ యభున఼ త్గిోాంచి బూమికి షాంతోశభు కయౌగిాంచ఼లహడె కుభుద఼డె.
శ్రీ రహధాకాశు ళహవో ి – బూభాత్ స్హాంగత్యభుఴలన షాంతోఴాంచ఼లహడె కుభుద఼డె. త్న అఴతాయభులాంద఼
బూమిై అధయమభున఼ యౄుభా షాంతోఴాంచ఼లహడె.
శ్రీ చినమమానాంద – నానాయధభుల ైన దవాందవభులతో కడిన షాఴాతు చేవ యనోదభుతో ఆనాందాంచ఼లహడె
కుభుద఼డె.
శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ – క-ై వఫేా – వఫా భుఴలన షాంతోశభు తృ ాంద఼లహడె. తాన఼ షాఴాాంచిన జీఴులకు లహకుొ,
యతుకిడి ఴాంటి వఫా షాంఫాంధ గుణభులనొషగి లహరి అన఼బఴభులన఼ యతు ఆనాందాంచ఼లహడె. లేదాధయమనభు,
స్హభగహనభు, బగఴత్ ష఼ోతి, కీయోనభు – ఇఴతుీమున఼ శ్రీభనాీరహమణుతుకి మోదభు కయౌగిాంచ఼న఼.
ధయమచకీభు యచయత్ యఴయణ – ఏ జీయకైనా లభిాంచే ఆనాందభు ఆ జీయయొకొ ఇాందరమాల
రిమిత్ేలన఼ఫటిా ఉాంటటాంద. క చీభకు దా యవత్భాంత్ చకొయ లభిాంచినాగహతు అద కకదా ఆనాందభున఼
భాత్రమే తృ ాందగలద఼. కహతు ఇాందమ
ర ాల రిమిత్ేలు లేతు అతీాందమ
ర ుడెైన బగలహన఼తు ఆనాందభున఼
భనభు అాంచనా లేమలేభు. ఈ నాభభున఼ ధాయతుాంచి, బగఴాంత్ేతుకి కైాంకయయభు చేవ, ఇాందరమభులకు
అాందతు భహానాందభున఼ తృ ాందఴచ఼ేన఼.

597. కుఴలేవమః
- త్భ దేశాందమ
ర ాలకు తామే రబుఴులభతు బరమిాంచే జీఴులకు తుజమైన రబుఴు.
- బూమితు చ఼టిామునీ జలభులలో వమతుాంచ఼లహడె.
- ఆదళవశేతుై వమతుాంచినలహడె.

ఒాం కుఴలేవమామ నభః
63ఴ ళలోకభు - 8 ఴ ేజీ

శ్రీ యశే
ు షసషరనాభ స్తో త్రభు - యఴయణ

ఈ నాభభున఼ లహయఖ్ాయనకయో లు రధానాంగహ రాండె యధాలుగహ లహయఖ్ాయతుాంచాయు.
కు-ఴల-ఈవమ – అతుీాంటికీ రబుఴు.
కఴలే-వమ – కడయౌలో ళవశేతుై వమతుాంచినలహడె.
శ్రీ బటటాలు ఈ నాభభున఼ ‘కు-ఴల-ఈవ-మ’ అతు యళవోఴాంచాయు. కు – రాంచభు, రకాతి భాండలభు
(‘కుభుద’ నాభాంలో లాగహ); ఴల-ఴలతుో – తియుగహడెలహయు; ఈవ – రబుఴు; మ – (మాతి-లెళైళలహడె)
తుమాంతిరాంచ఼లహడె. అనగహ జీఴులన఼ త్న అధీనాంలో ఉాంచ఼కకనీ తుజమైన రబుఴు కుఴలేవముడె.
శ్రీకైఴలయ స్హయధ న఼ాండి –
కుతిసత్ాం ఫలమేష్హాం తే కుఴలా జీఴ షాంగికహః
దేశాందమ
ర ాదేరళ
ీ హవేో కుఴలేళహ ఇతి షమాతాః
మస్హమతుీమచే నాీుతూతి కుఴలేవ ఉచయతే
షాంషొాత్ాంలో ‘ఴ’, ‘ఫ’లకు దా గహ తేడా లేద఼. కహఫటిా ‘కుఴలలు’ అాంటల యశమాన఼బఴాం కయౌగిన జీఴులు.
లహరే త్భ దేశాందమ
ర ాలకు రబుఴులు (అతు భ యష఼ోాంట యు). అాంద఼చేత్ కుఴలేయలు అనఫడతాయు.
అటటఴాంటిలహరితు కరహమన఼గుణాంగహ తుమమిాంచేలహడె కుఴలేవముడె. (డా. కోీయ తృహయథస్హయధ యచనన఼ాండి).
కౌ బూభ్ ఆ షాంస్హయాం భర భయాంతీతి కుఴలాః
జీలహః కుఴలావేతే ఈళహవే కుఴలేళహః
కుఴలేళహన్ మాతీతి కుఴలేవమః
ఈ జగత్ే
ో ఉనీాంత్ఴయకు షాఴా చేషో ఽనే ఉాంట డె. ‘కుఴలాః’ అాంటల జీఴులు. ‘కుఴలేళహః’ అాంటల త్భ
దేహాలకు తామే రబుఴులుగహ భ యాంచేలహయు. దేసమే ఆత్మలతు భ యాంచేలహయు అజాాన఼లు. లహరితు అలా
ఉాంచేలహడె కుఴలేవముడె.
శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ కడా ‘కు-ఴల-ఈవ-మః’ అనే యళవోఴాంచాయు కహతు లేరే అయథాం చెతృహాయు. ‘క’ై అనీ
ధాత్ేఴు వఫా భున఼ షఽచిాంచ఼న఼. వఫా భు చేవే అతుీాంటికి ఈయడె. ‘ఴల’ అనగహ కద఼లుట. కదలే
అతుీాంటికి ఈయడె. అనగహ షభషో జీఴులకు అధదేఴుడె, అాంత్రహయమి కుఴలేవముడె.
శ్రీ వాంకయులు ‘కుఴలే-వమః’ అతు యళవోఴాంచాయు. కహతు ‘కుఴలే’ అనీ దాతుకి రాండె అరహథలు చెఫుత్ ఈ
నాభాతుకి రాండె లహయఖ్యలు చెతృహాయు.
కకః-క్షితే; ఴలనాత్-షాంస్హయణాత్, కుఴలమ్-జలమ్; త్వమన్ ళవత్ ఇతి కుఴలేవమః. బూమితు చ఼టిామునీయ
జలభులు. ఆ జలభులాంద఼ వమతుాంచినలహడె కుఴలేవముడె. ఴటత్రళహయ.
భరొక యధాంగహ, కుఴల – షయాభుయొకొ ఉదయభు (తృహరకునుడె బూమితు షాాశిాంచ఼ భ గభు); వమః –
వమతుాంచ఼లహడె. ఆదళవశేతు ఉదయభున వమతుాంచిమునీ శ్రీభనాీరహమణుడె కుఴలేవముడె.
63ఴ ళలోకభు - 9 ఴ ేజీ

శ్రీ యశే
ు షసషరనాభ స్తో త్రభు - యఴయణ

‘కుఴలభు’ అనగహ రేగుాండె. రీక్షిత్ో ేన఼ కహటటలేమడాతుకి రేగుాండెలోల వమతుాంచిన త్క్షకుడె
బగఴదవబూతియైన కుఴలేవముడె.
ధయమచకీభు యచయత్ – ాంచబూత్భులు కదాతున఼ాండి భరొకటి, ఆకహవభున఼ాండి లహముఴు,
లహముఴున఼ాండి అగిీ, అాంద఼ాండి తూయు, తూటిన఼ాండి బూమి ఉదభయాంచెన఼. ాంచబూత్భులతూీ
కుఴలయేయతున఼ాండే ఉదభయాంచినయ. తూట వమతుాంచినలహడె అనగహ తాన఼ షాజాంచిన రకాతిలో
తానేమునీలహడె కుఴలేవముడె.

598. గోశిత్ః
- రకాతికి ఴయఴస్హథకుడె. జగభులకు, బూమికి శిత్భు కయుేలహడె.
- గోఴయధనగిరినెతిో గోఴులన఼ యక్షిాంచినలహడె.

ఒాం గోశితామ నభః
ఈ నాభయఴయణలో ‘గో’ వఫా భునకు లహయఖ్ాయనకయో లు రాండె రధానారహథలు గీశిాంచాయు (1) గోఴులు (2) రకాతి,
బూమి, జలభులు.
శ్రీ బటటాలు ‘గో’ అనగహ షాంస్హయబీజక్షేత్మ
ర ైన ‘రకాతి’ అతు అయథాం తీష఼కకనాీయు. షాంస్హయబీజక్షేత్ష
ర య రకాతే
స్హథకవే మః ష గోశిత్ః. షాంస్హయభనే యత్ో నాలు నాటట తుకి తాలెైన రకాతికి ఆధాయమైనలహడె గోశిత్ేడె.
గోః రకాతే శిత్ః గోశిత్ః. షాంస్హయభు అనే యత్ో నాలు జలేో బూమియైన రకాతి భాండలాతుకి అధష్హఠనదేఴత్
అయ కహయయభు చేస్ో హడె కహఫటిా రకాతికి ఴయఴస్హథకుడె అఴుత్ేనాీడె. (డా. కోీయ తృహయథస్హయధ యచనన఼ాండి).
శ్రీ వాంకయులు ‘గో’ అనగహ ‘గోఴులు’ అనే అయథాంలో యఴరిాంచాయు. గలహమ్ ఴాదాధుయధాం గోఴయధనమ్ ధాత్లహన్ ఇతి
గోభోయ శితో గోశిత్ః. గోఴుల శిత్భు కకయకు గోఴయధనగిరితు ఎతిో నలహడె గోశిత్ేడె.
అనీభమయ – కకాండ గొడెగుగహ గోఴుల గహచిన మద఼కుల స్హవమికి గొబ్ధిఱోళ.
శ్రీ వాంకయులు ‘గో’ అనగహ ‘బూమి’ అనే అయథాం కడా తీష఼కకనాీయు. అనేక అఴతాయభుల తిో బూమితు
యక్షిచ఼లహడె గోశిత్ేడె.
శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ – గో-గతౌ-లెళైళట – షాఴాలో షకల జీఴుల చలనభునకు కహయణమైనలహడె గోశిత్ేడె.

599. గోతిః
- భోగబూమియైన షవరహోతుకి అధతి.
63ఴ ళలోకభు - 10 ఴ ేజీ

శ్రీ యశే
ు షసషరనాభ స్తో త్రభు - యఴయణ

- ఇాందమ
ర భులకు రబుఴు.

ఒాం గోత్యే నభః
ఈ నాభభున఼ 53ఴ ళలోకభులోన఼, 63ఴ ళలోకభులోన఼ ష఼ోతిాంచాయు. రాండె ళలోకభులలోన఼ ‘గోతిః’, ‘గోతృహో’
నాభభులు కీభభులో ఴచ఼ేట గభతుాందగున఼.
53ఴ ళలోకభు. 497ఴ నాభభు. గోతిః – ఉత్ో రో గోతిః గోతృహో జాానగభయః ురహత్నః
63ఴ ళలోకభు. 599ఴ నాభభు. గోతిః – గోశితో గోతిః గోతృహో ఴాశభ క్షో ఴాశమ
ర ః
497ఴ నాభయఴయణలో అనేక అరహథలు రస్ో హయాంఫడినయ.
- అతుీ దభులకు (లహకుొలకు, లేదభులకు) అధతి.
- త్న లహకుొనకు తానే యక్షకుడె.
- త్న బకుోల లుకున఼ యక్షిాంచ఼లహడె.
- గోఴులన఼ కహచిన గోతృహలకాశేుడె.
- కద఼లుచ఼నీ షభషో భున఼, ఇాందమ
ర భులన఼, కహతృహడెలహడె.
- బూతి, ధయణీధయుడె.
- (ుణయ) లోకభుల కధనాధ఼డె.
599ఴ నాభ యఴయణలో శ్రీ బటటాలు ‘గో’ అనగహ భోగబూమి అయన షవయో భు అనీ అయథాంలో – షవయో ాంలో
ఉాండేలహరికి అధతి – అతు చెతృహాయు. షవయో లహష఼ల ైన దేఴత్లన఼ యక్షిాంచేలహడె అతు కడా అన఼కోఴచ఼ేన఼.
షవయో బూమే తితావత్ గోతి షమాత్ః. గోః బూమే తిః గోతి.
శ్రీ చినమమానాంద – ‘గో’ అనగహ గోఴులు, జన఼లు, ఇాందమ
ర ాలు ఴాంటి అరహథలునాీయ. కన఼క అాందరికీ,
అతుీాంటికీ రబుఴు గోతి.
శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ – గో-గతౌ-చయౌాంచ఼ట. అాందరితూ యక్షిాంచ఼లహడె. అాందరికీ దారి చఽులహడె. స్హయధయై
గహోలు ూతు యధభున఼ తోరయౌ భుాంద఼కు తీష఼కయళ కహతృహడెలహడె. గోతి. తృహయథస్హయధ. గుయులహమూయా.

600. గోతృహో
- షాంయక్షకుడె. షకల యదయలకున఼, బూత్భులకున఼, లోకభులకున఼, కయమచకీభునకున఼ షాంయక్షకుడె.
- బకుోలు కహతులహరికి తెయౌమరహతులహడె.

ఒాం గోేో ి నభః.
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ఈ నాభభున఼ 53ఴ ళలోకభులోన఼, 63ఴ ళలోకభులోన఼ ష఼ోతిాంచాయు. రాండె ళలోకభులలోన఼ ‘గోతిః’, ‘గోతృహో’
నాభభులు కీభభులో ఴచ఼ేట గభతుాందగున఼.
53ఴ ళలోకభు. 498ఴ నాభభు. గోతృహో – ఉత్ో రో గోతిః గోతృహో జాానగభయః ురహత్నః
63ఴ ళలోకభు. 600ఴ నాభభు. గోతృహో – గోశితో గోతిః గోతృహో ఴాశభ క్షో ఴాశమ
ర ః
‘గుప్’ అనే ధాత్ేఴునకు యక్షిాంచ఼ట, దాచ఼ట అనే అరహథలునాీయ. ఈ రడె అరహథలలోన఼ లహయఖ్ాయనకయో లు ఈ
నాభాతుీ యరిాంచాయు.
498ఴ నాభభు. గోతృహో.
శ్రీ బటటాలు – లేదభులకు, షకల యదయలకు యక్షకుడె.
శ్రీ వాంకయులు – జీఴులన఼, లోకభులన఼ కహతృహడి తృత ఴాంచ఼లహడె.
600ఴ నాభభు. గోతృహో.
శ్రీ బటటాలు – కయమచకీభున఼ షాంయక్షిాంచ఼లహడె.
శ్రీ వాంకయులు – త్న భామకహయణభుగహ బకుోలు కహతులహరికి గుో భుగహన఼ాండెలహడె.
ఒాం గోేో ి నభః
(1) లేదభులన఼, యదయలన఼, ధయమచకీభున఼, కయమచకీభున఼, జీఴులన఼, లోకభులన఼ కహచెడెలహడె.
(2) బగఴాంత్ేతుగూరిే తెయౌవకోలహలనే కోరిక లేతులహరికి గోయభుగహ (కహనరహకుాండా, తెయౌమరహకుాండా)
ఉాండేలహడె. త్న బకుోలన఼ాండి చెడెకహయయభులన఼ దాచేలహడె. స్హధన చేమతులహరికి ఆత్మజాానభు
తెయౌమతూమతులహడె.
శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ రాండె అరహథలన఼ అన఼షాంధాతుషఽ
ో ఇలా లహయఖ్ాయతుాంచాయు. షవమభాతామ గుో ః.
షవమభుగహ గుో భుగహన఼ాండెలహడె భరిము గోతృహో ష యశే
ు ః ష శి గోో ి ధయమః. కహతృహడెట త్న ధయమభు
గన఼క అాందరితు కహతృహడెలహడె.
దాగి ఉాంటృ యక్షిషో ఼ాంట డె. గోమతి షత్త్మ్ యక్షతి షవబకహోన్ తుత్యదా ఇతి గోతృహో.
ధయమచకీభు యచయత్ – ఆ శ్రీతులహష఼డే అాందరితు యక్షిాంజాయౌనలహడె. లేరొకయు కహద఼.
ఈ అయథాం శ్రీ స్హవమిదేశికన్ యయధ స్తో తారలలో ఉాంద –
బమాం కుత్ః స్హవత్ త్వయ స్హన఼కాంే
యక్షః కుత్ః స్హవత్ త్వయ జాత్రోఴే
త్ఴ రఴాతేో భభ కిాం రమావఃై
త్వమయ రఴాతేో భభ కిాం రమావఃై – శ్రీ అశా బుజాశా కభు. 5,6
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త్వయ చా యక్షతి యక్షకఃై కిాం అననెయై ః – శ్రీ కహభావకహశా కభు 8
తృత త్న భ గఴత్ాం. శియణయకశిునకు రహాోద఼డిచిేన ఉత్ో యభు –
ఫలముత్ేలకు ద఼యిలులకు
ఫలమఴవడె? తూకు నాకు ఫరహామద఼లకున్
ఫలమఴవడె? తృహరణులకున఼
ఫలమఴవాండటిా యబుడె ఫలభష఼రేాందార
దకుొలు కహలభుతో నే
దకుొన లేకుాండ గలుగు దకుొలు ముదల ై
దకుొగల లేతులహరికి
దకొయయడెలహడె నాకు దకుొ భహాతామ
రహాోద నాయద రహవయ ుాండరీక
లహయస్హాంఫరీశ యకళౌనక సాతుీలహష
బకహోన఼యకో రితృహలన తృహరిజాత్
లక్షమమనావాంస భభదేశి కరహఴలాంఫమ్ – కరహఴలాంఫ స్తో త్రభు

601. ఴాశభ క్షః
- ధయమభు యౄభులో షాంస్హయ చకీభునకు ఆధాయమైనలహడె.
- కహమిత్పలభులన఼ ఴరిషాంచ఼ కన఼ీలు గలలహడె.
- ధయమమే లక్షయభుగహ గలలహడె.

ఒాం ఴాశభ క్షామ నభః
ఈ నాభభులో ‘ఴాశబ’, ‘అక్ష’ అనే రాండె దభులునాీయ.
ఴాశబ – ‘ఴాశే’న఼ాండి - (1) ఴరిషాంచ఼నద (2) ధయమభు.
అక్ష – (1) ఇయుష఼ (2) కన఼ీలు.
ఈ అయథభులన఼ తీష఼కునే కీభాతుీఫటిా ఈ నాభభునకు యయధ లహయఖ్యలు లభిష఼ోనాీయ.
శ్రీ బటటాల లహయఖ్య – షాంస్హయచకీభునకు ధయమభు అనే ఇయుష఼ గన఼క బగలహన఼డె ఴాశభ క్షుడె.
శ్రీ వాంకయుల లహయఖ్య –
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(1) షకలాన్ కహభాన్ ఴయుషకే అక్షిణీ అషయ ఇతి ఴాశభ క్షః. బకుోలు కోరినలహతుతు ఴరిషాంచే కన఼ీలునీ దేఴుడె
ఴాశభ క్షుడె. బగఴాంత్ేతు చఽే షకల షాందలన఼ కుీభమరిషో ఼ాంద.
(2) ఴాశబః ధయమః ష ఏఴ లహ దాఴాః అషయ ఇతి ఴాశభ క్షః. ధయమమే దాఴాగహ కయౌగినలహడె ఴాశభ క్షుడె.
ధయమచకీభు యచయత్ – ద఼రోయధన఼డె, అయుిన఼డె - యరి భధయ ముదధ ాంలో ధయమభు అయుిన఼తు క్షాన
ఉాండడాంఴలన అయుిన఼డె జయాంచాడె. బగఴాంత్ేడె ధయమాం క్షభున ఉాండెన఼ గన఼క భనాం
ధయమభాయో భున చరిాంచాయౌ.
మత్ర యోగేవవయః కాష్తు మత్ర తృహరోథ ధన఼యధ యః
త్త్ర శ్రీ రివజయో బూతిః ధ఼రలహ తూతి యమతియమభ – గీత్ 18.78
ఒ రహజా! యోగేవవయుడెైన శ్రీకాశు బగలహన఼డెన఼, గహాండమఴ ధన఼రహధరి అయన అయుిన఼డెన఼ ఉాండెచోట
షాందలున఼, షయవ యజమభులున఼, షకల ైవవయయభులున఼, ష఼వథయమైన తూతిమున఼ ఉాండెన఼ – అతు నా
తుశిేతాభితృహరమభు.
యళహవభరేాందర దయబరభ దానదక్షమ్
ఆనాంద కాంద భతుమేశ భనాంగ త్ాంత్రమ్
ఆకేకయవథ య కతూతుక దమనేత్రమ్
బూతెయై బలేనమభ బుజాంగ వమాాంగనామాః – కనకధారహ స్తో త్రభు.
త్నన఼ బజాంచ఼లహరికి దేలేాందరదయతు వైత్భు ఇఴవజాయౌనయ, భానఴుడె అన఼బయాంకోరిన షకల
ఆనాందభులకున఼ భూలమైనయ, (దేఴత్మగుటచే) రాతృహటట లేతుయ, బగఴాంత్ేడెైన యశేుభూరిోకి వైత్భు
భనమధఫ ధన఼ కయౌగిాంగయౌగినయము, అయధతుమీయౌత్భులుగహ చఽచ఼నయము అయన శ్రీలక్షమమభాత్ యొకొ
నేత్క
ర భలభులు నాకు షాందలన఼ కట క్షిాంచ఼గహక.
తృహరో మ్ దమ్ రధభత్ః ఖ్లు మత్ రభ లహత్
భాాంగలయభ జ భధ఼భరిధతు భనమధేన
భమాయతేత్ త్దస భాంధయ మీక్షణాయధమ్
భాందాలషాం చ భకరహలమ కనయకహమాః – కనకధారహ స్తో త్రభు.
దేయ రభ ఴభుచేత్ భనమధ఼డె షకల కఱయయణగుణాభిరహభుడెైన శ్రీ యశేుభూరిో యొకొ భనష఼నాంద఼
(ఆమనన఼ భదన తాభునకు గురిచేముట దావరహ) ముదటిస్హరిగహ స్హథనభు షాంతృహదాంచ఼కకనాీడో , ఆ
శ్రీలక్షమమదేయయొకొ నెభమదెైన భరిము రషనీమైన ఒయచఽు నాై రషరిాంచ఼గహక!
(కనకహధారహస్తో త్రభు భ ఴభులు యకీస్త ర్స న఼ాండి గీశిాంచినయ).
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602. ఴాశమ
ర ః
- ధయమభునాంద఼ రతి కయౌగినలహడె.
- ధయమయులకు రమమైనలహడె, ఆఫ్ుోడె.

ఒాం ఴాశమ
ర ామ నభః
ధరౌమ మ
ర ౌతాఴవేయతి రఴయో క తుఴయో కౌ
ఴాశమ
ర
షస యజేాయో సయష్హాయుః పలదో భన఼ః
రఴాతిో ధయమభు భరిము తుఴాతిో ధయమభు – రాండిాంటిమాంద఼ రతి కయౌగినలహడె ఴాశరముడె. ఈ
నాభభు అష్హాక్షరీభాంత్రభు. పలరదభు. ఒాం ఴాశరమామ నభః.
‘ఴాశ’ అనగహ ధయమభు. ధయమభుటో ేరభ కయౌో నలహడె గన఼క శ్రీసరి ఴాశరముడె. అతు శ్రీ బటటాలు
లహయఖ్ాయతుాంచాయు. రఴాతిో ధయమభు అనగహ ఇసలోకభులో అఴుషయమైన వరిషాందలు, భోగభ గహయలు
ఴాంటిలహతుతు ధయమభాయో భులో షాంతృహదాంచి అన఼బయాంచ఼ట. తుఴాతిో ధయమభు అనగహ ఐశికస్ ఖ్ాయల టో
లెైరహగయభు కయౌగి ళహవవత్ షచిేదానాంద షవయౄుతు చేయుటకై దీక్ష స్హగిాంచ఼ట. ఈ రాండె యధభుల ైన
ధయమభులుకడ దేఴదేఴుతుకి రతి కయౌగిాంచ఼న఼.
శ్రీ వాంకయుల లహయఖ్య – ధయమభాయో భున఼ అన఼షరిాంచ఼లహరికి బగలహన఼డె అత్యాంత్ రతితృహత్ేరడె. కన఼కనే
ఆమన ధయమషాంస్హథనకై ముగముగభున షాంబయాంచ఼న఼.

(1) శ్రీ నయవాంసన్ కాశు భాచారి ఆాంగో యచనకు ఇద తెలుగు అన఼లహదభు.
(2) బగఴదీో త్ ళలోకభుల తాత్ాయయభు గీతారస్, గోయఖ్ూర్ రచ఼యణన఼ాండి.
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ఄనిఴరతో నిఴాత్ాోత్ామ షంక్షేనుో హ క్షేభకాచ్ఛిఴః |
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603. ఄనిఴరతో
- త్ామానభులో (రఴాతో భాయగ ంలో) మనించేలహరిని షంస్హయభులైు నిఴరిోంజేములహడు
(మోక్షభులైు నుత నీమనిలహడు).
- దేలహష఼య షంగ్హీభంలో ఎననడున఼ భయలనిలహడు. షదా యజముడు.
- ధయమధభున఼ండి ఎననడున఼ భయలనిలహడు.
- లన఼దియగని, చయౌంచని లక్షణభు కలలహడు

ఒం ఄనిఴరిోనే నభః
‘నిఴయో నభు’ ఄనగ్హ లన఼కకు తయుగుట, భయలుట. ‘ఄనిఴరిో’ ఄనగ్హ (1) లన఼కకు తయగనీమనిలహడు – ఄని
శ్రీ బటటులు (2) లన఼కకు తయగనిలహడు – ఄని శ్రీ వంకయులు త్భ లహయఖ్యలలో చెనుహాయు.
శ్రీ బటటులు – న నిఴయో మత ఆత ఄనిఴరతో. రఴాతో ధయమభునకు ఫద఼్ుల ైనలహరిని షంస్హయభున఼ండి
భయలనీమనిలహడు (మోక్షభులైు నుత నీమనిలహడు) ఄనిఴరిో.
త్ామాణ రఴాత్ాోనాం షంస్హరహనన నిఴయో నాత్
ఄనిఴరతో షభాఖ్ాయత్ో సయష్హురణుऽబమదో భన఼ః
64ఴ ళలోకభు - 1 ఴ ేజీ

శ్రీ యశణ
ు షసషరనాభ స్తో త్రభు - యఴయణ

ుణయకయమలాచరించ్ఛనలహరిని (రఴాతో భాయగ ంలో నడచ్ఛనలహరిని) ధఽభరభాయగ ంలో త్ాలోకహలలోని పలభు
ఄన఼బయంజేవ తరిగ్ి షంస్హయంలో డలేవేలహడు ఄనిఴరిో. ఇ నాభభు ఄష్హుక్షరత భంత్రభు. ఄబమరద్భు.
ఒం ఄనిఴరిోనే నభః.
రఴాతో యత్ాన్ షంస్హరహత్ న నిఴయో మతీత ఄనిఴరతో – రఴాతో భాయగ ంలో నడచ్ఛనలహరిక త్ాలోకహలలోని
ష఼ఖ్ాలందించ్ఛ, కయమపలళేశభు ఄన఼బయంచడానిక లహరిక భయీ ఈత్ో య జనమలు కయౌగ్ించేలహడు ఄనిఴరిో.
శ్రీ వంకయులు రండు ఄరహాలన఼ చెనుహాయు –
దేలహష఼య షంగ్హీభాత్ న నిఴయో త్ ఆత ఄనిఴరతో – ఄష఼యులత్ో ముద్ు భు చేమునుడు ఎననడున఼
భయలనిలహడు ఄనిఴరిో. షదా రహక్షష షంహాయభు కహయంచ్ఛ యజమభు ను ందినలహడు.
ఴాశమ
ర ాత్ ధరహమత్ న నిఴయో త్ ఆత ఄనిఴరతో. – ధయమభుటో రమభు కయౌగ్ిముననంద఼్న
ధయమథభున఼ండి ఎననడున఼ భయలని (యడని)లహడు ఄనిఴరిో.
శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ – న నిఴరిోత్ణమ్ శ్రలమ్ ఄషయ ఆత ఄనిఴరతో. లన఼దిరిగ్ే లక్షణభు లేనిలహడు ఄనిఴరిో.
ఈదాసయణకు షాఴు అదిన఼ండి రళమభుఴయకు బగఴంత్ణని షాఴు త్భత్భ లక్షణభులు
కయౌగ్ియేముండున఼.

604. నిఴాత్ాోత్ామ
- ఆత్యభులకంటె ఈననత్మైన లక్షణభు కలలహడు.
- రఴాతో ధయమభు నుహటంచ఼లహరిక అత్మభూరిో.
- షంస్హయఫంధభులకు ఫద్ు భుకహని లక్షణభు కలలహడు.
- యశమ లహయమోసభులకు యభుఖ఼్డు.
- త్న కీరో ,ి గుణగ్హనభులటో అషకో గ్హని, షవకీరో 
ి యత్గ్హని లేనిలహడు.
- యశమ ఆందిమ
ర
షంఫంధమైనలహనిటో యభుఖ఼్డు.
- ఄంత్టా ఈండేలహడు గన఼క దేనిన఼ండీ భయలనిలహడు.

ఒం నిఴాత్ాోత్మనే నభః
ఇ నాభభు శ్రీ బటటుల లహయఖ్ాయనభు రకహయభు నాలుగుభాయులు (25ఴ, 48ఴ, 64ఴ, 83ఴ ళలోకహలలో)
భరిము శ్రీ వంకయుల లహయఖ్ాయనభు రకహయభు రండుభాయులు (25ఴ, 64ఴ ళలోకహలలో) ఴష఼ోంది. శ్రీ వంకయులు
48ఴ ళలోకంలో ‘యభుకహోత్ామ’ ఄనే నుహఠహనిన, 83ఴ ళలోకంలో ‘ఄనిఴాత్ాోత్ామ’ ఄనే నుహఠహనిన గీశంచాయు.
25ఴ ళలోకభు. 231ఴ నాభభు. నిఴాత్ాోత్ామ – అఴయో నో నిఴాత్ాోత్ామ షంఴాత్ః షంరభయదనః
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48ఴ ళలోకభు.453ఴ నాభభు.
శ్రీ బటటుల నుహఠభు రకహయభు: నిఴాత్ాోత్ామ – షయవద్రతీ నిఴాత్ాోత్ామ షయవజఞో జఞోనభుత్ో భమ్
శ్రీ వంకయుల నుహఠభు రకహయభు: యభుకహోత్ామ – షయవద్రతీ యభుకహోత్ామ షయవజఞో జఞోనభుత్ో భమ్
64ఴ ళలోకభు. 604ఴ నాభభు. నిఴాత్ాోత్ామ – ఄనిఴరతో నిఴాత్ాోత్ామ షంక్షేనుో హ క్షేభకాచ్ఛిఴః
83ఴ ళలోకభు. 780ఴ నాభభు.
శ్రీ బటటుల నుహఠభు రకహయభు: నిఴాత్ాోత్ామ – షభాఴరణో నిఴాత్ాోత్ామ ద఼్యజ యో ద఼్యతకీభః

శ్రీ వంకయుల నుహఠభు రకహయభు: ఄనిఴాత్ాోత్ామ – షభాఴరణోऽనిఴాత్ాోత్ామ ద఼్యజయో ద఼్యతకీభః
శ్రీ బటటుల లహయఖ్యరకహయం నాలుగుభాయుో ఴచేే భరొక నాభభు ‘నుహరణద్ః’
‘నిఴాతో ’ ఄనగ్హ ‘లహయమోసశీనత్’ (త్గులుకొనకుండుట). ఆదే భాలహనిన కొంత్ ను డిగ్ివో ే ‘నిఴాతో ’ ఄనగ్హ
‘ఈద్గ త్భు’ లేదా ‘ఈననత్భు’ (ఄంద్రహనిది) ఄని కూడా చెాఴచ఼ేన఼. శ్రీ బటటులు 25ఴ ళలోకంలోని
నాభానిక ‘ఈననత్మైనలహడు’ ఄనన భాఴంలో లహయఖ్ాయనించాయు. మిగ్ియౌన భూడు ళలోకహలలోన఼
‘యశమరహశత్యభు’ ఄనన భాఴంలో లహయఖ్ాయనం చెనుహాయు. నిఴాతో ధమం గురించ్ఛ ఇ లహయఖ్ాయనాలలో
ఄన఼షంధించాయు. నిఴాతో ధయమం నుహటంచేలహరిక అత్మషవయూుడు నిఴాత్ాోత్మ.
నిఴాతో ధరిమణో మషయహాయత్ామ న షాంత షషమాత్ః
నిఴాత్ాోత్ేమత్యశు ఴరణు ద఼్శకయమపలయోద్కః
నిఴాతో ధయమభు గల అత్మలన఼ త్నలహరిగ్హ ఄరిేరహరిద్భాయగ భున వవకరించ఼లహడు. ఇ నాభభు
ఄష్హుక్షరతభంత్రభు. నుహభులన఼ సరించ఼న఼. ఒం నిఴాత్ాోత్మనే నభః.
రఴాతో ధయమభుటో అషకో లేని జీఴులు బగఴంత్ణనకు కంకయయభు చేముటయే లక్షయభుగ్హ కయౌగ్ిముండున఼.
శ్రీసరి లహరిక ఄదే రస్హదించ఼న఼. ఄనగ్హ లహరిక త్న లోకభు (యంధాభభు)న఼ రస్హదించ఼న఼. ఄటు లహరిక
తరిగ్ి షంస్హయభునకు ఴచేే గత టు ద఼్. బగఴంత్ణడు ఄంద్రికీ అత్మ ఄయనటలో నిఴాతో ధయమభున఼
అచరించేలహరిక కూడా అత్మయే. కహని అమన నిఴాతో ధయమయులన఼ త్నకు అత్మషభులుగ్హ అద్రించ఼న఼.
కన఼క శ్రీదేఴుడు నిఴాత్ాోత్మ.
శ్రీ రహభాన఼జన్ – ఫరహామండభున఼ షాఴుంచ్ఛన బగఴంత్ణడు షకల బుఴనభులకు రబుఴు. కహని అమనకు
ఇ షాఴు త్న షవంత్భనన ఄసంకహయభాఴభుగ్హని, స్త వత్కయషగ్హని ముండఴు. ఎంద఼్కంటల
యశమగుణభులటో అమన యభుఖ఼్డెైముండున఼. కన఼క అమన నిఴాత్ాోత్మ.
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ఇ నాలుగు ళలోకహలలోన఼ శ్రీ వంకయులు చెాన లహయఖ్యలు –
25ఴ ళలోకభు. నిఴాత్ాోత్ామ – షంస్హయఫంధభులకు లోఫడనిలహడు.
64ఴ ళలోకభు. నిఴాత్ాోత్ామ – షవభాఴభు రకహయభు ఐశక యశమభులంద఼్ యభుఖ఼్డెైనలహడు.
48ఴ ళలోకభు. యభుకహోత్ామ – షవభాఴభు రకహయభు షంూయుభుగ్హ వేవచిముననలహడు. కయమఫంధభులకు
ఫద఼్ుడు కహనిలహడు.
83ఴ ళలోకభు. ఄనిఴాత్ాోత్ామ – ఄనినచణటాో ఈండేలహడు గన఼క ఎకకడన఼ండెైనా లన఼దియగనిలహడు.
శ్రీ చ్ఛనమమానంద్ – బగఴంత్ణని త్ెయౌవకోలహలంటల భనభు యశమలోలత్న఼ండి యభుఖ఼్లభు కహలహలని ఇ
నాభభు ఫో ధిషో ఼ననది.
శ్రీ రహధాకాశు ళహవో ి – ఉబిలో చ్ఛకుకకుననలహడిని ఫమటకు లాగ్ేలహడు డుున ఈండాయౌ. ఄలాగ్ే షంస్హయ
లహయమోసంన఼ండి భనన఼ కహనుహడేలహడు షంస్హయఫద఼్ుడెై ముండకూడద఼్. ఄనినయధాలుగ్హ యభుకుోడెైన
శ్రీభనానరహమణుడే భనలన఼ ఇ ఘోయ షంస్హయ నుహంకలంన఼ండి ఈద్ు రించగలడు. సరేరహభ.

605. షంక్షేనుో హ
- రఴాతో ధయమభున఼ అచరించేలహరి జఞోనభున఼ షంకుచ్ఛత్భు చేములహడు.
- రళమకహలభున షకల జగభులన఼ త్నమందే షంక్షేంచ఼లహడు.
- త్న బకుోల యత్ణ
ో లన఼ త్గ్ిగంచ఼లహడు. లహరిలంటన఼ండులహడు.

