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"కహలాతుి" బో ధరిచే ఇ యోగ
విశేశం గురించి
నేను ఏకహకినై ఎంత సేతు
లుఴగలను
ఄయనా నా అకరోశహతుి వినేదెఴవరు?
ననుి "కహలం" యొక్క బందీగహ
చూషుునివహరికి
నేను కహలం గురించి ఏదో
చెపబో తునాినతు
వహరికి ఄరథం ఄఴుతుందా?
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ప఼ఠిక
శ్రోమదభగఴదీీ తను తురంతరం ఄధయయనం చేషు ుని విదావంషులక్ు
ఄది బరసమవిదయ ఄతూ, యోగవిదాయ శహషు మ
ర తూ తెలుషుుంది . ఆందులో ురహతన
యోగ సహధనాలు ఴరిణంచబడ్ాాయ. వహటితు ఄభ్యససేు అ రచండ తేజోమయ
కహలషవరూుడ్ెైన అ శ్రో క్ృశణ భ్గవహనుతు సహక్షాతకరింజేషుకరఴచుు.
ూరవం ఎందరో తృహరతః షమరణీయుల ైన మహాఴయక్ుులు ఇ మహా
గోంథం మీద ఎనని వహయఖ్ాయనాలు చేసహరు. ఄయనా శ్రో మదభగఴదీీ త మీద
యోగరమయన వహయఖ్ాయనం విదవత్ రంచంలో క్తుంచడంలేదతు
చెపటాతుకి నేను సహసషం చేషు ునాిను. ఒకే ఒక్ యోగరమయన
వహయఖ్ాయనం, ఴంద షంఴతసరహల ూరవం, కియ
ో ాయోగ మహాగురువైన శ్రో
శహయమాచరణ లాహిరీ మహావయుల దావరహ తమ అంతరంగిక్ శిశుయల కొరక్ు,
చేయబడ్ంది. వహరు అ వహయఖ్ాయనంలో తమ శిశుయల హితంకరరి గీతలో ఴరణ నం
చేయబడా యోగరమయన రససహయలను బహిరీతం చేసహరు.
దేవ కహల రిసథ త
 ుల బటటీ నాక్ు శ్రో మదభగఴదీీ తై ఒక్
షమయానుసహర యోగరమయన వహయఖ్ాయనం ఄటు సహమానయ
మానఴులక్ు ఆటు యోగ విశేశజ్ఞులక్ు తుకి ఴచేులా చేయఴలస ఴుందతు
ఄతుంచింది.
శ్రో హిమమత్ బసదూర్ వరమ, శ్రోమతి జఞుతూదేవిల క్తుశీ
ుతురడ్నయన నేను - శైలేందర వరమ నామధేయుడను- ఒక్ యోగితు,
ఄంతేకహక్ చాలాకహలం తరువహత రంచాతుకి గీతలో ఴరిణంచిన
యోగమారహీతుి ఈదేశించిన మహాగురువైన "బాబాజీ మహారహజ్, ఄతతు
శిశుయడు శ్రో శహయమాచరణ్ లాహిరీ మహావయులు, ఄతతు ుతురడూ,
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శిశుయడ్ెైన శ్రో తీనకకడ్ీ లాహిరీ మహావయులు వహరి ుతురడ్ెైన శ్రో షతయచరణ
లాహిరీ మహావయులక్ు నేను శిశుయడ్తు"
నేను ఇ వహయఖ్ాయనంలో చెపనదంతా నాక్ు ఇ గురు రంర
దావరహ తృహరు మయన జఞునం ఆంకహ అ ురహతన యోగహవిదయను
ఄభ్యసంచడంఴలల క్యౌగిన రిణామాలే. ననుి ఄనేక్ వేళలోల రశిించి ఇ
వహయఖ్ాయనంలో నేను చెపన ఄధిక్తర ఄంశహలను నా నుండ్ రహబటిీన నా
ఄందరి శిశుయలక్ూ నేను ధనయవహదాలు తెయౌయజేషుక్ుంటునాిను.
-:శైలేందర వరమ:-
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ఫరహమ విషే
ు శృవ
తృరచీన ఋషేలు సిషి భూడె సితేలనా అవగహన చేసఽకుతు
వటితు భనకు ద్ేవత్య యౄేంలో రిచమేం చేశెయు. ఫరహమ - సిషితు
తమాయు చేసేవడె, విషే
ు వు - సిషితు తులఫెటటివడె (ధయయణ చేసేవడె),
శృవుడె - సిషితు సేంహరిేంచేవడె. ఈ భూడె చిశేాల గురిేంచి ఆధఽతుక
దిషిత్ో ద్గయఘేంగ ఆలోచిసేే భనకు ఒక విషమేం అవగతభవుతేేంద్ి.
సిషికి రభుఖ ఆధయయేం ద్యయధ ేం. భనకు కతుపేంచేదేంత్య ఈ ద్యయధ ేం
విభినా యౄతృల . ఈ విరట విశేేంలో ఆ ద్యయి మే సా
ి ల-సాక్ష్మ యౄతృలలో
తన సేంూయు అతృయతత్ో (విరటతేేంత్ో) విరజభానభయ వుేంద్ి. ఫరహమ
అనా ద్యతుకి త్యతపయయేం రిమితేంల తు అతృయత (అరిమితభయన
విరటేం) అతు. అద్ి సిషికి ఆధయయభయన ద్యయధ ేం యొకక విరట
సేయౄతృతుకి రతీక. ఇేంకొకలా చెతృపలేంటట చెైతనయవేంతభయన ద్యయి ేం
యొకక భూలభయన చేతననఽ ఋషేలు ఫరహమ అనా దేంత్ో విబూషతేం
చేశెయు.
విషే
ు బగవనఽడె సిషితు తులఫెటటివడె. సిషి ధయయణ చెమయడేంత్ో
ఫాటృ ద్యతుతు తృయౌసఽేనావడా అతన్వ అతు భనేం శశెేాలలో
చదఽవుకున్యాేం. ఇద్ి ఆలోచిేంచగ భనకు త్ెయౌసేద్ి ఏమిటేంటట ద్యరితుా
తులఫెటటి తతే వేం శూనయేం (void) అేంటట ఖాళీ శెిన్యతుకి వుేంద్ి అతు.
అేంతవయక ఎేందఽకు ద్యయధ ేం యొకక అతి చినా యౄభయన
యభాణువుతు కడయ అధయమనేం చేసేే భనకు త్ెయౌసేద్ి ఏమిటేంటట
యభాణువు యొకక కేేందరేం ద్యతు చఽటృ
ి తిరిగే విదఽయతకణయల భధయ కడయ
శూనయమే విరజభానభయ వుేంద్ి. ఋషేలు శూనయతకే ద్యరితుా ధరిేంచే

8

శెభయియేం (శకిే) వుేందతు త్ెలుసఽకున్యాయు. వయు ఆ చెైతనయ బరితభయన
శూనయత్య చేతనకే విషే
ు అతు న్యభకయణేం చేశెయు.
ద్యరితుా భనేం ఖేండీకరిసే ా (తేనకలు చేసే ా) తృొ త్ే భనేం
యభాణువుతు చేయత్యేం, ద్యతుతూ తేనకలు చేసేే భనకు అనఽబవభయయయద్ి
సేచఛభయన శకిే (energy). ఈ శకిేతు విశలేససే ా ఈ శకిే భూలాతూా
వెదఽకుతూ భనేం ఆ భూలేం వయక చేరిత్ే భనకు అయి ేం అయయయద్ి
ఏమిటేంటట ఈ శకిే, శుదధ భయన తలు (thought, ఆలోచన, విచయయేం,
చినమమతేేం) నఽేండి ఉదభవేం అయేందతు. ఆ శుదధ విచయరతుా భనేం
ద్యయధు చేతన అతు చెపవచఽు. అద్ి చెైతనయబరితభయన శూనయేం నఽేండి
ఉతపనాభయేంద్ి. ఈ శుదధ విచయయమే ద్యయధేం భరిము చెైతనయ
బరితభయన శూనయతల భధయ సేంఫేంధయతుా ఏయపయుసఽేేంద్ి.
ఈ రేండిటికన్యా పైన వునా తతే వేం ఏద్ెైత్ే వుేంద్ో , అద్ి
ద్యయిేంలోనా వయపేంచి వుేంద్ి అలాగే ఆ శూనయేంలోనా వయపేంచి వుేంద్ి.
అద్ే ద్యయధ ేం భరిము శూనయతల సేంశేరతుకి కడయ కయణేం. అద్ి
అతుాటికన్యా పైన వున్యా అతుా సభమాలలోనా భనత్ోన్వ వుేంట ేంద్ి.
అద్ి సియేంగ వున్యా భనకు కదఽలుతేనాటి (నడెసఽేనాటి ) అతుపసే ఽేంద్ి.
అద్ి భన చేతన్య శెియలో వునా భేదేం వలే భనకు వవయు వవయు యౄతృలలో
కతుపసే ఽేంద్ి. ఈ తతే వమే సభమేం ల క "కలేం", ద్గతుకే ఋషేలు శృవ అతు
న్యభకయణేం చేశెయు. సభమేం ఎలాేంటి తతే వేం అేంటట ద్యతుతు భనేం
తుయేంతయేం అనఽబవిసా
ే న్వ వున్యా అద్ి అతుా అనఽబవలకన్యా పైన్వ
ఉనాటి తుపసే ఽేంద్ి. ద్యయధేం యొకక సభమేం తుశృుతేంగ చెపగలేం,
ద్యరితుా ధరిసే ఽనా శూనయేం యొకక సభమాతుా ఋషేలు అయి ేం
చేసఽకున్యాయు. అయత్ే సభమేం యొకక సభమేం ఆ సభమేం తప
ఇేంకవేయు అయిేం చేసఽకోగలయు?
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ఈ సిషిల నుపడా, ఈ అేంతరిక్ష్ేం కడయ ల నపడా, అసలు సతే
ే అసతే
ే లు ల నుపడె భరి ఆ సభమేంలో ఏభుేండేదతు భనేం ఆలోచిసా
ే
వుేంటాేం. ఆ సభమేంలో ఉనాదేంత్య సభమ గయభేంలోన్వ వుేండేద్ి, భరి
అద్ి సభమ గయభేంలోకి ఎకకడతుేంచి వచిుేంద్ి అనాద్ి సభమేం తప
ఇేంకవేయు చెపగలయు. ఈ విషమేం కొద్ిిగన్ెైన్య యోగభాయసేం చేసనవరికీ,
తభ స఼ేమ చేతనతు జాగితేం చేమడేంలో సపయ్కితేలయన వరికే
ఫో ధడెతేేంద్ి. ఫహృశః అేందఽవలే ఋషేలు శృవుడితు అయధ న్యరీశేయుడిగ
చితీరకరిేంచి ఉేండవచఽు. ద్గతువలే అతుపేంచేద్ి ఏమిటేంటట సభమమే
సభమాతుకి గయభధయయణ చేస సభమాన్వా తృొ ేంద్ి అద్ే ఈ సిషి యౄేంలో
జతుమేంచిేంద్ి. సిషి కి కలేం తీరినుపడె భనకు శలషేంగ మిగిల ద్గ కలమే.
-: సతయమ్ శృవమ్ సఽేందయమ్:-
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అథ ధయయనేం
శేంత్యకయేం బుజగ శమనేం దమన్యబేం సఽరేశేం
విశేధయయేం గగనసదిశేం మేఘవయు ేం శుభాేంగేం
లక్ష్ీమకేంతేం కభలనమనేం యోగిహిద్యధయనగభయేం
వేంద్ే విషే
ు ేం బవబమహయేం సయేలోకైకన్యథేం
అయి ేం: శహంత షవరూుడూ, షరపం ై తుదురించే వహడూ, దమమును నాభి
యందు క్లవహడూ, దేఴతలకే దేఴుడూ, విశహవతుకే అధారభ్ూతుడూ,
అకహవమంతటి వహడూ, మేఘం ఴంటి ఴరణ ం క్లవహడూ, శుభాంగుడూ,
యోగులక్ు ధాయనం దావరహ రతయక్షమయయయవహడూ, షమషు లోకహలక్ూ
నాథుడూ, షంసహరంలో ఴుని షమషు భ్యాలనుండ్ీ ముకిుతు
ఆయయగలవహడూ, లక్షీమ తి, క్మల నయనుడూ ఄయన విశు
ణ మూరిుకి
నమషకరిషు ునాిను.
మేం ఫరశేమ వయుణేందరయుదరభయుతః సఽేవేంతిసే వెైరేేద్ెైః
శెనీ దకీమోతుషద్ెైరీ మేంతి మేం శెభగః
ధయయన్యవసి తగత్ేన్ భనశె శయేంతి మేం యోగిన్ో
మశయేంతేం న విదఽః సఽరసఽయగణయ ద్ేవమ తసైమ నభః
అయి ేం: బరసమ, ఴరుణుడు, రుదర, మరుతులు దేతునైతే స్ు ో తారల దావరహ
షుుతిసహురో, ఄంగ ద క్ోమాలతో ఋశులు దేతునైతే ఈతుశదుల దావరహ
వేదాల దావరహ గహనం చేసహరో, ధాయనంలో సథతుల ైనవహరి మనషుస దేతులో
ఏక్మయందో , ఄటుఴంటి దేతుతు యోగి రతయక్షంగహ చూషుునాిడ్ో , దేతు
ఄంతం షురహషురులక్ు క్ూడ్ా ఄంతు బటీ దో , ఄటిీ దెైవహతుకి నేను
నమషకరిషు ునాిను.
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ఒం నమో బగవణూ లసఽథూలమః
జై గుయుథూవ్
వౄీ భదభగవథగీ త
ఄథః రథమోదయయమః - ఄయుునవివదయోగః
ధితరష్ట్ర ఈలచ
ధయమక్షేణరూ కుయుక్షేణరూ
సభలేణయ ముముతసవః
భాభకః పణడ లళ్చైవ
కూభకుయవత సంజమ (1)
ఄనఽలదభు: ధఽతరసవేరుడె ఇఱా అధనాడె, " ఒ శంజమా యతర
క్షేతభ
ర యన ఔుయుక్షేతభ
ర ుఱో ముదధ ం ఙేమాయౌ అనా ఉణనషషంణో ఔడిన
ధన ుతేరఱ తృసండె ుతేరఱ ఏత ఙేయసయు"
సంజమ ఈలచ
దివ్ాతే పండలనీకం వయయఢం దఽరయయధనసత థయ
అఙయయయభుసంగభయ రజా వచనభఫరవీత్ (2)
ళ్చయణయం పండెుణయరణయం అఙయయయ భహతం చభూమ్
వయయడయం దఽరదుణూరణ తవవృఴయయణ దగభణయ (3)
ఄనఽలదభు: ధఽతరసవేరుతుణో శంజముడె ఇఱా అధనాడె, "తృసండళుఱ
వైనయ ళయయష యచన రియౕయౌంచిన తయులసత, రసజైన దరయయధనడె
థరర ణనఙనయుయతు శతొనహంచి ఇఱా అధనాడె, " ఒ ఆఙనరసయ! తూ యవేయడ఼ ,
దరద ుతేరడ఼, యలేఔళంతేడ఼ అయన ధరవర దరభుయతు ఙేత ళయయష
యచన ఙేమఫడిన తృసండళుఱ గొప వైధనయతుాచ఼డె".
ఄతర వూర భశేవవవె భీభాయుున సభాముది
ముముదయధో విరటశ్ై దఽరదశ్ై భవేయథః (4)
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ఄనఽలదభు: ఈ తృసండళ వైనయంఱో భయౘయోధఱు, గొప యఱుకసండెర,
తైభాయుునఱణో శరితఖు యయుఱు ఔఱయు. ఇంకస ముముదననడె
(యసతయకి), యరసటుడె, భయౘయది అయన దరదరసజు ఔఱయు.
దఽరష్ట్కేతేవయైకూణయనః కవౄరజసై వీయయలన్
ుయుజితేున్తత భోజసై వైఫయసై నయుంగవః (5)
ఄనఽలదభు: దరవర కేతేడె, ఙేకిణననడె, ఫఱళంతేడయన కసయౕరసజు,
ుయుజితేడె, ఔుంతిభోజుడె, భయౘళయకిి అయన వైఫుయడె
ముదయభనఽయసై వికీంత ఈతత భ్జాసై వీయయలన్
వెౌభాథరర థరరథూమాశ్ై సయవ ఏవ భవేయతయః (6)
ఄనఽలదభు: యయయళంతేడయన ముదనభనయడె, ళౌయుయడయన
ఉతి భ్జుడె, శబథనర ుతేరడయన అతేభనయడె, థరరథి అయదఖుయు
ుతేరఱు, యయందయౄ భయౘయథఱే.
ఄవెమకం తే వివృవ్ ఏ ణయన్తనఫో ధ థివజోతత భ
ధయమక భభ వైనయసయ సంజాాయథ ం ణయన్ ఫరవీభు ణూ (7)
ఄనఽలదభు: ఒ ఫరరషమణోతి భా! దమఙేవహ భన వైనయంఱో ఉనా యోధఱ
ఖురించి ఔడన ణెఱుశకో. తూ జఞాధనయథభయ తూఔు లసరి ఖురించి
ణెఱుుతేధనాన.
బలన్ భీష్టమసై కయణ శ్ై కిశ్ై సభుతంజమః
ఄశ్వణయథభా వికయణ శ్ై వెౌభదతత సత తుైవ చ (8)
ఄధేయ చ ఫహవః వూర భదరేథ తయకత జీవిణయః
ధయధయ శ్సత ర రహయణయః సరేవ ముదధ విళయదః (9)
ఄనఽలదభు: తభయున, భయౘ తైవేమడె, ఔయుుడె, శభయ యజముడయన
ఔఽతృసఙనయుయడె, అఴఴణనథభ, యఔయుుడ఼, యో భదతే
ి తు ుతేరడయన
బూరిఴళ
ర ుడ఼ ఇంకస ధన కొయఔు తభ తృసరణనఱరిపంచఖఱ ఎందరో యోధఱు
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ళుధనాయు. యయందయౄ యయధ అశి ర ఴయసిుఱు ఔఱలసయున఼, ముదధ ళసశి ర
తుుణుఱ ఔడన.
ఄరయత ం తదవెమకం ఫలం భీవమభియక్షుతం
రయత ం తవదమేణూవం ఫలం భీభాభియక్షుతం (10)
ఄనఽలదభు: తైవమ నహణనభషుతుఙేత యక్షింఫడెతేనా భన వైనయం
అశంయయుభుగస ళుంథి, అయణే తైభుతుఙే యక్షింఫడెతేనా లసరి వైనయం
శంయయుభయనథి.
అమధేష్టే చ సరేవష్టే మతయభాగభవవథణయః
భీష్టమమేలభియక్షంతే బవంతః సయవ ఏవ శి (11)
ఄనఽలదభు: అందళఱల తొయందయౄ తొ ళయయష యసథధనఱఱో ళుండి తైవమ
నహణనభషుఱన అతుా యదనఱుగస కసతృసడెత ళుండండి.
తసయ సంజనమన్ హయషం కుయువిదధ ః నణయభహః
వంహధయదం వినథర య ఙుైైహ్ శ్ంఖం దదరమ రణయలన్ (12)
ఄనఽలదభు: అుపడె రసఔరభళంతేడ఼, ఔుయు ళఽదధడ఼ అయన
తైవమనహణనభషుడె కౌయలసదఱఔు ఉణనషషం ఔయౌగించటఔు తఖగ యగస
వహంషధనదం ఙేవహ తన ఴంకాతుా యరింఙనడె.
తతః శ్ంఖాసై భేయయశ్ై ణలనకగయభుఖాః
సహవైలబయ హనయంత స శ్ఫద సత ఽభులో బవత్ (13)
ఄనఽలదభు: ఆ తయులసత ఴంకాఱు, ఫరజఞఱు, తనపటఱు, గయభుక
లసథనయఱు ఔక యసరిగస మ్రోగిం ఫడనాయ. ఆ ఴభ్రాఱు బమాతుా
ఔయౌగింఙనయ.
తతః ళవవణుైయహయైయుయకేత భహత సయందధే వథణర
భాధవః పండవళ్చైవ థిలయయ శ్ంఖౌ రదధమతే: (14)
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ఄనఽలదభు: ఆ లంటధే ళవఴణనళసఴఱణో యతుిన యథభుఱో ళునా
భాధళుడ఼, అయుునడ఼ ఔడన తభ తభ థిళయ ఴంకాఱన యరింఙనయు.
పంచజనయం హిఴ఼కేళో థూవదతత ం ధనంజమః
పౌండరం దదరమ భవే శ్ంఖం భీభకరమ వికోదయః (15)
ఄనఽలదభు: యౕర ఔఽవే
ు డె తృసంచజనయభున఼, అయుునడె థేళదతి భున఼
యరింఙనయు. అరియయ బమంఔయుడయన తైభవేనడె(ళఽకోదయుడె)
తృ ండరభు అధే భయౘ ఴంకాతుా యరింఙనడె.
ఄనంత విజమం రజా కుంత ుణరర ముదిఴ్ య
 ః
నకులః సహథూవశ్ై సఽఘోష్ట భణిుష్టకౌ (16)
అనలసదభు: ఔుంతీ ుతేరడ఼, రసజు అయన ధయమరసజు అనంత
యజమభధే ఴంకాతూా, నఔుఱ శషథేళుఱు శఘోవ, భణిువపఔభుఱధే
ఴంకాయ్ా యరింఙనయు.
కశ్యశ్ై యమేవవసః వృఖండీచ భవేయథః
ధిష్ట్దఽయమోన విరటశ్ై వెతయకూళైరజితః (17)
దఽరథర థరరథూమాశ్ై సయవశ్ః ితగవణూ
వెౌబదరశ్ై భవేఫాహ ః శ్ంఖాన్ దధఽమః ిథక్ ిథక్ (18)
ఄనఽలదభు: ఒ రసజఞ! భయౘ యఱుకసడె అయన కసయౕ రసజు, భయౘ
యోధడయన యకండీ, దరవర దయభుాడ఼, యరసటుడ఼, అరసజితేడయన
యసతయకీ, దరద భయౘరసజు, థరరథి యొఔక ఐదఖుయు ఔుభాయుఱు, భయౘ
బుజ ఫఱళసయౌ అయన అతేభనయడ఼ తభ తభ ఴంకాయౌా యరింఙనయు.
స ఘోవో దయయత రవ్రణయమ్ హిదమాన్త వయథయయమత్
నబశ్ై ితివీం ఙుైవ తేభులో వయనఽధయదమన్ ( 19)
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అనలసదభు: లసరి ఴంకాఱ యొఔక ధనథనఱు బూభాయకసఴభుఱు అంతటర
లసయనహంచి ధఽతరసవేరుడె తోదఱయన కౌరౌళుఱ షఽదమాఱు
దదా రియౌలంఙనయ.
ఄథ వయవవథణయన్ దివ్ా దయయత రవ్రన్ కనధవజః
రవిణూత శ్సత ర సంపణూ ధనఽయుదయభయ పండవః (20)
హిఴ఼కేశ్ం తథయ లకయం ఆద భాహ భశీణూ
వయనయోయుబయోయమదూయ యథం వెథమమేఽచఽయత (21)
ఄనఽలదభు: ఒ భశీణే!, ముదధ శనాదధఱయన కౌయలసదఱన చ఼వహ
ఔనహధఴజుడయన అయుునడె యౕర ఔఽవే
ు తుణో ఇఱా అధనాడె, " ఒ అచయణన!
దమఙేవహ ధన యతనతుా ఇయు వేనఱ భతనయ తుఱుుభు"
మావథూణయన్తనరీక్షేఽహం యోదఽధకభానవవథణయన్
కచయమమా సహ యోదధ వయం ఄవమన్ యణ సభుదయమే (22)
ఄనఽలదభు: "ఈ శభరసతుకి ముథనధతేఱావణో ళచిిన యయుఱనందరితు
చ఼వహ లసరిఱో ఎళరిణో ధేన ముదధ ం ఙేమాఱో ణెఱుశఔుంటరన"
యోతసయభాధయనలేక్షేఽహం మ ఏణూఽతర సభాగణయః
దయయత రష్ట్స
ర య దఽయుుథూధ: ముథూధ నరమచికీయషవః (23)
ఄనఽలదభు: దయుబథిధ అయన ధఽతరసవేరుతు మేఱుకోరి ముదధ భు
ఙేమళచిిన యోధఱందరితూ చ఼యసిన.
సంజమ ఈలచ
ఏవ భుకోత హిఴ఼కేళో గుడయకేళవన భాయత
వయనయోయుభోయోయమదూయ వెథయణయవ యతర తతభం (24)
భీష్టమథరర ణరభుఖతః సరేవవం చ భశీక్షుణయం
ఈలచ పయథ ! ళ్చయణయన్ సభలేణయన్ కుయౄన్తత (25)
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ఄనఽలదభు: శంజముడె ఇఱా అధనాడె, " ఒ బయత ళంయౕముడన,
అయుునతు కోరిఔ తొద, యౕర ఔఽవే
ు డె ఆ ఉతి భభయన యతనతుా, తైవమథరర ణు
ఱఔు, లసరి క్షాన ళునా తగియౌన రసజుఱందరి ఎదయుగస రండె వేనఱఔు
భధయ తుయౌనహ, 'ఒ అయుుధన, కౌయళుఱ వైధనయతుా చ఼డె' అధనాడె"
తణయర శ్యత్ వథణయన్ పయథ ః నతరనథ నణయభవేన్
అఙయరయన్ భాతేలాన్ భారత
ర న్ ుణయరన్ పౌణయరన్ సఖంసత తయ (26)
శ్వవురన్ సఽహు దళ్చైవ వయనయోయుబయోయన
ణయన్ సభూక్షయస కౌంణూమః సరవన్ ఫంధానవవత తయన్ (27)
అనలసదభు: నహభమట అయుునడె ఇయు వేనఱఱో ళునా తన
నదా తండెరఱన, నహనాతండెరఱన, ఖుయుళుఱన, మేనభాభఱన,
యో దయుఱన, ుతేరఱన, తతేరఱన చ఼యసడె.
ఔుంతీ ుతేరడయన అయుునడె లసయందరితూ ఈ యధంగస చ఼వహ తకికయౌ
దుఃకభు ఙెంథి ఇఱా అధనాడె.
కిమా యమా వివో్ విఴ఼దన్తనదభఫరవీత్
(ఄయుున ఈలచ)
దఽరఴయ్ాభం సవజనం కిష్టణ ముముతేసం సభువథతం (28)
వ఼దంత భభ గణయరణి భుఖంచ రివుష్టయత
లేథఽశ్ై శ్రీయమే రయభహయషశ్ై జామణూ (29)
ఄనఽలదభు: ఔఽయౖసు శభరయణనషషభుణో ఇఔకడ ఙేరిన ధన
ఫంధళుఱందరితూ చ఼శ఼
ి ళుంటే ధన ఴరీయం టుర తుపణోంథి, ధన ధోయు
ఎండి తృో ణోంథి. ధన ఴరీయం ళణుఔుణోంథి, ఖఖురసపటు ఔఱుఖుణోంథి.
లయఖాయనం: ఎళడెైణే తన ఆఱోచనఱ శభూషంఱో తనా ణనన కోఱోపణనడర
అటటరలసడె ఎటుళంటట శభూయౘతుా అయధన ఎదరొకనడనతుకి
బమడణనడె. కసతూ ఎళడయణే తన తఱుఱ శభూషంఱోంచి ఏ ఔక
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తఱుధో ఫమటకి తీశఔురసళడనతుకి అభరయశం ఙేయి సడర అటుళంటటలసడె ఈ
ఱోకసతుా తనంతట ణనధే ఎదరయకఖఱడె.
గండీవం సరంసణూ హవెతత్ తవకచైవ రిదహయణూ
న చ శ్కోనభయవవెథతేం బరభతవ ఙూ మే భనః (30)
ఄనఽలదభు: గసండీళం ఙేతి నంచి జఞరితృో ణోంథి , ధన చయమం యగియౌతృో ణోంథి ,
ధన భతి బరతయోి ంథి , ధేన వహథయంగస తుఱఫడఱేఔతృో తేధనాన.
న్తభుమణయతన్త చ ళయభు విరీణయన్త కేశ్వ
న చ ళవయో
ఽనఽళయభు హణయవ సవజనభాహలే (31)
ీ
ఄనఽలదభు: ఒ కేఴలస ధనఔు అతూా అఴఔుధనఱే గయచరిశి ధనాయ. ధన
శఴజనఱన చంుటఱో ఖఱ ఱాబం ఏతటో అయథం కసళటంఱేద
న కంక్షే విజమం కిష్టణ న చ రజయం సఽఖాన్త చ
కూం ధో రజేయన గయవింద కూం భోగచరు వి
ీ ణూన ల (32)
ఄనఽలదభు: ఒ ఔఽయౖసు! ధేన యజమం గసతూ, రసజయం గసతూ, శకాఱు గసతూ
కసంక్షించడం ఱేద. ఒ గయయంథన ఈ రసజయం ళఱల , ఈ భోగసఱ ళఱల , ఈ జీయతం
ళఱల ఏం రయోజనం ళుంథి?
యేవభరేధ కంక్షుతం ధో రజయం భోగః సఽఖాన్త చ
త ఆమే వవథణయ ముథూధ పరణయభత్యకతా ధధయన్త చ (33)
ఄనఽలదభు: భనభు ఎళరి కోశం ఈ రసజయం, భోఖ భరగసయఱు
కసలసఱనఔుంటుధనామ్ర లసయందయౄ తభ ధన తృసరణనఱన ఈ ముదధ ంఱో
అరిపంచడనతుకి వహదధభుగస ళుధనాయు
అఙయయయః నతయః ుణయరః తతుైవ చ నణయభవేః
భాతేలాః శ్వవురః పౌణయరః ళయలాః సంఫందిన సత తయ (34)
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ఄనఽలదభు: ఖుయుళుఱు, తండెరఱు భనభఱు, అఱాగే ణనతఱు
కొడెఔుఱు, మేన భాభఱు, ఫరలసభయుదఱు ఇతయ ఫంధళుఱు ఇఔకడ
ళుధనాయు.
ఏణయనన హంతేభుఙయైభుఘనణరన భధఽసాదన
ఄన ణురల
ై ోకయ రజయసయ శేణర: కూం నఽ భశీకిణూ (35)
ఄనఽలదభు: ఒ భధశ఼దన, యయందరితూ భుఱోలకసఱ ఆదితయం కోశం
చంతృసఱధనా ధేన లసరితు చంఱేన, ఇఔ ఈ బూభండఱ రసజయం కోశం ఎఱా
చంఖఱన?
న్తహతయ దయయత రవ్రనన: క న఼రత: వెయజు ధయయద న
పమేలశ్ీయేదవెమన్ హణుైవణయధయతణయయనః (36)
ఄనఽలదభు: ఒ జధనయాధన! ఈ ధఽతరసవర ు ుతేరఱన చండంళఱల భనం
తృ ంథే ఆనందం ఏభుంథి ? ఈ కిరసతఔుఱన చంుట ళఱన భనఔు రిగేథి
తృసభు భాతరమే.
తవెమధయనరహ వమం హంతేం దయయత రవ్రన్ సవఫాంధలన్
సవజనం శి కథం హణయవ సఽఖినః ళయభ భాధవ (37)
ఄనఽలదభు: ఒ భాధలస! అందళఱల ఈ ధఽతరసవర ు ుతేరఱు భనఙే
చంఫడటరతుకి అయుసఱు కసయు

. శఴజనఱన చంనహ భనం శకంగస ఎఱా

ఉండఖఱం?
మదయనయయణూ న శ్యంత లోభోహతఙూతసః
కులక్షమ కితం థర ష్టం భుతరథర శే చ పతకం (38)
ఄనఽలదభు: యయు ఱోబంణో తుండి ళుధనాయు. యయు ఔుఱక్షమభు ళఱల
ఔయౌగే థర యౖసఱు, తతరథర షభు ళఱల రిగే తృసతృసఱు ణెఱుశకోఱేయు.
కథం న జేామభవెమభి: పపదవెమన్తనవరితతేం
కులక్షమకితం థర ష్టం రశ్యథిభయు ధయయద న (39)
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ఄనఽలదభు: ఒ జధనయాధన, ళంఴక్షమభు ళఱల ఔయౌగే థర యౖసఱన దఽఴహరఱో
నటురఔుతు, భనభు ఈ తృస కసయయం నండి ఎందఔు ణెఖణెంుఱు
ఙేశకోఔడద?
కులక్షయే రణశ్యంత కులధరమః సధయతనః
ధరేమ నఴయ్ కులం కితసనం ఄధరయమభిబవతేయత (40)
ఄనఽలదభు: ఔ ఔుటుంఫం తేడిచినటురఔుతృో యనుపడె ఆ ఔుటుంఫు
శధనతన ళంఴయంయ ధనఴనభయతృో తేంథి. ధయమం నవర భయనుపడె
ఔుఱంఱో తృసం లసయనహశి ంథి.
ఄధరమభిబలత్ కిష్టణ రదఽష్టయంత కులవత రమః
వ఼త రష్టే దఽవ్సఽ లరేణేమ జామణూ వయణ సంకయః (41)
ఄనఽలదభు: ఒ యౕరఔఽవు ! తృసభు రఫఱభయనుపడె ఔుఱవి ఱ
ర ు
ఙెడితృో ణనయు. ఔుఱవి ఱ
ర ు ఙెడితృో యనుపడె ళయు శంఔయభళుతేంథి.
సంకరయ నయకయైవ కులఘాననం కులసయచ
తంత నతరయ శేయవం లుత నండర దకకూమ
ీ ాః (42)
ఄనఽలదభు: ళయు శంఔయం ఔుఱం తోణనితుా, ఔుఱ ధనఴధనతుకి
తృసఱపడా లసరితూ నయకసతుకి ంనహశి ంథి. ళసరదధ ఔయమఱు (నహండర దఔభుఱు)
ఱోనహంచినందళఱల లసరి నహతయుఱు తనభళుణనయు.
థర ఴై రేణుై: కులఘాననం వయణ సంకయకయకచ:
ఈణయసదయధేత జాత ధరమః కులధరమశ్ై ళశ్వణయః (43)
ఄనఽలదభు: ఏ ధేయభయణే ళయుశంఔయ శంతతితు నంతృ ంథిశి ంథర ఆ ధేయం
ళఱల శధనతన ఔుఱధరసమఱు జఞతి ధరసమఱు ధనఴనభళుణనయ.
ఈతసనన కులధరమణయం భనఽవయణయం జధయయద న
నయకే న్తమతం లవెో బవతతయనఽ వువుీభ (44)
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ఄనఽలదభు: ఒ జధనయాధన ఔుఱధయమం నయంచినుపడె, ఆ ఔుఱ శబుయఱు
అరితత కసఱం నయఔంఱో ఉంటరయతు యతుకిడి.
ఄహో ఫత భహణయం కయుతం వయవవణయ వమం
మథయరజయ సఽఖ లోభేన హంతేం సవజనభుదయణయః (45)
ఄనఽలదభు: అఔటర! దఖంచళఱవహన యవమం ఏతటంటే రసజయ శక
ఱోబంణో భనం ఘోయభయన తృసం ఙేమడనతుకి వహదధడనాం, భనలసలళధే
చండనతుకి ఉదయఔుిఱభమాయభు.
మథి భాభరతకయం ఄశ్సత రం శ్సత రపణమః
దయయత రవ్ర యణే హనఽయ: తధేమ క్షేభతయం బలేత్ (46)
ఄనఽలదభు: ఴశి ర దనయుఱయన దరయయధధనదఱ ఙేతేఱఱో ధేన ఏ
ఆముదనఱు టర ఔుండన రతిగటటంచఔుండన ముదధ ంఱో ళదింఫడనా అథి
ధనఔు క్షేభతయమే అళుతేంథి.
సంజమ ఈలచ
ఏవ భుకతాయుునః సంఖేయ యతర సథ ఈపవిశ్త్
విసిజయ సశ్యం ఙయం ళోకసంవిగనభానసః (47)
ఄనఽలదభు: శంజముడె ఇఱా అధనాడె, " ఈ యధంగస ఱుఔుత
శభయయంఖంఱో ళోఔతుిడయన అయుునడె తన ధనరసబణనఱన యడచి
యథం లనఔభరఖభున చతికిఱఫడనాడె"
ఒం తతసథిత వౄీభదభగవథగీ ణయసాన్తష్టతేస
ఫరహమవిథయయమాం యోగళవయత ర వౄీ కివణయుున సంలథూ
ఄయుునవివదయోగయధయభ రథమో~దయయమః
ఒం తత్ సత్
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ఫరషమయథనయ భరిము యోఖ ళసశి భ
ి
ర ు అయన యౕర భదభఖళథగగ ణన ఉతువతే
అందయౌ యౕరఔఽయౖసుయుున శంలసదభుఱో అయుున యయౖసద యోఖభు అనా
రథభాదనయమభు శభాి భు.
ఒం తత్ శత్
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ఒం నమో బగవణూ లసఽథూలమః
జై గుయుథూవ్
ఄథః థివతయోఽదయయమః - వెంఖయ యోగః
రండవ ఄదయయమభు- వెంఖయ యోగభు
సంజమ ఈలచ
తం తతయ కిమావిష్ట్ం ఄవుీయరణకులేక్షణం
విఴ఼దంతభుదం లకయం ఈలచ భధఽసాదనః (1)
ఄనఽలదభు: శంజముడె ఇటల ధనాడె, "ఔయుణనయరిత అయరళుఱణో
దకం ఙెందతేనా అయుునతు చ఼వహ భధశ఼దనడె ఇఱా అధనాడె"
వౄీ బగలన్ ఈలచ
కుతవెతాకశ్మలభుదం విష్టమే సభువథతం
ఄధయయయ జుష్ట్ భసవయీ యం ఄకీరత క
ి యభయుున (2)
ఄనఽలదభు: యౕర బఖలసనడె ఇటల ధనాడె, " ఒ అయుుధన! తూఔు ఇటుళంటట
యవభ రివథ తి
హ ఱో ఇంత లసయఔుఱత ఔఱఖడనతుకి కసయణమేతటట ? ఇటుళంటట
రళయి న గొప ళయఔుిఱఱో ఔతునహంచనటటరథి. ఇటుళంటట నడళడిఔ తూఔు శఴయగ
తృసరనహి తు గసతు, కీరి తు గసతు ఇళఴళు ఔథన. "
కై ఫ
ల యం భా సమగభః పయథ ధైతతత ాముయదయణూ
క్షుదరం హిదమథరయులయం తయకోతాతత ష్టఠ యంత (3)
ఄనఽలదభు: ఒ తృసరసథ! ఈ నుంశఔు (తురీఴయయ) రదయవన తూఔు తఖద. ఒ
యంతతృస తేచఛభయన షఽదమ థరయబఱాయతుా యడి ముథనధతుకి వహదధంకస.
ఄయుున ఈలచ
కథం భీష్టమభహం సంఖేయ థరర ణం చ భధఽసాదన
ఆష్టేభి: రతయోణయసయభు యజారహవరిసఽదన (4)
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ఄనఽలదభు: అయుునడె ఇఱా అధనాడె, " ఒ భధశ఼దన! ధేన తైవమ,
థరర ణుఱన ఎథిరిశి ఼ యే యధంగస ఫరణనఱన శందించఖఱన? లసరిదాయౄ
ధనఔు యజతూముఱు."
గుయౄ నహణయవ శి భవేనఽభాలన్
ళవయో
భోకుతం భైక్షయ భశీహ లోకే
ీ
హణయవయథ కభాంసఽత గుయౄన్తశైవ
బుంజీమ భోగన్ యుదియ రథిగధ న్ (5)
ఄనఽలదభు: అటుళంటట భయౘఖుయుళుఱన ళదించట ఔధనా
తచిమేతి ేకోళడం భంచిథి. ఖుయుళుఱన చండం ళఱల లసరి ధతే
ి టటణో
తడివహన ఆవహి తు, దరస్రంతిణో తుండిన శకాఱన అనబయంచళఱవహ
ళశింథి.
న ఙుైతథివదమః కతయధోనగరీయో
మథయవ జయేభ మథి ల ధో జయేము:
మాధేవ హణయవ న జిజీవివభః
ణూవవథణయః రభుఖే దయయత రవ్రః (6)
ఄనఽలదభు : భనఔు ఏథి భంచిథర కసథర , లసరితు జయయసిమ్ర ఱేథర అనా
యవమం భనఔు ణెయౌమద. భనభుంద తుఱఫడా ధఽతరసవర ు ుతేరఱతు
చంనహధన, ఆ తయులసత భనఔు ఔడన జీయంఙనఱనా కోరిఔ ఉండద.
కయణయ థొ వో  హత సవభావః
ిఙయైభుణయవం ధయమసభూమఢ ఙూణయః
మఙూరేమః వెయన్తనవృైతం ఫూ
ర శి తధేమ
వృష్టయవయత హం ళది భాం తవం రననం (7)
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ఄనఽలదభు: ధయమ శంఔటంణో కొటురతటరరడెతేధనాన, యచక్షణ
కోఱోపమాన, జఞయౌగస అడెఖుతేధనాన, ధేన తూ యవేయడన,
ఴయణనఖతేడన, ధనఔు ఏథి ళవమ
ర శకయమ్ర అథే ళసవహంుభు.
న శి రళయభు భభానఽథయయద్
మఙయోకభుఙయోష్టణభుంథిరమాణయం
ఄలయ బూభావసతనభిదధ ం
రజయం సఽరణయభన ఙయదితయం (8)
ఄనఽలదభు: తువకంటఔమైన, ధన దననయ శంతే
ి ఖయౌగిన రసజయభున
తృ ంథినన఼, థెైలసదితయభు తృ ంథినన఼ ధన ఇంథిమ
ర ాఱన కసఱేివే ఈ
దకాతుకి తఖగ ఉతృసమమేథగ ణెఱుశ కోఱేఔతృో తేధనాన.
సంజమ ఈలచ
ఏవభుకతా హిఴ఼కేశ్ం గుడయకేశ్ః యంత
న యోతసయ ఆత గయవిందం ఈకతా తఴ఼ణ ం ఫబూవ హ (9)
ఄనఽలదభు: శంజముడె ఇటల ధనాడె, " ఒ యంతతృస,
ఖుడనకేయడె(అయుునడె) షఽఴకేవేతుణో(యౕర ఔఽవే
ు డె) ణనన ఇఔ ముదధ ం
ఙేమధే ఙేమన అతు శపవర ంగస ణెయౌనహ, భ్నం ళశంఙనడె"
తభులచ హిఴ఼కేశ్ః రహసన్తనవ భాయత!
వయనయోయుభోయోయమదూయ విఴ఼దంత భుదం వచః (10)
ఄనఽలదభు: ఒ రసజఞ! ఇయు వేనఱ భధయ ళోఔతుిడెై ళునా అయుునతు చ఼
వహ యౕర ఔఽవే
ు డె భందయౘశభుణో ఈ యధంగస యౌకసడె.
వౄీ బగలన్ ఈలచ
ఄళోఙయయ ననవ ళోచసత ాం రజా ా లథయంశ్ై భాష్టవయ
గణయసాన గణయసాంశ్ై ధయనఽ ళోచంత ండుణయః (11)
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ఄనఽలదభు: నళుఴ ళోకిం తఖతు లసరి ఖురించి ళోకిశి ధనాళు, నైగస
జఞాతుఱా భాటరలడెతేధనాళు. యలేఔళంతేఱు ఫరతికిళునాలసరి ఖురించి గసతూ
చతుతృో యనలసరి ఖురించి గసతూ ళోకించయు.
లయఖాయనభు: జఞానఱు కసతు లసయౄ, ఱేథన ఈ ఴరీయ భాధయభం థనఴరస
ళయఔి భళుతేనా ఙెైతనయ భరలసతుా వహఖటర ఱేతులసయౄ, జీళనమయణ రివథ తి
హ
ఎదయయనుపడె ఇతయ జఞానఱ నండి యనా యవమాఱధే భయళ భయళ
ఙెఫుణనయు, నైగస ళోకిం తఖతు లసరి ఖురించి ళోకియి సయు. కసతూ ఎళరైణే ఈ
థేషంఱో అంతరీలనంగస ళునా యరసట ఙెైతధనయతుా ణెఱుశఔుధనారయ, ఎళరైణే
ఈ ఴరీయం ఔ భాధయభం భాతరమే అతూ, లసశి ళంఱో అశఱయన
శంఫంధభు కేళఱం ఆతమకీ ఆతమకీ, ఙెైతధనయతుకీ, ఙెైతధనయతుకీ భదేయనతూ
ఖరశయసిరయ అటుళంటట గొప ళయఔుిఱకి ఴరీయం ళుధనా ఱేఔతృో యధన ఔటే.
న ణూవలహం జాతే ధయసం న తవం ధేమే జధయదిపః
న ఙుైవ న బవివయభః సరేవ వమభతః యం (12)
ఄనఽలదభు: తూళుగసతూ, ధేనగసతూ, ఈ రసజుఱుగసతూ ళుండతు కసఱమే ఱేద,
ఇఔ భుంద కసఱాఱఱో ఔడన భనం ఉండభు అన భాటయే ఱేద.
లయఖాయనభు: యరసట ఙెైతనయం ఏ భాధయభం థనఴరస ళయఔి భయధన
కసఔతృో యధన థనతు అళయఔి శఴయౄం తుయంతయం ళుంటుంథి అంణేకసఔ ఏథెైధన
భరళం (thought) యరిిగస ళయకీిఔయణం అయన తయులసత, అథి అఔకడిణో
అంతరించితృో తేంథి అనకోళడభు ఔడన ఉచితభు కసద. ఎందఔంటే
భరళం (thought) ళయఔి భయధన కసఔతృో యధన, థనతు ఙెైతనయం ఎఱల పడ఼
ళుంటుంథి.
థూశిధో ఄవమన్ మతయ థూశే కౌభాయం మౌవనం జర
తతయ థూవేంతయపరనత : దగయసత తర న భుహయత (13)
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ఄనఽలదభు: జీళుడికి ఈ ఴరీయభునంద ఎఱా ఫరఱయం, మౌళనం,
ళఽథనధయం అళుణనయో అఱాగే భయణననంతయం జీళుడికి భరొఔ ఴరీయం
ఱతేశింథి. దగయుడెైన లసడె ఈ యవమభున మ్రషతోందడె.
లయఖాయనభు: తృసరచీన ఋవేఱు ఈ అళయఔి ఙెైతధనయతుకే ఆతమ అతు
ధనభఔయణం ఙేవహ ఫో ధయచడనతుకి రమతాం ఙేయసయు. ఈ ఆతమ, ఴరీయం
థనఴరస ళయఔి ం అయన తయులసత ఆ ఴరీయం యొఔక ఫరఱయ, మౌళన, ళఽథనధయ
అళశథ ఱఱో అథి రితతభయనటుర (ఇయుఔుకతృో యనటుర) ఔతునహశి ంథి
కసతూ, ఈ ఴరీయం క్షీణించినుపడె, ఆతమ ఙెైతనయం కొతి ఴరీయం థనఴరస
ళయఔి భళుతేంథి.
భాణయర సరాసా
త కౌంణూమ వౄణరష్టణ సఽఖ దఽఃఖథయః
అగభాపయధో న్తణయయఃణయంవత తక్షసవ భాయత ( 14)
ఄనఽలదభు: ఒ కౌంణేమ! ళోరణనరథి ఇంథిమ
ర భుఱ భరిము ఴఫరాథి
యవమభుఱ యొఔక శంయోఖం ళఱన యౕణోవు శక-దుఃక అనబళం
ఔఱుఖుతేంథి. ఒ అయుుధన! ఔనఔ తూళు లసటటతు శశంచ.
లయఖాయనభు: ఆతమ ఙెైతనయం (consciousness) ఴరీయ భాధయభం థనఴరస
ళయఔి భయన తయులసత, అథి ఴరీరేంథిమ
ర ాఱ ళయకే రితతభయతృో య చయ్
లేడీ, శకం, దుఃకం ళంటట యవమాఱన అనబయశింథి. అయణే తుజఞతుకి
ఈ యవమాఱు యసనేక్షాఱు, అంటే అయ ళుధనా ఱేనాటేర. అందఙే రతి ఔకయు
ఈ యౕణోవు , శకదుఃకాఱ యసనేక్షతన ఖరశంచి, ఴరీయ రితతేఱన థనటట
తభఱో అంతరీలనంగస తుథనరణభయళునా యరసట ఙెైతధనయతుా
మేఱకకఱపడనతుకి రమతిాంఙనయౌ.
మం శి న వయథమంణూయణూ ుయుష్టం ుయుష్టయష బ
సభదఽఃఖః సఽఖం దగయం వెో ఽభితణయవమ కలణూ (15)
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ఄనఽలదభు: ఒ ుయువ ళవయౖ
ర ా స! శక దుఃకాఱన శభానంగస భరయంచి లసటట
కి చయౌంచతు దగయుడె అభఽత-తణనిాతుా తృ ందటరతుకి అయుసడె.
లయఖాయనభు: కే రివథ తి
హ కొందరికి శంణోయౖసతుా, భరి కొందరికి దుఃకాతుా
ఔయౌగిశి ందతు శక దుఃకాఱ యసనేక్షతన అయథంఙేశఔునా దగయుఱఔు
ణెఱుశింథి. ఆ మా రివథ త
హ ేఱఱో ఉనాలసరి దరకపధం ఫటటర లసరికి ఆ మా
భరలసఱు ఔఱుఖుణనమతు దగయుఱు అయథం ఙేశఔుంటరయు. విరట ఙుైతనయం తన
సవయౄ భాధయభాన్తన(medium of embodiment- శ్రీయం) భాయుసఽతనన
సభమంలోధే ఙయవు ుటట్కలు కలుగుణయయ ఄన్త ఆటటవంటి జాానఽలు
గీశివెత యు. ఇథి ఖరశంచిన ళయఔుిఱు తభఱో తుథనరణ భయ ళునా
అరితతభయన ఙెైతధనయతుా మేఱకకయౌప, అఖభయగయచయభయన కసఱం
యొఔక భూఱశఴయౄతృసతుా ణెఱుశఔుతు, భయణనతుా అదిఖతంచి
భఽతేయంజమణనఴతుా తృ ందణనయు.
ధయసణర విదయణూ భాలో ధయభాలో విదయణూ సతః
ఈబయోయన దివో్ నత ః తవనయోసత తవ దరిాభి: (16)
ఄనఽలదభు: అశణనయతుకి ఉతుకి ఱేద, శణనయతుకి అభరళం (ఱేత/ఔయుళు)
ఱేద. ఈ రండిటట యొఔక లసశి ళ శఴయౄతృసతుా తతి ాదయవజుా ఱు
(శణనయధేఴవఔుఱు) ణెఱుశఔుంటరయు.
లయఖాయనభు: యసభనయ భానళుడె తన భవహి వకం (మైండ్) యొఔక శభశి
ఙెైతనయంఱో కేళఱం అఱప భరగసతుా భాతరమే ఉయోగించకోఖఱుఖుణనడె.
యథనఴంశఱు ఈ అఱప భరగసతుా ఙేతధన భవహి వకం (మైండ్) అతు నహయౌఙనయు ,
యసభనయ భానళుడె తన అశభయధత ళఱల ఉయోగించకోఱేతు తుథనరణభయ
ళునా యరసట ఙెైతధనయతుా అఙేతధన భవహి వకభతు నహయౌఙనయు. అశతయం
భరిము శతయం ఖురించి ఙెుపకోళఱవహ ళచిినుపడె, థనతు ణనతపయయం
ఏతటంటే భవహి వకం ఱో ళునా అళయఔి ఙెైతనయం, తుథనరణభయ ఉనాందళఱల
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అథి అశతయం అతూ, మేఱకకతు ళునా ఙెైతనయం శతయం అతూ ఙెుపకోలసయౌ.
అయణే తతి ాజా భయౘుయువేఱు ఈ జఞఖుయౄఔభయ ళునా ఙెైతనయం
భరిము తుథనరణ భయ ళునా ఙెైతధనయఱ యసనేక్షతతు ఖురిియి సయు. యోఖ
యసధన థనఴరస లసయు ఎుపడెైణే ఴరీయ రిధఱన థనటట , తభఱో తుథనరణ
భయ ళునా యరసట ఙెైతధనయతుా మేఱకకఱపడంఱో శపయ్ఔఽతేఱు అళుణనరయ,
లసరికి అుపడె అశతయభమనాథి ఏథగ ళుండద. తభఱో ళునా యరసట
ఙెైతనయం శతృసిళశథ ఱో ఉనాంద ళఱల అథి అశతయంగస అతుుశింథి గసతు, ఆ
అళశి ఱో ఔడన లసశి ళంఱో శణనయతుకి ఎటుళంటట ఔయుళు ఱేద఼ అతు ఆ
జఞానఱు ణెఱుశఔుంటరయు. ఈ ణనతపయయం శభశి భానళ ఱోకసతుకి
ళరిిశి ంథి. కసలసఱనఔుంటే రతీ ళయకీి తభఱో ళునా శి ఙెైతధనయతుా
జఞఖఽతం ఙేశకోళచి, ఎందఔంటే యరసట ఙెైతనయం అందరిఱోన఼
శంయయుంగస ళుంథి.
ఄవిధయవృ తే తథివథిధ యేన సయవభుదం తతం
విధయశ్భవయమవెయసయ న కవృైత్ కయుతభయహత (17)
ఄనఽలదభు: ఏథెైణే శయఴభూ లసయనహంచి ళుంథర అథి ధనఴయశతభు.
థనతుతు ధనఴనభు ఙేమఖఱ శభయధత ఎళరికీ ఱేద.
లయఖాయనభు: థివయ ణుజోభమభయన ఄవయకత కలం, తనన ణనన ఈ
దఽఴయభానభయన జఖతే
ి థనఴరస ళయఔి యుచఔుంటోంథి. ఆ కసఱం
అయధనఴభయనథి. ఆ ధనఴయశత కసఱం తుజశఴయౄతృసతుా ధనఴనం ఙేమఖఱ
శభయధత ఎళరికీ ఱేద
ఄంత వంత ఆమే థూవే న్తతయవెో యకతః శ్రీరిణః
ఄధయవృధో ఽరమేమసయ తవెమదఽయధయసవ భాయత (18)
ఄనఽలదభు: ఈ ధనఴయశతభయన, అనంతభయన, తుతయభయన
శఴయౄం తనన ణనన ళయఔి యుచఔుధే ఈ ఴరీయ భాధయభుఱు అతూా
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ధనఴనం అయేయలే అతు ఙెపఫడింథి. కసళున ఒ భరయణన తూళు ముదధ ం
ఙెయయ.
లయఖాయనభు: ఈ శభశి శఽఴర ఆ ణేజోభమ అళయఔి కసఱం థనఴరసధే
శఽఴహరంఫడింథి. ఈ థేషంఱో ళునా అనంతభయన ఙేతధన భవహి వకం
ఔడన ఆ అళయఔి కసఱం థనఴరసధే శఽఴహరంఫడింథి. ఈ ఴరీయం యొఔక
తృసరదననయత కేళఱం యరసట ఙెైతనయం ళయఔి భయేయ భాధయభంగసన, థనతుకి
అతుా అనభరలసఱు అంథించడనతుకి భాతరమే కసద. ఈ ఴరీరసతుా
ఉయోగించఔుతు, యరసట భవహి వకం తనఱో తుథనరణభయ ళునా
ఙెైతధనయతుా తటటర ఱేనహ, తనన శఽఴహరంచిన ఆ శభశి ణేజఞఱఔు
ణెజోభమభయన ఆ అళయఔి కసఱం యొఔక తతి ాం ణెఱుశకోఖఱుఖుతేంథి.
ఆ యరసట ఙెైతనయభు ళయఔి భళడనతుకి ఆదనయభయన ఈ ఴరీయం నయంఙేథి ,
కసతూ ఴరీయ భాధయభం థనఴరస ళయఔి భయేయ ఙెైతనయం తుతయభూ , అనంతభూ,
ధనఴన యశతభూ అయనథి.
మ ఏనం లేతత హంణయయం మళ్చైనం భనయణూ హతం
ఈభౌ ణరన విజానీణర ధయమం హంత న హనయణూ (19)
ఄనఽలదభు:ఇథి చంునతు భరయంచలసడె, ఇథి చంఫడెతేంథి అతు
భరయంచలసడె, లసరిదారికీ ణెయౌమంథి ఏతటంటే ఇథి ఎళరితూ
చంద఼,ఎళరిఙేణన చంఫడద఼ అతు.
లయఖాయనభు: ఎళరైణే ఈ ఴరీయం నయంచినుపడె థనతుణో తృసటృ థనతుతు
ళయఔి రిఙే యరసట ఙెైతనయం ఔడన శభాి భయతృో తేందతు భరయయసిరయ,
అఱాగే ఎళరైణే ణనమే లేరే ళయఔుిఱన చంతృసభు అతు భరయయసిరయ, లసయు ఈ
ఴరీయం ఱో అంతరీలనంగస థనగి ళునా ఙెైతధనయతుా ణెఱుశకోఱేఔ తృో ళడంళఱల ,
అఱా భరయయసియు. ఴరీరసతుా ళయఔి రిఙే ఙెైతనయ భరళం ళసఴఴతభూ,
అయధనళసభూ అయనథి అతు లసయు ణెఱుశకోఱేయు.
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న జామణూ భుిమణూ ల కథయచిత్
ధయమం బూణయవ బవిణయ లనబూమః
ఄజోన్తతయ ళాశ్వణర మభ ురణో
నహనయణూ హనయభాధే శ్రీరే (20)
ఄనఽలదభు: ఇథి ఎుపడ఼ ుటర ద, భయణించద. ఇథి భయఱ భయఱ
శఽఴహరంఫడేథి కసద. థగతు జనమఱేద, ఇథి తుతయభయనథి,
ళసఴఴతభయనథి, ురసతనభయనథి. ఴరీయం భయణించిధన ఇథి
భయణించద.
లయఖాయనభు: శ్రీయ రిధఽలనఽ థయటి, కలంఙూ వయకత ం ఙూమఫడెతేనన ఇ
విరట భవత ష్టుం యొకు ఙుైతనయం ుట్ దఽ, భయణించదఽ . ఇ ఄవయక ఙుైతనయ
భాలన్తకూ జనమఱేద, ఇథి తుతయభయనథి, ళసఴఴతభయనథి, ు
రసతనభయనథి. ఇథి తనన ణనన ళయఔి యుచఔుధే భాధయభం అయన
ఴరీయం నవర భయనుపడె ఇథి తనన ణనన ళయఔి యుచకోళడనతుకి లేరే
ఴరీరసతుా శఽఴహరశి ంథి (తృ ందతేంథి).
లేథయవిధయవృనం న్తతయం మ ఏనభజభవయమం
కథం స ుయుష్టః పయథ కం ఘాతమత హన్తత కం (21)
ఄనఽలదభు: ఒ తృసయథ , ఇథి తుతయభతూ, జనమరసశతయభయనదతూ,
తుయంతయభతూ ఎరిగినలసడె ఎఱా ఎళరినయధన చంఖఱడె, ఎళరినయన
ఎఱా చంనహంచఖఱడె.
లయఖాయనభు: ఎళయయణే తన ఴరీయం థనఴరసధే థనతు అళధఱు థనటట , ఆ
యభ ణేజోభమ కసఱం థనఴరస ళయఔి భళుతేనా ఈ యరసట ఙెైతధనయతుా
ఖరశయసిరయ, లసరికి ఴరీయం అరదననం అయతృో తేంథి , లసరి తృసరదననయత అంణన ఆ
ఴరీరసతుా ళయఔి ం ఙేశి నా ఆ ఙెైతధనయతుకే. అటుళంటట జఞానఱు జనన
భయణనఱు లసశి ళంగస కే భరళం యొఔక రండె లేయు లేయు యౄతృసఱు అతూ,
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ఆతమ ఙెైతనయం ఴరీయ రిధఱఱో రితతభయతృో యందళఱల , భానళుఱు
అఱాంటట అనభరలసతుా తృ ందణనయతూ ఖురిియి సయు. తభ ఴరీయ రిధఱన
అళఱంఘంచి తభ ఙెైతధనయతుా శంయయు యరసటతఴంణో జఞఖఽతం ఙేవహన
భయౘ ళయఔుిఱకి జీళనమయణనఱ భధయ ఏతొ భేదం ళుండద.
లవెంవ జీరణన్త మతయ వివేమ
నలన్త గివేణత నరయ రణి
తతయ శ్రీరణి వివేమ జీరణ
నయధయయన్త సంమాత నలన్త థూశీ (22)
ఄనఽలదభు: భనవేయఱు ఎఱా అయణే తృసత ళయసిుఱతు ళదయౌ, కొతి
దశిఱు ధరియి సరయ, అఱాగే ఆతమ తృసత ఴరీరసతుా ళదయౌ కొతి ఴరీరసతుా
తృ ందతేంథి.
లయఖాయనభు: భనవేయఱు ఎఱా అయణే తృసత ళయసిుఱు యడి కొతి ళయసిుఱు
ధరియి సరయ, లసయు ధరించిన ళయసిుఱ ఫటటర , లసరి ళయకిితఴం భరిము భానవహఔ
వహథతి ఎఱా వహఖటర ళఙయి, థనథను అఱాగే యరసట ఙెైతనయం తేనా తేనా
ఴరీరసఱ థనఴరస తనన ణనన ళయఔి యుచఔుంటుంథి. ఆ ఴరీయం ఎుపడయణే
అనభరలసఱు ఇఙేి ఴకిి కోఱోపతేంథర , అుపడె యరసట ఙెైతనయం తనా
ణనన ణెఱుశకోళడం కోశం భరయ కొతి ఴరీయం థనఴరస తనన ళయఔి
యుచఔుంటుంథి.
ధైనం చుందంత శ్వెతరణి ధైనం దహత పవకః
న ఙుైనం కేైదమంణయయపో న ళోష్టమత భాయుతః (23)
ఄనఽలదభు: థగతుతు ఴయసిుఱు చేథింఱేళు, థగతుతు అగిా దశంచఱేద, తూయు
తడ ఱేద, లసముళు ఎండగొటర ఱేద.
లయఖాయనభు: ఎఱా అయణే ఆకసళసతుా కేళఱం అనబయంచఖఱోమ్ర అథి
ళుంథి అతు ణెయౌవహధన థనతుతు టురకోఱేమ్ర, అఱాగే ఴరీయ అళధఱ అళతఱ
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ళునా ఈ యరసట ఙెైతధనయతుా ఴయసిుఱు శరరయంచఱేళు, అగిా దశంచఱేద,
తూయు తడఱేద, లసముళు ఎండగొటర ఱేద.
ఄఙూోథర యఽమభథయహో యఽమమ్ ఄకేైథర యఽళోష్టయ ఏవ చ
న్తతయః సయవగతః వెథణుః ఄచలోమం సధయతనః (24)
ఄనఽలదభు: థగతుతు చేథింఱేభు, దశంచఱేభు, తడఱేభు,
ఎండగయటర ఱేభు. తుశషంథేషభుగస ఇథి తుయంతయభూ ళుండేథి, శయఴభూ
లసయనహంచినథి, వహథయభయనథి, శధనతనభయనథి.
లయఖాయనభు: ఎఱా అయణే ఆకసళసతుా రతయక్షంగస అనబయశ఼
ి ధే, థనతుతు
చేథించఱేమ్ర , కసఱిఱేమ్ర, తడఱేమ్ర, ఎండగయటర ఱేమ్ర, థనథను అఱాగే
భవహి వకం యొఔక యరసట ఙెైతనయం ఆకసఴం ఔంటే తుతయభయనథి ,
శయఴలసయఔభయనథి, వహథయభయనథి, శధనతనభయనథి.
ఄవయకోత మభ చింణరయ మమ్ ఄవికరయయ మభుచయణూ
తవెమథూవం విథిణుైవనం ధయనఽ ళోచితే భయహవ (25)
ఄనఽలదభు: ఇథి అళయఔి భయనథి, ఊషకి అందతుథి, ఇథి తురిఴకసయభతు
ఙెపఫడెణోంథి. అందఔతు థగతుతు ఖూరిి ఇఱా ణెఱుశఔునా తయులసత,
అయుుధన తూఔు ఈ ళోఔం తఖద.
లయఖాయనభు: ఈ యరసట ఙెైతనయం దఽఴయ ఴరళణనఱఔు అతీతభయంథి.
యతుకిడి, చ఼ుఱ థనఴరస థగతుతు అధయమనం ఙేమఱేభు, అందకే ఇథి
అచింతయభయంథి. ఎఱా అయణే ఆకసఴం శయఴలసయనహ అయఔడన, శపయవఔు
అందఔుండన అయకసయంగస ళుంథర , అఱాగే యరసట ఙెైతనయం ఔడన, ఆకసళసతు
ఔంటే అతీతభయ తురిఴకసయంగస ళుంటుంథి. ఈ యరసట ఙెైతనయం యొఔక
భాధయభం అయన ఴరీయం నయంచినుపడె ళోకించడం తఖద ఎందఔంటే
ఴరీయం ళుధనా ఱేఔతృో యధన ఆ ఙెైతనయం శథన యరసజభానభయ ళుంటుంథి.
ఄథ ఙుైనం న్తతయజాతం న్తతయం ల భనయవయ భితం
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తతయన తవం భవేఫాహో ధైవం ళోచితేభయహవ (26)
ఄనఽలదభు: ఒ భయౘఫరషో ఔలేల తూళు ఈ ఆతమకి ఔడన ఎఱల ుపడ఼
జనన భయణనఱుంటరమతు అనఔుంటే , అుపడె ఔడన నళుఴ దఖంచడం
ఉచితం కసద.
లయఖాయనభు: దఽఴయ ఴరళణ ఇంథిమ
ర ాఱ రిదితు థనటట, ఈ ఴరీయ భాధయభం
థనఴరస ళయఔి భళుతేనా ఆ యరసట ఙెైతధనయతుా మేఱకకఱపడం ఱో అశపఱుఱు
అయన యసభనయ ళయఔుిఱు, భరిము తభ దఽఴహరతు ఴరీయం ళయకే రితతం
ఙేవహ, జనన భయణనఱ రిదితు థనటఱేతు లసయు ఔడన భయణం ఖురించి
చింతించళఱవహన తు ఱేద.
జాతసయ శి ధిలో భితేయః ధివం జనమ భితయసయచ
తవెమదరివేరేయఽరేథ న తవం ళోచితేభయహవ (27)
ఄనఽలదభు: ఎందఔంటే, ుటటరన రతీ ళయకిికీ ఙనళు తపద, అఱాగే
భయణించిన రతీ ఔకరికీ జనమ తపద, అందఔతు తూళు ఇటుళంటట
అతులసయయభయన యవమభు ఖురించి ళోకించ ఔడద.
లయఖాయనభు: ఔలేల ఴరీయమే రదననం అనఔుతు ఆఱోచన ఙేవహధన ఎఱా
అయణే జనమ ఎతిి న రతీ లసరికి భఽతేయళు తపథర , అఱాగే
భయణించినలసరికి జనమ ఎతి డం తుఴిమంగస జరిగి తీరసయౌ . ఴరీయం ళయకే
తభ ఫుథిధతు రిభతం ఙేశఔునా ళయఔుిఱు ఔడన, ఈ తృసటట యవమం అయథం
ఙేశఔుంటే జననభయణనఱ ఖురించి దుఃఖంచయు.
ఄవయకతథగన్త బూణయన్త వయకతభదయయన్త భాయత
ఄవయకత న్తధధయధేయవ తతర క రిథూవధయ (28)
ఄనఽలదభు: ఒ భరయణన, శభశి తృసరణుఱు ుటురఔఔు భుందయ
అఖఙయయభుఱే, అఱాగే భయణననంతయభు అఖఙయయభుఱే , కేళఱం జనన
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భయణనఱ భధయ భాతరమే అయ గయచయంగస ళుంటరయ, ఇటుళంటట వహథతిఱో
లసటటకై ళోకించడం థేతుకి.
లయఖాయనభు: ఆ అళయఔి యరసట కసఱ శఴయౄం ఴరీయం థనఴరస
ళయఔి భళడనతుకి యయఴం అగయచయంగసధే ళుంటుంథి అఱాగే ఴరీయ
భాధయభాతుా ణనయఖం ఙేవహన తయులసత ఔడన అళయఔి ంగసధే ళుంటుంథి. థేష
భాధయభం థనఴరస ళయఔి భయనుపడే, ఆ యరసట ఙెైతనయం యొఔక తుదయవనం
ఔతునహశి ంథి. ఎళరైణే ఴరీయ అళధఱన అదిఖతంచి యరసట ఙెైతనయంఱో వహథయ
డఖఱుఖుణనరయ, లసరే జనమ, భఽతేయళుఱ యసనేక్షతన
ణెఱుశకోఖఱుఖుణనయు. అటుళంటట వహథతిఱో లసరికి ఴరీయం ళునా ఱేఔతృో యధన
శభానమే.
అశ్ైయయ వతశ్యత కవృైథూనం
అశ్ైయయవదవదత తతుైవ ఙయనయః
అశ్ైయయ వఙుైైన భనయః శ్ిణోత
వుీణయవనయయనం లేద న ఙుైవ కవృైత్ (29)
ఄనఽలదభు: కొందయు థగతుతు ఆఴియయఔయభయన థనతుగస చ఼యసియు,
కొందయు థగతుతు ఆఴియయ ఔయభయనథనతుగస ళరిుయి సయు, భరి కొందయు థగతు
ఖూరిి ఆఴియయంణో యంటరయు, లసయు యధనా గసతూ థగతుతు ణెఱుశకోఱేయు.
లయఖాయనభు: యసధఔుడె యోఖ ఔయమ థనఴరస దనయనం ఱోతేఱోలకి లయల , థేషం
థనఴరస ళయఔి భళుతేనా ఙెైతనయ భరళం యొఔక అనబూతి తోదటటయసరి
తృ ంథినుపడె, థనతుతు ఆఴియయం ణోధే చ఼యసిడె, థనతు భరలసతుా
ళరిుంచినుపడె అతన లసడే థనఱతూా ఆఴియయంణో తుండి ళుంటరయ. ఇథి
యనా ళయకిికి ఴరీయ వభఱ అళతఱ ళునా అళయఔి భరళం యొఔక జఞానం
ఱేఔతృో ళడం ళఱల , ఇథి ఆఴియయంగస ణోశింథి. యనాంత భాణనరధేా లసయు ఈ
అళయఔి యరసట ఙెైతధనయతుా అళఖతం ఙేశకోఱేయు.
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థూశీ న్తతయభవదర యఽమం థూశే సయవసయ భాయత
తవెమత్ సరవణి బూణయన్త న తవం ళోచితేభయహవ (30)
ఄనఽలదభు: ఒ భరయణన, శభశి థేయౘఱోలన఼ ళుండే ఈ థేశ (ఆతమ)
చండనతుకి యఱుకసతుథి (ఱేఔ చం ఫడఱేద). ఇందఙేత శభశి
థేషదనయుఱ ఖురించి నళుఴ ళోకింఔు
లయఖాయనభు: థేష భాధయభం థనఴరస రఔటభళుతేనా ఆ ఙెైతనయ భరళం,
అళయఔి కసఱం యొఔక శఽఴహర అళడంళఱల , అథి ఎుపడ఼ శభాి ం కసద.
కేళఱం అథి ళయఔి యుచకోళడనతుకి ఆదనయభయన భాధయభం భాతరమే
అంతభళుతేంథి.
సవధయమభన ఙయలేక్షయ న వికంనతేభయహవ
ధరమయథిద ముథయథఙూరేయోఽనయత్ క్షతరమసయ న విదయణూ (31)
ఄనఽలదభు: అంణేకసఔ శఴధయమభు ఫటటరము తూళు బమడనయౌషన
తుఱేద. ఎందఔంటే క్షతిరమునఔు ధయమ ముదధ ం ఔధనా
ళవమ
ర శకయభయనథి ఏథగ ఱేద.
లయఖాయనభు: ఴరీయం, ఴరీయం లనఔ థనగి ళునా యరసట ఙెైతనయం ఖురించి
ఫో ధయచిన తయులసత యౕర ఔఽవు బఖలసనడె అయుునతుకి ఴరీయం ళయకే
రితతభయన ఫుథిధఖఱ లసరి యసథయ నంచి ఫో ధయుశిధనాడె.
అయుునడె క్షతిరముడె. ముదధ ంఱో లనతిరిగి లలళఔుండన ళుండడం
క్షతిరముతు రభుక ఱక్షణనఱఱో ఔటట. బఖలసనడె ఈ ఱక్షణం లైనే
అయుునతుకి శ఼చిశిధనాడె. ఇఔకడ అయుునతుకి బఖలసనడె, "నళుఴ
క్షతిరముడయ, ముదధ ం ఙేమడం తూ ధయమం. అంణేకసఔ ధయమముదధ ం తంచి
ళవమ
ర ఴకయభయనథి, క్షతిరమునఔు లేరేథి ఱేద. అందఔతు బమడఔు"
అతు ఫో ధరిఙనడె.
మదిచోమా ఙయననం సవరీథయవయభపవితం
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సఽఖినః క్షతరమాః పయథ లబంణూ ముదధ భూదిశ్ం (32)
ఄనఽలదభు: తనంతట ణనధే తటవహథంఙే, శఴయగ థనఴరసఱన ణెరిఙే ఇటుళంటట
ముథనధతుా తృ ంథే క్షతిరముఱు శంణోఴహయి సయు .
లయఖాయనభు: ముథనాళకసఴం తృ ందడం క్షతిరమ యోధఱు తభ య భరఖయంగస
భరయయసియు. ముదధ ంఱో యయ భయణం తృ ంథిణే లసయు థనతుతు ఆతమ శంతఽనహి
తుఙేి శఴయగ థనఴయంగస భరయయసియు.
ఄథ ఙూతవ భుభం ధయమయం సంగీభం న కరిష్టయవ
తతః సవధయమం కీరత ంి చ శిణయవ పభలసయవ (33)
ఄనఽలదభు: అందళఱల ఔలేల తూళు ముదధ ం ఙేమఔతృో ణే శఴధయమభూ,
కీరి ,ీ కోఱోపయ, తృసతృసతుా తృ ందణనళు.
లయఖాయనభు: క్షతిరముఱఔు శఴధయమభయన ముదధ ం ఙేమడం అధే ఔయి ళయం
తూ ధైజ ఖుణం, థనతుతు తూళు తృసయౌంచఔతృో ణే, తూళు తూ శఴభరలసతుకి యయుదధ ంగస
తుఙేవహనలసడియ అళుణనళు, థనతుణో తూఔు అళసంతి యయఴఔ రిణనభాఱు
తృసరనహి యసియ, అంణేకసఔ యసటటఱేతు యయుడిగస తూళు తృ ంథిన కీరి తు ఔడన
నవర తృో ణనళు.
ఄకీరత ంి ఙయన బూణయన్త కథ యష్టయంత ణూఽవయమాం
సంభావితసయ ఙయకీరత ఃి భయణయదతరిచయణూ (34)
ఄనఽలదభు: అంణేకసఔ అందయౄ తూ అకీరి తు ఖురించి ఙనఱా కసఱం
ఙెుపఔుంటరయు, రతియౖసరతమఔ ళయఔుిఱఔు కీరి తు కోఱోపళటం భయణం ఔంటే
కిలవరభయనథి.
లయఖాయనభు: "తునా గొప యోధతుగస గౌయయశినా రతీ ఔకయౄ, తూళు
ముదధ ం నండి లైథొ ఱగిన యవమం ణెఱుశఔునా తయులసత తూ శంఖతి ఙనఱ
కసఱం చరిించఔుంటరయు. ఇథి తూళంటట భాషయోధఱఔు, చశ఼
ి ఫరతఔడం
ఔధనా తుఔురవర భయనథి."
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బమాదరణయదఽయతం భంసయంణూ ణయవం భవేయతయః
యేవం చ తవం ఫహ భణర బూణయవ మాసయవ లాఘువం (35)
ఄనఽలదభు: ఏ భయౘయథఱయణే ఇుపడె తునా గౌయయశిధనారయ లసరే
తునా చఱఔనగస చ఼యసియు, అంణే కసఔ లసయు తూళు బమం ళఱేల ఈ ముదధ ం
నండి లనథొ ఱగసళతు అనఔుంటరయు.
లయఖాయనభు: "నళుఴ భయౘ యోధఱ భధయ తూ గొపతధనతుా
తుయౄనహంచఔుధనాళు. అయధన తూళు ముదధ ం నండి లనఔంజ లేయసళంటే
లసయు నళుఴ తూ బమం ళఱేల అఱా ఙేయసళు అతు భరయయసియు."
ఄలచయ లథయంశ్ై ఫహూన్ వథిశ్యంత తలశిణయః
న్తందంతసత వ వెభయథయం తణర దఽః ఖతయం నఽ కూం (36)
ఄనఽలదభు: తూ ఴతేరళుఱు తునా తుంథిశి ఼ ఎధోా అనరసతు భాటఱు
అంటరయు. ఇంతఔంటే దుఃకతయభయనథి ఇంకేభుంటుంథి.
లయఖాయనభు: "తూణో ముదధ ం ఙెమాయఱతు తమాయుగస తుఱఫడా ఈ
యోధఱందయౄ, నళుఴ ముదధ ం ఙేమఔతృో ళడంణో, తూ యసభరసథాతుా శేలన
ఙేయి సయు, తునా తుంథియి సయు. ఔ క్షతిరముడికి ఇంతఔంటే దుఃక
కసయణభయనథి ఏభుంటుంథి."
హణరల పరసయవయ సవయీ ం జిణయవ ల భోక్షయవయ భశీం
తవెమదఽతష్టఠ కౌంణూమ ముథయధమ కితన్తశ్ైమః (37)
ఄనఽలదభు: ముదధ ంఱో భయణించి శఴరసగతుా తృ ంద, ఱేథన జయంచి రసజయ
భోగసఱన అనబయంచ. ఒ కౌంణేమా, ఔఽతతుఴిమంణో ముదధ ం
ఙేమడనతుకి ఱెభుమ.
లయఖాయనభు: ఆంత ఫో ధయచిన తయులత, ఆుడె బగలనఽడె,
ఄయుునఽన్తకూ ఄన్తన రివథ త
 ేలలోనఽ భనసఽసనఽ సభానంగ ఈంఙూ యోగ
కయమనఽ రిచమం ఙూసత ఽధయనడె. అథేతటంటే - "ముదధ ంఱో ఔలేల తూళు
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చతుతృో యధన నళుఴ తూ ధైజ ఖుణననఖుణంగస ముదధ ం ఙేవహన కసయణం ళఱల
తూఔు ఆతమ శంతేఴహర తుఙేి శఴయగ ం తృసరనహి శింథి, ఔలేల తూళు
జయంచినటల యణే ముదధ ం గయౌచిన ఆనందంణో ఫరటృ రసజఞయతూా
తృ ందణనళు, అందళఱల వహథయ తుఴిముడళయ ముథనధతుకి వహదధం కస"
సఽఖదఽఃఖే సమేకిణయవ లాభాలాభౌ జమాజమౌ
తణర ముథయధమ ముజయసవ ధైవం పభలసయవ (38)
ఄనఽలదభు: జమాజమాఱు, ఱాబ నయౖసరఱు, శక దుఃకాఱు శభానంగస
తఱుశ఼
ి ముథనధతుకి వహదధంకస, ఆ యధంగస తూఔు తృసతృసఱు అంటళు.
లయఖాయనభు: జమాజమాఱన, ఱాబ నయౖసరఱన, శకదుఃకాఱన
శభానంగస భరయంచి ముథనధతుకి వహదధంఔభుమ. ఇటుళంటట శభదఽఴహర ఔయౌగిన
వహథతి తృ ంథినుపడె తూఔు ళసిణని తృసం అంటద. సభాదిలో వుండు ఄన్తన
కరయలు ఙుయయ.
ఏవ ణూఽభిశిణయ వెంఖేయ ఫుథిధరయయగేతవభాం శ్ిణు
ఫుథయధయ ముకోత మమా పయథ కయమఫంధం రవేసయవ (39)
ఄనఽలదభు: ఒ తృసయథ ఈ యలేఔళంతభయన చయి అంణన తూఔు
ఫో ధయచడనతుకి ఙెపఫడింథి. ఇుపడె థగతు యోగసతుా యన, థనతుణో తూఔు
జఞాన తృసరనహి ఔయౌగి, ఔయమ ఫందనఱ నండి యభుఔుిడళు అళుణనళు.
లయఖాయనభు: శభాది ఖురించి రిచమం ఙేవహన తయులసత యౕర ఔఽవు
బఖలసనడె, అయుునడి థనఴరస భానలసయ అంతటటకి ఆ యోఖ భారసగతుా
ఉథేఴం ఙేశి ధనాడె. ఆ భారసగతుా అబయవహవేి , భతుఴహ శభదఽఴహరతు తృ ంథి,
శభాది వహథతిఱోకి లయల , ఔయమఫందనఱన థనట ఖఱుఖుణనడె. అంణేకసఔ ఆ
అళయఔి , శభశి ణేజఞఱఔు ణేజభయన, ఆ అక్షయ ఫరషమ కసఱశఴయౄతృసతుా
భఽతేయ భాయగ ం థనఴరస ణెఱుశఔుతు, థనతుఱో య్నభళుణనడె.
ధేవేభికీభధయళోఽవత రతయలయో న విదయణూ
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సవలభయసయ ధయమసయ ణయరమణూ భహణర బమాత్ (40)
ఄనఽలదభు: ఈ యోఖభున తృసరయంతేంచినఙయ థగతుకి ఎనాటటకీ ధనఴభు
ఱేద. ఈ యోఖ ఔయమన కొథిాగసనయధన యసధన ఙేవేి భయౘ బమాఱ నండి
యభుఔుిఱళుణనయు.
లయఖాయనభు: ఈ యోఖ ఔయమన అబయవహంచడంళఱల తువఫఱభయేయ అళకసఴం
ఱేద, అంణే కసఔ థగతుళఱల యరీత రిణనభాఱు ఏయ తృసరనహి ంచళు. థగతుతు
కొథిాగస అయధన అభరయశం ఙేవేి , అభరయశఔుఱు భఽతేయళు ళంటట భయౘ
బమాఱనండి యభుఔుిఱళుణనయు. ఴరీయ వభఱన థనటఱేతు ళయఔుిఱు
ఎఱల ుపడ఼ బమడే భఽతేయళు యొఔక తణనిాతుా యోఖుఱు ణెఱుశఔుతు
థనతు బమం నండి వేఴచఛ తృ ందణనయు. భఽతేయళు ఔడన ఔ యఔభయన
భాధయభమే, థనతు థనఴరస భయౘ ుయువేఱు, తభ ఆతమతు జఞఖఽతం ఙేవహ,
ఴరీయ రిధఱన థనటట, ణనమే యరసట శఴయౄుఱు అయతృో ణనయు.
వయవవెమాతమక ఫుథిధ: ఏకేహ కుయునందన
ఫహ ళఖా హయనంణయశ్ై ఫుదధ యో వయవవెయధయం (41)
ఄనఽలదభు: ఒ ఔుయునందధన, ఇందఱో తుఴిమాతమఔభయన ఫుథిధ
ఔకటే ళుంటుంథి. కసతూ అతుఴిమంణో ళునా ఫుథిధ (రిఔఴం తృ ందతు
ఫుధ్ిధ) రిరి యదనఱుగస ళుంటుంథి.
లయఖాయనభు: తభఱో ళునా ఙెైతనయం యొఔక శంయయు యరసటణనఴతుా
జఞఖఽతం ఙేమాఱతు అందకోశం ఈ భాయగ ంఱో భుందఔు లఱలలఱతు
తుఴిమం ఙేశఔునా యసధఔుఱే తభ జీయత ఱక్షాయతుా ణెఱుశఔునాలసయు.
భరి ఇంత యలేఔళంతేఱు కసతు లసయు తభ జీయత ఱక్షాయతుా
ఔనగయనఱేఔతృో ణనయు, లసరి జీయతం అధేఔ శంథిఖధతఱఱో కొటురతటరరడెత
ళుంటుంథి.
మాభుభాం ుఴణయం లచం రవదంతయవివృైతః
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లేదలదయణయః పయథ ధయనయదవ఼త త లథినః (42)
కభాణయమనః సవయీ ర జనమకయమపలరథయం
కూమ
ీ ావిళవష్టఫహ లాం భోగచశ్వయయగతం రత (43)
భోగచశ్వయయరసకతధయం తమాహితఙూతవెం
వయవవెమతమక ఫుథిధః సభాదర న విదగమణూ (44)
ఄనఽలదభు: ఒ తృసరసథ, ఎళయయణే భోగసఱఱోధే తనమమతఴం ఙెందణనరయ,
ఎళయయణే కసభయ ఔయమఱధే రఴంవహయి సరయ, లేదలసదభుఱంథే యతయసిరయ, శఴయగ
తృసరనేి యభ మ్రక్షభతు భరయయసిరయ, అటుళంటట అయలేఔుఱు అందభయన
భామ భాటఱు ఙెతృి సయు.
కోరిఔఱణో తుండిన ళయఔుిఱు శఴయగ మే యభ ళవవ
ర ా భతు నభుమణనయు, శఴయగ మే
జనమ ఔయమ పఱాఱతుశింథి అతు భరయయసియు. భోగైఴఴరసయఱన తృ ందటరతుకి
అధేఔ యళవవ కిమ
ర ఱన ఙెుణనయు. భోగైఴఴరసయఱఱో అతయంత ఆశకిి ఔఱలసయు,
తభ ఫుథిధతు శభాది తృ ందటరతుకి ఔుదయుికోఱేయు.
లయఖాయనభు: శంథిఖధ ఫుథిధ ఔఱ ళయఔుిఱకి, ఇతయ శంథిఖధ ఫుథిధఖఱ ళయఔుిఱు
లసయు ఏథెైధన ఔయమ తృసరయంతేశినాుపడె ఆ ఔయమ ళఱల ళఙేి పఱాతుా ఖురించి
ఙెనహప రఱోబ నడణనయు. యళవవంగస ఴరీరసతుకే తృసరదననయత ఇఙేి లసయౄ, ఎళరి
ఫుథెధ ణే ఴరీరసతుా ళయఔి రిఙే ఆ యరసట ఙెైతనయ భరళం ళయఔు లలల థర
అటుళంటట లసయౄ, క్షణ బంఖుయభయన ళసరీరిఔ శకాఱధే యభ
ళవవ
ర ా భయనయగస భరయయసియు. తభ యసఴయధంకోశం ఇతయ శంథిఖధ ఫుథిధఖఱ
ళయఔుిఱఔు భోగైఴఴరసయఱు ఱతేయసియ అతు రఱోబ నటటర, లసరికి అధేఔ యజఱ
ఖురించి, ఔయమ కసండఱ ఖురించి తిమయటట ఔఫుయుల ఙెతృి సయు. భోఖ భరగసయఱంద
ఆశకిి ఔఱలసయౄ, తభ ఫుథిధతు శభాది తృ ందటరతుకి లసడెకోఱేతులసయౄ, ఈ
ఴరీయం ళయకే తభ ఙెైతధనయతుా రితతం ఙేశఔునాలసయు, ఇటుళంటట
ఔఫుయుల యనాుపడె శభాది అంటే ళటటర అబూత ఔఱపన అతు భరయయసియు.
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ణురగ
ై ుణయవిష్టమా లేథయ న్తవ్త ైగుణోయ బలయుుధయ
న్తయద ాంథర వ న్తతయసతవవెోత న్తరయయగక్షేభ అతమలన్ (45)
ఄనఽలదభు: ఒ అయుుధన లేథనఱు భూడె ఖుణనఱ యొఔక యవమాఱు
ఙెఫుతేధనాయ. నళుఴ ఆ భూడె ఖుణనఱ నండి భుఔుిడళు అయ, ఆ
తుయాాందఴభూ, తుతయభూ ఆదయంతయశతభయన శతయంఱో వహథయ డి, ఆతమ
యసక్షాణనకరసతుా తృ ంద.
లయఖాయనభు: భోగైఴఴరసయఱన అంథింఙే భవహి వకు యరసట ఙెైతనయం
(immense consciousness of the mind) భూడె ఖుణనఱఱోన
ఫందింఫడి ళుంటుంథి. ఈ భూడె ఖుణనఱఱోన ఫందింఫడి ఉండటంళఱల
ఇథి శభాది తృ ందటరతుకి ఉయోఖడఱేద. అందళఱల యోఖ భారసగతుా
ఆఴరయంచి ఈ భూడె ఖుణనఱ నండి యభుఔుిఱయ , శభాదిఱో వహథయడి,
ఴరీయ భాధయభం థనఴరస ఆ శభశి ణేజఞఱఔు ణేజభయన ఆ రచండ
ణేజోభమభయన కసఱం యొఔక తతి ాం ణెఱుశకోళడం కోశం తభ
యొఔక భవహి వకంఱో తుథనరణభయళునా యరసట ఙెైతధనయతుా
మేఱకకఱపడనతుకి భయౘ రమతాం ఙెమాయయౌ.
మాలనయథ ఈదపధే సయవతః సంుైణరదకే
ణయలనసరేవష్టే లేథూష్టే ఫారహమణయసయ విజానతః (46)
ఄనఽలదభు: బూత అతుా లేుఱ నండి తూటటణో తుండితృో ణే , చినా చినా
జఱాఴమాఱ అళశయం ఇంకస ఏత ళుంటుంథి? అఱాగే శయఴం
అళఖతభయన ఫరషమజఞాతుకి లేథనఱ ళఱాల అంణే రయోజనం ళుంటుంథి.
లయఖాయనభు: ఎుపడెైణే యసధఔుడె యోఖ ఔయమన తురసభంగస అభరయశం
ఙేశి ఼ ఴరీయం రిధఱన అదిఖతంచి, తన భవహి వకం యొఔక శంయయు
యరసట ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేయి సడర , అుపడె అతతుకి ఇంథిమ
ర ాఱ ళయకే
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రితతంగస ళునా ఙెైతనయం, - శభుదరం భుందయ చినా కొఱనఱా
అతునహశి ంథి.
కయమణేయలదికయవయత భా పలేష్టే కథయచన
భా కయమపలశేతేయౄభరమ ణూ సంజోగోఽసత ాకయమణి (47)
ఄనఽలదభు: తూఔు ఔయమ అంథే అదికసయభు ఖఱద, థనతు పఱభునంద
ఎనాటటకీ ఱేద. నళుఴ ఔయమపఱం యొఔక కసయణం కసఔు. అంణేకసఔ ఔయమ
ఙెమయఔడద అనా ఆఱోచన ఔడన తూఔు ఔఱఖఔడద.
లయఖాయనభు: శయఴ రథభంగస భానళుడె పయౌణనతుా ఆయయసిడె. ఈ కోరికే
ఔరయమతపతిి కి కసయణం అళుతేంథి. ఈ శంయసయంఱో ఏ ఔయమ జరిగిధన ఆ
ఔయమఱతూా పయౌణనతుా ఆయంఙే తృసరయంబం అళుణనయ. అయణే యోఖ ఔయమ
ఎఱాంటట ఔయమ అంటే అథి ఔకటే శభాదితు ఆయంచి తృసరయంబం
ఙేమఫడెతేంథి. యసధఔుడె ఎుపడయణే ఈ ఔయమ ఱోఱోతేఱోలకి లలణనడర ,
ఆ వహథతిఱో అతన ఴరీరసతుకి అళతఱ ళునా యరసట ఙెైతధనయతుా
ణెఱుశకోళడం తృసరయంతేయసిడె. ఆ వహథతిఱో అతన తన ఔయమపఱానేక్షఱో ఆశకిి
చ఼డం భాధేయి సడె. అతతుకి ఈ అనబూతి తృ ంథిన క్షణం నంఙే శభాది
తృసరయంబం అళుతేంథి. శభాది ఆయంబం అళుతధే ఆ యసధఔుతు భాధయభం
థనఴరస తుయౖసకభ ఔయమ జయుఖుతేంథి.
యోగసథ కుయు కరమణి సంగం తయకతా ధనంజమ
వదధ వథధ ర య సమో బూణయవ సభతవం యోగ ఈచయణూ (48)
ఄనఽలదభు: ఒ ధనంజమా, నళుఴ యోఖ వహథతేడలై, ఆనేక్షన యడి, పఱ,
తువఫఱాఱన శభానంగస భరయశ఼
ి ఔయమ ఙెయయ. ఈ శభఫుథిధధే యోఖం
అంటరయు.
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లయఖాయనభు: తన శంయయు ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙెమయడనతుకి , యసధఔుడె
యోఖ ఔయమ ఙేశి ఼ ఴరీయ రిధఱన అళఱంఘంచినుపడె అతతుకి
థేశేంథిమ
ర
శకాఱంద ఆఔయశణ నయశింథి. జనన భయణనఱ యసనేక్షతన
అయథం ఙేశఔునా తయులసత యోగికి శభతఴ వహథధ ి (శభఫుథిధ)
ఔఱుఖుతేంథి. అుపడె అతతు దఽఴహరకి జననభయణనఱు, ఱాబనయౖసరఱు,
పయౌణనపయౌణనఱు శభానంగసధే ఔతునహయి సయ.
దారేణ హయవయం కయమ ఫుథిధ యోగదధ నంజమ
ఫుథరధ శ్యణభన్తవచో కిణయః పలశేతవః (49)
ఄనఽలదభు: ఫుథిధ యోఖం ఔంటే పఱానేక్ష ఔయమ తేచఛభయనథి. కసఫటటర
ధనంజమా నళుఴ ఫుథిధ యోగసధేా ఆఴరయంచ, ఎందఔంటే పఱానేక్ష
ఖఱలసయు అతయంత థగనఱళుణనయు.
లయఖాయనభు: ఴరీయం ళయకే రితతభయన ఇంథిమ
ర ాఱ తఽనహి కోశమే ఔయమ
ఙేవే ళయఔుిఱు తభఱో ళునా శి ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙెమయడనతుకి
రమతాం ఙెమయఔతృో ళడం ళఱల థగనఱుగస నహఱుళఫడణనయు. భౌతిఔ భోగసఱ
ఱోబంణో లసయు జీయతం అంణన భఽతేయ బమంణోధే ఖడెుణనయు. ఈ బమం
ళఱేల లసయు తభ తుథనరణ ఙెైతధనయతుా మేఱకకఱపడనతుకి రమతిాంచయు.
ఫుథిధముకోత జవేతహ ఈభే సఽకిత దఽష్టేుణూ
తవెమథర యగమ ముజయసయ యోగః కయమసఽ కౌశ్లం (50)
ఄనఽలదభు: ఫుథిధ ముఔుిడయన ళయకిి (శభఫుథిధ ఔయౌగిన లసడె శభాది వహథతి తృ ంథినలసడె) ఈ ఱోఔంఱోధే తృస ుణనయఱన తయజిశిధనాడె.
కసళున నళుఴ అటటర యోఖం కోశం రమతాం ఙెయయ. ఔయమఱందయౌ
ధైుణయమే యోఖం.
లయఖాయనభు: అతయంత ధైుణయంణో ఏ యసధఔుడయణే ఈ యోఖఔయమన ఙేవహ
తన తుథనరణభయన యరసట ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేమడంఱో
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శపయ్ఔురతేడళుణనడర , అటటర యసధఔుతుకి, భంచి, ఙెడా ఔయమఱ యసనేక్షత అయథం
అయ, తన యరసట ఙెైతధనయతుా ఆ ణేజఞఱకే ణేజం, రచండ ణేజోభమ అక్షయ
ఫరషమ మంథే కేంథగఔ
ర ఽతం ఙేవహ, థనతుఱో య్నభళుణనడె.
కయమజం ఫుథిధముకత శి పలం తయకతా భనీఴణః
జనమఫంధ విన్తయుమకతః దం గచోంతయధయభమమ్ (51)
ఄనఽలదభు: యలేఔళంతేఱు ఔయమ పఱాతుా తయజించి, జనమ ఫందనఱ నండి
భుఔుిఱయ, థర వ యశతభయన, మ్రక్షాతుా తృ ందణనయు.
లయఖాయనభు: యోగసభరయశం థనఴరస ఴరీరసతుా ళయఔి ం ఙేవే ఆ అళయఔి యరసట
ఙెైతధనయతుా ఔనగొనా యసధఔుతుకి , శభశి శఽఴర, ఆ యభ ఙెైతనయం తనన
ణనన ళయఔి యుచఔుధే భాధయభం అతు అయథభళుతేంథి. అతన ఆ ఙెైతనయ
భరళం ఱోధే వహథతేడయ, జనమ ఫంధం నండి భుఔుిడయ, ఆ అళయఔి
యభాతమ అక్షయ ఫరషమఱో య్నభళుణనడె.
మథయణూ మోహకయౌలం ఫుథిధయవయతతరిష్టయత
తథయ గంణయవ న్తరేవదం ళోీతవయసయ వుీతసయ చ (52)
ఄనఽలదభు:నళుఴ ఈ అజఞాన భాయౌనయంనండి ఫమట డా ుపడే నళుఴ
యనదగినథనతుకీ యనాథనతు మంద లైరసగసయతుా తృ ందణనళు.
లయఖాయనభు: యోఖ ఔయమ అభరయశం ఙేశి నా ళయకిి ఙెైతనయం ఴరీయ రిధఱ
నైకి లయళనుపడె, ఆ ళయకిికి భవహి వకం ఇంథిమ
ర ాఱ భధయ ఖఱ శంఫంధం
ణెఱుశింథి. ఴరీరేంథిమ
ర ాఱ థనఴరస భనశష (భవహి వకమే) అతుా
అనబూతేఱు తృ ందణోందతు ఆ ళయకిి ఖరశయసిడె. ఴరీయ ఇంథిమ
ర ాఱణో
తృో యౌవేి భవహి వకమే రతననభయంథి. భవహి వకమే ఱేఔ తృ ణే , ఴరీరసతుకి,
ఇంథిమ
ర ాఱఔ, ఏతొ శణని ళుండద.
వుీతవిరతధయనణూ మథయ వెథసయత న్తశ్ైలా
సభాదయ వచలా ఫుధ్ిధ: తథయ యోగభలసయవ (53)
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ఄనఽలదభు: ధనధన యధభయన భాటఱు యనడం ళఱల అవహథయంగస భారిన
తూ ఫుథిధ శభాది మంద వహథయణనఴతుా, తుఴిఱణనఴతుా తృ ందతేంథి, అప్
ుడే తూఔు ఈ యోఖం తృసరనహి శింథి.
లయఖాయనభు: ఄధేక కోరికలనఽ తయుైకోవడయన్తకూ కయమ ఙూసత ా విచయౌతభయన
ఫుధ్ిధ ఎుడయణూ తనలో న్తక్షుతభయ ఈనన ఙుైతధయయన్తన మేలకులాయౌ ఄధే
సంకలం ఙూసఽకున్త, యోగ కరమభాయవెన్తన ఙూసత ా సభాదిలో వథయభవుతేంథర
ఄుడె, యోగం థయవర వెధయభయేయ రిణయభాలనీన ఄవగతభవుణయయ.
ఇ వథతధే సభతవం లేక సభఫుథిధ ఄంటాయు.
ఄయుున ఈలచ
వథతరజాసయ క భావ సభాదిసథసయ కేశ్వ
వథతదగః కూం రభానయత కూభావ఼త వరజేత కూమ్ (54)
ఄనఽలదభు: అయుునడె ఇటల ధనాడె, " ఒ కేఴలస, శభాదిఱో వహథతభయన
వహథత రజుాఱ ఱక్షణనఱు ఎఱా ళుంటరయ. వహథయ ఫుథిధఔయౌగిన లసయు ఎ యధంగస
భాటరలడణనయు? లసయు ఎఱా ఔయుింటరయు? లసయు ఎఱా రళరిియి సయు?"
వౄీ బగలనఽడె ఆలా ఄధయనడె
రజవేత మథయ కభాన్ సరవన్ పయథ భధోగణయన్
అతమధేయలతమధయ తేష్ట్ః వథత రజాయసయ థర చయణూ (55)
ఄనఽలదభు: ఒ తృసరసథ ఎుపడయణే భతుఴహ తన భధో లసంఛఱతూా
తయజియసిడర , అుపడే తనఱో తధే శంతఽనహి ఙెంథి, వహథతరజుాడె అతు
నహఱుళఫడణనడె.
లయఖాయనభు: యోగి ఎుపడయణే ఴరీయ భాధయభం థనఴరస ళయఔి ం
అళుతేనా ఆ అళయఔి ఙెైతధనయతుా, తనఱో తుక్షిింగస ళునా ఙెైతధనయతుా
జఞఖఽతం ఙేమడం థనఴరస ణెఱుశఔుంటరడర , అుపడె అతన తన
భాధయభంణో, తనన ణనధే ణెఱుశఔుతు, తనఱోధే శంతేఴహర ఙెంథి, శభశి
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కోరీఔఱతూ తయజియసిడె. అటుళంటట "భయౘయోఖుఱే" "వహథతరజుాఱు" అతు
నహఱుళఫడణనయు.
దఽఖేష్టవభనఽథివగనభధయః సఽఖేష్టే విగత సిహః
వీతరగబమకోీధః వథతదగయుమన్తయుచయణూ (56)
ఄనఽలదభు: ఎళరి భనశయణే దకాఱఱో ఔఱళయం ఙెందథర , శకాఱ
తృసరనహి కోశం తృసరఔుఱాడథర , ఎళయయణే రసఖ బమకోరదనఱతు ళదయౌలేయసరయ,
అటుళంటట భునఱు వహథయభయన ఫుధ్ిధ ఔఱలసయు అతు నహఱుళఫడణనయు.
లయఖాయనభు: ఎఱా అయణే యఔ యకసఱా లసదయఱఱోంచి తృసరథతఔంగస శంగీతం
ుటురకోశింథర , థనథను అఱాగే శకదుఃకాఱు, బమ కోరదనఱు, ఆశకిి
తోదఱయన, భనఔు ణెయౌవహనటుళంటట శభశి భరలసఱ కే ఙెైతనయం
యొఔక లేయు లేయు ళయకీిఔయణనఱతు అటుళంటట భయౘనభరళుఱఔు అయథం
అళుతేంథి.
మః సయవణయరనభివయనహః తతత త్ పరయ వుభావుబమ్
ధయభి నందత న థూవఴ్ తసయ రజా ా రతఴ్ణయ (57)
ఄనఽలదభు: ఎళరిఔయణే థేతుమంద఼ భభణననరసగసఱు ఉండలో,
యభరయభరఱు తృసరనహి ంచినుపడె ఎళరిఔయణే రసఖథేఴయౖసఱు ఔఱఖలో,
అటుళంటట లసతు రజా యతరభయనథి.
లసయకాయనభు: వహథతరజా భయౘుయువేఱఔు థేతుమందయధన ఆశకిి ఉంథన
ఱేథన అతు ఙెపఱేభు. లసరికి యభరయభరఱు కే భరళు లేయు లేయు
ళయకీిఔయణనఱుగస ఔతునహయి సయ. ఇటుళంటట వహథతిఱో ఆ భయౘ ళయఔుిఱు
వహథయడినుపడె, లసరి ఫుథిధ యకసశం చయభ వభఱన ణనఔుత ళుంటుంథి.
ఆ శభమంఱో అతతు రజా రతియౖసరతమఔభయనథిగస (యతరభయనథి)
ఙెపఫడెతేంథి.
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మథయ సంహయణూ ఙయమం కరయమధయీనీవ సయవశ్ః
ఆంథిరమాణింథిరమారేథబయః తసయ రజా ా రతఴఠ ణయ (58)
ఄనఽలదభు: ఎఱా అయణే ణనఫేఱు తన అంగసఱతు ఱోతుకి
భుడెచఔుంటుంథర , అఱాగే ళయకిి ఎుపడెైణే తన ఇంథిమ
ర ాఱతు ఇంథిమ
ర
యవమాఱనండి భయఱుిఔుంటరడర అుపడే అతతు రజా యతరభళుతేంథి.
లయఖాయనభు: అటుళంటట రజా ఞళంతేడె, యరసట ఙెైతనయం ళయఔి యుశినా
తన ఴరీయం ఖురించి యరిిగస ణెఱుశఔుంటరడె, ఇథి ణెఱుశ
ఔుంటునాుపడె యయధ అంగసఱ థనఴరస తన భవహి వకమే ఈ అనబూతేఱు
అతూా అనబయయోి ంథి అతు అతతుకి అయథం అళుతేంథి. ఇథి ణెఱుశఔునా ఆ
భయౘ ుయువేడె, యోఖ ఔయమ థనఴరస తన భవహి వకంఱో తుక్షిిభయన
శంయయు ఙెైతధనయతుా మేఱకకఱుపణనడె. ఈ ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేవహన
తయులసత అతతు భవహి యౖసకతుకి ఇంథిమ
ర ాఱ శయౘమం అళశయం ఱేద. అతన
శఴమంగస జఞఖఽతం ఙేశఔునా భవహి వకు ఙెైతనయం థనఴరస తన వఴమ
ఙెైతనయంఱోధే శంతేవేరడయ ఉంటరడె. ఇటుళంటట భయౘ ళయకిికి ఴరీయం,
ఇంథిమ
ర ాఱు అతతు ళఴభయతృో ణనయ.
విష్టమా విన్తవయత ంణూ న్తరవేయసయ థూశినః
యసవయుం యవెో యసయ యం దివ్ా న్తవయత ణూ (59)
ఄనఽలదభు: తురసయౘయంగస ళుండే ళయకిిికి యవమాఱు ణొయౌగితృో ణనయ కసతూ
లసటట తొద ఆశకిి తగిఱే ళుంటుంథి. కసతూ యభాతమన దరివంచిన ళయకిికి ఈ
ఆశకిి ఔడన తఖఱద.
లయఖాయనభు: తభన ణనభు యసధఔుఱభతు ఙెుపఔుధే ఙనఱాభంథి ,
భవహి వకమే ఇంథిమ
ర ఱా థనఴరస అతుా అనబలసఱన఼ తృ ందణోంథి అతు
ఖరశంచఔ, తభ ఇంథిమ
ర ాఱధే తభ ఴతేరళుఱుగస భరయంచఔుతు, తభ
భనశషన ఔుదట యుచకోళటరతుకి, ఇంథిమ
ర ాఱన అణిచి నటర టరతుకి
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రమతిాయసియు. ఇఱాంటట రమతాంఱో, అఱాంటట యసధఔుఱు శథగయఘ శభమం
తుయయౘయంగస ళుంటరయు, అందళఱల లసరి ఴరీయం క్షీణించి, ఇంథిమ
ర ాఱు
తుయబఱం అయతృో ణనయ, కసతు ఇంథిమ
ర ాఱు భవహి వకంఙే తుమంతిరంఫడే
మంణనరఱుగస ఖరశంచఱేఔతృో ళడం ళఱల , లసరికి ఇటుళంటట వహథతిఱో ఔడన
ఇంథిమ
ర ాఱు ఇఙేి అనబూతేఱ శమయణ ఔఱుఖుతధే ళుంటుంథి. కసతూ
థగతుతు అయథం ఙేశఔునా యోగసభరయశఔుఱు తభ భనశషణో భనశషన
ణెఱుశఔుతు, ఴరీయం అళతఱ తుక్షిిభయ ళునా ఙెైతనయ భరళంఱో
వహథయడితృో ణనయు.
మణరణర వేయన కౌంణూమ ుయుష్టసయ వివృైతః
ఆంథిరమాణి రభాతగన్త హయంత రసబం భనః (60)
ఄనఽలదభు: ఒ కౌంణూమా, సభసయలనఽ కయౌంగింఙూ ఆంథిరమాలు, వెధనలో
వునన ఫుథిధభంతేన్త భనసఽసన్త కడయ ఫలవంతంగ లకంగ థగసఽకుంటాయ.
లయఖాయనభు: ఄుడుడె యోగవెధన పరయంబదశ్ లో వునన వయకూతకూ
ఆంథిరమానఽబలల లేు అసకూత భళ్ైుతేంథి. ఆటటవంటి వథతన్త అ వయకూత
జాగుయౄకతణర విళవైఴంఙయయౌ. థయథయు ఄందరి వెధకులకు ఆటటవంటి రివథ త

