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నారద భక్తి సూత్రములు 
మొదటి అధ్ాాయం 

సూత్రం : 1 : అధ్ాతో భక్తిం వ్యాఖ్యాస్యామః || 

అధః = ఇప్ుుడు (ఇక );  అతః = అందువలల -(కయబట్టి); 
భక్తం = భక్తగూ ్చరిభ (భక్త తాయనగూగూ ్చరిభ); వ్యాఖ్యాస్యామః = చెబుాయము; 
భావం :-  ఇప్ుుడు అందువలల  భక్తగూ ్చరిభ వివరిస్యత ము. 

 

సూత్రం : 2 : స్యత్వ స్మిన్ పరమప్రరమ రూపయ || 
స్య = ఆ భక్త;  తు = అయిాే (గూశ్భయముగయ);  అస్మిన్ = దీగూలో (ప్ర్మయతియందు);  ప్ర్మపేరమ 
ర్ూపయ = ఉతతమమ ైన పేరమర్ూప్ంగయ ఉనగూది. 
భావం :-  (ఇప్ుుడు భక్తగూ ్ురించి వివరించబో తునయగూం. ఎట్ువంట్ట భక్తగూ ్ురించి ?) ఆ భక్త అయిా ే
భ్వంతుగూప ై ఉతతమ పేరమ ర్ూప్మ ైనది. 
 
సూత్రం : 3 : అమృత్ సవరూపయచ 
అమృత సనర్ూపయచ=అమృత సనర్ూప్మ ైనది కూడయ  
భావం :-  ఆ భక్త అమృతసనర్ూప్మ ైనది, మోక్షసనర్ూప్మ ైనది.  
 
సూత్రం : 4 : యలలభ్ధావ ా పుమయన్ స్మద్ధవ భవతి, అమృతోభవతి, త్ృపతి భవతి  
యత్ = దేగూగూ (అమృతసనర్ూప్మ ైన భక్తగూ); లభ్ధ్ా ా = ప ందిన;  ప్ుమయన్ = మనుష్ుాడు;  
స్మదధా భవతి = స్మదుా డ్ుచునయగూడు; అమృాో భవతి = అమర్ుడౌాయడు;   తృపతత భవతి = గూతా సంతృపమతగూ 
ప ందుాయడు; 
భావం :-  అమృతసనర్ూప్మ ైన ప్ర్మపేరమను ప ంది(అట్టి  భక్తగూ)న మనుష్ుాడు ముక్తగూ 
ప ందుతునయగూడు. అమృతాయనగూగూ ప ందుతునయగూడు.  తనలో ాయను సంతృపమత  చెందుతునయగూడు. 
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సూత్రం : 5 :యత్ పయర పా నక్తంచిత్ వ్యంఛతి న శోచతి 
                 న ద్వవష్మి  న రమతవ న ఉతాాహీ భవతి || 
భావం :-  అట్టి  ప్ర్మ భక్తగూ ప ందిన తరయనత  ఇంక ఎట్టి  దయగూగూ కొర్డు; (కోరిక ఏమయతరం 
మిగిలిఉండదు) దేగూకొర్కు శోక్ంచడు; ఎవరిగూ దేనషమంచడు; దేగూయందును ఆసక్తగూ చూప్డు 
(దేగూలోనూ సంాోషమసూత  ఉండడు); విష్యబో ్ముల కొర్కు ఏమయతరం ప్రయతగూం చేయగూ వ్యడౌాయడు.  
 
సూత్రం : 6 :  యత్ జ్ఞా తావ మతోి  భవతి |  సిబ్ధవ  భవతి,  ఆతాిరయమో భవతి|| 
భావం :-  ప్ర్మ పేరమ ర్ూప్ము - అమృత సనర్ూప్ము అయిన భక్తగూ ప ందిన 
ప్రయభకుత డు మతుత డౌతునయగూడు ( ఉనితుత డు ) సతబుా డు ( శయంతుడు ) అవుతునయగూడు.  ఆతిలో 
ర్మిసుత ంట్్డు. 
 
సూత్రం : 7 :  స్య నక్యమయయమయనా నిరోధరూపతావత్ || 
స్య = ఆ ప్రయభక్త;  గూరోధర్ూప్ాయనత్ = ాయా్ర్ూప్మ ైనది;  కయమయయమయనయ న = కయమనయర్హితం -
కోరకెలు లేగూది 
భావం :-  ఆ ప్రయభక్త ాయన్ర్ూప్మ ైనది కయమనలు లేగూది.  
 
సూత్రం : 8 :  నిరోధసతి  లోక వ్ేద  వ్యాపయర నాాసః || 
గూరోధః తు= గూరోధమనేది; లోక=లౌక్క; వ్ేద = వ్ ైదిక ( మత ) వ్యాపయర్ నయాసః= కర్ిల ాయా్మే. 
భావం :-  గూరోధమనేది లౌక్క-వ్ ైదిక కర్ిలను ాయా్ము చేయుట్యి.ే  
 
సూత్రం : 9 : "త్స్మిన్ అననాతా త్ద్వవరోధ్వషు ఉద్ాస్ీనతాచ." 
తస్మిన్ = ఆ భ్వంతుగూలో; అననాాయ = అనాభ్వనలేగూ భక్త; చ=మరియు; తద్ విరోధ్ిష్ు = 
భ్వంతుగూక ్విర్ుదామ ైన పయర ప్ంచిక విష్యయలలో; ఉదయస్ీనత = తట్సావ్ ైఖ్రి, ఉపేక్షాభ్వం. 
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సూత్రం : 10 : అనాాశ్రయణాం తాాగో2ననాతా 
అనయాశ్యీణయం = అనా విష్యయలను ఆశ్యీించుట్ను; ాయా్ః = తాజంచుట్యి;ే 

అననాాయ=అననామ ైన భక్త 
 

సూత్రం : 11 :  లోకవ్ేద్వషు త్దనతకూలయచరణం త్ద్వవరోధ్వషు ఉద్ాస్ీనతా  
లోక వ్ేదేష్ు = లౌక్క, వ్ ైదిక కర్ిలలో; తత్ అనుకూలయచర్ణం = భక్తక్ అనుకూలమ ైన వ్యట్టగూ 
చేయట్ం; తత్ విరోధ్ిష్ు = భక్తక్ వాతిరేకమ ైన వ్యట్టలో;  ఉదయస్ీనత = ఉపేక్షా భ్వంాో ఉండట్ం. 
 