ఒం షంక్షేేోి నభః
‘షంక్షేభు’ ఄనగ్హ చ్ఛననది, త్గ్ిగనది, షఽక్షమమైనది (ఈదా.: షంక్షే రహభామణభు). ఇ ఄరహానిన యయధ
లహయఖ్ాయనకయో లు యయధాలుగ్హ ఄన఼బయంచ్ఛ భనకు త్ెయౌనుహయు. శ్రీ బటటులు రఴాతో , నిఴాతో ధరహమలయంగ్హ
భాష్హయనిన కొనస్హగ్ించాయు. శ్రీ వంకయులు యవవషంక్షిోత్న఼ షఽచ్ఛంచాయు.
స్హవభాయకహ షంకుచ్ఛత్ా మేధా మవే రకహవనమ్
నిఴాతో ధరహమణాం కయుోం శ్రలం మస్హయవో షయవదా
ష షంక్షేత
ేో కథిత్ః శడరణు ధీయకహష఼ద్ః
నిఴాతో ధయమభు నన఼షరించేలహరి జఞోనభు దినదినాభిఴాదిు చెంద఼్త్ూ ఈంటటంది. ఄలా కహకుండా రఴాతో
ధరహమనిన అచరించేలహరి ఫుదిు కుంచ్ఛంచ఼కొని ఈంటటంది. ఄలా చేవేలహడు షంక్షేో. ఇ నాభభు శడక్షరి.
ఫుదిుయకహస్హనిన కయౌగ్ిషో ఼ంది. ఒం షంక్షేో ేి నభః. ఆలా రఴాతో ధయమభున఼ ఄన఼షరించేలహరిక కహభయవదు ి ైనే
కోరిక ఈంటటంది. లహరిక రిూయుమైన జఞోనద్ాఴు ఄఫబద఼్. లహయు ూయవకయమలకు లోఫడి ఴరిోంచ్ఛ,
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మోక్షగ్హభులు కహకుండా తరిగ్ి షంస్హయచకీంలోనిక ఴస్హోయు. ఆలా లహరి జఞోనానిన షంకోచ్ఛంజేవేలహడు
‘షంక్షేో’ ఄని శ్రీ బటటులు లహయఖ్ాయనించాయు.
శ్రీ వంకయుల లహయఖ్య – యషో ాత్మ్ జగత్ షంస్హయ షభయే షఽక్షమయూేణ షంక్షిన్ షంక్షేనుో హ. రళమకహలంలో
షకలజగభులన఼, బూత్భులన఼ షంక్షేభుచేవ త్నమందే ఈంచ఼కొనలహడు గన఼క శ్రీసరి షంక్షేో.
శ్రీ కాశు ద్త్ో బయదావజ – షంక్షిమత నఽయనమత బకహోనామ్ యతో ః ఆత షంక్షేనుో హ. త్న బకుోల కడగండో న఼
కడత్ేయుేలహడు. అద్లు త్గ్ిగంచ఼లహడు షంక్షేో.
శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ – బగఴంత్ణడు క భహాఴాక్షషనిన క చ్ఛననయత్ో నంలో ను ంద఼్యుస్హోడు. షాఴు ఄంత్టా
ఇ ధయమం కనిషో ఼ంది.
శ్రీ చ్ఛనమమానంద్, శ్రీ ఄనంత్కాశు ళహవోి – యయు ‘ఄషంక్షేనుో హ’ ఄనే నుహఠహంత్రహనిన గీశంచాయు. బకుోలన఼
ఎననడున఼ యడచ్ఛటు నిలహడు శ్రీసరి. ఒం ఄషంక్షేేోి నభః.
ధయమచకీభు యచయత్ – షంస్హయలహయమోహాలలో కూయుకునుత యనకొలదీ భనద్ాఴు కుంచ్ఛంచ఼కుని నుత త్ణంది.
బగఴంత్ణని గురించ్ఛన జఞోనం కన఼భయుగఴుత్ణంది. ఄలా జీయంచేలహయు యలులైన భానఴజనమన఼ ఴాధా
చేషో ఼నానయు.

606. క్షేభకాత్
- త్న బకుోలకు క్షేభభున఼ కయౌగ్ించ఼లహడు.
- త్న బకుోలు షంనుహదించ఼కొననదానిని రియక్షించేలహడు.

ఒం క్షేభకాత్ే నభః
శ్రీ బటటుల లహయఖ్య – నిఴాతో ధయమభున఼ నుహటంచేలహరి జఞోనభునకు ఄఴరణధభులన఼ త్ొలగ్ించ్ఛ లహరిక భంచ్ఛ
చేవేలహడు క్షేభకాత్. ఄషంకోచ జఞోనయూ క్షేభషయ కయణాత్ాత్త్ామ్ క్షేభకాచాి షరేవష్హమ్.
శ్రీ వంకయుల లహయఖ్య – ఈనుహత్ో షయ క్షేభమ్ రియక్షణమ్ కరణత ఆత క్షేభకాత్. త్నన఼ వేయంచ఼లహరిక క్షేభభు
కయౌగ్ించ్ఛ రియక్షించ఼లహడు. ఇ లహయఖ్యన఼ ఆద్ద యు ఄన఼లహద్కులు కొంత్ భేద్ంత్ో యఴరించాయు.
శ్రీ ట.ఎస్. కాశు భూరిో – త్నన఼ అవీయంచ్ఛనలహరిక యక్షణ, క్షేభభు కయౌగ్ించ఼లహడు క్షేభకాత్.
శ్రీ అర్. ఄనంత్కాశు ళహవోి – త్న బకుోలు షంనుహదించ఼కొననదానిని కహనుహడేలహడు క్షేభకాత్.
శ్రీ చ్ఛనమమానంద్ యఴయణ – బగఴంత్ణడు త్న బకుోలు షంనుహదించ఼కొననదానిని కహనుహడడమే కహద఼్. ఆంకహ
స్హధించనిదానిని స్హధించేంద఼్కు ఄన఼గీశస్హోడు.
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ఄననాయంశ్ేంత్మంత్ో భాం యే జనాః యుయనుహషత్ే
త్ేష్హం నిత్ాయభిముకహోనామ్ యోగక్షేభం ఴహాభయసమ్ – గ్తత్ 9.22
యమేవవయుడనైన నన఼న నియంత్యభు ఄననయబకో త్ో చ్ఛంత్న చేముచ఼, నిష్హకభభాఴభుత్ో వేయంచ఼లహరి
యోగక్షేభభులన఼ నేనే ఴశంచ఼ద఼్న఼.
ఆకకడ యోగభనగ్హ ఆంకహ లభించనిది లభించే భాగయభు. క్షేభభనగ్హ ఆాటకే లభించ్ఛనది బద్రంగ్హ ఈండే
అనంద్ం. యోగక్షేభాలన఼ ఆద్ద యు యచయత్లు ఆలా యఴరించాయు.
తయుకకళీమ్ శ్రీ నావంస రహఘలహచాయయస్హవమి – ఄలఫద షయ లాభోయోగః, లఫు యక్షణమ్ క్షేభః.
శ్రీ కాశు ద్త్ో బయదావజ – ఄనుహరో షయ నుహరణామ్ యోగః, యోగషయ యక్షణమ్ క్షేభః
మోక్షషయుుల ైన బకుోలకు మోక్షషనిన రస్హదిస్ో హడు శ్రీసరి. ఆది యోగభు. అ మోక్షషనిన లహరిన఼ండి ద్ఽయం
చేమడు. ఆది క్షేభభు.
శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ కొంత్ యలక్షణమైన ఄరహానిన చెనుహాయు – ‘క్షేభ’ ఄనే దానిన ఄనేక ధాత్ణఴులుగ్హ
యుయ్కరించఴచ఼ేన఼.
క్షి – నిలహష – నిలహషభుండుట
క్షి – గత్యోః – చయౌంచ఼ట
క్షి – క్షమ – త్గుగట, షభాో భగుట
క్షి – శంస్హ – ఫాధకలుగుట
ఆలే కహకుండా ‘క్షేభ’ ఄంటల ‘భంచ్ఛ కయౌగ్ించ఼ట’ ఄనే స్హభానయమైన ఄయాం ఈండనేఈననది. యటనినంటని
కయౌ ఆలా యఴరించఴచ఼ేన఼.
బగఴంత్ణడు ఄంద్రిలోనఽ ఈనానడు (నిలహష). బగఴంత్ణడు ఄంద్రికీ చెైత్నయం కయౌగ్ిస్ో హడు (గత).
బగఴంత్ణడు కడకు వరతయంన఼ండి అత్మన఼ లేయుచేస్ో హడు (క్షమ). ఆలా షభషో జీఴులకు అది, భధయ,
ఄంత్భులలో త్ోడుండి, లహరిక క్షేభానిన కలుగజేస్ో హడుగన఼క శ్రీసరి క్షేభకాత్. ఄనిన ఄరహాలలోనఽ అమన
క్షేభకయుడే.
ధయమచకీభు యచయత్ – త్యౌో త్న బిడు న఼ కడుులో ఈంచ఼కొనీ, కనీ, ంచీ కహనుహడేలాగ్ే శ్రీసరి త్న బకుోలన఼
కహనుహడుత్ాడు. ఒం క్షేభకాత్ే నభః.

607. శ్ఴః
- త్న బకుోలకు యబభులన఼ కలుగజేములహడు. భంగళకయుడు.
- త్న నాభభున఼ షమరించ్ఛనంత్నే యత్రభు చేములహడు.
- రళమకహలభులో జగత్ణ
ో అమనమంద఼్ వమనించ఼న఼.
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- ఄనినంటా, ఄంత్టా ఈండేలహడు.

ఒం శ్లహమ నభః.
ఇ భంగళరద్భగు నాభభు 27ఴ నాభభుగ్హన఼, భయల 607ఴ నాభభుగ్హన఼ కూడ చెాఫడెన఼.
4ఴ ళలోకభు. 27ఴ నాభభు. శ్ఴః – షయవః వయవః శ్ఴః స్హాణుః బూత్ాదిః నిధియఴయమః
64ఴ ళలోకభు. 607ఴ నాభభు. శ్ఴః – ఄనిఴరతో నిఴాత్ాోత్ామ షంక్షేనుో హ క్షేభకాత్ శ్ఴః
శ్రీ బటటుల లహయఖ్య – శ్ఴమ్ కయత్ావత్ శ్ఴః. ఄంద్రికీ భంగళకయుడు శ్ఴుడు. స్ౌఖ్యకహభులకూ,
మోక్షకహభులకూ కూడా, ఫుబుక్షుఴులకూ, భుభుక్షుఴులకూ కూడా – లహయు కోరినది ఄన఼గీసంచేలహడు.
శ్రీ భహాభాయత్భు – శ్లో శ్లహనామ్ ఄశ్లో ఄశ్లహనామ్. భంచ్ఛలహరిక భంచ్ఛని, చెడులహరిక చెడున఼
కయౌాంచేలహడు.
శ్రీ యశణుురహణభు 6.7.62 – షంస్హయమోక్ష వాత ఫంధశేత్ణః. నుహరంచ్ఛక ఫంధాలకు, లహనిన఼ండి యభుకో క
కహయణమైనలహడు.
శ్రీ వంకయుల లహయఖ్య – శ్రీసరి నాభషమయణభు చేత్నే యత్రత్ లభించ఼న఼గన఼క శ్రీసరియే శ్ఴుడు.
శ్రీ కాశు ద్త్ో బయదావజ, శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ – ‘వన్గ’ ఄనన ధాత్ణఴున఼ండి, ‘షవేన’ ఄనగ్హ
నిద఼్రించ఼టమంద఼్ – వేత్ే షయవమ్ జగత్ రళమలేఱామామ్ మవమన్ ఆత శ్ఴః. రళమకహలభున షకల
జగభు ఎఴనిమంద఼్ ఴవంచ్ఛముండునో అమన శ్ఴుడు.
శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠగ్హరి భరొక లహయఖ్య – ‘ళ్య’ ఄనన ధాత్ణఴున఼ండి ‘లళళీట’ ఄనే భాఴభులో – ళహయమత్ే
షయవమ్ ఆత నుహరనుత నత ఆత ఄయాః – ఄంత్టా ఈండేలహడు, ఄనినంటా ఈండేలహడు శ్ఴుడు. ఒం శ్లహమ నభః.

608. శ్రీఴత్సఴక్షషః
ఴక్షభున శ్రీఴత్సచ్ఛసనభున఼ కయౌగ్ినలహడు.

ఒం శ్రీఴత్సఴక్షవే నభః
ఇ నాభభున఼ండి 619ఴ నాభభుఴయకు ఴచ఼ే నాభభులు – శ్రీఴత్సఴక్షషః, శ్రీలహషః, శ్రీతః, శ్రీభత్ాంఴయః,
శ్రీద్ః, శ్రీవః, శ్రీనిలహషః, శ్రీనిధిః, శ్రీయభాఴనః, శ్రీధయః, శ్రీకయః, ళేమ
ీ ః, శ్రీభాన్ – శ్రీసరియొకక లక్షీమతత్వభున఼
త్ెయౌమజేమునయగ్హ శ్రీబటటులు లహయఖ్ాయనించాయు.
608ఴ నాభభునకు నియుకో యఴయణ –
64ఴ ళలోకభు - 7 ఴ ేజీ

శ్రీ యశణ
ు షసషరనాభ స్తో త్రభు - యఴయణ

లక్షీమలహలో బయ స్ౌభాగయ చ్ఛసనమ్ శ్రీఴత్సనాభకమ్
శ్రీఴత్సఴక్షష మస్హయవో ఴక్షవత షత్ణషమాత్ః
లక్షీమఴలో బత్వభనే స్ౌభాగయచ్ఛసనమైన శ్రీఴత్సభు ఄనే చ్ఛహాననిన ఴక్షషా లభున కలలహడు

చ్ఛననళేశలహసనంై ఉరేగుచ఼నన శ్రీ భలమా స్హవమి. యకీడ
 ిమా చ్ఛత్రం.

శ్రీ రహధాకాశు ళహవో ి యశణుురహణభున఼ండి ఈదాసరించాయు – లహయష఼డు త్నకు త్ెయౌనటట
ో గ్హ రహవయుడు
మైత్య
ేర క చెానది – షకల జగభులు శ్రీభహాయశణుఴు త్త్వభంద఼్ య్నమైముండున఼. యయధాబయణభులు
చ్ఛసనభులంద఼్ షభషో భు నిక్షిోమైముననది. శ్రీఴత్స షంస్హానధయమ్ ఄనంత్ే చ షభాశ్ీత్మ్ (1.22.67).
నియుగణమైన, నిశకళంకమైన యద్ు షత్ావత్మభున఼ సరి కౌష఼ోబభణిగ్హ ధరించ్ఛమునానడు. ఄనినంటకంటె
రధానమైనది శ్రీఴత్సచ్ఛసనభుగ్హ న఼ననది. ఫుదిు భాధఴుని గద్ యూభున ఈననది.......
శ్రీ రహధాకాశు ళహవో ి శ్రీ భదాభగఴత్భు (12.11.10)న఼ండి కూడా ఈదాసరించాయు. యద్ు జీఴ చెైత్నయమే బగలహన఼ని
కౌష఼ోబభు. దాని రతఫంఫమే శ్రీఴత్స చ్ఛసనభు.
కౌష఼ోబ లహయదేళేన స్హవత్మజఞయతః బిబరిో ఄజః
త్త్్రభా లహయనీ స్హక్షషత్ శ్రీఴత్సమ్ ఈయస్హ రబుః
శ్రీ ఏలూేరి భుయయధయరహఴు యచ్ఛంచ్ఛన ‘శ్రీభదాభగఴత్భు’న఼ండి: అ (యరహట్) భూరిోయొకక అత్మత్ేజష఼స
కౌష఼ోబయూంలో ఄత్నిని ఄలంకరిషో ఼ంది. అ కౌష఼ోబకహంత శ్రీఴత్సభనే ేయుత్ో ఄత్ని యబూశగ్హ
ఄలరహయుత్ణంది. గుణభయ ఄయన ఄత్ని వకో ఛందో భమ త్ాంఫయయూంలో చఽటటుత్ణంది .
ఴయుత్మ
ర ాత్మకమైన ఒంకహయం ఄత్నిక ఫరసమషఽత్రంగ్హ ఄభరింది. స్హంఖ్యయోగ్హలు భకయకుండలాలుగ్హ,
64ఴ ళలోకభు - 8 ఴ ేజీ

శ్రీ యశణ
ు షసషరనాభ స్తో త్రభు - యఴయణ

ఫరసమలోక భ్యగ్హ కయౌాంచాయు... భున఼లారహ... ఄత్ని అత్మవకో ఄయన శ్రీదేయ నియంత్యం ఄత్నిని
ఄరిేష఼ోంటటంది... అ భహాుయుశణడు లహష఼దేఴుడు, షంకయషణుడు, రద఼్యభునడు, ఄనియుద఼్ుడు ఄనే
నాలుగభూయుోలత్ో ఈనుహషనాద఼్లకు స్హానమై యలవలో ు త్ణంటాడు... భున఼లారహ... బగలహన఼డు షవరకహయడు,
షవభశభాూయుుడు, ఄనఴచ్ఛినన జఞోనాత్మకుడు ఐనా నిజభామన఼ ఄధిఴంచ్ఛ
ఠ
ఫరసమ యశణు భశేవవయ
యూనుహలలో భిన఼ననిగ్హ కన఼టటుత్ూ యవవ షాఴు వాత లమాలన఼ కహయష఼ోంటటంది. అ యభాత్ణమని
త్ాదాత్మయభుచేత్ త్ా లేరొక యధాన ను ంద్ వకయంకహద఼్. త్ాదాత్మయవాత ను ందాలంటల త్త్ాయులు కహలహయౌ.
ఎఴయు లేకుఴజఞభున మేలాకంచ్ఛనంత్నే
శ్రీకాశు కాశు షఖ్ ఴాశు యాశభాఴ నిధ఼ర
గ్హీజనయ ఴంవ ద్సనానఴయగ యయయ
గ్ణయనద గ్ణఴనిత్ా ఴరజబాత్యగ్తత్
తీయా వీఴః వీఴణ భంగళ నుహశ బాత్ాయన్
శ్రీకాష్హు! ఄయుజనషఖ్ా! ఴాఴుఴంళలత్ో భా! బూదోర శరహజఴంవ ద్సనా! ఄక్షీణ రభాలహ! గ్ణయందా! గ్ణనుహంగనా గ్తత్
యత్ర కీరో త! వీఴణ భంగఱా! నీ బాత్ణయలన఼ భభుమ కహనుహడుభు – ఄని త్చ్ఛేత్ణ
ో ల ై రణతూయవకంగ్హ
జస్ో హరణ లహరిక త్త్ సాద్మఴరిో ఄయన బగలహన఼డు రషన఼నడఴుత్ాడు. త్త్ఫలంగ్హ లహరిక
సాద్మాంత్యవరిోయైన బగఴంత్ణనిత్ో త్ాదాత్మయం కహలకీభాన కలుగుత్ణంది.
శ్రీ చ్ఛనమమానంద్ లహయఖ్యరకహయం శ్రీఴత్సచ్ఛసనభు బగలహన఼ని ఴక్షషా లభుై బగఴంత్ణని నుహద్భుద్ర.
బకుోలై త్నకు గల ేరభకు గుయుోగ్హ శ్రీదేఴుడు ఇ చ్ఛసనభున఼ ధరించ఼న఼. ఆంద఼్కు అధాయభుగ్హ
శ్రీభదాభగఴత్భులో ఇ ళలోకభు (10.89.12) చెాఫడినది.
ఄదాయసమ్ బగలహన్ లక్షషమయऽషమ్ ఏకహంత్ భాజనమ్
ఴత్సయత ఈయవ మే బూతః బఴత్ాాద్ సత్ాంసషః
బాగుభసరిష నుహద్భుచే యత్రమైన త్న ఴక్షషా లభునంద఼్ ఆకన఼ండి శ్రీలక్షిమ నిఴవంచ఼నని శ్రీనిలహష఼డు
త్ెయౌన఼. బగఴంత్ణడు బాగుభసరిష నుహద్చ్ఛసనభునే ‘శ్రీ’గ్హ త్న ఴక్షభుై ధరించెనని శ్రీ చ్ఛనమమానంద్
యఴరించాయు.

609. శ్రీలహషః
శ్రీలక్షీమదేయక నిలమమైనలహడు.
- ‘శ్రీ-లహష఼డు’ ఄనగ్హ లక్షిమని కయౌగ్ినలహడు. షదా శ్రీసరి ఴక్షషా లభున లక్షీమదేయ ఴవంచ్ఛముననది.
- ఄనిన యధభుల ైన ‘శ్రీ’లన఼ షంూయుభుగ్హ కయౌగ్ిముననలహడు.

ఒం శ్రీలహస్హమ నభః
64ఴ ళలోకభు - 9 ఴ ేజీ

శ్రీ యశణ
ు షసషరనాభ స్తో త్రభు - యఴయణ

శ్రీ బటటులు రహభామణభు ముద్ు కహండభు (114.15)నంద఼్ శ్రీరహభుడు ‘నిత్యశ్రీ’ ఄని ఴరిుంఫడినటట
ో
ఈదాసరించాయు. అమన కలాఴాక్షఴనభు. అమభమ కలాఴయౌో . శ్ీయో యహాయస్హానత్ావత్ శ్రీలహష ఆత చణచయత్ే.
శ్రీభహాలక్షిమ మధేచిగ్హ యసరించడానిక స్హానభు కలలహడు శ్రీలహష఼డు.
శ్రీ వంకయుల లహయఖ్య – ఄషయ ఴక్షవ శ్రీః ఄననుహయనీ ఴషత ఆత శ్రీలహషః. నిత్ాయననుహయనియై (ఎననడఽ
యడుఴనిదెై) నారహమణుని ఴక్షషా లభున శ్రీ నిఴశ్ష఼ోంది.
శ్రీ కాశు ద్త్ో బయదావజ – ళలబ స్ౌంద్యయ షంన఼నడు శ్రీలహష఼డు.
ధయమచకీభు యచయత్ – శ్రీ, కీరో ి, ఐవవయయభు, జఞోనభు, యయయభు, లైరహగయభు – ఄనిన షంద్లన఼
ఄనంత్భుగ్హ కయౌగ్ినలహడు శ్రీలహష఼డు.
వరి చాంచలయభు త్ోడిద్ముయ ద్నకుం జిత్ేో వవయుండంచ఼ నే
ుయుశ ళేశ
ీ ఠ ణ ఴరించె నటు యభున్ ఫుదిున్ యలోకంఫులన్
గయముగమంఫుల గ్ౌగ్ియౌంచ్ఛరి షత్ణల్ కఱాయణ ఫాశాంఫు లా
బయణ ళేణ
ీ ులుగ్హ ఫరతక్షణ నఴనుహరనుహోన఼రహగంఫులన్. – నుత త్న భాగఴత్భు.

610. శ్రీతః
- శ్రీభహాలక్షిమక నాధ఼డు.
- యవవవకో క ఄధిత

ఒం శ్రీత్యే నభః
షవమం శ్ీమః తత్ేవన ఴాత్ో త్ావన్ శ్రీత షసమాత్ః. ఄనిన ఄఴత్ాయభులంద఼్న఼ శ్రీభహాలక్షిమ శ్రీసరిని
ఴరించ఼ నిత్ాయననుహయని. శ్రీబటటులు శ్రీషఽకో భున఼ండి ఈదాసరించాయు – ఄవేయళహనా జగత్ో యశణ
ు తీన.
యశణుతన ఄయన లక్షీమదేయ ఇ జగత్ణ
ో నకు ఇవవరి. ష఼ంద్యకహండ (16.5)న఼ండి కూడ శ్రీ బటటులు
ఈదాసరించాయు – రహఘలోऽయహత లైదశ
ే ంీ త్ం చేమమ్ ఄవత్క్ష
ే ణా. రహభునకు త్గ్ినది వత్. వత్కు రహభుడు
త్గున఼.
శ్రీ య.య. రహభాన఼జన్ దిఴయరఫంధభులన఼ండి ఈదాసరించాయు –
రిమ తయుముయ 7.7.1 – ఄంద్రికీ ఐవవరహయలనొషగ్ే దేఴదేఴుని ఐవవయయభు నీఴు.
తయులైముయ 10.10.7 – నీఴు శ్రీభహాలక్షిమక ేరభభూరిోయ.
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శ్రీ వంకయులు క్షీయస్హగయభధన షభమంలో లక్షీమదేయ ఄఴత్యణన఼ ేరొకనానయు – ఄభాత్ భధనే షరహవన్
ష఼రహష఼రహన్ యహామ శ్రీః ఏనం ఴయమాభాష ఆత శ్రీతః. ఄభాత్భధన షభమంలో ష఼రహష఼యులనంద్రినీ
ఴద్యౌ లక్షీమదేయ ఆత్నిని ఴరించ్ఛంది గన఼క నిత్డు శ్రీత.
శ్రీ వంకయులు భరొక ఄరహానిన కూడా చెనుహాయు – ‘శ్రీ’ ఄనగ్హ యభ యవవవకో . ఄటు వకో ఆత్ని ఴవభులో
న఼ండున఼. కన఼క నిత్డు శ్రీత.
శ్రీభదాభగఴత్భు – ఄశు భ షకంధభు న఼ండి (శ్రీ ఏలూేరి భుయయధయరహఴు యచన)
అ యధంగ్హ శ్రీదేయ ఄంద్రినీ ఈేక్షించ్ఛ ఏకహగీభతయై ‘ఏ భసనీముడు గుణాతీత్ణడెైనా నిత్ాయననుహయ
షద఼్
గ ణాలనినంటకీ ఏకహవీముడు కహగలడో అ ుయుష్త త్ో భుడు నియేక్షుడెైనా ఄత్నినే ఴరిస్ో హన఼’ ఄని
త్లనుత వ త్నచేత ూభాయౌకన఼ ద్మనాబుని కంఠదేళహన ఄలంకరించ్ఛ లజఞజలయౌత్ భంద్హాష చందిక
ర లన఼
రషరింజేషో ఽ ఄత్ని ఴక్షోభాగం త్నకు నిలహషస్హానభని ఄనుహంగయక్షణాలత్ో షఽచ్ఛషఽ
ో చెంత్ నియౌచ్ఛంది .
లోకజనకుడు జగజజ నని భనష఼ గీశంచ్ఛ త్న ఈరణభాగ్హనిన అమకు నిలేవస్హానంగ్హ ఄన఼గీశంచాడు. అ దేయ
లోకేవవయుని సాద్మభందియభంద఼్ ఴవంచ్ఛ కయుణా కటాక్ష యక్షణాలన఼ స్హరించ్ఛనంత్నే భుజజ గ్హలలో
ంుస్ ంులు ఆంుమీరహయ. ష఼యష఼ంద్రతభణులు త్భ అనందానిన నాత్య గ్తత్ లహదాయలత్ో లలో డించాయు.
ఫరసమయుదారది యవవషరశులు లైశుఴ భంత్ారలత్ో ద్ంత్ణలన఼ రషో ఼తంచ్ఛ ుశాఴయషం కురించాయు.
రజఞత్ణలంద్యూ శ్రీ కటాక్ష భాగయనుహత్ణరల ై అనంద్యఴయలమాయయు.
ఫరశేమంద్ర యుద్ర భయుద్యక కరతటకోట
షంఘటు త్ాంఘ్ర కభలాభల కహంతకహంత్
లక్షీమ లషత్ణకచ షరణయుస రహజసంష
లక్షీమనావంస భభదేశ కరహఴలంఫమ్.

611. శ్రీభత్ాంఴయః
- షంన఼నలలో ఄత్ణయత్ో భుడు.
- లేద్యజఞోనభు కయౌగ్ినలహరిలో షయవళేీశఠ ణడు.

ఒం శ్రీభత్ాంఴరహమ నభః
దేలహనాం శ్రీభత్ాం ళేశ
ీ ఠ ః శ్రీభత్ాంఴయ ఈచయత్ే. లక్షీమదేయయొకక కటాక్షయక్షణాలత్ో ళేశ
ీ ఠ ణల ైన దేఴత్లలో
ళేశ
ీ ఠ ణడు. శ్రీ బటటులు క్షీయస్హగయ భధన షభమంలో లక్షీమదేయ ఈద్భయంచ్ఛ శ్రీభనానరహమణుని ఴరించ్ఛన
ఘటాునిన ఇ ళలోక లహయఖ్ాయనంలో యశణుురహణం (1.9.106-107)న఼ండి ఈదాసరించాయు.
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యకో భాలాయంఫయధరహ స్హనత్ా బూశణ బూఴత్ా
వయత్ాం షయవదేలహనాం మమౌ ఴక్షషా లే సరే
త్యోऽఴలోకత్ాః దేలహః సరి ఴక్షషా లషా మా
స్హననభు చేవ త్ెలోని ఴషో భ
ి ులు భాలలు ధరించ్ఛనదెై, అబయణభులచే ఄలంకరింఫడి లక్షీమదేయ
యశణుభూరిో ఴక్షషా లాన కూయుేననది. ఄలా అవనయై అ త్యౌో దేఴత్లకు ఴరహయౌష఼ోననది. ఄలా
లక్షీమకటాక్షషనిన ఄంద఼్కొననలహరిలో ళేశ
ీ ఠ ణడు శ్రీభత్ాంఴయుడు.
శ్రీ య.య. రహభాన఼జన్ – కొంద్రిక, కొనిన షంద్లు, కొంత్కహలం ఈండఴచ఼ేన఼. కహని షకల ైవవయయభులు షదా
కయౌగ్ిన శ్రీసరియే శ్రీభత్ాంఴయుడు. శ్రీ రహభాన఼జన్ నాచ్ఛమార్ తయుముయ (10.10) భరిము తయులహశ్రిమాన్
(1) న఼ండి ఈదాసరించాయు.
శ్రీ వంకయులు ఇ నాభానిన ‘శ్రీ’ ఄనగ్హ లేద్భులు ఄనన ఄయాంలో లహయఖ్ాయనించాయు. లేద్భుల రిగ్ినలహరిలో
షయవళేశ
ీ ఠ ణడు శ్రీభత్ాంఴయుడు. శ్రీ వంకయులు చెాన రభాణభు –
ఊచః స్హభాని మజుగంఴ, స్హశ శ్రీ ఄభాత్ా షత్ామ్ (త్ెైత్ోరతమ ఫారసమణభు 1.2.1) షజజ న఼లకు ళహవవత్మైన
వరి ఊగ మజు స్హసభ లేద్భులు.
ఊగయజుస్హసభ లక్షణాశ్రీః ఏష్హమ్ త్ేష్హమ్ షరేవష్హమ్
శ్రీభత్ామ్ యరించాయదీనామ్ ఴయః రధాన బూత్ః శ్రీభత్ాంఴయః
లహటని త్ెయౌవకొనన ఫరహామద఼్లు శ్రీభత్ణలు. లహరిలో ఈత్ో భుడు శ్రీభత్ాంఴయుడు.
ఇ ఄరహానేన కొంచెం భారిే శ్రీ చ్ఛనమమానంద్ ఆలా చెనుహాయు – ‘ఴయ’ ఄనగ్హ దీలన. లేద్భులు ఄధయమనం
చేవేలహయు కోయుకొనే ఈత్ో భమైన ఴయభు బగఴంత్ణడు. ఄనగ్హ లేదానిన నేరిేనలహయు ూజించే యభదెైఴభు
శ్రీభత్ాంఴయుడు.

(1) శ్రీ నయవంసన్ కాశు భాచారి అంగో యచనకు ఆది త్ెలుగు ఄన఼లహద్భు.
(2) బగఴదీగ త్ ళలోకభుల త్ాత్ాయయభు గ్తత్ారస్, గ్ణయఖ్ూర్ రచ఼యణన఼ండి.
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శ్రీదః శ్రీఴః శ్రీనిలసశః శ్రీనిధః శ్రీవిభాళనః |
శ్రీధయః శ్రీఔయః ళరమ
ీ ః శ్రీభాన్ ఱోఔతరమాఴీమః || (65)

612. శ్రీదః
‘శ్రీ’న ఇచ్ులసడు.
- ఱక్ష్ుిదేవికూ ‘శ్రీ’తవభున ఇచ్ులసడు.
- బఔతోఱఔత వహయుఱన రస్సదించ్లసడు.

ఒిం శ్రీదామ నభః
608ళ నాభభునిండు 619ళ నాభభుళయఔత – శ్రీళతసళక్ష్షః, శ్రీలసశః, శ్రీతః, శ్రీభతాింళయః, శ్రీదః, శ్రీఴః,
శ్రీనిలసశః, శ్రీనిధః, శ్రీవిభాళనః, శ్రీధయః, శ్రీఔయః, ళరమ
ీ ః, శ్రీభాన్ – ఇవి శ్రీఱక్ష్మినారసమణుఱ అవినాభాళ
శింఫింధభున, ఏఔతవభున, రిూయు తన శ఼చించ్నవిగస శ్రీబట్టుఱత లసాకాానిింరాయు.
‘శ్రీదః’ నాభభునఔత శ్రీ బట్టుఱ లసాకా – నితాన఼తన, నియలసాజ రణమయశ శ్రీమిం తవ్ాయ దదాత ఇత శ్రీదః.
నితాన఼తన, నియింతరసమమైన రిూయు రణమానిన ఱక్ష్మిదేవికూ ఇచ్ులసడు ‘శ్రీదః’. ఇిందఔత
రభాణభుఱత ్ఔతుఱతననవి.
వివణుురసణభు 1.9.144 – విష్తు రేలస అననుసయనీ. ఆమ వివణుళునిండు లేయుకసద.
ముదధ కసిండభు 121.19 – అననాా శి భమా వతా భాశురేణా రభా మథా. శ఼యుానినిండు కసింతని
లేయురేమడిం స్సధాింకసద. నానిండు వత లేయుకసద. అని రసభుడు అనానడు.
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శిందయకసిండభు 21.15 – అననాా రసగలేణాషమ్ భాశురేణ రభా మథా – శ఼యుానినిండు కసింతని ఎఱా
విడదీమఱేమో అఱాగే రసభునినిండు ననన లేయు రేమఱేయు. అని వత అనెన.
‘శ్రీ’ అనగస ‘శిందఱత’ అనన అయథిం తీశక ింట్ే – బఔతోఱఔత ఐఴవయాభుఱత రస్సదింరేలసడు ‘శ్రీదః’. శ్రీ
ఴింఔయుఱత ఈ అరసథనిన తీవహక ని ఈ నాభానిన లసాకాానిింరాయు. శ్రీమమ్ దదాత బకసోనామ్ ఇత శ్రీదః.
ఈ ‘శ్రీ’ని ఇళవడిం అనే భాలసనిన శ్రీ బట్టుఱత తభ లసాకాఱో – ఱక్ష్మిదేవికూ ‘శ్రీ’తవభున ఇరేులసడు
శ్రీభనానరసమణుడు. నారసమణునఔత ూయుతవభు నొశగేద శ్రీభహాఱక్ష్ుి. అని, లసరిదదయూ లేయు లేయు కసయని
విళరిింరాయు.

కసలినూత రినమా స్సవమినారసమణ్ భిందయింఱో శ్రీ ఱక్ష్మినారసమణుఱ రతభఱత. వికీడ
హ మ
ు ా చతరిం.

బఖళింతణడు ఐఴవరసానిన ఇరేులసడయతే ఎఱాింట్ి ఐఴవరసానిన కోయుకోలసలి? ‘ేరమశస’ అనగస ఐశిఔమైన
శిందఱత. ‘ళరమ
ీ శస’ అనగస ఆధాాతిఔ శింద. ళరమ
ీ శసక యఔత, వివణుళున అరిుశ఼
ో మోక్ష్షనిన ను ిందే
భాఖాిం క యఔత వివణుళున శోతింరాలి అని ధయిచ్ఔీభు యచ్యత విళరిింరాయు.
శ్రీభతే రసభానజామ నభః
శ్రీ ఴయణాఖత ఖదాభు ఆయింబింఱో శ్రీ అభిలసరికూ ఴయణాఖత.
బఖళనానరసమణాభిభతానయూ శవయూయూ ఖుణవిబలెఴ
య వయాశ్రఱాదానళధకసతఴమ అశింకేామ
ఔఱయాణఖుణఖణాిం దిళనాఱమాిం బఖళతీిం శ్రీమిం దేవిం నితాాననుసయనీిం నియళదాాిం దేళదేళ
దళాభశిఴిం అఖిఱ జఖనాితయిం అశినాితయిం అఴయణాఴయణాాిం అననా ఴయణఴశయణభషిం రదేా .
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613. శ్రీఴః
-‘శ్రీ’ఔత అనగస ఱక్ష్మిదేవికూ రబుళు.
- తనఔత రబుళు (రసణి)గస ఱక్ష్మిదేవిని ఔలిగినలసడు.

ఒిం శ్రీళసమ నభః
శ్రీఴస్త సోచరిమ ఈఴతావదీళస శ్రీయశా నాభతః (శ్రీ ఈఴ స్త ాత్ శ్రీమ ఈఴతావత్ ఈళస శ్రీః అశా నాభతః).
ఱక్ష్మిదేవికూ రబుళు. ఱక్ష్మిదేవిని రభివణిగస ఔఱలసడు. ఈ నాభభుఱో భయఱ శ్రీభహావివణుళు భరిము
అభిలసయో ఏఔతవభు తెఱతఫడుచ్ననద. శ్రీ బట్టుఱత ఱక్ష్మిదేవి ళయునన రస్ో సవిింరాయు.
ఆదాలసతి ఖుణతేవన భ్ఖాయూేణ విఖీశే
ఆధాయఔ శవయూేణ దావభాలేన లస శదా
ఆదఱో ఆతిఖుణభుగసన, విఖీషభున భ్ఖాయూభుగసన, ఆధాయఔ శవయూింగసన, దావభాళభుతోన
ఆమనమింద లీనమై అభిలసయుింట్ాయు.
ఈ భాలసనిన శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ ఇింకస విళరిింరాయు. బఖళింతణని దళాశవయూింఱో శయవశుబఱక్షణాఱతగస
శ్రీభహాఱక్ష్ుి ఏఔమై ఉింట్టింద. ఆమన దళాభింఖల విఖీషభుఱో స్ ిందయాభు ఆమయే. దేళదేళునికూ
ఆధాయభు శ్రీదేవియే. జఖదీఴవయునికూ దావహ ఆ జఖనాితయే. శ్రీభహాఱక్ష్ుి అనజఞ తోనే జఖత్రబుళు
ఱోఔభుఱన ఏఱతచ్నానడు (నుసించ్రసతర శింశిత).
శ్రీ బట్టుఱత శ్రీ శనతణుభాయశింశితన ఔూడా రస్ో సవిింరాయు. ుమ్ రధాన ఈఴవయ ఈఴవరీ (113). అనిన
ఆతిఱఔత, రఔఽతకూ, లసని రబుళునఔత ఔూడ నుసఱఔతరసఱత ఈఴవరియే.
శ్రీ ఴింఔయుఱ లసాకా – శ్రీమః ఈఴః శ్రీఴః. శిందఱఔత రబుళు శ్రీశుడు.

614. శ్రీనిలసశః
- ఱక్ష్మిదేవికూ నిలసశమైనలసడు.
- ఱక్ష్మిదేవికూ ఆధాయమైనలసడు (ఱతఔత ళఽక్షభుఱాగస).
- శజజ నఱత, ుణాాతణిఱ షఽదమభుఱింద ళవహించ్లసడు.
- ఱక్ష్మిదేవి ఉననరోట్ ఉిండేలసడు.