ఎదఽరయులయౌస వసఽతంథి. లయు థగన్తన్త క భానవక వథతగ భాతరమే
రిగణించి, తభ భనసఽసణరధే థయన్తన్త న్తమంతరంచఽకోలయౌ.
భధో-ఆంథిరమాల సంఫంధం ణులుసఽకుధే రకమ
ూీ లో కొన్తనవెయుై ఆంథిరమాలు
ఫలం ుంజుకుంటే, భరి కొన్తనవెయుై భవత ష్టుం ఫలం ుంజుకుంటటంథి.
ఆటటవంటి వథతలో, ధిడ న్తశ్ైమంణర యోగకయమ ఄవలంబంఙూ వయకూత తన భధో
గభధయలనఽ ఄధయమనం ఙూసత ా, భవత ష్టు పరదయనయతన్త ఄయధ ం ఙూసఽకున్త
ఆంథిరమాకయషణ నఽండు భుకుతడవుణయడె.
ణయన్త సరవణి సంమభయ ముకత అవ఼త భతయః
వళవ శి మవయయంథిరమాణి తసయ రజా ా రతఴఠ ణయ (61)
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ఄనఽలదభు: ఄందఽఙూత సరేవంథిరమాలనఽ వశ్యుచఽకున్త, ధయ మంథూ
అసకత హిదముడలై , యోగముకుతడవయ వుండె. ఎందఽకంటే
ఆంథిరమాలనఽ వశ్ యచఽకునన వయకూత రజా ఄతయంత ణూజోవంతభయ
(రతష్టఠభయ) వుంటటంథి.
లయఖాయనభు: ఎుడయణూ వెధకున్తకూ ఆంథిరమాల థయవర భవత ష్టుమే ఄన్తన
ఄనఽభాలలు ప ందఽణరంథి ఄన్త ఄయథ భవుతేంథర ఄుడె ఄతన్తకూ వి
ష్టమాకయష ణ ఎందఽకు కలుగుణరంథర కడయ ఄయథ భవుతేంథి. అ అకయషణ
యొకు కయణం ణుయౌమడంవలై ఄతనఽ అ అకయష ణ యొకు రభావం నఽండు
విభుకూత ప ందఽణయడె.
దయయమణర విష్టమాన్ ుంసః సంగవయత ష్టజామణూ
సంగత్ సంజామణూ కభః కభత్ కోీదర ~భిజామణూ (62)
కోీదయదభవత సమోమహః సమోమవేత్ సమిత విబరభః
సమిత బరంళదఽుథిధధయళో ఫుథిధధయళత్ రణసయత (63)
ఄనఽలదభు: యవమచింతన ఙేవే ళయకిికి లసటట తొద ఆశకిి ఏయపడెతేంథి.
ఆశకిి ళఱల కోరిఔఱు ుడణనయ. కోరిఔఱ ళఱల కోరధం ఉతపనాభళుతేంథి.
కోరధం అయలేకసతుకి థనరి తీశింథి. అయలేఔం ళఱల శమఽతి భరరంతి (భయు)
ఔఱుఖుతేంథి, శమఽతి బరవరం ళఱల ఫుధ్ిధ ధనఴనం జయుఖుతేంథి , ఫుథిాధనఴనం
అయన ళయకిి తనభళుణనడె.
లయఖాయనభు: యోఖ ముఔి వహథతికి ఙేరిన ళయకిికి యవమాఔయశణకి కసయణం తన
భనవేష అతు ణెఱుశింథి. భనశషఱో ఆఔయశణ ుటటరనుపడె ఆ యవమం
తొద అనరసఖం ఉతపనాభళుతేంథి. అనరసఖం ఔయౌగిన తయులసత ఆ
యవమాతుా అనబయంఙనయౌ అధే కోరిఔ ుడెతేంథి. ఈ కోరిఔ తీయడంఱో
ఆటంఔం ఏయపడినుపడె కోరధం జతుశింథి. కోరధం ుడెతధే భవహి వకం
యచక్షణన ఴకిి కోఱోపతేంథి. థనతుణో శమఽతి యొఔక ఆదనయం అంతం
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అయతృో తేంథి. శమఽతి నవర ం అళడంణో, ఫుధ్ిధకి భరే అవహి తఴం తఖఱద.
అటుళంటట వహథతిఱో ళయకిి తనంతట ణనధే తనం అళుణనడె.
రగథూవష్ట విముకత సత ఽ విష్టమాన్తంథిరయైశ్ైయన్
అతమవళ్చయరివదూమాణయమ రవెదభదిగచోత (64)
ఄనఽలదభు: కసతూ రసఖ థేఴవ యశతేడయ, ఇంథిమ
ర ాఱతు తన ళఴంఱో
ఉంచఔుతు, యవమాఱన ఖరశశినా ళయకిి భధో తుయమఱణనఴతుా
తృ ందణనడె.
లయఖాయనభు: భవహి వకు ఈ శ఼క్షమ ఖతేఱు అయథభయన యోగికి , శభశి
ఇంథిమ
ర ాఱు భవహి యౖసకతుకి అనబలసఱు అంథింఙే భాధయభాఱు భాతరమే
అతు అయథం ఙేశఔుంటరడె. అటుళంటట భయౘ యోగికి తన వఴమ యరసట
ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేశఔుతు, తన ఴరీయ రిధఱన అళఱంఘంచి
తనఱోతు ఫరషమ తతి ాం అనబయశ఼
ి శంతేఴహర ఙెందడం ళఱల ఇంథిమ
ర ాఱ
థనఴరస తృసరనహి ంఙే యవమాఱ తొద అతతుకి ఆశకిి ళుండద. ఆశకిి ఱేనంద
ళఱల అతతుకి థేఴవం ఔడన ళుండద. అటుళంటట భయౘ ళయకిి తుయమఱుడయ
యభ ళసంతిఱో వహథతేడళుణనడె.
రవెథూ సయవ దఽఃఖాధయం వేన్తయవెో యజామణూ
రసననఙూతవెో వేయవు ఫుథిధః యయవతష్టఠణూ (65)
ఄనఽలదభు: ఄటటవంటి న్తయమలతవంణర ఄన్తన దఽఖాలు పో య, అ యభ
ుయుష్టేన్త ఫుధ్ిధ తవరితంగ వథయభవుతేంథి.
లయఖాయనభు: తన భవత ష్టుు ఙుైతధయయన్తన జాగితం ఙూసఽకునన భవే
భన్తఴకూ సఽఖదఽఃఖాల, లాబ నవ్ల వెనయక్షత ఄయథ ం ఄవుంతేంథి. ఄందఽవలై
ఄతన్తకూ లటి ఄవత తవం సభాత భయపో తేంథి. ఆంక కోరికల ళవష్టం ఏభూ
లేనందఽవలై ఄతనఽ యయణ కభుడయ రసనన చితత ంణర ళంతన్త ప ందఽణయడె.
ధయవత ఫుధ్ిధ ముకతసయ న ఙయముకత సయ భావధయ
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న ఙయభావమతః ళంత: ఄళంతసయ కుతః సఽఖం (66)
ఄనఽలదభు: ఆంథిరమ న్తగీహభూ భధో న్తగీహభూ లేన్త వయకూతకూ విలేకం
కలుగదఽ, ఄటటవంటి ఄముకత వయకూతలో భావనలు వుండవు, భాలల ఄభావం
వలై అ వయకూతకూ ళంత వుండదఽ, భరి ఄళంత చితత వయకూతకూ సఽఖం ఎలా
లభిసఽతంథి.
లయఖాయనభు: ఏ వయకత యణూ భధో-ఆంథిరమాల సంఫంధం ణులుసఽకోలేడర ,
ఄతనఽ శ్రీరన్తన వయకతం ఙూసత ఽనన ఄవయకత భాలన్తన కడయ ణులుసఽకోలేడె,
ఄంణూకక ఄతన్త ఙుైతనయం న్తథయరణభయ ఈననందఽన, కేవలం ఆంథిరమ తినత
కోసం తనసత ా వుండడం ఙూత ఄతనఽ ళంతన్త ప ందలేడె. ఄళంతంగ
వుండడం ఙూత ఄతన్తకూ జీవితంలో సఽఖం వుండదఽ.
తనలో న్తక్షుతభయ వునన ఙుైతధయయన్తన జాగితం ఙుమయనందఽవలై ఄతన్త ఫుధ్ిధ
సఽఖం-దఽఃఖం, లాబం-నష్ట్ం, జీవనమయణయల వంటి విష్టమాలలోధే
వ఼భుతభయ వుంటటంథి. తనలోన్త ఇ లోంవలై ఄతనఽ ఎుడా భితేయ
బమంణర బమ భీతేడయ అంథర ళ్న ఙుందఽతేనన భనసఽసణర జీవిణయన్తన
గడెుణయడె.
ఆంథిరమాణయం శి చయణయం మనమధోనఽ విదగమణూ
తదసయ హయత రజా ాం లమురనవభులంబవ (67)
ఄనఽలదభు: ఎలా ఄయణూ నీటి భూద లళ్ైతనన ధయవన్త గయౌ ధటి్ లేమగలథర
ఄలాగే యోగ ముకుతడె కన్త వయకూత భనసఽస న్తలకడలేన్త ఏ ఆంథిరమాన్తన
ఎంచఽకుధయన ఄథి అ వయకూత ఫుథిధన్త ఄవథయంగ ఙూసత ఽంథి.
లయఖాయనభు: ఇ విధంగ ఏ వెభానయ వయకూత ఫుధ్ిధ తనలో న్తక్షుతంగ వునన
ఙుైతధయయన్తన మేలకుయౌ ఫరహమ తణయతాన్తన ప ందలేథర , అ ఫుధ్ిధ ఆంథిరమాలే
రదయనం ఄనఽకుంటృ వుంటటంథి. ఆంథిరమాలే రదయనం ఄనన సంగత కడయ
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తన భవత ష్టుం థయవరధే ఄథి గురితవెత ో ందనన విష్టమం ఄతనఽ ఄయథ ం
ఙూసఽకోలేకపో ణయడె.
తవెమదసయ భవేఫాహో న్తగిశీణయన్త సయవశ్ః
ఆంథిరమాణంథిరమారేథబయః తసయ రజా ా రతఴఠ ణయ (68)
ఄనఽలదభు: భవేఫాహో , ఎవరచణూ ఆంథిరమ విష్టమాల నఽండు
ఆంథిరమాలనఽ లేయు ఙూవెత రయ, ఄటటవంటి లరి ఫుధ్ిధ వథయంగ వుంటటంథి.
లయఖాయనభు: భవహి వకు తృసరదననయతన ఎరిగిన యోఖుఱఔు ఇంథిమ
ర
యవమాఱు అరదననభయతృో ణనయ. కసతూ ఇంథిమ
ర ాఱే రదననభతు తఱుశ఼
ి
అళసంత చితి ం ఖఱ ళయఔుిఱు, ఆ యోఖుఱన చ఼వహ, లసయు ఇంథిమ
ర ాఱన
ళఴయుచఔునాందళఱేల లసయు వహథయ ఫుదధఱమాయయతూ అనఔుంటరయు, కసతూ
మతనయథం అథి కసద.
ఎుపడెైణే ఴరీయ భాధయభం థనఴరస యోగి తన భవహి వకంఱో తుథనరణభయన
యరసట ఙెైతధనయతుా యోఖ ఔయమ థనఴరస జఞఖఽతం ఙేయి సడర , అుపడె అతతుకి
ఴరీయం అరదననభయతృో తేంథి , ఇంథిమ
ర
యవమాఱఱో అతతుకి ఆఔయశణ
ఔడన తృో తేంథి. ఇంథిమ
ర
యవమాఱఱో ఆఔయశణ ఱేఔ తృో ళడం ళఱల
ఇంథిమ
ర ాఱు అతతుకి వేాషయయఴఔంగస అయతృో ణనయ, అయణే ఏ
ళయఔి యణే తనఱో తుథనరణభయళునా ఙెైతధనయతుా ఖురిించఱేడర , అతతుకి
ఴరీయం, ఇంథిమ
ర
యవమాఱే రదననభళుణనయ, అటుళంటట లసరి ఫుధ్ిధ
వహథయంగస ళుండద.
మా న్తళ సయవబూణయధయం తవెయం జాగరిత సంమభూ
మవెయం జాగీత బూణయన్త వె న్తళ శ్యణర భుధేః (69)
ఄనఽలదభు: శభశి తృసరణుఱఔు ఏథి రసతిరయో అుపడె యోగి మేఱుకొతు
ఉంటరడె, జీళుఱతూా మేఱకకతు ళునాుపడె ఆ వహథతితు భునఱు రసతిరకి
శభానంగస రిఖణియి సయు.
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లయఖాయనభు: భనం యోఖ ముఔుిఱుగస ఙెుపఔుధే ళయఔుిఱు ఎఱాంటట
లసయంటే లసయు తభ భవహి వకు శంయయు యరసట ఙెైతధనయతుా యోఖ యసధన
థనఴరస జఞఖఽతం ఙెమయడంఱో శపయ్ఔఽతేఱయనటటరలసయు. అటుళంటట గొప
ళయఔుిఱధే బఖలసన్ యౕర ఔఽవే
ు డె వహథతరజుాఱు అతు నహయౌఙనడె.
తభ భవహి వకు యసభయథాంఱో అతి కొథిా అంళసతుా భాతరమే ఉయోగించ
కోఖయౌగే ళయఔుిఱఱో తుథనరణంగస ఉండితృో యన ఙెైతధనయతుా రసతిరగస
రిఖణింఙనయౌ. తభ భవహి వకు శంయయు యసభరసథాతుా ఙెైతనయళంతం
ఙేశఔునా భయౘ ుయువేఱఔు, తభ ఙెైతధనయతుా తుక్షిింగసధే తఖుఱుినా
ళయఔుిఱు తుదరతృో తేనాటేర అతునహయి సయు. జఞఖఽత ఙెైతనయం ఔయౌగిన ళయఔుిఱఔు
తుథనరణ ఙెైతనయం ఔయౌగిన లసయు రసతిరఱోధే ళునాటుర అతునహయి సయు.
అయయయభాణభచలరతష్టఠం
సభుదరభాః రవిశ్ంత మదవత్
తదవత్ కభా మం రవిశ్ంత సరేవ
స ళంతభాపో నత న కభ కభూ (70)
ఄనఽలదభు: ఎఱా అయణే శభశి థిఴఱ నండి తూయు ళచిి తుంుతేధనా
శభుదరం వహథయంగస ళుంటుంథర , అఱాగే కసభం భరిము ఇంథిమ
ర
యవమాఱు
శతొుశినాుపడె తుఴిఱంగస ళునా ళయకిికి ళసంతి తృసరనహి శింథి కసతూ
భోగసశఔుిఱఔు కసద.
లయఖాయనభు: తభ భవహి వకు యరసటణనఴతుా యరిిగస ఙెైతనయం
ఙెమయడంఱో శపయ్ఔఽతేఱయన భయౘుయువేఱన ఇంథిమ
ర ాయౌఙేి
అనబలసఱు ఔథియౌంచఱేళు. భరయ యధంగస ఙెతృసపఱంటే , యోఖ భాధయభం
థనఴరస ఎళయయణే తభ భవహి వకు శభశి యసభరసథాతుా జఞఖఽతం ఙేయి సరయ,
లసరిధే యయుుఱుగస నహఱుయసియు, లసయు శభశి శఽఴహరణోన య్నభయ
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'యళసఴతమ' అళుణనయు, యభ ణేజోభమ శభశి ణేజఞఱఔు ణేజభయన,
శభశి శఽఴహరతూ ళయఔి యుశినా ఆ అళయఔి కసఱంణో ఔటళుణనయు.
వివేమ కభాన్ మః సరవన్ ుభాంశ్ైయత న్తః సిహః
న్తయమమో న్తయహంకయః స ళంతభదిగచోత (71)
ఄనఽలదభు: శభశి కోరిఔఱన఼ తయజించి, భభణనషంకసరసఱతు
యడచినటటరన, ఱోతేతఴం ఱేనటటరలసతుకే ళసంతి ఱతేశింథి.
లయఖాయనభు: అటుళంటట భయౘ ుయువేఱు లసయు ళుధనా ఱేనటేర ళుంటరయు,
లసయౄ అతుాటటతూ తయజించిధన, థేతుతూ తయజించనటేర ళుంటరయు, భభతణో
తుండి ళుధనా, ఱేనటేర ళుంటరయు, భోగసఱు అనబయశిధనా, అనబయంచనటేర
ళుంటరయు, తురసషంకసయుఱయధన అషంకసయుఱుగస ఔతుపయసియు. అటటర యయు
ఙెైతనయ భయౘ ుయువేఱు యభ ళసంతిఱో తరిశి ఼ ళుంటరయు.
ఏవ ఫారశీమ వథత: పయథ ధైధయం పరయ విభుహయత
వథణయవ వెయభంతకలే~ న ఫరహమన్తరవణభిచోత (72)
ఄనఽలదభు: తృసరసథ ఇథే ఫరరశీమ వహథతి, యరసట వహథతి. థగతుతు తృసరి ం ఙేశఔునా
ళయకిి ఎుపడె తోయౘతుా ఙెంథనడె. అంతిభ కసఱంఱో ఔడన ఈ వహథతిఱోధే
ళుండి అతన ఫరషమ తురసఴణనతుా తృసరి ం ఙేశఔుంటరడె.
లయఖాయనభు: తన భవహి వకు శంయయు యరసటణనఴతుా తన భవహి వకంఱో
తుక్షిింగస ళునా ఙెైతధనయనా జఞఖఽతం ఙెమయడం థనఴరస ణెఱుశఔునా
యోగి, ఆ యరసటతఴంఱోధే వహథతేడయ ఉంటరడె. అటుళంటట గొప ళయకిి
ఇంకుప డ఼ శంఔుచిత భనుః వహథతిఱో ఇయురఔుకతృో డె, ఴరీయ మాతర
శభాి ంయేయటుపడె యరసటతఴంఱో వహథతేడయ ళుండడం ళఱల అతతుకి
ఴరీయం యొఔక అళశయం ళుండద, అుపడె ఆ భయౘుయువేడె భఽతేయ
భాయగ ం థనఴరస ఴరీయ రిధఱన థనటుత వఴమ యరసట ఙెైతధనయతుా ఆ
అళయఔి కసఱ తతి ాంఱో కేంథగర ఔఽతం ఙేవహ థనతుఱో య్నభయతృో ణనడె.
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ఒం తతసథిత వౄీభదభగవథగీ ణయసాన్తష్టతేస
ఫరహమవిథయయమాం యోగళవయత ర వౄీ కివణయుున సంలథూ
వెంఖయ యోగయధయభ థివతయోఽదయయమః
ఫరహమవిథయయ భరిము యోగ ళసత రభు ఄయన వౄీ భదభగవథగీ ణయ ఈన్తష్టతే
త
ఄందయౌ వౄీకివణయుున సంలదభులో వెంఖయ యోగభు ఄనన
థివతమాదయయమభు సభాత భు.
ఒం తత్ సత్
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ఒం నమో బగవణూ లసఽథూలమ
జై గుయుథూవ్
ఄథః తితయోఽదయయమః - కయమ యోగః
భూడవ ఄదయయమభు - కయమ యోగభు
ఄయుున ఈలచ
జాయమవ఼ ఙూతకయమణవయత భాణయ ఫుథిధయుధయయద న
తతుం కయమణి ఘోరే భాం న్తయోజమవ కేశ్వ (1)
ఄనఽలదభు: అయుునడె ఇఱా అధనాడె, " ఒ జధనయాధన! ఔ లేల, తూ
అతేతృసరమం ఫటటర ఔయమ ఔంటే జఞానమే గొపథెైణే , భరి నధాందఔు ఈ
ఘోయభయన నఱు ఙెమయభతు నేరరేనహశి ధనాళు."
లయభుళవణ
ీ ేవ లకేయన ఫుథిధం మోహమవ఼వ మే
తథూకం వద న్తవృైతయ యేన ళవయో
ీ ~ హభాునమాం (2)
ఄనఽలదభు: తూ ఔఱగసుఱఖు భాటఱణో ధన ఫుథిధతు
బరతంజేశి ధనాళు. ధనఔు ళవమ
ర శకయభయనటుళంటట కచిితభయన ఔ
భారసగతుా ఙెుప.
వౄీ బగలన్ ఈలచ
లోకేఽవమన్ థివవిదయ న్తవఠ ుర పో ర కత భమానఘ
జాాన యోగేన వెంఖాయధయం కయమ యోగేన యోగిధయం (3)
ఄనఽలదభు: వౄీ బగలనఽడె యౌకన, "ఒ అనగా, ధన థనఴరస, ఇంతఔు
యయఴం, ఱోకసతుకి రండె తువా ఱు ఙెపడం జరిగింథి. జఞానఱఔు జఞాన
యోఖభు థనఴరసన఼, యోఖుఱఔు ఔయమ యోఖభు థనఴరసన఼ ఙెపడం
జరిగింథి."
లయఖాయనభు: యరసటణనఴతుా తృ ంథిన జఞానఱ భాటఱు యనాుపడె
కిమ
ర ాయోఖ యసధఔుఱు కసతు లసయు శంథిఖధతఱో డళచి. ఎందఔంటే ,
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భవహి వకం భరిము ఇంథిమ
ర ాఱ శంఫందనతుా ణెఱుశఔునా జఞానఱు
భవహి వకంణోధే ఇంథిమ
ర ాఱన యసఴదగనం ఙేశఔుంటరయనా యవమం, కిమ
ర ా
యోఖ అభరయశం ఙెమయఔతృో ణే అయథం కసద. తభ వఴమ యరసట ఙెైతధనయతుా
జఞఖఽతం ఙేశఔుతు ఈ శంఖతితు ఖరశంచినలసరితు జఞానఱుగస రిఖణియి సయు.
తభ భవహి వకు అనంత ఙెైతనయ యసభరసధాతుా జఞఖఽతం ఙెమయడనతుకి
రమాశ ఙేశి నాలసయు, యోఖుఱతు నహఱుళఫడణనయు.
న కయమణయభధయయంభాత్ ధైష్టుయమయం ుయువో వునణూ
న చ సంనయసధయథూవ వథధ ంి సభదిగచోత (4)
ఄనఽలదభు: ఔయమ ఙెమయతుథే ఎళరికీ తువకయమ వహథధ ంి చద, అఱాగే
చతుతృో యనంత భాణనరన ఎళరికీ శభాదగ తృసరనహి ంచద.
లయఖాయనభు: యోగభాయసం కూమ
ీ ాతమకంగ ఙేవేి తప థనతు వహథయ
రిణనభాఱు వహథధ ంి చళు. జఞానఱ భాటఱు యతు ణనభు ఔడన జఞానఱమే
అనఔుధే ళయఔుిఱు కేళఱం తభ ఙేతకసతుతధనధేా తుయౄనహంచఔుంటుధనాయు.
అటుళంటట అశభయుథఱు (ఙేతకసతు లసయు) యోఖుఱు ళసంతంగస, ఏ తూ
ఙెమయఔుండన ఔయుితు ళుండటం చ఼వహ లసరి రళయి నన అనఔరిశి ఼ , యయు
ఔడన ఏ తూ ఙెమయఔుండన ఔయుింటే తభ ఫరషమ ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం
ఙేశకోఱేయు.
అటుళంటట ళయఔుిఱు యోఖ ఔయమ ఙెమయఔతృో ళడం ళఱల భఽతేయళు యొఔక
తతి ాం ఔడన ణెఱుశకోఱేయు. భఽతేయళు యొఔక తతి ాం
ణెఱుశకోఱేఔతృో ళడం ళఱల లసయు జీయణనంతం ఙనళంటే బమంణో
ఫతేఔుణనయు. ఇంకస భయణం శంబయంచినుపడె ఴరీయ రిధఱు థనటట
యరసటణనఴతుా తృ ందఱేయు, లసయు తిరిగి జనమధతిి ఴరీయ రిధఱోలధే
వతతభయ తృో ణనయు.
న శి కవృైత్ క్షణభన జాతే తష్టఠతయకయమకిత్
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కయయణూ హయవశ్ః కయమ సయవః రకితజైయీ ుణై: (5)
ఄనఽలదభు: ఎళయయధన, ఏ శభమంఱో అయధన, ఔయమ ఙెమయఔుండన
ఉండఱేయు, ఎందఔంటే రఔఽతి నండి ఉతపనా ఖుణనఱఔు ఱోఫడి లసయు ఔయమ
ఙేశి ఼ధే ళుంటరయు.
లయఖాయనభు: జనమధతత శ్రీయంలో వ఼భుతభయపో యన రత కుయు లేరే
వయకుతలు ఙూవన కయమకూ రిణయభం. ణయభు సవమంగ ఆతయుల కయమ యొకు
రిణయభం ఄవడంవలై , లయు కడయ కయమ ఙూమకుండయ ఈండలేయు.
కరేమంథిరమాణి సంమభయ మ అవయత భనవె సమయన్
ఆంథిరమారథన్ విభూఢయణయమ భుతయయ ఙయయః స ఈచయణూ (6)
ఄనఽలదభు: ఎళయయణే ఔరేమంథిమ
ర ాఱన ఫఱళంతంగస అదుఙేవహ ,
భనశఱో భాతరం ఇంథిమ
ర
యవమాఱ ఖురించి తఱుశిళుంటరరయ లసరితు
డనంతేఔుఱు ఱేఔ ఔటుఱు అతు అంటరయు.
లయఖాయనభు: ఴరీయ వభఱఱోధే రితతభయతృో యన లసయు, జఞానఱ
ళయకిితఴం ళఱల నేరరేనహంఫడి, అతి ఉణనషషంణో ఔయమన చేథించి, ఆఔయమఱో
వహథయభయతృో లసఱనఔుతు తభ ఔరేమంథిమ
ర ాఱన ఫఱళంతంగస ఱకంఖ
థగశకోళటరతుకి రమతిాయసియు. జఞానఱ ఙెనహపన భాటఱు శరిగగ స అయథం
ఙేశకోఔ లసయు ఇఱా ఙేయి సయు. ఇంథిమ
ర ాఱు తభంతట ణనమే ఔయమ
ఙెమయళతూ, కేళఱం భానళ భవహి వకమే ఇంథిమ
ర ాఱ థనఴరస ఔయమ ఙేశి ందతూ
లసయు ఖరశంచయు. అటుళంటట ళయఔుిఱు ఫఱళంతంగస తభ ఇంథిమ
ర ాఱన
అదుఙేవహ, భనశఱో భాతరం ఆ ఇంథిమ
ర
యవమాఱు ఔఱపన ఙేశి ఼ తభ
చీకసఔు ఉథిఔ
ర ి ఱన నంచఔుంటరయు.
మవత ాంథిరమాణి భనవె న్తమభాయయబణూ~యుున
కరమంథిరయై: కయమయోగం ఄసకత: వివృష్టయణూ (7)
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ఄనఽలదభు: ఎళరైణే (యవమాఱంద) అధనశఔుిఱెై , తభ భనశషణో
ఇంథిమ
ర ాఱన తుమంతిరంచి తభ ఔరేమంథిమ
ర ాఱణో యోఖఔయమ ఙేయి సరయ లసరే
యయవేరఱు.
లయఖాయనభు: రభరలసతమఔభయన యోగసభరయశంణో భవహి వకు ఙెైతనయమే
యయధ ఇంథిమ
ర ాఱ థనఴరస అనభరలసఱు తృ ందణోంథి అతు ఖరశంచిన భయౘ
యసధఔుఱు , తభ భవహి యౖసకతుా అధయమనం ఙేవహ ఇంథిమ
ర ానబలసఱ లైు
ఆఔయశణ ఎందఔు ఔఱుఖుణోంథర ఔడన అయథం ఙేశఔుంటరయు. ఇథి అయథం
కసళడంణో, లసయు ఆ ఆఔయశణనండి ఔడన భుఔుిఱళుణనయు. ఈ వహథతికి ఙేరిన
యసధఔుఱు ఇంథిమ
ర
రిధఱ నైకి ఱేచి , తభ భవహి వకు యరసట ఙెైతధనయతుా
యరిిగస జఞఖఽతం ఙెమయడనతుకి , తురిఴగాంగస యోగసభరయశం
ఙెమయఖఱుఖుణనయు. లసరే తభ శంయయు ఙెైతధనయతుా మేఱకకయౌప, ఴరీయ
రిధఱన థనట ఖఱుఖుణనయు. భఽతేయళున ణెఱుశకోళడంళఱల లసయు
జీయణనతుా ఔడన యరిిగస అయథంఙేశఔుంటరయు, థనతుణో జీయణనఔయశణనండి
ఔడన ద఼యభయ జీళనమఔుిఱు అళుణనయు. యసభానయ ళయఔుిఱఱో
ఇటుళంటట ళయఔుిఱు యయవేరఱు.
న్తమతం కుయు కయమతవం కయమ జాయ యో హయకయమణః
శ్రీయమాణయరన చ ణూ న రవథధ యూ దకయమణః (8)
ఄనఽలదభు: తూఔు కేటరయంచిన (తుమతంచిన) ఔయమ నళుఴ ఙెయయ.
ఎందఔంటే ఔయమ ఙెమయఔుండన ళుండటంఔంటే , ఔయమ ఙెమయడమే మేఱు ఔథన.
అంణేకసఔ నళుఴ ఔయమ ఙెమయఔ తృ ణే తూఔు ఴరీయ మాతర ఔడన వహథధ ంి చద.
లయఖాయనభు: తభ యసభరసథాఱన యరిిగస జఞఖఽతం ఙేశఔునా యయవర
యసధఔుఱు ఇతయ యసధఔుఱఔు శ఼ఫరిి అళుణనయు. అటుళంటట భయౘ
ుయువేఱు ఆ అళయఔి ఙెైతనయ భరళం యొఔక శఴచఛభయన
అతేళయఔుిఱళుణనయు. లసయు తృసరయంబ యసధఔుఱఔు నేరయణ ఇళఴడం కోశం
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శఴమంగస ణనమే తభకోశం కేటరయంచఔునా ఔయమ ఙేయి సయు. అటుళంటట
ళయఔుిఱ థనఴరస ఙేమఫడా శభశి ఔరసమ మజా మే అళుతేంథి. ఆ
యభభరళం యొఔక శఴచఛభయన అతేళయఔుిఱ దయవన భాతరంణోధే
యసభానయ ళయఔుిఱఔు ఴరీయ భాధయభం థనఴరస తనన ణనన
రఔటటంచకొంటునాఆ అళయఔి ఙెైతనయం ఖురించి శ఼ఙనలసఙనగస ణెఱుశింథి.
లసరి ఴరీయం, థేయౘతుకి అళతఱ ళునా ఆ అళయఔి ఙెైతధనయతుకి ఔ
శపవర భయన శంకేతం.
మజాారథత్ కయమణోఽనయతర లోకోఽమమ్ కయమ ఫంధనః
తదయథ ం కయమ కౌంణూమ భుకత సంగః సభాచయ (9)
ఄనఽలదభు: మజఞాయథ ఔయమఱు తప, తగియౌన అతుా ఔయమఱణో, ఱోఔుఱు
ఔయమ ఫంధంఱో చిఔుకఔుతృో ణనయు. ఒ కౌంణేమా తూళు ఆశకిి యశతేడళయ
మజా పఱ తుతతి భయన ఔయమ ఙెయయ.
లయఖాయనభు: ఴరీరసతుా అతేళయఔి ం ఙేయి ో నా ఆ అళయఔి భరలసతుా
ణెఱుశకోళడం కోశం యోఖఔయమ ఙేశి నా లసయు ఇంథిమ
ర ాఱ లేు ఎందఔు
ఆఔరిశంఫడెతేధనారయ ణెఱుశఔుతు, లసటట ఔయమనండి ఔడన
భుఔుిఱళుణనయు. కసతూ యసభానయ భానళుడె ఇంథిమ
ర ాఱళయకే
వతతభయన ఙెైతనయం ఔయౌగినందళఱల , లసటటతు థనటే ఔఱపన ఔడన
ఙెమయఱేడె.
వఴమ యరసట ఙెైతనయం యొఔక శ఼చన ఏ కొథిా భాతరం తృ ంథిధన, థనతుతు
జఞఖఽతం ఙెమయడనతుకి రఫఱ అభరయశం ఙెమాయయౌ.
సహమజాాః రజాః సివ్ా ురయలఙయ రజాత:
ఄధేన రసవిష్టయదవం ఏష్ట లొవత ాష్ట్ కభధఽక్ (10)
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ఄనఽలదభు: ణొఱుత రజఞతి మజా శశతంగస రజఱన శఽఴహరంచి తొయు
ఈ మజా భుఱ థనఴరస ళఽథిధ ఙెందండి, ఇయ తొ కోరిఔఱున తీరేిథి అఖు గసఔ
అతు అధనాడె.
లయఖాయనభు: ఈ ఴరీయం ఈ శభశి శఽఴహరతు ళయఔి యుశినా ఆ అళయఔి కసఱం
యొఔక ళయకీిఔయణం అయనందళఱల శఽఴహర శభశి అంళసఱు థనతుఱోధే
ళుధనాయ. ఈ ఴరీయ యళవవ ఱక్షణం ఏతటంటే , థగతు థనఴరసధే థగతుతు ళయఔి
యుశినా ఆ అళయఔి యరసట ఙెైతధనయతుా ణెఱుశకోళచి. ఏ యోఖ యసధన
థనఴరస యసధఔుఱు వఴమ భవహి వక ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేవహ , ఆ అళయఔి కసఱ
ఙెైతధనయతుా ఖరశంచఖఱుఖుణనరయ, ఆ యోఖ యసధధే ఴరీయ భాధయభం థనఴరస
అయేయ మజా భు. ఈ మజా ం, ఈ మజఞాతుా ఙేశి నా లసరితు శభశి
కోరిఔఱనంచి భుఔుిఱన ఙేవహ, లసరితు యయు కసభుఱుగస తీరిిథిదా తేంథి.
ఈ ఴరీయం ఔ లేు యోఖ యసధనఔు భాధయభమై ఙెైతధనయతుా థేష
రిధఱన థనట లేమఖయౌగేథి అయణే, భరయ లేు ఇథే ఴరీయం ఇంథిమ
ర
యవమ భోగసఱన అంథిఙేథి కసళడం ళఱల , భతుఴహతు ఫంధధనఱఱో
ఔటటరలేమడనతుకి కసయణం కసఖఱద.
థూలన్ భావమణయధేన ణూ థూల భావమనఽత వః
యసయం భావమనత ః ళవమ
ీ ః యభలసయథ (11)
ఄనఽలదభు: ఈ మజా భుఱ థనఴరస థేళతఱన ఆదరించ, లసయు తిరిగి
తూఔు ళరసశదఱఙే అతేళఽథిధ ఔయౌగియి సయు. యశపయ ఆదయణ థనఴరస తొయు యభ
ళవమ
ర శషన తృ ందఖఱయు.
లయఖాయనభు: ఈ ఴరీయంఱో శఴమంగస ఆ యమేఴఴయుడే ఉనాందళఱల ,
థనతుఱో శభశి థేళతఱ ఉవహథతేఱెై ళుధనాయు. భరయ యధంగస ఙెతృసపఱంటే
భవహి వకం తన యరసటతఴంళఱల శఴమంగస ఆ ఈఴఴయుతు శఴయౄం, ఇంకస ఈ
శభశి జఞాధేంథిమ
ర ాఱు, ఔరేమంథిమ
ర ాఱు, భవహి వకం థనఴరస
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తుమంతిరంచఫడెతేనాందళఱల , అలే శభశి థేళతఱన. ఏ యోఖ
యసధఔుఱయణే తభ ఫుధ్ిధ థనఴరస భవహి వకు యరసట యసభారసథాతుా
శందరివశ఼
ి తగియౌన యసభరసథాఱతూా జఞఖఽతం ఙెమయడనతుకి రమతిాయసిరయ లస
రి ఔరేమంథిమ
ర ాఱు, జఞాధేంథిమ
ర ాఱు ఔడన యరసటతఴం లేనే కేంథగఔ
ర ఽతభయ
ళుంటరయ. అటుళంటట యోగి భధో ఇంథిమ
ర ాఱు థిళయభయతృో ణనయ.
ఆవ్న్ భోగన్ శి లో థూల థయసయంణూ మజా భావిణయః
ణుైయదణత యనరథయయైభోయ యోబుంకేత వయత న ఏవ సః (12)
ఄనఽలదభు: మజా ం థనఴరస తఽనహి ఙెంథిన థేళతఱు తూఔు ఇవర భోగసఱతు
ఇయసియు. ఆ థేళతఱు ఇచిిన భోగసఱన లసరికి తులేథించఔుండన అనబయంఙే
లసయు ఙయయుఱు అతునహంచఔుంటరయు.
లయఖాయనభు: భవహి వకు యరసటతఴభు చయ చ఼వహన యసధఔుఱఔు లసరి
శభశి ఇంథిమ
ర ాఱు లసరి తతేరఱయతృో ణనయ, ఇంఔ లసయు యరసటణనఴతుా
యరిిగస జఞఖఽతం ఙేవహన తయులసత లసరికి ఇంథిమ
ర ాఱ థనఴరస ఎటుళంటట
అనబళభూ తృ ంథే అళశయం ళుండద. లసరికి ఇంథిమ
ర ాఱు కేళఱం
భధోయంజకసఱుగస తగియౌతృో ణనయ. లసయు తభఱో ణనమే ఆతమ శంతఽనహి
తృ ందత ళుంటరయు. ఇటుళంటట జఞాన యసపఱయత తృ ందతు యసభానయ
భానళుఱు, తభ భవహి వకు అంతేఱేతు యసభరసథాతుా ణెఱుశకోఱేఔ,
ఇంథిమ
ర ాఱే రదననభతు నభుమణనయు. ఇంథిమ
ర ాఱు కేళఱం భవహి యౖసకతుకి
అనబళం అంథించడనతుకే ఉధనామనా యవమం లసరికి ఫో ధడద. తభ
తఔుకళతృసటట ఫుధ్ిధణో లసయు ఇంథిమ
ర ాఱన శంతఽనహి యచడంఱో
తుభఖుాఱయళుంటరయు. తభ తుథనరణభయళునా ఙెైతధనయతుా
ణెఱుశకోఱేఔతృో ళడం ళఱల లసయు తభనంచి తభధే అషరించఔుంటృ
ళుంటరయు. వఴమ యరసటణనఴతుా జఞఖఽతం ఙేశఔునాలసయు, ఇంథిమ
ర ాఱ
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తృసరభుకయతతు అయథం ఙేశఔుంటరయు, లసయు ఈ ఴరీయ మాతర భుగింఙే ళయఔ,
ఇంథిమ
ర ాఱణోన఼, ఴరీయంణోన యరిి గౌయళంణో ళయళషరియి సయు.
మజా వృవ్వృనః సంణర భుచయంణూ సయవకూయౌుఴై :
బుంజణూ ణూ తవఘం పప యే చంణయయతమ కయణయత్ (13)
ఄనఽలదభు: మజా భు ఙేమగస తగియౌన అనాం తినా యభుయువేఱు
శభశి తృసతృసఱనండి భుఔుిఱళుణనయు. కేళఱం తభ కోశమే ళండెఔుతు
తిధే తృసుఱు తృసతృసతుా భాతరమే ఆయగిశి ఼ ళుంటరయు.
లయఖాయనభు: యోగసగిాఱో తభ ఴరీరసధేా షళయంగస శభరిపంఙే
భయౘుయువేఱు - ఆ ళవవ
ర ా భయన మజా పయౌతం ళఱల - అంటే తభ యరసట
ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేవహ- శభశి తృసతృసఱ నండి ద఼యం అళుణనయు. తుఖూఢ
ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙెమయడనతుకి రమతిాంచఔతృో ళడం ఔధనా భయౘ తృసం
ఇంకోటట ఱేద. తభ జీయతంఱో తభ ఴరీరసతుా యోగసగిాకి ఆషుతి ఙెమయతు
ళయఔుిఱు జీయణనంతం ఴరీయ వభఱఱోధే ళుండితృో య తృస వేళనఱో
ళుంటరయు.
ఄధయనదభవంత బూణయన్త యుధయయదనన సంబవః
మజాాదభవత యుధోయ మజా ః కయమసభుదభవః (14)
కయమఫరహో మదభవం విథిధ ఫరవేమక్షయ సభుదభవం
తవెమత్ సయవగతం ఫరహమ న్తతయం మజేా రతఴఠ తం (15)
ఄనఽలదభు: శభశి తృసరణుఱ అనాం థనఴరస ఉతపనాభమాయయ. అనాం
ళయశం ళఱల ఉతపనాభళుతేంథి. ళరసశఱు మజా ం ళఱల ఔఱుఖుణనయ, మజా ం
ఔయమ ళఱల ఉతపనాభళుతేంథి.
ఔయమ ఫరషమనండి ుడెతేందతు ణెఱుశకో, ఫరషమ అక్షయం నండి
ఉదభయశింథి. శయఴ లసయనహ ఫరషమ ఎఱల ుపడ఼ మజా భంథే
రతిఴహా తభయళుధనాడె.
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లయఖాయనభు: భవహి వకు యరసట ఙెైతనయం ఆ అక్షయ ఫరషమ అయన ఎుపడ఼
ళయఔి ంకసతు ఆ కసఱం యొఔక ళయకీిఔయణమే. ఇథి
తభ భవహి వకంఱో తుక్షిిభయళునా యరసట ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేవహన
యోఖ యసధఔుఱు అయథం ఙేశఔుంటరయు. థనతుకి క్షయభనాథే ఱేద,
అయధనగసతు అథి భవహి వక యరసటతఴం థనఴరస రఔటభళుతధే ళుంటుంథి.
భవహి యౖసకతుకి ఆదనయం ఈ ఴరీయం. ఴరీయ భాధయభం థనఴరసధే అతుా
అనబలసఱు అళడం ళఱల ఴరీయంణోటే ఔయమ ఉదభయశింథి.
ఴరీరసతుకి ఆదనయం అనాం, అనాం ళరసశఱ ళఱల ఔఱుఖుతేంథి. ళరసశఱు బూత
శ఼యుయఱ శంయోఖం ళఱల ఔఱుఖుణనయ.
ఏవం రవరితతం చకీం ధయనఽవయత మతహ మః
ఄఘామురింథిరమారమో మోఘం పయథ స జీవత (16)
ఄనఽలదభు: తృసరసథ! ఎళయయణే ఈ చకసరనయసయంగస నడెచకోరయ, లసయు
ఇంథిమ
ర శకాఱఱో యతశ఼
ి ళయయథ జీయతం ఖడెుణనయు.
లయఖాయనభు: తభఱో తుథనరణభయళునా ఙెైతధనయతుా మేఱకకయౌప ఆ యభ
భరళం యొఔక అతేళయకిి అయధన ఆ చకసరతుాఎళయయణే ణెఱుశకోఱేరయ ఱేఔ
ణెఱుశకోళడనతుకి రమతిాంచరయ, లసయు ళయయథ జీయణనతుా తృ ందణనయు. లసరి
థనఴరస అతేళయఔి భళుతేనా ఆ యరసట ఙెైతనయం ఔడన లసయు వతతేఱయ
ఉనాందళఱల ళయయథభయతృో తేంథి.
మవెతాతమ యతరేవ వెయత్ అతమతిత శ్ై భానవః
అతమధేయవచ సంతేష్ట్ః తసయ కయయం న విదయణూ (17)
ఄనఽలదభు: ఎళడెైణే కేళఱం ఆతమ అంథే కీడ
ర ిశి ఼, ఆతమ ఱోధే తఽనహి ధ ంథి,
ఆతమ శంతేఴహర ఔయౌగి ఉంటరడర , అటుళంటట లసతుకి ఇఔ తుయఴరిించళఱవహన
ఔయి ళయం భరేథగ ఱేద.
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లయఖాయనభు: యోగసభరయశం థనఴరస తభ భవహి వకంఱో ళునా యరసట
ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేవహ ఆ యభ అక్షయ ఫరషమ కసఱాతుా ణెఱుశఔునా
భయౘ యోఖుఱు, తభ జీయత ఱక్షాయతుా యరిి ఙేశఔునాందన లసయు
తభఱో ణనమే శంతేవేరఱయ ళుంటరయు. అటుళంటట ళయఔుిఱఔు లేరే యే
ఔరసమ ఙేమళఱవహన అళశయం ళుండద అంణే కసఔ లసరికి ఇంఔ ఎటుళంటట
ఔయమ ళవవభూ ళుండద.
ధైవతసయ కిణూ ధయరయథ ధయకిణూధేహ కశ్ైన
న ఙయసయ సయవబూణూష్టే కవృైదయధ వయపశ్ీమః (18)
ఄనఽలదభు: అటటరలసతుకి ఈ శంయసయంఱో ఔయమ ఙేమటంళఱల ఏతొ
రయోజనంఱేద, అఱాగే ఙేమఔతృో ళటంళఱల నవర భూ ఱేద. లసతుకి శభశి
తృసరణుఱణోటట ఎటుళంటట యసఴయధ శంఫంధభూ ళుండద.
లయఖాయనభు: కిమ
ర ాతమఔ యోగసభరయశం థనఴరస ఎుపడెైణే యసధఔుఱు తభ
ఙెైతధనయతుా మేఱకకయౌప, శభాది వహథతి తృ ందణనరయ అటటర లసరికి యోగసభరయశు
రిణనభాఱు ఱతేంచినందళఱల లసరికి ఇంఔ యోగసభరయశం ళఱల ఏతొ
రయోజనం ళుండద. ఱాబ నయౖసరఱ రిదిఱోంచి నైకి ఱేచి శభణనఴతుా
తృ ంథిన ఆ ళయకిికి యోగసభరయశం ఙేమయఔతృో ళడంఱో ఔడన అయథమేతొ
ఔతునహంచద.
తవెమదసకతః సతతం కయయం కయమ సభాఙయయ
ఄసకోత వేయచయన్ కయమ యభాపో నత యయుష్టః (19)
ఄనఽలదభు: అందళఱల తూళు తురసశఔి ణో తుయంతయం తూ ఔయి ళయ ఔయమఱన
చఔకగస ఙెయయ ఎందఔంటే ఆనేక్ష యశత ఔయమ ఙేశి నా ళయకిికి యభదం
ఱతేశింథి.
లయఖాయనభు: అటుళంటట భయౘ ళయఔుిఱఔు తభ కోశం ఙేమళఱవహన ఔయమ
ఏథగ తఖఱద కసతూ ఇతయుఱఔు నేరయణ ఇళఴడం కోశం లసయు ఔయమతు యడయు.
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కయమణైవ శి సంవథధ ంి అవథణయ జనకదమః
లోకసంగీహమేలన సంశ్యన్ కయుతభయహవ (20)
ఄనఽలదభు: జనఔుడె తోదఱయనలసయు ఔయమ థనఴరసధే యభ వహథధ తు
ి
తృ ంథనయు. ఱోఔ ఔఱలయణనయథభయ తూళు ఔయమ ఙేమటమే ఉచితం.
లయఖాయనభు: జనఔుతు ళంటట వహథతరజుాఱు యోఖ ఔయమ ఙేశి ఼ తభ యొఔక
శంయయు ఙెైతధనయతుా ఙెైతనయళంతం ఙేవహ శభణనఴతుా తృ ంథనయు. థనతు
తయులసత లసరికి లసరి కోశం ఙేమళఱవహన ఔయమ ళవవం ఏథి తఖఱఱేద. కసతు
తృసరయంబ యసధఔుఱఔు, ఇతయ యసభానయ రజఱఔు నేరయణ ఇళఴడం కోశం లసయు
లసరి ఔయమన యడధనడఱేద.
మదయథయచయత ళవష్ట
ీ ఠ ః తతత థూలేతరయ జనః
స మత్ేభాణం కుయుణూ లోకసత దనఽవయత ణూ (21)
ఄనఽలదభు: ళవవ
ర ా ేడయన ళయకిి ఙేశి నా తుతు యసభానయ భానళుఱు
అఱాగే అనశరియి సయు. అతన తుఱఫెటర న
ట రభాణనఱధే ఱోఔుఱు వఴఔరియి సయు.
లయఖాయనభు: భనభందయం భయౘ ుయువేఱళఱల నేరయణ తృ ంథి లసరిఱాగే
భారసఱతు రమతిాయసిభు. తభ యసఴయధం కోశం ఙేమడనతుకి ఎటుళంటట ఔయమ
ళవవభూ ఱేనటుళంటట ఆ భయౘ ుయువేఱందయౄ, తభతు అనశరింఙే లసరి
నేరయణనయధభయ యళవవ ఔయమ ఙేశి ఼ధే ళుంటరయు. ఎందఔంటే తభన
అనశరింఙే లసయు తభ నంచి నేరయణ తృ ంథి తభఱాగే భయౘ ళయఔుిఱు
కసలసఱతు లసయు అఱా ఙేయి సయు.
న మే పరథవత కయత వయం తరష్టే లోకేష్టే కూంచన
ధయనలత భలత వయం లయత ఏవ చ కయమణి (22)
మథి హయహం న వరేతమం జాతే కయమణయ తంథిరతః
భభ వరతానఽవయత ంణూ భనఽవయః పయథ సయవశ్ః (23)
ఈతసథూమురిమే లోక న కురయం కయమ ఙూథయహం
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సంకయసయ చ కరతవెయం ఈహధయయభుభాః రజాః (24)
ఄనఽలదభు: తృసరసథ! ఈ భూడె ఱోకసఱఱోన఼ ధేన తుయఴరిించళఱవహన
ఔయి ళయం ఏథగ ఱేద, అఱాగే తృ ందదగిన ళశిళుఱఱో ధేన తృ ందఱేతుథగ ఏథగ
ఱేద, అయధన ధేన ఔయమ ఙేశి ఼ధే ళుంటరన. ఎందఔంటే తృసరసథ! ధేన
యసళదననంణో ఔయమ ఙెమయఔతృో ణే శభశి భానళుఱ ధన ళయళయౘరసధేా
అనఔరిశి ఼ ళుంటరయు.
ఔలేల ధేన ఔయమఙేమయఔతృో ణే ఈ భనవేయఱు నవర తృో ణనయు. ఇంకస ధేన
శభశి రజఞతూకసతుకి నవర భూ, ఙెడా ఔయౌగించినలసడితు అళుణనన.
లయఖాయనభు: ఆ యరసట కసఱ ఙెైతధనయతుకి తనన ణనన ళయఔి యచకోళయౌషన
అళశయం ఱేద అఱాగే అథి అనళశయం ఔడన కసద. శఽఴహర థనఴరస తనన
ణనన ళయఔి యుచఔుంటుంథి కసఫటటర శఽఴహరఱోధే ఆ ఙెైతనయం
యరసజభానభయ ళుంటుంథి. ఔ లేల ఆ యభ తతి ాం తనన ణనన ళయఔి
యచకోఔతృో ణే శభశి శఽఴహరతూ నయం ఙేవహనథనతుగస ఔడన ఙెుపకోలసయౌష
ళశింథి. ఔలేల ఆ అళయఔి ఙెైతనయ భరళం తన శఽఴహరతు యసళదననంగస
ఙేమఔతృో ణే ఆ ళయకీిఔయణం ఔఱుఴహతభూ, భయౌనభూ అయతృో తేంథి.
సకతః కయమణయ విథయవంవెో మతయ కుయవంత భాయత
కురయథివథయవంసత తయసకత ః చికీయషురయైకసంగీహం (25)
ఄనఽలదభు: భరయణన! అజఞానఱు ఔయమ మంద పఱానేక్షుఱెై లసటటతు
ఆచరించినటు
ల గస, యథనఴనఱు ఱోఔ యక్షణ కోశం అధనశఔుిఱెై ఔయమఱన
ఙెమాయయౌ.
లయఖాయనభు: శభాదితు తృ ంథనఱతు కోయుఔుంటృ, యోఖ ఔయమఱో
ఆశఔుిఱయ, ఇంకస జఞానఱు కసతు ళయఔుిఱఔు నేరయణ ఇళఴడనతుకి జఞానఱు
యోగసభరయశం ఙేశి ఼ తుయౖసకభుఱయ శభాదిఱో ళుంటరయు. లసరికి
శఴమంగస థనతు అళశయం ఱేఔతృో యధన యోఖ ఔయమతు యడయు.
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న ఫుథిధభేదం జనయేత్ ఄజాానం కయమసంగిధయం
జోష్టయేతసయవ కరమణి విథయవనఽయకత ః సభాచయన్ (26)
ఄనఽలదభు: యథనఴనఱు ఔయమ మంద ఆశకిి ఔయౌగిన అజఞానఱ యొఔక
ఫుధ్ిధతు బరభఔు ఱోన ఙెమయఔడద. లసయు శఴమంగస యోఖ ముఔుిఱెై
ఔయమ ఙేశి ఼ ఇతయుఱ ఙేత ఔడన ఙేయంఙనయౌ.
లయఖాయనభు: ఔలేల వహథత రజుాఱు శభాది తృ ంథి కసఱ ఙెైతనయఱు అయన
తయులసత తభఔు ఇంఔ అళశయం ఱేదతు యోఖ ఔయమ ఙెమయడం భాధేవేి ,
యరితు అనశరిశి నా లసయు, ఱేథన శభాది తృ ంథనఱనా ఆఴమంణో యోఖ
ఔయమ యొఔక తృసరయంబ దఴఱో ళునా యసధఔుఱు ఔడన యోఖఔయమన
యడధనడళచి. వహథత రజా ుయువేఱు ళసంతంగస, ఏ తూ ఙెమయఔుండన
ఔయుితు ళుండటం చ఼వహ లసరితు అనశరింఙే లసరి భనశఱో అనభానం
ఏయపడళచి. తృసరయంబ యసధఔుఱఔు అటుళంటట శంఴమాఱు ఔఱఖఔుండన
ఉండడనతుకి, ఇంకస లసరిఱో యోఖ ఔయమ మంద తుఴిఱభయన ఴరదధ
ఔయౌగించడం కోశం వహథత రజుాఱు తభఔు అళశయం ఱేఔ తృో యధన యోఖ
ఔయమన తయజించయు.
రకిణూ: కూమ
ీ భాణయన్త గుణై: కరమణి సయవశ్ః
ఄహంకయ విభూఢయణయమ కరత హభుత భనయణూ (27)
ఄనఽలదభు: శభశి ఔయమఱ రఔఽతి ఖుణనఱ ళఱేల జయుఖుణనయ, అయణే
అషంకసయంణో ఔడిన ళయకిి ణనధే ఈ ఔయమఱతూా ఙేశి ధనానతు అనఔుంటరడె.
లయఖాయనభు: అతుా ఔయమఱ తృసరయంబభూ భవహి వకం నేరయణ ళఱేల
జయుఖుణనయ. ఈ ఴరీయం ఆ ఔయమఱు ఙేవే భాధయభం. తభ భవహి యౖసకతుా
ఉయోగించఔుతు ఈ యవమాతుా అయథం ఙేశకోఱేతు యసభానయఱు ఴరీయం
లఱుఱ ళునా ఆ అళయఔి ఙెైతధనయతుా ఔడన ఖరశంచతు కసయణం ళఱల ,
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ఴరీయభూ థనతు ఇంథిమ
ర ాఱే రదననభతు నతమ తభ ఙెైతధనయతుా ఔడన
ఴరీయం ళయకే రితతం ఙేయి సయు.
తతత ావితే
త భవేఫాహో గుణకయమ విభాగయో:
గుణయ గుణేష్టే వయత ంత ఆత భణయవన సజు ణూ (28)
ఄనఽలదభు: ఒ భయౘఫరషో ! ఖుణ-ఔయమఱ యభరఖ తణనిాతుా ణెఱుశఔున్
నలసడె, ఖుణభుఱే ఖుణభుఱ మంద ళరిిఱల ుచనాళతు ణెఱుశఔుతు లసటట
మంద తురసశఔుిడయ ఉంటరడె.
లయఖాయనభు: అతుా ఔయమఱ భవహి వకం థనఴరసధే ఉతపనాభళుణనయ అతు
ణెఱుశఔునాభయౘ ుయువేడె ఈ ఴరీయం లఱుఱ ళునా ఆ అళయఔి
ఙెైతధనయతుా ఔడన ణెఱుశఔుంటరడె. భవహి వకం తనఱో తధే తన థనఴరసధే
కీడ
ర ియి ో ంథి అతు అటుళంటట ళయకిి ఖరశయసిడె. ఇటుళంటట జఞానతృసరనహి తృ ంథిన ళయకిి
ఙెైతనయం ఴరీయ వభఱు థనటటనంద ళఱల , అతతుకి తిరిగి ఇంథిమ
ర ాఱ తఽనహి
కోశం ఔయమ ఙేమాఱతునహంచద.
రకిణూయీ ుణసభూమఢయః సజు ంణూ గుణ కయమసఽ
ణయనకితసనవిథర భంథయన్ కితసనవినన విఙయలయేత్ ( 29)
ఄనఽలదభు: రఔఽతి ఖుణభుఱ ళఱల మ్రశతేఱెైన భనవేయఱు ఆ
ఖుణభుఱఱోన఼ ఔయమఱఱోన఼ ఆశకిి ఔయౌగి ళుంటరయు. అటుళంటట
అజఞానఱయన భందఫుదధఱన జఞానఱు బరభఔు ఖురి ఙేమరసద.
లయఖాయనభు: యసభానయ ళయఔుిఱ భవహి వకు అదిఔ ళసతం తుథనరణభయ
ళుంటుంథి. అటుళంటట లసయు, ఴరీయం, ఇంథిమ
ర ాఱే రదననభతు నభుమణనయు.
అటుళంటట ళయఔుిఱఔు తభ భవహి వకు యసభారసథాతుా యరిిగస జఞఖఽతం
ఙేశఔునా భయౘుయువేఱు ఎటుళంటట ఉథేళసఱు ఙేమయు. ఎందఔంటే
భవహి వక యసభరసథాతుా తుథనరణంగస ఉంచిన ళయఔుిఱు తభన ణనభు
ఙెైతనయళంతం ఙేవేి తప జఞానఱు ఙెనేప యవమాఱు అయథం ఙేశకోఱేయు,
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అంణేకసఔ ఈ యవమాఱు అయథం కసనంద ళఱల లసయు బరభకిఱోనయేయ
అళకసఴం ళుంథి.
భయ సరవణి కరమణి సననయవెయదయయతమఙూతవె
న్తరవౄరినయమమో బూణయవ ముదధ యసవ విగతజవయః (౩౦)
ఄనఽలదభు: శభశి ఔయమఱన఼, ఆదనయతమ చింతనణో ధనఔు అరిపంచి,
ఆఴగసతూ, భభకసయంగసతూ, శంణనంగసతూ ఱేతు లసడలై ముదధ ం ఙెయయ.
లయఖాయనభు: భవహి వకం యొఔక యరసటతఴం అనబళం అయధన తయులసత,
ఆ భయౘనభరళుతుకి తన శభశి యసఴభరయఔ ఔయమఱ యరసటభయతృో ణనయ.
లసయు ఏ తు ఙేవహధన అథి ఆ యరసటణనఴతుకి శంకేతమే అళుతేంథి.
అటుళంటట వహథతిఱో లసయు భభత, ఆఴ, శంణనం ఇణనయదఱఔు ద఼యం
అళుణనయు.
అంణేకసఔ భఽతేయ తణనఴతుా ఎరిగి థనతు భాధయభం థనఴరస ఆ అళయఔి కసఱ
ఙెైతనయంణో ఔటళుణనయు. అటుళంటట భయౘ ుయువేఱ శభశి ఔయమఱ,
ణనభు జఞఖఽతం ఙేశఔునా ఙెైతనయ భవహి వకం థనఴరస, ఆ కసఱ యభ
తణనఴతుకే శభరిపతభళుణనయ.
యే మే భతభుదం న్తతయభనఽతష్టఠంత భానలః
శ్ీథధ యవంణరఽనసామంణర భుచయంణూ ణూఽన కయమభి: ( 31)
ఄనఽలదభు: యే భానళుఱయణే థర వ దఽఴహర ఱేఔుండన, ఴరదధణో తుతయం ధన
ఈ భణనతుా అనశరియి సరయ లసయు అతుా ఔయమఱనండి భుఔుిఱళుణనయు.
లయఖాయనభు: యరసటణనఴతుా తృ ంథిన భయౘ ళయకిికి ఎటుళంటట ఔయి ళయభూ,
ఔయమ ళవవభూ తఖఱద. అయధన గసతూ లసయు ఇతయఱున యరసటతఴం లైు
నేరరేనహంఙనఱధే ఉథేాఴంణో ఔయమతు తయజించయు. కసఱ ఙెైతధనయతుా తృ ంథిన ళయకిి
దఽఴహర థర వ యశతభయతృో తేంథి, అతన శభశి శఽఴహరఱోన఼ ఆ కసఱం
యొఔక కీడ
ర ధే చ఼యసిడె.
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యే ణూవతదబయసామంణర ధయనఽ తష్టఠంత మే భతం
సయవ జాాన విభూఢయంవెతన్ విథిధ నవ్నఙూతసః (32)
ఄనఽలదభు: శరి అయన అళగసషన ఱేతు భూయుుఱు ఎళరైణే ధన ఈ
భణనతుా అనశరింరయ లసయు అతుా యదనఱ నవర తృో ణనయు అతు ణెఱుశకో.
లయఖాయనభు: ఏ ళయఔుిఱెైణే తభ భవహి వకు తుథనరణభయన అనంత
యసభరసథాతుా ఙెైతనయళంతం ఙెమాయఱనా భషణనఴకసంక్ష ఱేఔ ఉథనవనంగస
ళయళషరిశి ఼ ఉంటరరయ అటుళంటట ళయఔుిఱు జీయంచిధన భయణించిధన అథి అయథ
యశతమే అళుతేంథి. లసయు తభన ణనమే నవర యుచఔుంటృ జీయతం
ళయయథం ఙేశఔుంటరయు.
సదిశ్ం ఙూష్ట్ణూ సవవెయః రకిణూ: జాానలనన
రకితం మాంత బూణయన్త న్తగీహః కూం కరిష్టయత(33)
ఄనఽలదభు: జఞానఱు ఔడన తభ రఔఽతితు అనశరింఙే నఱు ఙేయి సయు.
అతుా తృసరణుఱు రఔఽతిధే అనశరియి సయ, తుఖరశంచడం ళఱల రయోజనం
ఏభుంథి.
లయఖాయనభు: అదిఔ ళసతం ళయఔుిఱు తభ శభశి ఔరేమతుా మ
ు ాఱ, ఴరీయభూ
లనఔ ళునా భుకయ ఴకిి అయన భానళ భవహి వకం యొఔక యరసట
శఴయౄం ణెఱుశకోఱేఔతృో ళడంళఱల లసయు తభ ఇంథిమ
ర ాఱధే ఴతేరళుఱుగస
భరయంచి లసటటతు అణిచి నటర డనతుకి రమతిాయసియు. భవహి వకమే ఇంథిమ
ర ాఱ
థనఴరస కీడ
ర ిశి ంథి అతు లసయు ణెఱుశకోఱేయు. అందళఱల లసయు ఇంథిమ
ర
తుఖరష రమతాంఱో ఔడన అశపఱుఱే అళుణనయు.
ఎళరైణే యోఖ భాయగ ం థనఴరస ఇంథిమ
ర ాఱ లఱుఱ ళునా ఆ తభ
భవహి వకు యరసట శఴయౄతృసతుా అనబళ యయఴఔంగస ణెఱుశఔుంటరరయ
లసయు ఇంథిమ
ర
రిధఱు థనటట ఆ యరసట భరళంఱోధే వహథయడి ,
యయుకసభుఱళుణనయు.
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ఆంథిరమ వయయంథిరమ వెయరేధ రగ థూవవ వయవవథణర
తయోయన వశ్భా గఙూోత్ ణరహయసయ రింతి ధయ (34)
ఄనఽలదభు: రతీ ఇంథిమ
ర ంఱోన఼, రతీ ఇంథిమ
ర ాయథంఱోన఼ రసఖ థేఴయౖసఱు
తుతడీ ఔఽతభయ ళుధనాయ. అయ ఈ భారసగతుకి ఴతేరళుఱు, లసటటకి ఱకంగి
తృో ఔడద.
లయఖాయనభు: ఇంథిమ
ర ాఱే రదననభతు నతమ తభన ణనభు లసటట
రిదిఱోధే వతతం ఙేశఔుధే యసభానయ ళయఔుిఱు తభ జీయణనంతం రసఖ
థేఴయౖసఱతు అదిఖతంచఱేయు. అఱా లసటటఱో ఇయుఔుకతృో య తభఔు ణనమే
ఴతేరళుఱుగస భాయణనయు. రసఖ థేఴయౖసఱు తభ తుథనరణభయన యరసట ఙెైతనయ
దయవధనతుకి నదా ఆటంకసఱు.
ళవమ
ీ ాన్ సవధరయమ విగుణః యధరమత్ సవనఽఴఠ ణయత్
సవధరేమ న్తధనం ళవమ
ీ ః యధరయమ బమావహః(35)
ఄనఽలదభు: యధరసమతుా ఆచరించడంఔధనా శఖుణనఱుఱేతు శఴధరసమతుా
ఆచరించడమే భంచిథి. శఴధరసమతుా ఆచరిశి ఼ భయణించడమే ళవమ
ర శకయం,
యధయమం బమంఔయభయనథి.
లయఖాయనభు: భనం నేరతంఙే ళశిళు భనఔు కసఔుండన తృో తేంథేమ్ర
అనా చింణే బమాతుకి భూఱ కసయణం. జీయంచడం తొద భనఔునా
భభకసయమే భఽతేయ బమాతుకి కసయణం. అయణే తుజంగస ఙెుపకోలసఱంటే
జీళనమయణనఱు కే భరళం యొఔక లేయు లేయు శఴయౄతృసఱు. ఎఱా అయణే
నేరభ, అయవర ణన కే భరలసతుకి లేయు లేయు యౄతృసఱో అఱాగే భనం ఉధనాభు
అనా భరలసతుకి ఔడన జీళన భయణనఱు రండె యకసఱ తుదయవధనఱు.
లసశి లసతుకి జీళనమయణనఱు ఔటళడనతుకే ళుధనామనా యవమం భనం
భయచితృో లసఱనఔుంటరం. జీయణనతుకి ఎంత అందం ళుంథర , భయణనతుకి ళునా
య ందయయం ఔడన అంత కసలసయతమఔభయనథే. కసతు భఽతేయ య ందరసయతుా
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కొథిా యోఖ యసధఔుఱు భాతరమే ఔనకోకఖయౌగసయు. జీయణనతుకి భయణం అంటే
ఎంత నేరభ ళుంథర ఙనఱా ఆఱశయంగస ణెఱుశింథి. భఽతేయళుతు
ఔఱుశకోళడం కోశం, జీయతం, జీయణనంతం యుగడెతధే ళుంటుంథి. జీళన
భయణనఱ ఔఱయఔ అయేయ క్షణనఱఱో ఒ తుజభయన య ందయయం
జతుయశింథి. ఔఱయఔ జరిగే అతుా క్షణనఱు య ందయయ బరితభయనలే. జఞాన
వహథధ ి తృ ందత జీళన-భఽతేయళుఱ నేరభన అయథం ఙేశఔునా లసయు
జీళధనఔయశణ నండి యభుఔుిఱయ "జీళనమఔుిఱు" అతు నహఱళఫడణనయు.
జీయణనతుా నడినహంఙే ఴకిి, ఇంకో యధంగస ఙెతృసపఱంటే జీయత భాధయభం థనఴరస
ళయఔి భళుతేనాఆ అళయఔి భరళం ఆ భఽతేయళు ఱేఔ కసఱమే అతు ఆ
భయౘన భరళుఱు తభ యోఖ యసధన యొఔక రిణనభం థనఴరస
ణెఱుశఔుంటరయు. తృసరచిన ఋవేఱు "దనరేయత్ శ ధయముః" అతు అధనాయు అంటే
యే థెైణే నడినహశి ంథర (sustains) అథే ధయమం అతు. థగతుతు యోఖుఱు ఎఱా
అయధం ఙేశఔుంటరయంటే భఽతేయళు ఱేఔ కసఱమే ఈ జీయణనతుా ళయఔి యుయోి ంథి
అతు ఎందఔంటే జీయణనతుా దనయణం ఙేవే ఴకిి భఽతేయళు కసఫటటర. అథి
జీయణనతుా తుఱఫెడెతేంథి కసఫటటర థనతుతు ణెఱుశకోళడమే అశఱయన
ధయమం. యయఴం జఞానఱు ఈ యవమాతుా అయథం ఙేశఔుధే భఽతేయ థేళతన
ధయమరసజు అనా నేయుణొ నహయౌఙనయు.
అంణే కసఔ తన భవహి వకంఱో తుదరిశి నా యసభరసథాఱన జఞఖఽతం ఙేవహ
జీళన భాధయభం థనఴరస ళయఔి భళుతేనా ఆ కసఱం ఱేథన భఽతేయళున
ణెఱుశకోళడంఱో తుభఖాభయన లసడే శఴధరసమతుకి ఔటురఫడి మునా
యోఖ యసధఔుడె.
అటటర యోఖ యసధఔుడె శఴధరసమతుకి ఔటురఫడి, జీళన-భయణనఱు ఔయౌవే
క్షణనఱఱో, ఆ ఔఱయఔ య ందయయం చ఼వహ భుఖుధడెై యభ ళసంత భూరిి
అయతృో ణనడె.
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అఱాగే ధరసమతుకి యయుదధ ంగస నడెచఔుధేలసయు అంటే భఽతేయలే జీయణనతుకి
ఆదనయం అతు ఖరశంచఱేతులసయు, జీయణనతుకి భఽతేయళు అంటే ఎంత నేరభ
ళుంథర అయథం ఙేశకోఱేతు లసయు, జీయణనంతం భఽతేయ బమంణోధే ళుంటరయు.
జీయణనతుా ళయఔి ం ఙేశి నా అళయఔి భరళం యొఔక రండె యౄతృసఱ జీళన
భయణనఱు. జీళన భాధయభం థనఴరస, ఆ అళయఔి భరళం, తన రండె యౄతృసఱ
అయన జీళన భయణనఱ భధయ నేరభ చ఼నహయి ో ంథి అనా శంఖతి లసరికి అయథం
కసద.
ఈ భరళు రండె క్షాఱఱో యయు జీయత యౄతృసధేా ఎఱల లేలఱా టురఔుతు
లేఱాడెత ళుంటరయు, అందఔధే లసయు భఽతేయళు అంటే జీయణనంతం
బమడెత ళుంటరయు.
భయౘుయువేఱు తభ భవహి వకు యరసటణనఴతుా చయ చ఼శ఼
ి భఽతేయ
భాధయభం థనఴరస జీళన భయణనఱ భధయ నేరభతు ణెఱుశఔుంటరయతూ,
అంణేకసఔ ఆ భయౘుయువేఱు జీళన భయణనఱ ఔఱయఔ అయేయ క్షణనఱఱో
తభ ఴరీయ రిధఱు థనటట యళసఴతమఱు అళుణనయతు, ఈ అజఞానఱఔు అయథం
కసద.
ఄయుున ఈలచ
ఄథ కేన రము~కోతమం పం చయత యయుష్టః
ఄన్తచిోనన లరేణేమ ఫలాథివ న్తయోజితః (36)
ఄనఽలదభు: అయుునడె ఇఱా అధనాడె," ఒ లసరేణేమ అఱా అయణే ఈ
భానళుఱు తభఔు ఇవర ం ఱేఔతృో యధన థేతు ఫఱళంతం ళఱల ఈ తృసు
నఱు ఆచరిశి ధనాయు."
వౄీ బగలనఽ ఈలచ
కభ ఏష్ట కోీధ ఏష్ట యజోగుణ సభుదభవః
భవేశ్ధో భవేపపమ విథూదయనభుహ లైరిణం (37)
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ఄనఽలదభు: యౕర బఖలసనడె ఇటల ధనాడె, "యజోఖుణభు నంచి ుటటరన
కసభ కోరదనఱు, ఇయ యోఖ యసపఱాయతుా తృ ందతుళఴళు, ఇయ భయౘ తృసుఱు,
యటటతు నళుఴ ఈ భాయగ ంఱో ఴతేరళుఱుగస ణెఱుశకో."
లయఖాయనభు: యజోఖుణం అంటే భవహి వకం ఔంటే ఇంథిమ
ర ాఱఔు ఎఔుకళ
తృసరదననయత ఇళఴడం. థగతుళఱల కోరిఔఱు ఉతపనాభళుణనయ. ఈ కోరిఔఱు
ఎందళఱల అయధన తీయఔతృో ణే , లసటటనండి కోరధం ుడెతేంథి. ఈ రండ఼,
భవహి వకంఱో తుథనరణభయ ళునా ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙెమాయఱనా
రమణనాతుకి అతి నదా యగాాఱు. అంణేకసఔ భతుఴహతు అజఞానంఱోధే
ఉంచడంళఱల ఇయ తృసుఱు ఔడన.
ధామేధయ విరమణూ వశిన: మతయ దరయా భలెన చ
మతర లేు ధయవిణర గయభః తతయ ణుధేదభావితం (38)
అవితం జాానమేణూన జాాన్తధో న్తతయ లైరిణయ
కభ యౄనయణ కౌంణూమ దఽష్టరేణయనలేన చ (39)
ఆంథిరమాణి భధో ఫుధ్ిధ: ఄవెయథివఠ నభుచయణూ
ఏణుైరివమోహమణూయష్ట జాాన భావితయ థూశినం (40)
ఄనఽలదభు: ఎఱా అయణే తృ ఖఙే అగిా, భురికిఙే అదా ం, భాయణో ఖయభశి
యయళయ ఔపఫడి ళుధనాయో, అఱాగే థనతుణో ఇథి ఔపఫడి ళుంథి.
ఒ కౌంణేమా, అగిాఱా శయఴలసయనహ అయన జఞానభు కసభంఙే ఔపఫడి
ళుంథి, ఇథి జఞానఱఔు తుతయ ఴతేరళు.
ఇంథిమ
ర ాఱు, భనశష, ఫుధ్ిధ థగతు అదగనంఱో ళుంటరయ, యటట థనఴరస ఇథి
జఞాధనతుా ఔనహప లేవహ జీలసతమతు మ్రషళంతంగస ఙేశి ంథి.
లయఖాయనభు: తన యరసట ఙెైతనయు అదికసంఴ యసభరసథాఱు తుథనరణభయ
ఉనాందళఱల భానళ భవహి వకం ఴరీయం, ఇంథిమ
ర ాఱకి ఎఔుకళ తృసరదననయం
ఇశింథి. థనంణో అయ భవహి వకు యసభరసథాతుా ఔనహపలేయి సయ. యోగసభరయశం
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థనఴరస భవహి వక యసభరసథాతుా జఞఖఽతం ఙేశఔునాలసరికి , ఆ అభరయశం
పయౌతంగస, భవహి వకమే ఇంథిమ
ర ాఱ థనఴరస తనఱో ణనన అనబళం
తృ ందతళుంటుంథి అనా యవమం ణెఱుశఔుంటరయు. భవహి వకం
ఇంథిమ
ర ాఱ తొద ఆదనయం డడం ళఱల కోరిఔఱు ఔడన భవహి వకంఱోధే
ఉతపనాభళుణనయ, అయ ఇంథిమ
ర ాఱతు ఇంథిమ
ర
యవమాఱ లైు
నేరరేనహయి సయ. తభ భవహి వకు యసభయథాంఱో అదికసంళసతుా తుథనరణంగస ఉంఙే
ళయకిి తన తోతి ం ఙెైతధనయతుా ఈ ఇంథిమ
ర ాఱ రిదిఱోధే ళుంచణనడె, తన
భవహి వకు యరసటణనఴతుా ణెఱుశకోఱేఔతృో ళడం ళఱల అతన జీయణనంతం
ఇంథిమ
ర
శకాఱలైనే మ్రశతేడయ ఉంటరడె.
తవెమత్ తవభుంథిరమాణయయథర న్తమభయ బయతయష బ
పపమనం రజశిశేనం జాానవిజాాన ధయశ్నం ( 41)
ఄనఽలదభు: కసళున ఒ బయత ళవయౖ
ర ా స ణొఱుత నళుఴ తూ ఇంథిమ
ర ాఱతు
ళఴయుచకో, జఞాన యజఞాధనయౌా నవర రిఙే ఈ తృసనహతు ఱకంఖ థగశకో
లయఖాయనభు: తన శభశి యసభరసథాఱన జఞఖఽతం ఙేమడనతుకి
యోగసభరయశం ఙేవే ళయకిికి ఴరీయం ఇంథిమ
ర ాఱు కేళఱం భవహి యౖసకతుకి
అనబలసఱు అంథింఙే భాధయభాఱు భాతరమే అతు, ణెఱుశఔుంటరడె.
భవహి వకం ఆ అక్షయ ఫరషమ యొఔక శఽఴహర అళడం ళఱల , అథి ఔడన ఆ ఫరషమ
శఴయౄమే అతు ణెఱుశఔుంటరడె. అటటర యోఖుఱు అతుా రిధఱ థనటట ఆ
అళయఔి భరళంఱో వహథతేఱెై తృో ణనయు.
ఆంథిరమాణి రణయయహ : ఆంథిరయేబయః యం భనః
భనససఽత ర ఫుధ్ిధ: యో ఫుథూద: యతసఽత సః (42)
ఄనఽలదభు: థేయౘదఱ ఔంటే ఇంథిమ
ర ాఱు గొపయ, ఇంథిమ
ర ాఱ ఔంటే
భనశ గొపథి, భనశ ఔంటే ఫుధ్ిధ, ఫుధ్ిధ ఔంటే అథగ గొపయ.
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లయఖాయనభు: ఇంథిమ
ర ాఱఔంటే భనశ గొపథి, కసతూ అథి భవహి వకు
తోతి ం యసభయథాంఱో ఔ అంఴం భాతరమే. థనతు ఔంటే గొపథి ఫుధ్ిధ అతు
ఙెుపకోలసయౌ, ఎందఔంటే అథి భవహి యౖసకతుా ఴరీయం థనఴరస జఞఖఽతం
ఙేశకోభతు నేరరేనహశి ంథి. ఫుధ్ిధ ఔంటే గొపదయన ఆ భవహి వకం తన యరిి
యరసటతఴంణో యరసజభానభయ ళుంటుంథి. అథి ఈ శభశి శఽఴహరతూ
ళయఔి యుశినా ఆ యరసట, అక్షయ ఫరషమ, అళయఔి ఙెైతనయ భరళం, "కసఱం"ఱో
తయతభయళుంటుంథి.
ఏవం ఫుథూద: యం ఫుథయధా సంసత భాయణయమనభాతమధయ
జశి శ్తేరం భవే ఫాహో కభ యౄం దఽరసదం (43)
ఄనఽలదభు: ఈ రకసయంగస ఫుధ్ిధ గొపథి అతు ణెఱుశఔుతు, తునా తూలే
జయంచఔుతు ఒ భయౘ ఫరషో ఆ జయం ఴఔయం కసతు కసభాతుా జయంచ.
లయఖాయనభు: యోగసభరయశం థనఴరస తనన ణనన జయంచి తన యరసట
యౄతృసతుా ణెఱుశఔునాలసయు, భరయఱా ఙెతృసపఱంటే తభ తుథనరణ
యసభరసథాఱన తభంతట ణనమే జఞఖఽతం ఙేశఔుతు, తభ యరసటణనఴతుా చయ
చ఼వహనుపడె లసయు ఆ శభమంఱో శభాదిఱో వహథతేఱెై , "వహథతరజుాఱు"
అతు నహఱుళఫడణనయు.
ఒం తతసథిత వౄీభదభగవథగీ ణయసాన్తష్టతేస
ఫరహమవిథయయమాం యోగళవయత ర వౄీ కివణయుున సంలథూ
కయమ యోగయధయభ తితయో~దయయమః
ఫరహమవిథయయ భరిము యోగ ళసత రభు ఄయన వౄీ భదభగవథగీ ణయ ఈన్తష్టతే
త
ఄందయౌ వౄీకివణయుున సంలదభులో కయమ యోగభు ఄనన తితమాదయయమభు
సభాత భు.
ఒం తత్ సత్
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ఒం నమో బగవణూ లసఽథూలమ
ఄథ చతేరయథఽదయయమః
ధయలుగవ ఄదయయమభు
వౄీ బగలన్ ఈలచ
ఆభం వివసవణూ యోగం పో ర కత లన హభవయమం
వివవెవన్ భనలే పరహ భనఽరిక్షవవకలేఽఫరవీత్ (1)
ఄనఽలదభు: యౕర బఖలసనడె ఇటు
ల యౌకన, " ధేన ఈ తుయంతయభయన
యోగసతుా యళశఴతేతుకి (శ఼యుయతుకి) ణెయౌతృసన, యళశఴతేడె భనళుఔు
ణెయౌతృసడె, భనళు ఇక్షాఴఔుతుకి ణెయౌతృసడె."
లయఖాయనభు: యోఖం యొఔక పయౌణనఱు ఎఱా ఉంటరయో రిచమం ఙేవహన
తయులసత బఖలసనడె ఇుపడె ఆ భయౘ యోఖ యసధనఱో కిమ
ర ాయోఖ
భరఖం ఖురించి తోదటటనండి ఙెపడం తృసరయంతేంఙనడె.
ఏవం యంరపరత ం ఆభం రజయష యో విదఽ:
స కలేధేహ యోగయ నష్ట్ః యంత (2)
ఄనఽలదభు: ఈ యధభయన యంయ థనఴరస ళచిిన యోఖం ఖురించి
రసజయుశఱు ణెఱుశఔుధనాయు, అయణే ఇథి ఙనఱాకసఱంగస ఈ ఱోఔం నండి
అంతరించితృో యంథి
స ఏలమం భమా ణూ దయ యోగః పో ర కత ః ురతనః
బకోతవ మే సఖా ఙూత యహసయం శేయత దఽతత భం (3)
ఄనఽలదభు: ఆ ఉతి భభయన యషయసయతుా, ురసతనభయన యోగసతుా
ధేన తూఔు ఙెతృసపన, ఎందఔంటే నళుఴ ధన బఔుిడళు, వేాశతేడళు
ఔనఔ.
ఄయుున ఈలచ:
ఄయం బవణర జనమ యం జనమ వివసవతః
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కథమేతథివజానీమాం తవభాథర పో ర కత లన్తత (4)
ఄనఽలదభు: అయుునడె ఇఱా అధనాడె,"తూ జనమ ఇటటళఱథి,
యళశఴతేతుథి అతి తృసరచీనభయనథి. ఔనఔ తూళు అతతుకి ఎఱా
ఙెపఖయౌగసళు, ఇథి ధేన ఎఱా నభమన?
వౄీ బగలన్ ఈలచ:
ఫహూన్త మే వయతణయన్త జధయమన్త తవ ఙయయుున
ణయనయహం లేద సరవణి న తవం లేతథ యంత (5)
ఄనఽలదభు: యౕర బఖలసనడె ఇఱా అధనాడె, " ఒ యంతతృస, నళయఴ ధేన
ఙనఱా జనమఱెణి నభు, లసటట అతుాటట ఖురించీ తూఔు ణెయౌమద కసతూ ధనఔు
ణెఱుశ"
ఄజో~న సననవయమాణయమ బూణయధయభూశ్వరయ~ నసన్
రకితం వెవభదివఠ మ సంభాలభాయతమభామమా (6)
ఄనఽలదభు: ధేన యధనఴంఱేతు లసడన, ధేన ుటురఔఱేతు లసడన, శయఴ
తృసరణుఱఔు ఈఴఴయుడితు, అయనపటటకీ ధేన ధన రఔఽతితు అదగనంఱో
ఉంచఔుతు, ధన భామ థనఴరస ుడెతధే ళుధనాన.
మథయ మథయశి ధయమసయ గైన్తయభవత భాయత
ఄబుయణయథన భధయమసయ తథయణయమనం సిజాభయహం (7)
ఄనఽలదభు: ఒ భరయణన, " ఎుపడయణే ధరసమతుకి యౘతు జరిగి, అధయమం
ఙెఱరేగితృో తేంథర , అుపడె ధేన శఴమంగస అళతరియి సన"
లయఖాయనభు: భానళుడె ఆ కసఱ ఙెైతనయు శరయఴతి భ శఽఴహర. అతన
ఎుపడెైణే తన ఴరీయ రిధఱఱోధే రిభతభయతృో య, తనన శఽఴహరశి నా
ఆ కసఱాతుా ణెఱుశకోళడం కోశం తనఱో థనగి ళునా భానవహఔ
యసభరసథాఱన లయౌకితీమఖయౌగే ఆ తృసరచిన యోఖ ధ్ధ తి నండి
యభుకడయతృో ణనడర , అుపడె భానళుడె కసఱ శఴయౄభయన ఆ
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అళయఔి ఙెైతధనయతుా ణెఱుశకోళడనతుకి రమతాం ఙెమయనందళఱల ,
అధరసమతుా నంతృ ంథించిన లసడళుణనడె.
అటుళంటట శభమంఱో ఆ అళయఔి కసఱ యమేఴఴయుడె, తన అతేయతి భ
శఽఴహర అయన భానళుతుకి యోఖ యదయ థనఴరస, అతతుఱో థనగి ళునా ఆ
యరసట ఙెైతధనయతుా తటటరఱేనహ, ఆ ఙెైతధనయతుా ళయఔి యుశినా శభశి ణేజఞఱకే
ణేజభయన ఆ అళయఔి కసఱ ఙెైతనయ భరళంఱో వహథయ యచడనతుకి , ఔ భయౘ
భానళ యౄంఱో తనన ణనన శఽఴహరంచఔుంటరడె.
రిణరయణయమ వెధాధయం విధయళమ చ దఽష్టుిణయం
ధయమసంవెథధయరథమ సంబలభు ముగే ముగే (8)
ఄనఽలదభు: యసధళుఱన యక్షించడనతుకి, ఙెడె ఔయమఱన ఙేవే లసరితు
ధనఴనం ఙేమడనతుకి, ఇంకస ధరసమతుా యసథనహంచడం కోశం, ధేన రతీ
ముఖంఱోన఼ ుడెత ళుంటరన.
లయఖాయనభు: ఎళరైణే అటుళంటట భయౘ భానళుతు థనఴరస ఙెపఫడిన
యోఖ యదయన అబయవహంచి శఴమంగస ఆ కసఱ శఴయౄభయన
యభాతమన యసక్షాతకరింజేశఔుంటరరయ లసయు భఽతేయ భాయగ ం థనఴరస
జనమఱెణేి భయౘ ఫంధం నండి భుఔుిఱళుణనయు. అటుళంటట వహథతరజా
ళయఔుిఱు వెధఽవులు అతు నహఱుళఫడణనయు. భరి ఎళరైణే తభ ఴరీయం
లేఱుుఱ థనగి ళునా ఆ యరసట ఙెైతనయ భరలసతుా ఔనకోకఱేఔ ఆ అళయఔి
భరలసతుా అనబళ భాతరంగస ణెఱుశకోఱేరయ, లసయు కేళఱం ఴరీయ తృో వణకై
జీయశ఼
ి , అధయమం తృసఱళుణనయు. అటుళంటట ళయఔుిఱు ఈ జనన-భయణనఱ
చఔరంఱోధే చిఔుకఔుతు ళుంటరయు. అంణే కసఔ లసయు భఽతేయ తైతిణో,
భఽతేయళు ళఱల నవర తృో త ళుంటరయు.
జనమ కయమ ఙూ మే థివయం ఏవం యో లేతత తతవతః
తయకతా థూహం ునయునమ ధైత భామేత వెో ~ యుున (9)
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ఄనఽలదభు: అయుుధన, ఎళడెైణే ఈ రకసయంగస, ధన థిళయభయన జనమన,
ఔయమన఼, తతఴ శశతంగస ణెఱుశఔుంటరడర , లసడె తనళున ఙనయౌంచిన
నహభమట తిరిగి జనమధతి డె, కేళఱం నధేా తృ ందణనడె.
లయఖాయనభు: ఆ కసఱ శఴయౄ యభతతఴం భానళ ఴరీయ యౄం థనయౌి,
తన ఴరీయ భాధయభం థనఴరస తన ఖురించి తధే శంకేతం ఇళఴడం అనాథి
ఔ థిళయభయన యవమం. ఆ శంకేణనతుా అయధం ఙేశఔుతు, థనతు తతి ాం
అంణన ఖరశంచిన యోఖ యసధఔుఱఔు తభ ఴరీయ ఆళఴయఔత ళుండద, లసయు
ఆ కసఱ యమేఴఴయుతు, అతతు ఔఽ ఙేణే ణెఱుశఔుతు, అతతుఱో
య్నభయతృో ణనయు.
వీతరగ బమ కోీదయ భనమమా భాభుపవృీణయః
ఫహధో జాాన తవె యణయ భథయభవభాగణయః (10)
ఄనఽలదభు: రసఖ బమ కోరధభుఱన యడిచినటటర, ధన మంథే
తుభఖాభయ, ధన ఴయణు జొచిి, జఞాన తశషణో యతేరఱయన
ఎంణోభంథి ధన శఴయౄభున తృ ంథిముధనాయు.
లయఖాయనభు: కసఱాతుా ఴయణుజొచిి , రసఖ బమ కోరధభుఱన యడి, యోఖ
ఔయమ థనఴరస వఴమ యరసట ఙెైతధనయతుా మేఱకకయౌపన యోగసభరయశఔుఱు ఆ
యరసట అళయఔి ఙెైతనయంణో య్నభయతృో ణనయు.
యే మతయ భాం రదయంణూ ణయం సత తుైవ బజాభయహం
భభ వరతానఽ వయత ంణూ భనఽవయః పయథ సయవశ్ః(11)
ఄనఽలదభు: ఒ పరథ ననఽన ఎవయు ఏ విధంగ శ్యణు కోయుణయరయ, ధేనఽ
లరిన్త అ రకయంగధే ఄనఽగీశివెత నఽ. భానవులందయౄ ఄన్తన విదయలలోనా
ధయ భారీధేన ఄనఽసరిసత ఽధయనయు.
లయఖాయనభు: యే యోగసభరయశఔుఱయణే ఆ యరసట కసఱమే ఈ ఔతునహంఙే
రంఙననాంణన శఽఴహరయి ో ంథి అతు ణెఱుశఔుంటరరయ, లసయు ఆ కసఱ ఴయణంఱోధే
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ళుంటరయు. ఆ భయౘ ుయువేఱు ఆ కసఱం యొఔక యరసటణనఴతుా
ణెఱుశఔుతు, థనతు ఴయణంఱోధే ఉంటృ, కసఱాతుకి అనఖుణంగస
నడెచఔుంటరయు.
భనవేయఱు ఏ తు ఙేవహధన - అంటే భనవేయఱు ఴరీయ రిధఱఱోధే ఉంటృ,
ఇంథిమ
ర
లసంఛఱన తీయుిఔుంటుధనా ఱేఔ ఴరీయ వభఱన థనటట తభ
తుథనరణభయన ఙెైతధనయతుా మేఱకకయౌప కసఱతణనఴతుా అళఖత
యుచకోళడనతుకి రమతిాశిధనా, లసయందయౄ కసఱ భారసగధేా
అనశరిశి ధనాయతూ, ఴరీయ మాతర భుగివహనుపడె లసయు భఽతేయళున
తృ ందణనయతూ అటుళంటట జఞానఱు ణెఱుశఔుంటరయు. భఽతేయళు యొఔక
యసరసంళసతుా ఖరశంచినలసయు ఆ యభ భూఱఔభయన కసఱంణో
ఔయౌవహతృో ణనయు. అయణే భఽతేయళు ఱేఔ కసఱం యొఔక యసరసంళసతుా అయథం
ఙేశకోఱేతులసయు ఙనళు బమంణో, ఙనళుతు తృ ంథి భయళ జనమధతే
ి ణనయు.
కంక్షతః కరమణయం వథధ ంి మజంత ఆహ థూవణయః
క్షురం శి భానఽఴయ లోకే వథధ య
ి భవత కయమజా(12)
ఄనఽలదభు: ఈ ఱోఔంఱో ఔయమఱ వహథధ తు
ి ఆయంచే లసయు థేళతఱతు
యజియసియు. ఔయమపఱం భనవయ ఱోఔంఱో ణొందయగస ఱతేశింథి.
లయఖాయనభు: శఽఴహర భూఱాంళసతుాఅయథం ఙేశకోఱేతు లసరి ఫుధ్ిధ ఴరీయం ళయకే
రితతభయ ళుంటుంథి. లసయు పఱాతుా ఆయంచి ఔయమ ఙేయి సయు. లసరి
ఔయమఱతూా రితతభయనలే అళడంళఱల లసరికి తతభయన పయౌణనఱ
యౕగోంగసధే ఱతేయసియ. ళసరీరిఔ ఇంథిమ
ర
శకభూ, తఽనహి ఆయంఙే ళయకిి ఆ
కసంక్షఱన తీయుికోళడం కోశం థేళతఱతు ఆఴరయయసిడె, అయణే ఆ అళయఔి
కసఱ ఙెైతనయంఱో ఔరిగితృో లసఱనఔుతు తన తుథనరణభయన ఙెైతధనయతుా
జఞఖఽతం ఙెమాయయౌ అనాభయౘణనఴకసంక్ష ఔయౌగిన ళయకిి యోఖ ఔయమన
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అళఱంతయసిడె. ఇథి ఈ ఴరీయం భరిము భనవయ ఱోఔం యొఔక రణేయఔత,
ఇఔకడ ఈ ఴరీయం థనఴరస ఙేవే ఔయమకి యౕగోంగస పయౌణనఱ ఱతేయసియ.
ఙయతేయవయణ యం భమా సిష్ట్ం గుణ కయమ విభాగశ్ః
తసయకరతయభన భాం విదధ య కరతయభవయమం (13)
ఄనఽలదభు: ధేధే ధనఱుఖు ళరసుఱన లసరి లసరి ఖుణ ఔయమఱన అనశరించి
శఽఴహరంఙనన. లసటటకి ఔయి న఼, అఔయి న఼, ధేధేనతు ణెఱుశకో.
లయఖాయనభు: ఆ యభాంఴతు ఏ నేయు నటటర నహయౌచిధన - అక్షయ ఫరషమ అధనా,
యమేఴఴయడె అధనా, ఈఴఴయుడె అధనా ఱేథన కసఱభు అధనా - అథి తన
శరయఴతి భ అతేళయకిి అయన భానళుతు యౄంఱో
ళయకీిఔయణభళుతేనాుపడె తభ ఖుణ ఔయమ శఴభరలసఱన అనశరించి,
ధనఱుఖు ళరసుఱ భానళుఱు ఴరీయం ఆదనయంగస ుడణనయు. లసరితు ఫరరషమణ,
క్షతిరమ, లైఴయ, యదరఱుగస రిఖణియి సయు.
శఽఴహర నడఔ ఎుపడ఼ శ఼
థ ఱం నంచి శ఼క్షమం లేు జయుఖుతేంథి.
భవహి వకు ఙెైతనయ యకసశంఱో యదరఱు రథభ చయణంఱో ళుంటరయు.
ఎుపడయణే ఆతమ ఱేథన ఆతమశఴయౄ భవహి వకం ఈ శఽఴహరఱో ళునా
అదికసంఴ కసభ రదనన అనబలసఱు అతూా యరిి ఙేశఔుంటుంథర , అుపడె
అథి యకసశ రిణితిఱో రండర చయణనతుకి అయసత తృ ందతేంథి. ఈ దఴఱో అథి
ఴరీరసతుా నంతృ ంథింఙే అతుా భరలసఱ (రణేయఔంగస ధన రదనన యవమాఱు)
అనబయశింథి. అంటే ళయళయసమం, లసణిజయం, య శంయక్షణన ఇణనయథియ.
ఇయ అతూా శ఼
థ ఱ ఴరీరసతుా నంతృ ంథిచడనతుకి కసళఱవహనలే. లైయయఱు
భానవహఔ ఙెైతనయ యకసశంఱో రండర చయణంఱో ళుంటరయు.
ఎుపడెైణే ఴరీయ తృో వణఱో అతుా యభరగసఱన ఆతమ అనబయశింథర అుపడె
భానవహఔ ఙెైతనయం ఴరీయ రిధఱన థనటే రిదికి ఙేయుఔుంటుంథి. అుపడె
అథి క్షతిరమ అతు నహఱుళఫడెతేంథి. ఴరీరసతుకి శంఫందించిన అతుా
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భరలసఱ ణనయఖం ఙేమడనతుకి ఉతి భ భయన భాయగ ం ముదధ ంఱో
తృసఱోగళటం. ఎుపడెైణే ముదధ తువర ణో భఽతేయళుతు ఙేయుఔుంటుంథర , అుపడె
భానవహఔ ఙెైతనయం ఱౌకిఔ రఔఽతితు థనటట థేయౘతీత అనబూతి - అంటే ఆ
అతుా భరలసఱఔ భరళభయన, అతుా ఙెైతధనయఱఔ ఙెైతనయభయన కసఱ
యభాతమన తృ ంథే థిఴఱోకి ళశింథి. అుపడె అథి ఙెైతనయ యకసశంఱో
ధనఱుఖళ చయణంఱోకి రలేయశింథి. అుపడె అథి ఫరరషమణుతుగస
నహఱుళఫడెతేంథి.
ళయి భానంఱో భనం ళయు ళయళశథ ళంటట యరసట ళయళశథ న అతయంత
రితతభయన శంఔుచిత దఽఴహరణో చ఼శ఼
ి , థనతు తోతి ం య ందరసయతూా
తృసడెఙేయసభు. భన ళసయసిుఱు, ఫరరషమణ, క్షతిరమ, లైఴయ, యదర ధనఱుఖు
ళరసుఱ ఆ యరసట ుయువేతు ధనఱుఖు రభుక అంగసఱుగస
ఙెఫుతేధనాయ. ఇంకో యధంగస ఙెతృసపఱంటే ఆ యరసట యసయం ధనఱుఖు
రభుక యదనఱుగస శఽఴహరంఫడెతేంథి. ఈ ధనఱుఖు ళరసుఱఱో ఏ ఔక ళయుం
ఱేఔ తృో యధన ఆ యరసటరంఴ శఽఴహర శంయయుం కసద.
బయత ళయశంఱో జఞాన యంయ తుయంతయం యరసజిఱులత ళుంథి. అయణే
లసశి లసతుకి జఞానఱు కసతులసయు, ఇతయ జఞానఱు ఙెనహపన భాటఱు భాతరమే
యతు తభఔు ణనభు జఞానఱుగస ఙెుపఔుంటృ, ఈ తుయంతయంగస యసఖుతేనా
జఞాన లసశతుతు అయథం ఙేశకోఔ, ళయు ళయళశి న కేళఱం బయత ళరసశతుకి
భాతరమే ఔుచింఙనయు.
ఇటుళంటట డనంతఔుఱళఱల భరయతీమ శభాజంఱో, ళయళశథ నేరిట ఎధోా
అశంఫదధ యవమాఱు ఙయటు ఙేశఔుధనాయ. అయణే ఇుపడె ఈ శంఖతి
తృసతఫడి తృో యంథి. ఇుపడె కసఱం భారితృో యంథి. శభశి భానళ కోటట
తభ రసజకీమ రిధఱు థనటట తభన ణనభు రంచ తృ యుఱుగస
ఖురిించకోలసయౌ. ఇుపడె భనం అంతరిక్ష ముఖంఱో జీయశిధనాం,
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భానళుఱు ణనభు ఏ ఔక థేళసతుకో రితతం కసదతు, రంచ తృ యుఱతూ
అయథం ఙేశఔుంటుధనాయు. బూత తోణనితుాభన దరకపధంఱో ఉంచఔుతు
చ఼వేి , యౕర ఔఽవు బఖలసనడె ఈ ళయు ళయళశథ న శంయయు భానలసయకి
ఆతృసథింఙన డతు భనఔు అయథం అళుతేంథి. ఇథి అయథంఙేశకోఱేతు లసయు
థగతుతు కేళఱం బయత ళరసశతుకే ఔుథింఙేయసయు. ఔ లేల భనం భరయత క్షేతంర
థనటట, బూత తోణనితుా చ఼వేి భనఔు కేళఱం ధనఱుఖు ళరసుఱే ఔతునహయి సయ
- నఱుు, శు, ణెఱుు ఇంకస చనభన చనమ, ఇంత ఔంటే భరయ ఐథర
ళయుం భనఔు బూత తొద ఔతునహంచద. యరసట ుయువేతు తృసథనఱ థనఴరస
ుటటరన లసయు యదరఱు అతు భరయత ళసయసిుఱు ఙెఫుతేధనాయ. బూత తొద
ళునా అతుా నఱల జఞతి భానళుఱు ఈ ళరసుతుకి ఙెంథినలసయతు లసరి జీళన
ళైయౌతు, దధ తేఱతు, ఆఙనయ ళయళయౘరసఱతూ, శంశకఽతితూ అధయమనం ఙేవేి
శలైళుగస అయథం అళుతేంథి.
ళయళయసమం, లసణిజయం, య తృసఱన, లైయయఱ ధైజ ఔయమఱు. ఈ ఖుణనఱన
ఫటటర యళవలవణ ఙేవేి చి యంఖు ఖఱ భంగయఱు జఞతి లసయు లైఴయ ళరసుతుకి
ఙెందణనయు. బూత తోతి ం తొద భంగయఱు జఞతి లసరితు ళయళయసమం, గయ
తృసఱన ళంటట నఱన అంకిత భరళంణో ఙెమయడంఱో శరితఖ ఖఱలసయు
ఎళఴయౄ ఱేయు. లసయు యరసట ుయువేతు ఉదయంఱోంచి ఈ బూత తొద
ఉదభయంచిన లైయయఱు.
ఆ యరసట ుయువేతు ఫరషుళుఱనంచి క్షతిరముఱు ఉదభయంఙనయు. ళౌయయం,
ణెయౌయ, దెైయయం, చతేయత, ముదధ ంఱో లనఔంజ లేమఔతృో ళడం, థననం,
యసఴతేభానం, అశి ర ళసయసిుఱన తురిమంచడం, లసటటతు అబయవహంచడం, క్షతిరముఱ
యసఴభరయఔ ఔయమఱ, ఖుణనఱ అతు ఙెతృి సయు. ఇళతూా ళవఴత ళరసుఱ లసరిఱో
శషజంగస ళుంటరయ. బూత తొద జరిగిన అతుా యఴఴ ముథనధఱఱో అదిఔ
ళసతం ణెఱల లసరే ముదధ ం ఙేయసయతు చరితర ఙెఫుణోంథి.
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ఇుపడె యరసట ుయువేతు భుకంఱోంచి ఉదభయంచిన ఫరరషమణుఱు అతు
నహఱుళఫడెతేనా లసరి ఖురించి ఙెుపఔుంథనభు. ళసంతం, ఆతమ తుఖరషం,
శఴచఛత, తశష, క్షభా తతపయత, భానవహఔ భరిము ఴరీయ శయలత,
ఆవహి ఔతఴం, ళసశి ర జఞానం, ళసశి ర యచన, యభాతమ దయవనం, ధరయమథేఴం
ఙేమడం యరి శషజ ఔయమఱు. ఎళరి ఴరీయ తురసమణ భయణే కౌకేయమనఱన
(Caucasians) తృో యౌ ళుండి ఔడన ణెఱలగస ఉండఔుండన, భరయత థేఴం నండి
ఇయసరయెల్ ళయఔు తుళవహంఙే శభశి భానళుఱతూ ఈ ధరితిర యొఔక
ఫరరషమఱుగస ఖురిింఙనయౌ. ఈ శంయసయంఱో భనఔు ఔతునహంఙే భత ధయమ
ఉథేళసఱతూా ఈ రజఱనండే జరిగసయ. బూత తొద ుటటరన అందయు
రళఔి ఱ, అతుా బఖళంతేతు అళణనరసఱ యరిఱోంఙే జరిగసయ. ఈఴఴయుతు
తొద జనమఖత ఆవహి ఔణన, ఆదనయతిమఔ జఞానం యరిఱో శషజంగస ళుంటరయ.
శధనతన ధరసమతుా అళఱంతంఙే లసయయధన, ఇయసలం ధరసమతుా అనశరింఙే
లసయయధన, తౄసరీషముఱెైధన, ఫౌదాఱయధన, మూదఱయధన, ఱేఔ
ఇయసముఱెైధన ఈఴఴయుతు తొద ఖురి యరికి జనమ నంఙే శంఔరతశింథి. అథి
ఫరరషమణుఱ శషజ ఖుణం.
ళయి భానంఱో భనఔు అయథం కసళఱవహంథి ళయు ళయళశథ న కేళఱం భరయత
ళరసశతుకే ఔుథించఔుండన, తోతి ం ఽతిఴకి ఆతృసథించడం, ఆ యధంగస చ఼వేి
తోతి ం బూ లసశఱఱో ధనఱుఖు ళరసుఱు రఔఽతి థనఴరస ఔయౌగసయ అతూ, అయ
భానళుఱు తురిమంచినయ కసళు అతూ భనఔు ఫో ధడెతేంథి. ఈ
యవమాతుా అళఖత యుచకోళడమే ఇుపడె భనఔు కసళఱవహంథి.
న భాం కరమణి యౌంంత న మే కయమపలే సివే
ఆత భాం యో ఽ భిజాధయత కయమభియన స ఫధయణూ (14)
ఄనఽలదభు: ధనఔు ఔయమ పఱానేక్ష ఱేద, ననా ఏ ఔయమఱ అంటళు. ఈ
యధంగస ధన ఈ యసరసతుా ఖరశంచినలసయు ఔయమఱఙే ఫందింఫడయు.
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లయఖాయనభు:అజఞానఱఔు తన ఖురించి శంకేణనతుా ఇళఴడం కోశం ఆ కసఱ
శఴయౄ యభాంఴం భనవయ జనమధతిి నుపడె, అథి ఔడన ఴరీయ
వభఱఱోధే రితతభయనటుర ఔతునహశి ంథి అయణే అథి శభశి ఔయమ
ఫంధధనఱ థనటే ళుంటుంథి. ఆ శంకేణనతుా అయథం ఙేశఔునాలసయు, తభ
ఴరీయవభఱన థనటట, భానవహఔ యరసట ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతంఙేవహ ఆ అళయఔి
కసఱ తణనఴతుా ణెఱుశకో ఖఱుఖుణనయు. లసయు తుయౖసకభుఱాయ, శభశి
ఔయమఫందనఱ నండి భుఔుిఱళుణనయు.
ఏవం జాాణయవ కితం కయమ యరచవయన భుభుక్షుభి:
కుయు కరచమవ తవెమత్ తవం యరచవ: యయవంతయం కితం (15)
ఄనఽలదభు: తృసరచీన తణనఴధేఴవఔుఱు ఔడన ఈ యధంగస ణెఱుశఔుధే
ఔయమఱాచరింఙనయు. అందఔధే నళుఴఔడన యయఴజుఱు ఆచరించిన ఔయమధే
ఆచరించ.
లయఖాయనభు: తృసరచీన జఞానఱు ఙెనహపన శంఖతేఱన అధయమనం ఙేవహ ,
తభన ణనభు జఞానఱభనఔుధే ఎందరో ళయఔుిఱు, ఫరషమ ఔకటే
తుతయభతూ, ఈ జఖతి ంణన తథయ అతు ఎుపడ఼ ఙెుత ళుంటరయు.
ఔతునహశి నా ఈ రంచభంణన భామ అతు ఙెి య ణనభు ఔడన ఆ
జఞానఱఔు శరి శభానమే అతు భరయయసియు.
అయణే ఆ భయౘ ఋవేఱు ఏ యసథయకి ఙేయుఔుధనాఔ ఈ భాట అధనారయ,
ణనభు ఔడన ఆ యసథయకి ఙేయుకోఔుండన ఆ భాటఱ భయమమేతటో
ణెఱుశకోళడం అశంబళం అతు ఈ డనంతేఔుఱు భయచితృో ణనయు. శభశి
జఞాధనతుకీ ఆదనయం భానళ భవహి వకభతూ అథి ఴరీయ భాధయభం థనఴరస యోఖ
ఔయమన అళఱంతంచి యరసట ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేవహ , ఆ ఫరషమ ఱేథన కసఱ
యసరసతుా ఖరశశిందతు ణెఱుశఔునా తయులసత ఆ భయౘ ళయఔుిఱు ఈ
శంఖతితు ఙెతృసపయు. అయణే కేళఱం ళసయసిుఱన చథియ ణనభు ఔడన
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జఞానఱభనఔుధే లసయు ఈ శంఖతి ణెఱుశకోఱేయు. భానళ ఴరీరసతుా
తృ ందడం థేళతఱఔు ఔడన దయల బభయన యవమం. ఈ ఴరీయం ఔ భయౘ
బూత, థగతుతు యోఖ యసధన అధే ధనఖయౌణో దతుా, జఞాన తెజఞఱు ధనటటణే , ఇ
సిష్ట్ంణయ సిఴ్సత ఽనన అ ఄవయకత కల తణయవన్తన ణులుసఽకొధే పలాన్తన
ప ందవచఽై.
యోగి యోఖఔయమ ఙేశి ఼ ఴరీయ రిధఱు థనటట , తన శంయయు ఙెైతధనయతుా
జఞఖఽతం ఙెమయడంఱో శపయ్ ఔఽతం అయనుపడె అతతుకి ఎంత యసభయథాం
ళశిందంటే, అతన శఽఴహరతు శఽఴహరశి నా, శఽఴహరతు తుఱఫెడెతేనా , ఇంకస
శఽఴహరతు ధనఴనం ఙేశి నా లసడి తతఴ యసయం ఖురించి యోచించఖఱుఖుణనడె.
అుపడె అతతుకి ఆ భయౘ యోఖుఱందయౄ అథే వహథతిఱో ళుండి ఆ భాటఱతు
అనబళ యశతేఱయన అజఞానఱఔు శంకేతం ఇళఴడనతుకే ఙెతృసపయనా
యషయసయతుా ణెఱుశఔుంటరడె.
ఎళరైణే ఈ శంకేణనఱన కేళఱం ళసయసిుధయమనం ఙేవహ , ణనభు ఔడన
జఞానఱభయతృో మాభతు తుపగస అనఔుంటరరయ, లసయు జీయణనంతం
ఇంథిమ
ర
తఽనహి కోశమే తృసఔుఱాడెత ళుంటరయు, అంణే కసఔ ఫరషమ, ఆతమ,
భామ, రఔఽతి, ుయువేడె, ళంటట భయౘ ఴఫరాఱన రయోగిశి ఼, తభన
ణనమే ళంచించఔుంటరయు.
తుజఞతుకి జయఖళఱవహనథి ఏతటంటే జఞానఱ శంకేణనఱతు అయథం ఙేశఔుతు యయు
ఔడన జఞానఱు కసళటరతుకి, తభ శభశి యసభరసథాఱన యఔవహం
జేమటరతుకి రమతిాంచటం. థనతు థనఴరస తభన ణనభు ణెఱుశఔుతు, ఆ
ఙెైతనయ యసఖయంఱో భుతుగి, ఈ దఽఴయ భానభయన జఖతే
ి థనఴరస
ళయఔి భళుతేనా థనతుతు అనబయంచళచి.
కూం కయమ కూభకరేమత కవయో యతర మోశిణయః
తణూత కయమ రవక్షవయభు మద జాాణయవ మోక్షయవయ వుభాత్ (16)
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కయమణో హయన ఫో దధ వయం ఫో దధ వయం చ వికయమణః
ఄకయమణశ్ై ఫో దధ వయం గహధయ కయమణో గత: (17)
ఄనఽలదభు: ఔయమ అంటే ఏతటట? అఔయమ అంటే ఏతటట ? ఈ యవమంఱో
యథనఴనఱు ఔడన తుపథర ళ డణనయు. ఆ ఔయమ ఖురించి తూఔు ఙెతృి సన, అథి
ణెఱుశఔుతు తూళు అయభరఱ నండి భుఔుిడళు అళుణనళు.
ఔయమ శఴయౄభూ ణెఱుశకోలసయౌ, యఔయమ యసయభూ ణెఱుశకోలసయౌ, అఱాగే
అఔయమ తతఴభూ ణెఱుశకోలసయౌ, ఎందఔంటే ఔయమ ఙనఱా ఱోణెైనథి.
లయఖాయనభు: ఆ యోఖ ఔయమ అంటే ఏతటట, థనతు రిణనభభయన అఔయమ
అంటే ఏతటట అనా యవమంఱో ఎంణో భంథి యథనఴంయఱు ఔడన తిఔభఔ
డనాయు. యౕర ఔఽవు బఖలసనడె, అథే యోఖ ఔయమ ఖురించి, అయుునతు థనఴరస
శభశి భానలసయకీ ఙెఫుతేధనాడె. అథి ణెఱుశఔుతు థనతుతు అభరయశం ఙేవేి
జనమ ఫంధధనఱ నండి భతుఴహ భుకిి తృ ందణనడె. ఆ యోఖ ఔయమ అంటే
ఏతటో ణెఱుశకోలసయౌ. థనతు పయౌతం ఔయమ ఔంటే నైననా అఔయమ, థనతుధే
శభాది అతు ఔడన అంటరయు. అంణే కసఔ ఇటుళంటట గొప ఔయమ నంచి
భతుఴహతు యభుకడితు ఙేవహ, అతతుతు ఴరీయ వభఱఱోధే ఫందించి
ఉంచతేనా ఆ యఔయమ అంటే ఏతటో ఔడన ణెఱుశకోలసయౌ. ఴరీయ
వభఱనండి ఙెైతధనయతుకి భుకిి ఔయౌగింఙే ఈ యోఖ ఔయమ రిణనభాఱు
భౌతిఔంగస అయథం కసతుయ, అందఔధే ఈ ఔయమ ఙనఱా ఱోణెైనథి అతు ఙెఫుణనయు.
కయమణయ కయమ మః ళవయత్ ఄకయమణి చ కయమ మః
స ఫుథిధభాన్ భనఽఴయయష్టే స ముకత ః కితసనకయమకిత్ (18)
ఄనఽలదభు: ఎళడెైణే ఔయమఱో అఔయమన఼, అఔయమఱో ఔయమన఼ చ఼యసిడర ,
లసడే భనవేయఱఱో యలేఔళంతేడె. అటటర యోగి శభశి ఔయమఱన఼
ఙేములసడె.
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లయఖాయనభు: యే యోగైణే శభాదితు అతయదిఔంగస ఆయంచి తన వఴమ
తుథనరణ ఙెైతధనయతుా మేఱకకఱాపఱతు యోఖ ఔయమ ఙేయి సడర , అతన తుయౖసకభుడెై
శభాదిఱో వహథయ డితృో ణనడె, థనతుణో అతన ఆ ఔయమ యొఔక రిణనభం
అయన అఔయమఱో వహథయడి తృో ణనడె. ఆఔయమఱో వహథయడిన అతనకి ఇంఔ ఏ
కోరిఔఱ ఱేఔతృో ళడనతుకి కసయణం ణనన అంత ళయఔ ఙేవహన యోఖ ఔయమ
పయౌతం అతు అతనకి ఫో ధ డెతేంథి. అటుళంటట భయౘనభరళుడె ఔయమఱో
ఆఔయమన఼, ఆఔయమఱో ఔయమన఼ చ఼యసిడె. అటుళంటట వహథతరజుాడె
భనవేయఱఱో అతి యలేఔళంతేడె. అతడె ఔయమ, ఆఔయమఱన ణెఱుశఔుతు,
యయుకసభుడళుణనడె.
మసయ సయవ సభాయంభాః కభసంకలవరిుణయః
జాాధయగినదగధ కరమణం తభాహ : ండుతం ఫుదయః (19)
ఄనఽలదభు: ఎళరైణే తభ అతుా ఔయమఱ ఎటుళంటట కోరిఔఱ, లసంఛఱ
ఱేఔుండన తృసరయంతేయసిరయ, ఎళరి ఔయమఱెైణే జఞాధనగిాఱో దఖధభళుణనయో అటటర
లసడితు ండితేడె అతు నహఱుయసియు.
లయఖాయనభు: యోఖ ఔయమ తృసరయంబం ఙేవహ థనతు రిణనభాఱు తృ ంథి , కోరిఔ,
కసంక్షఱన అదిఖతంచి తుయౖసకభుడెై , శభాది వహథతితు తృ ంథిన లసతుతు
వహథతరజుాడె అంటరయు. అటుళంటట జఞాతు ఆఔయమఱో వహథయభళగసధే ండితేడె
అతు అంటరయు.
తయకతా కయమపలాసంగం న్తతయ తిపోత న్తరశ్ీమః
కయమణయ భి రవిణరత న ధైవ కూంచిత్ కరయత సః (20)
ఄనఽలదభు: ఔయమ పఱాతుా ఆయంచఔ, థేతుతూ ఆఴరయంచఔ, శయఴథన
శంతఽుిడెై ఉనాందన, లసడె ఏ ఔయమ ఙేవహధన, అథి ఙేమనటేర అళుతేంథి.
లయఖాయనభు: తన ఫరషమ ఙెైతనయు శభఖర అనభరళఱన తృ ంథి ఆ
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భయౘ ుయువేఱు తభన ణనభు ఫరఖుగస ణెఱుశఔుంటరయు, అంణే కసఔ ఆ
కసఱాతుా ఔడన ణెఱుశఔుతు, ఆ కసఱ ఴయణం ఱోధే ళుంటరయు. అటటరలసయు ఏ
తు ఙేవహధన ఙేమనటేర అతూ, ఙేమఔతృో యధన అతూా ఙేశి నటేర అతూ ణెఱుశకో.
న్తరవౄయయ చిణయతణయమ తయకత సయవ రిగీహః
ళరీయం కేవలం కయమ కుయవధయనపో నత కూయౌుష్టం (21)
ఄనఽలదభు: ఎళడెైణే ఎటటర ఆఴఱ ఱేఔ, తనన ణనన జయంచి,
భోఖఱాఱశణనఴతుా ణనయఖం ఙేవహ కేళఱం ఴరీయ ఔయమఱన ఙేయి సడర అటటరలసతుకి ఎటటర
తృసభూ అంటద.
లయఖాయనభు: ఎళడెైణే యోఖ ఔయమ ఙేశి ఼, తన శభశి ఙెైతధనయతుా
మేఱకకయౌప తన ఴరీయ రితతేఱు అదిఖతంచి, తన జీయత ఱక్షాయతుా యరిి
ఙేశఔుతు, ఇఔ జీయతం టల ఆఔయశణ ఱేఔ ఉంటరడర , అతతుకి అతుా ఆఴఱ
ధయలేరినటేర.
అటటర వహథతరజుాఱు తభ ఴరీయ మాతర శభాి భయనంత ళయఔ ఔయమ
ఙేశి నాటుర ఔతునహంచిధన, లసయు అతుా రిధఱఔ లఱుఱే ళుంటరయు.
మదిఙయోలాబసంతేవో్ దవంథయవతణర విభతసయః
సభః వథధ య వవథధ ర చ కిణయవన న న్తఫధయణూ (22)
ఄనఽలదభు: మాదఽచిఛఔంగస థొ రికిన థనతుణో శంతఽనహి డి,
దఴంథనఴతీతేడెై, ఈరసశా యశతేడెై, వహథధ నావహదా ఱంద శభ దఽఴహర ఔయౌగినలసడె
ఔయమ ఙేశి ధనా థనతుఙేత ఫందింఫడడె.
లయఖాయనభు: శభాది తృ ంథిన వహథత రజుాఱఔు ఏథి తృసరనహి అయధన కసఔ
తృో యధన, లసరికి షయశం, ళోఔం, వహథధ ,ి అవహథధ ి ళంటట భరలసఱతూా శభానంగసధే
ఔతునహయి సయ. అతుా భరలసఱ కే ఙెైతనయం నండి శఽఴహరంఫడటంణో లసరికి
అతూా ఔకఱాగే అతునహయి సయ.
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గతసంగసయ భుకతసయ జాాధయవవథతఙూతసః
మజాామచయతః కయమ సభగీం రవియ్మణూ (23)
ఄనఽలదభు: ఆశకిి యశతేడెై, భనశషతు జఞానంఱోధే వహథయంఙేశఔునా
జీళనమఔుితు మజఞాయధ ఔయమఱతూా యరిిగస యయ్నభయతృో ణనయ.
లయఖాయనభు: తురసఴఔి ణో తభ శంయయు ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేమడనతుకి
ఴరీయ భాధయభం థనఴరస యోగసగిాతు రజఴయౌంచి ఙేవే మజా ం ళఱల అతుా
ఔయమఱఔ భూఱభయన భవహి వకంఱోధే అతుా ఔయమఱ
యయ్నభయతృో ణనయ. ఆ యోఖ యదయ ఉథేళసతుా ఇుపడె యౕర ఔఽవు
బఖలసనడె తృసరయంతేశిధనాడె.
ఫరవేమయణం ఫరహమ హవి: ఫరవేమగౌన ఫరహమణయహ తమ్
ఫరశైమవ ణూన గంతవయం ఫరహమకయమ సభాదిధయ (24)
ఄనఽలదభు: అరిపంచఫడేథి ఫరషమ. షయశ఼ష ఫరశేమ. ఫరయౘమగిాఱో ఫరషమ
థనఴరస ఆషుతి అళుతేనాథగ ఫరశేమ. ఫరషమ ఔయమ శభాది ళఱల ,
తృ ందఫడెతేనాథగ ఫరశేమ.
లయఖాయనభు: భవహి వకం ఆ అక్షయ య ఫరషమ యొఔక శఽఴహర అయనందళఱల
అథి శఴమంగస ఫరశేమ. థనతు అనంతభయన యసభరసథాఱన జఞఖఽతం ఙేవహ
థనతు అతృసయభయన ఫరషమ శఴయౄతృసతుా ఔనగొనటరతుకి , ఎళరైణే తభ
ఴరీయంఱో యోగసగిా యగియౌంచి తభ ఴరీరసధేా షయశషగసయయసిరయ లసయు తభ
జీయత కసఱంఱోధే భఽతేయ భాయగ ం థనఴరస ఴరీయ రిధఱన అళఱంఘంచి
తభ యరసట తణనఴతుా ణెఱుశఔుంటరయు. ఈ ఴరీయం, థనతుఱో జఴయౌశినా
యోగసగిా, తుథనరణ ఙెైతనయం, జఞఖఽత ఙెైతనయం ఇయ అతూా ఆ కసఱమే
శఽఴహరయి ో ందతూ అందఔతు అయ ఔడన ఫరషమ శఴయౄమే అతు లసయు
ణెఱుశఔుంటరయు.
థుైవమే లరే మజా ం యోగినః యుయపసణూ
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ఫరవేమగనవరే మజా ం మజేాధైలోజుహవత(25)
ఄనఽలదభు: యోఖుఱు శషజ మజఞాధేా ఉతృసవహయి సయు. ఫరయౘమగిాఱో
మజా ంణో మజఞాధేా షో భం ఙేశి ధనాయు.
లయఖాయనభు: యోగసభరయశం ఙేశి నా యోగి, తన అభరయశ రిణనభం ళఱల
తన ఆతమ (భవహి వకం) అతృసయతన అయథం ఙేశఔుంటరడె. ఇంథిమ
ర ాఱు
భవహి యౖసకతుకి అనబలసఱు అంథించడనతుకి ఔ భాధయభంగస భాతరమే
ఉధనామతు అతు అతన ణెఱుశఔుంటరడె. భవహి వకం ఫరషమ శఴయౄం
కసఫటటర, థెైళ శఴయౄుఱు భవహి యౖసకతుా తఽనహి యచడం అంటే ఫరషమన తఽనహి
యచడమే అతు ణెఱుశఔుంటరయు. అటుళంటట యోఖుఱు తభ శభశి
ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేశఔునా లేల శభాది వహథతిఱోకి లయల తుయౖసకభుఱెై ,
తభ ఴరీయం థనఴరస జయుఖుతేనాయోగసభరయశ మజా ంఱో తభన ణనభు
ఆషుతితుచిఔుతు ఆ యఫరషమఱో య్నభయతృో ణనయు.
ళోీణయరథగనీంథిరమాణయయధేయ సంమభాగినష్టే జుహవత
శ్ఫాదథగన్ విష్టమానయనయ ఆంథిరమాగినష్టే జుహవత (26)
సరవణంథిరమకరమణి పరణకరమణి ఙయరే
అతమ సంమభ యోగగౌనజుహవత జాానథగనణూ (27)
ఄనఽలదభు: కొందయు ళోరణనరథి ఇంథిమ
ర భుఱన భధో తుఖరషం అన
అగిాఱో ఆషుతి ఙేశి ధనాయు, భరి కొందయు ఴఫరాథి యవమాఱన
ఇంథిమ
ర ాగిాఱో ఆషుతి ఙేశి ధనాయు.
యోఖుఱు జఞానంఙే జఴయౌంఫడిన ఆతమశంమభ యోగసగిాఱో ఇంథిమ
ర
ఔయమఱన఼, తృసరణ ఔయమఱన఼, ఆషుతి ఙేశి ధనాయు.
లయఖాయనభు: శభాదితు తృ ంథనఱతు ఆయంఙే యసధఔుఱు తృసరయంబంఱో
యోగసభరయశం ఙేశి ఼ తభ భనశషఔ, ఇంథిమ
ర ాఱఔ ళునా
శంఫందనతుా ణెఱుశకోళడనతుకి, భనశష థనఴరస ఇంథిమ
ర ాఱతు
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తుఖరశయసియు. ఆ వహథతిఱో లసరికి భనశష ఇంథిమ
ర ాఱ థనఴరస ఴఫరాథి
యవమాఱన అనబయయోి ందతు అయథం అళుతేంథి. ఇథి ణెఱుశఔునా
తయులసత లసయు ఆ వహథతి నండి నైకి లలణనయు. అుపడె లసరికి భనశషకీ
ఇంథిమ
ర ాఱకి ళునా శంఫందనతుకి రదనన ఆదనయం తృసరణమే అతు ణెఱుశింథి.
తృసరణం ళసఴశ థనఴరస ళయఔి భళుణోంథి , లసయు అుపడె ళసఴశ థనఴరస తృసరణనతుా
తుమంతిరయి సయు, ఇంకస తృసరణనమాభం థనఴరస యగియౌంచిన యోగసగిాఱో తభ
ఇంథిమ
ర
యవమాఱన ఆషుతి తుచిి ఆ అతృసయ యరసట శఴయౄం లైు
యసఖుణనయు.
దరవయమజాాసత పో మజాా యోగమజాాసత తయరే
వెవదయయమజాానమజాాశ్ై మతమః సంవృతవరణయః (28)
ఄనఽలదభు: కొందయు దరవయం కొయకు మజా ం ఙూవెత యు, కొందయు తసఽస కోరి
మజా ం ఙూవెత యు, కొందయు యోగయథ భయ మజా ం ఙూవెత యు, కొందయు కఠిన
రిశ్భ
ీ థయవర మజా ం ఙూవెత యు, వీయందయౄ వెవదయయమభు థయవర జాాన
మజా ం ఙూసత ఽననలరే.
లయఖాయనభు: యసధఔుఱు తభ తభ భానవహఔ యకసశ వహథతితు అనశరించి,
యోగసభరయశం థనఴరస యసఴదనయమభు ఙేశఔుంటరయు, అంటే తభన ణనభు
అధయమనం (study) ఙేశఔుంటరయు. లసరి తశష తృసరణనమాభం థనఴరస
జయుఖుతేనా మజా ం. థనతు థనఴరస లసయు యోగసగిాతు యగియౌంచి అందఱో
తభన ణనభు ఆషుతితుచిి, థనతు థనఴరస తభన ణనభు ణెఱుశఔుతు,
ఆతమ శంతఽనహి తృ ందణనయు. అటుళంటట ళయఔుిఱు దరళయ శభుతృసయున
ఙేశి ధనా, తశష ఙేశి ధనా, యోగసభరయశం ఙేశి ధనా, ఔఠయయ ఔయమఱు
ఙేశి ధనా అయ అతూా తభ భవహి వక ఙెైతనయు యయధ అంళసఱతు
ణెఱుశఔుంటరయు. ఎళయు ఏ తు ఙేవహధన తభ ళయకిితఴు యయధ భరగసఱతు
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అనశరింఙే తుఙేయి సయతు, తభన ణనభు అధయమనం ఙేశఔుంటునా
యసధఔుఱు ణెఱుశకోఖఱుఖుణనయు.
ఄపధే జుహవత పరణం పరణే ఽపనం తతయరే
పరణయ పన గత యుదయవ పరణయమాభ రమణయః (29)
ఄరే న్తమణయవేరః పరణయన్ పరధేష్టే జుహవత
సరేవ నయయణూ మజా విథర మజా క్షనత కలమష్టః (30)
ఄనఽలదభు: తృసరణనమాభ రసమణుఱు తృసరణ- అతృసన లసముళుఱ ఖతితు
వహథయం ఙేవహ అతృసనంఱో తృసరణనతుా ఆషుతి ఙేయి సయు, అఱాగే తృసరణంఱో అతృసధన
తుా ఆషుతి ఙేయి సయు. లసరే తుమతణనషయుఱెై (ఆయౘయ తుఖరషం ఖఱలసరై)
తృసరణంఱో తృసరణనధేాఆషుతి ఙేయి సయు. ఈ మజా ం థనఴరస ఎళరి భురికి అయణే
తృో తేంథర , లసరే శభశి మజఞాతుా ణెయౌవహన లసయళుణనయు.
లయఖాయనభు: యోగులు తభ న్తథయరణ ఙుైతధయయన్తన జాగితం ఙూమడయన్తకూ ఏ
కీభంలో పరణయమాభం ఙూవెత రయ, థయన్త రిచమం ఆకుడ జయగఫో ణరంథి. ఆథి
కేవలం కూమ
ీ ా గుయు భుఖంగ భాతరమే ణుయౌవయథి.
తభ వఴమ ఙెైతధనయతుా ఴరీయ ఫంధం నండి యభుకిి ఙేమాడనతుకి తృసరయంబ
యోఖుఱు ఙేవే అభరయశఔరభంఱో తోదటట దఴ "ఫరహమ గీంతి భేదనం" యసధన,
ఱేథన యోఖ రిభరవఱో ఙెతృసపఱంటే "జిహవ గీంతి భేదనం" యసధన. ఈ దఴఱో
కేచరి భుదర వహథధ ంి చడనతుకి కసళఱవహన కిమ
ర ఱుంటరయ, తృసరణనతృసధనఱ శషజ
ఖతితు వహథయరిచి, తృసరణంఱో అతృసధనతుా, అతృసనంఱో తృసరణనతుా ఆషుతి ఙేవహ ,
లసటటతు శభానం ఙెమయడనతుకి కసళఱవహన యళవవ తృసరణనమాభం ళుంటుంథి.
ఈ దఴఱో ఎుపడెైణే యోగికి కేచరి భుదర వహథధ శ
ి ి ంథర , అంటే ధనఱుఔ
లనఔఔు ళంగి, ణనలైళుఱోకి రలేయంచి బూ
ర భదనయతుా ణనఔఖఱథర
తృసటే అతతు తృసరణనతృసధనఱు శభానం ఙేమఖఱఖడంణో అతన ఴరీయ
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, థనతుణో