సూత్రం : 12 :భవత్ు నిశ్చయ ద్ారయవ ా దూవరవం శయసిర రక్షణం 

గూశ్భయ దయరయా ాత్ ఊరా్ాం = అననా భక్తగూ ప ందయలగూ గూశ్భయించుకొనగూతరయనత; శయసత ర ర్క్షణం భవతు  
= శయస్తత ో ప్దేశయలను పయట్టంచయలి; 

 

సూత్రం : 1౩ : అనాధ్ా పయతితాాశ్ంకయయ || 

అనాధ్య = అలయగయగూచ ;ో  పయతిాయాశ్ంకయయ = ప్తనమ్ుట్ తధాం 

 

సూత్రం : 14 : లోక్ో2ప్మ తావద్వవ క్తంత్ు భోజ్నాద్వ వ్యాపయరస్యి ా శ్రీర ధ్ారణావధ్వ " 
లోకో అపమ = లౌక్క కర్ిలు కూడయ; ాయవత్ ఏవ = బ్హ్ా ప్రప్ంచ జ్ఞా నమునగూంత వర్కు పయట్టంచయలి. 
(అతీాయవసథ చేర్ుకోనేవర్కు) భోజ్నయది వ్యాపయర్ః తు = భోజ్నయది కయర్ాకలయపయలను;  శ్రీర్ ధ్యర్ణయవధ్ి = 
శ్రీర్ మునగూంత వర్కు కొనస్యగించయలి. 
 

సూత్రం : 15 : త్లలక్షణాని వ్యచాంతవ నానామత్భేద్ాత్ 

నయనయ మత భేదయత్ = వివిధ మాయనుస్యర్ము ( వ్ేర్ువ్ేర్ు అభిపయర యయల ప్రకయర్ం ); తత్ లక్షణయగూ = ఆ 
భక్త యొకె లక్షణయలు;  వ్యచాంాే = వరిణంచబడుతునగూవి. 
 

సూత్రం : 16 : పూజ్ఞద్వషవనత రయగ ఇతి పయరయశ్రా: || 

ప్ూజ్ఞదిష్ు = భ్వంతుగూ ప్ూజంచుట్ యందు;  అనురయ్ = అనురయ్మే (భక్త); ఇతి = అగూ;  

పయరయశ్ర్ా: = వ్ేదవ్యాస మహ్రిి మతం; 
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భావం :-  భ్వ్యనుగూ ప్ూజ్ఞదులలో అనురయ్ం-పేరమయిే భక్తయగూ ప్రయశ్ర్నందనుడు వ్ేదవ్యాసుగూ 
అభిపయర యము. 
 

సూత్రం : 17 : కధ్ా ద్వష్మవతి గరగ : 
కధ్య దిష్ు ఇతి  = భ్వంతుగూ కధలు చెప్ుుట్ ,వినుట్, సుత తించుట్, కీరితంచుట్ ( భక్త యగూ ); ్ర్గ ః = 
్ర్గ  మహ్రిి యొకె అభిపయర యం.  
 

సూత్రం : 18 : ఆత్ిర త్ా విరోధ్వనేతి శయండిలా: 
ఆతిర్తి = ఆతియందు ర్మించుట్లో; అవిరోధ్ేన = ఆట్ంకం కలిగించగూ భక్త; ఇతి = ఈ ప్రకయర్ంగయ; 
శయండిలా: = శయండిలా ఋషమ యొకె అభిపయర యం. 
భావం :-  "ఆతిర్తి యందు విరోధంలేగూ భక్తయిే గూజ్మ ైన భక్త” యగూ శయండిలామహ్రిి 
యొకె అభిపయర యము ఏకము, అఖ్ండము అయిన శుదా ఆతిలో ర్మించుతయి ేఆతిర్తియగూ, ఆ 
ఆతిర్తియందు గూతాస్మాతి కలిగియుండుట్యిే  భక్తయగూ శయండిలా ఋషమ  అభిపయర యం. 
 
 

సూత్రం : 19 : నారదసతి   త్దరపితాఖిలయ చారతా| 

త్ద్వవసిరణే పరమ వ్యాకులతవతి || 

నయర్దసుత  = నయర్దుగూ అభిపయర యంలో;  అఖిలయచయర్ాయ = సమసత  కర్ిలను;  తదరిుాయ = భ్వంతుగూక ్
అరిుంచుట్ (మరియు) తదినసిర్ణ ే = కొంచెం సమయమ ైనయ సరే భ్వంతుగూ మర్చిపత ాే; ప్ర్మ 
వ్యాకులాయ = ఎంాో వ్యాకులత చెందట్మే  భక్త; ఇతి = అగూ - 

భావం :-  నయర్దమహ్రిి అభిపయర యంలో సమసత  కర్ిలను భ్వంతుగూక్ అరిుంచట్ం; భ్వంతుగూ 
కొంచెంస్ేప ైనయ మర్చిపతయినందుకు-విప్రీతంగయ వ్యాకులత చెందట్మే - భక్త అగూ- 

 

సూత్రం : 20 : అస్రి ావమేవమ్  ( అస్మి  ఏవమ్  ఏవమ్ ) 
ఏవమ్  ఏవమ్ = ఇలయ్-ఇలయ్నే; అస్మత  = ఉనగూది; 
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సూత్రం : 21 : “యధ్ా వరజ్గోప్మక్యనాం” 

భావం :-  బృందయవనగోపమకల వలె  - 

 
సూత్రం : 22 : త్తార ప్మ న మయహాత్ిా జ్ఞా న విసిృత్ాపవ్యద: 
తాయర పమ = అందులోకూడయ (అట్టి  సంప్ూర్ణ పేరమయవసాలో కూడయ);  మయహాతిాజ్ఞా న  విసిృతి = 
భ్వంతుగూ మహ్తుత గూ  ాెలుసుకోలేకపత వట్ం అనేది; న అప్వ్యద: = సరికయదు.- 
భావం :-  అట్టి  సంప్ూర్ణ ప్ర్మపేరమయవసాలోకూడయ గోపమకలయందు భ్వంతుగూ మహ్తుత కు 
సంబంధ్ించిన జ్ఞా నం లేదనుట్ సరికయదు.  వ్యర్ు భ్వంతుగూ మహాతాము ాెలిస్మనవ్యరేనగూ 
గూశ్భయము. 
 