ఒిం శ్రీనిలసస్సమ నభః
ఈ ుణానాభభు 185ళ నాభభుగసన, 614ళ నాభభుగసన శోతింఫడునద.
20ళ ళలోఔభు. 185ళ నాభభు. శ్రీనిలసశః – భశేష్సవస్త భశీబరసో శ్రీనిలసశః శతాిం ఖతః
65ళ ళలోఔభు - 3 ళ ేజీ
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65ళ ళలోఔభు. 614ళ నాభభు. శ్రీనిలసశః – శ్రీదః శ్రీఴః శ్రీనిలసశః శ్రీనిధః శ్రీవిభాళనః
20ళ ళలోఔింఱోని ‘శ్రీనిలసశః’ నాభవిళయణన శ్రీ బట్టుఱత క్ష్మయస్సఖయభధన శిందయభింగస శ్రీఱక్ష్మిదేవి ఉదభవిించ
వివణుళు ళక్షశథ ఱభున నెఱక నిఉిండడిం యింగస రెనుసయు. అభఽతళలిో (ఱత) ఔఱళఽక్ష్షనిన ్నలేశక ని
ఉననట్ట
ో గస అభిలసయు, శ్రీలసయు ఔట్ిగస ఉనానయని శ్రీ రసధాఔఽవు ళసవహోి విళరిింరాయు.
20ళ ళలోఔింఱోని ‘శ్రీనిలసశః’ నాభభునఔత శ్రీ ఴింఔయుఱ భావాభు – మశా ళక్షవహ అననుసయనీ శ్రీః ళశత శః
శ్రీనిలసశః. నితాభు ఆమన ళక్షశథ ఱభున వడఔతిండా శ్రీ ళవహించ్న ఖనఔ ఆమన శ్రీనిలసశడు.
ఈళసనాిం జఖతోశా లేింఔట్తేః విష్తు ః రసిం ేమ
ర విం
తదవక్షశథ ఱ నితాలసశయవహకసిం తత్ క్ష్షింత శింళరిధనీిం
దాిఱింఔఽత నుసణిఱో ళముగసిం దాిశనస్సథిం శ్రీమిం
లసతసఱాాద ఖుణోజవఱాిం బఖళతీిం ళిందే జఖనాితయమ్
శ్రీ చనిమానింద విళయణ – ‘శ్రీ’ అనగస శఔఱ ఴఔతోఱత, ఫఱభు, కీరో ,ి శద
ు ణభుఱత భరిము
శతురసిచ్యణభు. శ్రీ ఉననరోట్ ఱోట్టిండద, ళింఔ ఉిండద, రెడు ఉిండద. గొగొ భహాతణిఱత,
స్సధశజజ నఱమింద ఔూడ ఏలో ఱోభుఱతింట్ాయ. కసని నారసమణునిమింద శ్రీ శదా ఉిండుట్ళఱన
రిూయు తవభు ఆమనమిందే భూరీోబవిించనద. అచ్ట్ ఱోభుఱత ఉిండనేయళు. ఔనఔ నారసమణుడు
శ్రీనిలసశడు.
ఇఔ రశో త (614ళ) నాభభునఔత శ్రీ బట్టుఱ లసాకా – దళా ళఱాా ఇళ ఔఱదరభః తశా నితా అనగనః
శ్రీనిలసశః. ఇఔుడ ‘నితా’ దానిన ఖభనిింరాలి. దళాఱతఔత ఔఱదరభభుళఱె నితాభు ‘శ్రీ’కూ ఆఱలసఱమై
ముిండులసడు శ్రీనిలసశడు.
రశో త నాభభునఔత శ్రీ ఴింఔయుఱ భావాభు – శ్రీభతణస నితామ్ ళశత ఇత శ్రీనిలసశః.
శ్రీభత్ - శ్రీభింతణఱత - అనగస ుణాాతణిఱత, స్సధళుఱత, శతా, ధయి, ళసింత, ేరభ, ళౌచ్, తాాఖ, కసయుణాాద
ఖుణశింననఱత. అట్ిు దో వయశితణఱమింద శదా ళవహించ్లసడు శ్రీనిలసశడు.
శ్రీ అనింతఔఽవు ళసవహో ి – ఱక్ష్మిదేవి ఉిండేర ోట్ వివణుళు ఉింట్ాడు. లసరిదదయూ లేయు కసద. ఔనఔ వివణుళు
శ్రీనిలసశడు. మతో ఱక్ష్ుి శో తో షరిః.
శ్రీ చనిమానింద – శఔఱ ఔఱయాణ ఖుణభుఱఔత నిఱమమైనలసడు శ్రీనిలసశడు. ఎిందఔింట్ే ఆమన
ఱక్ష్మిదేవికూ ళసఴవత నితా నిఱముడు.
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శ్రీమః కసింతామ ఔఱయాణ నిధయే నిధయేరధ న
ి ామ్
శ్రీలింే ఔట్ నిలసస్సమ శ్రీనిలసస్సమ భింఖలమ్

615. శ్రీనిధః
- శ్రీభహాఱక్ష్మిదేవి తన శిందగస ఔలిగినలసడు.
- శఔఱ శింతణ
ో ఔత ఆఱలసఱమైనలసడు.
- అనిన శ్రీఱఔత, శభశో విబూతణఱఔత భూఱభు.

ఒిం శ్రీనిధయే నభః
‘నిధ’ అనగస శింద, ఐఴవయాభు, విఱతలెయనద, దాచ్క ననద. బఖలసననికూ ‘శ్రీ’యే నిధ. శ్రీయవహినినశితా
నితాిం శ్రీనిధః రికర
ీ ోత
ి ః. ఱక్ష్ుి తనమింద ఎఱో ుడు ఉించ్ఫడుముిండులసడు. ఈ నాభవిళయణఱో శ్రీ బట్టుఱ
అనబళభు – యతానబయణభున బదరభుగస ్ట్ు ఱ
ట ో దాచ్క ననట్ట
ో గస నారసమణుడు శ్రీదేవిని తన
ళక్షశథ ఱభున దాచ తాింఫయభున ఔహ ఉించ్క నానడు. ఆమ శఔఱ ఴకూో శవయూహణి. ఆమన అనిన
ఴఔతోఱఔత నిఱమభు.
శ్రీ ఴింఔయుఱ లసాకా – శయవఴకూోభయే అవహిన్ అఖిఱ శ్రీయః నిధీమనాో ఇత శ్రీనిధః. శఔఱ ఴఔతోఱఔత,
ఐఴవయాభుఱఔత, విబూతణఱఔత నిధయైనలసడు శ్రీనిధ.
శ్రీ చనిమానింద – ‘శ్రీ’కూ నిధయైనలసడు శ్రీనిధ. శఔఱ శింూయుతవభు, శభశో లెయబళభుఱత,
శరసవనిందభుఱత శ్రీభనానరసమణునిమిందే ఉననవి. ఇళనీన ఆమననిండుయే ఱభిించ్న. శ్రీదేవి, అనగస
ఱక్ష్మిదేవి ఔూడ తన ఴకూో శిందఱన శ్రీభనానరసమణునినిండు ను ిందచ్ననద.
ధయిచ్ఔీభు యచ్యత – స్సధరియక్షణక యఔత లసశదేళుడు అళతరిించ్చ్ిండున. శనాియు భుఱో
నడురేలసరిని కసనుసడుట్ అనగస ‘శ్రీ’ని యక్ష్ుించ్ట్. ఔనఔ దవు ఔయిఱన రితాజించ, శత్రళయో నన
అఱళయచ్క ని శ్రీభహావివణుళున శ్రీనిధగస ధాానిింతఖున.
అింభ్యుషిం జనిఖఽషిం బళతాా
ళక్షశథ ఱిం బయో ఽఖఽషిం భురసరే
కసయుణాతః ఔఱమ దిలసవే
లీఱాఖఽషిం మే షఽదమాయవిిందిం.
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616. శ్రీవిభాళనః
- ఱక్ష్మిళఱో బుడెయనిందన రవహదధ ను ిందనలసడు.
- ఔరసినస్సయభు ‘శ్రీ’ఱన (శిందఱన) వితయణభు రేములసడు (ించ్లసడు).
- ఱక్ష్మిదేవి కీరో ని
ి లసాహింజేములసడు.

ఒిం శ్రీవిభాళనామ నభః
శ్రీ బట్టుఱ లసాకా – మశా రభ్ానుసకా శేతణః శ్రీస్సాత్ శ శ్రీవిభాళనః. ఎళని రవహదధ కూ కసయణభు ‘శ్రీ’
అయనదో అతడు శ్రీవిభాళనడు. ఇిందఔత శ్రీ బట్టుఱత లసలీికూ రసభామణభు అయణాకసిండభు (37.18)నిండు
ఉదాషరిింరాయు – అరమమ
ే ిం శి తతేో జః మశా స్స జనకసతిజా. వతభి తోడుగస ఔలిగిన అతని (రసభుని)
తేజశస తణఱఱేనిద. అని భారీచ్డు రసళణునితో అనానడు. తనఔత ద఼యమైన వతన దకూుించ్కోళడానికూ
శ్రీరసభుడు డున ఔష్సుఱన అిండాళ్ తలిో తన నాచమార్ తయుమోలు (11.6)ఱో ళరిుించనద.
శ్రీ ఴింఔయుఱ లసాకా – ఔరసినయూేణ వివిధః శ్రీమః శయవబూతానామ్ విభాళమత ఇత శ్రీవిభాళనః.
ఔరసినస్సయభు శఔఱ బూతభుఱఔత శిందఱన రస్సదించ్లసడు శ్రీవిభాళనడు.
శ్రీ రసధాఔఽవు ళసవహో ి లసాకా – శ్రీ ఱక్ష్మిదేవిని ళక్షశథ ఱభున ధరిించ, దయశనమిశ఼
ో , అిందరికీ ళయభుఱన
రస్సదింరేలసడు శ్రీవిభాళనడు. ఇఱా ఆమన శ్రీనిధయై అిందరికీ ఐఴవయాభులిశ఼
ో ఉిండడింళఱన ఱక్ష్మిదేవి
ఱోఔభుఱనినింట్ా ూజింఫడుచ్ననద.
ధయిచ్ఔీభు యచ్యత విళయణ – ఱోభిళదద ఎింత ధనభునాన దానిని అనబవిించ్డు భరిము
శదవనియఖిం రేమడు. శ్రీనిలసశడు శఔఱ శ్రీఱఔత నిఱమమై తన బఔతోఱఔత కసమితాయథభుఱన
రస్సదశోనానడు. అఱా ఆమన కసయణింగస ఱక్ష్మిదేవి, ఱక్ష్మిదేవి కసయణింగస వివణుళు రకాాతణఱమాాయు. అఱా
శ్రీఱక్ష్మినారసమణుఱ ఏఔతవభు ఈ నాభభుఱో ఔూడా తెఱతఫడునద.
నమోశో దేలాెయ బఽఖునిందనాయై
నమోశో విష్తు యుయవహవథ త
హ ాయై
నమోశో ఱక్ష్మి్ ో ఔభఱాఱమాయై
నమోశో దామోదయ ళఱో భాయై

617. శ్రీధయః
‘శ్రీ’న ధరిించనలసడు.

ఒిం శ్రీధరసమ నభః
65ళ ళలోఔభు - 6 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ

.శ్రీ బట్టుఱ లసాకా – యతనమిళ అరిుష్సమ్, ువమిళ శయభిమ్, ఇిందరిళ చ్ిందక
ర సమ్, అభఽతమిళ
స్సవదతమ్, ఓతతో కేన శింఫింధేన శ్రీమమ్ ధయత ఇత శ్రీధయః. యతనభుఱత కసింతని, ూళుఱత
శలసశనన, చ్ిందరడు లెనెనఱన, అభఽతభు స్సవదతవభున ధరిించనట్ట
ో గస బఖళింతణడు ‘శ్రీ’ని
శషజశవభాళభుగస ధరిించమునానడు ఖనఔ శ్రీధయుడు. శ్రీబట్టుఱత రసభామణభునిండు రెహన
ఉదాషయణ – అయధాకసిండ 3.29. న శి హాతణభామ్ ఴకసోో కీరో ర
ి సతిళతో మధా. శజజ ననినిండు కీరో ని
ి
లేయురేమఱేనట్ట
ో గస రసభునినిండు వతన లేయుగస తఱచ్ స్సధాభు కసద. ఔ ళశోళునిండు దాని
ఖుణభున లేయురేమజాయు. నిునిండు లేడుని, నుసఱనిండు తెఱతున, శ఼యుానినిండు కసింతని
లేయురేమఱేయు. అఱాగే బఖలసననినిండు అభిలసయు లేయు కసద.
శ్రీ భరిము నారసమణుఱ ఏఔతవభు ఈ నాభభుఱో భరొఔభాయు శ఼చింఫడునద.
యుచ్ారిు కౌభుదీ ఖింధాన్ శధా యతేనింద ువళత్
శ్రీమిం ధయత నితాిం మః శ్రీధయః శస తణ కీరో ితః
అభఽతభునఔత భాధయాభు శషజభు. యతనభుఱఔత కసింత, చ్ిందరనికూ లెనెనఱ, ూఱఔత శలసశన
శషజభు. అఱాగే శ్రీభహావివణుళు నితాభు ‘శ్రీ’న ధరిించనలసడఖుట్రే శ్రీధయునిగస కీరో ింి ఫడుచ్నానడు.

618. శ్రీఔయః
- ఱక్ష్ుిని తన అళతాయభుఱఱో తోడుగస అళతరిింజేములసడు.
- బఔతోఱఔత శ్రీ (ఆధాాతిఔ శింద)న, నితాశ్రీ (మోక్షభు)న రస్సధించ్లసడు.
- తన బఔతోఱన శ్రీ (కీరో )ి తో రకసశ్రింజేములసడు.
- శ్రీభహాఱక్ష్ుి రేతని అిందుచ్ుక ననలసడు.

ఒిం శ్రీఔరసమ నభః
య ళూాహాళతారేవణ స్సవనయూనుసిం ఔరోత తామ్
శ్రీమిం యऽస్ శ్రీఔయస్ససోత్ భునాయు ః శ్రీఔరో భనః
య, ళూాహాళతాయభుఱఱో ఱక్ష్ుిని తనఔత తోడుగస రేవహక నెడులసడు. ఈ నాభభు శనుసోక్షరీభింతరభు.
ఱక్ష్మిరదభు. ఒిం శ్రీఔరసమ నభః.
శ్రీబట్టుఱ లసాకాానభు రకసయభు శ్రీషరి తన అళతాయభుఱఔత తగినట్ట
ో గస ఱక్ష్మిదేవినిఔూడా తన తోడుగస
అళతరిింజేమున. దేళఱోఔభున దేళతగసన, భానళఱోఔభున భానళకసింతగసన శ్రీభహాఱక్ష్ుి
ఆమనఔత శదా తోడెయముిండున.
దేళతేవ దేళదేశమ
ే భా భనవాతేవ చ్ భానఴ – శ్రీ వివణుురసణభు 1.9.145
65ళ ళలోఔభు - 7 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ

ఈ భాలసనిన శ్రీ రసధాఔఽవు ళసవహోి భరిింత విళరిింరాయు – రసభునిలెింట్ వతగసన, ఔఽవణునిలెింట్ యుకూిణిగసన
శ్రీదేవి అళతరిించ తోడెయముననద. ఇఱా శ్రీషరికూ తోడుగసనిండు ఆమ వివణుదాశఱఔత శ్రీ (ఐఴవయాభు)న,
నితాశ్రీ (మోక్షభు)న రస్సదించ్చ్ననద. ఇఱా ఱక్ష్మిదేవిరేత ‘శ్రీ’న అనఖీశిింజేవే బఖలసనడు శ్రీఔయుడు.
శ్రీ ఴింఔయుఱ లసాకాానభు – శియతామ్, శోళతామ్, అయుమతామ్ చ్ బకసోనామ్ శ్రీమమ్ ఔరోత ఇత శ్రీఔయః.
తనన శిరిింరేలసరికూ, శోతింరేలసరికూ, ూజింరేలసరికూ ఇఱా బఔతోఱిందరికీ ‘శ్రీ’ (ఐఴవయాభు, మోక్షభు)న
ఔఱతఖజేములసడు శ్రీఔయుడు.
శ్రీ ఔఽవు దతో బయదావజ – శ్రీమామ్ శవజన కీరో న
ీ ామ్ ఔయః ఇత శ్రీఔయః. తన బఔతోఱ కీరో ని
ి భరిింత శింననభు
రేములసడు శ్రీఔయుడు.
శ్రీ ఫఱదేళ విదాాబూవణ – శ్రీభహాఱక్ష్ుి ఔయభున ఖీశిించనలసడు (రిణమభాడునలసడు) శ్రీఔయుడు.

619. ళరమ
ీ శ్రరీభాన్
ళరమ
ీ ః
శ్రీభాన్
- ళరమ
ీ శ్రరీభాన్ – బఔతోఱత ూజింరే ఱక్ష్మిదేవితో నితాభు ఔూడుముననలసడు.
- ళరమ
ీ శ్రరీభాన్ – న఼ుయ, కేమూయ, ఔట్ఔ, కూరీట్ాద దళాశిందరసబయణభుఱత ధరిించనలసడు.
- ళరమ
ీ ః – ళసఴవతమైన శకభు, విభుకూో, మోక్షభు.
- శ్రీభాన్ – ఱక్ష్మిదేవిని ధరిించనలసడు.
- శ్రీభాన్ – శయవవిధభుఱెయన ఐఴవయాభుఱత ఔఱలసడు

ఒిం ళరమ
ీ శ్రరీభతే నభః
ఒిం ళరమ
ీ వే నభః
ఒిం శ్రీభతే నభః
ళరమ
ీ శ్రరీభాన్
శ్రీ బట్టుఱత ‘ళరమ
ీ శ్రరీభాన్’ అనే కే నాభభుగస రిఖణిింరాయు.
ళరమ
ీ వే ఴీభణీమా శ్రీః ళరమ
ీ శ్రరీరన
ి తా యగినీ
ళరమ
ీ శ్రరీభానస్స ళశవయుః ుయుష్సయథదః

65ళ ళలోఔభు - 8 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ

శఔఱ ుయుష్సయథ భుఱ క యఔత ఆఴీయించ్ఫడు ఱక్ష్ుితో ఎఱో ుడ఼ ఔూడుముిండులసడు. ఈ నాభభు
అష్సుక్షరి. శఔఱ ుయుష్సరసథఱన఼ ఇశోింద. ఒిం ళరమ
ీ శ్రరీభతే నభః.
ఇఔుడ ళరమ
ీ శస అనగస ఆధాాతిఔ శభఽదధ . ఔఠోనివతణ
ో నింద ళరమ
ీ శస (ఆధాాతిఔ శింద)ఔత, ేరమశస
(ఐశిఔ శింద)ఔత ఔఱ భేదిం తెఱతఫడుింద. శ్రీ బట్టుఱత ‘ళరమ
ీ స్-శ్రీ’ అనగస ఱక్ష్మిదేవి అనిము, అట్ిు ఱక్ష్మిదేవి
ఆధాాతిఔ శిందఱన రస్సదించ్ననిము, అట్ిు ఱక్ష్మిదేవిని నితాభు ఔలిగిమునన శ్రీధయుడు ‘ళరమ
ీ స్-శ్రీభాన్’ అనిము విళరిింరాయు. ఇిందఔత శిందయకసిండ (58.92)నిండు ఉదాషరిింరాయు. రసక్షశ ళనితఱతో
తరజట్ ఇఱా అననద –
రణను
ి సత రశనానశి మథ
ై లీ జనకసతిజా
అఱమేష్స రితారతణమ్ రసక్షస్త ా భషతో బమాత్
ఒ రసక్షశ ళనితఱారస! జనఔతని ఔూతణరమైన ఈ వత తనన ఴయణుజొచునలసరిని తఔ ఔయుణిించ్ఖఱద.
భనఱన బమింఔయమైన ఆదనిండు కసనుసడుట్ఔత ఈమయే తగినద.
వివణుురసణభు 1.9.125 – ఴరీయ ఆరోఖామ్ ఐఴవయామ్ అరిక్ష క్షమమ్ శకమ్. ఆమ ఆరోఖాభున,
ఐఴవయాభున, ఴతణరనాఴనభున, శకభున రస్సదించ్న.
వివణుురసణభు 1.9.120 – విభుకూో పఱదాయనీ. ఆమ ఫింధభుఱనిండు విభుకూోని రస్సదించ్న.
శ్రీ శ఼ఔో భు 2 – మస్సామ్ శియణామ్ విిందేమమ్ గసభఴవమ్ ుయుష్సనషమ్. ఆమ ఔయుణళఱన
ఫింగసయభు, శుళుఱత, ఖురఱ భుఱత, ుతరశింతానభు ను ిందఖఱన.
శ్రీశ఼ఔో భు 5 – శ్రీమమ్ ఱోకే దేళజుష్సుభుదారసమ్ – ఱక్ష్మిదేవిని ఱోఔభుఱో తభ ఇవు కసభావహదధ క రఔత
దేళతఱత అరిుింతణయు. ఆమ నారసమణునఔత హరమమైనద. ఆమ శఔఱ శింతణ
ో ఱన అనఖీశిించ్ ఉదాయ
శవభాళభు ఔఱద.
శ్రీఔఽవు దతో బయదావజ – ళరమ
ీ వ అతఴమ ళలబభానా, శ్రీర్-లేవ యచ్నా న఼ుయ ముఖల కసించీ ఔట్ఔ కేమూయ
ఔతిండఱ కూరీట్ాదభతీ, మశా ఇత ళరమ
ీ ః శ్రీభాన్ – అతాింత ళలబభానభుఱెయన న఼ుయదవమభు,
కేమూయభు, ఔతిండఱభుఱత, కూరీట్భుళింట్ి దలసాబయణభుఱత ఔలిగినలసడు ‘ళరమ
ీ ఃశ్రీభాన్’. ఇిందఔత
ఆమన అభయకోఴభు (3.1.58)నిండు రెహన రభాణభు – ళరమ
ీ ాన్ ళరీవఠః ువుఱస్సాత్ శతో మ్ ఴుత ళలబనే.
శ్రీ ఴింఔయుఱత ‘ళరమ
ీ ః’, ‘శ్రీభాన్’ అనే రమిండు నాభభుఱతగస రిఖణిించ లసాకాానిింరాయు.

ళరమ
ీ ః
ళసఴవతమైన నితాానిందభు శ్రీషరియే. ఎననడ఼ ద఼యభుకసని శకభు.
శ్రీ రసధాఔఽవు ళసవహో ి ఔఠోనివతణ
ో (2-1,2)నిండు రెహన విళయణ –
65ళ ళలోఔభు - 9 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ

అనాాత్ ళరమ
ీ ః అనాదతెయళ ేమ
ర ః, ....
తయః ళరమ
ీ
ఆదదానశా స్సధ బళత
ళరయ
ీ
శి ధీరోऽభి ేయ
ర
ళఽణీతే ......
ళరమ
ీ శస, ేరమశస అనేవి రమిండు లేయు లేయు భారసుఱత. ళరయ
ీ
భారసున చ్రిింరేలసరికూ ఆధాాతిఔ జాఞనిం
ఱభిశోింద. ధీయుఱెయనలసయు ేరయభాయు భు (ఐశిఔమైన భ్ఖభాఖాభుఱత)న ళదలి ళరయ
ీ
భారసునిన
ఎననక ింట్ాయు.
శ్రీ శతాదేలో లసవహవఠ ళరయ
ీ
భాయు భున నిళఽతో ధయిభుగసన, ేరయభాయు భున రళఽతో ధయిభుగసన
విళరిింరాయు. ఇిందఔత ఆమన ఋగేవదభు (10.31.2)నిండు రెహన రభాణభు –
రిచనిరోో దరవిణామ్ భభనాాదఽ తశాథా నభస్స విలసవేత్
ఉతవేవన ఔీతణనా శమ్ ళదేతా ళరమ
ీ ాింశమ్ దక్షమ్ భనస్స జాఖఽభాాత్

శ్రీభాన్
శ్రీభింతణడు. శఔఱ లెయబళభుఱత, శభశో భ్ఖభాఖాభుఱత, శఔఱ విబూతణఱత, శఔఱ శద
ు ణభుఱత,
శయవఴఔతోఱత, శయవనిధఱత తనమిందే ఔలిగిముననలసడు.
శ్రీ ఴింఔయుఱ లసాకారకసయభు ‘శ్రీభాన్’ నాభభు నాఱతఖుభాయుో (3ళ, 19ళ, 24ళ, 65ళ ళలోఔభుఱఱో)
ళశోింద. శ్రీ బట్టుఱ లసాకా రకసయభు ఈ నాభభు 3 భాయుో (3ళ, 19ళ, 24ళ ళలోఔభుఱఱో) ళశోింద. 65ళ
ళలోఔభుఱో శ్రీబట్టుఱత ‘ళరమ
ీ శ్రరీభాన్’ అనే కే నాభభుగస రిఖణిింరాయు.
3ళ ళలోఔభు – 22ళ నాభభు. శ్రీభాన్ – నాయవహింషళుః శ్రీభాన్ కేఴళః ుయుష్త తో భః
శ్రీ బట్టుఱ లసాకా: అతభనోషయ శిందయ శ్రీ నాయవహింష శవయూభు
శ్రీ ఴింఔయుఱ లసాకా: ళక్షశథ ఱభున శ్రీఱక్ష్ుిని ధరిించనలసడు.
19ళ ళలోఔభు - 180ళ నాభభు. శ్రీభాన్ – అనిరేదఴాళుః శ్రీభాన్ అమేమాతాి భహాదధ
ర ఽక్
శ్రీ బట్టుఱ లసాకా: దలసాబయణభుఱతో, దళా భాఱాాింఫయభుఱతో ళలభిఱతోలసడు.
శ్రీ ఴింఔయుఱ లసాకా: శఔఱెయఴవయా శింననడు
24ళ ళలోఔభు – 222ళ నాభభు. శ్రీభాన్ – అఖీణీః గసీభణీః శ్రీభాన్ నాాయనేతా శమీయణః
శ్రీ బట్టుఱ లసాకా: శ్రీముత భతసో భూరిో. అనిన శిందఱన ఔలిగినలసడు.
శ్రీ ఴింఔయుఱ లసాకా: అననా తేజోభముడు.
65ళ ళలోఔభు – 619ళ నాభభు. శ్రీభాన్ / ళరమ
ీ శ్రరీభాన్ – శ్రీధయః శ్రీఔయః ళరమ
ీ ఃశ్రీభాన్ ఱోఔతరమాఴీమః
65ళ ళలోఔభు - 10 ళ ేజీ

శ్రీ వివణ
ు శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ

శ్రీ బట్టుఱ లసాకా: ళరమ
ీ శ్రరీభాన్ – శఔఱ శిందఱన రస్సదించ్ ఱక్ష్మిదేవిని నితాభు ఔలిగిమునన
శ్రీధయుడు.
శ్రీ ఴింఔయుఱ లసాకా: శ్రీభాన్ – శఔఱ లెయబళభుఱత, శభశో భ్ఖభాఖాభుఱత, శఔఱ విబూతణఱత, శఔఱ
శద
ు ణభుఱత, శయవఴఔతోఱత, శయవనిధఱత తనమిందే ఔలిగిమునన శ్రీభింతణడు.

620. ఱోఔతరమాఴీమః
- భూడుఱోఔభుఱఔత ఆఴీమభు అయనలసడు.
- భూడు (జాఖీత్, శవన, శవణో ) అళశథ ఱఔతన అధత.

ఒిం ఱోఔతరమాఴీమామ నభః
శ్రీమా శష జఖనాితా హతఽళతసఔఱాఴీమః
ఱోఔతరమాఴీమశా స్సాత్ దళసరోు యక్షఔతవదః
జఖనాిత అయన ఱక్ష్మిదేవితో ఔలివహఉిండు, తిండురఱాగస ఎఱో ుడ఼ ఱోకసఱఔత ఆఴీమమైనలసడు
ఱోఔతరమాఴీమడు. ఈ నాభభు దళసక్షరీభింతరభు. యక్షణ ఔఱతఖజేశో ింద. ఒిం ఱోఔతరమాఴీమామ నభః.
ఈ నాభవిళయణఱో శ్రీబట్టుఱత వివణుురసణభు (1.9.126)నిండు ఉదాషరిింరాయు – తవమ్ భాతా
శయవఱోకసనామ్ దేళదేలో షరిః హతా. భుఱోోఔభుఱఔతన నీళు తలిో వి. దేళదేళుడెయన షరి తిండు.ర అని
ఇిందరడనానడు.
శ్రీ ఴింఔయుఱ లసాకా – తరమాణామ్ ఱోకసనామ్ ఆఴీమతావత్ ఱోఔతరమాఴీమః. భూడు ఱోఔభుఱఔతన
ఆఴీమమైనలసడు ఱోఔతరమాఴీముడు.
ఈ భూడు ఱోకసఱత ఏవి అనే వివమింఱో లసాకాాతఱత క ింత లెయవిధాిం చ఼్నుసయు. బూమి, ఆకసఴభు,
శవయు భు అనేవి భూడు ఱోకసఱని శ్రీ అనింతఔఽవు ళసవహోి అనానయు. జాఖీత్ (మఱఔతళ), శవన (నిదయ), శవణహో
(గసఢ నిదర) అనేవి భూడు ఱోకసఱని శ్రీ చనిమానింద అనానయు.

(1) శ్రీ నయవహింషన్ ఔఽవు భారారి ఆింఖో యచ్నఔత ఇద తెఱతఖు అనలసదభు.
(2) బఖళదీు త ళలోఔభుఱ తాతయాభు గీతా్రస్, గోయకూర్ రచ్యణనిండు.

65ళ ళలోఔభు - 11 ళ ేజీ

శ్రీ యశే
ు షసషరనామ స్తో తరము - యఴరణ

షవక్షః షవంగః వతానందో నందిరయ ్ోతిరగ ణవ
ే వరః |
యజితాతాా యధేయాతాా షత్కీరతోశ్ఛిననషంవయః || (66)

621. షవక్షః
ష఼ందరమైన కన఼నలు కలలహడె,

ఒం షవక్షాయ నమః
ష఼-ఄక్ష - షవక్ష – ఄనగహ ఄందమైన కన఼నలుననలహడె.
శ్రీ వంకరుల లహాఖ్ా రకహరం – ళలభనే  ండరీకహభే ఄక్షిణీ ఄషా ఆతి షవక్షః. తామరూఴ రేకులఴంటి
ఄందమైన కన఼నలుననలహడె.
ఇ ఄరహానేన శ్రీ భటటులు శ్రీలక్షమానారహయణుల ఄనయానాతవమున఼ తెయౌేలా లహాఖ్ాానంఙారు. శ్రీ స్ ందరా
ష఼ధావంధ఼ రపహర కరణోశి యః షవక్షః. లక్షమాదేయయొకీస్ ందరాము ఄనే ఄమాత షముదారనన తనయత్కరహ
ఄన఼భయంచఝానకి మంచినేతమ
ర ులు కలలహడె. నారహయణున కడకన఼నలు ఎరు గహన఼, లక్షమాదేయ
కడకన఼నలు నలు గహన఼ ఈంటాయట. రషరం కరతనొకరు యక్షిషో ఽ ఈండడంఴలన, లహరతలహరత
వరీరఴరహులన఼బటిు ఆలా జరతగతందన భాయంచఴచ఼ున఼.
శ్రీ షతాదేలో లహవశఠ – షఽరామండలంలో రధారౄఢెఝెై శ్రీనారహయణుడె యళహవనన చఽష఼ోంటాడె. ఄననంటికీ
చఽ అ నారహయణుఝే. ఒం షవక్షాయ నమః.

66ఴ ళలోకము - 1 ఴ ేజీ

శ్రీ యశే
ు షసషరనామ స్తో తరము - యఴరణ

622. షవంగః
చకీన ఄంగములు కలలహడె.

ఒం షవంగహయ నమః
ష఼-ఄంగః - షవంగః – చకీన వరీర భాగములు కలలహడె.
శ్రీ వంకరుల లహాఖ్ాానము – ష఼ ళలభనాన ఄంగహన ఄషా ఆతి షవంగః. అయన షమస్హోఴయఴములున఼
ష఼ందరములు, మంగళకరములు, రక్షారదములు, భాగాదాయకములు, మోక్షరదాయకములు.
శ్ఛీయ షాసణీయ దిలహాంగ షవంగ ఈచాతే. లక్షమాదేయ కఝా కోరుకొనగల ష఼ందర వరీరము కలలహడె. ఄనేది
శ్రీ భటటుల లహాఖ్ా. ఆదే భాలహనన శ్రీ బలదేఴ యదాాభూశణ ఆలా ఙెపహరు – లక్షమా షాసణీయ దిఴా
వరీరధారీ. ష఼ందరకహండములో శ్రీరహమున స్ ందరామున఼ 16 ళలోకహలలో (35.7-22) సన఼మంతేడె ఴరతుంచి
వతమాకు ఙెపహడె. శ్రీ తిరుపహణాఱవవర్ లహరత ఄమలనాదిరహన్ లో శ్రీరంగనాధ఼న స్ ందరాం ఴరతుంబఝింది.
స్హవమిదేశ్ఛకన్ ధాానస్త పహనములో కఝా రంగనాధ఼న స్ ందరాఴరు న ఈంది.
శ్రీ షతాదేలో లహవశఠ – ఄగత-గతౌ – కదలుట ఄనన ఄరాంలో, చకీనైన కదయౌక లేదా నడక కయౌగతనలహడె
‘షవంగః’. ఆంద఼కు ఊగేవదము (10.1.1)న఼ంఝి రమాణము ఙెపహరు. మరొక యధంగహ – ఆంత ఄద఼ుతంగహ,
ఄందంగహ చయౌంఙే యళహవనన షాజించిన భగఴంతేడె ‘షవంగః’.
శ్రీ రహమరక్షాస్తో తరమున఼ంఝి.
(గీతారస్
ర , గ్రఖ్ ూర్ లహరత రచ఼రణన఼ంఝి త్కష఼కొనన భాఴము)
ధాాయేదాజాన఼బాస ం ధాతవరధన఼శం బదధ దాాషనషా ం
తం లహస్త ఴస్హనం నఴకమలదళ షరతధనత
ే రం రషననమ్
లహమాంకహరౄఢ వతాముఖ్కమల మిలలోోచనం నీరదాభం
నానాలంకహరదీోం దధతమురుజటా మండలం రహమచందరమ్
అజాన఼బాస డె, వరఙాములు ధరతంచినలహడె, దాాషనమున కరుుంఝియుననలహడె, చున బంగహరుఴషో మ
ర ుఙే
ఄలంకరతంబఝినలహడె, (షఽరాకహంతి రస్హరముఴలన ఄ ఝే యకవంచిన) కమలదళములరై కహలుద఼రఴ వ
ఄందమైన కన఼లు గలలహడె, రషన఼నడగులహడె, ఎడమ పహర్వమున కరుునయునన వతాదేయ ముఖ్కమలమున఼
చఽచ఼లహడె, నీలమేఘముఴంటి మేన నగనగలలహడె, యయధములగు ఄలంకహరములతో రకహశ్ఛంఙెడెలహడె, తెో తన
జటామండలము కలలహడె ఄయన శ్రీరహమచంద఼రన ధాానంతేరు గహక!
చరతతం రఘునాధషా వతకోటి రయషో రమ్
ఏకైకమక్షరం  ంస్హం మహాపహతకనావనమ్ 1
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నఽరుకోటో ళలోకములతో యషో రతంబఝిన శ్రీరఘునాధ఼న దిఴాయ్లాచరతతములోన రతియొకొీకీ ఄక్షరము, మానఴ న
మహాపహములన఼ వరైతము నావనము ఙేయగలద఼.
ధాాతావ నీలోతలళహామం రహమం రహజీఴలోచనమ్
జానకీలక్షాణోేతం జటాముకుటమంఝితమ్ 2
స్హవతూణధన఼రహాణపహణం నకో ంచరహంతకమ్
షవయ్లయా జగతారతేమాయరౄుతమజం యభుమ్ 3
రహమరక్షాం జేత్ పహరజఞ ః పహఛ్నం షరవకహమదామ్
శ్ఛర్ మే రహఘఴః పహతే ఫహలం దవరథాతాజః 4
నీయౌకలుఴరేకుఴంటి ళహామలఴరుున, రహజీఴలోచన఼న, జానకీ లక్షాణ షంయుతేన, జటాముకుట మంఝితేన,
ఖ్డగ తూణీరములు, కోదండ వరములు కరమున దాయౌునలహనన, రహక్షస్హంతకున, ఄఴయ్లగహ ఄఴనన
రక్షింనఴతరతంచినలహనన, జనాలేనలహనన, (యవవలహాన) యభున, శ్రీరహమున మనమున ధాానంచి, పహములన఼
నశ్ఛంజేవరఝి, షరవ ఄభీశు ములన఼ రస్హదింఙెఝి రహమరక్షాస్తో తరమున఼ పహరజుఞడె జతంఴలెన఼. (ధాానము తరులహత
శ్రీరహమ నామమున఼ షారతంచ఼ కఴచమున఼ పహరరంభంచఴలెన఼).
రహఘఴ డె నా శ్ఛరష఼ున఼, దావరధి నా ఫహలమున఼ రక్షించ఼గహక.
కౌషలేాయో దాళౌ పహతే యళహవమితరయ
ర ః వాత్క
ఘాాణం పహతే మఖ్తారతా ముఖ్ం స్ మితిరఴతులః 5
కౌషలాానందన఼డగు రహముడె నా కన఼నలన఼ రక్షించ఼గహక! యళహవమితేరనకు ఄతాంత రతిపహతేరడె ఙెఴ లన఼,
యాగరక్షకుడె నావకన఼, స్ మితిరఴతులుడె ముఖ్మున఼ రక్షించ఼గహక.
జిహావం యదాానధిః పహతే కంఠం భరతఴందితః
షీంధౌ దిలహాయుధః పహతే భుజౌ భగేనవకహరుాకః 6
నాలుకన఼ యదాానధియు, కంఠమున఼ భరతఴందితేడె కహచ఼గహక. దిలహాయుధధారత షీంధమున఼, శ్ఛఴధన఼ఴ న఼
యరతచిన స్హవమి నా రండె భుజములన఼ కహచ఼గహక!
కరౌ వతాతిః పహతే సాదయం జామదగనోజిత్
మధాం పహతే ఖ్రధవంవ నాభం జాంబఴదావీయః 7
వతాతి నా రండెఙేతేలన఼, రయరహమ యజేత సాదయమున఼ కహపహడెగహక! ఖ్రనరహషకుడె నడెము భాగమున఼,
జాంబఴంతేనకి నలయచిున స్హవమి నా నాభన రక్షించ఼గహక!
ష఼గీీలవ
ే ః కటీ పహతే షకిానీ సన఼మత్రభుః
ఉరౄ రఘూతో మః పహతే రక్షఃకులయనావకాత్ 8
కటిషాలమున఼ ష఼గీీఴతి, సన఼మనేయౌనస్హవమి తొడలరైభాగమున఼ కహచ఼గహక. తొడల దిగుఴన఼ రఘూతో ముడె,
రక్షోఴంవయనావకుడె (రహముడె) కహపహడెగహక!
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జాన఼నీ వేతేకాతాతే జంఘే దవముఖ్ాంతకః
పహదౌ యభీశణశ్రీదః పహతే రహమోఖిలం ఴ ః 9
వేతేబంధనళహయౌ మోకహళళన఼, దవముఖ్ షంహారకుడె కీలన఼, యభీశణునకి రహజాలక్షిానొషగతన దేఴర పహదములన఼,
శ్రీరహముడె షకలదేసమున఼ కహచ఼గహక.
ఏతాం రహమబలోేతాం రక్షాం యః ష఼కాత్క జేత్
ష చిరహయుః ష఼ఖీ  త్కర యజయవ యనయవ భలేత్ 10
శ్రీరహమున దిఴాబలయుతమైన ఇ (రహమ)రక్షాస్తో తరమున఼ జతంఙెఝి ధన఼ాడె దీరహాయుఴ న఼, ష఼ఖ్మున఼,
 తరషంతానమున఼, యనయషందన఼ ప ందగలడె.
పహతాల భూతల లోామఙారతణ విదాఙారతణః
న దరశు ేమ వకహోవేో రక్షితం రహమనామభః 11
పహతాళ, భూతల, అకహవ చరములు గహన, ఄదావారౄమున యసరతంఙెఝి వకుోలుగహన రహమనామముఙే
రక్షింబడెనటిులహనన కననతిో ఄయనన఼ చఽడజాలఴ .
రహమేతి రహమభదేరతి రహమచందేరతి లహ షారన్
నర్ న యౌాతే పహరర
ై ుుకిోం ముకిోం చ యందతి 12
‘రహమ’యన, ‘రహమభదర’యన, ‘రహమచందర’యన (నరంతరము) యౌకఝి నరునకి ఎటిు పహమున఼ ఄంటద఼.
(ఄంతియేగహక) ఄతడె భుకిోన, ముకిోన ప ందగలడె.
జగజతె
జయ ైరక మంతేరణ రహమనామానభరక్షితమ్
యః కంజే ధారయేతోషా కరస్హాః షరవవదదయః 13
(షకల) జగతే
ో న఼ జయంచగయౌగతన ఏకైక మంతరమగు రహమనామముఙే ష఼రక్షితమైన ఇ (రక్షా)స్తో తరమున఼ కంఠషా ము
ఙేవనలహనకి షరవవదధ ఼లున఼ కరషా ములగున఼.
ఴజరంజరనామేదం యో రహమకఴచం షారేత్
ఄలహాసతాజఞ ః షరవతర లభతే జయమంగళమ్ 14
ఴజరంజరమన఼ ేరుగల రహమకఴచమున఼ (రహమరక్షాస్తో తరమున఼) షారతంఙెఝిలహన అజఞ లకు ఎకీడన఼
ఎద఼రుండబో ద఼. షరవకహల షరహవఴషా లయంద఼న఼ ఄతనకి జయము, యభము కలుగున఼.