వభఱన థనటట, ఆ అతృసయ యరసటంఱో వహథయడటం తోదఱళుతేంథి.
అుపడె అతన ఈ తృసరచీన యోఖ కిమ
ర
రండర దఴకి అయుసడళుణనడె.
ఈ యోగసభరయశ ఔరభంఱో థిఴతీమ దఴ "హిదమ గీంతి భేదనం" యసధన
ఱేథన "విష్టే
ణ గీంతి భేదనం" యసధన. ఇందఱో రండె యళవవ
తృసరణనమాభాఱుంటరయ. తోదటట తృసరణనమాభంఱో యోగి , కేచరి భుదర
లేశఔుతు అతృసధనతుా నైకి ఱేనహ షఽదమంఱో తుఱతృసయౌ, అఱాగే తృసరణనతుా
షఽదమం నంచి కిందకి థింనహ అతృసన యసథనంఱో తుఱతృసయౌ. ఈ
తృసరణనమాభంణో ఫరటృ తఱ, మడఱణో ఔ యళవవ కిమ
ర
ఙేమఫడెతేంథి.
షఽదమ ఖరంతి భేదం రండర తృసరణనమాభంఱో తఱ మడఱ యళవవ కిమ
ర ణో
ఫరటృ తృసరణనతృసధనఱ రండిటటతూ శి ఫా ం ఙేవే అభరయశం ళుంటుంథి. ఈ దఴఱో
శపఱభయన యోగి, ఆ శభశి యళసఴతుా తుఱఫెటర ట, శభశి తృసరణుఱ
షఽదమాఱఱోన఼ తుళవహశి ఼, లసఽథూవ అతు నహఱుళఫడెతేనా ఆ బఖలసన్
లసశడేళుడెతు రతయక్షంగస చ఼యసిడె. అంణే కసఔ ఆ శయఴలసయనహ యవే
ు
శఴయౄభయన యనయణన ఙెైతనయంఱో (Consciousness of Void)
వహథయడి తృో ణనడె. షఽదమ ఖరంతి భేదంఱో శపఱత తృ ంథిన తయులసత యోగి
ఆ యభ తతఴభయన కలం అంటే ఏథెైణే అతు ఆదనరసఱఔ ఆదనయం
అళడంళఱల భూఱాదనయం అతు నహఱుళఫడెణోంథర , థనతుతు రతయక్షంగస
అనబయంచడనతుకి కసళఱవహన - యుదర గీంతి భేదనం లేథయ భూలాదయయ గీంతి
భేదనం, అనా అంతిభ యసధన ఙేమాడనతుకి అయుసడళుణనడె.
యే యోఖుఱెైణే షఽదమ ఖరంతి భేదం శపఱాతమఔంగస యరిి ఙేశకొతు,
యనయణన ఙెైతనయంఱో వహథయడి, షఽదమ ఖతితు శషజ యౄంఱో
ధభమథించఖఱరయ, అటటరలసయు భాతరమే ఈ యసధనఱో శపఱుఱు కసఖఱయు. ఆ
ళయఔి ం ఙేమఱేతు కసఱం యొఔక రతయక్ష దయవనం ఇళఴఖఱ ఈ అంతిభ యోఖ
యసధధన ఔరభంఱో యోగి, యోతు భుదరఱో ళుండి, తృసరణనతుా తృసరణంఱోధే
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షో భం ఙేయి సడె. ఈ తృసరణనమాభాతుా ఒంకయ కూమ
అంటరయు. థగతు రిణన
ీ
భం ఏతటంటే, థగతు థనఴరస యోగి, ఆ కసఱ యమేఴఴయుతు యొఔక రతయక్ష
దయవధనతుా తృ ంథి అతతు తతఴ యసరసతుా అంణన ణెఱుశకోఖఱుఖుణనడె.
అంణేకసఔ ఴరీయ మాతర భుఖుశినుపడె యోఖ ఫఱంణో ఴరీరసతుా తయజించ
ఖఱ ఴకిి ఔడన ఈ ఒంకసయ కిమ
ర
థనఴరసధే అతతుకి తృసరి భళుతేంథి.
మజా వవ్ భితబుజో మాంత ఫరహమ సధయతనం
ధయమంలోకో~సత యమజా సయ కుణర~నయః కుయుసతత భ( 31)
ఄనఽలదభు: ఒ ఔుయు ళవయౖ
ర ా స! మజా పఱభయన అభఽణనతుా గయరఱుతేనా
లసడె ఆ శధనతన ఫరషమతు తృ ందణనడె. మజా ం ఙెమయతు లసడె ఈ ఱోకసతుకే
తుకిరసడె , ఇంకస యఱోఔం ళయఔ థేతుకి?
లయఖాయనభు: ఈ భయౘ యోఖ యసధనన అబయవహంచి, తభ శంయయు
ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేవహ, భఽతేయళు యొఔక యసరసతుా ఖరశంచి, ఴరీయ
ఫందనఱు అళఱంఘంచి, యోఖుఱు ఆ శధనతన ఫరషమఱో వహథయ డితృో ణనయు.
అఱా ఙేమతు లసయు, బరభఱో ళుండి, తభ ఴరీయం ళయకే రితతభయన
ఙెైతనయంణో ళయయథ జీళనం యసగియి సయు, భయణం ళచిినుపడె, లసరికి
భఽతేయళు అంటే ఏతటో ణెయౌమద కసఫటటర , లసయు అతత బమాతుకి
ఖుయళుణనయు.
ఏవం ఫహ విదయ మజాా వితణయ ఫరహమణో భుఖే
కయమజాన్ విథిధ ణయన్ సరవన్ ఏవం జాాణయవ విమోక్షయవయ (32)
ఄనఽలదభు: ఇటుళంటట ఎధోా యదనఱ మజఞాఱు ఫరషమ భుకంగస
లఱుళడనాయ. అయ అతూా ఔయమ అతు ణెఱుశకో. ఈ యధంగస నళుఴ
భుఔుిడళు అళుణనళు.
లయఖాయనభు: అంచఱ లసరిగస జఞాధనతుా నంతృ ంథింఙే ఈ యోఖయసధనన
ఫరషమజుా ఱు భూడె దఴఱఱో ళరిుంఙనయు. యే జిజఞాశళుఱయణే , ఫరషమజుా ఱ
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ఉథేఴం తృ ంథిన తయులసత, శభాది తృ ంథనఱనా దఽఢ తుఴిమంణో ఈ
ురసతన యోగసభరయశం ఙేయి సరయ లసయు ఴరీయ ఫందనఱనండి , తభ ఙెైతధనయతుకి
యభుకిి ఔయౌగించి, వహథతరజుాఱెై, భఽతేయ యసరసతుా ఎరింగి, జనమ ఫంధం నండి
యడిళడణనయు.
ళవమ
ీ ాన్ దరవయభమాదయజాాత్ జాాన మజా ః యంత
సయవం కరమఖిలం పయథ జాాధే రిసభాయణూ (33)
ఄనఽలదభు: ఒ యంతతృస, దరళయ మజా ం ఔంటే జఞాన మజా ం ళవవ
ర ా భయనథి.
ఒ తృసయథ! శభశి ఔయమఱ జఞానభంథే రిశభాి భళుణనయ.
లయఖాయనభు: ఴరీయ-ఇంథిమ
ర ాఱ ళఱల జరిగే ఏ ఔయమఱయణే- ఆ కసఱ ఫరషమ
యభాతమ ళయఔ ఙేయతుళఴఔ, భనశషతు ఴరీయ ఫంధధనఱఱోధే ఔటటర
ళుంచణనయో, అటటర ఔయమఱ ఔంటే, ఴరీయ రిధఱన అళఱంఘం ఙేవహ, ఆ
అళయఔి భరలసతుకి ఙేరేి ఔయమఱే ళవవ
ర ా భయనయ. అటుళంటట అతుా ఔయమఱ
పయౌతం జఞానమే అళుతేంథి, అయ యోగితు ఆ ళసరీరిఔ భానవహఔ ఫందనఱ
నండి తనహపంచి, ఆ యరసట శఴయౄంఱో వహథయయుయసియ.
తథివథిధ రణి పణూన రిరళవనన వయవమా
ఈథూక్షయంత ణూ జాానం జాాన్తనసత తవ దరిానః (34)
ఄనఽలదభు: తతి ా లేతిఱఖు జఞానఱఔు నళుఴ నభశకరించి, వేళ ఙేవహ,
థే థే రఴాఱడిగి లసరి నంచి థనతు ఖురించి ణెఱుశకో, లసయు తూఔు
జఞాధోథేఴం ఙేయి సయు.
లయఖాయనభు: ఈ ురసతన కిమ
ర ా యోగయథేఴం, థగతుతు ఎరిగిన తతి ాలేతి
భయౘతేమఱనండి, లసరికి రణనభం ఙేవహ, వేళ ఙేవ,హ లసరితు థే థే ఈ
యవమమై రఴాఱడిగీ, తృ ంథనయౌ. ఆ తతి ా లేతిఱు ఔడన యవేయడె
తృసణోరచితేడన కసథన అనా యవమం అఱోచించి ఈ యదయ రయసథియి సయు.
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ఔ యసదనయణ ళయకిి ఔ జఞాతుకి తఱ ళంచి నభశకరించిధన, గౌయయంచిధన అథి
తయ తరసఱుగస ఖుయు-యవయ యంయ థనఴరస లఱల డళుతేనా జఞాధనతుకేగసతూ ఆ
ళయకిికి కసద఼ అతు ఖురిింఙనయౌ. ఆ ళయకిి అతేళయకిికి కేళఱం భాధయభం
భాతరమే.
మద్ జాాణయవ న ునరయమహమేవం మాసయవ పండవ
యేన బూణయనయ ళవఴయణ దరక్షయ వెయతమనయతర భయ (35)
ఄనఽలదభు: తృసండలస! అథి ణెయౌవహన తయులసత నళుఴ భరుపడ఼
లసయమ్రషంఱో చిఔుకకోళు. ఆ జఞాన తృసరనహి థనఴరస భయళ నళుఴ అతుా
తృసరణుఱ తూఱోధే ళునాటుర ఔనగొంటరళు.
లయఖాయనభు: ఈ యోఖ యథనయ రయసదం ఱతేంచి, థనతుతు అభరయశం ఙేవహన
ళయకిికి ఇంఔ ఏ మ్రయౘఱు ళుండళు. అతన తన శభశి తుథనరణ ఙెైతధనయతుా
మేఱకకయౌపన తయులసత, శభాదిఱోధే ళుండి, ఈ శభశి శఽఴహరతూ శఽఴహరశి నా
ఆ అళయఔి భరళ యసరసతుా ణెఱుశఔుంటరడె. అుపడె అతనకి , తనఱోన఼,
ఈ శఽఴహరఱో ళునా శభశి తృసరణుఱఱోన఼ ఏతొ భేదంఱేదతు ఔనగొంటరడె.
అంతటర ఆ అళయఔి తతి ామే లసయనహంచి ఉందతూ ణనన఼, శభశి తృసరణ కోటట
అందఱోధే యరసజభానభయ ళుధనామతు అయథం ఙేశఔుంటరడె.
ఄన ఙూదవ పనయబయః సరేవబయః పకితత భః
సయవం జాాన ై లేధైవ విజినం సంతరిష్టయవ (36)
ఄనఽలదభు: ఔ లేల నళుఴ తృసుఱందరి ఔంటే తృసతృసతేమడలే అయధన
నళుఴ ఈ జఞాన తృసరనహి ణో ఆ తృసతృసఱతుాటటతూ అతి చఔకగస థనటఖఱళు
లయఖాయనభు: ఴరీయ రిధఱఱోధే ఉంటృ, ఇంథిమ
ర
భోగసఱన
అనబయశినా ళయకిి ఔడన ఈ ఴరీయ ఫందనఱనండి తనహపంచఔుతు శభాది
తృ ంథనఱనా కోరిఔణో, ధఽఢ శంఔఱపంణో, ఈ ురసతన యోగసభరయశం ఙేవేి
అతన ఔడన తన శి ఙెైతధనయతుా మేఱకకయౌప, థనతుతు కసఱ తతి ాంఱోధే
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వహథయం ఙేవహ, తన రితతభయన భానవహఔ వహథతిఱో ఙేవహన అతుా తృసతృసఱ
తృో గొటురఔుంటరడె.
మతుైదయంవ సభుథరధ ~గిన బసమవెతేుయుణూ~యుున
జాాధయగిన సయవ కరమణి బసమవెతేుయుణూ తతయ (37)
ఄనఽలదభు: ఄయుుధయ! యగులుతేనన ఄగిన ఎలా ఄయణూ ఆంధధయన్తన బసమం
ఙూసత ఽంథర ఄలాగే ఇ జాాధయగిన సభసత కయమలనా బసమం ఙూసత ఽంథి.
లయఖాయనభు: తభ ఴరీయంఱో యోగసగిాతు యగియౌంచి, ఇంథిమ
ర
యవమాఱతూా
ఆషుతి ఙేవహన యోఖుఱు లసయు తభ అతృసయ ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేశఔుతు
ఴరీయ ఫందనఱ నండి భుఔుిఱళుణనయు. లసయు యోఖ ఔయమ రిణనభభయన
అఔయమఱో ళుండి అతుా కసంక్షా-కోరిఔఱతూ థనటటతృో ణనయు.
న శి జాాధేన సదిశ్ం వితరభుహ విదయణూ
తతసవయం యోగ సంవదధ: కలేధయతమన్త విందత (38)
ఄనఽలదభు: జఞానంణో శభానంగస తుశషంథేషంగస యతరం ఙేవేథి ఈ
శంయసయంఱో భరేథగ ఱేద. యోఖం థనఴరస జఞాధనతుా తృ ంథిన యోగి ,
శభమం ళచిినుపడె తనన ణనధే ణెఱుశఔుంటరడె.
లయఖాయనభు: ఈ యఴఴంఱో జఞానం యతరం ఙేవహనటుర ఇంకేథగ ఙెమయఱేద.
యోఖుఱు తభ ఴరీయంఱో యోగసగిా యగియౌంచి తభ తుథనరణ ఙెైతధనయతుా
శంయయుంగస జఞఖఽతం ఙేవహ జీళన-భఽతేయళుఱ యషశయ యసరసతుా
ణెఱుశఔుతు, జఞాధనతుా తృ ందణనయు.
శ్ీథధ యలన్ లబణూ జాానం తతయః సంమణూంథిరమః
జాానం లఫాధా రమ్ ళంతం ఄచిరేణయది గచోత (39)
ఄనఽలదభు: ఇంథిమ
ర
తుఖరషభూ, జఞాన చింతధన, ఴరథధ న ఖఱలసడె లంటధే
యభ ళసంతితు తృ ందతేధనాడె.
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లయఖాయనభు: యోఖ భాయగ ంఱో ఴరదధ ఖఱ యసధఔుఱు ఎఱల ుపడ఼ అభరయశం
ఙేశి ఼ధే ళుంటరయు. లసయు తభ భవహి వకు అతృసయతన ణెఱుశఔుతు థనతు
నైన ళునా అళయఔి కసఱ యసరసతుా ఔడన ణెఱుశఔుంటరయు. ఇటుళంటట
జిణేంథిమ
ర ుఱు తభ శంథేయౘఱతూా తుళఽతిి అయనందన, ళసంతంగస
ఉంటరయు.
ఄజా ళైశ్ీదధదయనశ్ై సంశ్మాణయమ వినశ్యత
ధయమం లోకో వత న రయ న సఽఖం సంశ్మాతమనః(40)
ఄనఽలదభు: అజఞాతూ, ఴరదధఱేతులసడె, శంళసమాతేమడె ఎుపడ఼ బరవర ేఱే
అళుణనయు. శంళసమాతేమనకి ఈ ఱోఔంఱోధే కసఔ యఱోఔంఱో ఔడన శకం
ఱతేంచద.
లయఖాయనభు: ఴరీరేంథిమ
ర భుఱే రదననభు అనఔుధే లసడి ఫుధ్ిధ
రితతంగస ఉనాందన లసడె జీయణనంతం భఽతేయళు అంటే బమంణోధే
ఉంటరడె. జఞానఱ భాటఱు యనా తయులసత ఔడన ఇంథిమ
ర
భోగసఱ
లసయమ్రషంఱో కొటురతటరరడెతేనాందళఱల అతతుఱో శంళసమాఱు
ఉతపనాభళుతధే ళుంటరయ. లసయు యోఖ ఔయమఱోన఼ యసపఱయం
తృ ందఱేయు, అఱాగే ఇంథిమ
ర
భోగసఱణో ఔడన తఽనహి తృ ందఱేయు. అటుళంటట
లసడె శంఴమ ఖరశి ళయయథ జీయణనతుా జీయయసిడె.
యోగ సంనయసత కరమణం జాాన సంచిోన సంశ్మం
అతమవంతం న కరమణి న్తఫధనంత ధనంజమ (41)
ఄనఽలదభు: ఒ ధనంజమా! యోఖం థనఴరస ఎళరి శభశి ఔయమఱ
యడితృో మాయో, జఞానంణో ఎళరి శంఴమాఱతూా తీరితృో మాయో, తనతు ణనన
ణెఱుశఔునాలసడికి ఇంఔ ఔయమ ఫందనఱు ళుండళు.
లయఖాయనభు: యోఖ ఔయమ థనఴరస తుయౖసకభుఱెై, అఔయమఱో వహథయడి, అతృసయ
జఞాధనతుా తృ ంథి, భఽతేయళు యవమంఱో శభశి శంథేయౘఱు తీరితృో య, తభ
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థనఴరస తభన ణెఱుశఔునా భాయౘనభరళుతుకి ఎటుళంటట ఔయమ ళవవభూ
ళుండద. అటుళంటట భయౘతేమతు శధనయవహ అతు అంటరయు ఎందఔంటే లసయు
భఽతేయళు ణెఱుశకోళడంణో జీయణనతుా ఔడన ణెఱుశఔుంటరయు, థనతుణో
లసయు జీయతం టల ఆఔయశణ నంచి ద఼యం అళుణనయు. కసఱాతుా ఴయణు జొచిి
కసఱంణోధే య్నం అయతృో ణనయు.
తవెమదజాానసంబూతం హితతథం జాాధయవధయతమనః
చుణుత ానం
్
సంశ్మం యోగభాతవోఠ తత ష్టఠ భాయత (42)
ఄనఽలదభు: ఒ ధనంజమా ఱే, అజఞానం ళఱల తూ షఽదమంఱో ఉతపనాం
అళుతేనా శంళసమాఱతు యోఖ జఞానభధే కడగ ంణో కండించ.
లయఖాయనభు: యౕర ఔఽవే
ు డె, శంఴమాఱణో జీయశినా భనవేయఱకి అయుునతు
థనఴరస ఇఔకడ శంకేతం ఇశిధనాడె. "నళుఴ ఈ ఴరీయం ళయకే రితతం
అనకోఔు. తూ భనశషఱో ళునా అతుా శంఴమాఱన఼ జఞానభధే కడగ ంణో
కండించ, జఞాతుయ కసళడనతుకి యోగసభరయశం ఙెయయ."
ఒం తతసథిత వౄీభదభగవథగీ ణయసాన్తష్టతేస
ఫరహమవిథయయమాం యోగళవయత ర వౄీ కివణయుున సంలథూ
జాాన యోగయధయభ చతేరయథఽదయయమః
ఫరహమవిథయయ భరిము యోగ ళసత రభు ఄయన వౄీ భదభగవథగీ ణయ ఈన్తష్టతే
త
ఄందయౌ వౄీకివణయుున సంలదభులో జాాన యోగభు ఄనన ధయలుగవ
ఄదయయమభు సభాత భు.
ఒం తత్ సత్
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ఒం నమో బగవణూ లసఽథూలమ
ఄథ ంచమోఽదయయమః
ఄయదవ ఄదయయమభు
ఄయుున ఈలచ
సధయనయసం కయమణయం కిష్టణ ునరయయగం చ శ్ంసవ
మఙూరేమ ఏతయోరేకం తధేమ ఫూ
ర శి సఽన్తవృైతం (1)
ఄనఽలదభు: అయుునడె ఇఱా అధనాడె," తోదట తూళు ఔయమఱన
తయజించభతు ఙెఫుతేధనాళు. తయులసత తూళు యోఖ యసధనన
రఴంవహశి ధనాళు. ఔఽయౖసు! ఈ రంటటఱో ధనఔు ఏథి ళవమ
ర శకయమ్ర అథే ఙెుప"
లయఖాయనభు: బఖలసనడె శధనయశం, అంటే భఽతేయళు ఱేథన శభాదితు
రఴంవహంచి, తయులసత యోఖ యసధన యళవవభయనథి అతు అంటే , అయుునడె,
" ఒ ఔఽయౖసు ఈ రంటటఱో ఏథి ళవవ
ర ా భయనథర తొయు ధనఔు అథే ఙెపండి" అతు
అడెఖుతేధనాడె.
వౄీ బగలన్ ఈలచ:
సధయయసః కయమ యోగశ్ై న్త:ళవమ
ీ సకరవుభౌ
తయోసఽత కయమ సంధయయవెత్ కయమయోగయ వివృష్టయణూ (2)
ఄనఽలదభు : యౕర బఖలసనడె ఇఱా అధనాడె, " ణనయఖం, భరిము యోఖ
ఔయమ, రండెన఼ భంచిలే, అయణే అందఱో, ఔయమఱన తయజించడం ఔధనా,
యోఖ ఔయమ ళవవ
ర ా భయనథి.
లయఖాయనభు: తృసరచీన యోఖ ఔయమ, థనతు థనఴరస శభాది వహథతి తృ ంథి
భఽతేయళున ణెఱుశకోళడం, ఈ రండ఼ ళవవ
ర ా భయనలే. భఽతేయ భాయగ ం
థనఴరస శభాది ఆ యరసట శఴయౄతృసతుా రిచమం ఙేశి ంథి , అందఔతు
శభాది ళవవ
ర ా భయనథి. శభాదితు కసంక్షిశి నా ళయఔుిఱు యోగసభరయశం
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ఙెమయఔతృో ణే లసరికి శభాది తృసరనహి ంచద. శభాది వహథతికి యోఖఔరేమ యో తృసనం
అందఔతు అథి ఔడన యయవర భయనథే.
జేామః సః న్తతయసధయనయవ఼ యో న థూవఴ్ న కంక్షత
న్తయద ాంథర వ శి భవేఫాహో సఽఖం ఫందయత్ రభుచయణూ (3)
ఄనఽలదభు: ఒ భయౘఫరషో , థేతు తొథన థేఴవం కసతు ఆకసంక్ష గసతూ
ళుండతు ణనయగియే ఈ జఞానం తృ ందడనతుకి అయుసడె. తుయాాందడె శక
దుఃకాఱ ళంటట ఫందనఱ నండి భుఔుిడళుణనడె.
లయఖాయనభు: ఈ భయౘ యోఖ యసధన థనఴరస శభాదిఱోకి లయల ,
భఽతేయళుఔు నైన ళునా ఆ అతృసయతన ణెఱుశఔునాగొప ళయకిికి , ఈ
శంయసయభంణన ఆ అక్షయ ఫరషమ శఽఴేర అతు అయథభళుతేంథి అుపడె అతతుకి
ఇష ఱోఔ ఆనంథనఱఱోన఼, శభాదిఱోన఼ ణేడన ఏతొ ఔతునహంచద.
వెంఖయయోగౌ ిథగులా: రవదంత న ండుణయః
ఏకభపయ వథతః సభయక్ ఈబయోరివందణూ పలం (4)
ఄనఽలదభు: అయలేఔుఱే జఞానం, యోఖం లేయు లేయు అతు ఙెుణనయు,
ండితేఱు కసద. ఏ ఔక థనతునయధన ఴరదధగస ఆచరివేి రండిటట యొఔక
పయౌణనఱన఼ తృ ందళచి.
లయఖాయనభు: యోగసభరయశభు, థనతు ళఱల ళఙేి శభాదగ , ఈ రండిటటతూ
యసభానయ ళయఔుిఱు లేయు లేయు అనఔుంటరయు, లసరికి అయథం అళతుథి
ఏతటంటే యోగసభరయశం ఙేవే యోఖుఱకే థనతు పయౌతం అయన శభాది
తృసరి భళుతేంథి అతు.
మణయసంఖయయ: పరయణూ వెథనం తథర యగచయన గభయణూ
ఏకం వెంఖయం చ యోగం చ మః శ్యత స శ్యత (5)
ఄనఽలదభు: జఞానఱఔు తృసరనహి ంఙే యసథధనతుకే యోఖుఱ ఙేయణనయు. జఞాధనతూా
యోగసతూా ఔకఱా చ఼శినాలసడే తుజఞతుా చ఼శినాలసడె.
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లయఖాయనభు: యోఖుఱు శభాది వహథతిఱోళుండి భఽతేయళు ఔధనా నైన
ళునా యరసటణనఴతుా ఎఱా అనబయశిధనారయ, అఱాగే యోగసభరయశంఱో
ఙనఱా భుందఔు లయల ఇంకస శభాది వహథతి తృ ందతు యోఖ యసధఔుఱ ఆ
యరసటణనఴతుా అనబయంచ ఖఱుఖుణనయు. ఈ యోఖ యసధఔుఱఔు తభ రఫఱ
అభరయశం ళఱల లసరి ఱోఱ ఎంత యోఖఫఱం ుడెతేందంటే లసయు థనతుణో
తభ ఴరీరసతుా ణనయఖం ఙేమఖఱుఖుణనయు. ఇటుళంటట యోఖ యసధఔుఱు తభ
అంతిభ శభమంఱో ఴరీయం యడచి భఽతేయ భాయగ ం థనఴరస ఇథే
యరసటణనఴతుా తృ ందణనయు, అయణే యోఖుఱు తభ థేషంణోధే శభాది
వహథతిఱో ళుండి ఈ ఫరషమతణనిాతుా అనబయశిధనాయు.
సంధయయససఽత భవేఫాహో దఽః ఖభాుతభయోగతః
యోగముకోత భున్తయ్రవేమ నచిరేణయదిగచోత (6)
ఄనఽలదభు: ఒ భయౘఫరషో ! యోఖ ఔయమ ఙెమయఔుండన ణనయఖం ఙెమయడం
ఔఠినం. యోఖ అభరయశఔుఱఔు ఫరషమ తఴయగస ఱతేయసిడె.
లయఖాయనభు:ఒయుపగస ఔఴహరంచి యోగసభరయశం ఙేవేి తప శధనయశం అంటే
భఽతేయ జఞానం ఱతేంచద. యోగసభరయశ ఴకిిణో తభ ఴరీయ ఫందనఱన
యోఖుఱు థనటఖఱయు, లసయు తభ భవహి వకు శంయయు యరసటతఴంణో
ఫరషమఱో వహథయడణనయు.
యోగ ముకోత వివుథయధణయమ విజిణయణయమ జిణూన్తదరమః
సయవ బూణయతమ బూణయణయమ కుయవననన న యౌయణూ (7)
ఄనఽలదభు: యోఖ ఔయమ ఙేశి నా యదధ ఆతమ ఔఱలసడె, తనన ణనన
గయౌచిన జిణేంథిమ
ర ుడె, అతుా బూణనఱఔ ఆతమ అయనలసడె, ఔయమ
ఙేశి ధనా లసతుతు ఏ ఔరసమ అంటద.
లయఖాయనభు: యోగసభరయశం థనఴరస తన భవహి వకు యసభరసథాఱతూామేల్
కొయౌపన యోగి, ఫరయౘమండభంణన ణనధే అయతృో ణనడె. అుపడె అతతుకి
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ణెఱేవేథి ఏతటంటే, ఈ జఖతి ంణన ఆ యరసట కసఱ శఴయౄుతు శఽఴేరనతు.
అుపడె అతన కేళఱం ఇతయుఱకి నేరయణ ఇళఴడనతుకే ఔయమ ఙేశి ఼ ఉంటరడె
కసతూ అతన లసటటకి నైధే ఉంటరడె.
ధైవ కూంచితురయభూత ముకోత భధేయత తతత ావిత్
శ్యన్ శ్ిణవన్ సిశ్న్ జిఘి ననశ్నన్ గచోన్ సవనన్ శ్వసన్ (8)
రలన్ విసిజన్ గిహణనఽనన్తమష్టన్ న్తభుష్టననన
ఆంథిరమాణంథిరమారేథష్టే వయత ంత ఆత దయయమన్ (9)
ఄనఽలదభు: తణనిాధారిగిన యోగి - చ఼శిధనా, ణనఔుతే
ి ధనా, లసశన
చ఼శిధనా, నడెశిధనా, తుథిశ
ర ి ధనా , ళసఴఴ తీశఔుంటుధనా,
భాటరలడెతేధనా, ణనయఖం ఙేశి ధనా, ఖరశశిధనా, ఇంకస ఔలైళ భూశిధనా
ణెయుశిధనా, అతన తన ఇంథిమ
ర ాఱు లసటట తు అలే
ఙేశఔుంటుధనాయగసతూ, ణనన ఏతొ ఙెమయడం ఱేద అనఔుంటరడె.
లయఖాయనభు: అటుళంటట భయౘుయువేఱు చ఼శిధనా చ఼డనటేర , లసశన
చ఼శిధనా చ఼డనటేర, శపఽయశిధనా శపఽయంచనటేర , భోజనం ఙేశి ధనా ఏతొ
తిననటేర, నడెశిధనా వహథయంగస ళునటేర, ళసఴశ తీశఔుంటుధనా తీశకోనటేర,
లసయు తభ భవహి వకం థనఴరస అతుా ఇంథిమ
ర ాఱన఼ ఉయోగిశి ధనా, లసయు
లసటట లనఔ ళునా యరసటంఱోధే ళుంటరయు, లసయు తు ఙేశి ఼ ఔడన ఏ తూ
ఙెమయయు.
ఫరహమణయయదయమ కరమణి సంగం తయకతా కరయత మః
యౌయణూ న స పనయన దమతరభులంబవె (10)
ఄనఽలదభు: శభశి ఔయమఱ ఫరయౘమయపణం ఙేవహ , థేతు మంద఼ ఆశకిి ఱేఔ,
ఎళరైణే ఔయమ ఙేయి సరయ, లసరికి ణనభరసఔు నై తూటట ఫొ టురఱాగస తృసతృసఱు
అంటళు.
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లయఖాయనభు: భనశ఼ష, ఇంథిమ
ర ాఱకీ, ఫుథిధకీ ఆదనయం ఆ యరసట
భవహి వకమే అతూ, అథి ఴరీయం థనఴరస ళయఔి భళుణోందతూ, ణెయౌవహన యోగి ఆతమ
శంతేవేరడెై, ఈ ఔతునహంఙే జఖతి ంణన ఆ అక్షయ ఫరషమ యొఔక శఽఴేరనతు అయథం
ఙేశఔుంటరడె. అటుళంటట లసడె ఇఔకడ ళునటురధనా ఱేనటేర అతు ణెఱుశకో.
ఆ యోగి ఆ అతృసయ శఴయౄంఱో య్నభయ, ఇంఔ ఆ అళయఔి యరసట
శఴయౄతృసతుా ణెఱుశకోలసఱనా ఆశకిి ఔడన ఱేఔుండన ఉంటరడె.
కయేన భనవె ఫుథయధయ కేవలెైరింథిరయైయన
యోగినః కయమ కుయవంత సంగం తయకతాతమవుదధ యే (11)
ఄనఽలదభు: యోఖుఱు కసంక్షన తయజించి, ఴరీయం, భనశ఼ష, ఇంథిమ
ర ాఱ
థనఴరస, కేళఱం ఆతమ యథిధ కోశమే ఔయమ ఙేయి సయు.
లయఖాయనభు: ఴరీయ, భధో ఫుదధఱ, ఇంథిమ
ర ాఱఔు భవహి వకు ఙెైతనయంణో
ళునా శంఫంధం ణెయౌశన తయులసత యోఖుఱఔు ఴరీరేంథిమ
ర ాఱ తొద లసంఛ
శభాి ం అయతృో తేంథి. లసయు ఴరీరేంథిమ
ర , భధోఫుదాఱ థనఴరస యోగసగిా
యగియౌంచి తభ ఙెైతనయం యొఔక శంయయు అతృసయతన (య ఫరషమన)
మేఱకకఱపడనతుకే ఔయమ ఙేయి సయు.
ముకతః, కయమపల తయకతా ళంత భాపో నత ధైఴఠకీం
అముకతః కభకరేణ పలే సకోత న్తఫధయణూ (12)
ఄనఽలదభు: ఔయమపఱం ఆయంచఔుండన, యోఖ ఔయమ ఙేవే లసరికి
బఖళదా తిభయన ళసంతి ఱతేశింథి. యోఖ ముఔుిడె కసతు లసడె ఔయమ
పఱంఱో ఆశకిి ఔఱలసడెై అందఱో ఫందింఫడణనడె.
లయఖాయనభు: యోఖుఱు ఏ పయౌతభూ ఆయంచఔుండన ఔయమతు ఙేయి సయు, లసరి
ఙెైతనయం ఴరీయ ఫందనఱ నండి యభుకిి తృ ందడం ళఱల లసరి శభశి ఔయమఱ
ఆ అళయఔి కసఱం యొఔక ఴయణంఱో ఉంటృ, ఆ కసఱం కొయకే జయుఖుణనయ.
యసదనయణ ళయకిి తన భవహి వకు ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙెమయడంఱో
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ఉథనవనంగస ళయళషరియి సడె. లసడె ళసరీరిఔ రిధఱఱోధే ఉండటంళఱల
ఔయమ ఫంధంఱో చిఔుకఔుతు ఉంటరడె.
సయవకరమణి భనవె సననయవెయవయత సఽఖం వవౄ
నవ థయవరే ురే థూశీ ధైవ కుయవన్ న కయమన్ (13)
ఄయథ ం: శభశి ఔయమఱన భనయస తయజించి, తనన ణనన ళఴయచఔునా
ళయకిి నఱు ఙేశి ధనా, ఙేమయఔతృో తేధనా, లసడె నళ థనఴరసఱు ఔఱ
బళనంఱో శకంగస ఉంటరడె.
లయఖాయనభు: వహథతరజాత తృ ంథిన భయౘుయువేఱు తభ అతృసయ ఙెైతధనయతుా
జఞఖఽతం ఙేవహన తయులసత లసయు తభ ఴరీయ మాతర శభాి ం అయేయ
అంతళయఔ, లసయు తభఱోధే శంయయు యరసటరతుా తృ ంథి ళుధనా ఴరీయంఱోధే
ళుంటునాటుర ఔతునహయి సయు.
న కయత ితవం న కరమణి లోకసయ సిజత రబు:
న కయమ పల సంయోగం సవభావసఽత రవయత ణూ (14)
ఄయథ ం: రబుళు, జీళుఱ యొఔక ఔయి లసయతుా గసతు, ఔయమఱన గసతూ, ఔయమ పఱ
శంయోగసతుా గసతు శఽఴహరంచడె. ఈ ఱోఔం శఴభరళమే థనతుతు తుయఴశయోి ంథి
(అభఱు ఙేయి ో ంథి).
లయఖాయనభు: ఆ అళయఔి అక్షయ కసఱ ఫరషమ థనఴరస శఽఴహరంఫడిన ఆ అతృసయ
భానవహఔ ఙెైతనయమే తన వఴమ రఔఽతిణో శభశి ఔయమఱన఼ ఆచరిశి ఼ థనతు
పఱాతుా తృ ందణోంథి. ఆ అళయఔి కసఱం ఈ శభశి శఽఴహరతూ భవహి వకం
థనఴరసధే ఔయౌగిశి ధనా థనతు లఱుఱే ళుంటుంథి. అథి అతూా ఙేశి ధనా ఏతొ
ఙేమయనటేర ళుంటుంథి.
ధయ దణూత కసయచిణయం న ఙుైవ సఽకితం విబు:
ఄజాాధేధయవితం జాానం ణూన భుహయంత జంతవః (15)
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ఄయథ ం: అంతటర లసయనహంచి ళునా యబుడె, ఎళఴరి తృస ుణనయఱఱోన఼
భరఖయసఴత కసడె. అజఞానంణో జఞానం ఔపఫడి ఉనాందన, భతుఴహ బరభఱో
డితృో తేధనాడె.
లయఖాయనభు: చితి ం థనఴరస ఙేమ ఫడెతేనా ఔయమ భరిము ఔయమ పఱాఱ
నండి శయఴలసయనహ అక్షయ కసఱఫరషమ ద఼యంగస ఉంటరడె. తభ భవహి వకు
అదిఔ భరఖం తుథనరణభయ ఉండటంణో, ఙనఱాభంథి ఙెైతనయం, ఔయమ భరిము
ఔయమ పఱాఱ ళంటట యవమాఱ బరభఱోధే రితతభయ ళుంటుంథి.
జాాధేన తే తదజాానం యేవం ధయవృతభాతమనః
ణూవభాథితయవణయఞానం రకశ్యత తతయం (16)
ఄయథ ం: ఎళరి అజఞానం లసరి జఞానభు ళఱన నవర భఖుచనాథర , అటటర లసరి
జఞానం శ఼యుయతు ళఱె రకసయశినా అ యభాతమఱాఖ రకసయశింథి.
లయఖాయనభు: తన తుథనరణ ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙెమాయఱనా
భయౘణనఴకసంక్షణో యే యోగైణే తన అజఞాధనతుా, ఆ ఙెైతనయం మేఱకకఱపటం
థనఴరస శభాి ం ఙేశఔుంటరడర , అటటర యోగి తన యోగసభరయశ ఫఱంణో
శ఼యుయతుళఱె రకసయశినా ఆ శభశి ణేజఞఱకే ణేజభయన ఆ అళయఔి
కసఱతణనఴతుా రతయక్షంగస దరివయసిడె.
తదఽుదధ మసత థయణయమనః తన్తనవఠ సత తరమణయః
ద త కలమష్టః (17)
గచోంతయ ునరవితత ం జాాన న్తయౄ
ఄయథ ం: అతతుఱోధే తభ ఫుధ్ిధనంఙే లసయౄ, అతతుఱోధే ళుండేలసయౄ, అతతుకి
తువా ణో శథన రసమణుఱెై ళుండేలసయౄ జఞానం ళఱల ుతూతేఱెై ళసఴఴత యభ
థనతుా తృ ందతేధనాయు.
లయఖాయనభు: ఆ శ఼యుయతు ళంటట ళయుం ఖఱ, ఆ శభశి ణేజఞఱఔ
ణేజభయన కసఱ ఫరషమన ఔనగొనా తయులసత, అతతుఱోధే తన శభశి
ఙెైతధనయతుా తయతం ఙేవహన యోగి, శథన కసఱం ఴయణంఱో ఉంటృ, జఞాధనగిా
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ళఱల ుతూతం కసఫడా ఙెైతనయంణో భఽతేయ భాయగ ం థనఴరస ఆ రచండ యరసట
శఴయౄభయన ఆ కసఱ ణేజోభమంణో ఔయౌవహతృో ణనడె. ఇంఔ అతతుకి తిరిగి
జనమఱేనందళఱల , ఇంఔ భయణమే ళుండద.
విథయయ వినమ సంధేన ఫారహమణే గవి హవత న్త
వున్త ఙుైవ శ్వపకే చ ండుణయః సభదరిానః (18)
ఄయథ ం: యథనయ యనమ శంనాఱెైన ఫరరషమణుఱన఼, గయళుఱన఼, ఏనఖు
ఱన఼, యనఔభుఱన఼, భరిము చండనఱుఱన఼ ండితేఱు శభాన
దఽఴహరణోధే చ఼యసియు.
లయఖాయనభు: ఈ ురసతన యోఖ ఔయమతు అబయవహంచి, తభ శంయయు
ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేవహ, ఆ కసఱ ణేజ శఴయౄ తణనిాతుా ఔనగొనా
భయౘనభరళుఱు ఈ ఔతునహంఙే జఖతి ంణన ఆ కసఱం యొఔక శఽఴేర అతు
ణెఱుశఔుంటరయు. అటుళంటట వహథతరజా భయౘుయువేఱఔు జఞానఱ,
అజఞానఱ, శభశి జీళ జంతేళుఱ, తృసరణుఱ, ఆ కసఱ యమేఴఴయుతు
శఽఴహర అయనందళఱల , శభానంగసధే ఔతునహయి సయ.
ఆశైవ ణుైరుత
ి ః సరయీ యేవం వెమోయ వథతం భనః
న్తరయదష్టం శి సభం ఫరహమ తవెమద్ ఫరహమణి ణూ వథణయః (19)
ఄయథ ం: తన భనశషనంద శభఫుథిధ వహథయం ఙేశఔునాలసడే ఈ ఱోకసతుా
గయౌచినటటర లసడె. ఆ యఫరషమ థర వయశతేడె భరిము శభుడె. అందళఱల
శభభరళ భనశష ఔయౌగిన భనవేఱు ఫరషమమంథే వహథయడి ళుంటరయు.
లయఖాయనం: యే యోఖుఱెైణే తభ ఴరీయంఱో యోగసగిా రజఴయౌంజేవహ
అందఱో తభన ణనమే ఆషుతి ఙేశఔుతు, ఴరీయ వభఱన థనటట ఆ నైన
ళునా ఆ యరసట ఙెైతనయ తణనిాతుా ణెఱుశఔుంటరరయ, అటటర లసరి ఙెైతనయం
ఔడన ఆ యరసటభంణే అయతృో తేంథి. అటుళంటట లసయు ఈ శభశి జఖతే
ి తూ
జయయసియు. ఈ జఖతి ంణన ఆ కసఱ యభాతమ ళఱేల శఽఴహరంఫడింథి. ఆ కసఱ
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యసరసతుా ణెఱుశఔునా ఆ యోఖ యసధఔుఱు కసఱంఱోధే య్నభయ ఈ
శభశి యఴఴు ఆతమ లసరే అయతృో ణనయతు ణెఱుశకో.
న రహిఴయయత్ నరమం పరయ ధో థివజేత్ పరయ ఙయనరమం
వథయ ఫుథిధయసభూమఢర ఫరహమవిద్ేహమణి వథత్: (20)
ఄయథ ం: వహథయభయన ఫుథిధఖఱలసడ఼, మ్రషయళయడె కసతులసడ఼,
ఫరషమయదడ఼ అయ ఫరషమఱోధే వహథయడినలసడె ఱాబం ళచిినుపడె
శంణోఴహంచడె, అనహరమభయనథి తృ ంథినుపడె లసయఔుఱడడె.
లయఖాయనభు: ఈ ురసతన యోగసతుా అబయవహంచి, తన వఴమ యరసట
ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేమడంఱో శపయ్ఔఽతభయన ళయకిి , ఴరీయంఱో
ళునాటుర ఔతునహశి ధనా అతన ఈ జఖతి ంణన శఽఴహరంచిన ఆ అక్షయ కసఱ
ఫరషమఱోధే య్నభయయ ఉంటరడె. అటుళంటట భయౘ ళయకిికి ఇంథిమ
ర
శకాఱు ఱతేంచినుపడె షయశం ఔఱఖద. అతన భఽతేయ యసరసతుా ఔడన
అయథం ఙేశఔునాందళఱల , ఈ ఴరీయం ళదఱుతేనాుపడె యసభానయ
భానళుఱకి ఔయౌగే బమం అతతుకి ఔఱుఖద. అటుళంటట వహథతరజా
భయౘతేమడె తన అతృసయ భవహి వకం శంయయు ఙెైతనయంణో ఫరటృ ఆ అక్షయ
కసఱ ఫరషమఱోధే వహథయంగస ఉంటరడె.
ఫాహయసరేాష్టవసకతణయమ విందణయయతమన్త మతేసఖం
స ఫరహమయోగముకతణయమ సఽఖభక్షమ భవునణూ (21)
ఄయథ ం: ఫరషయ యవమభుఱంద అంటే ఈ తృసరంచిఔ భోగసఱంద ఆశకిి యశత
భనయసషక్షి ఔఱలసడె తన భనశషంణన ఆ బఖళథనధానం ళఱల ఔయౌగిన
ఆనందంణో తుండి ఉంటరడె. అతన ఆ యఫరషమ, యభాతమ యౄభయన
యోఖ ఔయమ ణో ఔడి ఆ అక్షమభయన ఆనంథనతుా తృ ందతళుంటరడె.
లయఖాయనభు: వఴమ భానవహఔ ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙెమయడనతుకి
యోగసభరయయసతుా అళఱంతశినా యసధఔుడికి తన భవహి వకమే ఇంథిమ
ర ాఱ
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థనఴరస తఽనహి తృ ందణోందతు అయథభళుతేంథి. ఇథి ణెయౌవహన యోగి
ఇంథిమ
ర ాఱ ఆఔయశణ నండి యభుకిి తృ ందణనడె. తన శభశి ఙెైతధనయతుా
జఞఖఽతం ఙెమయ ఖయౌగినందన ఆ అతృసయ ఙెైతధనయతుా ఆ అళయఔి కసఱ
ఫరషమఱోధే కేంథగఔ
ర ఽతం ఙేవహ థనతు యసరసతుా ణెఱుశఔుతు థనతుణోధే
ఏఔభయతృో య, ఆ అక్షయ ఫరషమశకాతుా తృ ందణనడె.
ఏశి సంసయాజా భోగ దఽఃఖయోనమ ఏవ ణూ
అదయంత వంతః కౌంణూమ న ణూష్టే యభణూ ఫుధః (22)
ఄయథ ం: శపయవ జతుత భోగసఱతూా దుఃకాతుకి కసయణనఱే, అయ అతూా ఆదయంణనఱు
ఖఱలే. ఒ కౌధేి మా, జఞానఱు లసటట మంద యతంచయు.
లయఖాయనభు: తభ భవహి వకంఱో అదికసంఴ భరఖం తుథనరణ భయ
ఉనాందళఱల , యసభానయ భానళుఱు ఇంథిమ
ర ాఱు, లసటట థనఴరస ఱతేంఙే
భోగసఱే రదననం అనఔుంటరయు. భయణం ఆశనాభయనుపడె లసయు
ఴరీయం ళదఱళఱవహ ళశిందనాబమంణో తకికయౌ లసయఔుఱ డణనయు. అథే
యోగసభరయశం థనఴరస భఽతేయళున ణెఱుశఔునా భయౘ ుయువేడె ఴరీయ
ఫందనఱఱో చిఔుకకోడె.
శ్కోనత శైవ మః వెో ఢెం పరకారీయ విమోక్షణయత్
కభ కోీథర దభవం లేగం స ముకత స సఽఖ నయః (23)
ఄయథ ం: ఈ ఴరీరసతుా యడిచినటర డనతుకి భుననే తనఱో ఉతపనా భయేయ
కసభ కోరదనఱ ఉథేఴగసతుా అదు ఙేమఖఱ శభయథత తృ ంథిన ళయకేి యోగి ,
అతధే శకడణనడె.
లయఖాయనభు: ురసతన యోగసభరయశం ఙేవే యోగి, తన ఴరీరసతుా
యడళడనతుకి భుననే, తనఱో తుథనరణభయ ళునా ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం
ఙేవహ, భవహి యౖసకతుకీ, ఇంథిమ
ర ఱాకీ ళునా శంఫందనతుా ణెఱుశఔుంటరడె.
అతన తన భనశషతు, భనశష థనఴరస ణెఱుశఔుతు, ఇంథిమ
ర
భోగసఱన
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తృ ంథనఱనా కసంక్షన థనటటతృో ణనడె. అతతుకి కోరిఔఱు ఱేఔతృో ళడం ళఱల కోరధం
ఔడన ఔఱుఖద. ురసతన యోగసభరయశం థనఴరస ఇంత అనబళం ఔయౌగిన
యసధఔుఱధే యోగి అతు అంటరయు.
యోఽ నత ః సఽఖోఽనత రరభః తతయంతరయుయతరేవ మః
స యోగీ ఫరహమ న్తరవణం ఫరహమబూణరదిగచోత (24)
ఄయథ ం: ఎళయు తభ అంతరసతమ మంథే శఖయసిరయ, ఎళయు ఆతమ మంథే
యతయసిరయ, ఎళయు ఆతమ మంథే ఆ థిళయ జోయతితు దరివయసిరయ, అటటర యోఖుఱు
ణనమే ఫరషమ శఴయౄభయ, ఫరషమ తురసఴణనతుా తృ ందణనయు.
లయఖాయనభు: తన అనంత యసభరసథాఱన చయ చ఼వహన తయులసత లసటటతు
జఞఖఽతం ఙెమాయఱతు తన ఴరీయంఱో యోగసగిా యగియౌంచి తభ థనఴరస ణనమే
తభ యొఔక వఴమ అనంత ఙెైతధనయతుా మేఱకకయౌప ఆ రచండ ణేజోభమ,
శభశి ణేజఞఱకి ణేజభయన ఆ కసఱ ఫరషమ జోయతితు యసక్షాత
ి దరివయసిరయ
అటుళంటట యోగి ఆ యరసట అక్షయ కసఱ ఫరషమఱో తన ఙెైతనయంణో ఫరటృ
య్నభయ ణనన ఔడన ఫరషమ యసముజయభు తృ ందణనడె .
లబంణూ ఫరహమన్తరవణం ఊష్టమః క్షీణ కలమవః
చుననథుైవదయ మణయణయమనః సయవబూతశిణూ యణయః (25)
ఄయథ ం: తృస రసశతయభయన లసయౄ, తభ శంఴమాఱతూా తీరినలసయౄ,
శభశి తృసరణుఱ శతభున఼ కోరేలసయౄ, ఆతమముఔుిఱయన ఋవేఱు
ఫరషమ తురసఴణనతుా తృ ందతేధనాయు.
లయఖాయనభు: ఆ యంజోయతితు యసక్షాతకరింజేశఔునాతయులసత రితత
ఙెైతనయభపటట తృసతృసఱతూా శభాి భయ తృో ణనయ. తభఱోఱ ళునా కసఱ
తణనఴతుా ణెఱుశఔుతు ఆతమ మంథే ళరిింఙే ఋవేఱు ఆ అక్షయ ఫరషమణో
య్నభయతృో ణనయు.
కభకోీధవిముకతధయం మతధయం మత ఙూతవెం
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ఄభిణర ఫరహమ న్తరవణం వయత ణూ విథిణయతమధయం (26)
ఄయథ ం: తనన ణనన ణెఱుశఔునా మతి, కసభ కోరదనఱు ఱేతు చితి ంణో, ఆ
ఫరషమముఔుిడెై ళయళషరియి సడె.
లయఖాయనభు: ురసతన యోఖఔయమన అబయవహశి ఼ వఴమ యరసట ఙెైతధనయతుా
జఞఖఽతం ఙేశఔుతు ఴరీయ ఫందనఱనండి ఙెైతధనయతుా యభుకిి తృ ంథిన వహథత
రజా భయౘ ుయువేఱు తభ ఙెైతనయం ఆ యరసట శఴయౄంఱో
ఔయౌవహతృో ళడంణో, ఈ శఽఴహరనంణన శఽఴహరశి నాథి ఆ అళయఔి యసయమే అతు ఎరిగి
వేఴచఛగస మఱుఖుణనయు.
సరాన్ కితణయవ ఫశిరువేయన్ చక్షుళ్చైలనత రే బురలో:
పరణయపధయ సభ్ కిణయవ ధయవెబయంతయఙయరిణౌ (27)
మణూంథిరమభధోఫుథిధర్ భున్తరయమక్షరమణః
విగణూఙయో బమకోీదర మః సథయ భుకత ఏవ సః (28)
భోకతయం మజా తవెం సయవ లోక భశేశ్వయం
సఽహిదం సయవ బూణయధయం జాాణయవ భాం ళంత భిచోత (29)
ఄయథ ం: ఫాహయ విష్టమ చింతనలనఽ ఄవతల నటి్ , ధేణరయలనఽ బూ
ర భధయంలో
న్తయౌన, ధయవకంలో కదఽలుతేనన పరణ, ఄపన లమువులనఽ సభానం ఙూవ,
ఆంథిరమభులనఽ, భనసఽసనఽ, ఫుథిధన్త న్తగీశించిన మోక్ష రమణ భున్త
ఆచో, కోీధం, థూవష్టం, వంటివి లేకుండయ వయవహరివెత డె. ఄతడె సథయ భుకుతడుై
వుండు ధేధే ఄన్తన తపో మజాాల భోగల ఄనఽబవిసఽతధయననన్త, నధేన ఇ
సభసత లోకలకీ భశేశ్వయుడుగ గురితంచి, ఄన్తన పరణుల హిదమాలలోనా
ధేధే వుధయననన్త ణులుసఽకున్త, ళంతన్త ప ందఽణయడె.
లయఖాయనభు: "భవే పయౌణయలనఽ ఆఙూై అ యహసయభయన ురతన
యోగంలో భృదటి దశ్ ఄయన ఫరహమ గీంతి భేదం యొకు రిణయభాలు వౄీ
కిష్టణ బగలనఽడె ఆకుడ సష్ట్ంగ ఙుఫుతేధయనడె."
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ఖేచరి భుదర లేసఽకున్త, ధేణరయల దిఴ్ బూ
ర భధయంలో న్తయౌన పరణయపధయలనఽ
క రణూయక పరణయమాభంణర సభానం ఙూసఽకున్త యోగభాయసం ఙూసత ఽనన
వెధకులు, శ్రీయం నైన వునన, ఫుధ్ిధ యొకు మతయరథన్తన ణులుసఽకుంటాయు.
లరి ఙుైతనయం ఄపయభయ, శ్రీయ రిధఽలనఽ థయటిపో య, అ విరట
భవత ష్టుు ఄంతేలేన్త వ఼భలనఽ ణయకడం భృదలు నడెతేంథి. ఄటటవంటి
భవేుయుష్టేల ఙుైతనయం నరిగి ఄపయభయపో వడంణర, శ్రీయ ఫందయల నఽండు
తనంచఽకుంటటంథి.
ఇ రకయంగ తన శ్రీయంలో యోగగిన యగియౌంచఽకున్త తననఽ ణయధే ఄందఽలో
అహ త ఙూసఽకున్త, శ్రీయ రిధఽలనఽ థయటిన యోగి ఇ యోగ మజా ఄదిక
పయౌణయలు ప ందఽణయడె. ఄతనఽ ఇ సభసత లోకనీన సిఴ్ంచి, ఄన్తన పరణుల
హిదమాలలోనా న్తవవసత ఽనన లసఽథూవున్త గంచి ళంతన్త ప ందఽణయడె...
ఒం తతసథిత వౄీభదభగవథగీ ణయసాన్తష్టతేస
ఫరహమవిథయయమాం యోగళవయత ర వౄీ కివణయుున సంలథూ
సంధయయస యోగయధయభ ంచమోఽదయయమః
ఫరహమవిథయయ భరిము యోగ ళసత రభు ఄయన వౄీ భదభగవథగీ ణయ ఈన్తష్టతే
త
ఄందయౌ వౄీకివణయుున సంలదభులో సంధయయస యోగభు ఄనన ఄయదవ
ఄదయయమభు సభాత భు.
ఒం తత్ సత్
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ఒం నమో బగవణూ లసఽథూలమ
ఄథ ష్టవోఠ ఽ దయయమః
అయవ ఄదయయమభు
వౄీ బగలనఽలచ
ఄధయవృీతః కయమపలం కయయం కయమ కరయత మః
స సంధయయవ఼ చ యోగీ చ న్తయగినయన ఙయకూమ
ీ ః (1)
ఄయథ ం:యౕర బఖలసనడె యౌకన, " ఎళడెైణే ఔయమ పయౌణనతుా ఆయంచఔుండన ఔయమ
ఙేయి సడర లసడే తుజభయన శధనయవ భరిము యోగిమున. కేళఱం అగిా
కసరసయఱన తయజించి, ఔయమతు ఆచరించనంత భాణనరన లసడె శధనయవహ కసడె."
లయఖాయనభు: యోఖ ఔయమ పయౌతం ళఱల తుయౖసకభుడెై , తథనఴరస శభాది
తృ ంథిన భయౘుయువేడె, యోగసభరయశ తృసరయంబ దఴఱో ళునా యసధఔుఱఔ,
ఇతయ యసభానయ రజఱఔ నేరయణ ఇలసఴఱనా ఉథేాఴయంణో, అతన తన యోఖ
ఔయమన తయజించడె. అతడె భఽతేయళున అయథం ఙేశఔుధనాడె ఔనఔ,
అతన శధనయవహ అతు నహఱుళఫడణనడె. అయణే యసభానయ భానళుడె తన
ఴరీయంఱో యోగసగిాతు యగియౌంచఔ, ఔయమ ఙెమయఔ, యోగసభరయశం
ఙేమనందళఱల అతతు ఙెైతనయం ఴరీయం ళయకే రితతభయతృో తేంథి.
థనంణో అతన భఽతేయ యసరసతుా ణెఱుశకోఱేఔతృో ణనడె. అందఔతు అతడె
శధనయవహ కసఱేడె.
యసభానయ ళయకిి తన ఖఽషశి జీయణనతుా ళథియౌ , కసయౖసమ ళయసిుఱు ధరించగసధే
ణనన శధనయశం ుచిఔుధనానతు అనఔుంటరడె. భనం శధనయశం ళంటట
అదభతభయన వహథతి కేళఱం ఇటుళంటట ఔయమ కసండఱ ళయకే రితతం
ఙేశి ధనాభు. శధనయశం ుచిఔుంటునా భతుఴహకి నేరతయ ఔయమఱు
ఙేవేవహనంత భాణనరన అతన భఽతేయళు అంటే ఏతటో ణెఱుశకోఱేడె.
భతుఴహ ణనన జీయశ఼
ి ఉనాుపడే భఽతేయ తణనిాతుా ణెఱుశకోళడనతుకి ఈ

117

ురసతన యోఖ ఔయమతు అబయవహంఙనయౌ. ఇథి అబయవహవధే
ేి భతుఴహ తన
ఙెైతధనయతుా మేఱుకొయౌనహ భఽతేయ యసరసతుా ణెఱుశఔుతు ఆ అళయఔి కసఱ
యమేఴఴయుతుఱో య్నభళఖఱుఖుణనడె. ఆ వహథతి తృసరనహి ంచిన ళయకేి తుజభయన
శధనయవహ.
మభ సంధయయసభుత పరహ రయయగం టం విథిధ పండవ
న హయసంనయసత సంకలో యోగీ బవత కశ్ైన (2)
ఄయథ ం: ఒ తృసండలస, థేతుతు శధనయశం అంటరరయ అథే యోఖం అతు ణెఱుశకో.
ఎందఔంటే శంఔఱప ణనయఖం ఙెమయఔుండన ఎళఴడ఼ యోగి కసఱేడె.
లయఖాయనభు: యసభానయ భానళుఱు ణనభు ఈ ఴరీయ వభఱ ళయకే
రితతం అనఔుంటరయు, అందళఱల లసయు భఽతేయళున ణెఱుశకోళడనతుకి
రమతిాంచయు, అంణేకసఔ లసరికి తభ భవహి వకు అనంత యసభరసథాఱన
ఙెైతనయళంతం ఙెమాయఱధే భషణనఴకసంక్ష ళుండద. ఇటుళంటట ళయఔుిఱు
తభ ఴరీయంఱో యోగసగిాతు యగియౌంచయు.
అయణే భఽతేయళున ణెఱుశకోలసఱనఔునా భయౘుయువేఱు తభ
భవహి వకు శభశి యసభరసథాఱన మేఱకకఱపడనతుకి యోఖ ఔయమతు ఆశకిిణో
అబయవహయి సయు. లసయు థనతుణో తుయౖసకభుఱయ, భఽతేయళున ణెఱుశఔుతు,
శధనయశఱు అతు నహఱుళఫడణనయు. అటుళంటట వహథతరజా భయౘుయువేఱు
శభాది రతియౄభయన అఔయమఱో వహథతేఱెై ళుంటరయు. లసరికి యోఖఔయమ,
థనతు రిణనభభయన అఔయమఱ భధయ ణేడన ఏతొ ఔతునహంచద.
అయుయుక్షోయుమధేరయయగం కయమ కయణభుచయణూ
యోగయౄఢసయ తవైయవ శ్భః కయణభుచయణూ (3)
ఄయథ ం: యోఖంఱో నైకి లఱలలఱతు ఇచఛ ఔయౌగిన భునఱఔు ఔయమ ఔకటే
యసధనం. అటుళంటట యోగసయౄఢనతుకి ళసంతం ఔకటే కసయణం.
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లయఖాయనభు: యోఖ రిణనభభయన శభాది తృ ందడనతుకి యోగసభరయశం
ఔకటే యసధనం. ఎుపడెైణే యోఖ యసధన రిణనభాఱు తృ ంథిన తయులసత
యోగి భయణ జఞానం తృ ంథి , ఴరీయఫందనఱ నండి తనహపంచఔుతు ఆ అళయఔి
కసఱ ఫరషమ శఴయౄభయన యరసట ఙెైతనయంఱో వహథయడితృో ణనడర , అుపడె
అతన యయు కసభుడె. అతతుకి యభ ళసంతి ఱతేశింథి
మథయ శి ధేన్తదరమారేథష్టే న కయమసవనఽష్టజు ణూ
సయవ సంకల సంధయయవ఼ యోగయౄఢ సత థర చయణూ (4)
ఄయథ ం: ఎుపడెైణే ఇంథిమ
ర
యవమాఱఱోన఼, ఔయమఱఱోన఼ ఆశకిి ఉండథర ,
అుపడె ఆ శభశి శంఔఱాపఱన఼ ణనయఖం ఙేవహన లసతుతు యోగసయౄఢెడె
అందయు.
లసయకాయనభు: భవహి వకం యొఔక శభశి యసభరసథాఱన జఞఖఽతం ఙేవహ ,
భఽతేయళున ణెఱుశకొనా భయౘ ుయువేడిధే యోగస యౄఢెడె అతు
నహఱుళఫడణనడె. అటుళంటట భయౘనభరళుడె ఇంథిమ
ర ాఱ అళతఱ ళునా
ఆ యరసట భవహి వక ఙెైతనయంఱో వహథతేడెై ఉనాంద ళఱల అతనకి ఇంథిమ
ర
భోగసఱంద ఆశకిి ళుండద. అతనకి తన వఴమ ఙెైతనయం జఞఖఽతం
ఙెమాయఱనా భుకయ శంఔఱపం యరిి అయనందళఱల అతతుఱో ఇంఔ
ఎటుళంటట అఱప శంఔఱాపఱ ఔఱుఖళు.
ఈదధ రేథయతమధయణయమనం ధయణయమనభవవెదయేత్
అణుైమవ వేయతమధో ఫంధఽరణుైమవ రిురతమనః (5)
ఫంధఽరణయమతమనసత సయ యేధయణుైమలతమధయ జితః
ఄధయతమనసఽత శ్తేరణూవ వరేతణయణుైమవ శ్తేరవత్ (6)
ఄయథ ం : భనవేయఱు తభన ణనమే ఉదధ రించకోలసయౌ, తభఔు ణనమే అదర ఖతి
తృసఱు కసఔడద, ఎందఔంటే లసయు తభఔు ణనమే తతేరఱు, తభఔు ణనమే
ఴతేరళుఱు. ఎళరైణే తభన ణనభు జయంచఔుంటరరయ లసయు తభఔు ణనమే
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తతేరఱళుణనయు. అఱాగే ఎళరైణే తభన ణనభు జయంచకో ఱేరయ లసయు
తభఔు ణనమే ఴతేరళుఱు అళుణనయు, లసయు తభణో ణనమే ఴతేరళుఱా
ళయళషరించఔుంటరయు.
లయఖాయనభు : ణనమే తభన ణెఱుశకోళటరతుకి భాయగ ం అతు తభఱో
యోగసగిా యగియౌంచి తభ భవహి వకు శభశి అతృసయతన అనబయంచిన
యోఖ యసధఔుఱఔు ణెఱుశింథి. లసరికి ఇతయుఱు తభన ణనభు
ణెఱుశకోఱేఔతృో ళడనతుకి కసయణం ణనభు ఆఴఔుిఱభతు భరయంచటమే అతు
ఔడన ణెఱుశింథి. తభన ణనభు ణెఱుశఔునా ళయఔుిఱు తభఔు ణనభు
తతేరఱళుణనయు. అయణే తభ తుదరతృో తేనా యసభరసథాఱతు జఞఖఽతం
ఙెమాయఱధే భషణనఴకసంక్ష ఱేతు యసభానయ ళయఔుిఱు తభఔు ణనమే
ఴతఽళుఱు అతు ణెఱుశకో.
జిణయతమనః రళంతసయ యభాతమ సభాశితః
వౄణరష్టణ సఽఖః దఽః ఖేష్టే తతయ భాధయభానయో: (7)
ఄయథ ం: ఆతమన జయంచి, ళసంత యభాతమఱో శభాశతభయన లసరికి
లేడి చయౌ, శకం దుఃకం, భాధనళభాధనఱుళంటటళతూా శరిశభానంగస
ఔతునహయి సయ.
లయఖాయనభు: తభ శభశి యసభరసథాఱన ణెఱుశఔునా భయౘుయువేఱు
తభ భవహి వకు అతృసయతన అనబళం థనఴరస ణెఱుశఔుంటరయు. అంణేకసఔ
ఆ యరసట శఴయౄం లనఔ ళునా ఆ అళయఔి భరళం, అంటే ఇంకోఱా
ఙెతృసపఱంటే ఆతమకే ఆతమ అయన యభాతమఱో వహథతేఱెై తృో ణనయు. అటుళంటట
భయౘుయువేఱఔు భాధనళభాధనఱు, శక దుఃకాఱు, చయౌ, లేడి,
తోదఱెైనళతూా కే ఙెైతనయం యొఔక లేయు లేయు యౄతృసఱతు ణెఱుశఔుతు
తభ ఴరీయ మాతర యరిి ఙేశఔుంటరయు.
జాాన విజాాన తిపతణయమ కటవెోథ విజిణూన్తదరమః
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ముకత ఆతేయచయణూ యోగీ సభలోవ్శ్మకంచనః(8)
ఄయథ ం: జఞాన యజఞానభుఱణో శంతేవేరడెై, యకసయ యశతేడెై, ఇంథిమ
ర భుఱన
జయంచి, భటటరతూ, రసతితూ, ఫంగసరసతూా శభాన దఽఴహర ణో చ఼వే యోగి
ముఔుిడె అతు నహఱుళఫడెతేధనాడె.
లయఖాయనభు: ఴరీయం లఱుుఱ ళునా యరసట తణనఴతుా అయథం ఙేశఔునా
భయౘుయువేడె ఴరీరసతుా ఔడన థిళయంగసధే చ఼యసిడె. అతన ఴరీరసతుా
ఔ బూత అతు, థనతు నై యోగసభరయశభధే ధనఖయౌ థనఴరస దతుా జఞాన
యతి ధనఱు ధనటటణే యరసటం అధే ంట ండెతేందతు ణెఱుశఔుంటరడె.
అటుళంటట భయౘుయువేతుకి ఎటుళంటట యకసరసఱు ళుండళు. ఴరీరసతుా,
థనతు నైన ళునా అళయఔి భరలసతుా ణెఱుశఔునా తయులసత అతన
తుయంతయం ఆతమతఽనహి ణో తుండి ఉంటరడె. ఈ శభశి శఽఴర ఆ అళయఔి కసఱం
యొఔక శఽవర తు అయథం ఙేశఔుతు అతన అతుాటట మంద శభదఽఴహర ఔయౌగి
ఉంటరడె.
సఽహిన్తమణయరయుయథయవ఼న భధయసథ థూవష్టయఫంధఽష్టే
వెధఽష్టవన చ పనయష్టే సభఫుథిధరివవృష్టయణూ (9)
ఄయథ ం: శషఽదముఱమందన఼, తతేరఱమందన఼,
ఴతేరళుఱమందన఼, ఉథనవనఱమందన఼, భధయశథఱమందన఼,
థేఴఴహందగినలసరిమందన఼, ఫంధళుఱమందన఼,
యసధళుఱమందన఼, తృసుఱమందన఼ శభదఽఴహర ఔయౌగిముండెలసడె
ళవవ
ర ర ేడె.
లయఖాయనభు: యోగసభరయశ ఔరభంఱో రథభ దఴ అయన ఫరషమ ఖరంతి
భేదనం థనఴరస వఴమ ఙెైతధనయతుా ఴరీయ ఫందనఱ నండి యభుకిి ఙేవహన
యోగి ఎుపడెైణే అతుా తృసరణుఱ షఽదమాఱఱోన఼ ళవహంఙే లసశథేళుతు
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ఔనగయళడం తోదఱునడణనడర అుపడె అతుా జీళుఱతూ శభానంగస
చ఼డటటం తృసరయంతేయసిడె.
యోగీ ముంజీత సతతం అణయమనం యహవ వథతః
ఏకకీ మత చిణయతణయమ న్తరవౄయ రిగీహః (10)
ఄయథ ం: ఏకసంతంగస ఉంటృ, తనన ణనన యసఴదగన యుచఔుతు,
ఆళసయశతేడెై యోగి తుయంతయం దనయనముఔుిడెై ళుండనయౌ.
లయఖాయనభు: ఴరీయ ఫందనఱన అళఱంఘంచి యోఖ రిభరవ ఱో
ఙెతృసపఱంటే ఫరషమ ఖరంతి భేధన యసధన యరిి ఙేశఔుతు, యోఖుఱు శయఴ
షఽదమ లసవహ అయన లసశథేళుడితు దరివంచటం కోశం షఽదమ ఖరంతి
భేధన యసధన తోదఱు నడణనయు. బఖలసన్ యౕర ఔఽవే
ు డె ఇుపడె ఆ భయౘ
యసధన యళరించఫో తేధనాడె.
వుఙర థూళవ రతవఠయ వథయ భాసన భాతమనః
ధయతేయచిరుతం ధయత నీచం ఙుైలాజిన కుళోతత యం (11)
తణురక
ై గీం భనః కిణయవ మత చిణూత న్తద రమ కూమ
ీ ః
ఈవిళయసధే ముంజాయథర యగభాతమవివుదధ యే (12)
ఄయథ ం: అంత ఎతే
ి గస గసతూ, అంత ఱోత అయన రథేఴం గసతూ కసఔుండన,
శభానభయన ఎతే
ి ఱో ధరసభశనం, థనతు నైన జింఔ చయమం, థనతు నైన ఔ
ళశి భ
ర ు యచి ఔ యబరభయన, వహథయభయన ఆశనం ఏయపయుచఔుతు, థనతు
నైన ఔయుితు, ఏకసఖర భనశషణో చిణేి ంథిమ
ర
లసయతృసరసఱన ళఴ యచఔుతు
యోగసభరయశం ఙెమాయయౌ.
లయఖాయనభు: షఽదమ ఖరంతి భేదనం ఙెమయడనతుకి యోఖయత తృ ంథిన యోఖ
యసధఔుఱు తభ ఖుయుళు థనఴరస ఈ యషశయభమ యోఖ యసధధోథేఴం
తృ ంథనయౌ. లసయు అతి ఎతి యన యఴత తృసరంతం గసతూ, శభుదర ఉరితఱాతుకి
శభాంతయంగస ఱేఔుండన ళునా ఔ ఏకసంత, యబరభయన రథేఴంఱో
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తుళవహశి ఼, ణొఱుత ఔ ధరసభశనం యచి, థనతు నైన జింఔ చయమం, థనతు నైన
ఔ టుర ళశి భ
ర ూ యచి ఆ ఆశనం నైన ఔయుితు షఽదమంఱో ళుండి
లసశథేలస అతు నహఱుళఫడెతేనా ఆ యరసట కసఱ శఴయౄం యొఔక
శంయయు యరసటణనఴతుా ఖరశంచడనతుకి ఈ యళవవ యోగసభరయశం ఙెమాయయౌ.
సభం కమవృరయగీీవం దయయమనన చలం వథయః
సంనయరక్షయ ధయవకగీం సవం థిశ్ళైనవలోకమన్ (13)
ఄయథ ం: ఴరీయం, మడ, తఱఱన తుటరయుగస తుఴిఱంగస, వహథయంగస ళుంచి,
థిఔుకఱు చ఼డఔుండన ధనవహఔఔు భుందలైనే దఽఴహర ఉంఙనయౌ.
లయఖాయనభు: ఎళరి ఙెైతనయభయణే ఴరీయ వభఱన థనటఖయౌగింథర ,
అటుళంటట యోఖుఱు లసరి ఴరీరసతుా తుటరయుగస ళుంచి తఱ, మడఱణో ఔ
యళవవ కిమ
ర
ఙెమాయయౌ. థగతు ళఱల లసరి ఴరీయం తుఴిఱమై తృో తేంథి , అుపడె
లసరి దఽఴహర తభ ధనవహఔఔు భుంద ళునా యనయతఱోధే ళుంటుంథి. ఈ
రమాశ థనఴరస అతన ఆ యనయత యొఔక ఙెైతధనయతుా ఔడన చఔకగస
ఖరశయసిడె. ఆ యనయణే ఈ శఽఴహర ఱో అతుా థనరసథఱన ధరింఙేథి అతూ, లసటట
ఖతేఱఔు ఔడన ఆదనయం ఆ యనయణే అతూ, శభశి శఽఴహరతూ ధరిశి ఼
ఉనాందళఱల అథి బఖలసన్ యవే
ు అతు నహఱుళఫడెణోంథి అతు అతన
ఖరశయసిడె.
రళంణయణయమ విగతభీ: ఫరహమఙయరివరణూ వథతః
భనః సంమభయ భచిైణర ముకత అవ఼త భతయః (14)
ఄయథ ం: ఫరషమచయయభున అళఱంతశ఼
ి , బమ యశతేడెై, ళసంతేడెై,
భనశన ఔుదట యుచఔుతు ధన మంథే చితి భునంచి ధన మంథే
రసమణుడెై ళుండనయౌ.
లయఖాయనభు: ఙెైతనయ బరితభయన ఆ యనయత యొఔక ఙేతనణనఴతుా
ణెఱుశకోలసఱతు రమతాం ఙేవే యోగి, భుందగస తన ఴరీయ వభఱన
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థనటట బమయశతేడ఼, ళసంత చితే
ి డ఼ అయ ఉంటరడె. అటుళంటట
భయౘుయువేఱు ఆ యనయత యొఔక ఙెైతనయంఱో వహథయడటం కోశం
రమతాం ఙేశి ఼ ళుండటం ళఱల లసయు అపటటకే ఫరషమచయయంఱో వహథయడి
ఉంటరయతు అతు ఙెప ఫడెణోంథి.
ఎందరో ఆఱోచధనయుఱు ుయువేఱకి వి ఱ
ర నై ఖఱ శషజ ఆఔయశణతూ, అఱాగే
వి ఱ
ర ఔ ుయువేఱనై ఔయౌగే శషజ ఆఔయశణ తూ ఔ యకసయంగస ళరిుంఙనయు. ఈ
ఫరషమచయయం నేరిట లసయు వి ఱ
ర న నయఔ థనఴరసఱతూ ఘోయంగస తుంథింఙనయు.
యోఖ యసధఔుఱ నై ఔ అశషజ ఫరషమచయయం ఎంత ఫఱళంతంగస యదించ
ఫడిందంటే థనతుణో లసరి యరిి ళయకిితఴం తోదాఫరరితృో య లసయు అశఱు
ఫరషమచయయమే తృ ందఱేఔతృో తేధనాయు.
భనం ఈ యవమం ఖురించి కొంత ఱోతేగస ఆఱోచివేి ఔ కొతి దఽఔపదం
భనఔు గయచరిశి ంథి. ధన దఽఴహరఱో యసదనయణంగస వి ర యసంఖతయం ఱేఔుండన
ఫరషమచయయం తృ ందడం అశంబళం అయణే థగతుకి కొతుా తనయౘయంుఱు
ఔడన ళుంటరయ. వి ఱ
ర నై ఎందఔు ఆఔయశణ ఔఱుఖుతేంథర
అయథభయనుపడె ుయువేఱు థనతునంచి తనహపంచకో ఖఱుఖుణనయు, అఱాగే
ుయువేఱ నై ఔయౌగే ఆఔయశణ అయథభయనాుపడె వి ఱ
ర ు ఔడన థనతునంచి
తనహపంచకో ఖఱుఖుణనయు. భుందగస వి ఱ
ర నై ుయువేఱఔు ఎందఔు ఆఔయశణ
ఔఱుఖుతేంథర చ఼డనయౌ. భనం ుటర డనతుకి భుంద఼, ుటటరన తయులసణన ఏ
ఴరీయభయణే భనం జీయంచడనతుకి ఆదనయం అయంథర , అటుళంటట వి ఱ
ర ఴరీయం
లేు ఆఔయశణ ఔఱుఖఔతృో ణే అథి తుజంగస ఆఴియయ డళఱవహన యవమం.
అయణే ఈ ఖరసభళశథ తు ఔడన ఆ ఆఱోచధనయుఱు ఎంణో బమానఔంగస
ళరిుంఙనయు - అయణే ఇథి తుజంగస బమానఔభయంథన? థగతు ఖురించి ఔడన
భనం ఆధతుఔ దఽఔపదంణో యోచివేి భనఔు అందఔు తేనాభయన
యవమం అయథభళుతేంథి.
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భనం ఖయభంఱో ళునాుపడె భనం యరిి తుయింతణో ళుంటరం, అుపడె
ఔ వి ర ఴరీయమే భన జీళధనతుకి ఆదనయం. అుపడె భనఔు ఆషయం చింత
గసతూ, థెఫబ తఖుఱుతేంథేమ్ర అనా యఙనయంగసతూ, చయౌ లేడి ళంటట ఫరధఱు
గసతూ ళుండళు. అంత ళయఔ ఎందఔు భనఔు ఊనహరి ఔడన తీశకోలసయౌషన
తు ఱేద. అుపడె భనం "ంటరిగసధే" శంతేవేరఱయ ఉంటరభు, ఈ
శంతేఴహరకి కసయణం ఔ వి ర ఴరీయం, ఆ వి ధ
ర ే భనం "అభమ" అతు నహఱుయసిం.
అయణే జనమధతి డం అనా యయౖసద శంగటన తయులసత (ఇథి తుజంగస
యయౖసదభా), భనం అతుా యదనఱా అశభయుథఱమై ళునాుపడె ఔడన ఔ
వి య
ర ే భనఔు జీళధనదనయం. ఆమ లోక్షోజఞఱ నండే భనఔు తృసరణనదనయ
యయసఱు రళశయసియ, ఆమ ఴరీయమే భనం జీయంఙే కేందరం. అటుళంటట వి ర
ఴరీయం టల ఆఔయశణ ఙెందడం ఎఱా అయసభానయం అళుతేంథి. భన
జీలసధనతుకే ఆదనయం అయన వి తు
ర నయఔ థనఴయంగస ఎఱా భరయంచఖఱం? ధన
దఽఴహరఱో అఱా భరయంచడం ఔ నదా తృ యతృసటళుతేంథి. ఫషుళస వి ఱ
ర టల
ుయువేఱఔు ఔయౌగే శషజ ఆఔయశణఔు కసయణం ఈ ఆఱోచధనయుఱకి అయథం
కసఔ లసయు థనతుతు ఔ యఔఽతిగస ళరిుంఙనయు.
భరయతీమ తతఴ ళసయసిుతుా కొథిాగస అయన అధయమనం ఙేవహనలసరికీ , ురసతన
యోగసభరయశం థనఴరస శభాది తృ ందడనతుకి రమతాం ఙేవహనలసరికీ జఞానం
థనఴరస భుకిి ఱతేశిందతూ అంటే యే యవమం ఖురించి అయధన జఞాన తృసరనహి
ఱతేవేి ఆ యవమాఔయశణ నండి యసధఔుఱు భుకిి తృ ందణనయతూ, అయథం
అళుతేంథి. యే యసధఔుఱయణే జఞాన యో తృసధనఱు ఎఔుకత ఈ జీయణనతుా
అయథం ఙేశఔుంటరరయ, లసయు జీళధనఔయశణ నండి భుకిి తృ ంథి "జీళనమఔుిఱు"
అళుణనయు.
ఇుపడె వి ఱ
ర ఔు ుయువేఱ నై ఎందఔు ఆఔయశణ ఔఱుఖుతేంథర చ఼థనాం. వి ర
యొఔక ఴరీయం యరిిగస భాతఽతఴం కోశమే శఽఴహరంఫడింథి. అంణేకసఔ వి ర
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ఴరీరసతుకి ఆ అళయఔి ఙెైతధనయతుకి భౌతిఔ యౄం ఇఙేి కసయయం ఔడన
ఆతృసథించఫడింథి. ుయువేతుణో శంయోఖం జయఖఔుండన వి ర తయౌల కసఱేద,
అఱాగే వి ర శంయోఖం ఱేఔుండన ుయువేడ఼ తండిర కసఱేడె, అఱాగే తయౌల
కసఔుండన ఆడతనం ఆరయోజనం అళుతేంథి. ఇథే వి క
ర ి ుయువేతు మంద
ఆఔయశణ ఔఱఖటరతుకి రభుక కసయణం.
ఈ శంయసయం నండి ఈ ురసతన యోఖం యొఔక యంయ
అంతరించినుపడె ఈ ఆఱోచధనయుఱు ఔడన ఈ శషజ ఆఔయశణన
యళవలవణ ఙెమయడంఱో అశపఱుఱు అమాయయు. అందఔతు లసయు ఈ శషజ
ఆఔయశణతు ఔ యరీతంగస చితీరఔరింఙనయు. ఫషుళస లసయు కసభం జీళన
చకసరతుా తుయంతయంగస నంతృ ంథిశి ందనా యవమం అయథం
ఙేశకోఱేఔతృో మాయు. కసభాతుా భాతఽతఴం నహతఽతఴం నంచి లేయు ఙేయసయు.
తయ్ల తండెరఱు అలసఱంటే కసభం అళశయభనా యవమం భయచితృో య ఔ
లైు భాతఽణనఴతుా రఴంవహశి ఼ధే, వి తు
ర కసతతు యౄం అతు తుంథింఙనయు
అఱాగే నేరతఔుడితు అళశేలన ఙేశి ఼ధే నహతఽణనఴతుా యజింఙనయు. తృసరచీన
ఋవేఱు కసభం థిళయణనఴతుా ణెఱుశఔుతు థనతుతు యరిిగస గౌయయంఙనయు,
అయణే భధయ ముఖంఱో కసభం థిళయతఴం ఔ యఔఽతిగస చితీరఔరింఫడింథి.
ఆడతధనతుా తుంథిశి ఼, ఱేథన లేరే యధంగస ఙెతృసపఱంటే వి ర కసతతూ యౄతృసతుా
తుంథిశి ఼, భాతఽణనఴతుా రఴంవహంఙే యే ుయువేడికీ ఫరషమచయయం
ఱతేంచద, అఱాగే రణమ ుయువేడితు తుంథిశి ఼, నహతఽణనఴతుా యజింఙే వి ర
ఫరషమఙనరిణి కసఱేద. వి ర ుయువేఱ భధయ జరిగే ఆఔయశణఔు కసయణం
ణెఱుశఔుతు, ఆ ఆఔయశణ నండి యభుకిి తృ ంథిన యసధఔుఱు, యసదిఔఱు
భాతరమే ఫరషమచరసయతుా తృ ందఖఱుఖుణనయు. లసయు కసభం థిళయ ఴకిితు
అనబయంచి, తభ యరసయతుాగసతు యజఞతుాగసతూ శు యౌతం అళఔుండన, థనతుా
ఊయధారేతం ఙేయి సయు.
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తుఴిమంగస ఫరషమచయయం ఔ భయౘ గొప ఴకిి. ఫరషమ అంటే ఏతటట అతు
అయుునడె యౕర ఔఽవే
ు డితు రయాంచినుపడె, "అక్షయం ఫరయౘమ యభం" అతు
బఖలసనడె ఙెతృసపడె. థగతుకి అయథం ఏతటట అంటే థేతుకైణే క్షయం ఱేథర అథే
ఫరషమ అతు. యే యసధఔుఱు, యసదిఔఱ తభ ఴరీయు భుకయ దనతేళుతు
క్షయం కసఔుండన ఆఖయౌగసరయ లసరే ఫరషమచయయం తృ ందఖఱుఖుణనయనా శణనయతుా,
తృసరచీన యోఖుఱు తభ రఫఱ యోఖ యసధన థనఴరస ఖరశంఙనయు. అటటర లసయు
ణనభు ఔడన అక్షయుఱెై ఆ అక్షయ ఫరషమ తణనఴతుా ణెఱుశకోఖఱుఖుణనయు.
మును ధేనవం సథయణయమనం యోగీ న్తమతభానసః
ళంత న్తరవణ యభాం భతసంవెథభదిగచోత (15)
ఄయథ ం: భధో తుఖరషం ఖఱలసడెై, తుయంతయం యోఖ ముఔుిడెై ళుండి, ధన మంథే
కసుయం ళుండే యోగి భఽతేయళు ఔంటే లఱుఱ ళునా ళసంతితు
తృ ందతేధనాడె.
లయఖాయనభు: షఽదమ ఖరంతి భేదన యసధనఱో ళునా యోగి అపటటకే ఴరీయ
ఫందనఱన ణెంచకోఖయౌగినందళఱల అతన భధో తుఖరషం ఔయౌగి ఉంటరడె,
అతన ఴరీయంఱో ళుంటృధే భఽతేయళు లఱుఱ ళునా వహథతేఱతూా
ణెఱుశఔుతు, ఈ శఽఴహరఱో శభశి థనరసథఱకీ ఆదనయమై , లసటట ఖతేఱన
తురేాయంఙే ఆ ఙెైతనయళంతభయన యనయణన ఙెైతనయంఱోధే వహథయడి యభ
ళసంతితు తృ ందణనడె.
ధయతయశ్నతసఽత యోగయఽవత న ఙుైకంతభనశ్నతః
న ఙయత సవన వౄలసయ జాగీణర ధైవ ఙయయుున (16)
ఄయథ ం: అతి ఎఔుకళగస ఆషయం తిధే లసరికి గసతూ, అతి తఔుకళ ఆయౘయం తిధే
లసరికి గసతూ ఈ యోఖం తృసరనహి ంచద. అఱాగే అతి తుదరతృో యే లసరికీ ఱేథన
అశషఱు తుదర టర తు లసరికి ఔడన ఈ యోఖ వహథధ ి ఔఱుఖద.
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లయఖాయనభు: ఴరీయం భవహి వకం భధయ ళునా శంఫంధం ణెఱుశకొనా
యసధఔుఱకీ, అఱాగే ఫరషమ ఖరంతి భేధన జరిగిన తయులసత తభ కసఱపతుఔ
ఆఱోచనఱన తుమంతిరంచ ఖయౌగి తభ భవహి వకు యసభరసథాఱన యరిిగస
జఞఖఽతం ఙేవే థిఴఱో ళునా యోఖ యసధఔుఱకీ భాతరమే ఈ యయవర యసధను
రయోజనం ఱతేశింథి.
ముకతహయ వివేయసయ ముకత ఙూష్ట్సయ కయమసఽ
ముకతసవపనవ ఫో ధసయ యోగయ బవత దఽఃఖవే (17)
ఄయథ ం: శభుచితమైన ఆయౘయ యయౘయం ఖఱలసతుకి , ఔయమఱన ఉచిత రీతితు
ఆచరించ లసతుకీ, తగిన జఞానభు ఔఱలసతుకీ, భరిము శరి అయన తుదర
ఔయౌగినలసతుకీ దుఃకాఱన షరించ ఈ యోఖం తృసరనహి శింథి.
లయఖాయనభు: యే యసధఔుడెైణే ఈ యోగసభరయశం ఙేశి ఼ తన శభశి ళసరీరిఔ
కిమ
ర ఱన఼, ఙేవరఱన఼ ఫరషమ ఖరంతి భేదనం థనఴరస తుమంతిరంచి, యసభానయ
భానళుఱు కేళఱం తభ శఴతృసాళశథ ఱోభాతరమే ణెఱుశకోఖయౌగే , ఴరీయం నైన
ళునా ఆ యరసట తణనఴతుా మతనయథంగస ణెఱుశకోఖఱుఖుణనడర , అటటర
యసధఔుతుకి భాతరమే ఆ యనయణన ఙెైతనయంఱో వహథయయచఖయౌగే ఈ యయవర యోఖ
కిమ
ర
శపఱభళుతేంథి. అటుళంటట భయౘుయువేడే ఆ ఙెైతనయ
బరితభయన యనయణన ఙెైతనయ తణనఴతుా ణెఱుశఔుంటరడె.
మథయ విన్తమతం చితత భాతమధేయలవతష్టఠణూ
న్తఃసిహః సయవకమేభోయ ముకత ఆతేయచయణూ తథయ (18)
ఄయథ ం: ఎుపడెైణే చితి ం శంతేఱనం తృ ంథి ఆతమమంథే చఔకగస వహథయడి
తృో తేంథర అుపడె అతుా కసభాతేఱావఱ నండి భుకిి ఱతేంచిన ళయకిి
యోఖ ముఔుిడతు నహఱుళఫడణనడె.
లయఖాయనభు: ఇటుళంటట యోఖ యసధఔుడె శభశి థనరసథఱన ధరిశి నా
ఆ యనయణన ఙెైతనయ తణనఴతుా ణెఱుశఔుంటరడె, అుపడె అతన ఆ
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యనయత అంణన తుండి ముండి థనతుతు ఉణేి జ యుశినా ఆ కసఱ ఙెైతనయ
జఞాధనతుా తృ ందటరతుకి అయుసడె అళుణనడె. అటుళంటట వహథతిఱో ళునా ఆ
భయౘుయువేతు శభశి భధోతేయౖసరఱు యరిి అళడం ళఱల అతన యోఖ
ముఔుిడతు నహఱుళఫడెణనడె.
మతయ థగపో న్తలతవెోథ ధేనీణూ వెో భాసమిణయ
యోగిధో మత చితత సయ ముంజణర యోగభాతమనః (19)
మణరర యభణర చితత ం న్తయుదధ ం యోగ వయలమా
మతర ఙుైలతమధయణయమనం శ్యధయనతమన్త తేష్టయత (20)
సఽఖభాతయన్తత కం మతత దఽుథిధ గీహయభతంథిరమమ్
లేతత మతర న ఙుైలమం వథత శ్ైలత తతత ాతః (21)
ఄయథ ం : లసము రయసయం ఱేతు ఙయట థగం ఎఱా అయణే తుఴిఱంగస
ళుంటుంథర , అథే ఉభానం యోఖ ముఔుిడెైన ళయకిి యొఔక తుఖరష చిణనితుకి
ళరిించఫడింథి.
యోఖ వేళ థనఴరస తుమంతిరంచఫడా చితి ం ఎుపడెైణే లైరసఖయం తృ ందతేంథర
అుపడె యోగి తన ఆతమ దయవనం తృ ందత ఆతమ శంతఽనహి ణో తుండి
ఉంటరడె.
కేళఱం ఫుథిధకి భాతరమే గసరషయమైనథగ , ఇంథిమ
ర ాఱఔు అందతుథగ అయన ఆ
భయౘ శకాతుా అనబయశ఼
ి అందఱోధే వహథతేడెైన యోగి ఆ తతఴభు
నండి చయౌంచడె.
లయఖాయనభు: ురసతనభయన ఈ యోఖ ఔరభంఱో రండళ దఴ అయన
షఽదమ ఖరంతి భేధన యసధనన శపఱ యయఴఔంగస శభాి ం ఙేమఖయౌగిన
భయౘ ళయకిి ఆ యనయణన ఙెైతనయంఱోధే ఉంటరడె. ఆ శభమంఱో అతతుకి
ఉఙనఛాశ తుళసఴశఱు ళుండళు. అతన అయథతుతొయౌత ధేణనరఱణో ఔంటటకి
అందతు ఆ యభ యనయతఱో య్నభయ ఉంటరడె. ఈ వహథతిఱో యోగి
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యొఔక షఽదమ శపందనఔడన ళసంతభయతృో తేంథి. అటుళంటట ళసఴశ
యశత, తుఴిఱ ధేత,ర షఽదమ శపందన ఱేతు యోగి శభాది వహథతిఱో
ఉంటరడె, యసభానయ భానళుఱఔు భఽతి ఙెంథినటుర ఔతునహశి ధనా ఆ యరసట
కసఱ శఴయౄభయన లసశథేళుతు శంయయు యరసట యౄతృసతుా రతయక్షంగస
దరివశ఼
ి ఆతమ శంతేఴహరణో ఉంటరడె. ఇటుళంటట భయౘ వహథతి తృ ంథిన
యసధఔుఱు తభ శభాది నండి ఫమటఔు ళచిిన తయులసత కేళఱం ఇతయ
యసధఔుఱఔ, భరిము యసభానయ భానళుఱఔ నేరయణ ఇళఴడం కోశమే ఔయమ
ఙేయి సయు. లసయు ఴరీయంఱో ళునాటుర ఔతుపశిధనా ఆ యరసట శఴయౄంఱోధే
య్నభయ ళుంటరయు.
మం లంఫాధా ఙయయం లాబం భనయణూ ధయదికం తతః
మవమన్ వథణర న దఽః ఖేన గుయుణయన విఙయలయణూ (22)
ఄయథ ం: ఇథి తృసరనహి ంచిన తయులసత థగతు ఔధనా ఱాబథనమఔమైనథి ఇంకేథి
ఱేదతు ణెఱుశింథి, ఈ వహథతిఱో ళునా తయులసత ఎటుళంటట భయౘ దుఃకభూ
చయౌం జేమఱేద.
లయఖాయనభు: ఈ ురసతన యోగసభరయశం థనఴరస అతుా షఽదమాఱఱోన఼
ళవహంఙే ఆ లసశథేళుతు ఔనగొనాటుళంటట భయౘుయువేతుకి ఈ శంయయు
యఴఴంఱో ఇంఔ ఇంతఔంటే గొపథి ఏథగ ళుండద. అటుళంటట భయౘ ళయకిికి ,
యసభానయ భానళుఱఔు అతి దుఃక థనమఔంగస ఔతునహంఙే యవమాఱు ఔడన
తుయయథఔంగస ఔతునహయి సయ. అతన అతుాటర లసశథేళుతు చ఼శ఼
ి శంతఽనహి ణో
తుండి ఉంటరడె.
తం విథయదయదఽదఃఖ సంయోగ వియోగం యోగ సంజిా తం
స న్తశ్ైయేన యోకత లోయ యోగయ న్తరివణణ ఙూతవె (23)
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ఄయథ ం: దుఃక శంయోఖం నంచి ద఼యం ఙేవే థగతుతు, థేతుధైణే యోఖం అతు
నహఱుయసిరయ, థనతు ఖురించి ణెఱుశకోలసయౌ. ఆ యోగసతుా యశఖుఱేఔుండన
ధఽఢభయన చితి ంణో యసధన ఙెమాయయౌ.
లయఖాయనభు: యసభానయ భానళుతుకి తన భవహి వకంఱో అదికసంఴ భరఖం
తుథనరణభయ ళుందతు ణెయౌమడమే భయౘ దుఃకథనమఔం. తన భవహి వక
శభశి యసభారసథాఱు జఞఖఽతం ఙేమాయౌ అతు శంఔఱపం ళునా ళయకిి తన
అదఽవర ం ళఱల ఔ ఫరషమజా భయౘుయువేతు ళదా నండి ఈ ఖూఢ
యషశయమైన ురసతన యోగయథేఴం తృ ంథి , ధఽఢ తుఴిమంణో ఉణనషషంణో
ఈ ురసతన యోగసతుా అబయవహయి సడె.
సంకల రభాలన్ కభాన్ తయకతా సరవనళవష్టతః
భనవైలేంథిరమ గీభం విన్తమభయ సభంతతః (24)
శ్ధై: శ్ధైయు యమేత్ ఫుథయధయ ధితగిశీతమా
అతమ సంసథ ం భనః కిణయవ న కూంచిదన చింతయేత్(25)
ఄయథ ం: ఔఱపనఱ థనఴరస ఉతపనాభయేయ అతుా కోరిఔఱన఼ యరిిగస తయజించి,
భనశష థనఴరస ఇంథిమ
ర
శభూయౘతుా అతుా యదనఱా తుమంతిరంచి, మఱల
మఱల గస లైరసగసయతుా తృ ంథి ఒయుపణో ఔడిన ఫుథిధణో భనశషతు తన మంథే
ఱఖాం ఙేశఔుతు యే చింణన ఱేఔుండన ళుండనయౌ.
లయఖాయనభు: ఈ రంచంఱో అతుాటట ఔంటే లేఖభయనథి ఊష. ఊయౘ ఴకిి
ఖఱ ళయఔుిఱు తభ ఊషఱతు యోగసభరయశం థనఴరస తుమంతిరంచ ఖయౌగిణే
లసయు ఈ శంయసయంఱో ఏథెైధన ఙెమయ ఖయౌగే యసభయథాం తృ ందణనయు. అటుళంటట
ళయఔుిఱే తభ భవహి వకం శభశి యసభరసథాఱు ణెఱుశకోఖఱుఖుణనయు. లసయు
తభ భనశషణో ఇంథిమ
ర ాఱతు తుమంతిరంచి, లేరే యధంగస ఙెతృసపఱంటే
ఇంథిమ
ర
భోగసఱు తృ ంథనఱనా ఊషఱన తుమంతిరంచి, తభ అతృసయభయన
ఔఱపధన ఴకిితు ఆ యభాతమ నై కేంథగఔ
ర ఽతం ఙేవహ ఆ యభ తణనఴతుా
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ణెఱుశకో ఖఱుఖుణనయు. ఈ తృసరచీన యోఖకిమ
ర తు అబయవహంఙే ళయకిి
తుయమఱభయన శ఼క్షమ ఫుథిధణో భనశషకీ ఇంథిమ
ర ాఱకీ ఖఱ శంఫందనతుా
ణెఱుశఔునాుపడే తన అతృసయభయన యరసట ఴకిితు ఖరశయసిడె. ఆఱోచన
యశత వహథతి ఱేఔ తురిఴఙనయ వహథతి తుజఞతుకి ఴఫా , దఽఴయ ఆదనరసఱ అళశయం
ఱేఔుండన ళునా ఆ యదధ యఙనయంఱోధే తృ ందఖఱుఖుణనభతు అతన
ణెఱుశఔుంటరడె. ఆ యదధ యఙనయంఱోధే వహథయడిన యోగి ఆ యభ ఙెైతనయ
యసరసతుా అయథం ఙేశఔుంటరడె.
మణర మణర న్తశ్ైయత భనశ్ైంచలభవథయమ్
తతసత ణర న్తమమ్ైయ తత్ అతమధేయవ వశ్ం నయేత్ (26)
ఄయథ ం : ఈ తుఱఔడఱేతు చంచఱమైన భనశషతు రి రి యదనఱుగస తృో ఔుండన
తుమంతిరంచి తభ ళఴం ఙేశకోలసయౌ.
లయఖాయనభు: తభ అదికసంఴ ఙెైతనయం తుథనరణం అయ ళునా లసరికి తభ
యొఔక యరసట ఴకిి ణెయౌమద, ఎందఔంటే లసయు తభ తభ భవహి వకం
యొఔక అతయఱప ళసతం భాతరమే ఉయోగించ ఖఱుఖుణనయు. లసరికి తభ
ఙెైతనయం జఞఖఽతం ఙెమాయయౌ అనా భషణనఴకసంక్ష ఱేనందళఱల , లసయు
కేళఱం ఇంథిమ
ర
భోగసఱ ఊషఱఱోధే రితతభయ ళుంటరయు. అయణే
తభ తుథనరణ ఙెైతనయ అనంత యసభరసథాఱన కొంతయధన చయ చ఼వహన
యసధఔుడె యోగసభరయశం ఙేశి ఼ కొథిా కొథిాగస తన ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేశి ఼ ,
తన ఴరీయ రిధఱన అళఱంఘయసిడె.
రళంతభనసం శేయనం యోగినం సఽఖభుతత భమ్
ఈనైత ళంతయజసం ఫరహమబూతభకలమష్టమ్ (27)
ఄయథ ం: రళసంత చితి ం ఔయౌగి, యజో ఖుణనతుా ళసంతం ఙేవహ , తుయమఱమైన
భనశషణో ఫరషమణో య్నమైన యోగి యం శకాతుా తృ ందతేధనాడె.
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లయఖాయనభు: ఈ ురసతన యోగయథేఴం తృ ంథి , థనతుతు అబయవహశి ఼ తభ
ఙెైతధనయతుా అరితతం ఙేవహన భయౘ ుయువేడె తనన ణనన జఞఖఽతం
ఙేశఔుతు తభ నైన ళునా కసఱ శఴయౄ అక్షయ ఫరషమయన యనయణన
ఙెైతనయంఱో య్నమై యభ శకాతుా తృ ందణనడె.
ముంజధేనవం సథయణయమనం యోగీ విగతకలమష్టః
సఽఖేన ఫరహమసంసయాభతయంతం సఽఖభవునణూ (28)
ఄయథ ం: తృసయశతేడెైన యోగి ఈ యధంగస తుయంతయం యోఖముఔుిడెై ఫరషమ
శంయకం తృ ంథి అతయంత శకం అందఔుంటరడె.
లయఖాయనభు: తభ ఙెైతధనయతుా రితతంగస ళుంచడం ఔ తృసం.
అటుళంటట తృసం నండి యభుకిి తృ ంథి యోఖ యసధన థనఴరస తభ అతృసయ
ఙెైతధనయతుా మేఱకకయౌపన యోగి ఆ యనయణన ఙెైతనయంఱో వహథయడి , ఆ
లసశథేళుతు రతయక్షంగస దరివశ఼
ి యభ శంతేఴహరతు తృ ందణనడె.
సయవబూతసథ భాణయమనం సయవబూణయన్త ఙయతమన్త
ఇక్షణూ యోగ ముకతణయమ సయవతర సభదయానః (29)
ఄయథ ం: శభశి తృసరణుఱఱోన఼ తనధే చ఼శఔుంటృ, అతుా తృసరణుఱన఼
తనఱోధే చ఼శఔుధే యోఖ ముఔుిడెైన యోగి అతుాటటమంద శభాన
భరళంణో ఉంటరడె.
లయఖాయనభు: ఆ ఙెైతనయ బరితమైన యనయంఱో వహథయుడెైన భయౘుయువేడె
ఆ యనయభంణన లసయనహంచి మునా లసశథేళుతు యొఔక తణనఴధారిగి , తన
షఽదమంఱోన఼, శభశి తృసరణుఱ షఽదమాఱఱోన఼ ఆ లసశథేళుడే
యరసజభానమై ఉధనాడతు ణెఱుశఔుంటరడె. అటుళంటట భయౘళయకిి ణనన఼,
ఇతయ శభశి తృసరణుఱ ఔడన ఆ తూఱ మేగ ళసయభుడ఼, ఖఖన శదఽయయడ఼
అయన లసశథేళుతు శఽఴేర అతు ఖరశయసిడె.
యో భాం శ్యత సయవతర సయవం చ భయ శ్యత
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తవెయహం న రణళయభు స చ మే న రణశ్యత (30)
ఄయథ ం: ఎళడెైణే ఎఱల లేలఱా నధేా చ఼యసిడర , అఱాగే శభశి కసఱాతుా అంణన
ధనఱోధే చ఼యసిడర అటుళంటట లసతుకి ధేన ఎుపడె అదఽఴయం కసన అఱాగే
లసడ఼ ధనఔు అదఽయయడె కసడె.
లయఖాయనభు: షఽదమ ఖరంతి భేదనం తయులసత ఆ ఙెైతనయబరితభయన
యధనయతుా అంతటర చ఼వే యోగికి ఆ లసశథేళుడే అతుాటర ఔతునహయి సడె.
అటుళంటట యనయణన ఙెైతనయంఱో వహథయడిన యోగికి లసశథేళుడే శఴమంగస
ఔటరక్షించి, ఈ యనయణన ఙెైతనయంఱో తుండి, థనతుతు ఉణేి జ యుశినా, ఆ
యభ కసఱ ఙెైతధనయతూా, థనతు తణనఴతూా ణెఱుశకోళడనతుకి నేరరేనహయి సడె.
సయవబూతవథతం యో భాం బజణూయకతవభావథతః
సయవతయ వయత భాధో న స యోగీ భయ వయత ణూ (31)
ఄయథ ం: యే యోగైణే ధనఱో ఏఔభయ అతుా తృసరణుఱఱోన఼ తుళవహశి నా నధేా
ఆఴరయయసిడర , ఆ యోగి అతుా లేలఱా ళునాటుర ఔతునహశి ధనా, అతన ధన
మంథే ళరిిశి ఼ ఉంటరడె.
లయఖాయనభు: షఽదమ ఖరంతి యసధన థనఴరస శభశి థనరసథఱన఼
ధరిశి నాథి ఆ ఙెైతనయ బరితభయన ఆకసఴమే అతూ, థనతుకి భూఱభయన
ఙెైతనయం ఆ లసశథేళుడే అతు ఖరశంచిన భయౘ ుయువేతుకి ఈ ఔతునహంఙే
జఖతి ంణన ఆ యశి రిశి నా యనయణన ఙెైతనయమే అతు ణెఱుశఔుంటరడె.
అణరమమేయన సయవతర సభం శ్యత యోఽ యుున
సఽఖం ల మథి ల దఽఃఖం స యోగీ యమో భతః (32)
ఄయథ ం: ఒ అయుుధన, ఎళడెైణే అతుా తృసరణుఱన఼ తనణో శభానంగస భరయయసిడర ,
ఎళడెైణే శక దుఃకాఱు రండిటటతూ ఔఱాగే భరయయసిడర , అటటర లసడే
రఴంయసతమఔుడె.
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లయఖాయనభు: యే యోగైణే ఆ యనయణన ఙెైతనయంఱో ళుండి థనతు తణనఴతుా
ణెఱుశకోళడం తోదఱునడణనడర , అతతు దఽఴహర అ యనయంఱోధే
కేంథగఔ
ర ఽతభయ ఈ దఽఴయ భాన జఖతే
ి లఱుఱకి లయళతృో తేంథి.
అటుళంటట యోగి ఈ రంచభంతటటకీ ఆదనయభయన లసశథేళుడె, ఆ
బఖళంతేడె యౕర ఔఽవే
ు డితు రతయక్షంగస దరివయసిడె.
ఄయుున ఈలచ
యో ఽమం యోగసత ామా పోర కత ః వెమేయన భధఽసాదన
ఏతవెయహం న ళయభు చంచలణయవత్ వథతం వథరమ్ (33)
చంచలం శి భనః కిష్టణ రభాతి ఫలవదధ ిఢమ్
తవెయహం న్తగీహం భధేయ లయోరివ సఽదఽష్టుయం (34)
ఄయథ ం: ఒ భధశ఼దధన! ధేన చంచఱ భనశకడినయనందళఱల ఇఔకడ
తూళు ఙెనహపన యోఖం యొఔక వహథయ వహథతితు అయథం ఙేశకోఱేఔతృో తేధనాన.
ఎందఔంటే ఒ ఔఽయౖసు ఈ భనశష చంచఱ భయనథి , శంవహంఙేథ,ి అతి
ఫయ్మభయనథి. థగతు తుఖరశంచట గసయౌతు తుఖరశంచటభంతఔవర ంగస
అతునహయి ో ంథి.
లయఖాయనభు: తభ భవహి వకు ఙెైతనయం ఖురించి కించిత్ భాతరభయధన
ఖరశంుఱేతు యసభానయ భానళుతుకి, థనతుతు మేఱకకఱాపఱనా
భషణనఴకసంక్ష ఔడన ళుండద. అటుళంటట లసతుకి ఈ ురసతన యోఖ
యదయ, థనతు ళఱల ఔయౌగే రిణనభాఱ ఖురించి కొథిా భాతరభయధన ఊష
ళుండద. అతతు ఙెైతనయంఱో కేళఱం అతయఱప అంఴం భాతరమే జఞఖఽతభయ
ళుండి, అథి ఴరీయ రిధఱఱోధే తుయబంధభయ ళుంటుంథి. అందళఱల
ఴరీరేతుామ
ు ాఱ ఔధనా నైన ళునా వహథతేఱ ఖురించి యే భాతరభయధన
అళగసషన ళుండద. అటుళంటట ళయకిికి యోగసభరయశం థనఴరస తభ
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భవహి వకు యరసట ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙెమయళచినా యవమం అయథం
కసద.
వౄీ బగలన్ ఈలచ
ఄసంశ్మం భవేఫాహో భధో దఽరినగీహం చలమ్
ఄభాయవయన తే కౌంణూమ లైరగేయణ చ గిహయణూ (35)
ఄయథ ం: యౕర బఖలసనడె ఇఱా అధనాడె, "ఒ భయౘఫరషో ! తుశషంథేషంగస ఈ
భనశష చంచఱభయనథగ, తుఖరశంఱేతుథగ, అయణే కౌంణేమా అభరయశ
లైరసగసయఱ ళఱేల ఈ భనశష తుమంతిరంఫడెతేంథి."
లయఖాయనభు: భవహి వకు యరసట ఙెైతధనయతుా అనబయంఙనఱతు గసతూ,
ఇంకోఱా ఙెతృసపఱంటే తుథనరణభయ ళునా భవహి వకు ఙెైతధనయతుా
మేఱకకఱాపఱనా ఉథేాఴయంణో యసధన తృసరయంతేంచిన యసధఔుతుకి తోదటోల అతతు
ఙెైతనయం ఴరీయ రిధఱోలధే తుయబంధం అయ ళుండడం ళఱల కొతుా ఔఠిన
రీక్షఱు ఎదరయకళఱవహ ళశింథి. అయణే టురదఱణో తుయంతయం అభరయశం
ఙేశి ఼ ఈ ురసతన యోఖ యదయ రథభ దఴ అయన జిషఴ ఖరంతి భేదనం
ఱేథన ఫరషమ ఖరంతి భేదనం శపఱణన యయఴఔంగస యరిి ఙేవహనటల యణే , అతతుకి
ఇంథిమ
ర
భోగసఱ తొద లైరసఖయం ఏయపడెతేంథి అంణే కసఔ అతన ఴరీయ
రిధఱ నంచి తనహపంచఔుతు తన యొఔక యరసట ఙెైతధనయతుా
అనబయంచటం తోదఱు నడణనడె.
భనం అభరయశం థనఴరస యే వహథతితు జఞఖఽతం ఙేశఔుతు థనతుతు యరిిగస
ణెఱుశఔుంటరమ్ర భనఔు అుపడె ఆ వహథతి నండి ఆఔయశణ తృో య
అంతఔధనా నై వహరతేఱు ణెఱుశకోళడనతుకి భుందఔు లఱలిభు. లైరసఖయమే
యోఖం యొఔక అశఱెైన రిణనభభతు యోఖుఱఔు ఎయుఔ. ఇంకోఱా
ఙెతృసపఱంటే భనం ఏథెైధన వహథతి తృ ంథనయౌ అతు అభరయశం ఙేవహ శంతేఴహర
ఙెందణనమ్ర, అుపడె ఆ శంతేఴహర ళఱల భనం ఔ యధంగస యశఖు
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ఙెందణనభు, ఈ యశగే భనకి ఆ యళవవ వహథతి తొద లైరసఖయం ఏయపడటరతుకి
కసయణం అళుతేంథి.
ఄసంమణయతమధయ యోగయ దఽవ్ు ఆత మే భతః
వళయతమధయ తే మతణయ శ్కోయఽ లుతభుపమతః (36)
ఄయథ ం: భనశషన ళఴ యచకోఱేతు లసతుకి ఈ యోఖం తృసరనహి ంచదతూ, అఱాగే
భనశషన ళఴ యుచఔుతు, రమణనా యయఴఔంగస యసధన ఙేవే లసరికి ఈ
యోఖం వహథధ శ
ి ి ండీ అతు ధన యళసఴశం.
లయఖాయనభు: తభ భవహి వకంఱో తుథనరణ భయ ళునా యసభరసథాఱన
లేయౌకితీమఱనా భషణనఴకసంక్ష యసభానయ భానళుఱఔు ళుండద. లసయు ఈ
ురసతన యోఖ యదయన ణెఱుశకోళడనతుకి రమతిాంచయు, అందళఱల
లసరికి యోఖం తృసరనహి ంచద. అయణే ఎళరైణే తభ భవహి వకంఱో అదికసంఴ
యసభరసథాఱు తుథనరణ భయ ళుధనాయ అతు ణెఱుశఔుంటరరయ లసయు లసటటతు
జఞఖఽతం ఙెమాయయౌ అతు ఈ యోఖ యదయ ణెఱుశకోళడం కోశం
భషదరరమతాం ఙేయి సయు. అటుళంటట జిజఞాశఱఔు ఈ యోఖ యదయన అథి
ణెయౌవహన భయౘుయువేఱు ఉథేఴం ఙేయి సయు.
ఄయుున ఈలచ
ఄమతః శ్ీదధయోనయణర యోగచైయౌత భానసః
ఄపరయ యోగ సంవథధ ంి కం గతం కిష్టణ గచోత (37)
కచిైధోబమవిబరష్ట్ః చిోధయ బరభువ నశ్యత
ఄరతవోఠ భవేఫాహో విభూఢర ఫరహమణః తి (38)
ఏతధేమ సంశ్మం కిష్టణఙూోతే
త భయహసయళవష్టతః
తవదనయః సంశ్మ వెయసయ ఙూోణయత న హ యదయణూ (39)
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ఄయథ ం: అయుున ఇఱా అధనాడె - ఒ ఔఽయౖసు ఴరదధ ఖయౌగిన యసధఔుడి రమాశ
ళయశి మై అతతు భనశష యోగసభరయశం నండి చయౌవేి అటుళంటట ళయకిి యోఖ
వహథధ ి తృ ందఔుండన భరే ఖతితు తృ ందణనడె?
ఔఽయౖసు అతడె ఫరషమ తిఱో మ్రషం ఙెంథి , భాయగ ం తనహపనలసడెై, ఉబమ
బరవర ేడెై చుధనాతేనాభయన మేగం ళఱె నయంచడె ఔథన.
ఔఽయౖసు ధన ఈ శంఴమాతుా యరిిగస తుళఽతిి ఙేమఖఱ శభయథత ఔఱలసడళు
నలేఴ ఎందంఔంటే నళుఴ తప ఈ శంథేయౘతుా తీయిఖఱలసయు లేరళఴయౄ
ఱేయు.
లయఖాయనభు: ఈ ురసతన యోఖ యసధన యొఔక ఉథేఴం తృ ంథి థనతుా
ఔరభ ఫదధ ంగస అబయవహశి నాయసధఔుఱు తభ అభరయశం ళఱల శభాది
తృ ందఔుండనధే ఏ కసయణం ఙేణెైధన ఔ లేల భయణివేి అుపడె లసరికి ఏ
ఖతేఱు తృసరనహి యసియ అనా రఴా యసధన తృసరయంతేంఙేటుపడె యోఖ
యసధఔుఱఔు ఔఱుఖుతేంథి.
వౄీ బగలన్ ఈలచ
పయథ ధైలేహ ధయభుతర విధయశ్సత సయ విదయణూ
న శి కలాయణ కిత్ కవృైత్ దఽయీ తం ణయత గచోత (40)
ఄయథ ం: వౄీ బగలనఽడె యౌకనఽ- ఒ పరథ ఄటటవంటి లన్తకూ ఆహ లోకంలో గనీ
యలోకంలో గనీ ధయశ్నం జయుగదఽ. ఎందఽకంటే ఒ ణయణయ, ఏ ుణయ కయమ ఙూవయ
లడుకచధయ దఽయీ త వుండదఽ.
లయఖాయనభు: ఇ ురతన యోగ విదయనఽ కీభ ఫదధ ంగ ఄబయవసత ఽనన యోగి
తన న్తథయరణ భయ వునన ఙుైతధయయన్తన జాగితం ఙుమయలేక ఏథుైధయ కయణం వలై
శ్రీయం ఙయయౌంచవలవ వచిైధయ అ యోగ వెధకుడె దఽయీ త పలు కడె.
పరయ ుణయకిణయం లోకనఽఴణయవ ళశ్వతః సభాః
వుచీధయం వౄీభణయం గేశే యోగబురవో్ ఽ భిజామణూ (41)
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ఄథల యోగి ధయమేవ కులే బవత దగభణయం
ఏతథిధ దఽయై బతయం లోకే జనమ మథగదిశ్మ్ (42)
ఄయథ ం: ఏ యసధఔుడెైధన తన యరసట ఙెైతధనయతుా యరిిగస మేఱకకఱపఔుండనధే ఏ
కసయణం ళఱల అయధన భయణించ ళఱవహ ళవేి అతన ఈ ుణయ యోఖ యసధన
ళఱల భఽతేయ భాయగ ం థనఴరస ఴరీయ ఫందనఱు ణెంచఔుతు ఆ యభ యరసట
శఴయౄభయన యనయత యొఔక ఙెైతధనయతుా శ఼క్షమ ఱోకసఱఱో ఙనఱ
కసఱం ళయఔ అనబయయసిడె. తయులసత అతన ఔ భయౘుయువేతు
యొఔక యసదిఴ ఖరసభన ునయునమ ఎతే
ి ణనడె.
అంణేకసఔ యే యసధఔుడెైధన ఈ యోఖ ఔరభభయన షఽదమ ఖరంతి భేదనం
ఱేథన యవే
ు ఖరంతి భేదనం యరిి ఙేశఔునా తయులసత ఔ లేల ఏ కసయణం
ళఱల అయధన ఴరీయం ఙనయౌంచ ళఱవహ ళవేి అతన భఽతేయ భాయగ ం థనఴరస ఆ
రచండ కసఱ ఙెైతధనయధేా ఱోతేగస అనబయయసిడె తయులసత అతన యోఖుఱ
ఇంటోల యోగితూ భాత ఴరీయం థనఴరస జనమన తృ ందణనడె. ఇటుళంటట జనమ
యసభానయ ళయఔుిఱ జనమ ఔంటే అతి యయవర భయనథి , అందఔధే థగతు
దయల బతయమైనథి అతు అంటరయు.
తతర తం ఫుధ్ిధ సంయోగం లబణూ పౌయవథుైశికమ్
మతణూ చ తణర బూమః సంవథధ ర కుయునందన (43)
ఄయథ ం: ఒ ఔుయునందధన అతతుకి యయఴ జనమఱో తృసరనహి ంచిన ఫుధ్ిధ ఈ
జనమఱోన఼ శంయోఖభళుతేంథి. అందళఱల అతన వహథధ ి తృ ందటరతుకి ఈ
జనమఱోన఼ ునుః రమతాం ఙేయి సడె.
లయఖాయనభు: అటుళంటట భయౘుయువేడె తన యయఴ ఴరీయం థనఴరస ఙేవహన
యోఖ యసధన యొఔక రభరళం ళఱల ఈ కొతి ఴరీయం థనఴరస ఆ అళయఔి
శఴయౄం యొఔక తతి ాం ఖరశంచడం కోశం రఫఱ యసధనన ఙేయి సడె.
యరవభాయవయన ణూధైవ శిు మణూ హయవళోనఽ సః
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జిజాాసఽయన యోగసయ శ్ఫద ఫరవేమత వయత ణూ (44)
ఄయథ ం: తభ యయఴ జనమ అభరయశం ళఱల భుకిి తృ ంథిన యోగి ఆ ఴఫా
ఫరషమన అతిఔరతయసిడె.
లయఖాయనభు: తన యయఴ ఴరీయం థనఴరస షఽదమ ఖరంతి భేథనతుా యసదించి,
ఆ యనయణన ఙెైతనయంఱో లసయి భాయ ళునా అధనషద ధనథనతుా
అతిఔరతంచిన యోగి, తన కొతి ఴరీయం థనఴరస యోఖఔరభంఱో తయులసతి దఴ
అయన యుదర ఖరంతి భేదనం తృసరయంతేయసిడె. శభశి ఆదనరసఱఔు
ఆదనయమైనందళఱల భూఱాదనయభు అతు నహఱుళఫడెతేనా ఆ కసఱభున
ణెఱుశకోళడం కోశం అతన యోఖ ఔరభంఱో భూడళ దఴ అయన
భూఱాదనయ ఖరంతి భేదనం శంనాం ఙేశకోళడనతు తీళర రమతాం ఙేయి సడె.
రమణయనదయణయమనసఽత యోగీ సంవుదధ కూయౌుష్టః
ఄధేక జనమ సంవదధః తణర మాత రం గతమ్ (45)
ఄయథ ం: రమతా యయఴఔంగస అభరయశం ఙేవే యోగి తుయమఱుడెై అధేఔ జనమఱ
థనఴరస తృ ంథిన వహథధ ళ
ి ఱల ఆ యం ఖతిధే తృసరనహి ంచఔుంటరడె.
లయఖాయనభు: అధేఔ జనమఱఱో ఙేవహన యోగసభరయశం ళఱల భఽతేయ తైతితు
కోఱోపయన యోగి, ఎధోా యసయుల భఽతేయ భాయగ ం థనఴరస తన ఴరీయ ఫందనఱు
ణెంచఔుతు ఆ ఙెైతనయబరితభయన యనయంఱో వహథయథితృో ణనడె. అటటర యోగి
తన రఫఱ అభరయశం థనఴరస ఆ ఔఱ ఙెైతధనయతుా ణెఱుశఔుతు థనతుణో
య్నభయ తృో ణనడె.
తవవభోయ ఽదికో యోగీ జాాన్తభోయఽ న భణరఽ దికః
కరిమబయళైదికో యోగీ తవెమథర యగీ బలయుున (46)
ఄయథ ం: యోగి ణనశఱ ఔధనా ళవవ
ర ా ేడె, జఞానఱ ఔధనా ళవవ
ర ా ేడె,
గౌయలసయుసడ఼. అతన ఔరిమవేరఱ ఔధనా ళవవ
ర ా ేడె, అందళఱల అయుుధన నళుఴ
యోగియ ఔభుమ.
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లయఖాయనభు: ఆ యనయత ఔధనా నైన ళుండి, ఆ యనయత అంణన తుండి
ళుండి, ఈ ఔతునహశి నా జఖతి ంతటట ఱోన఼ లసయనహంచి ఉనాపటటకీ థనతు
లఱుఱే ళునా ఆ కసఱ ఙెైతధనయతుా ణెఱుశకోళడం కోశం యుదర ఖరంతి భేద
యసధన ఙేశి నా యోగి, ఇంకస తృసరయంబ దఴఱోధే ళుండి తన ఴరీయ రిధయౌా
థనటడనతుకి రమతాం ఙేశి నా యసధఔుఱఔంటే ళవవ
ర ా ేడె. అఱాగే ఴరీయ
రిధఱన ణెఱుశఔునా యసధఔుఱ ఔంటే యయవేరడె. షఽదమ ఖరంతి భేదం
ఙేశి ఼, తభన ణనభు ణెఱుశఔునా యోఖుఱఔధనా అతన ళవవ
ర ా ేడె. ఈ
ురసతన యోఖఔరభంఱో తఖణన అతుా దఴఱన఼ శపఱతణో యరిి ఙేశఔుతు
ఆ కసఱ ఙెైతనయ జఞాన తృసరనహి ఙేవే ఈ చిళరి దఴ అబయవహంఙే యోఖయత
తృ ందటరతుకి యసధఔుఱు భయౘ రమతాం ఙెమాయయౌ.
యోగిధయభన సరేవవం భథయీణూధయంతరతమధయ
శ్ీథధ యలన్ బజణూ యో భాం స మే ముకత మో భతః (47)
ఄయథ ం: యోఖుఱందరిఱోన఼ ఴరథధ నలైళులై ధన ఖురింఙే అంతుః ఔయణం ఙేవహ
ననా తృ ంథి, ధన ఱో య్నభయన యోగి ధన ఙే శధనమతుంచ ఫడెతేధనాడె.
లయఖాయనభు: యోఖ యసధఔుఱందరిఱోన఼ గొప లసడెైన భయౘ యోగి
ఎళడెైణే ఴరీయ ఫందనఱు అళఱంఘంచి, ఆ యనయణన ఙెైతనయంఱోధే వహథతేడెై ఆ
యనయణన ఙెైతనయంఱోధే తుండి ళుండి థనతు ఉతేు జయుశినా ఆ కసఱ
ఙెైతధనయతుా తతఴ శశతంగస ణెఱుశకోళడం తృసరయంతేయసిడర , అటటర యోగి ఆ
శభశి ణేజఞఱఔు ణేజభయన ఆ అళయఔి కసఱ యమేఴఴయుతు థనఴరస
గౌయయంఫడణనడె.
ఒం తతసథిత వౄీభదభగవథగీ ణయసాన్తష్టతేస
ఫరహమవిథయయమాం యోగళవయత ర వౄీ కివణయుున సంలథూ
దయయన యోగయధయభ ష్టవోఠ ఽ దయయమః
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ఫరహమవిథయయ భరిము యోగ ళసత రభు ఄయన వౄీ భదభగవథగీ ణయ ఈన్తష్టతే
త
ఄందయౌ వౄీకివణయుున సంలదభులో దయయన యోగభు ఄనన అయవ
ఄదయయమభు సభాత భు.
ఒం తత్ సత్
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ఒం నమో బగవణూ లసఽథూలమ
ఄథః సత మోఽ దయయమః - జాాన విజాాన యోగః
ఏడవ ఄదయయమభు - జాాన విజాాన యోగభు
వౄీ బగలన్ ఈలచ
భమాయసకతభధయః పయథ యోగం మును న్ భథయశ్ీమః
ఄసంశ్మం సభగీం భాం మతయ జాాసయవ తచోిణు (1)
ఄయథ ం: యౕర బఖలసనడె యౌకన - ఒ తృసరసథ ధన మంథే ఆశకిి ళునా భనశష
ఔఱలసడలై, నధేాఆఴరయంచిన లసడలై, యోఖభంద తుభఖుాడలై, ధన
శభఖర యౄతృసతుా ఏ శంఴమభూ ఱేఔుండన ఏ రకసయంగస ణెఱుశకోఖఱలో,
అథి యనభు.
లయఖాయనభు: షఽదమ ఖరంతి భేదధన యసధన శపయ్ఔఽతభయన యోఖ
యసధఔుడికి ఈ శభశి జఖతే
ి కీ ఆదనయమైన ఆ బఖళంతేడె యౕర భయౘ
యవే
ు ళుధే రతయక్షంగస దరివయసిడె. ఇంకోఱా ఙెతృసపఱంటే ఆ ఙెైతనయబరితమైన
యనయతతు తతఴశశతంగస ఖరశయసిడె. ఈ వహథతిఱోకి ళచిిన తయులసత ఆ
భయౘ యోఖ యసధఔుతుకి అతతు ఖుయుళు ఆ యనయణన ఙెైతనయంఱో తుండి
ళుండి థనతుతు ఉణేి జ యుశినా ఆ కసఱ ఙెైతనయంణో రిచమం ఙేయి సడె.
అుపడె ఆ యసధఔుడె ఈ యోఖఔరభంఱో ఆకరి దఴతు అబయవహంచడనతుకి
అయసత తృ ందణనడె. ఈ యసధనధే యుదర ఖరంతి భేదనం ఱేథన యోఖుఱ
రిభరవఱో ఙెతృసపఱంటే భూఱాదనయ ఖరంతి భేదనం అతు అంటరయు.
జాానం ణూ ఽహం సవిజాానం ఆదం వక్షవయభయ ళవష్టతః
మథయఞాణయవ ధేహ బూయోఽ నయత్ జాాతభవవృష్టయణూ (2)
ఄయథ ం: ధేన తూఔు ఈ జఞానం ఖురించి శంయయుంగస, శయజఞానంగస ఙెఫుణనన,
ఇథి ణెఱుశఔునా తయులసత ఈ ఱోఔంఱో ణెఱుశకోదఖగ యోఖయత ఔయౌగినథి
ఇంకేథి ఱేద.

