“పురాణము - అవగాహన ”
కలియుగంలో పురాణ శ్రవణం కంటే మంచిన ధర్మము, పుణయము లేవని వ్ాయసభగవ్ానుడు చెప్ాాడు. కనీసం
రోజులో క ంత సమయం అయినా తపాక పురాణములు వందాం, తెలుసుకుందాం! భగవంతునుకి దగగ ర్
అవుదాం! వ్ాల్మమకి నార్దుని పరశ్నంచడం వలల రామాయాణానిన, పరీక్షితు ు శుకుడ్ిన పరశ్నంచడం వలల
భాగవతానిన ప్ ందాము. ఈ పరశ్నలవలల ఎవరైనా సఫూరతు చెందుతార్నన సదుదదేశ్యముతో పురాణము అవగాహన అనే కార్యకరమం పరణవ పీఠము నిర్వహిసు ుననది.
1. మహా భారతము వ్యాసభగవ్యనుడు

చెబుత ుండగయ గణపతి ఎన్ని రోజులలో పూరతిచేశయరు?

18 రోజులు

2. మహా భారతము గణపతి ఏ నదీతీరయన వ్యాశయరు? ఆ పయాుంతుం పేరు ఏమిటి?
సరసవతీ నది, మానా
3. పయుండవులు నారద మహరతి సలహా మేరకు రయజసూయ యాగుం చేశయరు. ఆ యాగ పరతసమాపతి అయాాక
భీష్ ున్న కోరతక మేరకు శ్రీకృష్ు న్నకి అగీపూజ చేశయరు. మరత రుండవ అగీపూజ ఎవరతకి చేశయరు?
శ్రీ ఆుంజనేయ స్యవమికి (పరయశర సుంహిత)
4. వశిష్ు న్న శయపము చేత అష్ు వసువులు గుంగయమాత, శుంతనమహారయజులకు భూలోకుంలో జన్నుుంచారు.
అుందులో భీష్ ున్నగయ జన్నుుంచిన వసువు పేరు ఏమిటి?
పాభాసుడు (మహాభారతుం)

5. అరుునుడికి గయుండీవము ను ఎవరు ఇచాారు? ఎపుుడు?
అగతి దేవుడు, ఖాుండవ వనదహనుం.
6. పరమ ధరయుత ులు భీష్ు, దరా ణులు. భీష్ ుడు ఎవరు కురు సతుంహాసనుం అధిరోహిసేి వ్యరతకి రక్షగయ
ఉుంటానన్న పాతిఙ్ఞ చేస్యడు. అుందువలల పయుండవులతో కలవలేదు. మరత దరా ణునుకి పయుండవులు అనాి
ముఖాుంగయ అరుునుడనాి ఎుంతో పరాతి. మరత యుదధ ుంలో పయుండవులతో ఎుందుకు కలవలేదు?
దుాపదుడు పయుండవుల పక్షుం ఉుండడుం వలల

7. శివ పూజకు రుండు రకయల పూలు తపతుతే ఏవ్ైనా సమరతుుంచవచుా అన్న శివపురయణుం చెబుత ుంది. ఆ
రుండు పూల పేరల ు ఏమిటి?

చుంపకుం( సుంపుంగ), కేతకుం( మొగలి)
8. ఆ రుండు పుష్యులన్న ఎవరు శపతుంచారు?
చుంపకుం- సుంపుంగ పువువన్న నారద మహరతి
కేతకము- మొగలి పువువన్న శివుడు
9. శివున్నకి సుంపుంగ, మొగలి పువువలు పన్నకి రయవన్న ఎుందుకు శపతుంచారు?
మొగలి పువువ - అసతాుం పలకడుం వలల సుంపుంగత పువువ- అహుంకయరుం, గరవుం ఉుండడుం వలల ( ఆ పువువ
వలల శివున్నకే సుగుంధుం వసుిుందన్న నారదున్న దగగ ర పలకడుం వలల ఆ శయపుం ప ుందిుంది). అుంటే మహాత ులకు
దగగ ర అయి వ్యరతకి సేవ చేసేపుుడు ఏ మాతాుం గరవ పడకుుండా మరతుంత జాగీతిగయ ఉుండాలన్న సుంపుంగ
పువువ దావరయ తెలుసుిుంది.
10. ఆ రుండు పువువలు తమ తపుు తెలుసుకొన్న శివుడిన్న భకిితో పయారతథుంచాయి. అతాుంత
కరుణామయుడెైన శివుడు జాలిపడి ఆ రుండు పుష్యులకు ఇచిాన వరుం ఏమిటి?
పాతాక్షముగయ శివలిుంగయన్నకి కయకుుండా శివలిుంగుం ఉని పరఠయన్నకి లేదా పాభావళికి అలుంకరతసేి మరతుంత పుణాుం
అన్న శివుడు వరుం ఇచాాడు

11. సుంజీవన్న ఔష్ధాలకోసుం హనుముంత డు హిమాలయ పరవత శరీణిలో ఉని ఒక పరవతాన్ని
తీసుకొచాాడు. ఆ పరవతుం పేరు ఏమిటి?
దరా ణ పరవతుం
12. నుందీశవరున్న తుండిా పేరు ఏమిటీ?
శిలాదుడు
13. శనైశార స్యవమికి ఎదురుగయ న్నలబడి నమసకరతుంచరయదన్న ఎవరు శపతుంచారు?
జేాష్యా దేవి
14. సూరాభగవ్యనున్నకి సుంజఞ దేవి,ఛాయా దేవి అన్న ఇదద రు భారాలు. వ్యరతకి కలిగతన సుంతానుం
ఎుంతముంది? వ్యరత పేరల ు?

సూరా సుంతానమును సురతసేి ఆరోగాుం బాగుుంట ుందన్న శయసి ర వచనము.

వ్ైవసవత డు, యమధరురయజు, యమున, స్యవరతు, తపతి,శనైశారుడు, అశివనీ దేవతలు, రేవుంత డు
15. శయసి ప
ర ాకయరుం పుటిున రోజు జరుపుకోవడాన్నకి తిథి ముఖామా లేక నక్షతాము ముఖామా?

తిథి పాకయరుం చేసుకొవ్యలన్న బృహసుతి సుృతి. అుందుకే దేవతలు పుటిున తిథి పాకయరుం పుండగలు
జరుపుతాము. కయనీ కొన్ని సుంపాదాయాల వ్యరు వ్యరత ఆచారుం పాకయరుం నక్షతాుం పాకయరుం చేస్ి యరు.

16. సపి చిరుంజీవులన్న

న్నతాుం సురతసేి అపమృత ావు ఉుండదన్న, తపుక వ్యరతన్న పుటిున రోజు

తలచుకోవ్యలుంటారు? వ్యరు ఎవరు?
అశవతాథమ, బలిరయవాస్ో హనుమాుంశా
విభీష్ణ! కృప: పరుశురయమశా సపతే
తి చిరుంజీవిన:
సపతాన్
తి
సుంసురయన్నితాుం మారకుండేయ యథాష్ు ముం
జీవ్ేదవరి శతుం పయాజఞ : అపమృత ా వివరతుతుం:
17. ఉపనయనుం అయిన వ్యమన మూరతికి మొదట భిక్ష ఎవరు పటాురు? భిక్షాపయతాను ఎవరు ఇచాారు?
జగనాుత పయరవతి
కుబేరుడు
18. వ్యమనున్నకి తిావికీముడు అన్న ఎుందుకు పేరు వచిాుంది.?
3 అడుగులతో భూ, సవరగ , పయతాళలోకములను జయిుంచాడన్న ఒక అరథ ము.

19. అుంజనా దేవి తలిల తుండుాలు ఎవరు?
అహలాా మాత, గౌతమ మహరతి

20. అుంజనా దేవి ఎకకడ తపసుు చేయగయ హనుముంత డు జన్నుుంచాడు?.
వ్ుంకటాచల పరవత శరీణి లోన్న అుంజనాదిా లో అుంజనా దేవి తపసుు చేయగయ హనుముంత డు జన్నుుంచాడు
21. శ్రీరయమలక్షుణులు ఎవరత ఆశీముంలో భకి శబరతకి దరశనమిచాారు?
శ్రీ రయమలక్షుణులు మతుంగమహాఋషత ఆశీముంలో భకి శబరతకి దరశనమిచాారు .
22. ఈ కిీుంద ఉని దేవతా మూరుిలలో ఎవరతకి 3 నేతాాలు ఉుంటాయి?
అ)శివుడు ఆ)పయరవతి ఇ)ఆుంజనేయస్యవమి ఈ) నరసతుంహ స్యవమి.
పైన ఇచిాన అన్ని దేవతా మూరుిలకి 3 నేతాాలు ఉుంటాయి
23. దురోాధనుడు ధరురయజును సరదాగయ జూదుంకు ఆహావన్నుంచాడు. మనుసుృతి పాకయరుం తనతో
సమానమైన రయజు జూదాన్నకి లేదా యుదాధన్నకి పతలిసేి వ్ళ్ళాలి. ఇది తెలిసతన ధరురయజు జూదాన్నకి వ్ళిల శకున్న
వ్ేసతన పయచికలతో ఓడడుం జరతగతుంది. శకున్న చెపతునటల ఆ పయచికలు ఎుందుకు వినాియి?