623. వతానందః
ఄనంతమైన అనందము కలలహడె.

ఒం వతానందాయ నమః
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ఄనయానా రణయానంద వంధో షముదితోశి యః
వతానంద షు యజేఞయః దాంతాానందదో మన఼ః
లక్షమానారహయణులు కరతరై కరు ఄనయానామైన ఄన఼రహగము కలలహరు. ఄలా ఄన఼రహగస్హగరంలో
లహరతరుఴ రౄ ఒలలాడతారు. ఇ నామము ఄష్హుక్షరీ మంతరము. దంతేలకు అనందాననష఼ోంది.
ఒం వతానందాయ నమః.
ఆలా శ్రీ భటటులు లక్షమానారహయణుల ఏకతవము యఴరణన఼ ఇ నామం లహాఖ్ాలో కఝా కొనస్హగతంఙారు.
ఆకీడ ‘వత’ ఄనగహ ‘ఴంద’ ఄన మాతరమే కహక, ‘ఄరతమితమైన’ ఄన భాయంఙాయౌ.
శ్రీ వంకరుల లహాఖ్ా – ఄనంత అనందమూరతో వతానంద఼డె. ఄంద఼కు శ్రీ వంకరులు బాసదారణాకోనశతే
ో
(4.3.32)న఼ంఝి ఈదాసరతంఙారు – ఏతవరాై ఴ అనందషా ఄనాాన భూతాన మాతారమ్ ఈజీఴనో . ఇ
అనందముతో పత యౌవేో ఄనాజీఴ ల అనందము ఄతాలభాగము మాతరమే.
శ్రీ రహధాకాశు ళహవో ర – యఴ ల అనందము, మానఴ ల అనందము, దేఴతల అనందము, ఊశేల అనందము
యయధ స్హాయలలో ఈండెన఼. ఄన఼భయంఙేలహన వాతినబటిు అ అనందము రతమాణము ఈండెన఼.
షంస్హరబద఼ధలెైనలహరతకంటే యముకుోలెైన జాఞన఼లు అనందమున఼ ఄధికంగహ ఄన఼భయస్హోరు. ఇ ఄనన
అనందాల వతానంద఼ఝెైన రబరసామున఼ంఝే ఈదుయస్హోయ. తే యే వతమ్ మాన఼శః, దేలహనామ్ ఆందరషా,
రజాతేః అనందః ష ఏకో బరసాణ అనందః స్తో తిరయషా ఙా కహ మసతషా. తెైతోరీయోనశతే
ో 2.8
శ్రీ షతాదేలో లహవశఠ – కొీకీజీయ కొనన రతవా తేలలో అనందమున఼, ఆతర రతవా తేలలో బాధన఼
ప ంద఼న఼. ఈదాసరణకు ఙేలు నీటిలో షంతోశంగహన఼, నీరు లేన డె కశు ంగహన఼ ఈంటాయ. ఄయతే
దేఴదేఴ నకి ఎలాంటి రతిబంధకహలు, యతే
ో లు, ఄస్హధాాలు ఈండఴ . కన఼క అయన వతానంద఼డె. ఄందరత
అనందాలకు మూలాధారము.
ధరాచకీము రచయత – ఙెటోకు షర్దావరహ మాతరమే అనందం లభష఼ోంది.  రుగులకు షర్, రుచి కఝా
అనందాననస్హోయ. ఆలా జీఴ ల స్హాయ రంచినకొదీద ..... మన఼శేలకు షర్, రుచి, లహషన, రౄము, వబద ము
మరతయు భాఴము (మనష఼) యటననంటిదావరహ అనందం లభష఼ోంది. ఆలా లభంఙే అనందంకొరకు
ఐశికష఼ఖ్ాలలంట డకుంఝా వతానంద఼న ధాానంఙాయౌ. ఄలా ఙేవో ే ఄననామైన, ళహవవతమైన
అతాానందము లభష఼ోంది.

624. ననద ః
షదా అనందించ఼లహడె. అనందనధి.

ఒం ననద యే నమః
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నందతి ఆతి నందిః. అనందించ఼లహడె నంది.
శ్రీ భటటులు – షదా, షరవతార, షరవయధాలా లక్షమాదేయ తోడెగహ ఈండెటఴలన శ్రీసరత షరవషమాద఼ధడె. లక్షమాదేయ
తోడెగహ ఈండెటయే అయన షదా అనందించ఼టకు కహరణము. నంది షరవతర నతాం షః శ్ఛీయా ఊధాతి
షరవదా. ఄంతటా, ఄననలేళలా లక్షిాఙే షమాద఼ధడెగహ ఈంఝేలహడె. నందితి షమాధాత్కతి నందిః.
ఄననలేళలంద఼, ఄననఙ్టాో లక్షమాదేయతో కయౌవ షమాదిధగహ ఈంఝేలహడె నంది.
శ్రీ వంకరులు – రమానంద యగీసో నందిః. రమానంద షవరౄమైనలహడె నంది.
శ్రీ రహధాకాశు ళహవో ర – దేఴతలకు, మన఼శేాలకు నజమైన అనందమున఼ రస్హదించ఼లహడె శ్రీనలహష఼ఝే.

625. జయాతిరగ ణవ
ే వరః
- రకహశ్ఛంఙే గణములకు (నతాషఽరులకు) రభుఴ .
- రకహశ్ఛంఙే గణములకు (షఽరా చందారది జయాతేలకు) రభుఴ .

ఒం జయాతిరగ ణవ
ే వరహయ నమః
జయాతి-గణ-ఇవవరుడె – ఄనగహ రకహశ్ఛంఙే షమూసములకు ఄధితి జయాతిరగ ణేవవరుడె. ఄయతే అ
జయాతిగణములు ఏఴనే యశయంలో లహాఖ్ాాత దాకధాననమనం గమనంచఴచ఼ున఼.
శ్రీ భటటుల లహాఖ్ా – అదిళేశేడె, యశవకేున఼డె ఴంటి తేజయఴంతేలెైన నతాషఽరులు షదా భగఴంతేన,
ఄమాలహరత వేఴలో నమగునలెై తరతషో ఽ ఈంటారు. నతాషఽరత గణానాం యః ఇళల జయాతిరగ ణవ
ే వరః. ఆంద఼కు
శ్రీ భటటులు  రుశషఽకో ములోన ళలోకహనన ఈదాసరతంఙారు. మరీచీనామ్ దమిచినో లేధషః. జాఞన఼లెైనలహరు
రకహవమానములెైన అతాలునన లోకహనన ఙేరహలన అశ్ఛస్హోరు. భగలహన఼నకి, ఄమాలహరతకి ఙేవే వేఴలో
నతాషఽరులు రకహశ్ఛషఽ
ో ఈంటారు.
శ్రీ వంకరుల లహాఖ్ా – జయాతిరగ ణములనగహ షఽరా చందర నక్షతారది రకహవమానములెైన గీహాద఼లు. ఆంద఼కు
శ్రీ వంకరులు కజ్నశతే
ో (2.2.14)న఼ంఝి ఙెన రమాణము. తమేఴ భానో మ్ ఄన఼భాతి షరవమ్ తషా భాస్హ
షరవమిదమ్ యభాతి. అయన రకహశ్ఛవేో ఄంతా లలుగుతేంది. అయన కహంతియే ఄంత లలుగుక కహరణము.
మరతయు గీత (15.12)న఼ంఝి –

యదాదితా గతమ్ తేజయ జగదాుషయతేऽఖిలమ్
యచుందరమవ యఙాుగౌన తతేో జయ యదిధ మామకమ్
షమషో జగతే
ో న఼ రకహశ్ఛంజేవే షఽరుాన తేజష఼ు, చంద఼రన తేజష఼ు, ఄగతన తేజష఼ు కఝా నా తేజవేు ఄన
తెయౌవకోఴలెన఼.
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ధరాచకీము రచయత – చఽ లేనలహరతకి చ఼టృ
ు ఈనన లలుగు కహనరహద఼. ఄలాగే ఄజాఞనంఙే
ఄంధ఼లెైనలహరతకి తమలోనే రకహశ్ఛంఙే దేఴ డె కహనరహడె. జాఞనానన స్హధించమన ఇ నామం రబో ధిషో ఼ననది.
ఆలా శ్రీ భటటులు 608న఼ంఝి 625ఴరకు నామములలో శ్రీలక్షమానారహయణుల ఐకాతన఼ ఴరతుంఙారు.

626. యజితాతాా
- భకుోలఙేత జయంబఝిన మనష఼ు గలలహడె.
- జయంచిన (ఄనగహ ఴవములోన఼నన) మనష఼ు గలలహడె.

ఒం యజితాతానే నమః
శ్రీ భటటులు 608న఼ంఝి 625ఴరకు నామములన఼ భగఴంతేనకి ఄమాలహరతతో గల యడదీయరహన
ఄన఼బంధమున఼ రకటిషో ఽ లహాఖ్ాానంఙారు. ఇ నామముతో ముదలుకొన కొనన నామములు భగఴంతేన
స్ శ్రలామున఼ ఴరతుషో ఽ శ్రీ భటటులు లహాఖ్ాానంఙారు.
స్ శ్రలాషా గుణస్హాథ రమాఴధి ఴరు నమ్
మానషం రణతెర
ై ాషా యజితాతాా జితవు షః
తననావీయంచిన భకుోలకు ఴవమైనలహడె యజితాతా. రమేవవరుడె భకో ష఼లభుడె. తన భకుోల మాటలన఼
నరలేరుషఽ
ో ఈంటాడె. లహరత పహపహలన఼ సరతస్ో హడె. అయుధమున఼ ధరతంచనన మహాభారత యుదాధరంభంలో
రమాణం ఙేవనాగహన శ్రీకాశేుడె భీశేాన మాట ఙెయౌోంచడం కోషం చకీం ఙేత ధరతంచి ముంద఼కురతకహడె.
పత తన భాగఴతంలో భీశేాడె కాశేున ష఼ోతించిన దాము
కుంచి యెగవన కుండలంబుల కహంతి, గగన భాగం బెలోఁ గకొనఁగ
న఼ఱికన
ి నయరవక యుదరంబులో న఼నన, జగముల లేఁర గున జగతి గదలఁ
జకీంబుఁ జేటిు చన఼దెంచ఼ రయమునఁ , బెై న఼నన చున  టము జాఱ
నమిాతి నా లాఴ నగుబాటట వేయకు, మననం మన కీఝ
ీ ి మఱలఁ దిగుఴఁ
గరతకి లంఘించ఼ వంసంబు కరణ మఱవ
నేఁడె భీశేానఁ జం ద఼ నన఼నఁ గహఁతే
యడెఴ మరుయన ! యంచ఼ మదివశ్ఛఖ్ ఴాఴుఁ
దెరయౌ చన఼దెంచ఼ దేఴ ండె దికుీ నాకు.
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ఆలా భకుోలకోషం తన మాట తఝానకి కఝా వదధమయేా స్ శ్రలాం అయనది. శ్రీ య.య. రహమాన఼జన్
శ్రీ నమాాఱవవరు తిరులైమోయ 1.3.1 న రస్ో హయంఙారు. నమాాఱవవరుగహరు భగఴంతేన రతవమున఼ నలకఝెైన
మనష఼తో గహనం ఙేళహరు గహన, అ దేఴదేఴ న స్ లభా స్ శ్రలాాలన఼ కీరో ంత ఙేట డె యరీతమైన అలేళహనకి
లోనయాారు. యళలదఙేత ర్ట బంధింబఝి, అ తయౌో దండనన఼ వవకరతంచిన శ్రీసరత స్ లభాానన షారతషో ఽ
రఴవంతో నమాాఱవవర్ షాస కోలోయారట.
శ్రీ వంకరుల లహాఖ్ా – యజితా అతాా మనయ యేన షః యజితాతాా. తన మనష఼న఼ తన ఴవములో
ఈంచ఼కొననలహడె యజితాతా. శ్రీ రహధాకాశు మూరతో యఴరణ – భగఴంతేనకి లేనది లేద఼. అయనఴలన కహనది
ఈండద఼. ఙెలోన కోరతక ఈండనేరద఼. అయన మనష఼ ూరతోగహ అయన ఄధీనంలో ఈంటటంది.
ఇ నామషారణ దావరహ మనష఼న఼ ఄద఼ లో ఈంచ఼కొనఴచ఼ునన ధరాచకీము రచయత యఴరతంఙారు.
శ్రీ వంకరుల లహాఖ్ాానానకి, శ్రీ భటటుల లహాఖ్ాానానకి ఈనన భేదం ఙెఝానకి ఇ నామం క ఈదాసరణ.
శ్రీ వంకరులు భగఴంతేన రతవమున఼, ఐవవరామున఼ తెలు తూ లహాఖ్ాానంఙారు. శ్రీ భటటులు
భగఴంతేన స్ శ్రలామున఼, స్ లభామున఼ ఄధికంగహ రస్ో హయంఙారు.

627. యధేయాతాా
- తన భకుోలకు యధేయమైన లక్షణము కలలహడె.
- షకల జీఴ లు అయనకు లోబఝియుండెన఼.

ఄయధేయాతాా
- ఎఴరతఴలనన఼ యధింబడె షవరౄము కలలహడె కహద఼.

ఒం యధేయాతానే నమః
ఒం ఄయధేయాతానే నమః
యధేయమగుట ఄనగహ లోబఝియుండెట. భగఴంతేన భకో స్ లభామున఼ షఽచింఙేదిగహ ఇ నామమున఼
శ్రీ భటటులు లహాఖ్ాానంఙారు.
ఆహా గఙేిస తిఴేఠ దం భుజ్ క్షేవతి రణతెైషుదా
యోగాం యధాతేం యదఽ
ర ం యధేయాతాా ష కీరో త
త ః
ఆలా రహ, కర్ు, భోజనం ఙేయ – ఄన తన భకుోలఙేత అజఞ లు జారీ ఙేయబడకుంఝా తానే లహరతకి యధేయుఝెై
ఈంఝేలహడె యధేయాతా. శ్రీ భటటుల లహాఖ్ాానం రకహరం భగఴంతేడె భకుోలకు ఎంత ఄన఼కలంగహ
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ఈంటాడంటే భకుోలు తమకిశుమైన న఼లు ఙేయమన భగఴంతేనకి అజాఞంచఴచ఼ున఼.
రరతయాఱవవరులహరు ‘ూచఽుడ లహ, నీరహడ లహ, ఄమామ్ ఈణాుయ్’ ఄన దేఴదేఴ న చన఼ఴ గహ యౌచిన
యశయానన శ్రీ య.య. రహమాన఼జన్ ఈదాసరతంఙారు. శ్రీ .బ. ఄణాుంగహరహఙారా స్హవమి ‘స్ ననఴణు మ్ వేయద
రరుమాళ్’ (యథో కోకహరత) కథన఼ ఈదాసరతంఙారు. తిరుమళవయాఱవవర్ (భకిోస్హర యోగత) ఙెగహనే కంచి
రరుమాళ్ (యథో కోకహరత) తన పహము డకన఼ చ఼టు చ఼టటుకొన భూనీఱవషమేతేఝెై తిరుమళవయాఱవవర్ లంట
నడఙెన఼. మయళ అఱవవరు మాటయన కంచికి తిరతగతఴఙెున఼. ఄలాగే ఄరుయన఼డె ‘వేనయోరుభయోరాధేా రధమ్
స్హాయ మే ఄచ఼ాత’ ఄన ఙెగహనే పహరాస్హరధి రండెవేనల మధాకు రధానన త్కష఼కులఱవళడె.
శ్రీ య.య. రహమాన఼జన్ రరతయతిరుమోయ (11.5.5)న఼ంఝి కఝా ఈదాసరతంఙారు – ఴణు కీరుమ్ కుళల్
ఄయచిుయాల్ ముతే
ో ణుు కణు క్ కుఱ఼మ్ కయఱాాల్ కటటుంఝాన్.
శ్రీ షతాదేలో లహవశఠ యీతేలన఼ంఝి ఈదాసరతంఙారు – ఈద఼ుదాషవ, రతిజాగాశి, ఆశు ూరో మ్ షంషాజ.
ఈద఼ాధాస్హాగేన రతిజాగాశి తఴమ్ ఆష్హుూరేో షంషాజే యామయం ఙా – యజురేవదము 15.54
దేఴ షయతః రష఼ఴ, యజఞ మ్ రష఼ఴ, యజఞ తిమ్ భగహయ – యజురేవదము 32.15
శ్రీ కాశు దతో భరదావజ ‘యధేయాతాా’కు ఙెన ఄరాము – యధేయః-వేఴకహ, అతానయ-జీలహ, యషా ఆతి
యధేయాతాా – ఆకీడ ‘అతాలు’ ఄనగహ జీఴ లు. ఄనన జీఴ లు భగఴంతేనకి యధేయులెైయుననయ. కన఼క
శ్రీసరత యధేయాతా.
శ్రీ వంకరులు ‘ఄయధేయాతాా’ ఄనే పహజహనన గీశించి లహాఖ్ాానంఙారు. ‘యధి’ ఄంటే – ఆది ఆలా ఈంది, మీరు
ఆలా ఙేయంఝి, ఄన ఙెడం. ఄనగహ యధానము. రమేవవరుడె ఆలాంటి యధియధానానకి లోబఝి ఈండడె.
ఄంద఼ఙేతనే ‘ఄయధేయాతాా’ ఄనబడెచ఼నానడె. యధేయము కహన అతా కలలహడె. రమేవవరున షవరౄం
ఆలాంటిది ఄన ఙెడం కశు ం. ఄతన఼ ‘న఼ఴ వ ఆది ఙెయా, ఆది ఙేయఴద఼ద’ ఄనఎఴరతఙేతన఼
అజాఞంబడడె. ఄంద఼కే శ్రీమనానరహయణుడె ‘ఄయధేయాతా’ ఄనబడెచ఼నానడె.
కుంభకోణములోన ళహర్ప
గ హణ ఄయన యశే
ు ఴ న఼ తిరుమళవయాఱవవరు (భకిోస్హరయోగత) ష఼ోతించిన యధము. తాళళపహక
చినన రచించిన ‘రమయోగత యలాషము’ నందయౌ తెలుగువేత. శ్రీ క.టి.యల్. నరవంహాఙారుాలు తమ ‘దావదవ షఽరత
చరతతర’లో ఈదాసరతంచినది.
భదర నాగేందరమురైఁ బఴవయంచి
నదిరంఙెదేటికి నరతనమితో ముగ
నీ తఱిం బఴయంచితేమి కహరణము
నా తోడఁ జలే నన఼ఁగనన తంఝిర!
ఘనతరంబెైన చకీము కేలఁబూన
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ఙెనటి రకీష఼లఁ ద఼రంచిన బడయౌకయొ
క్షమర వంధ఼ఴ మధించియుఁ గుీంకకుండఁ
జేరత మందరము మోచిన బడయౌకయొ
ముఖ్దంత కోరకమున జగతో య
ర ము
నఖిల భారంబు నాయన బడయౌకయొ
రైకొనన యుకుీ కంబముఁగొనగ్ళళఁ
జేకొన ఴరకీయౌంచిన బడయౌకయొ
జగముయ్రేడెన఼ చకీన యడెగు
చిగురుటాకునఁ గొయౌచిన బడయౌకయొ
గండరగొడడ ట రహజకంఠనాళములు
ఙెంఝి ఙెంఝాఝిలైచిన బడయౌకయొ
దండకహఴనమున దన఼జఴరగ ంబుఁ
జంఝిలైచ఼చ఼ఁ జరతంచిన బడయౌకయొ
కౌరలహధి నతోఁ గనయౌ తతేరము
వరహగీమున బెకయౌున బడయౌకయొ
యలయ మీరంగ గ్పహంగనామణుల
ఙెలుఴం రతేలఁ దేయౌున బడయౌకయొ
మేయౌమి తేరగం మీఁదటనకిీ
య్ల నయాాయఁదో యౌన బడయౌకయొ
యవ యెడ నాతోడ నంతయుఁ దెయౌయ
మాయనన యెఱిగతం మా.

(బలరహముడె. టచితరం. యకీఝ
 య
ి ా న఼ంఝి)

628. షత్కీరతోః
గొ, నజమైన, ళహవవతమైన కీరో గ
త లలహడె.

ఒం షత్కీరో యే నమః
ఇదాకౌుశ్రలా షతావదిధ షత్కీరతోతి కథాతే – ఇ యధంగహ (భకుోలకు ఴయఝెై యుండడం ఴంటి) మంచి గుణాల
కహరణంగహ కీరో ంత బడెతేంఝేలహడె.
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శ్రీ భటటుల లహాఖ్ా – స్ శ్రలా షతేవన ఄస్హాऽతి మసత్క కీరో ఃత ఆతి షత్కీరతోః. స్ శ్రలాము కహరణంగహ భగఴంతేనకి
మసతో రమైన కీరో త లభంచింది. అయనన఼ ఎంత ప గతఝినా తకుీలే. మరతయు అయన కీరో త ఄంతా నజమైనది.
ఄతివయోకిో లేనది.
యథా షరేవవవరః కాశు ః పత ర చాతే షరవంఝితఃెై
తథా షవలమేలోకో ం భూతారేా కతమాష఼ోతిః
శ్రీకాశేుడె షరేవవవరుడన ంఝితేలంటారు. ఄయనా అయన గురతంచి ఙెేది ఙాలా తకుీఴ. అయన
గురతంచి ఙెపహలంటే ఄషలు స్తో తరమంత? అయన కీరో త రతిశు లు ఄనంతములు.
శ్రీ వంకరులు ‘షత్’ ఄనే దం భగఴంతేన కీరో తయొకీ నజమైన తతావనన తెలు తేందన లహాఖ్ాానంఙారు.
షత్క ఄయతథా కీరో ఃత ఄషా ఆతి షత్కీరతోః. దేఴదేఴ డె శ్రీలక్షమాతి ఄయనంద఼న అయన కీరో క
త ి ఇ లక్షణము
ఄబాంది. ఄన శ్రీ చినాయానంద భాయంఙారు.
ధరాచకీము రచయత – ఐశికమైన భోగభాగహాలు, దఴ లు ఴలన ఴఙేు కీరో త తాతాీయౌకమైనది.
ధరామారహగనన అచరతంచడంఴలన ఴఙేు కీరో త ళహవవతమైనది. కన఼క ఄలా ధరహానన అచరతషో ఽ శ్రీసరతన
వేయంచఴలెనన ఇ నామములోన మంతరం తెయౌయజేషో ఼ననది.
శ్రీ షతాదేలో లహవశఠ – భగఴంతేన షదా ూజించి కీరో ంత చడంఴలో నే నజమైన కీరో త లభష఼ోంది. మిగతయౌన కీరో ులు
నజమైనయ కహఴ .
శ్రీ షతాదేలోలహవశఠ కోీ నామానకి షయఴరమైన లహాఖ్ాతోపహటట అ నామభాలహనన తెయౌే ళలోకహననకఝా
(కొీకీ నామమునకు కొీకీ ళలోకమున఼) రచింఙారు. ఇ ‘షత్కీరతో’ నామానకి అయన లహరవన ళలోకము –
యశే
ు ః షదా షరవగుణాభరహమః షంకీరోోతే స్హవతాాతమః రమాఴేుో
మంతెర
ైర ్రతెైః షతాజరష
ై ో పత భరహననాషో తః కీరో మ
త ురైతి షతాామ్

629. చునన షంవయః
షందేహాలన఼ టాంచలు ఙేవేలహడె.

ఒం చునన షంవయాయ నమః
స్ శ్రలా రథమాఙెైఴం ద఼శీరతావది షంవయః
చునయన యేన యళేఴేణ ష పత ర కో ః చుననషంవయః
యధేయత, మంచి కీరో త (యధేయాతాా, షత్కీరతోః) ఴంటి మంచి లక్షణాలుండడంఙేత, ఆతనన ఄరతుంచినట్ో తే
జ
ఆతడె మనకు లభస్హోఝా? లభంచఝా? ఴంటి షంవయాలన఼ తొలగతంఙేలహడె.
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చునన షంవయా భకహోనామ్ యేన ఆతి చునన షంవయః. ఎఴన కహరణంగహ భకుోల షంవయాలు
చుననమఴ తాయో ఄతడె చునన షంవయుడె. ఄన శ్రీ కాశు దతో భరదావజ నరవచనం.
శ్రీ భటటుల లహాఖ్ా – శ్రీదేఴ డె ఄనంత స్ శ్రలా స్ లభా గుణములు కయౌగతయుననంద఼న ఆతనన తెయౌ వకోఴడం
స్హధామఴ తేందా? ఆతనన మంచతరమా? ఆతనన ఙేరడం కుద఼రునా? ఴంటిషందేహాలు నఴాతిో
ఄఴ తాయ.
ఏతనేా షంవయం కాశు చేతో ేమరహషా ళేశతః
తవదనాః షంవయస్హాషా చేతో ా న స ాదాతే – గీత 6.39
ఒ కాష్హు! ఇ నా షందేసమున఼ ూరతోగహ నఴాతిో ఙేయుట నీకే ఙెలో ున఼. ఏలనన ఇ షందేసము
(యోగభరశు ేడె ఆసరములకు కహకుంఝా పత ఴచ఼ుననన భయము) తొలగతంచ఼ట నీకు త మరఴవరతకిన
వకాము కహద఼.
నష్తు మోసః షాాతిరో బధ ా తవత్రస్హదానాయాచ఼ాత
వా తోऽవా గత షందేసః కరతఴాే ఴచనం తఴ – గీత 18.73
ఒ ఄచ఼ాతా! నీ కాఙే నా మోసము ూరతోగహ తొలగతనది. షాాతిన ప ందితిన. ఆ డె షంవయ
రశితేడనైతిన. కన఼క నీ అజఞ న఼ తలదాలెుదన఼.
శ్రీ వంకరుల లహాఖ్ా – భగఴంతేనకి ఄంతా తెలుష఼. కన఼క అయనకు ఎలాంటి షందేహాలు ఈంఝే ఄఴకహవం
లేద఼. కన఼క అయన చునన షంవయుడె. ఄంతా ఄరఙేతిలో ఈవరతకహయలా షశు ంగహ అయనకు కనషో ఼ంది.
కరతలామలకఴత్ షరవమ్ స్హక్షాతీాతఴతః
కహవ షంవయో నావో నావో ఆతి చునన షంవయః
షాఴున఼ంఝి రళయంఴరక ఄంతా భగఴంతేడె ఄన఼కొననటేో జరుగుతేంది. కన఼క అయనకు షంవయాలు
ఈంఝే ఄఴకహవం లేద఼. ఄన శ్రీ షతాదేలో లహవశఠ యఴరతంఙారు.

(1) శ్రీ నరవంసన్ కాశు మాఙారత అంగో రచనకు ఆది తెలుగు ఄన఼లహదము.
(2) భగఴదీగ త ళలోకముల తాతరాము గీతారరస్, గ్రఖ్ూర్ రచ఼రణన఼ంఝి.
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ఈదీరుః షరవత్వచక్షురతూవః ళహవవత్వి రః |
భూవయో భూశణో భూతిరవవళలకళలోకనావనః || (67)

630. ఈదీరుః
- ఄఴతారమూరతోలుగహన఼, ఄరహచమూరతోలుగహన఼ ఄందరవకీ కతుంచి రకహశంచేలహడె.
- షరవభూత్ములకంటె ఄధికుడె. మహావకూో షంన఼నడె.
- త్న భకుోలన఼ త్నంత్ స్హియకూ ఈదధ రవంచ఼లహడె.

ఒం ఈదీరు హయ నమః
రత్యక్ష యశయతేవన సృయత్ననవచరమచక్షుషహం
ఈదీరు ఆతి ష తృత ర కో ః షతృహోరణు నయనరదః
తృహరకాత్మైన (స్హమానయమైన) కన఼లు కలలహరవకూ కడా రత్యక్షముగహ చఽవేటటటుగహ ఄఴత్రవంచినలహడె. ఇ
మంత్రము షతృహోక్షరవ. మంచి దాఴుతు రస్హదించ఼న఼. ఒం ఈదీరుహయ నమః.
ఇ నామము, త్రతలహతి కొతున నామములు భగఴంత్ేతు ఄరహచమూరవోత్వమున఼ షఽచించేయగహ శ్రీభటటులు
లహయఖ్ాయతుంచారత. ఆందియ
ర ాలకు ఄతీత్మైన, ఄనంత్ తేజోమయమైన భగఴంత్ేతు చఽడడాతుకూ
చరమచక్షుఴులు చాలఴు. కన఼క భగఴంత్ేడె రహముతుగహన఼, కాశేుతుగహన఼ ఄఴత్రవంచి జనాలమధయ తిరవగహడె.
గణఴులు కహచి చయౌది తినానడె. దేలహలయాలలోన఼, గాహాలలోన఼ ఄరహచమూరవోయై తుత్యూజలు
ఄంద఼కొంటృ భకుోల కన఼నలకు ండెగచేవ లహరవతు త్రవంజేయుచ఼నానడె. శ్రీ భటటులు ‘ఈదీరు’ ఄనగహ
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‘ఈలాోవత్’ ఄనగహ ‘రకహశషఽ
ో దరోనము ఆచ఼చట’ ఄనగహ ఄందరవకీ కతుంచే తేజోమయమూరవో – ఄతు
లహయఖ్ాయతుంచారత.
శ్రీ వంకరతలు భగఴంత్ేతు అధికయమున఼ షఽచించారత. షరవభూతేభయః షముదిరకోతావత్ ఈదీరుః. ఄతున
భూత్ములకంటె రమాధికయము కలలహడె, మహావకూోమంత్ేడె ఈదీరుతడె.
శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ – ‘ఈత్’ ఄనే ధాత్ేఴున఼ండు, ‘ఋ’-గతౌ – ఄతునంటికంటె ఄధికుడె ఈదీరుతడె. మరొక
యధంగహ ఄందరవతు ైకూ లేేలహడె (ఈదధ రవంచేలహడె) ఄనగహ త్న భకుోలన఼ ఈననత్ేలుగహ చేవేలహడె. శ్రీ కాశు దత్ో
భరదావజ కడా ఆదే భాలహతున చెతృహరత.
ధరమచకీము రచయత్ – రవమాణంలో గహతు, వకూోలో గహతు, ేరమలో గహతు, ఆందియ
ర
తుగీసంలో గహతు, జఞానంలో
గహతు – ఎలా చఽవనా భగఴంత్ేతుకూ మరెఴవరౄ షరవ రహరతు (ఄందరౄ కయౌవనా షరవ రహరతు) భగఴంత్ేతు
య్లాగహధల ఴలన మనం తెలుష఼కోఴచ఼చన఼.

631. షరవత్వచక్షుః
- ఄందరవకూ కన఼ంచ఼లహడె. ఄందరవ కన఼నలు త్నైనే కలలహడె.
- ఄంత్టన఼ నేత్మ
ర ులు కలలహడె. ఄంతా చఽళేలహడె.

ఒం షరవత్వచక్షుఴే నమః
త్తాాక్షాతాార కరహమణి షరవచక్షంశయ షవత్ః
ఄత్స్హయత్ షరవత్వచక్షుః నలహరణు నేత్వ
ర కూోదః
ఄందరవ నేత్మ
ర ులు త్నయందే గలలహడె. కన఼క (ఄందరవకీ కన఼ంచడంఴలన) షంవయాతుకూ ఄఴకహవం
లేతులహడఴుత్ేనానడె గన఼క షరవత్వచక్షుఴు. ఇ నామము నలహక్షరీ మంత్రము. మంచి దాఴుతు, కంటి వకూోతు
రస్హదిషో ఼ంది. ఒం షరవత్వచక్షుఴే నమః.
శ్రీ భటటుల లహయఖ్య – భగఴంత్ేడె ఄందరవకీ కతుస్ో హడె. రహముడె, కాశేుడె ఴంటి ఄఴతారములెతిో భూభుై
ఄందరవకీ కతుంచాడె. నేడె కడ గాహాలలోన఼, మందిరహలలోన఼ ఄరహచమూరవోయైయుండు ఄందరవ
కన఼నలకు లెలుగుతుషఽ
ో , చుననషంవయుడెై, ఈదీరుతడెై, భకుోలకు అనందం చేకరతచచ఼నన షరవత్వచక్షుఴు.
శ్రీ వంకరతల లహయఖ్య – భగఴంత్ేతుకూ కన఼లు ఎలెో డలా ఈంటాయ. అయనకు కన఼ంచతుది లేద఼. షరవత్ః
షరవమ్ షవచెైత్నేయన వయతి ఆతి షరవత్వచక్షుః. అయన షవభాఴమైన చెైత్నయముదావరహ ఄంత్టా ఄతునంటితూ
చఽస్హోడె గన఼క షరవత్వచక్షుఴు.
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ళేవతావవరణతుశత్ే
ో 3.3 – యవవత్వచక్షురతత్ యవవత్స్హత్. అత్మరౄుడెైన రబ్రసమ భూభుతు, అకహళహతున
కడా షాఴుషో ఼నానడె. ఄంత్టా నేత్మ
ర ులు, ముఖ్ములు, బ్ాసృఴులు, తృహదములు కయౌగవయునానడె.
షరవత్ః తృహణి తృహదం త్త్ షరవతోऽక్షు శరణముఖ్మ్
షరవత్ యరుతి ములోోకే షరవమాఴాత్య తిశఠ తి – గీత్ 13.14
అ రమాత్ేమతు చేత్ేలు, కహళైు, నేతారలు, చెఴులు, శరష఼ాలు, ముఖ్ములు షరవత్ర విత్ములెైయునానయ.
ఄత్డె షరహవతున అఴరవంచియునానడె.

631. ఄతూవః
- రత్ంత్ేరడె. భకుోల ఄధీనంలో ఈండేలహడె.
- షరవషవత్ంత్ేరడె. రమాత్మయే ఄందరవకూ ఇయడె. ఄనగహ అయనకు లేరత రభుఴు ఈండడె.