సూత్రం : 23 : త్ద్వవహీనం జ్ఞరయణమివ.  
తత్ విహీనం = అదిలేగూ భక్త. (భ్వంతుగూ మహిమ ్ురించి ాెలుసుకోలేగూ భక్త); జ్ఞరయణం ఇవ = 
జ్ఞర్ులలో ఉండే పేరమలయంట్టదే- 
భావం :-  భ్వత్ మహిమ్ురించి ాెలియకుండయ చూపే భక్త జ్ఞరిణులలో ఉండే పేరమలయంట్టదే- 
 

సూత్రం : 24 : నాస్రి ావ  త్ స్మిన్ త్త్ుాఖ్ సతఖిత్వం" 
తస్మిన్ = ఆ జ్ఞరిణుల పేరమలో; తత్ సుఖ్ సుఖితనం = తన పమరయతముగూక్ కలిగే సుఖ్ం వలల  
ాయము ఆనందించట్ం; నయస్మత  ఏవ = లేనేలేదు. 
భావం :-  జ్ఞరిణులు తమ పమరయుగూక్ సుఖ్యగూగూ కలిగించి-వ్యరి సుఖ్యనుభచతి వలల  ఆనందించట్ం 
అనేది ఉండనే ఉండదు. 
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అధ్యాయం : 2 : సనర్ూప్ం 

 

సూత్రం : 25 :స్యత్ు కరి జ్ఞా న యోగేభోా 2 పాధ్వ క త్రయ || 
స్యతు = ఆ ప్రయభక్త అయిాే; కర్ి జ్ఞా న యోగేభాః అపమ = కర్ి మయర్గం, జ్ఞా న మయర్గం, యో్ మయర్గం 
కనయగూ కూడయ;  అధ్ికతరయ = అతాంత శరషీ్ఠమ ైనది. 
భావం :-  ఆ ప్రయభక్త గూశ్భయముగయ కర్ిమయర్గము కనగూ-జ్ఞా నమయర్గము కనగూ-యో్ మయర్గం కనగూను 
కూడయ అతాంత శరషిీ్మ ైనది . ( గొప్ుది) 
 

సూత్రం : 26 :ఫల రూపతావత్.  
భావం :-  ప్రయ భక్త సనయంగయ ఫల ర్ూప్మే  

 

సూత్రం : 27 : ఈశ్వర స్యాపాభిమయన ద్వవష్మతావత్ ద్ ైనా ప్మరయతావచచ|| 

ఈశ్నర్సా = భ్వంతుగూక్; అపమ = కూడయ; అభిమయన దేనషమాయనత్ = అభిమయనమునందు దేనష్ము; 
దెైనా పమరయాయనత్ = దీనతనము నందు పమరయ భ్వము. 
భావం :-  భ్వంతుగూక్ కూడయ అభిమయనమునందు దేనష్ము-దీనతనము నందు పమరయభ్వము 
ఉండును. ప్రయ భక్తలో అభిమయనముండదు, దీనతనమే కనుక భ్వంతుగూక్ ప్రయభకుత డు 
పమరయుడు, కనుక ప్రయ భక్త శరషిీ్ం. 
 

సూత్రం : 28 : త్స్యా: జ్ఞా నమేవ స్యధన మితవాకే్ 

తస్యా: = అట్టి  భక్తక్;  జ్ఞా నం ఏవ = జ్ఞా నం మయతరమే;  స్యధనం = స్యధనమగూ; ఇతి = ఈ ప్రకయర్ంగయ; ఏక ే
= కొందరి అభిపయర యము.  
భావం :-  అట్టి  ప్రయభక్తక్ జ్ఞా నమే ముఖ్ాస్యధనం అగూ కొందరి అభిపయర యం. 

 

సూత్రం : 29 : అనయా నాాశ్రయత్వ మిత్ానేా || 
అనయానయాశ్యీతనం = భక్త - జ్ఞా నములు ఒకదయగూనొకట్ట ఆశ్యీించుకొగూ ఉండును;  ఇతి అనేా = ఈ 
ప్రకయర్ంగయ కొందరి అభిపయర యం. 
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సూత్రం : ౩౦ : సవయం ఫలరూపతవతి బ్రహ్ికుమయరయ: 
బరహ్ి కుమయరయ: = బరహ్ి మయనస ప్ుతుర లెైన సనకసనందనయదులు; సనయం ఫలర్ూప్త = భక్త అనేది 
సనయంగయ ఫలసనర్ూప్మే;  ఇతి = అనయగూర్ు. 
 

సూత్రం : ౩1 : రయజ్ గృహ్ భోజ్నాద్వషు త్ద్ ైవ దృషితావత్|| 

భావం :-  రయజు-్ృహ్ము-భోజ్నం-ఈ మచడు, భక్త ఫలసనర్ూప్మే అనుట్కు దృషయి ంతములుగయ 
ఇవనబడినవి-(భక్త ముక్తయిేనగూ ాెలుప్ుట్కు) 
 

సూత్రం : ౩2 : న తవన రయజ్ఞ పరపతోష: క్షుధ్ా శయంతిరయవ || 
ాేన = ఈ కేవల జ్ఞా నంవలన; రయజ్ఞప్రిాోష్: = రయజ్ఞను్హీ్ం; క్షుధ్య శయంతిరయన = ఆకలి తీర్ుట్; న = 
కలు్దు- 
భావం :-  కేవల జ్ఞా నం వలన రయజ్ఞను్హీ్ము లభించదు. ఆకలి తీర్ుట్ అనే తృపమత  కల్దు. 
 