శకున్న అఘోర తుంతా విదాలలో నైపుణాుం ప ుందడుం దావరయ కొన్ని దుష్ు శకుిలను ప ుందాడు,ఆ దుష్ు శకుిల
సహాయుంతో పయచికలు తను చెపతునటల వినాియి.
24. సతా హరతశాుందా మహారయజు భూలోకములో ఉని రయజాాలను అన్నిుంటినీ జయిుంచి ఏ రయజాాన్ని
రయజధాన్నగయ చేసత పయలిుంచాడు?
అయోధా

25. కుబేరున్న తుండిా పేరు ఏమిటి?
విశీవసుడు

26.జనక మహారయజు కుల పురోహిత డు మరతయు సరతారయముల కళ్ళాణుం ఎవరు జరతపతుంచారు?
శతానుందుడు( గౌతమ మహరతి, అహలాా మాత పుతా డు )

27. శ్రీ మహావిష్ు వుకు అతాుంత పరాతిపయతా డెైన గరుతుుంత డి కోరతక మేరకు వచిాన పురయణుం " గరుడ
పురయణుం ", ఇుందులో 19000 శలలకయలు రుండు ఖాుండములుగయ ఉుంటాయి. మరణిుంచిన వ్యరత ఇుంటిలో
వ్ైదికకయరాములో భాగములో గరుడ పురయణుంలోన్న ఏ ఖాుండమును తపుక పయరయయణుం జరపయలి అన్న
శయసి మ
ర ు?

పేాత ఖాుండము ను పయరయయణము చేసేి, వ్యరతకి సదగ త లు కలుగుతాయి అన్న శయసి రము

28. భూలోకుం లో ఉని వ్యరతకి పగలు,రయతిా కలిసేి ఒక రోజు అుంటారు, దేవతలకు ఉతి రయయణుం
దక్షిణాయణుం కలిపతతే ఒక రోజు(అుంటే ఒక సుంవతురుం). మరత పతతృదేవతలకు ఒక రోజు అుంటే ?
పతతృ దేవతలకు శుకల పక్షము, కృష్ు పక్షము కలిసేి ఒక రోజు (30 రోజులు)

29. పూరవుం ఒక పాజాపతి పతతృ దేవతలను పాసనిుం చేసుకోడాన్నకి ఒక స్ోి తాుం తో వ్యరతన్న సుితిుంచాడు.
పాసునిల ైన పతతృదేవతలు ఎవరైతే ఈ స్ోి తాుం న్నతాుం లేదా పరవదినాలలో మరతయు తపుక శయీదధ
సమయుంలో పఠతసేి వ్యరత వుంశుంకు పతతృదర ష్యలు తొలగుతాయి అన్న వరుం ఇచాారు. ఈ పతతృదేవతా సుితి న్న
రచిుంచిన పాజాపతి ఎవరు?

( మారకుండేయ పురయణము) రుచి
30. దేవ కయరయాలకు, పుండుగలకు సూరోాదయుం లో ఉని తిథి ముఖాము అుంటారు. మరత పతతృ
కయరయాలకు ఏ సమయమును పరతగణనలోకి తీసుకోవ్యలన్న శయసి ుంర ?
మధాాహిుం 12 గుం౹౹ ఉని తిథి ముఖాము

31. దరభ అడుగున బాహు, మధా నారయయణుడు, త ది యుందు శివుడు ఉుందురు. ఇుంత పవితాత దరభకు
ఎుందుకు వచిాుంది? దరభ ఎలా ఉతునిమైనది?

శ్రీమహావిష్ు వు రోమముల నుుండి దరభ ఉతునిమైనది. అుందుకే దరభకు అుంత పవితాత.
32.పతతృకయరయాలు జరతగే పాదేశుంలో నువువలను చలిల తే అకకడికి దెైత ాలు, దానవులు, అసురులు రయరన్న
శయసి ుంర . అుంత పవితాత కలిగతన నువువలు ఎకకడ నుుండి ఉతునిమైనవి?
శ్రీ మహావిష్ు వు యొకక సేవధ జలుం నుుండి నువువలు ఉతునిమైనవి.

33. మరణుం ఆసనిమైన వ్యరతకి దురగ తి కలగకుుండా హరతసన్నిధానమునకు తీసుకళల డాన్నకి ముఖాుంగయ
ఏవి తోడుడుతాయన్న శయసి ుంర ??

త లసత, హరత నామము, గురుభకిి

34. మరణుం ఆసనిమైనవ్యరత ఎదుట ఏదానుం ఇసేి వ్యరతకి సవరగ పు వ్యకిలి తెరవబడును?
గుంగయజలుంతో ఉని పయతా, గొడుగుచెపుుల జుంట, స్యలగయీమముతో కూడిన సవయుం పయకము.
35. ముఖాముగయ ఏ కూరగయయలు మరతయు పదారయథలు శయీదధ భోజనాన్నకి న్నషతదధము?

దర సకయయ, ఆనపకయయ, అలసుంది, ఉలిల , వ్లులలిల , ఇుంగువ మొ

36. మరణిుంచిన వ్యరతకి పాతి సుం౹౹ శయీదధ ము తపుక న్నరవహిుంచాలి. ఆ శయీదధ ము పటు నపుుడు ఎవరు ఉుంటే
ఆ శయీదధ ుం ఎకుకవ ఫలితాన్ని ఇసుిుందన్న, పతతృదేవతలు సుంతోషతస్ి యరన్న శయసి ుంర ?

కూత రత కొడుకు

37. శయీదధ భోజనాన్నకి వ్ేటితో వుండితే పతతృదేవతలు మరతుంత సుంతోషతస్ి యరు.
పతతృదేవతలకి ఆవ పతుండి తో చేసతన వుంటలు, నువువలు తో వుంటలు, గోధుమలతో చేసతన అపయులు, పసర,
మినప పపుు తో వుంటలు వుండడుం లేదా ఇవి దానాలు చేయడుం వలల పతతృదేవతలు తృపతి పడతారు.
38. పతతృ కయరాకీమాలు జరతగే చోట ఏవి అసులు ఉుండకూడదన్న శయసి మ
ర ు?

కోడి,పుంది, కుకక, రజసవల, నపుుంసకుడు, మైల ఉనివ్యరు లేదా నాసతి కులు, శయీదధ ుం పటేు సమయుం
రయకూడదు. ఒక

వ్ేళ వ్యరు వసేి పతతృదేవతలు ఆగీహిస్ి యరు.
39. ఎన్ని దేవతా పూజలు చేసతనా లేదా కోరతకల కోసుం దీక్షలు వహిుంచినా లేదా దేవతా పరాతారథుం
హో మము, అభిషేకయలు చేసతనా కొుందరత ఇుంటిలో అశయుంతి పతలలల వలల అభదాత ఎుందుకు వసుిుంటాయి?
ఆ ఇుంటిలో పతతృ దేవతా ఆరయధన సరతగగ య జరగక పో వడుం వలల
40. పతతృదేవతలకు తదిదనుం లేదా శయీదధ ము పటు డుం వుంటివి చేయడుం దావరయ వ్యరు అనుగీహిస్ి యరు.
ఎపుుడెైనా శయీదధ ుం పటేు ఇుంటిలో మైల రయవడుం లేదా ఇుంటి గృహిణి ఇుంటిలో రయకుుండడుం వుంటి అన్నవ్యరా
కయరణము చేత చేయాలిున తిథి లో తదిదనుం పటు కపో తే ఎపుుడు పటాులి?

తరవ్యతి నలలో వచేా అదే తిథి నాడు తపుక పటాులి

41. పతతృ కయరయాలలో వ్ేటితో చేసతన పయతాలను, పళ్ళాలను, వసుివులను వ్యడినా లేదా దానుం చేసతనా
ముంచిదన్న శయసి ుంర ?

వ్ుండి తో చేసతన పయతాలను వ్యడడుం, దానుం చేయడుం ముంచిది.

42. పతతృకయరయాలను ఎుంతో భకిితో, శీదధతో చేస్ి యరు. ఈ కయరాకీముం చేసేపుుడు కొన్ని పనులు అసులు
చేయరయదు. అవి ఏమిటి?
ఆ పూట కోపుం అసులు పన్నకి రయదు. కయరాకీముం చేసే బాహు గయరతన్న విసుకోకవడుం లేదా తవరగయ
ముగతుంచమన్న చెపుడుం చేయరయదు. ఆ పూట కోపుం అసులు పన్నకి రయదు.
43.మరణిుంచిన వ్యరత అసతథకలు, చితా భసుము నదులలో మరతయు ముఖాుంగయ కయశ్ర లో కలపడుం వలల
వ్యరతకి సవరగ ుం పయాపతి సుిుందన్న ధరు శయసి మ
ర ు. అయితే వ్యటిన్న ఎన్ని భాగయలుగయ చేయాలి? ఎకకడ కలపయలి?
ముఖాుంగయ అసతథకలను 3 భాగయలుగయ చేయాలి .