ఒం ఄతూళహయ నమః
శ్రీ భటటుల లహయఖ్య – త్న భకుోల యశయాతుకూ ఴచేచషరవకూ భగఴంత్ేడె త్న యళేవవవరత్వమున఼
రదరవోంచకుండా ూరవోగహ భకుోలకు ఴయడెై ఈంటాడె. తృత ర కోో సయతూళల యళహచస్ౌ త్దాయతాోఖిల కూయ
ీ ః.
త్నయొకా ఈతుకూ, నడఴడు ఄతూనకడా భకుోల ఄధీనంలో కలలహడె కహబ్టిు ఆత్డె రత్ంత్ేరడె. 627ఴ
నామము ‘ఄయధేయాతామ’లో భగఴంత్ేడె భకుోల చెుచేత్లకు లోబ్డు నడచ఼కొనే ఈదాసరణలు
చెబ్డునాయ. ఇ భాలహతున శ్రీ య.య. రహమాన఼జన్ మరవంత్ చకాగహ ఆలా చెతృహరత. ఄరహచమూరవోయైన
శ్రీ ఄతూయడె స్హననాతుకూ, తృహనాతుకూ, భోజనాతుకూ, ఴస్హోాలకు కడా భకుోలైనే అధారడు ఈంటాడె.
శ్రీ రవయాఱవవరతలహరవ తిరతలెైమోయ (6.2.11)లో ఇ భాఴనన఼ ఎంతో ఄందంగహ చెతృహరత. ఎఴరెైనా త్నై
యళలదకు చాడీలు చెనుడె లేదా యళలదమమకు త్నై కోం ఴష఼ోందతు ఄతుంచినుడె
చితునకాశేుడె భయం నటించేలహడె. ఏడెుముఖ్ం టటులహడె. అమ దండనన఼ త్ుకోఴడాతుకూ
యతినంచేలహడె.
శ్రీ వంకరతల లహయఖ్య – అ దేఴదేఴుతుకూ మరొక ఇయడె (రభుఴు) లేడె. న యదయతే ఄషయ ఇవ ఆతి ఄతూవః.
ఆంద఼కు శ్రీ వంకరతలు నారహయణోతుశత్ే
ో (3.2)న఼ండు ఈదాసరవంచారత – న త్షయ ఇళే కవచన.
శ్రీ రహధాకాశు ళహవో ి ళేవతావవరణతుశత్ే
ో (6.9)న఼ండు చెన మరొక రమాణం – న త్షయ కశచత్ తిరవో లోకే న
చెశలా.
ధరమచకీము రచయత్ – తుజమైన భకుోతుకూ స్హక్షాత్ే
ో భగఴంత్ేడే ఴయడెైయుండగహ ఆంకహ భగఴదభకుోతుై
లేరొకరత ఄధికహరం చలాయంచే ఄఴకహవం ఏముంది?
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633. ళహవవత్విరః
- ళహవవత్మైన, మరవయు తులకడెైనలహడె (మారతలేకుండా ఎలో ుడఽ ఈండేలహడె).
- మనము త్యారతచేవన మూరతోలంద఼ తానెై రలేశంచి (ఄరహచరౄములో) ళహవవత్ముగహ, విరముగహ
ఈండెలహడె

ఒం ళహవవత్విరహయ నమః
శ్రీ భటటులు స్హత్వత్షంశిత్న఼ండు ఈదాసరవంచారత – బంబ్ాకాత్య అత్మనా బంబ్ే షమాగమయ ఄఴతిశఠ తే.
మనము త్యారతచేవన మూరతోలంద఼ తానెై రలేశంచి (ఄరహచరౄములో) ళహవవత్ముగహ, విరముగహ
ఈండెలహడె ళహవవత్విరతడె. షరవదా వేయంచి త్రవంచడాతుకూ యలుగహ ఄనేక మూరతోలుగహ ఄయ ళహవవత్ముగహ
ఈండేలహడె.
శ్రీ కాశు దత్ో భరదావజ భకుోలటో భగఴంత్ేతుకూగల లహత్ాలాయతున రస్ో హయంచారత.
ళహవవత్ భఴ ఆతి ళహవవతో తుత్యః
ష చ ఄస్ౌ వి ర ఆతి ళహవవత్ విరః
తుత్యమ్ స్హవశీత్ లహత్ాలయ రతిఴఠ త్ః
శ్రీ వంకరతల లహయఖ్య – ళహవవత్ భఴనన, న యకూయ
ీ ామ్ కదాచిత్ ఈతి
ై ఆతి ళహవవత్ విరః. ఎలో ుడఽ
ఈండేలహడెై కడా మారతలేతులహడె.
ధరమచకీము రచయత్ – చంచలమైనలహతు టో లగనమైన మనష఼కు తులకడ ఈండద఼. కహతు ళహవవత్విరతడెైన
శ్రీసరవటో లగనమైన మనష఼ా విరముగహన఼ండు ళహవవత్మైన మోక్షముతుచ఼చన఼.
ఇ భాలహతున దగగ రలో ఈండే కొతున నామముల ునవచరణ –
28ఴ నామము. స్హిణుః – విరమైనలహడె. భకుోలటో ఄన఼గీసము కయౌగవ తువచయముగహ ఆశు కహమయములు
వదధ ంి జేయులహడె. ఴాదిధ క్షయ గుణములకు లోబ్డతులహడె.
57ఴ నామము. ళహవవత్ః – కహలముతో మారతచెందక, ఎలో ుడె ఈండేలహడె.
121ఴ నామము. ళహవవత్స్హిణుః – కహలముతో తుభుత్ో ము లేకుండా, తువచలముగహ, తుత్యమై, షత్యమై,
తురంత్రమైనలహడె. అదిమధాయంత్ రశిత్ రబ్రసమము.
205ఴ నామము. విరః – భకుోలటో బ్ాంధఴయము తులకడగహ కయౌగవనలహడె. తువచలుడె. తురవవకహరతడె.
తుత్ేయడె.
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428ఴ నామము. స్హిఴరస్హిణుః – కాత్యుగ ధరమమున఼ ునస్హించి యవీభుంచ఼లహడె. స్హిఴరములయన
భూభుఴంటియ అయనయంద఼ ఈండెన఼.
633ఴ నామము. ళహవవత్విరః – ళహవవత్మైన, మరవయు తులకడెైనలహడె. మనము త్యారతచేవన
మూరతోలంద఼ తానెై రలేశంచి (ఄరహచరౄములో) ళహవవత్ముగహ, విరముగహ ఈండెలహడె.

634. భూవయః
- త్న భకుోలు త్నన఼ ఎకాడ రతిఴఠ వేో ఄకాడ ఄరహచమూరవోయై ఈండు లహరవ ూజలనంద఼కొనేలహడె.
- శ్రీలంకకు లెఱళుమారగ ంలో స్హగరతీరహన వయతుంచినలహడె.
- షకలభూత్ములంద఼న఼ ఄంత్రహయభుగహఈండేలహడె.
-రళయకహలంలో షకలజగత్ే
ో ఎఴతుయంద఼ వయతుష఼ోందో ఄత్డె.

ఒం భూవయాయ నమః
శ్రీ భటటులు భగఴంత్ేతు ఄరహచఴతారరంగహ లహయఖ్యన఼ ఇ నామంలోకడా కొనస్హగవంచారత. షవయం ఴయకహోది
రౄేణ కౌళేతే భూవయవచ షః. భగఴంత్ేడె భకుోల తృహరరధనలన఼ మతునంచి షవయంఴయకో మూరవోగహన఼,
వదధరతిఴఠ త్ేతుగహన఼, మాన఼శరతిఴఠ త్ేతుగహన఼ భూభుై ఄఴత్రవంచి ఄకాడ అయా రదేళహలలో విరంగహ
ఈండేలహడె గన఼క భూవయుడె. భగంత్ేడె తానెై లెలవన మూరతోలు షవయంఴయకో మూరతోలు. బ్రహామది
దేఴత్లు, వదధ ఼లు రతిఴఠ ంచినయ మరొకయధమైన ఄరహచఴతారములు. స్హమానయ మానఴులు రతిఴఠ ంచినయ
మాన఼శ రతిఴఠ త్ మూరతోలు. ఇ మూడె ఄరహచఴతారములలోన఼ నెలలెై భగఴంత్ేడె భకుోలన఼
బ్రర చ఼చ఼నానడె. శ్రీ .బ. ఄణాుంగహరహచారయ ఆలా ఄనానరత – భకుోలు ఄడుగవన చణటకు దిగవఴచిచ ఄకాడే
మండుగహ కొలులెైయుంటాడె భూవయుడె.
శ్రీ వంకరతల లహయఖ్య – రహఴణ షంహారహరధమై లంకకు తృత ఴుచ఼ మహాస్హగర త్రణోతృహయానేవ శణారధ ము
ఈలహషదీక్ష చేకొతు భూభుై వయతుంచిన శ్రీరహమచంద఼రతు దిఴయమంగళమూరవోతు షఽచించ఼ దిఴయనామభుది .
శ్రీ చినమయానంద – భూః వేతే ఄవమన్ ఆతి భూవయః. షమషో భూమండలము రళయకహలమునంద఼
అయనయంద఼ వయతుంచియుండెన఼ కన఼క అయన భూవయుడె.
శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ – భూశే వేతే భూవయః. షకలభూత్ములంద఼న఼ ఄంత్రహయభుయై యుండెన఼ గన఼క
శ్రీసరవ భూవయుడె.
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కే నామములోతు మాధ఼రయమున఼, మహాత్మయమున఼ యయధ జఞాన఼లు యయధములుగహ ఄన఼భయంచ఼ట ఇ
నామలహయఖ్యలలో మనము చఽడఴచ఼చన఼.

635. భూశణః
ఄలంకరవంబ్డునలహడె, లేదా ఄలంకహరమైనలహడె.
- స్ౌలభయము, స్ౌశ్రలయముఴంటి రయగుణములనే అభరణములుగహ ధరవంచినలహడె.
- శ్రీ వరణాగతి గదయములో ఎంబ్ెరతమార్ ఴరవుంచినటట
ో గహ ఄనేక దిఴయష఼ందర అభరణములు ధరవంచినలహడె.
- త్న షంకలాన఼స్హరము ఄనేక ఄఴతారములు ధరవంచి, య్లాయళేశ యభూత్ేలన఼ రదరవోంచి, భూభుకూ
దిలహయలంకహరమై భావంచినలహడె.
- తానే షవయముగహ ఄంత్రహత్మయై జీఴులన఼ ఄలంకరవంచేలహడె.
- త్న చిత్ర యచిత్ర లెైయధయ షాఴుతో జగత్ే
ో న఼ ఄలంకరవంచేలహడె.

ఒం భూశణాయ నమః
‘భూశణము’ ఄనగహ అభరణము. ‘భూశణుడె’ ఄనగహ అభరణమున఼ ధరవంచినలహడె లేదా తానే
అభరణమైనలహడె. ఇ అభరణము ఏభుటనే యశయంలో యయధ లహయఖ్ాయనకరో ల భాఴలెైయధయం మనకు
ఄఴగత్మఴుత్ేంది.
శ్రీ భటటుల లహయఖ్య – భగఴంత్ేడె భకుోతుకూ ఄంద఼బ్ాటటలో ఈంటాడె. ఇ స్ౌలభయమే అయనకు రధాన
అభరణము. రత్వమున఼ండు దిగవఴచిచ భకుోలలో కయౌవతృత యే త్త్వము అయనకు భూశణము. ఄలానే
కుచేలుడె తెచిచన ఄటటకులు అరగవంచాడె. వబ్రవ ఆచిచన ండో న఼ తినానడె. యౌవేో లుకుతాడె. తృహడుతే
అడెతాడె. ష఼ోతివేో షంతోఴస్ో హడె.
ఏఴం యవవజతూనేన శ్రలేన చ శీయఃతిః
య అతామనం యశయతి భూశణ రవకర
ీ ో త్
వ ః
ఄందరవయంద఼ స్హధారణమైన షవభాఴంతో, ఄరమరవకలు లేకుండా, కే రీతిగహ రఴరవోంచడం ఄనే
ఄస్హధారణమైన భూశణము కలలహడె భూశణుడె.
శీ య.య. రహమాన఼జన్ – శ్రీ వరణాగతి గదయములో భగఴదారమాన఼జులు స్హవభులహరత ధరవంచిన ఄనేక
దిఴయభూశణములన఼ ఴరవుంచారత – స్హవచిత్ యయధ యచితారనంతావచరయ తుత్య తురఴదయ తురతివయ ష఼గంధ
తురతివయ ష఼ఖ్షరో తురతివయౌజవలయ కూరట
ీ మకుట చఽడాఴత్ంష మకరకుండల గెల
ై య
ే క హార కేయూర
కటక శ్రీఴత్ా కౌష఼ోభ ముకహో దామోదర బ్ంధన తాంబ్ర కహంచీగుణ నఽురహదయరవభుత్ దిఴయభూశణ!
స్హవన఼రౄతృహచింత్యవకూో వంఖ్ చకీ గదావ ళహరహగద
ా యషంఖ్ేయయ తుత్య తురఴదయ కఱవయణ దిలహయయుధ! స్హవభిమత్
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తుత్య తురఴదాయన఼రౄ షవరౄరౄ గుణయభలెైవవరయ శ్రలాదయనఴధికహతివయ కఱవయణగుణగణ శ్రీఴలో భ! ఏఴం
భూత్ భూభు తూఱవ నాయక!.
ఆలా స్హవభులహరత చిత్ర యచిత్రములెైన, యయధములెైన, ళహవవత్ములెైన, ఄద఼భత్ములెైన, స్హటిలేతు,
ష఼గంధభరవత్ములయన, షరోకు ష఼ఖ్ముతుచేచ ఄనేక దిలహయభరణములు – కూరీటము, శరష఼ా అభరణాలు,
కుండలాలు, హారహలు, కంఠహభరణాలు, మాలలు, భుజకీరో తలు, సస్హోభరణాలు, శ్రీఴత్ాకౌష఼ోభ చిహానలు,
నడెము టటులు, టటుబ్టు లు, ఄందియలు – ధరవంచియునానరత.
శ్రీ వంకరతల లహయఖ్య – షవ ఆచాా ఄఴతారెఃై బ్సృభిః భూభుమ్ భూశయణ్ భూశణః. శ్రీసరవ ధరవంచిన ఄనేక
ఄఴతారములే భూభుకూ భూశణములు. త్న ఄఴతారములలో ఄనేక మధ఼ర గంభీర య్లాయళేశ
యభూత్ేలన఼ రదరవోంచినంద఼న భూభుకూ దిలహయలంకహరమై భావంచినలహడె భూశణుడె.
శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ – క వరీరములో అత్మ (తృహరణము)ఈండెటయే అ వరీరమునకు ఄతునంటికంటెన఼ గొ
ఄలంకహరము. అత్మ లెడయౌన మరతక్షణమే అ వరీరము కఱవయశీనమగున఼. షరవషాఴుకూ ఄంత్రహత్మ మరవయు
జీఴనాధారము ఄయన భగలహన఼డె షకల భుఴనములకున఼ భూశణుడె.
శ్రీ చినమయానంద – చిత్ర యచిత్రములెైన ష఼ందరములెైన షాఴులెైయధయమే శ్రీసరవకూ భూశణము. జీఴులలో
భాఴములు, షవభాఴములు అయన షాజంచిన ఄలంకహరములు.
ధరమచకీము రచయత్ – మనం రకాతిలో ఄన఼భయంచే స్ౌందరహయలతూన అయనలో ఈనానయ.
బ్ాందాఴనయ్లలోతు ఄందము, లేణుఴులోతు మాధ఼రయము, శ్రీరహముతు ధరమఴరో నము మరవయు స్ౌందరయము,
రహమనామములోతు మసత్ే
ో – ఆఴతూన శ్రీమనానరహయణుతు భూశణములన఼ తెయౌయజేయున఼.

636. భూతిః
- భకుోలకు షంద ఄయనలహడె.
- మసత్వమునకు, కీరో క
వ ూ, ఐవవరయమునకు (యభూత్ేలకు) షవరౄము.
- త్న఼ షాజంచినలహతులోతు ఐవవరయ యభూత్ేలకు కహరణము.
- త్న షాఴులో ఄతునంటిలోన఼ ఐవవరయ యభూత్ేల రౄంలో ఈననలహడె.

ఒం భూత్యే నమః.
ఇ నామమునకు మూలధాత్ేఴు ‘భూ’-షతాోయామ్ – వకూో. ‘భూతి’కూ మరొక దము ‘యభూతి’ ఄనగహ
ఐవవరయము. భఴతి ఆతి భూతిః – భఴతి ఄనయా శ్రీమాన్ ఆతి భూతిః – ఴంటి ఄమరకోవ తురవచనాలునానయ.
మతాోతుకూ ‘భూతి’ ఄంటట ‘ఐవవరయము’ ఄనే ఄరింలో ఇ నామాతుకూ లహయఖ్యలు ఆఴవబ్డునాయ.
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శ్రీ భటటులు – యోऽస్ౌ షమాదధ మవ
ై వరయం భకహోనాం భూతిరీరవత్ః. భకుోలకు తానే షకలెైవవరయము ఄయనలహడె
భూతి. వరణాగత్ేలకు షరవము అయనే. త్యౌో , త్ండు,ర గురతఴు, దెైఴము, తోడె, తూడ, గతి, తి, బడడ లు కడ
శ్రీసరవయే.
కహయయ మరద నం. 1640 కహలు చిత్రం. యకీడ
 య
ు ాన఼ండు.

శ్రీ వంకరతలు – (1) షకలెైవవరయ యభూత్ేలకు తులయమైనలహడె
భూతి. (2) ఄతున భూత్ములకున఼ ఐవవరయము అయనే.
శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ – త్న షాఴు రౄంలో ఄంత్టా శ్రీసరవ
ఴవంచియుంటాడె. ఆంద఼ గల డంద఼ లేడన఼ షందేసము
ఴలద఼. చకూీ షరణవగత్ేడె. మరవయు త్న షాఴులో
భూత్ములు కనబ్రవచే ఐవవరయములతునయున఼
భగఴదివభూత్ేలే.
ధరమచకీము రచయత్ – మసత్వమునకు మూరవో
భగఴంత్ేడె. కన఼క చినన చిత్క యశయాలై మనష఼
తృహరలేవకొనరహద఼. మనష఼న఼, మాటన఼, చేత్న఼
శ్రీమహాయశేుఴుటో ఄంకూత్ం చేయాయౌ.
సంత్ తే కథయషహయభు దిలహయహాయత్మ యభూత్యః
తృహరధానయత్ః కురతళేీశఠః నాషో యంతో యషో రషయ మే – భగఴదీగ త్ 10.19
ఒ ఄరతునా! నా దిఴయ యభూత్ేల యషో ాతి (లహయో)కూ ఄంత్మే లేద఼. లహటిలో రధానమైనలహటితు కొతునంటితు
మాత్రమే తూకు తెలుుచ఼నానన఼.

637. ఄళలకః
యళలకః
ద఼ఃఖ్ము లేతులహడె.

ఒం ఄళలకహయ నమః
ఒం యళలకహయ నమః
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శ్రీ షత్యదేలో లహవశఠ చెన తురవచనము – యగత్ః ళలకో యషయ ష యళలకః. ళలకము లేతులహడె యళలకుడె –
ఄయదయమానః ళలకో యషయ ష ఄళలకః. ళలకమునెఱ఼గతులహడె ఄళలకుడె.
శ్రీ కాశు దత్ో భరదావజ – న ళలకో యషయ ఆతి ఄళలకః తుతాయనందమయః. తుతాయనందమయుడగుటచే ళలకము
లేతులహడె ఄళలకుడె.
శ్రీ భటటులు ఇ నామయఴరణలో కడా ముందటి నామముఴలెనే భకుోలటో భగలహన఼తు లహత్ాలాయతున
రధానంగహ చెతృహరత. భగఴంత్ేడె ఄనాధలనబ్డేలహరవ నెఴరవతూ ఴదియౌటు డె. లహరవకూ అయనే దికుా. ఄంద఼కతు
లహరవ యశయమై అయనకు చింత్ లేద఼. కన఼క అయన ఄళలకుడె.
శ్రీ వంకరతలు భగఴంత్ేతు రత్వమున఼ రస్ో హయంచారత. శ్రీసరవ ళహవవత్ షచిచదానంద షవరౄుడె గన఼క
ళలకము లేతులహడె.
మరవ వతా యయోగ షమయంలో శ్రీరహముడె చాలా ద఼ఃఖించాడె గదా? ఆంద఼కు శ్రీ రహధాకాశు ళహవోి భగఴదీగ త్
(9.10.11)న఼ండు ఈదాసరవషో ఽ ఆలా చెతృహరత. రయయా యయుకో ః వో ి షంగవనామ్ గతిభుతి రథయన్ వచచార.
క వో 
ి టో ఄన఼రహగబ్ద఼ధలెైన ురతశేలు ఎలా రఴరవోస్ో హరణ మాయామాన఼శేడెైన శ్రీరహముడె తెయౌయజేళహడె.
శ్రీ చినమయానంద – వరీరము, బ్ుదిధ, అత్మల మధయన఼ండే షమత్ేలయత్ దెబ్బతినడంఴలో ద఼ఃఖ్ం
కలుగుత్ేంది. రహగరశిత్ేడె, అనందమయుడె, షరవత్ాుోడె ఄయన శ్రీసరవకూ ళలకం కయౌగే ఄఴకహవం లేద఼.
శ్రీ కాశు దత్ో భరదావజ ఛాందో గణయతుశత్ే
ో (8.7.1)న఼ండు రమాణం చెతృహరత. ఆంద఼లో ‘యళలకః’ ఄనేది
భగఴంత్ేతు గుణాలలో కటిగహ చెబ్డుంది.

638. ళలకనావనః
ళలకమున఼ నావనము చేయులహడె.

ఒం ళలకనావనాయ నమః
శ్రీ భటటుల లహయఖ్య – భగఴంత్ేతున఼ండు కయౌగవన ఎడబ్ాటటకు ద఼ఃఖించే భకుోలకు షంస్హరస్హగరమున఼ండు
త్రవంచేంద఼కు చేయూత్తుచిచ లహరవ ళలకమున఼ నావనము చేయులహడె ళలకనావన఼డె.
భకహోనాం వేవన షంబ్ంధ ఴయతిరేక షవరౄకమ్
యత్ో చణాకం నావయతి ళలకనావన ఇరవత్ః
భకుోలకు వేఴచేషో ఽ లహరవకూ త్నఴలో కయౌగే ఎడబ్ాటటఴలన ద఼ఃఖ్ము లేకుండా చేస్ో హడె గన఼క ళలకనావన఼డె.
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రంచంలో ఄనేక షందలు ద఼ఃఖ్ాతున కలుగజేస్ో హయ. కహతు భగఴంత్ేడె ఄనే షంద ద఼ఃఖ్ాతున నావనం
చేషో ఼ందతు శ్రీ య.య. రహమాన఼జన్ యఴరవంచారత. ఆంద఼కు తిరతమయవయాఱవవరత తిరతచచందయరతత్ో మ్
(115)న఼ండు ఈదాసరవంచారత – ఄత్డె భకుోల షంూరు షంద ఄఴుతాడె. లహరవకూ త్యౌో , త్ండు,ర రభుఴు కడా
అయనే. భకుోల సాదయాలలో రలేశ్రంచి లహరవతు షంస్హర స్హగరంన఼ండు బ్యటకు తెచిచ లహరవ ళలకహతున
నశంజేస్ో హడె.
శ్రీ వంకరతల లహయఖ్య – భగఴంత్ేతు షమరవంచినంత్నే భకుోతుకూ ద఼ఃఖ్ం నశష఼ోంది కన఼క అయన ళలకనావన఼డె.
షమాతిమాతేణ
ర భకహోనామ్ ళలకమ్ నావయతి ఆతి ళలకనావనః. ఆంద఼కు శ్రీ రహధాకాశు ళహవో ి ఈదాసరవంచినది –
ఛాందో గణయతుశత్ే
ో (5.1.3) త్రతి ళలకమ్ అత్మయత్ – ఇళహలహస్త యతుశత్ే
ో (7) త్త్ర కో మోసః కః ళలకః.
ధరమచకీము రచయత్ – ళలకహతుకూ మోసము కహరణము. భగఴంత్ేతు ధాయతుంచడంఴలన మోసము, ళలకము
నశస్హోయ. గీతావీఴణంఴలన ఄరతున఼డె ళలకయముకుోడెై భగఴంత్ేతు బ్ర ధరకహరం కరో ఴయం తురవశించాడె.
తేషహమసం షముదధ రో హ మాత్ేయ షంస్హర స్హగరహత్
భలహభు న చిరహత్ తృహరి మయాయలేశత్ చేత్స్హమ్ – గీత్ 12.7
ఒ ఄరతున! నాయందే లగనమనష఼ాలెైన ఄటిు రమభకుోలన఼ నేన఼ శ్రఘ్రముగనే మాత్ేయ షంస్హర
స్హగరమున఼ండు ఈదధ రవంచెదన఼.
నషతు మోసః షమాతిరో బ్ధ ా త్వత్్రస్హదానమయాచ఼యత్
వి తోऽవమ గత్షందేసః కరవఴయే ఴచనం త్ఴ – గీత్ 18.73
ఄరతున఼డె యౌకెన఼ – ఒ ఄచ఼యతా! తూ కాచే నా మోసము ూరవోగహ తొలగవనది. షమాతితు తృ ందితితు. ఆుడె
షంవయరశిత్ేడనెైతితు. కన఼క తూ అజా న఼ త్లదాలెచదన఼.

(1) శ్రీ నరవంసన్ కాశు మాచారవ అంగో రచనకు ఆది తెలుగు ఄన఼లహదము.
(2) భగఴదీగ త్ ళలోకముల తాత్రయము గీతారస్, గణరఖ్ూర్ రచ఼రణన఼ండు.
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అరచిష్సానరచిత్ః క ుంభో వివుద్ాాత్ాా విళలధనః |

అతుయుద్ధా ऽరతియథః రద్ుమ్నోऽమిత్వికీభః || (68)

639. అరచిష్సాన్
అత్ుుంత్ కసుంతిరద్మైనలసడు. త్ేజోభముడు.

ఒుం అరచివాత్ే నభః
‘అయిస్’ అనగస కసుంతికూయణభు. ఈ నాభభునక వివిధ లసుఖ్ుఱ ఈ అయథుంత్ో ెనలేశకొతు ఉనాోయ.
శ్రీ బట్టుఱ – బగళుంత్ణడు త్న అనను త్ేజశసన బకో ఱక త్ెలిమజేస్ో సడు. స్సభానుఱ ఆమన
త్ేజభున బరచుంచఱేయు. కనక అయుునతుకూ శ్రీలసశద్ేళుడు ద్ిళుచక్షుళుఱన రస్సద్ిుంఙాడు.
బకసోబుుంత్య ఫాశీక చక్షుయునోమళక్షమమ్
ద్ిళుుం త్ేజశసద్ా మశు అరచిష్సాతుతి కథుత్ే.
బకో ఱ చయాచక్షుళుఱన భనశన కూడా వికవహుంజేమగఱ ద్ిళుమైన త్ేజశసగఱలసడు అరచిష్సాన్.
శ్రీ రసధాకఽవు ళసవహో ి – తుజాతుకూ ఆమన ద్ిళుత్ేజశసన బరచుంచడుం ఱేద్ా ఆమన భహాత్ాయభున త్ెలివహకోళడుం
ఎళరచకీ స్సధుుం కసద్. కనక బకో ఱ ఴకూో, స్సథయఱ రకసయుం శ్రీభహావివణుళు త్న త్ేజశస కొుంత్ లసరచకూ
త్ెలివేఱా అనగీశిస్ో సడు.
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శ్రీ వి.వి. రసభానజన్, శ్రీ కఽవు ద్త్ో బయద్ాాజ ‘అరసిభూరచో’ కసుంతియుంగస ఈ నాభాతుో లసుఖ్ాుతుుంఙాయు.
అరచి విగీష కసుంతిః త్ద్శు అవహో ఇతి అరచిష్సాన్. అరసివిగీషుం యూుంఱో రకసశుంఙేలసడు అరచివాుంత్ణడు.
శ్రీ ఴుంకయుఱ – అరచివాుంత్ో త్ద్ీయేన అరచిష్స చుంద్ర శ఼రసుద్మః, శ ఏళ భుఖ్ు అరచిష్సాన్.
శ్రీభనాోరసమణుడే శకఱ త్ేజభునక భూఱభు. శ఼యు చుంద్ారద్ఱ ఆమన కసుంతిళఱో నే
రకసశుంచచనాోయు. ఆమనే శ఼యుచుంద్ారద్ఱక అుంత్రసుమి గనక అరచిష్సాన్.

శ్రీద్వి
ే బూద్ేవి శమేత్ణఱ న
ై శ్రీలుంే కట్ేఴాయుడు. 1850 కసఱు త్ుంజాళూయు ట్చిత్రుం. వికీడ
 మ
ు ానుండు.

శ్రీ చినామానుంద్ గీత్ (13.17)నుండు – జోుతిష్సభహ త్జోుయతిః త్భశః యభుచుత్ే – అతు ఉద్ాషరచుంఙాయు.
భరచము ఆమన కఠోతువత్ణ
ో (2.5.15)నుండు ఇచిిన ఉద్ాషయణ –
న త్త్ర శ఼రోు భాతి న చుంద్ర త్ాయకమ్
నేభ విద్ుత్ో భాతుో క త్ో మభాగచోః
త్మేళ భానోమ్ అనభాతి శయామ్
త్శు భాస్స శయామిద్మ్ విభాతి.
అకకడ శ఼యుుడు, చుంద్రడు, త్ాయఱ , మయుు తీగఱ రకసశుంచళు. ఇుంక అగచోళఱో ఏభళుత్ణుంద్ి?
శయాఱోకభుఱన త్ానే (ఆ యభాత్ా) రకసశుంజేస్ో సడు.
శ్రీ ఫఱద్ేళ విద్ాుబూవణ గౌడీమ శుంరద్ామానమాయ. ఆమన ఙెహిన భరొక లైవిధు లసుఖ్ు –
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కుంస్సత్ హత్ోరయళజఞ మా జాజాఱుభానత్ాాత్ అరచిష్సాన్ – కుంశడు త్న (కుంశతు) త్ుండుయ
ర ైన ఉగీవేనతు
ఫుంధిుంచిన శుంగతి త్ెలివహ శ్రీకఽవణుడు కోుంత్ో ఎయీఫడు రకసశశోనాోడట్. అఱా ఆమన అరచిష్సాన్.
ద్ివి శ఼యు శషశరశు బలేద్ుగద్తిథ త్ా
మద్ి భాః శద్ఽశ్ర స్సస్సుత్, భాశశో శు భహాత్ానః – గీత్ 11.12
ఆకసఴభున లేఱకొఱద్ి శ఼యుుఱ క కభాడుగస ఉద్యుంచినఙో ళచి కసుంతి ుుంజభుఱ న ఆ విరసట్
యూ త్ేజశసనక స్సట్ిరసళు.

640. అరచిత్ః
ూజుంఫడులసడు.
- ూజుంఫడుట్క త్గు అతుోగుణభుఱ కఱలసడు.
- అరసిభూరచోయై ూజఱ అుంద్కొనేలసడు.
- ఫరహాాద్ఱఙేత్ కూడ ూజుంఫడేలసడు.

ఒుం అరచిత్ామ నభః
శ్రీ బట్టుఱ లసుఖ్ు – ఇుంత్క భుుంద్ ఙెహిన అతుో కఱయుణ గుణభుఱ – ఉద్ీయుః, శయాత్ఴిక్షుః, అతూఴః,
ళసఴాత్వహథ యః, బూఴమః, బూవణః, బూతిః, విళలకః, ళలకనాఴనః, అరచిష్సాన్ – ళఱన త్ెలిమళఙేిద్ేభుంట్ే
శ్రీషరచయే ూజుంద్గచనలసడు. ూజఱుంద్కొనేలసడు. ఈ నాభభు ఆమన అరసిళత్ాయభున కూడ
శ఼చిుంచన.
అరసిషుళత్ారోऽశు క్షేత్ారమత్న శద్ాశ
శ జాఞత్ేత్ురచిత్ః తృత ర కో ః శతృసోరోు లసుంఛిత్రద్ః
‘అరసి’ అుంట్ే అరసిళత్ాయభు. అద్ి శభశో క్షేత్ారఱఱోన, గఽషభుఱముంద్, ద్ేలసఱమభుఱుంద్
రత్ుక్షభుగస శయాకసఱ శరసాళశథ ఱముంద్ అుంద్రచకీ కనఱక కనహుంఙే బగళద఼్
ర భు. ఈ నాభభు
శతృసోక్షరచ. శయాకసభరద్భు. ఒుం అరచిత్ామ నభః.
భనక మిగచలిన అళత్ారసఱగురచుంచి త్ెఱ శకోళడాతుకూ కొతుో రచమిత్ణఱ నాోయ. ఉద్ాషయణక
రసభుతుగసన, కఽవణుతుగసన ఆమా ముగసఱఱోనే బగళుంత్ణడు అళత్రచుంఙాడు. యలసశద్ేళ యూభుఱో
లైక ుంఠభుఱోనే ద్యశనమిస్సోడు. ఇఱా అుంద్రచకీ అతుోలేలఱా ఆ ద్ిలసుళత్ాయభుఱ ద్యశనుం స్సధుుం కసద్.
కసతు అరసియూుంఱో ఆ ద్ేళద్ేళుడు అుంద్రచకీ ద్యశనమిస్సోడు. అరసిభూరచో గురచుంచి గుషుమైన జాఞనభు
బగళత్ ళసశో భ
ి ు (తృసుంఙారసత్ారగభభు), ఫో ధామన శాఽతి, లైవుళ ురసణభు ళుంట్ి గీుంధాఱఱో ఱభిశోనోద్ి.
అరసిభూరచోతు గూరచి శ్రీ బట్టుఱ ‘లైవుళ ధయాభు’ఱోతు ఈ ళలోకసతుో ఉద్ాషరచుంఙాయు –
శయూమ్ రతిభామ్ విష్తు ః రశనో ళద్నేక్షణామ్
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కఽత్ాాత్ానః తి
ర కరీమ్ శళయు యజత్ాద్ిభిః
త్ామ్ అయియేత్ త్ామ్ రణామేత్ త్ామ్ మజేత్ త్ామ్ విచిుంత్యేత్
విఴత్ుతృసశో ద్ధ వశో త్ామేళ ఫరషాయూహణమ్
ీ
ఫుంగసయభు, లుండు ళుంట్ిలసతుత్ో రశనో ళద్నభు, నేత్భ
ర ుఱ కలిగచన వివణుళుయొకక శుంద్య రతిభన
రతిత్ో ఙేవహ ద్ాతుతు అరచిుంచళఱ న. రణాభభు ఙేమళఱ న. వేవిుంళఱ న. ధాుతుుంచళఱ న. అఱా ఙేవేో
శభశో ద్ధ వభుఱ నశస్సోయ. స్సక్షాత్ణ
ో యమేఴాయుడే అయన ఆ యూుంఱో లీనుం కసళచిన.
శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ భుద్ల్ తియుళుంద్ాడు (44)న ఉద్ాషరచుంఙాయు. భరచము గీత్ (4.11)న కూడా
ఉద్ాషరచుంఙాయు. యే మథా భామ్ రద్ుుంత్ే త్ాన్ శో థెైళ బజాభుషమ్.
శ్రీ నభాాఱయాయు తియులైమ్నలు (3.6.9)ఱో కూడా ఇద్ే ఙెతృసియు – లైక ుంఠభుఱోతు యయూ ద్యశనుం
ఱభిుంచఱేద్తు చిుంతిుంచళద్ు. ఆమనన ధాుతుుంఙే బకో ఱ ఏయే యూుంఱో ఆమనన శారచస్ో సరో ఆమా
యూుంఱో లసరచతు అనగీశిస్ో సడు.
శ్రీ ఴుంకయుఱ లసుఖ్ు – ఫరహాాద్ఱ కూడా ఆమనన అరచిస్సోయు గనక శ్రీషరచ అరచిత్ణడు. ఆమనన
ూజుంచడుంళఱో నే శ఼యుచుంద్ారద్ఱక లసరచ ఴకో ఱ ఱభిశోనాోయ.
ధయాచకీభు యచయత్ – భన భానవహక స్సథయతుఫట్ిు ఏద్ధ క యూుంఱో ఆమనన అరచిుంళచిన.
బగళుంత్ణడు బకో ఱకొయక ఏభయనా ఙేస్ో సడనేద్ి (స్ౌఱబుభు) శ్రీ బట్టుఱ లసుఖ్ుఱో రధాన ఇతిళఽత్ో భు.
బగళుంత్ణతు యత్ాభు శ్రీ ఴుంకయుఱ లసుఖ్ుఱో రధానుంగస రస్ో సవిుంఫడుచనోద్ి.

641. క ుంబః
- కోయఫడునలసడు. బకో ఱ ఆమనన కోయుక ుంద్యు.
- రుంచభుఱో (అరసిభూయుోఱళుంట్ి శుంద్యయూుంఱో) రకసశుంఙేలసడు.
- విఴాభుంత్ా బగలసనతు గయభభనే భాుండుంఱో ఇమిడు ఉుంద్ి.
- బూమితు చట్టుభుట్ిు ఉుండేలసడు.
- త్న కీరో త్
చ ో బూమితు తుుంహనలసడు.