సూత్రం : ౩౩ : త్స్యిత ైావ గయర హ్ా ముముక్షుభి: 
తస్యిత్ = కయబట్టి ;  ముముక్షుభి: = మోక్షాపేక్ష ్ల వ్యరిక్;  స ఏవ = భక్త మయర్గమే;  గయీహ్ా = 
చేప్టి్దగినద-ి 
భావం :-  మోక్షార్ుా లెైన వ్యర్ు భ్వంతుగూ యందు గూజ్మ ైన పేరమను-భక్తగూ కలిగ ిఉండట్మే తగినది. 
భక్త మయర్గమే ఉతతమోతతమమ ైనది- 
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అధ్యాయం : 3 :  స్యధన 

 

సూత్రం : ౩4 : త్స్యాః స్యధనాని గయయం తాా చారయా: 
తస్యా: = ఆ భక్తక్; స్యధనయగూ = స్యధనలను, విధ్యనయలను; ఆచయరయా: = ్ుర్ువులు; గయయంతి = గయనం 
చేయుదుర్ు(అంటే్ చెప్ుబో తునయగూర్ు) 
భావం :-  ఆచర్ుాలెైనవ్యర్ు భక్తగూ అభివృదిా  చేసుకొనుట్కు తగిన స్యధనయలను ్ురించి 
చెప్ుబో తునయగూర్ు.  స్యధకుగూ యొకె హ్ృదయంలో భ్వదభక్తగూ ప ంప ందించట్్గూక్-వ్యరిగూ ప్ర్మ 
భకుత లుగయ తీరిభదిదదట్్గూక్ అనేక విధములెైన స్యధనలను ్చరిభ ఆచయర్ుాలు గూర్ంతర్ము గయనం చేసూత  
ఉంట్్ర్ు. 
 

సూత్రం : ౩5 : త్త్ుి  విషయతాాగయత్ సంగతాాగయత్ చ.|| 
తత్ = ఆ భక్త స్యధనం; తు = గూశ్భయంగయ ; విష్యాయాగయత్ = పయర ప్ంచిక విష్యములను 
తాజంచుట్; .సం్ాయాగయత్ చ = పయర ప్ంచిక విష్యములాో మనసుుకు సం్భ్వం లేకుండుట్ కూడయ 
భావం :-  భక్త వృదిద  చెందయలంట్ే శయరీర్కంగయ విష్యములను వదలయలి.  మయనస్మకంగయ విష్యయలాో 
సం్భ్వం పత వ్యలి. 
 

సూత్రం 36 :- అవ్యావృత్ భజ్నాత్ 

భావం :-  గూర్ంతర్ భజ్న వలల  - 
 

సూత్రం (37):-  లోకే్2ప్మ భగవద్ గుణ శ్రవణ కీ్రినాత్ || 

లోక ేఅపమ = లౌక్క వావహారయలలో ఉనగూప్ుుడు కూడయ;  భ్వద్ ్ుణ శ్వీణ కీర్తనయత్ = భ్వంతుగూ 
్ుణయలను శ్వీణము చేయుట్-కీర్తనము చేయుట్- దీగూవలల  భక్త వృదాి  ప ందుతుంది. 
  

సూత్రం(38):-   ముఖ్ాత్సతి  మహ్త్కృపయ  ైవ భగవత్కృపయ లేశయద్ావ || 
ముఖ్ాతఃతు = ముఖ్ాముగయన ైాే; మహ్త్ కృప్యి ైన = మహా ప్ుర్ుష్ుల కృప్ దయనరయ; వ్య = 
లేక; భ్వత్ కృపయ లేశయత్ = కొంచెమ ైనయ భ్వత్ కృప్ దయనరయ -(భక్త స్మదిాంచును) 
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సూత్రం (39):- మహ్త్ాంగసతి  దతరలభో2గమోా2 మోఘశ్చ. 
మహ్త్ సం్ః తు = మహాతుిల స్యం్తాం గూశ్భయముగయ;  దుర్లభః = లభించుట్ చయల 
కషి్ం;  అ్మాః = ్హీించట్ం చయలయ కషి్ం;  అమోఘః చ = అమోఘమ ైనది కూడయ (వారా్ం కయగూది 
కూడయను) 
   

సూత్రం . ( 40 ):- లభాతవ2ప్మ త్త్కృప య ైవ || 

అపమ = అయినప్ుట్టకీ;  తత్ కృప్యయ ఏవ = ఆయన యొకె కృప్వలలనే;  లభాాే = మహాప్ుర్ుష్ుల 
స్యం్తాం లభించును;  
భావం :-  భ్ = మహాప్ుర్ుష్ుల స్యం్తాం దుర్లభం అయినప్ుట్టకీ భ్వంతుగూ కృప్ ఉనగూట్లయిాే 
తప్ుక లభిసుత ంది. 
 

సూత్రం ( 41 ) త్స్మిన్ త్జా్నే భేద్ాభావ్యత్ || 

తస్మిన్ = ఆ భ్వంతుగూ యందు;  తత్ జ్నే = ఆయన భకుత లయందు లేదయ 
మహాతుిలయందు;  భేద అభ్వ్యత్ = బేధంలేగూ కయర్ణంగయ- (ప్ర్సుర్ అను్హీ్ం) 
 

సూత్రం . (42):- త్ద్వవ స్యధాతాం  త్ద్వవ స్యధాతాం || 
తత్ ఏవ = దయగూనే (ఆ మహాప్ుష్ుల స్యం్ాయానేగూ);  స్యధాాయం = స్యధ్ించయలి;  

భావం :-  ఆ మహాప్ుర్ుష్ుల స్యం్ాయానేగూ స్యదించయలి.  దయగూనే స్యధ్ించయలి. 

 

సూత్రం ( 4౩ ):- దతసాంగ: సరవద్ ైవ తాాజ్ా: :|| 
దుసుం్: = చెడడ  వ్యరిాో-చెడడ  విష్యయలాో స్యం్తాం;  సర్నదయ = అగూగూ విధ్యలయ;  ాయాజ్ా: ఏవ = 
విడిచిప టి్వలస్మందే. 
 

సూత్రం ( 44 ) :- క్యమక్రోధ మోహ్  సిృతిభరంశ్  బ్ుద్వవనాశ్ సరవనాశ్ క్యరణతావత్  

కయమ = కోరికలకు; కోీధ = కోపయగూక్; మోహ్ = మోహాగూక్;  సిృతిభరంశ్ = జ్ఞా ప్క శ్క్త నశంచట్్గూక్; 
బుదిానయశ్ = బుదిా  చేడట్్గూక్; సర్ననయశ్ = సర్ననయశ్నయగూక్;  కయర్ణ ాయనత్ = కయర్ణ మౌతుంది ్నుక. 
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భావం :-  దుష్ుి లాో స్యం్తాం, కోరకెలు, కోప్ం, మోహ్ం, మర్ప్ు ్లిగి బుదిా  చెడి చివర్కు 
సర్ననయశ్నయగూక్ కయర్ణమౌతుంది. 
  

