
 

 

"శివానందలహరి" 

శ్రీ  ఆది  శంకరాచార్య   సా్వ మి  విర్చిత 

 

 

శ్రుతి స్మ ృతి పురాణానా మాలయం కరుణాలయం| 

నమామి భగవతా్ప దం శంకర్ం లోక శంకర్మ్|| 

 



 

 

 

 

శ్రీ ఉయ్యయ ల కామేశా రీ దేవి భక్తులందరికీ నమస్వా ర్ము 

 

శ్రీ ఆది శంకరాచార్య  సా్వ మి విర్చిత "శివానందలహరి" లోని భక్త ు ని 

ఆశా్వ దిదా్దము. శివానందలహరి భక్త ు ర్స్ శ్రరధానమైన స్త ు శ్రతము. 

 

"పూజ కోటి స్మం స్త ు శ్రతం" అనాా రు పెదాలు. అనగా కోటి పూజలతో 

స్మానం స్త ు శ్రతం అని అర్థము."భక ుయ ర్ ధం కల్పా తం దా్వ తం-అద్వా త్పదపి 

సందర్ం" అనగా, భక్త ు కోస్ం దా్వ త కలా న చేయబడినా అది అద్వా త్పని 

కనాా  బహు సందర్మైనది అని స్ా యంగా శంకరులే అనాా రు. 

 

శివానందలహరి లో పూరిుగా భక్త ుక్త, శర్ణాగతిక్త స్ంభందించిన విషయ్యలే 

ఉంటాయి గాని సందర్య  లహరి లో లాగ స్వంకేతిక రద్దలతో వివిధ శ్వస్తస్ు 

స్త న న విషయ్యలుండవు. 

 

ఇంకో ముఖ్య మైన విషయం శంకరాచార్య  సా్వ మి ఆంశ్రధ దేశంలో 

రర్య టనలో శ్రీ శైల క్షేశ్రత్పనిా  స్ందరిశ ంచారు. అచ్చ ట కంతకాలం 

తరసు  చేశ్వరు. అపాు డే శ్రీ శైల మలి్పకారుున సా్వ మి ని దరిశ ంచి రండు 

అద్భు త మైన స్త ి కాలు చెపా్ప రు. ఆ రండు స్త ి కాలు ఇంద్భ 50, 51 స్త ి కాలు 

గా మధయ  లో కూరాు  చేశ్వరు. 

 

కతు దిశలో, స్రికతు కోణంలో విషయ్యనిా  అందించాలనా  తరన ఈ 

ర్చ్న వివర్ణ లో జి.ఎల్.ఎన్. శ్వస్తరుగారిలో కనిపిసుంది. రేరటినండే 

శ్రప్పర్ంభం. 

 



 

 

 

 

 

1. కలాభ్య ం చూడాలంకృత శశి కలాభ్య ం నిజతరః 

ఫలాభ్య ం భకే ుషు శ్రరకటిత ఫలాభ్య ం భవతు మే | 

శివాభ్య  మ ుో క శ్రతిభువన శివాభ్య ం హృది పున 

ర్ు వాభ్య  మానందసు ర్దనభవాభ్య ం నతి రియమ్. 

 

సకల విద్యా  సవ రూపులును, సిగలచే అలంకరంపబడిన చంద్రరేఖలు 

గలవారును, తమతమ తపః ఫలములుగా ఒకరకొకరు పంరబడిన వారును, 

భక్తులక్త కర్మ  ఫలాదులను ద్పసాదంప జేయువారును,ములో్లకము 

లక్త అతా ంత  శుభ ద్యయక్తలుగా నుండువారును, తలచినంతనే 

హృరయమందు మర్ల మర్ల ద్పసనుు లగు వారును, ఆనంరముతో పాటు 

సవ రూప సాక్షాత్కా రాను భవమును గూడా కలుగజేయు వారును అగు - ఆద 

రంపతులైన పార్వ తీ పర్మేశ్వ రుల కొర్క్త ఇదే నా నమసాా ర్ము. 

 

ఈ "శివానంరలహర" జగత్పి త అయిన శివునికి సంబంధంచిన స్త ు ద్తమే 

అయినపి టికీ, ద్పధమ స్త ోకం - జగతుు యొకా  ఆవిరాా వానికి కార్ణంగా ఆద 

రంపతులైన పార్వ తీ పర్మేశ్వ రులిరదరనీ ఉదేదశించి చేసిన ద్పార్ థన. 

 



 

 

భౌత్పకంగా వా క ుమవడానికి అయా వారు అమమ వార పైనే ఆధార్పడత్కర్ని, ఆ 

అమమ  వారగా భౌత్పక దేహంతో ఏర్ి డడానికి ఆ అయా వార సంకలి మే 

కార్ణమని అర్ ధం చేసుక్తంటే - వీరరదర మధా  వుండే పర్సి రాధార్ సంబంధం 

అర్ ధమౌతుంద. 

 

ద్పపంచ తత్కు వ నికి,పర్మాతమ  తత్కు వ నికి సంబందంచిన ఏ విరా  అయినా, ఏ 

శాస్తసుమైనా ద్పకృత్ప పురుషులక్త చందనదే. కాబటి ిసకల విరా ల సవ రూపంగా 

ద్పకృత్ప పురుషులైన పార్వ తీ పర్మేశ్వ రులిరదరనీ కలిపి ధాా నించే ఉదేదశ్ా ంతో 

శ్ంకరాచారుా ల వారు ఆ ఇరదరనీ "కలాభ్ా ం" అని సంబోధంచేరు. ఆమె "స్త న న 

ద్పసూన" అయితే ఆయన "స్త న న మూరు" కాబటి ిఈ ఇరదరూ స్త న న ద్పద్యతలే అని 

ఈ "కలాభ్ా ం" పర ద్పయోగము సూచిసుుంద. 

 

పార్వ త్ప శివుని కోసం తపసుు  చేసింద, శివుడు కూడా సతీ వియోగానంతర్ం 

ఆమెను పంద్యలని తపించాడు. ఈ ఇరువుర తపసుు ల ఫలితంగా ఒకరనొకరు 

పంద్యరు. ఇదే విషయం - "నిజ తపః ఫలాభ్ా ం"  అనే సంబోధన సూచిసుుంద. 

 

భక్తులు కోరేవి కాక్తండా వాళ్ళ క్త అవసర్మైన వాటిని భగవంతుడు ఇసాుడు. 

భక్తులక్త వారవార పూర్వ  కర్మ లను బటి ికర్మ  ఫలాలుగా అవసర్మైన వాటిని 

అవసర్మైనంత మేర్క్త అవసర్మైనంత కాలానికి ద్పసాదసాుడు. భక్తుల 

నిషా లమ ష నిషా్క మ భస్తకి ుకి మెచిి  చివర్క్త ముకి ుని గూడా ద్పసాదసాుడు. ఇదే 

"భక్త ుషు ద్పకటిత ఫలాభ్ా ం" సూచిసుుంద. 

జగద్తి ళ్యం ల్ల గూడా సమసు సృష్టనిి తన క్తక్షిల్ల ఉంచి ర్క్షించే భద్రమూరు 

ఈ శివుడు.అందుక్త ఆయన లయకారుడు. తనయందు లయము చందంచి 

ర్క్షించేవాడే గాని వినాశ్ం చేసేవాడు గాదు. 

ఉద్యహర్ణక్త: వేసవి కాలం సెలవలో్ల అధాా పక్తలు, విద్యా రుధలు, నౌకరోు, 

హాజరుపట్టలిు పాఠాలు వగైరా ఇవనీు  చనిపోయి ఉండవు. మర్ల 

విద్యా లయాలను తెర్చినపుడు వంటనే అంరరూ   ద్పతా క్షమవుత్కరు గద్య ! 

అలాగే ద్పళ్యానంతర్ం సమసు సృష్ట ికి సంబందంచిన అనిు  ాతుల 

జీవరాశులు బయటపడత్కయి. 



 

 

ఒక్త నామంతోఉండి, ఒక్త రూపంల్ల ఉండి, ఒక్త పరంల్ల పిలువబడే ఆద 

రంపతులు ను, జగజజననీ జనక్తలును - జగనామ త, జగనేు తలును అయిన 

పార్వ తీపర్మేశ్వ రులను ఉదేదశించి శుభసూచకంగా "శివాభ్ా ం" అనే పర 

ద్పయోగముతో నమసా రసూు  ఈ శివానంరలహరీ స్త ు ద్త్కనిు  ఆదశ్ంకరులు భకి ు 

తో ద్పార్ంభంచారు. 

 

 

 

2. గళంతీ శంభో తా చ్చ రిత స్రితః క్తల్పి ష ర్జో 

దళంతీ ధీక్తలాయ  స్ర్ణిషు రతంతీ విజయత్పమ్ | 

దిశంతీ స్ంస్వర్ శ్రభమణ రరిత్పపోరశమనం 

వస్ంతీ మచేచ తోశ్రహదభువి శివానందలహరి || 

 

శాంత్ప సుఖములక్త ఉతి త్పు స్తసాథ నమైన ఓ శివా! నీ చరద్త మనెడి నద నుండి 

ద్సవించి ద్పవహంచుచు, పాపములనెడు ధూళిని అణచుచును   ఈ 

శివానంరలహర - బుదధ అను పిలకోాలువ గుండా వచిి , సంసార్ త్కపమును 

చలోారుి చూ, నా హృరయము అను మడుగుల్ల పడినద. ఈ ఆనంర 

ద్పవాహము ఇక ఈ మడుగును వదలి పోక్తండా స్తసిథర్ముగా నుండునటోు 

అనుద్గహంపుము. 

 

శివుని చరద్త శివుని లీలలు మహమానివ తమైనవి, అంరరకీ మహోపకార్కము 

లైనవి, మంగళ్కర్మైనవి. అటి ిశివుని చరద్త అనే మహానదీ ద్పవాహం - అద 

ద్పవహంచే ద్పదేశాల ల్లని ధూళి ధూసర్ములనే పాపాలను కడిగేసుుందట! 

అంటే అంతక్త పూర్వ ం జీవుడు ఆద్శ్యించిన కపట వా క్తులను, 

అనుసరంచిన వృధా విధానాలను, అందువల ోఏర్ి డిన కషనిషి్కలను 

పరషా రంచడంతో బాహా ర్ంగ ద్పక్షాళ్న జరుగుతుంద. 

 



 

 

బాహా ర్ంగం చకా బడిన తరువాత జీవునికి అంతర్ంగం చకా బడటం రండవ 

మెటిు. 

ఏవిషయమైనా పంచ స్త న నేంద్దయముల ద్యవ రా మనసుు క్త చేరుతుంద. 

మనసుు  ద్గహంచిన విషయాలో్లని మంచి చడడలను వివేకంతో బుదధ 

నిర్ ణయిసుుంద. ఇటువంటి బుదధ అనే పిలకోాలువ ద్యవ రా శివానంరలహరీ 

స్త ు ద్తమనే మహానద ద్పవహంచి అంతర్ంగ ద్పక్షాళ్నం చేసుుంద. 

బాహా ర్ంగ అంతర్ంగ ద్పక్షాళ్న వలన జీవుని యొకా  సాంసారక పరత్కపాలక్త 

ఉపశ్మనం కలుగుతుంద. 

 

మన బాహా ర్ంగ అంతర్ంగ క్షాళ్నం జరగిన తరువాతనే శాశ్వ త సుఖానికి 

ఉతి త్పు స్తసాథ నమైన శివుని సానిు ధా ము లభంచడం, శివునితో సాయుజా ం 

చంరటం జరుగుతుంద. ఇద హృరయంల్లనే జర్గవలసిన ఒక అనుభూత్ప 

ద్పరమైన ద్పద్కియ. 

 

ఈ శివానంరలహరీ స్త ు ద్తమనే మహానదీ ద్పవాహం చివర్క్త మన 

హృరయమనే మడుగు ల్లనికి ద్పవేశించి మనక్త శాశ్వ త మైన, స్తసిథర్మైన 

ఆనంర స్తసిథత్పని కలుగజేసుుంద. అంటే శివనామ సమ ర్ణం, శివ చరత పఠనం, 

శివపార భజనం మహద్యనంర స్తసిథత్పని పంరడానికి ఉతుమమైన, సులువైన  

మారాాలని శ్ంకరులు చపుి చునాు రు. 

శివుడంటే మనల్లని ఆతమ క్త ద్పతీక కాబటి ిఈ మహద్య నంరమే 

ఆత్కమ నుభూత్పకి  సంబంధంచిన ద్బహామ నంరం కూడా అవుతుంద. 

 

 

3. శ్రతయీవేదయ ం హృదయ ం శ్రతిపుర్ హర్మాదయ ం శ్రతినయనం 

జటాభ్రోద్దర్ం చ్లద్భర్గహార్ం మృగధర్మ్| 

మహాదేవందేవం మయి స్దయభ్వం రురతిం 

చిద్దలంబం స్వంబం శివమతి విడంబం హృది భజే || 



 

 

 

మూడు వేరములల్ల తెలియబడు వాడును, హృరయము నందు సుు రంచు 

వాడును, స్తసూథ ల సూక్షమ  కార్ణ శ్రీర్ములను నియంద్త్పంచి నిరూమ లించు 

వాడును, సృష్టకిి ముందే నుండు వాడును, మూడు కనుు లు గలవాడును, 

జటాజూట సర్ి హార్ములు గలవాడును, చేత్పల్ల లేడిని ధరంచినవాడును, 

ద్పకాశానంరములు తన రూపముగా వలుగందు వాడును, నాయందు 

రయగలవాడును, సవ  సవ రూప స్త ననము నక్త ముఖా  సాధనమైన వాడును 

సకల ల్లక పాలక్తడును, సమయావ సార్ములను బటి ిద్పవర ుంచు వాడును, 

పార్వ తీ సమ్మమ హండును అగు - పర్మేశ్వ రుని హృరయముల్ల 

సేవించుచునాు ను. 

 

"ద్తయీ " శ్బాదనిు  ద్పధానమైన మూడు వేద్యల పర్ంగానే అనవ యిసాురు. అవే -

సామవేరం, ఋగేవ రం, యజురేవ రం. ద్పాణః సామవేరః అను ద్యనిు  బటి ి

మనల్ల ద్పాణమే సామవేరం. ద్పాణం శావ సాధార్ం కాబటి ిసామవేద్యనిు  శావ సతో 

సమనవ య పరుచుకోవాలి. 

ఈ శావ స ఉచావ వ స నిశావ సలతో కూడినద. దీనిని ాద్గతుగా గమనిసేు ోహం 

అక్షర్ ఉచావ ర్ణ ధవ ని ఉంటుంద. ఈ రంటి కలయిక తో ఓం అనే ఏకాక్షర్ం 

ఏర్ి డుతుంద.దీనినే "ద్పణవం" అంటారు. కాబటి ిసామవేరం ద్యవ రా 

తెలియబడేవాడు అంటే "ఓం "ద్యవ రా తెలియబడేవాడు అని అర్ ధం. పతంజలి 

కూడా పర్మాతమ క్త సంబంధంచిన వాచక రూపం ద్పణవమనే విషయానిు  -  

"తసా వాచకః ద్పణవః"  అనే సూద్తం ద్యవ రా చపిా డు. 

 

వాగేవ ఋక్ అను ద్యనిు  బటి ిమన వాక్తా తో ఋగేవ ద్యనిు  సమనవ య 

పరుచుకోవాలి. 

మనో యజురేవ రః అను  ద్యనిని బటి ిమనసుు తో 

యజురేవ ద్యనిు సమనవ యించు కోవాలని తెలు ుోంద. సంకలిా నికి 

సంబంధంచినద మనసుు . 

"మనశిి వసంకలి మసుు" - అని మహనాా స రుద్ద్యభషేకం ల్ల వసుుంద. అంటే 

మనల్ల మనసుు  ద్యవ రా సంకలిి ంచే వాడు శివుడను  మాటే గద్య ! కాబటి ి



 

 

అటువంటి శివుణ్ణణ మనసుు క్త సంబంధంచిన యజురేవ రం ద్యవ రా తెలియ 

బడేవాడు అని అర్ ధం చేసుకోవాలి. పురుషుడంటే -పుర్మునందు ఉండువాడు 

అని అర్ ధం. జీవుని శ్రీర్మే ఈ పుర్ం. ఈ శ్రీర్ం మూడు విధాలుగా ఉంటుంద. 

స్తసూథ ల సూక్షమ  కార్ణ శ్రీర్ం. మనల్లని భౌత్పక పద్యరాథనిు  స్తసూథ ల శ్రీర్ం గాను 

దీనిని ఆసరాగాచేసుక్తని వా క ుమయే జీవుణ్ణణ సూక్షమ  శ్రీర్ం గాను జనమ జనమ ల 

ల్లను వివిధ జీవుల ద్యవ రా వా క ుమవడానికి కార్ణమైన ద్యనిు  కార్ణ శ్రీర్ం గాను 

అర్ దం చేసుకోవాలి. "ఇటువంటి  ద్త్పపుర్ సంబంధమైన జీవుని తత్కు వ నిు  తెలిపే 

ముడిని విపిి  అసలు విషయానిు  అవగతం చేసేవాడు" - అనే అర్ ధంల్ల శివుణ్ణణ 

ఒక విధంగా "ద్త్పపుర్ హరుడు" అని అనవచుి ను. 

శివుని కి మూడు కళ్ళళ . వామనేద్తం - చంద్దునికి, ఫాల నేద్తం - అగిు కి, రక్షిణ 

నేద్తం సూరుా నికి ద్పతీకలు. ఇవి వరుసగా రాద్త్పని సాయంసంధా  ను పగటి 

కాలాలను సూచిసాుయి. ఫాల నేద్తం - ఎదురుగా కనబడని వారని, వార 

మనోగత్కనిు , భవిషా తుు ను కూడ చూడగలుగుతుంద. ఇద ఆ నా చద్క 

క్తంరద్్ర్సాథ నము వరద ఉంటుంద. అందుక్త దీనిని "స్త న ననేద్తం"అని గూడా 

అంటారు. 

ఆకాశ్ం ల్లని మేఘాల కూటమి- శివుని జటాజూటానిు  సర్ి ం - కాలానిు  

సూచిసాుయి. అంరరూ కాలానికి ఆహార్మైతే - కాలం ఆయనక్త హార్ం కాలకూట 

విషం ఆహార్ం ఔత్కయి. అంటే శివుడు కాలాతీతుడు, సద్యశివుడు అను మాట! 

ఏమీ లేనటిుగా కనపడేద ఆకాశ్ము.అలాంటి ఆకాశానిు  ద్పళ్యంల్ల త్కను 

ముందు చేత్పల్లకి తీసుక్తంటాడు. అటుపైన మిగిలిన నాలుగు భూత్కలు ఆ 

ఆకాశానిు  అనుసరంచి శివుని చేత్పల్ల లీనమౌత్కయి. మనల్ల గూడా ఏమీ 

లేక్తండా మనం మాద్తమే వుంటే మనలను తన చేత్పల్లకి తీసుక్తని 

సాయుాా నిు స్తసాుడు 

" తతుి రుష్కయ విరమ హే మహాదేవాయ ధీమహ తనోు  రుద్రః ద్పచోరయాత్ " 

అని,  "పురుషసా  విరమ  సహద్సాక్షసా  మహాదేవసా ధీమహ, తనోు రుద్రః 

ద్పచోరయాత్" - అనీ రండుసారోు మహాదేవ శ్బదంతో శివునికి గాయద్తీ 

ఛంరసుు తో మంద్త్కలు (మహా నారాయణీయంల్ల) వుంటాయి. 

జీవులంరరూ కటిుగుంజక్త కటబిడిన పశువుల లాంటి వారే ! సేవ చవ గా 

వును టోు అనిపించినా ఆ సేవ చవ క్త పరమిత్ప లేక్తండా లేదుకద్య! ఇటువంటి 

పశువులక్త నాధుడు అయినవాడు పశుపత్ప. 



 

 

సాంబం అంటే - అంబతో కూడినవాడు.శ్మ శానంల్లవునాు  గజచర్మ ం 

కటిుక్తనాు , విషము, విషసరాి లు తనవరద ఉనాు  ,ఆయన మంగళ్కరుడే! 

సమయానుసార్ంగా అవసరానిు  బటి ివివిధ ములైన ఆకారాలో్లను, రూపాలో్లను 

ఉండగలవాడని అర్ థం. భక్తులిు  పరీక్షించడానికి ఎనోు ర్కాల వేష్కలు వేసాుడు. 

రుద్రనమకం చదవితే విశ్వ ం ల్ల వును  అనిు  ర్కాల పాద్తలు ఆయన 

ధరంచినటోు తెలుసుుంద. శివుడు సరావ ంతరాా మి అని చపి డమే ఈ నమకం 

యొకా  లక్షా ం. 

 

 

4 . స్హశ్రస్ం వర్ుంతే జగతి విబుధాః క్షుశ్రదఫలద్దః 

న మన్యయ  సా్ ప్నా వా తదన స్ర్ణం తశ్రతా త ఫలమ్ | 

హరి శ్రబహామ దీనామపి వికటరాా మసలభం 

చిర్ం య్యచే శంభో శివ తవ రద్దంభోజ భజనమ్ || 

 

కొంచము కొంచము ఫలమిచుి  దేవతలంరరో కలరు. వార సేవ, వారచిు  

ఫలములు నాక్త కావలయునను కోరక కలనైన లేదు. శివా! ఎలపోుి డును 

సమీపవరుులైన ద్బహామ దులక్త గూడ దొర్కని నీ పార సేవయే రయ చేయుమని 

నినుు  ఎలవోేళ్ల వేడుకొను చునాు ను. 

 

తెలివితేటలను పంరటానికి ఒక దేవత, ధనానిు  పంరడానికి ఇంకో దేవత - ఈ  

విధంగా ఒకాొ కా  విధమైన ఫలానిు   పంరడానికి ఒకాొ కా  దేవతను ఆరాధంచి 

అరి ంచి, ఆద్శ్యించి అనిు  విధాలైన సౌకరాా లను పంద కోరా లను తీరుి  

కోవచుి ను. కాని, ఈ విధంగా పందన వనీు  త్కత్కా లిక సుఖాలను పరమిత 

కాలానిక్త ఇసాుయి కాని - శాశ్వ త్కనంద్యనిు  ద్పసాదంచలేవు. దేనిని పందతే ఇక 

పంరవలసినద వుండదో- అటువంటి శాశ్వ త మైన ఆనంద్యనిు  పంరడమే 

ద్పత్ప జీవి యొకా  పర్మావధ. సులభసాధా ం కాని ఇటి ిశాశ్వ త్కనంద్యనిు  

పంరడానికి శివుని రగరా్ పైన తెలిపిన ద్బహేమ ంద్ద్యద దేవతలంరరూ కాచుకొని 



 

 

ఉంటారు.శివుని సానిు ధా ముతో, సేవనంతో పోలిసేు - జనమ  రాహతా  ఫలం 

సైతం అంత సంతృపిుని ఆనంద్యనిు  ఇవవ లేవు. అందువలన శ్ంకరుల వంటి 

సరా క్తులు మిగిలినవార సేవను గాని, అందువలన వచేి  త్కత్కా లిక క్షుద్ర 

లాభ్లను గాని కోర్ర్ని ఈ స్త ోకము తెలుపుతుంద." నిధ చాల సుఖమా రాముని 

సనిు ధ సుఖమా" అను   త్కా గ రాజ కీర్ ునను ఇకా డ గురుుక్త తెచిు కోవాలి. 

 

5. శ్రస్మ తౌ శ్వస్తరు వైదేయ  శక్తన కవిత్ప గాన ఫణితౌ 

పురాణే మంశ్రతే వా స్తసుతి నటన హారయ  షా చ్తుర్ః | 

కథం రా నా ం శ్రీతిర్ు వతి మయి కో2హం రురతే 

రుం మాం స్రా్ జన శ్రరథిత కృరయ్య ప్పలయ విభో || 

స్రా్ జ్ఞనడవైన ఈశా రా ! 

 

శాస్తసు పాండితా ము లేదు. వైరా ము చేత గాదు. కవితవ ము చపి లేను. 

సంగీతము రాదు. పురాణము చపి లేను.మంద్తములరుగను. 

ఆటపాటలయందునేరుి లేదు. 

హాసా ము చపి లేను. ఇటి ినాయెడ రాజులకెటోు రయ గలాును. వారచుి  

ఫలములు నాక్తల ? సర్వ జన ! ననుు  నేనే యెరుగని పశువుని. నీవు పశుపత్పవి 

గద్య! ననుు  నీవే రయతో ర్క్షింపుము. 

మనసుు  , బుదధ,  స్త న నేంద్దయ, కరేమ ంద్రయాలను ఉపయోగించి ఏదో ఒక 

ఉపాధని కలిి ంచు కోవాలి. "కూటి కోసమే కోటి విరా లు" అని కద్య సామెత. 

పురాణోపనాా సాలను చపి డానికి - మనావ ద ధర్మ  శాస్తసుములు, ఇతర్ ఆర్ ష 

ద్గంధాలు చదవి వుండాలి. జా్య త్పశిా స్తసుశ్క్తనశాస్తసుములు చపాి లంటే శాస్తసు 

వి నానము నేరుి కొని వుండాలి. మంద్తశాస్తసు, తంద్తశాస్తసు, సంగీత శాస్తసాు లల్ల 

ద్పవేశ్మే గాక వాటిల్ల ద్పావీణా ం ఉంటేనే తపి  అవతలి వారని ర్ంజంప 

చయా లేము. రాాద్శ్యానిు  పంరలేము. ఒకవేళ్ ద్పావీణా్య నిు  సంపాదంచినా 

విద్యా  గర్వ ం, ధనమరం కలిగి పర్మేశ్వ రుని కృపక్త దూర్మౌత్కము. 

పర్మేశ్వ రుని మెపిి ంచడానికి 'త్కనెంత'  అని ముందు తెలుసుకోవాలి. మనం 



 

 

పశువుల మైతే పర్మేశ్వ రుడు పశుపత్ప. అంటే మనలను ాద్గతు గా కాపాడే 

కాపర వాడను  మాట !  కాబటి ి, అటువంటి పశుపత్పని సేవించి తరంచడానికి 

వేరశాస్తసు స్త న నం అకా ర్లేదు. శ్ర్ణ్యగత లక్షణమే ద్పధానం. ద్యసతవ మే 

శ్ర్ణా ం. ఈశ్వ రాయతు చితుమే తపి  ఇతర్మైన విద్యా  వి నానాలు 

పర్మేశ్వ రుని మెపిి ంచలేవని ఈ స్త ోక సారాంశ్ము. 

 

 

6. ఘటో వా మృతాి ండో2 రయ ణుర్పి చ్ ధూ2మోగ్నా  ర్చ్లః 

రటో వా తంతురాా  రరిహర్తి క్తం ఘోర్శమనమ్| 

వృథా కంఠ క్షోభం వహర తర్స్వ తరా్  వచ్స్వ 

రద్దంభోజం శంభోర్ు జ  రర్మ సఖ్య ం శ్రవజ సధీః || 



 

 

క్తండలు చేయుటక్త మటి ిసాధనము. ద్యనికి పర్మాణువులు కార్ణము. 

కొండమీర పగ కనపడు తును ద కావున నిపి కా డ ఉండును. బటలిు 

ద్యర్ముల వలన కలుగును. 

యీ మొరలగు తరా్  శాస్తసు వాకా ములల్ల నొకా టి గూడ మృతుా వున కడుడ 

పడునద కాదు. ఓ మంచి బుదీథ! ఇవి పిడివేసి వలింోచి కంఠక్షోభ మేల కలిగించు 

కొనెరవు.వదుద. శివ భజన చేసి మ్మక్షమును పందుము. 

వివిధ స్త ననాలతో ఎనోు  ర్కాలుగా మనం వి నానులమైనా అవసానకాలం 

ఆసను మైతే ఆ శాస్తసుా న నం నిరుపయోగమే! మృతుా ంజయుని బార నుండి 

అద మనలిు  ర్క్షించలేదు. వాా కర్ణ వేతుక్త అనిు  ర్కాల సంధ సూద్త్కలు 

కంఠతః వచిి నా ఏ సూద్త మడిగినా తడుముకోక్తండా వంటనే సరగా 

చపి గలిగినా - ఆ సమాధానాలు, ఈ వి నానం యముణ్ణణ మభా పెటి ిఆయన 

కర్ ువాా నిు  మరుగుపర్చలేవు. ఆయన మనసుు నిమారి్ లేవు. 

కొనిు  కొనిు  పడిగటిు పద్యల ద్యవ రా ఒకాొ కా  శాస్తసుం పరచయమై పలువుర 

ద్యవ రా ద్పసిదధ చందుతుంద. తర్ా  శాస్తసు పద్యలు పలికినంత మాద్త్కన వృధా 

ద్శ్మ తపి  కాలుణ్ణణ, కాల నిర్ ణయానిు  మారి్ లేవు. ఇంతకనాు  ఆ పర్మశివుని 

పారపద్యమ లను ఆద్శ్యించి, ఆరాధంచి పర్మ సౌఖాా నిు , శాశ్వ త్కనంద్యనిు  

పంరడం ఎంతో మేలు గద్య! 

(ఉద్య: మార్ా ండేయుని కధ ) 

'డు కృ ఇ్ కర్ణే ' వంటి వాా కర్ణ పారభ్ష్టక పర సమ ర్ణతో కొటిుమిటిాడే 

పండితుని ఉదేదశించి గోవింర పరభజనం చేయడం గపి  ముకి ు మార్మాని ఆద 

శ్ంకరులు భజ గోవింర స్త ోకాలో్ల చపిి న విషయానిు  గురుు తెచుి కోవాలి. 

 

7. మనరు ప్పద్దబ్జు నివస్తు వచ్ః స్త ుో శ్రత ఫణితౌ 

కర్శ్వచ భయ రాచ య్యం శ్రుతిర్పి కథా 22కర్ణన విధౌ | 

తవ ధాయ న్య బుదిధ ర్ా యన యుగళం మూరిు విభవే 

రర్శ్రగంథాన్ కైరాా  రర్మ శివ ాన్య రర్మతః || 



 

 

మనసుు , వాక్తా , హసుము, ద్శ్వణము, బుదధ, నేద్తము అను ఆరు 

ఇంద్దయములు సర్వ కాల సరావ వసథల యందు నీ  కంకర్ా ములందే మునిగి 

యును చో ద్గంధాంతర్ ద్పసకి ు కలుగదు కద్య! ( కనుక శివా! 

అటనోుద్గహంపుమని భ్వము.) 

ఆల్లచించడానికి మనసుు  ఉంద కాని దేనిల్ల నిమగు మై ఆల్లచించాల్ల మనక్త 

తెలియదు. మాటోాడటానికి నాలుక వుంద గాని దేనిని ఈ నాలుక సమ రసేు 

సార్ధకమౌతుందో తెలీదు. పనులు చేయడానికి చేతులునాు యి గాని, ఏ పని 

చేసేు ఈ చేతులక్త ముకి ు కలుగుతుందో తెలియదు. వినగలగడానికి 

వీనులునాు యి కాని వేటిని వింటే వీనులక్త విలువ పెరుగుతుందో తెలీదు. 

చూచి  తరంచాలంటే దేనిు  చూడాల్ల మనక్త తెలీదు. దేనిు  ధాా ను ం చేసేు ఈ 

బుదధ పెడద్తోవలు ద్ొకా క్తండా స్తసిథర్తవ ం చందుతుందో తెలుసుకోవాలి. ఆద 

శ్ంకరులు ఈ ఆరంద్దయాలక్త సార్ధకత చేకూర, మనం తరంచడానికి ఈ 

స్త ోకముల్ల ఆరు వాా పారాలిు  చబుతునాు రు. 

మనసుు ని మహేశ్వ రుని పాద్యర్వింద్యలపై - నిమగు ం చయా టంల్లను, 

వాక్తా లతో వామదేవుని - స్తసుుత్పంచడం ల్లను, హసాు లతో హరుని - అరి ంచడం 

ల్లను, వీనులతో విశ్వవ శ్వ రుని లీలలు - వినడం ల్లను, కనుు లతో - ఆ 

కామేశ్వ రుణ్ణణ - కాంచడంల్లను, స్తసిథర్ంగా బుదధని స్తసాథ ణుని పై లగు ం చయా టం 

ల్లను నిమగు మైతే - ఆరంద్దయాలు మనలిు  పాపల్లకం ల్లకి  - పెడ ద్తోవలు 

ద్ొకిా ంచి - అణగద్దొక్తా  

అవకాశ్ం వుండదు గద్య !  అని ఆవిధంగా చేసి ఆ ఆదదేవుని కృపక్త పాద్తులు 

కావాలని ఈ స్త ోకముల్ల శ్ంకరులు సలహా ఇచిే రు. 

భ్గవతంల్ల ద్పహోాదుడు గూడా ఇదే విధంగా - కమలాక్షునరి ంచు కర్ములు 

కర్ములు - స్తర ీనాధు వర ణంచు జహవ  జహవ  అని పలికిన పరా  భ్గానిు  ఇకా డ 

సమనవ యం చేసుకోవాలి. 

 

 

8. యథా బుదిధ ుశ క్తు  ర్జతమితి కాచాశమ ని మణి 

స్తర్ ులే పైష్ట ేక్షీర్ం భవతి మృగతృష్ణణస స్ల్పలమ్ | 



 

 

తథా దేవ శ్రభ్ంత్పయ  భజతి భవదనయ ం జడజనో 

మహాదేవేశం త్పా ం మనర చ్ న మత్పా  రురతే || 

 

మహాదేవా ! ముతా పు చిపి లను వండి యనియు, గాజురాళ్ళ ను 

మణులనియు, పిండి నీళ్ళ ను పాలనియు, ఎండ మావులను నీళ్ళ నియు 

ద్భమించు నటోుగా నినుు  తెలియనేర్ని మనుజుడు ఇతరుని దేవునిగా 

ద్భమించి సేవించుచునాు డు. 

బుదధ ద్భషిు పడితే అసలుక్త, నకిలీకి భేద్యనిు  గుర ుంచలేము. నజరుగా వుండే 

నకిలీ వాటినే అసలు గా ద్భ్ంత్ప పడి అసలుక్త ఎసరు పెటి ిఅగచాటోు పడుతూ 

వుంటాం. ఇద ల్లకంల్ల సర్వ  సాధార్ణ మైన విషయం. 

ముదుదగా వను మురద వల కనపడే ముతా పు చిపి లే నిజమైన వండి అని బండ 

పడిన బుదధ అనుక్తంటుంద. రండు కళ్ళ తో చూచి కూడా పిండి నీళ్ళ ను 

పాలను క్తంటుంద పాడుబుదధ. ఎండమావులో్ల నిండు నీళ్ళ ను 

వదుక్తా ంటుంద వికసించని బుదధ. మొర్మొర్లాడే గాజు మెరుపులను చూచి 

మంరబుదధ, మణులిు  కూడా ద్పకా న పెడుతుంద. బుదధ సరగా లేనిచో ఈ 

విధంగానే ఉంటుంద. లేకపోతే హృరయం ల్లనే ఈశ్వ రుణ్ణణ ఉంచుక్తని 

ఊరూరా త్పరుగుతూ, ఎకా డెకా డ వారకి ద్మొక్తా  బడులు దేనికి - అని ఈ 

స్త ోకము ల్ల అంటునాు రు ఆద శ్ంకరులు. 

సంసథ యొకా  యజమానిని నేరుగా రరి ంచి విను వించు క్తంటే పనులు 

జరుగుత్కయి కాని ద్యరల్ల త్కర్సపడే ద్యనయా  లంరరకీ విను వించు కోవటం 

వలన ఏం ఫలం వసుుంద? అలాగే అనా  పరవార్ం దేవతలిు  , ఆద్శ్యించడం, 

అరి ంచడం కను  అసలు దేవుణ్ణణ ఆద్శ్యించడం ద్శ్వయమని ఈ స్త ోక 

సారాంశ్ము. 

 

 

9. గభీరే కాస్వరే విశతి విజన్య ఘోర్ విపిన్య 

విశ్వలే శైలేచ్ శ్రభమతి క్తసమార్థం జడమతిః | 



 

 

స్మరా్ప్ య కం చేతస్ు ర్రజ, ముమానాధ భవతే 

సఖేనావస్వథ తుం జన ఇహ న ానాతి క్తమహో || 

 

ఆహా! మానవులంత వఱ్ఱ ివారు !  పుషి ముల కొర్క్త అడవులల్లను, 

కొండలల్లను త్పరుగులాడుచు, ల్లతైన చఱువులల్ల నీదులాడుచు చిక్తా లు 

పడుచునాు రు. తమతమ మనసు ను పరమ మును పర్మేశ్వ రుని 

పాద్యర్వింరముల యందు సమరి ంచిన యెడల నెంత సుకర్ముగా 

నుండును? 

షోడోపచార్ పూజల్ల పుషి్క నికి ఒక ద్పతేా కత ఉంద. రాబోయే ఫలం యొకా  

అంక్తరానిు  - పింర, కాయ స్తసాథయిల్ల నుండి ఫల రూపం ల్లకి తీసుక్తరావటానికి 

కావలసిన పోషణ పుషి ం ద్యవ రా జరుగుతుంద. ఈ ఫలాంక్తరానిు  

పురుష్కంక్తర్ం గాను పుషి్క నిు  ద్పకృత్పమాత గాను సమనవ య పర్చుకో 

వచుి ను. ఈ కార్ణం మూలం గానే పర్మాతమ  క్త పుషి మంటే ఎక్తా వ ద్ీత్ప. 

ఈ పుషి్క నిు  నేరుగా కాక,మంద్తపూతం  చేసి సమరి ంచడానేు  " మంద్తపుషి  

సమర్ి ణ "యొకా  అర్ ధం. 

పుషి ం అంటే " ఐదు" అని గూడా నిగూఢార్థం వుంద. అందుక్త "పుషిో తు వం" 

అంటే ఐదు రోజులు జరుగు ఉతు వాలని అర్ థం వచిి ంద.  "ఐదు" - అనంగానే 

పంచ స్త న నేంద్దయాలు గురుుక్త రావాలి. మంద్తపుషి్క నిు  సమరి ంచడం 

అంటే "మనల్లని పంచేంద్దయ ద్పవృతుులను సంధానించే మనసుు ను 

మంద్త్కలతో నియంద్త్పంచి సమర్ి ణ చేయడం" అని అర్ ధం.పూజల్ల పుషి  

సమర్ి ణ అంటే - ఇంతటి అర్ ధం ఉంరని ద్గహంచాలి. దీనిు  రృష్టలి్ల 

పెటిుకొని బాహా ంగా పుష్కి లను సమరి ంచడం జర్గాలి. ఈ అంతరార్ ధం 

తెలియక పుష్కి లను సమరి ంచడం ల్ల ఎవరవర అర్ ధబలానిు , అంగ 

బలానిు బటి ివారు వారు వార స్తసాథయిని బటి ిపుష్కి లక ధనానిు , శ్కి ుని, కాలానిు  

వచిి సూు  వుంటారు. 

ఎనోు  విధాల కషపిడి పుష్కి ల కోసం, ద్శ్మపడి త్పరుగుత్కరు. తమచంతనే , 

తమదే అయిన మనసు నే పుషి్క నిు  సమరి ంపక్తండా ఈ ర్కంగా ఎంత ద్శ్మ 

పడితే మాద్తం ఏం ద్పయోజనం? అంటునాు రు, ఈ స్త ోకముల్ల ఆద శ్ంకరులు . 

" మనః పుషి ం సమర్ి యేత్ " ఇదీ ఈ స్త ోక సారాంశ్ము. 



 

 

10. నర్తా ం దేవతా ం నగ వన మృగతా ం మశకత్ప 

రుతా ం కీటతా ం భవతు విహగతా్ప ది జననమ్ | 

స్ద్ద తా తా్ప ద్దబు స్మ ర్ణ రర్మానంద లహరీ 

విహారాస్క ుం చే స్తదధృదయ మిహ క్తం తేన వపుష్ణ || 

 

మనసుు  పర్మేశ్వ ర్ సమ ర్ణము గలదై శివానంరలహర యందు 

ఓలలాడుచును చో దేవ, నర్, కీటకాదజనమ లల్ల ఏ జనమ  మెత్పుననూ 

కొదువలేరని త్కతి ర్ా ము. 

"జంతూనాం నర్జనమ  ఉతుమమ్" అనడం మానవా హంకారానిు  

తెలియజేసుుంద. భకి ు విషయంల్ల గూడా ఇలా అనడం మరంత తపిి రమే 

ఔతుంద. పిీలికాద ద్బహమ  పర్ా ంతం భకి ు విషయంల్ల ఏ జనమ  అయినా 

అవరోధం కాదు - అనే విషయానిు  ఆద శ్ంకరులు ఈ స్త ోకముల్ల నొకిా  

వకాా ణ్ణంచారు. నర్, దేవ, రాక్షస, నగ, మృగ, వన, పర్వ త ,మశ్క, పశు,తరు, 

కీటక, విహంగ, జనమ లల్ల ఏ జనమ క్త చందన జీవి అయి నపి టిి కీ వచేి  నషంి 

ఏదీ లేదు. హృరయం కనుక ఈశ్వ ర్ పాద్యర్వింరయుగళ్ సమ ర్ణ అనే 

ద్పవాహం ల్ల నిమగు మై ఆనందంచడానికి ఆసకి ు కలిగినదైతే చాలు. 

తరంచడానికి  అవేమీ అడుడకావు. 

ఉద్య : సాలపురుగు (కీటకం), సర్ి ము లేద్య కాళ్ము , ఏనుగు (పశువు) ఈ 

మూడూ కూడా ఈశ్వ రుని ఆరాధంచి, అరి ంచి ఈశ్వ ర్ క్షేద్త్కనిు  తమ పేర్తోోనే 

"స్తర ీకాళ్హసిు"  అనే పుణా క్షేద్తంగా విరాజల ోచేసిన సంగత్ప తెలిసిందే కద్య! 

భకి ు కి కావాలిు ంద నిర్ంతర్ ఈశ్వ రాయతుమైన హృరయం గాని నజరు గలిపే 

నాణా మైన జనమ లు కాదు. ర్మణీయమైన ఆకృతులు కాదు" అని ఈ స్త ోక 

సారాంశ్ము. 

 



 

 

 

 

11. వటు రాా  గేహీ వా యతిర్పి జటీ వా తదితరో 

నరో వా యః కశిచ  దు వతు భవ క్తం తేన భవతి | 

 

యదీయం హృతి రమ ం యద భవ రధీనం పశుపతే 

తదీయ స్తసువ ం శ్ంభో భవసి భవభ్ర్ం చ వహసి . 



 

 

శివా ! ఏయే వర్ ణముల యందును ను, ఏ యాద్శ్మ మందును ను, ఎనెు నిు  

జడలు పెంచుకొను ను ఎంతవాడైనను సరే ఈశ్వ ర్ భకి ు లేనిదే  లాభ 

మిసుమంతయును లేదు. 

హృరయపరమ ము నందు నినుు   ధాా నించుచు మనసుు ను నీయంరరి ంచి 

భజంచు వానికి వాని భ్ర్మంతయు నీపై వేసికొని కాపాడుదువు. 

మానవ జనమ ను 1. ద్బహమ  చరాా ద్శ్మం 2. గృహసాథ ద్శ్మం 3. వానద్పసాథ ద్శ్మం 

4. సనాా సాద్శ్మం -  అని నాలుగు విభ్గాలుగా విభజంచారు. 

వివాహం కానంత వర్క్త వును  కాలానిు  ద్బహమ చరాా ద్శ్మ కాలంగాను, 

వివాహానంతర్ం సంసార్ం సాగించే రశ్ను గృహసాథ ద్శ్మ కాలం గాను వృత్పు 

నిర్వ హణ్యనంతర్ం జరగే జీవన కాలానిు  వానద్పసాథ ద్శ్మ కాలంగాను, 

చిటచిివర్క్త సంపూర్ణ వైరాగా  స్తసిథత్పల్ల ఉండే రశ్ను సనాు ా సాద్శ్మ కాలం గాను 

నిర్ ణయించారు. 

ఈ నాలుగు ఆద్శ్మాలో్ల చిట ిచివరదైన సనాు ా సాద్శ్మం భకి ుకి, యోగాభా్ సానికి 

విశిష ిమైనదగా చపుుంటారు. కానీ, ఈ స్త ోకముల్ల ఆద శ్ంకరులు ఆ విషయానికి 

ద్పాధానా  మివవ లేదు. ఏ ఆద్శ్మంల్ల అయినా మంచివాళ్ళళ , చడడవాళ్ళళ  గూడా 

ఉంటారు. మనిష్ట మంచితనానిు  వారును  ఆద్శ్మాలను బటి ినిర్ ణయించ 

కూడదు. ఈ ల్లకంల్ల "సంసార్ం చేసే సనాు ా సులు, సనాు ా స స్తసిథత్పల్ల వుండే 

సంసారులు, ద్బహమ చర్ా  కాలంల్ల గృహసాథ ద్శ్మ ధరామ లను పాటించేవారు, 

గృహసాథ ద్శ్మంల్ల ద్బహమ చర్ా ం పాటించేవారు" గూడా ఉంటారు. 

భకి ు విషయంల్ల ఆద్శ్మంతో సంబంధం లేదు. ఫలాని ఆద్శ్మమే ఉండాలనే 

నిబంధన లేదు.గడడం, మీసాలు పెంచినంత మాద్త్కన, కాష్కయాంబర్ ధార 

అయినంత మాద్త్కన ఆవా కి ు సనాు ా సి అయి తీరాలని లేదు. ఆవా కి ు 

అంతర్ంగానిు  బటి,ి సవ భ్వ సౌరలాా దులను బటి ినిర్ ణయించాలి గాని 

బాహా మైన రూపానిు  బటి,ి వేషధార్ణను బటి ినిర్ ణయించ కూడదు.భకి ు 

విషయంల్ల ఈ విషయం మరంత సి షంి. 

ఏ ఆద్శ్మానికి చందన వా కి ు అయినా అతని హృరయం పర్మేశ్వ రుని అధీనమై 

వుంటే ఆ పర్మేశ్వ రునితో సంబంధం ఏర్ి డి ఆ వా కి ు ఉరధరంప బడడం 

తథ్ా ం. హృరయం  పర్మేశ్వ ర్ భకి ుతో పరపూర్ణమై ఉండడమే దైవానుద్గహానికి 



 

 

అర్ హత గాని ఆద్శ్మ, వేషధార్ణ, బాహా  పటాటోపాలు కాదు అని ఈోోక 

సారాంశ్ం. 

ద్పహోార, మార్ా ండేయ, ద్ధువుల వంటి బాలురు, అంబరీష, పోతన, త్కా గయా , 

అగసుా , వశిషి్కదుల వంటి గృహసథ ఋషీశ్వ రులు గూడా తరంచార్ంటే క్తవలం 

భకి ు వలనోే గాని ఆద్శ్మ ఆధకా ం,వేషం వైవిధాా ల వల ోకాదుకద్య ! 