ఒుం క ుంభామ నభః
కసభుత్ే మ శసజాతీయఃై గుణఃై క ుంభైః రకర
ీ ో త్
చ ః
భాతీతి క ుంభో తుత్ుుం శి వడరోు బమనాఴకః
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రతిభఱఱో త్ాన స్ౌుంద్రసుద్ి గుణాఱత్ో ఉుండడుంఙేత్ బకో ఱఙే కోయఫడులసడు. త్ాన రతిఴహఠ ుంఫడునట్ిు,
ఱేద్ా లఱవహనట్ిు క్షేత్భ
ర ుఱత్ో శుంఫుంధభునోలసరచకూ మభకూుంకయుఱనుండు బమభు త్ొఱగజేములసడు. ఈ
నాభభు వడక్షరీ భుంత్రభు. అతుో యకసఱ బమాఱన తృత గొట్టున. ఒుం క ుంభామ నభః.
ఈ నాభాతుకూ శ్రీ బట్టుఱ రుండు అరసథఱన ఙెతృసియు (1) కసభుత్ే ఇతి క ుంబః. బకో ఱ ఆమనన
కోయుక ుంట్ాయు. (2) కౌభాతీతి క ుంబః. రకసశుంఙేలసడు.
‘కసభు’-కోయుట్ – అనే ధాత్ణళునుండు (‘క భాయ’ ఴఫు ుం కూడా ఇద్ే ధాత్ణళునుండు ళచిిుంద్ి). కసభుత్ ఇతి
క ుంబః. ఆమన యభ స్ౌుంద్యుుం కసయణుంగస బకో ఱ ఆమనన కోయుక ుంట్ాయు. ఆమనన ఙేరచత్ే తిరచగచ
శుంస్సయుంఱో డయు. కనక ఇుంక కోయుకోలసలిసుంద్ి లేరేమీ ఉుండద్. శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ తియుమ్నలు
(9.2.1)నుండు ఉద్ాషరచుంఙాయు.
శ్రీ బట్టుఱ ‘భా’-రకసశుంచట్ – భరచము ‘క మ్’-రుంచభు – అనే ధాత్ణళుఱ ఆధాయుంగస, కౌ భాతి ఇతి
క ుంబః – అతుకూడా ఙెతృసియు. ఈ రకసళసతుకూ కసయణుం ద్ిళుద్ేళసఱఱోన, ఇత్య శథ ఱాఱఱోన ఆమన
అరసిభూరచోగస లఱ గొుంద్త్ూ అకకడు బూమితు యభవిత్రుం ఙేమడభు. ఆ రద్ేళసఱఱో జతుాుంచినలసరచకూ,
భయణుంచినలసరచకూ, ఇత్యత్ార శుంఫుంధభునోలసరచకూ మభబట్టఱ బముం ఉుండద్.
అధాాతువణ శరసాశ తుత్ుుం క యాతి శతుోధిమ్
భుకో యే శయాబూత్ానామ్ విళేఴణ
ే త్ణ లై బువిః
బూఱోకుంఱోతు తృసరణకోట్ికూ భుకూో కలిగచుంచడాతుకూ అకకడకకడ క్షేత్ారఱఱో రతిభఱ యూుంఱో లఱవహ భశిభత్ో
లఱ గొుంద్త్ణుంట్ాడు.
శ్రీ కఽవు ద్త్ో బయద్ాాజ – క ః బూమిః రుంచ రతీకః, ఉుంబతి ూయమతి ఇతి ఉుంబః, కోః రుంచశు ఉుంబః –
ూయకః శామఴస్స ఇతి క ుంబః. ‘క ః’ అనగస బూమి. ‘ఉుంబ’ అనగస తుుంునద్ి. త్న మఴశసఙే
రుంచభున తుుంహనలసడు ‘క ుంబః’.
శ్రీ ఴుంకయుఱ ‘క ుంబభు’ అనగస ‘క ుండ’ అనే అయథుంఱో లసుఖ్ాుతుుంఙాయు. రుంచభుంత్ా బగలసనతుముంద్
ఇమిడు మునోుంద్న శ్రీషరచ అఱుంకసరచక భావఱో భాళగరచభత్భుగస ‘క ుంబః’ అన నాభభుత్ో గసనభు
ఙేమఫడెన. అఱా విళసాతుో త్నఱో ఉుంచకొతు యక్షుస్ో సడతు విళరచశో ఼ శ్రీ రసధాకఽవు ళసవహో ి వుీత్ణఱనుండు
ఉద్ాషరచుంఙాయు.
ఉభే అవహాన్ ద్ాులస ఽథివీ అుంత్రేళ శభాశిత్ే – చాుంద్ధ గోుతువత్ణ
ో 8.1.3
త్వహాన్ శయామ్ రతిఴహఠ త్మ్ – ఫఽషద్ాయణుకోతువత్ణ
ో 1.5.1
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ఈ భాలసతుో కొుంఙెుం భాయుిత్ో శ్రీ చినామానుంద్ ఇఱా ఙెతృసియు – అుంత్ా ఆమనముంద్ే జయుగుత్ణుంద్ి
గనక ఆమన నాభభు ‘క ుంబః’
ధయాచకీభు యచయత్ – ఫుంధమిత్ణరఱ ఙేమూత్ త్ాత్ాకలికభు. బగలసనతు ఙేమూత్ ళసఴాత్మైనద్ి.
కనక ఆమననే నభుాకొతు ధాుతుుంఙాలి.
శ్రీ శత్ుద్ేలో లసవహవఠ – ‘క భి’-ఆఙాాద్నే – అనో ధాత్ణళునుండు, బగలసనడు బూమితు చట్ిుమునాోడు
గనక ‘క ుంబః’ (శ఼రసుద్ఱ బూమికూ చట్ట
ు ఉనాోమతు).

642. వివుద్ాాత్ాా
రచవుద్ా మైన శాభాళభు (గుణభు, ఆత్ా) కఱలసడు.

ఒుం వివుద్ాాత్ానే నభః
శ్రీ బట్టుఱ లసుఖ్ు – శరసాశీత్ే శాళేఴేణ శయాశు త్ాుగత్ శసద్ా వివుద్ాాత్ాా. త్ననాఴీయుంచినలసరళరైనా శరే
లసరచకూ త్న శయాస్సాతుో అనగీశిుంఙేలసడు. ఆశీత్ణఱముంద్ త్ాయత్భుభు ఱేతులసడు వివుద్ాాత్ా.
ఆఱయాయుఱ శోతిుంచిన అభఱన్ ఆద్ిహరసన్, విభఱన్ నాభభుఱ ఈ నాభభునక ద్గగ యగస ఉనాోయ.
శ్రీ ఴుంకయుఱ లసుఖ్ు – తిరగుణాతీత్భు, ద్ధ వయశిత్భు, తుశసుంగభు అయన ఆత్ా. రకఽతి భామక
ఱోఫడతుద్ి వివుద్ాాత్ా.
శ్రీ కఽవు ద్త్ో బయద్ాాజ – విళేఴణ
ే వుద్ా ఆత్ాా శాయూమ్ మశు ఇతి వివుద్ాాత్ాా.
శ్రీ శత్ుద్ేలో లసవహవఠ వుీత్ణఱనుండు ఙెహిన ఉద్ాషయణఱ . ఇవి బగలసనతు వుద్ా శాయూభున
విళరచశో నాోయ –
శ యుగసత్ వుకీమ్ అకసమమ్ అళఽణమ్ అస్సోవియమ్ వుద్ా మ్ అతృసవిద్ా మ్ – ఈళసలసస్త ుతువత్ణ
ో 8
ఎత్ోతుాుంద్రమ్ శో లసత్ాా వుద్ా మ్ వుద్ేాన స్సభాో
వుద్ెా య
ధ ుకో ర
 సా ళఽధాాుంశమ్ వుద్ాాశ్రరసాన్ భభుంత్ణ
ఇుంద్ర వుద్ధా న అగచో వుద్ా ః వుద్ాాభియూతిభిః
వుద్ధా యయమ్ ధాయమ వుద్ధా భభద్ిా స్త భు
ఇుంద్రవుద్ధా శి నో యయమ్ వుద్ధా యత్ాోతు ద్ావుఴే
వుద్ధా ళఽత్ారణ జఘ్ోవే వుద్ధా లసజమ్ వహష్సశవహ – ఋగేాద్భు 7.95 – 7,8,9
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643. విళలధనః
విత్రభు ఙేములసడు.

ఒుం విళలధనామ నభః
శ్రీ బట్టుఱ లసుఖ్ు – చ ూరోాకో విబళస్ససయద్ిాళలధనః. ఇుంత్క భుుంద్ ఙెహిన విబళభుఱ కసయణభుగస
విళలధనడు. విళలధమతి ఇతి విళలధనః. విత్రభు ఙేములసడు విళలధనడు. ుణుక్షేత్భ
ర ుఱఱో
భయణుంచినలసరచతు లతికూ త్న స్సతుోధాుతుకూ త్ెహిుంచక నేలసడు. లసరచకూ మ్నక్షభుతుఙేిలసడు. విళేఴేణ
ళలధమతి విభలీ కరోతి శభారసధన తుయత్ాన్ ఇతి విళలధనః. అతు శ్రీ కఽవు ద్త్ో బయద్ాాజ విళరచుంఙాయు.
శ్రీ ఴుంకయుఱ లసుఖ్ు – శాఽతి భాత్ేరణ తృసతృసనామ్ క్షణాత్ విళలధనః. శారచుంచినుంత్నే తృసతృసఱన నాఴనుం
ఙేళేలసడు విళలధనడు. బగళుంత్ణతు శారచుంచడుంద్ాారస శత్ాయజశో మ్నగుణాఱ భన భనశెై అధిత్ుుం
కోఱోిత్ాయ. లసుక ఱత్ ఴమిశోుంద్ి. తృసతృసఱ నశస్సోయ.
శ్రీ శత్ుద్ేలో లసవహవఠ – బగళుంత్ణడు శఽఴహుద్ాారసన (నలో నలో బళతి జామభానః), ఏ విధమైన అడడ ుంక ఱ
ఱేనుంద్ళఱో న (ఇుంద్రశు భాషవ ార్ బూయవఠ మ్నజః), అనుంత్మైన ఴకూోళఱో న (శ఼రసుద్ఱ త్ాుం క
ఉద్ాషయణ) జగత్ణ
ో న ఎిట్ికుిడు భాయుినక గురచఙేశో ఼ రచవుద్ా భు ఙేశో నాోడు.
త్యులసతి కొతుో నాభభుఱ ద్ిళుద్ేఴభుఱఱో బగలసనతు ళూుష, విబళ అళత్ాయభుఱన ళరచుుంచనవిగస
శ్రీ బట్టుఱ లసుఖ్ాుతుుంఙాయు. ఈ నాభభుఱ వివిధ క్షేత్భ
ర ుఱఱో ఆమన య, ళూుష, విబళ
యూభుఱన త్ెలిమజేముచనోళతు శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ విళరచుంఙాయు. విళసఖ్మూళఽక్షుంఱో
విబలసళత్ాయభుఱకుంట్ె భుుంద్ ళూుహాళత్ాయభుఱ ళస్సోమతు గభతుుంఙాలి. జగత్ణ
ో ఱో వివిధజీళుఱ శఽఴహు,
తృత వణ కసరసుతుకూ బగళుంత్ణడు ళూుహాళత్ాయభుఱన ధరచస్ో సడు.

644. అతుయుద్ా ః
- అతుయుద్ా శాయూుడు (ళశభాుండభునుంద్ జనాయునడు).
- తురోధిుంఫడతులసడు.

ఒుం అతుయుద్ాామ నభః
ఈ నాభభు రుండుభాయుో ళశోుంద్ి.
20ళ ళలోకభు. 187ళ నాభభు. అతుయుద్ా ః – అతుయుద్ా ః శరసనుంద్ధ గోవిుంద్ధ గోవిద్ాుం తిః

68ళ ళలోకభు. 644ళ నాభభు. అతుయుద్ా ః – అతుయుద్ధా ऽరతియథః రద్ుమ్నోऽమిత్వికీభః
68ళ ళలోకభు - 7 ళ ేజీ
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ఈ నాభభునక భూఱధాత్ణళు ‘యుధిర్’-ఆళయణే – ఎద్ిరచుంచట్.
తుయుద్ా – ఎద్ిరచుంఫడుట్, ఆఫడుట్, తుఱ ఫడుట్.
అతుయుద్ా ః – న అవహో తురోధధ మశు శ అతుయుద్ా ః – ఎద్యు ఱేతులసడు అతుయుద్ాడు.
ఇకకడునుండు శ్రీ బట్టుఱ బగలసనతు ళూుష, విబళ అళత్ారసఱన ళరచుుంఙాయు.
(డా. కోీవి తృసయథస్సయధి యచననుండు) శరేాఴాయుడు (1) య (2) ళూుష (3) విబళ (4) అుంత్రసుమి (5) అయి అనే
అళత్ారసఱ గస ఉుంట్ాడు. ‘ళూుష’ అుంట్ే శఽఴహు, వహథతి, ఱమాఱ , ళసస్సోాఱ , ళసస్సోారసథఱ , ళసశో ి పలిత్ాఱ ,
ధాునభు, ఆరసధన, లీఱ అనే నఱక త్గగ ట్ు టగస త్న యూతృసతుో, గుణాఱన విబజుంచకొతు లీఱావిబూతితు
తుయాశిుంఙే యూభు. ళూుహాళత్ాయభుఱ నాఱ గు విధభుఱ .
(1) లసశద్ేళ ళూుహాళత్ాయభు – వడుగణ రచూయుభు. యభద్భు.
(2) శుంకయషణుడు – జాఞనభు, ఫఱభు
(3) రద్ుభుోడు – ఐఴాయుభు, వీయుభు
(4) అతుయుద్ాడు – ఴకూో, త్ేజశస.
ళశభాుండాఖ్ు బూభాగే తుత్ుుం శతుోశిత్ వహథత్ః
అతుయుద్ా ఇతి ఖ్ాుత్ో ళశారోు భనయుత్ో భః
ళశభాుండభు అనే బూభాగుంఱో జనాయునడు అనే అయనాభధేముం గఱ అతుయుద్ా శాయూుడెైన
యమేఴాయుడునాోడు. ఈ నాభభు అష్సుక్షరీ భుంత్రభు. ఉత్ో భమైనద్ి. ఒుం జనాయునామ నభః. ఒుం
అతుయుద్ాామ నభః.
జనాయునాఖ్ుమా ద్ేళశో వతుయుద్ధా జగత్్రబుః
బూభాగే ళశభాుండాఖ్ేు తుత్ు శతుోశిత్వహథత్ః
అతుయుద్ాడు జనాయున యూుంఱో ఈ బూమిమీద్ లేుంఙేవహమునాోడు.
187ళ నాభభునక శ్రీ బట్టుఱ ‘తురోధిుంఫడతులసడు’ అతు లసుఖ్ాుతుుంఙాయు. బగళుంత్ణతు ఴకూోకూ ఎద్యు
ఱేద్తు ద్వు శక్షణాయామై ఆమన ఙేకొనో అళత్ారసఱఱో తుయూహత్భయుుంద్ి. బకో ఱ శుంయక్షణకై బగళుంత్ణడు
అతుయుద్ాడెై బూమిెైకూ ళస్సోడు.
644ళ నాభభునక శ్రీబట్టుఱ ఇఱా లసుఖ్ాుతుుంఙాయు – ళశభాుండభు (బూమి)ెై బగలసనడు జనాయునడెై
తుత్ుభు ళవహుంచన. కనక ఆమన అతుయుద్ాడు.

68ళ ళలోకభు - 8 ళ ేజీ
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645. అరతియథః
స్సట్ి ఱేతులసడు. ఇత్తుత్ో తృత ట్ీ లేరళాయూ ఱేయు.

ఒుం అరతియథామ నభః
రతిక్షశు రసశిత్ాుత్ ఫషాతువు జనాయు నః
విఖ్ాుత్ోऽరతియథః నలసయు ః ఴత్ణరనాఴనః
ఱోకకుంట్క ఱన నశుంజేవే శాభాళుం కఱలసడు. కసఫట్ిు విరోధఱే ఱేతులసడు. ఈ నాభభు నలసక్షరచ.
ఴత్ణరనాఴనభు ఙేమున. ఒుం అరతియథామ నభః.
న రతియథః శభాన ఴకూోభాన్ కోऽహ మశు ఇతి అరతియథః. ‘రతియథడు’ అనగస ముద్ా ుంఱో యథాతుకూ ఎద్యు
తులిఙేలసడు. ‘అరతియథడు’ అనగస అఱా ఎద్యు ఎళాయూ ఱేతులసడు. శ్రీ బట్టుఱ లసుఖ్ు రకసయుం
జనాయునడుగస (ద్వు శక్షక తుగస) అళత్రచుంఙే శ్రీషరచకూ ఎద్యు తుఱ ళగలిగలసయు ఱేయు గనక ఆమన
అరతియథడు.
శ్రీ ఴుంకయుఱ భావుభు – రతియథః రతిక్షః అశు న విద్ుత్ ఇతి అరతియథః. ఆమనక రతిక్షభు
(ఴత్ణరళుఱ ) ఎళాయూ ఱేయుగనక ఆమన అరతియథడు. శ్రీ చినామానుంద్ – బగలసనతు కయుణభుుంద్
ఴత్ణరళుఱ ద్ౌవు యభు నశశోుంద్ి. శ఼యుుతు లేడుకూ భుంచ కరచగచనట్ట
ో గస.
హత్ాऽవహ ఱోకశు చరసచయశు త్ాభశు ూజుఴి గుయుయగ రమ
ీ ాన్

న త్ాత్సమ్నऽశో యబుధికః క త్ోऽనోు ఱోకత్రయऽే ురతిభరభాళ! – గీత్ 11.43
 అరతిభ రభాలస! ఈ శభశో చరసచయ జగత్ణ
ో నక న తూలే త్ుండువి
ర . ూజ్యుడళు. గుయుడళు. శయాళేవ
ీ ఠ ణడళు.
ఈ భుఱోోకభుఱుంద్న తూత్ో శభానడెళాడున ఱేడు. ఇుంక తూకుంట్ె అధిక డెట్ో టుండున?

646. రద్ుభోః
- బకో ఱముంద్ే ఉుండు, లసరచతు రకసశుంజేములసడు.
- విళేవమైన ఐఴాయుభు, శుంద్ కలిగచ బకో ఱ ననగీశిుంచలసడు.
- అతుో కోరకఱన తీయుిలసడు.
- స్సట్ిఱేతు ఫఱభు కఱలసడు.

ఒుం రద్ుభాోమ నభః

68ళ ళలోకభు - 9 ళ ేజీ
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‘ద్ుభోభు’ అనగస శుంద్ ఱేద్ా కసుంతి. శ్రీ ఴుంకయుఱ ‘శుంద్’ అనే అయథుంఱో లసుఖ్ాుతుుంచగస, శ్రీ బట్టుఱ
‘కసుంతి’ అనే అయథుంఱో లసుఖ్ాుతుుంఙాయు.
శ్రీ బట్టుఱ లసుఖ్ు – ఆత్ా రద్ధ ుత్లసన్ రద్ుభోః. ఆత్ాఱన రకసశుంజేములసడు రద్ుభుోడు.
తియుళలుికేణఱో బగళుంత్ణతు రద్ుభుోతు యూుంఱో ూజుంళచినతు శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ లసరళసయు.
తియునారమూర్ (నాచిిమార్ కోయల్) క్షేత్ుంర ఱో కూడా బగళుంత్ణతు చత్ణయూాయష భూయుోఱ నాోయ.
ఆత్ా రద్ధ ుత్నత్ాాచి రద్ుభో ఇతి కథుత్ే
అధిష్ఠ సమ వహథ త్స్ససక్షాత్ బకసోనాుం శగతిరద్ః
‘ద్ుభోుం’ అనగస శాముంగస రకసశుంచట్. ఇద్ి అరచమిత్ుంగస కలిగచనలసడు. ఆత్ాఱన రకసశుంజేవేలసడు
రద్ుభుోడు. ఈ నాభభు బకో ఱక శగతితుశోుంద్ి. ఒుం రద్ుభాోమ నభః.
శ్రీ శత్ుద్ేలో లసవహవఠ కోకనాభుంఱోతు ధాత్ణళుఱన రచశ్రలిుంచి ఆమా నాభభుఱక లసుఖ్ాునుం లసరళసయు.
ర - రకఽవు , ఉత్కఽవు - విళేవమైన, అత్ుధిక; ద్ు - కసుంతి, రకసఴభు; భో - అభాువే - భయఱ భయఱ.
శ్రీ లసవహవఠ ‘భయఱ భయఱ’ అనే భాలసతుకూ రత్ేుకమైన స్సథనుం ఇఙాియు. బగళుంత్ణడు శ఼యుుతుగస రతిద్ినభు
ఱోకభుఱన రకసశుంజేస్ో సడు. జనా జనాఱక జీళుఱ ఆత్ాఱముంద్ుండు రకసఴభు (ఙెైత్నుభు)
రస్సద్ిశో నాోడు. అనేక అళత్ాయభుఱ తిో త్న లైబలైఴాయుభుఱన ఱోకభుఱుంద్ లసుహో ఙేముచనాోడు.
కనక ఆమన రద్ుభుోడు.
శ్రీ ఴుంకయుఱ లసుఖ్ు – రకఽవు మ్ ద్రవిణమ్ అశు ఇతి రద్ుభోః. విళేవమైన, అనుంత్మైన శుంద్
కలిగచనలసడు రద్ుభుోడు.
శ్రీ చినామానుంద్ – ఱక్షీాతియైనుంద్న బగలసనతు శుంద్ఱ అనుంత్భుఱ . ఆమన కొుండఱుంత్
ళయభుఱ కూెడులసడు. బకో ఱక ఆమురసరోగైుఴాయుభుఱన, శఖ్ శుంత్ోవభుఱన, లైబళభుఱన
రస్సద్ిుంచ రద్ుభుోడు.
ఈ నాభభు లసుఖ్ుఱఱో కూడా శ్రీ ఴుంకయుఱ భరచము శ్రీ బట్టుఱ లసుఖ్ాునభుఱఱో ద్ఽకిథ లైవిధాుతుో
భనుం గభతుుంచళచిన. బగళుంత్ణడు త్న బకో ఱక ఎఱా శహామడత్ాడధ శ్రీ బట్టుఱ విళరచుంఙాయు.
శ్రీ ఴుంకయుఱ ద్ేళద్ేళుతు యత్ాభున రత్ేుకుంగస ళసోఘిుంఙాయు.
శ్రీ రసధాకఽవు ళసవహో ి – ‘ద్ుభోభు’ అనగస కోరచక అతు కూడా అయథుం ఉుంద్ి. రద్ుభుోడు భనశసనక
అధిద్ేళత్. రద్ుభోయూుంఱో బగళుంత్ణడు భన భనశసఱఱో కోరచకఱ కలిగచుంచి శఽఴహుయుంయక
కసయణభ్త్ణనాోడు.

68ళ ళలోకభు - 10 ళ ేజీ
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ధయాచకీభు యచయత్ – ఇకకడ కోరచకఱ తీయిడుం అనగస బకో ఱ మ్నక్షేచా నయలేయడుం. ఆత్ాజాఞనభు,
బగళత్ేసళ అనేవి అత్ణుత్ో భమైన కోరచకఱ . లసట్ితు తీరేిలసడు రద్ుభుోడు.
శ్రీ కఽవు ద్త్ో బయద్ాాజ ‘ద్ుభోభు’ అుంట్ే ‘ఫఱభు’ అనే అరసథతుో ఙెతృసియు. ద్ుభోమ్ విత్ో మ్ ఫఱేऽహ చ
– అతు మేద్ితూకోఴభు (1.20.11)ఱో ఉనోద్ి. ద్ీతు రకసయభు విళేవమైన, అనుంత్మైన ఫఱభు కఱలసడు
రద్ుభుోడు. రకఽవు మ్ ద్ుభోమ్ ఫఱమ్ మశు ఇతి రద్ుభోః. శ్రీ ఫఱద్ేళ విద్ాుబూవణ కూడా ఇద్ే
భాలసతుో ఙెతృసియు.

650. అమిత్వికీభః
- ెద్ు ెద్ు, కొఱ ళజాఱరసతు, అడుగుఱ కలిగచనలసడు.
- అమిత్ ఫఱరసకీభభుఱ కలిగచనలసడు.

ఒుం అమిత్వికీభామ నభః
ఈ ద్ిళునాభభు 55ళ ళలోకుంఱోన, 68ళ ళలోకుంఱోన కీరో ుంచ ఫడునద్ి.
55ళ ళలోకభు. 519ళ నాభభు. అమిత్వికీభః – జీలో వినయత్ా స్సక్షీ భుక ుంద్ః అమిత్వికీభః
68ళ ళలోకభు. 647ళ నాభభు. అమిత్వికీభః – అతుయుద్ా ః అరతియథః రద్ుభోః అమిత్వికీభః
‘వికీభ’ అనో ద్ాతుకూ (1) అడుగు (ద్కీభభు) (2) ఴకూో ఱేద్ా రసకీభభు అనే రుండు అరసథఱ నాోయ.
519ళ నాభభు ‘అమిత్వికీభః’ విళయణ –
శ్రీ బట్టుఱ – ‘ఴకూో’ అయథభుఱో – బగళుంత్ణడు శకఱఴకూోభూరచో.
శ్రీ ఴుంకయుఱ – ‘ఴకూో’ భరచము ‘అడుగు’ అయథుంఱో – ఎద్యుఱేతు ఴకూోగఱలసడు భరచము శ్రీలసభనభూరచో.
647ళ నాభభు ‘అమిత్వికీభః’ విళయణ –
శ్రీ బట్టుఱ – ‘అడుగు’ అయథభుఱో – భూడు ఱోకసఱ ఆమన అడుగుఱక ఙాఱళు.
శ్రీ ఴుంకయుఱ – ‘ఴకూో’ అయథుంఱో – స్సట్ిఱేతు రసకీభభు కఱలసడు.
శ్రీ బట్టుఱ లసుఖ్ు – తిరఱోకేుऽహ అయుళవహత్ వికీభత్ాాత్ తిరవికీభః అమిత్వికీభః. తిరవికీభ (లసభన)
అళత్ాయుంఱో భూడుఱోకసఱ ఆమన భూడు అడుగుఱక ఙాఱతు అమిత్వికీభుడు.
శ్రీ వి.వి. రసభానజన్ ‘అమిత్’ అనగస ‘అనేక’ అనే భాళుంఱో లసుఖ్ాుతుుంఙాయు. బగలసనడు అనేకమైన
తృసద్భుఱ కలిగచమునాోడు గనక అమిత్వికీభుడు. శషశరశ్రరసష ుయువః శషస్సరక్షః శషశరతృసత్ – అతు
ుయువశ఼కో ుంఱో ఉనోద్ి.
68ళ ళలోకభు - 11 ళ ేజీ
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మాభునుం జఱభాశీత్ు ద్ేళద్ేళః తిరవికీభః
వహథ త్ః కభఱశుంబూత్ నఽణాుం చ శగతిరద్ః.
మభునాతీయభున ఉనోట్టళుంట్ి తిరవికీభుడు అమిత్మైన ఴకూోగఱాడు. అమిత్మైన కీభభుగఱలసడు.
శగతితుఙేిలసడు. ఒుం అమిత్వికీభామనభః.
శ్రీ ఴుంకయుఱ లసుఖ్ు – అమిత్ః అత్ణలిత్ః వికీభః అశు ఇతి అమిత్వికీభః. అ-శిుంవహత్ వికీమ్న లస. ఆమన
ఫఱభునక ఎద్యుఱేద్. ఎళయూ ఆమనన శిుంవహుంచఱేయు. కనక ఆమన అమిత్వికీభుడు.
శ్రీ రసధాకఽవు ళసవహో ి ఇుంత్క భుుంద్ నాభభు ‘రద్ుభోః’త్ో ఈ ‘అమిత్వికీభః’ నాభాతుో అనశుంధిుంఙాయు.
రద్ుభుోడు భనశనక అధితి. భనోఫఱుంత్ో ళుళషరచస్ో సడు. కనక అమిత్వికీభుడు.
శ్రీ చినామానుంద్ – శ్రీభనాోరసమణుడు శయాఴకూోభుంత్ణడు. కనక ఆమన వికీభుంత్ో స్సట్ిళఙేి వికీభుం
భరొకట్ి ఱేద్.
శ్రీ ఫఱద్ేళ విద్ాుబూవణ ఫాఱకఽవణుతు లీఱాయుంగస ఈ నాభభున లసుఖ్ాుతుుంఙాయు. అతివికీమిణాభహ
ఙాణూరసద్ీనామ్ శేఱ ళ
ై వినాఴనాత్ అమిత్వికీభః. అతిఫఱళుంత్ణఱ ైన ఙాణూరసద్ఱన కేళఱుం ఆట్ ఱ కకన
నాఴనుం ఙేవహనలసడు అమిత్వికీభుడు.
ఇఱా వివిధ లసుఖ్ాునకయో ఱ వివిధ బగళద్నబళభుఱ ద్ాారస భనక శ్రీతులసశతు కఱయుణగుణభుఱ
ధాునభునుంద్ లైవిధుమైన భాధయుుం ఱభిశోనోద్ి.

(1) శ్రీ నయవహుంషన్ కఽవు భాఙారచ ఆుంగో యచనక ఇద్ి త్ెఱ గు అనలసద్భు.
(2) బగళద్ీగ త్ ళలోకభుఱ త్ాత్ియుభు గీత్ాెరస్, గోయఖ్ూర్ రచయణనుండు.
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కహలనేమినివే ళౌరిః వూరిః వూరజనేవవరిః |
త్రరలోకహత్మా త్రరలోకేవిః కేవఴిః కేవృవే సరిః || (69)
పహఠహాం్రమ :

కహలనేమినివే వీరిః ళౌరిః వూరజనేవవరిః |
త్రరలోకహత్మా త్రరలోకేవిః కేవఴిః కేవృవే సరిః || (69)

మ ాంద఼గహ ఈ ళలోకమ నకు వివిధ పహఠమ లునమనయని మనాం గమనిాంచమయౌ. మనాం ఎాంచ఼కునన పహఠహనిన
బట్టి 649, 650 నమమమ లు ఇలా ఴవెహతయ. (1) వీరిః, ళౌరిః (2) ళౌరిః, వూరిః (3) ళౌరరవవరిః, వీరిఃళౌర.

648. కహలనేమినివే
- కహలచకీమ నకు అాంచ఼ అయన అవిదయ (అజఞానమ )న఼ విధవాంషాం చేవేలహడు.
- కహలనేమి అనే రహక్షష఼ని షాంసరాంచినలహడు.
- కహలమ నకు అధిత్ర అయన షఽరయయనికి మారగ నిరేదవాం చేవేలహడు.
- కహలచకీమ నకు అతీ్ణడు అయనలహడు.

ఒాం కహలనేమినిఘ్నన నమిః
‘నేమి’ అాంట్ే చకీమ నకు బయట్ట అాంచ఼ (ట్టి). ‘నిసనమ ’ అాంట్ే షాంసరాంచ఼ట్. కహలచకీమ అవిదయకు
చిసనమ . అవిదయన఼ నమవనాం చేవే జఞానషవరూుడైనాంద఼న భగఴాం్ణడు ‘కహలనేమినివే’. ఇాంద఼కు వౄీ
భట్టిలు ఉదమసరాంచిన ళలోకమ –
అవిదమయఖ్ాయ చ యా నేమిిః కహలచకీషయ ద఼రధరహ
వెహమయీయాం షమావృీ్య విగీసమ్ విధ఼నోత్ర చ
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కహలచకీమ నకు ద఼రధరమైన నేమి (అాంచ఼) అవిదయ. కహని ననమనవీయాంచినుడు అది (ఆ చకీమ ) ్న
రూున఼ కోలోఴున఼.
వౄీ ఎమ్.వి. రహమాన఼జఞచమరయ –కహలచకీమ అనగహ కయౌరభటఴమ నకు చిసనమ . భగఴాం్ణడు
దిఴయక్షేత్మరలలోన఼, ుణయషథ లాలోన఼ నిలహషాం ఉాండడాందమవరహ కయౌరభటఴమైన అవిదయన఼ నమవనాం చేవెత హడు.
కన఼క భగఴాం్ణని నమమమ ‘కహలనేమినివే’. ఈ నమమమ గ రాంచి నిరయకితలో ఇలా చపహరయ –
కహలచకీషయ యా నేమిిః అవిదమయఖ్ాయ చ ద఼రధరహ
త్మాం నమవయత్ర యళహావెౌ కహలనేమినివేషాా్ిః
నలహక్షరో మనరయాం అవిదమయమూలమోచకిః
కహలమ అనే చకహీనికి ట్టి అజఞానమ (కయౌ కలాశమ ). అట్టి అజఞానమనిన విధవాంషాం చేవేలహడు
‘కహలనేమినివే’. ఇది నలహక్షరవ మాం్రమ . అవిదయకు మ్యౌకమైన కహరణమనిన త్గలగష఼తాంది.
ఒాం కహలనేమిఘ్నన నమిః.
వౄీ రహధమకాశు ళహవత ర – అవిదయ కహరణాంగహ జనన మరణ చకీాంలో రభరమిాంచడాం అాంట్ే కహలచకీాంలో
చికుుకొనడమే. వౄీసరని ఆవీయాంచినట్ో యత్ే ఆయన కరాబాంధమలన఼ాండి విమ కితని కయౌగాంచి ునరజనా
లేకుాండమ చేవెత హడు. కహలుని (యమ ని) భయాం లేకుాండమ చేవెత హడు.
వౄీ వాంకరయల లహయఖ్య – కహలనేమిాం అష఼రాం నిజఘాన ఇత్ర కహలనేమినిఘా. కహలనేమి అనే అష఼రయని
షాంసరాంచినలహడు కహలనేమిఘ నడు.
కహలనేమి మారవచ఼ని కుమారయడు. షమ ద఼రని మి్ణరడు. కహలనేమి కుమారెత బాాంద జలాంధరయని
విలహసమాడిాంది. సన఼మాం్ణడు లక్షాణ పహరణషాంరక్షణమరథమై షాంజీఴనిని తీష఼కొనిరహఴడమనికి లళత ్ాండగహ
అ్నికి కహలనేమి ఆట్ాంకాం కయౌవెహతడు. సన఼మాం్ణని చేత్రలో కహలనేమి స్ణడయాయడు. మరల కహలనేమి
కాంష఼నిగహ జనిాాంచి కాశణునిచే్ మరణాంచమడు. వౄీ కాశు ద్త భరదమవజ భటగఴ్ాం (10.51.42 న఼ాండి
ఉదమసరాంచమరయ – కహలనేమిిః స్ిః కాంషిః. వౄీ రహధమకాశు ళహవతర కూడమ కాంషఴధ ఆధమరాంగహ ఈ నమమమ న఼
లహయఖ్ాయనిాంచమరయ.
వౄీ ష్యదేలో లహవశీ – కహల-షమయాం, నేమి-చకీాం, వే-లళ్ుట్. కహలనేమినివే – కహలచకీమ న఼
నడిాంచేలహడు. షఽరయయనికి మారగ ాం చేలహడు (షఽరయగమనమనిన నిరేదవృాంచేలహడు).
వౄీ చినాయానాంద – ‘షమయాం’ అనేది మనష఼ుకు మా్రమే అఴగ్మయయయ (కయౌాంచిన) క రమాణాం.
రమా్ణాడు దీనికి (మనష఼కు, కహలానికి) అతీ్ణడు గన఼క ‘కహలనేమివే’.
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ధరాచకీమ రచయ్ – భగఴాం్ణడు మానఴులకిచిాన అమూలయమైన బసృమత్ర ‘షమయాం’. ఇది గడివేత
మళ్ళు త్రరగరహద఼. కన఼క మనకునన షమయానిన భోగలాలషలో ఴయరధాం చేయకుాండమ, ూరవకరాల
బాంధమలన఼ విమ కిత చేష఼కోఴడమనికి, కొ్త బాంధమలు రహకుాండమ ఉాండడమనికి లహడుకోలహయౌ. అలా షమయానిన
షదివనియోగాం చేష఼కొననలహరయ భగఴాం్ణని అన఼గీసాంఴలన మోక్షానిన ప ాంది కహలానికే అతీ్ణలౌత్మరయ.

ఉభయదేలర
ే యలత్ో కూడి ెదదళేశలహసనాంెై ఊరేగ చ఼నన మలయ వెహవమి. వికీడ
 య
ి ా చి్రాం.

649. ళౌరిః
వీరిః
వౄీ భట్టిల లహయఖ్య రకహరాం ‘ళౌరిః’ అనే నమమాం రెాండుమారయో ఴష఼తాంది.
37ఴ ళలోకమ . 342ఴ నమమమ . ళౌరిః – అళలకిః త్మరణిః త్మరిః వూరిః ళౌరిః జనేవవరిః
67ఴళలోకమ లో ‘ళౌరిః’ నమమమ ఴచేా కీమాం వౄీ భట్టిల పహఠమ లోన఼, వౄీ వాంకరయల పహఠమ లోన఼ కొాం్
భేదాం కనిషత ఼ాంది.
కహలనేమినివే ళౌరిః వూరిః వూరజనేవవరిః (వౄీ భట్టిల పహఠమ రకహరమ )
కహలనేమినివే వీరిః ళౌరిః వూరజనేవవరిః (వౄీ వాంకరయల పహఠమ రకహరమ )
కన఼క ఎలా చఽవనమ ‘ళౌరిః’ నమమమ రెాండుమారయో ఴషత ాంది.
ఇాంక ‘వీరిః’ అనే నమమమ రెాండు లేదమ మూడుమారయో ఴష఼తాంది.
43ఴ ళలోకమ . 402ఴ నమమమ . వీరిః – వీరిః వకితమత్మాంళేవ
ీ తోీ ధరోా ధరావిద఼్త మిః
67ఴ ళలోకమ . 649ఴ నమమమ . వీరిః – కహలనేమినివే వీరిః ళౌరిః వూరజనేవవరిః (వౄీ వాంకరయల పహఠమ )
70ఴ ళలోకమ . 64ఴ నమమమ . వీరిః – అనిరేదవయఴుిః విశణ
ు ిః వీరిః అనాంత్ో ధనాంజయిః
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‘ళౌరిః’ నమమమ నకు అరథమ లు
- వూరయని ు్ణరడు (ఴష఼దేఴుని మరొక ేరయ ‘వూరయడు’)
- వూరయల (యాదఴుల) ఴాంవాంలో జనిాాంచినలహడు.
- త్రరయకుణు ురాంలోని ళౌరరహజ ెరయమాళ్.
‘వీరిః’ నమమమ నకు అరథమ లు
- షదమ ళౌరయఴాం్ణడు, విజయమ ప ాందేలహడు.

ఒాం ళౌరయయ నమిః
ఒాం వీరహయ నమిః
వూరషయ - ఴష఼దేఴషయ అ్యమ్ ఇత్ర ళౌరిః. ఴష఼దేఴునికి వూరయడనే ేరయకూడమ ఉాంది. ఆ వూరయని ష఼్ణడు
ళౌర. వూరఴాంవ పహరద఼రహాలహత్ ళౌరిః. వూరయలు (యాదఴులలో క ళహఖ్) ఴాంవమ న జనిాాంచినలహడు ళౌర.
ఉ్లాఴరత క దేవమ (త్రరయకుణు ురమ )నాంద఼ ళౌరరహజ ెరయమాళ్ుగహ లలవనలహడు ళౌర.
వౄీ ష్యదేలో లహవశీ – వూరయ్ ఇత్ర ళౌరిః. వూరయడైనలహడు ళౌర. లేదమ వూరఴాంవాంలో ఘన఼డు ళౌర.
వౄీ వాంకరయలు ‘వీర’ అనే నమమానిన ఇకుడ గీశాంచమరయ. ్రయలహత్ర నమమమ న఼ ‘ళౌర’గహ చపహరయ. వీరయడు,
మవేవీరయ షాంన఼నడు ‘వీరిః’. వూరయని ఴాంవాంలో జనిాాంచినలహడు ‘ళౌరిః’. ఴష఼దేఴుని ్ాండిర ేరయ
వూరయడనికూడమ కొనినచోట్ో లహరళహరయ.
ధరాచకీమ రచయ్ – మిగయౌన జీఴులకు భిననాంగహ మానఴులకు రెాండురకహల వ్ణరఴులునమనరయ.
(1) అాం్ిఃవ్ణరఴులు (2) బటసయ వ్ణరఴులు. వీనిలో అాం్ిఃవ్ణరఴులన఼ జయాంచడాం మరవ కశి ాం. కహని
వీరయడైనలహడు లన఼దిరగక అాం్ిఃవ్ణరఴులెై పతో రహడిత్ే ఆ య దధ ాంలో వౄీసర త్ోడమట్ట ్క లభిష఼తాంది .