మొదటి భాగయన్ని 11 రోజులలో మనకు దగగ ర ఉని నదిలో కలపయలి. రుండవ భాగయన్ని కయశ్ర గుంగలో

కలపయలి. మూడవ భాగయన్ని పాయాగలో సుంగముం లో కలపయలి. ఇలా చేసేి మరణిుంచిన వ్యరతకి గురు రుణుం,

దేవ రుణుం,పతతృ రుణుం తీరత వ్యరతకి సవరగ ుం పయాపతి సుిుందన్న శయసి ుంర .
44. శయీదధ ుం ఎపుుడు ఎపుుడు పటు చుా?

శయీదధ ుం అుంటే కేవలుం సుం౹౹ కి ఒకస్యరత వచేా సుంవతురతకయలు మాతామే కయదు. ఈ కిీుంది సుందరయభలోల పతతృ

తరుణాలు విడిచినా శయీదధ ుం గయ చెపుబడుత ుంది. గీహణుం విడిచిన తరయవత, పాతి నలలో వచుా సుంకీమణ,
వాతీపయత యోగుం, జను నక్షతాము నాడు, మొదటి స్యరత ఏదెైనా క్షేతా దరశనుం చేసుకొనిపుుడు, పరడ
కలలు వచిానపుుడు లేదా గీహాల అనుగీహుం లేనపుుడు మొ౹౹ సుందరయభలోల చన్నపో యిన తలిల దుండుాలన్న
తలచుకొన్న తరుణాలు ఇవవడుం కూడా శయీదధ ుం గయ చెపుబడుత ుంది.
45.పతతృకయరయాలు చేసేపుుడు ముఖాుంగయ వ్ేటిన్న సరవకరతుంచరయదు?
మజ్జు గ, రయగత జావ

46.పతతృదేవలను ఉదేదశిుంచి బాాహుణులకు సవయుంపయకుం(కూరగయయలు, వుంట స్యమగతీ మొ౹౹) దానము
చేస్ి యరు.

సవయుంపయకయన్నకి ఏవి ఇవవరయదు?

వుంకయయ, కయకరకయయ, ఉలిల , వ్లులలిల , ఆనపకయయ, అలసుందలు, దర సకయయ మొ౹౹ ఇవవరయదు
ఏవి ఇవవచుా
కుందగడడ , చామగడడ , తోటకూర, బెలలుం,చిుంతపుండు, ఎుండుమిరప, ఆవ్యలు, ఆవు నయిా, గుముడికయయ,
అరటికయయ, పయలు, పరుగు, నలల మినప పపుు, పసరపపుు, అలల ుం మొ౹౹
47. పతతృ కయరయాలకు ముగుగరు లేదా ఇదద రు భోకి లను ఆహావన్నుంచాలి. ఇదద రు భోకి లుగయ ఉనిపుుడు ఏ
దేవతలు భోకి ల స్యథనములో కూరుాన్న భోజనుం చేస్ి యరు?

ఒకరు విశరవ దేవతల స్యథనుంలో, ఇుంకొకరు పతతృదేవతల స్యథనుంలో కూరుాన్న భోజనుం చేస్ి యరు. అుందుకే
భోకి లను చాలా జాగీతిగయ గౌరవిుంచాలి. వ్యరతన్న విసుకోకవడుం వుంటివి చేయరయదు
48. సూరోాదయాన్నకి ముుందే పాతి ఇుంటి గడప ముుందు రుంగవల్లల (ముగుగ) ఉుంటే ఆ ఇుంటికి లక్షీు

అనుగీహుం ఉుంట ుందన్న మరతయు ముగుగ వ్ేయడుం దావరయ దేవతలన్న ఇుంటికి ఆహావన్నుంచినటల అన్న పదద ల
మాట. మరత కొన్ని పాతేాక దినములలో ఇుంటి ముుందు ముగుగ వ్ేయకూడదు అుంటారు. ఎపుుడు?
పతతృదేవతలను ఆహావన్నుంచే రోజు అనగయ శయీదధ కరులు న్నరవహిుంచే రోజు మాతాుం ఇుంటి ముుందు ముగుగ
వ్ేయరయదు

49. దేవపతతృకయరయాలలో అగతి ఆరయధన చాలా గొపుది. అుందుకే స్యినము చేయకుుండా ప యిాన్న
వ్లిగతుంచారయదన్న అది అపచారుం అన్న అుంటారు. ఈ అగతి దేవున్నకి రుండు ముఖాలు ఉుంటాయి. ఒక
ముఖుంతో హవ్యాన్ని,ఇుంకొక ముఖుంతో కవ్యాన్ని సరవకరతస్ి యడు. దేవతలను ఉదేదశిుంచి చేసే హో ముంలో అగతి
దేవున్నకి హవ్యాన్ని స్యవహా దేవి దావరయ అుందిస్ి యరు.మరత పతతృకయరయాలలో కవ్యాన్ని
అుందిస్ి యరు?

ఏ దేవత దావరయ

సవధా దేవి
50.శయీదధ ముకు వుండే వుంట చాలా జాగీతిగయ మడితో చేయాలి. భోకి లకు న్నవ్ేదన కయకుుండా మనుం రుచి
చూడడుం, వుండిన పదారయథలలో వ్ుంటా కలు వుంటివి ఉుండకుుండా చూడడుం, భోకి లు భోజనుం చేసి ుుండగయ
త ముడుం వుంటివి చేయరయదు. ఎుంత జాగీతిగయ చేసతనా ఏదర ఒక దర ష్ుం లేకుుండా చేయడుం కష్ు ుం.

ఇలా

తెలియనవి ఏవ్ైనా దర ష్యలు తొలగయలుంటే భోకి లు భోజనుం చేసే విసి ర లో ఒక దళుం ఉుంచితే ఆ దర ష్యలు
మనకు అుంటవు. ఆ దళుం ఏమిటి?
త లసర దళుం
51.భోకి లుగయ ఎవరతన్న ఆహావన్నుంచాలి? ఎవరు వసేి గొపు ఫలితుం వసుిుంది. భోకి లుగయ వచేావ్యరతకి గల
న్నయమాలు ఏమిటి?

ఒకే ఇుంటి పేరు ఉని వ్యడు భోకి గయ పతలువరయదు. సగోతిాకులన్న పతలువవచుా.ఒకక యోగత లేదా
పురయణజుఞడు,పుండిత డు భోకి గయ వసేి అక్షయ ఫలితుం వసుిుంది.
52.దేవతలు కూడా పతతృదేవతలన్న పూజ్జస్యిరు. అుందుకే పతతృకయరయాలు న్నరల క్షాుం చేయకుుండా శీదధగయ
చేసేవ్యరత కుట ుంబాలు సుఖ సుంతోష్యలతో ఉుంటారన్న శయసి ుంర . మాములుగయ చన్నపో యిన తిథి నాడు,
సుంకీమణ కయలుం, అమావ్యసా మరతయు ఏదెైనా క్షేతాాలలో లేదా ఇుంటిలో పతుండ పాధానము న్నరవహిుంచడుం

మన ఆచారుం. చన్నపో యిన వ్యరత తిథి తెలియక పో యినా లేదా మనకు ఇష్ు మైన వ్యరతకి నరక విముకిి
ప ుంది ఉతి మలోకయలు ప ుందాలనాి ఏ తిథి అతాుంత ముఖాము? ఏ రోజు వీరత అుందరతన్న తలచుకొన్న
యధాశకిి పతుండ పాధానుం లేదా దక్షిణతో కూడిన సవయుంపయకుం ఇస్యిరు?
భాదాపద కృష్ు పక్షుం, అమావ్యసా( మహాలయ అమావ్యసా)
53.అమువ్యరతకి పుంచమీ పుంచభూతేశ్ర పుంచ సుంఖయాపచారతణీ అన్న లలితా సహసాుం లోన్న నామములు.
పుంచ సుంఖా ఉపచారతణీ అుంటే అముకు ఇష్ు మైన 5 ఉపచారములు ఇష్ు ుంగయ సరవకరతసి ుుంది అన్న అరథుం. అవి
ఏమిటి?
ధూపుం , గుంధుం , దీపుం, నైవ్ేదాుం , పుష్ుము
54. పుంచ ఉపచారములలో ఏ ఉపచారుం చేసేి ఎట వుంటి ఫలితుం వసుిుంది?
ధూపుం - ఐశవరాుం

గుంధుం - పయప వినాశనుం, పుణాపయాపతి
దీపుం - జాఞనుం

నైవ్ేదాుం అనాిన్నకి లోట ఉుండదు.
పుష్ుము - తెలివితేటలు
55. నారదున్న వీణ పేరు మహతి, త ుంబురున్న వీణ పేరు కళ్ళవతి మరత సరసవతీ దేవి వీణ పేరు ఏమిటి?
సరసవతీ వీణ పేరు కచఛపత

56.శ్రీ లలితా అమువ్యరు చెఱుకు విలుల మరతయు 5 రకయల పుష్ుబాణాలు ధరతసి ుుంది. 5 రకయల పుష్ు
బాణాలు ఏమిటి?

1.తామర పువువ(అరవిుందుం)2.అశలకుం 3.చూతుం(మామిడి) 4.నవ మలిల క( కుుందుం)
5.నలల కలువ( నీలోతులము)

57. అమువ్యరత చేతిలో చెఱకువిలుల ధరతసి ుుంది.దాన్న పయాముఖాము ఏమిటి? దాన్న సుంసకృత నాముం
ఏమిటి?

