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“త�ా�� అన�త� తదు� ణ ల�శ ఔప����కః 
అ���ార� కల��� ��ా�  భగవ�  శబ�వ� “ 
 
          ��మ����ాయణ��� కంట� ����  ఏ ఇతర వ����ల� అ��� ���� గ�ణ�ల� ఉంట�� , ��ంత వరక� మ�త��� 
ఉంట�� అంట� ఇక�డ మనక� బ�హ� ర�ద� ఇం��� దులల� క���  పరమ�త�ల� ఉన� ���� గ�ణ�ల� ��ంత ��ర 
ఉ���� అ� �ెల�సు� ం�� పరమ�త� �� ఉన�  అనంత క���ణ గ�ణ�ల��  ���� గ�ణ�ల� ��ంద���� ఉండటం వలన �ా��� 
బ�హ� అంట����ర� ���� ‘�ా�వ���క బ�హ�’ అంట�ర�  ‘�ాస�వ బ�హ� ‘ �ాదు  
 
                భగవ� శబ�  �వరణ 
 
సృ�ి� , ప�ళయం,భ�త �ాక(ప�ట�� క),భ�త  �� క (సం�రం) ,జ�� నం( �ద�),అజ�� నం (అ�ద�)ఇవ�� �ె��ిన �ా��� 
“భగ�ానుడ�” అంట�ర�, అ��� 
 
              �ా�స భగ�ానుడ� ,శంకర భగ�ానుడ�, భగ�ా� �ా���� ...ఇల� మనం ��ంద���� భగవ� పదం �ే��� 
సం�����ా� ం  �ా���� ��ౖన �ె��ిన ��� �ె�యవ� క��! ���� �ెల�సు.. “���ాల�� ల�” అంట�ర� అంట� భ�త,భ�ష� 
వర�మ���లను ��ంత �ెల�సుక�న� �ార�, 
జ�� నం అ���� ��� �షయంల� ప���� �� క��� ఉం�� కనుక �ా��� “భగవ�” అంట�ర�, అనచు� ఉప��రం వలన. 
  
                ఒక �న� �ిల��ా��� చూ�ి మనం �డ� ��న�ంత అవ���డ� అంట�ం… అవ�����? ��న�ను �ం��డ� 
అంట�ం.. �ేంట��  ? ����ట��  అవ���డ� ..���� గ�ణ�ల�� …తం��� �� ట���ా ఉంట� ��డ�క� �� డ�గ� సన�����ే ల�వ� 
సం�ాదనల� ��చు�తగ�� ల� ఇల�... అల��� పరమ�త� ��మ����ాయణ�డ� కంట� ఏవ����� ఏ గ�ణ�ల� ఉ��� 
ప���త�� అవధుల� ఉంట�� అందువలన  “భగవ�” శబ�� ��� పరమ��ే� ��మ����ాయణ��ే అ�  అర�ం  ఇల� 
అ��క గ�ణ�ల��  �� �కల� ఉ��� �ా���� �ో�ాల� క��� అల��� ఉంట��  
 
శంకర�డ� : 
       మన�ధు�� �����డ� అంట� ����కను �����డ� �ా� ���ా�� �ాదు �ాణ��   భస�ం �ే�ాడ�,  శంకర�డ� భక�� లక� 
వ��ే �ా� ఎల�ంట� �ా���� ఏ� ఇ�ా�� ? 
భ�ా�సుర ఉదంతంల� ఆయన�� మ�ప�� �ె��ం�� ఆ వరం  క��!  ���� ��ళ�� ంట� ప�క��� ��ర� ఉ��� �ామ���� 
��సుడయ��డ�  
 
చత�ర��ఖ బ�హ�: 



           ఈయనను సృ�ి�  �ేయ����� పరమ��ే� �యమం �ే�ా� డ� సృ�ి�  రచన ఎల� �ేయ�ల� �ె�ా� డ� అప��డప��డ� 
ఈయన క��� ప�కృ�� �ా�ి�ా� డ� �ా� ఇతను �యంత�ణ ప�����ా �ేయల�డ� ����ల� పరమ��ే� �వ��ం��డ� �ాట�� 
�� ��ట�� క�ంట� ����� �ా�ా��డ� ఇల� గ�ణమ�ల� ఉ��� �ో�ాల� కలవ�. 
 
ఇందు� డ�: 
          ఈయనక� �ామ�ఖత�ం ��చు� �ీ� � ల�ల�డ� 
అహల�ను �ా�ం��డ� అవస�  ప��� డ�,ప�జల� �ేయట�� దు “��క� “అ� అహం చూ�ి���   పరమ�త� ��వర�న���� ఎ�� �ే 
�ా� ��గల�దు  అ�� ..అష����ా�లక��ే గ�ణమ�ల���� �ో�ాల� కలవ�  
 
      అల��� ఏ �ో�ాల� ల�� అనంత క���ణ గ�ణ�ల� క���న�ాడ� పరమ�త� మ�త���   భగ�ానుడ� అంట� 
��మ����ాయణ��ే  బ�హ� అంట� ��మ����ాయణ��ే. 
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