650 వూరిః
వూరయడు.

ఒాం వూరహయ నమిః
వౄీ వాంకరయల పహఠాంలో 69ఴ ళలోకాం ముదట్టపహదాం ‘కహలనేమినివే వీరిః ళౌరిః వూరజనేవవరిః’ అని ఉాండగహ, వౄీ
భట్టిల పహఠాంలో ‘కహలనేమినివే ళౌరిః వూరిః వూరజనేవవరిః’ అని ఉాంది. కన఼క వౄీ వాంకరయల పహఠాం రకహరాం
‘వూరిః’ అనే నమమాం కుమారయ ఴష఼తాంది. అది 37ఴ ళలోకాంలోనిది (341ఴ నమమమ ) – అళలకిః త్మరణిః త్మరిః
వూరిః ళౌరిః జనేవవరిః. వౄీ భట్టిల పహఠాం రకహరాం ‘వూరిః’ నమమమ రెాండుమారయో ఴష఼తాంది.
69ఴ ళలోకమ - 4 ఴ ేజీ

వౄీ విశణ
ు షసషరనమమ వెతోత ్రమ - విఴరణ

37ఴ ళలోకాం. 341ఴ నమమమ . వూరిః – అళలకిః త్మరణిః త్మరిః వూరిః ళౌరిః జనేవవరిః
69ఴ ళలోకమ . 650ఴ నమమమ . వూరిః – కహలనేమినివే ళౌరిః వూరిః వూరజనేవవరిః
341ఴ నమమమ న఼ భగఴాం్ణని ళౌరయగ ణాం రాంగహన఼, 650ఴ నమమమ న఼ రహమాఴత్మరరాంగహన఼ వౄీ
భట్టిలు లహయఖ్ాయనిాంచమరయ.
వౄీ ష్యదేలో లహవశీ –
341ఴ నమమమ . వూరిః – ఎద఼రయలేని రహకీమమ కలలహడు.
650ఴ నమమమ . వూరిః – దేవ కహల దిక్ విభటగమ ల సద఼దలు లేనిలహడు. భకుతలకు ఎద఼రయలేని
ఴరమ యౌచేాలహడు. వివవమాంత్మ లహయత చాందినలహడు. మి్ణరడు (షఽరయయడు), ఴరయణ డు, అగన రూమ లలో
అనిన షమయమ లాంద఼న఼ త్ేజరలేో లహడు.

651. వూరజనేవవరిః
వూరయల ైనలహరకి రభ ఴు.

ఒాం వూరజనేవవరహయ నమిః
వూర జనమనమమ్ ఈవవరిః వూరజనేవవరిః – సన఼మాం్ణడు, ష఼గవఴ
ీ ుడు, జఞాంబఴాం్ణడుఴాంట్ట మవేవీరయలకు
రభ లైన వౄీరహమచాంద఼రడు వూరజనేవవరయడు.
ఇాందమరది దేఴ్లకు రభ లైనాంద఼న భగలహన఼డు వూరజనేవవరయడని వౄీ వాంకరయలు లహయఖ్ాయనిాంచమరయ.
వౄీ ష్యదేలో లహవశీ – చయౌాంచేఴన్నన ఆయనన఼ాండి ఉదావిాంచ఼న఼.
వౄీ రహధమకాశు ళహవత ర – భగలహన఼డు ఇాందమరది దేఴ్లకు, అరయజన఼నిఴాంట్ట మానఴులకు, ష఼గవీఴుడు,
సన఼మాం్ణడు ఴాంట్ట లహనరయలకున఼ రభ ఴు గన఼క వూరజనేవవరయడు.
వౄీ బలదేఴ విదమయభూశణ – కాంవెహద఼లన఼ షాంసరాంచిన వౄీకాశణుడు వూరఴాంవాంలోనిలహరకి అధిత్ర.

652. త్రరలోకహత్మా
- భకుతలన఼ అన఼గీశాంచడాం కోషాం మూడు లోకమ లాంద఼ షదమ షాంచరషఽ
త ఉాండేలహడు.
- మూడు లోకమ లన఼ చయౌాంజేవేలహడు.
- మూడు లోకమ లలోన఼ షకలమ లకున఼ అాం్రహ్ా.

ఒాం త్రరలోకహ్ానే నమిః
69ఴ ళలోకమ - 5 ఴ ేజీ

వౄీ విశణ
ు షసషరనమమ వెతోత ్రమ - విఴరణ

యవెహు్త్ేయన లోకహన్ తీరన్ భకహతన఼గీసకహమయయా
గచఛతీత్ర త్రరలోకహత్మా ఴషవరోు భూత్రదమయకిః
భకుతలన఼ అన఼గీశాంచడాంకోషాం ఎలో ుడు మ లోోకమ ాంద఼ త్రరయగ ్ణాండేలహడు త్రరలోకహ్ా. ఈ నమమమ
అవహిక్షరవ మాం్రమ . ఐవవరయరదమ . ఒాం త్రరలోకహ్ానే నమిః.
అ్ – చయౌాంచ఼ట్ (అ్ వెహ్్య గమనే) – అనే ధమ్ణఴున఼ాండి ‘ఆ్ా’ వబద ాం అరహథనిన గీశాంచి వౄీభట్టిలు ఈ
నమమానిన లహయఖ్ాయనిాంచమరయ. తీరన్ లోకహన్ అ్త్ర ష్్మ్ గచఛత్ర. వౄీ వి.వి. రహమాన఼జన్ వౄీ నమాాఱీవరయ
త్రరయలైముళి (6.9.5)న఼ాండి చకుని ఉదమసరణ చపహరయ. అాందరకీ అాంద఼బటట్టలో ఉాండడాంకోషాం వౄీసర
మూడు లోకహలలోన఼ షదమ త్రరయగ ్ూ ఉాంట్టడట్.
వౄీ ష్యదేలో లహవశీ ఈ అన఼భలహనిన మరకొాంచాం విషత రాంచమరయ. భగఴాం్ణడు త్రరలోకహలలోన఼ త్రరగడమే కహద఼.
మూడు లోకహలలోన఼ రత్ర చలనమనికి చై్నమయనికి కూడమ కహరణాం వౄీసరయయ.
వౄీ వాంకరయలు ‘ఆ్ా’ అనే వెహమానయమైన భటఴాంత్ో లహయఖ్ాయనిాంచమరయ. ్రయాణమమ్ లోకహనమమ్
అాం్రహయమి్యా ఆత్మా ఇత్ర త్రరలోకహత్మా. మూడు లోకమ లలోన఼ అాం్రహయమిగహ ఆ్ాయైనలహడు
త్రరలోకహ్ా. ఇకుడ మ లోోకహలాంట్ే భూమి, అధో లోకహలు, ఊరధవలోకహలు. వౄీ చినాయానాంద జఞగీత్, షవన,
ష఼శణత అఴషథ లని చపహరయ.
మగధమ మాండలే విరమవేమేధ ధరహవృీ్ిః
షాంవథ త్ో లోకనమధమత్మా దేఴదేలో జనమరదనిః
మగధ దేళహన ఉనన త్రరలోకనమధ఼డు. భకుతలన఼ అన఼గీశాంచడమనికి మ లోోకహలకు లఱళులహడు.

653. త్రరలోకేవిః
మూడు లోకమ లకు రభ ఴు.

ఒాం త్రరలోకేళహయ నమిః
త్రరలోకహనమమ్ ఈవ్యా త్రరలోకేవిః. మూడు లోకమ లకు రభ లైనాంద఼న త్రరలోకేవుడు. వౄీ నమాాఱీవరయలహర
రవదధ పహవురమ ‘అగల గలేో న్’ (త్రరయలైమోళి 6.10.10) ఆయనన఼ మూడులోకమ లకు అధిత్రగహ
ఴరుాంచ఼చ఼ననది.
ఈ భటలహనేన వౄీ వాంకరయలు మరాం్ వివెహతరాంగహ త్యౌపహరయ – ్రయో లోకహిః ్దమజా యా వేవశణ వేవశణ కరాష఼
ఴరత నత ఇత్ర త్రరలోకేవిః. మూడు లోకమ లు ఆయన ఆజా న఼ అన఼షరాంచి ్మ ్మ విధ఼లన఼ నిరవరత ాంచ఼న఼.
ఏవహ లోకపహల లోకేవిః (కౌఴ్కీ 3) – అని వౄీ రహధమకాశు ళహవతర వుీ్ణలన఼ాండి ఉదమసరాంచమరయ.
69ఴ ళలోకమ - 6 ఴ ేజీ

వౄీ విశణ
ు షసషరనమమ వెతోత ్రమ - విఴరణ

వుభమావెహదయ భూభటగాం పహరగోజత్రశురే ్థమ
దేఴాం విళేవవవరహఖ్యన఼త వథ్మే్య షవగోచరహత్.
పహరగోజత్రశురహన లేాంచేవయ నన విళేవవవరయడు.

654. కేవఴిః
- ష఼ాందరమైన కేవమ లు గలలహడు.
- దిఴయష఼గాంధభర్మైన వృరోజమ లు గలలహడు.
- బరసాకున఼, వృఴునకున఼ మూలమైనలహడు.
- షఽరహయద఼ల కిరణమ లకు కహరణమైనలహడు.
- ‘కేవృ’ అనే రహక్షష఼ని షాంసరాంచినలహడు.
- వ్ణరఴులన఼ డిాంచేలహడు.
- షకల జలమ లెై ఆధి్యమ కలలహడు.
- (మోక్షమ త్ో షవే) అనిన ష఼ఖ్మ లెై ఆధి్యమ కలలహడు.

ఒాం కేవలహయ నమిః
ఈ నమమమ రెాండుమారయో ఴచ఼ాన఼.
3ఴ ళలోకమ . 23ఴ నమమమ . కేవఴిః – నమరవాంసఴుిః వౄీమాన్ కేవఴిః ురయవతో ్త మిః
69ఴ ళలోకమ . 654ఴ నమమమ . కేవఴిః –త్రరలోకహత్మా త్రరలోకేవిః కేవఴిః కేవృవే సరిః
‘కేవఴ’ నమమమ న఼ వివిధ ధమ్ణఴులు, వబద మ ల ఆధమరాంగహ వివిధ లహయఖ్ాయ్లు విఴరాంచమరయ.
కేవ – జుట్టి; కేవ – కిరణమ ; కమ్ – న్నరయ; కమ్ – ష఼ఖ్మ ; క-అ-ఈవ-ఴ – త్రరమూరయతలు; కిోస్ – డిాంచ఼ట్
కేవఴిః కేోవవే లోకే దైవరూేయణ క్షిత్ౌ వథ్ిః
మధ఼రహఖ్ేయ మవేక్షేత్ేర లహరహణవెహయమ దివజ
కేోవమ లన఼ సరాంచేలహడు కేవఴుడు. మధ఼రయాంద఼, లహరహణవయాంద఼ కలడు.
ళలభనమిః కేళహ యషయ ష కేవఴిః. ష఼ాందరమైన జుట్టి కయౌగనలహడు కేవఴుడు. ‘కేవమ లు’ అాంట్ే జుట్టి అని

వెహధమరణాంగహ లహడే దమే. ‘ఴ’ అాంట్ే కేవమ లన఼ ‘ష఼ాందరమైనవి’గహ రవాంవాంచే ధమ్ణఴు (కేళహదో వऽనయ
్రవెహయమ్ ఇత్ర రవాంవెహయామ్ ఴిః) అని వౄీ భట్టిలు విఴరాంచమరయ. 23ఴ నమమ విఴరణలో వౄీ భట్టిలు ఇలా
చపహరయ. షరహవధికయ్, దిఴయవెౌాందరయమ అనేవి భగఴాం్ణని గ ణమ లు. ఆయన ‘రవషత - వనగధ - న్నల కుట్టల - కుాం్లమ లు’ కయౌగయ నమనడు.
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వౄీ రహధమకాశు ళహవతర ఈ అన఼భలహనిన మరకొాం్ విషత రాంచమరయ. వౄీ నావాంసమూరత గహ భగలహన఼ని కేవమ ల
వెౌాందరయమ ఎనలేనిది. వౄీరహమ ని జుట్టి ‘వృఖీ కనకమాలయా’ (బాంగహరుదాండ ఴాంట్టది) అని మారవచ఼డు
ఴరుాంచమడు. బటలకాశణుని మ ఖ్మ ‘కుట్టల కుాం్లమ్ కోమలాననమ్’ అని గోకలు ఴరుాంచమరయ.
వౄీ వాంకరయల భటశయమ రకహరమ – అభిరూపహిః కేళహిః యషయ ష కేవఴిః. ఆయన దిఴయమాంగళ విగీస
వెౌాందరయమ ఴాంట్టదే ఆయన కేవ వెౌాందరయమ .
వౄీ నమాాఱీవరయ త్రరయలైమోళి (7.7.9)లో భగఴాం్ణని కేవ వెౌాందరయమ న఼, రమళమ న఼ ఴరుాంచమరయ –
ఆయన కేవమ ల నలో దనాం రళయకహలాంనమట్ట అాంధకహరాంఴాంట్ట నలో దనమని మ ాంద఼ అన఼కొనమనన఼. కహని
ఆ పతో యౌక చమలద఼. ఆయన కేవ వెౌాందరయాంత్ో దేనినైనమ పతో లాడాం వెహధయాం కహద఼. ఆయన జుట్టిన఼ాండి లలుఴడే
్ణలవ రమళాం నమ ఆ్ాన఼ ూరత గహ ఴవాం చేష఼కొననది. అది నమకు షాంూరుాంగహ అన఼భలైకలేదయమే.
‘ఴ’ అాంట్ే ష఼గాంధమ – అనే అరథాంలో కూడమ ‘కేవఴ’ నమమానిన లహయఖ్ాయనిాంచమరయ. లహనిత గాంధయనిత ఇత్ర లహిః
కేవిః యషయ ఇత్ర కేవఴిః. రమళభర్మైన కేవమ లు కలలహడు కేవఴుడు అనన ఈ లహయఖ్య ెైన చన
నమాాఱీవరయ ష఼తత్రకి షరపతో ్ణాంది.
క-బరసా, ఈవ-వృఴుడు – వీరదద రకి మూలమైనలహడు కేవఴుడు. ఇాంద఼కు వౄీ భట్టిలు, వౄీ వాంకరయలు కూడమ
సరఴాంవమ (3.88.48)న఼ాండి ఉదమసరాంచమరయ.
క ఇత్ర బరసాణో నమమ ఈళలऽసమ్ షరవ దేశనమమ్
ఆలహమ్ ్లహాంగే షాంభూత్ౌ ్వెహాత్ కేవఴ నమమాన్
ఈవవరయడు ఇలా అనమనడు – ఒ జనమరద నమ! ‘క’ అాంట్ే బరసా. ‘ఈవ’ అనగహ నేన఼ (వృఴుడన఼). మేమిదద రమ
కూడమ న్న వరవరమ న఼ాండే ఉదావిాంచమమ . అాంద఼కే న్నఴు కేవఴుడఴనబడుచ఼నమనఴు.
నమరహయణోనిశ్ణ
త – షాఴి పహరరాంభాంలో రమురయశణడైన నమరహయణ డు పహరణ లన఼ షాఴిాంచమలని
అన఼కొనమనడు. అుడు మ ాంద఼గహ శరణయగరయాడు ుట్టిడు. ఆ ్రయలహ్ ాంచభూ్మ లు
నమరహయణ నిన఼ాండే ుట్టియ. నమరహయణ నిన఼ాండే బరసా, ఇాంద఼రడు, రయద఼రడు జనిాాంచమరయ. మరవచి,
కవయుడు ముదల ైన రజఞ్ణలు జనిాాంచమరయ. నమరహయణ నిన఼ాండే అశి ఴష఼ఴులు, ఏకహదవ రయద఼రలు.
దమవదళహది్ణయలు, షకల లేదమ లు ఆవిరావిాంచమయ. ఈ రకాంగహ చరహచర జగ్త ాంత్మ నమరహయణ నిన఼ాండే
ుట్టిాంది.
‘కేవమ లు’ అాంట్ే ‘కిరణమ లు’ అనే అరథాంలో వౄీ వాంకరయలు మరొకభటఴాం చపహరయ. అాంద఼కు మవేభటర్ాం
(!2.328.43)న఼ాండి రమాణాం చపహరయ.
అాంవలో యయ రకహవాంత్ే మమత్
ై ే కేవ షాంజ్ఞా త్మిః
షరవజఞాిః కేవఴాం ్వెహాత్ మామాసృిః దివజష్త మాిః
69ఴ ళలోకమ - 8 ఴ ేజీ

వౄీ విశణ
ు షసషరనమమ వెతోత ్రమ - విఴరణ

షఽరయయనిన఼ాండి లలుఴడే కిరణమలు నమ అాంవలే. కన఼క షరవజుా ల ైన బటరసాణ లు నన఼న ‘కేవఴ’ అాంట్టరయ.
వౄీ రహధమకాశు ళహవత ర విశణుురహణాంన఼ాండి మరొక భటఴాం చపహరయ. అష఼రయల బటధలన఼ాండి రక్షిాంమని బరవేాది
దేఴ్లు మురెట్ి టకొననుడు నమరహయణ డు ్న రెాండు కేవమ లన఼ (కట్ట త్లో నిది, మరొకట్ట నలో నిది)
ెరకిచఽ, ఈ రెాండు కేవమ లు బలరహమకాశణులుగహ షాంభవిాంచి భూభటరమ న఼ ్గగ ాంచ఼నని చపహడు.
ఏఴమ్ షషఽ
త యమానష఼త భగలహన్ రమేవవరిః
ఉజఞజవేా ్ానిః కేళౌ వ్ కావహు మవేమ నే
ఉలహచ చ ష఼రహనేత్ౌ మత్ేుళహ ఴష఼ధమ్లే
అఴతీరయ భ లోభటరకేోవ వేనిమ్ కరశయత్ర – విశణుురహణమ 5.1.59,60
(ఈ ళలోకహనికి అరథాం రెాండు కేవమ లు బలరహమ కాశణులుగహ అఴ్రాంచమయని కహద఼. అష఼రయలన఼
రూుమాడమనికి భగఴాం్ణని రెాండు కేవమ లు చమలునని – అని లహయఖ్ాయ్ విఴరాంచమరయ.)
వౄీ ష్యదేలో లహవశీ – కిోస్ - విబటధనే - డిాంచ఼ట్. కిోళహనత్ర, కిోవయత్ే లహ అనేన ఇత్ర కేవఴిః. ్న వ్ణరఴులన఼
డిాంచేలహడు కేవఴుడు.
వౄీ ష్యదేలో లహవశీ చన మర రెాండు భటఴమ లు ‘కమ్’ అనే ధమ్ణఴునకు జలమ , ష఼ఖ్మ అనే
అరహథలెై ఆధమరడి ఉనమనయ. (1) జలమ్ ్మీశి ఐవవరయ భటలహయ ఇత్ర కేవఴిః. జలమ నకు అధిత్ర
కేవఴుడు. (2) ఐశక, ఆమ ఴాక ష఼ఖ్మ లకు అధిత్ర కేవఴుడు.
‘కేవృ’ అనే రహక్షష఼ని చాంనలహడు కేవఴుడు. ్రయలహత్ర నమమమ ‘కేవృవే’ విఴరణలో ఈ అరథ మ మరాం్
విులమ గహ త్లుబడిాంది.

65. కేవృవే
- ‘కేవృ’ అనే రహక్షష఼ని చాంనలహడు.
- అగన, షఽరయ, ఇాందర, లహయ ఴు ఴాంట్టలహరో న఼ లహర కహరయమ లలో నిరేదవృాంచ఼లహడు.

ఒాం కేవృఘ్నన నమిః
కేవృ నమమానమమ్ అష఼రమ్ స్లహన్ ఇత్ర కేవృవే. ‘కేవృ’ అనే రహక్షష఼ని చాంనలహడు ‘కేవృవే’ (కేవృఘ నడు?)
(వౄీ ఏలూార మ రళ్ళధరరహఴు భటగఴ్ాం రచన న఼ాండి) బలరహమకాశణ
ు లన఼ ఴధిాంచడమనికి కాంష఼డు ‘కేవృ’ అనే రహక్షష఼ని
ాంపహడు. ఆ కేవృ ్న రహక్షషమాయత్ో విరవ్మైన అవవరూాం ధరాంచి అ్యాం్ భయాంకరాంగహ లేరలో లోనికి
జొరబడముడు. కాశణ
ు డది గీశాంచి వాంసనమదాం చేషత ఽ దమనికెద఼రయ నియౌచమడు. ఆ గ ఱఱ ాం షకియౌషఽ
త కాశణ
ు నిమీదికి ఉరకిాంది.
నాందషఽదన఼డు గరయ్ాాం్ణడు పహమ న఼ ట్టికొననట్ట
ో గహ దమని లన఼గహళ్ు రెాండఽ డివట్టికొని లాగ ఴదలాడు.
ఆ ఴూుకు మవేసయాం అలో ాం్దఽరహన డి, మూరఛయౌో , లేచి మళ్ళు కాశణ
ు నిెైబడు ది. యళలదమ ్నయ డు ్న
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లహమభ జఞనిన ఆ ్ణరాంగాం నోట్ జొనిపహడు. కొయౌమిలో కహలు్ణనన ఇన఼కమిాని పతో యౌన ఆ చేయ షరశ ్గయౌనాం్నే
ఆ గ ఱఱ ాం దాంత్మలు జలజల రహలాయ. భగలహన఼ని సషత ాం క్షణక్షణమనికి ెరగ ఆ గ ఱఱ ు గొాం్ణ కోీవిని అడు గాంచిాంది. ఆ
సయాం ఊరహడక ప ట్ి ఉబ్బి బూరట్టయౌో చమరయషఽ
త గ డుో మిట్కరషఽ
త లదద విడిచి నేలబడి ్న఼నకొని పహరణమలు
విడిచిాంది. దమని నోరయ దో షాండులా బరదదలయాంది. అాం్ కాశణ
ు డు దమని ఴకహతరాం్రాంన఼ాంచి ్న సవెహతనిన లయౌకి తీళహడు.
ఆ అద఼ాత్మనికి దివిజులు మవేవారయమాంది రషత ఼త్రూరవకాంగహ ుశఴాఴి కురాంచమరయ. లేరలో మళ్ళు కళకళలాడిాంది.

వౄీ ష్యదేలో లహవశీ విఴరణ – వే - లళ్ుట్; కేవృ - కేవమ లు కయౌగనలహరయ. అగన, షఽరయయడు, లహయ ఴు,
ఇాంద఼రడు ఴాంట్టలహరయ. ఉదమసరణకు అగనయొకు కేవమ ప గ. ఇాంద఼రని కేవమ మరయు. యాష఼ుని
నిరయకత మ (12.24,25)లో వీని విఴరణ ఉాంది. ఇాంద఼కు రమాణమైన ఋగేవదమాం్రమ –
్రయిః కేవృనమ ఋథమ విచక్షత్ే షాంఴ్ురే ఴ్ ఏక ఏవహమ్
వివవమేకో అభిచఴేి వచీభిరహదాజ్ఞరేకషయ దదాళే న రూపహమ్
అగన, షఽరయ, ఇాందర, లహయ ఴులు ్మ కరత ఴయమ లు నిరవశాంచేలా చేవేలహడు గన఼క భగలహన఼డు కేవృవే.
ఇాంకహ ‘కేవృ’ అనే దమనికి గ ఱఱ మ , సాదయమ , ఆ్ా ఴాంట్ట అనేక అరహథలునమనయ. వీని ఆధమరాంగహ వౄీ
ష్యదేలో లహవశీ ెకుు లహయఖ్ాయనమలు చపహరయ.

656. సరిః
- చాని వరవరచమఛయ కయౌగనలహడు.
- ్న భకుతల ద఼ిఃఖ్మ న఼ సరాంచ఼లహడు.
-షాంవెహరభయమ న఼ షమూలమ గహ నమవనమ చేయ లహడు.
- రళయకహలమ న జగమ న఼ సరాంచ఼లహడు (నమవనమ చేయ లహడు).

ఒాం సరయయ నమిః
చాని వరవరఛమయ (సర్ ఴరుమ ) గలలహడు సర. భకుతల ద఼ిఃఖ్మ లన఼ సరాంచ఼లహడు సర. భకహతనమాం
ద఼ిఃఖ్సరణమత్ ఴరుళేరవ
ే ీ హదధ రషాా్ిః. వౄీ భట్టిలు ‘చాని ఴరుమ ’ గ రాంచి మవేభటర్ ళలోకహనిన
ఉదమసరాంచమరయ (ళహాంత్రరవమ 343.39) – ఇడో సౄ్మ్ ... ఴరువా మే సరిః ళేశ
ీ ీ ిః ్వెహాత్ సరరత్ర షాా్ిః.
నమ ఉనన్ ఴరుమ సర్మ . కన఼క నన఼న సరయాంద఼రయ. త్రరయమాల ై (2) లోని పహవురమ – చాై
మామల ై పతో ల్ మేని.
వౄీ అణముాంగహరహచమరయ చన అరథమ – ఆరత గఱ ై సరలహర్. భకుతల ఆరత ని సరాంచ఼లహడు సర.
వౄీ వాంకరయల లహయఖ్య – (షాంవెహరమ్) సరత్ర ఇత్ర సరిః – లేదమ – షశే్ణకమ్ షాంవెహరమ్ సరతీత్ర సరిః.
జననమరణ రూమైన షాంవెహరహనిన షమూలాంగహ నమవనాం చేవేలహడు సర.
69ఴ ళలోకమ - 10 ఴ ేజీ

వౄీ విశణ
ు షసషరనమమ వెతోత ్రమ - విఴరణ

వౄీ ష్యదేలో లహవశీ – రళయకహలాంలో రాంచమనిన సరాంచేలహడు. మనలోని అజఞానమనిన సరాంచేలహడు సర.
గరౌ గోఴరధ నమఖ్ేయ్ణ దేఴిః షరేవవవరో సరిః షాంవథ్ిః ూజ్ఞ్ిః వెహథనే. గోఴరధన రవ్ వెహథనమాంద఼ సరయన఼
ేరయత్ో ఉననలహడు. పహమ లన఼ సరాంచ఼లహడు. షాంవెహర వెహగరహనిన దమట్టాంచేలహడు. భఴబాంధమలన఼
త్ాంర చ఼లహడు. అవిదయన఼ సరాంచేలహడు.
ధరాచకీమ రచయ్ – చాని రాంగ మన కాంట్టకి రళహాం్్ కయౌగష఼తాంది. అలాగే సర్చమఛయ కయౌగన
దేఴుని షారణ మన మనష఼కు రళహాం్్ కయౌగష఼తాంది. ఏదైనమ కహరహయనికి మ ాంద఼గహ సరనమమషారణాం చేవేత
విఘానలు త్గలగ త్మయ. ఆ కహరహయచరణలో కయౌగే పహపహలు నవృవెహతయ.
వౄీ రహధమకాశు ళహవత ర – కయౌషాం్రణోనిశ్ణ
త (6.2)లో చన రకహరాం కయౌకలాశనమవకమైన దిఴయమాం్రమ –
సరే రహమ సరే రహమ రహమ రహమ సరే సరే
సరే కాశు సరే కాశు కాశు కాశు సరే సరే
అననమయయ కీరతన – వఠగోమ ని గ రాంచి
చఽడు డిాందరకి ష఼లభ డు సర- త్ోడున్నడయగ దొ రమ ని య్డు
కెైఴలయమ నకు గనకుత్మల- త్ోరలై వుీ్ణలకు ద఼దిదమై
పహఴన ముకరూమై విరజకు నమలైయ నమనడిద య్డు
కహపహడగ లోకమ లకు ష఼జఞాన- దీమై జగత్రకి దేజమై
పహపహ లడగ భఴయోధ఼లకు త్ేెైయ నమనడిదే య్డు
కరయణమనిధి రాంగత్రకి గహాంచీ- ఴరయనకు లేాంకట్గరత్రకి
నిరత్ర నసో బలషాకేషరకి ద- ్రయడగ వఠగోమ ని య్డు

(1) వౄీ నరవాంసన్ కాశు మాచమర ఆాంగో రచనకు ఇది త్లుగ అన఼లహదమ .
(2) భగఴదీగ ్ ళలోకమ ల త్మ్రయమ గవత్మెరస్, గోరఖ్ూర్ రచ఼రణన఼ాండి.

69ఴ ళలోకమ - 11 ఴ ేజీ

వౄీ విశే
ు షసషరనామ వెతో తరము - విఴరణ

కహమదేఴః కహమతృహలః కహభూ కహాంతః కాతాగమః |
అతుమదేవయఴుమవిశే
ు మవిమోऽనాంతో ధనాంజయః || (70)

657. కహమదేఴః
- కోమవన కోమకెలన఼ తీమదే దేఴుడె.
- ురువహరథముల కొఱకు ఆమహధాంబడెరహడె.

ఒాం కహమదేరహయ నమః
వౄీ భట్టుల రహయఖ్య – కహమాన్ దీఴయతి ఇతి కహమదేఴః. భకుోలు కోమవన కోమకెలన఼ తీమదే దేఴుడె కహమదేఴుడె.
ఇకెడ ‘దీఴయతి’ అనే దము దానగుణాతుి షఽచిష఼ోాంద.ఇాంద఼కు వౄీ భట్టులు మవేఫారతాం ఱహాంతిరిము
(343.39)న఼ాండు తెయౌన రమాణము – కహమదేఴష఼ో భగరహన్ షమదివహమ్ షరికహమదః. షరి
కహభుతారథములన఼ రవెహదాంచే భగరహన఼డె కహమదేఴుడె.
వాంకమహలయ మావెహదయ షాంళథతోऽసమహమవేతః. వాంకమహలయము అనే క్షదతాంర లో అాందమవచేత (అసరషల చేత?)
ూజాంబడేరహడె కహమదేఴుడె.
వౄీ వాంకరుల రహయఖ్య – కహమయవే ఇతి కహమః దేఴవే. కోరబడే దేఴుడె. ధమహారధకహమమోక్షములనే చతేమవిధ
ురువహరధములన఼ కోమదరహరు ఈ దేఴుడుతు కోరుతారు. తన వెౌజనయ ష఼ాందర రౄము చేతన఼, షకల విభూతి
షాందలతో తుాండుయునిాంద఼నన఼, లోకమునాంద఼ అాందమవచేతన఼ ేరభుాంబడెరహడె, ూజాంబడెరహడె,
కీమో ాంవ బడెరహడెన఼ వౄీసమవభే అగుట్చేత కహమదేఴుడతు రకీమో ాంవ బడెన఼. (వౄీ ెమామహజు మహజామహఴు రచన
న఼ాండు)
70ఴ ఱలోకము - 1 ఴ ేజీ

వౄీ విశే
ు షసషరనామ వెతో తరము - విఴరణ

ధరాచకీము రచభత – కహమములు (కోమవకలు) ధరాబదధ బైనవి, మమవయు ధరావిరుదధ బైనవి అతు మకాండె
విధములు. ధరావిరుదధ ముకహతు కోమవక తానేనతు గవతలో భగరహన఼డె అనాిడె. కహమదేఴుతు ధాయన
ూజాద఼ల ఴలన ధరాబదధ బైన కోమవకలు వెహధాంచ఼కొాంట్ృ కీమాంగహ షాంవెహరబాంధాలు అధగభుాంచఴచ఼ేన఼.

658.కహమతృహలః
- తానొషగవన కహభుతారథములన఼ తానే కహతృహడెరహడె.
- తనన఼ కోరుకునేరహమవతు రక్షుాంచేరహడె.

ఒాం కహమతృహలాయ నమః
వౄీ భట్టుల రహయఖ్య – ఇాంతకుముాంద఼ నామము ‘కహమదేఴః’ అనగహ కోమవన కోమకెలు తీమదేరహడె. ఇుుడె
‘కహమతృహలః’ అనగహ అలా తాన఼ ఇచిేనరహతుతు తానే కహతృహడెరహడె. ష ఏఴ దతాో (కహమాన్) అన఼తృహలనాత్
కహమదేఴః.
గౌడీయ షాంరదాయాన఼ఴమవోభైన వౄీమత్ బలదేఴ విదాయభూశణ – కదవృ ఴధేన తేవహ కహమమ్ అభిలాశమ్
తృహలయతి ూరయతి ఇతి కహమతృహలః. కదవృ అనే మహక్షష఼తు షాంసమవాంచడాందాిమహ రహమవ (దేఴతల) కోమవకలు,
అభిలాశలన఼ ూమవాంచినరహడె కహమతృహలుడె.
వౄీ చినాయానాంద – ‘కహమా’ అనగహ భగఴాంతేతు కోరుకొనేరహరు. తనన఼ కోమదరహమవతు రక్షుాంచేరహడె
కహమతృహలుడె.
వౄీ వాంకరుల రహయఖ్య (?) – ధరాబదధ ములగు కోమవకలన఼ తీరుేరహడె కహమతృహలుడె.

659. కహభూ
- కహఴలళనఴతూి కయౌగవయునిరహడె.
- ూరుకహముడె. కోమవకలు లేతురహడె.

ఒాం కహభునే నమః
వౄీ భట్టుల రహయఖ్య – కహఴలళనఴతూి కయౌగవయునిరహడె కహభు. ుశెలముగహ అతూి కయౌగవయునిాంద఼న తన
భకుోలకు ఏదెైనా ఈయగలరహడె అతు వౄీ వి.వి. మహమాన఼జన్ విఴమవాంచారు.
వౄీ వాంకరుల రహయఖ్య – ూరు కహమ షిఫారహత్. కోమవకలతూి ళదధ ాంచినాంద఼న ఆయన కహభు. అరహో
షరికహమాన్.
రదయ
ే ాతివయాతాెభూ – ఇఴిదగవన ఴష఼ోఴులు తనఴదే ఎకుెఴగహ కలరహడె కహభు.
70ఴ ఱలోకము - 2 ఴ ేజీ

వౄీ విశే
ు షసషరనామ వెతో తరము - విఴరణ

కహమాః అషయ షాంతీతి కహభూ – ురువహరధములన఼ అధకాంగహ ఇచేేరహడె కహభు.

660. కహనో ః
- కమతూయ షమోాసన షిరౄుడె.
- మహరధమున (మవేరళయమున) షాలుకరో భైన బరసా కడ అాంతమగునట్ట
ో చేయురహడె.
- అతుిభడలా ఉాండు రకహవృాంచ఼రహడె.

ఒాం కహనాోయ నమః.
ఈ నామము ఇాంతకుముాంద఼ 32ఴ ఱలోకాంలో ఴచిేాంద.
32ఴ ఱలోకము. 297ఴ ఱలోకము. కహనో ః – కహమవే కహమకాత్ కహనో ః కహమః కహమరదః రభుః
70ఴ ఱలోకము. 660ఴ నామము. కహనో ః – కహమదేఴః కహమతృహలః కహభూ కహనో ః కాతాగమః
వౄీ భట్టుల రహయఖ్య – ష ఏఴ షియబేఴ కమతూయః కహనో ః. తానే షియముగహ వెౌాందరయ వెౌకుమామహయద
రౄగుణముల కహరణాంగహ కమతూయబైనరహడె కహాంతేడె. వౄీ నమాాయవిర్ తిరురైమోళి (7.17)లో ‘రుగు
ఇనిముదే’ అతు షాంబో ధాంచారు. దేఴతలు అమాతాంకోషాం క్షీరవెహగమహతుి చియౌకహరు. కహతు వౄీ నమాాయవిరు
నేరుగహ భగఴాంతేనే తారగవరేయకోమహడె. ఎాంద఼కాంట్ే ఆయనే అమాతషిరౄుడె. వౄీ కులఱేఖ్మహయవిరు
ెరుమాళ్ తిరుమోళిలో ఇలా అనాిరు – తిరుకెణు ురాంలో ఆయనన఼ దమవశాంచ఼కొనిరహరు రఴవుల ై
ఆయన వెౌాందమహయతుకూ దాష఼లఴుతారు.
వౄీ వాంకరుల రహయఖ్య – కషయ బరసాణః అాంతః అవెహాత్ ఇతి కహనో ః. ‘క’ అనగహ బరసా. షాలుకరో . అట్టఴాంట్ి బరసా
ఆయుఃకహలాాంతాంలో, మహరధాం చిఴర, 10 లక్షల కోట్ో షాంఴతసమహలలో – బరసాన఼కడ లయము చేయరహడె
కహాంతేడె.
వౄీ షతయదేరో రహళశఠ – ‘కహాంతి’ అనగహ రకహవము (కతు – దీో  కహాంతి గతిశే) అనే అరథాంలో, అతుిచోట్ో ా ఉాండు
అాంతట్ా రకహవృాంచేరహడె కహాంతేడె.