సూత్రం ( 45 ):- త్రంగయయతా అప్ీమే సంగయత్ సముద్ార యంతి  

ఇమే తర్ంగయయిాయ అపమ = ఈ తర్ంగయలే (కయమ కోీధ్యలే);  సంగయత్ = దుస్యుం్తాంవలల  ప దద  అలలాో 
గూండిన సముదరంలయగయ వృదిద  ప ందును. 
భావం :-  మొదట్ చినగూ తర్ంగయలుగయ పయర ర్ంభమయిన కయమకోీధ్యలు దుస్యుం్తాం వలల  ప దద  అలలాో 
గూండిన సముదరంలయగయ వృదాి ప ందుాయయి. 
 

సూత్రం : 46 : కసిరతి కసిరతి మయయయమ్? య: సంగంత్ాజ్తి ; 

యో మహానతభావం స్రవతవ, నిరిమో భవతి || 

యః తర్తి = ఎవడు తరించును?;   మయయయమ్ = మయయనుండి. 
 

1. య : సం్ం తాజ్తి = ఎవడు సం్ భ్వ్యగూగూ విడిచిప డాయడధ ; 
2. యో మహానుభ్వం స్ేవాే = ఎవడు మహానుభ్వులను స్ేవిస్యత డధ ; 
౩. గూర్ిమో భవతి = 'నయది' యన డి మమకయర్ము ాొలగిన వ్యడవుతునయగూడధ  (వ్యడు) 
 
 

సూత్రం. ( 47)  యో వివికి స్యవ నం స్రవతవ: యోలోకబ్ంధమునూిలయతి;  

యో నిస్త్ి  ైగుణయాభవతి; యో యోగక్షేమం త్ాజ్తి" || 
భావం :-  ఎవడు ఏకయంత ప్రదేశ్ంలో గూవశస్యత డధ , ఎవడు లౌక్క బంధ్యలను కూకట్ట వ్ేరళ్ళాో ప కలించి 
వ్ేస్యత డధ ; ఎవడు ౩ ్ుణముల కతీతుడ్ుచునయగూడధ ;  ఎవడు లేగూ దయగూగూ సంపయదించుకొనట్ం 
ఉనగూదయగూగూ ర్క్షించుకొనట్ం అనేవ్యగూగూ వదలి వే్సుత నయగూడధ   అతడు మయయను తరించ్లడు. 
 

సూత్రం ( 48 )   య: కరిఫలం త్ాజ్తి, కరయిణి సన్ాసాతి: | 
 త్తో నిర్ాంద్ధవ భవతి || 
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భావం :-  ఎవడు కర్ి ఫలయగూగూ విడిచి ప డుతునయగూడధ , కర్ిలను కూడయ ాయా్ము చేయుచునయగూడధ  
(సనాస్మంచుచునయగూడధ) దయగూ వలల  అతడు దనంధములు లేగూ వ్యడ్ుచునయగూడు (శ్రాోష్ణ -
సుఖ్దు:ఖ్యదులందు  సమభ్వం కలవ్యడ్ుచునయగూడు). 
 

సూత్రం ( 49) :- వ్ేద్ానప్మ సంనాసాతి క్ేవల మవిచిినా్నతరయగం లభతవ || 
వ్ేదయన్ అపమ = వ్ేదములనుకూడయ;  సంనాసాతి = ాయా్ము చేయుచునయగూడధ  (అతడు);  కేవలం = 
గూర్ిలమ ైన;  అవిచిినగూ అనురయ్ం = అఖ్ండమ ైన పేరమను (భక్తగూ);  లభాే = ప ందుాయడు. 
 

సూత్రం ( 50 ) :- స త్రతి  స  త్రతి స లోక్యం స్యి ర యతి || 

స తర్తి = అతడు తరించును;  స = అతడు;  లోకయం = లోకమును (అందరిగూ) ; ాయర్యతి = 
తరింప్జ్ేయుచునయగూడు.  
భావం :-  ప్రయభకుత డు తరిస్యత డు-తరిస్యత డు. అందరిగూ తరింప్జ్ేస్యత డు. 
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అధ్యాయం : 4 : లక్షణం 
 
 

సూత్రం ( 51 ) :-   అనిరవచనీయం ప్రరమ  సవరూపం. 
భావం :-  పేరమ సనర్ూప్ం - ప్రయభక్త వరిణంచ శ్కాం గయగూది. 
 

సూత్రం ( 52) :- మూక్య స్యవదన వత్. 
భావం :-  ర్ుచి్ల ప్దయరయా గూగూ తినగూ మచ్వ్యడు తన అనుభచతిగూ చెప్ులేనట్ుల ్ - 
 

సూత్రం ( 53 )       పరక్యశ్తవ క్యవప్మ పయతవర  
పయాేర = తగిన యో్ుాగూ యందు; కన అపమ = అప్ుుడప్ుుడు, అర్ుదుగయ;  ప్రకయశ్ాే = ప్రకయశంచును-
ప్రకట్నమ్ును-వాకతామ్ును. 
 

భావం :-  ఈ పేరమ (ముఖ్ా భక్త) అప్ుుడప్ుుడు యో్ుాగూయందు వాకతమ్ు చుండును. 
 

సూత్రం (54)      గుణరహిత్ం; క్యమనారహిత్ం; పరతిక్షణ వరవమయనం; 
అవిచిిన్ం; సూక్షిత్రం; అనతభవరూపం. 