143

లయఖాయనభు: ఈ అతి గొప యషశయభమ యసధన తృసరి మైన తయులసత ఈ
జఖతే
ి ఱో ఇంఔ ణెఱుశకోళఱవహనథి ఏథగ ఱేద.
భనఽవయణయం సహవయరష్టే కవృైదయతత వదధయే
మతణయభన వథధ యధయం కవృైధయమం లేతత తతత ాతః (3)
ఄయథ ం: లేఱకొఱథి భనవేయఱఱో ఏ ఔకడర వహథధ ి తృ ందటరతుకి రమతిాయసిడె,
అటుళంటట రమతాం ఙేవే వహదా ఱఱో ఔడన ఏ ఔకడర ననా తతఴ
శశతంగస ణెఱుశకోఖఱుఖుణనడె.
లయఖాయనభు: యసభానయ భానళుతుకి తన భవహి వకంఱో ఆ యరసట ఙెైతనయం
తుథనరణంగస ళుందనా శంఖతి ణెయౌమద, అందళఱల అతన థనతుతు
మేఱకకఱపడనతుకి రమతాం ఙేమడె. అటుళంటట అధేఔ యసభానయఱఱో ఏ
కొథిా భంథర భయౘ ళయఔుిఱన చ఼వహ నేరయణ తృ ందణనయు, లసయు తభ తుథనరణ
ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙెమాయఱనా ధఽడ శంఔఱపంణో ఈ ురసతన యోఖ
యదయన ఔ ఫరషమజా భయౘుయువేతు నండి తృ ంథి అభరయశం ఙేయి సయు.
శభాది తృ ంథనఱనా ఆశకిిణో ఈ యసధనన ఙేశి నా యోగసభరయశఔుఱఱో ఏ
ఔకరయ, ఔక జనమఱోధే ురసతన యోఖ ఔరభంఱో అతుా దఴఱఱోన఼
శపయ్ఔఽతేఱెై ఆ శభశి ణేజఞఱఔు ణేజమైన రచండ ణేజోభమ కసఱ
తణనఴతుా ఖరశయసియు.
బూభురపో ఽనలో లముః ఖం భధో ఫుథిధరేవ చ
ఄహంకయ ఆతమం మే భిధయన రకితయష్ట్దయ (4)
ఄయథ ం: బూత, తూయు, అగిా, లసముళు, ఆకసఴం, భనశష, ఫుధ్ిధ భరిము
అషంకసయం అతు అవర యధభుఱుగస ధన శఴభరళభు ళుంటుంథి.
లయఖాయనభు: బూత, తూయు, అగిా, లసముళు, ఆకసఴం అనా ంచ
తణనఴఱు థనఴరస ఈ ఔతునహంఙే జఖతి ంణన ఆ కసఱ యభాతేమతుఙే
శఽఴహరంఫడింథి. ఈ ఐద తణనఴఱణో ఫరటృ భనశష, ఫుధ్ిధ, ఇంకస తన
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అనంతభయన భవహి వకు యసభరసథాఱు మేలయంచి ఆ కసఱ యభాతేమడె
తన అతయంత ళవవ
ర ా భయన శఽఴహర అయన భానళ ఴరీయం థనఴరస తనన
ణనన ళయఔి యుచఔుంటుధనాడె.
ఄరేమభుతసత ాధయయం రకితం విథిధమే రమ్
జీవబూణయం భవేఫాహో మయేదం దయయయణూ జగత్ (5)
ఄయథ ం: ఇథి ధన ఱౌకిఔ శఴభరళం. అయణే ఈ తృసరణుఱతుాటట జీలసతమ లఱుఱ,
ధన శక్షమ శఴభరళం అళయఔి భయ ళుంథి , అథే ఈ జఖతి ంతటటతూ ధరియి ో ంథి
అతు ణెఱుశకో.
లయఖాయనభు: తనన ణనన శఽఴహరంచఔునాంద ళఱేల ఆ కసఱ ఙెైతనయు ఈ
ఎతుతథి యదనఱెైన శఴభరలసఱు భనఔు ణెఱుశిధనాయ. ఇయ తభ తుథనరణ
ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙెమయతు యసభానయ భానళుడి ఊషఔు అందతుయ.
అయణే, ఆ అళయఔి కసఱ తణనఴతుా ణెఱుశఔుధే భాయగ ంఱో ఫరగస భుందకి
లయళన యోఖుఱఔు, తోతి ం శఽఴహర అంతటటతూ శఽఴహరశి నా ఆ యనయత
ఙెైతనయం అంణన ఔడన ఆ కసఱ ఙెైతనయంణోధే తుండి ళుంథి అతు అయథం
అళుతేంథి. ఆ కసఱం ఈ శఽఴహరకి భుందరస అళయఔి ంగసధే ళుంథి , శఽఴహర జరిగిన
తయులసణన అళయఔి ంగసధే ళుంథి , ఈ శఽఴహర అంతభయన తయులసణన
అళయఔి ంగసధే ళుంటుంథి.
ఏతథర యనీన్త బూణయన్త సరవణతేయదయయమ
ఄహం కితసనసయ జగతః రబవః రలమసత తయ (6)
ఄయథ ం: శభశి తృసరణుఱ ఈ రండె శఴభరలసఱ థనఴరసధే
ఉతపనాభమాయమతూ ధేధే ఈ జఖతి ంతటటకీ శఽఴహర కసయఔుడన, రలమ
కసయఔుడనతూ ణెఱుశకో.
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లయఖాయనభు: ఈ దఽఴయభానభయన జఖతి ంణన ఆ శభమ ఖయభంనంఙే
జతుమంచింథి, శభమమే థనతు ఆఱాధన తృసఱధన చ఼యోి ంథి , శభమమే
థనతుతు నయంజేయి ో ంథి.
భతత ః యతయం ధయనయత్ కూంచిదవత ధనంజమ
భయ సయవభుదం పోర తరం సాణూర భణి గణయ ఆవ (7)
ఄయథ ం: ధనంజమా, ధన ఔంటే గొపథి లేరేథగ ఱేద. శ఼తరంఱో ఔయిఫడా
భణుఱఱాఖ ఈ శభశి భూ ధనఱో ఔయిఫడా థే.
లయఖాయనభు: ఆ శయఴలసయనహ యవే
ు ళు అతు నహఱుళఫడెతేనా ఆ
ఙెైతనయళంతభయన యనయభూ, థనతు తుండన తుండిళునా కసఱ ఙెైతనయభూ
తప ఈ చరసచయ శఽఴహరఱో లేరేథి ఱేద. ఆ యనయణన ఙెైతనయం, ఎఔకడి నండి
కసఱ ఙెైతనయంగస భాయుతేంథర , ఱేఔ ఆ కసఱ ఙెైతనయం ఏ యధంగస తనన ఆ
యనయతఱోకి ఔుథించఔుతు థనతుతు ఙెైతనయళంతం ఙేశి ంథర అనా శంఖతి
కేళఱం ఆ కసఱ యమేఴఴయుతుకీ, అఱాగే అతతుతు తతఴ శశతంగస
ణెఱుశఔుతు అతతుఱోధే య్నభయన భయౘనభరళుఱకీ, తప లేరళఴరికీ
ణెయౌమద.
యవెో ఽహభుస కౌంణూమ రభావమ శ్వృ సాయయయోః
రణవః సయవ లేథూష్టే శ్ఫద ః ఖే పౌయుష్టం నిష్టే (8)
ఄయథ ం: ఒ కౌంణేమ, జఱభుఱో దరళ థనయధభున ధేధే, శ఼యయ చందరఱోల
కసంతితు ధేధే, శయఴ లేథనఱోల ఒంకసయభున ధేధే, ఆకసఴంఱో ఴఫరాతుా ధేధే,
ుయువేఱఱో ుయువణనఴతూా ధేధే.
లయఖాయనభు: ఆ అతృసయ యరసట శఴయౄం జఱ యౄంఱో
ళయఔి భయనుపడె థనతుఱోతు యయో ఖుణం అథే. యసభానయ భానళుఱఔు అథి
కసంతి గసధే ఔతునహంచిధన, ఆ కసంతి లనఔ ళునా యభ రకసఴం ఔడన అథే.
ఈ యంజోయతి కేళఱం యోఖుఱఔు భాతరమే యసక్షాతకరిశి ంథి. ుయువణనఴతుా
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శఽఴహరంఙేథగ అథే, అఱాగే యోఖుఱు యనయణన ఙెైతనయంఱో వహథయడినుపడె
లసరికి ఒంకసయ ధనదంగస యతునహంఙేథగ అథే.
ుణయయోః గంధః ితిలయం చ ణూజళైవమ విభావవెౌ
జీవనం సయవ బూణూష్టే తళైవమ తవవష్టే (9)
ఄయథ ం: ఈ బూతఱోతు యతర ఖంధభు, అగిాఱో ణేజఞతుా ధేధే. శభశి
తృసరణుఱఱో తృసరణభు, తశఴఱఱో తశషన఼ ధేధే.
లయఖాయనభు: ఈ ఴరీయమే ఆ యభాతమ యొఔక అతుా తణనఴఱఔ ఆదనయం
అళటంళఱల ఈ ఴరీయం ఔడన బూత ళంటటథే , అఱాగే ఇంథిమ
ర ాఱు అతూా ఈ
బూత ళంటట ఴరీరసతుకి ఖందనఱు ళంటటయ. లసశన బూతకి రభుక ఖుణం.
యోఖుఱు ఆ జననం ఱేతు కసఱ ఙెైతధనయతుా ణెఱుశకోళడం కోశం ఈ
ఴరీయంఱో యగియౌంఙే యోగసగిా యొఔక ణేజశష ఔడన అథే. ఈ శభశి
తృసరణుఱకీ ఆదనయం, తృసరణనతుకే తృసరణం శఴమంగస ఆ కసఱమే.
బీజం భాం సయవబూణయధయం విథిధ పయథ సధయతనమ్
ఫుథిధయుుథిధ భణయభవమ ణుజవయత జవవధయభహమ్ ( 10)
ఄయథ ం: ఒ తృసయథ! ఈ శభశి బూణనఱఔు ధేధే తుతయభయన తెజం అతు
ణెఱుశకో. ఫుథిధభంతేఱఱో ఫుధ్ిధ, ణేజోళంతేఱఱో ణేజఞతుా ధేధే.
లయఖాయనభు: ఈ శభశి యళసఴతూాశఽఴహరంఙే ఆ కసఱం, శఽఴహరకి యయఴభూ
ళుంథి, శఽఴహర తయులసణన ళుంథి, శఽఴహర ధనఴనం అయన తయులసణన
ళుంటుంథి. అథే ఫుథిధభంతేఱఱో యయవర భయన ఫుధ్ిధ , అఱాగే
ణేజోళంతేఱఱో ణేజం ఔడన అథే. ఎందఔంటే శభమంణో ఫరటే ఫుధ్ిధ
భరిము ణేజశషఱ యకసశం జయుఖుతేంథి.
ఫలం ఫలవణయం ఙయహం కభరగవివరిుతమ్
ధరమవియుథరధ బూణూష్టే కమోఽవమ బయతయష బ (11)
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ఄయథ ం: ఒ బయత ళవయౖ
ర ా స ! ఫఱళంతేఱఱో కసభరసఖ యశతభయన ఫఱాతుా
ధేన. అఱాగే అతుా తృసరణుఱఱోన఼ ధయమ ఫదధ భయన కోరిఔన఼ ధేధే.
లయఖాయనభు: ఆ కసఱ ఙెైతధనయతుా ణెఱుశకోళడం కోశం తభ
జఞఖఽతభయన ఙెైతధనయతుా ఆ కసఱ ఙెైతనయంఱో కేంథగర ఔఽతం ఙేవహ ఈ
ురసతన యోఖ ఔరభంఱో ఆకరి దఴన అబయవహశి నా యోఖుఱఱో ళునా
యోఖ ఫఱం ఔడన ఆ శభమమే. అఱాగే ఆతమ జఞానం లైు నేరరేనహంఙేథి
ఔడన ఆ కసఱ ఙెైతనయమే.
యే ఙుైవ వెతవక భాల రజవెవెతభవెశ్ై యే
భతత ఏలేత ణయన్తవథిధ న తవహం ణూష్టే ణూ భయ (12)
ఄయథ ం: ఇంకస ఈ యసతిి ాఔ, రసజశ, తమ్ర భరలసఱు ధన నంఙే ుటరరయ అతు
ణెఱుశకో. అయణే ధనఱో అయ గసతూ లసటటఱో ధేన గసతూ ఱేభు.
లయఖాయనభు: ఆతమ ఙెైతనయం ఔయౌగించి కసఱ శఴయౄతృసతుా ణెఱుశకోళడనతుకి
కసయణభయన యసతిఴఔ ఖుణం, అఱాగే భవహి వక ఇంథిమ
ర ాఱ శంఫందనతుకి
కసయణభయన యజో ఖుణం, అఱాగే భతుఴహతు యరిిగస ఇంథిమ
ర
భోఖఱఱోధే
ఫందింఙే ణేజో ఖుణం, కసఱం నండి ఉతపనాభయనలే. ఈ భూడె ఖుణనఱు
ఆ కసఱ శఽఴహరఱో కేళఱం ఔ అతయఱప అంఴం భాతరమే అందఔతు ఆ కసఱ
ఙెైతనయం యటటఱో ళుధనా ఱేనటేర అంటే యటటకి లఱుఱ ఉనాటేర.
తరభియుీణ భయైరభలైః ఏభిః సయవభుదం జగత్
మోశితం ధయభి జాధయత భామేబయః యభవయమ మ్ (13)
ఄయథ ం: ఈ భూడె ఖుణభుఱ శఴభరళభుఙే ఈ శభశి జఖత
ి
మ్రశతభళుణోంథి. అందకే ఈ భూడె ఖుణభుఱఔ అతీతంగస ళునా
ననా, తృసరణుఱు ణెఱుశకోఱేఔ తృో తేధనాయ.
లయఖాయనభు: శతి ా, యజశి భభుఱెైన ఈ తిరఖుణనఱ శఽఴహర ళఱల శభశి
తృసరణుఱు మ్రషం ఙెందతేధనాయ. అందళఱల అయ తభ భవహి వకంఱో ఔఱ
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అతృసయభయన ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙెమయడనతుకి ఈ ురసతన యోఖ
యదయన఼ ఆఴరయంచ ఱేఔతృో తేధనాయ. యోగసభరయశం ఙెమయఔ తృో ళడం ళఱల
ఆ శభశి భరలసఱఔు భరళభూ, శభశి ఙెైతధనయఱఔు ఙెైతనయభూ అయన ఆ
కసఱ ఙెైతధనయతుా ణెఱుశకోఱేఔతృో తేధనాయు.
థుైవీ శేయవ గుణ భయీ భభ భామా దఽయతయమా
భామేవ యే రదయంణూ భామా మేణయం తయంత ణూ (14)
ఄయథ ం: ఈ అఱౌకిఔ ఖుణనతమఔభయన ధన భామ అదిఖతంచడం
ఔఠినభయనథి. ఎళరైణే ననా తుయంతయం ఆఴరయయసిరయ లసరే ఈ భామన
థనటఖఱయు.
లయఖాయనభు: ఴరీయ ఫందనఱన తనహపంచకోలసయౌ అనా భషణనఴ కసంక్ష
ఱేనందళఱల యసభానయ భానళుఱకి యటటతు థనటట తభ యరసటణనఴతుా
అనబయంచడం యసధయం కసద. అయణే కసఱం యొఔక అతృసయ ఙెైతధనయతుా
ణెఱుశకోళడం కోశం కసఱం ఴయణు జొచిి ధఽఢ తుఴిమంణో యోఖ ఔయమ
ఙేశి నా లసయు శభశి ఫందనఱ ణెంచఔుతు లసరే శఴమంగస ఆ కసఱ
ఙెైతనయం అయతృో ణనయు.
న భాం దఽష్టుితధో భూఢయః రదయంణూ నరధభాః
భామమా హితజాాధయ అసఽయం భావభావృీణయః (15)
ఄయథ ం: భామ ళఱల జఞాన యశతేఱెైన లసయౄ, రసక్షశ రళఽతిి ఖఱలసరిఱో
తూచఱ, తృస ఔయమఱు ఙేములసయౄ, భూయుుఱ ధన ఴయణు తృ ందయు.
లయఖాయనభు: ఎళరి ఫుథెధ ణే ఴరీయ ఫందనఱోధే చిఔుకఔుతు ళుంటుంథర , లసరి
ఫుధ్ిధ ఇంథిమ
ర
భోగసఱఱోధే ఆశకిి ఔయౌగి ళుంటుంథి, లసయు తభన ఙెైతనయం
యచకోళడనతుకి రమతాం ఙెమయయు. అటుళంటట రితత ఫుధ్ిధ ఖఱలసయు,
తభ అతృసయ ఙెైతనయం ఖురించి కొథిాగసధైధన ణెఱుశకోఱేయు. లసరి ఙెైతనయం
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తుదరతృో త ఉనాంద ళఱల లసయు ఆ యనయతఔు ఔడన అతీతంగస ళునా
అతుా ఙెైతధనయఱఔు ఙెైతనయం అయన కసఱాతుా ణెఱుశకోఱేయు.
చతేరివధం బజంణూ భాం జధయః సఽకితధో ఽ యుున
అరయత జిజాాసఽయరథరీథ జాానీ చ బయతయష బ (16)
ణూవం జాానీ న్తతయముకత ఏకబకూతరివవృష్టయణూ
నరయో శి జాాన్తధోఽతయయథమ్ ఄహం సచ భభ నరమః (17)
ఄయథ ం: ఒ బయతళవవ
ర ా అయుుధన! అరసథయుథఱెై ఉతి భ ఔయమ ఙేవేలసయు, ఆయుిఱు,
జిజఞాశఱు భరిము జఞానఱు అతు ధనఱుఖు యకసఱ లసయు ధన ఉతృసశన
ఙేయి సయు.
లసరిఱో తుతయభూ ఎకసఖరమైన ఴరదధణో ధనణోధే ముఔుిడెై ళుండే జఞాతు ధనఔు
అతయంత నహరముడె. ఎందఔంటే ఆ జఞాతుకి ధేన అతయంత నహరముడన, అతన
ధనఔు నహరముడె.
లయఖాయనభు: తభ వఴమ యరసట ఙెైతనయం ఖురించి కించిత్ భాతరమైన
ణెఱుశఔునా ళయకిి థనతుతు జఞఖఽతం ఙెమయడనతుకి ఆయుిడళుణనడె. థగతుతు
ఎఱా జఞఖఽతం ఙెమాయఱా అనా జిజఞాశ ణోటట ఈ ురసతన యోఖ యసధన
ణెఱుశకోలసఱతు రమాశ ఙేయి సడె. ఆ రమతాంఱో అతన ఔ ఫరషమజా
భయౘ ుయువేతు నండి ఉథేఴం తృ ంథి యోగసభరయశం తృసరయంతేయసిడె. ఆ
యోగసభరయశ పయౌతంగస వఴమ ఙెైతధనయతుా మేఱకకయౌప, థనతుతు కసఱ
ఙెైతనయంఱోధే కేంథగర ఔఽతం ఙేశఔుతు జఞాతుగస భారిన యోగి ఆ కసఱ
ఴయణంఱోధే ఉంటరడె. ఇటుళంటట జఞానఱఱోన఼ తభ యోఖ ఔరభంఱో అతుా
దఴఱఱోన఼ శపఱత తృ ంథి ఆ కసఱ ఙెైతనయ తణనఴతుా ణెఱుశఔుతు అందఱో
తభ ఙెైతధనయతుా య్నం ఙేశఔునా లసరే గొప లసయు. అటుళంటట లసయు
తభఔు ణనమే నహరముఱెై తృో ణనయు.
ఈథయరః సయవ ఏలైణూ జాానీణయవణుైమవ మే భతమ్
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అవథతః సశి ముకతణయమ భామేలనఽతత భాం గతమ్ (18)
ఄయథ ం: ఈ అందయున఼ గొపలసరే, కసతూ జఞాతు అయనలసడె ధన శఴయౄమే
అతు ధన అతేతృసరమం ఎందఔంటే లసడె ధనణొ ఆతమ ముఔుిడెై ధన శరయఴతి భ
ఖతిఱో వహథయంగస ళుధనాడె ఔనఔ.
లయఖాయనభు: ఈ ురసతన యోగయథేఴం తృ ంథి , ధఽడ తుఴిమంణో
అభరయశం ఙేశి నా అందయు యోగసబయశఔుఱు ఉతి భ ుయువేఱే. అయణే
ఎళరైణే యోఖ ఔరభంఱో అతుా దఴఱ థనటట తభ జఞఖఽతభయన యరసట
ఙెైతధనయతుాఆ కసఱ ఙెైతనయంణో య్నం ఙేవహన లసయు థనతు తణనఴతుా
ణెఱుశఔుతు థనతుణో య్నం అయతృో ణనయు.
ఫహూధయం జనమధయభంణూ జాానలన్ భాం రదయణూ
లసఽథూవః సయవభుత స భవేణయమ సఽదఽయై బః (19)
ఄయథ ం: అధేఔ జనమఱ తయులసత జఞానళంతేడె అంణన లసశథేళభమమే అతు
ణెఱుశఔుతు నధేాఉతృసవహయి సడె. అటుళంటట భయౘతేమడె అతయంత అయుదగస
ఉంటరడె.
లయఖాయనభు: అధేఔ జనమఱఱో ఈ యోఖ యదయన ఔరభ ఫదధ ంగస
అబయవహశి నా యోగి ఈ రంచంఱో శభశి జీళుఱ షఽదమాఱఱోన఼
తుళవహశి నాథి ఆ యనయణన ఙెైతనయ రబుళు లసశథేళుడే అతు ణెఱుశఔుతు,
ఆ యనయత అంణన తుండి ళుంథి, థనతుతు ఉణేి జ యుశినా ఆ కసఱ
ఙెైతధనయతుా ఔడన తన యోగసభరయశ ఫఱం ణో ఔనగొంటరడె. అటుళంటట
భయౘతేమడె జఞానఱఱో ఔడన అయుదగస ఱతేయసిడె.
కమ్ైవ్త వ్త యహిత జాాధయః రదయంణూఽనయథూవణయః
తం తం న్తమభభావెథమ రకిణయయ న్తమణయః సవమాః (20)
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ఄయథ ం: అధేఔ యధభుఱెైన భోఖలసంఛఱు ఔయౌగి అయోభమం ఙెంథినలసయు
యయధ థేళతఱతు యజియసియు. ఈ యజఞతృసటళంఱో లసరి ఴరదధ ఔడన లసరి
శఴభరలసతుా అనశరింఙే ళుంటుంథి.
లయఖాయనభు: తభ ఫుధ్ిధ ఴరీయ ఫందనఱఱోధే చిఔుకఔుతు ఉనాందళఱల
యసభానయ ళయఔుిఱు ఆ అళయఔి యరసట ఙెైతనయం ఖురించి ఎటుళంటట భరళధన
ఔయౌగి ళుండయు, అందఙేత లసయు ఆ రితతభయన ఫుథిధణోధే ళుండి
తృో ణనయు.
యో యో మాం మాం తనఽం బకత ః శ్ీదధమారిైతే భుచోత
తసయ తవెయచలాం శ్ీథధ యం తమేవ విదదయభయహమ్ (21)
ఄయథ ం: యే యే బఔుిఱు యే థేళణన శఴయౄతృసఱన యజియసిరయ ఆ మా
బఔుిఱఔు లసరి మంథే ఴరదధన వహథయం ఙేయి సన.
లయఖాయనభు:థేళతఱ ఖురించి ఏథెైధన ఖరంతనఱు చథియ ఱేథన రఱోబ నటేర
ఔయమకసండఱు ఖురించి యతు, రితత ఫుధ్ిధ ఖఱ యసభానయ ళయఔుిఱు తభ
శఴభరలసతుా అనశరించి ఏ థేళతఱ మంద తభ ఴరదధన చ఼నహయి సరయ
అటుళంటట లసరి ఴరదధన కసఱం ఆ థేళతఱ మంథే ధఽడ యుశింథి. ఆ
థేళతఱ ళఱల తభ కోరిఔఱు తీరసయౌ అనా ఉథేాఴయంణో లసరి బకిి శభమంణో
ఫరటృ ఇంకస ధఽడ డెతేంథి.
స తమా శ్ీదధమా ముకతః తవెయరధనభూహణూ
లబణూచ తతః కభాన్ భయైవ విశిణయన్ శి ణయన్ (22)
ఄయథ ం : అటుళంటట బఔుిడె ఆ ఴరదధణో ఆ థేళతతు ఆరసదియి సడె. అందఙేత
అతన ధన అనఖరషం ళఱల ధే ఆ థేళత థనఴరస అతన ఆయశినా లసంఛఱన
తృ ందతేధనాడె.
లయఖాయనభు: యసభానయ ళయకిి తన భవహి వకు అతృసయ యరసట ఙెైతధనయతుా
జఞఖఽతం ఙెమయఔుండన, ఈ యధంగస ఆ కసఱ ఫరషమ యొఔక అతయఱప అంఴం
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అయన థేళతఱతు ఆరసదియి సడె. అతన ఏ కోరిఔఱాయంచి ఈ థేళతఱతు
ఆరసదియి సడర , థనతు ళఱల ఆ కోరిఔ తీయుతేంథి ఎందఔంటే అతన ఙేవే ఔయమ
అంణన కోరిఔఱ కోశమే ఔనఔ. అతతు భోగసతేఱావ యయి ళడనతుకి కసయణం
అతన ఙేవే ఔయమ భరిము కసఱమే కసయణనఱతు ఆ రితత ఫుధ్ిధ ఖఱ ళయకిికి
అయథం కసద.
ఄంతవతే
త పలం ణూవం తదభవతయలమేధవెమ్
థూలన్ థూవమజో మాంత భదభకత మాంత భాభన (23)
ఄయథ ం:
అయణే ఆ అఱప ఫుదధఱు తృ ంథే పయౌణనఱు ఔడన అతుతయభయనలే.
థేళతఱన యజింఙే లసయు ఆ థేళతఱధే ఙేయుణనయు, ననా యజింఙే లసయు
ననా తృ ందణనయు.
లయఖాయనభు: యసభానయ ళయఔుిఱు తభ ఴరీయ రిధఱఱోధే తుళవహయి సయు,
లసయు ఇంథిమ
ర ాఱే థెైళ శఴయౄతృసఱు అనఔుతు, ఇంథిమ
ర
భోగసఱ
ఫందనఱఱోధే ళుంటరయు. తభభవహి వకు అనంత యసభరసథాఱన జఞఖఽతం
ఙేమడనతుకి యోగసభరయశం ఙేశి నా యోఖుఱు ఆ కసఱ ఙెైతధనయతుా
ణెఱుశఔుతు అందఱోధే య్నభయతృో ణనయు.
అఱాగే ఆ అళయఔి కసఱం యొఔక అతయఱప అంఴభయన థేళతఱన యజింఙే
లసయు, తభ అంతిభ శభమంఱో ఆ థేళతఱా చింతన ఙేశి ఼ధే
భయణననంతయం ఆ థేళతఱ ఱోకసఱకే ఙేయుణనయు. తిరిగి ఈ ఱోఔంఱో
జనమధతే
ి ణనయు.
ఄవయకత ం వయకూత భాననం భనయంణూ భాభఫుదధ మః
యం భావభజానంణర భాభవయమభనఽతత భమ్(24)
ఄయథ ం: ఫుథిధశీనఱు ధన శరయఴతి భ, ళసఴఴత యభ భరలసతుా ఖరశంచఱేఔ,
అళయఔి భయన ననా ఔడన ఔ ళయకిిగస ఖురిిశి ధనాయు.
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లయఖాయనభు: తభ ఫుధ్ిధతు ఴరీయం ఇంథిమ
ర ాఱ ళయకే రితతం ఙేశఔునా
ఫుథిధశీనఱు ఈ ఴరీరసతుా శఽఴహరశి నా ఆ అళయఔి భరళం ఖురించి
ఊశంచనయధన ఊశంచఱేయు. తభ ఙెైతధనయతుా తభ ఴరీయం ళయకే
రితతం ఙేశఔునా లసయు ఴరీరసధేా రదననంగస భరయయసియు. లసయు ఆ
ఙెైతనయళంతభయన యనయత అంణన తుండి ళునా ఆ కసఱ ఙెైతనయం ఖురించి
కించిత్ భాతరభయధన తభ జీయత కసఱంఱో ణెఱుశకోఱేయు.
ధయహం రకశ్ః సయవసయ యోగభామా సభావితః
భూఢర ఽమమ్ ధయభిజాధయత లోకో భాభజభవయమమ్(25)
ఄయథ ం: ధేన యోఖ భామఙే ఔపఫడి ఉనాందళఱల ధేన అందరికీ
గయచరించన. అందళఱల ఈ భూఢెఱు ననా జనమయశతేతుగస,
ళసఴఴతేతుగస ణెఱుశకోఱేయు.
లయఖాయనభు: తభ తుథనరణ భయన ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙెమయడనతుకి
యోగసభరయశం ఙెమయతు లసయు ఈ ఴరీయ ఫందనఱఱోధే ళుండి తృో ణనయు
అందళఱల లసయు ఆ జనమయశత, ళసఴఴత, అళయఔి , శభశి ణేజఞఱఔు
ణేజభయన ఆ కసఱ ఙెైతనయం యొఔక యరసట శఴయౄతృసతుా ణెఱుశకోఱేయు.
లేథయహం సభతణయన్త వయత భాధయన్త ఙయయుున
బవివయణి చ బూణయన్త భాం తే లేద న కశ్ైన (26)
ఄయథ ం: ఒ అయుుధన, ధేన ఖతించితృో యన, రశి తం ళునా, ఇఔ బయవయతే
ి ఱో
ుటర ఫో తేనా అతుా జీళుఱతు ఎయుఖుదన. అయణే ధేన ఎళరికీ
ణెయౌమన.
లయఖాయనభు: ళయి భాన కసఱం ఔుపడె బూతకసఱాతుకి బయవయతే
ి , అఱాగే
ళయి భాన కసఱం బయవయతే
ి కి బూతకసఱంగస భాయుతేంథి. కసఱం వహథయంగస
ళునా అథి ఔదఱుతేనాటు అతునహశి ంథి అతు యోగసభరయశం థనఴరస
తభన ణనభు ఙెైతనయం ఙేశఔునా లసరికే ణెఱుశింథి. భన ఙెైతధనయతుా
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కసఱం యొఔక ఏ యసథనంఱో కేంథగఔ
ర రియి సమ్ర, ఆ యసథధనధేా ఙెైతనయం ఖరశశింథి.
ఙెైతనయం ఆ యసథనం నండి లేరే యసథధనతుకి భారినుపడె భనకి కసఱం
ఔదఱుతేనాటు అతునహశి ంథి. ఇథి ణెఱుశఔునా యోగి బూత, ళయి భాన,
బయవయతే
ి ఱు అతూాఔయౌవే ఆ కసఱంఱో ళుధనామతు ణెఱుశఔుంటరడె.
ఆఙయో థూవష్ట సభుణూథన దవందవ మోశేన భాయత
సయవ బూణయన్త సమోమహం సరేీ మాంత యంత(27)
ఄయథ ం: ఒ బయణన ఒ యంతతృస జఖతే
ి ఱో శభశి తృసరణుఱ ఇఙనఛ థేఴవభుఱ
ళఱల , శక దుఃకాఱ ళఱల ఉతపనాభయన దఴందఴ మ్రషంఱో డి
తృో తేధనాయ.
లయఖాయనభు: తభ ఙెైతనయం ఈ ఴరీయం ళయకే రితతభయ ళుందతు
భరయంఙే ళయకిికి తన ఱోఱ థనగి ళునా అతృసయభయన యసభయథాం
ణెయౌమఔతృో ళడం ళఱల దుఃకం ఙెందత ఉంటరడె. అతన ఇంథిమ
ర ాఱ
శంతేఴహరతు భాతరమే ఆయశ఼
ి ళుంటరడె. అతతు కోరిఔ తీరినుపడె గసతూ, ఱేథన
అథి తీయడంఱో ఆటంఔం ఔయౌగిధన గసతూ తనఔు శక దకాఱు ఔయౌగసయ అనా
ఊషఱ రిదిఱో జీయశ఼
ి ఉంటరడె.
యేవం తవంతగతం పం జధయధయం ుణయకయమణయమ్
ణూ దవందవ మోహ న్తయుమకత బజంణూ భాం దిఢవరణయః(28)
ఄయథ ం: అయణే ఎళరి తృసభయణే తభ ుణయ ఔయమ ళఱల తృో తేంథర ,
అటుళంటట లసడె దఴందఴ మ్రషం నండి యభుకిి తృ ంథి నధేా ఉతృసవహశి ఼
ఉంటరడె.
లయఖాయనభు: ఴరీయ ఫందనఱు థనటట ఎళరైణే తభ భవహి వకు శంయయు
యరసటణనఴతుా ఙెైతనయం ఙెమయడనతుకి ుణయఔయమ ఙేయి సరయ లసయు శక దకాఱ
ళఱల ఉతపనా భయన దఴందఴ మ్రషం నండి యభుకిి తృ ంథి భఽతేయళున
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ణెఱుశఔుతు యనయణన ఙెైతనయంఱో తుండి ళునా కసఱ ఙెైతనయంఱో య్నభయ
తృో ణనడె.
జరభయణ మోక్షవమ భాభావృీతయ మతంత యే
ణూ ఫరహమ తథివదఽః కితసనమ్ ఄదయయతమం కయమ ఙయఖిలమ్(29)
ఄయథ ం: జరస భయణభుఱ నండి యభుకిి తృ ంథనఱతు ధన ఴయణు జొచిి
మతాం ఙేవే లసయు ఆ యఫరషమన, శంయయు అదనయతమభున఼, శంయయు
ఔయమన఼ ణెఱుశఔుంటరయు.
లయఖాయనభు: ఈ జనమ అధే భయౘ ఫంధం నండి యభుకిి తృ ందడనతుకి ఏ
భయౘుయువేఱెైణే ఈ ురసతన యోగసభారసగతుా ఎంచఔుతు యోగసభరయశం
ఙేవహ తభ యరసట ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙెమయడంఱో శపయ్ఔఽతేఱళుణనరయ,
అుపడె లసరికి తభ భవహి వకు ఙెైతధనయతుకి ఆదనయభయన ఴరీయం యొఔక
గొపతనం అయథభళుతేంథి. అటుళంటట భాయౘ ళయఔుిఱు ఈ ురసతన యోఖ
యసధధన ఔరభంఱో అతుా దఴఱ ఔక జనమఱోధే యరిి ఙేవహ ఆ యనయణన
ఙెైతనయంఱో లసయనహి ఙెంథిన కసఱ ఙెైతధనయతుా ణెఱుశకోలసయౌ అనా ఉథేాఴయంణో
తభ ఴరీరసతుా యక్షించకోళడనతుకి రమతిాయసియు. లసయు తభ
యోగసభరయశంఱో అంతిభ రిణనభం ఱతేంఙేళయఔ ఈ ఴరీరసతుా ళఽథనధయం
భరిము భయణనఱ నండి యక్షింఙే రమతాంఱో ఆ కసఱం యొఔక ఴయణు
జొచిి కసమఔఱపం భరిము ఆముళు నంఙే యయసమధనఱ యసమం
తీశఔుంటరయు. తభ యసధన యరిి అయేయళయఔ జరస భయణనఱనంచి యక్షా
తృ ంథనఱతు ఈ యధంగస కసఱాతుా ఆఴరయంచిన భయౘన భరళుఱు ఆ కసఱ
ఙెైతనయ అక్షయ ఫరషమన అతతు థనఴరస శఽఴహరంచఫడిన తభ భవహి వకు
యరసటణనఴతూా థనతుా ఙెైతనయం ఙేవే యోఖఔయమన఼ ణెఱుశఔుంటరయు.
వెదిబూణయథిథుైవం భాం వెది మజా ం చ యే విదఽః
రమాణ కలేఽన చ భాం ణూ విదఽయుయకత ఙూతసః (30)
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ఄయథ ం: అదిబూత, అదిథేళత, అదిమజా శశతంగస ననా ణెఱుశఔునా
యోఖ వహథధ ి తృ ంథిన ుయువేఱు భయణ కసఱంఱోన఼ నధేా తఱుచఔుంటరయు.
లయఖాయనభు: ఇటుళంటట భయౘ యోఖుఱు తభ ఴరీయ భాధయభం థనఴరస
భవహి వక యరసటణనఴతుా ఙెైతనయ యచి, ఆ యరసట ఙెైతధనయతుా ళయఔి యుశినా
ఆ అళయఔి ఙెైతనయం- ఆ యనయణన ఙెైతనయంఱో తుండి ళునాకసఱ ఙెైతధనయతుా
తతఴ శశతంగస ణెఱుశఔుంటరయు. భఽతేయళు థనఴరస కసఱ ఙెైతధనయతుా
ఔనగొనా యోఖుఱు ఴరీరసతుా తయజించి లసయు శఴమంగస ఆ కసఱ ఙెైతనయం
అయతృో ణనయు.
ఒం తతసథిత వౄీభదభగవథగీ ణయసాన్తష్టతేస
ఫరహమవిథయయమాం యోగళవయత ర వౄీ కివణయుున సంలథూ
జాాన విజాాన యోగయధయభ సత మో ఽ దయయమః
ఫరహమవిథయయ భరిము యోగ ళసత రభు ఄయన వౄీ భదభగవథగీ ణయ ఈన్తష్టతే
త
ఄందయౌ వౄీకివణయుున సంలదభులో జాాన విజాాన యోగభు ఄనన ఏడవ
ఄదయయమభు సభాత భు.
ఒం తత్ సత్
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ఒం నమో బగవణూ లసఽథూలమ
ఄథః ఄష్ట్మోఽదయయమః - ఄక్షయ ఫరహమ యోగః
ఎన్తభుదవ ఄదయయమభు- ఄక్షయ ఫరహమ యోగభు
ఄయుున ఈలచ
కూం తద్ేహమ కూభదయయతమం కూం కయమ ుయువో తత భ
ఄదిథుైవం చ కూం పో ర కత మ్ ఄదిథుైవం కూభుచయణూ (1)
ఄయథ ం: అయుునడె యౌకన - ుయుయౖో తి భా ఫరషమ అనగస ఏతటట ? ఆదనయతమ
అంటే ఏతటట? ఔయమ అంటే ఏతటట? అదిబూతభతు థేతుతు అంటరయు?
అదిథెైళభతు థేతుతు అంటరయు?
ఄది మజా ః కథం కోఽతర థూశేఽవమన్ భధఽసాదన
రమాణ కలేచ కథం జేాయోఽవ న్తమణయతమభిః(2)
ఄయథ ం: ఒ భధశ఼దధన! ఇఔకడ అదిమజా ం అంటే ఎళయు? అథి ఈ ఴరీయంఱో
ఎఱా ళుంటుంథి? అంణేకసఔ భనశషన తుఖరషం ఙేవహనలసయు భయణ
కసఱంఱో తభమయౌా ఏ యధంగస ణెఱుశఔుంటరయు?
వౄీ బగలన్ ఈలచ
ఄక్షయం యభం సవభాలోఽదయయతమభుచయణూ
బూతభాలోదభవకరయ విసయీ ః కయమసంజిా తః (3)
ఄయథ ం: యౕర బఖలసనడె ఇటల ధనాడె- యభభూ, అక్షయభూ అయనథే ఫరషమ.
శఴభరళమే ఆదనయతమభు అతు ఙెప ఫడెతేనాథి. బూతభరళభుఱన
శఽఴహరంఙే కసరసయఱన ణనయఖం ఙెమయడమే ఔయమ అతు ఙెపఫడింథి.
లయఖాయనభు: ఎుపడ఼ ళయయధం కసతు, ధనఴనం ఱేతు ఆ అళయఔి కసఱమే యభ
అక్షయ ఫరషమగస ఙెపఫడింథి. థనతు యొఔక అతేయతి భ శఽఴహర అయన
ఙెైతనయళంతభయన భానళ భవహి వకమే శఴభరళంగస ఙెపఫడింథి. రితత
ఫుథిధఖఱ భనవేఱు ఇంథిమ
ర ాఱన తఽనహి యఙే కసరసయఱు ఙేయి సయు. అటటర
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కసరసయఱు లసరితు తభ ఴరీయంఱోధే ఫందించి లేయి సయ. ఈ కసరసయఱన ణనయఖం
ఙేవహ భవహి వకు యరసట ఙెైతధనయతుా ఙెైతనయళంతం ఙేవే ఈ ురసతన
యోగసభరయశం - థేతుధైణే యోఖుఱు కిమ
ర యోఖం అతు నహఱుయసిరయ- అథే ఔయమ
అతు నహఱుళఫడింథి.
ఄదిబూతం క్షరయ భావః ుయుష్టళైదిథుైవతమ్
ఄది మజోా ఽ హమేలతర థూశే థూహబిణయం వయ(4)
ఄయథ ం: క్షయభరళం ఔఱథే అదిబూతం. ుయువేడే అదిథెైళం భరిము ఒ
థేషదనయుఱఱో ళవవ
ర ా భయనలసడన! ఈ థేషంఱో ధేధే అదిమజా భున.
లయఖాయనభు: భవహి వకు యరసట ఙెైతధనయతుకి ఇథి ఆదనయభయధన, ఈ
ఴరీయం ధనఴనం అయేయథగన఼, అవహథయభయనథగన, అందఙేత థగతుధే
అదిబూతం అతు అంటరయు. ఴరీయంఱోతు శభశి ఇంథిమ
ర ాఱ థనఴరస తఽనహి
ఙెందతేనాథి ఆ యరసట భవహి వకం. థనతుఱోతు ఔ చినా అంఴభయన
"భనశష" - ుయువేఱఱో ఇందరడిఱాఖ- ఴరీయంఱోతు ఇంథిమ
ర ాఱఔు రసజు,
అందఔతు థగతుకి అదిథెైళభతు నేయు. ఈ ఴరీరసతుా, భనశషతూ, ఫుథిాతూ
భరిము శభశి ఙెైతధనయతూా శఽఴహరశి నాలసడె ఆ కసఱ యభాతమ. అతధే
అందరి షఽదమాఱఱోన఼ తుళవహశి నా లసశథేళుడె. ఈ ఴరీయంఱో ళునా
అతతుకే అదిమజా ం అతు నేయు.
ఄంతకలేచ భామేవ సమయన్ భుకతా కలేవయమ్
మః రమాత స భథయభవం మాత ధయసత యతర సంశ్మః (5)
ఄయథ ం: అంతయ కసఱభంద నధేా శమరిశి ఼ థేషం యడిచినటేరలసయు ధన
భరలసధేా తృ ందచధనాయు. ఇందఱో ఏ భాతరభూ శంఴమం ఱేద.
లయఖాయనభు: ఇుపడె యసభానయ ళయకిి యొఔక భరిము వహథతరజా
భయౘుయువేతు యొఔక భయణంఱో ణేడన యళరించఫడెణోంథి. భయణింఙే
శభమంఱో భానళ భవహి వకం థేతు ఖురించి శమరిశి ఼ ఴరీరసతుా ళథియౌ
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నడెతేంథర అథి ఆ భరళంణోధే భయణించిన తయులసత య్నభళుతేంథి - ఆ
శమయణ ఏథెైధన రితతభయన యవమం ఖురించి అయధన కసళచి ఱేథన
ఆ యరసట శఴయౄం ఖురించి అయధన కసళచి.
యసభానయ ళయకిి తన జీయణనంతం ఴరీయమే రదననభతు భరయయసిడె, అందఔధే
అంతయకసఱంఱో ఔడన అతనకి ఴరీయం తొథే రఫఱమైన ఆశకిి ఔయౌగి ఉంటరడె,
అందఙేత తఴయఱోధే అతన ునయునమ తృ ందణనడె. అయణే తభ
భవహి వకు యరసట ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేశఔుతు, ఆ యనయత అంణన తుండి
ళునా కసఱ ఙెైతధనయతుా తతఴ శశతంగస ణెఱుశఔుతు, ఴరీరసతుా యడిచినటేర
గొప ళయకిి ఆ యభ ఙెైతనయంణో య్నభళుణనడె.
మం మం లన సమయన్ భావం తయజతయంణూ కలేవయం
తం తమేలైత కౌంణూమ సథయ తథయభవభావితః (6)
ఄయథ ం: కౌంణేమా, భతుఴహ ఎఱల ుపడ఼ ఏ భరళం ళఱల రభరయతేడెై ఉంటరడర ,
అళళసన దఴ మంద ఏ ఏ భరలసఱు శమరిశి ఼ భతుఴహ ఴరీయం యడెయసిడర ,
అతన భయణనంతయం అలే భరలసఱతు తృ ందణనడె.
లయఖాయనభు: భనవేఱు ఏ భరలసతుా తఱుశ఼
ి భఽతి ఙెందణనరయ, లసయు
భయణం తయులసత అథే భరలసతుా తృ ందణనయు. లసయు ఏ భరళంణో తభ
శంయయు జీయణనతుా యరిి ఙేశఔుధనారయ, భయణిశి నా శభమంఱో లసరికి
అథే భరళం రఫఱంగస ళుంటుంథి. తభ రితతి ఫుధ్ిధణో ఔలేల లసయు
ఇంథిమ
ర ాఱ తఽనహి కై తభ జీయతం తోణనితుా యతుయోగివేి , భఽతేయళు థనఴరస
ఴరీయ ఫందనఱన థనటటధన, లసరి భనశషంణన ఴరీయం ళయకే వతతభయ
ఉనాందళఱల లసయు తిరిగి ఴరీయంఱో ఫందింఫడణనయు.
తవెమతసరేవష్టే కలేష్టే భాభనఽసమయ ముదధ యచ
భమయరిత భధో ఫుధ్ిధః భామేలైష్టయసయ సంశ్మః (7)
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ఄయథ ం: అందఔధే నళుఴ ఎఱల లేలఱా నధేా శమరిశి ఼ ళుండె. ముదధ ం ఔడన
ఙెయయ. తూ భధో ఫుదధఱన ధనకే అరిపవేి నళుఴ తుశషంథేషంగస నధేా
తృ ందఖఱళు.
లయఖాయనభు: యోఖ ఔయమ ఙేశి ఼ యే భయౘ ళయఔుిఱెైణే తభ యరసట
ఙెైతధనయతుా ఙెైతనయళంతం ఙేవహనందళఱల భఽతేయళున ణెఱుశఔుంటరరయ,
లసయు ఆ అతేయతి భ కసఱ ఙెైతధనయతుా తతఴ శశతంగస ణెఱుశకోళడం
తోదఱు నడణనయు. అుపడె లసరికి ఈ శంయయు శఽఴహర అంణన లసడి నండి
ుటటరనథే అతు ణెఱుశఔుతు, ఆ అక్షయ కసఱ ఫరషమధే తుతయం శమరిశి ఼
ళుంటరయు. లసయు తభ ఴరీయ మాతర రి శభాి భయనుపడె ఆ కసఱ
ఙెైతనయ భయౘుయువేడె, శభశి ణేజఞఱఔ ణేజభయన ఆ రచండ
ణేజోభమ కసఱంఱో యయ్నభళుణనయు.
ఄభాయసయోగముకేతన ఙూతవె ధయనయగభుధయ
యభం ుయుష్టం థివయం మాత పరథనఽ చింతమన్ (8)
ఄయథ ం : తృసరసథ, యోగసభరయశంఱో య్నభయ, భనశషన ఇతయ యవమభుఱ
లైు ఙెదయతుళఴఔ, తుయంతయం దనయనం ఙేశి నా లసతుకి ఆ యభ ుయువేడి
తృసరనహి ఱతేశింథి.
లయఖాయనభు: రఫఱ యోగసభరయశం ఙేశి ఼ ఆ ఙెైతనయళంతభయన
యనయతన ణెఱుశఔుతు, థనతు తుండన తుండి ళునా కసఱ ఙెైతధనయతుా
ణెఱుశకోళటరతుకి యసధన ఙేశి నా భయౘ ుయువేఱు యోఖ ఫఱం
తృ ందణనయు. లసయు ఆ కసఱ ఙెైతనయం యొఔక జోయతియమమ యౄతృసతుా
రతయక్షంగస దరివంచి శయఴజుా ఱు అళుణనయు.
కవిం ురణయభనఽళవణయయమ్ ఄణోయణమాంసభనఽసమరేదయః
సయవసయ దయణయయభచింతయయౄం అథితయవయణ ం తభసః యవెతత్ (9)
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ఄయథ ం: లసయు ఆ శయఴజుా తు, శధనతనతు, అందరితూ ళసవహంచలసతుతు,
శ఼క్షమభు ఔంటే శ఼క్షమభయన లసతుతు, అతుాటటతూ ధరిశి నా లసతుతు, ఆ
శ఼యుయతు ళంటట ళయుం ఔఱ లసతుతు, అంధకసయం తృసయ థరర ఱె లసతుతు శమరియి సయు.
లయఖాయనభు: ఆ రచండ ణేజం, ఆ శభశి జోయతేఱఔ జోయతి అయనటు
ళంటట లసడితు, శ఼యుయడిణో శభానభయన ళయుం ఔఱలసడితు , ఎళరి నండి
అయణే ఈ శభశి శఽఴర ుడెణోంథర , ఎళరైణే శ఼క్షమం ఔంటే శ఼క్షభయధన
శభశి థనరసథఱతూ ధరిశి ధనాడర , ఎళరి ఖురింఙెైణే రతయక్షంగస అనబళం
తృ ంథిణే గసతూ లసడంటే ఏతటో ఊశంచడం ఔవర మ్ర , అటుళంటట కసఱ
ుయువేడితు యోఖుఱు రతయక్షంగస దరివయసియు.
రమాణ కలే భనవె చలేన బకతయ ముకోత యోగ ఫలేన ఙుైవ
బురలోయమదూయ పరణభాలేశ్య సభయక్ స తం యం ుయుష్టభునైత థివయమ్ (10)
ఄయథ ం: అటుళంటట యభ బఔుిడె, తన భయణ శభమంఱో బురఔుటట భధయ
భనశషన వహథయంగస ళుంచి, తృసరణనతుా అఔకడ తుఱఔడగస తుయౌనహ ఆ థిళయ
యభ ుయువేడితు ఙేయుణనయు.
లయఖాయనభు: ఆ యభ ణేజశఴయౄభయన కసఱం యొఔక అనబళం
తృ ంథిన యోగికి భయణ శభమం ఆశనాభయనుపడె, అతన ఆ
రచండ ణేజఞధేాదనయతుశ఼
ి , కసఱం యొఔక ఴయణం జొచిి, తన తృసరణనతుా
యోఖ ఫఱం థనఴరస శవేభాా భాయగ ంఱో తఱ ళయఔ ఱేనహ థనతుతు బూ
ర
భధయంఱో తుయౌనహ ఴరీరసతుా యడిచినటటర ఆ భయౘ ణేజంఱో య్నభళుణనడె.
యుదర-ఖరంతి భేదన యసధనం రఫఱంగస ఙెవహనుపడె ఇటుళంటట యోఖ ఫఱం
ఱతేశింథి. ఈ యసధన థనఴరస యసక్షాత
ి ఆ శభశి ఆదనరసఱఔ
ఆదనయభయన ఆ రచండ ణేజోభమ కసఱాతుా రతయక్షంగస దరివంచ
ఖఱుఖుణనయు. యోఖుఱు ఈ యళవవ కిమ
ర న ఒంకసయ కిమ
ర
అతు నహఱుయసియు.
భఽతేయ శభమంఱో కే ళసఴఴఱో 20736 (ఇయలై లేఱ ఏడె ళందఱ
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భునైఫ ఆయు) యసయుల ఈ ఒం కసయ కిమ
ర
ఙేవేి అుపడె ఫరషమ యందరం చిటటల
యోగి ఆ యరసట ఙెైతనయంణో ఏఔభళుణనడె.
మదక్షయం లేదవిథర విదంత
విశ్ంత మదయతయో వీతరగః
మథిచోంణర ఫరహమచయయం చయంత
తణూత దం సంగీశేణ రవక్షే (11)
ఄయథ ం: జఞానఱు థేతుధైణే అక్షయభయనథి అతు అధనారయ, రసఖ భరలసఱతు
యడచిన శధనయశఱు థేతుఱో రలేయశిధనారయ, థేతుతు కోరి ఫరషమచయయం
ఆచరియి సరయ ఆ ఖభయ యసథనం ఖురించి తూఔు ధేన శంక్షిింగస ఙెఫుణనన.
లయఖాయనభు: వహథతరజా భయౘుయువేఱు ఆ యరసట కసఱ తణనఴతుా
అక్షయభతు అధనాయు, థనతు భయౘ ణేజశషతు రతయక్షంగస దరివంచి లసయు
థనతుఱోకే రలేయశిధనాయు. ఇథి జయగసఱంటే లసయు ఈ ురసతన యోఖ
ఔరభంఱో అంతిభ దఴ యసధన ఙెమాయయౌ. ఆ దఴ ఙేయడనతుకి యోఖుఱు ఫరషమఖరంతి భేదనం భరిము షఽదమ-ఖరంతి భేద యసధన రఫఱంగస ఙేయి సయు. ఆ
యషశయ భమ యోఖ యసధన ఖురించి యౕర ఔఽవు బఖలసనడె ఙెఫుతేధనాడె.
సయవథయవరణి సంమభయ భధో హిథి న్తయుధయ చ
భూరదనయ దయమాతమనః పరణమ్ అవథణర యోగదయయణమ్(12)
ఒభుణూయకక్షయం ఫరహమ లయహరన్ భాభనఽ సమయన్
మః రమాత తయజన్ థూహం స మాత యభాం గతమ్(13)
ఄయథ ం: శభశి థనఴరసఱన఼ తుఖరశంచి, భనశషన షఽదమభు నంథే
వహథయభుగస తుయౌనహ, తభ తృసరణభున యయశష నంద వహథతయచి
ఏకసక్షయ ఫరషమ అయన ఒం కసయభున ఉచిరిశి ఼ , ఇంకస ననా శమరిశి ఼
ఎళరైణే థేయౘతుా యడచి నడణనరయ లసయు యభ ఖతితు తృ ందణనయు.
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లయఖాయనభు: ఴరీయంఱో నళ థనఴరసఱన఼ యోతు భుదరణో తుఖరశంచి,
షఽదమ-ఖరంతి భేదనం తయులసత షఽదమ శపందనన ఆగియౌగే ఴకిి ళఱల
ఎళరి షఽదమమైణే శవేభా అయతృో తేంథర , అటుళంటట యోగి తన
భనశషణో శవేభాఱో రలేయంచి తృసరణనతుా బూ
ర భాధయభంఱో యసథనహతం
ఙేవహ కసఱం యొఔక రచండ యౄతృసతుా దయవనం ఙేశఔుంటృ థనతుఱోధే
వహథయడి 20736 (ఇయలై లేఱ ఏడె ళందఱ భునైఫ ఆయు) యసయుల ఒం కసయం
కే తు:ళసఴశఱో ఙేశి ఼ ఈ థేయౘతుా ణనయఖం ఙేమ ఖఱుఖుణనరయ లసయు ఆ కసఱ
రచండ ణేజశషఱో ఏఔభయ యభ ఖతితు తృ ందణనయు.
ఄననయ ఙూణయః సతతం యో భాం సమయత న్తతయశ్ః
తవెయహం సఽలబః పయథ న్తతయముకత సయ యోగినః (14)
ఄయథ ం: ఒ తృసరసథ! అననయ చితి ంణో ఎళరైణే తుయంతయం ననా శమరిశి ఼ ఉంటరరయ
అటుళంటట తుతయభూ యోఖ ముఔుిడెై ళునా లసతుకి ధేన శఱబంగస
ఱతేయసిన.
లయఖాయనభు: తభ జీయణనంతం రఫఱ యోఖ యసధన ఙేశి ఼ ఉనా
యోఖుఱఔు ఈ అంతిభ యోఖ ఔరభ దఴ యసధన థనఴరస కసఱం యొఔక
యరసట ణేజశషన రతయక్షంగస దరివంచడం శఱబతయం అళుతేంథి.
భాభునయతయ ునయు నమ దఽఃఖాలమభళశ్వతమ్
ధయునవంత భవేతమనః సంవథధ ంి యభాం గణయః (15)
ఄయథ ం: యభ వహథధ తు
ి తృ ంథిన భయౘతేమఱు, నధేా తృసరనహి ంచఔుతు,
అళసఴఴతభూ, దుఃకాతుకి తుఱమభూ అయన ునయునమన తృ ందయు.
లయఖాయనభు: యోఖ రిణనభంఱో వహథయడిన కసఱ ఙెైతనయ భయౘుయువేఱు,
కసఱం యరసట ణేజశషఱో వహథయడి తిరిగి ఴరీయ ఫందనఱఱో చిఔుకకోయు.
అఫరహమబువధయలోైకః ునరవరితధోఽయుున
భాభునయతయ తే కౌంణూమ ునయు నమ న విదయణూ (16)
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ఄయథ ం: ఄయుుధయ ఫరహమలోక యయంతం సభసత లోకల ునరవితత భులు, కనీ
కౌంణూమా ననఽన ప ంథిన తయులత ునయు నమ వుండదఽ.
లయఖాయనభు: ఇ సిఴ్లో వునన సభసత జీవులక అ ఄక్షయ కల ఫరహమ
ఄయన కల ఙుైతధయయన్తన తతవ సశితంగ ణులుసఽకోనంత వయక, జనమ
భరిము ునయు నమ కలుగుతధే వుంటాయ. ఄథి ణులుసఽకునన తయులత
లరికూ ునయు నమ లేదఽ. లయు ఆంక ఎుడా శ్రీయ ఫందయలలో చికుుకోయు.
భయణ సభమంలో ఎవరచణూ యోగ వెధన ఙుమయన్త కయణంగ, అ కల తతత ాం
యొకు రచండ ణూజసఽసన్త ణులుసఽకోలేరయ ఄటటవంటి వెభానయ వయకుతల శితం
కోరి ఆకుడ భయణం తయులత లంటధే కయౌగే కొన్తన రివథ త
 ేల గురించి వయణ న
ఙూమఫడెణరంథి. ఆథి ణులుసఽకునన తయులత క లేళ్ వెభానయ వయకూత తన
భయణ సభమంలోనా థయన్త తయులణయ భీత ఙుందకుండయ వుంటే, ఄటటవంటి
వెభానయ వయకూత కడయ జనమ ఫంధనం నఽండు విభుకూత ప ందఽణయడె.
భయణం అసననభవుతేననుడె ళవస అగిపో వడంణర ఫాటృ
చచిైపో తేధయనభు ఄధే గబర కడయ కలుగుతేంథి , థయన్తణర పటృ మ్లైగ
ణూయౌపో తేనన భావం కడయ కలుగుతేంథి , థయన్తణర ఫాటృ గుండు
అగిపో యనందఽ వలై క విరీతభయన తల తరిగిపో తేనన ఄనఽబవం
కలుగుతేంథి. ఄంణూకక అ సభమంలో ఇలలు వంటి శ్ఫద ంగనీ, టక టక
భధే శ్ఫద ంగనీ, గంటలు మోిగిన శ్ఫద ంగనీ విన్తనసత ఽంథి. థయన్తణర
చన్తపో తేనన వయకూత యొకు ఙుైతనయం శ్రీరన్తన వథియౌలేసత ఽంథి. ఇ
తలతరిగిపో తేనటట్ లేథయ భతే
త గ వునన భావం అ వయకూత భానవక
వికవెన్తన ఄనఽసరించి భౌతక సభమానఽవెయం, కటి రండె క్షణయల నఽంచి
భూడె లేథయ ధయలుగు రయజుల వయకు వుంటటంథి.
వయకూత యొకు ఙుైతనయం ఄతన్త శ్రీరన్తన వదయౌలేసత ఽనన సభమంలో ఄతన్తకూ
కలం యొకు భవే ణూజసఽసణర క్షణికభయన ఄనఽబవం కలుగుతేంథి.
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ఄంతకు భుంథుుడా ఇ ణూజసఽసన్త దరిాంచనందఽవలై అ వయకూత థయన్తన్త
చాసా
త ధే బమభారంతేడవుణయడె. ఙయల కలం పటట చీకటి గుమాయయంలో
ఫందించి వునన భన్తఴకూ సాయయ ణూజసఽస కువెరిగ కన్తనవయత ఎలా
వుంటటంథర ఄలాగే ఇ క్షణికభయన ఄనఽబవం కడయ వుంటటంథి. క లేళ్
ఄతనఽ బమడకుండయ ఇ ణూజసఽసన్త చాసా
త ధే ఆథూ అ భవే ణూజససనీ, ఆథూ
ధయ శ్రీరనీన ఇ సకల సిఴ్నీ సిఴ్వెత ో ంథి ఄన్త సమరివ,యత ఄతన్తకూ థయన్తలోధే
య్నభయేయ ఄవకశ్ం వుంటటంథి.
క లేళ్ అ వెభానయ వయకూత ఇ రచండ ణూజసఽసన్త చాసా
త ధే బమడు
థయన్తనఽండు తనంచఽకోవడయన్తకూ రమతనవయత అ ణూజం ఄదిశ్యభయపో తేంథి.
థయన్తణర ఄతనఽ శ్రీరన్తన వథియౌ ఫమటకు వఙూైవెతడె. ఄుడె ఄతన్త
ఙుైతధయయన్తకూ శ్రీయం యొకు అదయయం లేక పో వడంణర ఄతన్తకూ క యకభయన
వూనయణయ భావం కలుగుతేంథి. ఄంత వయకు ఄతన్తకూ భయణం సంబవించింథి
ఄన్త ఄతన్తకూ ఄయథ ం కదఽ. ఄతనఽ తన నరమ జనఽలనఽ చాడగలుగుణయడె,
లరిణర భాటాైడడయన్తకూ రమతనవెతడె కనీ ఎవవయౄ ఄతన్త భాటలు
వినలేయు. అ సభమంలో ఄతనఽ తన ఇ రమణయనలలో విపలభవుణయడె.
ఄతన్త శ్రీరన్తకూ జయుగుతేనన ఄంతయ కూమ
ీ లనఽ చాసఽతనుడె, ఄతన్తకూ
ణయనఽ చన్తపో మానఽ ఄనన విష్టమం మ్లై మ్లైగ ఄయథ ం ఄవుతేంథి. ఄయణూ
అ క్షణంలో గనీ లేథయ థయన్తకధయన కొంచం భుందయగనీ ఄతన్తకూ భళ్ళు అ
యభ కల ణూజసఽస యొకు దయానం కలుగుతేంథి. ఇ వెరి అ ణూజం క
వుదధ భయన రకశ్ంలాగ, లయౌగిపో తేనన ఫంగయు యంగులో కన్తనసత ఽంథి
ఄథి ధభమథిగ ధగ ధగభన్త మ్రివపో తేనన అ విరట గయఱీకయంలో
కన్తనసత ఽంథి, థయన్త భధయలో భుదఽయు నీలం యంగు వుంటటంథి. ఆథూ అ
ఙుైతనయవంతభయన వూనయం. అ భవే జోయతన్త దరిాసఽతననుడె అ వయకూతకూ
థయన్త కేందరం నఽండు మోిగుతేనన ఄధయహద ధయదం విన్తనసత ఽంథి. అ ధయదం
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యొకు ధవన్త లేల కొలథగ మేఘాలు కువెరే ఈయుభుతేననటట్ వుంటటంథి.
ఇ ఄనఽబవం కలుగుతేననుడె క లేళ్ ఄతనఽ న్తయభమంగ ఈండగయౌగి,
ఆథూ ధయ సవయౄం, ఆథూ ధయ ఙుైతధయయన్తన సిఴ్సత ఽనన ణూజం ఄన్త న్తయభముడయ
ధిడ న్తశ్ైమంణర థయన్తన్త చాడగయౌగిణ,ూ ఇ భవేనఽభాలన్తన ఏ బమభూ
లేక ప ందగయౌగినటై యణూ, అ ణూజసఽస ణర ఏకభయ, జనమ ఫందయలనఽ
ణుంచఽకోగలుగుణయడె.
ఇ ఄనఽబలలు కయౌగే సభమంలో ఎవరచణూ బమడణయరయ, లయు లరి ఙుైతనయ
వికవెన్తన ఄనఽసరించి సవరీన్తకూ గనీ నయకన్తకూ గనీ లళ్ణయయు, లయు భళ్ళు
భళ్ళు జనమ ఫందయలలో చికుుకుంటాయు. యోగి తన శ్రీయంలో ఈననుడూ ఇ
వథతేలనీన ఄనఽబవివెతడె. ఄతనఽ ఄందఽకన్త భయణ సభమంలో
న్తయభమంగ వుండు అ భితేయవు థయవర అ సభసత ణూజాలకు ణూజభయన
కలంణర ఏకభవుణయడె.
సహసరముగయయంతమ్ ఄహయయద్ేహమణోవిదఽః
రతరం ముగసహవెరంణయం ణూఽహో రతరవిథర జధయః (17)
ఄయథ ం: ఫరషమ యొఔక ఔ ఖఱు లయయ ముగసఱ ళయఔ ళుంటుందతూ,
అఱాగే అతతు ఔ రసతిర ఔడన లయయ ముగసఱ ళయఔ ళుంటుందతూ
ణెఱుశఔునాలసడే, రసతీర ఖలళన ఎరిగినలసడె.
లయఖాయనభు: ఈ శభశి శఽఴర ఏ థనయధం నంచి ుటటరంథర , ఏథెైణే ఈ శభశి
శఽఴహర యొఔక ఴరీయమ్ర, భనం ఫరషమ అతు నహయౌఙే ఆ యరసట ఙెైతనయ థనయధం
కసఱ రిభాణనఱన యౕర ఔఽవు బఖలసనడె భనఔు ఙెఫుతేధనాడె. ఆ
థనయధం యొఔక ఔక ఖఱు భన 432,00,00,000 (432 కోటల ) య య
ళరసశఱఔు శభానం. థనతు రసతిరకి ఔడన అంత శభమమే డెతేంథి. యే
యోఖుఱ ఙెైతనయమైణే తభ ఴరీయ రిధఱణో ఫరటృ ఈ బూత భరిము
య య భండఱం యొఔక రిది ఔడన థనట ఖయౌగి , యరసటభయతృో తేంథర