 

 

12. గుహాయ్యం గేహే వా బహిర్పి వన్య వా2శ్రది శిఖ్రే 

జలే వా వహా్న వా వస్తు వస్తేః క్తం వద ఫలమ్ | 

స్ద్ద యస్త్ుయ వాంతః కర్ణమపి శంభో తవ రదే 

స్తరథతం చే ద్యయ గో2స స్ చ్ రర్మయోగీ స్ చ్ సఖీ || 

 

పర్వ త గుహలు,అర్ణా ములు మొరలగు వాని యందు నివాసము చేసినంత 

మాద్త్కన ఫలమేమియు లేదు. అంతఃకర్ణము గూడ ఈశ్వ ర్ ధాా నము నందు 

నిలిపి, తదేక నిషి్కగరషిుడై యును చో శివ యోగియై పర్మానంరము 

నొందును. 

ధాా నము, అర్ి న, తపసుు  మొరలైన వాటికి ఒక పవిద్త మైన ద్పదేశ్ం 

ఉండడం మంచిదే కాని, అందుక్త ఫలానా ద్పదేశ్మే ఉండి తీరాలి అని 

లేకపోతే ధాా నము మొరలైనవి క్తరర్వు అని  వాటినిమానడం మాద్తం 

మంచిదకాదు. (ఇద వాటిని ఎగాటే ివాడి లక్షణ్యనిు  తెలుపుతుందే కాని "శాస్తసు 

ద్పకార్మే చేసేవాడు" అని అనిపించుకోదు) ఇంటిల్లపల అయితే అంరర వద్యద  

ఆటంకాలు, అవరోధాలు కలుగుత్కయి కాబటి ికొండగుహ లైతే నయమని  

అంటారు. జనసంచార్ం లేని అర్ణా ద్పాంతమైతే ఇంకా నయమని అంటారు. 

ఇంకా నీటిల్ల అయితే మరీనయమనీ అంటుంటారు. ఇవనీు  తన నిషనిు, 

ఓరుి ను, గపి తనానిు  నలుగురకీ తెలియపరచేందుక్త!  కాని ఎకా డ ఉండి 

అయినా, ఎపుి డైనా మనసుు ను స్తసిథర్ంగా    ఆ శివుని పాద్యర్వింద్యల మీర 

నిలపాలి, అనే ఒకా నియమమే ముఖా ం గాని ఇతర్ నియమాలు ముఖా ం కాదు. 



 

 

శివా పారలయము గాని మనసుు తో ఎనిు  కఠోర్ నియమాలు పెటిుకొని 

ఆచరంచినా ద్పయోజనం వుండదు. ఫలితం రకా దు,అని ఈ స్త ోక సారాంశ్ము. 

 

13. అస్వరే స్ంస్వరే నిజభజనదూరే జడధియ్య 

శ్రభమంతం మామంధం రర్మ కృరయ్య ప్పతుముచితమ్ | 

మదనయ ః కో దీనస్ువ కృరణ ర్క్షాతి నిపుణః 

తా దనయ ః కో వా మే శ్రతిజగతి  శర్ణయ ః రురతే || 

 

మహాదేవా ! ములో్లకము లందును దీనర్క్షా పరుడవు నీ వొకా డవే గలవు. 

నేనును సంసార్ త్కపము లను సహంపలేక దీనుడనై నీవే దక్తా గా నీ పాలబడి 

యునాు ను. నాలాంటి దీను లింకెందును కానరారు. కనుక రయ చూపి 

ఆతమ నా న మొసగి యీ దీనుని సంసార్త్కపముల నుండి ర్క్షింపుము. 

గృహసాథ ద్శ్మ ధరామ నిు  సరగా అర్ థం చేసుకోలేక, సంసార్ం అంటే అర్ ధమే 

తెలియక గృహసాథ ద్శ్మానిు , సంసారానిు  తమ సాధనక్త, తమ ఆధాా త్పమ క 

చింతనక్త అడుడ పడేవిగా అపార్థం చేసుక్తని త్పటిుక్తంటూ దైనా మైన 

జీవిత్కనిు  గడుపుతూ ఉండేవారు కొంరరుంటారు. సంసారానిు  చేసిచేసి 

శాశ్వ త్కనంద్యనిు  ఇచేి  సుఖం లభంచరని తెలుసుకొని - సంసారానిు  

నిసాు ర్ంగా భ్వించేవారూ వుంటారు. 

భగవద్యరాధనక్త, ఆధాా త్పమ క చింతనక్త దూర్ం చేసిన సంసార్ సుఖంల్ల పడి 

ఇంత వర్కూ త్కము ద్గుడిడవారుగా ద్బత్పకామనే భ్వన కలుగు తుంద. తపన 

చంద ఆల్లచించి నపుి డు దీనజన బాంధవుడైన పర్మేశ్వ రుడు 

ముందుగురుుక్త వసాుడు. దీనులను ర్క్షించే సవ భ్వము ఒకా  భగవంతుని కి 

తపి  ఇతరులక్తండదు. ఆయన ర్క్షణక్త దీనతవ మే అర్ హత గాని మిగిలినవి 

కావు. "ముజజగాలో్లనూ ముకా ంటిని మించిన ముకి ు ద్పద్యత, ఆద దేవుని మించిన 

ఆతమ  స్త న న ద్పద్యత మరొకరు లేర్ని" ఈ స్త ోకమందు ఆద శ్ంకరులు నొకిా  

వకాా ణ్ణంచారు. 

 



 

 

14. శ్రరభుస్ుా ం దీనానాం ఖ్లు రర్మబంధః రురతే 

శ్రరముఖ్యయ 2హం తేష్ణమపి క్తముత బంధతా  మనయోః | 

తా యైవ క్షంతవాయ ః శివ మదరరాధాశచ  స్కలాః 

శ్రరయతా్ప తా ర్ువయ ం మదవన మియం బంధస్ర్ణిః | 

 

ఓ పర్మేశ్వ రా ! నీవు దీన బంధుడవు. నేను దీనుడను. ఇంక మనక్త 

బాంధవా ము గలరని వేరుగా చపి నకా ర్ లేదు కద్య!  కనుక నా 

తపుి లనిు యు మనిు ంచి తపి క ననుు  నీవే రయతో ర్క్షింప వలసి 

యును ద. ఇదయేకద్య బంధువుల పరధత్ప. 

కషి్కలో్ల ఉను  వారని ఆదుకోవడానికి ఒకాొ కా పుి డు తన, మన, పర్ అనే 

భేద్యలను చూడడం గూడా ల్లక సామానా ం. ముందు - తనక్త, తనక్త 

సంబంధంచిన వారు - ఆ తరావ తనే ఇతరులు - అనే ల్లక సామానా  

వా వహారానిు  గూడా గురుు తెచిు క్తని ఆద శ్ంకరులు ఈ స్త ోకముల్ల తనకూ 

పర్మాతమ క్త గల చుటరికానిు  రృష్ట ిల్ల పెటిుకొని ద్పార థంచారు. 

శివుడు దీనజన బాంధవుడు. భక్తుడైన వాడు దీనాత్పదీన స్తసిథత్పల్ల ఉను పుి డు 

ముందుగా ఆ దైవానికి ఆ భక్తుని కాపాడాలిు న బాధా త ఉంటుంద కద్య ! కాబటి ి

తెలియక కొనిు  పర్పాటోు చేసినా అయిన వారని కాపాడడం ల్లక సహజం. 

రగరా్గా ఉను  దీన భక్తులను వదలి దూర్ంగా ఉను  వార నెవరనో 

ఉరధరంచడం గూడ అంత సమంజసం కాదు గద్య! అనే తరా్ ంతో శ్ంకరులు ఈ 

స్త ోకముల్ల శివుని ద్పార థంచారు. 

 

 

15. ఉప్నక్షా నోచేతాి ం న హర్ర భవద్దధ య న విముఖం 

ద్భరాశ్వ భూయిషే్ణం విధిల్పపి మశకోు  యది భవాన్ | 

శిర్ స్తస్ుదా్వ ధాశ్రతం న నఖ్లు సవృతుం రురతే 

కథం వా నిర్య తా ం కర్నఖ్ముఖేనైవ లుల్పతమ్ || 



 

 

సాంబశివా ! దుషమిైన ఆల్లచనలతో నినుు  ధాా నించుట యందు గూడా 

ఆసకి ుని కలుగునటోు చేయుటక్త సూచకముగా నా నుదుట ద్బహమ  ద్వాసిన 

ద్వాతను ఉపేక్షింపక తుడిచివేయుము. నా చేత గారని తపిి ంచు కొనుటక్త 

వీలులేదు. ఆ బహమ దేవుని ఐరవ తలను నీ కొనగోటితోనే ద్తుంచిత్పవిగద్య ! 

వార వార పుణా  పాప కృత్కా లను అనుసరంచి అనుభవించ వలసిన కర్మ  

ఫలాలను ఆయా జీవుల నొసటి మీర ద్బహమ  ద్వాసాు డని, ద్యనినే "ద్బహమ  లిఖితం 

" అని, దీనికి త్పరుగు లేక ఎంతటి వాడైనా అనుభవించి తీర్వలసినదేననీ 

అంటారు.- 

" ద్పార్బదం భోగతో నసేా త్ " ద్పార్బాధనిు  అనుభవిసేునే తీరుతుంద. "విధరేవ 

గరీయసీ"  ఇలాంటి మాటలు వింటూ ఉంటాం. కాని నిద్యనించి ఆల్లచిసేు ఈ 

ద్బహమ  లిఖితం ఉలంోఘంపబడిన సంరరాా లు గూడా ఉను  స్తటోు తెలుసుుంద. 

ఈ ద్బహమ ద్వాత భగవరా క్తులు కాని వార విషయంల్లనే గాని భగవరా క్తుల 

విషయంల్ల వర ుంచదేమ్మనని అనిపించే సంరరాా లునాు యి. 

మార్ా ండేయునికి ద్బహమ  లిఖితం ద్పకార్ం 16 ఏళ్ళళ  ఆయురాదయం. కాని, శివుని 

కరుణ వలన చిర్ంజీవి అయాడు గద్య! సతా వంతుడు  సతీసావిద్త్ప పాత్పద్వతా  

మహమ వలన చనిపోయి గూడా ద్పాణ్యలను త్పరగి తెచిు క్తని ద్బత్పకాడు కద్య ! 

ఈ శివానంరలహర స్త ు ద్త్కనిు  ర్చించిన ఆద శ్ంకరులు గూడా ద్బహమ లిఖితం 

ద్పకార్ం 8 ఏళ్ళ  ఆయురాదయం అయినా సనా సించి 8 ఏళ్ళళ , వాా సుల వార 

కరుణ వలన మరో 16 సంవతు రాలు పంద మొతుం 32 సంవతు రాలు 

ద్బత్పకారు కద్య ! ఈ విధమైన సంరరాా లునాు యి కాబటి ి- శ్ంకరులు "శివుని 

కరుణ ఉండాలే గాని ద్బహమ  లిఖితం ఏం చేసుుంద - అని ధీమాగా ఈ స్త ోకముల్ల 

చపాి రు. 

ఎందుకంటే -ద్బహమ ద్వాత లాంటి కోరిు శిక్షలు గూడా " మెరీు  పిట్టషన్ " ద్యవ రా 

ర్దుద కాబడిన సంరరాా లు ఉనాు యి గద్య! 

" అయినా ద్బహమ  ఐరవతలనే అవలీలగా గోటితో ద్తుంచిన శివునికి ఆ ద్బహమ  

ద్వాతను చర్పడం ఏమంత కషంి ? అని శ్ంకరుల వారన. 

 



 

 

 

 



 

 

16. విరించి స్తరీరాాయుయుర్ు వతు భవత్ప తతా ర్శిర్ 

శచ తుషా ం స్ంర్క్షయ ం స్ ఖ్లు భువి ద్వనయ ం ల్పఖితవాన్ | 

విచార్ః కోవా మాం విశదకృరయ్య ప్పతి శివ తే 

కటాక్ష వాయ ప్పర్ః సా్ యమపి చ్ దీనావనరర్ః || 

 

శివా ! ద్బహమ  మా ముఖమందు దైనా ము ద్వాయుచునాు డు. అద 

మాక్తపకార్ముగా నును దగాని విచార్కర్ము గాదు. అందువలననే కద్య దీన 

పోషకమగు మీ కటాక్షమునక్త పాద్తులమగు చునాు ము. అయినదేమ్మ 

అయిపోయినద. పోనిముమ . ఇంకా నాతని నాలాు తలలు 

మాద్తముఛేదంపక్తము ఆ ద్బహమ  దీరాాయుషమ ంతు డగుగాక! 

ద్కింరటి స్త ోకముల్ల ద్బహమ  ద్వాతను తుడిచి కర్మ ఫలాను భవాలనుండి 

ర్క్షించమని ద్పార ధంచిన శ్ంకరులు ఈ స్త ోకముల్ల ద్బహమ  మా లలాటం పై ఏ 

ద్వాతలు ద్వాసినా ఫరావ లేదు. ఆయన ఇష ిమొచిి నటోు ద్వాసుకోనీ, మాక్తం 

నషంి లేదు అంటునాు రు. ఇదేమిటి ద్బహమ  ద్వాతనే లకా  చేయనంత ధైర్ా ం 

ఇంతటోోనే ఎకా డ నుండి వచిి ంద? ఎలా వచిి ంద ? అను ద్యనికి 

సమాధానమే ఈ స్త ోకము. 

ఎటోాంటి వార దైనాా నిు  అయినా దూర్ం చేసి దీనులిు  ర్క్షించే దీనజన 

ర్క్షక్తడవైన నువువ నాు వు. పైగా దీనులిు  ర్క్షించడంల్ల శ్ద్తుమిద్త భేరం గాని, 

దేవాసుర్ భేరం గాని, ఆసిుక నాసిుక భేధం గాని నీక్త లేదు. వృక్షాలు, వాయువు, 

చంద్దుడు, సూరుా డు, మేఘాలు మొరలైనవి సవ పర్ భేరం లేక్తండా తమ 

తమ వంతు సహకారాలను అంరరకీ ఎలా అందసుునాు యో - అలాగే నువువ  

దీనులిు  ర్క్షించి వార తల ద్వాతలేు  మారి వేసుునాు వు ఇంక మాక్తం భయం? 

ఆ ద్బహమ  మా నొసటి మీర తన ఇషంి వచిి నటోు ఎలా ద్వాసుక్తంటే మాక్తం - 

ద్వాసుకోనీ. మీ బిడడల నొసటి పై దైనాా నిు  లిఖిసుును ందుక్త శివా! నువువ  

కోపంతో ఆ ద్బహమ క్త మిగిలిన నాలుగు తలలను మాద్తం ద్తుంచక్త. మమమ లిు  

ర్క్షిసుును టే ో- ఆ ద్బహమ  క్త కూడా చిరాయువును ద్పసాదంచు - అని, " అపకారకి 

నుపకార్ము నెపమెను క చేయు వాడు నేర్ి ర సుమతీ" - అనే ఉపదేశానిు  

గూడా ఈ స్త ోకముల్ల సూచించారు. 



 

 

17. ఫలాదా్ద  పుణాయ నాం మయి కరుణయ్య వా తా యి విభో 

శ్రరస్న్యా 2పి సా్వ మిన్ భవదమల ప్పద్దస్తబు యుగళమ్| 

కథం రశ్యయ యం మాం స్తస్థగయతి నమస్ు ంశ్రభమజ్ఞష్ణం 

నిల్పంప్పనాం శ్రశ్యణి రిా జకనక మాణికయ  మక్తటః || 

 

నా పుణా ము వలననో నీ రయచేతనో, నీవనుద్గహంచిన ననుద్గహంతువుగాని - 

నీ పాద్యర్వింర సంరర్ి న మగుట యెటోు? దేవతలంరరును గుంపులు 

గుంపులుగా గూడి నేను నేనని నమసా రంచుటక్త సంతోషముతో 

ొంరర్పడుచు వార ర్త్కు ల కిరీటములను మీ పారముల యందు మ్మపుచు 

నాకడడ మగుచునాు రు. 

పూర్వ  జనమ  సుకృతం వుండి ,ఆ పుణా ం పండి, నీ కరుణ కలిగి నువువ  

ద్పసనుు డవైనా - నీ పార పరమ  రర్ి నం కలగడం అంత సులభ సాధా మైన 

విషయంగా అనిపించడం లేదు.ఎందుకంటే - ఆ పాద్యలక్త అనిు  వైపుల 

నుండి పెరద పెరద దేవత లంరరూ - క్తయూర్ మక్తట క్తండల కిరీట ధారులై " 

నేను ముందు నేను ముందు " అంటూ సాషి్కంగ పడుతుంటే - ఇక అత్ప 

సామానుా డనైన నేను ఆ పాద్యల వరదక్త ఎలా రాగలను? కనీసం పాద్యలను 

చూడటానికి కూడా క్తరర్దు. అంతటి మహదా్య గా ం కలిగేంత వర్క్త ఆర ుతో 

ఎదురు చూడ వలసినదే! చూసాును. (ఆ భ్గాా నికి నోచుకోవాలంటే నిరీక్షణ 

తపి దు. నిరాశ్ నిసి ృహలు పనికిరావు అని అర్ థం) 

పాద్యలనే ఎందుక్త చూడాలి?  అంటే ఆ పాద్యలు ధరామ చర్ణ కోసం చరంచేవి 

కాబటి ి- భకి ుల్ల పాద్యలక్త ఎక్తా వ ద్పాధానా ం.( చర్ణ శ్ర్ణ్యగత్ప అనాు రు కాని 

హసు శ్ర్ణ్యగత్ప,ముఖ శ్ర్ణ్యగత్ప - ఇలా అనలేదు) 

చివర్క్త బలి చద్కవర ు కూడా ఆ పాద్యనేు  తన శిర్సుు పై పెటమిని కోరాడు. అవి 

పర్మపద్యనిు చేి  పాద్యలు అని తెలుసుకోవాలి. 

 

 

 



 

 

18. తా  మేకో లోకానాం రర్మఫలద్య దివయ రదవం 

వస్ంత స్తస్ుా ూమ లాం పునర్పి భజంతే హరిముఖః | 

క్తయదా్ద  ద్దక్షిణయ ం తవ శివ మద్దశ్వ చ్ క్తయతీ 

కద్ద వా మశ్రదక్షాం వహర కరుణా పూరిత దృశ్వ|| 

 

ఆనంర సవ రూపుడవైన ఓ దేవా! మ్మక్షమిచుి  మహాను భ్వుడవు నీ వొకా డివే ! 

విష్కణ వ దులు నీ రయ చేతనే వైక్తంఠ వాసులైర. అయుా ను తనివి నొంరక 

నీవలన ఉను త పరవులను గోరుచునే యుందురు. ఆహా! భక్తులమీర నీ కెంత 

రయ! నా యాశ్ యెంతని చపుి దును. సంపూర్ణ కటాక్షముతో నా అహం 

భ్వమును పోగటిరి్క్షింపుము. 

భగవంతుణ్ణణ ఆరాధంచడంల్ల కూడా వివిధమైన పరధతు లునాు యి."ఆరోు, 

జ నాసు, ర్రాధ రీ ధా న నీచ భర్తర్ షభ" అనాు డు గీత్కచారుా డు. గజేంద్దుడు తనక్త 

వచిి న ఆపర నుండి కాపాడమని అర ధంచిన ఆరుుడు, ఉరధవుడు కృషణతువ ం 

తెలుసు కోవాలను క్తను  జ నాసువు. సుద్గీవుడు వాలి వధను, కిష్టా ంధాధ 

పతా్క నిు  ఆశించిన అరాథ ర థ . ఏదీ ఆశించక్తండా నిష్కా ర్ణంగా, నిషా్క మంగా 

ఆనంద్యనుభూత్పతో హరనామసమ ర్ణ చేసిన ద్పహోాదుడు స్త న ని. 

(అందుక్త భక్తుల వరుసల్ల ద్పహోాదుడు మొటమిొరట నిలిచాడు) ఇలా 

ఎంతోమంద ఎనోు  ర్కాలుగా ఆరాధసేు వాళ్ళ  వాళ్ళ  భకి ుకి తగినటోుగా 

భగవంతుడు వాళ్ళ ను అనుద్గహసాుడు. 

సకామ భకి ుకి దేవతలు అష్టశి్వ రాా లతో సరావ ధ పతా్క నిు  గూడా పంద్యరు. 

ఈ స్త ోకముల్ల శ్ంకరులు తనక్త అటువంటి అసంతృపిు కర్మైన భోగభ్గాా లు, 

అధకార్ సార్వ  భౌమత్కవ లు, చివర్క్త ముకి ు ఫలానిు  కూడా అకా ర్లేరని  - 

క్తవలం నీ  "పారసేవాభ్గాా నిు  మాద్తమే ద్పసాదంచు అదే నాక్త చాలు" అని 

శివుణ్ణణ వేడుక్తనాు రు . 

అంటే - ఏ ఒకా టి ఉంటే ఇంకా కోర్వలసినవి, కావలసినవి, పంరవలసినవి 

మిగిలి ఉనాు యనే అసంతృపిు ఉండదో అటువంటి భగవతి్క ర సేవా 

తతి ర్తను మాద్తమే కోరుకోవాలని ఆ ఒకా ట్ట ఉను పుి డు అనీు  ఉను టే ోఅని 

శ్ంకరుల అభద్పాయము. 



 

 

 

19. ద్భరాశ్వభూయిష్ట ేద్భర్దిర గృహద్దా ర్ ఘటకే 

ద్భర్ంతే స్ంస్వరే ద్భరితనిలయే ద్భఃఖ్ జనకే | 

మద్దయ్యస్ం క్తం న వయ రనయర క యో రకృతయే 

వదేయం శ్రీతిశ్యచ తువ శివ కృత్పరాధ ః ఖ్లు వయమ్ || 

 

శివా ! దురాశ్ల చేత దుష ిద్పభువుల గృహ ద్యవ ర్ముల యందు పడి 

కొటిుకొనుచు పలు దుఃఖముల పాలు గావలసిన తుద లేని సంసార్ మంరలి 

నా పరద్శ్మల నేల నశింపజేయవు? నీ భక్తుడుగా నును  ద్బహమ దేవుని మీద 

వాతు లా ము చేత నాతని చేతలు పోగటిుటక్త ఇషపిడక్తనాు వు కాబోలు. నీవు 

భక ు వతు లుడ వయినపుి డు నీ భక్తులమైన మాక్తమి ల్లపము ? నినుు  భజంచి 

మేమును కృత్కరుధల మగుదుము కద్య! 

పంచ భూత్కతమ కమైన ద్పపంచంల్ల పంచ భూత్కత్పమ క మైన శ్రీర్ంతో పుటిని 

ద్పత్ప వా కి ుకి పంచ స్త న నేంద్దయ కారాా లుంటాయి. బరువుబాధా తలనే పేరుతో 

సంసార్ బాధా తలు కూడా వుంటాయి. వాటి నిర్వ హణల్ల ఒకాొ కా పుి డు 

చేయకూడని పనులు కూడా చేయవలసి రావచుి ను. అధకార్ మద్యంధుల 

ఆజనలక్త ల్లబడి ఎనోు  ఇబబ ందులు పడుతూ పాప కారాా లను చయా వలసి 

వసుుంద. వాటిని ఇవిపూర్వ కర్మ  ఫలాలని చపుి క్తంటూ అనుభవించడం, 

మళ్ళళ  

రాబోయే జనమ క్త పునాద వేసుకోవలసిరావడం - ఇలా జరుగతూ ఉంటుంద. 

ఇంతటి ద్శ్మతో కాలుషా ంతో నిండి వుండే ఈ సంసార్ లంపటతవ ం నుండి 

ననుు  కాసు దూర్ంచేసి ముకి ుని ద్పసాదంచమని శ్ంకరులు అడుగుతునాు రు. 

అయితే - ఇలా అనుభ వించా లిు న గత్పని మా నుదటి మీర ద్వాసిన 

ద్బహమ దేవుడు నీక్త భక్తుడై పోయాడు. అందువలన ఆ భక్తుని పై 

వాతు లా ముతో ఆయన ద్వాతలిు , చేతలిు   పోగటడిం ఇస్తషంి లేక మా బాధలిు  

చూసూు  గూడా ఊరుక్తనాు వు. అంతేనా?అయినా నీవు అంతటి భక ు వతు లుడి 

వైనపుి డు మేమూ నినుు   భజంచి, నీవాతు లాా నిు  పంద ఈ సంసార్ 

లంపటతవ ం నుండి విముక్తులమౌత్కము. భక ువతు లుడవు నువువ ండగా ఇంకా 



 

 

మాక్తం భయం?  అని - భగవంతుని ముంరర్ కాళ్ళ క్త బంధం వేశారు ఆద 

శ్ంకరులు. 

 

20. స్ద్ద మోహాటవాయ ం చ్ర్తి యువతీనాం క్తచ్గ్నరౌ 

నటత్పయ శ్వశ్వఖ సా్ టతి ఝటితి సా్వ ర్మభితః  | 

కప్పల్పన్ భిక్షో మే హృదయకపి మతయ ంత చ్రలం 

దృఢం భకాు ా  బధాధ ా  శివ భవదధీనం క్తరు విభో || 

 

శివా! ఆద భక్షుకా! నా మనసు ను కోత్ప సంసారా ర్ణా ము నందు చంచలముగా 

సైవ ర్విహార్ము గావించు చును ద. యువతుల యందు ఆటలాడుచును ద. 

ఆశ్లనియెడు కొమమ లను పటి ి దుముక్తచును ద.అనిు మార్మాులల్ల 

త్పరుగాడుచును ద. ఇంక లాభము లేదు. రృఢమైన భకి ు అనెడి గటి ిద్త్కటితో 

బంధంచి నీ అధీనముల్ల నీవే పెటిు కొనుము. 

శివానంరలహర ల్లని ఈ20 వ స్త ోకం చాల ముఖా మైనద. మనిష్ట ల్లని 

ల్లపాలను చపుి తూనే  ఆ ల్లపాలనుండి బయటపడే మారాానిు  గూడా ఈ 

స్త ోకముల్ల శ్ంకరులు చపాి రు. 

"మనయేవ మనుషా్క ణ్యం కార్ణం బంధమ్మక్షయోః" అను  ద్యనిని బటి ిమనిష్ట 

పతనానికి అయినా, ద్బహమ పరసిదధకి అయినా మనిష్ట మనసేు  కార్ణం. 

అటువంటి మనిష్ట మనసుు ను ఒక కోత్పతో పోలాి రు శ్ంకరులు. కోత్ప ఒకచోట 

నిలకడగా స్తసిథర్ంగా వుండదు. చపలతవ ం ఎక్తా వ. మనసుు  గూడా అంతేకద్య! 

మనిష్ట క్తండే మ్మహానిు  ఒక అర్ణా ంతోపోలాి రు. రటమిైన వృక్షాలతో, 

ల్లయలతో, వనా  మృగాలతో నిండి ఉండేద అర్ణా ం. మనిష్ట మనసు కామ, 

వాా మ్మహ, మమకారాలతో నిండి ఉంటుంద. విషయ వాసనల ద్పభ్వం 

మూలంగా వాటినుండి  లభంచే త్కత్కా లిక సంతృపిు కోసం వివిధ విషయాలో్లకి 

వళిళ  ఇరుక్తా  పోతూ ఉంటుంద. ఇలా ఇషమిొచిి నటోు సైవ ర్ విహార్ం చేసూు  

ఎంత చపిి నా మాట వినని మనసు నే కోత్పని నియంద్త్పంచి చపుి చేతలో్ల 

పెటిుకోవడానికి ఒక చకా ని ఉపాయం తటి ి- శివుని తోనే ఒక విచిద్తమైన 

ఒపి ంరం చేసుక్తనాు రు శ్ంకరులు. 



 

 

శివా! నినుు  చూడగానే నా మనోమర్ా టానిు  అదుపుల్ల పెటిుకోవడానికి ఒక 

ఉపాయం తటింిద. నువువ  ఎలాగూ రోజూ పుఱ్ఱనిు చేతోు  పటిుక్తనిబిక్షానికి గడప 

గడపక్త వళ్తువు కద్య! అలా వళ్తు నినుు  పెరదగా పటింిచుకొనే వారు చాలా 

తక్తా వ మంద ఉంటారు. అపుి డు నీక్త కడుపు నిండా సరపోయే భుకి ు 

దొర్కదు. నీవు ఇళ్ళ క్త వళ్ళును పుి డు నీతో పాటు ఒక కోత్పని కూడా తీసుకొని 

వళ్ళళ .అపుి డు ఇంటోో ఉను  పెరద వాళ్ళళ  అంతగా పటింిచుకోక పోయినా 

చిను పిలలోు తపి క్తండా బయటక్త వచిి  నీ రగరాును  కోత్ప 

చేషలిుచూసిఆనందసాురు. తమ పిలలోను ఆనంర పర్చి నందుక్త 

కృతజనతతో ఏదో కొంత నీక్త ముటచిబుత్కరు. మర కోత్ప ఏదీ? అని 

అడుగుత్కవా,నా రగరా్ సిరధం 

గా ఉంద. నా మనసేు  ఆ కోత్ప. అలా చేశావంటే ఉభయ త్కర్కంగా ఉంటుంద - 

నీకూ కాసు బిక్షం ఎక్తా వ గిటిుబాటు అవుతుంద నాకూ దీని వల ోవచేి  నానా 

త్పపి లు తపిి  కాసు ద్పశాంతత చేకూరుతుంద. 

అయితే వంటనే పంపించు అంటావేమ్మ, ఇద చాలా మొండిద. వంట 

వచిి నటే ోవచిి  వీలు చూసుక్తని మళ్ళళ  నా రగరాక్త వచిే సుుంద. అందుకని 

దీనిు  ఒక గటి ిద్త్కటి తో గటిగిా కటి ిఆ ద్త్కటి రండవ కొసను నీ చేత పటిుకొని నీ 

ఆధీనంల్ల పెస్తటిుకొని వళ్ళళ . మర గటి ిద్త్కడు ఎకా డి నుండి తెద్యద ం ? అంటావా 

అదీ సిరధం గానే వుంద. నీమీర నాభకి ు అనే ధృఢమైన ద్త్కటిని గటిగిా కటి ినా 

మనసు నే కోత్పని నీ అధీనంల్ల నువేవ  పెటిుకో. 

నీక్త నేను- నాక్త నువువ  ఒకరకొకరు ఇలా సహాయం చేసుకోకపోతే మనిరదరకీ 

ఇతరులవరైనా ఎందుక్త సహాయం చేసాురు చపుి  - అని శివునిక్త ఉపాయం 

చపిి  తను అపాయం నుండి బయట పడాడ రు. 

 

మనసుు  అనేద కోత్ప వంటిదే! ద్యనిు   అదుపుల్ల పెటిుకోవడం అంత తేలికన 

పని కాదు. శివపర్మైన భకి ుని జ్యడిసేు కానీ మనో మర్ా టానికి కళ్ళ ం పడదు. అద 

గూడా మన ద్పయతు ం వల ోజరగే పనికాదు, ఆ శివుడే తన అధీనంల్ల పెటిుకొని 

మనక్త విముకి ుని కలిగించాలి" అని శ్ంకరులు అభద్పాయపడి మనక్త ఈ 

ఉపాయం చపాి రు. 



 

 

 

 

21. ధృతి స్తస్ుంభ్ధారాం దృఢగుణ నిబద్దధ ం స్గమనాం 

విచిశ్రత్పం రద్దమ ఢ్య ం శ్రరతిదివస్ స్నామ ర్ గ ఘటిత్పమ్ | 

స్మ రారే మచేచ తః సు టరటక్తటీం శ్రప్పరయ  విశద్దం 

జయ సా్వ మిన్ శకాు య  స్హ శివగణైరు విత విభో || 



 

 

కామ జయము కలి ాసర్వ  సవ తంద్తుడవును,సర్వ  వాా పక్తడవును పర్మానంర 

సవ రూపుడవునగు నో పార్వ తీవలభో్! నాచితు మిపుడొక  గుడార్ముగా 

నును ద.నా మనః క్తట్టర్ము 

విషయ నితా త్కవ వధార్ణ మనెడు నిద్టాటి పైని నిలిచియును ద. గుడార్ము 

ద్త్కళ్ళ తో గటబిడి నిలుపబడు నటోు చితుము ద్త్పగుణముల వలన జనించిన 

దేహాదులతో నిలుపబడి యును ద. గుడార్మెకా డక్త గావలసిన నచి టక్త 

గనిపోబడినటోు ఈ చితు మచి టచి టక్త గనిపో బడును. గుడార్ము పలు 

ర్ంగులతో, పరమ ముల వంటి చిద్తములతో నుండునటోు నా చితుము బహ 

విధములగు చిద్తవిచిద్తము లగు జనామ ంతర్ వాసనలతో కూడి సంపరను 

గోరుచును ద. మరయు ద్బహమ  విచార్ము నందు గూర్ి  బడి యును ద. ఇటి ినా 

చితు క్తట్టర్మందు శ్కి ుతో గూడ నివసించి యుండుము. 

 

ద్కింరటి స్త ోకంల్ల చిత్కునిు  పూరుగా ఈశ్వ రాధీనానికి వదలినటోు, తనకింక తన 

చితుం పై మమకార్ం అధకార్ం లేనటోు ఆద శ్ంకరులు చపాి రు. చిత్కునిు   

శివపర్ం చయా వచుి  గానీ, ఆ చితుం శివుడు ఉండటానిక్తమనాు  

సదుపాయంగా వుంటుంద్య అను ద్యనికి ద్పసుుత స్త ోకంల్ల ఆ చితుం ఎలాంటిదో 

చబుతునాు రు. 

శివుడు ఇలోు,వాకిలి లేని వాడిగా ఉండాలిు న పని లేదుట.ఆయన హాయిగా 

వసించడానికి తగ ాగుడార్ం తనవరద ఉను రంటునాు రు శ్ంకరులు. ఏవిధమైన 

వికారాలు లేనిద అంటే బాహా మైన ఒత్పుళ్ళ క్త, బలాలక్త ఏమాద్తం 

పాడవనిద,స్తసిథర్త్కవ నిు  , రృఢత్కవ నిు  కలిగి ఉండే విధంగా ద్త్పగుణ్యలనే గటి ి

ద్త్కళ్ళ తో చక్తా చరర్ని ధైర్ా మనే నిద్టాత్పని ఆధార్ స్తసుంభంగా కలిగి ఉను రట. 

పైగా ఒక్తచోట ఉండవలసిన అవసర్ం లేక్తండా ఋతు ధరామ ల 

కనుగుణంగానివాసానిు  మారుి కోవచుి నట. అదకూడా గాలి కనాు  వేగంగా 

ముందుక్త సాగేద  (మనోవేగంతో) అనే అర్ ధం "సగమనాం"అనే విశ్వషణం ల్ల 

వుంరని గుర ుంచాలి. 

ఈ చితుక్తట్టరానిు  గుడడతో చేసిన డేరాయే కద్య అని తేలిక భ్వంతో తీసి 

పారయా టానికి వీలేదోుట. ర్కర్కాల భ్వాలనే ర్ంగులతో చిద్తవిచిద్తతమైన 

పూర్వ జనమ  సంసాా రాలనే వాసనలతో వుంటుంరట. 



 

 

ఈ క్తట్టర్ంల్ల అనాహత పద్యమ లోాంటివి గూడా ఉనాు యిట. ఈ పద్యమ లో్ల 

లక్ష్మమ దేవి వహసూు  సంపరలతో విరాజలోు తూ వుంటుంరని 

"విచిద్తం పద్యమ ఢాా  " అనే విశ్వషణం ల్ల గుర ుంచాలి. 

నితా ం ఈ క్తట్టర్ంల్ల వేద్యంత చర్ి , ద్బహమ  జ నాసక్త సంబందంచిన 

కార్ా ద్కమాలు రాజయోగాద మారాాల ద్పవచనాలు జరుగుతునే వుంటాయిట. 

మహానుభ్వులు ఇషపిడి ఉండడానికి చాలా వీలుగా అనువుగా ఈ చితు క్తట్టర్ం 

ఉంటుంరని "ద్పత్పదవస సనామ ర్ ా ఘటిత్కమ్"- అను  విశ్వషం 

సూచించబడుతోంద. 

కామదూరుడు, కామహరుడు అయిన శివునక్త పైన చపిి న లక్షణ్యలు గల తన 

చితు క్తట్టర్ం బాగా వాసయోగా ంగా వుంటుంద - అని చపూు  "ఇనిు  మంచి 

లక్షణ్యలును  నా చితు క్తట్టర్ంల్ల మాఅమమ  పార్వ త్ప తో గూడా కలిసి హాయిగా ఏ 

చీకూచింత్క లేక్తండా, అద్దద కూడా కటిాలిు న అవసర్ం లేక్తండా ఎనాు ళ్టనోా 

వుండ వచుి . నా ద్పార్ ధన మనిు ంచు. ఇంత ఆరర్ంగా ఆహావ నించే ననుు  

కారనక్త. నామాట పెడ చవిన పెటకి్త. ననుు  అనుద్గహంచు" - అని ఈ 

స్త ోకముల్ల శ్ంకరులు శివుణ్ణణ ద్పార ధసుునాు రు. 

 

 

22. శ్రరలోభ్ద్వయ ర్రాథహర్ణ రర్తంశ్రతో ధనిగృహే 

శ్రరవేోద్భయ క ుస్ు న్ శ్రభమతి బహుధా తస్ా ర్రతే | 

ఇమం చేత చో ర్ం కధమిహ స్హే శంకర్ విభో 

తవాధీనం కృత్పా  మయి నిర్రరాధే క్తరు కృప్పమ్ || 

 

కలబోొలి ోమాటలు చపిి  ధనిక్తల చితుమును వశ్పర్చు కొనుట మొరలగు 

కొనిు  దుషిోపాయములు పనిు  ధనాకర్ షణమునక్తగా ధనవంతుల ఇండలో్ల 

దూరుచూ త్పరుగులాడుతును  ఈ మనసు ను దొంగను నేనోర్వ లేను. 

నీకపి గించరను 



 

 

చోర్ ద్పభువగు శ్ంకరా! ఆ దొంగను నీవు నీ వశ్ము చేసికొని నిర్పరాధనగు 

ననుు  రయతో ర్క్షింపుము. 

గత స్త ోకముల్ల తన చితుం మహానుభ్వులు నివసించేందుక్త చకా ని వాస 

యోగా  లక్షణ్యలు గల క్తట్టర్ం అని వివరసూు  శివుణ్ణణ తన చితు క్తట్టర్ం ల్ల 

నివాసం ఏర్ి ర్చుకో వలసినదగా  ఆహావ నించిన ఆద శ్ంకరులు - ఈ స్త ోకముల్ల 

వేరొక విధమైన పరధత్పని అనుసరసుునాు రు. 

రుద్రనమకంల్ల శివుడు- "తసా రాణ్యం పతయే నమ్మనమః" అని కీర ుంప 

బడత్కడు. భ్గవతంల్ల స్తరకీృషుణడు గూడా నవనీత చోరునిగా కీర ుంచబడత్కడు. 

ఇరదరూ కూడా దొంగలే నను మాట. దొంగలేమిటి, దొంగలక్త నాయక్తలు. 

అటువంటి దొంగల నాయక్త లక్త తోటి దొంగలను అదుపు ల్ల పెటిుకోవడం, 

వారపై అదుపు, ఆధపతా ం ఉంటుంరని ఆద శ్ంకరులు చపుునాు రు. 

అందువలనోే తనల్లనే త్పష ివేసుకొని ఉను  మనసు నే దొంగను దొంగల 

నాయక్తడైన శివునికి అపి గించి ఒడుడన పడద్యమను క్తంటునాు రు. 

మనసు నే దొంగ అవతలివారని బుటలి్ల వేసుకోగలిగే చాలా విరా లు 

తెలిసినవాడట. సంపర ఉను  వారవరద వును రంత్క దొంగిలించే బుదధ 

కలవాడట! సమయము సంరర్ా ము చూచుకొని అవతలి వారని కొలగోటడిానికి 

నానా త్పరుగుళ్ళళ  త్పరుగు త్కడు ఈ మనసు నే దొంగ. గటిగిా మంరలించి 

నాలుగు ద్దబబ లేసి బుదధ చపాి లనాు  శ్రీర్మే ఉండని మనసు నే దొంగను 

ఎలా అదుపుల్ల పెటిుకోవడం? ఎలా భరంచడం - అని ఎవరకనా అనిపిసేు తను 

చేసిన పనే చయా మని చకా ని సలహా ఇసుునాు రు ఆదశ్ంకరులు. 

(దొంగను పటడిం పకాా  దొంగ వలనోే క్తదురుతుంద. కాబటి ి-  నా చితుచోరుని 

నువేవ  పటిుకోవాలని, దొంగ దొంగల జటిుల్ల ఉండాలి కాబటి ినువేవ  నా 

చితుచోరుని ఉంచుకోమని, ఇలా దొంగను మంచిచేసుక్తంటే దొంగల భయము 

కూడా ఉండదు గద్య అని చపిి  ఒపిి ంచే లౌకా మైన విథానం ఇద.) 

 

 

23. కరోమి తత్పా ాం స్రది సఖ్ద్య మే భవ విభో 

విధితా ం విషుణ తా ం దిశర ఖ్లు తస్వయ ః ఫలమితి | 



 

 

పునశచ  త్పా ం శ్రదషేుం దివి భువి వహన్ రక్షిమృగత్ప 

మదృషాే్ణ  తతేేదం  కథమిహ స్హే శంకర్ విభో|| 

శ్ంకరా! నినాు రాధంతును. నాక్త పూా ఫలముగా మ్మక్షానంర మొసంగుము. 

కాని ద్బహమ తవ మ్మ విషుణ తవ మ్మ ఫలమని  మాద్తమీయవదుద. అకా డ నుండి 

హంసగానో పందగానో పుటి ినీ పారము లను శిర్సుు ను కనుగనుటక్త 

పైల్లకాలు ద్కింద ల్లకాలు అనీు  త్పరగి ద్శ్మపడలేను. ఆమీర తురక్త నినుు  

కనుగనలేక క్షుద్ర జనమ  వలని యవమానమును సహంపలేను. కాని ద్బహమ విషుణ  

ల్లకానంరముల కను  అధకమైన  సాయుజా  ముకి ు యను పర్మానంరమును 

రయచేయుమని భ్వము. 

పర్మశివుని ఆరాధంచి పంరవలసిన పర్మఫలానిు  గూరి  ఈ స్త ోకముల్ల 

సూచించి ఆద శ్ంకరులు మనక్త సలహా ఇసుునాు రు. దేవుళ్ళ ను ఆరాధంచి 

వాళ్ళళ  ద్పతా క్షమై, వారు కోరుకోమనగానే -  వంటనే ముందు వనుక 

చూడక్తండా ఏదో లాభంచే ద్యనిు  మనం వర్ంగా కోరుక్తంటాము. ఐతే ఏద 

జరగతే మనక్త శుభం కలుగుతుందో కోరుకోవాలి గాని  లాభంచేద 

కోరుకోకూడదు. 

శివుణ్ణణ తపసుు  చేసి మెపిి ంచి వర్ం కోరుక్తను  భసామ సురునికి చివర్క్త 

ఏమైంద? అలాగే గాసురునికి ఏమైంద? 

ఉద్య: బండపనులు చేసి పెడుతుంరని ఏనుగును కోరుక్తంటే ద్యనిు  

మేపటానికి కావలసిన ఏరాి టోు ఎనిు  చయాా లి ? 

నినుు  ఆరాధంచి నందుక్త నాక్త పూా ఫలంగా ఏ ద్బహమ పద్యనోు , 

విషుణ పద్యనోు  మాద్తం ఇవవ వదుద. అలా ఇసేు వాళ్ళళ  ఏ పాటోు పడాడ రో నేనూ అదే 

పాటోు పడాలిు వసుుంద. ఏదో సాధంచాలని క్షుద్ర మైన జనమ లత్పు గూడా వాళ్ళళ  

సాధంచిందేమిటి? అవమానం తపి ! అందుకని ద్బహమ పరం వదుద, విషుణ  పరం 

వదుద. ఆరంటినీ మించింద త్పరగి మళ్ళళ  ఏ కోరకా కోర్వలసిన అవసర్ం 

లేక్తండా చేసేద అయిన నీతోడి సాయుజా  పరవినిచిి  పర్మానంద్యనిు   

ద్పసాదంచు - అని శ్ంకరులు ఎంతో అనుభవంతో కోరుక్తనాు రు - అని ఈ 

స్త ోకము ద్యవ రా తెలుసుకోవాలి. 

 



 

 

24. కద్ద వా కైలార కనకమణిసధే స్హ గణై 

ర్ా స్న్ శంభోర్శ్రగే సు టఘటిత మూరాధ ంజల్పపుటః | 

విభో స్వంబ సా్వ మిన్ రర్మశివ ప్పహీతి నిగదన్ 

విధాతౄణాం కలాా న్ క్షణమివ విన్యష్ణయ మి సఖ్తః || 

 

కలాసమునక్త జేర ద్పమధగణములతో గూడ పర్మేశ్వ రుని యెదుటహేవిభో! 

హేసాంబ! హేసావ మిన్! హే పర్మశివ ! పాహ పాహ యని పలుక్తచు 

సంతోషముతో అనేక ద్బహమ కలి ములు నిమేషంబులుగా కాల మెపుి డు 

గడపుదునో గద్య ! 

కష ిసమయం వచిి నపుి డు - తనక్త నచిే  విధముగా కలవచిి నా, తనక్త 

నచిే  సనిు వేశ్ంల్ల పాలా్ంటునాు  ఊహాల్లకంల్ల విహరసుునాు  - ఆ కషి్కనిు  

అందువలన వచేి  మనఃక్తశోానిు  మర్చి పోగలిగి ఆనంరం అనుభవించగలం - 

అని ఈ స్త ోకముల్ల శ్ంకరులు చపుి చునాు రు. ఆయన ఊహలో్ల ఎలాంటి 

ఆనంరం పందుత్కరో ఈ స్త ోకము వివరసుుంద. 

కమనీయమైన కలాసం ల్ల ఉండాలి. త్కను ఒంటరగా కాక్తండా తనలాంటి 

భక్తులే ఉండాలి. అపుి డు సంకలిా నికి లకా్షా నికి సిదధ చేకూరుతుంద. 

ఇందువల ోభక్తుల మధా  సాల్లకా సిదధ చేకూరుతుంద. అంరర హృరయాలో్ల 

శివుడే వుండి అంరరూ శివుని సానిు ధాా నిు  అనుభవిసాురు. దీనివల ో

సారూపా ం,సామీపా ం సిదుధలు రండూ చేకూరుత్కయి. ఈరండూ చేకూరన 

తరువాత శివనామ సమ ర్ణతో ఆనంరంతో పర్మశివునికి మరంత చేరువై 

చివరకి అభేర స్తసిథత్పల్ల సాయుజా   సిదధకి సంబంధంచిన పర్మానంద్యనిు  గూడా 

పంరడం జరుగుతుంద. అపుి డు బాహా ద్పపంచానేు  మరి పోయి 

ద్బహమ కలిా దులిు  గూడా అధగమించి నితా్క నంర పర్వశ్ స్తసిథత్పల్లనే ఉండి 

పోవచుి నట. ఇంతకంటే కావలసినదేముంటుంద జీవి తరంచడానికి అని 

శ్ంకరుల ఉదేదశ్ా ం. మనక్త నచిి తే మనమూ అలాంటి స్తసిథత్ప నుంచి 

ఆనంద్యనిు  ఇహల్లకంల్ల ఉండే పంరవచుి ను. ఈ ఊహ వల ోవచేి  

ఆనంరం ఎపి టికనా నిజంగా రక్తా తుంద. అందుక్త నిర్మ లమైన భకి ుతో 

ఓపిగాా నిరీక్షించాలి. 