చెఱకు విలుల అమువ్యరత మనసుుకు పాతీక.అపయదమసి కుం మధురుంగయ ఉుంట ుంది.
సుంసకృత నాముం పుుండేాక్షువు
58. అమువ్యరతకి అతాుంత పరాతికరమైన మూడు తిథులు ఏమిటి? ఏ తిథులలో అమువ్యరత ఉపయసన
ఎకుకవగయ చేయడుం దావరయ శ్రఘ్రుంగయ అమువ్యరత అనుగీహుం ప ుందగలము?
( మారకుండేయ పురయణము ) అష్ు మి,నవమి,చత రథశి

59.అమువ్యరత న్నవ్యసస్యథనము మణిదీవపుం ఈ మణిదీవప వరున గురతుంచి వినాి, పయరయయణము చేసతనా
అమువ్యరత అనుగీహుం

కలుగుత ుంది. ఏ శుభకయరాుం తలపటిునా మణిదీవపము పయరయయణము చేయడుం మన ఆచారుం. ఆ
మణిదీవపుం లో అమువ్యరు ఉని గృహుం పేరు ఏమిటి??
మణిదీవపుంలో అమువ్యరు చిుంతామణి గృహుం లో న్నవసతస్ి యరు
60. సపి మాతృకలు పేరల ు ఏమిటి?
బాాహిు ,మాహేశవరత, కౌమారీ, వ్ైష్ువి, వ్యరయహి, చాముుండ, మాహేన్నద ి

61. లలితా సహసా నామాలకు ఒక పాతేాకత ఉనిది. స్ోి తా ఛుందసుు పూరతి చేయడాన్నకి ఎకకడెైనా త , చ
(త లేదా చ- అుంటే మరతయు అన్న అరథ ుం) అక్షరయలను చేరావచుా. ఉదా౹౹ విష్ు సహసానాముం("భూతాతాు
పరమాతు చ ") అనుష్ు ప్ ఛుందసుు లో కొన్ని చోటల (త ,చ) లను వ్యడారు. కయనీ లలితాసహసాుం లో
(త , చ) ఎకకడా ఉపయోగతుంచకుుండా వశినాాది వ్యగేదవతలు రచిుంచారు. ఈ వ్యగేదవతలు ఎుంతముంది?
8 ముంది వ్యగేదవతలు

62. వ్యగేదవతలను న్నతాుం సురతుంచుకోవడుం ఎుంతో శుభపాదుం. తెలివితేటలు పరుగుతాయి. అుంతటి గొపు
వ్యగేదవతల పేరల ు ఏమిటి?

1. అరుణాదేవి 2. కయమేశవరత దేవి 3. కౌళిన్నదేవి 4. జయిన్న దేవి
5. మోదిన్న దేవి 6. వశిన్న దేవి 7. విమలా దేవి 8. సరేవశవరత దేవి
63.పరమ శివుడు నాటాుం చేసేి దాన్నన్న తాుండవుం అుంటారు. మరత అమువ్యరు నాటాుం చేసేి ఏముంటారు?
లాసాుం

64. శ్రీరయమచుందుాన్నచే ఋష్ామూక పరవతుం పై శరనివరయతా ల పూజ చేయిుంచిన మహరతి ఎవరు?
నారద మహరతి

65. జగదుంబ కూరుానే ఆసనుం ను పుంచ బాహాుసనుం అుంటారు. ఆ పుంచ బాహుల పేరల ు ఏమిటి?
బాహు, విష్ు వు, రుదుాడు, ఈశవరుడు, సదాశివుడు
66.ఈ కిీుంది పటుం లో అమువ్యరు శివుడిి కయళికయ రూపుంలో తనకయలితో తన్ని యుదధ ుం చేసి ునిది? దీన్న
వ్నుక గల కథనుం ఏమిటి? ఆయన న్నజుంగయ శివుడేనా ?

అమువ్యరు రయక్షస సుంహారుం చేయడాన్నకి శివుడిి దూతగయ పుంపుత ుంది. ఆ సమయుంలో కయమరూపుడు
అనే రయక్షసుడు శివున్న
రూపుంలో అమువ్యరత దగగ రతకి వ్ళుతాడు. అది గమన్నుంచిన అమువ్యరు కయళీ రూపుంలో తన కయలి కిీుంద వ్ేసత
తొకిక శివ వ్ేష్ుంలో

ఉని కయమరూపతడిన్న సుంహరతసి ుుంది.(శ్రీ దేవీభాగవతము)
67.సరసవతీ కవచుం వ్యల్లుకి మహరతి

5 లక్షల స్యరుల జపతుంచి రయమాయణుం వ్యాయగలిగయడు.

యాజఞ వలుకాడు గురు శయపుం నుుండి బయటపడగలిగయడు. ఈ సరసవతీ కవచాన్ని ఎవరు అుందిుంచారు?
జగదు
గ రువు అయిన శ్రీకృష్ు డు సరసవతీ మాతను అరతాుంచి శ్రీ సరసవతీ కవచుం మనకు అుందిుంచారు. (శ్రీ

దేవీభాగవతము)
68. పూరవుం ఒక నాగరయజు మరణిుంచిన మదాలస ను బాతికిుంచ డాన్నకి శివున్న మపతుుంచే పాయతిుం
చేస్ి యడు. శివుడు సుంగీత పతాయుడు కనుక గొపు సుంగీత విదా కోసుం సరసవతీ దేవిన్న ఉపయసతుంచి సరసవతీ
సి వుం చేస్యడు. ఈ స్ోి తాుం ఒకకస్యరత చదివినా ఉతి మ గత లు వస్యియన్న,సుంవతురుం పయట చదివితే కయశ్రలో
మరణిుంచే యోగుం కలుగుత ుంది అన్న ఫలశుీతి. అుంత గొపు స్ోి తాుం మనకు అుందిుంచిన నాగరయజు ఎవరు?
కుంబళుడు, అశవతరుడు అనే నాగజాతి వ్యరు శివున్నకి కుుండలాలుగయ ఉుంటారు. వ్యరతలో
అశవతరుడు సరసవతీ మాతను పాతాక్షుం చేసుకొన్న సరసవతీ సి వుం చేశయడు.(మారకుండేయపురయణుం)

69.జనమేజయుడు తన తుండిా(పరీక్షిత్ మహారయజు) కి మోక్ష పయాపతి కి ఏ యాగుం చేయమన్న వ్యాసుడు
చెపయుడు?
అుంబాయాగుం
70. శమీ (జమిు చెటు ) వృక్షుం స్యక్షాత్ పయరవతీ దేవి గయ మనుం ఆరయధిస్ి యుం. పయుండవులు, శ్రీరయముడు కూడా
శమీ పూజ చేశయరన్న పురయణ వ్యకాుం. ముఖాుంగయ విజయదశమి రోజు తపుక శమీ పూజ చేయాలన్న చేసతన
వ్యరతకి తపుక శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయన్న శయసి ుంర . శమీ పూజ చేసేటపుుడు ఏ శలలకుం తపుక చదవ్యలి?
1. శమీ శమయతే పయపుం శమీ శతా వినాశినీ
అరుునసా ధనురయధరీ రయమసా పతాయదరతశనీ
2. శమీ శమయతే పయపుం శమీ లోహితకుంటకయ
ధారతణారుునబాణానాుం రయమసా పతాయవ్యదినీ
71. శుక మహరతి వ్యాస భగవ్యనున్న కోరతక మేరకు పతతృ దేవతల పుతిాకను వివ్యహుం చేసుకొనాిడు. ఆవిడ
పేరు ఏమిటి?

పతతృదేవతల పుతిాక " పరవరీ " . యోగత, బాహుజాఞన్న అయిన శుక మహరతి పరవరత న్న వివ్యహుం చేసుకొనాిడు
72. సూరా పుతా లు అయిన అశివనీ దేవతలు దేవ వ్ైదుాలు. కయనీ యాగ హవిసుుకు అనరుులుగయ
ఉుండేవ్యరు.

సుకనాాచావనులు

అమువ్యరత

పరాతారథ ుం

ఒక

యాగుం

తలపటిు

ఇుందుాన్నతో

పో రయడి

అశివనీదేవతలకు యాగ హవిసుులో భాగుంకలిపతస్ి యరు. ఆ యాగము పేరు ఏమిటి?
చావనుడు అమువ్యరత పరాతారథుం అుంబాయాగుం చేస్యడు.

73. కుబేరుడు తన పూరవజనులో గుణన్నధిగయ ఒక పుండిత న్నకి జన్నుుంచి తలిల దుండుాల గయరయభుం చేత చెడు
వాసనాలకు లోనయి కయశ్ర పటు ణుం లో శివరయతిా రోజు మరణిుంచాడు. శివరయతిా నాడు పైగయ శివ్యలయుంలో
దీపుం పటిు మరీ మరణిుంచాడు. కయశ్ర లో మరణిసేి శయశవత కైవలాుం రయవ్యలి కదా! మరత గుణన్నధి తరువ్యతి
జనులో కుబేరున్నగయ ఎలా అయాాడు?