భావం :-  ఈ స్యనభ్విక పేరమ-ముఖ్ా పేరమ ఎలయంట్ట ్ుణయలు లేగూది ్నుక, ఏవిధమ ైన కోరికలు లేగూది 
్నుక; క్షణక్షణము అభివృదిా  చెందునట్టిది ్నుక, విచిినగూము కయగూది ్నుక; సూక్షాితి సూక్షం 
్నుక; అనుభవం దయనరయనే ాెలిస్ేది ్నుక (వరిణంచ శ్కాంగయగూదెైనది) 
 

సూత్రం ( 55 ) :- త్త్ పయర పా త్ద్వవ్యవలోకయతి , త్ ద్వవశ్ృణయతి,  

తవద్వవ భాషయతి, త్ ద్వవ చింత్యతి || 

తత్ పయర ప్ా = అట్టి  భక్తగూ ప ందిన తరయనత; తత్ ఏవ = దయగూనే (ఆ భ్వంతునే); అవలోకయతి = 
చూచుచుండును; శ్ృణోతి = వినుచుండును;  భ్ష్యతి = భ్షమంచుచుండును; చింతయతి = 
చింతించుచుండును-మననము చేయుచుండును. 
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భావం :-  అట్టి  ప్రయభక్తగూ  ప ందిన భకుత డు అంతట్్-అగూగూంట్్ ఆ భ్వంతునే చూసుత ంట్్డు, ఆ 
భ్వంతుగూ ్ురించే వింట్్డు;  ఆ భ్వంతుగూ ్ురించే మయట్్ల డుాయడు;  ఆ భ్వంతుగూ ్ురించ ే
ఆలోచిసూత  ఉంట్్డు (మననం). 
 

సూత్రం ( 56 ) :- గౌణీతిరధ్ా, గుణభేద్ాత్-ఆరయి ద్వ భేద్ాత్ వ్య || 
్ుణ భేదయత్ = ్ుణ భేదయలవలల  (సతన-ర్జ్-సతమో);  ఆరయత దిభేదయత్ వ్య = లేదయ ఆరయత ది భేదయలవలల  
(ఆర్ుత డు-జజ్ఞా సు-అరయా రిద భేదయలవలల ) గౌణీ తిరదయ = గౌణ భక్త మచడు విధములు- 
 

సూత్రం ( 57 ) : ఉతి్రస్యిత్ ఉతి్రస్యిత్ పూరవపూరయవ శరరయయయ భవతి || 

ఉతతర్స్యిత్-ఉతతరయస్యిత్ = ఉతతరోతతర్కమీం కనగూ;  ప్ూర్నప్ూరయన = ప్ూరయనప్ూర్న 
కమీమున;  శరయీయయ భవతి = ఉతతమమ ైన భక్త అవుతుంది 
భావం :-  ఉతతరోతతర్ కమీం కనయగూ – ప్ూర్న ప్ూర్నకమీంలో ఈ స్యధ్యర్ణ భక్త శరయీసెర్మ ైనది . 
    

సూత్రం ( 58) :- అనాస్యిత్ స్ౌలభాం భక్యి   || 
భకయత  = భక్త మయర్గం;  అనాస్యిత్ = ఇతర్ మయరయగ లగూగూంట్ట కనగూ;  స్ౌలభాం = సులభమ ైనది; 
 

సూత్రం ( 59) :- పరమయణాం త్రస్యా నప్రక్షతావత్ సవయం పరమయణతావత్   
ప్రమయణ అంతర్సా = ఇతర్ ప్రమయణములు; అనపేక్షాయనత్ = అవసర్ంలేనందువలల ; సనయం 
ప్రమయనాయనత్ = సనయంగయ అదే ప్రమయణం ్నుక- 
భావం :-  భక్త అనేది సనయం ప్రమయణం.  దయగూక్ వ్ేరే ప్రమయణయలు అవసర్ం లేదు. 
 

సూత్రం : ( 6౦ ):- శయంతి రూపయత్ పరమయనంద రూపయత్ చ || 

భావం :-  అది (భక్త) శయంతి సనర్ూప్ము-ప్ర్మయనంద సనర్ూప్ము- 
 

సూత్రం ( 61 ) :- లోకహానౌ చింతా న క్యరయా నివ్ేద్వతాత్ి లోక వ్ేద శీల తావత్  || 
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లోకహానౌ = లోక హాగూ ్ురించి - లౌక్క దుఖ్యల ్ురించి; చింాయ = చింత; న కయరయా = ఉండనే 
ఉండదు;  ఆతి, లోక వ్ేద శ్రలాయనత్ = తనను, తన అవసరయలను, తన సర్న కర్ిలను, తన 
ప్రవర్తనను అగూగూంట్టగూ;  గూవ్ేదిత = భ్వంతుగూక్ సమరిుంచియునగూందున - 
భావం :-  భకుత డు తనను, ఈ లోకయగూగూ, కర్ిలను, తన ప్రవర్తనను సమస్యత గూగూ ఆ భ్వంతుగూకే సర్న 
సమర్ుణం చేస్మయునగూందున ఈ లోకంలోగూ దు:ఖ్యలకు చలించడు. 
 

సూత్రం ( 62 ) :- న త్తిాద్ధవ  లోకవావహారో హేయః క్తంత్ు ఫలతాాగ: త్తాాధనం చ క్యరామేవ. || 
తత్ స్మదౌా  = ఆ భక్త స్మదిాంచేంత వర్కు;  లోకవావహార్: = లౌక్క వావహార్ములు;  నహేయః = ాయా్ం 
చేయవదుద ;  క్ంతు = కయగూ;  ఫలాయా్: = కర్ి ఫల ాయా్ం చెయయాలి;  చ = మరియు;  ాయాయుధనం = 
ఆ భక్త కొర్కు స్యధనలను; కయర్ామేవచ = తప్ుక చేయుచుండవలయును. 
భావం :-  భక్త స్మదిాంచేంత వర్కు లోక వావహారయలను వదల కూడదు.  కయగూ భక్త కొర్కు స్యధనలను 
మయతరం చేసుత ండయలి.  కర్ిలు చేసుత నగూప్ుట్టకీ కర్ి ఫలయలను మయతరం తాజంచయలి. 
 

సూత్రం : ( 63 ) స్ీి ర, ధన, నాస్మి క, వ్ ైరప చరపత్రం న శ్రవణీయం. 
భావం :-  స్ీత ర, ధన సంప్దలు, నయస్మత కుడు, శ్తృవు యొకె చరితరను వర్ణనను వినకూడదు. 
 

సూత్రం ( 64 ) :- అభిమయన దంభాద్వకం తాాజ్ామ్ || 

భావం :-  అభిమయనం - దంభం మొదలెైనవి తాజంప్దగినవి. 
 