 

 

25. స్తస్ువై శ్రర్ి హామ దీనాం జయ జయ వచోభిరిా యమినాం 

గణానాం కేళీ భిర్మ ద కల మహోక్షస్య  కక్తది | 

స్తరథతం నీలశ్రగీవం శ్రతినయన ముమాశిషివేపుషం 

కద్ద త్పా ంరశ్యయ యం కర్ధృత మృగం ఖ్ండ రర్ుమ్ || 

 

స్త ు ద్తపాఠములతో ద్బహామ దులు ను, జయజయ ధవ నులతో మహరుషలును, 

ఆటపాటలతో ద్పమథ్గణములును గలువ పార్వ తీ సమేతుడవై వృషభ 

వాహనము మీర వేంచేసి యును  నీ సంరర్ి నము చేయు భ్గా ము నా 

కెను డు లభంచునోగద్య! 

ఈ స్త ోకము ల్ల కూడా శ్ంకరులు త్కను ఎదురుచూసే భ్గా ం గురంచి తెలియ 

పరుసుునాు రు. 

సాక్షాతుు వాణీనాధుడైన ద్బహమ  మొరలైనవారు స్త ు ద్త్కలు చేసూు  ఉండాలిట. 

మహానుభ్వులైన మహరష పుంగవులు జయజయ   ధావ నాలు చేసూు  ఉండాలిట. 

వీటికి ద్పమధగణ్యల ఆట పాటలు తోడవాలిట. ఈ ఆనంద్యనిు  చూసి 

పర్వశించే నంద మీర అయా వారైన శివుడు స్తసిథర్ంగా ఠీవిగా 

కూరుి నివుండాలిట 

ఆయన శ్రీర్ంల్ల సగభ్గమై అమమ వారు ఆద్కమించుక్తని వుండాలిట.చేతులో్ల 

లేడిని, ఖండ పర్శువు పటిుకొని వుండాలిట. అలా వుండే శివుణ్ణణ తనివితీరా 

చూసూు  పర్వశిసూు  పర్మానంద్యనిు  పంద్యలిట! 

ఇంతక్త మించి తనకింక్తమీ అకా ర్లేదుట. ఇష ిదైవానిు  గూరి  ఏ భక్తుని కనా 

ఇలాంటి కోరక్త వుండాలి. హృరయంల్ల ఆ దైవం ముద్రతమై ఉండి పోతేనే 

జనమ ల్ల ఎపుి డో ఒకపుి డు ఆ ఆనంద్యనిు  పందే భ్గా ం చేకూరుతుంద. 

 

 

 



 

 

 

26. కద్ద వా త్పా ం దృషాే్ణ  గ్నరిశ తవ భవాయ ంశ్రియుగళం 

గృహీత్పా  హస్వు భ్య ం శిర్ర నయన్య వక్షర వహన్| 

స్మాశిషి్ణయ శ్రాయ సు టజలజ  గంధాన్ రరిమళా 

నలభ్య ం శ్రబహామ ద్వయ రుమ దమన భవిష్ణయ మి హృదయే|| 



 

 

హే గిరశా ! నినుు  జూచి నీ పారములను చేతులతో పటి,ి శిర్సుు  నందు, 

నేద్తము లందు ఱొముమ నను జేరి  కౌగిలించు క్తని అంరలి పరమ గంధముల 

నాద్ఘాణ్ణంచి  ద్బహామ దులక్తను దొర్కని యానంరము నెపుి డు 

పందుదునోకద్య ! 

త్కను ఊహంచుక్తను , తన హృరయంల్ల ముద్రతమై వును  తన దైవానిు  

చూడటమే గనుక తటసథ పడితే భక్తుడు ఏం చయాా ల్ల ఈ స్త ోకముల్ల తననుఆ 

భక్తునిగాఆపాదంచు క్తని ఆద శ్ంకరులు సెలవిచాి రు. 

త్కను దైవానిు  కళ్తళ రా చూడంగానే ముందుగా పవిద్తమైన పాద్యలను 

హసాు లతో పటిుకోవాలట. అటుపైన వాటిని తలక్త, కళ్ళ క్త, వక్షసథలానికి 

హతుుకొని ఆలింగనం చేసుక్తని ఆ పారపరమ  పరమళ్తలను ఆద్ఘాణ్ణసూు  హర 

ద్బహామ దులైన పెరద పెరద వారకి కూడా పంర శ్కా ము కాని ఆ ఆనంద్యనిు  

హృరయం నిండా నింపుకొని పర్వశించి పోవాలిట. ఇదే నిజమైన భక్తునికి , 

నమిమ న దైవానికి మధా  వుండే భకి ు పర్మైన సంబంధం - అని ఆద శ్ంకరులు 

అంటునాు రు. 

 

27. కర్రథ హేమాశ్రౌ గ్నరిశ నికటరథ ధనరతౌ 

గృహరథ స్ా ర్భు ామర్ సర్భి చింత్ప మణి గణే | 

శిర్రథు  ీత్పంశౌ చ్ర్ణ యుగళరథ2ఖిల ుభే 

కమర్ధం ద్దరయ 2హం భవతు భవదర్ధం మమ మనః || 

 

కలాస వాసా ! బంగారు కొండ నీ చేత నును ద. క్తబేరుడు మిద్తుడుగా నీ 

రగరా్నునాు డు. కోరకలనిచుి  కలి  వృక్షము లును, కామధేనువు, 

చింత్కమణులును నీ అధీనములై నీ యింట నును వి. చంద్దుడు భూషణముగా 

నీ శిర్సుు న నునాు డు. సమసు శుభములును నీ పారంబుల వలన కలుగు 

చును వి. శ్ంకరా! నీక్త నేనొసగరగిన దొకా టియు కానరాదు. కనుక నా చితుము 

నరి ంచరను. సీవ కరంపుము. 



 

 

విశ్వ ంల్ల వును రంత్క భగవంతునిదే అయినపుడు మళ్ళళ  ఆయనక్త ఏదైనా 

సమరి ంచడం ఆయనద ఆయనక్త ఇచిి నటోు అవుతుంద కద్య | కాబటి ి

ఇచేి దేమిటి? అని తర్ా  వారం చేసేవాళ్ళళ  వుంటారు. అసలు 

మనం భూమి మీరక్త వచిి  ద్బత్పకి బట ికటడిానికి తలి ోతంద్డులు కద్య కార్ణం 

! మన శ్రీర్ పోషణ నిమితుం వాళిళ చిి న ఆసిుపాసుులను అనుభవిసుునాు  మన 

తలితోంద్డులు ఏమీ అనుకోరు. పైగా ఏదైనా శుభకార్ా ం నిర్వ హంచిన తరువాత 

తలిరోంద్డులక్త బటలిు పెటినిచో ఎంతో సంతృపిు చందుత్కరు, కాని తమవే 

తమక్త ఇసుునాు ర్నిఅనుకోరు. అలాగే విశ్వ భ్గా ం అంత్క భగవంతునికి 

సంబంధంచినదే అయినా ఆయనక్త మనం భకి ుతో సమరి సేు చాలా 

సంతోష్టసాుడు. 

భగవంతునికి ఏమి సమరి ంచాలి అను ద భగవదీతా ల్ల స్తర ీకృషుణడు చపిి నద 

పద్తం, పుషి ం,ఫలం, తోయం. భకి ుసమర్ి ణ -  నైవేరా ం పరమాణం మీర, 

విలువ మీర ఆధార్పడి వుండదు కద్య ! 

పద్తం, పుషి ం, ఫలం, తోయం అను ద్యంటోో ఒక విచిద్తమైన అంతరార్ ధం 

వుంద. 

పద్తం అంటే పడిపోయేద. మనిష్టని పడేసేద - మనసుు   కాబటి ి- మనసేు  

పద్తం. 

పుషి ం అంటే వికసించేద. మనిష్ట ల్ల వికసించేద బుదధ కాబటి ి- బుదధయే 

పుషి ం. 

ఫలం అంటేవేటుల చేత పగులునద. స్త న న బోధ అనే ద్దబబ ల చేత పగిలేద 

మనల్లని అహంకార్ం కాబటి ిఅహంకార్మే - ఫలం. 

తోయం అనగా తరంప చేసేద, ర్క్షించేద. ధాే యానిు  సరగాా గురుుంచుకొని 

ద్కమద్కమంగా ర్క్షించేద చితుమే కాబటి ిఈ చితుమే - తోయం. 

భగవంతునిల్ల ఐకా  భ్వన కలిగి నపుడు పర్వశ్ంతో కలిగే ఆనంద్యద్శువులే ఈ 

తోయం. ఐకా  భ్వన చితు లక్షణం కాబటి ిచితుమే - తోయం. 

( పై భ్వానికి వివర్ణ కర్ ు గారు 'వేద్యంతం లక్షమ యా  గారకి' కృతజనతలు 

తెలియజేశారు) 



 

 

భగవంతునికి సమరి ంచే వాటిల్ల మన పతనానికి కార్ణమైన మనసుు ను 

ముందు సమరి ంచడం మంచిద కద్య! శివుని రగరా్ బంగారు కొండ,ధనపత్ప 

క్తబేరుడు, ఇంటోో కలి  వృక్షం, కామధేనువు, చింత్కమణుల రాసులు ఉనాు  , 

నెత్పుపై చంద్దుడు ఉనాు , సకల శుభ్లక్త నిలయమైన పాద్యలు ఉనాు  

ఆయనక్త మనం ఇంక్తం సమరి ంచి తృపిు పర్చగలం ! అందుకని తేలిగాా 

ఇవవ గలిగిన పైసా ఖరుి  లేనిద -  మనం పతనం కాక్తండా వుండాలంటే 

మనం భగవంతునికి సమరి ంచ గలిగేద, సమరి ంచుకో వలసినద గూడా 

అయిన మనసుు ను సమరి ంచడ మేసముచితమని  - "భవరర్ ధం మమ మనః 

" అని శ్ంకరులు సెలవిచిి ,మారాానిు  సూచించారు. ఈ స్త ోకముల్ల. ఏ పూజల్ల 

నైనా చిటచిివరగా మామూలు మనసుు  గాక మంద్త పూతమైన మనసు నే 

😀పుషి్క నిు  (మంద్త పుషి్క నిు ) సమరి ంచడంల్లని అంతరార్ ధం ఇదే ! 

(పుషి ం అంటే ఐదు రేక్తలు కలిగిన పువువ  - అందుక్త పుషిో తు వాలు అంటే 

ఐదు రోజులు జరగే ఉతు వాలు - అని అర్ థం. పుషి్క నిు  మనసుు  అనుక్తంటే 

ద్యనిల్లని ఐదు రేకలు పంచ నానేంద్దయాలతో కూడిన మనసేు  ఈ పుషి ం.) 

 

28. స్వర్భరయ ం తవ పూజన్య శివ మహాదేవేతి స్ంకీర్ున్య 

స్వమీరయ ం శివభక్త ు ధర్య  జనత్ప స్వంగతయ  స్ంభ్షణే | 

స్వలోకయ ం చ్ చ్రాచ్రాతమ క తన ధాయ న్య భవానీరతే స్వయుజయ ం మమ 

రదధమశ్రత భవతి సా్వ మిన్ కృత్పరోథ2స్మ య హమ్ || 

 

జగద్తి భూ!  నీ పూజ యందు సారూపా మును, నీ నామ సంకీర్ ునమందు 

సామీపా ము, నీ భక్తులతోకూడి కథా కాలక్షేపములు చేయుట వలన 

సాల్లకా ము, చరాచరాతమ క మైన నీ మూరు ధాా నమందు సాయుజా మును గూడ 

నాకీ ల్లకమందే రయచేయు చుంటివి గాన ధనుా డనైత్పని. 

"ఆరోు జ నాసుర్రాథ రీ థ స్త న నీచభర్తర్ షభ" - అని భగవదీతాల్ల భక్తులు నాలుగు 

ర్కాల వాళ్ళళ ంటార్ని చపి బడింద. అలాగే ముక్తులు గూడా నాలుగు విధాలుగా 

ఉంటాయి. 

1) "సాల్లకా ం"- అంటే భగవంతు ంబంధమైన ల్లకంల్ల గడపడం. 



 

 

2) "సామీపా ం" - అంటే భగవంతునికి సనిు హతంగా వుండటం. 

3) "సారూపా ం" - అంటే భగవంతుని రూపంల్ల వుండటం. 

4) "సాయుజా ం" - అంటే భగవంతునిల్ల ఐకా ం చంరడం. 

అంరరూ కలిసి భగవంతుని సంకీర్ ున చేసుును పుి డు, భగవదవ షయాలను 

మనః పూర్వ కముగావింటును పుి డు, భగవంతుని లీలలు చూసుును పుి డు 

కూడా ఈ సాల్లకా  స్తసిథత్పని పంరవచుి . అంటే - మనము మన చుటిూ ఉండే 

వాత్కవర్ణం వా క్తులు అంరరూ ఒక్త విధమైన ధాే యానిు , లక్షాా లను కలిగి 

వును పుడు ఈ సాల్లకా ం ఇహ ల్లకంల్లనే పంరవచుి . త్కను ఇహల్లకంల్లనే 

ఎపుి డూ అలాంటి స్తసిథత్పని పందనవాణణని శ్ంకరులు ఈ స్త ోకముల్ల తెలియ 

పరుసుునాు రు. 

భౌత్పకంగా భగవంతునికి చేరువగా లేకపోయినా సాల్లకా  సిదధని పంరవచుి .  

కాని, భగవంతుని సానిు ధా ం ల్ల ఉను పుి డు మాద్తమే సామీపా  సిదధ 

చేకూరుతుంద. అయితే - సామీపా ం అంటే భౌత్పకంగా  రగరా్గా ఉండాలిు న 

అవసర్ం లేదు, మానసికంగా రగరా్గా ఉంటే చాలు, అద కూడా - సామీపా  ముక్త ు 

అవుతుంరనుక్తంటే - సాల్లకా ంల్లనే సామీపా ం గూడా సిదధసుుంద. 

భగవంతుని రూపంతో సమానమైన రూపానిు  పంరటం ద్యవ రా వచేి  ముకి ుని 

సారూపా  ముకి ు అంటారు. మనల్లని చిత్కునికి ఒక రూపానిు  ఆపాదసేు చితుం ఆ 

రూపం అయిపోతుంద. ఇద చితు లక్షణం. నాా స ద్పద్కియ ద్యవ రా ఆరాధా  

దేవతతో సారూపా ం పంరడం జరుగుతుంద.శివుణ్ణణ పూజంచి, ధాా నం చేసేు 

"శివోహం" అన గలిగే స్తసిథత్ప వసుుంద. రామకృషణ పర్మహంసఏదేవతనుపూజసేు 

వార రూపం ద్పాపిుంచేరట! హనుమంతుణ్ణణ ఉపాసన చేసినపుి డు ఆయనక్త 

కొదదగా తోక కూడా వచిి నటోు చపాురు. జయవిజయులక్త వచిి న ముకి ు కూడా 

సారూపా  ముకి ు ద్కింరక్త వసుుంద. అందుక్త వారరువురు విషుణ  మూరు లాగానే 

శ్ంఖం, చద్క, గద్యద చిహాు లతో వైక్తంఠ ద్యవ రానికి ఇరువైపులా ఉంటారు. 

చరాచరాతమ కమైన విశ్వ ం యావతుును పర్మాతమ  దేహంగా ధాా నించి నపుడు - 

త్కను, తనతోపాటు తోటి జీవకోటి, స్తసాథ వరాలు అనీు  కూడా ఆ పర్మాతుమ ని 

భ్గాలే అనే అనుభూత్ప కలుగుతుంద. 

అపుి డు మనల్లని మన కనుు లాగ పర్మాతమ  ల్ల మనం ఒక భ్గమై లీనమై 

పోత్కము. ఈ స్తసిథత్పల్ల కలిగే ముకి ు సాయుజా  ముకి ు  ఔతుంద. 



 

 

పైన తెలిి న విధంగా ఇహల్లకంల్ల వుండే నాలుగు ర్కాల ముక్తులను 

పంరవచుి నని , త్కను అలా పంద ధనుా డనైనానని శ్ంకరులు ఈ స్త ోకముల్ల 

విశ్రపర్చారు. 

 

29. తా త్పా ద్దంబుజ మర్చ య్యమి రర్మం త్పా ం చింతయ్యమయ నా హం 

తా్ప మీశం శర్ణం శ్రవామి వచ్స్వ తా్ప మేవ య్యచే విభో | 

దీక్షాం మే దిశ చాక్షుషం స్ కరుణాం దివైయ శిచ ర్ంశ్రప్పరిథత్పం 

శంభో లోకగురో మదీయ మనస్ః సఖ్యయ రదేశం క్తరు || 

 

పర్మేశ్వ రా ! నీ పాద్యర్ి నము చేయుచు ద్పత్పదనము నినుు  తలంచుచు 

శ్ర్ణు పంద వేడుకొందును. చిర్కాలము నుండి దేవతలచే కోర్బడు చుండెడి 

నీ కరుణ్య కటాక్షము ను నాపై ద్పసరంప చేసి క్తశ్ము లడంచుచు 

ద్బహోమ పదేశ్ము చేయుము. 

ఏపని ఫలవంతం అవాలనాు  ఆ పనికి చేసే ద్పయతు ం ద్త్పకర్ణ శుదధగా 

వుండాలి. మనసుు , వాక్తా , శ్రీర్ము 

ఈ మూడింటినీ మనక్త సంబంధంచిన ద్త్పకర్ణ్య లంటారు. చేసేదొకటి, చపిే  

దొకటి, ఆల్లచించేద ఒకటి అయితే ద్శుత్పచడి ద్త్పకర్ణశుదధ చేకూర్దు. 

భగవద్యరాధన విషయంల్ల కూడా ఇద సతా ం. 

భగవంతునికి మూడు శ్రీరాలు వుంటాయి. స్తసూథ ల శ్రీర్ం, సూక్షమ  శ్రీర్ం, కార్ణ 

శ్రీర్ం. ఈ మూడింటినే భగవదీతాల్ల వరుసగా 1) క్షర్ పురుషుడు 

2) అక్షర్ పురుషుడు 

3) పురుషోతుముడు అనే పేర్తోో సంక్తత పూర్వ కంగా గీత్కచారుా డు చపిా డు. 

"స్తసూథ ల శ్రీర్ం" లేద్య క్షర్ "పురుషుడు" అంటే భౌత్పకంగా వుండే శ్రీర్ం. "సూక్షమ  

శ్రీర్ం" లేద్య " అక్షర్ పురుషుడు" అంటే నశించనిది , సూక్షమ ంగా వుండేద 

అని అర్ ధం. ఈ రండింటికి కార్ణభూతంగా నేపథ్ా ంల్ల వర ుంచేద " కార్ణ 

శ్రీర్ం" .ఈ కార్ణం శ్రీరానేు  భగవదీతాల్ల "పురుషోతుముడు" అనాు రు. 



 

 

ఉద్యహర్ణక్త 

ఒక్త వా కి ు వివిధ నాటకాలో్ల వేరేవ రు పాద్తలు వేసుుంటే - ఆ పాద్తలు "క్షర్ 

పురుషుడని" ఆ పాద్తలు వేసే ఆ ఒక్తపాద్తధారు ని "అక్షర్ పురుషుడని" , ఈ 

నాటకాలనిు టిల్లని ఆయా పాద్తలను సృష్టంిచిన నాటక కర్ ు లేద్య నాటక 

సూద్తధారుని పురుషోతుముడని అనుకోవచుి . 

భగవంతుని భౌత్పక విద్గహానికి మన శ్రీర్ంతో లేద్య చేతులతో పూజ చయాా లి. 

దీనేు  "కాయిక పూజ" అంటారు. భగవంతుని సూక్షమ  శ్రీరానిు  మన వాక్తా తో 

స్తసుుత్పంచాలి. దీనేు  "వాచిక పూజ" అంటారు. భగవంతుని కార్ణ శ్రీరానిు  మన 

మనసుు  తో ధాా నించాలి. దీనేు  "మానసిక" పూజ అంటారు. 

ద్పసుుత స్త ోకంల్ల శ్ంకరులు శివుని విద్గహానిక్తను  పాద్యలను చేతులతో 

పటిుకొని కాయిక పూజను చేసి, వాక్తా లతో శివుని సూక్షమ  శ్రీరానిు  స్తసుుత్పంచి, 

మనసుు తో శివుని కార్ణ శ్రీరానిు  ధాా నించి ద్త్పకర్ణశుదధగా ఆరాధసూు  

సంపూర్ణంగా శ్ర్ణు జొచిి , దేవతలు కూడా చిర్కాలం కోరుకొనే శివుని కరుణ్య 

రృష్ట ితనపై ద్పసరంచాలని కోరు క్తంటునాు రు. మనం గూడా చేసే పనులక్త 

ఈ విధమైన ద్త్పకర్ణ శుదధ వుండాలి - అని ఈ స్త ోకము ద్యవ రా సూచించారు. 

 

 

30. వస్త ుో  దూు తవిధౌ స్హశ్రస్ కర్త్ప పుషా్ణ ర్చ న్య విషుణ త్ప 

గంధే గంధవహాతమ త్ప 2 నా  వచ్న్య బరి ిరుమ ఖధయ క్షత్ప | 

ప్పశ్రతే కాంచ్న గర్ు త్ప2స్తరు మయిచేద్ది లేంద్భ చూడామణే 

ుశ్రూష్ణం కర్వాణి తే రురతే సా్వ మిన్ శ్రతిలోకీ గురో || 

 

సర్వ  వాా పకా! నీక్త వస్త ుోపచార్ము చేయుటక్త వేయి కర్ములు గలవాడు 

కావలయును. పుషిో పచార్ము చేయుటక్త వాా పక్తండు కావలయును. 

గంధోపచార్మునక్త గంధవహండు గావలయును. వంటచేసి నీక్త హవిసుు  

నివేరన చేయుటక్త అగిు  ముఖాధా క్షుడు కావలయును. అర్ ాా  పాద్తము 

సమరి ంచు టక్త ఆ గర్ా  స్తరమీంతుడు గావలయును. అటి ిసూరుా డు ను, 



 

 

విషుణ వును, వాయుదేవుడు ను, దేవేంద్దుడును,హర్ణా  గరాు డును 

అయినపుి డే నీ కటి ిఉపచార్ములు చేయ గలను. లేనిచో నీ క్తప చార్ములు 

చేయ నాతర్మా ? 

ఈ స్త ోకముల్ల నితా ం చేసే కాయిక పూజ గురంచి చపి బడుచును ద. మనం 

చేసే పూజల్ల ముఖా ంగా పరహారు ర్కాల ఉపచారాలు ఉంటాయి. దీనేు  " 

షోడోపచార్ పూజ" అంటారు. 1) ఆవాహన, 

2) ఆసన, 3) అర్ ాా , 4) పారా , 5) సాు న, 6) వస్తసు, 7) గంధ, 8) యజ్యనపవీత ( స్తసీు 

దేవతల కతే వింామర్), 9) ఆభర్ణ, 10) పుషి ,11) ధూప, 12) దీప, 13) నైవేరా  

14)త్కంబూల, 15) నీరాజన 16) మంద్తపుషి  ఉపచారాలు కలిసి మొతుం 

పరహారు ఉంటాయి. వీటినే షోడోపచారాలు అంటారు. వీటిల్ల కొనిు ంటిని ఈ 

స్త ోకముల్ల ఉరహరంచేరు. 

చతుర్దశ్ భువనాధపత్ప అయిన శివుడంతటి వానిని సంతృపిుగా పూజంచాలంటే 

మాటలా అంటూ కొనిు  ఉపచారాలు ఎవరు చేసేు సంతృపిుగా వుంటుందో 

చబుతునాు రు. 

శివునికి వస్త ుోపచార్ం చయాా లంటే సూరుా డే చయాా లట. ఎందుకంటే - 

సూరుా డు తన కిర్ణ సముద్యయంతో ఈ ద్పపంచానిు  అలోుకొని విసురంప 

జేసేవాడుట. అందుకనే సూరుా నికి "వివసవ ంతుడు" అనే పేరు వచిి ంద. 

ఇక పుషిో పచార్ం చయాా లంటే - వాా పక్తడు, పోషక కర్ ు అయిన విషుణవే 

చయాా లిట. 

గంధోపచార్ం చయాా లంటే - తనతోపాటు గంధానిు  మ్మసుకొని సర్వ ద్త్క 

వాా పింప చేసే వాడైన వాయుదేవుడే చయాా లిట. 

వండి హవిసుు గా ఏదైనా నివేరన చయాా లంటే - అగిు  ముఖాధీశుడైన 

ఇంద్దుడే చయాా లిట ! 

పాద్తతో అర్ ాా ం సమరి ంచాలంటే హర్ణా గరాు డైన సాక్షాతుు ద్బహేమ  

సమరి ంచాలట ! 

మర శివునికి ఈ విధమైన ఉపచారాలు చయా డం సామానాు ల వల ోవీలవు 

తుంద్య? అలా అని పూజ మానకా ర్ లేదు. మనక్త తగ ాస్తసాథయిల్ల యథాశ్కి ు పూజ 



 

 

చయాా లి. ఆ విధంగా చేసూు  వుంటే ఎపి టికనా ఈ స్త ోకము ల్ల చపిి న స్తసాథయి 

సామరాథ ా లు మనక్త గూడా శివుడు కలుగచేసాు డనే నమమ కంతో పూజ చయాా లి. 

శివుని స్తసాథయి అంతటిద అని చపి డానిక్త ఈ ఉద్యహర్ణలు గాని - మనం శివుని 

పూజంచటానికి తగం అని మాద్తం కాదు. 

 



 

 

31. నాలం వా రర్మోరకార్కమిదం తేా కం రూనాం రతే 

రశయ నా క్షిగత్పన్ చ్రాచ్ర్గణాన్ బాహయ రథత్పన్ ర్క్షితుమ్ | 

స్రాా మర్ుయ రలాయనౌషధ మతిాా లాకర్ం భీకర్ం 

నిక్షిరుం గర్ళం గళే న గ్నళితం నోదీగస్తర్ ణ  మేవ తా య్య || 

 

నిఖిలల్లక భయంకర్మై సంత్కపకర్మైన కాలకూట విషమును చూచి భయపడి 

పారపోవు దేవతల నూర్డించుటక్త గాను నీ కంఠమందే యుంచుకొని 

ఉమియక, ద్మింగక కడుపుల్లని  వార్లక్తను, వలుపలి వార్లక్తను బాధ 

కలుగక్తండ మహోపకార్ మొనరి త్పవి. దేవా ! నీ మహమ తెలియుట కీ 

రృషి్కంతమొకా టి చాలద్య || 

ఏ దేవత గూడా ద్పపంచానికి చయా ని మహోపకార్ం శివుడొకా డే చేశాడని  

"ఆర్ ుద్త్కణపరాయణుడు" "జగద్రక్షక్తడు"   "ఆపదా్య ంరవుడు" అనే పేర్కో్త 

సరగాా తగినవాడు శివుడొకా డేనని ఈ స్త ోకము ద్యవ రా శ్ంకరులు నిరాథ రసుునాు రు. 

దేవతలు ద్యనవులు కలిసి క్ష్మర్ం సముద్ద్యనిు  మథంచారు. ావ లలు చిందసూు  

కాలకూట విషం ఉరా వించింద. దేవతలు ద్యనవులు హడలి పోయారు. 

భయద్భ్ంతులతో ద్పయతు ం విర్మించి పారపోద్య మను క్తనాు రు. మంచి 

ఫలితం రకిా తే అనుభవిద్యదమను క్తనాు రే గాని ఇలా హాలాహలం ఉరా విసేు 

ఏం చేసాురు? ఎవర ద్బతుక్త వారు చూసుక్తనే సావ ర్ ధ ద్పయతు ం ల్ల పడాడ రు. 

అపుి డు శివుడు ఆ హాలాహలానిు  త్కను భక్షించి దేవద్యనవులంరరీు  ర్క్షిద్యద  

మనుక్తనాు డు. కాని,ఆ విష్కనిు  ద్మింగతే ల్లపల క్తక్షిల్ల సకల ద్పాణ్ణకోటి 

ఆహత్ప అయి పోతుందేమ్మననే ఉదేదశ్ా ంతో అటు ల్లపల ద్పాణ్ణకోటి, ఇటు 

బయట దేవ ద్యనవులు అంరరూ ర్క్షింప బడటం కోసం- ఆ విష్కనిు  ద్మింగి 

ల్లపలక్త పోనీయక్తండా కంఠం వరదనే నిలిపి వేశాడు. ఇంతటి సమయసూు ర ు, 

ఇంతటి రయాగుణం, ఇంతటి సాహసం ఆర్ ుద్త్కణ పరాయణతవ ం ఎవరకి 

ఉంటాయి? 

కలి వృక్షం వసేును, కామధేనువు వసేును, లక్ష్మమ  దేవి వసేును ఉచితంగా 

సంద్గహంచ డానికతే ముందుక్త వసాురు గాని ఇలా హాలాహలం వసేు - పూరుగా 

ద్మింగ క్తండా బయటక్త ఉమియక్తండా - కంఠం వరదనే నిలిపి అంరరీు  



 

 

కాపాడే ర్క్షణ గుణం, ఉపకార్ మగుణం ఎవరక్తంటుంద? ఈ ఒకా  మహోపకార్ 

గుణంచాలు 

శివుడు అంరర దేవతలల్ల అద్గగణుా డని చపుి కోడానికి - అంటునాు రు ఆద 

శ్ంకరులు 

 

 

32. ాా లోశ్రగ స్ు కలామరాతి భయదః క్షేా ళః కథం వా తా య్య 

దృషఃే క్తంచ్ కరే ధృతః కర్తలే క్తం రకా  జంబూఫలమ్ | 

జిహాా య్యం నిహితశచ  రదధ ఘుటికా వా కంఠదేశ్య భృతః 

క్తంతే నీలమణిరాి భూషణ మయం శంభోమహాతమ న్ వద || 

 

తీద్వ ావ లలు ద్గముమ చు సకల దేవతలక్త ను భయంకర్మైన ఈ కాలకూట 

విషమును కనుు లతో గాంచుటయే కాక చేత్పతో ఎత్పు అర్చేత్పల్ల 

నుంచుకొంటివి, అద ఏమైనా నేరేడు పండా ఏమి?   అదయును  కాక నాలుక 

మీర వేసుక్తంటివి, అద ఏమైనా సిరధ ఘుటికయా యేమి? 

ఇంకనూ కంఠ మంరటులనే యుంచుకొంటివి,అద ఏమైనా 

ఇంద్రనీలమణ్ణయా ఏమి చపుి ము. 

హాలాహల భక్షణం గూరి  మరకొనిు  విశ్వష్కలను ఈ స్త ోకముల్ల శ్ంకరులు 

చపుి చునాు రు. 

ద్పళ్యాగిు  ావ లలు చిందసూు  అత్ప వేగంగా విసురసూు  ముందుక్త వచేి  

కాలకూట విషమును చూచి దేవత లంరరూ హడలిపోతుంటే - శివుడు ద్యనికి 

ధైర్ా ంగా ఎదురు నిలబడి తన చేత్పని చాచాడు - అంతే ! పెరద కారు 

మేఘమంత ఉను  ఆ హాలాహలం ఆదవరాహ మంత అయి తగాుతూ తగాుతూ 

చివర్క్త పండిన నలనోి నేరేడు పండంత అయి చిట ిచివరకి శివుని అర్చేత్పని 

చేర్ంగానే మరంత చిను దైపోయింద. (అంటే - హాలాహలం చిను దై పోవడం 

కాదు. ఆ హాలాహలం అలాగే ఉంద కాని శివుడు ద్యని ముందు తన పరమాణ్యనిు  



 

 

పెంచగా చివర్క్త తన పరమాణం ముందు ఆ హాలాహలం సాపేక్షికంగా తన 

అర్చేత్పల్ల  చుకా ంత ఐనటోు కనపడింరను మాట) 

 

ఆ హాలాహలానిు  అవలీలగా ద్మింగి తన కంఠం మధా  ల్లనే నిలిపి వేశాడు. 

అసలు రగరా్గా ఎదురుగా నిలబడటమే కషంి అనుక్తంటే - నిలబడటమే 

కాక్తండా చేతులో్లకి తీసుకోవడం, తీసుకోవడమే కాక్తండా ద్మింగడం, 

ద్మింగడమే  కాక్తండా కంఠం వరదనే నిలిపి వేయడం సామానా  విషయమా - 

అలా ద్మింగడానికి అదేమి పండిన నేరేడు పండు కాదు, సిరధ ఘుటికా కాదు 

గద్య! ద్మింగి కంఠం వరదనే నిలిపితే అంతటి హాలాహలం శివుణ్ణణ, శివుని కంఠానిు  

గూడా ఏమీ చేయల్లకపోయింద. తెలగోా వుండే శివుని కంఠం ఇంద్రనీలమణ్ణని 

ఆభర్ణంగా ధరంచినటోు వలుగులు చిమిమ ంద. అదాు తమైన ఈ సనిు వేశానిు  

చూచిన దేవ ద్యనవులంరరూ ఆశ్ి ర్ా ంతో మర్ల త్పరగి పందన ఉత్కు హంతో - 

'నీలకంఠా! మృతుా ంజయా ! సరేవ శ్వ రా! సద్య శివా! స్తర ీమనమ హాదేవా ! ' అంటూ 

జయజయ ధావ నాలు చేశారు. 

 

33. నాలం వా స్కృదేవదేవ భవతరు వా నతిరాా  నతిః 

పూా వా స్మ ర్ణం కథా శ్రశవణమప్పయ లోకనం మా దృశ్వమ్ | 

సా్వ మినా రథర్దేవత్పనస్ర్ణాయ్యరన క్తం లభయ తే 

కా వా ముక్తురితః క్తతో భవతి చేతిా ం శ్రప్పర్థనీయం తద్ద || 

 

ఓ సావ మీ! నమసాా ర్ము. స్త ు ద్తము, సమ ర్ణము మొరలగు నీ సేవలయం 

దొకా కా టియు మ్మక్షమునక్త గపి  సాధనము. ఈ ఉపాయములను వీడి వేరుగా 

మ్మక్షము లేదు. అసిథరులైన  యితర్ దేవతల ననుసరంచి యేమి లాభము?  

వారని కోర్రగిన దేమును ద? 

ఈ స్త ోకము ముకి ు రావడానికి చాలా తేలికగా ఉండే ద్పద్కియ ను సూచిసుును టోు 

వుంటుంద. ఒకా సార శివునికి - నమసాా ర్ము చేసినా, సేవించినా, పూజంచినా, 

రరి ంచినా గూడా ముకి ు వసుుందట. ఇంతటి ఫలం రకా డానికి మర , 

అశాశ్వ తులైన ఇతరులక్త కషపిడి సేవ చయా వలసిన పనిలేదుట! 



 

 

యాంద్త్పకంగా సంకీర్ ున చేసినా, పూజలు, అభషేకాలు చేసినా, హోమాలు 

చేసినా ఏమీ ద్పయోజనము ఉండదు. ఆ చేసేద హృరయపూర్వ కంగా, నిషగిా, 

ఏకాద్గత్క రృష్టతిో ఒకా సార చేసినా చాలు! అని ఈ స్త ోక భ్వన. చేసే పూజక్త, 

పలిక్త మాటక్త, ధాా నించే మనసుక్త ద్శుత్ప క్తదరతే ఒకా సార చాలు. 

ద్త్పకర్ణ్యలక్త ద్శుత్ప క్తరర్నపుి డు వయిా సారోు,కోటి సారోు - చేసినా ఫలితం 

రకా దు అని అసలు అర్ థం. 

శ్ంకరులు అంరర దేవతలో్లను ఆద దేవుని చూడగలిగారు. శివక్తశ్వులక్త, 

పరాశ్కి ు కి భేద్యనిు  చూడలేదు. అంతటా నిండి ఉను  పర్ద్బహమ ను -  

సాలద్గామాలో్లను, అంరర దేవతల విద్గహాలో్లను, పుణా నదీనర రూపాలో్లను 

గూడా చూసి సరావ ంతరాా మి ని రరి ంచి తరంచారు. 

వాసువానికి శ్ంకరులు స్తసుుత్పంచి నటిుగా ఇతరులవవ రూ స్తసుుత్పంచలేరను  

విషయం అసతా ం కాదు.ఇంతటి అదైవ త రృష్ట ి, అంతరాా మి రర్ి నం 

కలిగినవారు మాద్తమే అలా స్తసుుత్పంచగలరు. 

విభూత్ప కాదు నామాలు పెటిాలని, నామాలు కాదు విభూత్ప పెటిాలని చపిే  

పర్సి ర్ విదేవ షులు, మఠాథపతులు ఉను  ఈ దేశ్ంల్ల - శ్ంకరాచారుా ల వారు 

అంరర దేవతల మీర స్త ు ద్త్కలు ద్వాసి ఏ దేవత స్త ు ద్తం ద్వాసుును పుి డు ఆ 

దేవత మిగిలిన అంరర కనాు  గపి  అని చపి డం ఆశ్ి ర్ా ంగా వుంటుంద. 

ఇందుక్త కార్ణం 

" అంరరల్ల వును దఒకా రే !" అనే ఆయన అభేర,అదైవ త భ్వన; అనిు టా 

సరావ ంతరాా మిని చూడ గలగడమే అనిపిసుుంద. 

వాా సులవారు కూడా అటు విషుణ  సంబంధమైన, శివ సంబంధమైన, పరాశ్కి ు 

సంబంధమైన పురాణ్యలు ద్వాశారు. ఆయన కూడా ఎవరకి సంబంధంచిన 

పురాణం ద్వాసుును పుి డు వారే అంరర కంటే గపి  అనే చపాి రు. ఇలా  

అనడానికి కార్ణం ఆ అంరరల్లను ఉను ద ఒకా రే కాబటి.ి 

సౌంరర్ా  లహరల్ల - అమమ వారే  అంరర కనాు  గపి  అని చపిి నటోు 

వుంటుంద. 

విషుణ సహద్సనామంల్ల విషుణవే గపి  అని - శివ సహద్సనామాలో్ల శివుడే 

అంరరకంటే గపి  అనీ చపి బడినటోుంటుంద. 



 

 

చిద్తం ఏమిటంటే అలా చపిి న వాళ్ళ క్త అసూయలు, దేవ ష్కలు, 

దుర్భమానాలు కలగలేదు. అవి కలిగేద ఆరాధంచే మనక్త ! చిద్తంగా లేదూ ! 

 

34. క్తం శ్రబూమస్ువ స్వహస్ం రురతే కస్వయ రు శంభో భవ 

స్తథైథర్య ం చేదృశ మాతమ నరథతి రియం చాన్తుయ ః కథం లభయ తే | 

శ్రభశయ దాేవగణం శ్రతస్నమ నిగణం నశయ శ్రతా రంచ్ం లయం 

రశయ నిా ర్ు య ఏక ఏవ విహర్త్పయ  నందస్వంశ్రద్య  భవాన్ || 

 

భూతనాథా! ఏమి నీ సాహసము? ఏమి నీ ధైర్ా ము? మరవవ రేని ఇటోు నిలిచి 

యుండ గలరా? నిరాశ్ తో దేవతలంరరు అటుఇటు పారపోజూచుచుండగా, 

మును లంరరూ భయకంపితులగు చుండగా, తురక్త ద్పపంచ మంతయు 

నశించి పోవు చుండగా - నీవొకా డవేగద్య నిర్ా యుడవై మహా ద్పళ్య మందు 

భీత్ప లేక విలసిలోు చుంటివి. 

దేవతలు, ఋషులు సమసు ద్పపంచం నశించిపోయే సమయంల్ల నిర్ా యంగా 

చక్తా చరర్క్తండా, ఏమాద్తం భయపడక్తండా నిరవ కార్ంగా, స్తసిథతద్పజుననిలా 

ఉండేవాడు శివుడొకా డే! అంరరూ తన ల్లనే ఉనాు రు. త్కను అంరర 

ల్ల వునాు డు. ఇంక తనకంటే ఇతర్మనే ద్పసకి ు ఎకా డ ఉంద ? భేర రృష్ట ి

గలవారక్త భయం కూడా ఉంటుంద. మన శ్రీర్ంల్ల ఎడమ చేత్పని చూచి క్తడి 

చయిా  భయ పడుతుంద్య?పడదు. ఎందుకని? ఆ రండు చేతులూ మన శ్రీర్ం 

ల్లని భ్గాలే కాబటి.ి అలాగే తనే ద్పపంచం, తనల్లనే ద్పపంచం అయి 

నపుి డు ఇంక భయం ఎకా డుంటుంద? తనల్ల వును  ద్పపంచం నిక్షేపంగా 

వుంద. మళ్ళళ  సృష్ట ిసమయానికి మొతుం ద్కమబరధంగా బయటపడి 

బటకిడుతుంద. అందుక్త అంతటి ద్పళ్యం వచిి నా శివుడు సాక్ష్మభూతుడు 

గానే వుంటాడు. ఆనంరంగా యోగ మూరులా వుంటాడు. ఆందోళ్న పడడు, 

ఆవేరన అంతకనాు  వుండదు. అదే  స్తసిథతద్పజనతవ ం అంటే! అదీ నిరవ కార్ 

నిసు ంగతవ ం అంటే! ఇలా ఉండగలిగేద శివుడొకా డే ! 

 



 

 

35. యోగక్షమ ధర్ంధర్స్య  స్కలశ్రశ్యయః శ్రరద్యద్యయ గ్ననో 

దృషే్ణదృషమేతోరదేశకృతినో బాహాయ ంతర్వాయ పినః | 

స్రా్ జనస్య  దయ్యకర్స్య  భవతః క్తం వేదితవయ ం మయ్య 

శంభో తా ం రర్మాంతర్ంగ ఇతి మే చితేు స్మ రామయ నా హమ్|| 

 

శివా! ద్పజల యోగక్షేమ భ్ర్ము వహంచుట, సకల ద్శ్వయసుు  ల్సంగుట, 

ఐహకా ముష్టమ క సాధనోపాయముల నుపదేశించుట, ఎలరో్ను రయతో 

జూచుట, సర్వ జన తవ ము ఎలడో నిండియుండుట నీ గుణములు  గద్య! నీవే 

నాక్త పర్మాతుమ డవని యెలవోేళ్ల రలంతును.అదయే నాక్త ద్శ్వయసా ర్మగు 

గాక! 

ద్పళ్య సమయంల్ల శివుడు సాక్ష్మభూతుడుగా నిరవ  కారుడుగా, నిరేవ రంతో, 

నిసు ంగతవ ంతో ఉంటాడని పూర్వ  స్త ోకంల్ల చపి బడింద. నిసు ంగతవ ం అంటే 

పటింిచు కోక్తండా బాధా తలను విసమ రంచేవాడని అర్ థం చపుి కో కూడదు. 

సజజనుల యొకా , ఆద్శితులయొకా  యోగక్షమాలు చూసాుడు. కాలానుగుణంగా 

జరుగవలసిన వాటిని జరగేలా చూసి ఆదుక్తంటాడు. కనిపెటిుక్తని వుంటూ 

ఇహపర్ సంబంధమైన, సమమ తమైన హతము, శుభము జరగేలా చూసే 

రయాసముద్దుడు. కాబటి ిఅంరరకీ ఆతీమ యుడు. అందుక్త అంరర 

హృరయాలో్ల ను వుండేవాడు శివుడే అని 

' ఈశ్వ ర్ సు ర్వ  భూత్కనాం హృదేదశ్వ అరుజన త్పషతి్ప ' అని గీత్కవాకా ం 

చబుతుంద. అందుక్త శివ సమ ర్ణ సర్వ  మంగళ్కర్ం.

 



 

 

 

 

36. భకోు  భక్త ు గుణావృతే ముద మృత్పపూరేణ శ్రరస్న్యా  మనః 

క్తంభే స్వంబ తవాంశ్రి రలవియుగం స్ంస్వథ రయ  స్ంవితు లమ్| 

స్తుా ం మంశ్రతముదీర్యన్ నిజ శరీరాగార్ుదిధం వహన్ 

పుణాయ హం శ్రరకటీ కరోమి రుచిర్ం కళాయ ణ మాప్పదయన్ || 



 

 

సాంబశివా! నా శ్రీర్మను గృహమును శుద్భపర్చుకొని, మనసుు న కింపైన 

కళ్తా ణము చేయబూని భకి ు యను ద్యర్ములను చుటి ిసంతోషమను నీటితో 

నింపిన నా మనసు ను కలశ్మున నీ చర్ణ పలవోములను, స్త న న మను కొబబ ర 

బొండమును చేరి  కలశ్ స్తసాథ పన చేసి మంద్త పూర్వ క పుణా్య హవాచనము భకి ుతో 

నాచరంతును. 

నిజమైన భక్తుడు తన శ్రీరానిు  గృహంగాను,తన హృరయానిు  పర్మ 

పవిద్తంగాను ఉంచు క్తంటాడని చపూు  భక్తుని దేహానిు  ఇంటితో పోలాి రు. 

ఇంటికి పరశుదధని పవిద్తతను చేకూరేి  పుణా్య హవాచన ద్కతువుల్ల ద్పధానమైన 

కలశ్ పాద్తతో ఆ భక్తుని హృరయానిు  పోలాి రు. ఈ హృరయ కలశ్ం భకి ు అనే 

ద్యవ రాలతో చుటబిడాలిట. సంతోషమనే ఉరకంతో నింపబడాలిట. అటువంటి 

హృరయ కలశ్ం ల్ల శివుని పాద్యలనే చిగురుటాక్తలు ( మామిడి చిగుళ్ళళ ) 

ఉంచి పైన స్త న నమనే టంకాయ వుంచాలిట. - శివ సమ ర్ణ అనే మంద్త్కలను 

ఉచి రంచాలిట. అపుి డు హృరయానికి పవిద్తత, పరశుదధ, పాద్తత 

చేకూరుతుందట. 

మైలగాని, పురుడు గాని వచిి  ఇలోు, ఇంటిల్లని వారు అశౌచంగా వుంటే శుదధ 

రోజున తపి క్తండా విఘ్ను శ్వ ర్ పూజ చేసి, పుణా్య హవాచనం చేసి ఆ కలశాలో్లని 

పవిద్త జలానిు  ఇలంోత్క చలోాలి. ఇంటిల్లని వార శిర్సుు లపై కూడా చలోాలి. 

అపుి డు అశౌచం పోయి అంత్క నిర్మ లమవుతుంద. అలాగే - భక్తుడు తన 

హృరయం ల్లని మాలినాా లను ొలగించు కోవడానికి ఈ స్త ోకముల్ల చపిి న 

విధానానిు  ఆచరంచి శివ నామంతో పవిద్తీకర్ణం చేసుకోవాలి. 