167

అుపడె అతన కసఱ ఙెైతనయడళడం తృసరయంతేయసిడె. అటుళంటట భయౘు
యువేడికే ఆ ఙెైతనయ థనయధం ళయఔి భళడం నంచీ యయ్నం అళడం ళయఔు టేర
కసఱం అయథం అళుతేంథి.
ఄవయకతదవయకతమః సరవః రభావంతయ హరగమే
రణయరయగమే రయ్మంణూ తణురల
ై వయకత సంజా కే (18)
ఄయథ ం: ఖఱు అళుతధే ఈ శభశి చరసచరసఱ ఆ అళయఔి ం నండి
ఉతపనాభళుణనయ, అఱాగే రసతిర కసగసధే అయ అతూా ఆ అళయఔి తతఴంఱోధే
య్నభళుణనయ.
లయఖాయనభు: ఎుపడెైణే ఈ శభశి జఖతే
ి ఆ అళయఔి కసఱ ఖయభం నండి
థనరసథతుా ఆదనయం ఙేశఔుతు ుడణనయో అుపడే ఆ ఙెైతనయభమ థనయధం
ఱేథన ఫరషమ యొఔక ఖఱు తృసరయంబం అయనటుర. అఱాగే ఎుపడెైణే ఈ
ఙెైతనయ థనయధం క్షీణించి ఆ అళయఔి కసఱ ఙెైతనయంఱో యయ్నభయేయ క్షణం
నంఙే ఆ ఫరషమ యొఔక రసతిర తృసరయంబం అయనటుర.
బూతగీభః స ఏలమం బూణయవ బూణయవ రయ్మణూ
రణయరయగమే ఽవశ్ః పయథ రబవతయహరగమే (19)
ఄయథ ం: పరథ ఇ బూత సభుథయమభులు తభ రమేమంలేకుండయధే రకటం
ఄవుత వుంటాయ, భళ్ళు పో తనా వుంటాయ. ఄవి రతర కగధే వియ్నం
ఄవుణయయ, భళ్ళు గలు కగధే ుడణయయ.
లయఖాయనభు: శభశి శఽఴహరకీ ఆదనయభయన ఆ యరసట ఙెైతనయ థనయధం
కసఱఖయభంఱో యయ్నభయన తయులసత భయళ తన శంయయు ఙెైతనయంణో ఆ
కసఱఖయభం నండే ుడెతేంథి. అథి ుటటరన క్షణం నండే ఆ ఙెైతనయ థనయధం
యొఔక యరసట థినం తోదఱళుతేంథి. తభ శభశి వఴమ ఙెైతధనయతూా
జఞఖఽతం ఙేశఔునా యోఖుఱఔు ఈ జఞానం శషజంగసధే ఱతేశింథి
ఎందఔంటే లసయు తభ ఙెైతధనయనాంణన ఆ కసఱ ఙెైతనయంఱోధే కేంథగర ఔఽతం
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ఙేవహ ఆ యరసట కసఱాతుా అయథం ఙేశకోళడం తోదఱునడణనయు ఔనఔ. ఆ
థనయధం యొఔక థిన రిభాణంఱో ళంద యరసట శంళతషరసఱు యరిి
అయణే థనతు ఆముళు యరిి అయనటుర. అథి భయళ ఏ శభమంఱోధైధన
ుటర డనతుకి ఆ కసఱ ఖయభంఱో ఔయౌవహతృో తేంథి.
యసత వెమతే
త భాలోఽధోయఽవయకోత ఽవయకతత్ సధయతనః
మః స సరేవష్టే బూణూష్టే నశ్యతేస న వినశ్యత (20)
ఄయథ ం: కసతూ ఆ అళయఔి ం ఔంటే యభభయన ఆ శధనతన అళయఔి భరళం
శభశి బూణనఱ నయంచిధన అథి భాతరం నయంచద.
లయఖాయనభు: థనయధం అంణన యనయతఱో యయ్నభళుతేంథి. ఆ యనయత
ఔంటే ఔడన యభం అయనథి ఆ అక్షయ ఫరషమ కసఱమే. ఆ థనయధం
భరిము ఆ ఙెైతనయళంతభయన యనయం ఔడన థనతుఱోధే య్నభళుణనయ.
కసతూ ఆ కసఱం అఱాగే యరసజభానమై ళుంటుంథి.
ఄవయకోతఽక్షయ ఆతేయకత ః తభాహ ః యభాం గతమ్
మం పరయ న న్తవయత ధేత తథయధభ యభం భభ (21)
ఄయథ ం: అళయకసిక్షయం అతు థేతుతు అంటరమ్ర థనతుధే యభ ఖతి అతు ఔడన
అంటరయు. థగతుతు తృ ంథిన లసయు భయఱ తిరిగి రసయు. అథి ధన యందనభం.
లయఖాయనభు: ఆ యభ కసఱ రచండ ణేజఞతుా యసక్షాతకరించఔునా
భయౘుయువేఱు భఽతేయళున అళఱంఘంచి ఆ యరసటంఱోధే
ఔయౌవహతృో ణనయు. ఆ యరసటంణో ఏఔభయన తయులసత లసయు తిరిగి జనమ
తృ ందయు.
ుయుష్టః స యః పయథ బకతయ లబయసత ాననయమా
మవెయంతః వెథన్త బూణయన్త యేన సయవభుదం తతమ్ (22)
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ఄయథ ం: తృసరసథ! ఈ శభశి తృసరణభుఱు ఎళతు ఖయభభునంద ళుధనాయో,
ఎళతు థనఴరస ఈ శభశి శంయసయభూ శఽఴహరం ఫడెణోంథర ఆ యభ
ుయువేడె కేళఱం అననయ బకిి థనఴరసధే ఱబయభళుణనడె.
లయఖాయనభు: ఆ అళయఔి కసఱ తతి ాం తన ఖయభం నండి ఈ శభశి శఽఴహరతూ
శఽఴహరయి ో ంథి. రఫఱ యోఖ యసధన థనఴరస అథి అనబళంఱోకి ళశింథి
తయులసత ఆ కసఱ ఙెైతనయం తొద అననయ బకిి ఉతపనా భళుతేంథి ,
అందళఱేల థనతుతు తృ ందఖఱం.
మతర కలే తవధయవితత భావితత ం ఙుైవ యోగినః
రమాత మాంత తం కలం వక్షవయభు బయతయష బ (23)
ఄయథ ం: ఒ తృసరసథ ఏ శభమంఱో రమాణభయన యోఖుఱు తిరిగి రసరయ,
భరిము ఏ శభమంఱో రమాణభయన యోఖుఱు తిరిగి ళయసిరయ, ఆ
శభమాఱ ఖురించి ధేన తూఔు ఙెపఫో తేధనాన.
లయఖాయనభు: ఇుపడె యౕర ఔఽవే
ు డె బూత యొఔక రిధఱఱో ళునా
యోఖుఱఔు ఏ శభమంఱో థేష ణనయఖం ఙేవేి తిరిగి జనమ ఔఱుఖథర , ఏ
శభమంఱో ఙేవేి ుయయునమ ఔఱుఖుతేంథర ఙెఫుతేధనాడె.
ఄగినరయుయతయహః వుకై ః ష్టణయమవె ఈతత రమణమ్
తతర రమాత గచోన్తత ఫరహమ ఫరహమవిథర జధయః (24)
ఄయథ ం: అగిా, ణేజం, ఖఱు భరిము ఉతి రసమణు ఆయు భాయసఱు ళునా
భాయగ ంఱో లఱళళ ఫరషమ లేతిఱు ఆ ఫరషమధే తృ ందచధనాయు.
లయఖాయనభు: యే యోఖుఱెైణే తభ భవహి వకు శభశి ఙెైతధనయతూా
జఞఖఽతం ఙేశఔుతు ఆ ఙెైతనయళంతభయన యనయతన ఔనగొంటరరయ, లసయు
అుపడె థనతు తుండన తుండి ళుండి ఆ యనయతన ఙెైతనయళంతం ఙేశి నా ఆ
శభశి ణేజఞఱఔు ణేజభయన ఆ అళయఔి కసఱ యభాతమన రతయక్షంగస
చ఼డఖఱుఖుణనయు. అథి శ఼యుయతుకి శభానభయన ళయుం ఔయౌగి ళుంటుంథి.
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ఽతగఴ జనఱు ఉతి రసమణం అతునహంఙే ఆయు భాయసఱ అతి
యతరభయనయ అయనందళఱల , అటుళంటట యోఖుఱు తభ ఴరీయ మాతర
రిశభాి భయనుపడె, ఆ శభమంఱో తభ యోఖ ఫఱం ళఱల తభ
థేష ణనయఖం ఙేవహ ఆ శభశి ణేజఞఱఔు ణేజభయన ఆ కసఱ యరసట
ఙెైతనయంఱో యయ్నం అయతృో ణనయు. లసయు ఇంఔ తిరిగి రసయు.
ధామో రతర సత తయ కిష్టణః ష్టణయమవె దక్షుణయమనమ్
తతర ఙయందర భసం జోయతః యోగీ పరయ న్తవయత ణూ (25)
ఄయథ ం: ధ఼భం, రసతిర, ఔఽవు క్షం భరిము దక్షిణనమనం యొఔక ఆయు
భాయసఱు ళునా భాయగ ంఱో లయళన యోగి ఆ చందరతు యొఔక జోయతితు తృ ంథి
తిరిగి ళయసిడె.
లయఖాయనభు: యే యోఖుఱెైణే తభ భవహి వకు యరసటణనఴతుా జఞఖఽతం
ఙెమాయఱతు యోఖ యసధన ఙేశి ఼ ఆ ఙెైతనయళంతభయన యనయతన
ణెఱుశకోఔుండనధే భయణియి సరయ, అటటరలసయు ఆ శభశి జోయతేఱఔ జోయతి
అయన ఆ రచండ జోయతియమమ కసఱం యొఔక అతి చినా అంళసతుా భాతరమే
దరివంచఖఱుఖుణనయు. లసయు దరివంచిన అంఴం ఆ శ఼యుయతు యసనేతయంఱో
కేళఱం చందరడికి శభానంగస ళుంటుంథి. అటుళంటట యోఖుఱు, ఽతగఴ
జనఱు దక్షిణనమనంగస నహయౌఙే ఆయు భాయసఱఱో భయణించి, తిరిగి
ునయునమధతిి తభ యోఖ యసధనన తృసరయంతేయసియు.
వుకై కిఴయణ గత శేయణూ జగతః ళశ్వణూ భణూ
ఏకమా మాతయధయ వితత మ్ ఄనయమా వయత ణూ ునః (26)
ఄయథ ం: జఖతే
ి నంద ఈ కసతుి ళంతభయన భాయగ ం భరిము చీఔటట అయన
భాయగ ం అయన ఈ రండ఼ శధనతనభయనయ. ఇందఱో ఔ భాయగ ంఱో
చతుతృో ణే తిరిగి రసతు ఖతి తృ ందణనయు. ఇంకో భాయగ ంఱో చతుతృో ణే తిరిగి
ళయసియు.
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లయఖాయనభు: ఫరషమజా భయౘుయువేఱు ఈ జఖతే
ి ఱోతు భానలసయకి రండె
భారసగఱు ఙెతృసపయు. ఔటట తభ భవహి వకు శంయయు యరసటణనఴతుా జఞఖఽతం
ఙేశఔుంటే ఆ అళయఔి కసఱ అక్షయ ఫరషమణి యసక్షాతకరిం జేశఔుధే
జఞానతోశగే, జోయతియమమ భాయగ ం. ఈ భాయగ ంఱో లయళన యోగికి తిరిగి
రసళఱవహన తుఱేద. రండర భాయగ ం- తభ భవహి వకు యసభరసథాఱన
జఞఖఽతం ఙెమయఔ తృో ళడంణో ఆ కసఱ యమేఴఴయుతు దయవనం ఔఱుఖద.
అందళఱల ఆ భాయగ ంఱో అజా ధనంధకసయం తుండి ళుంటుంథి , యసభానయ ళయకిి ఈ
భాయగ ంఱో లఱళళ అందళఱల భయళ భయళ ుడణనడె.
ధైణూ సిత పయథ జానధోయగీ భుహయత కశ్ైన
తవెమత్ సరేవష్టే కలేష్టే యోగముకోత బలయుున (27)
ఄయథ ం: తృసరసథ ఈ రండె భారసగఱన ణెఱుశఔునా యోగి మ్రషభున డడె.
అందళఱల తూళు అతుా లేలఱ మంద఼ యోఖ ముఔుిడలై ళుండె.
లయఖాయనభు: తన భవహి వకు యసభరసథాఱు తుథనరణభయ ఉనాందళఱల
జఞాన అజఞాధనఱన఼ ఱేథన ఇంకోఱా ఙెతృసపఱంటే అళయకసిఱన తృసరయంబంఱో
యోగి ణెఱుశకోఱేఔతృో ణనడె. తన యసభారసథాఱన జఞఖఽతం ఙేశకోళడనతుకి
అతన రఫఱ యోగసభరయశం తోదఱునటటర , ఆ యోగసభరయశ పయౌణనతుా తృ ంథి
ఆ కసఱ ఙెైతధనయతుా తతఴ శశతంగస ణెఱుశఔుతు ఆ ణేజశషఱోధే
యయ్నభళుణనడె.
లేథూష్టే మజేాష్టే తసఽస ఙుైవ
థయధేష్టే మతేణయ పలం రథిష్ట్మ్ (28)
ఄయథ ం: ఄథి ణులుసఽకునన యోగి లేథయల లోనా, మజాాల లోనా, తసఽస
లోనా, థయధయల లోనా ఙుఫడున ుణయ పయౌతలానఽ ఄతకీభుంచి, అ యభ
వెథధయధేన ప ందఽణయడె.
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లయఖాయనభు : అటుళంటట భయౘ ళయకిి శభమాతుా తతఴ శశతంగస
ణెఱుశఔుతు కసఱ ఙెైతనయడెైతృో ణనడె. అతన భఽతేయళు థనఴరస ఆ
భఽతేయళున థనటట ఆ భయౘకసఱుతు యొఔక ణేజంణో ఏఔభయ అభఽణనతుా
తృ ందణనడె.
ఒం తతసథిత వౄీభదభగవథగీ ణయసాన్తష్టతేస
ఫరహమవిథయయమాం యోగళవయత ర వౄీ కివణయుున సంలథూ
ఄక్షయ ఫరహమ యోగయధయభ ఄష్ట్మోఽదయయమః
ఫరహమవిథయయ భరిము యోగ ళసత రభు ఄయన వౄీ భదభగవథగీ ణయ ఈన్తష్టతే
త
ఄందయౌ వౄీకివణయుున సంలదభు ఄయన ఄక్షయ ఫరహమ యోగభు ఄనన
ఎన్తభుదవ ఄదయయమభు సభాత భు.
ఒం తత్ సత్
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ఒం నమో బగవణూ లసఽథూలమ
ఄథః నవమోఽదయయమః - రజవిథయయరజగుహయ యోగః
ణొభుమదవ ఄదయయమభు - రజవిథయయరజగుహయయోగభు
వౄీ బగలన్ ఈలచ
ఆదంతే ణూ గుహయ తభం రవక్షవయభనసామలే
జాానం విజాానసశితం మద్ జాాణయవ మోక్షయవయఽవుభాత్ (1)
ఄయథ ం: యౕర బఖలసనడె ఇటల ధనాడె, "తూళు థర వ దఽఴహర ఱేతులసడళు. తూఔు ఈ
యభ గయయభయన యజఞానంణో తుండిన జఞాధనతుా ఙెఫుణనన. ఇథి
ణెఱుశఔునా తయులసత తూళు అయభరఱ నండి యభుకిి తృ ందణనళు.
లయఖాయనభు: యభ యషశయభయన ఈ యోఖ ఔయమ ఙేశి ఼ భయౘ
ుయువేఱు ఈ యోఖ ఔరభంఱో అతుా దఴఱ థనటట ఇందఱో ఆకరి దఴ
యసధధన పయౌతంగస ఆ శభశి ఆదనరసఱఔ ఆదనయభయన, భూఱాదనయం
అంటే కసఱం యొఔక తతఴ యసరసతుా అయథం ఙేశకోళడం తృసరయంతేయసియు. ఆ
కసఱం యొఔక ఴయణంఱోకి లయల , ఆ కసఱం మంద బకిిణో తుండి ళునా
యోఖుఱఔు ఔయౌగే అనభరళఱ ఖురించి ఇుపడె యౕర ఔఽవు బఖలసనడె
ఙెఫుతేధనాడె.
రజవిథయయ రజ గుహయం వితరభుదభుతత భం
రతయక్షవవగభం ధయమయం సఽసఽఖం కయుతభవయమం (2)
ఄయథ ం: ఈ రసజయదయ తకికయౌ యషశయభయనథి, ఉతి భభయనథి,
యతరభయనథి. ఇథి రతయక్షంగస అనబళం ఱోకి ళఙేిథి ,
ధయమభమభయనథి. ఇథి శలైళుగస ణెఱుశకో తఖగ థి ,
అయధనళసనభయనథి.
లయఖాయనభు: ఈ ురసతన యోఖ యదయన అబయవహశి నాలసరికి థనతు రతయక్ష
యయళయసనంగస శభాది ఱతేశింథి. ఆ శభాది థనఴరస కసఱ ఙెైతధనయతుా తతఴ
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శశతంగస ణెఱుశకోళచి, అందళఱల శకాతుా ఇఙేి ఈ యదయ
గయతూమభయనథి. థగతు యంయ ఈ ఱోఔం నండి ఎుపడ఼
ధనళసనభళద.
ఄశ్ీదధ దయధయః ుయువ ధయమవెయసయ యంత
ఄపరయ భాం న్తవయత ంణూ భితేయసంవెయవయత ాన్త(3)
ఄయథ ం: యంతతృస! ఈ ధయమ భాయగ భునంద యళసఴశం ఱేతు ుయువేఱు ననా
తృ ందఔ ఈ భఽతేయభమ శంయసయంఱోకి భయళ భయళ ళశ఼
ి ళుంటరయు.
లయఖాయనభు: ఴరీయం ళయకే రితత ఫుధ్ిధ ఖఱ భానళుఱు తభఱోధే ళుండి
తభన ధరిశి నా ఆ యరసట ఙెైతనయం ఖురించి కించిత్ భాతరభయధన
ణెఱుశకోఱేయు. లసరికి ఈ యోఖ భాయగ ం ఖురించి గసతూ థనతు ళఱల ఔయౌగే
రిణనభాఱ ఖురించి ఏ తృసటట ఊయౘ ళుండద. అటటర లసరికి ఈ యోఖ భాయగ ం
నై యళసఴశం ళుండద. లసయు యోఖ భాయగ ం థనఴరస ఆ భయౘ ణేజభయన
భయౘకసఱాతుా ణెఱుశకోఱేఔ భయళ భయళ జనమధతే
ి ణనయు. అంణేకసఔ
భఽతేయ బమంణో తభ జీయణనతుా ఖడినేయి సయు.
ఎళరైణే తభ వఴమ ఙెైతధనయతుా యోగసభరయశం థనఴరస ఙెైతనయళంతం
ఙేమడంఱో శపయ్ఔఽతేఱళుణనరయ లసయు ఎంణో యసభయథాం తృ ందణనయు. లసయు
ఎంత యసభయథాం తృ ందణనయంటే థనతు థనఴరస ఈ శఽఴహర ఖురించీ, థనతు ఉతపతిి
భరిము యధనఴనం తోదఱెైన యవమాఱ ఖురించి చింతన ఙేవహ థనతుతు అయథం
ఙేశకోఖఱుఖుణనయు.
భమా తతభుదం సయవ జగదవయకత భూరితధయ
భత్ వెథన్త బూణయన్త సయవ బూణయన్త న ఙయహం ణూష్టవవవథతః (4)
ఄయథ ం: అళయఔి భూరిిధైన ధన ఙేతధే ఈ జఖతి ంణన లసయనహంచఫడి ళుండి.
శభశి బూణనఱ ( బూత, తూయు, అగిా, లసముళు, ఆకసఴం) ధనఱోధే
ళుధనాయ, కసతూ ధేన లసటట మంద ఱేన.
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లయఖాయనభు:ఆ అళయఔి కసఱం ఙెైతనయం, శభశి థనరసథఱన఼ ధరిశి నా ఆ
ఙెైతనయ బరితభయన యనయత అంణన తుండి ళుంథి. ఈ ళయఔి భళుతేనా
శఽఴహర అంణన అందఱోధే ళుంథి. ఆ కసఱ ఙెైతనయం ఈ ళయఔి భళుతేనా శఽఴహర
లఱుఱ అళయఔి ం గసధే ళుంటుంథి.
న చ భత్ వెథన్త బూణయన్త శ్య మే యోగమ్ైశ్వయమ్
బూతబినన చ బూతవెోథ భభాణయమ బూతభావనః (5)
ఄయథ ం: అఱాగే ఈ ఉతపనాభళుతేనా బూతభుఱేయ ధనఱో ఱేళు. ధన
యోగైఴఴరసయతుా చ఼డె, ధేన శఴమంగస అతుాటటతూ శఽఴహరశి ధనా, లసటటతు
బరిశి ఼ తృో ఴహశి నా లసడితు అయనపటటకీ ఈ బూణనఱఱో ధేన ఱేన.
లయఖాయనభు: ఆ అళయఔి యభ తతఴభయన కసఱం తన ఖయభం థనఴరస ఈ
శఽఴహర తోణనితూా ళయకీిఔరిశి ధనా థనతు నండి లేయు గసధే ళుంటుంథి. ఈ
యవమం రఫఱ యోగసభరయశం థనఴరస తభఱో యోఖఫఱాతుా ఉతపనాం
ఙేశఔునా భయౘ ుయువేఱఔు ణెఱుశింథి. ఆ కసఱ ఙెైతనయం ళుధనా ఔడన
ఱేనటేర ళుంటుంథి. అథి ఈ శఽఴహరకి రభుక ఆదనయభయన థనరసథతూా, ఆ
థనయధం యొఔక భుకయ అంగసఱెైన బూత తూయు అగిా లసము ఆకసఴం
అయన ంచ భయౘ బూణనఱతూ ళయకీిఔరిశి ధనా, ఈ శఽఴహరతు అంతటటతూ
ధరిశి నా ఆ యనయణన ఙెైతనయం నైన ళుంటుంథి.
మతయకశ్ వథణర న్తతయం లముః సయవతరగయ భవేన్
తతయ సరవణి బూణయన్త భణయతథనీతేయదయయమ (6)
ఄయథ ం: ఎఱా అయణే అంతటర యశినా గసయౌ తుతయభూ ఆకసఴంఱో ళుంటుంథర ,
అఱాగే ఈ శభశి బూణనఱ (బూత, తూయు, అగిా, లసము, ఆకసఴం)
ధనఱోధే వహథతభయ ళుంటరయ. అథి నళుఴ ణెఱుశకో.
లయఖాయనభు: ఎఱా అయణే గసయౌతు చ఼డఱేఔతృో యధన థనతుతు
అనబయంచఖఱమ్ర, ఎఱా అయణే ఆ లసముళు, ఆ అళయఔి భతునహశి నా
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ఆకసఴంఱో తుండి ళుంథర , అఱాగే ఈ శభశి శఽఴర ఆ ఙెైతనయళంతభయన
యనయతఱో వహథతభయ ళుండి థనతుణో తృసటృ ఆ కసఱ ఙెైతనయంఱో వహథయడి
ళుంథి.
సయవబూణయన్త కౌంణూమ రకితం మాంత భాభుకమ్
కలక్షయే ునవెతన్త కలాథర విసిజాభాయహం (7)
ఄయథ ం: ఒ కౌంణేమా! ఔఱాపంతభునంద ఈ శభశి శఽఴర ధన రఔఽతిధే
ఙేయుతేంథి. అఱాగే ఔఱాపయంభరభున ధేన భయళ యటతుాటటతూ శఽఴహరయి సన
లయఖాయనభు: ఏ భయౘుయువేఱు అయణే థనయధం యొఔక యరసట
తణనఴతుా ణెఱుశఔుతు, థనతు నైన ళునా యనయత యొఔక ఙెైతనయంఱో
వహథయడటం తృసరయంతేంఙనరయ అటటర భయౘ ుయువేఱఔు ఆ ఙెైతనయ థనయధం ఔక
థినం 432,00,00,000 (ధనఱుఖు ళందఱ భునైఫ రండె కోటల ) భానళ
శంళణనషరసఱు అతు ణెఱుశింథి. ఆ థినం తృసరయంబభయనుపడె, థనయధు
ఙెైతనయం థనఴరస ఈ శభశి శఽఴర ఆ ఙెైతనయళంతభయన యనయత థనఴరస
రఔటం అళుతేంథి. ఈ యరసట థినం శభాి ం కసగసధే ఈ శఽఴహర అంణన ఆ
యనయణన ఙెైతనయంఱోకీ థనతు తుండన తుండి ళునా కసఱ ఙెైతనయంఱోకీ తిరిగి
లయళతృో తేంథి. ఈ యరసట థినం యొఔక అనతృసణనతుా ణెఱుశఔునా యోఖ
యసధఔుఱు థగతుకి ఔఱపం అతు ధనభఔయణం ఙేయసయు.
రకితం వెవభవష్ట్బయ విసిజాభు ునః ునః
బూతగీభభుభం కితసనమ్ ఄవశ్ం రకిణూయవళత్(8)
ఄయథ ం: తభ శఴభరళభు ళఱల అఙేతనభుఱయ, తభ రఔఽతి ళఴభున
తుశషయౘముఱెైన ఈ శభశి బూత (బూత, తూయు, లసము, అగిాభరిము
ఆకసఴభు) శభుథనమాతుా ధేన భయళ భయళ శఽఴహరశి ఼ ళుంటరన.
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లయఖాయనభు: శఽఴహరతు శఽఴహరశి నపటటకీ శఽఴహరంచనటుర ఔతునహంచడం కసఱ
ఙెైతనయు అళయఔి కసఱ ణేజోభమ యభాతమ శఴభరళం. అతన ఈ శఽఴహరతు
శఽఴహరశి ఼, శంషరిశి ఼ ఉధనా ణనన ఏతొ ఙేమనటుర ఉంటరడె.
న చ భాం ణయన్త కరమణి న్తఫధనంత ధనంజమ
ఈథయవ఼నవథయవ఼న మ్ ఄసకతం ణూష్టే కయమసఽ (9)
ఄయథ ం: ఒ ధనంజమా ఈ ఔయమఱమంద ధేన ఆశకిి యశతేడనయ
ఉథనవనంగస ఉనాందళఱల , అయ ననా లసటటకి ఫదధడితు ఙెమయళు.
లయఖాయనభు: ఆ అళయఔి భయౘ ణేజ యౄభయన కసఱం శఽఴహరతు
ళయఔి యుశినాటుర ఔతునహశి ధనా థనతుకి లఱుఱే ళుంటుంథి. ఈ యవమం
థనతు అశఱయన శఴభరళు జఞానం తృ ంథనఱనా థగక్షణో యోఖ ఔయమన
అబయవహశి ఼ శభాది వహథతిఱోకి లయల థనతు యయళయసనంగస ఆ భయౘ
ణెజోభమభయన కసఱాతుా ణెఱుశఔుతు ణనమే కసఱ ఙెైతనయభయన
వహథతరజుాఱఔు అయథం అళుతేంథి.
భమాధయక్షేణ రకితః సామణూ సచరచయం
శేతేధయధేన కౌంణూమ జగథివరివయత ణూ (10)
ఄయథ ం: ఒ కౌంణేమా! అధయక్షుడధైన ధన శఴభరళం ళఱేల ఈ
చరసఙనయభుఱతుామూ శఽఴహరంచ ఫడెతేధనాయ. ఆ కసయణం ళఱేల ఈ జఖతే
ి
అధేఔ యధభుఱుగస రళరిిశి నాథి.
లయఖాయనభు: ఆ కసఱ యమేఴఴయుడె ఈ శఽఴహరనంణన తనఱో ణనధే
ఖయభదనయణ ఙేశఔుంటృ, తిరిగి తనఱోధే యయ్నం ఙేశఔుంటుధనాడె.
యసభానయ భానళుఱఔు ఫో ధరిఙే రమతాంఱో ఇథి అతతు శఴభరళం అతు
ఙెపఫడింథి. అందళఱేల ఈ శభశి శఽఴర శఽఴహరంచ ఫడెతేనాటుర , ధనఴనం
అళుతేనాటృ
ర అతునహశి ంథి.
ఄవజానంత భాం భూఢయ భానఽఴ఼ం తనఽభావృీతం
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యం భావభజానంణర భభ బూతభశేశ్వయమ్ (11 )
ఄయథ ం: ధేన ఈ భానళ ఴరీరసతుా ఆఴరయంచి ఉనాందన ధన యభ
భరలసతుా ణెయౌమతు భూయుుఱు ఈ శభశి శఽఴహరకీ భశేఴఴయుడిధైన ననా
అఱక్షయం ఙేశి ధనాయు.
లయఖాయనభు: రితతి ఫుథిధఖఱ భానళుఱకి తన యొఔక తుదయవనం
చ఼నటటర తన లైు శంకేతం ఇళఴడనతుకై ఆ కసఱ యమేఴఴయుడె భానళ
ఴరీయం థనఴరస ుడణనడె. అయణే ఈ భానళుఱు అతతుతు ఔడన కేళఱం
భానళభాతేరడతు తృ యతృసటు డణనయు. శఴమంగస కసఱమే తన లైు
శంకేతం ఇళఴడనతుకి ఔ భయౘభానళ యౄంఱో ళయఔి భయంథి అతు లసరికి
అయథం కసద.
మోఘాళ మోఘకరమణో మోఘ జాాధయ విఙూతసః
రక్షవ఼భాసఽరీం ఙుైవ రకితం మోశినీం వృీణయః (12)
ఄయథ ం: ఆ ళయయథభయన ఆఴఱు ఖఱలసయు, ళయయథభయన ఔయమఱు ఖఱలసయు,
ళయయథభయన జఞానం ఖఱ యచఱ చితే
ి ఱు, తభన రఱోబ నటేర రసక్షశ-అశయ
శఴభరలసఱన ఆఴరయయసియు.
లయఖాయనభు: తభ ఙెైతనయం ఴరీయ రిధఱఱోధే ఫందింఫడి ళునా
ళయఔుిఱు, ఇంథిమ
ర
భోగసఱన తృ ందడమే రదననం అనఔుంటరయు. అటటర లసయు
అశయ శఴభరళంణో ళుంటరయు. లసయు తభ వఴమ యరసట ఙెైతధనయతుా
జఞఖఽతం ఙెమయనందళఱల , తభ శఽఴహర లనఔ థనగి ళునా ఆ అళయఔి యరసట
భరళం ఖురించి లసయు ఊశంచధైధన ఊశంచఱేయు.
భవేణయమనసఽత భాం పయథ థుైవీం రకితభావృీణయః
బజంతననయ భనవెో జాాణయవ బూణయథిభవయమమ్ (13)
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ఄయథ ం: తృసరసథ! అయణే థెైయ శఴభరలసతుా ఆఴరయంచిన భయౘతేమఱు,
శధనతనడన, ధనఴయశతేడన అయన ధేధే ఈ శభశి బూత శఽఴహరకీ
కసయణం అతు ఖరశయసియు. లసయు అననయ భనశషణో నధేా ఉతృసవహయి సయు.
లయఖాయనభు: ఇంథిమ
ర ాఱఔు ఴకిితుఙేి తభ భవహి వకు యరసట ఙెైతధనయతుా
ణెఱుశఔునా భయౘుయువేఱు తభ భవహి వకు యరసట ఙెైతధనయతుా
శఽఴహరశి నా ఆ యనయణన ఙెైతనయంఱో తుండి ళునా ఆ అళయఔి కసఱ భరళంఱోధే
వహథతేఱెై ళుంటరయు. అటటరలసయు శఴమంగస ణనమే ఆ కసఱ ఙెైతనయం అళుణనయు.
లసయు ఏ తు ఙేవహధన అథి ఆ శభశి ణేజఞఱఔు ణేజభయన ఆ రచండ
ణేజోభమ కసఱం లైు శంకేతమే అళుతేంథి.
సతతం కీయతమంణర భాం మతంతశ్ై దిఢవరణయః
నభసయంతశ్ై భాం బకతయ న్తతయముకత ఈపసణూ(14)
ఄయథ ం: లసయు దఽఢ ళరతేఱెై తుతయం ననా కీరి యి సయు. ధనకే నభశకరియి సయు.
ధనఱోధే ముఔుిఱెై బకిిణో నధేా ఉతృసవహశి ఼ ళుంటరయు.
లయఖాయనభు: యోతుభుదరఱో వహథయడి ఒంకసయ కిమ
ర
థనఴరస తృసరణనతుా
తృసరణనతుకే ఆషుతితుఙేి అభరయశం ఙేవే భయౘుయువేఱు, ఆ శ఼యుయతు ళంటట
ళయుం ఔయౌగిన ఆ శభశి ణేజఞఱఔ ణేజభయన ఆ రచండ జోయతియమమ
కసఱాతుా ణెఱుశఔుంటరయు. లసయు థనతు బఔుిఱెై , థనతు ఴయణంఱోధే ళుంటరయు.
లసయు ఆ ణేజం నండి రఔటం అళుతేనా అధనషద ధనథనతుా అనబయశ఼
ి
ఆ యరసట కసఱాతుా తుయతం కీరి శి ఼ ళుంటరయు. లసయు ఆ కసఱాతుకే
రణతఱులణనయు. లసయు కసఱ ఙెైతనయఱెై తుతయం ఆ కసఱాధేా ఉతృసవహశి ఼
ళుంటరయు.
జాానమజేాన ఙయయధేయ మజంణర భాభుపసణూ
ఏకణూవన ిథకేతాన ఫహ దయ విశ్వణర భుఖం (15)
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ఄయథ ం: కొందయు జఞాన మజా భుఱ థనఴరస అభేద భరళభుణో నధేా
ఉతృసవహశి ధనాయు. భరికొందయు ఈ యఴఴయౄుడిధైన ననా భేద భరళంణో
అధేఔ యదనఱుగస ఆరసదిశి ధనాయు.
లయఖాయనభు: ఆ అళయఔి భయౘణేజోభమ కసఱాతుా ణెఱుశఔుతు జఞానఱెైన
యసధఔుఱు ఆ కసఱ ఙెైతనయంణోధే ఏఔభళుణనయు. లసరికి ఈ శభశి జఖతే
ి తూ
ఆ కసఱ ఙెైతనయమే నడినహయి ో ంథి అతు అయథం అళుతేంథి.
ఄహం కీతేయహం మజా ః సవదయహభభహభ్ష్టదమ్
భంణరరఽహభహమేలజయమ్ ఄహభగినయహం హ తమ్ (16)
ఄయథ ం: ధేధే ఔరతేళున. ధేధే మజా భున, ధేధే నహండభున, ధేధే ఓవదితు,
ధేధే భంణనరతుా, ధేధే ఆజఞయతుా (షయశష), ధేధే అగిాతు, ధేధే షో భ
ఔయమన.
లయఖాయనభు: కసఱాతుా ణెఱుశఔునా ళయకిితు కసఱ ఙెైతనయ భయౘ
ుయువేడె అతు నహఱుయసియు. అటుళంటట ళయకిి శభశి ఔయమఱఱోన఼ ఈ
దఽఴయభాన రంచంఱోన఼ థనతు లఱుఱ ళునా ఆ యనయణన
ఙెైతనయంఱోన఼ ఆ కసఱ ఙెైతధనయధేా చ఼యసిడె. అటుళంటట లసడికి ఙేవేథగ ,
ఙేయంఙేథ,గ లసటట పయౌణనఱన తృ ంథేథగ శఴమంగస ఆ కసఱమే అతు అయథం
అళుతేంథి.
ఴరీయం, థనతుా తృో ఴహంఙే ఓవదనఱు, అభరయశం థనఴరస అజఞాన యభుకిికి
యసధనభయన భంతరం, అగిా, ఆజయం, ఆషుతి, చంనేలసడ఼, చఙేిలసడ఼
అంణన ఆ కసఱమే.
నణయహభసయ జగణర భాణయ దయణయ నణయభహః
లేదయం వితరమోంకయ ఊకసభ మజురేవ చ (17)
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ఄయథ ం: ధేధే ఈ జఖతే
ి కి తయౌల తూ తండితూ
ర , థగతుతు ధరించలసదన఼ ధేధే, ణనతన఼
ధేధే. ణెఱుశకోదఖగ యతరభయన ఒంకసయభున ధేధే. ఋగేఴద, యసభలేద,
మజురేఴదభుఱన఼ ధేధే.
లయఖాయనభు: ఈ జఖతి ంతటటకీ తయ్ల , తండీ,ర ణనణన అయ థనతుా ధరింఙేథి
ఔడన ఆ జోయతియమమ కసఱమే. జఞానఱు తభ బయవయతషంణననం కోశం
ఴఫరాఱ థనఴరస తృ ందయచిన లేద శమఽతేఱఔు ఆదనయభయన ఆ ఒంకసయం
ఔడన ఆ కసఱమే.
గతయభరత రబుః వెక్షీ న్తలసః శ్యణం సఽహిత్
రబవః రలమ వెథనం న్తదయనం బీజభవయమం (18)
ఄయథ ం: ధేధే ఖభాయతుా, అందరి ఆఱధన తృసఱధన చ఼వే లసడితు , ధేధే యసఴతతు.
అందరి తులసయసతుా, ఴయణ యోఖుయడధైన శషఽదముడన, శఽఴహరతు,
ఆదనరసతుా, రలమాతుా ధేధే. అయధనళసభయన తెజఞతుా ధేధే.
లయఖాయనభు: కసఱం ఔదఱ
ి ళుంటుంథి. కసఱం వహథయంగస ళుంటుంథి. అథి
వహథయంగస ళుధనా ఔదఱుినటుర ఔతునహశి ంథి. అందయు ఴయణు కోరే యసఴత అథే ,
శభశి తృసరణుఱఔ తతఽళు, ఴతఽళు శఴమంగస ఆ కసఱమే. శఽఴహరంఙేథగ ,
ధనఴనం ఙేవేథగ అథే. అతుాటటకీ ఆదనయభూ తురసదనయభూ ఆ కసఱమే.
తపభయహభహం వయషం న్తగుీవేణభుయతసిజాభు చ
ఄభితం ఙుైవ భితేయశ్ై సదసఙయైహభయుున (19)
ఄయథ ం: ధేధే తనహంచచధనాన. ళరసశఱన ఖరశంచి లసటటతు ఔురినహంఙేథి ధేధే ,
అంణేకసఔ ఒ అయుుధన భఽతేయళున, శతే
ి న, అశతే
ి న ధేధే.
లయఖాయనభు: కసఱమే వి ర యౄంఱో, తనన ణనధే ుయువయౄంఱో
ఆఔరిశంచఔుంటుంథి. కసభాగిాఱో తనంతట ణనధే తనహశి ఼ , ణనధే యయయభూ,
ణనధే యజభూ అయ ణనధే శంణనన యౄంఱో ుడెతేంథి. భయణం
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ఆశనాభయనుపడె ణనధే భయణిశి ంథి. భఽతేయళుకి ఆళఱ ళునా
అభఽతం, శతే
ి -అశతే
ి , ఇంకస ఇతయభయనయ అతూా ఆ కసఱమే.
ణురవి
ై థయయ భాం వెో భపః యతపప
మజా ర
ఞ ివ్ ా సవయీ తం రయథ మంణూ
ణూ ుణయ భావెదయ సఽరందరలోకం
ఄశ్నంత థిలయన్ థివి థూవభోగన్ (20)
ణూ తం బుకతా సవయీ లోకం విళలం
క్షీణే ుణేయ భయత యలోకం విశ్న్తత
ఏవం తరయీధయమభనఽరధయన
గణయగతం కభకభా లబంణూ (21)
ఄయథ ం: భూడె యదయఱథనఴరస యో భయశ తృసనభు ఙేవహ , తృస యశతేఱయన
ళయఔుిఱు మజా భుఱ థనఴరస ననా యజిశ఼
ి , శఴయగ తృసరనహి తు కోయుఔుంటరయు.
ఆ ుణయంణో ఇందరఱోకసతుా తృ ంథి శఴయగ ంఱో థేళతఱ థిళయభోగసఱు
అనబయయసియు.
లసయు ఆ యళసఱ శఴయగ ంఱో భోగసఱన అనబయంచి, తభ ుణయం అయతృో గసధే
తిరిగి ఈ భఽతేయఱోఔంఱోకి రలేయయసియు. ఈ యధంగస భోఖలసంఛఱణో
తరయలధయమభుఱు ఆచరింఙే లసయు రతీయసరీ ఇటుళంటట రసఔతృో ఔఱు
ఙేశి ఼ళుంటరయు.
లయఖాయనభు: ఆ భయౘ జఞాధనతుా తృ ందఱేతు యోఖ యసధఔుఱు, ఆ ురసతన
యోఖ యసధధన ఔరభంఱోతు భూడె దఴఱ ఖురించీ ణెఱుశఔుతు యోగసభరయశం
తృసరయంతేయసియు. ఇందఱో రథభ దఴ యరిిఙేశఔుతు, యోగసగిా థనఴరస
యతేరఱెై, ఈ ఴరీరసతుా శఽఴహరశి నా ఆ అళయఔి ం ఖురించి కొథిా కొథిాగస
ణెఱుశకోళడం తోదఱునడణనయు. ఈ యసథయకి ఙేరిన యోఖుఱు ఔలేల
తభ యసధన యరిి అళఔుండన భయణివేి లసయు భయణించిన తయులసత థేళతఱ
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శ఼క్షమ ఱోకసఱఱో ఙనఱ కసఱం ళుండి తిరిగి ఈ బూత తొద జతుమయసియు.
ఎందఔంటే లసయు ఈ యోఖఔరభంఱో తగియౌన దఴఱ యసధన యరిి
ఙేశకోలసయౌ కసఫటటర. లసయు రఫఱ యోఖ యసధన థనఴరస తభ భవహి వకు
శంయయు యరసట ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేవహ , ఆ యనయణన ఙెైతనయంఱో తుండి
ళునా కసఱ ఙెైతధనయతుా ణెఱుశఔుధే అంతళయఔ లసయు ునయునమఱు
ఎతే
ి తధే ళుండనయౌ.
యోగసభరయశం థనఴరస ఴరీయ రిధఱన థనట ఖయౌగిన భయౘుయువేఱు ఈ
భఽతేయఱోఔం లఱుఱ ళునా శ఼క్షమ ఱోకసఱన చ఼డ ఖఱుఖుణనయు.
అటుళంటట భయౘుయువేఱు శఴయగ ం నయఔం ళంటట ఎధోా శ఼క్షమ ఱోకసఱన
రతయక్షంగస దరివంచి లసటటతు దగయంఘ గస ళరిుంఙనయు. ఈ శ఼
థ ఱభయన
భఽతేయఱోఔం, థనతు నైన ళునా శభశి శ఼క్షమ ఱోకసఱ ఆ కసఱ యభ
ణేజం ళయకీి కసయణనఱే అతు ఆ భయౘుయువేఱఔు ణెఱుశ.
ఎళరిఔయణే ణనభు ఫరతికినంతకసఱం, భరిము చతుతృో యన తయులసత
ఔడన భోఖ ఱాఱశణో ఉంటరరయ, అటుళంటట లసయు లేథనఱఱో ళరిుంచఫడిన
మజఞా థనధనథి ఔయమ కసండఱు ఙేవహ - తుమతత పయౌణనఱు ఇఙేి అటటర ఔయమఱ
థనఴరస ళచిిన ుణయంణో శఴయగ ం ళంటట భోఖ రదనన శ఼క్షమ ఱోకసఱఱో తభ
భయణం తయులసత కొంత కసఱం ళుండి తిరిగి జనమన ఎతే
ి ణనయు.
ఄనధయయవృైంతమంణర భాం యే జధయః యుయపసణూ
ణూవం న్తణయయభిముకతధయం యోగక్షేభం వవేభయహమ్ (22)
ఄయథ ం: తుయంతయం ధనఱోధే ఏకీ భరళుఱెై, నధేాశమరిశి ఼, నధేా ఉతృసవహశి ఼
యోఖ ముఔుిఱెై ళునా లసరి యోఖ క్షేభాఱన ధేధే ళశశిధనాన.
లయఖాయనభు: యోఖ ఔయమ ఙేశి ఼ తుయౖసకభుఱెైన ఆ యోఖుఱు అంతటర ఆ
కసఱం యొఔక య్ఱధే చ఼శ఼
ి ళుంటరయు. కసఱాతుా ణెఱుశకోళడం కోశం అటటర
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యోఖుఱు ఙేవే యసధనఔు పయౌణనఱు శఴమంగస ఆ కసఱ యమేఴఴయుడే
ఇయసిడె.
యేఽయనయ థూవణయ బకత మజంణూ శ్ీదధ మాన్తవణయః
ణూఽన భామేవ కౌంణూమ మజంతయవిదియయవకమ్ (23)
ఄయథ ం: ఒ కౌంణేమా, ఴరథధ నముఔుిఱెై ఇతయ థేళతఱన యజింఙే లసయు ఔడన
అయది యయఴఔంగస ననాయజిశినటేర.
లయఖాయనభు: ఴరీరసతుకే రితతభయ భోఖ ఱాఱశణో ళుండే ళయకిి శ఼క్షమ
ఱోకసఱఱో ళునా థేళతఱఖూరిి యతు లసరిధే యజించటం తోదఱు
నడణనడె. కసఱం థనఴరస శఽఴహరంచఫడిన ఆ థేళతఱన యజించటంళఱల
అతన కసఱాధేా రయక్షంగస యజిశిధనడనా యవమం అతతుకి ణెయ్ద. ఇథి
ణెయౌమఔ తృో ళడం ళఱల అతతుకి ఈ రమాశ థనఴరస ఆ శభశి ణేజఞఱఔ
ణేజభయన ఆ రచండ ణేజోభమ కసఱం ఖురించి కించిణనమతరభయధన
ణెయౌమద.
ఄహం శి సయవమజాాధయం భోకతచ రబురేవ చ
న తే భాభాభి జానంత తణూత ాధయతశ్ైయవంత ణూ (24)
ఄయథ ం: శభశి మజఞాఱఔ భోఔి న భరిము రబుళున఼ ధేధే. అయణే లసయు
ధన మతనరసథతుా ఎయుఖయు, అందకే లసయు కింద డితృో తేధనాయు.
లయఖాయనభు: శభశి మజఞాఱ, లసటట రిణనభాఱ, థేతు కోశమై ఈ
మజఞాఱు ఙేమఫడెతేధనాయో అయ అతూా శఴమంగస ఆ అళయఔి మే.
అయణే యసభానయ భానళుఱఔు ఈ మతనయథం ణెయౌమద. లసయు ఴరీయం ళయకే
ఱేథన ఴరీయం నైన ళునా కొతుా శ఼క్షమ ఱోకసఱ ళయకే రితతభయ
ళుంటరయు. థనతు ళఱల లసరికి ఙనళుుటురఔఱు ుధనరసళఽతభళుతధే
ళుంటరయ.
మాంత థూవవరణయ థూలన్ నతీన్ మాంత నతి వరణయః
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బూణయన్త మాంత బూణూజాయ మాంత భథయయజిధో ఽన భామ్ (25)
ఄయథ ం: థేళతఱన యజింఙే లసయు థేళతఱన తృ ందణనయు. నహతఽ యజఱు
ఙేము లసయు నహతయుఱన తృ ందచధనాయు. బూతనేరణనఱన యజింఙే లసయు
బూతనేరణనఱధే తృ ందతేధనాయు, ననా యజింఙేలసయు నధేా
తృ ందచధనాయు.
లయఖాయనభు: కొందయు శ఼క్ష ఱోకసఱ ఖురించి ణనమే ణెఱుశఔుతు ఱేథన
ఇతయుఱ నండి యతు ఆ ఱోకసఱ థేళతఱన యజియసియు, ఱేథన కొందయు తభ
యరీఴఔుఱన నహతయుఱ యౄంఱో ఆరసదింఙే లసయౄ ఱేథన కొంత ణనభవహఔ
రళఽతిి ఖఱ ళయఔుిఱు బూత-నేరణనఱతు యజియసియు. యయందయౄ ణనభు
భయణించిన తయులసత లసయు ఎళరినయణే యజింఙనరయ, లేటట మంథెైణే తభ
ఫుథిధతు కేంథగఔ
ర ఽతం ఙేవహ ళుంఙనరయ ఆ మా శ఼క్షమఱోకసఱకే రితతభయ
ళుండితృో ణనయు. యయు భయణనంతయం ఆ ఱోకసఱధే తృ ంథి భయళ భయళ
జనమధతే
ి ణనయు.
కసఱ రచండ ణేజఞతుా రతయక్షంగస ణెఱుశఔునా యోగి థనతు బఔుిడెై ,
భఽతేయళు తయులసత థనతుఱోధే యయ్నభయ ఇంఔ జనమన తృ ందడె.
తరం ుష్టం పలం ణరమం యో మే బకతయ రమచోత
తదహం బకుతయహిత మ్ ఄళనభు రమణయతమనః (26)
ఄయథ ం: ఎళడె తుయమఱ ఫుథిధణో బకిి యయఴఔంగస ధనఔు తరంగసతూ, ువపంగసతూ,
పఱంగసతూ, జఱంగసతూ శభరిపంచఔుంటరడర అటటర ఉతృసయౘరసతుా ధేన
ఆయగియి సన.
లయఖాయనభు: కసఱం తణనఴతుా ణెఱుశఔుతు, ణనన ఔడన ఆ కసఱం శఽఴేర
అతు ణెఱుశఔునా కసఱం యొఔక బఔుిడె తన థనఴరస తనధే
యజించఔుంటరడె. అతన పఱ ుయౖసపదఱు ఏలైధన ఎళరికైధన అరిపంచిధన,
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ఱేథన శఴమంగస ణనధే ఖరశంచిధన అథి ఆ శభశి ణేజఞఱఔ ణేజభయన ఆ
కసఱమే శఴమంగస ఆయగిశి ంథి.
మతురయఴ మదళనవ మజుుహో ఴ దథయవ మత్
మతత సయవ కౌంణూమ తత్ కుయుష్టవ భదయణం (27)
ఄయథ ం: ఒ కౌంణేమా! నళుఴ ఏ ఔయమతు ఆచరించిధన, నళుఴ ఏ ఆయౘరసతుా
బుజించిధన, నళుఴ ఏ షో భాతుా ఙేవహధన, నళుఴ ఏ థనధనతుా ఇచిిధన
లసటటనతుాటటతూ ధనకే శభరిపంచ.
లయఖాయనభు: కసఱాతుా తతఴ శశతంగస ణెఱుశకోళడం తృసరయంతేంచిన
భయౘుయువేఱు ఏ తుఙేవహధన - అంటే లసయు యోగసగిాఱో తనహశి ధనా,
ఱేథన ఇతయ జిజఞాశళుఱఔు ఈ యదయన థననం ఙేశి ధనా ఱేథన లసయు ఏత
ఙేవహధనగసతూ కసఱం థనఴరస కసఱాతుకే శభరిపంచఫడెతేనటుర అతు భనం
ణెఱుశకోలసయౌ.
వుభావుబపలెైరేవం మోక్షయవయ కయమఫంధధైః
సధయనయసయోగముకతణయమ విభుకోత భాభునైష్టయవ(28)
ఄయథ ం: ఈ యధంగస నళుఴ యభరయభరఱన ఇఙేి ఔయమ ఫంధధనఱ నండి
యభుకిి తృ ందణనళు. అంణే కసఔ నళుఴ శధనయశ యోఖం (భఽతేయళున
ణెఱుశఔుతు) ఔయౌగిన చితి ంణో భుకిితు తృ ంథి నధేా తృ ందణనళు.
లయఖాయనభు: యోఖం యొఔక రిణనభభయన శభాదిఱో వహథయడిన
భయౘుయువేఱు భఽతేయళు అంటే ఏతటో ణెఱుశఔుతు, ఎఱల ుపడ఼ ఆ
యరసట ణేజభయన కసఱాధేా శమరిశి ఼ థనతుఱోధే ఏఔభళుణనయు.
సమోఽహం సయవబూణూష్టే న మే థూవవో యఽవత న నరమః
యే బజంత తే భాం బకతయ భయ ణూ ణూష్టే ఙయయహమ్(29)
ఄయథ ం: ధేన అతుా బూణనఱ (బూత, తూయు, అగిా, లసముళు, ఆకసఴం)
ఱోన఼ శభానంగస ళుధనాన. ధనఔు అనహరముఱుగసతూ నహరముఱుగసతూ
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ఎళఴయౄ ఱేయు. ఎందఔంటే ననా ఎళరైణే నేరభణో ఉతృసవహయి సరయ లసరిఱో ధేధే
ళుధనాన, అఱాగే లసయౄ ధనఱోధే ళుధనాయు.
లయఖాయనభు: కసఱం తన జోయతియమమ యౄంణో అతుా తృసరణుఱఱోన఼
యరసజభానభయ ళుంథి. లసతుకి ఎళయౄ నహరముఱు గసతూ అనహరముఱు గసతూ
కసద. అయణే ఏ యోగి అయణే యోగసగిా యగియౌంచి తన ఴరీరసతుా ఆ
యోగసగిాఱో ఆషుతి ఙేవహ, ఆ కసఱం యొఔక ణేజోభమ యౄతృసతుా
రతయక్షంగస దరివయసిడర , అటుళంటట యోగి శభక్షంఱో ఆ కసఱం ఎఱల ుపడ఼
తన ణేజోభమ శఴయౄతృసతుా రతయక్షం ఙేవే ఉంచతేంథి. ఆ యోగి ఆ
ణేజోభమ శఴయౄతృసతుా ఎఱల లేలఱ గసంచత థనతు బఔుిడెై అందఱోధే
వహథయడణనడె.
ఄన ఙూతేసదఽరఙయరయ బజణూ భాభననయభాక్
వెదఽరేవ స భనత వయః సభయగవయవవణర సః (30)
ఄయథ ం: ఔలేల అతయంత దరసఙనయుడెైనన఼ ధన అననయ బఔుిడెై ననా బజివేి
లసడె ఔడన యసధళు అళడనతుకి యోఖుయడే. ఎందఔంటే మతనయథంగస లసడికి
తుఴిమభయన ఫుధ్ిధ ఔయౌగి ళుంథి కసఫటటర.
లయఖాయనభు: ఇంథిమ
ర
తఽనహి కై తృసఔుఱాడెత ఴరీయం ళయకే రితతభయ
ళునా యసభానయ ళయకిి అయధన ఔలేల తన శభశి ఇంథిమ
ర ాఱ థనఴరస
అతుా భోగసఱ అనబయశినా తన భవహి వకు యరసట ఙెైతనయం ఖురించి
కించిణనమతరభయధన ఖరశంచి యోఖ ఔయమ తృసరయంతేవేి , అతన శభాది
తృ ంథనఱనా దఽఢ తుఴిమంణో ళుధనాడె ఔనఔ, అతన ఔడన
భషతూముడే అతు భనం ఖరశంఙనయౌ.
భుకయంగస అతన తన ఴరీయ ఫందనఱు ణెంచఔుతు ఆ అనంతం లైు
లలళడనతుకి రమతాం తోదఱు నటరరడె ఔనఔ అతతుతు భనం భయౘ ళయకిిగస
రిఖణింఙనయౌ.
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క్షురం బవత ధరమణయమ శ్శ్వఙయోంతం న్తగచోత
కౌంణూమ రతజానీశి నమే బకత ః రణసయత (31 )
ఄయథ ం: లసడె అతి తఴయఱోధే ధరసమతేడెైతృో ణనడె, ళసఴఴత ళసంతి తృ ందణనడె.
ఒ కౌంణేమా శణనయతుా ణెఱుశకో, ధన బఔుిడెైనలసడెళఴడ఼ నవర తృో డె.
లయఖాయనభు: అటుళంటట భయౘుయువేడె భఽతేయళు న ణెఱుశఔుతు
శభశి శఽఴహరతూ ళయఔి యుశ఼
ి , థనతుతు ధరిశి నా ఆ కసఱాతుా ణెఱుశఔుతు
కసఱ ఙెైతనయ ధరసమతేమడళుణనడె. ఇంకస అతన ఆ కసఱ ఙెైతనయంఱో
య్నభయ ళసఴఴత ళసంతితు తృ ందణనడె. అటుళంటట భయౘ ుయువేడె ఴరీయ
ఫందనఱఱో ఇఔ ఫదధడెై ఉండడె.
భాం శి పయథ వయపవృీతయ యేఽన సఽయః పయోనమః
వ఼త రయో లైళయసత తయ వూథయరః ణూఽన మాంత రం గతమ్ (32)
ఄయథ ం: ఒ తృసరసథ, ననా ఆఴరయంచిన తృసయోతుజుఱ, వి ఱ
ర , లైయయఱ,
యదరఱ యభ ఖతితు తృ ందతేధనాయు.
లయఖాయనభు: తభ ఴరీయం థనఴరస ఆ అళయఔి ఙెైతధనయతుా భానళ ఴరీయంఱోకి
తీశఔుళఙేి వి ఱ
ర , భరిము ఴరీయ రిధఱు థనటట ఆఱోచన ఙెమయఱేతు
యదరఱ, ఴరీయ తృో ళసధే యళవవంగస భరయంఙే లైయయఱ యరే కసఔ ఇంథిమ
ర ఱె
రదననభనఔుధే తృస యోతుజుఱెైన ళయుశంఔయుఱ రమాశ ఙేవహ ఴరీయ
అళధఱు థనటడనతుకి యోగసభరయశం ఙేవేి ఆ కసఱం యొఔక యభ
ణేజోయౄతృసతుా యసక్షాణనకరించఔుతు, థనతు ఴయణం తృ ంథి, యభ ఖతితు
తృసరనహి ంచఔుంటరయు.
కూం ునర్ుహమణయః ుణయయ బకత రజయష మసత తయ
ఄన్తతయభసఽఖం లోకమ్ ఆభం పరయ బజసవ భామ్ (33)
ఄయథ ం: ఇంఔ ుణనయతేమఱెైన ఫరరషమణుఱ, రసజయుశఱ, బఔుిఱ ధన ఴయణే
తృ ంథి యభ ఖతితు తృసరనహి ంచఔుంటుధనాయు. అందళఱల నళుఴ, ఈ భానళ
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ఴరీయభు శకయశతభూ క్షణ బంఖుయభూ అయధన థగతుతు తృ ంథి నధేా
శమరించకో.
లయఖాయనభు: ఴరీరసతుా ణనయఖం ఙేమటం థనఴరస ఴరీయ వభఱన థనటే
భానవహఔ రళఽతిి ఖఱ క్షతిరముఱ, భరిము ఴరీయ వభఱ లఱుఱ ళునా
ఆ అళయఔి భరళం ఖురించి శషజంగసధే దనయనం ఙేమఖఱ ఫరరషమణుఱ, ఈ
ురసతన యోఖ ఔయమన అళఱంతశ఼
ి ఆ భయౘ జోయతియమమ కసఱం యొఔక
ణేజశషన రతయక్షంగస అనబయశ఼
ి థనతుఱోధే యయ్నభయతృో ణనయు. ఈ
భానళ ఴరీయ రిధఱన అయథం ఙేశఔుతు, భవహి వకు యరసట ఙెైతధనయతుా
జఞఖఽతం ఙేవహ ఆ ఙెైతనయళంతభయన యనయభంణన తుండి ళునా ఆ కసఱ
ఙెైతనయంఱో వహథయ డటరతుకి, యోఖ ఔయమ ఙెమాయయౌ.
భనమధయ బవ భదభకోత భథయయజీ భాం నభసఽుయు
భామే లైష్టయవ ముకతావమ్ అణయమనం భతరమణః (34)
ఄయథ ం: నళుఴ ధన మంథే తూ భనశషతు ఉంచ. ధన బఔుిడళుఔభుమ,
నళుఴ నధేా యజించ. ధనకే నభయసకయం ఙెయయ. ఈ యధంగస నళుఴ
ధనఱోధే ముఔుిడలై, ధన రసమణుడలైణే నధేా తృ ందణనళు.
లయఖాయనభు: కసఱ ఙెైతధనయతుా ణెఱుశకోళడం కోశం, ఴరీయ రిధఱన
థనటట, షఽదమ ఖరంతి భేదన యసధన శంయయు ంగస యరిి ఙేవహ ఆ
ఙెైతనయళంతభయన యనయత అంణన తుండి ళునా ఆ కసఱ ఙెైతనయంఱోధే
వహథయడిన యోగికి థనతు మంథే భనశషంటుంథి, అతడె థనతు
బఔుిడళుణనడె. అతన ఒంకసయ కిమ
ర థనఴరస థనతుతు యసక్షాత
ి దరివశ఼
ి
థనతుకే రణతఱులణనడె. అతన ఆ జోయతియమమ యభణేజంఱో తన
భవహి వకు శంయయు యరసట ఙెైతధనయతుా కేంథగర ఔఽతం ఙేవహ థనతుఱోధే
రలేయయసిడె.
ఒం తతసథిత వౄీభదభగవథగీ ణయసాన్తష్టతేస
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ఫరహమవిథయయమాం యోగళవయత ర వౄీ కివణయుున సంలథూ
రజవిథయయరజగుహయ యోగయధయభ నవమోఽదయయమః
ఫరహమవిథయయ భరిము యోగ ళసత రభు ఄయన వౄీ భదభగవథగీ ణయ ఈన్తష్టతే
త
ఄందయౌ వౄీకివణయుున సంలదభు ఄయన రజవిథయయరజగుహయ యోగభు
ఄనన ణొభుమదవ ఄదయయమభు సభాత భు.
ఒం తత్ సత్
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ఒం నమో బగవణూ లసఽథూలమ
ఄథః దశ్మోఽదయయమః - విబూత యోగః
దవ ఄదయయమభు - విబూత యోగభు
వౄీ బగలన్ ఈలచ
బూమ ఏ వ భవేఫాహో శ్ిణు మే యభం వచః
మణూత ఽహం న఼రమభాణయమ వక్షవయభు శితకభయమా (1)
ఄయథ ం: యౕర బఖలసనడె ఇఱా అధనాడె - ఒ భయౘఫరషో భయళ ధన
ఉతి భభయన ళచధనఱన యన. తూ మంద ధనఔు తకికయౌ నేరభ ళుంథి
ఔనఔ, తూ శతం కోరి ఇవర ంగస ఙెఫుణనన.
లయఖాయనభు: ఏ వహథతరజా భయౘుయువేఱు ఆ కసఱ ఙెైతనయ భయౘ ణేజంఱో
తభ భవహి వకు శభశి యరసటరతూాకేంథగఔ
ర ఽతం ఙెమయఖఱుఖుణనరయ లసయు ఆ
రచండ ణేజోభమ కసఱం యొఔక ణేజంఱో రలేయయసియు. అటుళంటట భయౘ
ళయఔుిఱఔు ఆ కసఱమే శఴమంగస తన ఖురించి ణనధే ఙెఫుణోంథి.
న మే విదఽః సఽయగణయః రబవం భహయష మః
ఄహభాథిరహి థూలధయం భహరీషణయం చ సయవశ్ః (2)
ఄయథ ం: ధన ుటురఔన థేళతఱు గసతూ భషయుశఱు కసతూ ణెఱుశకోఱేయు,
ఎందఔంటే ధేధే శభశి థేళతఱ భరిము భషయుశఱ జనమఔు కసయణం
ఔనఔ.
లయఖాయనభు: తభ భవహి వకు శంయయు ఙెైతధనయతుా ఆ అళయఔి కసఱ
ఙెైతనయంఱో కేంథగఔ
ర ఽతం ఙేవహ ఙెైతనయళంతభయన యనయతఱో వహథయడిన
యోగి ఆ కసఱ ఙెైతధనయతుా అయథం ఙేశకోళడం తోదఱు నడణనడె. ఆ
శభమంఱో అతతుకి ఏం అయథం అళుతేందంటే కసఱ రభరళం ఖురించి థనతు
నండే ుటటరన శ఼
థ ఱ శ఼క్షమ ఱోకసఱ తృసరణుఱఔ, థేళతఱఔ, భషయుశఱఔ
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ఔడన యరిిగస ణెయౌమదతు. ఎందఔంటే లసరింకస థనతుతు ణెఱుశఔుధే
రకమ
ిర ఱోధే ళుధనాయు ఖనఔ.
యో భాభజభధయథిం చ లేతత లోక భశేశ్వయమ్
ఄసభూమఢః స భరేతయష్టే సయవపనైః రభుచయణూ (3)
ఄయథ ం: ననా జనమయశతేడెగసన, అధనథి అయన లసతుతు గసన఼,
ఱోఔభశేఴఴయుతుగసన ణెఱుశకొనా లసడె భఽతేయధయమం ఖఱ భానళుఱఱో
జఞాతు. లసడె శభశి తృసభుఱ నండీ యభుఔుిడళుణనడె.
లయఖాయనభు: ఎళరైణే భానళ ఴరీయంఱో ళుంటృధే ఈ ురసతన
యోగసభరయయసతుా ఙేశి ఼ తన భవహి వకు శంయయు యరసటణనఴతుా జఞఖఽతం
ఙేవహ, తభ శంయయు ఙెైతధనయతుా ఆ భయౘ జోయతియమమ కసఱం యొఔక
ణేజంఱో కేంథగఔ
ర ఽతం ఙేయి సరయ అటుళంటట జఞానఱకే కసఱాతుకి ఆదయంణనఱు
ఱేళతు అయథం అళుతేంథి. ఈ యరసట శభమాతుకి తృసరయంబం ఱేద ఔనఔ
థగతుకి అంతం ఔడన ఱేద. శభశి శ఼
థ ఱ భరిము శ఼క్షమ ఱోకసఱన
ఇంకోఱా ఙెతృసపఱంటే లసటటతు లేయు లేయు రిభాణనఱఱో తమాయుఙేవేథి
యమేఴఴయుడెైన ఆ అళయఔి కసఱమే.
ఫుథిధర్ జాానభసమోమహః క్షభా సతయం దభః శ్భః
సఽఖం దఽఃఖం బలోఽభాలో బమం ఙయబమమేవ చ (4)
ఄశింవె సభణయ తేఴ్సతపో థయనం మళోఽమశ్ః
బవంత భాల బూణయధయం భతత ఏవ ిథగివదయః (5)
ఄయథ ం: ఫుధ్ిధ, జఞానం, మ్రష రసశతయం, క్షభా, శతయం, దభం
(ఫరశేయంథిమ
ర ాఱ తుఖరషం) , ఴభం (అంతయ ఇంథిమ
ర ాఱ తుఖరషం) , శక
దుఃకాఱు ఔఱుఖుట భరిము ఔఱుఖఔ తృో ళుట, బమం భరిము అబమం
అశంయస, శభణన, తేఴహర (తఽనహి ), తశష, థననం, కీరి , అకీరి అధే లేయు
లేయు భరలసఱు తృసరణుఱఔు ధన ళఱేల ఔఱుఖుచనాయ.
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లయఖాయనభు: శభశి ఆదనరసఱఔ ఆదనయభయన ఆ భుకయ
ఆదనయభయన కసఱమే ఫుధ్ిధ, జఞాధనతుకే జఞానం. క్షభా, శతయం, ఇంథిమ
ర ాఱ
యొఔక తుజ శఴయౄతృసతుా అయథం ఙేశఔుధే యసభయథాం, శక-దుఃకాఱు
ఔఱుఖుట ఔఱుఖఔతృో ళుట, బమం-అబమం, యోగసగిా యౄభయన
తశష, తృసతేరఱెైన లసరికి యోఖ యదయన ఉథేఴం ఙెమయటం, అనయ
యదయఱన ఉథేయంచటం, కీరి , అకీరి తోదఱెైన శఽఴహరఱో ళయఔి భళుతేనా
అతుా భరలసఱఱోన఼ ఆ అళయఔి శభశి ణేజోభమ కసఱమే ళయఔి భళుణోంథి.
భహయష మః సత యరేవ చణయవరయ భనవసత తయ
భథయభల భానవె జాణయ యేవం లోక ఆభాః రజాః (6)
ఄయథ ం: శి ఋవేఱు, లసరి ఔంటే భుందయ ుటటరన నఱుఖుయు, ఇంకస
భనళుఱు యయందయౄ ధన భధో భరళం నండి ుటటరనలసరే. ఈ
శంయసయభంణన లసరి శంణననమే.
లయఖాయనభు: ఈ శి ఋవేఱ, లసరి ఔంటే భుందయ ుటటరన శనత్
ఔుభాయ ఆథి భయౘ భునఱ, భనళుఱు యయందయౄ ఆ అతుా భరలసఱఔ
భరళభయన ఆ ఔక భరళం నండే ళయఔి భమాయయు. యరి థనఴరసధే ఈ
శఽఴహరఱో శభశి రజఱ ఉదభయంఙనయు.
ఏణయం విబూతం యోగం చ భభ యో లేతత తతత ాతః
వెో ఽవికంనయన యోగేన ముజయణూ ధయతర సంశ్మః (7)
ఄయథ ం: ఎళరైణే ధన ఈ యబూతితూ (భశభ), యోగసతూా తతి ా శశతంగస
ణెఱుశఔుంటరరయ లసడె తుఴిఱభయన యోఖముఔుిడళుణనడె. ఇందఱో
ఏతొ శంథేషం ఱేద.
లయఖాయనభు: రఫఱ యోఖ యసధన థనఴరస యోగసగిా యగియౌంచి, థనతుఱో
తభ ఴరీరసధేా షయశష గసయంచి షో భం ఙేవే భయౘుయువేఱు తభ
శంయయు యోఖ ఫఱం ఙేత తభ వఴమ ఙెైతధనయతుా తోతి ం ఆ అళయఔి కసఱ
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యమేఴఴయుడిఱోధే కేంథగఔ
ర ఽతం ఙెమయఖఱుఖుణనయు. లసయు కసఱ
యమేఴఴయుడిణోధే ఏఔభయ అతతు ఔఽ ళఱల అతతు మతనయథం
ణెఱుశఔుంటరయు.
ఄహం సయవసయ రబలో భతత ః సయవం రవయత ణూ
ఆత భణయవ బజంణూ భాం ఫుదయ భావసభన్తవణయః (8)
ఄయథ ం: ఈ అతుాటట ఉతపతిి కీ కసయఔుడన ధేధే, ఈ శయఴం ధన ళఱేల రళరిియి ో ంథి.
ఈ రకసయంగస ననా భరళముఔుిడెై అయథం ఙేశఔునా జఞాతు, నధేా
ఆరసదియి సడె.
లయఖాయనభు: ఆ అళయఔి శఴయౄమే ఔతునహంఙే ఈ శభశి జఖతే
ి ఉతపతిి కీ
కసయణం, ఆ భరళం తనన ణనధే శఽఴహరంచఔుతు, తనఔు ణనధే కీడ
ర ియి ో ంథి. ఈ
యవమం శభణనఴతుా తృ ంథిన వహథత రజుాఱఔు అయథం అళుతేంథి. ఈ
అనబళం తృ ంథిన భయౘ ుయువేఱు కసఱం యొఔక ఴయణు జొచిి కసఱ
ఙెైతనయఱెై తభ ఴరీయ మాతర రిశభాి ం ఙేయి సయు.
భచిైణయ భదీ త పరణః ఫో ధమంతః యసయమ్
కథ మంతశ్ై భాం న్తతయం తేష్టయంత చ యభంత చ (9)
ఄయథ ం: ఎళరి భనవైషణే ధనఱోధే ఱఖాభయ ళుంటుంథర , ఎళయు ధనకే లసరి
తృసరణభుఱు అరిపయసిరయ, అటుళంటట ళయఔుిఱు యశపయం ఔరికొఔయు (ధన
ఖురించి) ఫో ధయచఔుంటృ, ఙెుపఔుంటృ శంతేవేరఱెై ళుంటరయు.
లయఖాయనభు: జీళనమయణనఱకి కసయణభయన ఆ అళయఔి ం యొఔక
మతనరసథతుా ణెఱుశకోళటరతుకి ఈ ురసతన యోఖ యసధన ఙేవే యోఖ
యసధఔుఱు ఎుపడెైణే ఈ యోఖ ఔరభంఱో రండళ దఴ అయన షఽదమ ఖరంతి
భేదనం ఙెమయడంఱో శపయ్ ఔురతేఱళుణనరయ, అుపడె లసయు ఆ యనయత
యొఔక ఙెైతనయంఱో వహథయడి థనతు తుండన తుండి ళునా ఆ కసఱ ఙెైతధనయతుా
ణెఱుశకోళడం కోశం ఈ యోఖ ఔరభంఱో అంతిభ దఴ యసధన తృసరయంతేయసియు.
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అుపడె లసయు యోతు భుదర లేశఔుతు ఆ కసఱం యొఔక భయౘ
ణేజశఴయౄతృసతుా రతయక్షం గస చ఼శ఼
ి తభ శభశి ఙెైతధనయతుా థనతు మంథే
కేంథగఔ
ర ఽతం ఙేవహ ఒం కసయ కిమ
ర
ఙేశి ఼ తభ తృసరణనఱన శఴమంగస ఆ
తృసరణనఱకే తృసరణభయన కసఱాతుకి అరిపయసియు. తథనఴరస లసయు ఆ కసఱాతుా
మతనయథంగస ణెఱుశఔుతు కసఱ ఙెైతనయఱెై ఆ కసఱంఱోధే యతయసియు. లసయు
ఆతమ శంతఽనహి ణో ళుంటరయు. ఇంకోఱా ఙెతృసపఱంటే లసయు తభ
జఞఖఽతభయన యరసట ఙెైతధనయతుా ఆ కసఱం యొఔక రచండ ణేజంఱో కేంథగర
ఔఽతం ఙేవహ ఆ ణేజోభమ కసఱం ణోధే శంభరఴహశి ఼ శంతేవేరఱెై ళుంటరయు.
ణూవం సతత ముకతధయం బజణయం న఼రత యయవక మ్
దథయభు ఫుధ్ిధయోగం తం యేన భాభుమాంత ణూ (10)
ఄయథ ం: శథన ధన మంద భనశష ఖఱలసరికి , ననా నరతి యయఴఔంగస
ఉతృసవహంఙే లసరికి ధేన ఫుధ్ిధ యోగసతుా అనఖరశశిధనాన, థనతుణో లసయు
నధేా తృ ందణనయు.
లయఖాయనభు: ఒంకసయ కిమ
ర
థనఴరస తభ తృసరణనఱన నరతి యయఴఔంగస ఆ
కసఱ యరసట ణేజఞతుకే ఆషుతితుఙేి భయౘ ుయువేఱఔు కసఱమే శఴమంగస
తన ఖురించి జఞానం రయసథిశి ంథి.
ణూవమేలనఽకంపయథమ్ ఄహభజాానజం తభః
ధయళమాభాయతమభావవెోథ జాానథగనయన భాసవణయ (11)
ఄయథ ం: లసరితు అనఖరశంచడనతుకి ధేన శఴమంగస రకసఴళంతభయన జఞాన
థగంణో లసరి ఆతమఱమంద ళునా అజఞాధనంధకసరసతుా ధనఴనం ఙేయి సన.
లయఖాయనభు: తభ శంయయు జీయణనతుా ఆ యభ తణనిాతుా
ణెఱుశకోళడనతుకి ఈ ురసతన యోగసభరయశం థనఴరస యగియౌంచిన
యోగసగిాఱో తభన షో భం ఙేయి సరయ అటుళంటట భయౘ ుయువేఱఔు
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కసఱమే దమణో తన యరసట రచండ ణేజోభమ యౄతృసతుా రతయక్షంగస
దయవనం ఇశింథి.
ఄయుున ఈలచ
యం ఫరహమ యం దయభ వితరం యభం బలన్
ుయుష్టం ళశ్వతం థివయమ్ అథిథూవభజం విబుమ్ (12)
అహ వెతామ్ ఊష్టమః సరేవ థూవరిషరనయదసత తయ
ఄవణర థూవలో లయసః సవమం ఙుైవ ఫరవీఴ మే (13)
ఄయథ ం: అయుునడె యౌకన, " తూళు యం ఫరషమళు, యందనభుడళు, యభ
యతేరడళు. శభశి ఋవేఱ తునా ళసఴఴతేడళతూ, థిళయ ుయువేడళతూ,
ఆథి థేళుడళతూ, జనమ యశతేడళతూ, శయఴలసయనహళతూ నహఱుయసియు. ధనయద
భషరిశ, అవహతేడె, థేళఱుడె, లసయశ భషరిశ అఱాగే ణెయౌమ ఫయుశిధనాయు.
తూళున ధనఔు అథే ఙెఫుతేధనాళు.
సయవమేతదితం భధేయ మధయమం వదవ కేశ్వ
న శి ణూ బగవన్ వయకూతం విదఽరేదల న థయనలః (14)
ఄయథ ం: ఒ కేఴలస, నళుఴ ఙెుపచనాథి అంణన శతయమే అతు ధేన ఇుపడె
నభుమతేధనాన. తూ శఴయౄభున థేళతఱు గసతూ థననళుఱు గసతూ
ఎయుఖయు ఔథన.
సవమయేలతమధయణయమనం లేతథ తవం ుయువో తత భ
బూతభావన బూణూశ్ థూవథూవ జగతణూ (15)
ఄయథ ం: ఒ బూతభరళధన, ఒ బూణేళస, థేలసథిథేలస, జఖధనాతన, ుయుయౖో తి భా
తునా తూ థనఴరస తూలే ఎయుఖుదళు.
వకుతభయహసయళవఴయణ థిలయవేయతమ విబూతమః
మాభిరివబూతభిరయైకన్ ఆభాంసత ాం లయయ తష్టఠవ (16)
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ఄయథ ం: శభశి ఱోఔభుఱంద఼ తూ యబూతేఱణో లసయనహంచి , వహథతేడలై
ళుధనాళు. తూ థిళయ యబూతేఱ ఖురించి శంయయుంగస ఙెపఖఱ యసభయథాం తూకే
ళుంథి.
కథం విథయయభహం యోగివెత ాం సథయ రిచింతమన్
కేష్టే కేష్టే చ భాలేష్టే చింణరయ వ బగవన్ భమా (17)
ఄయథ ం: ఒ యోగీఴఴరస! తుయంతయం చింతన ఙేముచ఼ తునా ఏ యధభుగస
ణెఱుశకోఖఱన? ఒ బఖళంతేడన, ఇంకస తునా ఏ ఏ భరలసఱణో చింతన
ఙేమఖఱన?
విసత రేణయతమధో యోగం విబూతం చ జధయయద న
బూమః కథమ తినత రిహ శ్ిణవణర ధయవత మేఽభితమ్ (18)
ఄయథ ం: ఒ జధనయాధన! తూ యోఖ ఴకిి ఖురించి, తూ యబూతేఱ ఖురించి ఇంకస
యయసియంగస ఙెుప, ఎందఔంటే తూ అభఽత ళచధనఱతు ఎంత యధనా తతుయ
తీయఔుండన ళుంథి.
లయఖాయనభు: తభ భవహి వకు శంయయు యరసట ఙెైతధనయతూా ఆ యరసట అక్షయ
కసఱ యభాతమఱో కేంథగర ఔఽతం ఙేవహన భయౘుయువేఱు ఆ యభాతమ
మతనరసథతుా ణెఱుశఔుతు, అతతుఱోధే వహథయడి, అతతుధే రఴాఱు లేయి సయు.
అటుళంటట లసరికి ఆ శఔఱ జోయతేఱఔ జోయతి అతుా ఆదనరసఱఔ ఆదనయం,
ఆ యరసట యౄతృసతుకే యరసటం అయన కసఱం శఴమంగస తన ఖురించి ణనధే
ఙెఫుతేంథి.
వౄీ బగలన్ ఈలచ
హంత ణూ కథ యవయభు థిలయ వేయతమవిబూతమః
పరదయనయత కుయు ళవష్ట
ీ ఠ ధయసత యంణర విసత యసయ మే (19)
ఄయథ ం: ఒ ఔుయు ళవయౖ
ర ా స ఇుపడె ధేన తూ కొయఔు ధన భుకయమైన థిళయ యబూతే
ఱ ఖురించి ఙెఫుణనన ఎందఔంటే ధన యశి ఽతికి అంతంఱేద ఔనఔ.
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లయఖాయనభు: ఆ శభశి ఆదనరసఱఔ ఆదనయం, శభశి జోయతేఱఔ జోయతి,
ఆతమకే ఆతమ, యనయత కే యనయం, శభశి ఙెైతధనయఱఔ ఙెైతనయం అయన ఆ
కసఱ యమేఴఴయుడే శఴమంగస ణనధే తన ఖురించి ణెయౌమఫయుశిధనాడె. ఔ
లేల అతధే ఖురించి అతన ఙెపఔతృో ణే అతతు ఖురించి యరిిగస
ఙెపఖఱలసయు ఇంఔ ఎళయుధనాయు? అయుునతు థనఴరస యౕర ఔఽవు యౄంఱో
ళునా కసఱ యమేఴఴయుడె బయవయతే
ి ఱో అందరి భానళుఱఔ తన లైు
శంకేతం ఇఙేి ఈ జఞాధనతుా ఉథేయశిధనాడె.
ఄహభాణయమ గుడయకేశ్ సయవ బూణయశ్మవథతః
ఄహభాథిశ్ై భధయం చ బూణయధయభంత ఏవ చ (20)
ఄయథ ం: ఒ ఖుడనకేఴ, శభశి బూతభుఱ షఽదమాఱఱోన఼ వహథతభయ ళునా
"ధేన" అధే భరలసతుా ధేధే. ఈ బూతభుఱతుాంటటకీ ఆథి, భధయం, అంతం
ధేధే.
లయఖాయనభు: "ఒ తుదరతు జయంచిన లసడన! ఈ శఽఴహర యొఔక ఆదనయ థనయథం
యొఔక శభశి అంగసఱ అయన బూత, తూయు, అగిా, లసముళు, ఆకసళసఱ
యొఔక యసరసతుా ధేధే. యటతుాటటకీ తృసరయంబం, భధయం, అంతం ధేధే అంటే
లసటట బూత, ళయి భాన, బయవయత్ కసఱాఱు ధేధే."
అథిణయయధయభహం విష్టే
ణ రయుయతవం యవియంవుభాన్
భరీచియమయుణయభవమ నక్షణయరణయభహం శ్వౄ (21)
ఄయథ ం: ఆథితేయఱఱో యవే
ు ళున ధేధ,ే జోయతేఱఱో కియణభుఱుఖఱ
శ఼యుయడన ధేధే. భయుతే
ి ఱఱో భరీచితు ధేధే. నక్షణనరఱఱో చందరడన ధేధే.
లయఖాయనభు: ఆథితేయఱఱో యవే
ు ళున ధేధే, శభశి జోయతేఱఱో
జోయతియమమ శ఼యుయడితు ధేధే, భయుతే
ి ఱఱో భరీచితు, నక్షతరభుఱఱో
చందరడితూ ధేధే.
లేథయధయం వెభ లేథర వమ థూలధయభవమ లసవః
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ఆంథిరమాధయం భనళైవమ బూణయధయభవమ ఙూతధయ (22)
ఄయథ ం: లేథనఱఱో యసభ లేదం ధేధే, థేళతఱఱో ఇందరడితు ధేధే,
ఇంథిమ
ర ాఱఱో భనశషతు ధేధే, బూణనఱఱో ఙెైతధనయతుా ధేధే.
లయఖాయనభు: లేథనఱఱో యసభ లేదం, థేళతఱఱో ఇందరడె, ఇంథిమ
ర ాఱఱో
భనశష ధేధే. శభశి తనరసథఱ యొఔక ఙెైతనయభూ ధేధే.
యుథయరణయం శ్ంకయళైవమ విణూత ళో మక్షయక్షవెమ్
వసాధయం పవకళైవమ మేయుః వృఖరిణయభహం (23)
ఄయథ ం: యుదరఱఱో ఴంఔయుడితు ధేధే, మక్ష రసక్షశఱఱో ధధనతుకి అదితితు
ధేధే. ళశళుఱఱో అగిాతు ధేధే. యకరసఱఱో మేయుళున ధేధ.ే
లయఖాయనభు: యుదరఱఱో ఴంఔయుడితు ధేన, మక్ష రసక్షశఱఱో ఔుఫెయుడితు
ధేన, ళశళుఱఱో అగిాతు ధేన, యకరసఱఱో మేయుళున ధేధే.
యౕర ఔఽవు బఖలసనడె ణనన యకరసఱఱో మేయు యఴణనతుా అతు అధనాడె.
ఙనఱ కసఱంగస మేయు యఴతం అంటే ఔ యషశయభమ యవమంగస
ఉండితృో యంథి. ధన ఉథేాఴయంఱో బూతకి ఉతి య ధఽళం నైన యకయ యౄంఱో
ఔతునహంఙే ణేజోభమ రభర య యబం అయన 'అరయరస ఫొ రిమాయౌస్' ధే మేయు
యఴతంగస భరయంఙనయౌ. మేయు యఴణనతుా ఔ యఴతంగస భరయంచి థనతు
ఖురించి లదఔడం జరిగింథి. అయణే అటుళంటట యఴతం ఎఔకడన
ఔతునహంచఱేద. మేయు యఴతం ఖురించి జరిగిన ళయునఱో థనతుకి శఴయు భమ
యకయం ళుంటుంథి, థనతు నైన థేళతఱ భానలేతయ జీళుఱ తుళవహశి ఼
ళుంటరయు. ఉతి య ధఽళం నైన ఔతునహంఙే ణేజోభమ ణేజం 'అరయరస
ఫొ రిమాయౌస్' ధే ఈ బూఖరషం యొఔక రభర య యబంగస రిఖణింఙనయౌ.
అంణేకసఔ భనం తృసరచీన ఖరంతనఱఱో థేళతఱ యొఔక ఔ థినం భానళుఱ
ఆయు భాయసఱకి శభానం అతూ అఱాగే లసరి ఔ రసతిర ఔడన ఆయు భాశఱకి
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శభానం అతు చదళుణనం. ఇథి ఔడన ఉతి య ధఽళం యవమంఱో
శరితృో తేంథి.
ురయధవెం చ భుఖయం భాం విథిధ పయథ ఫిహసతమ్
వయధయనీధయభహం సుందః సయవెభవమ వెగయః (24)
ఄయథ ం: ురొశతేఱఱో భుకయడెైన ఫఽషశపతితు ధేధే అతు ణెఱుశకో,
వేధననఱఱో శకందడన ధేధే, జఱాఴమాఱోల యసగసరసతుా ధేధే
లయఖాయనభు: ురొశతేఱఱో భుకయడెైన ఫఽషశపతితు ధేధే, వేధననఱఱో
శకందడన ధేధే, జఱాఴమాఱోల యసగసరసతుా ధేధే.
భహరీషణయం బిగుయహం గిరభవయమయకభక్షయమ్
మజాాధయం జ మజోాఽవమ వెథవరణయం శిభాలమః (25)
ఄయథ ం: భషయుశఱఱో ధేన బఽఖు భషరిశతు, ఴఫా భుఱఱో ఏకసక్షయభున ధేధే,
మజా భుఱఱో జ మజా భున ధేధే, యసథళయభుఱఱో శభాఱమభున
ధేధే.
లయఖాయనభు: భషయుశఱఱో బురఖుళున, ఴఫరాఱఔు ఆదనయభయన
అక్షయభున ధేధే, మజా భుఱఱో జ మజా భున ధేధే, యసథళరసఱఱో
శభాఱమభున ధేధే.
ఄశ్వతథ ః సయవ విక్షవణయం థూవరీషణయం చ ధయయదః
గంధరవణయం చితరయథః వథధ యధయం కనలో భున్తః (26)
ఄయథ ం: శభశి ళఽక్షాఱఱో అఴఴతథ భున ధేన, థేళయుశఱఱో ధనయదడితు ధేన.
ఖంధయుఴఱఱో చితరయథడన, వహదధ ఱఱో ఔనహఱ భుతుతు ధేధే.
లయఖాయనభు: ళఽక్షాఱఱో ధేన అఴఴతథ భున, థేళయుశఱఱో ధేన
ధనయడెడన, ఖంధయుఴఱఱో చితరయథడన, వహదధ ఱఱో ఔనహఱ భుతుతు ధేధే.
ఈఙుైైః శ్ీవసభళవధయం విథిధ భాభభిణరదభవం
ఐరవతం గజేంథయరణయం నరణయం చ నరదిమ్(27)
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ఄయథ ం: అళసఴఱఱో అభఽతం నండి ఉదభయంచిన ఉఙెైిుఃఴళ
ర భున,
ళవవ
ర ా భయన ఖజభుఱఱో ఐరసళతభున, భానళుఱఱో రసజున ధేధే.
లయఖాయనభు: అళసఴఱఱో అభఽతం నండి ఉతపనాభయన
ఉఙెైిుఃఴళ
ర భున, ఖజేందరభుఱఱో ఐరసళతభున ధేధే, భనవేయఱఱో లసరి
రబుళున ధేధే.
అముదయధయభహం వజరం దూనాధయభవమ కభధఽక్
రజనళైవమ కందయః సరణయభవమ లసఽకూః (28)
ఄయథ ం: ఆముధభుఱఱో ళజఞరముధభున ధేధే, గయళుఱఱో కసభదేనళున
ధేధే, శంణనధోతపతిి కి కసయణం అయన కసభథేళుడన ధేధే. శరసపఱఱో
లసశకితు ధేధే.
లయఖాయనభు: ఴయసిుఱఱో ళజఞరతుా, గయళుఱఱో కసభ దేనళున,
శంణనధోతపతిి కి ఆదనయభయన కసభాతుా ధేధే. శరసపఱఱో లసశకితు ధేధే.
ఄనంతళైవమ ధయగధయం వయుణో మాదవెభహమ్
నతీణయభయయభా ఙయవమ మభః సంమభణయభహమ్ (29)
ఄయథ ం: ధనఖుఱఱో అనంతేడితు ధేధే. జఱ థేళతఱఱో ళయుణుడితు ధేధే.
నహతయుఱఱో ఆయయభుడితు ధేన, ళసశఔుఱఱో మభుడితు ధేన.
లయఖాయనభు: ధనఖుఱఱో ఆథి ళవవేడన ధేధే, జఱ థేళతఱఱో ళయుణుడితు
ధేన. నహతేరఱఱో ఆయయభుడన. జనమధణేి లసరితు తుమంతిరంఙే మభరసజున
ధేధే.
రవేైథయళైవమ థుైణయయధయం కలః కలమణయభహమ్
భిగణయం చ భిగేంథరర హం లైనణూమశ్ై క్షీణయమ్ (30)
ఄయథ ం: థెైతేయఱఱో ధేన రయౘలదడన, ఖణించ లసరిఱో కసఱభున ధేధే,
భఽగసఱఱో వహంయౘతుా ధేన, క్షుఱఱో లైనణేముడితు ధేన.

202

లయఖాయనభు: థెైతేయఱఱో రయౘలదడన ధేన. భనవేయఱు బూత బయవయత్
ళయి భాన కసఱాఱుగస అనబయంఙే శభమాతుా ధేధే. భఽగసఱఱో
భఽగేందరడితు ధేన. క్షుఱఱో ఖయుతమంతేడన ధేధే.
వనః వణయభవమ రభ శ్సత రబిణయభహమ్
ఝవణయం భకయళైవమ వెోర తవెభవమ జాహనవీ ( 31)
ఄయథ ం: లేఖళంతభయన లసటటఱో లసముళున ధేన, ఴశి ద
ర నయుఱఱో
రసభుడితు ధేన. భతషాభుఱఱో తోశయౌతు ధేన. నదఱఱో ఖంఖన ధేన.
లయఖాయనభు: ఈ భఽతేయధయమంఖఱ ఴరీరసతుా జీయతంణో యతరం ఙేవే
లసముళున ధేధే. ఴశి ద
ర నయుఱఱో రసభుడితు ధేధే. భతషాభుఱఱో తోశయౌతు
ధేన. రళశంఙే నదఱఱో ఖంఖన ధేన.
సరీణయభాథియంతశ్ై భధయం ఙుైలహభయుున
అదయయతమ విథయయ విథయయధయం లదః రవదణయభహమ్ (32)
ఄయథ ం: ఒ అయుుధన! శఽఴహరకి ఆథిభదనయంతభుఱు ధేధే. ధేన యదయఱఱో
ఆదనయతమ యదయన, లసథించలసరిఱో లసదభున ధేధే.
లయఖాయనభు: శభశి శఽఴహరకీ తృసరయంబం, అంతం భరిము భధయభం ధేధే.
యదయఱఱో ఆదనయతమ యదయ ఱేథన ురసతన యోఖ యథనయ ధేధే. లసరసిఱాంఱో
యవమాతుా ధేధే.
ఄక్షరణయభకరయఽవమ దవందవః వెభవకసయచ
ఄహమేలక్షమః కలో దయణయహం విశ్వణరభుఖః ( 33)
ఄయథ ం: అక్షరసఱఱో ధేన అకసరసతుా, శభాశభుఱఱో దఴందఴ శభాయసతుా
ధేధే. అక్షమ కసఱాతుా ధేధే. యఴఴభుకడిధైన యదనతన ధేధే.
లయఖాయనభు: అక్షరసఱఱో అకసరసతుా ధేధే. శభూషంఱో ఉనాలసరిఱో
దఴంథనఴతుా ధేన. అందరితూ ధరింఙే ఆ అక్షమ కసఱ యరసట శఴయౄతృసతుా
ధేన.
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భితేయః సయవహయళైహభుదభవశ్ై బవిష్టయణయమ్
కీరత ఃి వౄీరవకై ధయరీణయం సమితరేమదయ ధితః క్షభా (34)
ఄయథ ం: అందరి తృసరణభుఱు షరించ భఽతేయళున ధేధే. బయవయతే
ి ఱో లసరి
శఽఴహరకి కసయణం ఔడన ధేధే. వి ఱ
ర ఱో కీరి , యౕర, లసఔుక, శమఽతి, మేధశష,
దెైయయభు, ఒయుప ధేధే.
లయఖాయనభు: అందరి జీయణనతూా షరింఙే భఽతేయళున ధేధే. బయవయతే
ి ఱో
ుటేరథగ ధేధే. వి ఱ
ర ఱో కీరి , యౕర, లసఔుక, శమఽతి, మేధశష, దెైయయభు, ఒయుప ధేధే.
ఫిహణయసభ తతయ వెభానం గమతర ఛందవెభహమ్
భావెధయం భాయీ వౄరయషఽహమ్ ఊతధయం కుసఽభాకయః (35)
ఄయథ ం: యసభఽఔుకఱఱో ఫఽషణనషభాతుా ధేధే. ఛందశషఱో గసమతీర ఛందశష
ధేధే. భాయసఱఱో భాయగ యౕయశం, ఋతేళుఱఱో ళశంణనతూా ధేధే.
లయఖాయనభు: గసనభు ఙేముటఔు అనలైన యరతితు ధేధే. ఛందశషఱో
గసమతీర ఛందశష ధేధ.ే భాయసఱఱో భారసగయౕయశం ధేధే. ఋతేళుఱఱో
ళశంణనతుా ధేధే.
దాయతం ఛలమణయభవమ ణుజవయత జవవధయభహమ్
జయోఽవమ వయవవెయోఽవమ సతత ాం సతత ాణయభహమ్ (36)
ఄయథ ం: మ్రశంఙేములసరిఱో జూదభున ధేధే. ణేజళసవఱుఱఱో ణేజశషన
ధేధే. యజేతఱఱో యజమభున, ళయళయసమం ఙేవే లసరిఱో
ళయళయసమభున఼ ధేధే. యసతిఴఔుఱఱో శతఴ ఖుణనతూా ధేధే.
లయఖాయనభు: ళంచఔుఱఱో జూదభున ధేధే. ణేజళసవఱుఱఱో ణేజశషన
ధేన. జయంచిన లసరిఱో యజమభున ధేన. ళయళయసమం ఙేవే లసరిఱో
ళయళయసమభున ధేన. యసతిఴఔ జనఱఱో శణనఴతుా ధేన
విఴ఼ణధయం లసఽథూలోఽవమ పండలధయం ధనంజమః
భునీధయభయహం లయసః కవీధయభుశ్ధయ కవిః (37)
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ఄయథ ం: ళఽఴహు ళంఴభుఱో లసశథేళుడన ధేన. తృసండళుఱఱో
ధనంజముడన, భునఱఱో లసయశడన ధేన. ఔళుఱఱో యకసరఙనయుయడన
ఔడన ధేధే.
లయఖాయనభు: మద ళంఴంఱో లసశథేళుడన ధేధే. తృసండళుఱఱో
ధనంజముడన ధేధే. భునఱఱో లసయశడన ధేధే. ఔళుఱఱో యకసరఙనయయ
ఔయతూ ధేధే.
దండర దభమణయభవమ నీతయవమ జిగీష్టణయమ్
భ్నం ఙుైలవమ గువేయధయం జాానం జాానవణయభహమ్ (38)
ఄయథ ం: దండిఙేలసరిఱో దండభున ధేధే. జయంఙనయౌ అతు ఇచఛ ళునా
లసరిఱో తూతితు ధేధే. గయయ యవమాఱఱో భ్ధనతుా ధేన. జఞానళంతేఱ
జఞాధనతుా ధేధే.
లయఖాయనభు: దండిఙే లసరిఱో దండభున ధేధే. జయేచఛ ళునా లసరిఱో
తూతితు ధేధే. గయయ యవమాఱఱో భ్ధనతుా ధేన. జఞానళంతేఱ యొఔక
జఞాధనతుా ధేన.
మఙయైన సయవబూణయధయం బీజం తదహభయుున
న తదవత విధయ మత్ వెయత్ భమా బూతం చరచయమ్ (39)
ఄయథ ం: భరిము ఒ అయుుధన! శభశి బూణనఱ శఽఴహరకీ తెజఞతుా ధేన. ధేధే ఱేఔ
తృ ణే ఈ చరసచయ బూణనఱతూాఱేళు.
లయఖాయనభు: శభశి తృసరణుఱకీ తెజఞతుా ధేధే. ఈ చరసచయ తృసరణుఱఱో ఏ
ఔక తృసరణీ ధేన ఱేఔుండన ుటర ఱేద. అతుాటర ధేధే ళుధనాన.
ధయంణరఽవమ భభ థిలయధయం విబూతధయం యంత
ఏష్ట తథూదశ్తః పో ర కోత విబూణూరివసత రయ భమా (40)
ఄయథ ం: ఒ యంతతృస! ధన థిళయభయన యబూతేఱఔు అంతమే ఱేద. ధన
యయసియభయన యబూతేఱ ఖురించి తూఔు శంక్షిింగస ఙెతృసపన.
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లయఖాయనభు: ధేన అనంతేడితు. ధన థిళయ యబూతేఅఔు అంతం ఱేద. ఈ
యబూతేఱు తూ కొయకై, తునా ఉథేాాయంచి ఙెపఫడనాయ.
మదయథివబూత భత్ సతత ాం వౄీభదారిుతమేవ ల
తట్ థూలవ గచోతవం భభ ణూజోంఽశ్ సంబవం (41)
ఄయథ ం: ఎఔకడ ఐఴఴయయముఔి భయన, కసంతి ముఔి భయన,
ఴకిిళంతభయన యసతిఴఔ ళశిలేథి ఉధనా అథి ధన ణేజఞంఴం నండి ఉతపనా
భయనదధే ణెఱుశకో.
లయఖాయనభు: ఈ శఽఴహరఱో ఎందఱో ఐఴఴయయం, కసంతీ భరిము ఴఔుిఱు తుండి
ళుధనాయో లసటటఱో ధన యళవవ ణేజం ళయఔి భళుణోంథి.
ఄథల ఫహ ధైణూన కూం జాాణూన తలయుున
విష్ట్భాయహభుదం కితసనమ్ ఏకంళవన వథణర జగత్ (42)
ఄయథ ం: అథలస ఇంతఔంటే యుఱంగస ణెఱుశఔుతు తూకేత ఱాబం ఒ అయుుధన.
ఈ శంయయు జఖతే
ి నంణన ధన ఔక అంఴంణోధే ధరిశి ధనాన.
లయఖాయనభు: ఇంత ఔధనా ఎఔుకళ ణెఱుశకోళఱవహంథి ఏభుంథి. ఈ
శంయయు జఖతే
ి నంణన ఆ కసఱం తన ఏకసంఴంణోధే ధరియి ో ంథి. ఏ
భయౘుయువేఱెైణే తభ భవహి వకు శంయయు యరసట ఙెైతధనయతూా ఆ భయౘ
జోయతియమమ కసఱ ణేజంఱో కేంథగర ఔఽతం ఙేవహ థనతుణో ఏఔభళుణనరయ,
అటుళంటటలసరికి ఈ శభశి శఽఴర ఆ కసఱం యొఔక ళయకీిఔయణమే అతు అయథం
అళుతేంథి. అంణే కసఔ ఈ శఽఴహరఱో థిళయభయన యబూతేఱు అయన కీరి ీ ,
ఴకీి ఎఔకడ ఉధనా ఆ యళవవ ళయకీిఔయణనఱతూా ఆ కసఱం లైు ఔ
శపవర భయన శంకేతం అతు లసరికి అయథం అళుతేంథి.
ఒం తతసథిత వౄీభదభగవథగీ ణయసాన్తష్టతేస
ఫరహమవిథయయమాం యోగళవయత ర వౄీ కివణయుున సంలథూ
విబూత యోగయధయభ దశ్మోఽదయయమః
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ఫరహమవిథయయ భరిము యోగ ళసత రభు ఄయన వౄీ భదభగవథగీ ణయ ఈన్తష్టతే
త
ఄందయౌ వౄీకివణయుున సంలదభులో విబూత యోగభు ఄనన దవ
ఄదయయమభు సభాత భు.
ఒం తత్ సత్
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ఒం నమో బగవణూ లసఽథూలమ
ఄథ ఏకదళోఽదయయమః - విశ్వయౄ దయాన యోగః
దకొండవ ఄదయయమభు - విశ్వయౄ దయాన యోగభు
ఄయుున ఈలచ
భదనఽగీవేమ యభం గుహయభదయయతమ సంజిా తమ్
మతత ా యోకత ం వచవయత న భృహో ఽమం విగణర భభ (1)
ఄయథ ం: అయుునడె ఇటల ధనాడె, " ధన తొద అనఖరశంచదఱచి ధనఔు
యషశయభమభయన ఆదనయతమ యవమాఱు ణెయౌతృసళు. థనతుణో ధన మ్రషం
నవర భయ తృో యంథి."
బలయమౌ శి బూణయధయం వుీణర విసత యళో భమా
తవతత ః కభల ణయరక్ష భావేతమయభన ఙయవయమమ్ (2)
ఄయథ ం: ఒ ఔభఱ ణనరక్షా! తూ థనఴరస ధేన శభశి బూతభుఱ ఉతపతీి
ధనఴనభుఱ ఖురించీ, ఇంకస ధనఴయశతభయన భయౘతమాభు ఖురించీ
ఔడన యయసియభుగస యధనాన.
ఏవమేతదయతయతథ తవమ్ అణయమనం యమేశ్వయ
దరష్ట్ ేభుఙయోభుణూ యౄమ్ ఐశ్వయం ుయువో తత భ (3)
ఄయథ ం: ఒ యమేఴఴయ! తునా ఖురించి తూళు ఎఱా ళరిుంఙనలో నళుఴ అఱాగే
ళుధనాళు. ఒ ుయుయౖో తి భా తూ ఈఴఴయ యౄతృసతుా చ఼డనఱతు
కోయుఔుంటుధనాన.
భనయవయ మథి తచోకయం భమా దరష్ట్ ేభుత రభో
యోగేశ్వయ తణర మే తవం దయామాతమన భవయమమ్ (4)
ఄయథ ం: రభో, అథి ధన ఙేత చ఼డ ఴఔయభయనదతు తూఔు అతునహవేి , ఒ
యోగేఴఴరస ఆ యధనఴ యశతభయన యౄతృసతుా ధనఔు చ఼నహంచ.
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లయఖాయనభు: తభ భవహి వకు శంయయు యరసటణనఴతూా ఆ కసఱ భయౘ
ణేజంఱో కేంథగర ఔఽతం ఙేవహ, థనతుణో ఏఔభయ, ఈ శభశి శఽఴహరతూ ళయఔి
యుశినా కసఱంణో శంభరఴహంచఖయౌగే భయౘ ుయువేఱే ఆ కసఱం యొఔక
శభశి యబూతేఱ ఖురించీ, థనతునంచి ళయఔి భళుతేనా శభశి జఖతే
ి
ఖురించీ ణెఱుశకోఖఱుఖుణనయు.
లసయు యరసట ఐఴఴయయంణో తుండి ఉనా ఆ కసఱం మతనయథ యౄతృసతుా రతయక్షంగస
చ఼డనఱనాఇచఛణో ఆ అయధనఴ, అళయఔి , యభణేజోభమ కసఱాతుా తన
యరసట యౄతృసతుా రఔటటంచభతు లేడెకొంటరయు.
వౄీ బగలన్ ఈలచ
శ్య మే పయథ యౄపణి శ్తళోఽథ సహసరశ్ః
ధయధయవిదయన్త థిలయన్త ధయధయవరణకితన్త చ (5)
ఄయథ ం: యౕర ఔఽవు బఖలసనడె ఇటల ధనాడె, " ఒ తృసరసథ! ధన అధేఔ ళందఱ, లేఱ,
అధేఔ యదనఱయన, అధేఔ ళరసుఱుఖఱ , అధేఔ ఆఔఽతేఱఱో ళునా ధన థిళయ
యౄతృసతుా చ఼డె.
లయఖాయనభు: ఎళరైణే తభ ఴరీయంఱో యోగసగిా యగియౌంచి అందఱో తభ
తృసరణనతుా ఆషుతి ఙేయి సరయ అటుళంటట భయౘ ళయఔుిఱ తృసరయథనన వఴఔరించి,
కసఱం లసరికి తన యరసట యౄతృసతుా చ఼నహశి ఼ ఈ యధంగస ఙెఫుణోంథి. "ధన
ళందఱ లేఱ అధేఔ ళరసుఱు ఖఱ, అధేఔ ఆఔఽతేఱఱో ళునా ధన థిళయ
యౄతృసతుా చ఼డె" అతు.
ళయథిణయయన్ వసాన్ యుథయరన్ ఄవృవధయ భయుత సత తయ
ఫహూనయ దిష్ట్ యరవణి ళయశ్ైరయణి భాయత (6)
ఄయథ ం : ఒ భరయణన! ఆథితేయఱన, ళశళుఱన, యుదరఱన, అయఴతు
ఔుభాయుఱన, భయుతే
ి ఱన఼ చ఼డె. ఇంతఔు భునననాడ఼ చ఼డతు
ఆఴిరసయఱన చ఼డె.
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లయఖాయనభు: లేఱకొఱథగ శ఼యుయఱన, ళశళుఱన, యుదరఱన,
బూభాయకసళసఱఱో తిరిగే భయుతే
ి ఱన఼ చ఼డె. ఇంతఔు భుంథెనాడ఼
చ఼డతు ఆఴియయఔయభయన భయౘ యౄతృసతుా చ఼డె.
ఆశైకసథ ం జగతుితసనం ళయదయ సచరచయమ్
భభ థూశే గుడయకేశ్ మఙయైనయ దద రష్ట్ ే భుచోవ (7)
ఄయథ ం: ఒ ఖుడనకేళస! ఇుపడె ధన ఴరీయంఱో కే ఙయట ళునా ఈ శంయయు
శభశి చరసచయ జఖతే
ి న఼ చ఼డె. ఇంకస తూఔు ఏత చ఼డనఱతు ళుంటే అథి
చ఼డె.
లయఖాయనభు: ఆ భష ళయకిి తొద ఔఽణో ఆ కసఱ యమేఴఴయుడె తన
శభశి ఐఴఴరసయతుా రతయక్షంగస చ఼నహశి ఼ అతతుణో ఙెుతేనా భాటయౌయ.
ధన అళయఔి ఆకసఴభంత ఴరీయంఱో ళునా శభశి శ఼
థ ఱ శ఼క్షమ ఱోకసఱణో
ఫరటృ ఈ శభశి జఖతే
ి నంణన చ఼డె. థనతుణో తృసటృ తూకేథి కసలసఱంటే
అథి చ఼డె.
న తే భాం శ్కయవయ దరష్ట్ ేభధేధైవ సవచక్షువ
థివయం దథయభు ణూ చక్షుః శ్య మే యోగమ్ైశ్వయమ్(8)
ఄయథ ం: కసతూ నళుఴ తూ ధేణనరఱణో ననా చ఼డఱేళు. ధేన తూఔు థిళయ దఽఴహర
రయసథియి సన. ధన యోగైఴఴరసయతుా చ఼డె.
లయఖాయనభు: తన రతయక్ష యౄతృసతుా చ఼నహంఙనఱనా ఔఽణో, బఖళంతేడె
ఆ భయౘ యోఖ యసధఔుడికి థిళయ ధేణనరఱు రయసథియి సడె లసటట థనఴరస ఆ భయౘ
యోగికి తన శభశి ణేజోభమ ఐఴఴరసయతూా చ఼నహయి సడె.
సంజమ ఈలచ
ఏవభుకతా తణర రజనమవేయోగేశ్వరయ హరిః
దయామాభాస పరథమ యం యౄమ్ైశ్వయమ్ (9)
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ఄయథ ం: శంజముడె ఇటల ధనాడె, " భయౘ యోగేఴఴయుడెైన షరి ఈ యధభుగస
యౌకి తృసయుథనఔు తన యభ ఐఴఴయయబరితభయన యౄతృసతుా చ఼నటరరడె."
లయఖాయనభు: తన భవహి వకు శంయయు యరసట ఙెైతధనయతుా ఆ భయౘ కసఱ
జోయతిఱో కేంథగర ఔఽతం ఙెమయఖఱ భయౘ యోగి కసఱం యొఔక ఔఽ ళఱల థిళయ
దఽఴహరతు తృ ందణనడె. అతన ఆ థిళయ ధేణనరఱణో ఆ కసఱం యొఔక
ఐఴఴయయముఔి థిళయ యౄతృసతుా దరివయసిడె.
ఄధేకవకత రనమనమ్ ఄధేకదఽభతదయానమ్
ఄధేక థిలయబయణం థిలయధేకోదయణయముధమ్ (10)
థివయభాలాంఫయధయం థివయగందయనఽలేనమ్
సరవశ్ైయయభమం థూవమ్ ఄనంతం విశ్వణరభుఖమ్ (11)
ఄయథ ం: అధేఔ భుకాఱు నమధనఱ ఔయౌగి, అధేఔ అదభత దఽళసయఱణో, అధేఔ
థిళయభయన ఆబయణనఱు లేశకొతు, అధేఔ థిళయ ఆముదనఱు ఙేపటటర,
థిళయభయన భాఱఱ, ళయసిుఱ ధరించి, థిళయ ఖందననఱేనం ఙేవహ,
శభశి ఆఴిరసయఱ ఔయౌగి, ఈ అనంతంఱో అతుా లేుఱా భుకాఱు ఔయౌగి
ళునా థిళయభయన యౄతృసతుా అయుునడె చ఼యసడె.
లయఖాయనభు: ఆ కసఱం యరసట శఴయౄం అధేఔ భుకాఱ ధేణనరఱణో
అదభత దఽళసయఱణో తుండి ళుంథి, ఈ శభశి ఱోకసఱు థనతు ఆబయణనఱు, అథి
ఎధోా థిళయ ఴయసిుఱన ఔయౌగి ళుంథి, శభశి ఖరయౘఱ నక్షణనరఱన఼ భాఱఱుగస
లేశకొతు ళుంథి. ఆకసఴం థనతు ళయసిుతుకి శభానం. ఎతుా ఆఴియయఔయమైన య
వమాఱుధనాయో లసటతుాటట ఔంటే భయౘ ఆఴియయఔయభయన యవమాఱు
ళునా ఆ కసఱం యొఔక యౄం అనంతభూ, అరితతభూ అయనథి.
థనతు ఔఽణోధే యోఖుఱు థనతుతు చ఼డ ఖఱుఖుణనయు.
థివి సాయయ సహసరసయ బలేదఽయగదఽతథ ణయ
మథి భాః సదివౄ వె వెయత్ భాస సత సయ భవేతమనః (12)
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ఄయథ ం: ఆకసఴంఱో లేఱకొఱథగ శ఼యుయఱు కేయసరి ఉదయంచగస లసటటనండి
ళఙేి కసంతి ఔడన ఆ భయౘతేమతు రకసఴం భుంద లఱ లఱ ఫో తేంథి.
లయఖాయనభు: ఆ వభా యశత, శభశి ణేజఞఱఔు ణేజభయన యరసట
జోయతియమమ యౄం యొఔక ణేజఞతుా కొఱళ ళఱవహ ళవేి , లేఱ కొఱథగ
శ఼యుయఱు కే యసరి ఉదయంచి లసటటనంచి ఉతపనా భళుతేనా కసంతి
ఔడన ఆ భయౘ ణేజంఱో ఔ ఏకసంఴం ఔడన కసద.
తణురక
ై సథ ం జగత్ కితసనం వితరబకత భధేకదయ
ఄష్టయథూదవ థూవసయ శ్రీరే పండవసత థయ (13)
ఄయథ ం: ఆ శభమభున అయుునడె థేలసథి థేళుతు ఴరీయంఱో అధేఔ
యదనఱుగస యబజించ ఫడా శంయయు జఖతే
ి నంణన కే ఙయట చ఼యసడె.
లయఖాయనభు: ఆ భయౘ ణేజోభమ జోయతిఱో ఉతపనాభయన అధేఔ లేయు
లేయు ఱోకసఱతూా ఆ రచండ ణేజోభమ భయౘథేళుతు ఴరీయంఱో కే ఙయట
ఔతునహయి సయ.
తతః స విసమమావివో్ హిష్ట్ రయభా ధనంజమః
రణభయ వృయవె థూవం కిణయంజయౌయభాష్టత (14)
ఄయథ ం: తయులసత యశమమంణో ఆఴియయ చకితేడ఼, ుఱకసంకితేడ఼ అయన
ధనంజముడె థేళుతుకి యయయస రణనభం ఙేవహ , ఙేతేఱు జోడించి ఇఱా
అధనాడె.
లయఖాయనభు: ఈ భయౘశఴయౄతృసతుా దరివంచిన భయౘ ుయువేఱు కేయసరి
ఆఴియయచకితేఱ, షరిశతేఱ, భరిము బమతైతేఱ అళుణనయు. లసయు
యమేఴఴయుతు ఴయణుజొచిి, అతతు ఴకిిణోధే అతతు ణోధే భాటరలడెణనయు.
ఄయుున ఈలచ
ళయభు థూలంసత వ థూవ థూశే, సయవంసత తయ బూతవిళవష్టసంఘాన్
ఫరవేమణభూశ్ం కభలాసనసథ మ్ ఊఴ఼ంశ్ై సరవనఽరగంశ్ై థిలయన్ (15)
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ఄయథ ం: అయుునడె ఇటల ధనాడె - ఒ థేలస తూ థేషంఱో శభశి థేళతఱన఼,
అధేఔ బూత శభూషభుఱన఼ ఔభఱాఴనం తొద ఔయుినా ఈఴఴయ
ఫరషమన఼, శభశి ఋవేఱన఼ ఇంకస థిళయ శరసపఱన఼ చ఼శిధనాన.
లయఖాయనభు: తభ అళయఔి ఴరీయంఱో తభ భయౘ ణేజశష థనఴరస
శఽఴహరంఫడా శభశి థేళతఱన఼, థనయధం యొఔక లేయు లేయు యౄతృసఱన఼,
ఙెైతనయ థనయధం యొఔక ఙెైతనయ ఈఴఴయ యౄభయన ఫరషమన఼, శభశి
ఋవేఱన఼, భరిము యరసట థిళయ శరసపఱన఼ తభ ఔఽ థనఴరస చ఼డ
ఖఱుఖుతేధనాన.
ఄధేక ఫాహూదయ వకత ర ధేతరం
ళయభు ణయవం సయవణరఽనంతయౄమ్
ధయంతం న భధయం న ునసత లథిం
ళయభు విళవవశ్వయ విశ్వయౄ (16)
ఄయథ ం: ధేన తునా అధేఔ ఫరషుళుఱణో, ఉదయభుఱణో, భుకభుఱణో,
ధేణనరఱణో ళునా తూ అనంతభయన యౄతృసతుా చ఼శిధనాన. తూ
యఴఴయౄతృసతుకి ఆథితు గసతూ, భధయభాతుా గసతూ, అంణనతుా గసతూ
చ఼డఱేఔతృో తేధనాన.
లయఖాయనభు: యళసఴతుకి ఆదనయభయన తూ భయౘ ణేజోభమ యరసట
యౄంఱో అధేఔ ఫరషుళుఱ, ఉదరసఱ, ధేణనరఱణో ఫరటృ తూ అనంత
యౄతృసతుా చ఼డఖఱుఖుతేధనాన. తునా చ఼శిధనా తూ అంతభున
చ఼డఱేఔతృో తేధనాన, తూ భధయభాతుా గసతూ తూ తృసరయంభరతుా గసతూ
చ఼డఱేఔతృో తేధనాన.
కూరీటినం గథినం చకూణ
ీ ంచ
ణూజోరవృం సయవణర థగనతభంతమ్
ళయభు ణయవం దఽరినరీక్షయం సభంణయత్
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థగపత నలాయుదఽయతభ రమేమమ్ (17)
ఄయథ ం: తునా కిరీటభూ, ఖథన చకసరఱణో యయుతుః థేథగయభానభయన
ణేజంణో, శ఼యుయతు ళఱే లఱుఖుతేనా అగిాళంటట రకసఴంణో చ఼డ ఴఔయం
కసతు తూ అనంత భయన యౄతృసతుా అంతటర చ఼శిధనాన.
లసయకాయనభు: థేతు భుందరైణే లేఱ శ఼యుయఱ కసంతి ఔడన ఏతొ కసథర , ఆ
భయౘ ణేజం తూ కిరీటంఱా ళుంథి. ఆ ణేజమే తూ అళయఔి ఴరీరసతుకి ఖదఱా
ళుంథి. ఆ ణేజమే తూ భుకం, అథి చఔర యౄంఱో అనంత థగనళంతభయన
హి
ణేజో రసయఱా ళుంథి. అంతం ఱేఔుండన బమంఔయంగస జఴయౌశినా అగిాఱా,
శ఼యుయతు ళఱే రకసయశినా బమంఔయ కసఱ జోయతి ుంజంఱా తూ భుకం
అఖునహయి ో ంథి.
తవభక్షయం యభం లేథి తవయం
తవభసయ విశ్వసయ యం న్తథయనమ్
తవభవయమః ళశ్వత ధయమ గయపత
సధయతనసత ాం ుయువో భణర మే (18)
ఄయథ ం: తూలే ణెఱుశకోదగినలసడళు (ణెఱుశకోళడనతుకి యభ యోఖయత
ఔఱలసడళు తూలే). తూలే అక్షయుడళు. ఈ యళసఴతుకి యభ అక్షయడెళు తూలే.
తూలే ళసఴఴత ధరసమతుకి యక్షఔుడళు. తూలే అయధనఴ శధనతన ుయువేడళతు
ధేన ణెఱుశఔుధనాన.
లయఖాయనభు: అనంత రకసళసతుకే రకసఴభయన కసఱాతుా రతయక్షంగస
దరివశినా భయౘ ుయువేతుకి, అథే యభ అక్షయభతు, థనతుతు
ఔనగయనటరతుకే ణనన యోఖయసధన అంద ఆశకిి ఔయౌగిన లసడమాయడతూ
అయథభళుతేంథి. ఈ యరసట శఴయౄమే జఖతికి ఆదనయం. ఆ కసఱాతుా
ణెఱుశకోళటమే యభ గయయభయన ధయమం. ఆ కసఱమే ఎుపడ఼ అంతం
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కసతు, అంతభళఴతుా శధనతన, శభశి శఽఴహరతూ శఽఴహరశి నా యభ
ుయువేడె.
ఄధయథిభదయయంతభనంతవీయయమ్
ఄనంత ఫాహ ం శ్వృసాయయధేతరమ్
ళయభు ణయవం థగతహ ణయశ్వకత రం
సవణూజవె విశ్వభుదం తంతమ్ (19)
ఄయథ ం: ధేన తునా ఆథిభదనయంతయశతేడిగస, అనంతభయన ఴకిి
శంనాడిగస, అనంతభయన ఫరషుళుఱణో చ఼శిధనాన. శ఼యయ
చందరఱు తూ ధేణనరఱు. అగిాఱా తూ భుకం రజఴయౌయోి ంథి. తూ ణేజంణో ఈ
యళసఴతుా అంణన తనహం జేశి ధనాళు. అటటర తునా ధేన చ఼శిధనాన.
లయఖాయనభు: యభ ుయువ, యభాక్షయ కసఱాతుకి బూత బయవయత్
ళయి భాధనఱు ఱేళు. ఈ భూడ఼ అతతుఱో ఏఔ కసఱంఱోధే యరసజభానభయ
ళుధనాయ. శభశి థిఴఱ అతతు అనంత శభయథళంతభయన
ఫరషుళుఱు. శ఼యయ చందరఱు అతతు ధేణనరఱు. అతతు భుక ణేజశష
బమంఔయభయన లేఱ శ఼యుయఱు శతమయతభయ ఇఙేి కసంతి ఔధనా
అదిఔభయన రకసఴం ఔఱథి. అథి ఆ ణేజశషణో ఈ యళసఴతుా అంణన
తనహంజేయి ో ంథి.
థయయల ితిలోయరిదభంతయం శి
లయత ం తవయైకేన థిశ్శ్ై సరవః
దివ్ాదఽభతం యౄభుగీం తలేదం
లోకతరమం రవయతితం భవేణయమన్ (20)
ఄయథ ం: ఒ భయౘణనమ! శఴయగ ం భరిము బూభుఱ భధయ రథేఴభయన
అంతరిక్షభూ, భరిము అతుా థిఴఱ తూ ళఱేల లసయనహంఫడి ళుధనాయ. తూ
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ఈ అదభతభయన ఉఖర యౄతృసతుా చ఼వహ భూడె ఱోకసఱ బమం
ఙెందతేధనాయ.
లయఖాయనభు: శఴయగ ం, బూత, శభశి ఖరయౘఱ, నక్షణనరఱు, నక్షతర
భండఱాఱ , శభశి థిఴఱ, అంతరిక్షం, ఇళతుాటర అతన లసయనహంచి
ఉధనాడె. అయణే ఈ కసఱం యొఔక శభశి శఽఴర , కసఱంఙే
లసయనహంఫడిళుధనా , థనతు అదభత య ందయయముఔి భయన బమానఔ
శంయౘయఔ యౄం ఎటుళంటటథర ణెయౌమనంద ళఱల థనతుతు చ఼శ఼
ి ధే బమం
జతుశింథి.
ఄభూ శి ణయవం సఽయసంఘా విశ్ంత
కేచిథగభణయః పరంజలయో గిణంత
సవవ఼త తేయకతా భహరిషవదధసంఘాః
సఽతవంత ణయవం సఽతతభిః ుష్టులాభిః (21 )
ఄయథ ం: థేళతఱ శభూషభంణన తూఱోధే రలేయయోి ంథి. కొందయు బమడిన
లసయు అంజయౌ గటటశి ఼ తూ ఖుణఖణనఱన కీరి శి ధనాయు. భషయుశఱ వహదధ
ుయువేఱ శభుథనమం శఴవహి ళచధనఱు ఱుఔుత, అధేఔ యోి ణనరఱణో
తునా శితిశిధనాయు.
లయఖాయనభు: కసఱంఙే శఽఴహరంచఫడా శభశి తృసరణుఱ, థేళతఱ తభ
శభమం యరిికసగసధే అందఱోధే యయ్నభయతృో ణనయు. అయణే కసఱాతుా
కొథిా కొథిాగస ణెఱుశఔుంటునాలసయు బమ తైతేఱెై తగియౌన భషయుశఱ,
వహదధుయువేఱణో ఔయౌవహ కసఱం యొఔక ఴయణు జొచిి కసఱాతుా శితియసియు.
యుథయరథిణయయ వసలో యే చ వెదయయ
విళవవఽవృవధయ భయుతళోైష్టమపశ్ై
గంధయవమక్షసఽయవదధసంఘాః
వీక్షంణూ ణయవం వివమణయళ్చైవ సరేవ (22)
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ఄయథ ం: యుదరఱు, ఆథితేయఱు, యసధయ ఖణనఱు, యళవఴథేళతఱు, అయఴతూ
ఔుభాయుఱు, భయుదగ ణనఱు, నహతయుఱు, ఖంధయఴ, మక్ష, రసక్షశ శంగాఱతూా
యశమమంణో తుధేా చ఼శిధనాయ.
లయఖాయనభు: ఆ అళయఔి కసఱమే అతుా అతమఱఔ ఆతమ, అతుా ఆదనరసఱఔ
ఆదనయం. థనతు ణేజశషతు ఇతయ ఏ ణేజంణోన఼ తృో ఱిఱేభ. అటుళంటట
కసఱమే అందరితూ శఽఴహరశి నా శధనతన ుయువేడె. యళుతు యౄంఱో,
యవే
ు ళు యౄంఱో, నహణనభషుడెైన ఫరషమ యౄంఱో, శ఼యయచందరఱు,
ఇందరడె, ళయుణుడె, లసముళు, మభుడె, బూతకసఱం, బయవయత్ కసఱం,
ళయి భాన కసఱం, ఇంకస ఈ శభశి యఴఴయౄంఱో అథే శఴమంగస
ళయఔి భళుణోంథి. థనతు ఔఽ ళఱల ధే భయౘ ుయువేఱు థనతుతు రతయక్షంగస
చ఼డఖఱుఖుణనయు. ఆ రచండ బమంఔయ యౄతృసతుా చ఼శ఼
ి ధే శి ఫుధఱెై థనతుతు
అఱా చ఼శ఼
ి ధే ళుండితృో ణనయు.
యౄం భహణూత ఫహ వకత రధేతరం
భవేఫాహో ఫహ ఫాహ యౄపదమ్
ఫహూదయం ఫహ దంవ్రకరళ్ం
దివ్ా లోకః రవయతిణయసత తయహమ్ (23)
ఄయథ ం : భయౘ ఫరషో , తూ అధేఔ భుకాఱణో, ధేణనరఱణో, ఫరషుళుఱణో,
ణొడఱణో, తృసథనఱణో, అధేఔ ఉదయభుఱణో, బమానఔ కోయఱణో ళునా తూ
భయౘ యౄతృసతుా చ఼వహ ఱోఔం బమ ఔంనహతభళుణోంథి , ధేన ఔడన
లసయఔుఱ డెతేధనాన.
లయఖాయనభు: రచండ కసఱ జోయతితు రతయక్షంగస చ఼శినా యోగికి , థనతు
బమంఔయ కోయఱణో రచండంగస రజఴయౌశినా భుకంణో ళునా బమంఔయ
భయౘ యౄం ఔతునహశి ంథి. థనతుకి ఔ ఙయటే అతుా లేుఱా చ఼శినా
ధేణనరఱుంటరయ, ఆ ధేణనరఱునా ఙయటే ఙేతేఱ, తృసథనఱ, ఉథనరసఱ
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ళుంటరయ. థనతు శభశి అంగసఱ కే శభమాన శభశి జఖతి ంణన
లసయనహంచి ళుంటరయ. ఈ బమానఔ ణేజోభమ బమంఔయ యౄతృసతుా
చ఼శ఼
ి ధే కసఱ ఙెైతనయ భయౘ ుయువేఱు బమభరరంతేఱళుణనయు.
నబః సిశ్ం థగతభధేకవయణ ం
లయణయతననం థగతవిళలధేతరం
దివ్ా శి ణయవం రవయతిణయంతరణయమ
ధితం న వింథయభు శ్భం చ వివోణ (24)
ఄయథ ం: ఒ యవ
ు , ఆకసళసతుా ణనఔుత థేథగయభానంగస లఱుఖుత అధేఔ
ళరసుఱణో లసయనహంచి ళునా తూ భుకాతూా, థగనళంతభయన
హి
ధేణనరఱణో ళునా
తూ యౄతృసతూా చ఼శ఼
ి ళుంటే ధన భనశషఔు బమం ఔఱుఖుణోంథి. ధేన
ళసంతం దెైయయం కోఱోపతేధనాన.
లయఖాయనభు: శయఴభూ లసయనహంచి, బమానఔ ణేజంణో, నదా నదా కోయఱణో,
జఴయౌశినా అగిాళంటట రచండ కసంతి ుంజఞఱు ఔయౌగిన ధేణనరఱణో ళునా, ఆ
అతృసయభయన బమంఔయ కసఱ శఴయౄతృసతుా చ఼శ఼
ి ధే భయౘుయువేఱు
దెైయయం కోఱోపళడం తోదఱునడణనయు.
దంవ్ర కరఱీన్త చ ణూ భుఖాన్త
దిఴ్ ాఞ వ కలానలసన్తనభాన్త
థిళో న జాధే న లభే చ శ్యమ
రవ఼ద థూలేశ్ జగన్తనలస (25 )
ఄయథ ం: తూ బమానఔ రలమాగిాతు ఫో యౌన భుకాతుా చ఼శ఼
ి ళుంటే ధనఔు
థిఔుక ణోచఔుండన ళుంథి, ఇంకస శకాతుా ఔడన తృ ందఱేఔతృో తేధనాన. ఒ
థేలేళస రశనాడళు ఔభుమ.
లయఖాయనభు: బమంఔయ కోయఱణో, రలమాగిాతుకి శభానభయ, లేఱ
కొఱథగ శ఼యుయఱు కే యసరి ఇఙేి కసంతి ుంజం ఔంటే అదిఔభయన ణేజంణో
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జఴయౌశినా ఆ బమధనఔ భుకాతుా చ఼వహ తైతి ఙెంథిన భయౘ ుయువేఱు
ఆ కసఱం ఴయణంఱోకే లయళతృో ణనయు.
ఄభూ చ ణయవం ధితరష్ట్రసయ ుణయరః
సరేవ సశైలవన్తపలసంఘైః
భీవమ థరర ణః సాతుతరసతతయవెౌ
సవేసమథగయైయన యోధభుఖయయః (26)
వకతరణి ణూ తవయభాణయ విశ్న్తత
దంవ్ర కరఱీన్త బమానకన్త
కేచిథివలగన దశ్ధయంతరేష్టే
సందిశ్యధేత చారిణణుైయుతత భాంగచః (27)
ఄయథ ం: ధఽతరసవేరుతు అందయు ుతేరఱ, అనయ రసజుఱ ణో తృసటృ తూఱో
రలేయశిధనాయు. తైవేమడె, థరర ణుడె, ఈ శ఼త ుతేరడ఼, భన క్షాన
ళునా రదనన యోధఱణో తృసటు లేఖంగస యుగతే
ి త బమంఔయ కోయఱ
ళఱల బమంఔయంగస ళునా తూ భుకంఱోకి రలేయశిధనాయు. కొందయు నఖుగ
నఖుగ అయన తఱఱణో తూ కోయఱఱో చిఔుకఔుతు ఔతునహశి ధనాయు.
లయఖాయనభు: శభశి జీళుఱ, శభశి భానళుఱ ణనభు జనమ ఎతిి నథి
తోదఱు తభ యరిి ఴకిిణో భయౘ లేఖంగస భఽతేయళు లైు యుఖుఱు తీశ఼
ి
ళుంటరయు. ఈ యవమం కసఱం ఔఽ ళఱల కసఱ ఙెైతనయఱెైన భయౘుయువేఱకి
శపవర ంగస ఔతునహశి ంథి. కసఱం ళఱేల ఉతపనాభయన ఈ శభశి తృసరణుఱ
తభఔు భఽతేయళు శంబయంచినుపడె, బమంఔయ ణేజంణో, రజఴయౌశినా
కోయఱు ఔయౌగి ళునా ఆ కసఱం యొఔక తైవణ భుకంఱోకి రలేయయసియ.
అుపడె లసటట శ఼
థ ఱ ఴరీయం కసఱ బమంఔయ దంణనఱ థనఴరస నభఱఫడి
నఖుగ నఖుగ అయతృో తేంథి. ఇంకోఱా ఙెతృసపఱంటే భయణించిన ఴరీరసతుా
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చితిఱో కసయౌిధన, ఱేథన బూతఱో తృసతి నటటరధన, అథి బవమబూతభయ
భటటరఱోధే ఔయౌవహతృో తేంథి.
మతయ నథగధయం ఫవేలోఽభుులేగః
సభుదరమేలభిభుఖా దరవంత
తతయ తలభూ నయలోకవీరః
విశ్ంత వకతరణయభి విజవలంత (28)
మతయ రథగతం జవలనం తంగః
విశ్ంత ధయళమ సభిదధ లేగః
తతుైవ ధయళమ విశ్ంత లోకః
తలన వకతరణి సభిదధ లేగః (29)
ఄయథ ం: అధేఔ నథగనథనఱ రలసషఱతూా శభుదరం లేు యుగడెత థనతుఱో
ఔఱుశినాటుర అఱాగే ఈ నయఱోఔ యయుఱందయౄ తూ భుకంఱోకి
రలేయశిధనాయు.
ఎఱా అయణే తడతఱ దండెల అతి లేఖంగస యుగడెత అగిాఱో రలేయంచి
ధనఴనభళుణనయో, అఱాగే ఈ ఱోకసఱతూా ఔడన ధనఴనభళడనతుకి అతి
లేఖంగస తూ భుకంఱోకి రలేయశిధనాయ.
లయఖాయనభు: ఎఱా అయణే నదఱతూా తభ యరిి లేఖంణో శభుదరం లైు
యుగడెత థనతుఱోధే ఔయౌవహతృో ణనయో అఱాగే ఈ శభశి భానళుఱ లసయు శయయయుఱెైధన, నహరికిలసరైధన - లసయు ఎళరిఙేణెైధన చంఫడనా , ఱేథన
లసయు ఆముళు యరిి ఙేశఔుతు భయణించిధన- లసయందయౄ ఈ కసఱం ళఱేల
భయణం తృ ందతేధనాయు. ఎఱా అయణే తడతఱ దండెల అగిా లైు
ఆఔరిశతేఱెై ధనఴనభళడనతుకి థనతు లైు యుఖుఱు తీయసియో, థనథను
అఱాగే కసఱంఙే శఽఴహరంచఫడిన తృసరణుఱతూా తభ యరిి లేఖంణో యుగడెత
కసఱ భుకంఱోకి రలేయయసియు.
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లేయౌహయవయ గీసభానః సభంణయత్
లోకన్ సభగీన్ వదధైయుాలబధ ః
ణుజోభిరయయవ జగత్ సభగీం
భాససత లోగీః రతంత వివోణ (30)
ఄయథ ం: రజఴయౌశినా తూ భుకాఱణో అతుా లైుఱ నండీ శభశి ఱోకసఱతూ
ఔఫయశ఼
ి చపరిశి ధనాళు. ఒ యవ
ు తూ ఉఖర ణేజం శభశి జఖతే
ి తూ కసంతిణో
తుంుత థనతుతు తనహంజేయి ో ంథి.
లయఖాయనభు: ఈ శఽఴహర శభశి ం కసఱం ఙేత క్షీణింఫడి తినఫడెచనాథి.
బమంఔయ కసఱ రకసఴం శభశి జఖతే
ి తూ శఽఴహరంచి థనతుతు అతుా లైుఱా
తనహం జేయి ో ంథి.
ఄఖాయశి మే కో బలనఽగీయౄపో
నమోఽసఽతణూ థూవవయ రవ఼ద
విజాాతేభుఙయోభు బవంతభాదయం
న శి రజాధయభు తవ రవితత మ్(31)
ఄయథ ం: ఈ ఉఖర యౄంణో ళునా నళుఴ ఎళరయ ధనఔు ఙెుప. థేళళరస తూఔు
నభయసకయం ఙేశి ధనాన. నళుఴ రశనాడళు ఔభుమ. అధనథి ుయుయౖస తూ
తణనిాతుా ణెఱుశకోగయయుతేధనాన, ఎందఔంటే తూ రళఽతిి ధనఔు ఫో ధడటం
ఱేద.
లయఖాయనభు: ఆ శభశి జోయతేఱఔ జోయతి అయన ఆ యరసట జోయతియమమ
కసఱం యొఔక తైవణ యౄతృసతుా చ఼వహ భరమభరరంతేడెైన భయౘ ుయువేడె
ఆ కసఱం ఴయణు జొచిి ఆ కసఱాతుా ఏభతు అడెఖుణనడె అంటే , " ఒ అథి
శఴయౄతృస, థేలసథి థేలస, యరసటరతుకే యరసట యౄభా నళుఴ ఎళయు? తూ
శఴభరళం ఏతటట" అతు.
వౄీ బగలన్ ఈలచ
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కలోఽవమ లోకక్షమకిత్ రవిథరధ
లోకన్ సభాహయుతభుహ రవితత ః
ఊణూఽ న ణయవం న బవిష్టయంత సరేవ
యేఽవవథణయః రతయనీకేష్టే యోదయః (32)
ఄయథ ం: యౕర బఖలసనడె ఇటల ధనాడె, " ధేన కసఱాతుా. ఱోఔ శంయౘయం ఙేవే
లసడన. ఈ ఱోకసఱతు ధనఴనం ఙేమ ఫఱం ఔఱలసడితు. ఔనఔ తూళు
ఱేఔునాన఼ ఈ రతిక్ష వైనయంఱో యోధఱు ళుండయు."
లయఖాయనభు: కసఱ ఙెైతనయ యసధఔుఱఔు కసఱమే యరిిగస దమతఱచి
శఴమంగస తన ఖురించి ణనధే రిచమం ఙేశఔుంటోంథి , " ధేన శభశి
శఽఴహరతూ ధనఴనం ఙేవే కసఱాతుా. బూత బయవయత్ ళయి భాధనఱఔు ధన తొద
ఎటుళంటట ఆదితయభూ ఱేద. అతుా శభమాఱఱోన఼ ధేధే ళుధనాన. ఈ
శభశి జఖతే
ి న఼ శఽఴహరంచడంణో తృసటృ ధనఴనం ఔడన ఙేయి సన.
తవెమతత ాభుతత ష్టఠ మళో లబసవ
జిణయవ శ్త
ర న్ బున్క్షవ రజయం సభిదధ మ్
భయైలైణూ విహణయః యయవమేవ
న్తభుతత భాతరం బవ సవయవెచిన్ (33)
ఄయథ ం: కసఫటటర నళుఴ ఱెభుమ. ఴతేరళుఱన జయంచి, కీరి తు తృ ంథి, రసజ
భోగసఱతు అనబయంచ. యయందయౄ ధన ఙేత భుననే చంఫడి ముధనాయు.
శళయయసచీ నళుఴ తుతతి భాతేరడియ ఔభుమ.
లయఖాయనభు: జతుమంచిన రతీ తృసరణికీ, ుటటరన క్షణం నండీ కసఱం
తీరితృో ళడం తోదఱునడెతేంథి. ముదధ ంఱోగసతూ ఱేథన లేరే రివథ తి
హ ఱోగసతూ
లసయు అనయఱఙే చంఫడిణే , ఆ చంనేలసడె ఆ చంటంఱో కేళఱం కసఱం
యొఔక తుతతి భాతేరడే. ఔ లేల అతతుతు ఎళయౄ చంఔ తృో యధన
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అతతుకి తన జీళన మాతర యరిి అయన తయులసత భయణం తధయం. జనమణో
ఫరటే రతీ తృసరణీ కసఱం ఙేత చంఫడి ళుంటుంథి.
థరర ణం చ భీష్టమం చ జమదరథం చ
కయణ ం తతయధయయనన యోధవీరన్
భమా హణయంసత ాం జశి భా వయతివఠ 
ముధయసవ జేణయవ యణే సణయనన్ (34)
ఄయథ ం: ఇథిళయకే ధన ఙేత చంఫడా తైవమ, థరర ణ, జమదరథ, ఔయు భరిము
అనయ యోధఱన తూళు శంషరించ. బమడఔు. నళుఴ ముదధ ంఱో
ఴతేరళుఱన జయయసిళు. నళుఴ ముదధ ం ఙెయయ.
సంజమ ఈలచ
ఏతచఽరుణయవ వచనం కేశ్వసయ
కిణయంజయౌరేవభానః కూరీటీ
నభసుిణయవ బూమ ఏలహ కిష్టణం
సగదీ దం భీతభీతః రణభయ (35)
ఄయథ ం : శంజముడె యౌకన, " కేఴళుతు ఈ ళచధనఱు యతు, అయుునడె
ళణుఔుచ఼ ఙేతేఱు జోడించి నభయసకయం ఙేవహ తకికయౌ బమభుణో భయళ
రణతయౌల ఖదగ ద శఴయంణో ఔఽవే
ు డిణో ఇఱా అధనాడె."
లయఖాయనభు: కసఱం యొఔక ఔఽఙే థనతు రతయక్ష దయవధనతుా తృ ంథిన కసఱ
ఙెైతనయ భయౘ ుయువేఱు - శభశి ఱోకసఱతూ తంగేశి నా థనతు బమంఔయ
యౄం చ఼వహ తైతి ఙెందణనయు. లసయు థనతు ఴయణు జొచిి థనతుతు తృసరరిథయి సయు.
ఄయుున ఈలచ
వెథధే హిఴ఼కేశ్ తవ రకీరత య
జగత్ేహిష్టయతయనఽయజయణూ చ
యక్షవంవ భీణయన్త థిళో దరవంత
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సరేవ సభసయంత చ వదధసంఘాః (36)
ఄయథ ం: అయుునడె ఇటల ధనాడె, " షఽఴకేళస తూ భషతే
ి ళఱల ఈ జఖతి ంణన
అతయంతంగస షరిశయి ో ంథి. అనయంజియోి ంథి. బమఖరశి ఱెైన రసక్షశఱు నఱు
థిఔుకఱా తృసరితృో తేధనాయు. అతుా వహదధ ఖణనఱ తూఔు నభయసకయం
ఙేశి ధనాయ."
లయఖాయనభు: ఒ యమేఴఴరస ఈ జఖతే
ి ఱో నలేఴ ళుధనాళు. తూ రభరళం
ళఱల ఈ ఱోఔభంణన ుఱకియి ో ంథి. ఇదంణన తూ ళయుమే ఔయౌగి ళుంథి. తభ
ఴరీరసతుా యక్షించకోళడనతుకి తతపయుఱెై ళునా రితతి ఫుధ్ిధ ఖఱలసయు
నళఴంటే బమడి నఱుథిఔుకఱా తృసరితృో తేధనాయు. అయధన లసయు తభన
కసతృసడెకోఱేయు. తునా ణెఱుశఔునాలసయు తూకే నభయసకయం ఙేశి ధనాయు.
కవెమచైణూ నమేయన్ భవేతమన్
గరీమవయ ఫరహమణోఽపయథికరేతర
ఄనంత థూలేళ జగన్తనలస
తవభక్షయం సదసతత తయం మత్ (37)
ఄయథ ం: ఒ భయౘణనమ తూళు ఫరషమకే భూఱఔయి ళు. అందరిఔంటే గొపలసడళు.
లసయు తూఔు నభయసకయం ఙేమఔుండన ఎఱా ఉండఖఱయు. ఎందఔంటే ఒ
అనంణన, ఒ థేలేళస, ఒ జఖతుాలసయస శతే
ి -అశతే
ి ఱ లసటట నైన ళునా
అక్షయుడళయ తూలే ఔనఔ.
లయఖాయనభు: ఒ భయౘకసఱభా నళుఴ ఆ యరసటరతుా ళయఔి ం ఙేశి నా
యరసటరతుఔంటే అతృసయభయనలసడియ. కసఱ భషతే
ి తు వఴఔరించతు లసయు
ఎళయుధనాయు? నళుఴ అనంత శభమాతుయ. ఈ జఖతి ంణన లసయనహంచి ళుండి
ఔడన థనతుకి నైన ళునా లసడియ. తూ య్ఱ ళఱేల ఈ శభశి జఞఖఽత ఙెైతనయం,
తుథనరణ ఙెైతధనయఱు ఔఱుఖుతేధనాయ. ఎుపడ఼ ధనఴనం కసతు యభాక్షయం
నలేఴ.
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తవభాథిథూవః ుయుష్టః ురణః
తవభసయ విశ్వసయ యం న్తదయనమ్
లేణత యవ లేదయం చ యం చ దయభ
తవమా తతం విశ్వభనంతయౄ (38)
ఄయథ ం: తూళు ఆథి థేళుడళు, శధనతన ుయువేడళు. తూలే ఈ జఖతే
ి కి
యభాదనయం, శయఴజుా డళు, ణెఱుశకోదఖగ యోఖుయడళు, యందనభుడళు.
అనంత యౄతృస నలేఴ ఈ యఴఴభంణన లసయనహంచి ళుధనాళు.
లయఖాయనభు: తూళు తృసరయంభరతుకే తృసరయంభరతుయ. ురసతన ుయువేడళు.
నళుఴ ఈ యళసఴధేా ధరింఙే లసడళు. ణెఱుశఔుధే రమాశ, ణెఱుశఔుధే
రకమ
ిర ా, ణెఱుశకోదఖగ యవమభూ అతూా తూలే.
లముయయమోఽగినయవయుణః శ్ళంకః
రజాతసత ాం రనణయభహశ్ై
నమో నభవయత ఽసఽత సహసరకితవః
ునశ్ై బూయోఽన నమో నభవయత (39)
ఄయథ ం: తూలే లసముథేళుడళు, మభుడళు, అగిాయ, ళయుణుడళు,
చందరడళు, రజఞతియ, రనహణనభషుడళు, తూఔు లేఱకొఱథగ
నభయసకయభుఱు, నభయసకయభుఱు. తూఔు భయఱ నభయసకయభుఱు, భయఱ
నభయసకయభుఱు భయఱ నభయసకయభుఱు.
లయఖాయనభు: ఒ కసఱభా, నళుఴ లసము యౄంఱో ళయఔి భళుతేధనాళు,
తూలే భఽతేయళు. భఽతేయ థేళణెైన మభరసజుళయ తూలే. నలేఴ అగిాయ,
ళయుణుడియ, చందరడియ, శభశి రజఞతూకసతుకీ తియ. ణనతఱకే ణనతయ. తూఔు
లయయ యసయుల నభయసకయం ఙేశి ధనాన. తూఔు భయఱ భయఱ నభయసకయం
ఙేశి ధనాన.
నభః ుయవెతదథ ిష్టఠతవయత
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నమోఽసఽత ణూ సయవత ఏవ సయవ
ఄనంతవీరయభుతవికీభసత ాం
సయవం సభాపో నఴ తణర ఽవ సయవః (40)
ఄయథ ం: తూఔు ఎదయుగస ళుండీ, తూ లనఔ ళుండీ రణనభం ఙేశి ధనాన. తూఔు
అతుా థిఔుకఱనంచీ నభయసకయభుఱు. నళుఴ అనంత యయుయడళు, అనంత
రసఔరభ ళంతేడళు తూలే ఈ జఖతి ంణన లసయనహంచి ళుధనాళు. అందరి
శఴయౄతృసతుయ తూలే
లయఖాయనభు: ఒ అనంత ణేజోభమ కసఱభా తూఔు బయవయతే
ి ఱో
నభశకరిశి ధనాన. తూఔు బూతకసఱంఱోన఼ నభశకరిశి ధనాన. తూఔు
అతుా కసఱాఱఱోన఼, అతుా లేలఱా నభశకరిశి ధనాన. తూ రసఔరభం
అనంతభయనథి. ఈ శంయసయనాంణన టటర ళుంఙేథి నలేఴ. అతుా లైుఱా
నలేఴ ళుధనాళు.
సఖేత భణయవ రసబం మదఽకత ం
శే కిష్టణ శే మాదవ శే సఖేత
ఄజానత భశిభానం తలేదం
భమా రభాథయత్ రణయేన లన (41)
మఙయైవేవెయధభసతుిణరఽ వ
వివేయ శ్మాయసన భోజధేష్టే
ఏకోఽథలయయచఽయత తతసభక్షం
తత్ క్షవభయే ణయవభహరమేమమ్ (42)
ఄయథ ం: ధేన తూ భశభన ణెయౌమఔ తృ యతృసటున గసతూ, చనళుఙే గసతూ
తునా వేాశతేడిగస భరయంచి శే ఔఽయౖసు, శే మాదలస, శే శకా అతు
షదాఱు తొరి శంఫో దింఙనన. అంణేకసఔ యయౘయఴమాయశధనథి శభమాఱఱో
ఏకసంతభునందగసతూ, అందరి భుంద఼ కసతూ రియౘశం ఙేశి ఼ కించ యచి
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ఉండచి. ఇదంణన నళఴంటే ఏతటో ణెయౌమతు బరభణో ఙేవహనలే.
క్షతంచభతు లేడెఔుంటుధనాన.
లయఖాయనభు: ఒ యమేఴఴరస తూ రభరళం ణెయౌమఔ తృ యతృసటున ఱేథన
నేరభణోధో తునా ఎధోా భాటఱు అధనాన. ఎుపడ఼ ధనఴనం కసతు కసఱభా
, తూ రభరళం ణెయౌమఔ తునా ంటరిగస గసతూ, అనయఱ ఎదటగసతూ ఏమైధన
అంటే ననా క్షతంచభతు కోయుఔుంటుధనాన.
నణయఽవ లోకసయ చరచయసయ
తవభసయ యజయశ్ై గుయుయీ రీమాన్
న తవతసమోఽసత ా బయథికః కుణరఽధోయ
లోకతరయోఽయ రతభరభావ (43)
ఄయథ ం: నళుఴ ఈ చరసచయ జఖతే
ి ఔ తండియ
ర , ఖుయుడళు. నళుఴ ఖుయుళు
ఔధనా గొపలసడియ. యజుయడళు. ఒ అనంతభయన రభరళం ఖఱలసడన! ఈ
భుఱోలకసఱఱోన఼ తూఔు శభానభయన లసడె ఎళఴడ఼ ఱేడె. తూ ఔధనా
గొపలసడె ఇంకఱా ఉంటరడె.
లయఖాయనభు: నళుఴ ఈ శభశి యళసఴతుకీ తండియ
ర , ఖుయుళుఱకే ఖుయుడళు,
యజయతూముడళు. భుఱోలకసఱతూ శఽఴహరంఙే లసడళు. ఈ శఽఴహర తోతి ంఱో తూఔు
శభానభయన భయౘతేమడె లేరళఴయౄ ఱేడె.
తవెమత్ రణభయ రణిదయమ కమం
రవెదయే ణయవభహభూశ్భూడయమ్
నణూవ ుతరసయ సఖేవ సఖఽయః
నరమః నరమామాయహవ థూవ వెో ఢెమ్ (44)
ఄయథ ం: ఔనఔ ధేన యసయౖసరంఖ డి తూఔు రణతఱులతేధనాన. నళుఴ
శి ళతూమ యోఖుయడళు. నళుఴ ఈఴఴయుడళు. తునా రశనాం
ఙేశకొనటఔు తృసరరిథశి ధనాన. ఒ థేలస! ఎఱా అయణే తండిర ుతేరడన఼,

