�� �ేవ�య్�ా |
1. ��తం �ేవ మయ� సర్వం ర�ద్రయ�మలసంభవ

�్రక��దమ����ణ �ా�ా��స్ర���గశః 
౧.  ��  �ే�  �ెపత �్నన్:  ఓ �ే�ా, ��ను ర�ద్ర మ��య�  శ��త �క్క కల� బ��రగ్తం మ��య�
ర�ద్రయమల  తంత్రం నుం�� ఉదభ్�ం�న �వ�ాల� ���న్ను. ��ను �్ర ల��� శ��త్ �క్క మ�డ
����ాల� అ�న్ జ�్ఞ��ల �క్క �ా�ాం�ా�న్  ఏరప్ర�సుత్ం�� అ� క��� అర్థం �ేసుక||
2. అ���ి న �వృ��త్ �� సంశయః పర��శ్వర

��ం ర�పం తతత ్��� �ేవ శబద్�ా�కల�మ్ |
౨.  ఓ స��్వనన్త��ైన ప్రభ, ��ను అ�న ���న్ను అ�నపప్ట� ��ట��� క��� �� సం�ే�ల�
�రల�దు. ఓ ��వయ్ మ��త్
� ఏ�ట� � �క్ య��ర్థ? �ర� శ�ాత ల��� అ�న్ మం��్రల నుం��
ప�ట�్ ట ధ్వ� క�� ఉనన్శ��త్య?

3. ��ం �ా న�ాత్వ���ేన ��ౖర�� ��ౖర�ాకృ�ౌ |

�్ర�����ద�నన్ం �ా ��ం �ా శ�త్రయ�త్మకమ్
౩.  ��ౖరవ ఆగమంల� �వ��ం�నట�
్ ల�ా ���్మ� � మ��ాగ్ల�్ల ఉ �ైతనయ్ల� ప్ర���ం�

�  య���ా్థ�

గ���ం��వ��్చ? ఇ��  �్ర� ర ��ౖరవ తంత్రంల� ఉనన్ �� �నం క��న్ ��నన్�� � న��?  ల���  మ�డ�
ర��ాల�ౖన పర, ప�ాపర మ��య�  అపర  �క్క జ�్ఞనం ��్వ�ా గ���ం��వ�� ్చ? ఓ ��ౖర�ా, ఇ�
సం�ే�ల�||
4. ��ద�ందుమయం �ా�ి ��ం చం��్రర్థ������ాః

చ�ా�ర�ఢమనచ్కం �ా ��ం శ��త్స్వర�పకమ్
౪. ఇ�� ��ద మ��య�  �ందు ల�క  అ�ం��రయ ఆ
్
��హణ ��ం��్రల� ల�క ఏ కద��ా ల�క�ం�� ఉదభ్�ం
శబద్ం �ద దృ�ి్��ం��రక
్ ��ంచడం ��్వ�ాగ���ం��వ��్చ? ల�క ఇ�� అర్థచందు్ర� ర�పమ�? ల�క ఇ� �
�క్క మ���క ర�పమ�

5. ప�ాప�ాయ�ః సకలమ్ అప�ాయ�కష్్వ �ా ప�

ప�ాయ� య�� తద్వ��త్��త్ పరత్వం తద్ �ర�ధయ్�ే 
౫. � య��ర్థ�ి్థ అనంతమ� మ��య�  అంతరగ ్తమ�? ప���త్ అనంతమ� మ��య� ప��త ్�ా
�
అంతరగ ్తమ��� అ�� అంతరగ ్త���ే అప�ప్డ� అనంత స్వ� వయ్���కం క�� |

6. న �� వర్ణ����ేన�ేహ���ేన �ా భ��త్ 

పరత్వమ్ �ష్కళ�ే్వన సకల�ే్వ న తదభ్
౬.  పరత్వమ� ల��� నంతమ� వ�ా్ణల�్ల, శబ�ద్ల�ర��ాల�్ల వ��గ్క��ంచబడల�దు క��. మ�� అనంతమ
అ���జయ్���నప�ప్డ� �ర్వ�ంచ�� మ��య� ఇతరమ�ల�� కలవ��� క�� ||

7. ప్ర�ాదం క�ర� �� ��థ �ః��షం  ���� సంశయమ్ 

��ౖరవ ఉ�ాచ | 
�ాధు �ాధు త్వయ� పృష్టం తంత్ర�ార�దం �ి్ర
౮. ఓ �ే�ా, �� సం�ే�లను ఆనందం�ా ��శనం �ెయయ్ం��.
��ౖరవ�డ� �ెపత �్��న్డ�: స���న సం�ే�ల�� అ���ావ�. �వ� అ����న� తంత్రం �క్క �ా�ాంశం 