 

37.ఆమాా య్యంబుధిమాదరేణ సమనస్ు ంాస్ు ముదయ నమ నో 

మంథానం ధృఢభక్త ు ర్జ్ఞుస్హితం కృత్పా  మథితా్ప  తతః | 

ోమం కలా తరుం సరర్ా  సర్భిం చింత్పమణిం ధీమత్పం 

నిత్పయ నంద సధాం నిర్ంతర్ ర్మా సభ్గయ  మాతనా తే || 

 

దేవతలు మంరర్ పర్వ త్కనిు  కవవ ముగా జేసి, సముద్రము ను మదంచి - 

కలి వృక్షము, కామధేనువు, చింత్కమణ్ణ, అమృతము, చంద్దుడు మొరలగు 



 

 

వానిని సంపాదంచి నటోు విద్యవ ంసులు తమ మనసుు ను కవవ ముగా జేసి, భకి ు 

యను ద్త్కడుగటి,ి వేరములనెడు మహా సముద్రమును మథంచి, అందుండి 

భక్తులక్త కలి తరువు, కామధేనువు, చింత్కమణుల వంటి వాడును, నితా్క నంర 

సవ రూపుడును మ్మక్షలక్ష్మమ  సవ రూపుడు నగు ోమేశ్వ రుని సాధంచు చునాు రు. 

దేవతలు క్ష్మర్సాగరానిు  మథంచినటే ోభక్తులు గూడా వేరమనే పాలకడలిని 

మథంచాలిట. ఇందుక్త భకి ుతో కూడిన మనసుు ను కవవ ంగా ఉపయోగించి 

మథంచాలిట. అంటే, వేరవాజమ యానిు  క్షుణణంగా చదువుకోవాలని అర్ ధం. 

ఎందుకంటే - ఆ వేర వాజనమ యంల్ల సూక్షమ ంగా అంత సూు ద్తంగా ద్పత్పపాదంప 

బడేద భగవంతుడైన శివుడే కాబటి.ి  క్ష్మర్సాగర్ మథ్నం జరపి నపుి డు 

దేవతలక్త లభంచిన కామధేనువు, కలి వృక్షము, చింత్కమణ్ణ లాంటి శివుడు 

వేరవాజనమ య మథ్నం ద్యవ రా లభసాు డట. చిటచిివర్క్త ఏ భక్తునికనా 

రకాా లిు న మ్మక్షసాద్మాజా లక్షిమ ని గూడా ఈ వేర వాజనమ య మథ్నం ద్యవ రానే 

పంరవచుి  అని శ్ంకరులు సూచించారు. 

 

38. శ్రప్పక్తా ణాయ చ్లమార్గదరిశ త సధామూరిుః శ్రరస్నా శిశ వ 

ోమస్ు దగణ రవితో మృగధర్ః పూర్ణస్ుమోమోచ్కః | 

చేతః పుషా ర్ లక్షితో భవతి చే ద్దనంద ప్పథోనిధిః 

శ్రప్పగలేు య న విజృంభతే సమనస్వం వృతిుస్ుద్ద ాయతే || 

 

పూర్వ పుణా మనెడి పర్వ తము యొకా  మార్మాున ( తూరుి  దక్తా న గల 

పుణాో రయ పర్వ తము మీదుగా ) కనబర్చునటి ిఅమృతమయ మైన ఆకృత్ప 

గలవాడును, నిర్మ లుడును, సజజనులచే సేవింపబడు వాడును, లేడిని 

ధరంచిన వాడును,పూరుణడును ( కళ్లు నిండిన వాడు లేక అంతటా 

నిండివును వాడు), చీకటి ( పెంజీకటిని) పార్ద్దోలు వాడును అగు శివుడు అనెడి 

చంద్దుడు హృరయమనెడి ఆకాశ్మున చూడబడిన వాడైనచో ఆనంర మనెడి 

సముద్రము మికిా లి ద్పబోధ ద్పత్పభతో ఉపి ంగి వలోువగును. అపుి డు 

శుద్యధ ంతర్ంగులగు విబుధుల  చితుము ర్ంజలోును. 



 

 

ద్కింరటి స్త ోకంల్ల వేరవాజనమ య  మథ్నం ద్యవ రా భగవ స్తరదర్ి నము, మ్మక్షము 

సంద్పాపిుసాుయి అని చపిి న ఆద శ్ంకరులు ఈ స్త ోకముల్ల ఆ భగవంతుడైన 

శివుణ్ణణ చంద్దునితో పోలాి రు. హృరయమనే ఆకాశ్ంల్ల శివుడనే చంద్దుడు 

స్తసిథర్పడితే ఆనంరమనే వనెు ల సముద్రం ఉపి ంగిపోతుంరట ! 

ఈ ఆనంర స్తసిథత్ప చేకూరన వార ద్బతుక్త ద్బతుక్తట. ఈ ఆనంరం రకాా లంటే 

వేరశాస్తసు పఠనాదులచే మనసుు  సంసా రంప బడాలని సూచించారు. ఎనోు  

జనమ ల ద్యవ రా సంద్కమించిన సుకృత ఫలం ద్యవ రానే ఈ స్తసిథత్ప 

సంద్పాపిుసుుంరని ఈ స్త ోక భ్వన. 

 

 

39. ధరోమ  మే చ్తుర్ంశ్రిక సు  చ్రితః ప్పరం వినాశం గతం 

కామశ్రకోధ మద్దదయో విగళిత్పః  కాలాసు ఖవిశ్రషా తః | 

స్త న నానంద మహోషధి సు ఫల్పత్ప కైవలయ నాథే స్ద్ద 

మాన్యయ  మానస్పుండరీక నగరే రాావతం ర స్తరథతే || 

 

ధారమ క్తడైన రాజు సవ తంద్తుడై నగర్మందుండి పరపాలించు చుండగా 

దోషములు పోయి భూమి ఫలవంతమై సర్వ  సమృదద కలిగినటోు నా హృరయ 

పుండరీక మందు పర్మేశ్వ రుడుమ్మక్షాధనాథుడై నివసించి యుండ నాక్త 

అరషడవ ర్మాు ొలగిపోయి, స్త న న సాధనములనెడు ఓషధులు ఫలించి సద్య 

సుఖము గలిగినద. 

హృరయంల్ల భగవంతుడైన శివుడు ఉను పుడు మాద్తమే ఆ భక్తుని జీవితం 

ఆనంర భరత మౌతుందట. రామరాజా ం లాగా వర థలోుతుందట. ఇదే విషయం 

భగవదీతా చివర స్త ోకంల్ల చపి బడింద. యోగీశ్వ రుడైన కృషుణడు, ధనురాథ ర 

యైన అరుజనుడు కలిసి ఎకా డ ఉంటారో - అకా డ తపి క్తండా 

విజయం,విభూత్ప, వైభవము, ధర్మ ము, నీత్ప వుంటాయిట. ద్యవ పర్ యుగంల్లని 

కృషుణడు,ధనురాథ ర అయిన అరుజనుడు కలిసి వును  రూపమే, అంతక్త 

పూర్వ కాలంల్ల "పినాకపాణ్ణ " అయిన " శివుని " గా వూహంచుక్తంటే - ఎకా డ 

శివుడు వుంటాడో అకా డలోా సుఖశాంతులు, విజయా నంద్యలు, నీత్పధర్మ ము 



 

 

వర థలోుత్కయి అని చపుి  కోవచుి . ఎందుకంటే హృరయం ల్ల యోగమూరు 

అయిన శివుని వలన అంతశ్ి ద్తువులైన కామ, ద్కోధ, ల్లభ, మర 

మాతు రాా దులు నిరూమ లింపబడి శాశ్వ త్కనంరం  చేకూరుతుంద కాబటి.ి 

 

 

40. ధీయంశ్రతేణ వచోఘటేన కవిత్ప క్తలోయ రక్తలాయ శ్రకమై 

రానీతై శచ  స్ద్ద శివస్య  చ్రి త్పంభోరాశి దివాయ మృతైః | 

హృతేా ద్దర్యుత్పశచ  భక్త ు కలమా స్వు ఫలయ మాతనా తే 

ద్భరిు క్షా నమ మ రవకస్య  భగవ నాి శా్య శ భీతిః క్తతః || 

 

హే భగవాన్ !  నీ చరద్తయను మహాసముద్రము ల్లని దవాా మృతము 

కవితవ మను కాలువలు పిలకోాలువలు మొరలగు వాని గుండా వాక్తా  అనెడు 

బొకెా నతో నా బుదధ యను మ్మట వలన హృరయమను పలము ల్లనికి 

ద్పవహంచి భకి ు యను ససా మును ఫలవంతముగా చేయుచును ద. ఇంక ఎంత 

కఱవు వచిి నను నాక్తమి భయము ? 

రకా వలసినవి పంరవలసినవి రకా నపుడు,పంరనపుడు ఇంక అవి 

రకా వేమ్మ, పంర లేమేమ్మ అనే భయం పటిు క్తంటుంద. ఈ భయం కఱవు 

లాంటిద. కఱవు వలన భయం కలుగక్తండా వుండా లంటే పుషా లమైన 

త్పండిగింజ లక్త సంబంధంచిన పంట పండాలి.అలాగేపంరలేమేమ్మ అనే 

భయం పోవాలంటే భగవంతుని అనుద్గహం హృరయం నిండా పండాలి. 

భగవంతుని గురంచి తెలుసు క్తను  కొలదీ ఆయన అనుద్గహానికి రగఱాౌత్కము. 

అంటే భగవచి రద్తలు సమద్గంగా తెలుసుకొని ఆనందంచాలి. హృరయం 

నిండా ఆనంరం పండటానికి అనీు  ఏరాి టయే ఉనాు యని శ్ంకరులు 

చపుి చునాు రు. బుదధ ఏత్కం లాగా పనిచేసేు , వాక్తా లు ఏతపు క్తండలోాగ పని 

చేసుునాు యట. ఈ వాక్తా లనే క్తండలతో కవితవ మనే పిలకోాలువల మార్ంా  

ద్యవ రా శివుని చరద్త లనే మహా నీర్ధ నుండి బయలుదేరన నీరు హృరయం 

అనే వరమడిని తడిపి ససా శాా మలం చేసి భకి ు అనే  'రాజనాల' ాత్ప వర 

ధానాా నిు  పండిసుునాు యిట. ఇంక నా హృరయము నిండా ఆనంర మనే 



 

 

ఆహార్పు పంట ఉంటే - నా మనుగడక్త కఱవు అనే భయం ఎకా డ ఉంటుంద 

అని అంటునాు రు - ఈ స్త ోకముల్ల శ్ంకరులు. 

 

41. ప్పపోతా్ప త విమోచ్నాయ రుచిర్ప్శా రాయ య మృతుయ ంజయ 

స్త ు శ్రత ధాయ న నతి శ్రరదక్షిణ నరరాయ లోకనాకర్ణన్య | 

జిహాా  చితు శిరోర్ంశ్రి హస్ు నయనశ్రోస్తరు ర్హం శ్రప్పరిథతో 

మా మా నా రయ తనాి  ర్భరయ ముహు రామ మేవ మామే2వచ్ః || 



 

 

పర్మేశ్వ రా ! పాపములు నశించి ఇషమిులు సిదధంచు టక్త పర్మేశ్వ రుని 

స్తసుుత్పంపు మని నాలుకయు, ధాా నింపు మని మనసుు ను, నమసా  రంపు మని 

శిర్సుు ను, ద్పరక్షిణము చేయుమని పారములును పూజంపుమని చేతులును, 

చూడుమని కనుు లును, కధలు వినుమని చవులును ననుు  కోరుచును వి. నీ 

ఆజన లేనిదే ఆ కోరక నెర్వేరి్ లేను. అటోు చేయుటక్త ననుు  పుర కొలుి ము. 

మూగతనము, మత్పలేనితనము,క్తంటి,ద్గుడిడ తనము మొరలగునవి నాక్త 

రాక్తండా చూడుము. 

పుణా కారాా లను చేయడం ఇషంి లేక పోవచుి  గాని పుణా కారాా లు 

చేసినందువల ోవచిే  ఫలితం మాద్తం పంద్యలని కోరుక్తంటారుట. కాని, 

పాపం విషయంల్ల అలా కాదుట. పాపఫలం రాకూడదు అనుక్తంటారు, కాని 

ద్పయతు  పూర్వ కంగా పాపాలు  చేసాురుట. ఇద సగటు మానవుని లక్షణం. 

పాపం చయా డం వల ోవచేి  ఉత్కి త్కలు రండు ర్కాలు. ఒకటి ధర్మ శాస్తసు 

విరురధమైన కారాా లు చయా డం వలన వచిే వి అయితే - రండు ధర్మ శాస్తసుం 

విధంచిన కారాా లను చేయకపోడం వలవోచిే వి. దీనిు బటి ిపాపం చయా డం 

వలన మాద్తమే పాపం రాదు.ధరామ నిు  చేయకపోవటం వలన కూడా పాపం 

వసుుంద. పాప పుణా్య ల విషయంల్ల అవగాహన చాలా అవసర్ం. పాపం 

చయా టం వలన ఉత్కి త్కలు,ఉపద్రవాలు వసాుయి. అంటే తనక్త 

సంబంధంచి చవిటితనం, మూగతనం,క్తంటి తనం, ద్గుడిడ తనంమొరలైనవి 

వసాుయి. పూర్వ ం చేసిన పాపాలక్త ద్పసుుత జనమ ల్ల ఇలాంటివి వసుునాు యి. 

ద్పసుుత జనమ ల్ల అయినా పాపాలు చేయక్తండా ఉండగలిగితే కానీ వచేి  

జనమ ల్ల ఇవి రాక్తండాఉండవు. మన దేహానికి వును  ఉపకర్ణ్యల ద్యవ రా మంచి 

పనులు చయాా లి. భగవరను ద్గహం పంద్యలి. అందుకని చేతులతో 

చయా వలసిన ధర్మ కారాా లను చేతులతోనూ, ఇంకా ఇతర్ పంచేంద్దయాలతో 

పాడుపనులు చయా క్తండా మంచిపనులు జరగే విధంగానే వాటిని 

వినియోగిసూు , మిగిలిన  కాలంల్ల భగవంతుని స్తసుుత్పసూు , చేతులతో పూజ చేసూు , 

మనసుు ల్ల  ధాా నిసూు  చవులతో భగవతా ధలు వింటూ వుండాలి. 

 

42.  గాంభీర్య ం రరిఖరదం ఘనధృతిః శ్రప్పకార్ ఉదయ ద్భగణ 

స్త ు మశ్వచ రు బలం ఘన్యంశ్రదియచ్యో ద్దా రాణి దేహరుతః | 



 

 

విద్దయ  వసు స్మృదిధ రితయ ఖిల స్వమశ్రగీ స్మేతే స్ద్ద 

ద్భరాగతి శ్రపియ దేవ మామక మనోద్భరేగ నివాస్ం క్తరు || 

 

దుర్మాంబగు కలాస పర్వ తమున ద్ీత్పతో నివసించుచును  దేవా! 

గాంభీర్ా మును అగడుగను,  ధైర్ా మును ద్పాకార్ముగను ఉరయుంచు 

సుగుణములను బలముగను,చక్షురాదంద్దయములను ద్యవ ర్ములగను, 

పర్మ శివ స్త న నమును సకల పద్యర్ ధ సంపరగను గలగి , నా మనసుు  ఒక 

దుర్మాు ( కోట ) నక్త ఉండవలసిన అనిు  లక్షణములతో సమద్గముగ 

నును ద. దురాా ద్పియుండవు గాన నీవిందు నివసింపుము. 

తన మనసు నే గటి ికోటల్లనే స్తసిథర్ంగా సౌఖా ంగా ఉండి పమమ ని శ్ంకరులు 

శివుని ద్పార ధసుునాు రు. నా మనసుు  ల్లపల ఏమును దో విపిి చపిి తే గాని 

తెలియదు. అంత గంభీర్ మైనద అంటే - అంత ల్లతైనద. కోటక్త అగడు 

ఎలాంటిదో నా మనసుు క్త ఈల్లతు లక్షణం అలాంటిద. పైగా ఈ చితుంల్లనే 

సవ పాు వసథల్ల ఆకాశ్ంతో సహా పంచభూత్కలనిు ంటినీ చూడ వచుి . 

అందువల ోఆకాశ్ంకంటే గూడా నా మనసేు  గపి ద. నా మనసుు  పరస్తసిథతులక్త 

ల్ంగి పోనిదై, ధైర్ా ,స్తసెథా ర్ా గుణ్యలు కలిగి వుంటుంద. కోటక్త ద్పహరీ ఎలా పని 

చేసుుందో నా మనసుు క్త ఈ ధైర్ా గుణం అలా పనిచేసుుంద.కోట ల్లపల 

నమమ రగ ాసైనా ం వును టే ోనా మనసుు ల్ల గూడా దైవీ గుణ్యలు చాలా వునాు యి. 

కోటక్త వాకిళ్ళళ  ఉను టే ోనా మనసుు క్త గూడా పంచ స్త న నేంద్దయాలునాు యి. 

కోటల్ల అవసర్మైన పద్యర్ ధ సంపత్పు వును టే ోనా మనసుు ల్ల గూడా 

అర్ ధవంతమైన విదాో పాసన వుంద. ఈ విధంగా నామనసుు  అనిు  విధాలా 

సౌకరాా లతో ధృఢంగా వుండే కోట లాగా వును ద కాబటి ివేరే కోట కటే ి

ద్పయతు ం చయా  నకా ర్లేదు. ఓ శివా! ఇంక ఆలసా ం చయా  క్తండా 

అందుల్ల ద్పవేశించి స్తసిథర్ంగా ఉండిపోవయాా  అని  - ద్పార థసుునాు రు. 

 

 

43. మా గచ్ఛ స్ుా మితస్ుతో గ్నరిశ భో మయేయ వ వాస్ం క్తరు 

సా్వ మినాా దిక్తరాత  మామకమనః కాంత్పర్ సీమాంతరే | 



 

 

వర్ుంతే బహుో మృగామదజ్ఞషో మాతు ర్య  మోహాదయ 

స్తస్వు నతాి్ప మృగయ్య వినోద రుచిత్పలాభంచ్ స్ంశ్రప్పరు య ర || 

 

ఓ ఆదకిరాతమూరీు ! నీవందునుబోక నా మనసుు  నందే యుండుము. నా 

మనస్సు క మహార్ణా ము. అందు కామద్కోధాదులను ద్కూర్ మృగము 

లనేకమును వి. వానిని వేటాడి వేట యంరలి నీ ఆనంరమును తీరుి కొనుము. 

శివుడు ఆద బిక్షువే కాదు. ఆద కిరాతక్తడు కూడా ! అందుకని శివునికి 

మృగాలను వేటాడి ఆనందంచటం అంటే ఇష ిముంటుంద. అయితే ఇలా 

మృగాలను వేటాడాలంటే దూర్ంగా ఉండే కార్డవులక్త వళ్తళ లి. అద ఎంతో 

ద్పయాస తో కూడుక్తను పని. అందుకని శ్ంకరులు శివునికి ఒక చకా ని 

ఉపాయం చబుతునాు రు. ద్కింరటి స్త ోకంల్ల కోట లాగా వుండే తన మనసుు ల్ల 

ద్పవేశించు అని ద్పార ధంచారు. ఈ స్త ోకముల్ల మృగాలను వేటాడి వినోదంచడానికి 

చాలా అనువుగా తన మనసు నే అర్ణా ం వుంరంటునాు రు. 

అర్ణా ంల్ల చటోూచేమలూ రటంిగా వును టే ోతన మనసుు  కూడా 

ఆవేశ్కావేశాలు, ఉద్దేకాలు, ఆల్లచనలు అనే చటోూ చేమలతో రటంిగా 

పేరుక్తపోయి ఉను రట ! అర్ణా ంల్ల లకా లేననిు  ద్కూర్మృగాలును టే ోతన 

మనసు నే అర్ణా ం ల్ల గూడా కామ, ద్కోధ, ల్లభ, మర, మాతు రాా ద మృగా 

లునాు యిట. అర్ణా ం సూర్ా  కిర్ణ్యలు కూడా ద్పవేశించలేనంత రటంిగా 

ఉంటుంద. 

అలాగే తన మనసుు  కూడా వివేక వి నాన ద్పకాశ్ం లేక్తండా -అవిరా  అనే 

పెంజీకటితో నిండి ఉంటుందట. అంటే - అర్ణా్య నికి ఉండవలసిన అనిు  

లక్షణ్యలు తన మనసుు  క్త ఉనాు యి కాబటి ిఅనవసర్ంగా ముసలి ఎదుదను 

ఎకిా  ద్పయాసపడి దూర్ంగా ఉండే అర్ణా  ద్పవేశ్ం చయా నకా ర్లేదుట. తన 

మనసు నే అర్ణా ం సిరధంగా వుంద, వంటనే ద్పవేశించి మృగాల వేటల్ల 

వినోద్యనిు  పందు అంటునాు రు. అంటే మనసుు ల్లనే శివుడుఎపుి డూ 

ఉండిపోవాలి . ఆ మనసుు ని శివుడు ఎలా వినియోగ పర్చు కోవాలనుక్తనాు డో 

అందుక్త తగిన విధంగా వసతులు కలిి ంచాలి అని శ్ంకరులు  పుి చునాు రు. 

 

 



 

 

44. కర్లగా  మృగః కరీంశ్రదభంగో ఘనశ్వరా్భల విఖ్ండనో 2స్తస్ు జంతుః | 

గ్నరిో విశద్దకృతిశచ  చేతః క్తహరే రంచ్ముఖ్య2స్తరు మే క్తతో భీః || 

 

చేత్పయందు మృగము కలవాడును, గాసురుని సంహరంచిన వాడును, 

ఘనుడైన వాా ద్ఘాసురుని ఖండించిన వాడును, అంతమును పందన ద్పాణ్ణ 

సముద్యయము గలవాడును, తెలనోి శ్రీర్ము గలవాడును, కొండయందు 

నివశించు వాడును అగు పంచముఖుడు (శివుడు)  నా హృరయమను గుహ 

యందు విరాజలోు చునాు డు. ఇంక నాక్త భయమును లేదు. 

'శివుని క్తండే లక్షణ్యలనీు  సింహానికీ బాగా చలోుత్కయి అనీ, అటువంటి శివుడు 

అనే సింహం నా హృరయమనే గుహల్ల ఉండగా ఇంక నాక్తం భయం' అని  

అంటునాు రు శ్ంకరులు. 

సింహం పంా విసిర లేడిని అవలీలగా పటిుకొని వుంటుంద. అటువంటి లేడి 

శివుని చేత్పల్ల గూడా వుందట సింహం ఏనుగునిచంపుతుంద. శివుడు కూడా 

గాసురుణ్ణణ చంపాడు. సింహం పులిని కూడా చంపుతుంద. శివుడు కూడా 

వాా ద్ఘాసురుణ్ణణ చంపాడు. సింహం కడుపుల్ల ఎనోు  మృగాలు ఉంటాయి. 

అలాగే శివుని కడుపు నిండా స్తసాథ వర్ జంగమాతమ కమైన విశ్వ ం నిండి ఉంటుంద. 

సింహం లాగే శివుడు కూడా కొండమీర ఉంటాడు. సింహం తెలగోా ఉంటుంద. 

శివుడు కూడా శురసు టక వర్ ణంల్ల తెలగోా ఉంటాడు. సింహానిద పంచముఖం, 

అంటే విశాలమైన నోరు కలద. శివుడు కూడా పంచముఖుడే. కాబటి ిసింహం 

లాంటి శివుడు నా హృరయము ల్లనే సద్య నివసిసూు  వుంటే ఎవరవల ోతనక్త 

భయముంటుంద. చివర్క్త మృతుా వు వలన కూడా భయం వుండదు అని 

నికా చిి గా నమమ కంతో చపాి రు. 

మనం కూడా శివుని లాంటి పెరదవార అండ చూసుక్తంటే ఎనిు  ఇబబ ందులు 

వచిి నా ఆయన ఆదుకొని మనలిు  ర్క్షిసాుడు. కాబటి ిమీరు కూడా ఎందుక్త ఆ 

శివుణ్ణణ హృరయము ల్ల ద్పత్పష్టంిచుకోకూడదు ? 

అని మనక్త  సలహా ఇసుునాు ర్ను మాట ! 

 

 



 

 

45. ఛందశ్వశ భిశిఖనిా తై స్తరి ాా జవర్ప్స్ు ంరవితే శ్వశా తే 

సఖయ ప్పదిని ఖేదభేదిని సధాస్వర్ప్ః ఫలైరీపాితే | 

చేతః రక్షి శిఖమణే తయ జ వృథా స్ంచార్మన్తుయ ర్లం 

నితయ ం శంకర్ప్పదరదమ  యుగళీనీడే విహార్ం క్తరు|| 

 

ఓ మనసు నెడుపక్ష్మ ! ఇటునటు త్పరగి యేల ద్శ్మపడెరవు. పర్మేశ్వ రుని 

పారరవ ంరము ఒక చకా ని పక్షి గూడు వల నును ద.  ద్యనికెను డును 

చలనము లేదు. అందు మంచి వలుతురు గలదు. అద మికాి లి 

సౌఖా మిచుి ను. అమృత ఫలము గలిగి దుఃఖ నివార్కమై యును ద. అందు 

విహరంచి యానందంపుము. అనేక దవ జసతుము లాయా శాఖాద్గములక్త 

సంబంధంచి యుండి ద్యని నాద్శ్యించు చుందురు. నీవును ఇతరాద్శ్యము 

వదలి ద్యనిని ఆద్శ్యింపుము. 

ఇంతవర్క్త శివుణ్ణణ వేటగాని తోను, ఆదభక్షువు గాను, సింహం గాను వర ణసూు  

వచిి న శ్ంకరులు ఈ స్త ోకముల్ల మనసుు  ను ఒక పక్షి గాను, శివుని పాద్యర్ 

వింద్యలను ఆ పక్షి ఆద్శ్యించ  వలసిన గూడు గాను వర ణసుునాు రు. 

పక్షి ఒకచోట స్తసిథర్ంగా వుండదు. ఎపుి డూ అటూఇటూ త్పరుగు తూనే 

వుంటుంద. మనసుు  కూడా స్తసిథర్ంగా ఉండదు. అనిు  విషయాలు, అంరర 

వా వహారాలు దీనిక్త కావాలి. తనకాా వలసినవి పందేవర్క్త నానా త్పపి లు పడి 

సాధసుుంద. మెరడుక్త కావలసిన మేత ( స్త న నం) - అనిు  చోటకో్త త్పర్గాలిు న 

అవసర్ం లేక్తండా స్తసిథర్మైన ఒక చోటే లభసేు ద్యనిు  ఆద్శ్యించడమే మేలు 

కద్య! అలాంటి గూడు లభసేు పక్షి మాద్తం ఎందుక్త అలా నానా అగచాటోు 

పడుతుంద. గూడునే ఆద్శ్యించుకొని వుంటుంద. శివుని పాద్యర్ వింద్యలు 

సకల సౌభ్గాా నిు , సంపరను, స్త ననానిు , సుఖానిు  ఇవవ గలిగిన నివాసం లాగా 

ఉను పుి డు - మనసు నే పక్షి ఆ పాద్యలు అనే గూటినే ఆద్శ్యిసేు ఎంతో మేలు 

కద్య ! పైగా పాద్యలు ఆద్శ్యిసేు ఎలాంటి వారైనా కరగిపోయి కారనలేక 

ఆద్శ్యమిసాురు కూడా కద్య ! అంటునాు రు శ్ంకరులు. 

 

 



 

 

 

 

46. ఆకీరేణ నఖ్రాజికాంతివిభవై రుదయ తుు ధావైభవై 

రాధౌతే2పి చ్ రదమ రాగలల్పతే హంస్శ్రవజై రాశ్రశితే | 

నితయ ం భక్త ువధూగణైశచ  ర్హర రా చాఛ  విహార్ం క్తరు 

స్తరథతా్ప  మానస్ రాజహంస్ గ్నరిానాథాంశ్రి సధాంతరే || 



 

 

మనసు నెడి రాజహంసమా! గోళ్ళ  వరుసక్త సంబంధంచిన కాంత్ప వైభవముతో 

కూడుకొని నదయు, ఉరా వించుచును  అమృతము వాా పించుటచే 

కడుగబడినదయు, పరమ ముల వంటి వనెు తో ఇంపైనదయు, పర్మహంసల 

గుంపులచే సేవింపబడునదయు అగు పార్వ తీ పత్ప యొకా  పార మనెడి 

మేడయందు ఏకాంతమున భకి ు రూపము లైన భ్ర్ా లతో గూడ నిర్ంతర్ము 

సేవ చవ గా విహరంపుము. 

ఈసార శివుని పాద్యర్   వింద్యలను ఒక దవా  సౌధంగా వర ణంచి, మనసు నే 

రాజహంసను ఆ సౌధానిు  ఆద్శ్యించుకొని నిర్ంతర్ం సేవ చవ గా 

విహరంచమని సలహా ఇసుునాు రు. 

శివుని పాద్యల గోళ్ళ నుండి వచేి  కాంత్ప నలుమూలలా ద్పసరంచడం వలన 

పార యుగళ్ భవనం ఎపుి డూ కావలసినంత వలుగు తోను, వలుతురు తోను 

విరాజలోుతూ ఉంటుందట! శివుని తలపై వును  చంద్దుడు అమృత్కనిు  

ద్సవిసూు  నితా ం ఆయన పాద్యలను కడుగుతూ పరశుద్భత ను చేకూరుసూు  

వుంటాడుట.ఆ పాద్యలు పద్యమ ల అంద్యలను మించిన అంరంతో వుంటాయిట. 

పర్మ హంసలు ( యుకాుయుక ు వివేక స్త న నం సంపూర్ణంగా కలిగిన వారని 

పర్మహంసలంటారు) నితా ం ఆ శివుని పాద్యలను సేవిసూు  

వుంటాయిట.ర్కర్కాల భకి ు పరధతులు అనే ఆడు హంసలను గూడా తోడు 

చేసుకొని అటువంటి శివుని పారయుగళ్మనే దవా  సౌధానిు  ఆద్శ్యించుకొని 

ఎందుక్త సుఖంగా వుండ కూడదు? అని శ్ంకరుల సలహా 

( ఆ పర్మహంసలల్ల శ్ంకర్ భగవతి్క దులు గూడా వుంటారు కద్య! అటువంటి 

వార సానిు ధా ం ఎంతో అరృషంి ఉంటే గాని లభంచరని తెలుసుకొని వంటనే 

మానస హంసను శివపారపర్ం చయాా లి.) 

 

 

47.  శంభుధాయ న వస్ంత స్ంగ్నని హృద్దరామే2ఘ జీర్ణచ్ఛ ద్ద 

శ్రస్ు స్వు  భక్త ు లత్పచ్ఛ టా విలరత్ప పుణయ  శ్రరవాళశ్రశిత్పః | 

దీరయ ంతే గుణకోర్కా జరవచ్ః పుషా్ణ శచ  స్దా్ద స్నాః 

స్త న నానంద సధా మర్ంద లహరీ స్ంవితు లాభుయ నా తిః || 



 

 

పర్మేశ్వ ర్ ధాా నమనెడి వసంత ఋతువు తోడి సంబంధము సంద్పాపు 

మగుటచే నా మనసు ను పూలతోటల్ల పాపము లనిు యు పండుటాక్తలుగా 

రాలినవి. పుణా ములు చిగురుటాక్తలుగా మొలకలత్పునవి. వానిపై 

సదాుణములు మొగలాుగా బయలుదేరనవి. భకి ు లతలు సాగుచును వి . అందు 

జపవచనములు పుషి ములు గా నురయించినవి. సతా ర్మ  సంసాా ర్ములు 

సువాసన వరజలోుచును వి. స్త ననానంరములు అమృత మకర్ంరములుగా 

ద్పవహంచుచును వి. ద్బహమ  స్త న నము ఫలముగా సుు రంచుచును ద. 

ఈ స్త ోకముల్ల శివుని సానిు ధాా నిు  వసంత ఋతువు తో పోలిి  దీనితోడి 

సంబంధం వలన హృరయమనే పూలతోటక్త చేకూరే వివిధ సరవకాశాలను 

వర ణసుునాు రు. 

 

48. నిత్పయ నంద ర్స్వలయం సర్ముని స్వా ంత్పంబుాత్పశ్రశయం 

స్ా చ్ఛ ంద స్దాాి జ రవితం కలుషహృతు దా్ద స్నా విశ్రషా తమ్| 

శంభుధాయ నస్రోవర్ం శ్రవజమనోహంస్వవతంస్ స్తరథర్ం 

క్తం క్షుశ్రద్దశ్రశయరలా లశ్రభమణ స్ంాత శ్రశమం శ్రప్పరు య ర || 

 

ఓ మనోరాజహంసమా ! క్షుద్ర దేవతల నాద్శ్యించుట వలన కొనిు  పాపములు 

ొలగిన ొలగుగాక ! శాశ్వ త్కనంరము చేకూర్దు. శ్ంభు ధాా నము 

చేయుము.అద గపి  సరోవర్ము. సతా ర్మ  సంసాా ర్మున గాని లభంచదు. 

పర్మేశ్వ ర్ ధాా నానిు  ఒక ఉతుమ సర్సుు తో పోలాి రు. మనసుు ను రాజహంస 

తో పోలిి  ఆ ఉతుమ సర్సుు ను ఆద్శ్యించి శాశ్వ త సుఖానిు  

పంరమంటునాు రు 

సర్సుు ల్ల పద్యమ లుంటే - పర్మేశ్వ ర్ ధాా న సర్సుు ను ఆద్శ్యించుకొని 

మహరుషలు, దేవతలు,హృరయమనే  పద్యమ లు వుంటాయి. సర్సుు ల్ల పద్యమ ల 

పరమళ్తలు వుంటే - ధాా న సర్సుు ల్ల సంసాా ర్పూరతమైన సద్యవ సనలు 

వుంటాయి. 



 

 

సర్సుు ను రాజహంసలు ఆద్శ్యించుకొని వుంటే -  ధాా న సర్సుు ను వివేక 

స్త న నం గల పర్మహంసలు ఆద్శ్యించుకొని వుంటారు. 

ఈ రంటిల్ల నిమగు మైనపుడు పాపత్కపాలు పోత్కయిగాని, ఈశ్వ ర్ ధాా న 

సర్సుు ను ఆద్శ్యిసేు ఇంకా అరనంగా బంధ  విముకి ు శాశ్వ త ఆనంరసుఖానిు  

కూడా పంరవచుి ను. 

 

49. ఆనంద్దమృతపూరిత్ప హర్రద్దంభోాలవాలోదయ త్ప 

స్తసై్త్థరోయ రఘా ముప్నతయ  భక్త ు లతికా శ్వఖ్యరశ్వఖనిా త్ప | 

ఉచ్ఛఛ రామ నస్కాయమానరటలీ ఆశ్రకమయ  నిషా లమ ష్ణ 

నిత్పయ భీష ేఫలశ్రరద్ద భవతు మే  స్తా ర్మ  స్ంవరిధత్ప || 

 

ఈశ్వ ర్ సేవాను ర్కి ు  నీరుగను,  శివుని పారపరమ ములను పాదుగను,  

చితుసెటథర్ా ము ద్పాక్తడుకంపగను, చకా గా బయలుదేర చిలువలుపలువల నలోు 

కొనుచు ద్కమముగా ఉను తమైన నా మనసు ను పందర యంతట అలముకొని 

చీడ మొరలగు దోషములచే  చడిపోక్తండా నును  ఈ భకి ు లతను పురాకృత 

పుణా కర్మ  యను దోహరముచే పెంపంద నా మనోభీషమిగు శాశ్వ త ఫలంబు 

ఫలించుగాక ! 

పర్మేశ్వ రుని పారపద్యమ నిు  పాదుతో పోలాి రు. భకి ుని లతతో పోలాి రు. శివ 

పాద్యలనే పాదు నుండి బయలుదేరన భకి ు లతక్త భక్తుల ద్పేమే నీరుగా పని 

చేసుుందట. నీటిల్ల అనిు  కరుగునటే ోద్పేమల్ల అనీు  కరగిపోత్కయి. భకి ు ల్లని 

స్తసిథర్తవ మే  ఈ భకి ు లతక్త నిలువుగా ద్పాకడానికి వీలుగా వుండే వదురు కద్ర్. 

విసురంచి వుండే మనసేు  పందరగా పని చేసుుందట. అపుి డు ఈ భకి ులత 

చకా గా మనసుు  నిండా అలోుక్తని ఆవరసుుందట. 

ద్శ్వణ సమ ర్ణ కీర్ ునాదుల వలన వృదధ చంద పరపకవ  స్తసిథత్పకి వచిి  అభీషి్కలక్త 

ఫలాలను ఇసుుందట. చివర్క్త శాశ్వ తమైన మ్మక్షఫలానిు  గూడా ఇసుుంద. 

భగవంతుని పాద్యలపై నే భకి ు ఉంటే కావలసినవనీు  అవసర్మైన వేళ్లో్ల 

ఏరాి టౌత్కయి అని శ్ంకరులు సూచిసుునాు రు. 



 

 

50. స్ంధాయ ర్ంభ విజృంభితం శ్రుతిశిర్ః స్తస్వథ నాంతరాధిితేం 

స్శ్రప్నమ శ్రభమరాభిరామ మస్కృతు దా్ద స్నా ోభితమ్ | 

భోగీంశ్రద్దభర్ణం స్మస్ు సమనః పూజయ ం గుణావిషా ృతం 

రవే శ్రీ గ్నరి మలి్పకారుునమహాల్పంగం శివా22ల్పంగ్నతమ్ || 

 

స్తర ీశైల పర్వ త మందును  మలికోారుజన మహాలింగము మలతోీగ అలోు కొను  మదద 

చటిుతో పోలిి  వర ణంచబడినద. ఈశ్వ రుడు సాయంకాలమున త్కండవ 

నృతా ముతో భక్తుల నానంరపర్చును. అద పుషి  వికాసములతో త్కండవించి 

ఆనంరపర్చును. శివుడు స్తర ీశైల మందు గాక ఉపనిషతుుల యందుండును. 

ద్యని పుషి ములు ద్శ్వణముల యందు  శిర్సుు ల యందు అలంకార్ములుగా 

నుండును. మలికోారుజనుడు ద్భమరాంబ తోడను అరుజన వృక్షము 

ద్భమర్ములతోడను గూడి యొపుి ను. ఈశ్వ రునక్త సద్యవ సన అనగా 

సాధుభ్వన యొకా  ోభయు, ద్యని సువాసన యొకా  ోభయు గలదు. 

భోగీంద్దుడనగా శ్వష్కహ శివుని యాభర్ణము. భోగీంద్దులనగా మహాభోగ 

వంతులక్త ద్యనిపూలు అలంకార్ములు. శివుడు సుమనః పూజుా డనగా 

సర్వ దేవతల చేతను పూజంపబడువాడు. ద్యని పుషి ములు అనిు  పుషి ముల 

కంటను మికిా లి స్తశోాఘనీయములు. భగవంతుడు సతువ ము వలన 

తెలియబడును. అద సుగంధ గుణమున తెలియనగును. అటి ిమలికోారుజన 

దేవుని భజంచరను. 

శ్ంకర్ భగవతి్క దులు శిషా గణంతో పారచారయై భ్ర్తదేశ్ం అంత్క పర్ా  

టించారు. అలా పరా్ టిసుును  సంరర్ా ంల్ల మన ఆంద్ధద్పదేశ్ ల్లని స్తర ీశైల 

మహా పుణా  క్షేద్త్కనిు  గూడా రరి ంచేరు. సరగాా అపుి డు సంధాా కాలం 

అయింద. అకా డ మలతోీగ అలోు కొనిన మదద చటిును ఒక ద్యనిని చూశారు. ఆ 

చటిును ఉపమానంగా చేసుక్తని చపిి న మహాదుా త మైన స్త ోకమే ఇద. దీని 

తరువాత వచేి  స్త ోకం కూడా స్తర ీశైల మలికోారుజన సావ మిని ఉదేదశించి చపిి నదే ! 

మొతుం 100 స్త ోకాలును  ఈ శివానంరలహర స్త ు ద్తంల్ల ఈ రండు స్త ోకాలు సరగాా 

మధా ల్ల ద్పాణద్పరంగా వుండటం విశ్వషం 



 

 

" స్తర ీశైల శిఖర్ం రృషాి్క  పునర్ జనమ  నవిరా తే "- అను  సూకి ుని - ఇలా స్త ు ద్త 

మధా ంల్ల ద్పాణద్పరంగా వును  ఈ రండు స్త ోకాలు ద్ధువపరుసాుయి. 

ఈ స్త ోకముల్ల శివుణ్ణణ మదద చటిుతోను స్తర ీశైల ద్భమరాంబ ను ఆ మదద చటిును 

చుటిుకొని వును  మలతోీగ తోను పోలిి  చపాి రు. పగటికి రాద్త్పకి మధా  ఉను  

కాలానిు  సాయం సంధాా  కాలం అంటారు. సూరుా డు అసుమించిన తరువాత 

నక్షద్త్కలు ఇంకా రాక్తండా వును  మధా  సమయానిు  సాయంసంధాా కాలం 

అంటారు. ఈ కాలానేు  ద్పదోషకాలం అని కూడా అంటారు. ఈ సంధాా కాలం 

వచేి  సమయానికి శివుడు త్కండవ నృతా ం చేసూు  విజృంభసాుడు. అందుకనే 

ఆ సంధాా  సమయంల్ల శివసమ ర్ణ చేయుమని మన పెరదవాళ్ళళ  చబుత్కరు. 

మదద చటిు కూడా ఈ ద్పదోషకాలం ల్ల పూలు విరసి విరాజలోు తుంద. 

సంసా ృతంల్ల చవులిు  ద్శుతులని, తలని శిర్సు ని అంటారు. అంటే - ఈ 

చవులు - తలలు, ద్శుత్ప శిర్సుు  లను మాట ! ద్శుతులు అంటే వేద్యలని అర్ ధం. 

ఈ వేద్యలక్త శిర్సాథ నంతో పోలి రగినవి ఉపనిషతుులు. అందుకని 

ఉపనిషతుులను ద్శుత్పశిర్సుు  

లని అంటారు. ద్శుత్ప శిర్సుు  లను అధష్టంిచడం అంటే , శివుని పర్ంగా - 

ఉపనిషతుులో్ల ద్పత్పపాదంపబడేవాడని, మదద చటిు పర్ంగా - ద్యని పూలు 

చవులో్లను  నెత్పుమీర పెటిుక్తనే సంబంధం కలిగినద గాను - ఈ విశ్వషణం 

చలోుతుంద. 

ద్పేమతో కూడిన ద్భమరాంబిక సర్సన మనోహర్ంగా వును  - అని శివుని 

పర్ంగాను, ద్భమర్ం అంటే తుమెమ ర కాబటి ి- పూలపై ద్వాలి వుండే తుమెమ ర 

లతో మనోహర్ంగా వును  - అని మదద చటిు పర్ంగాను అర్ ధం చపుి కోవాలి. 

" అసకృత్" అంటే ఎలపోుి డూ ఆద్శ్యించుకొని ఉండే సాధుపుంగవులతో 

ోభలోుతూ ఉండేవాడని శివుని పర్ంగాను, అలోుక్తను  మలపోూల 

సువాసనలతో ోభలేదోగా మదద చటిు పర్ంగాను అర్ ధం చేసుకోవచుి . 

భోగీంద్దుడు అంటే సర్ి రాజు అయిన వాసుక్తని మెడల్ల ఆభర్ణంగా కలిగిన 

శివుని పర్ంగాను, మహాభోగ సంపనుు ల అలంకార్ ద్పాయమైన మదద చటిు 

పుష్కి లను అర్ ధం చేసుకోవచుి . 



 

 

' సుమనసుు '  లంటే దేవతలు అనే అర్ ధంల్ల దేవతల చేత పూజంప 

బడేవాడని శివుని పర్ంగాను, సుమనసుు లంటే మంచి పుషి్క లనే అర్ ధం మదద 

చటిు పర్ంగాను చపుి కోవాలి. 

మంచి గుణములచే ద్పకటిత మయేవాడని శివుని పర్ం గాను,గుణము అనగా 

ద్యర్ము అనే అర్ ధము ల్ల ద్యరాలచే సూద్తీకరంపబడే పూలతో మదద చటిు 

పర్ంగాను అర్ ధం చపుి  కోవాలి. 

ఈ విధంగా స్తర ీశైలంల్ల వేంచేసి యును  మలికోారుజన సావ మిని - ' శివాలింగితం ' ( 

శివలింగంల్ల పానుపటంి పార్వ త్పని సూచిసుుంద ) అంటే - పార్వ త్ప చే 

ఆలింగనం చేసుకొన బడిన వాడును అయిన - మహాలింగ సవ రూపుణ్ణణ నేను 

సేవించుచు నాు ను. అని ఈ స్త ోక సారాంశ్ము. 

 

 



 

 

 

 



 

 

51. భృంగీచాఛ నటనోతా టః కరిమదశ్రగాహీ సు ర్నామ ధవా 

స్తహిాద్య  నాదయుతో మహారతవపుః రంచేషుణా చాదృతః | 

స్తా క్షసు మనో(2) వన్యషు స్ పున స్వు క్షానమ దీయే మనో 

రాజీవే శ్రభమరాధిపో విహర్త్పం శ్రీ శైల వాస్వ విభుః || 

 

స్తర ీశైల వాసీ! ద్భమరాంబాధపతీ ! నీవు ద్భమరాధపత్పవి అనగా తుమెమ రరేడు. 

గావున నా మనః పరమ మున సంచరంపుము. నీవు - భక్తుడు భృంగీశ్వ రుని 

ఇచావ ను గుణముగా వర ుంప జూతువు. తుమెమ ర రేడు - భృంగియనగా  

తుమెమ రలాత్ప ద్యని అపేక్ష ననుసరంచి నడచును. నీవు గాసురుని గర్వ ము 

నిద్గహంచిత్పవి. అద ఏనుగుల మదోరకము ద్గహంచును. నీక్త మ్మహనీ 

రూపము ధరంచిన మాధవుని యంద్యహోారము సుు రంచింద. ద్యనికి మాధవ 

అనగా వసంతము నంద్య స్తహోారము. నీక్త ద్పణవ నారము. ద్యనికి 

ఝంకార్నారము. మనమ థుడు నినుు  పుషి  బాణముతో నారరంచను. ద్యనిని 

సహాయముగా నారరంచను. నీక్త విబుధర్క్షణ మంరభ మానము. ద్యనికి 

పూలతోట యంరభమానము. కాబటి ినా మనఃపరమ  మందు ఎడబాయక్తండుట 

సహజమే కావున అందు విహరంపుము. 

ఈ స్త ోకము కూడా  స్తర ీశైల మలికోారుజన సావ మిని ఉదేదశించి చపిి నదే. ఈ 

స్త ోకముల్ల మలికోారుజన సావ మిని ద్భమర్నాథునిగా వర ణంచి చపి డం జరగింద. 

అంటే - ఈ స్త ోకముల్ల మలికోారుజన సావ మి కి ఉపయోగించిన విశ్వషణ పద్యలనీు  

ద్భమరాధపుడు అంటే భృంగరాజుక్త గూడా చలోుత్కయి. 