227

తతేరడె తతేరడన఼, నహరముడె నహరమురసయౌతూ క్షతంచినటు
ల నళుఴ ననా
క్షతంచ.
లయఖాయనభు: ఒ రచండ ణేజోభమ భయౘ కసఱభా, యోగసగిా థనఴరస ధన
ఴరీరసతుా తూఔు అరిపంచఔుంటుధనాన. ఒ ఈఴఴరస ధనఔు ళరసతుా ఇళుఴ.
ఎఱా అయణే తండిర ుతేరడన఼, తతేరడె తతేరడన఼, నేరతఔుడె
నహరమురసయౌతూ నేరతయసిరయ నళయఴ ననా అఱాగే నేరతంచ.
ఄదిష్ట్యయవం హిఴణరఽవమదివ్ా
బయేన చ రవయతితం భధోమే
తథూవ మే దయామ థూవయౄం
రవ఼ద థూలేళ జగన్తనలస (45)
ఄయథ ం: భునననాడ఼ చ఼డతు థనతుతు చ఼శినాందన ధనఔు శంణోవం
ఔఱుఖుణోంథి. అయణే బమంణో ధన భనశష లసయఔుఱ డెణోంథి. ధనఔు తూ
థేళ యౄమే చ఼నహంచ. ఒ థేలేళస! ఒ జఖతుాలసయస! రశనాడయ ఔభుమ.
లయఖాయనభు: తూ ఈ జోయతియమమ రచండ ణేజంణో ళునాబమానఔ యౄం
చ఼శ఼
ి ళుంటే శంణోవంణో ఫరటృ బమం ఔడన ఔఱుఖుణోంథి. ఒ థేలస
నళుఴ ధనఔు శంణోవం ఔయౌగింఙే యౄంఱోధే ఔతునహంచ. ఒ జఖతే
ి కే
ఆదనయభయనలసడన! నళుఴ రశనాడలై ధనఔు ఈ ళరసతుా రయసథించ.
కూరీటినం గథినం చకీహసత మ్
ఆఙయోభు ణయవం దరష్ట్ ేభహం తతుైవ
ణూధైవ యౄనయణ చతేయుభజేన
సహసరఫాహో బవ విశ్వభూరేత (46)
ఄయథ ం: కిరీటంణో, ఖథనచకసరఱన ఙేతేఱఱో ధరించి ళునా తూ ఆ యౄతృసధేా
చ఼డగయయుతేధనాన. ఒ శషశరఫరషో , ఒ యఴఴభూరేి నళుఴ ధనఔు ఆ తూ
చతేయుభజ యౄతృసధేా చ఼నహంచ.
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లయఖాయనభు: ధేన తూ ఈ బమంఔయ ణేజోభమ యౄతృసతుా చ఼డఔ యయఴం,
కిరీటం ధరించి, ఖథన చకసరఱన ఙేతేఱఱో టురఔుతు ళునా చతేయుభజ
యౄతృసధేా చ఼యసన. అథే భయళ చ఼డనఱతు కోయుఔుంటుధనాన. నళుఴ
అళయఔుిడిళయధన తూఔు శషశర ఫరషుళుఱు ళుధనాయ. ధేన షఽదమఖరంతి భేదనం ఙేవహన తయులసత ధనఔు రతయక్షంగస ఔతునహంచిన ఆ తూ చతేయుభజ
యౄతృసధేా ధనఔు భయళ చ఼డనఱతు ళుంథి.
వౄీ బగలన్ ఈలచ
భమ రసధేనన తలయుుధేదం
యౄం యం దరిాతభాతమయోగత్
ణూజోభమం విశ్వభనంతభాదయం
మధేమ తవదధేయన న దిష్ట్యయవమ్ (47)
ఄయథ ం: యౕర ఔఽవు బఖలసనడె ఇటల ధనాడె, " ఒ అయుుధన ధేన రశనాడధై ధన
యోఖ ఴకిి థనఴరస తూఔు ధన యభ ణేజోభమ, ఆదయంణనఱు ఱేతు
యఴఴయౄతృసతుా చ఼నహంఙనన. తూఔధనా భుందయ లేరళఴయౄ ఈ యౄతృసతుా
చ఼డఱేద."
లయఖాయనభు: యోగి తనతు ఈ కోరిఔ కోయుణనడతు బఖళంతేడెకి భుంథే
ణెఱుశ. ఆ కోరిఔ యనా తయులసత, యోఖ యసధనఱో అంతిభ దఴన
శపఱంగస యరిిఙేవహ తన యఴఴయౄతృసతుా చ఼శినా యోగికి , అతన భయళ
తన చతేయుభజ యౄతృసతుా చ఼నహయి సడె. యోగి ఆ చతేయుభజ లసశథేళ
యౄతృసతుా ఙెైతనయళంతభయన యనయణన ఙెైతనయంఱో వహథయడినుపడె
చ఼యసిడె.
న లేదమజాాధయమ ధైయన థయధైః
న కూమ
ీ ాభియన తపో భియుగచరః
ఏవం యౄః శ్కయ ఄహం నిలోకే
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దరష్ట్ ేం తవదధేయన కుయురవీయ (48)
ఄయథ ం: ఒ ఔుయురయరస! లేథనధయమనం థనఴరస గసతూ, మజఞాఱ ళఱల గసతూ,
థనధనఱళఱల గసతూ, కిమ
ర ఱళఱల గసతూ, ఉఖరతశషణో గసతూ ధన యౄం
ఇతయుఱఔు చ఼డ ఴఔయం కసద.
లయఖాయనభు: ఈ భనవయఱోఔంఱో లేథనధయమనం థనఴరస గసతూ, మజఞాఱ
థనఴరస గసతూ, థనధనఱ ళఱల గసతూ, లైథిఔ ఔయమఱ థనఴరస గసతూ, ఴరీరసతుా ఔవర
నటేర ళయయథభయన ఉఖర తశషణోగసతూ, ధన ఈ రచండ ణేజోభమ యౄతృసతుా
ణెఱుశకోఱేయు. యోగసభరయశ ఔరభంఱో అతుా దఴఱ శపఱాతమఔంగస రఫఱ
యసధన థనఴరస యరిిఙేవహన యోఖ యసధఔుతుకే , ఆ కసఱమే దమతఱచి
శఴమంగస తన యౄతృసతుా చ఼నహశి ంథి.
భా ణూ వయతయ భా చ విభూఢ భాలో
దివ్ా యౄం ఘోయభూదిజా ామేదమ్
వయనయతభీ న఼రతభధయః ునసత ాం
తథూవ మే యౄభుదం రశ్య (49)
ఄయథ ం: ధన ఈ ఘోయ యౄం చ఼వహ నళుఴ లసయఔుఱడఔు. బమాతుా యడి ,
రశనా చితే
ి డలై ధన ఆ యౄతృసతుా భయళ చ఼డె.
లయఖాయనభు: కసఱ బమంఔయ జోయతియమమ యౄతృసతుా చ఼శినా భయౘ
యోఖుఱు శి ఫుధఱెై ఔ యఔభయన లసయఔుఱత ఙెందణనయు. లసరి బమం
తీరిి లసరితు ళసంత యచడనతుకి ఆ భయౘకసఱం తన నహరమభయన
చతేయుభజ యౄతృసధేా భయళ చ఼నహశి ంథి.
సంజమ ఈలచ
ఆతయయుునం లసఽథూవసత తర కత ా
సవకం యౄం దయామాభాస బూమః
అళవసమా భాస చ భీతమేనం
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బూణయవ ునః వెౌభయవుయమవేణయమ (50)
ఄయథ ం: శంజముడె యౌకన, " ఈ యధంగస లసశథేళుడె యౌకి అయుునడికి
తన యయఴ యౄం చ఼నహంఙనడె. తయులసత భయౘతేమడె య భుయడెై
బమడెతేనా అయుునతు ఒథనరసిడె.
లయఖాయనభు: శభశి తృసరణుఱ షఽదమాఱఱోన఼ తుళవహశి ఼ ళుండటం ళఱల
లసశథేలస అతు నహఱుళఫడెతేనా అతతు అతయంత శందయభయన ణేజో
చతేయుభజ యౄతృసతుా చ఼శినా యసధఔుడె, అతతు బమంఔయ రచండ
ణేజోభమ యౄతృసతుా చ఼డటం ళఱల తృ ంథిన బమాతుా కోఱోపయ
ళసంతేడళుణనడె.
ఄయుున ఈలచ
దరష్ట్ ేలేదం భానఽష్టం యౄం తవ వెౌభయం జధయయద న
ఆథయనీభవమ సంవితత ః సఙూణయః రకితం గతః (51)
ఄయథ ం: అయుునడె ఇటల ధనాడె, " ఒ జధనయాధన! తూ ఈ య భయభయన
భానఴ యౄం చ఼వహ ధన భనశష రశనాభయంథి , ధేన ళసంతితు
తృ ంథనన. "
లయఖాయనభు: " యోఖ రిణనభాఱు వహథధ ంి చఔునా యోఖుఱు, ఆ
బమంఔయ కసఱం యొఔక అతయంత శందయమైన య భయమైన నరసఔఽతిఱో
ళునా చతేయుభజ యౄతృసతుా చ఼వహ ళసంతం తృ ందణనయు. ఆ
భయౘుయువేఱు ఆతమఱోధే వహథయడణనయు."
వౄీ బగలన్ ఈలచ
సఽదఽయద యాభుదం యౄం దిష్ట్లనవ మనమభ
థూల ఄసయ యౄసయ న్తతయం దయాన కంక్షుణః (52)
ఄయథ ం: నళుఴ చ఼వహన ధన ఈ యౄం చ఼డటం దయల బం. థేళతఱు ఔడన
తుతయం ఈ యౄతృసధేా చ఼డనఱతు కోయుఔుంటరయు.
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లయఖాయనభు: కసఱం యొఔక బమంఔయ ణేజోభమ యరసట యౄతృసతుా చ఼డ
ఖఱఖటం అతయంత దయల బం అంణేకసఔ అతతు శదయవన చతేయుభజ యౄతృసతుా
చ఼డఖఱఖటం ఔడన దయల బభయన ధే. ురసతన యోఖ యదయతు రఫఱ
అభరయశం ఙేవహన యోఖుఱు షఽదమ ఖరంతి భేదన యసధనఱో
శపయ్ఔఽతభయనుపడె కసఱం యొఔక శదయవన ణేజోభమ య భయ
శఴయౄతృసతుా రతయక్షంగస చ఼డఖఱుఖుణనయు.
ధయహం లేథుైయన తవె న థయధేన న ఙూజయమా
శ్కయ ఏవంవిదర దరష్ట్ ేం దిష్ట్లనవ భాం మతయ (53)
ఄయథ ం: నళుఴ చ఼వహన ధన ఈ యౄం, లేథనఱ ళఱల గసతూ, తశష ళఱల గసతూ,
థననం ళఱల గసతూ, మజఞాఱ ళఱల గసతూ చ఼డ ఴఔయం కసద.
లయఖాయనభు: అళయఔి యమేఴఴయుతు యొఔక బమంఔయ ణేజోభమ యరసట
యౄతృసతుాగసతూ ఱేథన భానళ ఆఔఽతిఱో ళునా అతతు అతయంత శందయ
చతేయుభజ యౄతృసతుాగసతూ లేథనఱ ళఱల ణెఱుశకోఱేభు. అఱాగే అథి లైథిఔ
మజఞాఱ థనఴరస గసతూ, థనధనఱ ళఱల గసతూ, ఇంథిమ
ర ాఱన ఫఱళంతంగస
తుమంతిరంచడంళఱల గసతూ ణెఱుశకోఱేభు.
కేళఱం శభాది తొద ఆశకిి ఔయౌగి ఈ ురసతన యోఖ యదయన తుమతత
యౄంఱో అబయవహశి ఼, ఈ యోఖ ఔరభంఱో రండళ దఴ అయన షఽదమ ఖరంతి భేధన యసధనన రిఔఴంగస యరిి ఙేవహన భయౘ ళయకిి భాతరమే అందరి
షఽదమాఱఱో తుళవహంఙే లసశథేళుతు రతయక్షంగస చ఼డ ఖఱుఖుణనడె.
అఱాగే ఈ ురసతన యోగసభరయశంఱో అంతిభ చయణనతుా రఫఱ అభరయశం
ఙేవహ ఆ ఙెైతనయళంతభయన యనయతఱో తుండన తుండి ళునా ఆ కసఱ
ఙెైతధనయతుా మతనయథంగస ణెఱుశఔునా లసయు, ఆ కసఱం యొఔక దమఙేత
థనతు రచండ ణేజోభమ యరసట యౄతృసతుా రతయక్షంగస చ఼డఖఱుఖుణనయు.
బకతయ తవననయమా శ్కయః అవేమేవం విదర యుున
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జాాతేం దరష్ట్ ేం చ తణూత ాన రలేష్ట్ ేం చ యంత (54)
ఄయథ ం: యంతతృస అయుుధన, అననయ బకిి థనఴరసధే ననా ఈ యధంగస చ఼డ
యసధయం అళుతేంథి, అఱాగే ధన తణనిాతుా ణెఱుశకోళచి, ననా
తృ ందళచి.
లయఖాయనభు: యే యోఖుఱెైణే రఫఱభయన యోఖ యసధన ఙేవహ
ఙెైతనయళంతభయన యనయతఱో వహథయడణనరయ లసయు అందరి షఽదమాఱఱో
తుళవహంఙే లసశథేళుతు రతయక్షంగస దరివయసియు. లసయు థనతుణో అతతుకి అననయ
బఔుిఱళుణనయు. ఆ భయౘుయువేఱు ఆ లసశథేళుతుఱోధే రలేయంచి, ఱేథన
ఇంకోఱా ఙెతృసపఱంటే ఆ ఙెైతనయబరితభయన యనయత అంణన తుండి ళునా
కసఱ ఙెైతనయంఱోధే తభ భవహి వకు యరసట ఙెైతధనయతుా కేంథగర ఔఽతం ఙేయి సయు.
ఆ కసఱ ఙెైతనయు మతనరసథతుా ణెఱుశఔుతు థనతు బమంఔయ రచండ
ణేజోభమ యౄతృసతుా రతయక్షంగస దరివయసియు. అంణేకసఔ లసయు కసఱ ఙెైతనయఱెై
ఆ కసఱంఱోధే ఏఔభళుణనయు.
భతుయమకిత్ భతయమో భదభకత ః సంగవరిుతః
న్తరచవయః సయవ బూణూష్టే మసస భామేత పండవ (55)
ఄయథ ం: ఒ తృసండలస, ధన కోశమే ఔయమ ఙేవే లసడెన఼, ధన ఴయణుఱో ళునా ధన
బఔుిడెన఼, ఆశకిి యశతేడెన఼, ఇతయ తృసరణుఱ తొద తన షఽదమంఱో
లైరీ భరళం ఱేతు లసడెన఼ ననా తృ ందణనడె.
లయఖాయనభు: కసఱ ఙెైతనయ భయౘుయువేఱు తభ శంయయు యరసట
ఙెైతధనయతూా ఆ కసఱ తతి ాంఱో కేంథగఔ
ర ఽతం ఙేవహ , ఆ కసఱాతుా రతయక్షంగస
దరివంచి, ఆ కసఱ యభాతేమతుకి యభ బఔుిఱళుణనయు.
లసయు శభశి తృసరణుఱన ఆ కసఱం యొఔక శఽఴహర అతు ణెఱుశఔుతు, లసయు
తభఱోన఼ లసటటఱోన఼ ఏతొ భేదం ఱేదతు ణెఱుశఔుంటరయు. అటుళంటట
భయౘుయువేడె కసఱం ఴయణంఱో ఉంటృ, ఆ కసఱాతుకి బఔుిడెై, కసఱం కొయకే
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శభశి ఔయమఱ ఙేశి ఼, ఆ శభశి ణేజఞఱఔ ణేజం, యభ ణేజభయన
కసఱంణోధే ఏఔభళుణనడె.
బఖలసనడె యవే
ు భూరిి అతతు అళణనయభయన యౕర ఔఽవు బఖలసనడ఼,
అఱాగే యళ బఖలసనడె, దయగ , కసయ ఆథి అనయ థేళతఱ యొఔక యఖరష
భూయుిఱు భరయత థేఴభంతటర రతిఴహరంచ ఫడనాయ. అయ కేళఱం ఏథర
ఊశంచి ఙేవహన ఔయౌపణనఱు కసళు. అయ భయౘ ుయువేఱు యసభానయ రజఱఔు
ఆ యమేఴఴయుతు ఖురించి ఔ శపవర భయన శంకేతం ఇళఴడనతుకి యసథనహంచిన
భూయుిఱు. ఆ భయౘ ుయువేఱు తభ రఫఱ యోఖ యసధన థనఴరస అందరి
షఽదమాఱఱోన఼ తుళవహంఙే లసశథేళుతూ, అతతు యరసట యౄభయన ఆ
కసఱం యొఔక బమంఔయ రచండ ణేజోభమ యౄతృసతుా యసక్షాత
ి రతయక్షంగస
దరివంచినుపడె ణనభు చ఼వహన యవమాఱన ఆ భూయుిఱ యౄంఱో
యసథనహంఙనయు. యసభానయ ళయఔుిఱు ఈ భూయుిఱు చ఼వహ , అయ ఆ యమేఴఴయుతు
ఖురించి ఇశినా శపవర భయన శంకేణనఱతు అళగసషన ఙేశఔుతు,
యభఴఴయుతు ణెఱుశకోళటరతుకి నేరరితేఱలసఴఱతు ఆ భయౘ ుయువేఱ
ఉథేాాఴం. యసకసయ తురసకసయ యౄతృసఱ ఖురించి ళయయథ చయిఱు ఙేవే ళయఔుిఱకి ఆ
యఖరయౘఱు ఆ అళయఔి కసఱం లైు నేరయణ ఇళఴడనతుకై ళునా శపవర భయన
శంకేణనఱతూ, తతి ా దయవనం ఙేవహన భయౘ ుయువేఱు యసభానయ భానళుఱ
కోశం లసటటతు యసథనహంఙనయతూ లసరికి ణెఱెమద.
ఒం తతసథిత వౄీభదభగవథగీ ణయసాన్తష్టతేస
ఫరహమవిథయయమాం యోగళవయత ర వౄీ కివణయుున సంలథూ
విశ్వయౄదయానయోగయధయభ ఏకదళోఽదయయమః
ఫరహమవిథయయ భరిము యోగ ళసత రభు ఄయన వౄీ భదభగవథగీ ణయ ఈన్తష్టతే
త
ఄందయౌ వౄీకివణయుున సంలదభులో విశ్వయౄదయాన యోగభు ఄనన
దకొండవ ఄదయయమభు సభాత భు.
ఒం తత్ సత్
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ఒం నమో బగవణూ లసఽథూలమ
ఄథః థయవదళోదయయమః - బకూత యోగః
ధనండవ ఄదయయమభు - బకూత యోగభు
ఄయుున ఈలచ
ఏవం సతత ముకత యే బకతవెతాం యుయపసణూ
యే ఙయపయక్షయభవయకతం ణూవం కే యోగవితత భాః (1)
ఄయథ ం: అయుునడె యౌకన, "తునా ఈ యధంగస ఉతృసవహంఙే బఔుిఱు భరిము
తూ అళయఔి అక్షయ యౄతృసతుా ఉతృసవహంఙే లసయు, యరిదారిఱో ళవవ
ర ా భయన యోఖ
లేతిఱు ఎళఴయు".
లయఖాయనభు: తభ భవహి వకు యరసటణనిాతుా ఙెైతనయ యచి షఽదమ-ఖరంతి
భేదనం జరిగిన తయులసత యనయణన ఙెైతనయంఱో వహథయడి అందరి
షఽదమాఱఱో తుళవహంఙే లసశథేళుతు చతేయుభజ యౄతృసతుా రతయక్షంగస
దరివంచిన భయౘ ళయఔుిఱు అతతు బఔుిఱు అయనలసయౄ; అతతు చతేయుభజ
యౄం దరివంచిన తయులసత కసఱం ఔఽణో కసఱ ఙెైతనయఱెై థనతు రచండ
ణేజోభమ యరసట బమంఔయ యౄతృసతుా రతయక్షంగస చ఼డ ఖయౌగిన లసయౄ;
ురసతన యోఖ ఔరభంఱో ఈ దఴఱఱో ళునా యోఖుఱఱో ఎళయు
ఉతి భుఱు.
వౄీ బగలన్ ఈలచ
భమాయలేశ్య భధో యే భాం న్తతయముకత ఈపసణూ
శ్ీదధమా రయోనయణయః ణూ మే ముకత తభా భణయః (2)
ఄయథ ం: యౕర ఔఽవు బఖలసనడె ఇటల ధనాడె, " ధన మంథే భనశష తుయౌనహ, తుతయ
ముఔుిఱెై యభ ఴరదధణో ననా ఉతృసవహంఙే ఉతి భ యోఖుఱే ళవవ
ర ా ేఱు. "
లయఖాయనభు: ఏ భయౘుయువేఱెైణే ఈ ురసతన యోగసభరయశ యసధన ఙేశి ఼
థనతు రండళ చయణభయన షఽదమ ఖరంతి భేదన యసధనఱో శపయ్ఔఽతేఱెై
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యనయణన ఙెైతనయంఱో వహథయడి, ఆ లసశథేళుతు జోయతియమమ, అతయంత
శందయభయన భతుఴహ యౄంఱో ళునా చతేయుభజ యౄతృసతుా రతయక్షంగస
దరివంచఖఱుఖుణనరయ అటుళంటట భయౘ ళయకిి యోగసభరయశం ఙేశి నా లసరిఱో
ఉతి భ యోగి అతు నహఱుళఫడణనడె.
యే తయక్షయభన్తరేదశ్యమ్ ఄవయకత ం యుయపసణూ
సయవతరగభచింతయం చ కటసథ భచలం ధఽరవమ్(3)
సంన్తమమేయంథిరమ గీభం సయవతర సభఫుదధ మః
ణూ పరునవంత భామేవ సయవబూత శిణూ యతః (4)
ఄయథ ం: ఇంకస ఎళరైణే ఇంథిమ
ర ాఱ శభుథనమాతుా చఔకగస తుఖరశంచి
అచింతేయడ఼, శయఴలసయన, ఔటశథడె, తుతేయడ఼, అచఱుడ఼ ఆయధన
అక్షయ ఫరషమతు ఉతృసవహయి సరయ, లసయు శభశి బూణనఱఔ శతభు ఙేశి ఼,
శయఴతర శభఫుధ్ిధ ఔయౌగి నధేా తృ ందణనయు.
లయఖాయనభు: ఏ భయౘ యోఖుఱు తభ ఴరీయ రిధఱు థనటట , తభ
భవహి వకు శంయయు యరసట శఴయౄతృసతుా జఞఖఽతం ఙేవహ , థనతుతు ఆ యనయణన
ఙెైతనయం యొఔక ఙేతధన వహథతిఱో కేంథగర ఔఽతం ఙేవహ. తయులసత ఆ యనయత
అంణన తుండి ళునా కసఱతతి ాంఱో తభ జఞఖఽత యరసట ఙెైతధనయతుా కేంథగర
ఔఽతం ఙేయి సరయ, అటుళంటట భయౘ ళయఔుిఱు ఆ శభశి ణేజఞఱకీ ణేజం, అ
రచండ ణేజోభమ యరసట ఔటయసథధేా రతయక్షంగస దరివయసియు. లసయు థనతు
మతనయథం ణెఱుశఔుతు థనతు బఔుిఱే అయ ఈ శభశి యఴఴంణో
ఏఔభళుణనయు. అంతట లసయు యళసఴతేమఱెై ఆ అళయఔి అక్షయ ఫరషమ, భయౘ
ణేజోభమ కసఱంణో య్నభళుణనయు. యోఖుఱు అటుళంటట భయౘ ళయఔుిఱన
ఔటశథ ఙెైతనయ భయౘుయువేఱు అతు నహఱుయసియు.
కేైళోఽదికతయవయత వమ్ ఄవయకతసకత ఙూతవెం
ఄవయకత శి గతయుదఃఖం థూహవథిభయలయణూ (5)
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ఄయథ ం: అళయఔి భునంద ఆశకిి ఔఱ చితి భు ఔయౌగిన లసయు అదిఔ రిఴభ
ర
ఙేమళఱవహ ళశింథి ఎందఔంటే ఴరీయంఱోధే రితతభయ ళుండే
ళయఔుిఱఔు ఆ అళయఔి ఖభయం అతి ఔవర తయభయనథి.
లయఖాయనభు: కసఱం యొఔక యరసట ణేజోభమ యౄతృసతుా రతయక్షంగస
దరివంఙనయౌ అనా ఆశకిి ఔఱలసయు, ణనభు కసఱ ఙెైతనయఱు అళటరతుకి రఫఱ
యోగసభరయశం ఙేయి సయు. ఈ యోఖ యసధన, తభ శి ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం
ఙేవహ, ఴరీయ వభఱన థనటటన యసధఔుఱకి యభ ఔఱలయణరదం అళుతేంథి.
అయణే తభ ఫుధ్ిధ ఴరీయ రిధఱఱోధే ళునా యసభానయ ళయఔుిఱకి ఆ అళయఔి
భరళం ఖురించి ఎటుళంటట ఊయౘ ళుండద. అటుళంటట లసరికి ఈ భయౘ
రయోజధనఱంథింఙే ఈ ురసతన యోఖం దుఃకథనమఔభళుతేంథి.
యే తే సరవణి కరమణి భయ సంనయసయ భతరః
ఄనధేయధైవ యోగేన భాం దయయమంత ఈపసణూ (6)
ఄయథ ం: ఎళరైణే తభ శభశి ఔయమఱన ధన కోశం ణనయఖం ఙేవహ , ధన ఴయణు
జొచిి, కేళఱం యోఖ యసధన థనఴరస నధేా దనయతుాశ఼
ి ఉతృసవహయి సరయ..
లయఖాయనభు: ఈ ురసతన యోఖ యసధన థనఴరస షఽదమ ఖరంతి భేదనం
ఙేవహన లసరికి యనయంఱో వహథతేడెైన జోయతియమమ చతేయుభజుడె నరసఔఽతిఱో
ళునా లసశథేళుడె రతయక్ష దయవనం ఇయసిడె. లసయు కేళఱం అతతు
దనయనంఱోధే భుతుగి, భఽతేయళున ఎరిగి, తుయౖసకభుఱెై కసఱోతృసశన ఙేయి సయు.
ణూవభహం సభుదధ రత  భితేయ సంవెయవెగరత్
బలభు నచిరత్ పయథ భమాయలేవృత ఙూతవెమ్ (7)
ఄయథ ం: ఒ తృసరసథ అఱా ధన ఱోధే భనశషన ఱఖాం ఙేవహన లసరితు ధేన
యౕగోంగసధే భఽతేయభమ శంయసయయసఖయం నండి ఉదధ రియి సన.
లయఖాయనభు: కసఱోతృసశన ఙేవే వహథతరజా భయౘ ుయువేఱు,
ఙెైతనయళంతభయన యనయత అంణన తుండి ళునా కసఱ ఙెైతనయంఱోధే తభ
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వఴమ ఙెైతధనయతుా కేంథగఔ
ర ఽతం ఙేయి సయు. లసయు కసఱం యొఔక మతనయథం
ణెఱుశఔుతు ఆ ణేజోభమ కసఱం యొఔక ఔఽఙే తుయభముఱు అళుణనయు.
లసయు అంతటర అతతు కీడ
ర ధే చ఼శ఼
ి ఆ అళయఔి , అక్షయ యౄంఱోధే
వహథయడణనయు.
భయేయవ భన అధతసా భయ ఫుథిధం న్తలేశ్మ
న్తవవష్టయవ భయేయవ ఄత ఉయధ ాం న సంశ్మః (8)
ఄయథ ం: నళుఴ ధనఱోధే భనశషతు ఱఖాం ఙెయయ, ధన మంథే ఫుథిధతు
తుఱుు, థగతు తయులసత నళుఴ ధనమంథే తులసశభుంటరళు. ఇందఱో
శంథేషంఱేద.
లయఖాయనభు: తభ అతృసయ భవహి యౖసకతుా ఆ కసఱ ఙెైతనయంఱో కేంథగఔ
ర ఽతం
ఙేవహ, కసఱం యొఔక మతనరసథతుా ణెఱుశఔుతు, శభశి శఽఴహరఱో ఆ కసఱాధేా
దరివశినా భయౘ ళయఔుిఱు ఆ కసఱంఱోధే తులసశభుంటరయు. ఈ కసఱ ఙెైతనయ
భయౘుయువేఱు ఴరీయం అంతం ఙెమయళఱవహ ళచిినుపడె, లసయు తభ
యోఖఫఱంణో భఽతేయళున థనటట కసఱంణో య్నభయ, అభఽత వహథతితు
తృ ందణనయు.
ఄథ చితత ం సభాదయతేం న శ్కోనఴ భయ వథయమ్
ఄభాయసయోగేన తణర భాభుఙయోుతం ధనంజమ (9)
ఄయథ ం: ధనంజమా! ఔ లేల నళుఴ తూ భనశషతు ధనఱో ఱఖాం
ఙేమఱేఔతృో ణే నళుఴ యోగసభరయశం థనఴరస ననా తృ ందటరతుకి
రమతిాంచ.
లయఖాయనభు: ఆ యభాక్షయ అళయఔి కసఱాతుా ణెఱుశకోఱేతు యోఖుఱు, ఆ
భయౘ ణేజోభమ యౄతృసతుా యసక్షాణనకయం ఙేశకోలసఱనా కోరిఔణో, తభ
షఽదమ ఖరంతి భేదనం అయన తయులసత, ఈ ురసతన యోఖయదయఱో
అంతిభ దఴ యసధన రఫఱంగస ఙేయి సయు.
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ఄభాయవయఽయ సభరయథఽవ భతుయమయమో బవ
భదయథభన కరమణి కుయవన్ వథధ భ
ి లసయవ (10)
ఄయథ ం: ఔ లేల నళుఴ అభరయశం ఔడన ఙెమయఱేఔతృో ణే కేళఱం ధన కొయకే
ఔయమఱన ఙెయయ. ధన కోశం ఔయమఱు ఙేశి ఼ ఔడన ననా తృ ందళచి.
లయఖాయనభు: ఈ యోఖ యథనయ ఔరభంఱో అంతిభ దఴ యసధన ఙేశి నా
యోగికి ఔ లేల తన ఈ జనమఱో కసఱం యొఔక ఆ ణేజోభమ యరసట
యౄం రతయక్షం కసఔతృ ణే , అపటటకే అతన షఽదమ ఖరంతి భేదనం
యసదించినందళఱల అతన ఆ అళయఔి యనయణన ఙెైతనయంఱో వహథతేడెై అందరి
షఽదమాఱఱో తుళవహంఙే లసశథేళుతు రతయక్షంగస దరివంచి ఆతమతఽనహి తు
తృ ందణనడె.
ఄతుైత దయ శ్కోత వ కయుతం భథర యగభావృీతః
సయవకయమపలణయయగం తతః కుయు మణయతమలన్ (11)
ఄయథ ం: ఔలేల నళుఴ ఇథి ఔడన ఙెమయఱేఔతృో ణే ధన యోగసతుా ఆఴరయంచి,
తుఖరషళంతేడల,ై శభశి ఔయమ పఱాతూా ధనకే ణనయఖం ఙెయయ.
లయఖాయనభు: ఔలేల యోగి షఽదమ-ఖరంతి భేదనం ఔడన యరిి
ఙెమయఱేఔ, అందళఱల ఆ యనయణన ఙెైతనయంఱోకి లయల చతేయుభజుడెైన
లసశథేళుతు దరివంచఱేఔతృో ణే; అటుళంటట లసయు రఫఱ యోగసభరయశం ఙేశి ఼
తుయౖసకభుఱెై, తభ భవహి వకు యరసట శఴయౄతృసతుా ణెఱుశఔుతు, ఴరీయ
రిధఱన ఱంఘంచి షఽదమ-ఖరంతి భేదనం జయగసఱతు రఫఱ యసధన
ఙేయి సయు.
ళవయో
శి జాానభభాయవెత్ జాాధయథయధయనం వివృష్టయణూ
ీ
దయయధయత్ కయమపలణయయగః ణయయగఙయోంతయనంతయం (12 )
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ఄయథ ం: అభరయశం ఔంటే జఞానం ళవవ
ర ా భయనథి. జఞానం ఔధనా దనయనం
యళవవభయనథి. దనయనం ఔంటే ఔయమపఱ ణనయఖం యయవర భయనథి. ణనయఖం ళఱల
లంటధే ళసంతి ఱతేశింథి.
లయఖాయనభు: యోగసభరయశం థనఴరస భవహి వకు ఙెైతనయం జఞఖఽతం అళగసధే
జఞానం ఉతపనాభళుతేంథి. ఆ యరసట తతి ా జఞానం ఔఱఖగసధే లసశథేళుతు
యొఔక రతయక్ష దయవనం ఱతేశింథి. థనతుణో అతతు మంథే తుయంతయ దనయనం
ఔుదయుతేంథి. దనయనం ఔఱుఖడం ళఱన యోగి తుయౖసకభుడెై
ఔయమపఱాకసంక్షన కోఱోపయ, యభ ళసంతితు తృ ందణనడె.
ఄథూవవ్ సయవబూణయధయం మ్ైతరః కయుణ ఏవ చ
న్తయమమో న్తయహంకయః సభదఽఃఖసఽఖః క్షభూ (13)
ఄయథ ం: శయఴ తృసరణుఱ మంద఼ థేఴవ భరళభు ఱేఔ, నేరభ ఔయుణ ఔయౌగి
ముండి, తుయమభుడెై, తుయషంకసయుడెై, శక దుఃకాఱ మంద శభభరళభు
ఔయౌగినలసడెై, క్షభా యౕఱుడెై
లయఖాయనభు: అటుళంటట భయౘ ళయకిి ళసంతితు తృ ందణనడె. అతన ణనన఼,
తగియౌన అతుా తృసరణుఱ ఆ యరసట అళయఔి కసఱం శఽఴేర అతు
ణెఱుశఔుంటరడె. ణనన఼ శఴమంగస భభత అషంకసరసఱ నైన ళుధనా,
అతుా తృసరణుఱ ఖురించీ నేరభ ఔయుణన భరలసఱణో తుండి ఉంటరడె. అతన ఴరీయ
రిధఱన అళఱంఘంచినందళఱల అషంకసయ యశతేడళుణనడె. అతన
శక దుఃకాఱ యసనేక్షతన అయథం ఙేశఔునాందళఱల లసటటతు థనటట శభతఴం
తృ ందణనడె.
సంతేష్ట్ః సతతం యోగీ మణయణయమ దిఢన్తశ్ైమః
భమయరిత భధో ఫుథిధరయయ భదభకత ససమే నరమః (14)
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ఄయథ ం: తుయంతయం శంతేవేరడెై, ఇంథిమ
ర ా తుఖరషం ఔఱలసడ఼, దఽఢ
తుఴిమడ఼ అయ ధన మంద భధో ఫుదధఱన అరిపంచిన బఔుిడె ధనఔు
నహరముడె.
లయఖాయనభు: తుయంతయ యోగసభరయశం ఙేవహ ఴరీయ వభఱు థనటఖయౌగిన భయౘ
యోగి యనయ ఙెైతనయంఱోకి ఙేరి తన జఞఖఽతభయన యరసట ఙెైతధనయతుా ఆ
అళయఔి అక్షయ కసఱ ఫరషమఱో కేంథగఔ
ర ఽతం ఙేయి సడె. అతన ఆ ణేజోభమ
యరసట కసఱ శఴయౄతృసతుా దయవనం ఙేశఔుతు, కసఱం ఴయణం ఱోకి లయల ,
కసఱాతుకి నహరముడెై, తనఔు ణనధే నహరముడెైతృో ణనడె.
మవెమధోనథివజణూ లోకో లోకధోనథివజణూ చ మః
హరషభయష బయోథూవగచః భుకోతమసస చ మే నరమః (15)
ఄయథ ం: ఎళడెైణే ఱోకసతుా ఉథేఴఖ యచడర , ఎళడెైణే ఱోఔం ళఱల ఉథేఴఖ డడర ,
ఎళడెైణే శంణోవం, ఈయశా, బమం, ళంటట ఉథేఴగసఱ నంచి భుకిి తృ ంథనడర
అటుళంటట లసడె ధనఔు నహరముడె.
లయఖాయనభు: కసఱ ఙెైతనయ భయౘ ుయువేడె శభశి శఽఴహరణో య్నభయ
ఎళరికీ ఔవర ం ఔయౌగించడె అఱాగే అతతుకీ ఎళయౄ ఔవర ం ఔయౌగించఱేయు. అతతుకి
అంణన ణెయౌమటం ళఱల అతతుకి శంణోవం యొఔక అవహి తఴం శభాి భయ
తృో తేంథి. శభశి శఽఴహరఱో అతన తనధే చ఼యసిడె. అందళఱల అతతుకి
బమడటరతుకి ఏతొ కసయణం ఉండద. అతుా రిధఱన఼ అళఱంఘంచిన
భయౘ ుయువేడె ఆ అళయఔి కసఱ ఙెైతనయంణో య్నభళుణనడె. థనతుణో
అతన తనఔు ణనధే నహరముడెై తృో ణనడె.
ఄననయక్షః వుచియదక్షః ఈథయవ఼ధో గతవయథః
సరవయంబరిణయయగీ యో భదభకత ః స మే నరమః (16)
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ఄయథ ం: ఎళరినండీ ఏతొ కసంక్షించతు లసడ఼, రియదధడ఼, శభయుథడె,
తురిలి ుడ఼, ళయథఱతూా తీరితృో యనలసడె, ఔరసమయంభరధేా ణనయఖం ఙేవహనలసడె,
అటుళంటట లసడె ధన బఔుిడె, ధనఔు నహరముడె.
లయఖాయనభు: ఆ అళయకసిక్షయ కసఱాతుా ణెఱుశకోలసఱనా ఆశకిి ళునా
భయౘుయువేఱు రఫఱభయన యోగసభరయశం ఙేవహ థనతుతు మతనయథంగస
ణెఱుశఔుతు శంతఽనహి ఙెందణనయు. లసరి శభశి ళయథఱ తీరితృో ణనయ. ఆ
యణనరతేమడె కసఱాతుా మతనయథంగస ణెఱుశఔునాందన అతన అంణన
ణెయౌవహన భయౘళయకిి. అతన ఏ ఱక్షయంణో యోఖ ఔయమ తృసరయంతేంఙనడర ఆ ఱక్షయం
ఙేరినందన అతన అతుా ఔయమఱన఼ ణనయఖం ఙేవహ యయుకసభుడళుణనడె.
అతన ఆతమ తఽనహి ఙెంథి కసఱంణో య్నభయ తనఔు ణనధే నహరమభళుణనడె.
యో న హిష్టయత న థూవఴ్ న ళోచత న కంక్షత
వుభావుబ రిణయయగీ బకూతభానయః స మే నరమః (17)
ఄయథ ం: ఎళడెైణే శంతవహండర , థేఴఴహంచడర , ళోకించడర , కసంక్షించడర ,
యభరయభరఱన ణనయఖం ఙేయసడర , అటుళంటట బఔుిడె ధనఔు నహరముడె.
లయఖాయనభు: అటుళంటట అంణన తృసరనహి ంచిన భయౘ ళయకిికి భయళ ఎటుళంటట
కోరికస ఔఱఖద. అతతుకి శంణోవం, థేఴవం, యభరయభరఱ ళంటట భరలసఱు
కొథిాగసధైధన ళుండళు. అతన కసఱంణో య్నభయ, శఴమంగస కసఱ
శఴయౄుడె,ై వఴమ బఔుిడెై, తనఔు ణనధే నహరముడళుణనడె.
సభః శ్ణరరచ భుణూర చ తతయ భాధయభానయో
వౄణరష్టణ సఽఖ దఽఃఖేష్టే సభః సంగవివరిుతః (18)
ఄయథ ం: ఴతేర తతేరఱన, భాధనళభాధనఱన, చయౌ-లేడెఱన, శకదుఃకాఱన శభానంగస చ఼వేలసడె, శంఖతఴం ఱేతులసడ఼..
లయఖాయనభు: కసఱ ఙెైతనయడెైన భయౘ ళయకిి శంయయు యఴఴంణో
య్నభళుణనడె. అతన యళసఴతేమడెై భాధనళభాధనఱు, ఴతేరతఴం-
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తతరతఴం, శక-దుఃకం, లేడీ-చయ్ ళంటట భరలసఱ యొఔక యసనేక్షతన అయథం
ఙేశఔుతు శభశి శఽఴహరఱోన఼ తనధే చ఼శఔుంటరడె. అఱా అంతటర ణనధే
ఔతునహంచడం ళఱల అతన ఆ శభశి ణేజఞఱకి ణేజభయన ఆ అళయఔి అక్షయ
కసఱ ఫరషమ యొఔక ఏకైఔ శఽఴహర అయతృో ణనడె.
తేలయన్తంథయ సఽతతరౌమనీ సంతేవో్ యేన కేనచిత్
ఄన్తకేతః వథయభతః బకూతభాన్ మే నరయో నయః (19)
ఄయథ ం: ఎళడెైణే తుంథన శితేఱన శభానంగస చ఼యసిడర , భ్నంగస ఉంటరడర ,
ఏ వహథతిఱోధైధన శంతేవేరడెై ఉంటరడర , అతుకేతేడర (ఇఱుల ఱేతు లసడె), వహథయ
ఫుధ్ిధ ఖఱలసడర , అటుళంటట బఔుిడె ధనఔు నహరముడె.
లయఖాయనభు: శభశి యఴఴంఱో తనధే చ఼శఔుధే భయౘ ళయకిి ఈ శఽఴహరఱో
ళుధనా అతన ఆ అళయఔి ంఱోధే వహథయడి ఉంటరడె. అతన ఆ అళయఔి
యరసటంఱో వహథయడి భ్తు అయతృో ణనడె. అతన ఆతమ తఽనహి ఙెందత
భాధనళభాధనఱు, తుంథనశితేఱు తోదఱెైన లసటటతు శభానంగస చ఼యసిడె.
అటుళంటట కసఱ ఙెైతనయ భయౘ ళయకిికి ఈ శభశి శఽఴహరఱో ఏథగ ఇఱుల కసద,
ఎందఔంటే అతన శంయయు శఽఴహరణోన఼ య్నభయ ఉంటరడె కసఫటటర. అతన
ఆ అళయఔి కసఱ యమేఴఴయుతుకి అతయంత నహరమభళుణనడె.
యే తే ధరమయభిత భుదం మతర కతం యుయపసణూ
శ్ీదధదయధయ భతయభా బకతవయత తవ మే నరమాః (20)
ఄయథ ం: భరిము ఎళరైణే ధన రసమణుఱెై, ధన మంద ఴరదధణో ఇంతళయఔు
ఙెనహపన యధంగస ధరసమభఽత యసధన ఙేయి సరయ, అటుళంటట బఔుిఱే ధనఔు
అతయంత నహరముఱు.
లయఖాయనభు: ఆ అళయఔి కసఱాతుా ణెఱుశకోలసఱనా దఽఢ తుఴిమంణో,
తభ తుథనరణ ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙెమాయఱతు ఈ ురసతన యోఖ యదయన
రఫఱంగస అబయవహంచి, ణనమే ఙెైతనయళంతేఱెై, కసఱ తణనిాతుా ణెఱుశఔుతు,
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కసఱంఱోధే ఴరదధ ళుంచి, కసఱం ఴయణుజొచిిన భయౘళయకిి ఴరీయం థనఴరస
భఽతేయళున ణెఱుశఔుతు భఽతేయళు ఔధనా నైన ళునా అభఽతంఱో
వహథయడణనడె. అటుళంటట భయౘుయువేడె ఆ శభశి జోయతేఱఔు జోయతి
అయన బమంఔయ కసఱంఱో య్నభయ ఆ కసఱాతుకి అతయంత నరతి
తృసతేరడళుణనడె.
ఒం తతసథిత వౄీభదభగవథగీ ణయసాన్తష్టతేస
ఫరహమవిథయయమాం యోగళవయత ర వౄీ కివణయుున సంలథూ
బకూత యోగయధయభ థయవదళోఽదయయమః
ఫరహమవిథయయ భరిము యోగ ళసత రభు ఄయన వౄీ భదభగవథగీ ణయ ఈన్తష్టతే
త
ఄందయౌ వౄీకివణయుున సంలదభులో బకూత యోగభు ఄనన ధనండవ
ఄదయయమభు సభాత భు.
ఒం తత్ సత్
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ఒం నమో బగవణూ లసఽథూలమ
ఄథః తరయోదళోఽదయయమః - క్షేతరక్షేతరజావిభాగ యోగః
దభూడవ ఄదయయమభు- క్షేతరక్షేతరజావిభాగ యోగభు
వౄీ బగలన్ ఈలచ
ఆదం శ్రీయం కౌంణూమ క్షేతరభుతయభిదగమణూ
ఏతథర య లేతత తం పరహ ః క్షేతరజా ఆత తథివదః (1)
ఄయథ ం: యౕర బఖలసనడె ఇటల ధనాడె, " ఒ కౌంణేమా, ఈ ఴరీయం క్షేతంర
అనఫడెణోంథి. ఈ క్షేణనరతుా ఎరిగిన లసడితు క్షేతజు
ర ా డె అతు జఞానఱు
ణెయౌతృసయు".
లయఖాయనభు: ఈ ఴరీయమే క్షేతంర . ఆ అక్షయ ఫరషమ యొఔక శఽఴహర అయన
భవహి వకం ఈ ఴరీయం తొథే ఆదనయ డి ళుంథి , అథి తన తుథనరణ ఙెైతధనయతుా
ఈ ఴరీయ భాధయభం థనఴరసధే జఞఖఽతం ఙేశఔుంటుంథి అందళఱల
భవహి వకమే క్షేతజు
ర ా డె. తభ తుథనరణ యసభరసథాఱ ఖురించి కొంణెైధన అంతర్
దఽఴహర ళునా భయౘుయువేఱు థనతుతు జఞఖఽతం ఙెమయటరతుకి ఈ ురసతన
యోఖఔయమన అబయవహశి ఼ ఴరీయం ఫందనఱు ణెంచఔుతు తభ తుథనరణ
ఙెైతధనయతుా ఙెైతనయళంతం ఙేవహ వహథత రజుాఱళుణనయు. అటుళంటట భయౘ
ళయఔుిఱఔు క్షేతక్ష
ర ేతజు
ర ా ఱ మతనయథ యౄం ణెఱుశింథి.
క్షేతరజాం ఙయన భాం విథిధ సయవక్షేణరష్ట
ూ ే భాయత
క్షేతర క్షేతరజాయోర్ జాానం మతత ద్ జాానం భతం భభ (2)
తత్ క్షేతరం మచై మాదికైమథివకరి మతశ్ై మత్
స చ యో మత్ేభావశ్ై తతసభావయన శ్ిణు (3)
ఄయథ ం: ఒ భరయణన, శభశి క్షేణనరఱఱోన఼ క్షేతజు
ర ా డన ధేధే అతు ణెఱుశకో. క్షేతర
- క్షేతజ
ర ా ఞఱ జఞానమే అశఱెైన జఞానం అతు ధన అతేతృసరమం
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ఈ క్షేతంర ఏతటో, అథి ఏ యధంగస ళుంటుంథర , థనతు యకసరసఱు ఏతటో, అయ
ఎఔకడ నండి ుడెతేధనాయో, ఆ క్షేతజు
ర ా డె ఎళడర , లసతు రభరళం ఏతటో,
శంక్షిింగస ఙెఫుణనన యన.
లయఖాయనభు: ఴరీయం భవహి యౖసకతుకి ఆదనయం. అథి భవహి యౖసకతుకి అనబలసఱు
అంథించటరతుకి, భరిము భవహి వకం తనన ణనన ణెఱుశకోళటరతుకి
ఉయోఖ డెతేనాందళఱల థనతుతు క్షేతంర అంటరయు.
ుటటరనథి తోదఱు ఈ ఴరీరసతుకి ళుండే యకసరసఱ, లసటటతు ుటటరంఙే లసడ఼,
థనతుణో తృసటృ ఴరీరసతుా ఆదనయం ఙేశఔుతు తనన ళయఔి యచఔుధే ఆ
యరసట భవహి వకం ఖురించి భనఔు యౕర ఔఽవు బఖలసనడె ఙెపఫో తేధనాడె.
ఊఴభియుహ దయ గీతం ఛంథర భిరివవిదుైః ిథక్
ఫరహమసాతరథుైళ్చైవ శేతేభథిభరివన్తవృైణుైః (4)
ఄయథ ం: ఋవేఱు అధేఔ యదనఱుగస గసనం ఙేయసయు, యయధ ఛందశషఱు లేయు
లేయుగస ణెయౌతృసయ. అఱాగే ఫరషమశ఼తర దభుఱు ఔడన
తుఴిమాతమఔభుగస తుయుయంచి ణెయౌతృసయ.
లయఖాయనభు: ఆ శభశి జోయతేఱఔ జోయతి అయన ఆ అక్షయ ఫరషమ ఙేత
శఽఴహరంఫడినథి ఈ భానళ భవహి వకం. అందఙేత ఇథి ఔడన శఴమంగస ఆ
యరసటమే. భనం ఋవేఱు అతు నహఱుశినా తృసరచీన భయౘ యోఖుఱు ఈ
యరసట భవహి వకం ఖురించీ, థనతుతు శఽఴహరశి నా ఆ అక్షయ ఫరషమ ఖురించీ, లేయు
లేయు ఛందశషఱణో గసనం థనఴరస భనఔు ఙెపడనతుకి రమాశ ఙేయసయు.
లసటటధే భనం ఈధనడె లేథనఱు అతు నహఱుశిధనాభు. అంణేకసఔ లసయు ఆ
అక్షయ కసఱ ఫరషమ తణనిాతుా ఔనగొతు థనతుతు ఫరషమశ఼ణనరఱ థనఴరస భనఔు
ఙెతృసపయు. ఈ శ఼ణనరఱు శంకేత యౄంఱో ళుంటరయ. ఈ శంకేణనఱన అయథం
ఙేశకోలసఱనా జిజఞాశళునా లసయు తభ తుథనరణ ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం
ఙెమాయయౌ. అందఔధే ఋవేఱు లసటటతు శంకేత యౄంఱో ఙెతృసపయు.
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భవేబూణయవనహంకరయ ఫుథిధయవయకత మేవ చ
ఆంథిరమాణి దళ్చకం చ ంచ ఙూంథిరమగయచరః (5)
ఄయథ ం: భయౘ బూణనఱ, అషంకసయభూ, ఫుథగధ, అళయఔి శఴయౄభూ,
దళవంథిమ
ర ాఱ, భనశ఼ష, ఇంకస అయద ఇంథిమ
ర
యవమాఱు.
లయఖాయనభు: ఆ అక్షయ కసఱ ఫరషమ శఽఴహర అయన ఈ యరసట భవహి వకం
ఔడన ఴరీయం థనఴరసధే ళయఔి భళుతేంథి. శఽఴహరకి రభుక ఆదనయభయన ఆ
ఙెైతనయ థనయధం యొఔక భుకాయంగసఱు ంచ భయౘబూణనఱయన బూత,
తూయు, ణేజం, గసయౌ, ఆకసఴం. ఇయ ఆ ఴరీయంఱోధే కేంథగఔ
ర ఽతభయ ఴరీయ
యౄంఱోధే ళయఔి భళుణనయ. థగతుణో తృసటు భవహి యౖసకతుకి అతుా అనబలసఱు
అంథింఙే థి ఔరేమంథిమ
ర ాఱ, ఈ ఇంథిమ
ర ాఱ థనఴరస శపయవ, దఽఴహర, యుచి,
లసశన భరిము ఴఫా ం ళంటట ఐద రభుక ఇంథిమ
ర
యవమాఱతూ
అనబయంఙే జఞాధేంథిమ
ర ాఱు, లసటటకి అదితి అయన భనశ఼ష, థనతుతు
తుమంతిరంఙే ఫుథగధ, భరిము రితత ఫుధ్ిధ ఖఱ భనవేయఱఱో ఴరీయంళయకే
వతతభయ ళుండే అషంకసయభూ, అఱాగే తభ భవహి వకు అతృసయతన
ణెఱుశఔుతు ఆ శఽఴహరణో య్నభయన భయౘ యోఖుఱ యొఔక యరసట
అషంకసయభూ ఈ ఴరీయంఱోఱ, థనతు లఱుఱా ఔడన ళుధనాయ.
ఆఙయో థూవష్టః సఽఖం దఽఃఖం సంఘాతళవైతధయ ధితః
ఏతత్ క్షేతరం సభావయన సవికయభుథయహితమ్(6)
ఄయథ ం: ఇచఛ, థేఴవం, శకం దుఃకం, థేశేంథిమ
ర ాఱ శంఖభం, ఙెైతనయం
భరిము ధఽతి అన యకసయభుఱణో ఔడినథే క్షేతంర అతు శంక్షిింగస
ఙెపఫడింథి.
లయఖాయనభు: రితతి ఫుథిధఖఱ యసభానయ ళయకిి ఴరీరసతుకే తృసరదననయం
ఇయసిడె. ఇంథిమ
ర ాఱన తఽనహి యచడం భాతరమే అతతుకి ళునా
రఫఱభయన ఇచఛ. ఈ యవమ భోగసఱ తొదనా రఫఱభయన ఇచఛ
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ళఱల ధే థేఴవం, శకం, దుఃకం, కోరధం తోదఱెైన భరలసఱు
ఉతపనాభళుణనయ. ఴరీయం ళయకే రితతభయ ఉండితృో యన లసరి
ఙెైతనయమే లసయు భయళ భయళ జతుమంచడనతుకి కసయణం అళుతేంథి. ఇయ
రితత ఫుధ్ిధ ఖఱ ఴరీయదనయుఱ యొఔక యసఴభరయఔ యకసరసఱు.
ఄభాన్తతవభదంభితవభశింవె క్షవంతరయు వమ్
అఙయరయయపసనం ళౌచం వథ య
ఞ యభాతమవిన్తగీహః (7)
ఄయథ ం: అతిఴమం ఱేఔుండన, డనంతఔం ఱేఔుండన, అశంయస, క్షభాఖుణం,
శయలతఴం, ఖుయుజనఱ వేళ, యబరత, వహథయతఴం, ఆతమ తుఖరషం
లయఖాయనభు: ఏ భయౘ ళయఔుిఱెైణే ఈ ురసతన యోగసతుా అబయవహశి ఼ , తభ
భవహి వకు యసభరసథాఱతు జఞఖఽతం ఙేశఔుతు, తభ వఴమ యరసట తణనఴతుా
ణెఱుశఔుతు, ఆ యనయణన ఙెైతనయంఱో వహథయడి, థనతు తుండన తుండి ళునా ఆ
అళయఔి కసఱ ఙెైతధనయతుా తతఴ శశతంగస ణెఱుశఔుంటరరయ, అటుళంటట భయౘ
యోఖుఱు ఈ శభశి శఽఴహరణోన఼ య్నభయన తభ ఙెైతనయంణో ఴరీయంఱోధే
ళుంటరయు.
అటుళంటట లసయు శయఴణన తభన ణనమే చ఼శఔుంటృ ఎటుళంటట డనంతఔం
ఱేఔుండన ళుంటరయు. శభశి తృసరణుఱ మంద఼ ఏకీ భరళం ఔఱలసయళడం ళఱల
లసయు బమయశతేఱెై ఎటుళంటట శంయస ఙెమయఔుండన ళుండి , శయల
శఴభరళంణో ళుంటరయు. లసయు యభ యతేరఱళుణనయు. తభ వఴమ
ఙెైతనయం యరసటం కసళడంణో లసరి ఫుధ్ిధ వహథయంగస ళుంటుంథి. లసయు ఴరీయ
వభఱన థనటటనందళఱల , లసరికి ఈ ఴరీయం ఆ అళయఔి శఴయౄతృసతుా
ఔనగొనటరతుకి భాధయభం అతూ, అందళఱల ఈ ఴరీయం
యజతూమభయనదతూ లసరికి అయథం అళుతేంథి. లసరి ఖుయుళుఱు లసరికి ఈ
ురసతన యోగయథేఴం ఇచిి లసరినై గొప దమ తయౌఙనయతూ
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ణెఱుశఔుంటరయు. ఆ యోఖయదయతు అబయవహంచడం ళఱల తభన ణనభు
ణెఱుశఔుతు ఆతమ శంతఽనహి తృ ందఖయౌగసయతు ణెఱుశఔుంటరయు.
ఆంథిరమారేథష్టే లైరగయభనహంకయ ఏవ చ
జనమభితేయజరలయది దఽఃఖథర వనఽ దయానమ్ (8)
ఄయథ ం: ఇంథిమ
ర
యవమభుఱఱో లైరసఖయం, అషంకసయం ఱేఔుండన ళుండటం,
జనమ, భఽతేయ, భుశయౌతనం, లసయధఱ మంద థర యౖసఱఱో తుయంతయం దఽఴహర
ఔయౌగిళుండటం
లయఖాయనభు: అటుళంటట భయౘుయువేఱు భవహి వకం ఇంథిమ
ర ాఱ భధయ
ఖఱ శంఫంధంఱో భవహి యౖసకతుకి ళునా తృసరభుకయత ణెఱుశఔుతు, ఇంథిమ
ర
ఫందనఱనండి యభుకిి తృ ందణనయు. థనతుణో లసయు జీయతం అంటే ఏతటో
ణెఱుశఔుతు జీళధనఔయశణ నండి భుఔుిఱళుణనయు. అంణేకసఔ ఴరీయం ళయకే
తభ ఫుథిధతు రిభతం ఙేశఔునా యసభానయ భానళుఱు అనబయంఙే
జననం, భయణం, లసయధఔయం, లసయది ళంటట దుఃకాఱ మతనయథం ఆ భయౘ
ుయువేఱు భుందగసధే ణెఱుశఔుతు ళుంటరయు.
అసకూతయనభిష్టవయంగః ుతరథయయగివేథిష్టే
న్తతయం చ సభచితత తవం ఆవ్న్తవో్ తత ష్టే (9)
ఄయథ ం: అధనశఔుిడెై భరరసయ ుతేరఱు, ఇఱుల ఇణనయథి యవమభుఱఱో
తుయమభుడెై, ఇవర ం, అతువర ం ళంటట యవమాఱఱో తుతయం శభ చితే
ి డెై
లయఖాయనభు: వహథతరజా భయౘుయువేఱ ఙెైతనయంఱో భరయయ, ుతేరఱు,
ఫంధళుఱు, ఱౌకిఔ శంతిి ళంటట యవమాఱనై భభత ళుండద. ఈ
శభశి శఽఴర ఆ అళయఔి ం నండే శఽఴహరంచఫడింథి అతు లసరికి ణెఱుశ. ఇథి
ణెయౌవహన లసయు అంతంటర శభ దఽఴహర ఔయౌగి శభతఴంఱో వహథయడి ళుంటరయు.
భయ ఙయననయ యోగేన బకూతయవయభిఙయరిణ
వివికతథూశ్వయవితవమ్ ఄయతయునసంథి (10)
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ఄయథ ం: అననయ యోఖం ఙేత కేళఱం ధన మంథే చయౌంచతు బకిి ఔయౌగి , ఏకసంత
శథ ఱంఱో ఉండనఱనా కోరిఔ, ఇతయుఱణో ఔఱళడనతుకి యయకిి ఔయౌగి ళుండి
లయఖాయనభు: కసఱాతుా తతఴ శశతంగస ణెఱుశకోళడనతుకి తభ వఴమ
ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేశకోలసఱనా దఽఢ తుఴిమం ఖఱ భయౘుయువేఱు,
ురసతన యోఖ యదయతు ఔరభ ఫదధ ంగస రఫఱ అభరయశం ఙేయి సయు. లసయు కసఱ
ఙెైతనయఱు అయేయ థిఴఱో షఽదమ ఖరంతితు ఙేదించిన తయులసత ఆ యరసట
యనయణన ఙెైతనయంఱో వహథయడి , లసశథేళుతు థిళయ చతేయుభజ యౄతృసతుా
రతయక్షంగస దరివశ఼
ి ఆ యనయతఔ థనతు తుండన తుండి ళునా కసఱ తణనఴతుకి
అననయ బఔుిఱళుణనయు. అటుళంటట భయౘ ళయఔుిఱు యసభానయ జనఱ యొఔక
ఫుధ్ిధ యసథయ నండి ఎంణో ఎతే
ి ఎథిగి, ఏకసంత లసశం ఙేశి ఼ ళుంటరయు.
అదయయతమజాానన్తతయతవం తతవజాాధయయథ దయానమ్
ఏతద్ జాానభుత పో ర కత మ్ ఄజాానం మదణరఽనయతయ(11)
ఄయథ ం: ఆదనయతమ జఞానభునంద తుతయభూ వహథతేడెై ఉండటభూ, తతఴ
జఞాధనరసథతుా దయవనం ఙెమయటభూ ఇథి అంతమూ జఞానం. ఇయ కసతుయ అతూా
అజఞానభతు ఙెపఫడింథి.
లయఖాయనభు: ఈ ురసతన యోఖ యదయతు రఫఱంగస అబయవహంఙే లసరికి ఆ
శభశి ఆదనరసఱఔ ఆదనయభయన ఆ భయౘ ణేజోభమ కసఱ తతి ాం
యొఔక రతయక్ష దయవనం అళుతేంథి. ఈ యోఖ యథనయ ఔరభంఱో శభశి
దఴఱన఼ ణెఱుశకోళడం జఞానం అతు ఙెపఫడింథి , ఇథి కసతుథి ఏథెైధన ఴరీయ
రిధఱ ళయకే రితతం ఙేవహ, ఇంథిమ
ర
భోగసఱకే తృసరభుకయతతుఙేి ఔయమఱే
ఙేయశింథి, అందఔతు అథి అజఞానం అతు నహఱుళఫడింథి.
జేామం మతత త్ రవక్షవయభు మద్ జాాణయవభితభవునణూ
ఄధయథిభతయం ఫరహమ న సతత ధయనసదఽచయణూ (12)
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ఄయథ ం: ఏథెైణే ణెఱుశకోదగినథర , థేతుతు ణెఱుశఔుంటే అభఽతం వహథధ వ
ి ంథర
హి ,
థనతు ఖురించి యుఱంగస ఙెఫుణనన. అథే అధనథి అయన యఫరషమ,
శణనయశతయభుఱఔు అతీతభయనథి.
లయఖాయనభు: ఏ భయౘళయఔుిఱెైణే తభ ఴరీయ ఫందనఱన థనటట తభ
అనంతభయన భవహి యౖసకతుా (Mind) ఙెైతనయళంతం ఙేవహ థనతుతు ఆ కసఱంఱో
కేంథగఔ
ర ఽతం ఙేవహ, కసఱ ఙెైతనయఱు అళుణనరయ లసయు తభ ఴరీయం థనఴరసధే
భఽతేయ రిదితు థనటట, అభఽతంఱో వహి తేఱళుణనయు. ఆ భయౘ ణేజోభమ
కసఱ తతఴమే అక్షయభయనథి, అధనథి అయనథి, శణనయశణనయఱఔు అందతుథి.
సయవతః పణిపదం తత్ సయవణరఽక్షువృరయభుఖమ్
సయవతః వుీతభలోైకే సయవభావితయ తష్టఠత (13)
ఄయథ ం: కసలైళ ఙేతేఱు, ధేణనరఱు, తఱ, భుకం, ఙెళుఱు శయఴణనర ళునా
అతన, శయఴఱోకసఱ ఱోన఼ లసయనహంచి ళుధనాడె.
లయఖాయనభు: ఆ యం ఫరషమ, అధనథి, శఽఴహర ఱేతు, శభశి ణేజఞఱఔు
ణేజభయన కసఱం యొఔక శంయయు యరసట శఴయౄతృసతుా తతఴ శశతంగస
అయథం ఙేశఔునా యోగి థనతుణోధే ఏఔభయ తృో ణనడె. థనతుణో అతతుకి
శయఴజా తఴం ళశింథి. అతతు ఙెైతనయం ఔడన కసఱ ఙెైతనయం కసళడంణో అతన
ఔడన శయఴలసయనహ అయతృో ణనడె. అతతు ఙెైతనయం ఔడన అంతటర ఔలొళ,
భుకం, కసలొళ ఙేతేఱ ళునాటుర, శయఴణనర లసయనహంచి ళుంటుంథి. అతన
శఽఴహర యొఔక శ఼క్షమ, శ఼
థ ఱ ఱోకసఱఱో లసయనహంచి అంతటర వహథతేడెై ఉంటరడె.
సరేవంథిరమగుణయభాసం సరేవంథిరమవివరిుతమ్
ఄసకత ం సయవబిఙుైైవ న్తయుీణం గుణభోకత ిచ (14)
ఄయథ ం: అతన శభశి ఇంథిమ
ర
ఖుణనఱన ఎరిగినలసడె, అయణే అతన
ఇంథిమ
ర ాఱఔు అతీతేడె. అతన అధనశఔుిడె. అందరితూ బరించి
తృో ఴహంఙేలసడె. అతన తుయుగణుడె అయనన఼ ఖుణనఱన అనబయంఙే లసడె.
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లయఖాయనభు: అటుళంటట భయౘ యోఖ ముఔుిడె ఇంథిమ
ర ాఱకి
భూఱాదనయభయన భవహి వకం యొఔక శంయయు యరసట యౄతృసతుా ణెఱుశ
ఔుంటరడె. అందళఱల అతన శభశి ఇంథిమ
ర ాఔయశణఱ నండి యభుకిి
తృ ందణనడె. అతన భూడె ఖుణనఱఔ అతీతేడెై తుయుగణుడెగస భాయణనడె.
కసఱంణో ఏఔభయన ఆ యోగి ఙెైతనయం ఔడన శంయయు జఖతి ంతటర
ళయఔి భళుతేంథి. అటుళంటట భయౘ ుయువేడికి ఇష ఱోఔ శకాఱఱోన఼,
శభాదిఱోన ణేడన ఏతొ ళుండద.
ఫశియంతశ్ై బూణయధయమ్ ఄచయం చయమేవ చ
సాక్షమణయవత్ తద విజేామం దాయసథ ం ఙయంతకేచ తత్ (15)
ఄయథ ం: అతుా తృసరణుఱ ఫరయౘయంతయభుఱంద ళుండె లసడె అతధే.
చరసచయుడ఼ అతధే. శ఼క్షమ యౄుడయనందళఱల ణెఱుశకొన ఴఔయభు
కసతు లసడె. ఆ అళయఔి శఴయౄుడె అతి దఖగ యగసన఼ ద఼యంగసన఼ వహథతేడెై
ళుధనాడె.
లయఖాయనభు: ఆ అతృసయ శఴభరళమే శభశి తృసరణుఱతూ శఽఴహరశి నపటటకీ
లసటటకి అతీతంగసధే ళుంటుందనా యవమం కసఱ ఙెైతనయ భయౘుయువేఱు
ఖరశయసియు. అథే శ఼
థ ఱభయనథి , శ఼క్షమభయనథగ. శ఼
థ ఱ శ఼క్షామఱు
రండిటటకీ అతీతభయ అళయఔి భయ ఉనాథగ అథే. రిభత ఫుధ్ిధ ఖఱ
ళయఔుిఱకీ అటుళంటట వహథతి ఔ ఔఱఱా అతునహశి ంథి కసతూ యభ మతనయథం
అథే.
ఄవిబకతం చ బూణూష్టే విబకతభువ చ వథతమ్
బూత బయత ి చ తద్ జేామం గీవష్టణ ే రబవిష్టే
ణ చ (16)
ఄయథ ం: అతడె యబజింఱేతులసడె అయనన఼ అతుా తృసరణుఱఱోన఼
యబజించఫడినటురగస వహథతేడెై ళుధనాడె. ఆ ణెఱుశకోదఖగ యోఖుయడే
జీళుఱతు బరిశి ఼ తృో ఴహశి నాలసడె, లసటటతు శంషరిశి ఼ శఽఴహరశి నాలసడె.
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లయఖాయనభు: ఈ శఽఴహరఱో ఔతునహశి నాదంణన ఆ కసఱమే అతు కసఱఙెైతనయఱెైన భయౘ ుయువేఱు ఖరశయసియు. ఈ శఽఴహర అంతటర ళయఔి భళుణోంథి
కేళఱం ఆ కసఱ తతఴ శఴయౄమే, అందళఱల అథి భనఔు
యబజింఫడినటుర ఔతునహశి ంథి. అథి వహథయంగస ళుధనా ఙెైతనయం తన
యసథయఱన భాయుశినాందళఱల అథి ఔదఱుతేనాటుర ఔతునహశి ంథి. ఈ
శఽఴహర తోణనితూా శఽఴహరంచి, థనతుతు బరించి, తృో ఴహంచి, ధనఴనం ఙేవేథి ఆ
కసఱమే.
జోయతవభన తజోుయతసత భసః యభుచయణూ
జాానం జేామం జాానగభయం హిథి సయవసయ విఴఠ తమ్ (17)
ఄయథ ం: అతధే అతుా జోయతేఱఔ జోయతి. అంధకసరసతుకి అతీతేడ఼ అతధే అతు
ఙెపఫడెణోంథి. జఞానం, జేామం, జఞాన ఖభయం అతడే. అందరి
షఽదమాఱఱోన఼ వహథతేడెై ళునాలసడె అతడే.
లయఖాయనభు: ఆ శభశి జోయతేఱఔ జోయతి, రచండ ణేజోభమ కసఱమే ఆ
అతృసయభయన ఔటశథ ం. అథి అజఞాధనంధకసరసతుా థనటఖయౌగినుపడే
అనబళంఱోకి ళశింథి.
ఆ తతఴ యసయం, తభ భవహి వకు తుథనరణ ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేవహ థనతు
శంయయు అతృసయతన఼ కేంథగఔ
ర ఽతం ఙేవహనుపడే వహథధ శ
ి ి ంథి. అథే జఞానఱ
షఽదమాఱఱోన఼, అజఞానఱ షఽదమాఱఱోన఼ తుళవహంఙే లసశథేళుడె.
ఆత క్షేతరం తతయ జాానం జేామం ఙయకత ం సభాసతః
భదభకత ఏతథివజాామ భథయభలయోదయణూ (18)
ఄయథ ం: ఈ యధంగస క్షేతంర ఖురించి, భరిము జఞాన జేామాఱ ఖురించి
శంక్షిింగస ఙెపఫడింథి. ఈ జఞానం తృ ంథిన ధన బఔుిడె నధేా తృ ందణనడె.
లయఖాయనభు: ఴరీయ భాధయభం థనఴరస తభ తుథనరణ ఙెైతధనయతుామేఱకకయౌప ఆ
యరసటరతుా అనబయంచిన భయౘ ళయకిి తన శంయయు అతృసయ ఙెైతధనయతుా ఆ
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కసఱాతుా ణెఱుశకోళడం కోశం కేంథగర ఔఽతం ఙేయి సడె. అతన తన ఴరీయ
క్షేతంర ఱో ళునా క్షేతజు
ర ా డి యభ తణనఴతుా భవహి వక భాధయభం థనఴరస
ణెఱుశఔుతు, ఆ క్షేతజు
ర ా డిణోధే య్నభళుణనడె. ఈ భనశషన (mind,
భవహి వకం) శఽఴహరంఙేథి ఆ కసఱమే అతూ, ఆ కసఱం అధనథి అయనథి కసఫటటర ఈ
భవహి వకం ఔడన అధనథి అయనథే అతు అటుళంటట యోఖుఱఔు అయథం
అళుతేంథి. ఆ కసఱమే ఈ ఴరీరసతూా శఽఴహరశి ంథి. ఴరీయ యకసరసఱయన
ఖుణనఱు ఔడన ఆ అళయఔి కసఱం ళఱల శఽఴహరంఫడినలే.
రకితం ుయుష్టం ఙుైవ విదధ యధయథగ ఈభావన
వికరంశ్ై గుణయంళ్చైవ విథిద రకితసంబలన్ (19)
ఄయథ ం: రఔఽతి ుయువేయౌదా యౄ అధనథి అయనళతు ణెఱుశకో. అఱాగే ఖుణ
యకసరసఱతూా రఔఽతి నండే ఉతపనాభమాయయ అతు ణెఱుశకో.
లయఖాయనభు: ఈ శభశి శఽఴహరతు శఽఴహరశి నాందళఱల ఆ అక్షయ ఫరషమధే
రఔఽతి అతు నహఱుయసియు. అఱాగే ఴరీయ భాధయభం థనఴరస తన శభశి
యసభరసథాఱతూ ఖరశశినాంద ళఱల క్షేతజు
ర ా డెైన ఆ భవహి యౖసకధేా ుయువేడె
అతు నహఱుయసియు.
కయయకయణ కయత ిణూవ శేతేః రకితయుచయణూ
ుయుష్టః సఽఖ దఽఃఖాధయం భోకతిణూవ శేతేయుచయణూ (20)
ుయుష్టః రకితవెోథ శి బుంకేత రకిత జాన్ గుణయన్
కయణం గుణ సంగయఽసయ సదసథర యన్తజనమసఽ (21)
ఄయథ ం: కసయయకసయణనఱన ఉతపనాం ఙెమయడనతుకి రఔఽణే శేతేళు అతు
ఙెపఫడింథి. శక దుఃకాఱన అనబయంచడనతుకి శేతేళు ుయువేడె
అతు ఙెపఫడింథి, ఎందఔంటే రఔఽతిఱో వహథతేడెైన ుయువేడే రఔఽతి థనఴరస
ఉతపనా భళుతేనా ఈ ఖుణనఱతూా అనబయశిధనాడె ఔనఔ. ఈ ఖుణనఱ
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శంఖతఴమే అతన భంచి ఱేథన ఙెడా యోనఱ థనఴరస ుటర డనతుకి కసయణం
అళుతేంథి.
లయఖాయనభు: ఈ శభశి శఽఴహరతూ ళయఔి యుశినా ఆ కసఱం యొఔక
శఴభరళమే రఔఽతి అతు నహఱుళఫడింథి. రఔఽతి థనఴరస శఽఴహరంచ ఫడా ఆ
అతృసయభయన భవహి వకం(Mind, భనశష) ఴరీయం థనఴరస తన
యసభరసథాఱన ణెఱుశకోళటం కోశం అథి ఈ ఴరీయంఱో ఫందింఫడి
ళుంటుంథి. థనతుళఱల థనతుకి ఇంథిమ
ర ాఱ తొద ఆశకిి ఏయపడెతేంథి. అథే
అతతుకి శక దకాఱకీ భయళ భయళ జనమ ఫంధనంఱో చిఔుకకోళడనతుకి
కసయణం అళుతేంథి.
ఈదరవ్ నఽభంణయ చ బరత భోకత భశేశ్వయః
యభాణూమత ఙయుయకోత థూశేఽవమన్ ుయుష్టః యః (22)
ఄయథ ం: ఈ థేషభందనాయభ ుయువ యభాతేమడే యసక్షీ బూతేడె,
అనమ్రథింఙేలసడె, బయి , భోఔి , భశేఴఴయుడె, అతు ఙెపఫడింథి.
లయఖాయనభు: ఆ యరసట భవహి వకం (Mind, భనశష) ఴరీయంఱోధే
రితతభయనటుర ళుధనా, అథి ఴరీరసతుకి అతీతభయంథి. అంణే కసఔ
అందరి షఽదమాఱఱోన఼ తుళవహంఙే కసఱాతుకి ఆ భవహి వకం యొఔక
రితతేఱ ఖురించీ థనతు అతృసయత ఖురించీ ణెఱుశ. కసఱమే ఆ ఴరీరసతుా
శఽఴహరశి ఼, థనతుతు బరిశి ఼, థనతుతు నవర యుశ఼
ి ళుధనా థనతుకి అతీతంగసధే
ళుంటుంథి.
ఏ ళయకి ణ
 ే తన రితతేఱు ణెఱుశఔుతు రఫఱ యోగసభరయశం థనఴరస ఆ
రితతేఱు అళఱంఘయసిడర అటుళంటట లసడె వహథతరజుాడెై ఆ యం ఫరషమ,
అతుా అతమఱఔ అతమయన ఆ యభాతమన ణెఱుశఔుంటరడె.
మ ఏవం లేతత ుయుష్టం రకితం చ గుణైససహ
సయవతయ వయత భాధోఽన న స బూయోఽభిజమణూ (23)
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ఄయథ ం: ఎళరైణే ుయువేడితూ భరిము ఖుణ శశతంగస రఔఽతితూ
ణెఱుశఔుంటరరయ లసయు అతుా యధభుఱగస ఔయమఱన తుయఴశశిధనా లసయు
తిరిగి జతుమంచయు.
లయఖాయనభు: ఏ భయౘ యోగైణే యోగసభరయశ పయౌతం ళఱల ఴరీయ ఫందనఱు
అదిఖతంచి అందరితూ బరిశి నా ఆ యనయత యొఔక ఙెైతనయంఱో వహథయడి
కసఱ రఔఽతి యొఔక తణనఴతుా ణెఱుశఔుంటరడర , అతన కసఱం యొఔక ఔఽ
ళఱల కసఱాతుా రతయక్షంగస దరివయసిడె. అతన యసభానయ భానళుఱఔు నేరయణ
ఇళఴడనతుకి భాతరమే ఔయమ ఙేయి సడె, అతన తిరిగి జనమ ఫంధంఱో
చిఔుకకోడె.
దయయధేధయతమన్త శ్యంత కేచిథయణయమనభాతమధయ
ఄధేయ వెంఖేయన యోగేన కయమయోగేన ఙయరే (24)
ఄయథ ం: కొందయు దనయనం థనఴరస తభన ణనభు తభ ఆతమఱో
చ఼శఔుంటరయు. భరి కొందయు జఞాన యోఖంథనఴరస, ఇతయుఱు యోఖ ఔయమ
థనఴరస ఆ ఆతమన దరివయసియు.
లయఖాయనభు: ఎళరైణే తభ యొఔక అతృసయ ఙెైతధనయతుా శఴమంగస జఞఖఽతం
ఙేయి సరయ, లసయు ఆ ఙెైతధనయతుా కసఱ ఙెైతనయంఱో కేంథగర ఔఽతం ఙేవహ కసఱాతుా
తతఴ శశతంగస ఖరశయసియు. ఈ యసథయకి ఙేయఱేతు యోఖుఱు, షఽదమఖరంతితు చేథించిన తయులసత, యనయణన ఙెైతనయఱో వహథతేడెై ళునా లసశథేళుతు
రతయక్షంగస దరివశ఼
ి తుయతం అతతుతు దనయతుాశ఼
ి ళుంటరయు. షఽదమ ఖరంతితు
చేథించఱేతు యసధఔుఱు యోఖ ఔయమ థనఴరస తుథనరణభయ ళునా తభ అతృసయ
ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙెమయటరతుకి రమాశ ఙేశి ఼ , ఴరీయ ఫందనఱు థనటట ఆ
అతృసయతన అనబయశ఼
ి ళుంటరయు.
ఄధేయ ణూవవభజానంతః వుీణయవధేయబయ ఈపసణూ
ణూఽన ఙయతతయంణూయవ భితేయం శ్ితరమణయః (25)
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ఄయథ ం: కసతూ ఈ భారసగఱు ణెయౌమతు లసయు ఇతయుఱ నండి యతు ఉతృసశనఱు
ఙేముచధనాయు. ఆ ఴరళణ రసమణుఱు ఔడన భఽతేయళున
థనటుచధనాయు.
లయఖాయనభు: తభ భవహి వకు (Mind, భనశష) తుథనరణ ఙెైతధనయతుా
జఞఖఽతం ఙెమాయయౌ అనా ఆశకిి ళునాలసయు, ఈ ురసతన యోఖయదయ
యొఔక ఉథేఴం తృ ంథనఱతు రమాశ ఙేయి సయు. అటటర లసయు ఫరషమజా
ుయువేఱ శంయకంఱోకి ళయసియు. కసఱాతుా తణనఴయధ శశతంగస ఖరశంచిన
అటుళంటట భయౘనభరళుఱ నండి లసయు ఈ యోఖ యథర యథేఴం
తృ ందణనయు. ఆ భయౘ ుయువేఱ నండి ఆ కసఱం ఖురించి యతు, లసయు ఆ
యం తతి ాం తొద అతయంత ఴరదధ నంతృ ంథించఔుంటరయు. అటుళంటట ళయఔుిఱు
యోగసభరయశం ఙేశి ఼, జఞాన యో తృసధనఱు ఎఔుకత భఽతేయ బమాతుా
తనహపంచఔుంటరయు. లసయు తభ వఴమ అతృసయతతు అనబయశ఼
ి
భఽతేయళున అదిఖతంచి, ఆ యరసట భరళంఱోధే ళుంటరయు.
మావతసంజామణూ కూంచిత్ సతత ాం వెథవయజంగభమ్
క్షేతరక్షేతరజా సంయోగత్ తథివథిధ బయతయష బ (26)
ఄయథ ం: ఒ బయతళవవ
ర ా ! యసథళయ జంఖభ థనరసథఱతూా క్షేతక్ష
ర ేతజ
ర ా శంయోఖం ళఱేల
ఉతపనాభళుతేధనాయ అతు ఖరశంచ.
లయఖాయనభు: ఈ శభశి శఽఴర ఆ కసఱ యఫరషమ యొఔక ళయకీిఔయణ అతూ,
అథి భధో-ఴరీరసఱ థనఴరస రఔటభళుతేంథి అతు వహథతరజా భయౘ ుయువేఱు
ఖరశయసియు. ఈ ఴరీయభధే క్షేణనరతుా భవహి వకం అధే క్షేతజు
ర ా తు ఙేత యోఖయసధన
అధే ధనఖయౌణో దతుా జఞానభధే తెజఞఱు ధనటరయౌ. థనతు ళఱల భవహి యౖసకతుకి ఆ
కసఱాతుా ఔనగొధే అతృసయ యసభయథాం రిణతశింథి.
సభం సరేవష్టే బూణూష్టే తష్టఠంతం యమేశ్వయమ్
వినశ్యతసా వినశ్యంతం మః శ్యత స శ్యత (27)
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ఄయథ ం: నయంఙే ఈ శభశి తృసరణుఱఱో శభానంగస వహథతేడెై ళునా ఆ అయధనఴ
యమేఴఴయుతు దరివంఙేలసడే తుజంగస దయవనం ఙేశి నాలసడె.
లయఖాయనభు: ఈ శభశి శఽఴర ఆ కసఱ యమేఴఴయుతు ళఱేల జరిగిందతూ,
థనతుతు ుటటరశి నాలసడ఼, ధనఴనం ఙేశి నాలసడ఼ అతధే అతు ఖరశంచిన
భయౘళయఔుిఱు, అతుాటటఱోన఼ ఆ కసఱ ఙెైతనయ భయౘుయువేడిధే చ఼యసియు.
ఇఱా చ఼డఖయౌగినలసరే శణనయతుా చ఼వహన లసయళుణనయు.
సభం శ్యన్తహ సయవతర సభవవథతభూశ్వయమ్
న శినవెతయతమధయణయమనం తణర మాత రం గతమ్ (28)
ఄయథ ం: అంతటర శభానంగస ళునా ఈఴఴయుతు శభతఴ భరళంణో
దరివంఙేలసడె ఆతమ ధనఴఔుడె కసద. అందళఱల అతన యభఖతితు
తృ ందతేధనాడె.
లయఖాయనభు: వహథతరజా భయౘ ుయువేఱు తభ థనఴరస తభన
ణెఱుశఔుతు, తభన శఽఴహరంచిన ఆ ఈఴఴయుతు ణెఱుశఔుంటరయు. శభశి
తృసరణుఱ షఽదమాఱఱోన఼, శభశి జఖతే
ి ఱోన఼ అతతుధే దరివశ఼
ి లసయు
శభణనఴతుా తృ ందణనయు. లసయు ఆతమ జఞాధనతుా తృ ంథి , తభన శఽఴహరశి నా
లసతుణో ఏఔభయ, యభఖతితు తృ ందణనయు.
రకిణుైయవ చ కరమణి కూమ
ీ భాణయన్త సయవశ్ః
మః శ్యత తతయణయమనమ్ అకరతయం స శ్యత (29)
ఄయథ ం: ఎళరైణే శఔఱ ఔయమఱ రఔఽతి థనఴరసధే జయుఖుతేధనామతు
చ఼డఖఱుఖుణనరయ, ఎళరైణే తనన ణనన అఔయి గస చ఼యసిరయ లసరే తుజంగస
దయవనం ఙేశి నాలసయు.
లయఖాయనభు: రఔఽతి యొఔక యసఴభరయఔ ఔయమఱతూా ఆ అళయఔి ం నండి
ఉతపనాభయేయళతూ, తన ఴరీయం థనఴరస జయుఖుతేనా ఔయమఱతూాతన
భవహి వకమే ఙేయి ో ందతూ కసఱ ఙెైతనయఱెైన భయౘుయువేఱు ఖరశయసియు.
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అటుళంటట లసరికి ఆ అళయఔి కసఱమే ఈ శభశి జఖతే
ి తూ ళయఔి
యుశినాపటటకీ ణనన భాతరం అళయఔి ంగసధే ళుండితృో తేంథి అనా
యవమం అయథం అళుతేంథి. అటుళంటట లసయు అతుా నఱ ఙేశి ధనా ఏ
తూ ఙేమయనాటేర ళుంటరయు. అటుళంటట లసరే మతనరసథతుా ఔనగొనాలసయు.
మథయ బూత ిథగభవమ్ ఏకసథ భనఽశ్యత
తత ఏవ చ వివెతయం ఫరహమ సందయణూ తథయ (30)
ఄయథ ం: ఎుపడెైణే ఈ లేయు లేయుగస ఔతునహశి నా శభశి తృసరణుఱతూా ఔ
థనతుఱోధే వహథతభయ ఉధనామతూ, అయ అతూా థనతునండే యశి రిశి ధనామతు
ణెఱుశఔుంటరరయ, ఆ క్షణంఱోధే లసయు ఆ యఫరషమన తృ ందతేధనాయు.
లయఖాయనభు: ఆ శభశి ణేజఞఱఔ ణేజభయన ఆ కసఱమే ఙెైతనయ థనయధం
థనఴరస లేయు లేయు యౄతృసఱఱో ఈ జఖతి ంణన తనన ణనన
ళయఔి యుచఔుంటుంథి. ఈ యవమం కసఱ ఙెైతనయఱెైన భయౘ ుయువేఱకి
అయథం అళుతేంథి. ఇథి ఖరశంచిన భయౘుయువేఱు థనతుణోధే
ఏఔభళుణనయు.
ఄధయథిణయవన్తనయుీణణయవత్ యభాణయమమభవయమః
శ్రీవెత ో న కౌంణూమ న కరయత న యౌయణూ (31)
ఄయథ ం: ఒ కౌంణేమా! ఆ అయధనఴ యభాతేమడె అందరి ఴరీరసఱఱోన఼
ఉనాపటటకీ, అతడె అధనథి భరిము తుయుగణుడె అళటం ళఱల , అతన ఏ
ఔయమఱ ఙెమయడె ఏ ఔయమఱఙే అంటఫడడె.
లయఖాయనభు: ఆ అళయఔి కసఱం అధనథి అయనథి. అథి శభశి ఖుణనఱన
ళయఔి యుశిధనా అథి ఖుణనతీతభయనథి. అథి శభశి శఽఴహరతూ అధేఔ యసయుల
తరిగిం ఙేశి ధనా అథి భాతరం ఎుపడ఼ తరిగితృో ద. అథి ఴరీయంఱో శథన
యరసజభానభయ ళుధనా అథి ఴరీయంఱో ఫందింఫడద. ఆ కసఱమే అతూా
ఙేశి ధనా ఏతొ ఙెమయద.
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మతయ సయవగతం వెౌక్షవమయత్ అకశ్ం ధొయౌయణూ
సయవణయరవవథణర థూశే తతయణయమ ధోయౌయణూ (32)
ఄయథ ం: అంతటర లసయనహంచి ళునా ఆకసఴం శ఼క్షమభయనథి అళటం ళఱల
థనతుకి ఏతొ అంటళు. అఱాగే థేషభందనా ఆతమఔ ఏతొ అంటళు.
లయఖాయనభు: అతుా థనరసథఱన ధరిశి నాథి ఆ యనయణన ఙెైతనయం. అథి
ఙెైతనయ బరితభయన థనయధం అంణన తుండి ళుంథి , అయధన అథి ఆ
థనరసథతుకి అతీతంగసధే ళుంటుంథి. ఆ యనయత శయఴణనర యరసజభనభాయ
ళుధనా, అతుాటట ఖతికీ ఆదనయభయధన, థనతుతు ఏథగ శపఽయంచఱేద. అఱాగే
ఴరీయంఱో ళునా యనయణన, థనతుఱో ళునా కసఱ తతి ాం ఴరీరసతుకి
అతీతంగసధే ళుంటరయ. అథి ళుధనాఔడన ఱేనటేర ళుంటుంథి.
మతయ రకశ్మణూయకః కితసనం లోకభుభం యవిః
క్షేతరం క్షేతర తతయ కితసనం రకశ్మత భాయత (33)
ఄయథ ం: ఒ భరయణన! ఎఱా అయణే కే శ఼యుయడె ఈ ఱోఔం తోణనితూా
రకసయంజేయి సడర , అఱాగే కే క్షేతజు
ర ా డె శభశి క్షేణనరఱతూ
రకసయంజేశి ధనాడె.
లయఖాయనభు: ఎఱా అయణే కే శ఼యుయడె ఈ య యభండఱం తోణనితూా
రకసయంజేశి ఼ అందరి జీళధనతుకీ ఆదనయం అళుతేధనాడర , అథే యధంగస
ఴరీయ యౄంఱో ళునా క్షేణనరతుకి క్షేతజు
ర ా డెైన భవహి వకమే (mind, భనశష)
జీళన రకసళసతుా ఇశింథి. ఆ భవహి వకం ఆ అళయఔి కసఱ అక్షయ కసఱ ఫరషమ
యొఔక అతేయతి భ శఽఴహర అయనందళఱల అథి ఔడన ఆ ఫరషమ శఴయౄమే.
క్షేతరక్షేతరజాయోరేవం ఄంతయం జాానచక్షువ
బూతరకితమోక్షం చ యే విదఽరయంత ణూ యమ్ (34 )
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ఄయథ ం: ఈ యధంగస జఞాన చక్షుళుఱ థనఴరస క్షేతర క్షేతజ
ర ా ఞఱ భధయఖఱ
అంతరసతూా, బూత రఔఽతి నండి ఎఱా భుకిి తృ ంథనఱో ణెఱుశఔునా లసయు
ఆ యభాతమతు తృ ందతేధనాయు.
లయఖాయనభు: యోఖ యదయన ఖటటరగస అభరయశం ఙేశి నా భయౘుయువేఱు
తభ ఴరీయ రిధఱన అళఱంఘంచి తభ తుథనరణభయన అతృసయ
ఙెైతధనయతుా మేఱకకఱుపణనయు. అటుళంటట భయౘ యసధఔుఱు యనయణన
ఙెైతనయంఱో వహథయడి థనతుఱో తుండి ళునా కసఱాతుా తతఴ శశతంగస
ణెఱుశఔుంటరయు. ఆ కసఱం థనఴరస శఽఴహరంచఫడెతేనా శభశి థనరసథఱు
లసటట అంగసఱ లసటటతు బరిశి నా యనయణన ఙెైతనయం యొఔక శఴభరలసతుా
తతఴ శశతంగస ణెఱుశఔుతు, ఈ శభశి ంఱో తుండి ళుండి, అందరీా
శఽఴహరశి నా కసఱాతుా ణెఱుశఔుతు థనతుణోధే ఏఔభళుణనయు.
ఒం తతసథిత వౄీభదభగవథగీ ణయసాన్తష్టతేస
ఫరహమవిథయయమాం యోగళవయత ర వౄీ కివణయుున సంలథూ
క్షేతరక్షేతరజావిభాగ యోగయధయభ తరయోదళోఽదయయమః
ఫరహమవిథయయ భరిము యోగ ళసత రభు ఄయన వౄీ భదభగవథగీ ణయ ఈన్తష్టతే
త
ఄందయౌ వౄీకివణయుున సంలదభులో క్షేతరక్షేతరజావిభాగ యోగభు ఄనన
దభూడవ ఄదయయమభు సభాత భు.
ఒం తత్ సత్
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ఒం నమో బగవణూ లసఽథూలమ
ఄథ చతేయదళోఽదయయమః - గుణ తరమ విభాగ యోగః
దఽధయలుగవ ఄధయమభు- గుణ తరమ విభాగ యోగభు
వౄీ బగలనఽలచ
యం బూమః రవక్షవయభు జాానం జాానభుతత భమ్
మద్ జాాణయవ భునమససరేవ రం వథధ భు
ి ణర గణయః
ఄయథ ం: యౕర బఖలసనడె ఇటల ధనాడె, " జఞానభుఱఱో అతేయతి భ యభ
జఞానభు తూఔు భయఱ ణెఱుుచధనాన. థగతుతు ణెఱుశఔుధే శభశి
భునఱు యభ వహథధ తు
ి తృసరనహి ంచఔుధనాయు."
లయఖాయనభు: ఆ ురసతన యోఖ యథనయభరయశం ళఱల వహథధ ంి ఙేథి కసఱ ఙెైతనయం.
బఖలసనడె ఇుపడె భనఔు ఆ కసఱ ఙెైతనయం ఖురించి థనతు యొఔక యయధ
శఽవేరఱ లేయు లేయు దఴఱ ఖురించి ఙెఫుతేధనాడె. యటటణో తృసటృ ఆ అక్షయ
కసఱ ఫరషమ శఽఴహర అయన అతృసయభయన భనశష (భవహి వకం, mind) ఏ
దళస ఔరభంఱో ఴరీయంఱో ఫందిం ఫడెతేంథర , ఇంకస ఏ అభరయశ ఔరభం
థనఴరస ఴరీయ రిధఱన థనటట, భఽతేయళున ణెఱుశఔుతు, కసఱంణో
ఏఔభయ భుకిితు తృ ందళఙయి , అనా యవమాఱ ఖురించి బఖలసనడె
భనఔు ఙెఫుతేధనాడె.
ఆదం జాానభుపవృీతయ భభ వెధయమయభాగణయః
సరేీఽన ధోజామంణూ రలయే న వయథన్తత చ (2)
ఄయథ ం: ఈ జఞాధనతుా ఆఴరయంచి ధన శఴయౄతృసతుా తృ ంథినలసయు శఽఴహర
తృసరయంబంఱో ునయునమధతి యు, అఱాగే రలమ కసఱంఱో దుఃకభూ ఙెందయు.
లయఖాయనభు: యోగసతుా ఖటటరగస అబయవహంఙేలసయు కసఱ ఙెైతనయఱళుణనయు.
లసయు ఆ కసఱ శఽఴహరనంతటటతూ ణెఱుశఔుంటృ, థనతుణో తృసటు ఆ అళయఔి కసఱ
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తణనిాతుా ఖరశయసియు. లసయు భఽతేయళున ణెఱుశఔుతు థనతు బమం నండి
భుఔుిఱళుణనయు. ఆ ఙెైతనయళంతభయన యనయత అంణన తుండి ళునా కసఱ
ఙెైతనయంణో ఏఔభయ తిరిగి జనమ ఫంధంఱో చిఔుకకోయు. కసఱ ఙెైతనయ భయౘ
ుయువేఱు శఽఴహర ఆదయంణనఱఱో చయౌంచయు.
భభ యోన్తయమహద్ేహమ తవమన్ గయభ దదయభయహమ్
సంబవః సయవ బూణయధయం తణర బవత భాయత (3)
ఄయథ ం: ఒ భరయణన! ధన భయౘ అతృసయభయన యోతుఱో ధేధే ఖరసభతుా
యసథనహంచఔుంటుధనాన. థనతు థనఴరసధే ఈ శభశి తృసరణోతపతిి జయుఖుణోంథి.
లయఖాయనభు: ఈ శఽఴహర ఱేనుపడె, అంతరిక్షం ఱేనుపడె, శణనయశణనయఱు
ఔడన ఱేనుపడె ఏభుండేథి అనా యవమం తొద ఙనఱాకసఱం ళయఔ
తొభాంశఔుఱఱో నదా యలసదమే ఙెఱరేగింథి. అంణేకసఔ ఈ ఔతునహంఙే శఽఴహర
అంణన ఎఔకడ నంచి ళచిింథి అనా యవమం తొద చయి జరిగింథి.
శఽఴహర తృసరయంభరతుకి యయఴం ఏథెైణే ఉండేథర అదంణన శభమఖయభంఱోధే
ఇతడి ళుండేథి. ఈ యవమం ురసతన యోఖ యదయన రఫఱంగస
అబయవహంచి, తభ తుథనరణ ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙెమయడంఱో
శపయ్ఔఽతభయన భయౘ ళయఔుిఱకే ణెఱుశింథి. లసయు తభ జఞఖఽతభయన
ఙెైతధనయతుా ఆ ఙెైతనయళంతభయన యనయతఱో తుండి ళునా కసఱ
ఙెైతనయంఱో కేంథగఔ
ర ఽతం ఙేవహ ఈ యవమం ణెఱుశఔుంటరయు.
శఴమంగస శభమమే శభమాతుకి ఖయభ దనయణ ఙేవహంథి , శభమమే శఽఴహర
యౄంఱో జతుమంచింథి. శఽఴహర యొఔక శభమం యరిి అయనుపడె థనతు
శంయౘయం జయుఖుతేంథి, అంటే శభమ శంయౘయం శభమం థనఴరసధే
జయుఖుతేంథి. ఆ శభమంఱో ళవవంగస తగిఱేథి శభమమే. ఈ శణనయతుా
ఔ వహథతరజా భయౘ ుయువేఱు తప ఇంకళఴయు ణెఱుశకో ఖఱుఖుణనయు?
సయవయోన్తష్టే కౌంణూమ భూయత మః సంబవంత మాః
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ణయవెం ఫరహమ భవేథర యన్తః ఄహం బీజ రదః నణయ (4)
ఄయథ ం: ఒ కౌంణేమా! ఈ శభశి యోనఱ నండి ఉతపనాభళుతేనా
భూయుిఱకి ఆ యరసట ఫరశేమ యోతు, ధేన తెజఞతుాఙేి తండితు
ర .
లయఖాయనభు: ఈ శఽఴహరఱో ఔతునహంఙే అతుా యకసఱ ళయకీిఔయణనఱన఼ ఖయభం
థనఴరస ధరింఙే తయౌల శఴమంగస ఆ కసఱమే, అఱాగే ఆ కసఱాతుకి శఽఴహర
యౄంఱో ఖయభదనయణ ఔయౌగింఙే తండీర కసఱమే.
సతవం యజసత భ ఆత గుణయః రకితసంబలః
న్తఫధనంత భవేఫాహో థూశే థూశినభవయమమ్ (5)
ఄయథ ం: ఒ భయౘఫరషో ! రఔఽతి నండి ఉతపనాభయన శతి ా, యజశి మ్ర
ఖుణనఱు ధనఴయశత జీలసతమన ఴరీయంఱో ఫందిశి ధనాయ.
లయఖాయనభు: ఆ అక్షయ ఫరషమ యొఔక శరయఴతి భ శఽఴహర అయన భానళ
భవహి వకం (mind, భనశష) శతి ా, యజశష, తభశష అధే భూడె ఖుణనఱ
ళఱల ఴరీయంఱో ఫందిం ఫడెతేంథి. ఈ యవమం కసఱ ఙెైతనయంణో
ఏఔభయన భయౘ ుయువేఱఔు ణెఱుశింథి.
తతర సతత ాం న్తయమలణయవత్ రకళకభధయభమమ్
సఽఖ సంగేన ఫదయనత జాానసంగేన ఙయనఘ (6)
ఄయథ ం: ఒ అనగా! ఆ ఖుణనఱఱో శతి ాం తుయమఱభయనథి, అందళఱల అథి
రకసఴఔభయనథి, తురిఴకసయభయనథి. అథి శకాతేఱావ ఙేత,
జఞానతేభానభు థనఴరస ఫందియి ో ంథి.
లయఖాయనభు: ఈ భూడె ఖుణనఱ అతృసయభయన భవహి వకు ఙెైతధనయతుా
ఴరీయంఱో ఫందియి సయ అతు, కసఱ ఙెైతనయఱెైన భయౘ ుయువేఱఔు అయథం
అళుతేంథి. ఈ భూడె ఖుణనఱఱో శతి ా ఖుణం, భవహి వకు ఙెైతధనయతుా
ఴరీయ రిధఱనండి అళఱంఘంచి, థనతు తుథనరణభయన యసభరసథాఱన
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లయౌకిథగవహ, కసఱ తణనిాతుా ణెఱుశకోళడనతుకి నేరరేనహశి ంథి. శతి ా ఖుణ
రభరళం ళఱేల జఞాన రమాశఱో శకానబళం ఔఱుఖుతేంథి.
యజో రగతమకం విథిధ తివణసంగసభుదభవమ్
తన్తనఫదయనత కౌంణూమ కయమసంగేన థూశినమ్ (7)
ఄయథ ం: ఒ కౌంణేమా! యజోఖుణం రసగసతమఔభయనథి. అథి కోరిఔ ఆశఔుిఱ
నండి ఉతపనాభళుణోందతు ణెఱుశకో. అథి జీలసతమన ఔయమణో
ఫందియి ో ంథి.
లయఖాయనభు: తన అంఴభయన భనశష థనఴరస ఇంథిమ
ర
శకాఱన
భవహి వకమే అనబయయోి ందనా యవమం ఇంథిమ
ర ాఱకీ భవహి యౖసకతుకీ
భధయఖఱ శంఫందనతుా యరిిగస అళఖతం ఙేశఔునా వహథతరజా
భయౘుయువేఱకి ణెఱుశింథి. యజో ఖుణం ఎటుళంటట ఖుణం అంటే థనతు
కసయణం ళఱల , ఫుధ్ిధ ఇంథిమ
ర ాఱే రదననభనఔుంటుంథి. ఇంథిమ
ర ాఱే
రదననభనకోళడంళఱల , ఫుధ్ిధ ఆ శకాఱధే అదిఔంగస తృ ంథనఱనా తఽవు ణో
లసటటకే రితతభయ తృో తేంథి. యజోఖుణం ళఱల ఔయౌగే ఈ తఽఴేు యరసట
ఙెైతధనయతుా ఴరీయం భరిము ఇంథిమ
ర ాఱ ళయకే రితతం ఙేశి ందతు
ఙెపఫడింథి.
తభసత ాజాానజం విథిధ మోహనం సయవథూశిధయమ్
రభాథయలసయ న్తథయరభిః తన్తనఫదయనత భాయత ( 8)
ఄయథ ం: ఒ భరయణన! శఔఱ థేషథనయుఱన఼ మ్రషంఱో ఔటటరలేవే తమ్ర ఖుణం
అజఞానం నండి ఉతపనాభయందతు ణెఱుశకో. అథి భయు, అఱశతఴం
భరిము తుదరఱఱో జీలసతమన ఫందిశి ంథి.
లయఖాయనభు: భవహి వకం (Mind, భనశష) యొఔక అదిఔ భరఖం
యసభరసథాఱతూా ఏ ఖుణం యొఔక రభరళంళఱల తుథనరణం అయతృ ణనయో, ఏ
ఖుణభయణే భవహి వకు అతృసయభయన ఙెైతధనయతుా అజఞాను ఫరషమణో
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ఔటటరలేశి ంథర , ఆ ఖుణనతుా తమ్ర ఖుణం అతు వహథతరజా భయౘుయువేఱు
నహయౌఙనయు.
సతత ాం సఽఖే సంజమత యజః కయమణి భాయత
జాానభావితయ తే తభః రభాథూ సంజమతేయత (9)
ఄయథ ం: ఒ భరయణన! శతి ాఖుణం శకంఱో ఆశకిి ఔయౌగిశి ంథి , యజోఖుణం
ఔయమఱో ఆశకిి ఔయౌగిశి ంథి. తమ్రఖుణం జఞాధనతుా ఔనహపలేవహ రభాదం
ఔయౌగిశి ంథి.
లయఖాయనభు: శతి ా ఖుణం ళయకిితు తన శి ఙెైతధనయతుాజఞఖఽతం
ఙెమయడనతుకి నేరరేనహశి ంథి ఔనఔ థనతుతు శకాతుా తృసరనహి ంఙే ఖుణంగస
ఙెఫుణనయు. యజోఖుణం భవహి వకం (mind, భనశష) యొఔక అతృసయ
ఙెైతధనయతుా ఴరీరేంథిమ
ర ాఱ ళయకే రితతంఙేవహ లసటట తృో వణ కొయఔు ఔయమ
ఙెమయడనతుకి నేరరేనహశి ంథి. తమ్ర ఖుణం అతృసయ ఙెైతధనయతుా తుదరుచిి,
ఫరశమం జేవహ, రభాథనఱ లైు నేరరేనహశి ంథి.
యజసత భళైభిబూమ సతత ాం బవత భాయత
యజః సతత ాం తభళ్చైవ తభః సతత ాం యజసత తయ (10)
ఄయథ ం: ఒ భరయణన! శతి ాఖుణం యజో ఖుణనతూా తమ్ర ఖుణనతూా అణచి లేశి ంథి.
యజో ఖుణం శతి ా తమ్ర ఖుణనఱతూ అణచిలేశి ంథి. అఱాగే తమ్ర ఖుణం
శతి ాయజో ఖుణనఱతు అణచి లేశి ంథి.
లయఖాయనభు: ఏ ళయకి ధ
 న శతి ాఖుణం ళఱల నేరరేనహంచఫడిన శభమంఱో
అతన యజశి మ్ర ఖుణనఱన అతిఔరతయసిడె. అఱాగే ఎుపడెైణే తమ్ర ఖుణం
ఫఱం ుంజుఔుతు భవహి వకు శభశి యసభరసథాఱన తుథనరణం ఙేశి ంథర ,
అుపడె ఆ తుథనరణ యసభరసథాఱునా ళయకిి ఙెైతనయంఱో శతి ా యజో ఖుణనఱు
ఔడన శి ం అయతృో ణనయ. అందళఱల అయ ళుధనా ఔడన ఱేనటేర.
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ఎుపడెైణే భవహి వకం - ఇంథిమ
ర ాఱఱో ఇంథిమ
ర ాఱఔు తృసరదననయం ఇఙేి యజో
ఖుణం ఫఱం ుంజుఔుంటుంథర , ఆ శభమంఱో అథి శతి ా తమ్ర ఖుణనఱు
రండిటటఔధనా ఫఱమైనదళుతేంథి.
సయవథయవరేష్టే థూశేఽవమన్ రకశ్ ఈజామణూ
జాానం మథయ తథయ విథయయత్ వివిదధ ం సతత ాభుతేయత (11)
ఄయథ ం: ఴరీయం యొఔక శయఴ థనఴరసఱఱోన఼ ఎుపడెైణే జఞాన రకసఴం
ఉతపనాభళుతేంథర ఆ శభమంఱో శతి ా ఖుణం ళఽథిధ ఙెంథిందతు
ణెఱుశకో.
లయఖాయనభు: ఴరీయ భాధయభం థనఴరస భవహి వకం ఇంథిమ
ర ాఱ భధయఖఱ
శంఫంధంఱో ఎుపడెైణే భవహి యౖసకతుకి తృసరదననయత ఱతేంచి, థనతు అతృసయ తుథనరణ
ఙెైతనయం ఖురించి జఞానం ఔఱుఖుతేంథర , ఆ శభమంఱో ఙెైతనయంఱో శతి ా
ఖుణం రదననంగస ళుంటుంథి.
లోబః రవితరయంబః కయమణయభశ్భః సివే
యజవయయణయన్త జామంణూ వివిథూధ బయతయష బ (12)
ఄయథ ం: ఒ బయత ళవయౖ
ర ా స ! యజోఖుణం ళఽథిధ ఙెంథినుపడె ఱోబం, రళఽతిి
(తృసరంచిఔ యవమాఱఱో ఆశకిి), ఔయమఱ ఆయంబం, అళసంతి, యవమ ఱాఱశ
ఉతపనాభళుణనయ.
లయఖాయనభు: ఎుపడెైణే ఫుధ్ిధ ఴరీయం ళయకే రితతభయ తృో తేంథర ,
అుపడె ఇంథిమ
ర ాఱే రదననం అనకోళడం జయుఖుతేంథి అందళఱల భతుఴహ
తన అతృసయభయన భవహి వక యసభయథాం ణెఱుశకోఱేడె. అుపడె అతన
ఱోబంణో ఇంథిమ
ర ాఱ తఽనహి కోశమే శభశి ఔయమఱ తృసరయంబం ఙేయి సడె.
అుపడె అతన ఇంథిమ
ర ాఱన తఽనహి యఙనయ్ అనా ఆఴణో ఙేవే
రమతాంఱో శపఱం తృ ంథినుపడె క్షణిఔభయన శకం, అథి
తీయనాుపడె దుఃకం ఔఱుఖుతేధనామనా ఔఱపనఱో చిఔుకఔుతు ఉంటరడె.
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తణనిాతుా ఎరిగిన భయౘుయువేఱఔు అతన యజోఖుణం రిదిఱో ళుధనాడతు
ణెఱుశింథి.
ఄరకళోఽరవితత శ్ై రభాథర మోహ ఏవ చ
తభవయయణయన్త జామంణూ వివిథూధ కుయునందన (13)
ఄయథ ం: ఔుయునందధన తమ్ర ఖుణం ళఽథిధ ఙెంథినుపడె అజఞానభు, అరళఽతిి
(తురసఴాతృసయం, ఫదా ఔం), రభాదం, భరిము భూఢతఴం
ఉతపనాభళుణనయ.
లయఖాయనభు: ఏ ళయకిి భనుః (మైండ్, భవహి వకం) యసభరసథాఱఱో అదిఔ భరఖం
తుథనరణభయ ళుండి, అంణేకసఔ ఴరీయం ఖురించి ఔడన అతతు ఙెైతనయం అతి
కొథిాగసధే జఞఖఽతభయ ళుంథర , అటుళంటట ళయకిి ఫుథిాశీనడె, అతతుకి
యసభానయ యవమాఱు ఔడన అయథం కసళు. అతతు జీయతం కేళఱం భోజనం
భరిము తుదరఱకే అంకితభయ ళుంటుంథి. జఞానఱు అటుళంటట భూఢ
ళయకిితు తమ్ర ఖుణంణో ఔటర ఫడి ళునాటుర ఙెఫుణనయు.
మథయ సణూత ా రవిథూధ తే రలమం మాత థూహబిత్
తథర తతభవిథయం లోకనభలాన్ రతదయణూ (14)
ఄయథ ం: శతి ాఖుణం ళఽథిధ ఙెంథినుపడె ళయకిి భయణించినఙయ అుపడె అతన
జఞానఱ యొఔక ఉతి భ, తుయమఱ ఱోకసఱన తృ ందణనడె.
లయఖాయనభు: ఏ ళయకిికైధన తనఱోతు శతి ాఖుణం ఫఱడినుపడె అతతుకి
తన ఴరీయ రిధఱన అళఱంఘంచి తన వఴమ యయసియ ఙెైతధనయతుా
ణెఱుశకోలసఱతు నేరయణ ఔఱుఖుతేంథి. అుపడె అటుళంటట ళయకిి
తీళరభయన యోగసభరయశం థనఴరస శభాది తృ ంథి భఽతేయళు మతనరసథతుా
ణెఱుశఔుంటరడె. అతన భయణం శంబయంచినుపడె భఽతేయళు నైన
ళుధనా ఆ తుయమఱభయన అళయఔి తతి ాంఱోగసతూ ఱేథన అతతు యసధధన
యసథయతు అనశరించి ఇతయ ఉతి భ ఱోకసఱఱోగసతూ ఙేయణనడె.
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యజవ రలమం గణయవ కయమసంగిష్టే జామణూ
తతయ రయ్నసత భవ భూఢయోన్తష్టే జామణూ (15)
ఄయథ ం: యజోఖుణంఱో భయణించిన ళయకిి ఔరసమశఔుిఱెైన ళయఔుిఱఱో జతుమయసిడె,
అఱాగే తమ్రఖుణంఱో భయణించిన ళయకిి భూయు యోనఱనంచి జతుమయసిడె.
లయఖాయనభు: ఏ ళయకిిఱో అయణే యజోఖుణం రఫఱంగస ళుంటుంథర అతన
తన జీయణనంతం ఴరీరేంథిమ
ర ాఱే రదననభనఔుంటృ, భఽతేయ బమంణో
ఉంటరడె. అటుళంటట యజోఖుణం రదననభయ, బమతైతేడెైన ళయకిికి
భయణం శంబయంచినుపడె అతతుకి ళునా ఴరీరసశకిి ళఱల అతన తిరిగి
యజోఖుణ రదనన రితత భనుః వహథతి ళునా భనవయఱ థనఴరసధే జతుమయసిడె.
అయణే తమ్రఖుణ రభరళంణో జీయణనతుా ళయయథం ఙేశఔునా ళయకిికి భయణం
శంబయంచినపటటకీ అతతుకి తనఔు ఏభయంథర ణెఱుశకోఱేడె. తమ్రఖుణ
ళయకిి భఽతేయ శభమంఱోన఼, భఽతేడెైన తయులసణన భూయఛఱోధే
ఉంటరడె. అతన తిరిగి భూయుుఱ భదేయ జతుమయసిడె. యజోఖుణ ళయఔుిఱఔ,
తమ్ర ఖుణ ళయఔుిఱఔ అధేఔ యసయుల జనన భయణనఱు ఎతిి న తయులసత లసరికి
లసరి యరసట శఴభరళం ఖురించి అయథం అళడం తృసరయంబభళుతేంథి. లసరికి ఏ
క్షణం నంచి ఇథి అయథం కసళడం తృసరయంబం అళుతేంథర లసరికి ఆ క్షణం నంఙే
లసరి జీయతంఱో శతి ా ఖుణం రఫఱం అళడం జయుఖుతేంథి. అుపడె లసయు
తభ వఴమ యరసట ఙెైతధనయతుా ణెఱుశఔుధే థిఴఱో భుందఔు యసఖుణనయు.