661. కాతాగమః
- వితర మాంతారలన఼ మాంతరదశ
ర ు లకు తెయౌనరహడె.
- తృహాంచమహతారగమమున఼ ఉదేవృాంచినరహడె.
- వుీతేలన఼, షాాతేలన఼ రవెహదాంచినరహడె.
- ఆయనన఼ాండు కాతయుగము ఆవిరభవిాంచిాంద.
- కదవృతు ఴధాంచి, విజయాంతో గోకులాంలో రరేవృాంచినరహడె.
70ఴ ఱలోకము - 3 ఴ ేజీ
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- రహరు కోమవన రౄతృహలలో మరల మరల భకుోలకు దరశనభుచేేరహడె.
- బౌదధ , జకైన ఆగమములన఼ బో ధాంచినరహడె (795ఴ నామమునకు, బుదాధఴతార రాంగహ రహయఖ్య)

ఒాం కాతాగమాయ నమః
ఈ నామము మకాండెమారుో ఴష఼ోాంద.
70ఴ ఱలోకము. 61ఴ నామము. కాతాగమః – కహమదేఴః కహమతృహలః కహభూ కహాంతః కాతాగమః
84ఴ ఱలోకము. 795ఴ నామము. కాతాగమః – ఇాందరకమహా మవేకమహా కాతకమహా కాతాగమః
వౄీ భట్టుల రహయఖ్య – షిచమబైన మనష఼స కయౌగవనరహమవకూ, అనగహ మాంతరదశ
ర ు లకు, మాంతరములన఼
రకట్ిాంచినరహడె కాతాగముడె. మాంతరము అనగహ భగఴాంతేతు షిరౄబే.
మాంతరవిదాయ ఴయాంజకతాిత్ కాతాగమః – అనేకబైన మాంతరవిదయలన఼ రకట్ిాంచినరహడె కాతాగముడె.
కాతః ఆగమః భేన షః కాతాగమః – మాంతరవిదయన఼ ఉదేవృాంచినరహడె.
నానామాంతరమభవాం దఴయాం ఴయాంజయతిమాతాానాాం – అనేక విధాల ైన మాంతరములన఼ రఴచిాంచినరహడె.
వౄీ కాశు దతో భరదాిజ – కాతో విరచిత ఉదవతు రహ ఆగమః తృహాంచమహతర ఱహషో మ్
ర భేన ఇతి
కాతాగమః.తృహాంచమహతారగమమున఼ ఉదేవృాంచినరహడె కాతాగముడె.
రైశురహగమములు 4 విధములు (1) రైఖ్ానషము (2) తృహాంచమహతరము (3) రతివహఠవెహరము (4) విజాాన
లయౌతము. మవేఫారతము ఱహాంతిరిములోతు నారదీయాఱహిషము మనకు తృహాంచమహతరాం గుమవాంచి లభిష఼ోని
భృట్ు భృదట్ి రవెో హఴన. వౄీమనాిమహయణుతు ర, ఴూయస అఴతారముల గుమవాంచి తృహాంచమహతారగమాంలో
ఉనిద. యజాాద఼లకు బద఼లుగహ అమహేమూమవో అరేన తృహాంచమహతరాంలో రధానవిశయాం. తృహాంచమహతరము
రకహరము భగఴాంతేడె ఐద఼ రౄతృహలలో ఉాంట్ాడె –
(1) రరౄము – రబరసాము, ురువత తో ముడె, రరహష఼దేఴుడె (ఴూయసరహష఼దేఴుడె అనగహ
రరహష఼దేఴుతు క షిరౄము). యోగులు ధాయనాంలో దమవశాంచేద రరౄము. తుమహకహర, ఆదమధాయాంత
రఴిత షచిేదానాంద రబరసాముయొకె క రౄము రరౄము.
(2) ఴూయసరౄము లేదా ఴూయవేఴతారములు – వౄీలక్షీానామహయణుల గుణగణములు రకట్ితబైన నాలుగు
ఴూయసములు
రహష఼దేఴుడె – ఆరు గుణముల మవూరుమూమవో
షాంకరషణుడె – జాాన, గుణ బల షాంన఼ిడె.
రద఼యముిడె – ఐవిరయ, వీరయ గుణషాంన఼ిడె.
అతురుద఼ధడె – వకూో, తేజో బలషాంన఼ిడె.
70ఴ ఱలోకము - 4 ఴ ేజీ
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అాంట్ే షాంకరషణ, రద఼యమి, అతురుదధ ఴూయసములు కదఴలాం మకాండేళ గుణాలు మాతరాం కయౌగవ ఉాంట్ాయతు కహద఼.
రతిఴూయసమూ రహష఼దేఴఴూయస షమానబే కహతు, ఆయా ఴూయవేలలో మకాండేళ గుణాలు రతేయకాంగహ
రకట్ితమ్తాభ.
(3) అఴతార రౄములు లేదా విభఴమూరుోలు – ఈ అఴతారములు అతురుదధ ఴూయసమున఼ాండు, లేదా
రహష఼దేఴ ఴూయసమున఼ాండు లేదా మూడె ఴూయసములన఼ాండు రభవిాంచ఼న఼.
(4) అాంతమహయభు అఴతారము – సాదయదాములో ళథతేడెైయుని అతురుద఼ధడె.
(5) అమహేఴతారము – తృహాంచమహతర విధానము రకహరము రతిలుాంబడున అమహేమూమవో వెహక్షాతే
ో విశేుఴు
అఴతారబే (కదఴలాం రతిమ కహద఼).
తృహాంచమహతారగమము రకహరము భగఴాంతేతుకూ ఆరువిధములుగహ రతిో చేయఴచ఼ేన఼.
(1) ఆతా తుక్షదము (నాయషము) – భగఴాంతేనకు షాంూరుముగహ వరణాగతి చేయుట్. అాంతా భగఴాంతేతు
అధీనాంలో ఉాందతు తెలుష఼కోఴడాం.
(2) కహరుణయము – తన అజాానమున఼, మాయౌనయమున఼ గుమకోమవగ,వ విధేయుల ైన దాష఼లగుట్.
(3) మవేవిఱహిషము – భగఴాంతేతుట్ో , అతతు రక్షణ ట్ో అచాంచలబైన విఱహిషము.
(4) గోో ాతిము – కదఴలాం వౄీమనాిమహయణుడే షాంూరు రక్షకుడతు, ఆయన తుక మనలన఼ కహచ఼నతు
నమాకము.
(5) తృహరతికలయ విఴరజన – భగఴాంతేతుకూ, ఆయన షాలుకూ కశు ాం కయౌగవాంచే న఼లన఼ చేయకుాండా ఉాండడాం.
(6) అన఼కలయ తువేయము – షకల జీఴులకు ఴితాం చేయాలని తువేయము.
వౄీ వాంకరుల రహయఖ్య – ‘ఆగమములు’ అనగహ వాతేలు, షాాతేలు. కాతాగముడె అనగహ వాతేలకు,
షాాతేలకు ఆద఼యడె. వాతి షాాతీ మబైరహజదా – అతు భగఴాంతేతు మాట్లనే వౄీ వాంకరులు ఉదాసమవాంచారు.
వౄీ విశేు షసషరనామము ఉతో రఠవకలో – రేదాః ఱహవెహోాణి విజాానబేతత్ షరిాం జనారే నాత్ – అతు ఉాంద.
వౄీ అణాుాంగహమహచారయ – దఴయరబాంధము ెమవయతిరుమోళి (2.8.5)లో ఇలా ఉనిద – ఆయన ఎనలేతు దయతో
దేఴతలకు, మానఴులకు రేదాలన఼, రేదాాంత షఽతారలన఼, ఇతివేవెహలన఼, కలుషఽతారలన఼, రహయకరణాతుి,
భూమాాంషన఼, ఇతాయద఼లన఼ రవెహదాంచాడె.
వౄీ చినాయానాంద – కాతయుగమునకు మూలము కాతాగముడె. మవేరళయాంలో అతూి లయబైతృత గహ
మరల కాతయుగాంతో షాలు ఆరాంభమ్తేాంద. (ఇాంతకు ముాంద఼ నామము ‘కహాంతః’ అనగహ బరసాకు కడా
అాంతబైనరహడె అనిఅమహథతుి గమతుాంనగున఼).
వౄీ బలదేఴ విదాయభశణ – కా-ఴిాంవెహయాాం -చాంుట్; గమ్-గతౌ - రళైుట్; కదవృ అనే మహక్షష఼తు షాంసమవాంచిన
ద చితుికాశేుడె విజయాంతో గోకులాంలోతు బాంధ఼భుతేరల మవరహరాంలోతుకూ రరేవృాంచాడె.
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వౄీ షతయదేరో రహళశఠ – కా-కరణే - చేయుట్; గమ్-గతౌ - రళైుట్; కాత ఆగమో భేన ష కాతాగమః. తన
భకుోలు తనన఼ ష఼ోతిాంచినుడె మరల మరల రహరు కోమవన రౄతృహలలో రహమవకూ దరశనభుచేేరహడె. ఇాంద఼కు
ఆయన ఉదాసమవాంచిన ఋగదిద మాంతరము (8.3.13,14)
కద఼ ష఼ోఴాంతరో యనో దేఴతాఋలః కో వితృహర ఊసతే
కదా మఘఴన్ ఇాందరష఼ఴనో ః కద఼ష఼ోఴనో ః ఆగమః
తున఼ి ఎలా ష఼ోతిాంచాయౌ? ఎలా ష఼ోతిళేో న఼ఴిలా రతయక్షమ్తాఴు.
ధరాచకీము రచభత – ఆగమములు, రేదములు ఴాంట్ి దరశనములు భగఴాంతేతుచే షియముగహ
రవెహదాంబడునవి. రహట్ిదాిమహ జాానాతుి తృ ాంద భగఴాంతేతురైు రయాణాం వెహగవాంఴచ఼ేన఼.

బలభద఼రడె, ష఼భదర, జగనాిధ఼డె. వికీడ
 య
ు ా చితరాం.

662. అతుమదేవయఴుః
- తురుభాం జాలతు, ఴమవుాం వీలుకహతు వమవరము కలరహడె.
- యుగములకు తగవన వమవరము ధమవాంచి అఴతమవాంచేరహడె.
- షాలుకూ బీజము రేయురహడె.

ఒాం అతుమదేవయఴులే నమః
ఈ నామము మకాండెమారుో ష఼ోతిాంబడునద.
19ఴ ఱలోకము. 179ఴ నామము. అతుమదేవయఴుః – అతుమదేవయఴుః వౄీమాన్ అబేయాతాా మవేదరధాక్
70ఴ ఱలోకము. 662ఴ నామము. అతుమదేవయఴుః – అతుమదేవయఴుః విశే
ు ః వీమోऽనాంతో ధనాంజయః
వౄీ కాశు దతో భరదాిజ తురిచనము – న తుమదేవృతేమ్ వకయమ్ ఴుః యషయ ఇతి అతుమదేవయఴుః. మనష఼కు,
మాట్లకు అాందతు వమవరము కలరహడె.
19ఴ ఱలోకము, 179ఴ నామము రహయఖ్ాయనములో వౄీభట్టులు మ్లషాంఴితన఼ాండు ఉదసమవాంచారు. మన వమవమహలు
ాంచభూతాలు, మసత్, అసాంకహరములతో తుమవామయాయభ. మనకు బుదధ , మనష఼, వమవరము,
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అఴయరహలు ఉాంట్ాభ. మమవ భగరహన఼తు వమవరాం దేతుతో చేయబడుాంద? ఇాంద఼కు జరహబు – భగరహన఼తు
వమవరాం భగరహన఼తు వమవరాం చేతనే చేయబడుాంద. మమదభూ కహద఼. కన఼క ఆయన వమవమహతుి రేమద దేతుతోనఽ
ఴమవుాంచలేము. అనగహ ఆయన అతుమదేవయఴుశేడె. ఆయన వమవరాం జాానషిరౄాం, ఈవిర షిరౄాం, వకూో
షిరౄాం. అతుిరకెలా రకహవృష఼ోని ఴషో ాంర లాాంట్ిద. అతుి విధాలా మధ఼రబైన తేనలాాంట్ిద. అతుిదవలా
రలుగుతేని బాంగహరాంలాాంట్ిద. లోనా బయట్ా అతుిరైులా ష఼ాందరబైన వెౌధాంలాాంట్ిద. భగరహన఼డె
షాంూరు ఈవిరషిరౄుడె. ఆయన ఏద కహరహలన఼కుాంట్ే అద అఴుతాడె. ఇలా ఎతుి విధాలుగహ
చెుుకుాంట్ృ రళిునా ఆయనన఼ ఴమవుాంచేాంద఼కు ఉమానాలు చాలఴు. ఎాంద఼కాంట్ే ఆయన
అతుమదేవయఴుశేడె.
వౄీ భట్టులు విశేుుమహణము (1.2.10-12)న఼ాండు కడా ఉదాసమవాంచారు – ఆయన మన ఇాందయ
ర ాల జాానాతుకూ
అతీతేడె. షమోితో ముడె. రమాతేాడె. షియాంభుఴు. రౄఴమహుద గుణములకు అతీతేడె. జననము,
మారుు, క్షీణత, అాంతము ఴాంట్ిరహతుకూ లోబడతు కహలాతీతేడె. అాంతట్ా ఉాండేరహడె. అతూి ఆయనలోనే
ఉాంట్ాభ.... ఴమవజతః వకయతే ఴకుోమ్ యః షదా అళో ఇతి కదఴలమ్ – ఆయన ఎలో ుుడఽ ఉాంట్ాడతు మాతరాం
చెు, ఆయనన఼ ఴమవుాంచడాం మనఴలో కహదతు చెుుకొతు ఊరుకోఴడాం తుతే మనాం చేయగయౌగవనదేభూ లేద఼.
వౄీ మహధాకాశు ఱహళో ర – అతుమదేవయమ్ రమ ష఼ఖ్మ్ (కఠోతుశతే
ో 2.2.14) – ఆయనన఼ ఎమవగవనరహరు ఆయనన఼
ఴమవుాంచడాతుకూ మాట్లు చాలఴతు షమవెట్ు టకొాంట్ారు.
వౄీ వి.వి. మహమాన఼జన్ ఉదామవాంచిన ఆయవిరుల తృహవుమహలలో ఇద చకెగహ తెలుష఼ోాంద. వౄీ తిరుమాంగకైయాయవిర్
– తిరునేడెాంట్ాాండకాం 3 – తన షాలుట్ో ఆయన కరుణ అతృహరబైనద. తుాండెగహ తూట్ితు మోష఼ోని
బేఘాలఴల నలో తు రాంగు గలరహడాయన. తేత
ర ాయుగాంలో ఆయనరాంగు ఎరుు. కాతయుగాంలో వాంఖ్ాంలాాంట్ి
తెలుు. రతియుగాంలోన఼ భకుోలు ఆయన అఴతమవాంచిన రౄాంలో ఆయనన఼ అమవేాంఴచ఼ేన఼. అాంతేకహతు
ఆయన అషలురౄాం ఏభుట్ో తెయౌయద఼. ఈ తూలబేఘఱహయముతు, ఈ అరుణనేతేరతు భకుోలు తమకు
ఇచేఴచిేనమవతిలో ఴమవువెో హరు. కహతు ఆయన నాకు రతయక్షబైన రౄతృహతుి ఎఴరౄ ఴమవుాంచలేరు.
వౄీ నమాాయవిర్ – (తిరురైమోళి 8.8.2) ఇదీ ఇదీ అతు ఴమవుాంచే గుణాం కహద఼ ఆయనద. (తిరురైమోళి 1.6.3)
ఆయనకాంట్ె ఉనితబైనద గహతు, షమబైనదగహతు ఏదీ లేద఼. (ెమవయతిరుమోళి 8.1.2) ఆయనకు తృత యౌక ఏదీ
లేద఼. (తిరురైమోళి 6.3.9) తిరువిణాుగరాంలోతు రభుఴు ‘తాన్ తృహుర్ ఇల్ అున్’. తిరురైమోళి 3.8.8లో
కడా ఇదే ఫాఴాం ఉాంద. మవేన఼ఫాఴుల ైన ఆయవిరులు తమకు కయౌగవన దఴయబైన అన఼భరహలన఼ మాట్లోో
చెులేకతృత ఴడాం ఇలా అనేక షాందమహభలలో దఴయరబాంధాలలో చఽడఴచ఼ేన఼.
తెైతోమవయోతుశతే
ో ఆనాందఴయౌో 4 – యచో రహతే తుఴరో నేో అతృహరో మనవెహ షస – ఆయనన఼ మాట్లతోన఼,
మనష఼తోన఼ తెలుష఼కొనలేము. అన఼భఴాందాిమహ మాతరబే తెయౌళకొనఴచ఼ేన఼.
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కదనోతుశతే
ో 1.5-9 – బరసాముదాిమహ రహకుె వెహధయమగుచ఼నిద. కహతు మాట్లదాిమహ బరసామున఼
ఴమవుాంచడాం వెహధయాం కహద఼. బరసాముఴలన మనకు చఽు లభిష఼ోనిద. కహతు బరసామున఼ చఽడలేము.
ఈఱహరహవెత యతుశతే
ో 4.5 – ఆతా మనష఼కాంట్ె రేగబైనద. కన఼క మనష఼కు అాందద఼. ఇాందరయాలదాిమహ
తెయౌయమహతుద. అద చయౌష఼ోాంద కహతు తువేలబైనద. అజాాన఼లకు దఽరాంగహ ఉాంట్టాంద. జాాన఼లకు
అాంద఼బాట్టలో ఉాంట్టాంద. అద లోల, బయట్ ఉాంట్టాంద.
రషో ఼త (662ఴ)నామాం విఴరణలో భగఴాంతేడె యుగహన఼వెహరాం వివిధరౄతృహలలో అఴతమవవెో హడతు విఴమవాంచారు.
యుగహన఼వెహమవ రౄతాిత్ అతుమదేవయఴుః. ఆయా యుగములకు తగవన వమవరాం ధమవాంచి అఴతమవాంచేరహడె.
కన఼క ఆయన వమవరాం ఇద అతు చెులేము. వెత మకుతు షాంసమవాంచడాతుకూ చే అభనాడె. క్షీరవెహగరమధన
షమయాంలో వౄీకరారౄాం ధమవాంచాడె. వౄీఴమహసమూమవోభై భూభుతు ఉదధ మవాంచాడె. వౄీమహముడెై మహఴణుతు
అాంతభృాందాంచాడె. మమవయు షాలులోతు అతుి రౄములు ఆయనరే. అతతు రౄాం ఇద అతు
చెుజాలము.
వౄీ షతయదేరో రహళశఠ మకాండె అమహథలు చెతృహురు – (1) వౄీసమవ విమహట్ షిరౄుడె. జననము, ఴాదాధయము,
అాంతము లేతురహడె. అాంతట్ా లోల, బయట్ రహయాంచినరహడె. అాందమవలోన఼ ఉనిరహడె. ఇదే ఆయన
అతుమదేవయ ఴుతిము (2) ఴప్-బీజ షాంతానే ఛేదనే చ – వితే
ో ట్ – అతుమదేవయబైన అనగహ తెయౌయమహతురహడె
మమవయ షాలుకూ వితో నాం రేయురహడె. అతుమదేవయఴుశేడె.

663. విశే
ు ః
అాంతట్ా రహయాంచియునిరహడె.

ఒాం విశు రే నమః.
ఈ ుణయదఴయనామము ఈ వెతో తరములో మూడెమారుో చెుబడునద.
1ఴ ఱలోకము. 2ఴ నామము. విశేుః – వివిమ్ విశే
ు ః ఴశట్ాెమో భూతభఴయభఴత్రభుః
28ఴ ఱలోకము. 259ఴ నామము. విశేుః – ఴావహఴీ ఴాశఫో విశే
ు ః ఴాశమహి ఴావత దరః
70ఴ ఱలోకము. 663ఴ నామము. విశేుః – అతుమదేవిఴుః విశే
ు ః వీమోऽనాంతో ధనాంజయః
విశే
ు షాంూజనాతుితయాం షరిాం తృహాం రణవయతి – విశేుఴనగహ షమహిాంతమహయభు. షరిరహయకుడె. విశేుఴున఼
ూజళేో షకల తృహములు నవృవెహోభ.
షివకహోా జగతో రహయేో యదాి వికీమణాతసవతః విశే
ు ః షాాతో విఱేశణః – షివకూో చేతనే రాంచమాంతా
రహయాంచియుాండెరహడె. ములోోకములు ఆకీభుాంచినరహడె.
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రేరల
ే ు  రహయతృత ితి విశే
ు ః – లోకమాంతా రహయాంచినరహడె.
యవెహాదిశు భుదాం షరిాం తషయ వకహోా మవేతానః
తవెహాత్ ష తృత ర చయతే విశే
ు ః విఱేమధ హతోః రరవ
ే నాత్
ఆ మసతూయుడె తన వకూోచేతనే ఈ జగతో ాంతా రహయపాంచియునాిడె. అతడే విశేుఴు (ఆదతయ ుమహణము).
‘విశ్’ అనే ధాతేఴునకు ‘రరేవము’అనే అరథమునిద.
రహయయ బే మోదళ తృహరథ కహాంతిరభయధకహ ళథతా
కీమణాదాిాయాంకాం తృహరథ విశే
ు మవతయభి షాంజా తః – మవేఫారతము. ఱహాంతిరిము.
అరుజనా! భూమాయకహఱహలు రహయాంచినదెై, నా రైభఴము భుకూెయౌ అధకబై ఉనిద. మకాండె అడెగులలో
భూమాయకహఱహలు ఆకీభుాంచాన఼. ఈ విధాంగహ నన఼ి విశేుఴాంట్ారు.
(డా. కోీవి తృహరథవెహరధ రచతు ‘వౄీకకైఴలయ వెహరధ’న఼ాండు) మవేనామహయణోతుశతే
ో లో బరసా ఇలా
వౄీమవేవిశేుఴున఼ ష఼ోతిాంచాడె – దేఴదేరహ! రమతతిరసవెహయతుి విఴమవాంచేరహరు తూకని మమొకరు లేరు.
తూరే షరిజుా డఴు. తూరే షరి వకూోవి. తూరే షమహిధారుడఴు. షరి షిరౄుడఴు. తూరే షమదివిరుడఴు. తూరే
షరిరఴరో కుడఴు. తూరే షదషదాతాకుడఴు. తూరే అాంతర్ బఴిర్ రహయకుడఴు. షఽక్షాతిషఽక్షాబైనరహడఴు.
మసతే
ో లతుిాంట్ిలోకీ మసత్ అభనరహడఴు. తూరే మూలవిదయఴు. తూరే విదాయధారకుడఴు. తూరే
విదాయరేద఼యడఴు. విదాయతీతేడఴు. షరికహరణ కహరకుడఴు తూరే. షరికహరణ ఴయలు షభులుకుడఴు తూరే.
అఖ్ాండానాంద఼డఴు. మవూరుుడఴు. తురతివయానాంద఼డఴు. తేమవయుడఴు. తూరే అఖిలఱహషో ర విద఼డఴు. తూరే
బరసాఴు. తూరే రుద఼రడఴు. షరిదేఴతా షిరౄము తూరే. షరి ఆగమముల వెహరము తూరే.
అమాతమయుడఴు. షరిరాంచము తూరే. మోక్షము తూరే. మోక్షవెహధనము కడా తూరే. షరితృహరణి
షిరౄడఴు. తూరే షరిరహయవి.

664. వీరః
- వీరుడె. వకూోమాంతేడె.
- భకుోల సాదయాలలోతుకూ రేగాంగహ రరేవృాంచేరహడె.
- ఆయన ఎద఼ట్ వతేరఴులు తృహమవతృత తారు.

ఒాం వీమహయ నమః
ఈ వెతో తరాంలో ‘వీరః’ నామము మకాండె లేదా మూడెమారుో ఴష఼ోాంద.
43ఴ ఱలోకము. 402ఴ నామము. వీరః – వీరః వకూోమతాాంఱేవ
ీ తఠ ధమోా ధరావిద఼తో మః
67ఴ ఱలోకము. 649ఴ నామము. వీరః – కహలనేభుతువే వీరః ఱౌమవః వూరజనేవిరః (వౄీ వాంకరుల తృహఠము రకహరము)
70ఴ ఱలోకము. 64ఴ నామము. వీరః – అతుమదేవయఴుః విశే
ు ః వీరః అనాంతో ధనాంజయః
70ఴ ఱలోకము - 9 ఴ ేజీ
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వౄీ భట్టుల రహయఖ్య – ‘అజ’ అనే ధాతేఴునకు ‘గతి క్షదణయో’ అనగహ నడుాంచ఼ట్, రయోగవాంచ఼ట్,
చొన఼ుట్ అనే అమహథలునాిభ (అవహుధాయభ 2.4.56) రకహరాం). కొతుిచోట్ో ‘అజ’ ధాతేఴునకు బద఼లు ‘వీ’
ధాతేఴున఼ రహడఴచ఼ేన఼. తన భకుోల వతేరఴులన఼ నావనాం చేయడాతుకూ భగఴాంతేడె తన వీరతిమున఼
రయోగవవెో హడె. రక్షాాం అతిభయ చలన ఴేతేతాిత్ వీరః. అతు వౄీ భట్టులు అనాిరు. అనగహ భగఴాంతేడె తన
భకుోలన఼ రక్షుాంచడాతుకూ రహమవ వతేరఴులన఼ భీతాఴసృలన఼ చేవెో హడె. ఇకెడ కడా భగఴాంతేతు భకో రహతసలయాం
చెుబడుాంద.
వౄీ కాశు దతో భరదాిజ –వీరయతే ఇతి వీరః. మవు దమనాయ వికీమతే. వీరవెహయ వెహధ఼ ద఼ఃఖ్వే. షజజ న఼లన఼
బాధాంచేరహమవతు తన చకహీయుధాంతో నవృాంజదవెో హడె. అజతి క్షుతి ఴినళో తి వీరః.
ఆజాా రతీక్ష కదనైఴ గదా చకీదిభేన తే
ేరమత
వ న
ే ఴినవెహోావు వెహధ఼ షతో మ కహమవణః
తన ఆజా కోషాం ఎద఼రు చఽళే చకహీద ఆయుధములు రయోగవాంచి వెహధ఼ఴులన఼ ఴిాంళాంచేరహమవతు
షాంసమవాంచేరహడె.
వౄీ వాంకరుల రహయఖ్య – వీ గత రహయో ఴరజన కహాంతయషన ఖ్ాదనేశే. ‘వీ’ అనే ధాతేఴునకు గతి (గమనము),
రహయాంచ఼ట్, జననము, కహాంతి, తృహరదరర లుట్, భుజాంచ఼ట్ అనే అమహథలునాిభ. ఇలాాంట్ి గుణములు
ఉనిాంద఼న (గతాయదమతాిత్) ఆయన వీరుడయాయడె. ఆయన ఎాంతో రేగాంగహ భకుోల సాదయాలలో
రరేవృవెహోడె. ఎాంతో రేగాంగహ భకుోల వతేరఴులన఼ నావనాం చేవెో హడె. ఈ గుణాన఼భాం వౄీనరళాంవేఴతామహతుి
షామవళేో అరథమఴుతేాంద. అాంతే కహకుాండా ఆయన అాంతట్ా రహయోచెాందయుని తేజోమయుడె.
రళయకహలాంలో జగతే
ో నాంతట్ితూ భుజవెహోడె.
అమరకోవాంలో చెుబడున అమహథలు – విరుదాధన్ మహతి సతుో ఇతి వీరః. వతేరఴులన఼ నావనాం చేయురహడె
వీరుడె. విదివహున్ ఈరయతి ఇతి వీరః. వతేరఴులు భీతేల ై తమ రన఼ి చఽషో ఽ తృహమవతృత భేలా చేళేరహడె
వీరుడె.
ధరాచకీము రచభత – బాసయవతేరఴులకాంట్ె అాంతఃవతేరఴులన఼ జభాంచడాతుకూ ఎకుెఴ బలాం (వీరతిాం)
కహరహయౌ. వీరుడెైన భగఴాంతేతు ధాయతుాంచి కహమ, కోీధ, లోభ, మోస, భయాద఼లన఼ జభాంచఴచ఼ేన఼.

665. అననో ః
- అాంతము లేతురహడె.
- దేవ కహలాద఼లచేత, మమవ దేతుచేతన఼ మవచిమన఼ిడె కహతురహడె.
70ఴ ఱలోకము - 10 ఴ ేజీ

వౄీ విశే
ు షసషరనామ వెతో తరము - విఴరణ

- ఎఴమవకీ అాంతే తెయౌయతు గుణషాంన఼ిడె.
- మవవుదధ బైన మనష఼ లేతురహమవకూ అాందమహతురహడె.

ఒాం అనాంతాయ నమః
70ఴ ఱలోకము. 665ఴ నామము. అనాంతః – అతుమదేవయఴుః విశే
ు ః వీరః అనాంతో ధనాంజయః
95ఴ ఱలోకము. 889ఴ నామము. అనాంతః (వౄీ వాంకరుల రహయఖ్య రకహరము) – అనాంతః సృతభుక్ ఫోకహో ష఼ఖ్దర
నైకదర ऽగీజః

వౄీ రైశుఴులు తురాంతరాం షామవాంచే మూడె నామములలో – అచ఼యత, అనాంత, గోవిాంద నామములలో – ఇద
కట్ి. ఈ 665ఴ నామమున఼ాండు 683ఴ నామముఴరకు భగఴాంతేతు అనాంత విభూతేలన఼ తెయౌే
నామములుగహ వౄీ భట్టులు రహయఖ్ాయతుాంచారు. ఆ నామములు –
అనాంతః, ధనాంజయః, బరసాణయః, బరసాకాత్ బరవేా, బరవేా, బరసావిఴరధనః, బరసావిత్, బారసాణః, బరఴాీ ,
బరసాజా ః, బారసాణయ
ర ః, మవేకీమః, మవేకమహా, మవేతేజః, మసో రగః, మవేకీతేః, మవేయజాి,
మవేయజా ః, మవేసవిః.
వౄీ భట్టుల రహయఖ్య – న అషయ దేవ కహల ఴష఼ోతః అఴధయః షతుో ఇతి అనాంతః. దేవము, కహలము, ఴష఼ోఴు
ఴాంట్ి అఴధ఼లు లేతురహడె అనాంతేడె.
దేవతః కహలతోరహ గుణతో ఴష఼ోతోऽరహ

అఴధరయషయ నాళో తి వెత ऽనాంతః షసముదాసాతః
సనో తే కథభవహయభు దరహయవేయతా విభూతయః
తృహరధానయతః కురుఱేీశఠః నానయాంతో విషో రషయ బే – గవత 10.19
ఒ అరుజనా! నా దఴయ విభూతేల విషో ాతికూ అాంతబే లేద఼. రహట్ిలో రధానబైనరహట్ితు కొతుిాంట్ితు మాతరబే
తూకు తెలుుచ఼నాిన఼.
వౄీ భట్టులు వుీతేలన఼ాండు కడా ఉదాసమవాంచారు. ఇఴతూి బరసాము అనాంతమతు తెలుుచ఼నివి –
షతయమ్ జాానమ్ అనాంతమ్ బరసా – తెైతోమవయ. ఆనాంద 1
అథెై తళెయై ఴ అాంతో నాళో తత్ బరవేా – తెైతోమవయ. యజుర్ 7.3.4
వౄీ వాంకరులు ‘అనాంత’ నామమునకు చెున మమొక కహరణము – రహయో తాిత్, తుతయతాిత్, షమహితాతాిత్,
దేవతః, కహలతః, ఴష఼ోతవే అమవచిమనిః అనాంతః. దేవము చేతన఼, కహలము చేతన఼, ఴష఼ోఴుచేతన఼,
మవచిమన఼ిడె కహతురహడె అనాంతేడె. ఇకెడ ఉనిాంతలో అకెడ లేడనలేము. ఇుుడెాంట్ే అుుడె
70ఴ ఱలోకము - 11 ఴ ేజీ
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లేడనలేము. ఈ గుణాలునాిభ గన఼క ఆ గుణాలు లేఴనలేము. ఇాంద఼లో ఉనాిడె గన఼క అాంద఼లో
లేడనలేము. కన఼క భగరహన఼డె అనాంతేడె. వౄీ వాంకరులు విశేుుమహణము (2.5.24) న఼ాండు కడా
ఉదాసమవాంచారు –
గాంధమహిసరషః ళదధ ాః కూనిమోరగ చారణాః
నాऽనో మ్ గుణానామ్ గచమతుో తేన అనాంతః అయాం అఴయయః
గాంధరుిలు, అసరషలు, ళదధ ఼లు, కూనిరులు, నాగులు, చారణులు ఎఴమకైనా ఆయన గుణముల అాంతమున఼
చఽడలేద఼. కన఼క అఴయయుడెైన భగఴాంతేడె అనాంతేడె.
వౄీ నమాాయవిర్. తిరురైమోళి 1.3.5 – భగఴాంతేతు కయవయణగుణములకు అాంతము లేద఼. ఆయనే అతుిాంట్ికీ
మూలము. ఆయనకు అాంతము లేద఼.
తిరురైమోళి 1.1.4 – మనమాంతాఆయనే. అతడె ఇతడె అతు, ఆబ ఈబ అతూ, అద ఇద అతూ మనాం
రేరురేరుగహ తలచేఴతూి భగఴాంతేడె, మమవయు భగఴాంతేడె మాతరబే. మాంచి చెడె ఴష఼ోఴులు, అకెడు
ఇకెడు ఴష఼ోఴులు, ఴచేేవి తృత భేవి అతూి ఆయనే. ఇఴతూి ఆయన దఴయరైభఴాంలో ఫాగహలే.
మమవకొతుి ఉదాసరణలు –
భగఴాంతేడె భూత భఴయ భఴనాిధ఼డె. అతుిాంట్ికాంట్ే ఆద఼యడె. ఇుుడెనాిడె. ఎుట్ికకైనా ఉాంట్ాడె.
తుతయ తుతోయ తుతాయనామ్ – కఠోతుశతే
ో 2.2.13
ఏకో దేఴః షరిభూతేశే గూఢః షరిరహయ చ భగరహన్ – ఱేితావిమోతుశతే
ో 3.11
నైఴ ళో ర న ుమాన్ ఏశ – ఱేితావిమోతుశతే
ో 5.10
వౄీ బలదేఴ విదాయభూశణ – అవివుదధ మనవెహమ్ అతుకట్తాిత్ అనాంతః. వుదధ బైన మనష఼స లేతురహమవకూ
అాందతురహడె అనాంతేడె.

666. ధనాంజయః
- అతుి ధనములకాంట్ె అధకబైన ెతుిధ.
- దగవిజయము కహవిాంచి విఱేశధనమున఼ అమవజాంచిన అరుజన఼డె.

ఒాం ధనాంజయాయ నమః
ఆయనన఼ భుాంచిన ధనము లేద఼. భకుోలు మణిమాణికహయలన఼ చినిచఽు చఽళ వౄీతురహష఼తు
కోరుకుాంట్ారు. వౄీ భట్టుల రహయఖ్యన఼ తురుకూోలో ఇలా చెతృహురు –
ేరతృత సతృహరజన లోఫాద యోగయతాిధకయతషో తః
మణి మ్కూోక రతాితు ఴేమ రౄతృహయదకాం ధనమ్
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వౄీ విశే
ు షసషరనామ వెతో తరము - విఴరణ

యోऽధః కమోతి షతతాం ధనాంజయ ఇతీమవతః
ధనారజన, లోభము మానఴులకు షసజము. కహతు ఆయనన఼గుమవాంచి తెలుష఼కొనిరహరు మణిమాణికహయలన఼,
రతాిలన఼, బాంగహమహతుి, ధనాతుి తకుెఴ చేవెో హరు. కదఴలాం భగఴాంతేతు కోరుకుాంట్ారు.
వెహిభుదేవృకన్ రైమహగయాంచకాంలో ఇలా ఉాంద – ధనాంజయ విఴరధనమ్ ధనముదఽఢ గోఴరధనమ్ ష఼వెహధనమ్
అబాధనమ్ ష఼మనవెహమ్ షమామహధనమ్. గోఴరధనగవమవతు ష఼నాయాషాంగహ ఎతిో నద, అరుజన఼తుకూ మసతిము
కయౌగవాంచినద, ఎనిట్ికూ తరగతుద, వుదాధతేాలకు షదా షాంూమహునాందాతుి కయౌగవాంచేద, ఇశు కహమాయలన఼
అన఼గీఴిాంచేద, అదే తుజబైన ధనము.
వౄీ నమాాయవిర్. తిరురైమోళి 10.7.2 – ఆయనే నాకు తేన, తృహలు, చకకెర, అమాతము, అాంతాన఼.
అరుజన఼తు మమొకేరు ధనాంజయుడె. ధరామహజుయొకె మహజషఽయయాగాం కొరకు ెకుె మహజులన఼ జభాంచి
బో ల డె ధనాతుి తెచిేనాంద఼కు ఈ ేరుఴచిేాంద. కన఼క భగరహన఼తు అరుజన విభూతి ధనాంజయుడతు
వౄీ వాంకరులు రహయఖ్ాయతుాంచారు.
ఴాలు నాాం రహష఼దేరోऽళా తృహాండరహనాాం ధనాంజయః
ముతూనామయసాం రహయషః కవీనామువనాకవిః – గవత 10.37
ఴాలుఴాంవజులలో రహష఼దేఴుడన఼ నేన఼. తృహాండఴులలో ధనాంజయుడన఼ నేన఼. అనగహ తూరే నేన఼. మున఼లలో
రేదరహయష఼డన఼ నేన఼. కఴులలో వుకహీచారుయడన఼ నేన఼.
భగఴాంతేతు నామములన఼ ెకుెరు భకుోలు, రహయఖ్ాయతలు తమ తమ దాలు రకహరము అన఼భవిాంచి
ఆనాందాంచారు. గౌడీయ రైశుఴ షాంరదాయాతుకూ చెాందన వౄీ బలదేఴ విదాయభుశణ ఈ నామములన఼ అధకాంగహ
వౄీకాశు చమవతర ఆధారాంగహ రహయఖ్ాయతుాంచారు. ఈ ‘ధనాంజయ’ నామమునకు ఆయన చెున రహయఖ్య – కాంష
షాందర ధనాతు జయతి, జతాయ ఉగీళన
ే ాయ దదాతి ఇతి ధనాంజయః. కాంష఼తు ఴధాంచి, అతతు ధనాతుి
జభాంచి ఉగీళేన఼తుకూ ఇచిేనరహడె ధనాంజయుడె.
వౄీ షతయదేరో రహళశఠ – షకల జగతే
ో అాంతా ఆయనదే. ఆయన అధీనాంలోనే ఉనిద. కన఼క షాంద అాంతా
ఆయనదే. అాంద఼ఴలన వౄీసమవభే ధనాంజయుడె.
(1) వౄీ నరళాంసన్ కాశు మాచామవ ఆాంగో రచనకు ఇద తెలుగు అన఼రహదము.
(2) భగఴదీీ త ఱలోకముల తాతురయము గవతాెరస్, గోరఖ్ూర్ రచ఼రణన఼ాండు.
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