భృంగి అనే ద్పమధుని యొకా  అభద్పాయానుసార్ంగా నర ుంచుట యందు 

ఎక్తా వ ఇషపిడువాడు అని - మలికోారుజన సావ మి పర్ంగా చపుి కోవాలి. 

ఆడతుమెమ ర ఇషి్కనుసార్ం నర ుంచుటల్ల ఎక్తా వ ఇషపిడునద అని - 

భృంగాధపత్ప పర్ంగా చపుి కోవాలి. 

గాసురుని బల గరావ నిు  అణచిపెటినివాడు అని - శివుని పర్ంగాను, ఏనుగు 

మద్యనిు  ద్గహంచే సవ భ్వము గలద అని - ద్భమరాధపత్ప పర్ంగాను అర్ థం 

చపుి కోవాలి. 



 

 

మ్మహనీ రూపుడైన విషుణ  మూరు ( మాధవుని ) యందు ఆనంరం కలిగి 

యునాు డని - శివుని పర్ంగాను, మాధవ అనే పద్యనికి మాధవమాసం ( వసంత 

ఋతువు క్త సంబందంచిన వైశాఖ మాసం) అనే అర్ ధంల్ల వసంత ఋతువుల్ల 

మరంత ఆనంరంతో ద్పకాశించేద అని - ద్భమర్రాజు పర్ంగా అర్ ధం 

చపుి కోవాలి. 

' నారయుతః' అంటే ద్పణవ నార ద్పత్పపాదతుడైన వాడు అని - శివుని పర్ంగా 

అర్ ధం చపుి కోవాలి. ' నారయుతః'  అంటే ఝంకార్ ధవ నితో గూడి 

ఉను టువంటి అని ద్భమర్రాజు పర్ంగా అర్ ధం చపుి కోవాలి. 

మహాసితవపుః ( మహా + సిత + వపుః) అనగా తెలనోి శ్రీర్ఛాయ గలిగినవాడు 

అని - శివుని పర్ంగాను, మహా +అసితవపుః)  గపి నలనోి శ్రీర్ఛాయ గలిగినటి ి

అని - ద్భమర్ రాజు పర్ంగాను అర్ ధం చపుి కోవాలి. 

పంచేషుడు అంటే మనమ థుడు అనే అర్ ధంల్ల మనమ ధుని చేత బాణలక్షా ంగా 

ఆరరంప బడినవాడు అని - శివుని పర్ంగాను, మనమ ధునికి సహాయకారగా 

ఆరరంప బడినటిది అని - ద్భమర్రాజు పర్ంగాను అర్ ధం చేసుకోవాలి.  

'సుమనసుు ' వుంటే దేవతలు లేద్య విద్యవ ంసులు కాబటి ిఆ 

దేవతల లేద్య విద్యవ ంసుల యొకా  సంర్క్షణ యందు అభమానము కలిగి 

యును టి ివాడు అని - శివుని పర్ంగాను, పువువ ల తోటలయందు అభమానము 

కలిగియును టి ి - అని ద్భమర్రాజు పర్ంగా అర్ ధం చపుి కోవాలి. 

ఈ విధంగా నా కనుు లయెదుట స్తర ీశైల మందు లింగరూపంల్ల వును  

ద్భమరాంబాధపత్పి ి   ఎపుి డూ నా మనసు నే పరమ ం మీరనే వసించుగాక - 

అని ఈ స్త ోకము నక్త అర్ ధము. 

ఇంతక్తముందు స్త ోకం, ద్పసుుత స్త ోకం తెలుగు నేలల్ల వేంచేసిన మలికోారుజన 

సావ మి మీర శ్ంకరులు ద్వాసిన అదాు తమైన స్త ోకాలు అవడం మన అరృషంి. " 

కారల్ల మర్ణ్ణసేు మ్మక్షం లభసుుంరని అంటారు. స్తర ీశైల గోపుర్ం శిఖర్ం 

చూసేునే చాలు ఇంక పునర్ జనమ  ఉండదు అంటారు.అంటే కారల్ల మర్ణ్ణంచిన 

తరువాత సాధంచేద్యనిు   స్తర ీశైల శిఖర్ం చూసూు  ద్బత్పకి ఉను పుి డే 

సాధంచవచి ను మాట ! ఈ రంటినీ అర్ ధం చేసుక్తంటే స్తర ీశైలం ఎంత గపి  

పుణా  క్షేద్తమ్మ, అంరలి మలికోారుజన సావ మి ఎంతటి మహమానివ తమైన 

దైవమ్మ అర్ ధమవుతుంద. 



 

 

52.  కారుణాయ మృత వరిణిం ఘన విరస్తదీగషమ చిఛ ద్ద కర్మ ఠం 

విద్దయ స్స్య  ఫలోదయ్యయ సమనస్ు ంరవయ మిచాఛ  కృతిమ్ | 

నృతయ దు క ుమయూర్ మశ్రదినిలయం చ్ంచ్జుటా మండలం 

శంభో వాంఛతి నీలకంధర్ స్ద్ద తా్ప ం మే మనశ్వచ తకః || 

 

నీలకంధరా! నా మనసు ను చాతకము నీలమేఘమును వల వాంఛిత సిదధక 

నినుు  రరి ంప వేచియును ద. మేఘము జలము వర షంచును. నీవు 

రయామృతము క్తరపింతువు.అద ద్గీషమ  త్కప మడంచును.  నీవు సంత్కపము 

లడంతువు. అద ససా ములను పండించును. నీవు విద్యా  ససా మును 

పండించి ద్బహామ నంద్యనిు  ఫలముగా నితుువు. దేవతలు, పండితులు నినుు  

భజంతురు. కర్ షక్తలు మేఘుని భజంతురు. మయూర్ములు నలనోి మేఘ 

మును చూచి నాటా ము చేయును. నీవు కలాస పర్వ త మున నాటా ము 

చేయుదువు. మేఘడును పర్వ తమున నుండును.కామరూపమును, జటా 

వలియోు నిరువుర్క్తను గలదు. 

ఈ స్త ోకముల్ల శ్ంకరులు శివుణ్ణణ నీలమేఘంతో పోలిి  ద్పార ధంచేరు. మేఘంలాగ 

ఉండాలంటే నలగోా ఉండాలి. శివుడు నీల కంఠుడే గద్య! మేఘం నీటిని 

వర షసుుంద. శివుడు కూడా కరుణ్య మృత్కనిు  వర షసాుడు! మేఘం త్కపానిు  

చలోారి  ఉప మిసుుంద. శివుడు కూడా ఆపరలో్ల ఆదుకొని కష ినషి్కలను దూర్ం 

చేసాుడు. మేఘం ససాా లను పండింప చేసుుంద. శివుడు విరా ను పండింప 

చేసాుడు. మంచి మనసుు  కలవార్ంరరూ సకాల వరాషలు పడాలని మేఘాలను 

కోరుక్తంటారు. దేవతలు, మంచి మనసుు  కలవారు శివుణ్ణణ ద్పార థసాురు. మేఘం 

లాగే శివుడు కూడా ర్కర్కాల ఆకారాలను రూపాలను ధరసాుడు. మేఘానిు  చూసి 

నెమళ్ళళ  నృతా ం చేసినటే ి- శివుణ్ణణ చూచి భక్తులు నృతా ం చేసాురు. మేఘం 

లాగే శివుడు కూడా కొండ మీర ఉంటాడు. మేఘానికి మెరుపు తీగలును టే ో- 

శివుని కాూ డా ద్పకాశ్ వంతమైన జడలుంటాయి. మేఘం కొర్క్త చాతక పక్షి 

పరతపించినటే ో- శివుని కొర్క్త భక్తులు పరతపిసాురు. ఇలా ఎనిు  విధాలుగా 

చూసినా మేఘానిక్తను  లక్షణ్యలనీు  శివునికి వునాు యి. కాబటే ి- శివుణ్ణణ 

నీలిమేఘం తో పోలిి  మనసు నే చాతకపక్షిని ఆ నీలకంఠ మేఘానిు  

ఆద్శ్యించి ఆనందంచమనాు రు. 



 

 

53. ఆకాశ్యన శిఖీ స్మస్ు ఫణినాం న్యశ్రత్ప కలాీ నత్ప 

నశ్రగాహిశ్రరణవోరదేశనినద్వః కేకీతి యో గీయతే| 

శ్వయ మాం శైలస్ముదు వాం ఘనరుచిం దృషాే్ణ  నటంతం ముద్ద 

వేద్దంతోరవన్య విహార్రకం తం నీలకంఠం భజే || 

 

నీలకంఠుడును, వాో మక్తశుండును, నాగయజ్యనపవీతుండును, ద్పణవోపదేశ్ము 

చేత భక్తుల ననుద్గహంచువాడును, పార్వ తీ వలభోుండును, 

వేద్యంతవేదుా ండును - అగు నీలకంఠుని భజంచరను. 

ద్కింరటి స్త ోకంల్ల శివుని నీలమేఘంతో పోలిసేు - ఈ స్త ోకముల్ల శివుణ్ణణ నెమలితో 

పోలిి  స్తసుుత్పసుునాు రు. నెమలికి తలపై శిఖ ఉను టే ోశివునికి కూడా ఆకాశ్ం 

జటాజూటంలా వుంటుంద. నెమలికి పింఛం అలంకార్ంగా వుంటే - శివునికి 

మెడల్ల వాసుకి అలంకార్ంగా వుంటుంద. నెమలి - ' క్తకా ' ధవ ని చేయగలిగితే 

శివుడు అనిు  ధవ నులక్త మూలమైన ఓంకారానేు  తన నామంగా కలవాడు. 

నెమలి పర్వ తం పైన చరంచే నీలమేఘుం త్కలూక్త మెఱపు కాంత్పని 

చూడగానే నాటా ం చేసుుంద. శివుడు కూడా శాా మల వర్ ణంతో వుండి మెఱపు 

కాంతులు విర్జమేమ  పర్వ త పుద్త్పకను చూడగానే ఆనంరంతో నాటా ం చేసాుడు. 

నెమలి ద్శుత్ప శిర్సుు లల్ల ( చవులో్లను, నెత్పుపైనీ పెటిుకొనే పూలుండే తోటల్ల ) 

విహరసేు  -  శివుడు ద్శుత్ప శిర్సుు లల్ల ( ఉపనిషతుులల్ల) విహరసాుడు. ( అంటే 

ద్పత్పపాదంప బడత్కడు అని)  నెమలిదీ, శివునిదీ కూడా నీలకంఠమే! 

ఇనిు  ర్కాలుగా సారృశ్ా ం వుండబటే ిశ్ంకర్ భగవతి్క దులు శివుణ్ణణ నెమలి తో 

పోలిి  ఆ నీలకంఠుణ్ణణ భజసుునాు నని చపాి రు. 

 

 

54. స్ంధాయ  ఘర్మ దినాతయ యో హరికరాాత  శ్రరభూత్పనన 

ధాా నో వారిదగరిుతం దివిషద్దం దృిచే్ఛ టా చ్ంచ్లా | 

భకాునాం రరితోషభ్షా వితతి శ్రరా్ ిరే్మ యూరీ శివా 



 

 

యరమ నా జుా ల త్పండవం విజయతే తం నీలకంఠం భజే || 

 

ద్పదోషకాలమనువరాషకాలమునవిషుణ వు వాయించు మద్దదల చపుి డు ఉఱుము 

గాను, ఆకాశ్మందుండి చూచు దేవతలచూపులు మెఱుపులు గాను, భక్తుల 

సంతోష ద్పవాహము థారావర్ షముగాను, ద్పకాశింపగా -మయూరీ 

మయూర్ములుగా  త్కండవ ద్కీడాసక్తులైన పార్వ తీ పర్మశ్వ రులను 

భజంతును . 

ఈ స్త ోకముల్ల కూడా శివుణ్ణణ నెమలితో పోలిి ,  అటువంటి నీలకంఠుడనే నెమలి 

చేసే త్కండవ నృతా ం అత్ప మనోహర్ంగా ఉంటుంరని, అలా నృతా ం చేసే 

శివుణ్ణణ భజసుునాు నని శ్ంకరులు అంటునాు రు. 

వరాషకాల ద్పార్ంభ సమయంల్ల సాయంసంధాా కాలంల్ల వర్ షం క్తర్వడానికి 

ముందు ఉరుముల ధవ ని, మెఱపుల ద్పకాశ్ం గూడా తోడవుత్కయి. అపుి డు 

ఎదురుగా ఆడు నెమలి వుంటే ద్యనిని చూసూు  మగ నెమలి అత్పనోహర్ంగా 

నృతా ం చేసుుంద. సరగాా కలాసంల్ల  ఇలాంటి సమయం ల్లనే - విషుణమూస్తర ు 

వాయించే మృరంగ ధవ నులే ఉరుములోా వుండి - పైనుండి చూసే దేవతల 

చూపుల  వరుసలే మెరుపులోా వుండి, భక్తుల యొకా  పర్వశానంద్యద్శువులే 

వర్ షధార్లుగా ఉండి, పార్వ తీ దేవియే ఆడ నెమలిగా ఎదురు గా వుంటే - 

నీలకంఠుడనే నెమలి త్కండవ నృతా ం చయా క్తండా వుంటుంద్య - అత్ప 

మనోజన మైన మనోహర్మైన ఆ నృతా ం చేసే నీలకంఠునిు  ధాా నంల్ల రరి ంచి 

భజంచి తీరాలి - అంటునాు రు ఆద శ్ంకర్ భగవతి్క దులు. 

 

 

55. ఆద్దయ య్యమితతేజర శ్రుతి రద్వరాే ద్దయ య  స్వధాయ య తే 

విద్దయ  నందమయ్యతమ న్య  శ్రతిజగతస్ు ంర్క్షణోద్యయ గ్నన్య | 

ధేయ య్యయ్యఖిలయోగ్నభి సు ర్గణైరేగయ్యయ మాయ్యవిన్య 

స్మయ కాు ండవ స్ంశ్రభమాయ జటిన్య  రయం నతిశశ ంభవే II 



 

 

ఆదదేవుడు, తేజసవ ంతుడు, వేరవేదుా డు, భక ుసులభుడు, చిద్యనందుడు, 

జగద్రక్షక్తడు, ధాా నగముా డు,సుర్కీర్ ునుడు,  చిచవ కి ుయుతుడు, త్కండవ 

నృతా తతి రుడు, జటాధార, సుఖకరుడు - అయిన శివునక్త నమసాా ర్ము. 

శివునికి తలిరోంద్డులు లేరు. ఒకసార పార్వ తీదేవి "నేను నా తలితోంద్డుల 

పేరోు చబుత్కను -  మీరు మీ తలిరోంద్డుల పేరోు చపి గలరా? అని 

అడిగిందట!" అందుక్త శివుడు ఏ పేరోు చపాి ల్ల తెలియక, ఏం చయాా ల్ల 

తోచక చివర్క్త తెగించి - నేను నాఅత్కుమామల పేరోు చబుత్కను నువువ  మీ 

అత్కుమామా పేరోు చపి గలవా? అని కార్బ న్ కాీ తెలివితో అడగాలిు  

వచిి ంరట ! దీనిని బటి ిశివునికి తలిరోంద్డులు లేర్ని, శివుడే మొరటివాడు, 

ఆదదేవుడూ అనీ నిరాధ రంచు కోవలసి వుంటుంద. తలితోంద్డులే ఉంటే - వాళ్తళ  

ఆద రంపతులు, ఆద దేవుళ్ళళ  అయి వుండేవారుకద్య! అందుకని శివుడు 

మొటమిొరటి వాడు. అలాగే సకల దేవతలతో సహా సకల సృష్ట ి- ద్పళ్య 

కాలంల్ల కాల వశ్మై శివుని ల్లనికి లీనమైతే - ఆ ద్పళ్యానికి సాక్ష్మ భూతుడుగా 

సద్యశివుడు ఒకా డే వుంటాడు. అందుకని శివుడు చిటచిివర వాడు. 

యజురేవ రం ల్లని రుద్రసూకాులో్లను ఈశావాసాా ద ఉపనిషతుులల్లను పూరుగా 

ద్పత్పపాదపబడినవాడు ఈశుడే ! భక ు సులభుడు. భోళ్త శ్ంకరుడు. ఉరధరణె నీరు 

నెత్పు మీర పోసేు చాలు ఉబిబ పోయే ఉబుబ లింగడు. యోగ మూరు అవడం 

మూలాన యోగు లంరరూ శివుణేణ ధాా నిసాురు. మూడు కనుు లతో ద్త్పకాల స్త న నం 

కలవాడు. కాబటే ిములో్లకవాసులక్త ఎపుి డు ఏం జరుగుతుందో తెలిసి 

అవసర్మైతే వారని కాపాడే వాడు. ఇంతటి మహమానివ తుణ్ణణ సుర్లంత్క 

కీర ుసాు రు. పూజసాురు. త్కండవ నృతా ం చేసి ఆనందంప చేసే అటువంటి 

శివునికి కోర మరీ నమసాా ర్ము చయాా లి అంటునాు రు ఆద శ్ంకరులు. 

 



 

 
 



 

 

56. నిత్పయ య శ్రతిగుణాతమ న్య పుర్జితే కాత్పయ యనీ శ్రశ్యయర 

స్త్పయ య్యదిక్తటుంబిన్య ముని మనః శ్రరతయ క్ష చిూమ ర్ుయే | 

మాయ్య స్ృి ేజగస్తతుయ్యయ స్కలామాా య్యంత స్ంచారిణే 

స్వయం త్పండవ స్ంశ్రభమాయ జటిన్య రయం నతిశశ ంభవే || 

 

నితుా డును, ద్త్పగుణ శ్రీరుడును, పుర్భేదయు, పార్వ తీ మనోహరుండును,  

ముని మనసుు లక్త గోచరంచు వాడును, చిద్దూపుడును, వేద్యంతవేదుా డును, 

మాయవలన ములో్లకములను గలిి ంచువాడును, త్కండవనృతా మంద్యసకి ు 

గలవాడు నగు శివునక్త నమసాా ర్ము. 

నితా , సతా  సవ రూపుడు, ద్త్పగుణసవ రూపుడు, ద్త్పపుర్ హరుడు, కాత్కా యనీ దేవి 

యొకా  తపః ఫలమైన వాడు, మొటమిొరటి సంసార యైనవాడు, మునీశ్వ రుల 

యొకా  మనసుు క్త గోచర్మైన చితు వ రూపము గలవాడును, మాయాశ్కి ు చేత 

సృజంపబడిన ములో్లకాలు గలవాడును, ఉపనిషద్యవ కా ములచే బోధంప 

బడువాడును, సంధాా కాల మందు త్కండవమాడు వాడును, జడలు ద్యలిి న 

వాడును, సుఖోతి త్పు కార్ణమైనవాడునగు పర్మేశ్వ రునికి శ్త 

నమసాా ర్ములను చేతును. 

 

 

57. నితయ ం ోా దర్పోషణాయ స్కలా నదాిశయ  విత్పు శయ్య 

వయ ర్ థం రర్య టనం కరోమి భవత రు వాం న ాన్య విభో | 

మజునామ ంతర్పుణయ ప్పకబలత స్తస్ుా ం శర్ా  స్రాా ంతర్ 

స్తరుషరేమ వహి తేన వా రురతే తే ర్క్షణీయో2స్మ య హమ్ || 

 

శివా! పటపిోసికొనుటక్త ధనాశ్తో నెంరరనో యాద్శ్యించిత్పని గాని నినుు  

సేవించు టరుగను. పూర్వ జనమ  మున ఏ కొంచమ్మ పుణా ము చేసిత్పని కనుకనే 

నా యంతర్ంగమున నునాు వు. ననుు  ర్క్షించు భ్ర్ము నీపై నును ద. 



 

 

సాధార్ణంగా సంసార్ త్కపద్తయంతో ఎలాగో అలా పట ినింపుకోవాలనే 

సావ ర్ థం తోనో, ఏదో కొంత వనక్తసు కోవాలనే తలంపుతోనో - అడడమైన వార 

చుటిూ త్పరుగుతూ, వాళ్ళ ను మంచి చేసుకోడానికి వాళ్ళ ని పగుడుతూ 

అనవసర్ంగా కాలానిు  వృథా చేసుక్తంటాము. 

కాని, ఎపుి డు ఎవరకి ఏద అవసర్మ్మ ద్యనిు  ఇచేి వాడు, - మన కషి్కనికి, 

ద్పయత్కు నికి తగిన ఫలిత్కనిు  తపి క్తండా ఇచేి  భగవంతుడు ఉనాు డనే 

నమమ కం ొంరర్గా కలుగదు. ఆ భగవంతుడు కూడా మనక్త దూర్ంగా ఎకా డో 

లేడు. మనల్లనే ఉనాు డనే భ్వన కలిగి, ఆ భ్వన స్తసిథర్పడటం కూడా ఎంతో 

కాలానికి గాని జర్గదు. ఈ విషయానేు  శ్ంకర్ భగవతి్క దులు ఈ స్త ోకముల్ల 

గురుు చేసుునాు రు 

'ఏదో పూర్వ జనమ  సుకృతం చేత మానవజనమ  ఎత్కును. సరావ ంతరాా మి యైన 

నువువ  నాల్ల కూడా వుంటావు కద్య అనే సతా ం ఇనాు ళ్ళ కనా తెలుసుకొని 

నిర్ా యంగా వునాు ను. ఇంక నాక్తం దగులు లేదు. అనవసర్ంగా కాలానిు  

వృధా చయా ను. నినేు  సమ రసూు  చేసే పనుల ఫలిత్కలనీు  నీక్త సమరి సాును. 

మర నువేవ  నా సంగత్ప చూసుకోవాలి. ' - అని ద్పార థంచాలని తనను అడడం 

పెటిుకొని మనక్త తెలియ జేసుునాు రు. 

కాంచన కనకాలపైనా,కీర ు పైనా వుండే రృష్ట ిని మళిళ ంచి కామేశ్వ రునిపై 

పెటంిడి. ఆయన మీ కామాలనీు  ( అవసరాలనీు ) తీరుసాుడు - అని శ్ంకరుల 

ఉదోబ ధ. 

 

 

58. ఏకో వారిజ బాంధవః  క్షితి నభోవాయ రుం తమోమండలం 

భిత్పా  లోచ్నగోచ్రో2 పి భవతి తా ం కోటిసూర్య శ్రరభః | 

వేదయ ః క్తం న భవస్య హో ఘనతర్ం కీదృగు వేనమ తుమ 

స్తస్ుతు రా్ ం వయ రనీయ మే రురతే స్వక్షాశ్రతా స్నోా  భవ || 

 



 

 

దేవా ! ఒకా  సూరుా డే భూమాా కాశ్ముల నిండిన చీకటిని పోగటిుచు కనుు ల 

కనపడుతునాు డు. కోటి సూరుా లవలుగందుచును  నీవేల ద్పతా క్షము గావు ? 

నా అ నానాంధకార్ము ొలగించుట నీకొక లకా యా ? నాక్త సాక్షాతా రంచి 

అనుద్గహంపుము. 

మనక్త కనపడే సూరుా డు భూమాా కాశాల మధా  వును  చిమమ చీకటి నంత్క 

పటాపంచలు చేసి మనక్త కనిపిసుునాు డు. అంతరాా మి అయిన శివుడు కోటి 

సూర్ా  ద్పభ్ సంపనుు డు. అయినా ఆయన మనక్త కనబడటం లేదు. ల్లపం 

ఆయనల్ల వుంద్య? మనల్ల వుంద్య ? అని ద్పశిు ంచుక్తంటే అసలు సంగత్ప 

తెలుసుుంద. ఆయన కోటి సూర్ా  ద్పకాశ్మానుడే ! అయితే ఆయన మన 

హృరయంల్లనే వునాు  మన హృరయం నిండా రటంిగా అ నానాంధకార్ం 

అలుముకొని వుంద. ద్యనిు  ద్యటి బయట పడటమే కషంి. ఆ అ నానాంధకార్ం 

పోగటిుకోవాలంటే మన వల ోకాదు. ఆయన అనుద్గహం మనపై ద్పసరంచి 

స్త ననోరయ మవాలి. బాహా  రృష్ట ికి  'కార్ా ం'  మాద్తమే కనపడు తుంద. 

అంతర్రృష్టకిి మాద్తమే  ' కార్ణం' దాో తవుతుంద. వలుగుక్త సూరుా డు కార్ా ం 

అయితే ఈశ్వ రుడు కార్ణం అవుత్కడు. కార్ణం దాో తక మవాలంటే అంతర్ దృష్ట ి

ఏర్ి డాలి. ఆ రోజు తవ ర్ల్లనే,తవ ర్ల్ల రావాలని హృరయాంతర్తామైన 

అ నానాంధకార్ం పోయి దేదీపా మానమైన ఆయన రర్ి నం కలగాలని, - 

అందుక్త భకి ుతో , ద్పపత్పుతో నిరీక్షించాలని శ్ంకరులు హతవు పలుక్త 

తునాు రు. 

( పరమ  బాంధవుడైన సూరుా డు పద్యమ నిు  తన దీపిువంతమైన కిర్ణ పుంజంతో 

వికశింపచేసేు - "హృరయపరమ బాంధవుడైన ఈశ్వ రుడు దేదీపా మానమైన 

స్త న నద్పకాశ్ంతో అ నానాంధకారానిు  పోగటి ిహృతి రమ వికసనానికి 

తోడి డుత్కడు" అనే విషయం - ఏకోవారజబాంధవః" - అనే పర ద్పయోగం 

సూచిసుుంరని గమనించాలి.) 

 

 

59. హంస్ః రదమ వనం స్మిచ్ఛ తి యథా నీలాంబుదం చాతకః 

కోకః కోకనదశ్రపియం శ్రరతిదినం చ్ంశ్రదం చ్కోర్స్ుథా | 



 

 

చేతో వాంఛతి మామకం రురతే చినామ ర్గ మృగయ ం విభో 

గౌరీ నాథ భవతా ద్దబు యుగళం కైవలయ  సఖ్య శ్రరదమ్|| 

 

గౌరీశా ! హంస - పరమ ములను, వానకోయిల - వరాషకాల మేఘమును, 

చద్కవాకము - సూరాు ని, వనెు ల పురుగు - చంద్దుని కోరనటోు, నీ పార 

పరమ ములను - నా చితు మెలపోుి డు కోరుతును ద. 

ఎవరవరకి ఎవరవర్ంటే ఇషమి్మ మనం ాద్గతుగా ఈ విశావ నిు  పరరలిసేు 

తెలుసుుంద. హంసక్త పద్యమ లంటే ఇషంి. చాతకపక్షికి వరాషకాల మేఘమంటే 

ఇషంి. చద్కవాక పక్షికి సూరుా డంటే ఇషంి. చకోర్పక్షి కి చంద్దుడంటే ఇషంి. 

ఒకా  ఇషమిే కాదు ఎలాగైనా ఎపుి డూ అవి వాటి వాటి సానిు ధా ముల్ల 

ఉండిపోవాలని తపిసాుయ. అందుక్త తగ ాద్పయతు ం కూడా చేసాుయి. 

అవసర్మైతే ఆ సమయం వచిే వర్క్త నిరీక్షిసాుయి. అలాగే ' బుదధ విశ్వషం కల 

మానవునికి తన బుదధ వికసనమే పర్మ ధాే యం.ఆతమ నా నమేఅంత్పమ లక్షా ం. 

ఇద ద్పాపంచిక విషయ లంపటతవ ం వల ోసిదధంచదు. ఉపనిషతుులు 

మొరలైన స్త న న మార్ ాద్పభోరకమైన వాటిద్యవ రా మాద్తమే సిదధసుుంద. ముందు 

అంతఃకర్ణం శుదధ చంద్యలి. అందుకోసం - స్త ననానికి, కవలాా నికి ఉతి త్పు 

స్తసాథ నం అయిన శివుని పాద్యర్వింద్యల యందే మన చిత్కునిు  నిమగు ం 

చయాా లి' అనే సూచన భగవతి్క దులు ఈ స్త ోకము ద్యవ రా తెలియజేసుునాు రు. 

 

 

60. రోధ ుోయ హృతఃశ్రశమేణ  రథికశ్వఛ య్యం తరోశ్రరా్ ితేో 

భీతః సా్ స్థగృహం గృహస్థమతి  థిరీనాః శ్రరభుం ధారిమ కమ్ | 

దీరం స్ంతమస్వక్తలశచ  శిఖినం ీత్పవృతస్ుా ం తథా 

చేతస్ు రా్ భయ్యరహం శ్రవజ సఖ్ం శంభోః రద్దంభోరుహమ్ || 

 

ద్పవాహమున గటిుకొని పోవువాడు ఒడుడను, బాటసార చటిు నీడను, వర్ షమున 

తడియువాడు మంచియింటిని, దీనుడు ధరామ తుమ ని, చీకటిల్ల పడడవాడు 



 

 

దీపమును, చలిచే ీడితుడు అగిు ని వల ఓ మనసా నీవీశ్వ రుని పారము 

లాద్శ్యింపుము. అవి సమసు భయములను పోగటిును. 

ఒకాొ కా  ర్కమైన కషంి గాని, ఇబబ ంద గాని, ఆపర గాని వచిి నపుి డు - ఒకాొ కా  

ర్కమైన ఉపశ్మనం గాని, పరష్కా ర్ం గాని పంరడానికి ద్పయత్పు సాుము. 

అనిు ర్కాల సమసా లక్త ఒక్త ఒక పరష్కా ర్ం ఉండదు. కాని, 

జగనాు టకసూద్తధారుడైన పర్మేశ్వ రుని పాద్యల నాద్శ్యిసేు అనిు  

సమసా లకూ పరషా్క రాలు క్తదర బాధలనీు  ొలగి శుభ్లు కలుగు త్కయి. 

అందువల ోఇతర్ వృథా ద్పయాసలు మాని ఈశ్వ ర్ పాద్యర్వింద్యలను 

ఆద్శ్యించ మని శ్ంకరులు సలహా ఇసుునాు రు. ఆపర వసేు - ఆ పరమే 

శ్ర్ణా ం. 

 

 



 

 

61. అంకోలం నిజబీజ స్ంతతి ర్యస్వా ంతోరలం సూచికా 

స్వధీా  నైజవిభుం లత్ప క్షితి రుహం రంధస్ు రిదా లభిమ్ | 

శ్రప్పపాో తీహ యథాతథా రురతేః ప్పద్దర్విందదా యం 

చేతోవృతిురుప్నతయ  తిషతేి స్ద్ద స్వ భక్త ురితుయ చ్చ తే || 

 

ఊడు గింజలు చటిును వానియంతటనవియే యంటుకొనునటోు, సూద - 

సూరంటురాయి రగరా్క్త పరుగెతుునటోు, పత్పద్వత - పత్ప నెడబాయనటోు, తీగ - 

చటిును పెనవేసికొనునటోు, నదులు - సముద్రమును పందునటోు మనోవృత్పు 

శివుని పార పరమ ములను పంద యుండుటయే భకి ుయని పెరదలు చపుి దురు. 

భకి ు అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవాలను  క్తతూహలం ఉండాలే గాని ద్పపంచంల్ల 

ఎనోు  ర్కాలుగా ఈ భకి ు వా క ుమవుతుంద. ఈ భకి ుల్ల గూడా ఎనోు  వా తా్క సాలు, 

వైవిధాా లు వుంటాయి. 

అంకోల బీాలు అంటే ఊడుగు గింజలు పండి చటిు నుండి నేల మీరక్త రాలి 

పోయినా మళ్ళళ  ఒక అనుకూల సమయం ఆసను మయి నపుి డు ఇతర్ 

ద్పేర్ణలు లేక్తండా వాటంతట అవే ఆ ఊడుగు చటిు ద్మానుక్త 

అంటుక్తపోత్కయి. అంటే, త్కము చేర్వలసిన చోటు వాటికి తెలుసను  మాట. 

ఇద "సామీపా ముకి ు" ని సూచించే భకి ుకి నిరర్ి నం. 

రగరా్ల్ల ఏరనాు  సూరంటు రాయి( అయసాా ంతం) ఉంటే సూద ఇతర్ 

ద్తోవలుపటకి్తండా ఏదో కొంప మునిగిపోయినటోు ఆద్తంగా త్పను గావళిళ  ఆ 

సూరంటు రాత్పని అతుక్తా  పోతుంద. అంతేకాదు. ఆసూరంటురాత్ప ఆకర్ షణ 

ధరామ నిు  గూడా త్కనూ పందుతుంద. ఇద "సాల్లకా  ముకి ు" ని సూచించే భకి ుకి 

నిరర్ి నం. 

పత్పద్వత్క శిరోమణ్ణ తన భర్ ును ఆద్శ్యించుకొని వుంటూ అతని తోడిదే తన 

జీవిత్కనికి అర్ ధము పర్మార్ధము అని నముమ తూ, ఎపుి డూ విడవక్తండా 

కనిపెస్తటిుకొని సహధర్మ చారణీ ధరామ నిు  నిర్వ ర ుసుుంద. ఇద కూడా 

"సామీపా ,సాల్లకాా "లను సూచించే భకి ుకి నిరర్ి నం. 



 

 

అపుి డే చిగురు వేసుును  తీగ ఒక చటిుని గాని, వదురు కద్ర్ ను గాని ఆద్శ్యంగా 

చేసుక్తని వరలక్తండా ద్యనిు  చుటిు క్తంటూ పైపైకి ద్పాక్త తుంద. చివర్క్త 

పువువ లను, ఫలాలను పంద ద్పపంచానికి సమరి సుుంద. ఇద కూడా 

"సామీపా " ముకి ుని సూచించే భకి ుకి నిరర్ి నం. 

ఎకా డో పుటి ిఎకా డెకా డో ద్పవహంచినా - నదులు చిటచిివర్క్త తమ లకా్షా నిు  

గురుుపెటిుకొని, సముద్ద్యనిు  చేర ద్యనిల్ల లీనమై పోత్కయి. తమ అసిుత్కవ నిు  

కూడా కోల్లి త్కయి. నద నీళ్ళళ  త్పయా గా ఉనాు  - సముద్రంల్ల కలవంగానే -ఆ 

నీళ్ళళ  ఉపి గా నే వుంటాయి. అంటే సముద్ర లక్షణ్యనిు , రూపానిు  గూడా 

పంద తమ నామరూపాలను పూరుగా కోలి్ల యి, సముద్ర నామం తోనే సముద్ర 

లక్షణం తోనే వా వహరంప బడత్కయి. ఇద "సాయుజా " ముకి ుని సూచించే భకి ుకి 

నిరర్ి నం. ఇనిు  ర్కాల లక్షాా లతోను భకి ుని, తద్యవ రా ముకి ుని పంరవచుి ను 

అని శ్ంకరులు చబుతునాు రు. 

 

62. ఆనంద్దశ్రుభిరాతనోతి పులకం నైర్మ లయ త శ్వచ దనం 

వాచాశంఖ్ముఖ్రథతైశచ  జఠరాపూరిుం చ్రిశ్రత్పమృతైః | 

రుశ్రద్దక్షైర్ు రతేన దేవ వపుషో ర్క్షాంభవద్దు వనా 

రర్య ంకే వినివేశయ  భక్త ు జననీ భకాుర్ు కం ర్క్షతి || 

 

తలి ోబిడడను చేర్దీసి పులకితుని చేయునటోు భకి ుర్సము భక్తుని పర్వశుని 

చేయును. తలి ోబిడడక్త ఈగలు మొరలగు బాధను ొలగించు టక్త బట ి

కపుి నటోు భకి ు నిర్మ ల భ్వము నావరంప జేయును. తలి ోపాలను 

ద్త్కగించునటోు భకి ు వేద్యద వాకా ముగా నీ చరత్కమృత మును తనివితీర్ 

ద్త్కగించును. రుద్ద్యక్షలను ధరంప జేసి, విభూత్ప పెటింిచి, ర్క్షించును. తలి ో

బిడడను మంచము పై పరుండబెటి ికాపాడునటోు భకి ు మనసుు నందు 

ఈశ్వ ర్ధార్ణ యను మంచమున ద్పవేశ్పెటి ిపరపాలించును. 

భకి ు తన భక్తుడనే శిశువును తలిలోాగ ఎలా లాలించి, పాలించి, పెరద చేసి 

ర్క్షిసుుందో ఈ స్త ోకముల్ల ఆదశ్ంకరులు  వివరసుునాు రు. 



 

 

పసిపిలవోాణ్ణణ చూడంగానే తలికోి సహజమైన మాతృద్పేమ ఉపి ంగి 

రగరా్క్తతీసు క్తంటుంద. ఆ సి ర్ి క్త శిశువుక్తఒళ్ళళ  పులకరసుుంద. తలికోి 

ఆనంర బాష్కి లు ఒలుక్తత్కయి.భకి ు కూడా భక్తునికి పర్వశ్ంవచిి నపుి డు  

ఆనంర బాష్కి లు వచిే టటోు చేసుుంద. తలి ో- శిశువును సాు నం చేయిసుుంద. 

భకి ు కూడా భక్తుణ్ణణ పర్వశుణ్ణణ చేసి అపుి డు వచిి న ఆనంర బాష్కి లతోనే 

సుసాు తుణ్ణణ చేసుుంద. 

కీటకాలు క్తటకి్తండా చలి  బాధంచక్తండా ఉండి హాయిగా నిద్ర సుఖానిు  

పంరడం కోసం - మెతుని పత్పుళ్ళ ల్ల చేరి  హృరయానికిహతుుకొని శిశువును 

పడుకోపెడుతుంద. అలాగే భకి ు కూడా భక్తునికి పవిద్తమైన, నిర్మ లమైన 

సాత్పువ క భ్వాలను కలుగజేసి ఆరరసుుంద. 

తలి ోవండి గినెు ల్ల ఆవుపాలు పటి ిశిశువు పటనిు నింపుతుంద. అలాగే భకి ు 

కూడా భక్తుని చేత అర్ి  నాదులు చేయించి - శివ చరద్త తెలిపే స్త ు ద్త్కలను 

చదవింపజేసి " శ్ంఖ మధా  స్తసిథతం తోయం....అంటూ తీర్ థ సీవ కార్మంద్త్కనిు  

చపిి  తీరాథనిు  ద్త్కగిసుుంద. 

శిశువు ఝడుసుక్తని ఉలికిా పడి కలవరంచినా, కలత చందనా వంటనే తలి ో

రుద్ద్యక్షలతోను, విభూత్ప తోను అంగర్క్షణ చేసుుంద. - అలాగే భస్తకి ు కూడా భక్తుని 

చేత రుద్ద్యక్ష లను, విభూత్ప ని ధరంచే టటోు చేసుుంద. 

తలి ోశిశువును ఉయాా లల్ల పడుకోబెటి ిఆనంరభైర్వి లాంటి రాగాలతో 

జ్యలపాటలు పాడి నిద్ర పుచుి తుంద. అలాగే భకి ు కూడా భక్తుణ్ణణ శివధాా నమనే 

ఉయాా లల్ల మనసుు ను లీనం చేయిసుుంద. ఈ విధంగా తలి ోశిశువును 

లాలించి పాలించి పోష్టంచి ర్క్షించునటోు భకి ు కూడా భక్తుణ్ణణ ఆదుక్తని 

ఆరరంచి అనిు  విధాలా ర్క్షిసుుంద. కాబటి ిశిశువుక్త తలి ోలాలన ఎంత 

అవసర్మ్మ భక్తునికి భకి ు అంతే అవసర్ం - అని శ్ంకరులు ఈ స్త ోకముల్ల 

నిరాధ రంచారు. 

 

 

63. మారాగవరిుత ప్పద్భకా రురతే ర్ంగస్య  కూరాచ యతే 

గండూష్ణంబునిష్టచ్నం పుర్రిపోరివాాయ భిష్టకాయతే | 



 

 

క్తంచిదు క్షిత మాంస్శ్యషకబళం నవోయ రహారాయతే 

భక్త ుః క్తం న కరోతయ హో వనచ్రో  భకాువతంస్వయతే || 

 

త్పను డను భక్తుని కాలిచపుి  శివుని శ్రీర్ముపై చీపు ర్యెా ను. పుకిా టపటిని 

నీర్భీషేక జలమయెా ను. ఎంగిలి మాంసపు ముకా లు నివేరనకనవి. 

కిరాతుడగు త్పను డు భకాుద్గగణాు డయెా ను. ఆహా భకి ు ఏమి చేయలేదు ! 

ఇద భక ు కను పి  సూటి భకి ుని తెలిపే స్త ోకం. సామానా ంగా పూజలు, అర్ి నలు, 

ఆరాధనలూ ఉను  చోట - మడి ఆచారాల వంటి నియమ నిబంధనలు చాలా 

ఉంటాయి. ఏంచేసినా, ఎలా చేసినా తపుి  పటేవిారు ఉంటారు. కొంరరు ఆ 

తపుి లక్త విపరీతమైన ద్పాయశిి త్కులను గూడా పాటింప చేసాురు. నిజమైన 

భకి ు కి ఇటువంటి మడి ఆచారాల తోను, నియమ నిబంధనలు తోను ఏమీ 

సంబంధం లేదు. భకి ు కలిగినపుడు - మనసుు  హృరయం ద్రవించి ఏం 

చేయిసేు  వాటిని సూటిగా చేసిసంతృపిుని ఆనంద్యనిు అనుభవించడమే 

దైవానుద్గహం పంరడానికి, తరంచడానికిమార్ంా. ఈ విషయం ఎనిు సారోు 

చపిి నా మనం పెటిుక్తను  నియమ నిబంధనలను మనం వదులు కోలేక 

భగవంతునికి దూర్ మౌత్కము. కను పి  కథ్ తెలిసేు గాని సందేహం తీర్రని ఒక 

స్త ోకం ద్యనికి ఆద శ్ంకరులు ఈ శివానంరలహర ల్ల క్తటాయించారు. 

పుణా క్షేద్తమైన కాళ్హసిుకి రగరా్ల్ల ఒక బోయలగూడెం వుండేద. ద్యనిపేరు   

"ఉడుమూరు" అందు శివభకి ు పరులైన ఒక రంపతుల కొడుక్త "త్పను డు". సూటి 

ద్పవర్ ున కలిగి ఉండే అతనికి "త్పను డు" అనే పేరు కూడా సార్ధకం అయింద. 

ఒకనాడు అడవికి వేటక్త వళిళ  నపుి డు ఒక అడవిపంద అరుసూు  ఒక పరల్ల 

దూర కనపడక్తండా అంతరాథన మైంద. త్పను డు ద్యనికోసం వళిళ  వదుక్తతూ 

ఉంటే ఆ పరల మధా  శివలింగం ఒకటి కనపడింద. 

ఆ శివలింగంల్ల సాక్షాతుు శివుణేణ చూశాడు త్పను డు. మనం ఎలా మాటోాడు 

క్తంటామ్మ అలాగే శివలింగం తో మాటోాడుతూ కబురోు చపిే వాడు. పూజ 

చేసేవాడు. శివునికి ఆకలి వే ుోంరని ఆక్తలను పటంోలా చుటి ిరుచి చూసిన 

మాంసపు ముకా లను ద్యంటోో ఉంచి - ఒక చేతోు  పటిుక్తని, రండో చేత్పల్ల అడవి 

పూలు ,బిలవ రళ్తలు పెటిుకొని, నోటినిండా నీళ్ళళ  పుకిా ట పటి ిత్పను గా 

శివలింగం రగరా్క్త వచిి తన కాలిచపుి తో లింగంపై బడిన ఎండుపోయిన 



 

 

ఆక్తలను చీపురుతో ఊడిి  నటోు తుడిచేవాడు. తన పుకిా టిల్ల వును  నీటిని 

ఉమిసి కడిగేవాడు. రళ్తలను,పూలను వేసి పూజంచేవాడు. దొపి ల్లని రుచి 

చూసిన మాంసానిు  నైవేరా ం పెటేవిాడు. త్పనకపోతే ద్బత్పమాలు కొనేవాడు. ఇదీ 

శివునికి త్పను డు చేసే పూజ . 

మనం కనుక ఈ పూజ చూసేు " హవవ  హవవ  " అంటూ రండు చేత్ప వేళ్ళ తో 

చకిా ళ్ళళ  నొక్తా కొనేవాళ్ళ ం. శివుడు మాద్తం ఇవేం పటింిచుకోలేదు. 

ఒకరోజు శివుడు త్పను ని పరీక్షిద్యదమని ఒక కంటి నుండి నీరు కారిా డు. త్పను డు 

ఆ కనుు  ఆవిధంగా ఉండటం చూడలేక అడవిల్లని ఆక్తర్సాలనుతెచిి  

వైరా ం చేసాడు. అయినా నీరు రావడం తగలాేదు, పైగా ర్క ుం కూడా రావడం 

ద్పార్ంభంచింద. ఆర్కాునిు  ఆపడానికి ఎనోు  ద్పయత్కు లు చేశాడు. అయినా  

ర్క ుం కార్టం ఆగలేదు. అపుి డు శివుని ఆ కంటిని ఊడబెరకి తన కనుు  నొక 

ద్యనిని అకా డ పెటిాడు. 

ఇంతల్ల రండవ కంటినుండి ర్క ుం కార్డం ద్పార్ంభంచింద. ఈసార కూడా 

ఇదవర్క్త లాగానే తనక్తను  ఆ రండవ కంటిని శివుని రండవ కంటి స్తసాథ నంల్ల 

పెడద్యమనుకొని శివుని రండవ కనుు ని ఊడ బెరకాడు. తన కనుు ను బాణంతో 

తీయబోతూ ఈ కనుు  కూడా తనక్త లేకపోతే ద్గుడిడ వాడై శివునికి కళ్ళ కా డ 

ఉనాు యో  గూడా తెలియక త్పకమక పడాలిు  వసుుంరని, ర్క ుం కాలే శివుని 

రండో కంటి స్తసాథ నం వరద తన కాలి బొటన వేలుని గురుుగా ఉంచి, తన రండవ 

కంటిని తీసి ద్యని స్తసాథ నం ల్ల పెటడిానికి ఉదుా క్తు  డయాా డు. అపుి డు శివుడు 

వనువంటనే ద్పతా క్షమై నాక్త కనుు ను అపి గించి ర్క్షించిన త్పను డివి - 

ఈరోజు నుండి నువువ  " కను పి " గా ఖాా త్ప వహసాును. నువువ  త్పనక్తండా నాక్త 

నైవేరా ం పెడితే నేత్పంటానా?" అని చపిి  నైవేరా ం ఆర్గించక్తండానే 

అంతరాధనం మయాడు. ఆ శివుడే కాళ్హసీుశ్వ రుడు. అపి టి నుండీ ముందు 

కను పి  క్త నైవేరా ం పెటిని తరువాతనే కాళ్హసీుశ్వ రునికి నైవేరా ం పెటే ి

ఆచార్ం ఇపి టికీ అకా డ కొనసాగుతోంద. 