కయశ్ర పటు ణుం లోన్న పుంచ కోీసులలో మరణిసేి మాతామే మోక్షుం వసుిుంది . గుణన్నధి మరణిుంచిన పాదేశుం
పుంచ కోీసులలో లేదు

74. కయశ్రలో న్నవ్యసము ఉుండాలుంటే కయశ్రక్షేతాలోన్న దేవతల అనుగీహుం ఉుండాలి. లోపయముదా అగసుిాలు
కయశ్రవిశవనాథుడనాి, కయశ్ర పటు ణుం అనాి ఎుంతో ఇష్ు ుం అుందుకే కయశ్రలో ఆశీముం ఏరయుట చేసుకునాిరు.
కయనీ దేవతల కోరతక మేర విుంధా పరవత గరవుం అణచడాన్నకి కయశ్ర విడిచిపటాులిు వచిాుంది. కయశ్రలో
అగసుిాడు న్నవ్యసుం ఉుండలేక పో వడాన్నకి గల అసలు కయరణుం ఏమిటి?

కయశ్ర క్షేతా పయలకులు, పో ష్కలు, రక్షకుల అనుగీహుం ఉుంటే మాతామే కయశ్రలో ఉుండగలుం. అగసుిాడు
దుండపయణి న్న పూజ్జుంచన్న కయరణుంగయనే కయశ్రన్న విడిచిపటాులిు వచిుంది
76. హరతశాుందుాన్న భారా చుందామతీ దేవి. ఆవిడ తుండిా ఎవరు?
సతాహరతశాుందుాన్న భారా చుందామతీ దేవి శిబి చకీవరతి కూత రు.
77. హరతశాుందుాన్న పుతా న్న పేరు ఏమిటి?
రోహిత డు(లోహిత డు)

77. నదీ స్యినుం, నదీ తీరుంలో ఉని ఆలయాలలో చేసే జపము, తపము, పుణాకయరయాలు రటిుుంపు
ఫలితాన్ని ఇస్యియి. నదులలో స్యినము ఏ సమయుంలో చేయరయదన్న కఠోర న్నయమము?
నదీ స్యినుం అరధరయతిా (రయతిా 10 నుుండి తెలలవ్యరుజాము 3 వరకు)చేయరయదన్న కఠోర న్నయముం. పుష్కర
సమయుం లో ఈ న్నయముం ఉుండదు.

78.భకిి, విశయవసము తో నదులలో స్యినుం చేయడుం వలల పయపయలు తొలగుతాయన్న శయసి ుంర . మరత నదులలో
మానవులు విడిచిన పయపములు నదులకు ఎలా తొలగుతాయి?

కుకుకట మహరతి పరమ గురుభకిితో న్నతాము గురు పయద సేవ చేసి ుుంటాడు. బాహు ఆజఞ మేర నదీ దేవతలు
అరధరయతిా సరి ర రూపుం ధరతుంచి కుకుకట మహరతిదగగ ర కు వ్ళిల

ఆశీముం శుభాుం చేసత, ముగుగలు వ్ేయడుం,

కుకుకట న్న పయదాలు కడిగత ఆ నీరు తీరథుంగయ తీసుకోవడుం దావరయ ఆ నదులు పయపయలు తొలగుతాయి.

ఎుంతటి పయపయత ుల పయపయల ైన గురుభకిి ఉని వ్యరత పయదాలు కడగడుం దావరయ తొలగుతాయన్న శయసి ుంర .

79. వ్యల్లుకి విరచిత శ్రీమదాామాయణము ఆది కయవాుం అన్న పాసతదధ .ి రయమాయణము ఎన్ని కయుండలుగయ
ఉుంట ుంది? అవి ఏవి? మొతి ుం ఎన్ని వ్ేల శలలకయలు ఉుంటాయి?
శ్రీ రయమాయణుంలో 7 కయుండలు :
బాలకయుండము

అయోధాాకయుండము
అరణాకయుండము

కిషతకుంధకయుండము
సుుందరకయుండము
యుదధ కయుండము
ఉతి రకయుండము

వ్యల్లుకి రయమాయణుం మొతి ుం 24,000 శలలకయలలో ఉుంట ుంది.
80. వ్యాస కృత శ్రీమదాభగవతము ఎన్ని సకుంధాలు గయ ఉుంట ుంది? మొతి ుం ఎన్ని వ్ేల శలలకయలు? శ్రీకృష్ న్న
ల్లలలు ఏ ఘ్టు ుం లో ఉుంటాయి?
భాగవతుం 18,000 శలలకయలు
12 సకుంధాలతో ఉుంట ుంది.
10 వ సకుంధము లో కృష్ు ల్లలాలు ఉుంటాయి.
81. శ్రీమదాామాయణుం అుందిుంచిన ఆది కవి వ్యల్లుకి మహరతి ఆశవయుజ పౌరు మి నాడు జన్నుుంచాడు.
పురయణజాఞనుంలేన్న కొుందరు వ్యల్లుకిన్న బో యకులుంలో పుటిునవ్యడుగయ పాచారుం చేసి ునాిరు. అసలు వ్యల్లుకి
ఎవరత పుతా డు?
భృగు వుంశుం.వరుణ దేవున్న పుతా ల ైన పాచేతస గణాలకు జన్నుుంచాడు వ్యల్లుకి. తుండిాపేరు సుమతి.
అడవిలో కొుందరత ద ుంగల ముఠయవ్యరత సేిహుం వలల కిరయతకుడిగయ మారయడు.

82. వ్యల్లుకి అసలు పేరు ఏమిటి? ఆయనకు ముంతోాపదేశుం చేసతన గురువు ఎవరు?
అగతిశరు. నారద మహరతి
83. పరమ పవితామైన శ్రీమదాామాయణుం వ్యల్లుకి ఎకకడ రచిుంచారు? ఆ ఆశీముం ఎకకడ ఉనిది?
వ్యల్లుకి ఆశీముం తమస్య నది (బిటట
ు రు -లకోి) తీరుంలో ఉుంది. అకకడే ఆయన రయమాయణుం రయశయరు .
85.వ్యల్లుకి ఆశీముంలో లవకుశులు జన్నుుంచారు. లవకుశలలోఎవరు పదద వ్యరు?
కుశుడు పదద , లవుడు చినివ్యడు. కవలలో ముుందు బయటకు వచిాన వ్యడు చినివ్యడు, వ్నుకల
ఉనివ్యడు పదద వ్యడు .
85. మనుం పాసి ుతుం ఉని మనవుంతరుం పేరు ఏమిటి? ఏ కలుములో ఉనాిము?
వ్ైవసవత మనవుంతరుం, శరవత వరయహ కలుము
86. ఎన్ని మనవుంతరయలు ఉనాియి?
14 మనవుంతరయలు
87. మనుం పాసి ుతుం ఆరయధిుంచే రయముడు, కృష్ు డు ఎనని తేాతాయుగుం, ఎనని దావపరయుగుంలోన్న వ్యరు ?
శ్రీరయముడు 24 వ తేాతాయుగుం
శ్రీకృష్ు డు 28 వ దావపరయుగుం
88. మనుం శరవతవరయహ కలుములో ఎనని కలియగుం లో ఉనాిము?
28 వ కలియుగుంలో ఉనాిము

89. 14 మనవుంతరయలను 14 ముంది మనువులు పరతపయలిస్యిరు. మనువుల చరతతా వినన్న మానవ జీవితుం
వారథుం అన్న అుంటారు. అుంతటి గొపు మనువుల చరతతా ఏ పురయణము లో విసి ృతుంగయ ఉుంట ుంది?

వ్యాస కృత అష్యుదశ పురయణాలలో ఒకటి అయిన మారకుండేయ పురయణుం లోన్న కొుంత భాగుంలో మనువుల
చరతతా మరతయు అుంత గొపు పదవి రయవడాన్నకి వ్యరు చేసతన పుణా కథల గురతుంచి ఉుంట ుంది.
90. మనవులు పేరలన్న తలుచుకునాి, వ్యరత జీవిత కథలు వినాి ఎుంతో పుణాుం. 14 మనువుల పేరల ు
ఏమిటి?

14 మనువుల పేరల ు
1. స్యవయుంభువు 2.స్యవరోచిష్ మనువు 3. ఉతి మ మనువు 4. తామసుడు 5.రైవత డు
6.చాక్షుసుడు 7. వ్ైవసవత మనువు 8.స్యవరతు (సూరా స్యవరతు) 9. దక్ష స్యవరతు 10. బాహు స్యవరతు
11. ధరు స్యవరతు 12.రుదా స్యవరతు 13. దేవ స్యవరతు 14. ఇుందా స్యవరతు
91. ఏ పూజాకయరాకీముంలో అయినా సుంకలుుం తపుక చెపుుకోవ్యలన్న అుంటారు. సుంకలుుంలో దివతీయ

పారయరేధ, శరవత వరయహ కలేు, వ్ైవసవత మనవుంతరే..........అన్న తిథి, వ్యరుం, నక్షతాుం, యోగుం,
కరణము...మొ౹౹ అనీి చెబుతారు. ఇుందులో దివతీయ పారయరేధ అుంటే అరథుం ఏమిటి?
బాహుదేవున్న ఆయుష్ి 100 సుం౹౹. ఇుందులో మొదటి 50 సుం౹౹ పాధమ పారయరేధ అన్న మిగతలిన 50 సుం౹౹ ను
దివతీయ పారయరేధఅుంటారు. పాసి ుతుం బాహు వయసుు 51 సుం౹౹. అుందుకన్న సుంకలుుంలో
దివతీయ పారయరేధ అన్న చెబుతారు.
బాహుదేవున్న ఆయుష్ి
కలియుగుం ౼ 4,32,000(మానవ సుం౹౹)
దావపర యుగుం- 2x4,32,000(కలియుగుం)=8,64,000
తేాతాయుగుం - 3x4,32,000=12,96,000