8. గ�హ�యతమం భ�ే్ర త���ికథయ�� �ే |

య�్కం�తస్కలమ్ ర�పమ్ ��ౖరవసయ్ ప్ర����
౮. ఓ �ా��్, ఇ�� తంత్రమ�లల� అతయ్ంత రహసయ్���న�� అ�నపప్ట��ౖరవ ర�పమ�ల గ���ం� ఏ� 
�ర్వ�ంపబ��న� ో �ెప���ను|

9. తద�ారతయ� �ే� �జ్ ఞయం శక
�
�జలవత్ 

మ�య�స్వ� �పమం �ైవ గంధర్వనగరభ్రమమ్
౯.  ఓ �ే�, ��్రం�జనక స్వపన్ం వంట� ఇందు్రల�గ�డ�ల� మ��య�  గంధర్వసం��త �క్క
మ�యల�, ��ౖరవ స�ారతతత ్�ంఅ�ాసత ్వ మ��య� ఏ ఆ��య్�్మక �ల��ల���� ||

10. ��య్��ర్థం��్బ���ధ్��మ్ ���య�డంబరవ��త్��

��వలం వ�్ త
� ం ప�ం�ాం �కలప్�హ��త్మమ్ |
౧౦.స�ార  �ాధ��ల� మ�భ్ర�ం�  తప�ప్�ోవ పట�్టన చనల�� ఎర  అ�నట�వంట�� ల��� ల���క 
చరయ్ల ��ౖప� �గ�గ్ చూ��� మ��య� ��య్నమ� �ాగ్�న్ అడ్డ��ం�ే ఆడంబర ఆ ||

11. తతత ్��� నన�ా��్మ�� శబద్�రన్ ��ౖరవః 

న ���� �్ర�ా �ే�� న చ శ��త్త్రయ�త్మకః
౧౧.  �ాసత ్���� ��ౖరవతతత ్�ం నవర��ాల�, ఒక అకష్రమ� మ�డ� ప్ర�ా�ల� మ��య� మ�డ� శ��త్
ర��ాల� – ఇ��� �ా�� �ాదు ||

12. ��ద�ందుమ�� �ా�ి న చం��్రర్థ������ాః

న చక�క�మసం���న న చ శ��త్స్వర�పకః 
౧౨.  ��ౖరవతతత ్� ��దం మ��య�  �ందు, అర్థచందు్ర, �కష్ణ��� న సపత్చ ల�, శ��త్ర��ాల�
�ట�న్ంట�ల� గ���ంచబ�ే�� �ాదు ||

13. అప్రబ���ధ్మ����� ఎ�� బల���ి�ాః |

మ�తృ�దకవతస్ర్వప్రవృత త్�ర్థమ���హృతం
౧౩.  ��ౖన ��ౖరవర�పం  గ���ం� �ెపప్బ��నవ�న త�్ ల తన �డ్డ � ��ి� � ప్రల�భ��ట�్టనట� - �ిల్లను
భయ��ట్ట����� �ె��ప్ కధల , ప్రజలను అప��క్వ�ె���� ఆ��య్�్మక మ ��ాగ్�న్ అనుస��ంచ����� ��
�ే��ట�వంట�� ||

14. ���ా్కలకల��ను్మ�ా�ే���ేద�ా����ిణ� |

వయ్ప�ేష�్టమశ�ాయ్�ావక��య్ పరమ�ర్థత
౧౪.  త�ద�� ��ౖరవ�ి్థ�  సమయం, స్థలం, ��శ, �ట�న్ంట� �� ��లవబ�ే �� �ాదు. ఒక ప్ర� ేయ్క 
మ��య� హ� ���� సూ�ంచబ�ే�� �ాదు ||

15. అంతః �ా్వనుభ�ానం���కల�ప్నుకత ్��చ� |

య�వ�ా్థ భ�����ా� ��ౖర� ��ౖర�ాత్మనః |
౧౫.  ఒక�� మనసు మ�ర�ప్ల�

మ��య�  ఆల�చ��ప్ర��� య నుం� �మ�కత ్�నప�ప్డ� అంతరగ ్త

అవ�ాహన  �క్క ఆనందం��  అ�న్ ��ౖర���య్ల నుం�� �మ�కత్��� సంప�ర్ణత్వ , ��ా్వ���
��ాస���న ��ౖర��ా �ిలవబ�ే ��ౖరవ��� అ��్మనుభవంకల�గ�త�ం��. 

16. తద్వపసత ్త త్��� జ�్ఞయం �మలం ప�రణం |

ఏవం ��ే ప�� త�ేత ్� కః ప�జయ్ః క తృపయ్� |
౧౬.  అత�� స్వ��వం �క్క త తత్�ం అ�శ�మ �శ్వం అంతట�  ఆవ��ం�  ఉంట�ం��. మహ నన్త
య��ర్థం �క్క త తత్�ం ఇ�� అ�నప�ప్డ� ఎవర� ఆ�ాధ�� వసుత్వ� మ��య� ఎవ��� ప�జల �
�ాం�పర���?