ముకా ంటిని ముగుధణ్ణణ చేసిన ఆ మూఢభకి ు ఎంతటిదో ఆల్లచించండి. ఒకర 

భకి ుని,పూజను మరొకరు విమరి ంచు కోకండి. ఎవరకి తోచిన మార్ంాల్ల వారని 

అరి ంచుకోనీయండి. భకి ు ద్పధానం గాని తతంగం, మంద్తం, తంద్తం ముఖా ం 

కాదు - అని ఈ స్త ోకము తెలియజేసుుంద. ( న బుదధ భేరం జనయేత్ అ నానం 



 

 

కర్మ సంగినామ్" అనే భగవస్తదీతా ల్లని స్త ోకం కూడా ఇదే విషయానిు  

తెలియజేసుుంద. ) 

 

 

64. వక్షస్వు డన మంతకస్య  కఠినారస్వమ ర్ స్ంమర్నాం 

భూభృతా ర్య టనం స్మతుు ర్శిర్ః కోటీర్ స్ంఘర్ణిమ్ | 

కరేమ దం మృద్భలస్య  త్పవకరద దా ందా స్య  గౌరీరతే 

మచేచ తోమణిప్పద్భకా విహర్ణం శంభో స్ద్దంగీ క్తరు  || 

 

ఉమానాథా! నీవు యముని రొముమ  తను వలను. అపసామ ర్ము నణగ 

ద్దొకా వలను. కొండమీర త్పరుగవలను. నమసా రంప వచిి న దేవత్కదుల 

కిరీటముల రాపిడి కోర్వ వలను. ఇరంతయు కఠినకృతా ము. నీపారములత్ప 

కోమలములు. నా మనసు ను మణ్ణ పాదుక లను ొడుగు కొనుటక్త  రయచేసి 

యంగీకరంపుము. 

హే సాంబశివా ! రృఢకర్ా శ్కాయుడై యముని రొముమ ను తను డం ( 

మార్ా ండేయుణ్ణణ ర్క్షించడం కోసం ), రటమిైన అ నాన అపసామ రానిు  

మరదంచడం లాంటి కఠినమైన పనులు నిర్వ ర ుంచడానికి, అత్ప మృదువుగా 

వుండే నీ పాద్యలు తగవు కానీ - నా హృరయమనే మణ్ణమయ పాదుకలను 

ొడుకాొ ని ఈ పనులు చేసుకో - అంటూ నచి చపిి  సద్య తన హృరయంల్లనే 

శివపార పద్యమ లు ఉండాలని కోరుక్తంటునాు రు ఆద శ్ంకరులు. 

 

 

65. వక్షస్వు డనశంకయ్య విచ్ల్పతో వైవస్ా తో నిర్ురాః 

కోటీరోజా ల ర్తా దీరకల్పకా నీరాజనం క్తర్ా తే | 

దృషాే్ణ  ముక్తు వధూస్ునోతి విభృత్పశ్యషిం భవానీరతే 

యచేచ యస్ువ ప్పదరదమ భజనం తరు హ  క్తం ద్భర్భిమ్ || 



 

 

 

ఉమానాథా ! నీవు మునుపటి వల తన ఱొముమ న తనుు దు వేమ్మయని 

భయపడి నీ భక్తుని  జూచిన యముడు పార పోవును. దేవతలు ఆ భక్తునికి తమ 

కిరీట మాణ్ణకా  దీపములతో నీరాజనాలు లితుురు. ముకి ు కాంత్ప తనంత త్కను 

వచిి  ఆలింగన మొసంగును. ఇంక నీ భక్తునక్తద దుర్భోము. 

శివుడంటేనే కాదు శివ పాద్యలను అరి ంచే ఏ శివ భక్తుణ్ణణ చూసినా - 

మార్ా ండేయుని విషయంల్ల తన ఱొముమ పై తనిు న ఆ శివపాద్యలు గురుుక్త 

వచిి  - యముడంతటి వాడు భయపడి పారపోత్కడట. దేవతలు ఆ భక్తుని 

చూసినపుడు శివపాద్యలే గురుుక్త వచిి  తమ కిరీటాలో్లని మణుల కాంతులనే 

దీపాలతో నీరాజనాలిసాు ర్ట. ముకి ు కాంత కూడా ఆలింగనం చేసు 

క్తంటుందట. అంటే అత్ప దుర్భోము అసాధా ము, అపురూపము అయిన 

విషయాలు గూడా శివపార  సేవనతో అవలీలగా జరుగుత్కయి అని అర్ థం. 

 



 

 

66.  శ్రకీడార్థం స్ృజర శ్రరరంచ్మఖిలం శ్రకీడామృగారు జనాః 

యతా రామ చ్రితంమయ్య చ్ భవతః శ్రీతైయ  భవతేయ వ తత్ | 

శంభో స్ా స్య  క్తత్పహలస్య  కర్ణం మచేచ ితేం నిశిచ తం 

తస్వమ నామ మక ర్క్షణం రురతే  కర్ువయ మేవ తా య్య || 

 

శివా! నీవీ ద్పపంచ మంతయు సృజంచుట విలాసార్థముగద్య! ఈ ద్పజలంరరు 

నీ వినోద్యర్థకమైన జంతువులు. వారవార పెంపుడు జంతువుల నడవడులు 

వారకి  ద్పేమా సి రములే కద్య! కావున  నేను చేయు సతా ర్మ ములుగాని 

దుషా ర్మ ములుగాని నీక్త తృపిుకర్ము లగును. కనుక ననుు  

ర్క్షింపవలసినవాడ వగు చునాు వు. 

ఈ స్త ోకముల్ల శ్ంకరాచారుా ల వారు చాలా లౌకా ంతో శివుణ్ణణ మంచి చేసుక్తని 

తర్ా ంతో ఆయన ర్క్షణ పంర చూసుునాు రు. 

పర్మేశ్వ రుడు ఒంటరగా త్కనొకా డే ఉను పుి డు - ఏమీ తోచక, తోడు ఎవవ రూ 

లేర్ని, కాలక్షేపం కావడం లేరని ఆడుకోడానికనా కనీసం ఇంకొకడు వుండాలని 

అనిపించి - త్కనే ఇంతమంద గా, ఇనిు  వసుువులుగా ఇనిు  ద్పదేశాలుగా స్తసాథ వర్ 

జంగమాతమ క మైన యావద్తి పంచంగా అయిపోయాడని తైత్పురీయోపనిషతుు ల్ల 

చపి బడుతుంద. అంటే క్తవలం తన ద్కీడార్ థంగా, విలాసార్థంగా మాద్తమే ఈ 

విశావ నిు  శివుడు సృజంచాడను  మాట. అంటే ఈ విశ్వ ం ల్లని ద్పజలంరరూ 

శివుడు ఆడుకోవడానికి - సరా్ స్ ల్ల వినోద్యర్థమై ఏరాి టు చేసుక్తను  

జంతువులోాంటి వాళ్ళ ను  మాట. మనం కొనిు  జంతువుల ను ఇళ్ళ లో్ల 

పెంచుక్తంటాం. అలాగే ఈ ద్పపంచం అనే శివుని ఇంటోో శివుడు మనంరరనీ 

పెంపుడు జంతువులోా ఏరాి టు చేసుక్తనాు డు. పెంపుడు జంతువులు ఏం 

చేసినా మనం వాటి చేషలిక్త ఆనందసాుమే గాని విసుకాో ముకద్య! అలాగే 

మేము ఏమైనా తెలిసి గాని తెలియక గాని - సతా ర్మ లు గాని, దుషా ర్మ లు గాని 

చేసుును పుి డు నీక్త అవి ఆనంద్యనేు  కలిగించాలి గాని తపుి గా 

అనిపించకూడదు. పెంపుడు జంతువులిు  యజమాని ర్క్షించుక్తను టే ో - 

నువువ  మమమ లిు  ర్క్షించాలిు న వాడవే అవుతునాు వు . ఇంక మాక్తం భయం ? 

అంటునాు రు శివునితో ఆద శ్ంకరులు. చూశారా ఆయన తర్ా ం ? చూశారా 

ఆయన లౌకా ం ? శ్ంకరుని ముందు శ్ంకరుల వంటి వారక్త ఈ తర్ా ం,లౌకా ం 



 

 

సాధా ం.  'శ్ంకర్శ్ి ంంకర్సాు క్షాత్' అని గద్య ఆయన గురంచి అంరరూ 

చపేి ద. 

 

67. బహువిధ రరితోష బాషా పూర్ 

సు ట పులకాంక్తత చారు భోగ్న భూమిమ్ | 

చిర్రద ఫలకాంక్షి రవయ మానాం 

రర్మస్ద్దశివ భ్వనాం శ్రరరదేయ  || 

 

అనేక విధములైన ఆనంరభ్షి ముల సమృదద గలిగినదయు, ద్పసుు టమైన 

గగురాి టు చిహు ముగా గల గపి  సుఖమునక్త స్తసాథ నమైనదయు, శాశ్వ త పరవి 

అనెడి ఫలమును అపేక్షించు వారచే సేవింపబడునదయు, సరోవ ద్తా షమిును 

అగు పర్మేశ్వ ర్ భ్వనను శ్ర్ణుజొచుి చునాు ను. అంటునాు రు శ్ంకరులు. 

 

68. అమితముదమృతం ముహురాుహంతీం 

విమలభవతా దగోష ేమావస్ంతీమ్ | 

స్దయ రురతే సపుణయ  ప్పకాం 

మన రరిప్పలయ భక్త ుధేనమేకామ్ || 

 

భూత నాథా ! నీవు అపార్ రయ గలవాడవు. నా పుణా వశ్మున నాకీ భకి ుయను 

గోవు లభంచినద. ఇద ఆనంరరూపమైన పాలు పదేపదే యిచుి ను. నీ పార 

రూపమైన పశువుల చావడిల్ల గటికిొననిచిి ఈ యావు నొకా ద్యనిని కాపాడుము. 

భగవతి్క దులు శివునితో ఉభయత్కర్కంగా ఉండే ఒక చకా ని ఒపి ంరం చేసు 

క్తంటునాు రు. అపరమితమైన ఆనంరమనే సవ చవ మైన పాలను మాటిమాటికీ 

పిత్పకడానికి వీలైనద అయిన భకి ు అనే గోవు తనరగరా్ వును రట. శివుని రగఱా 

నిర్మ లమైనటువంటి, పవిద్తమైనటువంటి ( శివుని) పారమనే గోశాల ( పశువుల 

చావడి) ఉను దట. తన భకి ు గోవుకి కావలసిన ర్క్షణ పోషణ శివుని పార గోశాల 



 

 

వరద చకా గా లభసుుంద. కాబటి ితన భకి ు గోవును శివుని పార గోశాల వరద 

ఉండటానికి అనుద్గహంచి ఆ భకి ు గోవు సంర్క్షణ, పాలను బాధా తను 

సీవ కరంచి మహోపకార్ం చేసి పెటవిలసినదగా ఈ స్త ోకముల్ల శివుణ్ణణ 

అభా ర థసుునాు రు. అంటే - తన భకి ు శివపర్ంగానే ఉండాలి, ఆ భకి ు శివునికి 

ఆనంద్యనిు చేి  విధంగానే వుండాలి అని అర్ థం. 

 

 

69. జడత్ప రుత్ప కళంక్తత్ప క్తటిల చ్ర్తా ం చ్ నారు మయి దేవ | 

అరు యది రాజమౌళే భవద్దభర్ణస్య  నారమ  క్తం ప్పశ్రతమ్ || 

 

దేవా! నాక్త జడతవ  పశుతవ , కళ్ంకిత్క క్తటిల  సంచార్ము లేదు. చంద్దునికి 

యును వి. అటి ిచంద్దుని శిర్సుు న బెటిుకొంటివి. అటి ిగుణము లును చో 

నేనును నీక్త ఆభర్ణమయెా డి వాడినేమ్మ! 

శివుడు తన శిర్సుు పైన చంద్దుణ్ణణ ఆభర్ణంగా ధరంచడానిు   గమనించిన 

శ్ంకరులు ఆల్లచనల్ల పడాడ రు. చూసి చూసి ఈ చంద్దుణ్ణణ 

నెత్పుపైకి ఎకిా ంచుక్తనాు రేమిటి అని ఆల్లచించి ఆల్లచించి - అయితే 

చంద్దుని లక్షణ్యలు, సవ భ్వాలు కనుక వుంటే తనను కూడా అలా ఆభర్ణంగా 

ధరసాు రేమ్మననే నిర్ ణయానికి వచాి రు. చంద్దుని క్తండేవనీు  అవలక్షణ్యలే గాని 

ఒకా ట్ట మంచి లక్షణం లేదు. సముద్రజలంల్ల పుటిాడు, కాబటి,ి చంద్దుడు 

జడుడు. గురుపత్పు  అయిన త్కర్తో ర్మించాడు కాబటి ిపశువు. తనల్ల 

అంరరకీ కనపడే కళ్ంకం ఉను ద కాబటి ికళ్ంకి. తను భూమి చుటిూ త్పరగే 

మార్ంా వంకర్ టింకర్గా వుంటుంద కాబటి ిక్తటిలచరుడు. ఇటువంటి 

చంద్దుణ్ణణ నెత్పున పెటిుకొని శివుడు త్కను చంద్రశ్వఖరుడని అంరరచేత 

పిలిపించు క్తంటు నాు డు. ఇనిు  అవలక్షణ్యలునాు  శివుని నెత్పుపైకి ఎకా ంగానే 

ఏ దోషము లేనటోు అంరరచేత శివునికి భూషణుడని చంద్దుడు కూడా 

పిలిపించు క్తంటునాు డు. ఇంత మారుి  ఎందుక్త వచిి ంద? చంద్దునికి 

ఎందుకిలా కలిసి వచిి ంద అని ఆల్లచిసేు బహశ్ః పనికిరాని వాణ్ణణ సైతం 

గపి వాడని గా చేయగల గపి  రయాగుణం శివునిల్ల వుండి వుంటుంద. ఇలా 

దుర్కో్షణ్యలును  చంద్రణేణ ఆభర్ణంగా నెత్పుకెకిా ంచుక్తంటే   ఏ దుర్కో్షణము 



 

 

లేని త్కను అభా ర ధసేు తనను గూడా ఆభర్ణంగా చేసుకోవడానికి శివునికి 

అభా ంతర్ం ఏముంటుంద - అని - " ఓ సాంబశివా ! జడతవ ం, పశు తవ ం, 

కళ్ంకతవ ం, క్తటిలచర్తవ ం లాంటి లక్షణ్యలు మర నాల్ల ఏమాద్తం లేవు. 

ఏంచయా ను. అవి కనుక వుండి వుంటే చంద్దుని లాగా ఎపుి డో నీక్త 

ఆభర్ణమయే వాడినేమ్మ" - అని వా ంగా ంగా శివునితో అనడానికి సిరధమై నటోు 

ఈ స్త ోకముల్ల పైకి కనపడుతుంద కాని, అసలు విషయం ఏమిటంటే - 

ఎందుకూ పనికిరాని వాణ్ణణ సైతం పైకి తీసుక్తవచేి  సామర్థా ం శివుని రగరా్ 

వును పుడు సగటు మంచి లక్షణ్యలును  వాడికి  శివుని పంచన చేరతే 

తరంచవచి నే ఆశ్ పుడుతుంద గద్య! 

(ఉ: ఈ రోగానికి వైరా ం లేరని, చనిపోవడం ఖాయమని చపిి ంచుక్తను  

మహారోగిని ఒక వైదాు డు వైరా సేవ చేసి ద్బత్పకిసేు  - సాద్యసీద్య రోగాలు ను  

సగటు రోగులక్త త్కమూ తేలిగాా ద్బతకగలమనే ఆశ్ పుటి ిఎంతో ధైర్ా ం 

కలుగదూ! నిజంగా అలాంటి రోగాలని తగింాచిన వాడే ఘనమైన వైదుా డు. 

అతని పేరే రశ్దశ్లా వాా పిసుుంద. అంరరూ అతని రగరాక్త రావడానికి 

ద్పయత్పు సాురు) 

అందుక్త - అవలక్షణ్యలును  చంద్దునిలాంటి వాడిని నెత్పుకెకిా ంచుక్తని శివుడు 

కూడా అలానే చేశాడేమ్మ' అని కాసు వివేకంతో ఇలా కూడా ఆల్లచించాలని 

శ్ంకరులు మనక్త రేఖామాద్తంగా ఈ స్త ోకముల్ల సూచించారు. పైగా శివుడు 

చేసిన ఈ పనివలన ఇలా దోష్కలను గుణ్యలుగా మారి  గలిగితే దేవుడు శివుడు 

ఒకా డేనేి మ్మ అని కూడా వంటనే ద్గహంచి ఆయన  పంచన జేర తరసాుము. 

 

 

70. అర్హర ర్హర స్ా తంశ్రతబుద్దధ య  

వరివరతుం సలభః శ్రరస్నా మూరిుః | 

అగణిత ఫలద్దయకః శ్రరభురేమ  

జగదధికో హృది రాజశ్యఖ్రో2స్తరు || 

 



 

 

సుముఖుడై సులభుడై యెలకోోరా లు దీరుి చు సర్వ  సమరుథడైన 

చంద్రశ్వఖరుడు నా హృరయమందే యును వాడు కనుక ఏకాంతముగను 

బహర్ంగముగను కూడ సవ తంద్తముగ పూజంచ వచుి ను. 

సరావ ంతరాా మితవ ము, జగనాు థ్ సార్వ భౌమతవ మూ ఉను వాడూ అయిన 

శివుని వలన మనక్త ఎంతో సౌకర్ా ం సౌలభా ం చేకూర నటే ో! అని 

అంటునాు రు భగవతి్క దులు. ఎందుకంటే సరావ ంతరాా మి కాబటి ిఅంతటా - 

అంరర ల్లనూ వుంటాడు. భకి ు నిండుగా వును  వారకి ఎపుి డూ హృరయంల్లనే 

పిలిసేు పలిక్తటటోుగా వుంటాడు. కాబటి ిశివుణ్ణణ ఏకాంతంగా ఉనాు  

భజంచవచుి . జనసమూహంల్ల వునాు  కూడా భజంచవచిు . 

ఎకా డో అర్ణా్య లో్లకి కొండగుహలో్లకి వళిళ  ధాా న జప తపాదులు చేయవలసిన 

పని లేదు. అలా నియమ నిషలితో గంటల తర్బడి సేవించే మహరుషల లాంటి 

వాళ్ళ క్త ఇచేి  ఫలమే - కొలద కాలమే ఒంటరగా వుండి సేవించినా జన 

సమూహంల్ల సేవించినా కూడా వసుును పుి డు ఇంక చిక్తా మిటి? నషమిేమిటి ? 

అంరరనీ సవ ంత బిడడలు లాగా నే చూసుక్తనే సమరృష్ట ిగల సరావ ంతరాా మి 

శివుడు అయినపుి డు ఇకా డే తన వరదనే తన హృరయంల్లనే వును  ఆ శివుణ్ణణ 

సేవించుకొని తరసాును అని అంటునాు రు. మనం కూడా ఈసదుపాయానిు  

వినియోగించుక్తని తరంచమని సలహా ఏమ్మ ఇద. భగవసాు నిు థాా నిు  

పరపూర్ణంగా పందన అనుభవంతో శ్ంకరులిలా అంటునాు రు. 

 



 

 

 

71. ఆర్భఢ భక్త ు గుణ క్తంచిత భ్వ చార 

యుకైుః శివ స్మ ర్ణ బాణగణైర్మోఘః | 

నిరిుతయ  క్తలి షరిపూన్  విజయీ సధీంశ్రధః 

స్వనందమావహతి సరథర్ రాజలక్షీమ మ్ || 



 

 

బుదధమంతుడు భకి ుని వింటి నారగను, అంతఃకర్ణ వృత్పుని విలోుగను 

అమరుి కొని, అందు ఈశ్వ ర్ధాా నమును బాణముగా నెకా్త పెటి,ి పాపములను 

శ్ద్తువుల నెల ోజయించి, రాజు - రాజా లక్షిమ ని పందునటోు,  పర్మేశ్వ ర్ 

సారూపా  లక్షిమ ని పందును. 

మనల్ల పాపాలును ంత వర్క్త పవిద్తులం కాలేము. అందుకని ముందు 

మనల్లని పాపాలను పోగటిుకోవాలి. ఈ పాపాలు శ్ద్తువులోాంటివి. వీటిని 

జయించాలంటే -  అమ్మఘమైన అంటే - వృథాకాని మర త్పరుగులేని 

బాణ్యలోాంటివి కావాలి. " శివ సమ ర్ణ అమ్మఘమైన బాణం లాంటిద. ద్యనిు  

ఉపయోగించి శ్ద్తువులోాంటి పాపాలను పోగటిుకొని శుద్యధ ంతర్ంగులై  

చింతలేని సుసిథర్మైన మ్మక్ష సాద్మాజా లక్షిమ ని పంర వచుి  కద్య !" అని 

శ్ంకరులు సలహా ఇసుునాు రు. అయితే ఈశ్వ ర్ సమ ర్ణ అనే బాణం ఒకా టి 

వుంటే చాలుతుంద్య - ద్యనిు  సంధంచడానికి వింటినార కూడావుండాలి కద్య ! - 

అంటే శురధమైన అంతఃకర్ణ ద్పవృత్పుని  ధనుసుు గా చేసుక్తని, ధృఢమైన 

భకి ుని వింటి నారగా అమరుి కొని, త్పరుగులేని శివ సమ ర్ణ అనే బాణ్యనిు  

ఉపయోగించి పాపాలనే శ్ద్తువులను పోగటిుకోండి - సరేనా! అని సందేహ 

నివృత్పుని చేసుునాు రు. 

 

 

72.ధాయ నాంజన్యన స్మవేక్షయ  తమః శ్రరదేశం 

భిత్పా  మహాబల్పభి రీశా ర్ నామమంస్తతైః | 

దివాయ శ్రశితం భుజగ భూషణ ముదా హంతి 

యే ప్పదరదమ మిహ తే శివ తే కృత్పరాథ ః || 

 

శివా ! నిధులు వదుక్తవాడు కనుు ల కంజనము పూసి కొని కనిపెటి ి

యానందంచునటోు - భక్తుడు ధాా నాంజనముతో మీ పారపరమ నిధని గనుగని, 

మీ నామ మంద్తముతో మహాబలి యొనరి , ఆవర్ణమైన అ నానము దొలగించి, 

మిముమ గలిి  కృత్కరుథడగును. 



 

 

ఈ స్త ోకముల్ల శివుని పాద్యనిు  గపి  నిధగా వర ణంచారు. భూమిల్ల అనేకమైన 

నిధనిక్షేపాలుంటాయి. ఈ నిధ నిక్షేపాలను రకిా ంచుకోవడం అంత సులువైన 

పనికాదు. సరగాా శివపారనిధని పంద్యలనాు  కూడా అంతగా నూ 

కషపిడాలిు ందే ! నిధ ఎకా డుందో తెలియాలంటే కంటికి అంజనం ( ద్పతేా క 

మైన కాటుక) రాసుకొని చూడాలి. శివపార నిధని చూడాలంటే ముందు ధాా నం 

చేసి రరి ంచాలి. అంటే శివధాా నం - శివపారనిధని పంరడానికి అంజనం 

లాంటిరను మాట. కనబడినంత మాద్త్కన  నిధ మనక్త చేకూర నటే ోఅని 

భ్వించకూడదు. ఆ నిధ బటబియలై వుండదు. రాళ్ళళ  ర్పి లు చేత కపి బడి, 

కొంరరు దేవతల చేత సర్ి  విశ్వష్కల చేత కాపాడబడుతూ వుంటుంద. కొనిు  

ద్పతేా క మైన మంద్త్కలనుచి రంచి, నిధ ర్క్షక్తలను ద్పసనుు లుగా చేసుకొని, 

భూమిని ద్తవివ , ఆ నిధులను పంద్యలి. అలాగే శివపార సనిు ధని ధాా నంల్ల 

రరి ంచి నంత మాద్త్కన మనకద చేకూరనటే ోఅని భ్వించకూడదు. మన 

పాపాలే శివ ధాా నానికి ద్పత్పబంధ కాలవుత్కయి. ముందు వాటిని ొలగించాలి. 

ఆ తరువాత మంద్తోచావ ర్ణ, నామసమ ర్ణ లతో శివుని చుటిూ కాపలా వుండే 

ద్పమధ గణ్యధ దేవత్కదులను ద్పసనుు లను చేసుకోవాలి. 

అటుపైన మరంత సానిు ధా ంల్ల ద్బహామ ద దేవతలచే ఆద్శ్యింపబడి 

వాసుకాా ద సరాి లంకృతులతో ఉండే శివపారనిధని రకిా ంచు కోవాలి. ఇవనీు  

చేయగలిగితే తపి క శివపారనిధని పంద ధనుా లవవచుి - అంటునాు రు 

ఆద శ్ంకరులు. 

 

73. భూద్దర్త్ప ముదవహ దయ దప్నక్షయ్య శ్రీ 

భూద్దర్ ఏవ క్తమతః సమతే లభసా్  | 

కేద్దర్మాకల్పత ముక్తు మహ్నషధీనాం 

ప్పద్దర్వింద భజనం రర్మేశా ర్స్య  || 

 

ఓ సుబుదీధ ! మహావిస్తషుణ వు సయితము శివుని పార సంరర్ి నమునక వరాహ 

రూపమెత్పు పలుద్శ్మల కోరి నాడు. నీవు గూడా అటి ిశివపార భజన చేయుము. 



 

 

పంటనేలయందు ఓషధులు ఫలించునటోు ద్యని వలన సమసు ముక్తులు 

లభంచును. 

ధర్మ విచికితు , కర్మ విచికితు  వచిి నపిు డు ( అంటే - ఏద చయాా ల్ల ఏద 

చయా కూడదో తేలిు కోలేక పోయినపుి డు) 

భగవదీతా ల్ల - 

యరా ద్యచర్త్ప ద్శ్వషఃి తతుదేవే తరోజనః 

స యద్తి మాణం క్తరుతే ల్లకసురను వర్ ుతే'- అని, 

ఉపనిషతుుల్ల - 

అథ్యదతే కర్మ  విచికిథాు వావృతు చికిథాు వాసాా త్::::: యధాతే తేషు వరే ుధాః' - 

అని పరష్కా ర్ం చపి బడుతుంద. 

వీటి రంటి అర్ థం ఒకా టే - ధర్మ పరులు, ఉతుములు అయినవారు ధర్మ విచికితు  

వచిి నపుి డు ఏం చేసాు రో ద్యనేు  ద్పమాణంగా తీసుకొని ఇతరులు కూడా 

చయాా లని ఈ రంటి యొకా  సారాంశ్ం. 

ద్త్పమూరుులల్ల ఒకడు, స్తసిథత్ప కారుడు, పోషకకారుడు, దేవదేవుడు అయిన విషుణ  

మూరుని ద్పమాణంగా తీసుక్తంటే - ఆ విషుణమూరు త్కను భకి ుని ముకి ుని పంరడం 

విషయంల్ల ఏం చేశాడో మనమూ ద్యనిు  ఆచరంచి తరంచాలి. 

శివుని పాద్యలను చూసి తరంచాలని విషుణ  మూరు వరాహ రూపమెత్పు ఎనోు  

ద్శ్మలు పడడానికాూ డా వనుకాడలేదు. కాబటి ి- ఆ విషుణమూరుని మనం కూడా 

అనుసరంచి శివ పాద్యలను భజంచాలి. అవి సామానా  మైన పాద్యలని అనుకో 

కూడదు. సాల్లకా , సామీపా , సారూపా , సాయుజా  ముక్తులనే దవా  ఔషధాలక్త 

పంటపలం లాంటివి అని గురుుండాలి. అందుక్త భూదేవిని, స్తర ీదేవిని భ్ర్ా లుగా  

కలిగిన మహావిషుణ వు కూడా ఆ పాద్యలను రరి ంచి తరంచ డానికి 

వరాహరూపము ఎత్కుడు. 

మనం ఇంక ఆల్లచించవలసిన పనిలేదు. ఆ విషుణమూరు లాగా కషపిడి ఫలానిు  

పంద తరంచాలి. అని ఆదశ్ంకరుల సలహా. 

 

 



 

 

74. ఆశ్వప్పశ స్తకేశి  ద్భరాా స్నాది భేద్యద్భయ క ై ు స్తరివాయ గంై ర్మంద్వః | 

ఆశ్వశ్వటీకస్య  ప్పద్దర్విందం చేతః ప్నటీం వారత్పం మే తనోతు || 

 

దగంబరుడగు పర్మేశ్వ రుని యొకా  పారపరమ ము నా మనః పేటిక యందు 

గల ఆశా పాశ్ములు, పంచ స్తక్తశో్ములు మొరలగు దురావ సన ల నడంచిి  

దవా మైన సువాసన లతో నింపుగాక! 

పాయసం ఎంత మధుర్ంగా రుచిగా వునాు  అద వును  పాద్త మకిలిగా వుంటే ఆ 

పాయసం ద్త్కగినందువల ోవచిే ద అనారోగా మే కాని ఆనంరం కాదు. అలాగే 

హృరయం నిండా దుష ిసంసాా ర్ దురావ సనలు,  ఆశాపాశాద స్తక్తశోాలు నిండి 

వుంటే మునీశ్వ రుల కనా ముకి ు రాదు. ముందు ద్పక్షాళ్న కావలసినవి ఇవి గాని 

బాహాా ంగ శుదద కాదు. ఈ దుష ిసంసాా ర్ దురావ సన లను సమూలంగా పోగటి ి

సు సంసాా ర్ సువాసనలతో హృరయం నింపబడాలంటే - ఆ హృరయంల్ల ఆ 

దురావ సన లను పోగటగిల సామర్ధా ం ఉను  పవిద్తమైన పరమళ్తలను 

వరజలే ోవసుువేదైన వుంచాలి. శ్ంకరులు స్తరదీ్ఘమే ఆచర్ణ యోగా మైన ఒక 

చకా ని సలహా  ఇసుునాు రు. 

హృరయమనే పెటలి్ల దక్తా లే వస్తసాులుగా గలిగిన పర్మేశ్వ రుని యొకా  

పాద్యర్వింద్యనిు  ఎడబాయక్తండా ఉండేటటోు చూడమంటునాు రు. శివపార 

పరమ ం నుండి వచేి  పవిద్త పరమళ్తలు దుష ిసంసాా ర్ దురావ సనలను 

దూర్ం చేసీ ద్పక్షాళ్న చేసాుయి. దక్తా లే వస్తసాు లైన పర్మేశ్వ రుని యొకా  పార 

పరమళ్తలు గూడా దక్తా ల వర్క్త విసురంచగల సామరాథ ా నిు  కలిగి వుంటాయి 

కద్య!అందువల ోహృరయపేటిక ఎంత పెరదదైనా - దుష ిసంసాా ర్ 

దురావ సనలు ఎంత రటంిగా దటంిగా కటిుదటంిగా - విసురంచి వునాు  ఏమీ 

పరావ లేదు శివ పారపరమ  పరమళ్తలు వాటిని ద్పక్షాళ్న చయా గలవు - అనే 

అంతరార్ ధం ను గూడా ద్గహంచాలి 

 

 

75. కలాయ ణినం  స్ర్స్చిశ్రతగతిం స్వేగం 

స్రేా ంగ్నతజనమనఘం శ్రధవలక్షణాఢయ మ్ | 



 

 

చేతసుర్ంగమధిరుహయ   చ్ర్ స్మ రారే 

న్యతః స్మస్ు జగత్పం వృషభ్ధిర్భఢ || 

 

ఓ వృషభవాహనా ! బాణ వేగమున బోవుచు,చిద్తగతులు గలిగి, కళ్తా ణ్ణ యై, 

ద్ధువ లక్షణములు గలి,ా పరేంగిత మెరంగి వర ుంచు నా మనసు ను గుఱమిు 

నెకిా  హాయిగా సావ రీ చేయుము. 

ఎపుి డూ అంరరూ దేవుణ్ణణ ఏదో కావాలని కోర పందేవారే గాని దేవునికి 

పనికొచేి దే మనాు  ఇసేు బాగుంటుంరనే ఆల్లచన సాధార్ణంగా రాదు. అయితే 

ఆయనక్త మన మిచేి  పాటి వాళ్ళ మా? అయినా 'విశ్వ  సాద్మాజా  సార్వ భౌము 

డైన ఆయనక్త ఇవవ గలిగేద మన రగరా్ ఏముంటుంద?' అని గూడా 

అనుక్తంటాం. కాని శ్ంకర్ భగవతి్క దులు ధైర్ా ం చేసి ఎంతో భకి ుతో, 

వినయంతో, చనువుతో శివుణ్ణణ అడిగి త్కను ఇచేి ద్యనిు  సీవ కరంచేటోుగా  

ఒపిి ంచేరు. ఆయనఅభా ర్ ధనని తెలుసుక్తంద్యం. 

విశ్వవ శ్వ రా ! అవడానికి నీవు విశ్వ సాద్మాాా ధనేతవే. విశ్వ ం ల్ల 

ఎకా డికనా,ఎపుి డైనా ఆలసా ం లేక్తండా వంటవంటనే  వళ్తళ లంటే ఎలా 

వళ్ళ  గల వయాా ! " ఎదుద ఉను ద కద్య" అంటే అదేం ఎరదయాా ?ఎపి టి కాలం 

నాటిద? ముసలిదై పోలేదూ ? అదేం నినుు  ఎకిా ంచుక్తని ద్త్పపుి  తుంరయాా ? 

ఇదగో చిను వాడినైనా నేను చపేి మాట విను. నువువ  ఆ ఎదుద గురంచి ఇంక 

మర్చిపో. అసలు ఎదుద వాహన మేమిటయాా ? విషుణ వు లాంటి సాటి వాళ్ళ ను 

చూసైనా నేరుి కో! ఎదుద కంట గుఱమిు వయిా  విధాల నయం కద్య! ద్యనిు  

మించి పరగెతేు సాధు మృగం ఏద చపిు ? అయితే ద్యనెు కా డ తెద్యద ం అని 

ఎదురు ద్పశ్ు  వేయవదుద. నా రగరా్ సిరధం గా వుంద.అదే నా మనసుు  అనే 

గుఱంి. దీనెు కాి  నీవు వంటవంటనే వళ్తళ లిు న ద్పదేశాలక్త వళిళ  పనులు 

చకా బెటిుకో ! 

పంచ కళ్తా ణ్ణ వంటి మంచి ాత్ప గుస్త ి నికి 5 శుభ లక్షణ్యలుంటాయి. నా 

మనసుు గాూడా మంగళ్కర్ లక్షణ్యలు ఐదు ఉనాు యి.( మంచిని 

వినడం,చూడటం, మంచివి త్పనడం, మంచివాటిని సి ృశించడం, 

ఆద్ఘాణ్ణంచడం వంటి) గుాినికి యజమాని మనసుు  తెలిసి ఉండాలి గద్య 

అంటావేమ్మ - ఒకా  నువేవ మిటి అంరర మనసుు లను తెలిసి 



 

 

నడచుక్తంటుంద. నువవ ంటే ఎంతో భకి ు, గౌర్వము గూడా కలిగినద. నువువ  

చపిి నటలోిా నడచుక్తంటుంద. నా మనసుు  గుఱంి కనాు  వేగంగా, గాలి కనాు  

కూడా వేగంగా పరుగెడుతుంద. " ద్ధువం" అనే మంచి సుడి ఉండి, గుఱంి 

దోషర్హతంగా వుండాలి కద్య అంటావేమ్మ - నా మనసుు  పాపం ర్హతమై శుభ 

లక్షణ్యలను కలిగి వును ది . 

( నీ పర్మైన భకి ు విషయంల్ల) మంచి స్తసెటథర్ా ము, విశావ సము , పటిురల 

గలిగినదే! మర ఇంకెందుకాలసా ం ? నా మనసుు  నే గుఱంి గా సీవ కరంచి నీ 

పనులనీు  వేగవంతంగా చకా బెటిుకో! అంటే - "వరలక్తండా నితా ం నా 

మనసుు ల్లనే నువువ  విహరంచు" అని అర్ థం. 

 

 



 

 

76. భక్త ుర్మ హేశ రదపుషా ర్ మావస్ంతీ 

కాదంబినీవ క్తరుతే రరితోషవర్మి్ | 

స్ంపూరితో భవతి యస్య  మనస్ుటాక 

స్తస్ుజునమ స్స్య మఖిలం స్ఫలం చ్ నానయ త్ || 

 

భకి ు - మేఘమాలిక వల మహాదేవుని పారపరమ  మను గగనము నందు 

వాా పించినద యై యానంరవర్ షము క్తరయును. అటి ిఆ వర్ షమునక్త ఏ 

పురుషుని మానస సరోవర్మంతయు నిండునో వానిజనమ మను ససా మే 

సఫలమైనద యగునుగాని తకిా నద కాదు. 

భగవతి ర్మైన భకి ుని శ్ంకరులు ఈ స్త ోకముల్ల ఒక మేఘముతో పోలిి  

వర ణంచారు. 

భకి ు అనే మేఘం ఈశ్వ ర్ పారమనే ఆకాశ్ము నందే విహార్ం చయాా లిట. 

అటువంటి భకి ు మేఘం వల ోఆనంరమనే వర్ షం క్తరసి మనసు నే 

సర్సుు నిండినపుి డే జనమ  అనే పంట పండుతుంద గాని ఇతర్ విధానాల వల ో

కానేకాదు అంటునాు రు. అంటే - మనసు ంత్క భగవతి ర్మైన భకి ు వల ోపందే 

ఆనంరం నిండాలి. జీవితం పండాలి అని అర్ ధం. 

 

 

77. బుదిధః స్తరథరా భవితు మీశా ర్ప్పదరదమ  

స్కాు  వధూరాి ర్హిణీవ స్ద్ద స్మ ర్ంతీ | 

స్ద్దు వనా స్మ ర్ణ దర్శ న కీస్తర్ ునాది 

స్ంమోహీతేవ శివమంశ్రత జప్నన వింతే || 

 

శివా ! నా బుదధ భర్ ుృవియోగమును పందన భ్ర్ా  వల నిర్ంతర్ము ధాా నము 

చేయుచు, శివ మంద్తము జపించుచు మ్మహము నొందనదై - మీ పారధాా న, 



 

 

సమ ర్ణ, సంరర్ి న, కీర్ ున, పూజనాదులను గూరి  విచారంచుచును ద. దీని 

నురధరంపుము. 

భర్ ుక్త దూర్మై విర్హవేరనతో సతమతమయే భ్ర్ా తో - పూరుగా శివుని యందు 

నిర్ంతర్ ఆసకి ు కలిగిన తన బుదధని పోలిి  - శివభకి ు ఎలా వుండాల్ల 

సూచిసుునాు రు. 

దూర్మైన భర్ ునే కలవరసూు , బాహా  ద్పపంచానిు  పూరుగా విసమ రసూు , ఒక మాట, 

ఒక పలుక్త, ఒక చూపు, ఒక తలపు ఏమీ లేక్తండా నిర్ంతర్ం  భర్ ు మీరనే, భర్ ు 

సమాగం మీరనే రృష్ట ిఉండి చూడాడనికి ఒక పిచిి ద్యని వల దుఃఖిసూు , వేరన 

పడుతూ వుండే భర్ ుృవిర్హణ్ణ లాగా బుదధ శివుని మీరనే లగు మై, శివ నామానేు  

సమ రసూు , శివ నామానేు  కలవరసూు , ఇతర్ ద్పపంచంతో సంబంధం లేనటోుగా - 

శివ పార రర్ి నానికి, శివ పార పూజక్త, సంకీర్ ునానికి తపి ుోంద. ఇంక ఆలసా ం 

చేసేు పిచిి  ముదరపోయి ఏమవుతుందో ననిపి ుోంద. వంటనే వచిి  ద్యనిని 

ఉరధరంచు - అని శ్ంకరులు శివుణ్ణణ కోరు క్తంటునాు రు. అంటే బుదధని 

ద్పియురాలిగా సీవ కరంచి ద్యని వేరనను పోగటి ిజనమ ను చరత్కర్ థం చయిా  అని 

అర్ థం. 

భగవంతుని పై విర్హం కూడా పరాకాష ిభకి ుని సూచిసుుంద. 

రాధ, మీరా, గోపికలు, స్తర ీకృషణ చైతనా  ద్పభువు, రామకృషణ పర్మహంస 

మొరలైన వార్ంరరూ ఈ కోవక్త చందనవారే ! 

 

 

78. స్ద్భరచార్ విధి షా నబోధిత్పం 

స్వినయ్యం సహృదం స్ముప్పశ్రశిత్పమ్ | 

మమ స్ముదధర్ బుదిధ మిమాం శ్రరభో 

వర్గుణేన నవోఢవధూమివ || 

జగద్తి భూ ! మీ పారపూజ యందు సుశిక్షితమై, వినయముతో గూడిన నా 

బుదధకి - ఉపచార్ము చేయుట యందు సుశిక్షితురాలును, వినయవంతురాలు 

నగు ద్కొతుగా పెండి ోచేసుకొనిన భ్ర్ా క్త ను పోల - నుపదేశించి యురధరంపుము. 



 

 

బుదధని ద్కొతు పెళిళ కూతురుతో పోలిి  భకి ు తత్కు వ నిు  వివరసుునాు రు. వరునికి 

వుండవలసిన కళ్తా ణ గుణ్యలును  నినుు  - ఇతర్ ద్పేర్ణ్యలు నిర్బ ంధాలు 

లేక్తండా ఉతుమ వధూలక్షణ్యలును  నా బుదధ - సవ యంగా వరంచింద. ఈ 

బుదధ వధువు - వినయము, ఉపచార్సేవాభలాష, సహజ 

మైన సిగాు, నిర్మ లహృరయము వును  సదాుణ సంపనుు రాలు. ఈ ద్కొతు 

వధువుక్త చపి వలసి నవి చపేి విధంగా చపిి , బెరుక్త తనం పోగటి,ి 

ఉరధరంచి ననుు  ధనుా ణ్ణణ చయిా  - అంటునాు రు. అంటే - తన బుదధతో కాపుర్ం 

చయా డానికి శివుణ్ణణ ఒపిి సుునాు ర్ను మాట! 

 

 

79. నితయ ం యోగ్న మనస్ు రోజ దళ స్ంచార్ క్షమస్ుా శ్రతా మః 

శంభో తేన కథం కఠోర్ యమరాడా క్షః కవాటక్షతిః  | 

అతయ ంతం మృద్భలం తా దంశ్రియుగళం హా మే మనశిచ ంతయ 

తేయ తలిోచ్న గోచ్ర్ం క్తరు విభో హరున స్ంవాహయే || 

 

చంద్రశ్వఖరా ! మునీశ్వ రుల మనః పరమ ములందు సంచరంపరగిన మీ మృదు 

పారములతో నా కఠోర్మైన యా యముని రొముమ  ఎటోు తనిు త్పవి ? అయోా ! నా 

మనసుు నక్త మికిా లి విచార్ము కలుగుచును ద. నా కనుు ల కగపడునటోు 

చేయుము. నా చేతులతో మీ పారముల్త్పు సేవ చేసెరను. 

భగవంతుని చూడగానే భకి ు కలుగుతుంద. ఆ తరావ త ఆ భగవంతుని పారసేవ 

చేసినపుి డు ముకి ు కలుగుతుంద. అంటే భగవంతుని ముఖం - భకి ుని, పాద్యలు 

ముకి ుని కలుగచేసాుయను మాట ! అందుక్త ఎక్తా వమంద భక్తులు భగవంతుని 

పాద్యలక్త  ద్పాముఖాా నిు సాు రు. అందుక్త శ్ంకరులు గురుపాదుకా ుో ద్తం 

ద్వాశారు. స్తర ీవిరా ల్ల కూడా   "పాదుకాంతదీక్ష" ద్పసకి ు వుంటుంద. 

స్తరమీద్ద్యమాయణం ల్ల కూడా " పాదుకా పటిాభషేక ఘటంి " ఆధాా త్పమ క ర్హసా  

విషయాలతో ద్పాముఖాా నిు  కలిగి వుంటుంద. గుహడు స్తరరీాముని పాద్యలను 

నీళ్ళ తో కడిగిి  భ్గాా నిు  చిద్తంగా రకిా ంచుక్తనాు డు. శ్ంకర్ భగవతి్క దులు 



 

 

కూడా శివునితో చిద్తమైన సంభ్షణ చేసి ఆ అవకాశానిు  రకిా ంచు 

క్తనేందుక్త ఈ స్త ోకము ద్యవ రా ద్పయత్పు ంచారేమ్మననిపిసుుంద. 

శివా ! నినుు  నిర్ంతర్ం యోగులు మనసుు లల్ల ధాా నిసూు  వుంటారు. అపుి డు 

నువువ  వార హృరయ కమలాలక్త సంబంధంచిన రేక్తలపై సంచరంచాలిు  

వసుుంద. ఇద నీక్త నితా మూ తపి నిసర పనే కద్య! సహజంగానే నీ పాద్యలు 

మృదువుగా వుంటాయి. యోగుల హృరయ పద్యమ ల రేక్తలపై నితా ము 

నడవవలసి రావడంతో అవి మరంత సుక్తమార్ంగాను సుత్పమెతు 

గాను తయారై వుంటాయి. అటువంటి సుత్పమెతుని పాద్యలతో బండరాయి 

లాంటి, తలుపు రకా లాంటి కఠినమైన యముని ఎదురు రొముమ ను ఎలా 

తనాు వయాా ? అమ్మమ ! దీనిు  తలుచుక్తంటేనే నాక్త కడుపు తరుక్తా పోతోంద. 

మనసుు  చివుక్తా మంటోంద. హృరయం ద్రవించి పోతోంద. ఏదీ! ఆ 

పాద్యలను ఒకా సార నా ముందు పెటిు. చేతులతో మెతుగా పటిుకొని వతుుత్కను. 

అని - పార సంసేవనా భ్గాా నిు  రకిా ంచుక్తనే ద్పయతు ం చేసి తరంచారు. 

 

 

80. ఏషయ తేయ ష  జనిం మనో2స్య   కఠినం తరమ నా టానీతి మ 

శ్రదక్షాయై గ్నరిసీమిా  కోమలరదనాయ స్ః పురా2భ్య రతః | 

నో చేదాివయ గృహాంతరేషు సమనస్ులాే షు వేద్దయ దిషు 

శ్రప్పయస్ు తుు  శిలాతలేషు నటనం శంభో క్తమర్థం తవ || 

 

శివా! నీవు ననుు  గూరి  ఈ పురుషుడు భూమిల్ల పుట ిబోవును. వీని 

మనసుు మికిా లి కఠినముగా నుండును. అపుి డు నాక్త ద్యని యందు 

సంచరంపవలసి వచుి ను అని ఆల్లచించి నా ర్క్షణమునక నేను పుటకి 

పూర్వ మే కఠిన మైన కొండలమీర నీ కోమల పారములతో నడచుట 

కలవాటుచేసిత్పవి. కానిచో మేడలు, మిద్దదలు, పూల పానుి లు, మంచి మంచి 

అరుగులు ఉండగా నీక్తల ఈ రాళ్ళ మీర నాటా ము చేయవలసి వచిి నద ? 



 

 

ద్కింరటి స్త ోకంల్ల శివుని పాద్యలు సుక్తమార్ంగా సుత్పమెతుగా వుంటాయని 

చపిి న శ్ంకరులు అటువంటి సుత్పమెతుని పాద్యలైనా గూడా రాళ్ళ మీర 

ఱపి లమీర ఎందుక్త నాటా ం చయా వలసి వచిి ందో చాల చిద్తంగా ఈ 

స్త ోకముల్ల చపుునాు రు - శ్ంకరుల మాటలు వినండి. 