కృతయుగుం - 4x4,32,000 =17,28,000
కలియుగుం+దావపర యుగుం+తేాతాయుగుం+కృతయుగుం = 43,20,000 మానవ సుంవతురయలుx1000 =
బాహుకు ఒక పగలు; రయతిా=43,20,000x1000

బాహు ఆయుష్ి = 1000x2x43,20,000(పగలు+రయతిా)×360(సుం)x100 సుం౹౹
(ఆయుష్ి )=★★★★★★
92. భూలోకములో 360 రోజులయితే మనకు ఒక సుంవతురుం అదే దేవతలకు ఒక రోజు. అుంటే
భూలోకుంలో 360 సుం౹౹ అయితే దేవతలకు ఒక సుంవతురుం. అయితే 14 మనువులలో ఒకొకకక మనువు
ఎన్ని సుంవతురయలకు ఒకస్యరత మారుతారు?
71 దివా యుగయలు(43,20,000 సుం౹౹)

93. శ్రీమదాభగవతము లో గజేుందా మోక్షము ఘ్టు ుం భకిి శీదధలతో వినివ్యరతకి తపుక సవరగ పయాపతి అన్న
ఫలశుీతి. ఈ గజేుందుాన్న రక్షిుంచిన విష్ు వు అవతారుం పేరు శ్రీహరత. ఈ గజేుందా మోక్ష ఘ్టు ము ఏ
మనవుంతరుం లో జరతగతుంది.?

4 వ మనువు కయలుం అనగయ తామస మనవుంతరుం లో గజేుందామోక్ష ఘ్టు ము జరతగతుంది. ఈ

మనువుకయలములో విష్ు వు పేరు శ్రీహరత. హరతమేధుడు, హరతణి అనే పుణాదుంపత లకు జన్నుుంచాడు.
గజేుందుాన్న అనుగీహిుంచిన శ్రీహరత అతాుంత కరుణామయుడు. అుందుకే ఉదయుం లేవగయనే శ్రీహరత నామము,
గజేుందామోక్ష ఘ్టు సురణము చేసతనవ్యరతకి సరవశుభాలు కలుగుతాయి. (శ్రీమదాభగవతుం)
94. పాహాలద వరద నరసతుంహ స్యవమి ఏ కయలమునకు చెుందిన వ్యరు?

స్యవయుంభువ మనువు కయలుంలో శ్రీ నరసతుంహ స్యవమి వ్యరు అవతరతుంచారు.
95. ముహూరి కయలుం అుంటారు. ముహూరి ుం అనగయ ఎన్ని న్నమిష్యలు?
ముహూరి ుం అనగయ 48 న్నమిష్యలు గయ పరతగణిస్ి యుం.

2 గడియలు అనగయ 48 న్న౹౹ లన్న ఒక ముహూరి ుం అుంటారు అన్న శుకుీడు చెపయురు.
24 న్న౹౹ ఒక గడియ అుంటారు. దీన్ననే ముహూరి కయలుం అుంటారన్న బృహసుతి చెపయురు.
96. పదద లకు 60 సుం౹౹ న్నుండితే ఉగీరథ శయుంతి, 70 సుం౹౹ న్నుండితే భీమరథ శయుంతి, 80 సుం౹౹ న్నుండితే సహసా
చుందా దరశనుం అన్న తపుక చేయడుం మన ఆచారము. వీటిన్న చేయడుం కుట ుంబాన్నకి ముంచిది. ఈ 60

సుం౹౹ న్నుండిన వ్యరతకి చేసే ఉగీరథ శయుంతికి ఇుంకొక పేరు ఈ కిీుంది వ్యటిలో ఏది? రుండిటిుంకి ఏమనాి తేడా
ఉనిదా?
1. ష్షతా పూరతి

2. ష్షతుపూరతి. ?

60 సుం౹౹ న్నుండితే ష్షతుపూరతి చేస్ి యరు. ష్షతా అనగయ 6. ష్షతు అనగయ 60.
97. భగవుంత న్న చేరడాన్నకి ఎనని మారయగలు ఉనాియి. అుందులో ముఖాుంగయ 9 మారయగల గురతుంచి *నవవిధ
భకిి* మారయగలుగయ పురయణాలు చెబుత నాియి. ఆ తొమిుది ఏమిటి?
నవ విధ భకిి మారయగలు.
1.శీవణుం 2.కీరినుం 3.సురణుం 4.పయద సేవనుం 5.అరానుం 6.వుందనుం 7.దాసాుం 8.సఖాుం 9.ఆతు
న్నవ్ేదనుం.

98. నవ విధి భకిి మారయగలలో ఎవరవరతి మనుం ఆదరశుంగయ తీసుకొుంటాుం?
1.పరీక్షిత్ మహారయజు....శీవణ భకిి. 2.శుకుడు...కీరినుం. 3.పాహాలదుడు...సురణుం. 4.లక్షీు దేవి...పయద
సేవనుం.

5.పృథు చకీవరతి....అరానుం. 6.అకూ
ీ రుడు...వుందనుం. 7.హనుముంత డు...దాసాుం. 8.అరుునుడు....సఖాుం.
9.బలి చకీవరతి...ఆతు న్నవ్ేదనుం.

99. శ్రీమదాభగవతము పాకయరుం శ్రీమహావిష్ు వు ఎన్ని అవతారయలు ఎతాిడు?

22 అవతారయలు
100. శ్రీమహావిష్ు వు అవతారయలలో 10 అవతారయలు పయాముఖాుం చెుందాయి. వ్యటిన్న దశ అవతారయలు
అుంటారు. అవి ఏవి?
శ్రీమహావిష్ు వు అవతారయలలో వీటిన్న దశ అవతారయలన్న పతలుస్యిరు.

మతుా:,కూరు:,వరయహ:చ,నారసతుంహ:చ, వ్యమన:,రయమ:[పరశురయమ],రయమ:చ[శ్రీరయమ], కృష్ు శా, బుదధ :
కలిక: ఏవచ మతుా, కూరు, వరయహ, వ్యమన, నరసతుంహ, పరశురయమ, రయమ, కృష్ు , బుదధ , కలిక
101. పరయశర మహరతి, సతావతికి వ్యాస భగవ్యనుడు జన్నుుంచాడు. వ్యాసుడు కూడా శ్రీమహావిష్ు వు
అవతారుంలో ఒకరు. 22 అవతారయలలో వ్యాసుడు ఎనని అవతారుం?
శ్రీమహావిష్ు వు 22 అవతారయలలో 17 వ అవతారుం శ్రీ వ్యాస భగవ్యనుడు
102. పరయశర మహరతి ఎవరత పుతా డు?
శకిి మహరతి పుతా డు *పరయశర మహరతి.
103 “వ్యాసుం వశిష్ా నపయిరుం శకేి: పౌతామ కలుష్ుం
పరయశరయతుజుం వుందే శుకతాతుం తపో న్నధిుం”

ఇుందులో వశిష్ా నపయిరుం మరతయు శుకతాతుం అుంటే అరథుం ఏమిటి?

వ్యాసుడు వశిష్ా మహరతికి మున్న మనవడు(నపయిరుం -మున్న మనవడు). శకిి మహరతి కి
మనవడు(పౌతా డు-మనవడు) పరయశర మహరతికి కొడుకు(పుతా డు), శుకున్నకి తుండిా(సుంసకృతుం లో తాత
అుంటే తుండిా అన్న అరథుం)
104. పురయణ జాఞనము లేన్న అజాఞనులు రయమున్నకనాి సరతాదేవి పదద అన్న పాచారుం చేసి ుుంటారు. అసలు
వ్యల్లుకి రయమాయణము పాకయరుం సరతా దేవి కుంటే రయముడు ఎన్ని సుంవతురయలు పదద ?
సరతాదేవి కుంటే శ్రీ రయముడు 7 సుంవతురములు పదద .
105. దశరథ మహారయజు సుంతానుం ఎుంతముంది? వరుస కీముంలో పేరల ు ఏమిటి?
దశరధ మహరయజుకు ఒక కూత రు శయుంత మరతయు నలుగురు పుతా లు. వరుసగయ:- శ్రీరయముడు,
భరత డు, లక్షుణుడు, శతా ఘ్ుిడు

106. దశరథ మహారయజు కు పుతాకయమేషతా చేసతన ఋషత ఎవరు?
దశరధునకు పుతాకయమేషు తయాగుం చేయిుంచిన ఋషత - ఋష్ాశృుంగుడు, వ్యరత తుండిా విభాoడక మహరతి

107. దీపము వ్లిగతుంచడలో కొన్ని న్నయమాలు ఉనాియి. వ్యటిలో ముఖామైన 3 న్నయమాలు ఏమిటి?
1. మొదట పామిదలో ఆవు నయిా లేదా నూన పో సతన తరువ్యతనే వ్ొతి లు వ్ేయాలన్న కఠోర
న్నయమము. పామీదలో ఒటిు వ్ొతి లు వ్ేసత నూన పో యారయదు.
2. 3 వ్ొతి లు ఉుండాలి