కయమణః సఽకితవెయహ ః వెతత ాకం న్తయమలం పలమ్
యజససఽత పలం దఽఃఖమ్ ఄజాానం తభసః పలమ్ (16)
ఄయథ ం: భంచి ఔయమఱ పఱం యసతిి ాఔం ఇంకస తుయమఱతఴం అతు ఙెపఫడింథి.
రసజశం పఱం దుఃకం అతూ, ణనభశం పఱం అజఞానం అతు ఙెపఫడింథి.
లయఖాయనభు: యసతిి ాఔ వహథతిఱో ఙేవహన యోఖఔయమ ళఱల భవహి వకు తుథనరణ
ఙెైతనయం జఞఖఽతభయ, ఆ తుయమఱ కసఱతణనిాతుా ణెఱుశకోళడనతుకి నేరయణ
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ఱతేశిందతు ఙెపఫడింథి. యజోఖుణ రభరళంఱో ఙేవే ఔయమఱు ఙెైతధనయతుా
ఴరీయ ఇంథిమ
ర ాఱకే రితతం ఙేయి సయ. అయ ళయకిితు జీయణనంతం భఽతేయ
బమంఱోధే ఉంచణనయ. అతతుకి ఈ ఴరీయం అంతరిశి ంథి అనా ఊషణో
ఎుపడ఼ యభ దుఃకం ఔఱుగిశి ఼ ళుంటుంథి. తమ్రఖుణం ఆళశంచిన
ళయకిి అజఞానంఱోధే జీయయసిడె. అతతు ణనభవహఔ ఔయమఱ రిణనభం ఔడన
అజఞానమే అళుతేంథి.
సణయతాతసంజామణూ జాానం యజవెో లోబ ఏవ చ
రభాదమోహర తభవెో బవణరఽజాానమేవ చ (17)
ఄయథ ం: శతి ా ఖుణం థనఴరస జఞానం ఔఱుఖుతేంథి , యజో ఖుణం ళఱల ఱోబతఴం,
తమ్ర ఖుణం ళఱల భూఢతఴం, అఱశతఴం, అజఞానం ఔఱుఖుణనయ.
లయఖాయనభు: శతి ా ఖుణం ఴరీరసతుకి నైన ళునా అజఞాణనతుా
ణెఱుశకోళడనతుకి నేరయణ ఇశింథి. ఆ నేరయణ థనఴరసధే జఞానం ఔఱుఖుతేంథి.
యజో ఖుణం భానళ ఙెైతధనయతుా ఴరీయం ళయకే రితతం ఙేవహ ఇంథిమ
ర
భోగసఱ
తొద ఱోబతఴం ఔఱుఖజేశి ంథి అందళఱల లసయు ఴరీరసతుా ళదఱళఱవహ
ళచిినుపడె లసరికి యరీతభయన బమభూ, దుఃకభూ ఔఱుఖుణనయ.
తమ్రఖుణం రభరళం ళఱల ఙెైతనయం తుథనరణభయనందళఱల తమ్రఖుణ ళయకిి
అఱశతఴంఱోన఼ భూఢతఴంఱోన఼ ఫందింఫడి అజఞానడెై ఉంటరడె.
ఉయథ ాం గచోంత సతత ావెథః భదూయ తష్టఠంత రజవెః
జఘనయ గుణ వితత వెథః ఄదర గచోంత ణయభవెః (18)
ఄయథ ం: శతి ాఖుణంఱో వహథతభయ ళునాలసయు ఊయధా ఖతేఱన తృ ందణనయు.
యజోఖుణం లసయు భధయ ఱోకసఱన఼, భరిము తుఔఽవర ఖుణ రళఽతిి ఖఱ
ణనభశఱు అదర ఖతేఱన తృ ందణనయు.
లయఖాయనభు: శతి ా ఖుణం యొఔక నేరయణ ళఱల ఎళరైణే రఫఱ యోగసభరయశం
థనఴరస తభ యరసట ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేవహ ఆ అళయఔి కసఱ ఙెైతధనయతుా
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ణెఱుశకోళడనతుకి రమతాం ఙేయి సరయ, లసయు యోఖ ఫఱం థనఴరస థేష ణనయఖం
ఙెమయఖయౌగే ఴకిి తృ ందణనయు. లసయు ఴరీయ భాధయభం థనఴరస భఽతేయళు
ణెఱుశఔుతు భఽతేయళు థనటట అభఽణనతుా ఆయసఴథియి సయు.
రసజశ ఫుధ్ిధ ఖఱలసయు ఴరీయం, ఇంథిమ
ర ాఱే రదననం అనఔుంటరయు.
అటుళంటట రితత ఙెైతనయం ఖఱ ళయఔుిఱు ఴరీయం లఱుఱ ళునా ఆ అళయఔి
భరళం ఖురించి ఊశంచధైధన ఊశంచఱేయు. లసయు భయణ శభమంఱో బమ
తైతేఱు అళడంళఱల భఽతేయళు లఱుఱ ళునా ఆ యరసట భరలసతుా
అనబళ యయఴఔంగస ణెఱుశకోఱేయు. లసయు ునయునమ తృ ంథి భయళ ఴరీయ
రిధఱఱోధే ఫందిం ఫడణనయు.
ణనభవహఔ ఙెైతనయం ఖఱ ళయఔుిఱు తభ భవహి వకు అతృసయత ఖురించి, తభ
ఴరీయం యొఔక థిళయతఴం ఖురించి కించిత్ భాతరభయధన ణెఱుశకోఱేయు.
లసయు తభ ణనభవహఔ శంణోయౖసఱ కోశం అతి తూఙనతి తూచభయన ఔయమఱు
ఙేయి సయు. భయణం శంబయంచిన తయులసత ఙనఱ కసఱం భూయఛఱో ళుంటరయు.
భరిము ఆ భూయఛ తృో యన తయులసత ఙనఱ కసఱం ళయఔ నయఔంఱో
ళుండి, నేరత నహళసఙనఱ ళంటట తూచ యోనఱన తృ ందణనయు.
ధయనయం గుణేబయః కరతయం మథయ దరవ్ నఽశ్యత
గుణేబయశ్ై యం లేతత భథయభవం వెో ఽదిగచోత (19)
ఄయథ ం: దరవర (ఆతమదరివ) అయనలసడె ఎుపడెైణే ఖుణనఱు తప లేరళఴయు
ఔయి కసదతు ణెఱుశఔుతు, ఖుణనఱకి అతీతంగస ళునా థనతుతు ణెఱుశఔుంటరడర
అుపడె అతన నధేా తృ ందతేధనాడె.
లయఖాయనభు: ఎుపడెైణే వహథతరజా భయౘుయువేఱు కసఱ తణనిాతుా
ణెఱుశఔుతు, కసఱ ఙెైతనయఱళుణనరయ, అుపడె లసరికి శభశి శఽఴహరఱో ఈ
భూడె ఖుణనఱ తృసరభుకయత అయథభళుతేంథి. ఈ శఽఴహరఱో ఈ భూడె
ఖుణనఱ తప ఔయమఱాచరింఙేయ లేరేయ కసళతు లసరికి అయథం అళుతేంథి.
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శభశి ఔయమఱకీ నేరయణ ఈ భూడె ఖుణనఱ ళఱేల ఔఱుఖుతేంథి. ఈ భూడె
ఖుణనఱ మతనరసథతుా ణెఱుశఔునా భయౘ ుయువేఱు లసటటకి అతీతంగస
తుయుగణుఱళుణనయు. అటుళంటట లసయు ఆ అళయఔి కసఱతణనిాతుా ఖరశంచి
థనతుణో ఏఔభళుణనయు.
గుణయధేణయనతతయ తరన్ థూశీ థూహసభుదభలన్
జనమ భితేయ జర దఽఃఖయః విభుకోతఽభితభవునణూ (20)
ఄయథ ం: థేషో తపతిి కి కసయణభయన ఈ భూడె ఖుణభుఱన఼ అతిఔరతంచిన
ుయువేడె జనమ భఽతేయ జరస దుఃకాఱన యరిిగస అదిఖతంచి
అభఽణనతుా తృ ందతేధనాడె.
లయఖాయనభు: ఏ భయౘ ుయువేఱెైణే తభ భవహి వకం యొఔక శంయయు
యరసట యౄతృసతుా ఙెైతనయం ఙెమయఖయౌగసరయ లసయు శతి ా యజుః తమ్ర ఖుణనఱన
అతిఔరతంచి భఽతేయళు యొఔక మతనరసథతుా ణెఱుశఔుతు భఽతేయ భాయగ ం
థనఴరస శభశి ళసరీయఔ దుఃకాఱ నండి యభుకిి తృ ంథి అభఽణనతుా
అనబయయసియు.
ఄయుున ఈలచ
కచరై ంి గచవరన్
఼త గుణయధేణయనతణర బవత రభో
కూభాఙయయః కథం ఙుైణయన్ తరన్ గుణయనతవయత ణూ (21)
ఄయథ ం: అయుునడె యౌకన, "రభో! ఈ భూడె ఖుణనఱకీ అతీతభయన ళయకిి
ఏ ఱక్షణనఱు ఔయౌగి ఉంటరడె? అతతు రళయి న ఎఱా ళుంటుంథి? అతన ఏ
యధంగస ఈ భూడె ఖుణనఱతూ అతిఔరతయసిడె?"
వౄీ బగలన్ ఈలచ
రకశ్ం చ రవితత ం చ మోహమేవ చ పండవ
న థూవఴ్ సంరవిణయతన్త న న్తవిణయతన్త కంక్షత (22)
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ఄయథ ం: యౕర బఖలసనడె యౌకన, " ఒ తృసండలస, రకసఴం, రళఽతిి , మ్రషం
శంతృసరనహి ంచినుపడె అతన థేఴఴహండె, అఱాగే అయ యడితృో యనుపడె
లసటటతు కసంక్షించడె."
లయఖాయనభు: తీళరభయన యోగసభరయశం థనఴరస తన శి ఙెైతధనయతుా
థనతు యరిి యరసట భరళంణో జఞఖఽతం ఙేశఔునా భయౘుయువేతుకి ఈ
శభశి శఽఴర ఆ అళయఔి అక్షయ ఫరషమ యొఔక ళయకీిఔయణమే అతు
అయథభళుతేంథి. అటుళంటట వహథతరజుాడె ఈ తిరఖుణనఱు ఔడన ఆ అళయఔి
అక్షయ ఫరషమ యొఔక శఽఴేర అతు ణెఱుశఔుంటరడె. అటుళంటట శభతఴం
తృ ంథిన భయౘ ళయకిి ఈ భూడె ఖుణనఱన఼ థేఴఴహంచడె, కసంక్షించడె.
ఈథయవ఼నవథయవ఼ధో గుణైరయయన విఙయలయణూ
గుణయ వయత ంత ఆణూయవ యోఽవతష్టఠత ధేంగణూ (23)
ఄయథ ం: ఖుణనఱళఱల చయౌంచఫడఔ, ఉథనవనంగస ఉండఖయౌగి, ఈ
జయుఖుతేనాళతూా ఖుణభుఱే ఙేశి ధనామతు ణెఱుశఔునాలసడె, ఆ వహథతి
నండి చయౌంచడె.
లయఖాయనభు: యోగసభరయశ దఴఱతూా ఔరభఫదధ ంగస థనటుత, శఽఴహరకి
భూఱకసయణం అయన ఆ కసఱ తణనిాతుా ణెఱుశఔునా భయౘుయువేఱు
శతి ాయజశి భ భూడె ఖుణనఱఔు అతీతంగస వహథతేఱెై ళుంటరయు. ఈ శభశి
శఽఴహరఱో ఏ ఔయమ జరిగిధన అథి ఈ భూడె ఖుణనఱ నేరయణ ళఱేల జయుఖుణోందతు
లసయు ఖరశయసియు. అటుళంటట వహథత రజా భయౘుయువేఱు ఈ భూడె
ఖుణనఱణో తటశథ ంగస ఉంటృ ఆ కసఱ ఙెైతనయంఱో వహథయడణనయు.
సభదఽఃఖసఽఖః సవసథ ః సభలోవ్శ్మ కంచనః
తేలయనరమానరయో దగయః తేలయన్తంథయతమసంసఽతతః (24)
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ఄయథ ం: శక దుఃకాఱఱో శభానంగస ళుండెలసడెన఼, శఴశథడ఼, భటటరతూ,
రసతితూ, ఫంగసరసతూా శభానంగస భరయంఙేలసడ఼, నహరమానహరమాఱన తుంథన
శితేఱన఼ శభానంగస చ఼వేలసడె.
లయఖాయనభు: తన థనఴరస తనన ణెఱుశఔుతు, తనఱోధే వహథయడిన
భయౘుయువేతుకి శకం, దుఃకం, భటటర, ఫంగసయం, ఇయౖసరయయౖసరఱు, తుంథన
శితీ శభానంగసధే ఔతునహయి సయ. అటుళంటట దగయ ుయువేతుకి ఈ లేయు లేయు
భరలసఱతూా ఆ అళయఔి భరళం యొఔక లేయు లేయు ళయకీిఔయణనఱుగసధే
ఔతునహయి సయ.
భాధయభానయోసఽతలయసఽతలోయ భుణయరరిక్షయోః
సరవయంబ రిణయయగీ గుణయతతః స ఈచయణూ (25)
ఄయథ ం: ఎళరైణే భాధనళభాధనఱఱో శభంగస ఉంటరరయ, ఴతేర, తతర క్షాఱన
శభానంగస చ఼యసిరయ, శరసఴయంబ రిణనయఖుఱో, లసయు ఖుణనతీతేఱు అతు
నహఱళఫడణనయు.
లయఖాయనభు: కసఱ ఙెైతనయ భయౘుయువేఱకి భానం, అళభానం,
తతేరడె, ఴతేరళు, ఆథి, అంతం, ఇళతూా కే భరళం నండి
ఉతపనాభయనందళఱల అయ అతూా లసరికి శభానంగసధే అతునహయి సయ.
లసయు శతి ా, యజశి మ్ర ఖుణనఱకి నైన వహథయడినందళఱల లసరితు ఖుణనతీతేఱు
అంటరయు.
భాం చ యోఽవయభిఙయరేణ బకూతయోగేన వయవణూ
స గుణయన్ సభతణుైయణయన్ ఫరహమబూమామ కలణూ (26)
ఄయథ ం: భరిము ఎళరైణే కేళఱం ధన మంథే బకిిణో యోఖం థనఴరస తుయంతయం
నధేా వేయశ఼
ి , ఈ భూడె ఖుణనఱన఼ అతిఔరతయసిరయ, లసయు ఫరషమణో
య్నభళడనతుకి యోఖయత తృ ందణనయు.
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లయఖాయనభు: భయౘ ళయఔుిఱు తభ తుథనరణ భానవహఔ ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం
ఙెమాయఱతూ, ఆ అళయఔి కసఱ తణనిాతుా ణెఱుశకోలసఱతు ఈ తృసరచీన యోఖ
యదయనఎళరైధన ఫరషమజా భయౘుయువేఱ నండి ఉథేఴం తృ ందణనయు.
లసయు రఫఱ యోగసభరయశం థనఴరస తభ భవహి వకు శంయయు ఙెైతధనయతుా
ణెఱుశఔుతు, ఆ జఞఖఽత ఙెైతధనయతుా ఆ కసఱ తతి ాంఱో కేంథగఔ
ర ఽతం ఙేయి సయు.
లసయు ఆ భయౘ తణనిాతుా రతయక్షంగస దరివశ఼
ి థనతుకి బఔుిఱళుణనయు. ఆ
కసఱ బఔి భయౘుయువేఱు శతి ాయజశి మ్ర ఖుణనఱ ఔధనా ఎంణో ఎతే
ి ఎథిగి
ఆ శభశి జోయతేఱఔ జోయతి అయన ఆ భయౘ ణేజోభమ అక్షమ కసఱంఱో
య్నభళుణనయు.
ఫరహమణోశి రతవఠహమ్ ఄభితవెయవయమసయ చ
ళశ్వతసయచ ధయమసయ సఽఖవైయకంతకసయ చ (27)
ఄయథ ం: ధేధే ళసఴఴత ధయమభునఔ, అయధనయడెైన ఫరషమఔ,
అభఽతతఴభునఔ, అకండభయన శకభునఔ ఆఴరమడెన.
లయఖాయనభు: శభశి జోయతేఱఔ జోయతి అయన ఆ యరసట ణేజోభమ
అక్షమ కసఱమే ఎుపడ఼ తయఖతు, భఽతేయళు శఽఴహరంచిన, శభశి శఽఴహరతూ
కేళఱం తన ఔక అంఴణోధే బరింఙే, ళసఴఴతభయన ధయమం. థనతు మతనయథం
ణెఱుశకోళటమే ఈ శయఴ జఖతే
ి ఱో ళునా కే ఔక శకం.
ఒం తతసథిత వౄీభదభగవథగీ ణయసాన్తష్టతేస
ఫరహమవిథయయమాం యోగళవయత ర వౄీ కివణయుున సంలథూ
గుణ తరమ విభాగ యోగయధయభ చతేయద ళోఽదయయమః
ఫరహమవిథయయ భరిము యోగ ళసత రభు ఄయన వౄీ భదభగవథగీ ణయ ఈన్తష్టతే
త
ఄందయౌ వౄీకివణయుున సంలదభులో గుణ తరమ విభాగ యోగభు ఄనన
దఽధయలుగవ ఄదయయమభు సభాత భు.
ఒం తత్ సత్
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ఒం నమో బగవణూ లసఽథూలమ
ఄథ ంచదళోఽదయయమః - ుయువో తత భ యోగః
దఽధైదవ ఄదయయమభు- ుయువో తత భ యోగభు
వౄీ బగలనఽలచ
ఉయధ ాభూలభధః ళఖభశ్వతథ ం పరహ యవయమం
ఛంథయంవ మసయ రణన్త మసత ం లేద స లేదవిత్ (1)
ఄయథ ం: యౕర బఖలసనడె యౌకన, "లేయుఱు (భూఱం) నైన , ళసకఱు కింర థన
ఖఱ అఴఴతథ ళఽక్షం, అళయమభయనథి (ఎపటటకీ నయంచతుథి). థనతు ఆఔుఱు
లేదభుఱు, థనతుతు ణెయౌవహన లసడె లేద యదడె."
లయఖాయనభు:ఈ భానళ భవహి వకం (మైండ్ , భనశష) ఆ అక్షయ ఫరషమ
అయన యరసట కసఱం యొఔక శఽఴహర . అథి ఈ ఴరీయభధే ళఽక్షాతుకి లేయు
ళంటటథ,ి అథి నైన యరయభరఖంఱో ళుంథి. థనతు భాన కింర థికి తృసఔుతేనా
శవేభా. శవేమన నండి ళశినా ధనడెఱే థనతు ళసకఱు. లసటట థనఴరసధే
భవహి వకం అతుా అనబలసఱ తృ ందతేంథి. ఈ ళసకఱఱోధే కోరిఔఱధే
ఆఔుఱు ళుధనాయ.
ళఽక్ష యౄంఱో ళునా ఈ ఴరీయం ఆ అళయఔి కసఱం ఙేవహన అతేయతి భభయన
శఽఴహర. ఈ ఴరీయం భవహి యౖసకతుకి ఆదనయభయనందళఱల థనతుఱోఱ శఴమంగస
ఆ అయధనఴ యరసట కసఱ ఙెైతనయ ధనం ఇతడి ళుంథి. ఇందళఱేల ఇథి
నయంఙేథి అయధన, ఴరీయం ళయకే తభ ఫుథిధతు రితతం ఙేశఔునా
ళయఔుిఱకి, ఇథి ళసఴఴతభయనథి అతునహశి ంథి. ఎళరైణే ఈ ళసరీరిఔ శఽఴహరతు
యరిిగస అయథంఙేశఔుతు, యోగసభరయశం థనఴరస తభ భవహి వకు (మైండ్,
భనశష) అతృసయ ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙెమయఖఱుఖుణనరయ, అటుళంటట
ళయఔుిఱన జఞానఱు అతు నహఱుయసియు.
ఄధళోైయధ ాం రసిణయసత సయ ళఖా
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గుణరవిథయధ విష్టమ రలలాః
ఄధశ్ైభూలానయనఽసంతణయన్త
కరమనఽఫందగన్త భనఽష్టయలోకే (2)
ఄయథ ం:ఖుణనఱ థనఴరస తృో ఴహం ఫడెతేనా థనతు కొభమఱ తొద, యవమ
భరగసఱధే చిఖులైళ ళుధనాయ. ఆ కొభమఱు కిందఔ తొదఔ తృసకి
ళుధనాయ. ఔయమఱ థనఴరస ఫందించ లేయుఱు భనవయఱోఔభంణన యశి రించి
ళుధనాయ.
లయఖాయనభు: ఈ భానళ ఴరీయంఱో శతి ా యజశి భం అధే భూడె ఖుణనఱ
ళఱల , ఱేథన ఇంకొఔఱా ఙెతృసపఱంటే, ఈ భూడె ఖుణనఱ తూయు నటర డంళఱల ఈ
ధనడెఱధే కొభమఱతొద ఇంథిమ
ర
శకాఱు అనబయంఙనఱధే కోరిఔఱు
చిఖురియి సయ. ఈ ధనడెఱు భవహి వకం నండి అతుా ఇంథిమ
ర ాఱళయఔ,
అఱాగే ఇంథిమ
ర ాఱ నండి భవహి వకంళయఔ, కిందఔ తొదఔ, అతుా థిఴఱా
లసయనహంచి ళుధనాయ. రితత ఙెైతనయంఖఱ ళయఔుిఱన ఈ ళసకఱే ఴరీయం
ళయఔ రితతం ఙేశి ధనాయ. లసరితు ఔయమ ఫందనఱఱో ఔటటర లేమడనతుకి
కసయణం ఔడన అలే.
న యౄభవయయహ తతర లబయణూ
ధయంణర న ఙయథియన చ సంరతవఠ
ఄశ్వతథ మేనం సఽవియౄఢ భూలమ్
ఄసంగశ్వయత రణ దిఢూన చుణయవ (3)
ఄయథ ం: థగతు శఴయౄం ఇఔకడ ఆ రీతిఱో (ఇంద ళరిుంచినటురగస) ఱతేంచద
ఎందఔంటే థగతుకి ఆదయంణనఱు ఱేళు, శరియన వహథతీ ఱేద. ఈ ఫఱభయన
లేయుఱు ఖఱ అఴఴతథ ళఽక్షాతుా దఽఢ భయన లైరసఖయం అధే కడగ ంణో కండించి
...
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లయఖాయనభు: రితత ఙెైతనయం ఖఱ ళయఔుిఱు, ఈ ళఽక్ష యౄంఖఱ ఴరీయంఱో
ళునా కోరిఔఱ, లసంఛఱు అధే ఆఔుఱ ళయకే రితతభయ ళుంటరయు.
లసయు ఇఱా రితతభయ ఉనాందళఱల ఈ ఴరీరసతుా ఆదనయం ఙేశఔుతు
ళయఔి భళుతేనా భవహి వకంఱో తుథనరణభయ ళునా అనంత ఙెైతధనయతుా
కించిణనమతరభయధన ణెఱుశకోఱేయు. లసరి ఙెైతనయం ఴరీయం ళయకే
రితతభయ ఉనాందళఱల లసయు ఈ ఴరీయ రిధఱ ఆదయంణనఱు
ణెఱుశకోఱేయు.
శతి ాఖుణం ళఽథిధ ఙెంథిన భయౘుయువేఱు ఴరీయం ళయకే రితతభయ
ళునా తభ అతృసయ శి ఙెైతనయం ఖురించి ణెఱుశఔుతు థనతుతు జఞఖఽతం
ఙెమయడం కోశం ఈ ురసతన యోఖ యథర యథేఴం ఎళరైధన ఫరషమజా ఖుయుళు
థనఴరస తృ ందణనయు. లసయు తీళరభయన యోగసభరయశం ఙేశి ఼ ఴరీయ
రిధఱన ఱంఘంచి తభ భవహి వకు శంయయు ఙెైతధనయతుా ఙెైతనయళంతం
ఙేవహ, ఆ భవహి యౖసకతుా శఽఴహరశి నా ఆ అళయఔి కసఱాతుా తతి ా శశతంగస
ణెఱుశకోలసఱతు నేరరితేఱళుణనయు.
తతః దం తతరిభాయీ తవయం
మవమన్ గణయ ణ న్తవయత ంత బూమః
తమేవ ఙయదయం ుయుష్టం రథూయ
మతః రవితత ః రసిణయ ురణ (4)
ఄయథ ం: తయులసత ఏ భారసగతుా అధేఴఴహంఙనఱంటే , ఏ థనతుా ఙేరిన తయులసత
ఇఔ తిరిగి రసమ్ర, ఏ భాయగ ం థనఴరస అధనథి అయన రళఽతిి లసయనహి ఙెంథింథర ,
ఏథెైణే ఆ అథి ుయువేతు ఴయణు తృసరనహి శింథర అటుళంటట భారసగతుా
అధేఴఴహంఙనయౌ.
లయఖాయనభు: శంయయు శఽఴహరతూ శఽఴహరశి నా ఆ శభశి ణేజఞఱఔ
ణేజభయన ఆ యరసట అళయఔి అక్షయ కసఱ ఫరషమతు తతి ా శశతంగస
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ణెఱుశకోలసఱతు, ఏ భయౘళయఔుిఱెైణే తభ ఴరీయ రిధఱు థనటట తభ అతృసయ
తుథనరణ ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేవహ, ఆ జఞఖఽతభయన ఙెైతధనయతుా కసఱ
తతి ాంఱో కేంథగఔ
ర ఽతం ఙేవహ, కసఱ ఙెైతనయఱెై, కసఱ తణనిాతుా ణెఱుశఔుతు
థనతుణో య్నభళుణనరయ, అటుళంటట లసయు ఴరీయ రిధఱఱో ఫందింఫడయు.
న్తరమనమోవే జితసంగథర వ
అదయయతమన్తణయయ విన్తవితత కభాః
దవంథుైవరివభుకతః సఽఖదఽఃఖసంజా ఃఞ
గచోంతయ భూఢయః దభవయమం తత్ (5)
ఄయథ ం: ఎళరికైణే అతేభాన, మ్రయౘఱు నయంచితృో మాయో, శంఖతఴ
థర వభున ఎళరైణే జయంఙనరయ, ఎళరైణే ఆదనయతమ భరళంఱో తుయంతయం
వహథయడి ఉంటరరయ, ఎళరి కోరిఔఱెైణే తీరితృో మయో, శక-దుఃకాఱ దఴందఴం
నండి యభుకిి తృ ంథనరయ అటుళంటట యలేఔళంతేఱు ఆ అళయమ థనతుా
తృ ందణనయు.
లయఖాయనభు:ఴరీయం భరిము భనశష (భవహి వకం, మైండ్) భధయ ఖఱ
శంఫందనతుా ణెఱుశఔుతు, ఴరీయ అళధఱు థనటట వఴమ అతృసయతన
ణెఱుశఔునా భయౘ ుయువేఱు ఴరీయం తొద ళునా మ్రయౘతుా, తభ
తోతి ం కోరిఔఱన఼ థనటట, శక దుఃకాఱ యసనేక్షతన యరిిగస అయథం
ఙేశఔుంటరయు. తభ తుథనరణ ఙెైతధనయతుా ఙెైతనయళంతం ఙేవహనంద ళఱల లసరికి
ఇఔ అజఞానం అనాథి ళుండద. అటుళంటట భయౘళయఔుిఱు తభ శభశి
ఙెైతధనయతూా ఆ అళయఔి కసఱంఱోధే కేంథగఔ
ర ఽతం ఙేవహ థనతుణోధే ఏఔభళుణనయు.
న తథయభసమణూ సారయయ న శ్ళంకో న పవకః
మదీ ణయవ న న్తవయత ంణూ తథయదభ యభం భభ (6)
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ఄయథ ం: థేతుధైణే శ఼యుయడె రకసయం జేమఱేడర , చందరడె, అగిా థేతుతు
రకసయం జేమఱేరయ, థేతుతు ఙేరిన తయులసత ఇఔ తిరిగి రసరయ, ఆ యందనభం
ధనథి.
లయఖాయనభు: శభశి ణేజఞఱఔు ణేజభయన, ఆ రచండ ణేజోభమ తెబతష
కసఱం శ఼యయ చందరఱతు కేళఱం తన ఔక అంఴంణోధే రకసఴళంతం ఙేయి ో ంథి.
ఆ యరసట కసఱ శఴయౄతృసతుా ురసతన యోఖ యదయన రఫఱంగస అభరయశం
ఙేశి నా యోఖుఱు రతయక్షంగస దరివయసియు. లసయు థనతు ణో ఏఔభయ ఇఔ
తిరిగి ఴరీయ ఫందనఱఱో చిఔుకకోయు.
భమ్ైలంళో జీవలోకే జీవబూతః సధయతనః
భనఃష్టవఠనీంథిరమాణి రకితవెథన్త కయష త (7)
ఄయథ ం: ధన శధనతనభయన అంఴయే ఈ జీళఱోఔంఱో జీళుఱ యౄంఱో
ళుంథి. అథే రఔఽతిఱో వహథతభయ ళునా భనశషన఼, ంఙేంథిమ
ర ాఱన఼
తన లైు ఆఔరిశశి నాథి.
లయఖాయనభు: ఈ ఴరీయం యొఔక అతృసయ భవహి వకం (మైండ్, భనశష) ఆ
అళయఔి కసఱం యొఔక అతేయతి భ శఽఴహర. థనతు ఙెైతనయం ఆ యభ తతి ాం
ఙేవహన శఽఴహర అయనందళఱల అథి తుయంతయం ళుంటుంథి. ఈ భవహి వకమే తన
అంళసఱయన భధో ఇంథిమ
ర ాఱ థనఴరస తనన ణనన ణెఱుశకోళడం కోశం
రితతభయనటురగస ళుంటుంథి.
శ్రీయం మదలపో నత మఙయైుయత్ కీభతశ్వయః
గిశీణుైవణయన్తసంమాత లముయీ ందయన్తలశ్మాత్ (8)
ఄయథ ం: ఴరీయం యొఔక యసఴత ఴరీరసతుా ళథియౌ లేరే ఴరీయంఱోకి
రలేయంచినుపడె యటటతు ఎఱా వహఖడెణనడంటే ఎఱా అయణే గసయౌ
ఖందనతుాయ యబయసథనం నండి వహఖడెతేంథర అఱాగే.
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లయఖాయనభు: ఎఱా అయణే గసయౌ థనఴరస లసశన యొఔక ఉతుకి ణెఱుశింథర
అఱాగే లసశనతు అనబయంచడం థనఴరస భనఔు గసయౌ యొఔక ఉతుకీ
ణెఱుశింథి. అఱాగే రితతభతునహశి నా ఴరీయంణోధే , భనశష,
ఇంథిమ
ర ాఱు, ఫుధ్ిధ థనఴరస భవహి వకం యొఔక అతృసయత ఖురించి ణెఱుశింథి ,
భరిము భవహి వకం యొఔక ఙెైతనయం జఞఖఽతం అయనుపడే ఴరీయం యొఔక
రితతతఴం ఫో ధడెతేంథి.
ళోీతరం చక్షుః సయానం చ యసనం ఘాిణమేవ చ
ఄదివఠ మ భనళైమం విష్టమానఽవయవణూ (9)
ఄయథ ం: ఈ ఙెయతు, ధేణనరతుా, చరసమతుా, ధనఱుఔన, ధనవహఔన భనశషన఼
ఆదనయం ఙేశఔుతు యవమాఱన అనబయశిధనాడె.
లయఖాయనభు: తృసరచీన ఋవేఱు ఆ యరసట భవహి యౖసకతుా ఆతమ అతు
నహయౌఙనయు. అథే ంచ జఞాధేంథిమ
ర ాఱయన యతుకిడి , చ఼ు, శపయవ, యుచి
లసశనఱన భనశష థనఴరస లసటట శభశి యవమాఱన఼ అనబయయోి ంథి.
ఈత్క్రయభంతం వథతంలన బుంజానం ల గుణయన్తవతమ్
విభూఢయ ధయనఽశ్యంత శ్యంత జాానచక్షుష్టః (10)
ఄయథ ం: భూఢెఱెైన లసయు ఴరీరసతుా ళథియౌలేశి నాుపడ఼, అథలస ఴరీయంఱో
ఉంటృ యవమ భోగసఱన అనబయశినాుపడ఼, ఖుణ ముఔుిఱెై ళుండి
ఔడన థనతుతు చ఼డఱేయు. కేళఱం జఞాన ధేణనరఱు ఖఱలసయు భాతరమే థనతుతు
చ఼డఖఱుఖుణనయు.
లయఖాయనభు: తభ ళసరీరిఔ రిధఱన అళఱంఘంచి, తభ శంయయు
ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేవహ ఆ యనయణన ఙెైతనయంఱో వహథయడిన
భయౘుయువేఱు భాతరమే, ఴరీయ రిధఱ అళతఱ ళునా ఆ భవహి వకు
అతృసయ శఴయౄతృసతూా, భరిము తుథనరణ భయన ఙెైతనయం ళఱల అథి ఴరీయం
ళయకే ఎఱా రితతభయతృో తేంథర , ఇంకస భవహి యౖసకతూా, భరిము ఴరీయ
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భాధయభం థనఴరస ఇంథిమ
ర
యవమాఱతూ, శతి ా యజశి మ్ర ఖుణనఱ
రభరలసతూా, చ఼డఖఱుఖుణనయు.
మతంణర యోగినళ్చైనం శ్యంణయయతమనయవవథతమ్
మతంణరఽయకితణయమధో ధైనం శ్యంతయ ఙూతసః (11)
ఄయథ ం: యోఖుఱు ఆతమ వహథతేఱెై థగతుతు చ఼డఖఱుఖుణనయు. జఞానం ఱేతు
అయలేఔుఱు రమతాం ఙేవహధన ఔడన ణెఱుశకోఱేయు.
లయఖాయనభు: తభ భవహి వకు (మైండ్, భనశష) యొఔక తుథనరణ
ఙెైతధనయతుా యోఖ ఔయమ థనఴరస జఞఖఽతం ఙేవహన యోగి , ఆతమ జఞానం తృ ంథి
తనన శఽఴహరశి నా ఆ అళయఔి కసఱ తణనిాతుా ణెఱుశ ఔుంటరడె. యటటకి
యభుకభయన యసభానయ ళయకిి తన భవహి వకు యసభరసథాతుా ణెఱుశఔుధే
రమతాం ఙెమయడె. అతన తనఱోధే ళునా తన భవహి వకు అతృసయ
ఙెైతధనయతుా ణెఱుశకోఱేడె.
మథయథితయగతం ణూజో జగథయభసమణూఽఖిలమ్
మచైందరభవ మఙయైగౌన తణూత జో విథిధ భాభకమ్ (12)
ఄయథ ం: శభశి జఖతే
ి న఼ రకసఴళంతం ఙేశి నా ఆ శ఼యుయతుఱో ళునా
ణేజశ఼ష, చందరతుఱోన఼, అగిాఱోన఼ ళునా ణేజశష ధన ణేజవేష అతు
ణెఱుశకో.
లయఖాయనభు: రచండ శ఼యుయతు ళంటట ళయుంఖఱ ఆ భయౘ ణేజమే శ఼యయ
చందరఱ ణేజం శఽఴహరయి ో ంథి. అగిాఱో ఉనాథగ అథే. ఈ శభశి జఖతే
ి తు
శఽఴహరశి నాథగ ఆ భయౘ ణేజమే, అథే ఈ ఔతునహశి నా జఖతి ంతటటకీ కసయణం.
ఈ యవమం రఫఱ యోగసభరయశం థనఴరస శభాదివథ హతి తృ ంథి , వహథతరజుాఱయన
లసరికే ణెఱుశింథి. కసఱ ఙెైతనయ భయౘ ుయువేఱ భవహి వకం చటృ
ర
నఱుథిఴఱా ఫంగసయు ళయుంఱో ఔతునహంఙే రభర భండఱం ఔడన ఈ భయౘ
ణేజమే.
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గభావిశ్యచ బూణయన్త దయయమాభయహమోజవె
ువణభు ఙరష్టదగః సరవః వెో మో బూణయవ యవెతమకః (13)
ఄయథ ం: అంణేకసఔ ధేన బూత మంద రలేయంచి శభశి తృసరణుఱన఼ ధన
ఒజశష (ఴకిి) థనఴరస బరించి తృో ఴహశి ధనాన. యయసతమఔ యో భుథిధై
(చందరడితు) అతుా ఒవధఱన ళఽథిధ ఙేశి ధనాన.
లయఖాయనభు: ఆ అళయఔి యభ అక్షయుడే ఈ ఫరయౘమండంఱో ళునా అతుా
ఖరష నక్షణనరఱ ఖతేఱఔ లసటట జీళధనతుకీ ఆదనయం. అతధే బూత యౄంఱో
ఈ శభశి తృసరణుఱన తన ణేజంణో బరిశి ధనాడె. ఆ అళయఔి కసఱమే శభశి
యయసఱఔ యశమై అతుా ఒవధఱన శఽఴహరయి ో ంథి.
ఄహం లైళవనరయ బూణయవ పరణిధయం థూహభావృీతః
పరణయపన సభాముకతః ఙయభయననం చతేరివధమ్ (14)
ఄయథ ం: ధేధే లైళసఴనయుడిధై తృసరణుఱ ఴరీరసఱఱో ళుండి ధనఱుఖు యధభుఱెైన
ఆయౘరసతుా జీరిుం జేశి ధనాన.
లయఖాయనభు: ఆ అళయఔి కసఱ లసశథేళుడే శభశి భానళుఱ
షఽదమాఱఱో వహథతేడెై తృసరణనతృసధనఱ థనఴరస చతేరిఴధ ుయుయౖసరసథఱెైన
ధరసమయథ కసభ మ్రక్షాఱన ఆయౘయ యౄంఱో ఖరశశ఼
ి ఉంటరడె.
సయవసయ ఙయహం హిథి సంన్తవివో్
భతత ః సమితర్ జాానభపో హనం చ
లేథుైశ్ై సరచవ యహమేవ లేథర య
లేథయంత కిథూవద విథూవ ఙయహమ్ (15)
ఄయథ ం: అందరి షఽదమాఱఱోన఼ ళునాలసడన ధేధే. ధన థనఴరసధే శమఽతీ,
జఞానం, భరిము లసటట ఱోం ఔఱుఖుతేధనాయ. అతుా జఞాధనఱ థనఴరస
ణెఱుశకోదగిన లసడన ధేధే. లేథనంత ఔయి న఼, లేద యదడన఼ ధేధ.ే
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లయఖాయనభు: ఆ అళయఔి అక్షయ కసఱమే శభశి భానళుఱ
షఽదమాఱఱోన఼ లసశథేళుడెై యరసజభానమై ళుంథి. అథే భవహి యౖసకతుా
శఽఴహరంఙేథి, అథే శమఽతి థంఱో శయక్షితంగస ళునా జఞానం, దఴందఴం నండి
యభుకిితుఙేి యలేఔభూ అథే. ణెఱుశకో యోఖయమైనథగ , ణెఱుశఔుధేథగ,
ణెఱుశఔునాథగ అథే. కసఱాంతభంద శభశి జఞాధనతూా, శమఽతితూ భటుర
నటేరథగ ఆ కసఱమే.
థయవవిభ్ ుయువౌలోకే క్షయళైక్షయ ఏవ చ
క్షయః సరవణి బూణయన్త కటవెోథ ఽక్షయ ఈచయణూ (16 )
ఄయథ ం: ఈ ఱోఔభంద క్షయుడ఼, అక్షయుడ఼, ఈ ఇదా రే ుయువేఱు. శభశి
తృసరణుఱతూ క్షయభతూ, ఔటశథ ం అక్షయభతూ ఙెఫుణనయు.
లయఖాయనభు: ఈ ఔతునహంఙే జఖతే
ి ఱో రండె రభుక ళయకీిఔయణనఱు
ఔతునహయి సయ. తోదటటథి, ఆ యరసట భవహి వక ఙెైతధనయతుకి ఆదనయభయన
ఴరీయం. అథి రితతభయనందళఱల నయంచితృో తేంథి. రండర థి ఈ
రితతభయన ఴరీయంఱో ళునా థనతు శఽఴహర ఔయి అయన లసశథేళుడె.
అతన శభశి తృసరణుఱ షఽదమాఱఱోన఼ తుళవహయి సడె. అతడె
శధనతనడె, అయధనయడె అయ నందళఱల యోఖుఱు అతతుతు ఔటశథడె
అతు నహయౌఙనయు.
ఈతత భః ుయుష్ట సత ానయః యభాణూయతేయథయహితః
యో లోకతరమభావిశ్వ బబయతయవయమ ఇశ్వయః (17)
ఄయథ ం: ఉతి భ ుయువేడె అతు లేరొఔడె ఔఱడె, అతధే యభాతేమడతు
నహఱుళఫడణనడె. అతన భుఱోలకసఱఱోన఼ రలేయంచి అందరితూ
బరిశి ధనాడె.
లయఖాయనభు: ఈ ఇదా రి ుయువేఱ నైధన ఆ అయధనఴ అళయఔి కసఱభయన,
ఉతి భ ుయువేడె యరసజభానభయ ళుధనాడె. అతన ళుధనా ఔడన
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ఱేనటేర ళుంటుంథి. అతుా ఱోకసఱన఼ శఽఴహరంచి లసటటతు ధరిశి నాలసడ఼
అతధే. అతతుధే కసఱ ఙెైతనయ భయౘుయువేఱు తతఴ శశతంగస
ణెఱుశఔుంటరయు.
మవెమత్ క్షయభతణరఽహమ్ ఄక్షరదన ఙయతత భః
ఄణరఽవమ లోకే లేథూ చ రతితః ుయువో తత భః (18)
ఄయథ ం: ధేన క్షయుడికి అతీతేడన, అక్షయుడి ఔంటే ఉతి భుడన, అందఔధే
ఈ ఱోఔంఱోన఼, లేథనఱఱోన఼ ుయుయౖో తి భుడధే నేయుణొ ధేన రవహదధ డన
అమాయన.
లయఖాయనభు: నయంచితృో యే ఈ దఽఴయభాన రంఙనతుకి అతీతంగస ళునాథి
ఆ అళయఔి కసఱమే అతు కసఱ ఙెైతనయ ళయఔుిఱఔు ణెఱుశ. ఆ యనయణన
ఙెైతనయం అంణన తుండి ళుండి ఙెైతనయ బరిత యనయతఔధనా నైన ళునాథి అథే.
రఫఱ యోగసభరయశం థనఴరస కసఱ ఙెైతనయఱెైన భయౘ యోఖుఱే ఆ యరసట
శఴయౄతృసతుా రతయక్షంగస దరివశ఼
ి థనతుకి ుయుయౖో తి భుడతు ధనభఔయణం
ఙేయసయు.
యో భామేవసభూమఢర జాధయత ుయువో తత భమ్
స సయవవిదభజత భాం సయవ భాలేన భాయత (19)
ఄయథ ం: ఒ భరయణన! ఎళరైణే మ్రష యశతేఱెై ుయుయౖో తి భుడధైన ననా
ణెఱుశఔుంటరరయ అటటర వహథతరజుాఱు అతుాయదనఱుగస నధేా ఆరసదియి సయు.
లయఖాయనభు: భయౘుయువేఱు యోఖ ఔయమ థనఴరస తభ ఴరీయ రిధఱు
థనటట, తభ భవహి వకు అనంత ఙెైతధనయతూా జఞఖఽతం ఙేవహ , థనతుతు ఆ అళయఔి
కసఱ తతి ాంఱో కేంథగర ఔఽతం ఙేవహ , ఆ కసఱ ఔఽ ళఱల థనతుతు రతయక్షంగస
దరివశ఼
ి లసయు కసఱ ఙెైతనయఱళుణనయు. అటుళంటట కసఱ ఙెైతనయఱెైన
జఞానఱు శయఴణనర అతతుధే చ఼శ఼
ి , అతతు భరళంఱోధే వహథయడి అతతుధే
ఆరసదిశి ఼ ళుంటరయు.
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ఆత గుహయతభం ళసత రమ్ ఆదభుకత ం భమానఘ
ఏతద్ ఫుథయధయ ఫుథిధభాన్ వెయత్ కితకితయశ్ై భాయత (20)
ఄయథ ం: ఒ అనగా! ఈ యధంగస అతయంత గయతూమభయన ళసశి ంర ధేన తూఔు
ణెయౌతృసన. ఒ భరయణన! ఇథి ణెఱుశఔునాలసయు జఞానళంతేఱ, ఔఽణనయుథఱు
అళుణనయు.
లయఖాయనభు: ఏ భయౘ ళయఔుిఱెైణే రఫఱ యోఖ యసధన ఙేశి ఼ తభ ఴరీయంఱో
శి భవహి వకంఱో ఖుి ంగస ళునా ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేవహ , ఆ ఙెైతధనయతుా
ళయఔి ం ఙేశి నా ఆ యభ గయతూమ కసఱాతుా రతయక్షంగస దరివంచి, థనతుతు
తతి ా శశతంగస ణెఱుశఔుంటరరయ, అటటర కసఱ ఙెైతనయ భయౘ ళయఔుిఱు
కోరిఔఱఔు అతీతభయ యయు కసభుఱళుణనయు.
ఒం తతసథిత వౄీభదభగవథగీ ణయసాన్తష్టతేస
ఫరహమవిథయయమాం యోగళవయత ర వౄీ కివణయుున సంలథూ
ుయువో తత భ యోగయధయభ ంచదళో ఽదయయమః
ఫరహమవిథయయ భరిము యోగ ళసత రభు ఄయన వౄీ భదభగవథగీ ణయ ఈన్తష్టతే
త
ఄందయౌ వౄీకివణయుున సంలదభు ఄయన ుయువో తత భ యోగభు ఄనన
దఽధైదవ ఄదయయమభు సభాత భు.
ఒం తత్ సత్
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ఒం నమో బగవణూ లసఽథూలమ
ఄథ వో డళోఽదయయమః- థుైలసఽయసంథివభాగయోగః
దవేయవ ఄదయయమభు- థుైలసఽయసంథివభాగ యోగభు
వౄీ బగలనఽలచ
ఄబమం సతత ాసంవుథిధః జాానయోగవయవవథతః
థయనం దభశ్ై మజా శ్ై వెవదయయమసత  అయు వమ్ (1)
ఄయథ ం: యౕర బఖలసనడె ఇఱా యౌకన, "తుయభమం, శతి ాం, తిరఔయణ యథిధ,
జఞానం భరిము యోఖభుఱంద దఽఢవహథతి , థననం, ఇంథిమ
ర
తుఖరషం,
ఆరసధన, యసఴదనయమం, తశష భరిము శయలత"
లయఖాయనభు: కసఱ ఙెైతనయ భయౘుయువేఱు యోఖ ఔయమతు అబయవహశి ఼ ఴరీయ
ఫందనఱనండి భుఔుిఱెై, శభాదిఱో వహథయడి, శభశి శఽఴహరణో ఏఔభయ,
బమయశతేఱళుణనయు. అటుళంటట భయౘళయఔుిఱ భవహి వకు శంయయు
యరసట ఴకిి ఙెైతనయళంతం అళడంణో అజఞానం అధే భయౌనం తృో య
యదధఱళుణనయు. వఴమ తణనిాతుా ణెఱుశఔునా లసయు తుయంతయం
యసఴదనయమం ఙేశి ఼ ళుంటరయు. ఇతయుఱఔు నేరయణ ఇళఴడం కోశం లసయు ఈ
ురసతన యోఖఔయమన ణనయఖం ఙెమయయు. కసఱాతుా తతి ా శశతంగస
ణెఱుశకోలసఱనా జిజఞాశ ళునా ళయఔుిఱకి లసయు ఈ ురసతన యోఖ
యదయన థననం ఙేశి ఼, యథనయథనన తశష ఙేశి ఼ ళుంటరయు.
ఄశింవె సతయభకోీధవెతయగః ళంతయనైవునమ్
దమా బూణూష్టవలోలుత యం భాయద వం శీు యఙయలమ్ (2)
ఄయథ ం: అశంశ, శతయం, కోరధం ఱేఔుండన ళుండటం, ణనయఖం, ళసంతి, య తుంద
ఙెమయఔతృో ళటం, శభశి తృసరణుఱమంద దమ, ఱోఱతఴం ఱేఔతృో ళడం,
భఽదతఴం, ఱజు భరిము చఱతఴం ఱేఔ తృో ళటం.
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లయఖాయనభు: భవహి వకు శంయయు ఙెైతధనయతుా ఙెైతనయళంతం ఙేవహనలసయు,
తభ రితతణనఴతుా ణనయఖం ఙేయి సయు. లసరికి కోరిఔఱేతొ ఱేఔతృో ళడంణో
లసరికి కోరధభనాథి ళుండద. లసరికి కసఱ ఙెైతనయఱు అలసఴయౌ అనా కోరిఔ
తీరితృో ళడంణో లసయు ళసంతంగస ళుంటరయు. యభ శణనయతుా తతి ా శశతంగస
ణెఱుశకోళడంణో లసయు తుయంతయం శతయంఱో వహథతేఱెై ళుంటరయు. ఆ వహథతిఱో
లసయు ఏథి యౌకిధన అథి శతయమే అళుతేంథి. తిరఖుణనఱతూ ఆ కసఱం యొఔక
శఽఴహర అతు ణెఱుశకోళడంణో లసయు ఇఔ థేతుతూ తుంథించయు. లసయు ఆ యరసట
శఴయౄంఱో వహథతేఱెై నందళఱల లసయు వహథయంగస అఖుడణనయు. ళసరీరిఔ
యౄంఱోన఼, భానవహఔ యౄఱంఱోన఼ లసయు అతయంత కోభఱంగస
ఔతునహయి సయు.
ణూజః క్షభా ధిత ళౌచభథరర హో ధయతభాన్తణయ
బవంత సందం థుైవీభభిజాతసయ భాయత (3)
ఄయథ ం: ఒ భరయణన! ణేజం, క్షభాఖుణం, దెైయయం, యబరత, థరర షం
ఙెమయఔతృో ళడం, ఖయఴం ఱేఔుండెట, థెైళ శందణో లసతుకి
ఔఱుఖుచధనాయ.
లయఖాయనభు: ఆ శభశి ణేజఞఱఔ ణేజభయన ఆ రచండ ణేజోభమ
కసఱాతుా తతి ా శశతంగస ణెఱుశఔుతు లసయు శఴమంగస
ణేజశఴఱయతృో ణనయు. ఆ ణేజం ఈ భయౘుయువేఱ భవహి యౖసకతుకి అతుా
థిఴఱా ఔ శఴయుభమ రిలేవంఱా (రభరభండఱం, halo) ళుండి భనం
కొథిాతృసటట ఏకసఖరతణో చ఼వేి భనఔు ఔతునహశి ంథి. ఈ శభశి ం యొఔక
మతనయథం ణెఱుశఔునాందళఱల లసయు క్షభాదెైరసయఱణో తుండి ళునాటుర
ఔతునహయి సయు. లసయు శభతఴ వహథతిఱో ఉనాందన అందరితూ శభానంగస
చ఼యసియు. యోగసగిాఱో తనహంచిన లసయు ుతూతేఱళుణనయు. అతుా
తృసరణుఱన఼ ఆ యభ ణేజోభమ కసఱమే శఽఴహరంచిందతు ణెయౌవహన లసయు
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ఖయఴం ఱేఔుండన ళుంటరయు. ఈ శభశి ఱక్షణనఱు ఆ యభ ణేజోభమ
కసఱాతుా తతి ా శశతంగస ణెఱుశఔుతు థిళయతఴం తృ ంథిన భయౘ ళయఔుిఱఱో
ఔతునహయి సయ.
దంభో దరయఽభిభానశ్ై కోీధః పయుష్టయమేవ చ
ఄజాానం ఙయభిజాతసయ పయథ సందభాసఽరీమ్ (4)
ఄయథ ం: తృసరసథ! డనంతఔం (ఔటం), దయపం, ఖయఴం, కోరధం, తృ యువం, అజఞానం
ళంటట ఱక్షణనఱు రసక్షశ శందణో ుటటరనలసతుకి ళుంటరయ.
లయఖాయనభు: ఏ ళయఔుిఱ ఙెైతనయమైణే ఴరీయం ళయకే రితతభయ ళుండి ,
లసరి యసభరసథాఱఱో అదిఔ భరఖం తుథనరణభయ ళుంటుంథర , అటుళంటట
ళయఔుిఱఱో ఔ యఔభయన చిరసఔ కోం ళుంటరయ. లసయు తభన ణనభు
అతి యలేఔళంతేఱభతు భరయయసియు, అందఙేత లసరికి ఙనఱ ఖయఴం
ళుంటుంథి. లసరికి ఙనఱా చినా చినా కోరిఔఱునాందళఱల లసయు
జీయతభంణన కోరధంణో, ఔఠిన ళచధనఱణో ళయయథం ఙేశి ఼ ఖడినేయి సయు. అటుళంటట
లసరికి తభఱోఱ తుఖూఢంగస ళునా థిళయతఴం ఖురించి ఏతృసటట జఞానభూ
ళుండద, అందళఱల లసరితు రసక్షశ రళఽతిి ఖఱలసయుగస నహఱుయసియు.
థుైవీ సంథివమోక్షవమ న్తఫందయమసఽరీ భాణయ
భా వుచః సందం థుైవీభభిజాణరఽవ పండవ (5)
ఄయథ ం: థెైళ శంద థనఴరస మ్రక్షం, అశయ శంద థనఴరస బళఫందనఱ
ఔఱుఖుణనమతు ఙెఫుణనయు. ఒ తృసండలస, నళుఴ దుఃఖంచఔు, నళుఴ థెైళ
శందతణో జతుమంఙనళు.
లయఖాయనభు: తభ ఱోయౌ థిళయణనఴతుా రఫఱభయన యోగసభరయశం
థనఴరస ఖరశంచి , తభ ఴరీయ రిధఱు థనటటన భయౘుయువేఱు
భఽతేయళున ణెఱుశఔుంటరయు. లసయు జీయశ఼
ి ళుధనా లసయు జీళధనఔయశణ
నండి భుకిి తృ ంథి జీళనమఔుిఱళుణనయు. అటుళంటట యభుకిి తృ ంథినలసయు,
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ఴరీయ వభఱఱోధే ఫందింఫడి, తభ థెైళణనఴతుా ణెఱుశకోఱేతు రసక్షశ
రళఽతిి ళునా ళయఔుిఱ ఖురించి ళోకించయు.
థరవ బూతసరౌీ లోకేఽవమన్ థుైవ అసఽయ ఏవ చ
థుైలో విసత యశ్ః పోర కతః అసఽయం పయథ మే శ్ిణు (6)
ఄయథ ం: ఒ తృసరసథ! ఈ శంయసయంఱో థెైళ ఱక్షణం ఖఱలసయౄ, అశయ ఱక్షణం
ఖఱలసయౄ అతు రండెయకసఱ తృసరణుఱే శఽఴహరంచ ఫడనాయు. థెైళ ఱక్షణం ఖఱలసరి
ఖురించి యళయంగస ఇంతఔు యయఴమే ఙెతృసపన, ఇుపడె అశయ ఱక్షణనఱ
లసరి ఖురించి యన.
లయఖాయనభు: భనవేయఱఱో రదననంగస రండె యకసఱ ళయఔుిఱే ళుంటరయు.
ఔయు శఴమంగస ఆతమ యరసట ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేశఔుతు థెైళతఴం
తృ ంథిన భయౘుయువేఱు. రండర యఔం లసయు ఴరీయ రిధఱఱోధే ళుండి తభ
థిళయతఴం ఖురించి ఏతృసటట జఞానం ఱేనటుళంటట రసక్షశ రళఽతిి ఖఱలసయు.
యౕర ఔఽవు బఖలసనడె వహథతరజా భయౘుయువేఱ ఱక్షణనఱ ఖురించి యయసియంగస
ఙెనహపన తయులసత రసక్షశ ళయఔుిఱ ఱక్షణనఱ ఖురించి అయుునడి థనఴరస భరయ
తరసఱఔు ఙెఫుతేధనాడె.
రవితత ం చ న్తవితత ం చ జధయ ధయ విదఽరసఽరః
న ళౌచ ధయన ఙయఙయరయ న సతయం ణూష్టే విదయణూ (7)
ఄయథ ం: అశయ శఴభరళంఖఱ ళయఔుిఱు రళఽతిి -తుళఽతే
ి ఱన ఎయుఖయు. లసరిఱో
యబరతగసతూ, ఆఙనయంగసతూ, శతయంగసతూ ళుండళు.
లయఖాయనభు: అశయ రళఽతిి ఖఱ ళయఔుిఱఔు రితత ఫుధ్ిధ ఉనాందళఱల
లసరికీ లసరి జీయణనంతం ఏథి ఙెమాయఱో ఏథి ఙెమయఔడథర ణెయౌమద. తభ
ఱోఱ ళునా యరసట భరళం ఖురించి కించిణనమతరభయధన ణెఱుశకోఱేయు.
లసరి భవహి వకు యసభారసథాఱు తుథనరణ భయ ఉనాందళఱల లసయు జఞానఱు
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గసతూ యతేరఱు గసతూ కసఱేయు. లసయు జీయత శణనయతుా ఖరశంచనందళఱల లసరి
జీయతం తోతి ం అశతయంఱోధే ఖడిచితృో తేంథి.
ఄసతయభరతష్టఠం ణూ జగథయహ యనీశ్వయమ్
ఄయసయసంబూతం కూభనయత్ కభశైతేకమ్ (8)
ఄయథ ం: లసయు ఈ జఖతి ంణన తథయ అతూ, ఆదనయం ఱేతుదతూ, భరయయసియు.
ఈఴఴయుడె ఱేడతూ, కేళఱం కసభ నేరరిత యశపయ శంభోఖం ళఱేల శఽఴహర
జయుఖుణోందతూ అంతఔంటే లేరే కసయణం ఏథగ ఱేదతూ లసయు భరయయసియు.
లయఖాయనభు: రితతి ఫుధ్ిధ ఖఱ ళయఔుిఱ ఙెైతనయం తుథనరణభయ
ఉనాందళఱల ఈ శఽఴహరతు ళయఔి ం ఙేశి నా ఆ అళయఔి కసఱ తతి ాం ఖురించి
ఏతృసటట జఞానం ఔయౌగి ళుండయు. లసయు ఈ శఽఴహర కేళఱం వి ర ుయువేఱ
శంయోఖం థనఴరస, ఇంకస కొతుా యయసమధనఱ ఔఱయఔ థనఴరస
జయుఖుణోందతు భరయయసియు. అటుళంటట లసరికి జీయతంఱో కసభ శంభోఖమే
రదననభళుతేంథి. కసఱ ఙెైతనయ భయౘుయువేఱు ఖరశంచిన ఆ అళయఔి
ఈఴఴయుడితూ, ఆ అళయఔి ఈఴఴయుడి లైు చ఼ఫడెతేనా శంకేణనఱతూ యయు
అశణనయఱతు కొటటరతృసరేయి సయు. అయ టటర ఊషఱే అతూ భరయయసియు. లసరి ఫుధ్ిధ
ఴరీయం ళయకే రితతభయ ఉనాందళఱల లసయు ఇంథిమ
ర
భోగసఱన
తీయుికోళడమే ఏఔ భాతర శతయంగస భరయయసియు. లసరికి ఇంథిమ
ర ాఱ అళతఱ
ఔడన ఏథర ళుందనా ఊష ఔడన ళుండద.
ఏణయం దిఴ్భవష్ట్బయ నవ్ణయమధోఽలఫుదధ మః
రబవంతేయగీకరమణః క్షమామ జగణరఽశిణయః (9)
ఄయథ ం: ఇటుళంటట దఽఴహరతు అళఱంతంచి, ళయయథభయేయ శఴభరళంణో,
అఱపఫుథిాణో, ఙెడాలైన ఔ
ర య ఔయమఱు ఙేవే ళయఔుిఱు జఖణనాఴనం కోశం
ుడెతేధనాయు.
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లయఖాయనభు: అటుళంటట రితత ఫుధ్ిధ ళునా ళయఔుిఱు తభ ఇంథిమ
ర
భోగసఱన తీయడంఱో ఎళరైధన ఆటంఔం ఔయౌనహవేి లసరికి తీళరభయన నవర ం
ఔఱుఖజేమడంఱో అతయంత ఆనంథనతుా తృ ందణనయు. అటుళంటట ఔ
ర య
రళఽతిి ఖఱ ళయఔుిఱు భఽతేయ భాయగ ం థనఴరస నయంచి, భయళ భయళ
నవర తృో ళడనతుకే ఈ జఖతే
ి ఱో జతుమయసియు.
కభభావృీతయ దఽష్టయం దంబభానభథయన్తవణయః
మోవేదీ ిశీణయవ సథయీరవేన్ రవయత ంణూ వుచివరతః (10)
ఄయథ ం: ఔటతఴంణో, దయపంణో, భరిము భదంణో తుండి ళుంటరయు, ఏ
యధంగసధైధన కోరిఔన తీయుికోలసఱతు వహదధ డణనయు, అయతరభయన
ఆచయణణో భూఢెఱెై, అశతయయుఱెై ఆఖరషంణో ళయళషరియి సయు.
లయఖాయనభు: కసభాతుా తీయుికోళడమే రదననభతు నతమ, కేళఱం
కసభాతుా తీయుికోళడం కోశమే అతుా కసరసయఱ ఙేయి సయు. రితత ఫుధ్ిధ
ళునా ళయఔుిఱు ఎనాటటకీ తీయతు కోరిఔఱణో అశంతఽనహి ణో ళుంటరయు.
అశంతఽనహి ణో ళునా భూఢెఱెైన రసక్షశ రళఽతిి ఖఱ ళయఔుిఱు తభ తీయతు
కోరిఔఱు బూత నేరణనఱ థనఴరస వహథధ ంి చఔుధే రకమ
ిర ఱఱో య్నభయ
ళుంటరయు ఱేథన నేరణనఱన యజింఙే లసరి బఔుిఱెై లసరి థనఴరస తభ కోరిఔఱు
తీరసఱనా ఆఴణో ళుంటరయు. అటుళంటట భూయుుఱు బూత నేరణనఱన వహథధ ంి ఙే
రకమ
ిర ఱే తుజభయన ఆదనయతిమఔ యదయతు నభుమణనయు.
చింణయభరిమేమాం చ రలమాంణయభుపవృీణయః
కమోభోగయభా ఏణయవథిత న్తవృైణయః (11)
ఄయథ ం: భయణింఙే అంత ళయఔ ఎడణెఖతు చింతఱణో, లసయు జీయతభంణన
కసభ భోఖంఱోధే భుతుగిళుంటరయు. అథే అంణన అతు నభుమణనయు.
లయఖాయనభు: తభ భనశష ఴరీయంళయకే రితతభయ ఉండడంణో లసయు
జీయణనంతం భఽతేయచింతణో బమఖరశి ఱెై ళుంటరయు. యోతు శంఫంధంఱోధే
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ఆనందం ళుందతు భరయయసియు. అథే యభ ళవవ
ర ా భతు నభుమణనయు. కసభ
కీడ
ర ఱణో ళఙేి ఆనందం ఆ అళయఔి ఫరషమన తృ ంథిణే ళఙేి శంణోవంణో
శభానం అతు ఙెుపఔుంటరయు. ణనభు గొప ండితేఱభతు
భరయంచఔుంటరయు.
అళపశ్శ్ణుైయుథయధః కభకోీధరమణయః
ఇహంణూ కభభోగయధ మ్ ఄధయయయేధయయధ సంచమాన్ (12)
ఄయథ ం: ళందఱ కొఱథగ ఆళసతృసళసభుఱణో ఔటర ఫడిన లసయు కసభ కోరదనఱణో
ఔడి, తభ కసభానబళభు కోశం అధనయమ భాయగ ంఱో ధనం శంతృసథింఙే
రమతాం ఙేయి సయు.
లయఖాయనభు: తభ అధేఔ కోరిఔఱు తీరసఱతు, కోరిఔఱ ళఱఱో చిఔుకఔునా
ళయఔుిఱు అయ తీయనుపడె కోరధంణో తుండి తృో ణనయు. లసయు ణనభు ఎఔుకళ
ధనం శంతృసథించ ఖయౌగిణే తభ కోరిఔఱతూా తీరితృో ణనమనా బరభఱో
ళుంటరయు. రితత ఫుధ్ిధ ఖఱ రసక్షశ ఱక్షణనఱునా ళయఔుిఱు అదిఔభయన
ధనం శంతృసథించడం కోశం అతి తూచభయన అరసదనఱు శషజంగసధే
ఙేయి సయు.
ఆదభదయ భమా లఫద మ్ ఆభం పరనయసయ భధో యథమ్
ఆదభవ఼త దభన మే బవిష్టయత ునయధ నం (13)
ఄయథ ం: ఈ రయజు ధేన ఇంత శంతృసథింఙనన, ఈ భధో లసంఛ ఔడన యరిి
ఙేశఔుంటరన, ధన దఖగ య ఇంత ధనం ళుంథి ఇంకస శంతృసథించఔుంటరన.
లయఖాయనభు: అటుళంటట ళయకిి ఈ రయజు ఈ శకాతుా అనబయంఙనన, రేు
ఇంతఔంటే భంచి భోఖ భరఖయఱన అనబయయసిన అనా ఊషఱోధే ఎుపడ఼
ఉంటరడె. ధేన ఇంత ధనం శంతృసథింఙనన, బయవయతే
ి ఱో ధన దఖగ య
ఇంతఔంటే ఎఔుకళ ధనం ళుంటుంథి, ఈ రంచంఱో అందరి ఔంటే ధేధే గొప
ళయకిినతు తుయౄనహయి సనతు అనఔుంటృ ళుంటరయు. అటుళంటట భూయుుఱు ధన
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భషతే
ి న ణెఱుశకోఱేయు, అటుళంటట ఊషఱణోధే తభ జీయణనతుా ళయయథం
ఙేశఔుంటరయు.
ఄవెౌ భమా హతః శ్తిః హన్తఴయయ ఙయరనన
ఇశ్వరయఽహభహం భోగి వథద ర ఽహం ఫలలన్ సఽఖ(14)
ఄయథ ం: ఈ ఴతేరళుతు ధేధే ళదింఙనన, ఇతయ ఴతేరళుఱన ఔడన ళదియి సన.
ధేధే ఈఴఴయుడితు, ధేధే భోగితు, వహదధ డన, ఫఱళంతేడన, శఖంఙేలసడన.
లయఖాయనభు: రసక్షశ ఱక్షణనఱు ఖఱలసయు ణనమే గయపలసయభనఔుంటృ
తభ కోరిఔఱు తీయడంఱో ఎళరి ళఱెల ధన
ధ కొథిాతృసటట ఆటంఔం ఔయౌగిధన లసరితు
ఴతేరళుఱుగస భరయంచి లసరితు షతింఙెైధన ఱేథన లసరితు ఒడింఙెైధన అతి
ఖయఴంణో యగితృో ణనయు. ణనమే శయఴ ఴకిిళంతేఱభనఔుంటృ తభ గొపతనం
ణనమే ఙనటుఔుంటృ తభన ఒడింఙేలసరేళయుధనాయతు శలసఱు ఙేయి సయు. ధన
అంత గొపలసయు ఈ శంయసయంఱో ఎళయుధనాయు? ధన అంతటట భోఖ భరగసయఱు
ఎళరిఔుధనాయ? ధేధే అందరిఔంటే నదా ఫఱళంతేడితు, నదా
యలేఔళంతేడితు, యభ శకాఱు అనబయంచడంఱో ననా తంచిన
లసరేళయుధనాయు?
అఢర యఽభిజనలనవమ కోఽధోయఽ వత సదిళో భమా
మక్షేయ థయవెయభు మోథిష్టయ ఆతయజాానవిమోశిణయః (15)
ఄయథ ం: ధేధే ధనళంతేడన, భంచి ఔుఱంఱో జతుమంఙనన. ధనఔు
శభానమైన లసరళఴయు? మజఞాఱు ఙేయి సన, థనధనఱు ఙేయి సన,
శంణోఴహయి సన, అతు ఈ యధంగస అజఞాన మ్రశతేఱెై
లయఖాయనభు: ఫుథిధశీనఱు తభ ఔుటుంఫ యంరే గొపదనా భరళంణో
ఖయఴంణో యయర యఖుణనయు. తభ ఖురింఙే ఆఱోచించఔుధే లసయు, ఇతయ
ఫుథిధశీనఱ భుక రఴంశణో ఉతృ పంగితృో య ఉనమతే
ి ఱళుణనయు.
ఔయమకసండఱణో తభ తృ టర ఖడెుఔుధే బూటఔు ండితేఱ రభరళంఱో
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డణనయు. లసరి అఫదధ ు రఴంశఱణో తృ ంగితృో య లసరి ఙెుపడె భాటఱు
యతు ఏథర మజా ం థననం ళంటట నఱు తభ అషంకసరసతుా
నంతృ ంథించకోళడనతుకి ఙేయి సయు.
ఄధేకచితత విభారంణయః మోహజాలసభావిణయః
రసకతః కభభోగేష్టే తంత నయకేఽవుఙర (16)
ఄయథ ం: అధేఔ భధో భరరంతేఱణో, మ్రష జఞఱంఱో చిఔుకఔుతు, కసభ
భరఖంఱోధే అతయంత ఆశకిి ఔఱలసరై భయౌనయరితభయన నయఔంఱోకి
డితృో తేధనాయు.
లయఖాయనభు: ఴరీయ రిధఱకే రితతభయన ఇటుళంటట ళయఔుిఱు
ఇంథిమ
ర ాఱే రదననభతు నభుమత లసటట శకాఱఱోధే ఆశకిి చ఼నహశి ఼
యోతు కీడ
ర ే ఏఔభాతర ఆనందం ఇశిందతు మ్రషజఞఱంఱో చిఔుకఔుంటరయు.
లసయు తభన ణనభు ళయయథం ఙేశఔుంటరయు. భయణం శంబయంచినుపడె,
బమభరరంతేఱెై దవర ఫుథిధణో ఘోయ నయకసఱఱోకి డితృో ణనయు.
అతమసంభావిణయః సత ఫాధః ధనభానభథయన్తవణయః
మజంణూ ధయభ మజైనవయత దంభేధయవిదియయవకమ్ (17)
ఄయథ ం: తమే గయపలసయభనఔుధే ఖరిఴవేరఱు, ధనతేభానంణో, భదంణో
ఆడంఫయంణో నేయుఔుభాతరమే ళసశి య
ర యుదధ భయన మజఞాఱు ఙేయి సయు.
లయఖాయనభు: ణనమే అదిఔుఱభధే అబూత ఔఱపనఱో ళుంథి కొథిాతృసటట ధనం
ఱతేంచగసధే తభు ఙనఱ గొపలసయభతు భరయంఙే కసభుఱు, కోరిఔఱణో తుండి
ఉనాందన తభన ణనభు కోరదనగిాఱో ఆషుతి ఙేశఔుంటరయు.
ఄహంకయం ఫలం దయం కభం కోీధం స సంవృీణయః
భాభాతమయథూశేష్టే రథివష్టంణరఽబయసామకః (18)
ఄయథ ం: అషంకసయంణో, ఫఱంణో, దయపంణో, కసభంణో, కోరధంణో, యతుంద
ఙేశి ఼, తభఱోన఼, ఇతయుఱఱోన఼ ళునా ననా థేఴఴహశి ధనాయు.
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లయఖాయనభు: కోరదనగిాఱో జీయణనతుా ఆషుతి ఙేశఔుంటృ, తభ కోరిఔఱు
తీరసఱనా ఆతేయతణో చికసఔు డెత లసయు తుతయం ఇతయుఱన తుంథిశి ఼
ళుంటరయు. అంణేకసఔ తభ షఽదమంఱో ళవహశి నా లసశథేళుతు ఖురించి
ఊశంచధైధన ఊశంచఱేయు.
ణయనహం థివష్టతః క
ీ రన్ సంవెరేష్టే నరధభాన్
క్షుపభయజసరభవుభాన్ అసఽరీళవవవ యోన్తష్టే( 19)
ఄయథ ం: ఆ థేఴఴహంఙే, తృసతృసతమ, ఔ
ర య, నరసధభుఱతు ధేన భయళ భయళ ఈ
శంయసయంఱో అశరీయోనఱఱోధే డలేశి ధనాన.
లయఖాయనభు: అటుళంటట ఆయబుఱు, తభన ణనమే థేఴఴహంచఔుధే
అధభుఱు తభ వఴమ యరసటణనఴతుా జఞఖఽతం ఙేవహ ఆ కసఱ తణనిాతుా
ణెఱుశకోఱేయు. లసయు భయణం శంబయంచినుపడె బమభరరంతేఱెై ,
భయణించిన తయులసత నయకసతుా అనబయంచి తిరిగి రసక్షశ శఴభరళం ళునా
ళయఔుిఱ ఇలళఱో జతుమయసియు.
అసఽరీం యోన్తభాధయన భూఢయ జనమన్త జనమన్త
భాభ పరనైయవ కౌంణూమ తణర మాంతయధభాం గతమ్ (20)
ఄయథ ం: కౌధేి మా! ఈ భూయుుఱు ననా తృ ందఱేఔ , జనమ-జనమకీ రసక్షశ
యోనఱన తృ ందత అంతఔంటే అదర ఖతి తృసఱళుతేధనాయు.
లయఖాయనభు: అటుళంటట తుథనరణ ఙెైతనయం ఖఱ భూయుుఱు భయళ భయళ
భయణిశి ఼ నయఔ ఫరధఱన అనబయశ఼
ి తూఙనతి తూచభయన భధో రళఽతిి
ళునా లసరి ఔుటుంఫరఱఱో భయళ భయళ జతుమయసియు.
తరవిధం నయక వయయదం థయవయం ధయశ్నభాతమనః
కభః కోీధ సత తయ లోబః తవెమథూతతత రమం తయజేత్ (21)
ఄయథ ం: కసభ కోరధ ఱోబభుఱు ఆతమ ధనఴనం ఙేవే భూడె యఔభుఱెైన నయఔ
థనఴయభుఱు. అందఔధే ఈ భూడింటటతూ తయజింఙనయౌ.
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లయఖాయనభు: తభ శభశి దుఃకాఱకీ కసయణం తభ భవహి వకు థిళయ యరసట
తణనిాతుా అనబయంచ ఱేఔతృో ళడమే కసయణభతు తుథనరణ ఙెైతనయంణో ళుండి
ణనమే అతి గొప ళయఔుిఱభనఔుధే లసయు ఖరశంచఱేయు. లసరితు లసరి థిళయ
యరసట తణనిాతుా అనబయంచఔుండన ఆుతనాయ లసరి రభుక రళఽతే
ి ఱు.
ఔటట, యోతు కీడ
ర యే రదననభనకోళడం ఇంకస తభ అధేఔ చినా చినా
కోరిఔఱు తీరసఱనా కసంక్ష. రండళథి, ఆ కోరిఔఱు తీయడం కోశం అదికసతి
అదిఔం ధనం ఔడఫెటర రఱనకోళడం, అథి ఔడఫెటరడం కోశం ఱోబతఴం
ణెచికోళడం. భూడళథి ధనం ఔడఔ, కోరిఔఱు తీయఔతృో ణే కోరదనగిాణో
భండితృో త ళుండటం. ఈ భూడె రళఽతే
ి ఱు లసరిఱో అంతరీలనంగస ళునా
థిళయ యరసట శఴయౄతృసతుా ఔనహప లేయి సయ. లసయు భయణం తయులసత ఈ కసభ,
కోరధ, ఱోబం అనా థనఴరసఱ థనఴరసధే నయఔంఱో రలేయయసియు. ఏ ళయకి ణ
 ే తన
రితత వహథతితు అయథం ఙేశఔుతు తన యరసట శఴయౄతృసతుా లయౌకి తీమడనతుకి
భుందఔు యసఖుణనడర , అతన రతిఫంధం ఔయౌగింఙే ఈ భూడె
రళఽతే
ి ఱన఼ తయజింఙే రమతాం ఙేయి సడె.
ఏణుైరివభుకతః కౌంణూమ తమోథయవరచః తరభియనయః
అచయణయయతమనః ళవమ
ీ ః తణర మాత రం గతమ్ (22)
ఄయథ ం: కౌంణేమా! అంధకసయంఱోకి ధటటర లేవే ఈ భూడె థనఴరసఱనండి భుకిి
తృ ంథిన లసడె తనఔు యబం ఔయుి నఱు ఙేశి ఼ యభఖతితు
తృ ందణనడె.
లయఖాయనభు: తనన ఫందించిలేవహ, ఇంథిమ
ర
శకాఱ లేడెఔుఱాతఱోధే
తుభఖాంఙేవే ఈ భూడె నయఔ థనఴరసఱన ఖురిించిన ళయకిి యటట ఆఔయశణ
నండి యభుకిి తృ ందణనడె. లసయు తభ భనశష యొఔక అతృసయతన
ణెఱుశకోళడనతుకి రఫఱ యోగసభరయశం ఙేయి సయు. లసయు తీళరభయన
యోఖఔయమ ఙేశి ఼ తభ భనశష యొఔక యరసట భరలసతుా ఙెైతనయం ఙేయి సయు.
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లసయు ఆ ఙెైతధనయతుా ఆ అళయఔి అక్షయుడె, ఆ శభశి ణేజఞఱఔు ణేజభయన
ఆ కసఱంఱో కేంథగర ఔఽతం ఙేవహ, ఆ కసఱాతుా తతి ా శశతంగస ఖరశంచి, థనతుణో
ఏఔభళుణనయు.
మః ళసత రవిదిభుతసిజయ వయత ణూ కభకయతః
న స వథధ భ
ి లపో నత న సఽఖం న రం గతమ్ (23)
ఄయథ ం: ళసశి య
ర దితు తయజించి తభ ఇయౖసరనయసయం ళయళషరింఙే ళయకిికి వహథధ ి
ఱతేంచద, లసతుకి యభ ఖతీ తృసరనహి ంఙనడె, శకభూ థొ యఔద.
లయఖాయనభు: ళసశి య
ర ధఱన తయజించి, ణనధే గొప లసథిననఔుంటృ, ళసశి ర
యవమాఱన ఊయౘ జతుత ఔఱపనఱతు కొటటరతృసరేశి ఼, కసభ కోరధ ఱోభరఱఱో
చిఔుకఔునా ళయకిి తన జీయతంఱో అటు బమం నండీ భుకిి తృ ందఱేడె.
అతన ఆ అళయఔి శఴయౄతృసతూా ణెఱుశకోఱేడె. జీయణనంతం అతన
శకాతూా అనబయంచఱేడె.
తవెమఙయోసత రం రభాణం ణూ కరయకయయ వయవవథణర
జాాణయవ ళసత రవిదయధోకతం కయమ కయుతభువేయహవ (24)
ఄయథ ం: అందళఱన కసరసయకసయయ అళశథ ఱో ళసశి మ
ర ే రభాణం అతు ణెఱుశకో.
నళుఴ ళసశి ర యదిననశరింఙే ఔయమ ఙెయయ.
లయఖాయనభు: థనఱు (ఴఫరాఱు/భాటఱు) భనఔు జఞాఔం అధే గొప
ఫషుభతితుయసియ. ఇుపడె భనఔు ఱతేశినాఅతుా ళసయసిుఱఱోన఼ ఆ
తృసరచీన భయౘ ళయఔుిఱు తభ అనబలసఱధే ద యౄంఱో భరయ తరసఱ కోశం
జఞఖరతి రిఙనయు. ఆ భయౘ ఋవేఱు యనయణన ఙెైతనయంఱో వహథయడి ఆ
శభశి ణేజఞఱఔు ణేజభయన ఆ కసఱాతుా రతయక్షంగస అనబయంఙనయు.
లసయు ఏ యధంగస తభ ఙెైతధనయతుా యఔవహంజేవహ ఆ కసఱాతుా
ణెఱుశఔుధనారయ ఆ శభశి జఞాధనతూా రసఫో యే భరయతరసఱ తొద దమణో
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ఴఫా యౄంఱో బదర రిఙనయు. ఆ ళసయసిుఱ తుండన శంకేణనఱుధనాయ. అయ
లసటటతు అయథం ఙేశకోలసఱనా ఉథేాఴయం ళునా లసరికే అయథం అళుణనయ.
ఒం తతసథిత వౄీభదభగవథగీ ణయసాన్తష్టతేస
ఫరహమవిథయయమాం యోగళవయత ర వౄీ కివణయుున సంలథూ
థుైలసఽయసంథివభాగ యోగయధయభ వో డళోఽదయయమః
ఫరహమవిథయయ భరిముయోగ ళసత రభు ఄయన వౄీ భదభగవథగీ ణయ ఈన్తష్టతే
త
ఄందయౌ వౄీకివణయుున సంలదభులో థుైలసఽయసంథివభాగ యోగభు ఄనన
దవేయవ ఄదయయమభు సభాత భు.
ఒం తత్ సత్
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ఒం నమో బగవణూ లసఽథూలమ
ఄథః సత దళోఽదయయమః - శ్ీథధ యతరమవిభాగయోగః
థిశేడవ ఄధయమభు- శ్ీథధ యతరమ విభాగ యోగభు
ఄయుున ఈలచ
యే ళసత రవిది భుతసిజయ మజధేత శ్ీదధ మాన్తవణయః
ణూవం న్తవఠ తే క కిష్టణ సతత ా భాహో యజసత భః (1)
ఄయథ ం: అయుునడె యౌకన, "ఔఽయౖసు, ళసశి య
ర దితు యడిచినటటర కొందయు ఴరదధణో
యజఱు ఙేశి ఼ ళుంటరయు. అటుళంటట లసరి తువా ఎటుళంటటథి ? యసతిి ాఔభా,
రసజశభా , ణనభవహఔభా?
వౄీ బగలనఽలచ
తరవిదయ బవత శ్ీథధ య థూశిధయం వె సవభావజా
వెతత ాకీ రజవ఼ ఙుైవ ణయభవ఼ ఙూత ణయం శ్ిణు (2)
ఄయథ ం: యౕర బఖలసనడె యౌకన, "భానళుఱఔు శషజంగస ఴరదధ- యసతిి ాఔభు,
రసజవహఔభు, ణనభవహఔభు అతు భూడె యకసఱుగస ళుంటుంథి. లసటటతు
ఖురించి తూఔు యళరియి సన యన."
లయఖాయనభు: తభ భవహి వకు (మైండ్, భనశష) ఙెైతధనయతుా ఴరీయం ళయకే
రితతం ఙేశఔునా ళయఔుిఱఔు భూడె యకసఱెైన ఴరదధ ళుంటుంథి. లసటటతు యసతిఴఔభు, రసజవహఔభు ఇంకస ణనభవహఔభు అతు నహయౌఙనయు. ఇుపడె యౕర
ఔఽవు బఖలసనడె లసటట ళయుధే ఙేశి ధనాడె.
ణనభు ఴరీయ రిధఱఱో ఫందింఫడి ఉధనాభతు ణెఱుశఔునా ళయఔుిఱు ఆ
రిధఱు థనటడనతుకి తభ అతృసయ ఙెైతధనయతుా మేఱకకఱపడనతుకి యోఖ ఔయమ
థనఴరస రమాశ ఙేశి నాలసరి ఴరదధ యసతిి ాఔభు అతు ఙెపఫడింథి.
ఎళరైణే ఴరీయమే రథననభనఔుంటరరయ, ఎళరి ఫుధ్ిధ అయణే ఴరీయం ళయకే
రితతభయ ళుంటుంథర , లసయు ఇంథిమ
ర
తఽనహి ధే కసంక్షియి సయు, ఆ కసంక్షన
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అనశరింఙే ఔయమ ఙేయి సయు. అఱా ఇంథిమ
ర
శకాఱ తొద ఴరదధ మునా ళయకిిథి
రసజవహఔ ఴరదధ.
ఎళరి భానవహఔ ఙెైతనయంఱో అదిఔ భరఖం తుథనరణభయ తృో యంథర లసయు ఏ
కసయయం ఎందఔు ఙేశి ధనారయ ణెఱుశకోఱేయు. అటుళంటట ళయకిిథి ణనభవహఔ ఴరదధ
అతు నహయౌఙనయు.
సణయతానఽయౄప సయవసయ శ్ీథధ య బవత భాయత
శ్ీథధ యభయో మమ్ ుయువో యో మచరేదధః సః ఏవ సః (3)
ఄయథ ం: ఒ భరయణన! అందరి ఴరథధ న లసరి అంతుఃఔయణనతుాఅనశరించి ళుంటుంథి.
ఈ ుయువేడె ఴరథధ న భముడె. ఎళడె ఎటుళంటట ఴరదధఖఱలసడర అతన
అటుళంటట లసడే.
లయఖాయనభు: రతీ ళయకిికీ లేయు లేయు ఔయమఱు ఙెమాయఱనా నేరయణ అతతు
భవహి వకం థనఴరసధే ఔఱుఖుతేంథి. తన యరసట ఙెైతనయంణో ఆ భవహి వకం
ఴరీరసతుా ఆదనయం ఙేశఔుతు ళుంథి. భవహి వకు (మైండ్, భనశష) యరసట
ఙెైతధనయతుా ఔనగొనాలసరైధన, ఔనగయతు లసరైధన, థనతు నేరయణ ళఱేల ఔయమఱు
ఙేయి సయు. తభ ఙెైతనయ యకసశం ఏ యసథయఱో ళుంథర , ఆ యసథయతు అనశరింఙే
ళయఔుిఱఔు ఔయమ టల ఴరదధ ఔఱుఖుతేంథి. ళయకిి ఙెైతనయం ఏ యసథయఱో
ళుంటుంథర లసతు ఔయమ ఱక్షయం భరిము యసథయ ఔడన అఱాగే ళుంటరయ.
మజంణూ వెతత ాక థూలన్ మక్షయక్షవంవ రజవెః
నయరణయన్ బూత గణయంళైధేయ మజంణూ ణయభవె జధయః (4)
ఄయథ ం: యసతిి ాఔుఱు థేళతఱన యజియసియు, రసజవహఔుఱు మక్ష రసక్షశఱన
యజియసియు. ణనభవహఔుఱు బూత నేరత ఖణనఱన యజియసియు.
లయఖాయనభు: యసతిి ాఔ ళయఔుిఱు తభ శభశి ఙెైతధనయతుా మేఱకకయౌప శయఴ
షఽదమ లసవహ అయన లసశథేళుతు మతనయథం ణెఱుశకోలసఱతు
నేరరితేఱళుణనయు. రసజవహఔుఱు కేళఱం ఴరీరసతుా యక్షించకోళడనతుకి భాతరమే
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రమతిాయసియు. లసయు తభ ఇంథిమ
ర
తఽనహి కోశం, భరిము తభ
అతేభానం తుఱఫెటర ుకోళటరతుకే భుకయ రమతాం ఙేయి సయు. ణనభవహఔ
ఙెైతనయం ళునా ళయఔుిఱు తభ రితత ఫుథిధణో కేళఱం తిండి , భరిము
కసభ శంభోఖం కోశమే జీయశ఼
ి , నేరత యజ ఙేశి ఼, అళంటే బమంణో
ళుంటరయు.
ఄళసత రవిశితం ఘోయం తయధేత యే తపో జధయః
దంభాహంకయసంముకతః కభరగఫలాన్తవణయః ( 5)
ఄయథ ం: దంబభు భరిము అషంకసయభుణో, కోరిఔఱ, ఆశకిిణో,
ఫఱాతుఴతేఱెైనలసయు ళసశి య
ర యుదధ ంగస ఘోయ తశష ఙేయి సయు.
లయఖాయనభు: తృసరచీన ముగసఱ ఋవేఱు కసఱ ఙెైతనయఱెై తభ
అనబలసఱన, నేరయణన ళసశి ర యౄంఱో తృ ందరిఙనయు. ఆ ళసయసిుఱఱో
శణనయతుా ఏ యదిణో ఔనగొధనఱో ళరిుంఙనయు. ఏ ళయఔుిఱెైణే ఈ ళసయసిుఱతూా
కేళఱం ఊయౘ గసధనఱతు కొటటరతృసరేశి ఼, కేళఱం కసభ భోఖంఱోధే ఆశకిి ఔయౌగి,
దంబంణో, దయపంణో, కేళఱం ఴరీయం భరిము ఇంథిమ
ర ాఱ తఽనహి కై నఱు
ఙేయి సరయ, అటటర లసయు కోరదనగిాఱో భండితృో త ళుంటరయు.
కయషమంతః శ్రీయసథ ం బూతగీభభఙూతసః
భాం ఙుైలనత ః శ్రీయసథ ం ణయన్ విథయధయసఽయన్తశ్ైమాన్ (6)
ఄయథ ం: అయలేఔుఱు ఴరీయంఱో ళునా బూత శభుథనమాతూా (బూత, తూయు,
అగిా, లసముళు, భరిము ఆకసఴం), ఴరీయంఱో వహథతేడధైన నన఼ా ఔఽయం
జేయి సయు. అటటరలసయు తుఴిమంగస అశయుఱతు ణెఱుశకో.
లయఖాయనభు: అటుళంటట ళయఔుిఱు తభ యరసట ఙెైతధనయతుా తుథనరణ వహథతిఱోధే
ఉంచణనయు. తభ భవహి వకు ఙెైతధనయతుా ఇంథిమ
ర
భోగసఱ ళయకే రితతం
ఙేయి సయు. అటుళంటట అశయ శఴభరళం ళునా ళయఔుిఱు జీయణనంతం తభఱో
అంతరీలనంగస ళునా లసశథేళుతు అళభానం ఙేశి ఼ధే ళుంటరయు.
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అవేయసత ాన సయవసయ తరవిదర బవత నరమః
మజా సతసత తయ థయనం ణూవం భేదభుభం శ్ిణు (7)
ఄయథ ం: అందరి ఆయౘయం ఔడన భూడె యదనఱుగస ళుంటుంథి , అఱాగే లసరి
మజఞా, తతృో థనధనఱు ఔడన. లసటట భేథనఱ ఖురించి ఙెఫుణనన యన.
లయఖాయనభు: యసతిి ాఔ, రసజవహఔ, భరిము ణనభవహఔ శఴభరళం ళునా
ళయఔుిఱు ఴరీయ తృో వణనయధం భూడె యదనఱుగస ఆయౘరసతుా తీశఔుంటరయు.
భరిము లసరి ఈ భనుః వహథతిననశరింఙే లసరి శభశి ఔయమఱ భూడె
యదనఱుగస ళుంటరయ.
అముః సతత ాఫలారయగయన఼రతవివయధ ధయః
యవెయః వనగధః వథర హిథయయః అవేరః వెతత ాకనరమాః (8)
ఄయథ ం: ఆముళు, ఫుధ్ిధఫఱం, ఆరయఖయం, శకం, రశనాతఱతు నంఙే
యశముఔి , వహాఖధభయన, వహథయభయన, షఽదమాతుకి నరతిఔయౌగించే ఆయౘయం
యసతిి ాఔ ళయఔుిఱు ఇవర డణనయు.
లయఖాయనభు: యే భోజన థనరసథఱెైణే దగయఘ కసఱం తయులసత ఔడన
తృసడళఔుండన ఉంటరయో, అటుళంటట థనరసథఱు దగయఘ కసఱం తయులసత ఔడన
తృసడళతు తభ ఖుణం ళఱల ఴరీరసతుా ఔడన వహథయంగస ఉంచణనయ. అటుళంటట
ఆయౘయంఱో యయసఱు, వహాఖధ (లనా, ధయయ) ళంటట థనరసథఱు శభఽథిధగస
ళుంటరయ. అటుళంటట ఆయౘరసతుా చ఼శ఼
ి ధే భనశషఱో భంచి భరళం
ఉతపనాభళుతేంథి. అటుళంటట ఆషయం , తభ ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం
ఙెమయడనతుకి నేరరేనహశి ంథి ఔనఔ అథి శతి ాఖుణ ళయఔుిఱకి నహరమభయనథి.
కటావభైలవణయతేయష్టణతక్షయౄక్షవిథయశినః
అవేయ రజస వయయవ్ దఽఃఖ ళోక భమరథయః (9)
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ఄయథ ం: ఙేద, ుఱుు, ఉుప, అతి లేడి, కసయం, యశంఱేతు, థనషం ఔయౌగించ,
దకాతుా, ళోకసతుా అధనరయగసయతుా ఔయౌగించ ఆయౘయ థనరసథఱు రసజవహఔ
ళయఔుిఱఔు నహరమభయనయ.
లయఖాయనభు: యజో ఖుణ ళయఔుిఱఔు ఫరగస భయసఱా థినశఱు ఖఱ,
కసయంఖఱ, భరరీ థనరసథఱు నచిణనయ. అటుళంటట థనరసథఱు ఴరీయంఱో
కసభాగిాతు నంచణనయ. ఈ ఆయౘయం తింటే ఔయౌగే రిణనభం ఏతటంటే
ధోటటకి యుచిగసధే ఉంటరయగసతూ, ఴరీయంఱో రయఖంణో ఫరటృ, దుఃకాతుా,
ళోకసతూా ఔయౌగియి సయ.
మాతమాభం గతయసం యత యుయఴతం చ మత్
ఈచిోష్ట్భన ఙయమేధయం భోజనం ణయభస నరమమ్ (10)
ఄయథ ం: ఙనఱ వేటట కిత
ర మే ళండిన ళంట, యశ శీనభయనయ,
తృసడయతృో యనయ, ఙెడెలసశన ళఙేియ, ఎంగియౌ భరిము అయతర థనరసథఱు
ణనభవహఔ ళయఔుిఱఔు నచిణనయ.
లయఖాయనభు: ఏ ఆయౘయభయణే ళండిన తయులసత భూడె ఖంటఱ తయులసత
తృసడళటం తోదఱళుతేంథర అంటే య భాంఴం ళంటటయ , అయ తినా
తయులసత ఴరీయంనండి దయగ ంధం ఉతపనాభళుతేంథి. అయ జంతేళుఱ
భఽత ఴరీయంనండి లయౌకి తీమడంళఱల అయ లసశన ళశ఼
ి , అయతరభయ
ళుంటరయ. లసటటఱో జీళధనతుా నంఙే యయసఱు ళుండళు. లసటటణో తృసటు
భదియ తృసనం, అథి యళవవంగస ఔుయళన ఙెడె థనరసథఱ నండి తమాయు
ఙేమఫడెతేంథి. ఇటుళంటట శభశి ఆయౘరసఱు ణనభవహఔ ళయఔుిఱు
ఇవర డణనయు.
ఄపలాకంక్షుభియయజోా విది దివో్ మ ఆజయణూ
మష్ట్వయ మేత భనః సభాదయమా వెతత ాకః (11)
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ఄయథ ం: ఈ మజా ం ళసశి ర శభమతభయనథి , థగతుతు ఙేమడం ధన ఔయి ళయం అతు
భనశషన శభాదనన యచఔుతు, రతిపఱానేక్ష ఱేఔుండన ఙేవే మజా ం
యసతిి ాఔభయనథి.
లయఖాయనభు: తన రితత వహథతితు ణెఱుశఔుతు ఏ ళయఔి యణే తన వఴమ
యరసట ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙెమాయఱతు నేరయణ తృ ంథి , తృసరచీన ఋవేఱ
థనఴరస ళసయసిుఱఱో తృ ందయచిన శంకేణనఱతు అయథం ఙేశఔుంటరడర అటుళంటట
లసడె యోఖ యదయన తృ ంథనఱతు తృసటుడణనడె. అఱాగే అతన ఈ
ురసతన యోఖ యథర యథేఴం ఔడన తృ ందణనడె. అటుళంటట ళయకిి యోఖ
ఔయమ ఙేశి ఼ థనతు పయౌతంగస తుయౖసకభుడెై తృో ణనడె. ఈ శభశి ఔయమన఼
యసతిి ాఔ ఔయమ అతు నహయౌఙనయు.
ఄభిసందయమ తే పలం దంభాయథ భనఙుైవ మత్
ఆజయణూ బయతళవష్ట
ీ ఠ తం మజా ం విథిధ రజసమ్ (12)
ఄయథ ం: ఒ బయత ళవయౖ
ర ా స! యే మజా భయణే పయౌణనతుా ఆయంచి భరిము
ఆడంఫయం కొయఔు ఙేమఫడెణోంథర అథి రసజవహఔభతు నళుఴ ణెఱుశకో.
లయఖాయనభు: యే ఔయమ అయణే ఙెైతధనయతుా ఴరీయంఱో ఫందించిలేశి ంథర ,
ఖరసఴతుా, ఆడంఫరసతుా నంచత ఇంథిమ
ర ాఱ తఽనహి కోశం ఙేమఫడెతేంథర
అటుళంటట ఔయమ రసజవహఔ ఔయమ అతు నహఱుళఫడింథి.
విథిశీనభసివ్ననం భంతరశీనభదక్షుణమ్
శ్ీథధ యవియశితం మజా ం ణయభసం రిచక్షణూ (13)
ఄయథ ం: ళసశి ర శీనభయ, ఆయౘయంకి ఏరసపటు ఱేతు, భంతర శీనభయ, ఙేమ
శభయథత ఱేతు, ఴరదధ ఱేఔుండన ఙేవే మజా ం ణనభవహఔమైనథి.
లయఖాయనభు: ళసశి ర యం గసఔుండన, భనశఔు ఎఱా ణోవేి అఱా ఙేవే ఔయమ,
థనతుతు ఙెమయడనతుకి ఏ యసభయథాం అషు య ఱేద. అథి ఙెమయడనతుకి భుంద
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ఎటటర ఆఱోచధన ఙేమయషు య ఱేద. అటుళంటట కసయయం ఴరథధ న యశీనభయనథి.
అందళఱల అథి ణనభవహఔం అనఫడెతేంథి.
థూవథివజగుయుపరజా యజనం ళౌచభాయు వమ్
ఫరహమచయయభశింవె చ ళరీయం త ఈచయణూ (14)
ఄయథ ం: థేళతఱన, ఫరరషమణుఱన, ఖుయుళున, జఞానఱన యజించటం,
యబరత, శయలత, ఫరషమచయయం అశంశ యటటతు ఴరీరసతుకి శంఫందించిన
తశషఱుగస నేరొకధనాయు.
లయఖాయనభు: ఆ యరసట కసఱ తణనిాతుా ణెఱుశకోళడం కోశం ఫరషమ
జఞానఱ నండి ఉథేఴం తృ ంథి యోఖ ఔయమ ఙేశి నా ళయకిి , ఇతయ యోఖ
యసధఔుఱన, తభ ఖుయుళున, అనయ ఫరషమ జఞాన భయౘుయువేఱన
షఽదమ యయఴఔంగస గౌయయయసిడె.
ఴరీయ యతరత అంటే ఏతటో తుజంగస ణెఱుశఔుతు, యోగసభరయశం థనఴరస
థనతు భుకయ దనతేళుతు క్షరించఔుండన ఆనహ, యరసట ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం
ఙెమయడనతుకి ఫరషమ చయయం అళఱంతశ఼
ి , ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙెమయడం
ళఱల తన ఴరీయం తొద గసతూ, అనయఱ తొద గసతూ కోరిఔ ఱేఔ, శంయస భరళం
నయంచితృో యన భయౘళయఔుిఱు ఴరీయ భాధయభం థనఴరస ఆ యరసట
శఴయౄతృసతుా ణెఱుశకోళడం కోశం ళసరీరిఔ తశష ఙేయి సయు.
ఄనఽథూవగకయం లకయం సతయం నరమశితం చ మత్
వెవదయయమాబయసనం ఙుైవ లఙమమం త ఈచయణూ (15)
ఄయథ ం: ఉథేఔ
ర ం ఔఱుఖజేమతుథిము, మతనయథభయనథిము,
నహరమభయనథిము, శతభు ఙేమునథిము అయన శంభరవణభు,
లేదళసశి ర ఠనం తుశషంథేషంగస లసఔుకఔు శంఫందించిన తశషగస
నహఱుళఫడింథి.
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లయఖాయనభు: ఏ భయౘుయువేఱెైణే తభ యరసట ఙెైతధనయతుా ఙెైతనయ
యఙనఱతు తభ ఴరీరసతుా యతుయోగించఔుంటృ ఆ యరసట శణనయతుా ఔరభ
ఫదధ ంగస యసక్షాతకరిం జేశఔుంటరరయ లసయు శతయమే ఱుఔుణనయు. శఴమంగస
తభన ణనమే అధయమనం ఙేశఔుంటరయు. అంణేకసఔ ఇతయుఱఔు ఉణనషషం
ఔయౌగింఙే, శతఔయభయన యవమాఱే భాటఱాడణనయు.
భనః రవెదః వెౌభయతవం భ్నభాతమవిన్తగీహః
భావ సంవుథిధరిణూయతత్ తపో భానసభుచయణూ (16)
ఄయథ ం: భానవహఔ రశనాత, య భయ శఴభరళం, భ్నం, ఆతమ తుఖరషం, భరళ
శంయథిధ, ఇయ భానవహఔ తశషఱుగస ఙెపఫడెతేధనాయ.
లయఖాయనభు: భనశష థనఴరస భవహి వకు యరసట యౄతృసతుా గసంచిన లసయు
రశనాఱళుణనయు. ఆ యరసట భరళంఱో వహథయడిన లసయు య భయంగస ళసంతంగస
ళుంటరయు. లసరి యరసట ఙెైతనయం జఞఖఽతం అయనంద ళఱల లసయు యసభానయ
ళయఔుిఱఔు భ్నంగస ఔతునహయి సయు. తభ రిధఱు ణెఱుశఔునా లసయు ఆ
రిధఱన థనటట, తభ తుథనరణ ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేవహనందన లసయు
యతేరఱళుణనయు
శ్ీదధమా యమా తత ం తసత త్ తరవిధం నరచః
ఄపలాకంక్షుభియుయకత ః వెతత ాకం రిచక్షణూ ( 17)
ఄయథ ం: పఱానేక్షఱేతు యోఖ ముఔి ుయువేఱఙేత అతి ఴరదధణో
ఙేమఫడెతేనా ఈ భూడె యదనఱ తశషఱతూ యసతిి ాఔ తశషఱతు
నహఱుశిధనాయు.
లయఖాయనభు: యోఖ ఔయమ ఙేశి ఼ తుయౖసకభుఱెై శభాది వహథతి తృ ంథిన వహథతరజా
భయౘుయువేఱు తభ యోగసభరయశ ఔరభంఱో ఙేవహన భూడె దఴఱ యసధధన
యసతిి ాఔం అతు ఙెపఫడింథి.
సణయుయభానయజాయథం తపో దంభేన ఙుైవ మత్
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కూమ
ీ ణూ తథిహ పో ర కత మ్ యజసం చలభధఽరవమ్ (18)
ఄయథ ం: సణయుయం, సధయమనం, గౌయవం ప ంథయలన్త అడంఫయంణర ఙూవయ న్తలకడలేన్త
ఄవథయభయన తసఽసన్త ఇ లోకంలో రజవక తసఽస ఄన్త నయౌఙయయు.
లయఖాయనభు: ఴరీయ రిధఱఱోధే తభ ఫుధ్ిధ రితతభయన తృో యన
ళయఔుిఱు ణనభు అతృసతేరఱభయధన తభఔు అదిఔ గౌయళం ఇంకస అతయదిఔ
ఇంథిమ
ర
శకాఱు ఱతేంఙనఱనా కోరిఔఱఔు ఱకంగితృో య, కోరథనగిాఱో
భండితృో త తభ రితతభయన ళసరీరిఔ ఙెైతనయంణో ఙేవే క్షణిఔభయన
పయౌణనఱు ఇఙేి ఔయమన రసజవహఔ ఔయమ అంటరయు.
భూఢగీశేణయతమధో మతడమా కూమ
ీ ణూ తః
యవెో యణయసదధయయధ ం ల తణయతభసభుథయహితమ్ (19)
ఄయథ ం: భూయుు టురదఱణో తభఔు ఫరధ ఔయౌగించనటటరమూ, ఱేథన
ఇతయుఱఔు నవర ం ఔయౌగించటకై ఙేము తశషన ణనభవహఔ తశష
అందయు.
లయఖాయనభు: తుథనరణ భానవహఔ ఙెైతనయంఖఱ ళయఔుిఱు తభ భూయుు
అగిాఱో కసయౌతృో త తభఔ ఇతయుఱఔ యౘతు ఔయౌగింఙే ఔయమ ఙేయి సయు.
అటుళంటట ఔయమఱన ణనభవహఔ ఔయమ అంటరయు.
థయతవయభుత మథయదనం థగమణూఽనఽకరిణే
థూళవ కలే చ పణూరచ తథయదనం వెతత ాకం సమితమ్ (20)
ఄయథ ం: థననం ఙేమటమే ఔయి ళయభధే భరళనణో తగిన థేఴ కసఱాఱఱో తగిన
లసరికి రతేయకసయం ఆయంచఔుండన ఙేవే థననం యసతిి ాఔభతు నహఱుళఫడింథి.
లయఖాయనభు: ఴరీయ ఫందనఱు అళఱంఘంచి తభ భవహి వకు శంయయు
యరసటణనఴతుా ఙెైతనయళంతం ఙేవహ, ఆ ఙెైతధనయతుా ఆ అళయఔి కసఱ తతి ాంఱో
కేంథగఔ
ర ఽతం ఙేవహన లసయు కసఱ ఙెైతనయఱళుణనయు. అటుళంటట భయౘ యోఖుఱ
థనఴరస తృసణోరచితేఱయన జిజఞాశళుఱఔు ఴరీయ ఫందనఱు థనటటంచి, లసరి
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భవహి వకు యరసటణనఴతుా జఞఖఽతం ఙేవహ ఆ కసఱ తణనిాతుా ఔనగొతుంఙేవే
ఈ యోఖఔయమన ఉథేఴం ఙెమయటం యసతిి ాఔ థననం అతు ఙెపఫడింథి.
మతే
త రతేయకరయథ ం పల భుథిదశ్య ల ునః
థగమణూ చ రికై ష్ట
ూ ్ ం తథయదనం రజసం సమితమ్ (21)
ఄయథ ం: అయణే రతేయకసయం కోశం గసతు, రతిపఱానేక్షణో గసతూ, ఫరధడెత
ఔవర ంణో ఇఙేి థననం రసజవహఔ థననం అతు ఙెపఫడింథి.
లయఖాయనభు: థననం ుచిఔునాలసయు తభఔు జీయణనంతం ఋణడి
ళుండనఱతు, తభన జీయణనంతం తృ ఖుడెత ళుండనఱతు, అళభానం
ఙేశి ఼, ఔవర నడెత ఇఙేి థననం రసజవహఔ థననం. అటుళంటట భనశి తి ాంణో
ఙేవే ఏ కసయయభయధన రసజవహఔమే.
ఄథూశ్కలే మథయదనమ్ ఄపణూరబయశ్ై థగమణూ
ఄసతుిత భవజాాతం తణయతభసభుథయహితం (22)
ఄయథ ం: భరిము థేఴకసఱోచిణనఱు ఱేఔుండన, శణనకయం ఱేఔుండన తుయల క్షయంణో
అయోఖుయఱఔ, అతృసతేరఱఔ ఇఙేి థననం ణనభవహఔ థననం.
లయఖాయనభు: థననం ుచిఔుధే లసయు తృసతేరఱా, అతృసతేరఱా అతు
ణెఱుశకోఱేతు లసయౄ, తభ భూయుతఴంళఱల తభణో ఫరటృ ఇతయుఱకి ఔడన
యౘతు ణెచిి నటేర ళయఔుిఱ ఏ తు తఱనటటరధన థనతుళఱల ఎళరయ ఔరికి యౘతు
ఔఱుఖుతధే ళుంటుంథి. అటుళంటట ళయఔుిఱ కొథిాతృసటట ఱాబం కోశం ఏ తు
ఙెమయడనతుకైధన లనకసడయు. అటుళంటట ళయకిి యొఔక శభశి కసరసయఱ
ణనభవహఔం అనఫడనాయ.
ఒం తతసథిత న్తరేదళో ఫరహమణవత రవిధః సమితః
ఫారహమణయవయత న లేథయశ్ై మజాాశ్ై విశిణయః ుర (23)
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ఄయథ ం: ఒం తత్ శత్ అననయ భూడె యధభుఱెైన ఫరషమ తురేాఴభుఱతు
ఙెపఫడింథి. ఆథిమంద యటట థనఴరసధే ఫరరషమణుఱు, లేదభుఱు,
మజా భుఱు తురిమం ఫడనాయ.
లయఖాయనభు: ఒంకసయమే అంతటర లసయనహంచి ళునా ఆ అళయఔి ఫరషమ. ఈ
ురసతన యోఖ యదయ యొఔక భూడె దఴఱతూ ఔరభ ఫదధ ంగస, శపఱణన
యయఴఔంగస అబయవహవేి, యోఖుఱు ఔనగొధేథి థనతుధే.
కసఱ తణనిాతుా ణెఱుశఔుతు థనతుణో ఏఔభయన భయౘయోఖుఱు,
జిజఞాశఱఔు ఆ యభ శతయం యొఔక శంకేణనఱుగస ళుండనఱతు ఈ ఒం తత్
శత్ అనా ఴఫరాఱన ళసయసిుఱఱో శయక్షితంగస తృ ందరిఙనయు.
తవెమథర భుతేయథయహితయ మజా థయనతఃకూమ
ీ ాః
రవయత ంణూ విదయధోకత ః సతతం ఫరహమ లథిధయమ్ (24)
ఄయథ ం: అందళఱల ధే ఫరషమలసదఱ యొఔక ళసయోి ు ఔి మజా , థనన తతృో
కిమ
ర ఱతూా ఒం అతు యౌకే తృసరయంతేం ఫడణనయ.
లయఖాయనభు: కసఱ ఙెైతనయఱెైన ఫరషమజుా ఱు ఴరీయ ఫందనఱు థనటట ఆ అళయఔి
శణనయతుా ఔనగొనడనతుకి భనఔు ఙెనహపన యోఖ యధఱతూా ఒం లసచఔ
ఴఫా ంగస ఖఱ ఆ అళయఔి కసఱ తతి ాం నండే ళయఔి భమాయయ.
తథితయనభిసందయమ పలంమజా తఃకూమ
ీ ాః
థయనకూమ
ీ ాశ్ై వివిదయః కూమ
ీ ధేత మోక్ష కంక్షుభిః (25)
ఄయథ ం: మ్రక్ష కసంక్ష ఖఱలసయు ఎటుళంటట పఱానేక్షా ఱేఔుండన అధేఔ
యధభుఱయన మజఞాఱు తశషఱు భరిము థనధనఱు ఙేయి సయు.
లయఖాయనభు: ఒం ఴఫా ం ఆ కసఱ ఙెైతధనయతుకి శంకేతం. కసఱ ఙెైతనయంణో తుండి
ళుండి, శయఴభూ లసయి భయ ళునా ఆ యనయణన ఙెైతధనయతుకి శంకేతం తత్
ఴఫా ం. అందఱో వహథయడనఱధే శభాది తొద ఆశకిి ళునా ళయఔుిఱు యోఖ
యథనయ ఔరభంఱోతు దఴఱన అబయవహయి సయు.
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సథయభలే వెధఽభాలే చ సథిణూయతత్ే ముజయణూ
రశ్వయత కయమణి తతయ సచోఫద ః పయథ ముజయణూ (26)
ఄయథ ం: ఈ శత్ అనా ఴఫా ం శథనభళభునంద భరిము యసదభరళభునంద
రయోగిం ఫడెణోంథి. అఱాగే యబ ఔయమఱతుాటటఱోన఼ శత్ ఴఫా ం
లసడఫడెణోంథి.
లయఖాయనభు: యోఖ ఔరభంఱోతు దఴఱతూా శపఱణన యయఴఔంగస యరిిఙేవహన
భయౘ యోఖుఱు ఆ యనయణన ఙెైతనయంఱో వహథయడి థనతు చతేయుభజ
శఴయౄతృసతుా రతయక్షంగస దరివంచి, ఆ యనయతఱో తుండి ళునా కసఱ
శణనయతుా ఖరశంచి థనతుకి శత్ అనా ఴఫా శంకేతం ఇఙనియు. ఎందఔంటే ఈ
జఖతే
ి ఱో ళునా కే ఔ శతయం అథే ఔనఔ ఆ భయౘ ుయువేఱు శత్
అనా శంకేణనతుా రయోగింఙనయు.
మజేా తవ థయధే చ వథతః సయథిత ఙయదయణూ
కయమ ఙుైవ తదరీథమం సథిణూయలభిదగమణూ (27)
ఄయథ ం: అంణేకసఔ మజా ం, థననం, తశష భరిము థనధనఱఱో ళునాథి శత్
అధే ఙెపఫడెణోంథి. ఈ యధంగస థనతుకోశం ఙేవే ఔయమ ఔడన "శత్" అధే
ఙెప ఫడెణోంథి.
లయఖాయనభు: ఆ అళయఔి యభ ఫరషమ అయన కసఱం థనఴరస
ఉతపనాభయంథి ఈ శఽఴహర. అటటర కసఱ తణనిాతుా ణెఱుశకోళడం కోశం
యోఖ ఔరభంఱో ళునా భూడె దఴఱ, ఆ దఴఱ అభరయశం, భరిము
శతృసతేరఱెైన లసరికి ఆ యోఖ యథర యథేఴం, ఈ భూడ఼ ఆ అళయఔి కసఱం
యొఔక ళయకీిఔయణం అయనందళఱల ''శత్'' అతు నహఱుళఫడెతేధనాయ.
ఄశ్ీదధమా హ తం దతత ం తసత త ం కితం చ మత్
ఄసథితేయచయణూ పయథ న చ తణూ్ేతయ ధో ఆహ (28)