ఓ పర్మేశ్వ రా! " కొంతకాలానికి  కలియుగం వచిి నపుి డు వీడొకడు 'కాలడి' ల్ల 

జనిమ సాు డని, కఠినమైన నిర్ ణయాలు ఎనోు  వీడు తీసుకోవాలిు  వసుుంరని ( 

మాతృద్పేమ ఉనాు  తలినోి వదలి వళ్ళ డం, ఇంద్దయ సుఖాలను వదలి 

సనా సించడం, అభమానానికి త్కవివవ క్తండా గురువును ఆద్శ్యించడం 

మొరలైనవి) . అందుక్త కావలసిన కఠినమైన మనసుు  వీడికి వుండి 

తీరుతుంరని - అటువంటి మనసుు నందు సంచరంచాలిు న అవసర్ం కూడా 

రావచి నీ నీక్త ముందే తెలుసునా?" లేకపోతే మిద్దదలో్లను, పాలరాత్ప సౌధాలో్లను, 

పూలపానుి ల మీర సంచరంచాలిు న నువువ  - వాటిని వదలి, రాళ్ళ మీర 

ఱపి లమీర కొండలో్లను - గుటలోి్లను నాటా ం చేసి నీ పాద్యలక్త కర్ా శ్త్కవ నిు  

రృఢత్కవ నిు  అలవాటు చేసుకోవాలిు న అవసర్ం దేనికి ? 

నువవ ంత రయా సముద్దుడ వయాా  ! నాపై నీకెంతటి  కరుణయాా  ! ఎపుి డో 

పుటబిోయే నాకోసం, నా సంర్క్షణ కోసం ముందునుంచే నీ పాద్యలను ఎనిు  

కషి్కలను ఓరుి కొనేటోు అలవాటు చేశావయాా ! తంద్డీ !  నీ ద్పేమ ర్మా ం.నా 

జనమ  ధనా ం.( ఈ స్త ోకముల్ల శివుని అనుద్గహం తన మీర ఎంతటిదో గూడా 

పరోక్షంగా చపిి నటయోింద.) 

 



 

 

 

 

 

81. కంచితా్ప ల ముమామహేశ  భవతః ప్పద్దర్వింద్దర్చ నైః 

కంచిద్దధ య నస్మాధిభిశచ  నతిభిః కంచితా థాకర్ణనైః | 

కంచితా ంచిదవేక్షణైశచ  నతిభిః కంచిదాశ్వ మీదృీం 

యః శ్రప్పపాో తి ముద్ద తా దరాి తమనా జీవను  ముకుః ఖ్లు || 

ఉమానాథా! ఒకపుి డు మీ పారపూజలు, వేరొకపుి డు మీ ధాా నములు 

ఇంకొకపుి డు మీ పారవంరనములు, మరొకా పుి డు మీ కధలు వినుట, కొనిు  

వేళ్ల మీ రర్ి నము చేయుచు సంతోషము నొందువాడు జీవనుమ క్తుడగును. 

జీవనుమ క్తులవాలంటే ఏం చయాా ల్ల ఈ స్త ోకముల్ల చపుునాు రు. " కాలక్షేపోన 

కర్ ువా ం కర్ ువా ం హర కీర్ ునం" -అను టోు కాలానిు  వృథా చేసుకోక్తండా 

సదవ నియోగ పర్చుకోవాలి. ద్పాపంచిక విషయాలు చరి ంచు క్తనేందుక్త, 

ఇంద్దయ సుఖాలనుభవించేందుక్త, వా ర్ ధ ద్పసంగాలక్త, సి ర్ ధ వాద్యలక్త, 

నినాద్యలక్త వా ర్ ధపర్చే కాలానిు  సదవ నియోగ పరుచుకోవాలి. వా కి ుగత, 

క్తటుంబపర్మైన బాధా తలు నిర్వ ర ుంచడానికి పోగా మిగిలిన కాలాను ంత్క 

భగవతు ంబంధ విషయాలపై - కొంతకాలం పూజక్త, కొంతకాలం స్తసుుతులక్త, 

మరకొంతకాలం ద్పాణ్యయామ ధాా నాదులక్త క్తటాయించాలి. నిర్కో్షా ము, 

వైముఖా ము రాక్తండా ద్త్పకర్ణ్యలైనమనోవాకాా యాలను వినియోగించి ఎవరు 

ఇలా ఆనంరంతో జీవిత్కనిు  వళ్ళ బుచిు తూ వుంటారో 

వాళ్ళళ  జీవించి యుండి కూడా ముక్తులే' అని శ్ంకర్ భగవతి్క దులు ఈ 

స్త ోకముల్ల నిరాధ రసుునాు రు. 

 

 

82. బాణతా ం వృషభతా  మర్థవపుష్ణ భ్రాయ తా  మారాయ రతే 

ఘోణితా ం స్ఖిత్ప మృదంగ వహత్ప చేత్పయ దిర్భరం దధౌ | 



 

 

తా తా్ప దే నయనార్ా ణం చ్ కృతవాం స్తస్ుా దాేహభ్గో హరిః 

పూ యా త్పా జయ తర్ః స్ ఏవ హి న చేతోా వా తదనోయ 2ధికః || 

 

ఓ పార్వ తీశ్వ రా ! ద్త్పపుర్ సంహార్ కాలమందు విషుణ వు నీక్త బాణ మయెా ను. 

వృషభరూపమైన నీక్త వాహనముగా నుండెను. ఆరాా  రూపముతో నీ 

యరాథంగమున భ్రా్ యైన యొపాి ర. నీ పార సంరర్ి నక వరాహ రూప 

మెతెును. జగనోమ హనీ రూపమున నీవాలభాో ము పంద్దను. నీ త్కండవ 

సమయమున మద్దదల వాయించను. తన నేద్తమును నీ పారముల కడ 

నరి ంచను. మీ అనుద్గహమునక్త పాద్తుడై మీ యరాథంగ సంగియగుటను  

బటియిే కద్య ద్బహామ దులంరర్  కంట పూజా తరుడయెా ను. కానిచో 

నంతవాడింకెవవ డైన గలడా ? 

(కనుక ద్బహామ దులు పూజుా లు, విషుణ వు పూజా  తరుడు, నీవు పూజా తముడవు 

అని భ్వము. ) 

స్తసిథత్ప కారుడు, పోషక కారుడు - ద్త్పమూరుులల్ల ఒకడు అయిన 

మహావిషుణ వంతటివాడు శివపార రర్ి నానిక చేసిన ఒక ద్పయతు ం గురంచి 

73వ స్త ోకముల్ల చపిా రు. ఇపుి డు ఆ స్తరమీహావిషుణవే ఇంకా ఎనెు నిు  

ద్పయత్కు లు చేసి శివుణ్ణణ మెపిి ంచి దేవత లంరరల్లను పూజా తరు డయాా డో 

చపుునాు రు. 

విషుణమూరు - ద్త్పపురాసుర్ సంహార్ కాలంల్ల శివుని విలోుక్త బాణంలాగా మారాడు. 

వృషభమై శివునికి వాహన మయాడు, ఆరాా  రూపంతో శివుని సగం శ్రీర్ంగా 

భ్ర్ా  అయాడు, పార రర్ి నానికి వరాహమయాడు, జగనోమ హనీ రూపంల్ల శివుని 

మ్మహానికి గుర అయాడు. శివుడు త్కండవ నృతా ం చేసుును పుడు మద్దదల 

వాయించాడు. 

శివునికి సహద్స కమలార్ి న చేసుును పుడు ఒక కమలం తగితాే తన నేద్త్కనేు  

కమలంగా శివునక్త సమరి ంచాడు. ఇనిు  విధాలుగా శివుని అనుద్గహం 

పంరడానికి ద్పయత్పు ంచి చివర్క్త శివానుద్గహానికి పాద్తుడైన ద్బహామ ద దేవత 

లంరర కంట పూజా తరు డయాా డు. ఇలా అనుకోవడం తపైి తే ఆ విషుణ వు 

తపి  ద్బహామ దులో్ల అధక్తడెవరు గలరు? అని అంటునాు రు శ్ంకరులు. 



 

 

దీనిు బటి ిద్బహామ దులు పూజుా లని, విషుణ వు పూజా తరుడని, శివుడు 

పూజా తముడని అర్ థం చేసుకోవలసి వుంటుంరని అనుకోవచుి . 

 

 

83. జన స్మృతి యుత్పనాం రవయ్య దేవత్పనాం 

న భవతి సఖ్లేశః స్ంశయో నారు తశ్రత | 

అజని మమృత ర్భరం స్వంబమీశం భజంతే 

య ఇహ రర్మసఖ్య ం తే హి ధనాయ  లభంతే || 

ఇతర్ దేవతలంరఱు జనన మర్ణములు గలవారు. అటి ివారని సేవించు 

వారకి విషయా నంరమైనను తృపిుగా గలుగదు. జనన మర్ణములు లేని 

పార్వ తీ సమేత పర్మేశ్వ రుని, శ్రీర్వంతులై  యుండగనే సేవించు వారు 

కృత్కరుథలై మ్మక్షానంరమును పందుదురు. 

ఏ ఏ పనులక్త ఎవరవర రగరా్క్త వళ్తు పనులు సద్కమంగా  జరగి చివర్క్త ఫలం 

చేకూరుతుందో ముందు తెలుసుకోవడం అవసర్ం. జనన మర్ణ్యలక్త 

అతీతమైన శాశ్వ త్కనంద్యనిు  అంటే మ్మక్షానంద్యనిు  పంద్యలంటే ఆ జనన 

మర్ణ్యలను జయించిన వారవరైనా వుంటే - అంటే జనన మర్ణ్యలు ఎవరకి 

వుండవో లేద్య పని చేయవో వార రగరా్క్త వళ్తళ లి. దకాి లక్తల మని 

చపుి క్తను  ఇంద్ద్యద దేవతలు, సృష్ట ికర్ ు అయిన ద్బహమ తో సహా ఇతర్ 

దేవత్కమూరుులంరరూ ద్పళ్య కాలం ఆసను ం కాగానే కాలవశులు 

కావాలిు ందే ! జనన మర్ణ స్తక్తశోాలు పంద్యలిు ందే ! వాళ్ళ కి విషయానంరమే 

తృపిుగా వుండదు. ఇంక వాళ్ళళ , శాశ్వ త్కనంద్యనేు ం పంరగలరు ఇవవ గలరు ? 

కానీ ద్పళ్యంల్ల కూడా సాక్ష్మభూతుడుగా నిలిచేద ఒకా  సద్యశివుడే ! 

సద్యశివునికి జననం లేదు, మర్ణం లేదు. జననమే వుంటే 

తలిరోంద్డులుండేవారు, మర్ణమే వుంటే విషం ద్మింగేవాడు కాదు. 

యమధర్మ రాజును ఱొముమ పై తనిు  మార్ా ండేయుణ్ణణ కాపాడ కలిగేవాడూ కాదు. 

ఎపుి డూ  'ఉండటమే' ఆయన ' కీలక లక్షణము' . ఈ లక్షణం మరయే ఇతర్ 

దేవతలకీ లేదు. ఆయనల్లంచి  ఈ విశ్వ ం యావతూు  వసూు , నిలుసూు , చివర్క్త 

ఆయన ల్లక్త లీనమై పోతూ వుంటుంద. ఈ మూడు ద్పద్కియలు ఆయన యందు 



 

 

జరుగుతూ వుంటే - ఆయన ఆ మూడింటినీ సాక్ష్మ భూతుడు గానే నేపథ్ా ంల్ల 

వుంటాడు. అందుక్త ఆయన సద్యశివుడు . 'అంటే ఎపుి డూమంగళ్కర్ంగా 

మనగలిగేవాడు.' ఇటువంటి లక్షణం గలవారని ఆద్శ్యిసేు శాశ్వ తతవ ం అంటే 

ఏమిటో, జనన మర్ణ్యతీతమైన స్తసిథత్ప అంటే ఏమిటో, మ్మక్షానంరమంటే  

ఏమిటో - తెలిసి ఇహల్లకంల్ల శ్రీర్ంతో ఉను పుడే వాటిని పంరవచుి  గాని - 

జనిమ సూు  మర్ణ్ణసూు  కాలవశులైపోయే ఇతర్ దేవతలిు  ఆద్శ్యిసేు ద్పయోజనం 

ఏమొసుుంద - అంటునాు రు శ్ంకరులు. 

 

 

84. శివ తవ రరిచ్రాయ  స్ంవిధానాయ గౌరాయ  

భవ మమ గుణధరాయ ం బుదిధ కనాయ ం శ్రరద్దరయ  | 

స్కల భువన బంధో స్చిచ ద్దనంద రంధో 

స్దయ హృదయ గేహే స్రా్ ద్ద స్ంవస్తా మ్ || 

 

శివా! సమసు సదాుణములు గల నా బుదధ కనా ను నీకితుును. అద గౌరని గూడి 

నీక్త నిర్ంతర్ము సతు పర్ా లు చేయగలదు. నా హృరయసీమ యందు 

గృహసుథడవై సుఖముగా వసింపుము. 

కలాసంల్ల ఉను  శివుణ్ణణ ఊహంచుక్తని, ఎకా డెకా డి దేవాలయాలక్త వళిళ , ఆ 

దేవాలయాలో్లని విద్గహాలో్ల శివుణ్ణణ ఊహంచుక్తని భజంచడం కంటే ఎకా డికీ 

కరలక్తండా, ఒకా  చోటనే స్తసిథర్ంగా ఉండి ఆ శివుణ్ణణ సేవించడానికి వీలుంద్య 

అని శ్ంకరులు ఆల్లచించారు. 

ఒక గృహసుథక్త బాగా నచిి న క్తద్ర్వాడొకడునాు డు. ఆ క్తద్ర్వాడు అనిు విధాలా 

యోగుా డు. స్త న నవంతుడు. ఎలా అయినా ఆ క్తద్ర్వాడు ఎపుి డూ తన ఇంటోోనే 

ఉంటే బాగుండుననుక్తనాు డు. అంతే ! తనవరద అనిు  విధాలా సరపోయే 

కూతురు ఉనాు ద. వంటనే ఆ కూతురు  ఆ క్తద్ర్వాని కిచిి  ఇలరోకపు టలోునిగా 

తెచిు క్తనాు డా గృహసుథ. 



 

 

సరగాా ఇలాగే శ్ంకర్ భగవతి్క దులు కూడా శివుణ్ణణ తన రగరాే తనల్లనే 

శాశ్వ తంగా ఉండిపోయే విధంగా చేసుకోగలిగేరు. 

అయితే శ్ంకరులక్త పెళ్ళళ  కాలేదు పిలలోకా డునాు రు - శివునికి కటబిెటడిానికి 

? అని అనుమానం రావచుి . ఆయన అంతకంటే ఇంకా విశ్వషమైన పరదత్పల్ల 

శివుణ్ణణ పంరగలిగేరు  కార్ణం మేధసుు ల్ల శ్ంకరుని మించిన వారవరునాు రు ? 

అంతటి బుదధ నైశితా ం ఎవరకి ఉంటుంద ? అంతటి తన  'బుదధ' అనే 

కూతురు  శివుని కిచిి  పెళిళ  చేయడానికి శివుని తో ఒపి ంరం చేసుక్తనాు రు. 

ఇంతకీ పెళిళ కి ముందు శివుని కి శ్ంకరులక్త మధా  జరగిన సంభ్షణ ఎలా 

సాగిందో వింద్యమా! 

"ఇంతక్త పూర్వ మే పెళ్ళళ న వాణ్ణణ. పైగా ఇరదరతో పెళ్ళళ ంద. ఆ ఇరదరూ ఉండగా 

ఎలాగయాా " అనాు డుశివుడు. 

"ఎలాగూ ఒకరు కాక్తండా ఇరదరు వచాి రు కాబటి ిమూడోద్యనికి అభా ంతర్ం 

ఉండకూడదు " - అనాు రు శ్ంకరులు. 

భలేవాడివయాా  అయితే  - ఇలరోకం అంటునాు వు - ఇంతక్త పూర్వ మే 

చేసుక్తను  వారరదరకీ అనాా యం చేసి, వాళ్ళ ను వరలి మీ ఇంటికి 

ర్మమ ంటునాు వు, ఇదేమనాు  నీక్త నాా యమనిపి ుోంద్య ?" 

అబెబ బేబ  ! వాళిళ రదరనీ వదలేసి మా ఇంటికి ర్మమ నడం లేదు. వాళిళ రదరనీ 

కూడా తీసుక్తని  మా ఇంటికి వచిే య మంటునాు ను. మా అమామ యి, 

చపుి కోకూడదు గాని చాలా బుదధ మంతురాలు. సుగుణ్యల రాశి.మీవంటి 

పెరదలంటే ఎంత గౌర్వముమ్మ, భకోు చపి లేను.  మీ ముగాురే కాదు,- మీ ఇతర్ 

క్తటుంబ సభుా లు ( గణపత్ప, క్తమార్సావ మి) అంత్క వచిి నా 

ఏమీవిసుకాో క్తండా, అంరరకీ సపర్ా లు చేసి సేవించు క్తంటుంద. మీకా 

భయం అకా రేదోు. ఇంతకీ మీ అమామ యి పేరేమంటునాు వు ? 

బుదధ మంతురాలు కరండీ ! అందుక్త మా అమామ యి పేరు బుద్యధ  దేవి.  

" ఓ! ఇంతకీ మీ ఇలకాో డ? " 

ఎంతో దూర్ం లేరండీ - నా హృరయమే ఆ ఇలోు. నా బుదధ అనే కనా ను పెళిళ  

చేసుకొని నా హృరయమనే ఈ ఇంటోోనే మీ యవతుా టుంబం సంతోషంగా మా 



 

 

అమామ యి బుదధ చేసే సపర్ా లు పందుతూ ఎంతకాలమైనా సేవ చవ గా, 

ఆనంరంగా వుండండి. 

చాలా గటివిాడవయాా ! సరే !అలాగే కానీ! అనాు డు శివుడు. 

శ్ంకరుల మేధసేు  మేధసుు . మొత్కునికి శివుడంతటి వాణ్ణణ ఇలరోకపుటలోునిగా 

చేసుకొని నితా ం తన హృరయం ల్లనే ఆయన సానిు ధాా నిు  అనుభవిసూు  

సేవించుక్తనాు రు శ్ంకరులు. 

 

 

85. జలధిమథన దక్షో నైవ ప్పత్పళ భేదీ 

న చ్ వనమృగయ్యయ్యం నైవ లుబధః శ్రరవణః | 

అస్న క్తసమ భూష్ణ వస్తస్ు ముఖయ ం స్రరాయ ం 

కథయ కథమహం తే కలా య్యనీంద్భమౌళే || 

 

చంద్రశ్వఖరా ! నీ కిషమిైన కాలకూటాహార్ము గాని, పుషి ము వల శిరోభూషణ 

ముగ చంద్దుని గాని యిచుి  టక్త నేను సముద్రము మథంపగల వాడను గాను. 

నీకిషమిైన భుజగభూషణము కలిి ంచుటక్త పాత్కళ్మును భేదంపలేను. 

గజచర్మ  వస్తసు మిచిు టక్త అడవులో్ల వేటాడు బోయను కాలేను. ఇంక నినెు టోు 

పూజంపగలను? 

దేవత్క పూజక్త ఉపచారాలనోు  కావాలిు  వుంటాయి. షోడోపచార్ పూజ 

అయితే పరహారు ర్కాల ఉపచారాలు చయాా లిు  వుంటుంద. ఆ 

పరహారంటిల్ల అత్ప ముఖా మైనవిగా అనుక్తంటే కనీసం వస్తసాు  భర్ణం, 

నైవేరా ం, పుషి ము ఈ మూడింటినైనా సమరి ంచ గలిగి వుండాలి. శివపూజ 

విషయం అయితే  - మరకొనిు  చిక్తా లునాు యి. ఆయనక్త తగ ాహోద్యల్ల 

ఉపచారాలు చయా గలమ్మ లేదో ఆల్లచించుకోవాలి. శ్ంకరులు ఈ విషయంల్ల 

ముందే ఆల్లచించి సందేహపడినటోు చపుునాు రు ఈ స్త ోకముల్ల. 

శివుడంతటి వానికి వస్తసాునిు  సమరి ంచాలంటే - మనం సాధార్ణంగా 

కటిుక్తనే నూలు బటలిు, పటిుబటలిు నపుి త్కయా? ఆయన గజ చరామ నోు , 



 

 

పులి చరామ నోు  గాని కటడిు. అవి తేవాలంటే ముందు వేటాడటం నేరుి క్తని 

ద్యనిల్ల ద్పావీణా ం సంపాదంచి, అర్ణా్య లో్లకి వళిళ  ఏ ఏనుగునో ఏ పులినో చంపి 

వాటి చర్మ ం ఒలిచి పటిుక్త రావాలి. ఇద తన వల ోఅయే  పనేనా? 

ఆభర్ణ్యనిు  దేనైు నా ఇద్యదమంటే శివునికి నాగాభర్ణ్యలంటేనే ఇషంి. వాటిని 

తేవాలంటే పాత్కళ్ం ల్లని నాగల్లకానికి వళ్తళ లి ఈపని మాద్తం తను 

చయా గలడా ? 

ఆహార్ం ఇవావ లంటే - మనం త్పనే పపిు , కూర్, పచి డి, పిండివంట భోజనం 

ఏం బాగుంటుంద? ఆయన హోద్యక్త తగటోాు అమృత్కనిు  భోజనం గా పెటిాలి. 

ఆ అమృత్కనిు  సాధంచాలంటే సముద్ద్యనిు  మథంచాలి. అదేమనాు  

సామానా  విషయమా? 

పోనీ పుషి్క నిు  సమరి ద్యదమంటే - కనీసం కలి వృక్ష క్తసుమాలైనా వుండాలి 

కద్య! వాటిని సాధంచాలనాు  సముద్ర మథ్నం చయాా లిు ందే కద్య ! 

కాబటి,ి శివునికి తగటిాుగా వుండే వస్తసుం , ఆభర్ణం, ఆహార్ం, పుష్కి లను 

సమరి ంచగలిగే సామర్థా ం తనక్త లేరని ఒపుి క్తంటూ ఏదో యథాశ్కి ు ధాా న 

ఆవాహనాద షోడోపచార్ పూజను మాద్తమే ద్పసుుత్కనికి చేయగలనని ( నువువ  

కనుక నీక్త సరపోయే విధంగా షోడోపచారాలను సమరి ంచగల సామరాథ ా నిు  

నాకిసేు నీక్త తగటోాు గానే అనిు ంటినీ సమరి ంచగలననే భ్వం కూడా 

"ద్పస్తసుుత్కని"కి అను పరంల్ల ఉను ద) ముందే సంకలి ం చపుి క్తని నితా ం 

శివపూజ చేసేవారుట. 

 



 

 

86.పూాశ్రదవయ స్మృదధయో విర్చిత్పః పూాం కథం క్తర్మ హే 

రక్షితా ం న చ్ వా క్తటితా మపి న శ్రప్పరుం య్య ద్భర్భిమ్ | 

ాన్య మస్ుక మంశ్రి రలవి ముమాాన్య తే 2హం విభో 

న స్త న తం హి పిత్పమహేన హరిణా తతేుా న తశ్రదూపిణా || 

 

పార్వ తీ వలభో్ ! పూా ద్రవా ములు విశ్వషముగా నును నూ నినుు  పూజంచు 

టటోు? నీ శిర్సుు  తెలియదు. నీ పారములు తెలియవు. హంస వరాహ 

రూపములు ధరంచి నినుు  తెలిసికొన యత్పు ంచిన ద్బహమ విషుణ వులే 

తెలిసికొనలేకపోయిరగద్య ! 

ద్కింరటి స్త ోకంల్ల " యథాశ్కి ు ధాా న ఆవాహనాద షోడోపచార్ పూాం,కరషేా " 

అని సంకలిి ంచి పూజ చేయగలనని శ్ంకరులు చపాి రు. సరే అలాగే తనే శ్కి ుకి  

తగటోాు పూా ద్రవా ములను సంపాదంచి, తీరా పూజ ద్పార్ంభంచబోయే 

ముందు శ్ంకరులక్త ఒక అనుమానం వచిి ంద. పూజలందుకొనే దేవతను 

నఖశిఖ పర్ా ంతం చూసూు  - అంగపూజ చేసి ద్పార్ంభంచాలి కద్య! మర అలా 

చూడాలనుక్తను పుడు శివుని శిర్సుు ను పాద్యలను గూడా చూడగలగాలి గద్య ! 

అవి రండూ ఎకా డా కనబడటం లేదుట. శివుని దేహం యొకా  ఆరా ంత్కలను 

అంటే శిర్సుు , పాద్యలను చూడాలంటే ద్బహమ లాగ హంసరూపం ఎత్కులి. 

విషుణమూరు లాగా  వరాహ రూపం ధరంచాలి. అలాంటి రూపాలను నేను 

పంరలేని వాడను గద్య! అయినపి టికీ హంస రూపం ధరంచినా - ద్బహమ  గాని, 

వరాహ రూపం ధరంచినా - విషుణ వు గానీ నీ శిర్సూు  పాద్యలను 

చూడలేకపోయారుగద్య! ఆ రూపాలను ఎత్పు గూడ ఏం లాభం? - అంటునాు రు 

శ్ంకరులు. అంటే - ద్బహమ , విషుణ వు లాంటి వాళ్తళ  నీ తలను పాద్యలను 

తెలుసుకోలేక పోయినపుి డు వాళ్ళ ముందు అత్ప సామానుా డనైన  నేను వాటిని 

చూసి పూజంచగలనా? అని అర్ థం. 

విశ్వ మంత్క నిండి విశ్వ మే తన ఆకృత్పగా కలిగిన శివునికి నిజంగా అంగపూజ 

చయాా లంటే సాధా మయే విషయం కారని త్కతి ర్ా ం. 

 

 



 

 

87. అశనం గర్ళం ఫణీ కలాపో వస్నం చ్ర్మ  చ్ వాహనం మహోక్షః | 

మమ ద్దస్య ర క్తం క్తమరు శంభో తవ ప్పద్దంబుజ భక్త ు మేవ దేహి || 

 

నీలకంఠా ! నీవు భుజంచునద విషము. అలంకరంచుకొనునద పాము. 

కటిుబట ిఏనుగు తోలు. వాహనము ఎదుద. నీవేమి నాక్త ఇచి రవు. నీ పార భకి ు 

యొకా టే చాలు. అద ఇముమ . 

దేనైు నా ఇవవ గల సామర్థా ం ఉండే దేవుడే ద్పసనుు డై వర్ం కోరుకోమంటే - 

సగటు మనిష్ట అవసరాలు మూడే, అవే ఆహార్ం, వస్తసుం,నివాసం. అయితే - 

ఇవికాక ఇంకా ఇసాుమంటే నగలు, వాహనాలు కోరుక్తంటారు. సాక్షాతూు  శివుడే - 

శ్ంకర్ భగవతి్క దులేు  అలా అడిగితే ఏం కోరుక్తంటారో ఈ స్త ోకం ద్యవ రా 

తెలుపుతునాు రు. 

ఎవరైనా త్పనడానికి పెటమిని అడిగితే మనం ఏద త్పంటునాు మ్మ అదే ర్కమైన 

ద్యనిు  పెడత్కం - అంతేకద్య ! మర శివుణేణ అడిగితే ఆయన ఏం పెడత్కడు - 

ఆయన త్పను ద విషం కాబటి ిమనకూ అదే పెడత్కడు. అందుకనే శ్ంకరులు నీ 

ఆహార్ం నాక్త ఒదుద అనాు రు. 

ఎవరైనా కటిుకోడానికి బట ిఅడిగితే మనం కటిుకొనే నేత లేద్య పటిుబటలి 

లాంటివే వారకీ ఇసాుము. మర శివుణేణ అడిగితే ఆయన ఏం  ఇసాురు. గజచర్మ ం 

ఇసాురు. అందుక్త శ్ంకరులు నువువ  ఇచేి  వస్తసుం నాకొదుద అంటునాు రు. 

ఎవరైనా తల ద్యచుకోవడానికి ఆద్శ్యం అడిగితే  మనం గృహంల్లని ఏ గదనో, 

అరుగునో ఇసాు ం. మర శివుణేణ అడిగితే ఆయన వుండేద వలకోాడు కాబటి ి

అకా డిక్త వచిి  తనతోపాటు ఉండమంటాడు - అందుక్త శ్ంకరులు శివుడు 

ఇచేి  ఆద్శ్యం వరదనాు రు. 

పైన చపిి న కనీస అవసరాలు కాక్తండా ఆభర్ణ్యలను బహమత్పగా 

ఇవవ రలచు కొంటే మనమైతే మనం ధరంచే లాంటివే అవతలవాళ్ళ కూ 

ఇసాు ం. మర శివుడైతే పాములేు  పెటిుకోమని ఇసాుడు. అందుక్త శ్ంకరులు 

ఆయనిచేవ  ఆభర్ణ్యలను కూడా వరదనాు రు. 

ఇకపోతే మనవాళ్ళ క్త వాహనం కొనిద్యదమనుక్తనాు  మనుకోండి, ఏంచేసాు ం ! ఏ 

సూా టరో, కారో ఏదోఒకటి మన త్కహతుక్త తగటిాు ఇసాు ంకద్య! మర శివుడైతే తన 



 

 

ఎదుద వాహనానిు  వాడుకో మంటాడు, లేద్య మరొక ముసలి ఎదుదనే ఇసాుడు. 

అందుక్త శ్ంకరులు దీనీు  వరదనాు రు. 

ఇలా వంకలు పెటిుక్తంటూ ఇచేి వేమీ వరదంటూవుంటే మర శివుని వరద 

ఇచిే ందుక్త ఏముంటుంద? మనక్త నచిే వి వుండవు. ఆయనిచిే వి అలానే 

వుంటాయి మర. 

అందుక్త శ్ంకరులు అటువంటి వాటిని దేనీు  కోర్క్తండా తనక్త కావలసినద 

ఏదో అదే అడిగారు. ఏమిటద? శివుని పాద్యర్వింద్యలపై ఎడబాటు లేని భకి ుని 

తనక్త అనుద్గహంచ మనాు రు.ద్యనిు  ఇవవ డానికి శివునికి అభా ంతర్ం ఏమీ 

ఉండదు గద్య! 

ఈ స్త ోకం పైకి ఏదో శివుణ్ణణ కించపర్చినటోుగా వుంటుంద, కాని శ్ంకరులు 

అడిగినద సామానా మైనద కాదు. శివుని పాద్యలపై భకి ుని అడిగారు. అద కూడా 

ఎడబాటు లేని భకి ు . ఆ పాద్యలు సామానా మైనవా? సకల సౌభ్గా  నిధులు. 

ఈశ్వ ర్ సంబంధమైనదే "ఐశ్వ ర్ా ం" ఐశ్వ ర్ా ం అంటే ఇంక అడగాలిు న 

అవసర్ం ఏదీ వుండదో అద - ద్యనేు  ఈశ్వ రానుద్గహం అంటారు. 

శివుని అనుద్గహమే వుంటే ఇంక కావలసింద ఏముంటుంద ? 

కాబటి ిమనం కూడా శివుణ్ణణ అలాంటి అనుద్గహానిు  పంరగలిగే శివపారపర్మైన 

భకి ునే కోరుకోవాలని ఈ స్త ోకముల్ల శ్ంకరులు చపుి చునాు రు. అయినా నిజమైన 

భక్తులు, ముక్తులు, యోగులు ద్పాపంచిక సంబంధమైన వేమీ ఎపుి డూ 

కోరుకోరు అని కూడా ఈ స్త ోకానిు  బటి ితెలుసుకోవాలి. 

అసలైన మరొక విషయం ఈ స్త ోకముల్ల అంతరార్ థంగా ఇమిడి వుంద. 

మనం ఏద త్పంటే మర్ణ్ణసాుమ్మ ద్యనిు  ఆయన మనక్త దూర్ం చేసి తన వరదనే 

ఉంచు క్తనాు డు. అంటే - అద ఇంక బయటక్త వచిి  మన ద్పాణ్యలు 

తీయలేదు. శివుడే కనుక ఆ సాగర్మథ్న వేళ్ల్ల పుటిని గర్ళ్తనిు  త్కను 

సీవ కరంచ క్తండా వుంటే మనమే కాదు ఇంద్ర, ద్బహామ ద దేవతలు, 

యక్షరాక్షసకిను రాద ాతులతో వును  ఈ సమసు విశ్వ ం ద్యని 

మహోద్గావ లలక్త మాడి బూడిదై పోయి వుండేద. 

మనం దేనిని చూడగానే భయపడత్కమ్మ అటువంటి పాములిు  తనక్త 

ఆభర్ణ్యలు గా చేసుక్తని మనక్త అభయానిు  ద్పసాదంచేడు. 



 

 

మనం చూసుును పుడు జుగుపు గా కనపడే ఏనుగు చరామ నిు  శివుడు తనక్త 

వస్తసుం గా చేసుక్తని మనక్త నాజూకన చీనాంబరాలను ఇచిి  

అనుభవించమనాు డు. 

మనం ఎకా డక్త వళ్ళ డానికి ఇషపిడమ్మ అలాంటి శ్మ శానం వరద త్కను 

నివసిసూు  మనలిు  పటణి్యలో్లను, నగరాలో్లను ద్బతకమనాు డు. అంతేకాదు 

తనవరదక్త వచేి  ద్పత్ప జీవిని కొంతకాలం తన పటలి్ల పెటిుకొని ర్క్షించి మళ్ళళ  

పునరుజీజవితుణ్ణణ చేసుునాు డు. 

"అసలు ఇటువంటి భగవంతుడు ఒకడునాు డని తెలియక్తండానే మనం 

ద్బతుక్తలు వళ్ళ  మారుసుునాు ము. ఇద మరీ విచారంచ తగ ావిషయం." 

 

 

88. యద్ద కృత్పంభోనిధి రతు బంధనః 

కర్స్థలాధఃకృతరరా్ త్పధిరః| 

భవాని తే లంిత రదమ  స్ంభవ 

స్తస్ుద్ద శివారాచ  స్తస్ువ భ్వనక్షమః|| 

 

శివా! సముద్రమునక్త వంతెన గటిని స్తరరీాముడును, అర్చేత్పతో వింధా ను 

నేలకడచిన అగసుుా డును, ద్బహమ దేవుని కను  నెక్తా వ వాడను నేనగుదునేని నీ 

పూా స్త ు ద్త ధాా నములు చేయుటక్త సమరుథడనుగా నుందును. 

శివుడంతవానికి పూజ చయా గలిగే స్త ుమత ఉండాలంటే సముద్ద్యనికి వార్ధ 

గటిని స్తరరీామచంద్దు డంతవాడవాలిట. సముద్ద్యనికి వార్ధ కటగిలగడం 

సామానా  విషయం కాదు. ఈపని చేసిన మొటమిొరటి వాడు స్తరరీాముడే. స్తర ీ

రాముడు శివభక్తుడైన రావణుని వధంచిన తరువాత సముద్ర తీరానికి వచిి  

ముందుగా శివ ద్పత్పష ిచేసి శివుని పై గల తన అతా ంత మైన భకి ుని 

చాటుక్తనాు డు. (దుషతి్కవ నిు  నిరూమ లించడం కోసం రావణుణ్ణణ చంపాలిు  

వచిి ంద కాని, రావణుని శివభకి ుని వా త్పరేకించి కారని గూడా ఈ స్త ోకము 

తెలియచేసుుంద.) 



 

 

శివుడంతవానిని స్తసుుత్పంచా లంటే త్కను అగసుుా  డంత వాడవాలిట. అగసుుా ల 

వారని రరి ంచిన వంటనే ఆకాశాను ంటే ఎతుుకెదగిన వింధా  పర్వ త రాజు 

అగసుుా ల వార పాద్యలవరద చాపచుటలిా పడిపోయాడట! అదీ అగసుుా ని 

విలువ. (స్తర ీరాముని నిరుత్కు హం(రావణయురధం ల్ల) చూచి అగసుుా డు వచిి  

వార వంశ్కర్ ు అయిన సూర్ా  భగవానునికి  సంబంధంచిన ఆదతా  హృరయం 

స్త ు ద్త్కనిు  ఉపదేశించడం ఆపైన స్తరరీాముడు రటింిచిన ఉత్కు హంతో రావణుణ్ణణ 

వధంచడం జరుగుత్కయి. అగసుుా డు ఉపదేశించిన ఈ స్త ు ద్త్కనిు  కి అంతటి శ్కి ు 

వునాు ద. కాబటే ి- శ్ంకరులు శివుణ్ణణ స్తసుుత్పంచాలంటే - అగసుుా డు డంతటి 

వాడవాలి - అనాు రు అనేద కూడా ఈ స్త ోకము సూచిసుుంద. 

శివుడంత వానిని ధాా నించాలంటే ద్బహమ ంతవాడవాలిట! నారాయణుని నాభ 

ల్లంచి పుస్తటిని పరమ ంల్లంచి ద్బహమ  ఉరా వించాడు. ఆ పరమ ంల్ల వుండగా 

ద్బహమ క్త అనుమానం వచిి ందట. ఇకా డక్త నేను ఎలాగ వచిా ను అని. ఆ 

పరమ నాళ్ం గుండా ద్కింరక్త వళిళ  ధాా న నిమగుు డైతే నారాయణుడు 

రర్ి నమిచిి  వాతు ా లంతో వర్ం కోరుకో మంటాడు. ద్పపంచంల్ల 

మొటమిొరటగా ఇలా ధాా నం అనేద చేసినవాడు ద్బహమ . ఆ ధాా నానికి సాక్షాతుు 

నారాయణుడే ద్పసనుు డ యాడు. ద్బహమ  చేసిన ఆ ధాా నానికి అంతటి శ్కి ు 

ఉంటుంరని చపి డానికి - శివుణ్ణణ ఎవరైనా ధాా నం చేయాలంటే ద్బహమ ంత 

వాడవాలని ఈ స్త ోకముల్ల శ్ంకరులు సూచించారు. 

మనం కూడా ద్త్పకర్ణ శుదధగా శివుణ్ణణ - పూజ - స్తసుుత్ప - ధాా నాలతో ఆరాధసేు - ఈ 

స్త ోకముల్ల చపిి న స్తరరీాముడు, అగసుుా డు, ద్బహమ ంత వాళ్ళ ం కాగలమనే 

సూచన కూడా ఈ స్త ోకముల్ల వుంద. 

 

 

89. నతిభిరాు భిస్ుా మీశ పూా 

విధిభిరాథ య నస్మాధభిి రా్  తుషఃే| 

ధనష్ణ ముస్లేన చాశమ భిరాా  

వద తే శ్రీతికర్ం తథా కరోమి || 

 



 

 

ఈశ్వ రా!  నమసాా ర్ములు, స్త ు ద్తములు, పూజలు, ధాా నములు, సమాధులు 

మొరలగు వాటితో తృపిు పడక, వింటి ద్దబబ లు, రోకటి పోటోు, రాళ్ళళ  రువువ ట 

మొరలగు వానితో పర్మద్ీత్ప నొందత్పవని పురాణగాథ్లు వింటిని. ఇందు 

నీక్తమి ద్పియమ్మ చపుి ము. ఆ విధముగానే చేసెరను. 

సామ ద్యన భేర రండోపాయాలును టే ో-  భకి ు ల్ల గూడా వివిధ ర్కాలునాు యని 

శ్ంకరులు ఈ స్త ోకము ద్యవ రా కొనిు  పురాణ గాధలను తెలియచేసుునాు రు. 

సాత్పువ క మైన పూజలు, స్తసుుతులు, ధాా నాలు ఒకర్కమైతే - రోకటి పోటతోో, రాళ్ళళ  

రువవ డంతో, వింటి ద్దబబ లతో కూడా భగవంతుణ్ణణ ద్పసను ం చేసుకోవడం 

రండో ర్కం. ఇద్దకా డి భకి ు ' చాలా విడూడ ర్ంగా ఉందే'  అని ముక్తా  మీర ద్వేలు 

వేసుకోనకా ర్లేదు. అలా చేసిన వాళ్ళళ నాు రు. అలా చేసి శివుని మెపుి  గూడా 

పంద, పైగా అలా చేసినందుక్త ద్పత్పగా పెరద ద్పత్పఫలానిు  గూడా 

సంపాదంచిన వారునాు రు. 

" శివుణ్ణణ మెపిి ంచి పాశుపత్కస్తసుం సంపాదంచు అద ముందు ముందు నీక్త 

చాలా అవసర్ం అవుతుంద" అని - స్తరకీృషుణడు అరుజనుడికి సలహా ఇచిి  

ద్పేరేపిసాుడు. అపి డు  అరుజనుడు శివుని గూరి  తపసుు  చేసాుడు. 

పాశుపత్కస్తసుం సామానా మైంద కాదు. ఎంతో అవసర్మైతేనే తపి , అద గూడా 

సమసు మానవాళికి ర్క్షణ జరుగు తుంరంటేనే ఉపయోగించాలి. అందుకని 

దీనిు  సీవ కరంచ డానికి అరుజనుడు తగినవాడా కాద్య అని తెలుసుక్తనేందుక్త 

శివుడు అతణ్ణణ పరీక్షిద్యద  మనుక్తనాు డు. శివుడు 

కిరాత రూపం ద్యలిి - తపసుు  చేసుును  అరుజనుణ్ణణ ఏదో విధంగా కయా ంల్లకి 

దంపాడు. ఆ కయా ంల్ల అరుజనుడు తన బాణ్యలనీు  వృథా చేసు క్తనాు డు. 

విలోు కూడా విరగిపోయింద. ఆ విరగిన వింటితో కిరాతరూపంల్ల వును  శివుణ్ణణ 

తలపై మ్మద్యడు. అదీ పని చయా కపోతే రాళ్ళళ  రువావ డు. అవీ వా ర్ థమయాయి. 

బలంగా పిడికిలి పోటోు ఉపయో గించాడు. వాటివల ోకూడా పని జరుగలేదు. 

అపుి డు ఇక చివర్క్త పాలు పోక ఇరదరూ ముఖాముఖీ కలియపడాడ రు. అపుి డు 

అరుజనుని ధైర్ా సాహసాలక్త, బలానికి మెచిి , కిరాత రూపానిు  వరలి 

సవ సవ రూపంతో ద్పతా క్షమై పాసుపత్కస్తసాునిు చిి  - ఎలాంటి సమయాలో్ల 

మాద్తమే ద్యనిు  వాడాల్ల చపిి  ఆరర్వ దసాుడు. ఇదీ కథ్ . 

ఈ కథ్ల్లని విషయాలనే - శ్ంకరులు గమమ తుుగా ఈ స్త ోకముల్ల ఉంటంకించారు. 



 

 

" చపుి  శివా!  మామూలుగా అంరరు భక్తులు చేసే సాత్పువ క మైన పూజలు, 

స్త ు ద్త్కలు, ధాా నాలు చేసేు నువువ  ఇషపిడత్కవా ? లేకపోతే అరుజనుడిలా రోకటి 

పోటోు, రాళ్ళళ  రువవ డాలు, తల ద్బరదలు కొటడిాలు చయా  మంటావా? నీ ఇషంి 

- నువవ లా చపిి తే అలా చయా డానికి నేను సిరదం. ఎలా చేసినా నువువ  

ద్పతా క్షమై ద్పసనుు డవు కావడమే నాక్త ముఖా ం. అంటునాు రు. ఈ స్త ోకము - 

కోపంతో, ద్పణయకోపంతో, దేవ షంతో, పగతో గూడా భగవంతుణ్ణణ ద్పసనుు ణ్ణణ 

చేసుకోవచి ని తెలుపుతోంద. అలా చేసుకోవచి ని భ్గవతం తెలుపుతోంద 

 

 

90. వచ్స్వ చ్రితం  వద్దమి శంభో 

ర్హముద్యయ గవిధాస  తే 2శ్రరస్క ుః | 

మనస్వ22కృతి మీశా ర్స్య  రవే 

శిర్స్వ చ్ఛవ స్ద్ద శివం నమామి|| 

 

శివా! ఉతుమ శివ యోగముల పరచయము లేదు. మనసుు  స్తసిథర్ముగా 

నిలువదు. కనుక వాక్తా తో మీ చరద్తలు పలుా చు, మనసుు ను మీ యాకృత్ప 

ధాా నించుచూ శిర్సుు తో మీ పార పరమ ము లక్త నమసా రంచుచు శ్కి ు వంచన 

లేక్తండా సేవించరను. 

88వ స్త ోకంల్ల చపిి న స్తర ీరాముడు, అగసుుా డు, ద్బహమ  వంటి వారు చేసినటోు - 

పూజ, స్త ు ద్తం, ధాా నం చయా లేక పోవచుి ను గాని, యధాశ్కి ు - నాక్తను ంతల్ల , 

నాక్త తెలిసినంతల్ల, నా నిష ిక్తదరనంతల్ల నీక్త వాటిని చేయగలను. వాక్తా  

ద్యవ రా నినుు  నీ చరద్తను స్తసుుత్పసాును. నోటిద్యవ రా నీ కథాచరద్తలను గానం 

చేసాును. మనసారా నినుు  ధాా నం చేసాును. శిర్సుు  వంచి నీక్త 

పాద్యభవంరనం చేసి ద్మొక్తా  త్కను. నువువ  ననుు  తక్తా వ చేసి చూడ క్తండా 

ద్త్పకర్ణ శుదధగా నేను చేసే మనోవాకాా య పూజను అంగీకరంచి అనుద్గహంచు 

అని ఎంతో వినయంగా ఈ స్త ోకముల్ల శ్ంకరులు భకి ు ద్పపతుులతో శివుణ్ణణ 

అర థసుునాు రు. 

 



 

 

 

 

 

91. ఆద్దయ 2విద్దయ  హృదగత్ప నిర్గత్పసీ 

దిా ద్దయ  హృద్దయ  హృదగత్ప తా శ్రతా స్వద్దత్ | 

రవే నితయ ం శ్రీ కర్ం తా తా ద్దబుం 

భ్వే ముకేురాు జనం  రాజమౌళే || 



 

 

చంద్రశ్వఖరా ! నీ రయ వలన నా య నానము ొలగిపోయి సు నానము 

కలిగినద. సంపతా ర్ము మ్మక్షద్పరమగు నీ పారయుగమ మును సేవించరను. 

భగవదీతాల్ల చివరదైన మ్మక్ష సంనాా స యోగంల్ల అరుజనుడు చిట ిచివర్క్త - 

నషిో మ్మహః ద్సమ త్పర్భో్థ వ  తవ ద్తి సాద్యనమ యాచుా త 

స్తసిథతో2సిమ  గత సందేహః కరషేా  వచనం తవ || 

( నీ అనుద్గహం వలన మ్మహం నశించి , ద్సమ త్పని మళ్ళళ  పంద్యను. స్తసిథర్తవ ం 

చేకూరంద. సందేహాలు పోయాయి. నువువ  చపిి నటే ోచేసాును.)- అని అంటాడు. 