3. వ్ుండి, ఇతి డి వుంటి లోహపు పామిదలు ఒటిు నేల మీద పటు నపుుడు పామిద కిుంద ఏదెైనా ఆకు లేదా
పళ్్లుం పటాులి.
108. కయరతిక పురయణ శీవణుం లేదా పఠనుం గొపు పుణాపాదము. ఈ కయరతిక పురయణ మాహాతుాుం గురతుంచి
అష్యుదశ పురయణాలోల ఏ పురయణాలలో విశదముగయ ఉుంట ుంది ? దీన్నన్న ఎవరు ఎవరతకి చెపయురు?
స్యకుంద పురయణము ,పదుపురయణాలోల కయరతికమాస వ్ైశిష్ు ాుం ఉుంట ుంది.దీన్నన్న సూత మహరతి స్ౌనకున్నకి

చెపయుడు.స్యకుందవురయణుంలో వశిష్ా డు జనకున్నకి చెపయుడు. పదుపురయణుంలో కృష్ు డు సతాభామ కు
చెపయుడు
109. కయరతిక మాసుం లో శుకల కృష్ు పక్షాలలోన్న కొన్ని తిథులన్న విష్ు పుంచకుం మరత కొన్ని తిథులన్న శివ
పుంచకుం అుంటారు. ఏ తిథులను విష్ు లేదా శివ పుంచకుం అుంటారు?

కయరతిక మాసము శుకల పక్ష ఏకయదశి నుుంచి పౌరుమి వరకు ఉని తిథులను విష్ు పుంచకుం మరతయు

కయరతిక మాసుం కృష్ు పక్ష ఏకయదశి నుుంచి అమావ్యసా వరకు ఉని తిథులను 'శివపుంచకుం' అుంటారు) .
110. ఆ తిథులలో ఏమి చేసేి శయశవత శివ స్యయుజాుం లేదా విష్ు స్యయుజాుం ప ుందుతాుం అన్న కయరతిక
పురయణుం చెబుత నిది?

శివపుంచకుం లో బిలవ దళుం పైన దీపపు కుుందిన్న ఉుంచి ఆవు నయిాతో దీపయన్ని వ్లిగతుంచి దానుం చేసతన
వ్యరు బాతికునిుంత కయలుం సకల ఐశవరయాలు ప ుంది శరీరుం విడిచాక శివ స్యయుజాుం ప ుందుతారు. ( * విష్ు
పుంచకుం లో త లసత దళ్ళలు ఉుంచి దీప దానుం) నదీ స్యినుం తరయవత చేసే దీప దానము వలల శివ లేదా
విష్ు గణాలుగయ భకుిలు మారుతారు.

111. బిలవపతాుం తిామూరుిల సవరూపుం. బిలవ పతాుం లోన్న 3 దళ్ళలలో తిామూరుిలు ఏ స్యథనుంలో ఎవరు
ఉుంటారు ?

బిలవము తిామూరతి సవరూపుం. మధాలో శివుడు ఎడమవ్ైపు విష్ు వు కుడివ్ైపు బాహు ఉుంటారు
112. శ్రీకృష్ు డు సతాభామ కలసత యుదాదన్నకి వ్ళిల నరకయసున్న సుంహరతుంచారు. అసలు నరకయసునున్న

వధిుంచినది ఎవరు?
శ్రీ కృష్ు పరమాతు

113. దీపుం వ్లిగతుంచేపుుడు ఏ శలలకుం చదివితే శివున్నకి అతాుంత పరాతి అన్న ముంతాుం శయసి ుంర చెబుత నిది?
*భో దీప:! బాహురూపేణ
సరేవష్యుం హృది సుంసతథ త

అతస్యివుం స్యథపయామాదా
మదజాఞనుం అపయకురు !*

114. స్యధారణుంగయ విష్ు ఆలయుం మరతయు శివ్యలయుం లో ఎన్ని పాదక్షిణలు చేసేి ముంచిదన్న శయసి ుంర ?
శివున్నకి 3 సుంఖాతోనూ, శ్రీ మహావిష్ు వుకు 4 సుంఖా తో పాదక్షిణలు చేయాలన్న న్నయముం.

ఉదా౹౹ శివ్యలయుం లో 3,6,9,12.....విష్ు ఆలయుంలో 4,8,12,16.....అలా చేయడుం ముంచిదన్న శయసి ుంర .
115. శివ పురయణము లో ఎన్ని వ్ేల శలలకయలు ఉుంటాయి?
శివపురయణుం లో 24000 శలలకయలు ఉనాియి
116. శివ పురయణలో ఎన్ని ఖుండాలు ఉుంటాయి? వ్యటి పేరల ు ఏమిటి?
శివ పురయణుం 7 ఖుండాలుగయ విభజ్జుంచారు
1) విదేాశవర సుంహిత 2000 శలలకయలు
2) రుదా సుంహిత 12680 శలలకయలు
1. సృషతు ఖుండము

2. సతీ ఖుండము 3. పయరవతీ ఖుండము 4. కుమార ఖుండము

5. యుదధ

ఖుండము

3) శతరుదా సుంహిత 1120 శలలకయలు
4) కోటిరుదా సుంహిత 1120 శలలకయలు
5) ఉమా సుంహిత 1840 శలలకయలు

6) కైలాస సుంహిత 1240 శలలకయలు
7)వ్యయవీయ సుంహిత 4000 శలలకయలు
117. కయరతిక మాసుం లో దేవతలు కూడా భూలోకుంలో ఉని నదీనదములు, చెరువులు, కయలువలలో
తపుక స్యినము చేస్ి యరన్న కయరతిక పురయణుం చెబుత నిది. కయరతిక మాస స్యినుం అుంత పుణాపాదుం. ఇకకడ
నదిక,ి నదముకు గల తేడా ఏమిటి? వ్ేటిన్న నది లేదా నదము అుంటారు?

తూరుు నుుంచి పశిాముం వ్ైపు పావహిుంచే వ్యటిన్న నదములు అన్న, పశిాముం వ్ైపు నుుండి తూరుువ్ైపు

పావహిుంచేవ్యటిన్న నదులన్న అుంటారు.
118. నదీనదములకు కొన్ని ఉదాహరణలు ?
నదులు :- గుంగ, యమున సరసవతి మొ౹౹
నదములు :- నరుద, తపతి, గోమతి మొ౹౹
119. నదీ స్యినము చేసేపుుడు సుంకలుుం చెపుుకొన్న

ఒడుడ మీద ఉని చిటికడు మటిు న్న నదిలో వ్ేసత

ఒక శలలకుం చెపయులి అుంటారు. సుంకలుుం చెపుుకున్న ఆ శలలకుం చెబితే కయనీ సుంపూరు స్యిన ఫలితుం రయదన్న
శయసి ుంర . ఆ శలలకుం ఏమిటి?

"పతపులాదాతుముతునేి
కృతేాలోక భయుంకరత

మృతిి కయుంతే మయా దతి మ్
ఆహారయరథుం పాకలుయ”
120. ఆ శలలకుం ఎవరతన్న ఉదేదశిుంచి చదవ్యలి? ఎుందుకు?

కృతుా గయ పతలవబడే పతపులడు దధీచి పుతా డు. తుండిా మరణాన్నకి కయరణమయిన ఇుందుాన్న మీద
ఆగీహుంతో తపసుు చేసత ఇుందుాన్న జయిుంచడాన్నకి వ్ళితే నదులలో ఉుండమన్న , న్ననుి తలచుకుుంటేనే
నదీ స్యిన ఫలితుం ఇవవమన్న దేవతల వరుం ఇచాారు.

121.చుందావుంశపు రయజు నహుష్ చకీవరతి ఇపుటికీ బాహులోకుంలో ఉనాిడు( మహాభారతుం- ఆనుశయసన్నక
పరవుం ). ఒకస్యరత ఇుందుాడు గురువులను ధికకరతుంచడుం వలల రయజా బాష్ు డెై సతుంహాసనుం కోలోుయాడు.
అపుుడు దేవతలు అుందరూ భూలోకుంలో ఉని నహుష్ చకీవరతి చాలా గొపువ్యడు, ధరయుత ుడు అన్న

ఆయనకు ఇుందా సతుంహాసనాన్ని కటు బెటు ారు. కయనీ మాయ చేత నహుష్ డు, పతివాత అయిన ఇుందాపతిి
శచీదేవిన్న కయమిుంచడుం, అగసి ా మహరతి వుంటి వ్యరతన్న కయలితో తనిడుం చేస్యడు. ఇుంత పయపుం చేసతన

నహుష్ డు కేవలుం కొదిద కయలుం మాతామే శయపయన్నకి గురత అయాాడే కయన్న నరకయన్నకి వ్ళాలేదు. పైగయ పరమ
పవితామైన బాహులోకుంలో శయశవతుంగయ ఎలా ఉుండగలిగయడు? ఆయన చేసతన పుణా కరులు ఏమిటి?
నహుష్ డు చకీవరతిగయ ఉనిపుుడు తను కయరతికమాసుం లో దీప దానాలు, దీపము వ్లిగతుంచడుం చేస్యడు
పాజల చేత చేయిుంచాడు. కయరతిక మాసుం లో దీప దానము వలల శయశవత బాహులోకుం వచిాుంది.
122. కయరతికమాసుం లేదా కయరీికమాసుం ఈ రుండిటల ల ఏది సరతయిైన పదుం?