17. ఏవం ��� ��ౖరవసయ్ ప���
� య�ే|

�ా ప�ా పరర���ణ ప�ా �ే� ప్ర���త్
� �� 
౧౭. ఈ �ధం�ా ప��ప�ర్ణం మ��య� మహ�నన్త ర�ప���న �ేవఅ�న ప�ా�ే� వలన ఆ �ధం�ా
�వ��ంపబడ్ డ��ౖరవ�� స��్వత్కృతతత ్�ం అవగతమవ�త�ం� ||

18. శ��త్శ�త్మ
�
��ద్వదఅ��దః సర్వ�� �ి్థతః

అతసత ్దధ్ర్మధ��్మ��్వత��త్ ప�ాత్మనః||
౧౮. శ��త్ ఎల�  అ��ే శ��త్స్వర�ప� �� నుం �� ��ర� �ా ల�� ో, య�� ర్థ ధర్మసమ�న���న ఉత్కృష్
అ�న ప�ాశ��త్ ధర్మస్వర�ప��ైన ��ౖరవ�� నుం� ��ర��ా ల�దు

19. న వ��న�ాద్���ా శ��త్వ్ర���� �ాత్ ���వయ

��వలమ్ జ�్ఞనస� �త్య�ం  �ా్రరం� ప్ర��శ�� |
౧౯.  ఎల� అ��ే మం��ం�ే శ��త్ మంట నుం�� ��ర�  �ా� ో, ప�ాశ�త్ �
� �ౖరవ� � నుం� ���ర � �ాదు
�ా్రరంభంల జ�్ఞనప్ర��శం ��ౖప����� �దట� అడ�గ� ��ర��ా ఊ��ంచబడ�త�ం�� ||

20. శకత ్ �వ�ా్థప్రసయ్���్వ����న ��వ��

త���� �వర��ీ �ాయ���య� మ�ఖ�హ� చయ్�ే |
౨౦.  శ��త్ �ి్థ� � ��ం��న�ార� అ���జయ్�� �న �వ�� గ���త్ంచగల�గ��� ర�. అప� ప్డ� �ా�� �
సమ�నుల�ౖ ఉంట�ర�. అందు�� శ��త్�� �వర�పమ �ెపప్బ��న��.  

21. య��ల���న ��పసయ్ ��రణ��ాభ్స్కస |

జ�్ఞయ�ే �������ా�� తద్వచ్చ� ాత్��  �వః �ి ||
౨౧. ఓ �ర్మల� దశ,  ��శ మ��య�  ర�పం ఎల� అ��ే ����్వ�త్ మంట ల�� � సూరయ్��రణ�ల నుం
��ల్ల�� అవ����, అల��� శ��త్ మ�ధయ్మం ��్వ�ా �వ�డ� ��చ���ాత్

22. �� �ేవ�య్�ాచ

�ేవ�ేవ �్ర�ల�డ క�ాలకృతభ�షణ� |
వ�
���ద్శ�ాల�నయ్య� చ వయ్ప�ేశ
�
� �జ్�
౨౨. �ే� �ెపత �్నన్���్�ల����, క�ాలభ�షణ��ైన  ఓ �ేవ�ే�ా! �ాల, �ేశ, ��శల�� సంబంధం ల����
మ��య� �లకష్ణ���న ఆ � ి్థ�� గ���ం� �ెపప్ం�

23. యవ�ా్థ భ�����ా�ా ��ౖరవ� �య్పలభయ్�

���ర��ా���ర�్ఖమ్ తసయ్ ప�ా �ే� కథం భ��త
య�� సమయగహమ్ ����్మ త���బ�
్ ర�� ��ౖరవ |
౨౩.  ఓ ��ౖర�ా!  ��ను ప���త్�ా �ెల�సుక����్ట �ెపప్ం
ట
� �, సంప� ర్ణ �� ౖరవ �ి్థ�� ఏ �
�ా��ంచవచు్చ? మహ�నన్త శ��త్ ప�ా�ే� ఏ �ధం�ా ��ౖరవస్వర�పం అ�య్ం�

24. �� ��ౖరవ ఉ�ాచ |

ఊ��ధ్ �ా్రణ� హయ్�ో ��� �స�ాగ్��్మ ప��చ్|
ఉతప్� ��్�య�ా్థ�� భరణ�దభ్��త � ి్ ||
ఒకట� ��రణ
౫. ��ౖరవ�డ� �ెపత �్��న్డ
ఉ��్ఛ��ా���  త�ా్వత ��ా్వ�ా� �� మ�ం సమయంల� (�ా్రణ మ��య�  అ�ాన ఉతప్ � త్ �ందువ
వదద్)మనసు ఏ�ాగ�ం �ే��త్�సరగ ్��నపరమ�ా్ర�ితఅనుభ�� ఉద�సుత్ం� ||

End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Vignana+Bhairava+Tantram
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