సూత్రం ( 65 ) :- త్దరపితాఖిలయచార:సన్ క్యమక్రోధ్ాభిమయనాద్వకం త్స్మినే్వ కరణీయం. 
అఖిల-ఆచయర్: సన్ తదరిుత = అగూగూ కర్ిలను భ్వంతుగూకే సమరిుంచి; కయమ కోీధ - అభిమయన -
 ఆదికం = కయమ, కోీధ, అభిమయనము మొ||్ు వ్యగూగూ కూడయ;  తస్మిన్ ఏవ కర్ణీయం = ఆ 
భ్వంతుగూయందే చేయవలయును; 
 

సూత్రం ( 66 ) :- తిరరూప భంగ పూరవకం నిత్ాద్ాస నిత్ాక్యంతా భజ్నాత్ికం ప్రరమ క్యరాం 
ప్రరమ ైవ క్యరాం || 
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తిరర్ూప్ భం్ ప్ూర్నకం = మచడు విధములెైన భక్తగూ దయట్ట;  గూతాదయస గూతా కయంాయ భజ్నయతికం = 

గూతామచ స్ేవకుడు యజ్మయగూగూ, భ్ర్ా భర్తను స్ేవించినట్ుల -పేరమించినట్ుల ;  పేరమకయర్ాం = పేరమించయలి;  

పేరమ ఏవకయర్ాం = పేరమనే చూపయలి; 
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అధ్యాయం : 5 : మహిమ 

సూత్రం ( 67 ) :- భక్యి  ఏక్యంతినయ ముఖ్యా: || 
ఏకయంతిన: భకయత : = ఏకయంత భకుత లెైనవ్యర్ు (ఎవరకైాే కేవలం పేరమయరా్ం భ్వంతుగూ 
పేరమిస్యత రో, ఎవరియొకె ఏకకైక ్మాం భ్వంతుడధ  వ్యరే);  ముఖ్ా: = ముఖ్ుాలు - శరషీ్ుఠ లు. 
 
సూత్రం (68) :-  కంఠయవరోధ రోమయంచాశ్రర భి: పరసిరం  

లపమయనా: పయవయునిి కులయని పృధ్వవంచ || 

(అట్టి  ప్రయభకుత లు)-కంఠయవరోధ: = ్దగద సనర్ంాో;  రోమయంచ: = ్్ురయుట్ుాో;  అశీుభి: = కన్నగూర్ు 
కయర్ుసూత ;  ప్ర్సుర్ం లప్మయనయ: = ఒకరిాో నొకర్ు తడబడుచూ సంభ్షమస్యత ర్ు; కులయగూ = వ్యర్ు 
కులయగూగూ; ప్ృధ్ివంచ = ఈ ప్రప్ంచయగూగూ కూడయ; పయవయంతి = ప్ున్నతం చేస్యత ర్ు; 
 
సూత్రం ( 69 ) :- తీరీవ కురవంతి తీరయవ ని |          =  తీర్థ సాలయలను ప్వితరం చేస్యత ర్ు.  
                      సతకరీికురవంతి కరయిణి |     = సమసత  కర్ిలను పయవనము చేస్యత ర్ు. 
                      సచాచ స్ీి ర కురవంతి శయస్యి ా ణి || = సమసత  శయస్యత ో లకు పయర మయణాత కలిగిస్యత ర్ు. 
 

సూత్రం : ( 70 ) : త్నియ: ||    
భావం :-  భ్వంతుగూలో తనియుల్ుదుర్ు. 
 
సూత్రం ( 71 ) :-  మోదంతవ ప్మత్రో నృత్ాంతి ద్వవతా: 

సనాధ్ా చవయం భూరభవతి || 
భావం :-  పమతర్ులు సంాోషమస్యత ర్ు;  దేవతలు ఆనందంాో నృతాం చేస్యత ర్ు; ఈ ప్ృధ్ివిక్ (నయధుడు) 
ర్క్షకుడు లభిస్యత డు. (భకుత లవలల )  
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సూత్రం ( 72 ) :- నాస్మి  తవషు జ్ఞతి విద్ాా రూప కుల ధన క్తరయయద్వ భేద: || 
భావం :-  ఆ భకుత లలో జ్ఞతి భేదం, విదయా భేదం, ర్ూప్ భేదం, కుల భేదం, ధన భేదం, ప్నుల భేదం 
అనేవి ఉండవు. 
 

సూత్రం ( 73 ) :- యత్సి ద్ీయయ: || 
యత: = ఎందుకంట్ే; తదీయయ: = భ్వంతుగూ  దృషమిలో అందర్ూ సమయనులే.  భ్వంతుగూక ్
సంబందించినవ్యరే. 
 

సూత్రం  ( 74 ) : వ్యద్ధ  నావలంబ్ా: 
వ్యద = వ్యదధప్వ్యదములు; న అవలంబా = చేయర్ు; 
భావం :-  భకుత లెైనవ్యర్ు వృధ్యగయ వ్యదధప్వ్యదములు చేయర్ు. 
 

సూత్రం ( 75 ) :- బ్ాహ్ుళ్యావక్యశ్తావత్ అనియ త్తావచచ || 

బ్హ్ుళ్ా - అవకయశ్ాయనత్ = (వ్యదయలలో) అనేక విధ్యలెైన భేదయభిపయర యయలు తలెతుత ాయయి 
్నుకను;  అగూయతాయనత్ చ = విష్యం చివర్కు అగూశ్భయంగయనే మిగిలిపత తుంది ్నుకను; 
(వ్యదవివ్యదయల జ్ోలిక్ పత రయదు) 
 

సూత్రం ( 76 ) :- భక్తి శయస్యి ా ణి మననీయయని త్దతద్ధభధక  కరయిణి కరణీయయని  || 
భావం :-  భక్త శయస్యత ో లను మననం చేసూత  అవి ఉప్దేశంచిన కర్ిలను చేయయలి. 
 

సూత్రం : (77)  సతఖ్ దత:ఖ్ేచాచలయభాద్వ త్ాకిే్ క్యలే  
పరతీక్షా మయణే క్షణారవమప్మ వారవం న నేయమ్ || 

భావం :-  సుఖ్ము, దుఃఖ్ము, కోరిక, లయభము మొదలెైనవి ప్ూరితగయ విడిపత యిే శుభ సమయం కోసం 
గూరీక్షిసూత  (భ్వంతుగూ  భజంచకుండయ) అరా్క్షణం కూడయ వారా్ం చేయరయదు. 
 