311

ఄయథ ం: తృసరసథ! ఆఴరదధణో ఙేవహన షో భం, ఇచిిన థననం, ఙేవహన తం
తోదఱయనయ ''అశత్'' అతు నహఱుళ ఫడెతేధనాయ. థనతు ళఱన
జీయంచినుపడెగసతూ, భయణించిన తయులసతగసతూ ఏతొ రయోజనం
ళుండద.
లయఖాయనభు : తభ భవహి వకం యొఔక తుథనరణ ఙెైతధనయతుా కేళఱం ఔ ఊష
అనఔుంటృ, థనతు తొద ఏతృసటట ఴరథధ న ఱేఔుండన కేళఱం తభ ఴరీయ
ఫందనఱన ఖటటర రిఙే ఇంథిమ
ర
తఽనహి కోశం కోరిఔఱణో కోరదనగిాఱో జఴయౌశ఼
ి
రితత ఙెైతనయం ఖఱ ళయఔుిఱు ఙేవే రతీ ఔయమన "అశత్" అతు అధనాయు.
అశతే
ి ఱో వహథయడిన ళయకిికి భఽతేయళంటే ఏతటో ణెయౌమఔతృో ళడం ళఱల
భఽతేయబమంణోధే జీయణనతుా ళయయథం ఙేశఔుంటరడె. ఆ బమం ళఱల అతన
భయణించిన తయులసత భఽతేయళున థనటటధన ఇంకస ఎఔుకళ బమాధేా
తృ ందణనడె.
ఒం తతసథిత వౄీభదభగవథగీ ణయసాన్తష్టతేస
ఫరహమవిథయయమాం యోగళవయత ర వౄీ కివణయుున సంలథూ
శ్ీథధ యతరమవిభాగ యోగయధయభ సత దళోఽదయయమః
ఫరహమవిథయయ భరిము యోగ ళసత రభు ఄయన వౄీ భదభగవథగీ ణయ ఈన్తష్టతే
త
ఄందయౌ వౄీకివణయుున సంలదభులో శ్ీథధ యతరమవిభాగ యోగభు ఄనన
థిశేడవ ఄదయయమభు సభాత భు.
ఒం తత్ సత్
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ఒం నమో బగవణూ లసఽథూలమ
ఄథ ఄష్ట్దళోఽదయయమః - మోక్ష సంధయయస యోగః
దఽధన్తభుదవ ఄదయయమభు- మోక్ష సంధయయస యోగభు
ఄయుున ఈలచ
సంధయయససయ భవే ఫాహో తతత ాభుఙయోభు లేథితేమ్
ణయయగసయ చ హిఴ఼కేశ్ ిథక్ కేవృన్తష్టదన (1)
ఄయథ ం: అయుునడె యౌకన, " ఒ భయౘఫరషో , భఽతేయ శంధనయశభు ఖూరీి
భరిము ణనయఖ తతి ాం ఖురించీ, ఒ ఋఴకేళస, లేయు లేయుగస ణెఱుశకోలసఱతు
అనఔుంటుధనాన, ఒ కేయతువదధన"
లయఖాయనభు: "ఒ భయౘఫరషో భఽతేయళు యొఔక తతి ాభున఼, థేతుధైణే
ణనయఖభతు అంటరరయ థనతుతూ, లేయు లేయుగస ణెఱుశకోగయయుతేధనాన.
దమతఱచి ధనఔు ఙెుప"
వౄీ బగలనఽలచ
కభాయధయం కరమణయం ధయయసం సంధయయసం కవయో విదఽః
సయవకయమ పల ణయయగం రహ వెతయగం విచక్షణయః (2)
ఄయథ ం: యౕర బఖలసనడె యౌకన, " ండితేఱు కసభయ ఔయమఱన ణనయఖం
ఙేమటం శధనాాశభతు అతు ణెఱుశఔుధనాయు. అయణే శయఴ ఔయమఱ
పయౌణనతూా ణనయఖం ఙెమయటమే ణనయఖభతు జఞానఱు ఙెఫుతేధనాయు"
లయఖాయనభు: ఏ భయౘళయఔుిఱెైణే తభ శభశి ళసరీరిఔ రిధఱ థనటట,
తభ భవహి వకు శభశి తుథనరణ ఙెైతధనయతూా ఙెైతనయళంతం ఙేవహ , ఴరీయం
భరిము ఇంథిమ
ర ాఱఔు భవహి వకంణో ళునా శంఫందనతుా ణెఱుశఔుంటరరయ
అటుళంటట లసరికి శభశి కోరిఔఱ భవహి వకం నండే ఉతపనాభళుణనమతు
ణెఱుశింథి. అథి ణెయౌమగసధే లసరి కోరిఔఱతూా ఆ భవహి వకంఱోధే
యయ్నభయతృో ణనయ. అటుళంటట యోఖుఱు భఽతేయళు మతనరసథతుా
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ణెఱుశఔుతు, ఆ భఽతేయళుఔు అళతఱ ళునా అందరి శఽఴహరఔయి అయన ఆ
అళయఔి అక్షయ ఫరషమ అయన కసఱాతుా తతి ాశశతంగస ణెఱుశఔుంటరయు.
అటుళంటట లసడి తు శంధనయశంఱో వహథతేడెై ఉధనాడతు ఙెఫుణనయు.
ఎళరైణే యోఖ ఔయమ ఙేశి ఼, థనతు పయౌతంగస ఴరీయ రితతేఱన ణనయఖం ఙేవహ
తుయౖసకభుఱళఖయౌగసరయ అటుళంటట లసరితు తభ ఔయమఱయొఔక శభశి
పయౌణనఱతూ ణనయఖం ఙేవహనలసరిగస ఙెఫుణనయు.
ణయయజయం థర ష్టవిథిణూయకే కయమపరహ యమనీఴణః
మజా థయన తః కయమ న ణయయజయభుత ఙయరే (3)
ఄయథ ం: కొందయు యలేఔళంతేఱు ఔయమఱతూా థర వ ముఔి భుఱతూ, అందళఱల
అయ తయజించ దఖగ ళతూ ఙెఫుణనయు, అయణే కొందయు మజా ం, థననం, తశష
ళంటట ఔయమఱతు తయజించ ఔడదతు ఙెఫుణనయు.
లయఖాయనభు: యోగసభరయశం ఙెమయతు లసరికి ఔయమ ఎఔకడనండి
తృసరయంబభళుతేంథర అనా మతనయథం ణెయౌమద. అటుళంటట ళయఔుిఱు, కసఱ
ఙెైతనయ భయౘుయువేఱ ణేజశష ళఱల ఙెథిరి, లసరి యొఔక తుఴహహరమ వహథతితు
చ఼వహ, అతుా ఔయమఱ థర యౖసఱే అనఔుతు, లసటటతు ణనయఖం ఙెమాయఱతు
ఙెఫుణనయు. అయణే మతనరసథతుా అయథం ఙేశఔునా కసఱ ఙెైతనయ
భయౘుయువేఱు ఇంథిమ
ర ాఱ భవహి వకం భధయ ఖఱ శంఫందనతుా
అయథంఙేశఔుంటరయు. అటుళంటట లసయు యోగసభరయశం ళఱల జయుఖుతేనా
ఆతమ తుమంతరణన మజా ం యొఔక మతనరసథతుా ఖరశయసియు. అయధన లసయు
కొతి జిజఞాశళుఱఔు నేరయణ ఇలసఴఱతు తభ యోఖఔయమన ఙేశి ఼ధే ళుంటరయు,
అంణేకసఔ తృసతేరఱెైన లసరికి యోఖయదయతు ఉథేఴ యౄంఱో థననం ఇఙేి
తశషతు భానయు.
న్తశ్ైమం శ్ిణు మే తతర ణయయగే బయతసతత భ
ణయయగయ శి ుయుష్టలయఘి తరవిధః సంరకీరత త
ి ః (4)
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ఄయథ ం: బయతశతి భా! ఈ ణనయఖం యవమంఱో నళుఴ ధన తుయుమాతుా యన.
ుయువ ళవయౖ
ర ా స ణనయఖం భూడె యదనఱుగస ళుంటుంథి అతు ఙెఫుణనయు.
లయఖాయనభు: మతనయథంగస ణనయఖం అంటే ఏతటట ? శఴమంగస యౕర ఔఽవు
బఖలసనడే థగతుతు తుయుయంచి అయుునడి థనఴరస భరయతరసఱఱో రసఫో యే
జిజఞాశళుఱఔు ఙెఫుతేధనాడె. అథేతంటంటే ఎఱా అయణే ళయఔుిఱు
భూడె యకసఱుగస ఉంటరరయ, అఱాగే ణనయఖం ఔడన భూడె యదనఱుగస
ఉంటుందతు ఙెఫుతేధనాడె.
మజా థయనతఃకయమ న ణయయజయం కయయమేవ తత్
మజోాథయనం తళ్చైవ పవధయన్త భనీఴణయమ్ (5)
ఄయథ ం: మజా ం థననం, తశష ళంటట ఔయమఱు తయజిందగినయ కసళు. అయ
ఔయి లసయఱు. మజా థనన తశషఱే యలేఔళంతేఱతు యతరం ఙేయి సయ.
లయఖాయనభు: తభ ఴరీయంఱో యోగసగిాతు యగియౌంచి, థనతుఱో తభ శభశి
రితతేఱ ఆషుతి ఙేవహ, ఔఠిన యోగసభరయశం థనఴరస తభఱో తుథనరణంగస
ళునా ఆ యరసట ఙెైతధనయతుా ఙెైతనయళంతం ఙేవహ థనతుతు ఆ అళయఔి అక్షయ
ఫరషమ అయన కసఱతతి ాంఱో కేంథగఔ
ర ఽతం ఙేవహ, ఆ
కసఱాతుాణెఱుశఔునాలసయు వహథతరజా భయౘుయువేఱళుణనయు.
అటుళంటటలసయు అనయ యసధఔుఱఔ, యసధఔుఱలసఴఱధే అతేఱావ ఉనాలసరికీ
నేరయణ ఇళఴడం కోశం తభ యోఖఔయమతు భానయు. అంణేకసఔ లసయు ఆ భయౘ
యోఖయదయతు తృసతేరఱెైనలసరికి థననం ఙేయి సయు. ఆ యదయతు అబయవహంచినలసయు
అజఞాధనంధకసయం నండి ఫమటఔు ళచిి యతేరఱళుణనయు.
ఏణయనయన తే కరమణి సంగం తయకతా పలాన్త చ
కయత లయనీత మే పయథ న్తవృైతం భతభుతత భమ్ (6)
ఄయథ ం: తృసరసథ! ఈ ఔయమతు ఔడన పఱాశఔుిఱన యడచి ఆచరింఙనఱతు ధన
తుయిణనతేతృసరమభు.

315

లయఖాయనభు: యోఖఔయమ ఙేశి ఼ తుయౖసకభుఱెై భఽతేయళున ణెఱుశఔుతు, ఆ
కసఱ తణనిాతుా అయథం ఙేశఔునా భయౘ ుయువేఱే, ఈ యధభయన ఔయమపఱ
ణనయగసతుా ఙేమఖఱుఖుణనయు. అటుళంటట వహథతరజా భయౘ ుయువేఱే
ఔయమపఱాతుా ణనయఖం ఙేయి సయు.అటుళంటట శభతఴ వహథతి తృ ంథిన
భయౘుయువేఱే ఇతయుఱఔు ఆదయవతృసరమం అళుణనయు.
న్తమతసయ తే సంధయయసః కయమణో ధోదయణూ
మోవేతత సయ రిణయయగః తభసః రికీరత త
ి ః (7)
ఄయథ ం: భరిము యదిముఔి ఔయమఱన ణనయఖం ఙెమయడం శధనయశం అళద.
మ్రషళళసన లసటటతు ణనయఖం ఙేవేి అథి ణనభవహఔ ణనయఖం అనఫడెతేంథి.
లయఖాయనభు: భఽతేయళున భరిము ఆ కసఱ మతనరసథతుా ణెఱుశఔుధే
యదితు యోఖయథనయ ఔరభాతూా, కసఱ ఙెైతనయ భయౘుయువేఱు, థనఱ
యౄంఱో ళసయసిుఱఱో తృ ందరిఙనయు. అయణే ళసరీరిఔ భోగసఱ మ్రషంఱో
కసఱతణనిాతుా ణెయౌనే ఈ యోఖయదయతు ణనయఖం ఙేవహ, థనతుతు ణెఱుశకోలసఱనా
ఆఱోచన అయధన ఱేఔతృో ళడం ణనభవహఔ ణనయఖం అతునహంచఔుంటుంథి.
దఽఃఖ భుణూయవ మతుయమ కమకేైశ్బమాత్ తయజేత్
స కిణయవ రజసం ణయయగం ధైవ ణయయగపలం లభేత్ (8)
ఄయథ ం: ఔయమఱతుామూ దుఃకాతుాఔయౌగియి సమతు భరయంచి, ళసరీరిఔ కేలళసతుకి
బమడి ఔయమన ణనయఖం ఙెమయడం రసజవహఔ ణనయఖం అనఫడెతేంథి.
థనతుళఱల ఎటటర ణనయఖ పఱం ఱతేంచద.
లయఖాయనభు: ఈ భయౘ యోఖఔయమ యొఔక భషతే
ి ణెయౌవహ ఔడన,
ఴరీరసతుకి ఔవర ం ఔఱుఖుతేంథేమ్ర అనా బమంణో థనతుా ణనయఖం ఙెమయడం
రసజవహఔ ణనయఖం అనఫడెతేంథి. ఴరీయ రిధఱఱోధే ఉంటృ, జీయణనంతం
భఽతేయ బమంణోధే జీయంచడం ఇటుళంటట ణనయగసతుకి రిణనభం
అళుతేంథి.
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కయయభుణూయవ మతుయమ న్తమతం కూమ
ీ ణూఽయుున
సంగం తయకతా పలం ఙుైవ స ణయయగః వెతత ాకో భతః (9)
ఄయథ ం: అయుుధన! అథి తన ఔయి ళయభతు యదిముఔి భయన ఔయమతు ఆచరిశి ఼, ఆ
ఔయమ యొఔక పఱాశఔుిఱన తయజివేి అథి యసతిి ాఔ ణనయఖం అళుతేంథి.
లయఖాయనభు: ళసశి ర యదితభయన యోఖ ఔయమతు అబయవహశి ఼ తభ ఴరీయ
వభఱన థనటట, తభ భవహి వకు అతృసయ ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేవహ
తుయౖసకభుఱయన భయౘుయువేఱు శభాది వహథతి తృ ందణనయు. లసయు తభ
జఞఖఽతభయన యరసట ఙెైతధనయతుా ఆ కసఱ తతి ాంఱో కేంథగఔ
ర ఽతం ఙేవహ థనతుతు
ఖరశయసియు. అటుళంటట భయౘ ుయువేఱు తభ శంఔుచిత శఴభరలసతుా
ణనయఖం ఙేయి సయు. లసయు తుయౖసకభుఱెైనందళఱల ఔయమపఱాతుా ఔడన
శషజంగసధే ణనయఖం ఙేయి సయు. అటటర ణనయఖం యసతిి ాఔ ణనయఖం అళుతేంథి.
న థూవష్ట్య కుశ్లం కయమ కుశ్లే ధయనఽష్టజు ణూ
ణయయగీ సతత ాసభావివో్ మేదయవీ చుననసంశ్మః (10 )
ఄయథ ం: శతి ాఖుణ ముఔుిఱెైన జఞానఱు ళోఔభమ ఔయమఱన థేఴఴహంచయు,
అఱాగే లసరికీ శకభమ ఔయమఱ మంద ఆశకీి ళుండద.
లయఖాయనభు: అటుళంటట వహథతరజా భయౘుయువేఱు ఈ శభశి శఽఴహరతూ
ళయఔి ం ఙేశి నా ఆ అక్షయ ఫరషమ కసఱాతుా తతి ా శశతంగస ఖరశయసియు.
అంణేకసఔ లసయు శభశి శఽఴహరఱోన఼ ఆ యభ తణనిాధేాదరివయసియు. అటుళం
టట భయౘ ళయఔుిఱు శభతఴ వహథతిఱో ళుంటరయు. అందళఱల లసరికి ఔుఴఱత
మంద ఆశకీి ళుండద అఱాగే అఔుఴఱత టల థేఴవభూ ళుండద.
ఔుఴఱత భరిము అఔుఴఱతఱ భధయ భేదం కేళఱం యసనక్షమేనతూ, ఆ రండ఼
కే భరళం యొఔక లేయు లేయు యౄతృసఱతూ లసరికి ణెఱుశ.
నశి థూహబిణయ శ్కయం తయకుతం కరమణయ ళవష్టతః
మసఽత కయమపలణయయగీ స ణయయగీతయభిదగమణూ (11)
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ఄయథ ం: ఴరీయదనయుఱఔు యరిిగస ఔయమఱన ణనయఖం ఙెమయడం ఔుదయద ఔనఔ
ఔయమపఱాతుా ణనయఖం ఙేవహన లసడే తుజభయన ణనయగి అతు ఙెపఫడింథి.
లయఖాయనభు: తభ ఙెైతనయం ఴరీయ రిధఱఱోధే ఫందింఫడి ళునా
యసభానయ భానళుఱఔు తభ అతృసయ ఙెైతనయం ఖురించి కొథిాగసధైధన జఞానం
ళుండద. లసయు ఇంథిమ
ర
భోగసఱఱోధే ఆశకిి ఔయౌగి ళుంటరయు. లసటటతు తఽనహి
యచటరతుకే పయౌణనతుా ఆయశ఼
ి ఔయమ ఙేయి సయు. లసయు ఴరీయ ఫందనఱఱోధే
ళుంటరయు. ఇందఔు యయుదధ ంగస వఴమ యరసట ఙెైతనయం ఖురించి ఊష ఔయౌగి
థనతుతు జఞఖఽతం ఙెమయడనతుకి యోఖ ఔయమ ఙేశి నా భయౘుయువేఱు
తుయౖసకభుఱెై తభ రితతేఱతు ణనయఖం ఙేయి సయు.
ఄన్తష్ట్భుష్ట్ం భుశ్ీం చ తరవిధం కయమణః పలమ్
బవతయణయయగిధయం నయరతయ న తే సంధయయవధయం కవచిత్ (12)
ఄయథ ం: ణనయఖం ఙెమయతు లసయు ఙేవే ఔయమఱకి - భంచి, ఙెడె, తఴరభం అతు
భూడె యకసఱ పయౌణనఱుంటరయ. అయ భయణననంతయం లసరికి ఔఱుఖుణనయ.
శధనయశఱఔు అయ ఎుపడ఼ ఔఱఖళు.
లయఖాయనభు: భఽతేయళంటే ఏతటో ణెఱుశకోఱేఔ , జీయణనంతం అదంటే
బమంణో ళునాలసయు, తభ ఴరీయమే రథననభనఔుతు, థనతు లసంఛఱు
యరిి ఙెమయడనతుకే జీయయసియు. అటుళంటట ళయఔుిఱు తభ ఆడంఫరసతూా,
అతేభాధనతూా తృో ఴహశి ఼ ళుంటరయు. లసయు ఏ ఔయమ ఙేవహధన - అథి భంచిథెైధన,
ఙెడాథెైధన- ఆ ఔయమఱతుాటటకీ పయౌతం భయణననంతయం శఴయగ ం , నయఔం ళంటట
శ఼క్షమఱోకసఱఱో అనబయయసియు. అయణే ఏ భయౘ ళయఔుిఱెైణే భఽతేయళు
యొఔక మతనరసథతుా ణెఱుశఔుతు, తుయభముఱె,ై తుయౖసకభుఱళుణనరయ, అటటర
వహథత రజుాఱఔు భంచి ఙెడెఱ యసనేక్షత ణెఱుశింథి. ఔనఔ లసయు ఔయమపఱాతుా
ఆయంచఔ థనతుతు ణనయఖం ఙేయి సయు. అటుళంటట భయౘ యసధఔుఱు భయణం
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తయులసత, భఽతేయ భాయగ ం థనఴరస భఽతేయళు థనటట అభఽణనతుా
తృ ందణనయు.
ంఙుైణయన్త భవేఫాహో కయణయన్త న్తఫో ధ మే
వెంఖేయ కిణయధేత పోర కతన్త వదధయే సయవకయణమ్ (13)
ఄయథ ం: ఒ భయౘఫరషో ! శయఴ ఔయమఱ వహథధ క
ి ి ఐద కసయణభుఱుధనామతు,
ఔయమఱన శభాి ం ఙేవే యసంకయ యోఖంఱో ఙెపఫడింథి. లసటటతు నళుఴ ధన
నంచి యన.
లయఖాయనభు: వహథతరజా భయౘుయువేఱు జీయతం యొఔక భూఱ తణనిాతుా
ఔనగొతు, ఏ రభుక అయద కసయణనఱ ళఱల ఔయమ తృసరయంబం అయ థనతు
రిణనభాఱు శంబయయసియో భనఔు ఙెతృసపయు.
ఄదివఠ నం తతయ కరత కయణం చ ిథగివధమ్
వివిదయశ్ై ిథక్ ఙూవ్  థుైవం ఙుైలతర ంచభమ్ (14)
ఄయథ ం: ఈ శందయభంఱో ఇంథిమ
ర ాఱ ఇంథిమ
ర
యవమాఱు, లసటట
శంయోఖఔరసి, లేయు లేయు ఇంథిమ
ర ాఱ థనఴరస జయుఖుతేనా కిమ
ర ఱ ఙేవరఱ,
అఱాగే థెైళం అయద కసయణనఱు.
లయఖాయనభు: ఔరయమతపతిి కీ, ఇంకస ఔయమ నండి తుఴహహరముఱళడనతుకీ - ఈ
ఴరీయం, ఴరీయ భాధయభం థనఴరస అనబలసఱు తృ ందతేనా భవహి వకం,
భవహి యౖసకతుకి తేనా తేనా అనభరలసఱు అంథిశి నా ఇంథిమ
ర ాఱ, ఇంథిమ
ర
యవమాఱు లేయు లేయు అయనందళఱల లసటట కోశం జయుఖుతేనా లేయు లేయు
ఙేవరఱు, యటతుాటటమంద఼ రణేయఔంగస వహథతేడెై ళునా ఆ అందరి
షఽదమాఱఱో ళుండి జీయణనతుా శఽఴహరశి నా లసశథేళుడ఼- అయద
రభుక కసరసణనఱు.
శ్రీయలజా ాధోభియయత్ కయమ పరయంబణూ నయః
ధయయమం ల విరీతం ల ంఙుైణూ తసయ శేతవః (15)
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ఄయథ ం: భానళుడె ధనయమ శభమతభుగస గసతూ ఱేథన థనతుకి యయుదధ ంగస గసతూ
ఴరీయభధోలసఔుకఱణో ఏ ఔయమ ఙేవహధన థనతుకీ అయద కసయణనఱుధనాయ.
లయఖాయనభు: భతుఴహ తన ఴరీయ రిధఱధే ఫఱయచడనతుకిగసతూ ఱేథన తన
ఴరీయ రిధఱు థనటట వఴమ యరసట ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙెమయడనతుకి గసతూ
ఏ ఔయమ ఙేవహధన అటుళంటట ఔయమ తృసరయంబం కసళడనతుకి అయద
కసయణనఱుధనాయ.
తణురవ
ై ం సత కరతయభాణయమనం కేవలం తే మః
శ్యతయ కిత ఫుథిధణయవత్ న స శ్యత దఽయమతః (16)
ఄయథ ం: అటరల అయననహపటటకీ దయమతి (భందభతి) అయనలసడె తన
శంఔుచిత ఫుధ్ిధ కసయణంగస ణనధే ఔయి అనఔుంటృ, అశఱయన తుజఞతుా
చ఼డఱేఔతృో తేధనాడె.
లయఖాయనభు: ఏ యసభానయ భానళుడెైణే ఔయమన తృసరయంబంఙేవే ఈ అయద
కసయణనఱతూ ణెఱుశకోఔుండన, తన రితత జఞానంణో ణనధే శఴమంగస ఔయి నతు
భరయయసిడర , అటటర భానళుతు ఙెైతనయం తుథనరణభయ ఉనాందళఱల అతన
ఔయమ యొఔక మతనయథ యౄతృసతుా చ఼డఱేడె.
మసయ ధయహంకిణర భాలో ఫుథిధయసయ న యౌయణూ
హణయవన స ఆభాన్ లోకన్ న హంత న న్తఫధయణూ (17)
ఄయథ ం: ఎళతుకైణే ణనధే ఔయి ననా భరళం ఉండథర , ఎళతు ఫుథెధ ణే థేతుకీ అంటథర ,
అటుళంటటలసడె ఈ ఱోకసఱనతుాటటతూ షతభారిినన఼ అతన లసటటతు
చంనహనలసడెకసడె. అతన థేతు ఙేణన ఫందింఫడడె.
లయఖాయనభు: యే భయౘుయువేఱెైణే యోఖఔయమన అబయవహశి ఼ తన యరసట
ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేవహ ఆ కసఱాతుా తతి ా శశతంగస ణెఱుశఔుంటరరయ అటటర
భయౘుయువేఱు తుయౖసకభుఱెై ఈ శభశి శఽఴహరతూ ఆ కసఱం యొఔక
ళయకీిఔయణమే అతు ణెఱుశఔుంటరయు. అటటర ళయకిి ఎళరిధైధన చంనహధన గసతూ

320

చంనహనటుర కసద ఎందఔంటే అతన ఈ ఴరీరసతుా ళయఔి ం ఙేశి నా ఆ
తతి ాంణో అపటటకే య్నభయళుధనాడె ఔనఔ.
జాానం జేామం రిజా ాణయ తరవిదయ కయమఙయదధయ
కయణం కయమ కరేతత తరవిధః కయమసంగీహః (18)
ఄయథ ం: జఞానం, జేామం, జఞాత (ఖరశంచలసడె) అననయ భూడె యధభుఱెైన
ఔయమ నేరయణభుఱు. ఇంథిమ
ర
కసయయభుఱు, ఔయమ, ఔయి అననయ భూడె
యధభుఱెైన ఔయమ శంఖరషభుఱు.
లయఖాయనభు: ణెఱుశఔుధే యదననభు, ణెఱుశఔుధే యవమభు,
ణెఱుశఔుధేలసడ఼ ఈ భూడ఼ ఔయమ ఙెమయటరతుకి నేరయణ ఇఙేియ. ఔయమ
ఙేవేలసడ఼, ఔయమ ఙేవే యదననభూ, ఔయమ ఈ భూడ఼ ఔయమతు థనతు రిణనభం
ళయఔ తీశఔు లలణనయ.
జాానం కయమ చ కరత చ తరదుైవ గుణ భేదతః
పోర చయణూ గుణసంఖాయధే మతయవచోిణు ణయనయన (19)
ఄయథ ం: యసంకయ ళసశి ంర ఱో ఔడన ఖుణ భేథనఱన అనశరించి జఞానం, ఔయమ, ఔరసి
అతు భూడె యదనఱుగసధే ఙెపఫడెణోంథి. లసటట మతనరసథతుా ఔడన నళుఴ
యన.
లయఖాయనభు: ణెఱుశఔుధే యవమభూ, ణెఱుశఔుధే యదననభూ, ఆ
ణెఱుశఔుధే యదనధనతుా ఆచరింఙేలసడ఼ ఈ భూడిటటతూ లసటట ఖుణభేథనఱన
అనశరించి భూడె యదనఱతు జఞానఱు ఙెతృసపయు.
సయవబూణూష్టే యేధైకం భావభవయమభూక్షణూ
ఄవిబకతం విబకేతష్టే తదజాానం విథిధ వెతత ాకం (20)
ఄయథ ం: లేరేఴయుగస ఔతునహంచ శభశి తృసరణుఱఱోన఼ ఏ జఞానం థనఴరస ఆ
ధనఴనభు ఱేతు, యభరజభు ఱేతు భరలసతుా చ఼డఖఱుఖుణనమ్ర అథి యసతిి ాఔ
జఞానభతు ణెఱుశకో.
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లయఖాయనభు: తభ ఴరీయవభఱన ణెఱుశఔుతు యోఖఔయమ థనఴరస తన
ఫరయౘమండ ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేవహ థనతుతు ఆ అళయఔి తతి ాంఱో కేంథగఔ
ర ఽతం
ఙేవహన భయౘ ుయువేఱు ఈ శభశి ఱోకసతూా ఆ అళయఔి కసఱ ఫరషమ యొఔక
శఽఴేరనతు ఖరశంచి శయఴణనర ఆ ఫరషమధే చ఼యసియు. లసరి ఈ జఞానం యసతిి ాఔ
జఞానభతు ఙెపఫడింథి.
ిథకేవన తే మథయఞానం ధయధయభాలన్ ిథగివదయన్
లేతత సరేవష్టే బూణూష్టే తదజాానం విథిధ రజసమ్ (21)
ఄయథ ం: శభశి తృసరణుఱమంద఼ లేయు లేయుగస ధనధన యదనఱుగసళునా
భరలసఱతు లేరేఴయు శఴయౄతృసఱుగస భరయంఙే జఞాధనతుా రసజశ జఞానభతు
ణెఱుశకో
లయఖాయనభు: తభ ఙెైతనయం ఴరీయ ఫందనఱఱోధే అణిగి ళునా ళయఔుిఱు తభ
ఫరయౘమండ శఴయౄతృసతుా ణెఱుశకోఱేయు. అందళఱల లసయు ఇంథిమ
ర
యవమాఱతు లేయు లేయుగస చ఼యసియు, లసయు ఇంథిమ
ర ాఱ థనఴరస అతుా
అనబలసఱన తృ ందతేనా అ భనశషన (భవహి వకం) ఖురిించఱేయు.
అంణేకసఔ లసయు ఈ శభశి శఽఴహరతూ ళయఔి యుశినా ఆ అళయఔి ణేజఞతుా
ణెఱుషకోఱేయు. లసయు ఈ శఽఴహర అధేఔ భరలసఱణో తుండి ళుందనఔుంటరయు.
అటుళంటట లసరి జఞానం రసజశ జఞానం అనఫడెతేంథి.
మతే
త కితసనవథూకవమన్ కరేయ సకత భశైతేకమ్
ఄతణయవయథవదలం చ తణయతభ సభుథయహితమ్ (22)
ఄయథ ం: అయణే ఏథర ఔ ఆశేతేఔభయన, తతి ాయశతభయన, తే
చఛభయన కసయయభునంథే శంయయు ఆశకిి ఔయౌగిళుండే జఞానం ణనభవహఔ
జఞానభళుతేంథి.
లసయకాయనభు: తభ ఙేతనఱో అదిఔభరఖం తుథనరణంగస ఉనాలసరికి ఏథర ఔ
ఇంథిమ
ర ాధేా యళవవంగస తఽనహి యఙనఱనా రణేయఔ ఆశకిి ళుంటుంథి. లసయు ఆ
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ఇంథిమ
ర ం లనఔ ళునా (థనతుతు నడినహశి నా) భనశష (భవహి వకం)
ఖురించి కించిణనమతరభయధన ణెఱుశకోఱేయు. అటుళంటట ళయఔుిఱఔునా అఱప
జఞాధనతుా ణనభవహఔ జఞానం అంటరయు.
న్తమతం సంగయశితభరగథూవష్టతః కితమ్
ఄపలనయరుసధయ కయమ మతత త్ వెతత ాకభుచయణూ (23)
ఄయథ ం: తురసశఔుిఱెైన ుయువేఱ థనఴరస, పయౌణనతుా ఆయంచఔుండన ఙేమఫడిన
రసఖ థేఴవ యశతభయన, యదిముఔి భయన ఔయమ యసతిి ాఔం అతు
ఙెపఫడెణోంథి.
లయఖాయనభు: యే భయౘుయువేఱెైణే యోఖఔయమ ఙేశి ఼ తుయౖసకభుఱెై తభ
ఫరయౘమండ ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేవహ , ఆ జఞఖఽతభయన ఙెైతనయం థనఴరస ఈ
ఔతునహశి నా జఖగ తేనంతటటతూ శఽఴహరశి నా ఆ అళయఔి కసఱ ఫరషమన తతి ా
శశతంగస ణెఱుశకో ఖయౌగసరయ అటుళంటట భయౘుయువేఱు ఇతయుఱఔు నేరయణ
ఇళఴడనతుకి ఙేవే ఔయమన యసతిి ాఔ ఔయమ అతు అధనాయు.
మతే
త కమేుసధయ కయమ వెహంకరేణ ల ునః
కూమ
ీ ణూ ఫహ ఱీమాసం తథయరజసభుథయహితమ్ (24)
ఄయథ ం: ఇంకస భోఖఱాఱశఱ థనఴరస తకికయౌ రిఴభ
ర ణో ఙేమఫడెతేనా
అషంకసయముఔి ఔయమ రసజవహఔం అతు నహఱుళఫడెణోంథి.
లయఖాయనభు: రితత ఫుధ్ిధ ఖఱ ళయఔుిఱు ఴరీయం భరిము ఇంథిమ
ర ాఱే
రదననం అనఔుంటరయు. లసయు ఇంథిమ
ర ాఱన తఽనహి యఙనఱధే ఉథేాఴయంణో
తభ అషంకసరసతూా దరసపతూా నంతృ ంథింఙే ఔరేమ ఙేయి సయు. లసయు ఙెైతధనయతుా
ఴరీయంఱోధే అణచి లేయి సయు. అటటర ఔయమ రసజశం అతు నహఱుళఫడెతేంథి.
ఄనఽఫంధం క్షమం శింవెభనలేక్షయ చ పౌయుష్టం
మోవేథయయబయణూ కయమ మతత ణయతభసభుచయణూ (25)
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ఄయథ ం: రిణనభంఱో యౘతు శంయస ఔయౌగి, యసభరసథాతుా ఆనేక్షించఔ
తృసరయంబంఙేవే ఔయమ ణనభవహఔం అనఫడెతేంథి.
లయఖాయనభు: ఏ ఔయమ అయణే అథి ఙేవహనలసడికి యౘతు ఔయౌగిశి ంథర ,
ఇతయుఱకీ యౘతూ భరిము శంయస ఔయౌగిశి ంథర , ఏ ఔయమ అయణే తన వఴమ
యసభరసథాతుా ణెఱుశకోఔుండన ఏథర రఫఱభయన కోరిఔన తీయుికోళడనతుకే
అజఞానంణో తృసరయంబం ఙేమఫడెతేంథర అటటర ఔయమ ణనభవహఔం అనఫడెతేంథి.
భుకతసంగయఽనహంలథగ ధితేయణయసహ సభన్తవతః
వదధయవథధ ర యరినరివకయః కరత వెతత ాక ఈచయణూ (26)
ఄయథ ం: శంఖ యశతేడెై (ఆశకిి యశతేడెై), అషంకసయ ళచనభుఱు
ఱుఔఔుండన, దనయణన ఴకీి, ఉణనషషభూ ఔయౌగి వహథధ నావహదా ఱమంద
తురిఴకసయుడెై కసయయభు ఙేములసడె యసతిి ాఔుడె అతు ఙెపఫడెతేధనాడె.
లయఖాయనభు: తభ వఴమ ఫరయౘమండ ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేవహ ణనభు
ఔడన ఆ కసఱ తతి ాం యొఔక శఽఴేరనతు ఖరశంచి, ఎళరైణే ఆ యభ
తణనిాతుా ణెఱుశకోళటం కోశం దెైయయ యసషయసఱణో యోఖ ఔయమన అబయవహంచి,
అందళఱల భఽతేయ యసరసతుా ఖరశంచి తుయభముఱమాయరయ, అటటర
భయౘుయువేఱఔు వహథధ ి భరిము అవహథధ ి యొఔక అంటే ఏథెైధన తు అయధన
కసఔతృో యధన థనతు యొఔక యసనేక్షత అయథం అళుతేంథి. అటుళంటట
భయౘుయువేఱు ఇతయుఱఔు నేరయణ ఇళఴడనతుకే ఔయమ ఙేయి సయు. అందళఱల
లసయు యసతిి ాఔ ఔయమ ఙేవేలసయళుణనయు. ఎందఔంటే లసరికి తభ కోశం ఔయమ
ఙేమళఱవహన ఆళఴయఔత ఱేద. లసయు అపటటకే ఎంణో ఎతే
ి కి ఎథిగి
ళుంటరయు.
రగీ పలనయరుసయుైఫోధ శిభాసతమకోఽవుచిః
హయష ళోకన్తవతః కరత రజసః రికీరత త
ి ః (27)

324

ఄయథ ం: ఎళడెైణే ఆశకిి ఔయౌగి, ఔయమపఱాతుా ఆయంఙే ఱోతే అయ,
శంయసతమఔుడెై, షయశళోకసతుఴతేడెై అయతేరడెై ఉంటరడర అటుళంటట ఔయి న
రసజఞవహఔ ఔయి అంటరయు.
లయఖాయనభు: తభ ఙెైతనయం ఴరీయంఱోధే ఫందింఫడి ళునా లసయు,
ఇంథిమ
ర ాఱన తఽనహి యచడంఱోధే ఆశకిి ఔయౌగిళుంటరయు. ఆ కోరిఔ
తీయనుపడె శంశ ఙెమయడనతుకైధన లనకసడయు. లసరి ఙెైతనయం
తుథనరణభయ ఉనాందళఱల లసయు అయతరతణో తుండి ళుంటరయు. షయశ ళోకసఱ
యొఔక యసనేక్షత ణెయౌమనందళఱల లసయు కోరిఔ తీరినుపడె శంణోఴహయి సయు,
అథి తీయనుపడె దుఃకంఱో భుతుగితృో ణనయు. అటుళంటట లసరి జీళధోథా ఴ
ే యం
కేళఱం తభ ఇంథిమ
ర ాఱన తఽనహి యచకోళడం ఇంకస తభ
దరసపషంకసరసఱన నంతృ ంథించకోళడం భాతరమే. ఇటుళంటట
రితతభయన ఔయమఱన ఙేవే లసలళన రసజవహఔ ఔయమ ఙేవేలసయతు అంటరయు.
ఄముకత ః పరకితః సత ఫధ ః శ్ఠయ ధైష్టుితకోఽలసః
వివథగ థగయఘ సాతర చ కరత ణయభస ఈచయణూ (28)
ఄయథ ం: అముఔుిడె, తృసభయుడె, తోండిలసడె, ళంచఔుడె, తన యసఴయధం
కోశం ఇతయుఱఔు నవర ం ఔయౌగించలసడె, యో భరి, శథన చింణనఖరశి డె, థగయఘ
కసఱమాన ఙేము ఔయి ణనభవహఔ ఔయి అనఫడణనడె.
లయఖాయనభు: ఎళరి ఙెైతనయంఱో అదిఔభరఖం తుథనరణభయ ళుంటుంథర ,
ఎళరైణే కొథిాతృసటట యదయధైధన అబయవహంచఱేథర , ఎళరైణే ధ఼యుిఱో,
భూయుుఱెైనపటటకీ ణనభు గొపలసయభనఔుంటరరయ, యో భయుఱో, అతి
యసదనయణభయన తు ఙెమయడనతుకి ఔడన కసఱమాన ఙేయి సరయ, అందళఱల
అతి చింణనఖరశి భనశకఱెై ఉంటరరయ అటుళంటట ళయఔుిఱు ణనభవహఔ ఔయమ
ఙేయి సయు.
ఫుథూధరేభదం ధిణూళ్చైవ గుణతవత రవిధం శ్ిణు
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పోర చయభానభళవఴయణ ిథకేతాన ధనంజమ (29)
ఄయథ ం: ఒ ధనంజమా! ఫుధ్ిధ ధఽతభుఱు ఖూడన ఖుణ భేదభుఱననశరించి
భూడె యధభుఱుగస ళుధనాయ. లసటట శంయయు యభరఖం ఖురించి నళుఴ
యన.
లయఖాయనభు: ఇుపడె యౕర ఔఽవు బఖలసనడె ఫుధ్ిధ భరిము ఙెైతధనయఱ
దనయణ ఙేవే భూడె రభుక ఖుణనఱ ఖురించి ఙెఫుతేధనాడె.
రవితత ం చ న్తవితత ం చ కరయకరేయ బమాబయే
ఫంధం మోక్షం చ మా లేతత ఫుథిధః వె పయథ వెతత ాకీ (30)
ఄయథ ం: తృసరసథ! ఏ ఫుథెధ ణే రళఽతిి తుళఽతే
ి ఱ, కసరసయకసరసయఱ బమాబమాఱ
యొఔక మతనరసథతుా ణెఱుశఔుంటుంథర అథి యసతిి ాఔ ఫుధ్ిధ అళుతేంథి.
లయఖాయనభు: ఏ ఫుథెధ ణే ఴరీయ రిధఱఱో అణగసరి ళునా ఫరయౘమండ
ఙెైతనయం ఖురించి ణెయౌనహ ఆ తుథనరణభయన ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙెమయడనతుకి
నేరరేనహంచి ఴరీయ వభఱన అదిఖతంజేవహ భఽతేయ యసరసతుా ణెఱుుతేంథర
అథి బమం అంటే ఏతటో, తుయభమం అంటే ఏతటో ఔడన ణెఱుుతేంథి.
అంణేకసఔ వఴమ భరిము అనయఱ రితత ఙెైతధనయతుా ఖురిించి ఴరీరసతుకి
ఆళఱళునా ఆ ఫరయౘమండ శఴయౄతృసతుా ణెఱుశఔుంటుంథి. అటుళంటట ఫుధ్ిధ
యసతిి ాఔ ఫుధ్ిధ అతు అనఫడెణోంథి.
మమా ధయమభధయమం చ కయయం ఙయకయయమేవ చ
ఄమతయవత్ రజాధయత ఫుథిధః వె పరథ రజవ఼ (31)
ఄయథ ం: తృసరసథ! ధరసమధరసమఱ, ఔయి లసయఔయి లసయఱ మతనయథ యౄతృసతుా ణెఱుఱేతు
ఫుధ్ిధ రసజవహఔ ఫుధ్ిధ అనఫడెతేంథి.
లయఖాయనభు : రితతభయన ఫుధ్ిధ, భవహి వకం భరిము ఇంథిమ
ర ాఱ
శంఫంధ యషయసయతుా ణెఱుశకోఱేద. భఽతేయళంటే ఏతటో ణెయౌమనంద
ళఱల అథి జీయతం అంటే ఏతటో ఔడన ణెఱుఱేద. అందళఱల ఏత
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ఙెమాయఱో ఔడథర అనా మతనయథం ఔడన ణెఱుశకోఱేద. అటుళంటట ఫుధ్ిధ
రసజవహఔ ఫుధ్ిధ అనఫడెతేంథి.
ఄధయమం ధయమభుత మా భనయణూ తభవెవిణయ
సరవరథన్ విరీణయంశ్ై ఫుథిధః వె పయథ ణయభవ఼ (32)
ఄయథ ం: ఒ అయుుధన తమ్రఖుణం ఆళరించిన ఫుధ్ిధ అధరసమతుా ధయమంగస
భరయశింథి. అఱాగే శభశి యవమాఱన లసటటకి యయుదధ ంగస భరయశింథి.
అటుళంటట ఫుథిధతు ణనభవహఔ ఫుధ్ిధ అంటరయు.
లయఖాయనభు: తుథనరణ ఙెైతనయంణో అజఞానంధకసయంణో తుండిళునా ఫుధ్ిధ
భఽతేయళంటే బమతైతేఱణో ళుంటుంథి. అథి ఏ యధంగసధైధన ఈ ఴరీరసతుా
తృో ఔుండన ఉంచడమే భుకయభనఔుంటుంథి. అంణేకసఔ శభశి వహథతరజా
భయౘుయువేఱ ఙెనహపన శణనయఱఔు యరీత అరసథఱు తీశింథి. అటుళంటట
ఫుధ్ిధ ణనభవహఔ ఫుధ్ిధ అనఫడెతేంథి.
ధిణయయ మమా దయయమణూ భనః పరణేన్తదరమకూమ
ీ ాః
యోగేధయ వయభిఙయరిణయయ ధితః వె పయథ వెతత ాకీ (33)
ఄయథ ం: తృసరసథ! యోఖం థనఴరస అచంచఱభయన దనయణణో భధోతృసరణేంథిమ
ర
కిమ
ర ఱన ఖరశయసిరయ ఆ దనయణ యసతిి ాఔ దనయణ అళుతేంథి
లయఖాయనభు: యోగసభరయశ పయౌతంళఱల ఙెైతనయం యరసటభమం అళుతేంథి.
అందళఱల వహథయడిన ఫుధ్ిధ, ఴరీయ ఫందనఱన థనటట ఆ అళయఔి ఫరషమన
శఴమంగస దనయణ (ఖరశంచ) ఙేమడం తోదఱు నడెతేంథి. ఆ అక్షయ కసఱ
ఫరషమన తతి ా శశతంగస ణెఱుశకోళడం కోశం తన భధో తృసరణనఱన
శంయోఖం ఙేవే ఈ యోఖఔయమన ఇంకస రఫఱ అభరయశం ఙేశి ంథి. ఆ
యరసటణనఴతుా దనయణ ఙేవే ఙేతనన యసతిి ాఔభు అతు అధనాయు.
మమాతే ధయమ కభారథన్ ధిణయయ దయయమణూఽయుున
రసంగేన పలాకంక్షీ ధితః వె పయథ రజవ఼ (34)
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ఄయథ ం: అయుుధన ఏ ధఽతి ఙేత ధరసమయథ కసభభుఱ దనయణ జయుఖుతేంథర
భరిము పఱాతుా కసంక్షిశి ఼ ళుంటుంథర - తృసరసథ- ఆ దనయణ
రసజవహఔభయనథి.
లయఖాయనభు: అణగసరిన ఙెైతనయం ళఱల ఫుధ్ిధ ఴరీయం ళయకే ఔుచించఔు
తృో తేంథి. అథి ఇంథిమ
ర ఱాన తఽనహి యఙనఱనా కసంక్షఱణో, తతనయ
దరసపఱణో భరిము అతేభానంణో ళుంటుంథి. థనతుళఱల ఆ భతుఴహ ఆశకిితు
థనటట ఫమటఔు రసఱేడె. అతన ఴరీయ ఫందనఱధే ధఽడ యుచఔుంటృ తన
వఴమ ఙెైతధనయతుా ఆ ఫందనఱఱోధే ళుంచణనడె. అటుళంటట దనయణ రసజవహఔ
దనయణ అళుతేంథి.
మమా సవనం బమం ళోకం వివదం భదమేవ చ
న విభుచంత దఽరేమదయ ధితః వె పయథ ణయభవ఼ (35)
ఄయథ ం: తృసరసథ! దయుబథిధ ఖఱ ళయఔుిఱు ఏ దనయణ థనఴరస తుదర , బమం, ళోఔం,
చింతన భరిము భదభుఱన యడెళఔుండన టురఔుధే ఉంటరరయ అటటర
దనయణ ణనభవహఔ దనయణ అళుతేంథి.
లయఖాయనభు: తుథనరణ ఙెైతనయంణో ళునా అజఞానఱు భూయుుఱు. లసయు ధనధన
యకసఱ బమ ళోఔ యయౖసథనఱు తభ తుథనరణ ఙెైతనయంఱోధే ళుంచడం ళఱల
ఉనమతే
ి ఱెైతృో ణనయు. లసయు జీయత మతనరసథతుా ణెఱుశకోఱేఔతృో ళడంళఱల
శఴతృసాళశథ ఱోధే ళుంటరయు. అటుళంటట దనయణ ణనభవహఔభళుతేంథి.
సఽఖం తవథయనీం తరవిధం శ్ిణు మే బయతయష బ
ఄభాయవెదరభణూ మతర దఽఃఖాంతం న్తగచోత (36)
ఄయథ ం: బయత ళవవ
ర ా ! అభరయశం థనఴరస దుఃకాఱన అంతం ఙేవహ , ళయఔుిఱు
అనబయంఙే భూడె యఔభుఱెైన శకాఱన ఖురించి నళుఴ ఇుపడె ధన
నంచి యన.
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లయఖాయనభు: యే భయౘ ళయకి ణ
 ే తన తుథనరణ ఙెైతధనయతుా యోఖఔయమ థనఴరస
యరసటభమం ఙేవహ జీళనమఽతేయళుఱ యొఔక శణనయతుా మతనయథంగస
ణెఱుశఔుధనాడర అటటర భయౘుయువేడె అనబయంఙే శకాఱు భూడె
యదనఱుగస ళుంటరయ అతు ఙెపఫడింథి.
మతత దగేీ విష్టభువ రిణయమేఽభిణరభం
తతేసఖం వెతత ాకం పోర కత భాతమ ఫుథిధరవెథయజమ్(37)
ఄయథ ం: అథి తృసరయంబంఱో యవంఱా అతునహశి ంథి అయణే అథి చిళరికి
అభఽతభయ ఫుథిధకి రశనాత ఔయౌనహశి ంథి. అటటర శకం యసతిి ాఔ శకం
అళుతేంథి.
లయఖాయనభు: ఴరీయ రిధఱు థనటట భఽతేయ తణనిాతుా ణెఱుశకోళటరతుకి
ధఽడ తుఴిమం ఙేశఔుతు ఙేవే ురసతన యోఖ ఔయమ తోదటోల భనఔు
ఴరీయం తొద ఎఔుకళ ఆశకిి ఉండడంళఱల యవంఱా అతునహంచళచి, అయణే
ఆ యోఖఔయమ యొఔక అశఱయన ఉథేాఴయం భఽతేయళు యొఔక మతనయథ
జఞాధనతుా ఇచిి థనతు ఔధనా అళతఱ ళునా కసఱ ఙెైతనయంఱో వహథయయచడం
అందళఱల అథి అభఽతం ళంటటథి. ఇందళఱల యోఖఔయమ ఇఙేి శంతేఴహర ఱేఔ
శకం యసతిి ాఔభతు ఙెపఫడింథి.
విష్టయేంథిరమసంయోగదయతత దగేీఽభిణరభమ్
రిణయమే విష్టభువ తతేసఖం రజసం సమితమ్ (38)
ఄయథ ం: యవమాఱ (జఞాధేతుామ
ు ాఱ) భరిము ఇంథిమ
ర ాఱ
(ఴరీరేంథిమ
ర ాఱు) శంయోఖం ళఱల ఔయౌగే శకం తోదటోల అభఽతంఱా
అతునహశి ంథి. అయణే అథి చిళరికి యవతేఱయం అళుతేంథి. అటటర శకం
రసజశ శకం అళుతేంథి.
లయఖాయనభు: రితతభయన ఙెైతనయం కేళఱం ఴరీయం భరిము
ఇంథిమ
ర ాఱ తఽనహి ళయకే రిభతభయ ళుంటుంథి , కోరిఔఱన
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తీయుికోళడమే యభ శకం అనఔుంటుంథి. థనతు రిణనభం ఏతటంటే
భఽతేయళున ణెఱుశకోఱేఔతృో ళడం, ఇంకస ఇంథిమ
ర ాఱన తఽనహి యఙనఱధే
ఆశకిితు ధఽడ యచడం. అటుళంటట శకం యవ శభానభతు జఞానఱు
ణెయౌతృసయు.
మదగేీ ఙయనఽఫందూ చ సఽఖం మోహనభాతమనః
న్తథయరలాసయ రభాథర తథం తణయతభసభుథయహితమ్ (39)
ఄయథ ం: ఏ శకభయణే అయంబంఱోన఼, అంతంఱోన఼ మ్రషం
ఔఱుఖజేశి ంథర , ఏథెైణే తుథనర, ఆఱశతఴం భరిము రభాథనఱ నండి
ఉతపనాభళుతేంథర అటుళంటట శకం ణనభవహఔభళుతేంథి.
లయఖాయనభు: తుథనరణ ఙెైతనయంఖఱ ళయఔుిఱ భవహి యౖసకతుకి ఆఱోచింఙే యసభయథాం
ఔడన ఱేఔతృో ళడంళఱల లసరికి తుదర భరిము యో భరితనమే యభ
శకాఱుగస ఔతునహయి సయ. అందళఱల లసయు జీయణనంతం భూఢతఴంఱోధే
డిళుంటరయు. ఇటుళంటట శకం తొద బకిి ణనభవహఔం అనఫడింథి.
న తదవత ితిలయం ల థివి థూలేష్టే ల ునః
సతత ాం రకితజైయుమకత ం మథూభిః వెయతత రభియుీణైః (40)
ఄయథ ం: ఽతిఴఱోగసతూ, శఴయగ ంఱోగసతూ, థేళతఱమందగసతూ రఔఽతి ళఱల
ఉతపనాభయన ఈ భూడె ఖుణనఱనండి భుకిితృ ంథిన తతి ాంఱేద.
లయఖాయనభు: ఈ బూఱోఔంఱోగసతూ, థనతు అళతఱ ళునా శ఼క్షమ
ఱోకసఱోలగసతూ, కసఱం ళయఔి ం ఙేశి నా శతి ాయజశి మ్ర ఖుణనఱన థనటటనలసయు
ఎళఴయౄ ఱేయు.
ఫారహమణక్షతరమవిళం వూథయరణయం చ యంత
కరమణి రవిబకతన్త సవభావ రబలైయీ ుణైః (41)
ఄయథ ం: యంతతృస! ఫరరషమణ, క్షతిరమ ఇంకస లైయయఱ భరిము యదరఱ
ఔయమఱు లసరి యసఴభరయఔ ఖుణనఱన అనశరించి రణేయకించఫడనాయ.
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లయఖాయనభు: ఆ యభాక్షయ ఫరషమ యొఔక ఫరయౘమండభయన శఽఴహర ఈ
ఆతమ (భవహి వకం, భనశష). అథి ఫరరషమణ, క్షతిరమ, లైఴయ భరిము యదర
అధే ధనఱుఖు ఴరీరసఱన ఆదనయం ఙేశఔుతు, లసటట థనఴరస ఖుణనఱన
అనశరించి లేయు లేయు అనబలసఱన తృ ందడనతుకి ళయఔి భళుణోంథి. ఈ
ధనఱుఖు ఴరీరసఱ యొఔక లేయు లేయు ఖుణనఱ ళఱల లసరి ఉథేాఴయం భరిము
ఉథేాళసయతుకి ఆదనయభయన ఔయమ లేయు లేయుగస అతునహశి ంథి.
శ్భ్ దభసత ః ళౌచం క్షవన్తత రయు మేవచ
జాానం విజాాన భావత కయం ఫారహమంకయమసవభాలజమ్ (42 )
ఄయథ ం: ఴభం (అంతుఃఔయణ తుఖరషం), దభం (ఇంథిమ
ర
తుఖరషం), యచితఴం,
క్షభా ఖుణం, జఞానం, యజఞానం, ఆవహి ఔతఴం, ఇయ ఫరరషమణుఱ యసఴభరయఔ
ఔయమఱు.
లయఖాయనభు: ఎళరికైణే ఴరీయం భరిము ఇంథిమ
ర ాఱ భధయఖఱ శంఫంధం
ణెయౌవహన తయులసత లసటటతొద ఆశకిి తృో తేంథర , లసరికి ఇంథిమ
ర ాఱ తొద ఆశకిి
ఱేనందళఱల లసయు ళసరీరిఔంగసన఼, భానవహఔంగసన఼ యతేరఱళుణనయు.
లసయు తభ ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙెమయటంకోశం తభ ఴరీయ భాధయభం
థనఴరసధే రమాశ ఙేయి సయు. కసఱ ఙెైతనయ భయౘుయువేఱనంచి ఆ అళయఔి
అక్షయ ఫరషమ ఖురించి ణెఱుశఔునా లసరికి ఆ యఫరషమ మంద శషజ ఴరదధ
ఏయపడెతేంథి. అంణేకసఔ శతి ాఖుణం నేరయణ ఇశినాందళఱల లసయు ఆ కసఱ
యొఔక మతనరసథతుా ణెఱుశకోళడనతుకి థనతుఱో తభ శంయయు ఙెైతధనయతుా
కేంథగర ఔఽతం ఙేవే రమతాం ఙేయి సయు. శభశి శఽఴర ఆ అళయఔి భరళం యొఔక
అతేళయకేి అతు ణెఱుశఔునా లసరి షఽదమంఱో థేఴవం శభాి భయ
తృో తేంథి. అటుళంటట లసయు తభ ఴరీయ వభఱన థనటట తభ భవహి వకు
(మైండ్) తుథనరణ ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేవహ ఆ ఙెైతధనయతుా ఆ అళయఔి కసఱ
తతి ాంఱో కేంథగర ఔఽతం ఙేవహ థనతు మతనరసథతుా ఔనగొంటరయు. అటుళంటట
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ళయఔుిఱే ఇతయుఱఔు ధరయమథేఴం ఙెమయడనతుకి యోఖుయఱు. ఈ శభశి
ఱక్షణనఱు ఫరరషమణుఱఱో యసఴభరయఔంగస ఔతునహయి సయ. ధనఱుఖళ
అదనయమంఱో భనం ఈ యవమం ఖురించి చరిించఔుధనాభు. అథేతటంటే
భరయత థేఴం నండి ఇయసరమఱు ళయఔ ళునా కసకేవయనఱ (Caucasians)
యౄం ళుండి ణెఱలలసయు కసతు యళవవ ళయఔుిఱందయౄ ఈ ఽతిఴ యొఔక
ఫరరషమణుఱే.
ళౌయయం ణూజో ధితరదక్షయం ముథూధ ఙయయలామనమ్
థయనభూశ్వయ భావశ్ై క్షవతరం కయమ సవభావజమ్ (43)
ఄయథ ం: ళౌయయం, ణేజశష, దెైయయం, ముదధ ంఱో లనతియుఖఔుండెట, థననం,
భరిము యసఴతభరళం క్షతిరముఱ యొఔక ధైజ ఔయమఱు.
లయఖాయనభు: రఔఽతి వహదాభయన యయతఴం, ణేజశఴం, ఙనఱా కసఱం ళయఔ
దెైయయంణోన఼ దక్షతణోన఼ కసరసయఱు ఙెమయఖఱ యసభాయథాం, ముదధ ం ఙెమయడం,
ముదధ ంఱో లనా చ఼ఔతృో ళటం, ఔక ముదధ మే కసఔ భరే ఇతయ
శలసఱెైధన ఎదరయకళడంఱో లనఔంజ లమయఔతృో ళటం, ఇతయుఱఔు
శయౘమంఙెమయటం క్షతిరముఱఱో శఴభరళవహదధంగస ఔతునహయి సయ. లసరి ఔయమఱు
ఔడన ఈ ఱక్షణనఱన ఫటేర ళుంటరయ. ఽతిఴ తొద భానళుఱందరితూ భనం
ఔ యసరి యషంఖ దఽఴహరణో రికించి చ఼వేి భనఔు ఈ క్షతిరమ ఱక్షణనఱతూా
బూత తొదనా ణెఱలలసయందరిఱో యసఴభరయఔంగస ఔతునహయి సయ. లసరే ఈ ధరితిర
యొఔక క్షతిరముఱు.
కిఴ గౌయక్షమ లణిజయం లైశ్యం కయమ సవభావజమ్
రిచరయతమకం కయమ వూదర వెయన సవభావజమ్ (44)
ఄయథ ం: ళయళయసమం, గయయక్ష, లసణిజయం, లైయయఱ యొఔక శషజ ఔయమఱు.
రిచయయ (వేళ) యదరఱ శషజ ఔయమ.
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లయఖాయనభు: చిళయుం ఖఱ భంగయఱు జఞతీముఱన రియౕయౌవేి లైయయఱ
యొఔక యసఴభరయఔ ఖుణనఱెైన ళయళయసమం, య తృసఱన, లసయతృసయ ధైుణయం
భరిము కసయయభుఱంద భధో ఱఖాం, భంగయఱు జఞతి భానళుఱఱో
శషజంగస ళుధనామతు భనఔు తుశషంఴమంగస ణెఱుశింథి. లసయందయౄ ఈ
ఽతిఴ యొఔక లైయయఱు. ఈ భూడె ళరసుఱఔు వేళ ఙేమటం, యదరఱ
యసఴభరయఔ ఔయమ అతు ఙెపఫడింథి. ఇతయ ళరసుఱణో తృో యౌి చ఼వేి లసరి
భానవహఔ యకసశం ఔడన రియయుంగస ళుండద. లసయు వేళఙేవే
లసరైనందళఱల ళసరీరిఔంగస లసయు ఇతయ ళరసుఱ ఔధనా ఫఱంగస ళుంటరయు.
బూలసశఱఱో ఈ ఱక్షణనఱు నఱల జఞతి లసరిఱో యసఴభరయఔంగస ఔతునహయి సయ.
తూగసరయడ్ (Negroid ) ఱక్షణనఱులనా భానళుఱఱో అదికసంఴ ళయఔుిఱు
రఔఽతి థనఴరస శఽఴహరంచఫడా యదరఱు.
వయవ వయవ కయమణయ భియతః సంవథధ ంి లబణూ నయః
సవకయమన్తయతః వథధ ంి మతయ విందత తచోిణు (45)
ఄయథ ం: తభ తభ యసఴభరయఔ ఔయమఱమంద ఴరదధ ఔయౌగిన భానళుఱు వహథధ తు
ి
తృ ందతేధనాయు. తభ యసఴభరయఔ ఔయమఱమంద తతపయుఱెైన లసయు ఏ
యధంగస వహథధ ి తృ ందణనరయ యన.
లయఖాయనభు: ఈ ధనఱుఖు ళరసుఱఱో ఎళరైధన తభ ఴరీయ రిధఱన
ణెఱుశఔుతు థనతు లనఔ ళునా ఆ అళయఔి భానవహఔ (భవహి వకు, మైండ్)
అతృసయ ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙెమయడనతుకి రమతిావేి లసయు తభ తుథనరణ
ఙెైతధనయతుా ణెఱుశఔుతు థనతుతు జఞఖఽతం ఙేవహ ఆ అళయఔి తణనిాతుా
ణెఱుశకోఖఱుఖుణనయు. తభంతట ణనమే ఙెమయళఱవహన యోఖఔయమ థనఴరస
లసయు తభ అతృసయ ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙెమయ ఖఱుఖుణనయు.
మతః రవితత యౄభణయధయం యేన సయవభుదం తతమ్
సవకయమణయ తభబయయైయ వథధ ంి విందత భానవః (46)
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ఄయథ ం: ఎళతు థనఴరస ఈ తృసరణుఱతూా ుడెతేధనాయో, ఎళతు థనఴరస ఈ
శంయసయభంణన లసయనహి ఙెందణోంథర , లసతుతు తభ ఔయమణో అరిింఙే
భానళుఱు వహథధ తు
ి తృ ందణనయు.
లయఖాయనభు: ఏ అళయఔి అక్షయ ఫరషమ థనఴరస ఈ ఔతునహంఙే శభశి జఖతి ంణన
శఽఴహరంచఫడింథర , ఎళడెైణే ణనధే శఴమంగస ఈ శఽఴహరఔయి అయనందళఱల
శయఴణనర ళయఔి భళుతేధనాడర ఆ శభశి ణేజఞఱఔు ణేజభయన కసఱాతుా
తభ భవహి వకు శభశి తుథనరణ ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేవహ థనతుతు ఆ అళయఔి
కసఱంఱో కేంథగఔ
ర ఽతం ఙేవహన భానళుఱు థనతుణో య్నభళుణనయు.
ళవమ
ీ ాన్ సవధరయమ విగుణః యధరమత్ సవనఽఴఠ ణయత్
సవభావన్తమతం కయమ కురవధయనపో నత కూయౌుష్టమ్ (47)
ఄయథ ం: శఴధయమం థర వముఔి భయనథెైధన అథి చఔకగస ఆచరించిన యధయమం
ఔంటే ళవవ
ర ా భయనథి. శఴభరళవహదధభయన ఔయమ ఙేములసడె తృసభు
తృ ందడె.
లయఖాయనభు: భవహి వకు వఴమ యరసట ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙెమయడనతుకి
ఙేవే ఔయమ తృసరయంబంఱో ఎటటర ఖుణభూ(యోఖయత, పయౌతం) చ఼నటుర
ఔతునహశి ంథి కసతూ ఴరీయ ఫందనఱఱో ఔటటరడి ళుండటం ఔధనా అథి
ళవవ
ర ా భయనథి. ఎందఔంటే ఴరీయఫందనఱన ణెంచఔుతు భనశష (భవహి వకం,
మైండ్) యొఔక అతృసయతన ణెఱుశకోళడనతుకి రమతాం ఙేశి నా ళయకిి
ఇంథిమ
ర ాఱన తఽనహి యఙనఱతుగసతూ, తన దరసపతూా అతేభాధనతూా
నంతృ ంథించకోలసఱతుగసతూ అజఞానంణో ఔడిన తృసు నఱు ఙేమడె.
సహజం కయమ కౌంణూమ సథర ష్టభన న తయజేత్
సరవయంభా శి థర ఴయణ ధామేధయగినరిలవిణయః (48)
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ఄయథ ం: కౌంణేమా! శషజ ఔయమఱు థర వముఔి భుఱెైధన లసటటతు
యడెళఔడద. తృ ఖ అగిాతు ఔనహపలేశి నాటుర అతుా ఔయమఱ థర వంణో
ఆళరింఙే ళుంటరయ.
లయఖాయనభు : ఴరీయ ఫందనఱనండి ఱంఘం ఙేవే యోఖఔయమ యొఔక
పయౌతం, భన ఙెైతనయం తుథనరణంగస ళుండటంళఱల , తృసరయంబంఱో థర వముఔి ంగస
అతునహశి ంథి. ఎందఔంటే థనతు అళయఔి రిణనభాఱన యసభానయ
ళయఔుిఱుగసతూ, అుపడే యసధన తృసరయంతేంచిన యసధఔుఱుగసతూ ఊశంచధైధన
ఊశంచఱేయు. అయధనగసతూ ఆ ఔయమన తయజించడనతుకి యఱుఱేద ఎందఔంటే
ఆ అళయఔి కసఱ తణనిాతుా తన రిణనభంగస ణెయౌమఫయచటమే థనతు యభ
శఴభరళం. ఇథి భయౘళయఔుిఱ ఉథనషయణ తీశఔుంటే భనఔు
అయథభళుతేంథి. ఎఱా అయణే అగిా రజఴఱంగస జఴయౌంఙే భుంద తృ ఖఙే
ఔపఫడిళుండి, అగిా తీళరత తృ ంథిన తయులసత ఆ తృ ఖ ఉండథర , థనథను
అఱాగే ఈ ురసతన యోఖఔయమ ఔడన తృసరయంబంఱో ఴరీయఫందనఱన
తనహపశినాందళఱల థర వళంతభయన థనతుగస ఔతునహంచళచి. ఎందఔంటే
యసభానయ భానళుడె ఴరీయమే రదననభనఔుతు జీయణనంతభూ భఽతేయ
బమంణో ఉంటరడె కసఫటటర అతతుకి ఆ ఔయమ అఱా అతునహశి ంథి. భఽతేయళంటే
బమడేలసతుకి యోఖఔయమ, ఆ భఽతేయళు యొఔక మతనరసథతుా
ఫో ధయుశింథి కసఫటటర అతతుకి అథి థర వళంతభయనథిగస అతునహశి ంథి.
ఄసకత ఫుథిధః సయవతర జిణయణయమ విగత సిహః
ధైష్టుయమయ వథధ ంి యభాం సంధయయవయధయదిగచోత (49)
ఄయథ ం: అతుాటర అధనశఔి ఫుథిధఔయౌగినలసడ఼, అంతుఃఔయణనతుా
జయంచినలసడ఼, కోరిఔఱు ఱేతులసడ఼ శధనయశం థనఴరస యభ ధైవకయమ
వహథధ తు
ి తృ ందతేధనాడె.
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లయఖాయనభు: ఏ ళయకి ణ
 ే ఫరషమజా భయౘుయువేఱ భాటఱమంద
యళసఴశభుంచి ఈ యోఖఔయమన తీళరంగస అబయవహయి సడర అతన ఴరీయ
ఫందనఱన ణెంచఔుతు తన భవహి వకు (మైండ్, భనశష) అతృసయతన
శంయయుంగస ఖరశయసిడె. అటుళంటట ళయకిి భఽతేయళు మతనరసథతుా ఖురిించి
తుయౖసకభుడెై ఆ అళయఔి తణనిాతుా ణెఱుశఔుంటరడె.
వథధ ంి పరపౌత మతయ ఫరహమ తతయపో నత న్తఫో ధ మే
సభావయధేవ కౌంణూమ న్తవఠ జాానసయ మా ర (50)
ఄయథ ం: కౌంణేమా! వహథధ తు
ి తృ ంథినలసడె ఏ యధంగస ఫరషమన తృ ందతేధనాడర ,
ఆ జఞానం యొఔక యభతువా ఖురించి ధన నంచి నళుఴ శంక్షిింగస యన.
లయఖాయనభు: ఏ యధంగస భయౘళయఔుిఱు తభ ఴరీయ వభఱు థనటుత తభ
భవహి వకు తుథనరణ ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేశఔుతు, థనతుతు ఆ అతృసయ
ఙెైతనయంఱో కేంథగర ఔఽతం ఙేవహ ఆ అళయఔి యభ అక్షరసతుా, ఆ శభశి
ణేజఞఱఔు ణేజభయన కసఱాతుా ణెఱుశఔుంటరరయ, ఆ యదనధనతుా ఇుపడె
యౕర ఔఽవు బఖలసనడె ఙెపఫో తేధనాడె.
ఫుథయధయ వివుదధ మా ముకోత ధిణయయ ణయమనం న్తమభయ చ
శ్ఫాదథగన్ విష్టమాంసత యకతా రగథూవవ వుయదసయ చ (51)
వివికతవయవీ లఘావవౄ మతలకుమ భానసః
దయయనయోగరయ న్తతయం లైరగయం సభుపవృీతః (52)
ఄయథ ం: యయదధ భయన ఫుధ్ిధ ఔయౌగి, దెైయయంణో తనన ళఴం ఙేశఔుతు, ఴఫరాథి
యవమాఱన తయజించి, రసఖ థేఴయౖసఱన యడచి, ఏకసంత వేళఱో ళుండి,
తణనయౘరి అయ, భధోలసఔకమభుఱన జయంచి, తుతయం దనయన యోఖ
రసమణుడెై, లైరసగసయతుా ఆఴరయంచి
లయఖాయనభు: ురసతన యోఖఔయమన అబయవహశి ఼ భవహి వకం ఇంథిమ
ర ాఱ
భధయననా శంఫంధంఱో భవహి యౖసకతుఔునా తృసరదననయతన ణెఱుశఔుతు,

336

ఎళరి ఫుథెధ ణే రిధఱు థనటట భవహి వకు (మైండ్, భనశష) అతృసయ
ఙెైతనయం మేఱోకళడంణో యథిధ అయంథర అటుళంటట భయౘళయఔుిఱు తభ ఴరీయ
ఇంథిమ
ర ాఱ తొద యరిి యసఴదగనం తృ ందణనయు. లసయు రసఖ థేఴయౖసఱ
యసనేక్షతన అయథం ఙేశఔుంటరయు. ఇంథిమ
ర
యవమాఱు థనటట ఎంణో ఎతే
ి
ఎదఖుణనయు. ఆ భయౘ ుయువేఱు రితత ఫుధ్ిధ ఖఱ లసరి యసంఖతయం
యడెయసియు, ఏకసంత రథేఴంఱో యసతిి ాకసయౘయం తీశఔుంటరయు. లసయు ఴరీయ
వభఱు థనటట శభశి ఇంథిమ
ర
లసంఛఱనండి లైరసఖయం తృ ంథిన తయులసత ఆ
యనయత యొఔక ఙెైతనయంఱో వహథయడటరతుకి రఫఱ అభరయశం ఙేయి సయు.
ఄహంకయం ఫలం దయం కభం కోీధం రిగీహమ్
విభుచయ న్తయమభః ళంణర ఫరహమబూమామ కలణూ (53)
ఄయథ ం: అషంకసయభున, ఫఱభున, దయపభున, కసభభున, కోరధభున,
శంఖరషభున యడచి తుయమభుడెై ళసంతేడెైనటటరలసడె ఫరషమణో ఏఔభళడనతుకి
అయుసడళుణనడె.
లయఖాయనభు : యనయణన ఙెైతనయంఱో వహథయడటరతుకి ఫఱభయన రమతాం
ఙేశి నా భయౘ ళయఔుిఱు ఆ ఙెైతనయంఱో వహథయడెతధే శభశి కోరిఔఱనంచీ,
కోరధం నంచీ, ఔడనటరరఱధే రళఽతిి నంచీ, తభ అతృసయ భానవహఔ
ఫఱాషంకసయం నంచీ యభుకఱళుణనయు. అంణేకసఔ ఆ యనయణన
ఙెైతనయంఱో వహథతేఱెై ఆ భయౘ అతృసయతఱో వహథయడి ళసంతేఱళుణనయు.
ఫరహమబూతః రసధయనణయమ న ళోచత న కంక్షత
సభః సరేవష్టే బూణూష్టే భదభకూతం లబణూ రమ్ (54)
ఄయథ ం: ఫరషమఱో ఏఔభయన రశనా చితే
ి డె ళోకించడె, కసంక్షించడె.
శభశి తృసరణుఱ మంద఼ శభ ఫుథిధఖయౌగిన అతన ధన రసబకిిధే
తృ ందతేధనాడె.
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లయఖాయనభు: ఆ యభ యరసటంఱో వహథయడిన భయౘళయకిి థనతు తుండన తుండి
ళునా కసఱాతుా ఔడన తతి ా శశతంగస ణెఱుశఔుంటరడె. తన దేయమం
యరిికసళడంణో అతన యభ రశనాతణో ఉంటరడె. అతతుకి భరే కోరిఔఱ
ళుండళు. ఆ యయుకసభుడె శభశి జఖతే
ి ఱోన఼ ఆ కసఱ యమేఴఴయుడిధే
చ఼శ఼
ి అతతు యభ బఔుిడెైతృో ణనడె.
బకతయ భాభాభిజాధయత మాలనయళైవమ తతత ాతః
తణర భాం తతత ాణర జాాణయవ విశ్ణూ తదనంతయమ్ (55)
ఄయథ ం: ఎళరైణే బకిి థనఴరస ధేన ఎటటరలసడిధో, ఎంతటట రభరళం ఖఱలసడిధో
ణెఱుశకో ఖఱుఖుణనరయ లసయు ధన తణనిాతుా (మతనరసథతుా) ణెఱుశఔుతు
తక్షణమే ధనఱో రలేయయసియు.
లయఖాయనభు: ఆ శభశి ణేజఞఱకే ణేజం ఆ రచండ ణేజోభమ కసఱాతుా
రతయక్షంగస దరివశ఼
ి థనతు మతనరసథతుా ణెఱుశఔుతు, థనతు రభరలసతుా అయథం
ఙేశఔునా ఆ భయౘ ళయఔుిఱు థనతు తణనిాతుా ణెఱుశఔుతు థనతుణోధే
ఏఔభళుణనయు.
సయవకరమణయన సథయ కురవణో భదవయపశ్ీమః
భత్ేవెథయదలపో నత ళశ్వతం దభవయమమ్ (56)
ఄయథ ం: శభశి ఔయమఱన఼ ఙేముచనాన఼ శథన నధేా ఆఴరయంచి ళునా
లసయు ధన అనఖరషంణో శధనతన ళసఴఴత థనతుా తృ ందతేధనాయు.
లయఖాయనభు: ఆ రచండ జోయతేఱకే జోయతి అయన జోయతియమమ కసఱాతుా
తతి ా శశతంగస ణెఱుశఔునాలసయు అంతటర థనతుధే చ఼శ఼
ి థనతు
ఴయణుఱోధే ళుంటరయు. అంణేకసఔ ఆ కసఱం నేరయణణోధే శభశి కసరసయఱ ఙేశి ఼
ఆ కసఱం యొఔక ఔఽళఱేల థనతుణో య్నభయ లసరే శఴమంగస కసఱ
శఴయౄుఱెై తృో ణనయు.
ఙూతవె సయవకరమణి భయ సంనయసయ భతయః
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ఫుథిధయోగభుపవృీతయ భచిైతః సతతం బవ (57)
ఄయథ ం: నళుఴ శభశి ఔయమఱన఼ భనశషణో ధనకే అరిపంచి ధన
రసమణుడలై, ఫుథిధయోగసతుా ఆఴరయంచి తుయంతయం ధన మంథే చిణనితుా
ఉంచ.
లయఖాయనభు: కసఱ ఙెైతనయ భయౘుయువేఱు తృసరయంబ దఴఱో ళునా
యసధఔుఱఔు ఔ అనఔరించదఖగ ఉథనషయణ అళుణనయు. ఆ న఼తన
యసధఔుఱు లసరినంచి నేరయణ తృ ంథి భఽతేయళున ణెఱుశఔుధే ఈ ురసతన
యోఖఔయమన తీళరంగస అబయవహయి సయు. కసఱం ఴయణుజొచిి అబయవహంఙే యసధఔుఱు
ఴరీయ రిధఱు థనటట భఽతేయళున తతి ా శశతంగస ణెఱుశకోళడం
తృసరయంతేయసియు.
భచిైతః సయవదఽరీణి భత్ేవెథయతత రిష్టయవ
ఄథ ఙూతతాభహంకరననళోీష్టయవ వినక్షయవ (58)
ఄయథ ం: ధన మంద చితి భు ఖఱలసడలై నళుఴ ధన అనఖరషంణో అతుా
శంఔటరఱ థనటఖఱళు. అయణే నళుఴ అషంకసయంణో (ధన ళచనభుఱు)
నడఙెయన నటటరనఙయ నయంచితృో ణనళు.
లయఖాయనభు: ఆ కసఱ యమేఴఴయుతు ఔఽణో అతతుధే భనశషనంద ఱఖాం
ఙేవహ, యోఖఔయమ ఙేశి ఼ ఴరీయ ఫందనఱు ణెంచఔుతు, భఽతేయ దరసగతుా
జయంచిన లసయు, థనతుతు థనటట థనతుకి నైననా అభఽత దనభాతుా
తృ ందణనయు. అయణే తభ రితత ఫుథిధళఱల ఇంథిమ
ర ాఱే రదననభనఔుధే
లసయు, భఽతేయళంటే బమతైతేఱు ఙెంథేలసయు తభ అతృసయ ఙెైతధనయతుా
జఞఖఽతం ఙేశఔుతు భఽతేయళున ణెఱుశఔుధే రమాశ ఙెమయయు. లసయు
భఽతేయళంటే బమంణో ళుండి అధేఔ యసయుల నవర తృో ణనయు.
మదహంకయభావృీతయ న యోతసయ ఆత భనయవయ
భుతుైయష్ట వయవవెమవయత రకితవెతాం న్తయోక్షయత (59)
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ఄయథ ం: నళుఴ ఏ అషంకసయంణో ముదధ ం ఙేమనతు తీరసమతుంచఔుంటుధనాలో
అథి తుఴిమంగస తతేయ. తూ శఴభరళమే తూ ఙేత ఆ ముదధ ం ఙేయశింథి.
లయఖాయనభు: ఴరీయ రిధఱఱోధే తభ ఫుధ్ిధ అణిగి ళునాలసయు
భఽతేయళున ణెఱుశకోలసఱతుగసతూ, తభ అతృసయ ఙెైతధనయతూా జఞఖఽతం
ఙేశకోలసఱతుగసతూ తీరసమతుంచకోయు. అటుళంటట లసరికి ణెయౌమతు యవమం
ఏతటంటే లసరి అతృసయ భవహి వకమే (మైండ్, భనశష) ఎుపడర ఔుపడె
లసరి యరసట ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙెమయడనతుకి లసరి ఙేత యోఖఔయమ
ఙేయశిందతు.
సవభావజేన కౌంణూమ న్తఫదధ ః వయవన కయమణయ
కయుతం ధేచోవ మధోమవేత్ కరిష్టయసయవళోఽన తత్ (60)
ఄయథ ం: కౌంణేమా ! మ్రషళళసన నళుఴ ఏథెైణే ఙేమడనతుకి ఇవర డలో
థనతుతు ఔడన తూ శఴభరళవహదధభయన ఔయమళఱల ఫందింఫడి యళయడలై
ఙేయి సళు.
లయఖాయనభు: ఴరీయ రిధఱఱో ళునా ఇంథిమ
ర ాఱన తఽనహి యఙనఱధే
లసంఛణో మ్రషంఙెంథి ళునాలసయు ఔడన ఎుపడర ఔుపడె తభఱో
అంతరీలనంగస ళునా అతృసయ భవహి వకం యొఔక నేరయణ ళఱల థనతు యరసట
ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేమడనతుకి రమాశ ఙేయి సయు.
ఇశ్వయః సయవబూణయధయం హిథూదళోఽ యుున తష్టఠత
భారభమన్ సయవబూణయన్త మంణయర యౄఢయన్త భామమా (61)
ఄయథ ం: అయుుధన! ఈఴఴయుడె అతుా తృసరణుఱ షఽదమాఱఱోన఼ వహథతేడెై భామ
థనఴరస అతుా తృసరణుఱన఼ మంణనరతుా తినహపనటుర తిుపచధనాడె.
లయఖాయనభు: ఆ అళయఔుిడె, అందరితూ తుమంతిరంఙే లసడె, శభశి
ణేజఞఱఔ ణేజం, అందరి షఽదమాఱఱోన఼ తుళవహంఙే లసశ థేళుడె,

340

అందరి షఽదమాఱఱోన఼ వహథతేడెై భవహి వక భాధయభం థనఴరస ఈ ఴరీరసతుా
మంణనరతుా నడినహనటుర నడెుతేధనాడె.
తమేవ శ్యణం గచో సయవభాలేన భాయత
తత్ేవెథయతరం ళంత వెథనం పరసయవ ళశ్వతం (62)
ఄయథ ం: అయుుధన నళుఴ అతుా యదనఱా థనతు ఴయణభుధే తృ ంద. థనతు ఔఽఙేత
నళుఴ యభ ఴకిితూ ళసఴఴత యసథధనతూా తృ ందణనళు.
లయఖాయనభు: ఈ ఴరీయభధే మంతరం యొఔక దయవఔుడి ఖురించి
కించిణనమతరభయధన గసరషయం ఔయౌగి, లసతుతు యరిిగస ఔనగొనడనతుకి రఫఱ
యోగసభరయశం ఙేశి ఼ తభ అతృసయ భానవహఔ ఙెైతధనయతుా ఙెైతనయళంతం ఙేవహ
అతతు మతనరసథతుా ఖరశంచిన లసరికే , ఈ శభశి శఽఴర ఆ లసశథేళుతు
రయసదమేనతు, ణెఱుశింథి. ఇథి ణెఱుశఔుతు యభళసంతేఱెైన భయౘ
ుయువేఱు ఆ అళయఔి ఔఱశఴయౄుడెైన లసశథేళుతుణో ఏఔభళుణనయు.
ఆత ణూ జాానభఖాయతం గువేయదఽీహయతయం భమా
విభిళ్చయతదఴయళవణ మతూచోవ తతయ కుయు (63)
ఄయథ ం: ఈ యధంగస ధేన తూఔు ఈ యషయసయతి యషశయభయన జఞాధనతుా
ణెయౌతృసన. థగతు ఖురించి యరిిగస యఙనరించి తూఔు ణోచినటు
ల ఙెయయ.
లయఖాయనభు: కసఱ ఙెైతనయ భయౘుయువేఱు, శభశి భానళుఱ కొయఔు, ఈ
యభ గయతూమ జఞాధనతూా ళసయసిుఱఱో శంకేత యౄంఱో తృ ంద రిఙనయు.
సయవగుహయతభం బూమః శ్ిణు మే యభం వచః
ఆవో్ ఽవ మే దిఢ భుత తణర వక్షవయభు ణూ శితమ్ (64)
ఄయథ ం: శభశి గయతూమ యవమాఱఱో యభ యషశయభయన ధన యభ
ళచధనఱన తూళు భయఱా యన. నళుఴ ధనఔు అతయంత నహరముడెయ ఖనఔ
తూ శీతం కోరి తూఔు ఙెఫుణనన.
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లయఖాయనభు: ఇుపడె ఆ శంయయు జఞాధనతుా శంక్షిింగస భయళ శంకేత
యౄంఱో ళయఔి ం ఙేశి ధనాడె. శభశి భానళుఱ ఔఱలయణనయథం , ఇంకస ఏ
ళయకి ణ
 ే ఈ శంకేణనఱన అయథం ఙేశఔుతు ఆ అళయఔి కసఱ తణనిాతుా
ణెఱుశకోళడనతుకి ఆతేయుత ఙెందణనడర లసరికోశం తతి ా ళయున శంకేత
యౄంఱో ఙేశి ధనాడె.
భనమధయ బవ భదభకోత భథయయజీ భాం నభసఽుయు
భామేలైష్టయవ సతయం ణూ రతజాధే నరయోఽవ మే (65)
ఄయథ ం: నళుఴ ధన మంథే భనశష ఔఱలసడలై, ధన బఔుిడలై, నధేా
యజిశ఼
ి ధనకే నభశకరించ. నళుఴ నధేా తృ ందణనళు. ఇథి శతయం అతు
రతిజా ఙేవహ ఙెఫుతేధనాన ఎందఔంటే నళుఴ ధనఔు నహరముడళు ఔనఔ.
లయఖాయనభు: ఆ శభశి ణేజఞఱఔు ణేజభయన ఆ రచండ ణేజోభమ
కసఱభంథే తూ వఴమ భవహి వకు యరసట ఙెైతధనయతుా కేంథగర ఔఽతం ఙెయయ,
థనతు బఔుిడలే కస, తూ ఴరీయ భాధయభం థనఴరస జయుఖుతేనా ధనఱుఖు
ుయుయౖసరసథఱన ఆ కసఱాతుకే అరిపంచ, ఆ భయౘ అళయఔి శధనతన కసఱాతుకి
బూత భరయవయతఴయి భాధనఱు ఏఔభయన ఙెైతనయంణో నభయసకయం ఙెయయ,
ురసతన యోఖభాయగ ం థనఴరస అఱా ఙేవేి నళుఴ ఆ కసఱాతుకి అతయంత
నహరముడియ అళుణనళు.
సయవధరమనరితయజయ భామేకం శ్యణం వరజ
ఄహం ణయవ సయవపనయభోయ మోక్షయవయభు భా వుచః (66)
ఄయథ ం: శభశి ధయమభుఱన఼ తయజించి కేళఱం ధన ఴయణంఱోకే రస, ధేన
తునా అతుా తృసతృసఱ నండి యభుఔుిడితు ఙేయి సన. నళుఴ ళోకించఔు.
లయఖాయనభు: భవహి యౖసకతుా ధరింఙే ఴరీరంథిమ
ర ాఱ రిధఱు ణెంచఔుతు
వఴమ భవహి వకు యరసట ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం ఙేవహ , థనతుతు ఆ రచండ
ణేజోభమ కసఱంఱో కేంథగర ఔఽతం ఙేవహ థనతుా తతి ా శశతంగస ణెఱుశఔుతు
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థనతు ఴయణంఱోకే లలైళ. ఆ కసఱ యమేఴఴయుడె తునా రితత ఙెైతనయం
ళఱల ఔయౌగిన అజఞానం అధే తృసం నండి యభుఔుిడితు ఙేయి సడె. తుయింతగస
ళుండె.
ఆదం ణూ ధయ తవెుమ ధయబకతమ కథయచన
న ఙయవువూ
ీ ష్టలే లచయం న చ భాం యోఽబయసామత (67)
ఄయథ ం: ఏ శభమంఱోన఼ నళుఴ ఈ యషయసయతుా తతృో యశత ళయకిికి
ఙెపఔడద. అఱాగే బకిిఱేతు లసరికీ, యధే ఇచఛఱేతు లసరికీ, ధన మంద
థేఴవభరళం ఉనాలసరికీ ఔడన ఙెపఔడద.
లయఖాయనభు: ఎళరైణే ణెఱుశకోళడనతుకి ఇవర డరయ, ఎళరైణే తభ
ఙేతగసతుతనంళఱల దయగ తి తృసఱెై అందఔు కసఱాతూా ఱేఔ శభమాతూా
తుంథియి సరయ, ఎళరైణే తన ఱోఱ థనగిళునా యరసట ఙెైతధనయతుా కొథిాగసధైధన
ఖురిించరయ, థనతుతు ణెఱుశకోలసఱతు అనకోరయ అటుళంటట లసరికి భవహి వకు
యరసట ఙెైతధనయతుా మేఱకకయౌప ఆ రచండ ణేజోభమ కసఱాతుా రతయక్షంగస
యసక్షాతకరింజేవే ఈ ురసతన యోఖఔయమ యొఔక యషశయభమ యసధనన
ఉథేఴం ఙెమయఔడద.
మ ఆభం యభం భదభకేతష్టవభిథయసయత
బకూతం భయ రం కిణయవ భామేలైష్టయతయసంశ్మః (68)
ఄయథ ం: ఎళరైణే ధన యభ బఔుిఱెై ఈ గయతూమ జఞాధనతుా ధన బఔుిఱఱో
ఙెఫుణనరయ లసయు తుశషంథేషంగస నధేా తృ ందణనయు.
లయఖాయనభు: కసఱ ఙెైతనయ భయౘుయువేఱు ఆ కసఱాతుకే బఔుిఱళుణనయు.
లసయు ఈ యభ గయతూమ యోఖ యదయన కసఱ తణనిాతుా ణెఱుశకోళడనతుకి
తభ ఴరీయ రిధఱు థనటట తభ భవహి వకు శంయయు ఙెైతధనయతుా జఞఖఽతం
ఙెమాయఱతు ఆతేయతణో ళునా ళయఔుిఱకే ఉథేఴం ఙేయి సయు. అటుళంటట
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భయౘుయువేఱు అందరిఱోన఼ ఆ కసఱ తణనిాధేా చ఼శ఼
ి భఽతేయళున
థనటట ఆ రచండ ణేజోభమ కసఱంణో ఏఔభళుణనయు.
న చ తవెమనమనఽఴయయష్టే కవృైనమ నరమకితత భః
బవిణయ న చ మే తవెమదనయః నరమతరయ బువి (69)
ఄయథ ం: భనవేయఱఱో అతతుతు తంచి ననా నేరతంచలసడె లేరేళఴడ఼
ఱేడె. అఱాగే బూఱోఔంఱో అతతుతు తంచి ధనఔు నహరమభయనలసడె లేరే
ఎళఴడ఼ ఱేడె.
ఄదూయష్టయణూ చ మ ఆభం ధయమయం సంలదభావయోః
జాానమజేాన ణూధయహమ్ ఆష్ట్ః వెవభుత మే భతః (70)
ఄయథ ం: భన ఇదా రి ఈ ధయమ శంలసథనతుా ఎళయు చదళుణనరయ లసయు
జఞానమజా ం థనఴరస ననా యజిశిధనాయతు ధన ఉథేాఴయం.
శ్ీథధ యలననసామశ్ై శ్ిణు మాదన యో నయః
వెో న భుకతః వుభాంలోైకధయ్ుునమాత్ ుణయకరమణయమ్ (71)
ఄయథ ం: ఴరథధ నళంతేడెై, థేఴవ భరళ యశతేడెై ఎళరైణే ఇథి యంటరరయ లసయు ఔడన
భుకిి తృ ంథి ుణయ ఔయమఱన ఙేవే లసయు తృ ంథే యబ ఱోకసఱన తృ ందణనయు.
కచిైథూతచఽరుతం పయథ తవయైకగేీణ ఙూతవె
కచిైదజాాన సమోమహః రణష్ట్వయత ధనంజమ (72)
ఄయథ ం:తృసరసథ! నళుఴ ఇథి ఏకసఖర చితి ంణో యధనాలస? భరిము ధనంజమా
తూఱో అజఞానంనండి ుటటరన మ్రషం నయంచింథన?
ఄయుున ఈలచ
నవో్ మోహః సమితయై ఫధ ా తవత్ేవెథయనమమాచఽయత
వథణరఽవమ గతసంథూహః కరిఴయయ వచనం తవ (73)
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ఄయథ ం: అయుునడె యౌకన, " ఒ అచయణన! తూ ఔఽళఱల ధన మ్రషం
నయంచితృో యంథి భరిము ధేన శమఽతితు తృ ంథనన. ధన శంఴమాఱు
తీరసయ. ధేన నళుఴ ఙెనహపనటేల ఙేయి సన".
సంజమ ఈలచ
ఆతయహం లసఽథూవసయ పయథసయ చ భవేణయమనః
సంలదభుభభళౌీష్టభదఽభతం రయభహయష ణం (74)
అయథం: శంజముడె ఇఱా అధనాడె, " ఈ యధభుగస ధేన లసశథేళునఔు
భయౘతేమడెైన తృసయుథనఔు భధయ జరిగిన అదభత రయభాంచిత శంలసదభు
యధనాన."
లయసరవెథయచఽరుతలధేతదఽీహయతభ యమ్
యోగం యోగేసవరత్ కివణత్ వెక్షవత్ కథమతః సవమమ్ (75)
ఄయథ ం: లసయశతు అనఖరషం ళఱల ధేన ఈ యభ యషశయభయన యోగసతుా
యసక్షాత
ి యోగేఴఴయుడెైన యౕర ఔఽవే
ు డె శఴమంగస ఙెఫుత ళుంటే యధనాన.
రజన్ సంసమితయ సంసమితయ సంలదభుభభదఽభతమ్
కేశ్లయుునయోః ుణయం హివయభు చ భుహ యుమహ ః (76)
ఄయథ ం: ఒ రసజఞ! కేఴలసయుునఱ ఈ ుణయం ఔయౌగింఙే అదభత శంలసథనతుా
శమయణఔు ణెచిఔుతు థే థే యళయశిధనాన.
తచై సంసమితయ సంసమితయ యౄభతయదఽభతం హరేః
విసమయో మే భవేన్ రజన్ హివయభు చ ునః ునః (77)
ఄయథ ం: అంణేకసఔ ఒ రసజఞ! యౕర షరి యొఔక ఆ అదభత యౄం జా నకి
హి
ణెచిఔుంటే ధనఔు భయౘ ఆఴియయం ఔఱుఖుణోంథి. ధనఔు థే థే షయశం
ఔఱుఖుణోంథి.
మతర యోగేశ్వయః కివోణ మతర పరయథ ధనఽయధ యః
తతర వౄీరివజయో బూతయధ ిల నీతయమతయమభ (78)
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ఄయథ ం: ఎఔకడ యోగేఴఴయుడెైన యౕర ఔఽవే
ు డె ఉండెధో, ఎఔకడ ధనరసధరి అయన
తృసయుథడె ఉండెధో అఔకడ ఱక్షిమ , యజమం, అతేళఽథిధ, అచంచఱభయన తూతి
ళుంటరయ. ఇథి ధన అతేతృసరమభు.
ఒం తతసథిత వౄీభదభగవథగీ ణయసాన్తష్టతేస
ఫరహమవిథయయమాం యోగళవయత ర వౄీ కివణయుున సంలథూ
మోక్ష సంధయయస యోగయధయభ ఄష్ట్దళోఽదయయమః
ఒం తత్ సత్
ఫరహమవిథయయ, యోగ ళసత రభు ఄయన వౄీ భదభగవథగీ ణయ ఈన్తష్టతే
త ఄందయౌ
వౄీకివణయుున సంలదభులో మోక్ష సంధయయస యోగభు ఄనన దఽధన్తభుదవ
ఄదయయమభు సభాత భు.
ఒం తత్ సత్
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యోగేశేరి
శౄీ భదభగవద్గీ త
1 . భితేయవు ఎలాేంటి భాధయభేం అేంటట ద్యతు ద్యేర తభ చేతననఽ
జాగితేం చేసఽకునా భశేుయుషేలు ద్ేహ రిధఽలు ద్యటి త్యమే విరట
సేయౄులవుత్యయు.
2 . జీవిత్యతుకి భితేయవేంటట ఎేంత పేరభ వుేంద్ో చయలా ఆలసయేంగ అయి ేం
అవుతేేంద్ి. జీవితేం భితేయవుతు కలవడయతుకి జీవిత్యేంతేం యుగడెతూన్వ
వుేంట ేంద్ి. జీవనఽరుతేయవుల కలయక అయన క్ష్ణేంలోన్వ అసలయన
శె ేందయయేం జతుమసఽేేంద్ి.
3 . న్యరీ శరీయ సిషి ూరిేగ భాతితేేం కోసమే చేమఫడిేంద్ి. అద్ి ఒక గొప
శరీయేం. అద్ి ఆ అవయకే చేతననఽ భౌతిక శరీయ భాధయభేం ద్యేర వయకే ేం చేసే
కయయేంకోసేం తురిమేంఫడిేంద్ి.
4 . ఎవరైత్ే జాాన శెో తృన్యలనఽ ఎకుకతూ జీవిత్యతుా అయి ేం చేసఽకుేంటారో,
వయు జీవన్యకయష ణ నఽేండి విభుకుేల ై "జీవనఽమకుేలు" అతు పలువఫడత్యయు.
5 . ఏ శరీయేం ఒకకుపడె - అేంటట భనేం జతుమేంచక భుేందా, జతుమేంచిన
తయువత్య - భనకు జీవన్యధయయేం అయేంద్ో , అట వేంటి స఼ే ీ శరీయేం వవు
ఆకయష ణ ల కతృో వడేం కడయ ఒక ఆశుయయకయభయన విషమమే.
6 . ఆ అవయకే కలభయన వసఽద్ేవుడే సభసే భానవుల
హిదమాలలోనా సితేడెై తృరణ, అతృన్యల ద్యేర సేంబవిసఽేనా ధరమయి
కభమోక్ష్ాలన్వ చతేరిేధ ుయుశరిలనఽ భోజన యౄేంలో గీహిసే ఽన్యాడె.
ఓేం తత్ సత్
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