అలాగే ఈ శివానంరలహరీ స్త ు ద్తం చివర చివర్క్త వసుుంటే శ్ంకర్ 

భగవతి్క దులు కూడా పూరుగా అటోాంటి అర్ థమే వచేి  విధంగా ఈ స్త ోకముల్ల - 

"ఇనాు ళో్ళ గా చేసిన సాధనల వలన, నీ అనుద్గహం వలన నా అరృషంి పండి, 

ఎనోు  రోజుల నుండి హృరయమంత్క నిండి ఉండి, హృరయద్గంథని 

హరంచినటి ిఅ నానం పూరుగా ొలగిపోయింద. ద్పసుుతం హృరయం నిండా 

విద్యా  గంధమే నిండి వుంద. మంగళ్కర్ము, మ్మక్ష ద్పరమూ అయిన నీ పార 

పద్యమ నేు  నితా ం సేవిసాును" అనాు రు. 

( హృరయద్గంథః విభేరనం జరగితే వచిే  శుభ పరణ్యమాలను - 

భరా తే హృరయద్గంథః ఛిరా ంతే సర్వ సంశ్యాః 

క్ష్మయంతే చాసా కరామ ణ్ణ తసిమ న్ రృషే ిపరావరే - 

అనే స్త ోకంల్ల చబుత్కరు. 

హృరయద్గంథ విభేరనం జరగితే - సర్వ  సంశ్యాలు తీర వైరుధా ంగా , 

వైవిధా ంగా వుండే వాటి మధా  సమనవ యము క్తదురుతుంద 

కర్మ  బంధాలు అనీు  నశిసాుయి. స్తసూథ ల-సూక్షమ ; ద్బహామ ండ - పిండాండ 

సమనవ య రృష్ట ిఏర్ి డుతుంద.- అని ఈ స్త ోక సారాంశ్ము. 

అయితే - శ్ంకర్ భగవతి్క దుల  హృరయంల్ల ఇంతక్త ముందు వర్క్త 

అ నానం నిండి వును ద్య? అనే అనుమానం  రాకూడదు. ఈ శివానంరలహరని 

అర్ థం చేసుకొని చదువుతూ, చదువుతూ వుంటే చివర్ చివర్క్త వచిే టపి టికి 

హృరయద్గంథ విభేరనం జరగి పైన తెలిపిన శుభపరణ్యమాలు  మనక్త 

చేకూరుత్కయి అని - పాఠక్తలక్త శ్ంకరుల ఉపదేశ్ం అను మాట. 



 

 

92. దూరీకృత్పని  ద్భరిత్పని ద్భర్క్షరాణి 

ౌరాు గయ  ద్భఃఖ్ ద్భర్హంకృతి ద్భర్ా చాంర | 

స్వర్ం తా దీయ చ్రితం నితరాం పిబంతం 

గౌరీశ మామిహస్ముదార్ స్తా టాక్షైః || 

 

గౌరీ నాథా ! నుదుటద్వాసిన ద్బహమ ద్వాతక్త సూచకములగు సమసు దుఃఖములు 

నీ కటాక్షము వలన పోయినవి. నీ సార్ చరద్తములనే విను ననుు  ఈ జనమ ము 

నుండి తరంప జేయుము. 

ఇంతక్తముందు స్త ోకం ల్ల చపిి నటోు గానే ఈ స్త ోకముల్ల గూడా శివునికి 

కృతజనతలు చపుి క్తంటునాు రు. 

ద్పత్ప జీవిని ద్బహమ  సృష్టంిచి భూమీమ రక్త పంపే ముందు ఆ జీవి భ్వి 

జీవితమెలా వుంటుందో నొసటి మీర సూక్షమ ంగా ద్వాసి పంపుత్కడట. జీవి 

పూర్వ జనమ ల్ల చేసిన పాప పుణా  ఫలిత్కల కనుగుణంగా ఆ ద్వాత వుంటుందట. 

ద్పత్ప జీవి ఏవో లాభ్లు నషి్కలు అరృషి్కలు దుర్రృషి్కలు, సుఖదుఃఖాలు 

ఇలా ఎనోు  పూర్వ కర్మ  ఫలాలను ద్పసుుత జనమ ల్ల అనుభవిసాుడుట. శివుని 

అనుద్గహం వలన శ్ంకరులక్త అటువంటి పూర్వ జనమ  త్కలూక్త దుర్రృష ి, 

దుఃఖాలనీు  ొలగిపోయాయట. ఇంక ఈ జనమ ల్ల శివ స్త ు ద్త, సంకీర్ ున, 

పూజనాదులు చేసి శివ చరద్తలు, కథ్లే వింటారుట. 

అందుక్త ద్పత్పఫలంగా - వచేి  జనమ క్త కర్మ  మిగలక్తండా క్షాళ్నమై ఈ జనమ ల్ల 

వుండగానే తరంప చయా మని ద్పార థసుునాు రు. అంటే - త్కను తరంచడానికి 

ఏం చయా రలచుక్తనాు రో చపాి రు. అలా చయా డం మనకూ నచిి తే 

మనమూ అలా చేసి తరంచవచి ని సూచన అను మాట ! అంతేకాని మీరు 

ఇలా నేను చేసినటోు చయా ండని తనసిద్యధ ంత్కలను మనమీర రురదడం కాదు. 

పెరదవాళ్ళళ  అలాగే సలహా ఇసాురు.  'విశ్వ ద్యభరామ వినుర్వేమ' అని వేమన 

తనక్త తనే చపుి క్తనాు డు గాని, వినుర్ జీవ' అని మనక్త చపి లేదు. 

 

 



 

 

92. దూరీకృత్పని  ద్భరిత్పని ద్భర్క్షరాణి 

ౌరాు గయ  ద్భఃఖ్ ద్భర్హంకృతి ద్భర్ా చాంర | 

స్వర్ం తా దీయ చ్రితం నితరాం పిబంతం 

గౌరీశ మామిహస్ముదార్ స్తా టాక్షైః || 

 

గౌరీ నాథా ! నుదుటద్వాసిన ద్బహమ ద్వాతక్త సూచకములగు సమసు దుఃఖములు 

నీ కటాక్షము వలన పోయినవి. నీ సార్ చరద్తములనే విను ననుు  ఈ జనమ ము 

నుండి తరంప జేయుము. 

ఇంతక్తముందు స్త ోకం ల్ల చపిి నటోు గానే ఈ స్త ోకముల్ల గూడా శివునికి 

కృతజనతలు చపుి క్తంటునాు రు. 

ద్పత్ప జీవిని ద్బహమ  సృష్టంిచి భూమీమ రక్త పంపే ముందు ఆ జీవి భ్వి 

జీవితమెలా వుంటుందో నొసటి మీర సూక్షమ ంగా ద్వాసి పంపుత్కడట. జీవి 

పూర్వ జనమ ల్ల చేసిన పాప పుణా  ఫలిత్కల కనుగుణంగా ఆ ద్వాత వుంటుందట. 

ద్పత్ప జీవి ఏవో లాభ్లు నషి్కలు అరృషి్కలు దుర్రృషి్కలు, సుఖదుఃఖాలు 

ఇలా ఎనోు  పూర్వ కర్మ  ఫలాలను ద్పసుుత జనమ ల్ల అనుభవిసాుడుట. శివుని 

అనుద్గహం వలన శ్ంకరులక్త అటువంటి పూర్వ జనమ  త్కలూక్త దుర్రృష ి, 

దుఃఖాలనీు  ొలగిపోయాయట. ఇంక ఈ జనమ ల్ల శివ స్త ు ద్త, సంకీర్ ున, 

పూజనాదులు చేసి శివ చరద్తలు, కథ్లే వింటారుట.  

అందుక్త ద్పత్పఫలంగా - వచేి  జనమ క్త కర్మ  మిగలక్తండా క్షాళ్నమై ఈ జనమ ల్ల 

వుండగానే తరంప చయా మని ద్పార థసుునాు రు. అంటే - త్కను తరంచడానికి 

ఏం చయా రలచుక్తనాు రో చపాి రు. అలా చయా డం మనకూ నచిి తే 

మనమూ అలా చేసి తరంచవచి ని సూచన అను మాట ! అంతేకాని మీరు 

ఇలా నేను చేసినటోు చయా ండని తనసిద్యధ ంత్కలను మనమీర రురదడం కాదు. 

పెరదవాళ్ళళ  అలాగే సలహా ఇసాురు.  'విశ్వ ద్యభరామ వినుర్వేమ' అని వేమన 

తనక్త తనే చపుి క్తనాు డు గాని, వినుర్ జీవ' అని మనక్త చపి లేదు. 

 

 



 

 

93. ోమకళాధర్ మౌళౌ వకోమలఘనకంధరే మహామహర | 

సా్వ మిని గ్నరిా నాథే  మామక హృదయం నిర్ంతర్ం ర్మత్పమ్ || 

 

పార్వ తీ పర్మేశ్వ ర్ రూపముతో వలుగు చును  పర్ంజా్య త్ప సవ రూపమైన 

పర్ద్బహమ ము నందు నా చితు మెపుి డును విహరంచుగాక ! 

వపూజలందుకోవాలనాు , స్తసుుతులందుకోవాలనాు , ధాా నింపబడాలనాు , 

ఏదేవతలైనా నామరూపాలతో వుండాలి. ఆతమ  దేహంగా రూపుకటిుక్తంటే మనం 

ఆ జీవిని చూడగలం. మాటోాడగలం, ద్సిు శించి ఆనందంచగలం. ఆతమ  

ఆతమ లాగానే వుంటే ఇలా చయా డానికి క్తరర్దు. మనం చేసే పూజలు, చపిే  

స్త ు ద్త్కలు, చేసే ధాా నాలు వాసువానికి ఆ నామరూపాల ద్యవ రా మాద్తమే  ,నిరాుణ 

తత్కు వ నికి చందుత్కయి. మనం చూచే దేవత్క విద్గహాలనీు  అంతే ! 

ల్లక వా వహారాలో్ల కూడా ఒక ,వా కి ు యొకా  నామరూపాల ద్యవ రానే వానిని 

తెలుసుక్తంటాం. సతా ము, ధర్మ ము, పితృవాకా  పరపాలన, ఏకపతీు  ద్వతం - 

మొరలైన కీలక లక్షణ్యలనీు  ఒక రూపం కటిుకొని ఒక పేరుతో పిలువబడితే ఆ 

పేరు 'స్తరరీాము' డౌతుంద. ఆ విద్గహం స్తర ీరాముని రూపమౌతుంద. అంటే స్తర ీ

రాముని విద్గహం చూడగానే ఆ లక్షణ్యలనీు  గురుుక్త రావాలను మాట ! 

విద్గహారాధన ల్లని అంతరార్ థం ఇదే ! 

(ఉద్యహర్ణక్త నాసిుక్తలు కూడా తమ భ్రాా పిలలో ఫొటోలను పరుు ల్ల 

పెటిుక్త త్పరుగుత్కరు. ఇద కూడ విద్గహారాధనే కద్య! అని విమరి ంచుక్తని 

విద్గహారాధన అంతరారాధనిు  ద్గహంచాలి). 

ద్పసుుత స్త ోకంల్ల శ్ంకరులు నిరాుణుడైన శివుణ్ణణ గుణమయమైన , 

నామరూపాతమ కమైన జా్య త్ప సవ రూపంగా వర ణంచారు. ఆ రూపం - "శిర్సుు పైన 

ఒక చంద్రరేఖను,మనోహర్మైన కోమలమైన మేఘం లాంటి కంఠానిు  కలిగి, 

నియంతృతవ  ఠీవితో వుండే పార్వ తీపత్ప రూపంతో మహాతేజ సు ంపను ంగా"  

వుంటుందట. ఆ తేజసుు  నందే తన హృరయం ర్మించి నితా్క నంరము 

అనుభవించు గాక ! - అని అంటునాు రు శ్ంకరులు . మన కిషమిైతే మన 

హృరయాలు కూడా ర్మించి నితా్క నంద్యనిు  పంరవచుి నని సూచన 

చేసుునాు రు. 



 

 

94. స్వ ర్స్నా తే నయన్య  త్పవేవ కరౌస్ ఏవ కృతకృతయ ః | 

య్య యే యౌ యో భర్గం  వదతీ క్షేతే స్ద్ద2ర్చ తః స్మ ర్తి || 

 

సద్య ఈశ్వ ర్ నామ ముచి రంచు నాలుకయే నాలుక. ఈశ్వ రుని చూచు కనుు లే 

కనుు లు. ఈశ్వ రుని పూజంచు చేతులే చేతులు. ఈశ్వ రుని నిర్ంతర్ం 

ధాా నించు భక్తుడే భక్తుడు. అతడే ధనుా డు. 

పుటినిపి టి నుంచి మనక్త నాలుక ఉనాు  భగవంతుడు ద్యనిు  ఎందుకిచాి డో 

అందుక్త వినియోగ పడినపి డే అద నిజమైన నాలుక అవుతుంరట. 

' భర్'ా నామానిు  ఉచి రంచడం ద్పార్ంభంచి నపి టినుండి మాంసఖండం 

లాగా వును  నాలుక మహమానివ తమైన సార్థకమైన నాలుక ఔతుంరట. అలాగే 

భరాుని చూసూువుండే కళ్తళ  సార్థకమైన కళ్ళళ అవు త్కయిట ! చూడనంతవర్క్త 

అవి నీలి గోళ్తలే ! భరాుని పూజంచటం ద్పార్ంభంచిన తరువాత చేతులు 

అసలైన సార్థకమైన చేతులు అవుత్కయిట ! అంతవర్క్త అవి వదురు 

ముకా లే. భరాుని సమ రంచే జీవుడే కృత్కరుథడైన జీవిట. పోతనగారు గూడా 

భ్గవతంల్ల సరగాా ఇలాగే -  ' కమలాక్షు నరి ంచు కర్ములు,కర్ములు - స్తర ీ

నాధు వర ణంచు జహవ  జహవ  ' అనాు రు. అంటే - శ్ంకరాచారుా ల వార బాణ్ణని 

పోతనామాతుా డు అనుసరంచార్ను మాట ! ఈ శివానంరలహర చదువుకోక 

పోతే ఈవిధంగా పోతనే మొరట చపి నటనోుక్తంటారు ( అయితే ఇలా 

చపి డం నచిి  శ్ంకరులపై గౌర్వంతో సరగాా అలాగే పోతనగారు కూడా ద్వాసి 

వుండవచుి - అద వేరే సంగత్ప ) పై సీస పాద్యలో్ల మొరటి కరాలు వటి ి

తోలుచేతులైతే, రండో కరాలు సార్థకమైన చేతులు. అలాగే మొరటి జహవ  

మాంసఖండం అయితే, రండో జహవ  సార్థకమైన జహవ  ఇలాగే ఈ పరా ంల్ల 

మిగిలినవనీు  అర్ థం చేసుకోవాలి. 

శివునికి ఇతర్ నామాలనిు  వునాు  'భర్ఃా ' అనే పద్యనిు  శ్ంకరులు ఈ స్త ోకముల్ల 

వాడడంల్ల కూడా ఔచితా ం వుంద. ' భర్ఃా' అనే పద్యనిు  

భః + గః - అని విడదీసేు, - భః - వలుగుని సూచిసేు, గః - గమనానిు  అంటే 

చైతనాా నిు  సూచిసుుంద. దీనిని బటి ి'భర్ఃా' అంటే " చైతనా వంతమైన వలుగు 

" లేద్య 'చలించే వలుగు రూపం' అని అర్ థం.' భర్ఃా' అని నాలుక 

ఉచవ రంచినపుడు ఆ నాలుక చైతనా వంతమైన వలుగు తో సమనవ యానిు  



 

 

కలిగివుండి, ల్ల వలుగు ఆ నాలుక ద్యవ రా బయటక్త వా క ుమవుతుంద. అలాగే - 

భరాుని కళ్ళళ  చూసుును పుడు - భరాుని చేతులతో అరి సుును పుడు, జీవి ఆ 

భరాుని సమ రంచినపుడు  ఆ జీవి కూడా చైతనా వంతమైన వలుగు అవుత్కడు - 

అని సమనవ యించుకోవాలి. 

 

 

95. అతి మృద్భలౌ మమ చ్ర్ణా  

వతి కఠినం తే మనో భవానీశ | 

ఇతి విచిక్తత్పు ం స్ంతయ జ 

శివ కథా మాసీదిగరౌ తథా శ్రరవేశః || 

 

భూతనాథా! నీ భక్తుని మనసు త్పకఠినము, కోమలమైన నా పారములతో 

ద్యనియందు సంచరంచుటటనోి సంశ్య మకా ర్లేదు. ఎంతో కఠినముగా 

నుండు పర్వ తము మీర గౌరీసమేతులై మీరు సంచరంచుట లేద్య? 

 

శ్ంకరులు శివుణ్ణణ ఈ స్త ోకముల్ల నిలదీసుునాు రు. నువేవ దో నీ పాద్యలు చాలా 

మృదువుగా వుంటాయని - నా హృరయం చాలా కఠినంగా వుంటుంద కాబటి ి

అటువంటి కఠినమైన హృరయంల్ల విహరంచడం నా వల ోకారని ఏదో వంక 

చపిి  తపిి ంచుక్తనే ద్పయతు ం చయొా దుద. నా హృరయము కంటే కఠినంగా 

ను, కర్ా శ్ంగా ను ఉండే పర్వ త్కల రాళ్ళ పైన గుటలిపైన గౌరని వంటవేసుక్తని 

నువువ  ఆ పాద్యలతోనే ఉత్కు హంగా త్పరగే సంగత్ప నాక్తమిటి, ల్లకంల్ల అంరరకీ 

తెలుసు. కాబటి ిఅలాంటి సాక్తలు చపిి  తపిి ంచుక్తని ననుు  

వదలించుకోక్తండా - వచిి  నా హృరయంల్ల విహరంచు - అని శ్ంకరులు కాసు 

గటిగిానే శివుణ్ణణ నిలదీశారు ఈ స్త ోకముల్ల. 

 



 

 

 

 

96. ైరాయ ంక్తశ్యన నిభృతం 

ర్భస్వద్దకృషయ  భక్త ు శృంఖ్లయ్య | 

పుర్హర్ చ్ర్ణాలాన్య 

హృదయమదేభం బధాన చిదయ ంస్తతైః || 



 

 

నా మనసు ను మరపుటేనుగు ను ధైరాా ంక్తశ్మున ఒంచి నీ పారమను 

కటిుకంబము నందు భకి ు యను గలుసుతో గటిగిా కటివిేయుము. 

ముపి త్పపి లు పెటే ిమనసుు ను అదుపుల్ల పెటిుకోవాలంటే ఈ స్త ోకముల్ల ఒక 

ఉపాయం చబుతునాు రు. మనసుు ను అదుపుల్ల పెటిుకోలేక్తండా వునాు ను. 

ద్యనిు  ఎదురొా నే ధైర్ా ం లేదు. ఎందుకంటే అద ఒక మరమెకిా న ఏనుగు లాగా 

ఇషంి వచిి నటిు త్పరుగుతూ నానా హంగామా చే ుోంద. ఎలా దీనిు  వంశ్ంల్ల 

పెటకిోగలగడం అని గాభరా పడకా రేదోు. మామూలు మరగజం అయితే ఏం 

చేసాు ం? అద బొంరల్ల పడటానికి అడవిల్లనే ఒక పెరద గయాి  తవివ  , ద్యని మీర 

పలి ని వదురు తడికలు లాంటివి వుంచి, ద్యనిపై ఆక్తలు తీగలు  కొమమ లు 

కపిి  ఆ ఏనుగును అటువైపుగా వచిే టటిుగా చేసి అద గయిా  ల్ల పడేటిు 

చేసుకోవాలి. అటుపైన ద్యనికి ఇనుపగలుసులు కటి ిఅంక్తశ్ం తో నియంద్త్పసూు  

కరలక్తండా చేసి ఒక పెరద చటిుక్త కటి ివంశ్ంల్ల పెటిుకోవాలి. 

మనసుు  గూడా మరపుటేనుగు లాగా విషయాలు అనే అర్ణా ంల్ల ఎపుి డూ 

త్పరుగుతూ వుంటుంద కాబటి ి- ద్యనిు  మనం బుదధ అనే బోను ద్యవ రా 

ఆకర షంచాలి. భగవదవ షయాలు సంపూర్ణంగా తెలిసిన బుదధ అయితే 

మనసుు ను నియంద్త్పంచగల ఉపాయం చపి గలదు. అందుకని 

భగవతు ంబంధమైన స్త ననానిు  బాగా పెంపందంచుకోవాలి. ఇకా డ బుదధని 

బోనులాగా మనోమరగానిు  ఆకర షంచే లా చయాా లను  మాట! ధృఢమైన 

భకి ుని ఇనుప సంకెళ్ళళ  గా ఉపయోగించాలి.   ( భకి ుని బాగా 

పెంపందంచుక్తంటే గాని సంకెళ్ళళ  ధృఢపడవు ) 

అపుి డు మనో గానిు  నియంద్త్పంచగలమనే ధైర్ా ం కలుగుతుంద. ఆ 

ధైరాా నేు  అంక్తశ్ం లాగా ఉపయోగించి పూరుగా మనం చపిి నటోు వినేటోుగా 

చేసుకోవాలి. అయినా అదత్పర్గబడుతూ ఉండవచుి . అందుకని చస్తటిు 

ద్మానులాంటి ఒక గటి ిగుంజక్త ద్యనిు  స్తసిథర్ంగా పడివుండేటోు కటిాలి. 

పర్మేశ్వ రుని పాద్యలనే ఆ గటి ిగుంజగా ఉపయోగిసేు ఆ మనసు నే 

మరగానిు  తపి క్తండా మన వశ్ంల్ల పెటిుకోవచిు . అందుకని 

పర్మేశ్వ రుని పార సేవనం చేసూు  గుంజను ధృఢపర్చి, మనసుు  అనే 

మరగానిు  నియంద్త్పంచు కోవాలి. అంటే -  'ఎపి టికనా మన మనసుు ను 

పర్మేశ్వ ర్ పాద్యలక్త శ్ర్ణు జొచిే లా చయాా లి. ఆ మనసుు ను  చపుి చేతలో్ల 

పెటిుకోవాలంటే అదొకా టే మార్ంా' అని శ్ంకరులు సలహా ఇసుునాు ర్ను మాట. 



 

 

97. శ్రరచ్ర్తయ భితః శ్రరగలు వృత్పు య  

మదవాన్యష  మనఃకరీ గరీయ్యన్ | 

రరిగృహయ  నయేన భక్త ుర్ ుా ా  

రర్మ స్తస్వథ ణు రదం ధృఢంనయ్యముమ్ || 

 

శ్ంకరా! నా మనసు ను మరగజము పటిుటక్త వీలులేక పలువంకల 

పరుగులతుుచును ద. దీనిని భకి ు యను ద్త్కటితో కటి,ి స్తసిథర్మైనధ 

ద్బహమ పరమున జేరుి ము. 

మనసుు ను నియంద్త్పంచు కోడానికి ద్కింరటి స్త ోకంల్ల చపిి న ఉపాయానేు  ఈ 

స్త ోకముల్ల గూడా చపాి రు గాని - ఇకా డ మన ద్పయత్కు నికి సవ సిు చపిి  పూరుగా  

భగవంతునిక్త బాధా త అపి చపి  మంటునాు రు. 

సాధార్ణంగా ఒక పనిని సాధంచడానికి ముందు అనిు  విధాలా మనం 

ద్పయతు ం చేసాుము. అయినా అవకపోతే నావలన అవడం లేదు  భగవంతుడా 

ఇంక నువేవ  ర్క్షించాలి అని పూరుగా శ్ర్ణ్యగతుల మవుత్కము. ద్ౌపద గూడా 

అలా చేసేునే కృషుణడు అక్షయ వస్తసాు లను అనుద్గహంచాడు కద్య ! 

భగవదీతాల్ల కూడా కృషుణడు చిటచిివర్క్త చయాా లిు ందేదో అరుజనునితో - 

సర్వ ధరామ న్ పరతా జా  మామేకం శ్ర్ణం ద్వజ 

అహం త్కవ  సర్వ పాపేభా  మ్మక్ష  యిషా్క మి మాశుచః - అనాు డు. 

అంటే - ధరామ ధర్మ  నిర్ ణయం తనక్త వదలి, మనం చయాా లిు న పనులనీు  

చేసూు  తనక్త పూరుగా శ్ర్ణ్యగతులను కమమ నాు డు. అలా పూరుగా మనం 

శ్ర్ణ్యగతుల మైతే, తపి క్తండా మన యోగ క్షేమాల విషయం త్కను 

చూసుక్తంటానని బాధా త్కయుతంగా వాగాదనం చేశాడను మాట. 

శ్ంకర్ భగవతి్క దులు కూడా  చిటచిివర్క్త ఇదే ఉపాయం చబుతునాు రు. 

ఎందుకొచిి న వృధా ద్పయత్కు లు గాని, ఒకా  పని చయా ండి. - భకి ుని 

ధృఢపర్చుకొని పూరుగా పర్మేశ్వ ర్ పాద్యలక్త శ్ర్ణ్యగతులవండి.  మీ 

మనసుు  సంగత్ప ఆయన చూసుక్తంటారు - అని తేలిి  చపేి శారు ఈ 



 

 

స్త ోకముల్ల. అలా  అయినపుి డే మనక్త స్తసిథర్మైన ద్బహమ పరం రక్తా ద అని 

కూడా సూచించారు. 

 

 

98. స్రాా లంకార్యుకాుం స్ర్ళరదయుత్పం స్వధవృత్పు ం సవరాణ ం 

స్దిు ః స్ంసూు యమానాం స్ర్స్గుణయుత్పం లక్షిత్పం లక్షణాఢ్య మ్ | 

ఉదయ దూు ష్ణవిశ్యష్ణ మురగతవినయ్యం ద్యయ తమానార్థ రేఖం 

కళాయ ణీం దేవ గౌరీ శ్రపియ మమ  కవిత్పకనయ కాం  తా ం గృహాణ|| 

 

దేవా! నా కవిత్కకనా  కనా కా లక్షణము గలి ాకళ్తా ణమునక్త తగియును ద. సరావ  

లంకార్ ములు, సర్ళ్ పరములు, సాధువృతుము, సువర్ణము, సర్సగుణములు 

వేయేల సర్వ  లక్షణములు గలిగి ద్పకాశించుచును  నా కవిత్క కనా ను 

పరద్గహంపుము. 

శివానంరలహర ల్ల ద్యద్యపు చివర స్త ోకం ఇద. ఈ స్త ోకముల్ల ఈ శివానంరలహర 

కృత్పని భగవంతుడైన శివునిక్త అరి ంచుక్తంటునాు రు. సాధార్ణంగా కవులు 

తమ కావాా లను ఒకరకి అంకితం ఇసుుంటారు. కావా  ర్చన చేసిన వారని "కృత్ప 

కర్ ు" అనీ, కావాా నిు  అంకితం పుచుి క్తను  వారని "కృత్ప భర్ ు"అనీ అంటారు. 

శ్ంకర్ భగవతి్క దులు ఈ శివానంరలహర కృత్పని తన కను  కూతురుతో 

పోలిు క్తని, శివునికి ఆ కనా కామణ్ణని భ్ర్ా గా సమరి ంచుక్తంటూ కనాా ద్యనం 

చేసుునాు రు. 

ఈ కృత్ప కనా  ఆకృత్ప చాలా బావుంటుందట. ఆకృత్ప బాగుంటే చాలా అని 

అడుగుత్కడేమ్మనని ఆ కవిత్క కనా ను త్కను ఎలా పెంచిందీ - ఆమె ఎలాంటి 

సలకో్షణ్యలు కలిగినదీ ఈ స్త ోకముల్ల చపుునాు రు. కనా పర్ం గాను - కవిత్క 

పర్ంగానూ కూడా సరపోయే విశ్వషణ్యలతో చపుునాు రు. 

1. సరావ లంకార్ యుకాుం - 

కనాా పర్ంగా - కనాా ద్యనం చేసేటపుి డు వంటిమీర నగలు (అలంకార్, 

ఆభర్ణ్యలు) పెటి ికనాా ద్యనం చయాా లి. అలా చయా డానేు  ' సాలంకృత 



 

 

కనాా ద్యనం' అంటారు. అపుి డు ఆ కనా  వంటిపై వును  నగలిు  కాపురానికి 

పంపేటపుి డు ఇచిి తీరాలి. అందుకనే మిగిలిన సమయాలో్ల ముచి టక్త 

ఆడంబరానికి ఎనోు  ర్కాల నగలు ఎక్తా వగా పెటినిా కనాా ద్యన సమయంల్ల 

మాద్తం అవనీు  తీసి త్కము ముందు కాపురానికి పంపేటపుి డు ఇచిి  

పంపబోయే నగలే వుంచుత్కరు. మొగపెళిళ వార త్కలూక్త ఆడవాళ్ళళ  ఈ 

విషయంల్ల చాలా గురుుపెటిుకొనే ధోర్ణ్ణ ల్ల వా వహరసాురు కూడా ! కాబటి ి

'సరావ లంకార్ యుకాుం' అంటే - అనిు  ర్కాల అలంకారాలు, ఆభర్ణ్యలతోను 

ఉను ద' అని అర్ థం. 

కవిత్క పర్ంగా అయితే - కవితవ ంల్ల విషయానిు  చిద్తంగా చబుత్కరు. ఉపమ, 

ఉద్తేి క్ష, అత్పశ్యోకి ు, రూపకము మొరలైన అలంకారాలతో చపాురు. కాబటి ిఈ 

కవిత అటువంటి అలంకారాలతో వును ద అని అర్ థం. 

2. సర్ళ్ పరయుత్కం - 

కనాా పర్ంగా - ఈ కనా  పాద్యలు చిగురుటాక్తలోాగా - మెతుగా, కోమలంగా 

వుంటాయి. ఆ పాద్యలో్ల ఆమె నడక, నడత చాలా ఆహోారకర్ంగా చూడ 

ముచి టగాను, త్పను గాను వుంటుంద - అని అర్ ధం. 

కవిత్క పర్ంగా - కవితవ ంల్ల వాడే పద్యలు (మాటలు) వాకాా లు చాలా తేలిగాా, 

చదువుతుంటే ఆనంద్యనిు  కలుగచేసే శ్బాద ల నిచి విగా వుంటాయి అనీ అర్ థం. 

3. సాధువృత్కు ం - 

కనాా పర్ంగా - ఈ కనా  చాలా సాధువైంద. మెతుని సాత్పువ క సవ భ్వం కలద. 

ద్పవర్ ున వంక పెటలిేనిద. గుంద్డంగా వంపులు త్పరగే శ్రీర్ం ఆకార్ నిరామ ణం 

కలిగి వును ద - అని అర్ థం. 

కవిత్క పర్ంగా - కవిత్కవ నిు  తెలుగు ల్ల అయితే పద్యా లల్లను, సంద్సా తంల్ల 

అయితే స్త ోకాలో్లను ద్వాసాురు. సంసా ృతంల్ల శిఖరణీ, మంద్యద్కాంతం, 

శారూద లము, ఆరాా  మొరలైన స్త ోకాలో్ల ద్వాసాురు. ఇవనీు  వేరువేరు 

ఛంరసుు లల్ల ఉంటాయి. అందువల ోఒకాొ కా  స్త ోకం చదువుతును పుడు 

ఒకాొ కా ర్కమైన నడకను ( బాణీని) కలిగి వుంటుంద. ఆ బాణీ తీరు 

చాలామనోహర్ంగా వుంటుంద అని అర్ థం. ఈ శివానంరలహర ల్ల అనిు ర్కాల 

ఛంరసుు లు కలిగిన స్త ోకాలు వునాు యి - అని కూడా అర్ థం. 



 

 

( సౌంరర్ా  లహర ల్ల అనీు  శిఖరణీ వృత్కుల స్త ోకాలే ). 

4. సువరాణ ం - 

కనాా పర్ంగా - ఈ కనా  వంటి ర్ంగు పసిమి. అంటే తపు కాంచన వర్ ణం లేద్య 

రబబ పండు ర్ంగు కాంతులు విర్జముమ తూ చాలా ఆకర్ షణీయంగా వుంటుంద. 

ఉతుమ వర్ ణంల్ల జనిమ ంచింద కూడా ! - అని అర్ థం. 

కవిత్క పర్ంగా - ఈ కవితవ ంల్ల వాడిన అక్షర్ సముద్యయ మంత్క శుభ్నిు  

సూచించే విధంగానే ర్చింపబడి వుంటుంద. ఎకా డా వా రాథ క్షర్ం, 

అశుభసూచకమైన అక్షర్ం వంటివి లేనిద అని అర్ థం. 

5. సదా ః సంసూుయమానం - 

కనాా  పర్ంగా - సాముద్దక శాస్తసు వేతులు, సౌంరర్ా , సౌరలా  విజనత కలిగిన 

వారచేత చకా గా కొనియాడబడినద - అని అర్ థం. 

కవిత్క పర్ంగా - పండితుల చేత, విమర్ి క్తల చేత చకా గా ద్పశ్ంసించబడినద 

అని అర్ థం. 

6. సర్సగుణయుత్కం - 

కనాా  పర్ంగా - సమయసంరరాా లు తెలుసు క్తని అందుక్త తగటిాుగా సర్స 

సలోాపాలతో, మనసుు క్త హతుుక్తపోయే విధంగా విజనతతో మసలుక్తనే 

సుగుణ్యలరాశి - అని అర్ థం. 

కవిత్క పర్ంగా - ఈ కవిత శ్ృంగారాద నవర్సాలతో హృరయానిు  ద్రవింప జేసే 

విధంగా సర్సంగా వుంటుంరని , కావా ం నిండా మాధురాా ద గుణ్యలుంటాయని 

అర్ ధం. 

7. లక్షిత్కం - 

కనాా  పర్ంగా - సాముద్దక శాస్తసాునికి సరపోయే విధమైన మంచి లక్షణ్యలు కలద 

- అని అర్ థం. 

కవిత్క పర్ంగా - మంచి కావా  లక్షణ్యలు ( శిలి ము, అర్ థము, శ్బదము, శైలి 

మొరలైనవి) కలవి అని అర్ థం. 

8. లక్షణ్యఢాా ం - 



 

 

కనాా  పర్ంగా - సలకో్షణ్యలు కలవారు ఎంచుక్తనే విధంగా ఉండేద - అని అర్ థం. 

కవిత్క పర్ంగా - దీనిల్ల చకా ని విషయాలు ద్పత్పపాదంప బడాడయి, ఈ కావా ం 

చదవి తీరాలి అని సతా వులు, పండితులు ఒక - లకా్షా నిు  పెటిుక్తనే విధంగా 

ద్వాయబడింద - అని అర్ థం. 

9. ఉరా దాూ ష్క విశ్వష్కం - 

కనాా  పర్ంగా - చూడంగానే మంచి పవిద్తమైన భ్వాలు కలిగే విధంగాను - 

ఆరర్ంగా ఉండే అలంకారాల ోభను కలిగినద - అని అర్ థం. 

కవిత్క పర్ంగా - కావా ం చదువుతును  కొలదీ ద్కొతు ద్కొతు భ్వాలు, అరాథలు 

దాో తకమయే విశ్వషమైన అలంకారాల ోభతో వుండేద - అని అర్ థం. 

10. ఉపగత వినయాం - 

కనాా  పర్ంగా - ఎంతో కషపిడి విశ్వషో్టంచి విమరి ంచి నిర్ ణయం తీసుకోవాలిు న 

అవసర్ం లేక్తండా - చూడంగానే చాలా వినయ విధేయత్క సంపనుు రాలు  - 

అని తెలిసే విధంగా వుండేద - అని అర్ థం. 

కవిత్క పర్ంగా - ఎవరీు  విమరి ంచక్తండా, చరవంగానే ఎవర హృరయానికీ 

బాధ కలగని రీత్పల్ల, ఆల్లచించ క్తండా వంటనే ఆసావ దంచ డానికి వీలుగా 

ఉండేద అని అర్ ధం. 

11. దాో తమానార్థ రేఖాం - 

కనాా  పర్ంగా - హసాు లో్లనూ, అరకాళ్ళ ల్లనూ సుసి షంిగా కనపడే భ్గా రేఖా 

చిహాు లు కలిగినద - అని అర్ థం. ( ఈ కనా ను పెళిళ  చేసుక్తంటే నీక్త బాగా 

కలిసివసుుంద అని అర్ థం ). 

కవిత్క పర్ంగా - కావా ంల్ల వాడిన పద్యలక్త చాలా ద్పముఖమైన అరాథలు - 

అంతరారాథలు కలిగే విధంగా ద్వాయబడింద - అని అర్ థం. 

12. కళ్తా ణీ - 

కనాా  పర్ంగా - మీ ఇంటికి రాంగానే మీకూ, మీ క్తటుంబ సభుా లంరరకీ శుభ 

పర్ంపర్లు చేకూరిే ద అని అర్ థం. 



 

 

కవిత్క పర్ంగా - ఈ కావా ం శుభ్నిు  చేకూరి  , జీవిత్కలను చకా దదద, మ్మక్షానిు  

కూడా కలుగజేసే విధంగా ద్వాయబడినద -అని అర్ థం. 

ఇటువంటి ద్యవ రశ్ సదాుణ ోభత అయిన నా కవిత్క కనా ను నీక్త 

పాణ్ణద్గహణ్యర్థం సమరి ంచుక్తంటునాు ను. నాపై రయతో నువువ  అంగీకరంచి 

ఈ కావాా నికి కృత్ప భర్ ుగా ననుు  కృత్కరుథణ్ణణ చయిా  - అని శ్ంకర్ భగవతి్క దులు 

శివుణ్ణణ ద్పార థంచారు. 

 

 

99. ఇదేం తే యుకుం వా రర్మ శివ కారుణయ  జలధే 

గతౌ తిర్య శ్రూరం తవ రద శిరోదర్శ నధియ్య | 

హరిశ్రబహామ ణౌ తౌ దివి భువి చ్ర్ంతౌ శ్రశమయుతౌ 

కథం శంభో సా్వ మినా థయ  మమ వేద్యయ 2ర పుర్తః|| 

 

మీ పార రర్ి నమునక వరాహరూపము ద్యలిి  స్తర ీహరయు, శిరోరర్ి నమునక 

హంసరూపము ద్యలిి  ద్బహమ యు భూమా ంతరక్షము లరంతట త్పరగి 

ఫలమునంర లేకపోయిర. ఇపుి డు నాయెదుట ద్పసనుు లై నాకెటోు 

తెలియనగుదురో సెలవిండు. 

ఈ స్త ోకముల్ల శివుణ్ణణ  'పర్మశివ' ! 'కారుణా  జలధే' ! - అని రండు విశ్వష్కలతో 

సంబోధంచారు. హరద్బహమ లక్త సైతం ఎంత ద్శ్మ పడినా రర్ి న మివవ ని 

శివుడు తనక్త ఎదురుగా ద్పతా క్ష మైనందుక్త, ' శివ' అని గూడా కాక్తండా  

'పర్మశివ ' అనీ,   కరుణకలిగినవాడా!' అని కాక్తండా 'కరుణ్యసముద్దుడా'  అనీ 

సంభోధంచారు.ఈ సంబోధనలు ఆయన పందన ఆనంద్యనిు , సంతృపిునీ 

పార్వశాా నీు  తెలియచేసాుయి. అంటే శివానంరలహర పూరు అవడానికి ఒక 

స్త ోకం ముందుగానే ఆయనక్త శివరర్ి నం జరగింరనాు రు ! ఇదీ ఈ 

శివానంరలహర స్త ు ద్త మహాతమ ా ం. ర్చించిన వారక్త కాదు చదవిన వారకి, 

విను వారకి, చపిి న వారకి గూడా ఈ ఫలం రక్తా తుంద. దీనేు  ' సరా ఃఫలం' 

అంటారు. అమమ వారకి కూడా వాా సులవారు స్తర ీలలిత్క సహద్సనామ స్త ు ద్తంల్ల  



 

 

'క్షిద్పద్పసాదనీ'  అనే నామం చపాి రు. అంటే - ఈ ఆద రంపతులు ఇరదరూ 

అలాంటి వారే అని అర్ థం. 

శివుని పాద్యలను చూడాడనికి హర వరాహ రూపమెత్పు పాత్కళ్ం ద్యకా కూడా 

చొచుి క్తంటూ వళ్తళ డు. అయినా ఫలితం రకా లేదు. అలాగే ద్బహమ  కూడా 

శివుని శిర్సుు ను చూడాడనికి హంస రూపం ఎత్పు ఆకాశ్ం అంత్క గాలించినా 

ఫలితం రకా లేదు. లకా్షా నిు  సాధంచడం కోసం హరద్బహమ  లిరదరూ 

త్పర్ా గ జంతురూపాలను ధరంచడానికి కూడా వనుకాడక పోయినపి టికీ, 

అలసట,ద్శ్మే తపి  రర్ి నం రకా లేదు. కాని, ఇకా డే కరలక్తండా వుండి, నీ 

పర ధాా ను ం చేస్తసుును  నాక్త - రర్ి నమిచేి  వాడవు ఎలా అవుతునాు వో నాక్త 

అర్ థం కావడం లేదు. దీనిు  నా యోగా త అనుకోను. క్తవలం నామీర వుండే నీ 

వాతు లా ం మాద్తమే ! పెరద మహరుషలక్త , ద్బహామ దులక్త చికా ని కృషుణడు 

యోరక్త చికా లేద్య, పెరదవార పట ోకంటే కూడా నీక్త నీ భక్తులయందే 

మక్తా వ ఎక్తా వ. నీవు శ్ంకరుడవే కాదు, (శ్ంకర్) భక ువశ్ంకరుడవు - అని శివుణ్ణణ 

ద్పసుుత్పంచారు. 

( ఈ 'భక ువశ్ంకర్' సంబోధన ల్ల సాయుజా ముకి ు సూద్తద్పాయంగా 

సూచించబడింద.) 

 

 

100. స్త ు శ్రతేణాలమహం శ్రరవచిమ  న మృష్ణ దేవా విరించాదయః 

స్తసుత్పయ నాం గణనా శ్రరస్ంగ స్మయే తా్ప మశ్రగగణయ ం విద్భః| 

మాహాత్పమ య  శ్రగవిచార్ణ శ్రరకర్ణే ధానాతుష స్త ు మవ 

స్తదూధ త్పస్వు ా ం విద్భరుతుమోతుమ ఫలం శంభో భవతేు వకాః || 

 

దేవా! ద్బహామ దులగు ముపి ద మూడు కోట ోదేవతలును స్త ు ద్త్కరుహలను 

లకిా ంచు నపుి డు నినుు  మొటమిొరటి వానిని గా లకిా ంచు చునాు రు. సృష్ట ి

స్తసిథత్ప లయ రూపమైన మహాతమ ా మును గురంచి చరి ంచునపుి డు ధానా పు రాశి 

యెగుర్బటిునపుడు పటిు అంతయు దూర్ముగా పోవునటోు త్కమంరరు 

దూర్మై పోయి సార్మైన ధానా ము వల నినుు తుమ్మతుమునిగా 



 

 

గనుగనుచునాు రు. ఇద వటి ిస్తసుుత్పపాఠము కాదు. నేను చపిి నరంతయు 

నిజముగా యిసుమంతయు నసతా ము గాదు. 

ఈ చివర  స్త ోకముల్ల ఒక విషయానిు  నిరాధ రంచి చపి డం జరగింద. ల్లకంల్ల 

పూజంచ తగిన వారవర్ని లకిా ంచే ద్పసాువన వచిి నపుి డు - ద్బహామ ద 

దేవతలు శివునికి అద్గసాథ నమిచిి , అద్గత్కంబూలం ఇవావ లనే నిర్ ణయానికి 

వచాి రు ట. మాహాతమ ా మును గురంచి చర్ి క్త వచిి నపుి డు గూడా అలాగే 

నిర్ ణయించాలిు  వచిి ందట. వాళ్ళళ  ధానాా నిు  తూరాి ర్పెడుతును పుడు  - 

మిగత్క దేవతలంరరూ పలోు లాగా కొటిుక్తపోయారుట. శివుడొకా డే నికర్ంగా 

అసలైన నిండు ధానా ం లాగా నిలబడాడడుట. అందువలనోే శివుణ్ణణ ద్బహామ ద 

దేవతలంరరూ ఉతుమ్మతుమునిగా నిర్ ణయించారు.  ' ఇలా నేను చపి డం నినుు  

పగిడేందుక్త కాదు. నేచపేి రంత్క పచిి నిజం. దీంటోో ఇసుమంత కూడా 

అసతా ం లేదు - అని ఈ శివానంరలహర స్త ు ద్త్కనిు  ఆద శ్ంకర్ భగవతి్క దులు 

ముగించారు. 

పోతనగారు కూడా ' 'చేతులార్ంగ శివుని పూజంచడేని......'- అనాు రు. 

హర కీర్ ునం, హర్ పూజనం తపి క్తండా దురత్కలను దూర్ం చేసాుయి. 

సుకృత్కలను ఫలింపచేసాుయి - అని తెలుసుక్తని - హరహర్ భేరం 

చూడక్తండా మన కీర్ ున, అర్ి న కొనసాగాలి. అవే మనక్త భకి ుని, ముకి ుని 

కలుగచేసాుయి. శుభ్నిు  కలుగచేసి ఆయుషుషను పెంచుత్కయి. అందుక్త 

సంధాా వంరనం ల్ల కూడా - 

' శివాయ విషుణరూపాయ శివరూపాయ విషణవే 

శివసా  హృరయం విషుణ ః విషోణశ్ి  హృరయం శివః 

యథాశివమయోవిషుణ ః ఏవం విషుణమయశిి వః 

యథాంతర్ం నపశాా మి తథామే సవ సిు రాయుష్ట' 

అని చపి డం జరగింరని గురుు పెటిుకోవాలి. 

' పంచాయతన పూజ' అంటే - శివవిషుణ ర్విగణేశాంబిక' లను పూజసేు మరీ 

మంచిద. శ్ంకరులు కూడా ఈ పరధత్పని ద్పవేశ్పెటి ి  తపుి ద్తోవలు, వఱ్ఱ ి

ద్తోవలు పడుతును  హందూ ాత్పని ఒక ద్త్కటి మీర నిలిపారు. మేధసుు ల్ల 

శ్ంకరాచారుా ల వారని మించినవారు ఇంతవర్క్త పుటలిేదు. ముందు పుటరిు 



 

 

కూడా! కాబటి,ి అటి ిమేధా సంపనుు లను ఆద్శ్యించి, వార మాటలను 

విశ్వ సించి, అనుసరంచి, ఆచరంచి తరద్యద ం !! 

 

శివారా్ ణమసు 

' స్మస్ు  స్నమ ంగళాని  భవంతు.' 



 

 

వివర్ణ:  డా.జి.ఎల్. ఎన్. శ్వస్తరు   గారు 

 



 

 

(శివానశ్రగహం తో ఏ విాా లు లేక్తండా శివానందలహరి 100 

స్త ి కములక్త స్త ి కం,త్పతా ర్య ం, వివర్ణ అందించ్గల్పగాము.  

ఇది కేవలం శివానశ్రగహమే ! 

నమస్వా ర్ములతో ఆక్తండి శక్తంతల 

 