సూత్రం ( 78) :- అహింస సత్ా శౌచ దయయస్మి  క్యాద్వ చారపతార ాణి పరపపయలనీయయణి. 
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భావం :-  అహింస, సతాం, ప్రిశుభరత, దయ, భ్వంతుగూ యందు విశయనసం మొదల్ు సదుగ ణ 
సనభ్వములను అలవర్చుకోవ్యలి. 
 

సూత్రం: ( 79 ) :- సరవద్ా సరవభావ్ేన నిశ్చంతిత ై: భగవ్యనేవ భజ్నీయ: 
సర్నదయ = సర్నకయలములందు;  సర్నభ్వ్ేన = సరయనవసాలయందు;  గూశభంతిాెై: = 

గూశభంతాో; భ్వ్యన్ ఏవ = భ్వంతుగూ మయతరమే; భజ్న్నయ: = భజ్న చేయవలయును. 
భావం :-  సర్నకయల సరయనవసాలయందు గూశభంతుడవ్ ై భ్వ్యనుగూ మయతరమే భజంప్వలయును. 
 

సూత్రం: (80) :-  సకీ్రిామయనః శీఘరమేవ్య విరభవతి అనతభావయతి చ భక్యి న్ || 

సః = ఆయన (భ్వంతుడు);  కీర్తామయనః = కీరితంచబడినవ్యడెై;  శ్రఘరమేవ = అచిర్కయలంలోనే - 
తనర్లోనే; ఆవిర్భవతి = స్యక్షాతెరిస్యత డు;  భకయత న్ = భకుత లకు;  అనుభ్వయతి = అనుభచతిక్ 
అందుాయడు. 
 
సూత్రం (81) :- తిర సత్ాసా భక్తి రేవ గరీయస్ీ భక్తి రేవ గరీయస్ీ 
భావం :-  మచడు సతాములందు భక్తయిే మహ్ో నగూతమ ైనది-భక్తయిే మహ్ో నగూతమ ైనది. 
 

సూత్రం  ( 82 ): - గుణమయహాతాిాసక్తి , రూపయసక్తి, పూజ్ఞసక్తి, సిరణాసక్తి, ద్ాస్యాసక్తి, సఖ్యాసక్తి, 
వ్యత్ాలయాసక్తి, క్యంతా సక్తి, ఆత్ినివ్ేదనాసక్తి, త్నియతాసక్తి, పరమవిరహాసక్తి, రూపయ ఏకధ్ా అప్మ 
ఏక్యదశ్ధ్ా భవతి. || 
భావం :-   
1.  భ్వంతుగూ ్ుణములను, మహాతిామును కీరితంచుట్యందు ఆసక్త, 
2. భ్వంతుగూ దివార్ూప్మును పేరమించుట్ యందు ఆసక్త, 
౩. భ్వంతుగూ ప్ూజ్, ఆరయధనలయందు పీరతి, 

4. భ్వంతుగూ గూర్ంతర్ము సిర్ణం చేయుట్ యందు ఆసక్త, 
5. భ్వంతుగూ స్ేగూహ్భ్వముాో  పేరమించుట్ యందు ఆసక్త, 
6. భ్వంతుగూ స్ేవయందు-దయసాము చేయుట్ యందు ఆసక్త, 
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7.  భ్వంతుగూ ప్ుతరభ్వముాో పేరమించుట్ యందు ఆసక్త, 
8.  భ్వంతుగూ భర్తగయ భ్విసూత  పేరమించుట్ యందయసక్త  
9. సర్నసనము భ్వంతుగూ పయదప్దిములందు సమరిుంచుట్ యందయసక్త. 
1౦. భ్వంతుగూలో తనియులెై యుండుట్యందయసక్త. 
11. భ్వంతుగూ వియో్ము భరించలేక వ్యాకులత చెందుట్ యందయసక్త. 
ఇలయ.  భక్త ఒకెట్ే ర్ూప్మ ైనప్ుట్టకీ 11 ర్ూపయలుగయ ఉంట్్యి. 
 

సూత్రం ( 8౩ ) :- ఇతవావం వదంతి జ్న జ్లి నిరభయయ: ఏకమతా: కుమయర - వ్యాస - శ్రక - శయండలిా - 
గరగ  - విషుు  - క్ౌండినా - శరషత దవవ్యరుని - బ్లి - హ్నతమత్ - విభీషణాదయో భక్యి ా చారయా:  
భావం :-  సనత్  కుమయర్ుడు, వ్ేదవ్యాసుడు, శుక యోగీందుర డు, శయండిలుాడు, ్ర్గమహ్రిి, విష్ుణ , 

కౌండినుాడు, ఆదిశరష్ువు, ఉదావుడు, ఆర్ుణి, బలిచకవీరిత, హ్నుమంతుడు, విభీష్ణుడు 
మొదల్ువ్యర్ు భక్త తతనమును ప్రభోదించిన ఆచయర్ుాలు. వర్ు (జ్న జ్లు గూర్భయయ:=) లోకుల 
గూందయసుత తులకు బయప్డక; (ఎకమాయ:=) ఐకాభ్వంాో (ఇాేావం వదంతి=) భ్వదభక్తయి ే
శరషిీ్మ ైనదగూ ఘోషమంచియునగూవ్యర్ు. 
 

సూత్రం ( 84 ) :   య ఇదం నారద పతర కిం శ్వ్యనత శయసనం   
విశ్వస్మతి శ్రదవతవి , స భక్తి మయన్ భవతి 
స: ప్రరషిం లభతవ, స: ప్రరషిం లభతవ ఇతి || 

యః = ఎవర్ు; శవ్యను శయసనం = శవుగూ ఆజా్చే; ఇదం నయర్దం పత ర కతం = నయర్ద మహ్రిిచే చెప్ుబడడ  ఈ 
భక్త సూాయర లను; విశ్నస్మతి = విశ్నస్మంచి; శ్దాీాే = శ్దాీ వహిసూత  ఉంట్్డధ ; స: = అతడు; భక్తమయన్ 
భవతి = భక్త ప్ర్ుడెైతునయగూడు; స: = అతడు; పేరషి్ం లభాే = తన పమరయతమ భ్వ్యనుగూ పయర పమత  
ప ందుతునయగూడు; స: పేరషి్ం లభాే = అతడు తన జీవిత ప్ర్మయవధ్ి ఐన భ్వాయరాపమతగూ 
ప ందుతునయగూడు; ఇతి = అగూ (ఈ ప్రకయర్ంగయ) 
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