కయరతిక మాసుం .కృతిి క నక్షతాము పూరతుమ నాడు వసుిుంది కయబటిు ఈ మాసమును కయరతిక మాసము
అుంటారు.వ్యాకరణుం పాకయరము కృతిి క లో దీరఘము లేదు కయబటిు కయరతికమాసుం అవుత ుంది కయనీ కయరీికము

అవదు.
123. సుబాహుణాుం స్యవమి శరవణ తటాకుం లో ఆవిరభవిుంచినపుుడు ఆకలితో ఉనిస్యవమి కి పయలు
ఇచిాన వ్యరు ఎవరు?
సపి రుిల భారాలలో 6 ముంది
124. సుబాహుణా స్యవమిన్న ష్ణుుఖుడు అన్న ఎుందుకు అుంటారు.
6 గురు కృతిి కలు సకుందున్నకి పయలు ఇచాారు. అుందుకే ష్ణుుఖుడు అయాాడు
125. సపి రుిల భారాలు 7 ముంది ఉుంటే కేవలుం 6 ముంది మాతామే సకుందున్నకి పయలు ఎుందుకు ఇచాారు?
ఒకపుుడు అగతి దేవుడు సపి రుిల భారాలను చూసత మోహిత డెై శయప భయము తో భయపడగయ, అగతి
భారా అయిన స్యవహా దేవి ఇది గీహిుంచి వశిష్ు న్న భారా యిైన అరుుంధతి రూపము తపు, మిగతలిన

ఆరుగురత రూపములు ధరతుంచి పతాయము చేసను. ఆ సమయాన శివ తేజసుు అగతి యుందునిది.
సుబాహుణుాడు పుటిునపుడు ఈ ఆరుగురు ఋషత పత ిలకి (కృతిి కలు) మాతృతవ సుంకేతుంగయ సి నాుం
సావిుంచగయ పయలు యిచాారు.
126. జయాతిరతలుంగయల పేరల ు మరతయు అవి వ్లిసతన పయాుంతముల పేరల ు ఏమిటి?జయాతిరతలుంగయల వ్ైశిష్ు ాుం మరతయు
చరతతా సుంపూరుుంగయ ఏ పురయణము లో ఉుంట ుంది?
12 జయాతిరతలుంగయలు
1. గుజరయత్

- స్ో మనాథుడు

2. శ్రీశైలుం

- మలిల కయరుునుడు

3. ఉజ్జు యిన్న - మహాకయళుడు

4. మధాపాదేశ్ లోన్న మాుంధాతృ పురుం-ఓుంకయరేశవరుడు
5. జారఖుండ్ లోన్న దేవ్ ఘ్ర్ శ్రీ - - -వ్ైదానాథుడు( కలు బేధుం వలల - మహారయష్ు ి ,పయరతల లోన్న వ్ైదా
నాథుడున్న కూడా దరతశుంచాలి)

6. గుజరయత్ లోన్న దావరక దగగ ర -శ్రీ నాగనాథుడు
7. కేదార్ నాథ్ - కేదారేశవర లిుంగుం
8. నాసతక్

- తాాుంబకేశవరుడు

9. మహారయష్ు ి లోన్న భావ గతరత, సహా పరవతాలలో ఒక కొుండ ఢాకిన్న - భీమశుంకరుడు
10. తమిళనాడు - రయమేశవరుం
11. కయశ్ర - విశవనాథుడు

12. మహారయష్ు ి - ఘ్ృషేుశవరుడు

శివమహా పురయణము లో జయాతిరతలుంగయల వ్ైశిష్ు ాుం మరతయు చరతతా ఉుంట ుంది
127. పుష్కరయలు, పుష్కరతణి నది ఏ తపసతవ తపః ఫలుం
పుష్కరుడు
128. నదులకు పుష్కరయలు ఎపుుడు ఏరుడతాయి?
బృహసుతి ఒకోక రయశి లో పావ్ేశిుంచినపుడు

129. కృష్యు నది ఎవరత వలల /ఎకకడ జన్నుుంచిుంది?? భూలోకుంలో ఎవరత తపసుు వలల , ఎకకడ
ఆవిరభవిుంచిుంది? ఏ పుణాక్షేతాుం వదద స్యగర సుంగముం చేస్ి ో ుంది?
కృష్యు నది, బాహు గయరత పయారథ న మేరకు, విష్ు మూరతి శరీరము నుుండి పుటిునది. సహామున్న తపః ఫలుంగయ
భూలోకుంలో సహాాదిా మీద ఆవిరభవిుంచిుంది.

కృష్యు జ్జలాల లోన్న హుంసలదీవి వదద సముదాములో కలుస్ోి ుంది.
130.కృష్యు నదికి ఎపుుడు పుష్కరయలు వస్యియి?
గురువు కనాారయశి లో పావ్ేశిుంచినపుడు

131. గుంగ ఎకకడ పుటిుుంది? ఎవరతకి కూత రుగయ అనుగీహిుంప బడినది?

గుంగ విష్ు మూరతి పయదాలనుుంచి ఉదభవిుంచి హిమవుంత న్నకి కుమారి గయ విష్ు మూరతి దావరయ
అనుగీహిుంపబడినది .
132. గుంగను దివి నుుంచి భువికి తీసుకు రయవడాన్నకి ఎవరు పాయతిిుంచారు?? ఎుందుకు?

సగర పుతా లకు సదగ త లు కలగడాన్న మొదట అుంశుముంత డు పాయతిుం చేశయరు. ఆ తరయవత భగీరథున్న
కఠోర తప:ఫలితుంగయ భూమికి వచిా 60,000 ముంది సగరపుతా లకు ఉతి మ లోకయలు అనుగీహిుంచడాన్నకి
వచిాుంది.
133. గుంగకు తిాపథ అన్న అుంటారు .ఎుందుకు? గుంగకు మరతుంత పవితాత ఏ కయరణుం చేత వచిాుంది?
సవరగ , మరి ా, పయతాళ్ళలుంలో కూడా పావహిసి ుని కయరణుంగయ గుంగను తిాపధ అుంటారు. విష్ు పయదర దభవ

యిైన గుంగ, శివున్న జటాజూటుంలో ఉుండడుం వలల గుంగయ జలుం బహు పవితామైనది.

134. సవరగ ుంలో ముందాకిన్న అనే పేరుతో గుంగ ఉనిపుటికీ, దేవతలు సైతుం భూమి పైన ఉని గుంగలో
స్యినుం ఆచరతుంచారు. ఎుందువలల ?

మను సుృతి లో కూ డా ఆప శుదాద భూమి గతా అన్న ఉనిది. అనగయ నేల మీదకు వచిాన జలము
నుందు ఆచమిుంచి పరతశుదుదడగును అన్న అరదుం. దీన్న పాకయరుం భూమి మీదకు గుంగ వచిాన తరువ్యత
దేవతలు, ఋష్ లు స్యినుం ఆచరతుంచారు.
135.ఎవరత తపః ఫలుంగయ నరుద భూమిపై ఆవిరభవిుంచిుంది?

పూరవుం చుందావుంశపు రయజయిన పురూరవున్న తపః ఫలుంగయ శివ్యనుగీహుం చేత నరుద భూమిపై
ఆవిరభవిుంచిుంది.
136. నరుదా నదము ఎకకడ ఉనిది? నరుదా పాతేాకత ఏమిటి? ఉదయుం లేవగయనే నరుదను
తలచుకుుంటే ఏ ఫలితుం వసుిుంది?
నరుద ఓుంకయర క్షేతాుం దగగ ర వుుంది. స్యధారణుం గయ నదులలో స్యినుం చేసేి పుణాుం వసుిుంది. కయనీ నరుదను
కేవలుం దరతశుంచిన చాలు సరవపయపయలు తొలగత మహాపుణాుం లభిసుిుంది .ఉదయమే నరుద ను సురతసేి ఏడు
జనులపయపలు తొలగత పుణాుం లభిసుిుంది. నరుద చాలా పుణా పవితా నదము.
137. సరసవతీ నది సరవ శరీష్ా తీరథుం. స్యినుం చేసతన వ్యరతకి సకల శయసి ర జాఞనము పాకయశిుంచే దివా నది.
సరసవతీ నది ఎవరత పయారథన మేరకు భూమిమీద ఎకకడ ఆవిరభవిుంచిుంది?
విష్ు మూరతి బదరీ క్షేతాుం దగగ ర మానా అనే పయాుంతుం
138. సరసవతీ నది ఎుందువలన అుంతరయవహిన్న అయినది?
సవరగ లోకుం లోన్న బడబాగతిన్న తీసుకువ్ళిా సముదాము లో కలపడుం వలన
139. గోదావరీ నది పుష్కర స్యిన ఫలితుం ఏమిటి?

గుంగయనదిలో 12 సుంవతురయలు న్నతాము స్యినము చేసతన ఫలితుం తో సమానుం. పుటిునపుటి నుుండి చేసతన
సకల పయపయలు పుష్కర కయలుంలో గోదావరత నదీ స్యినుం చేసేి తొలగత పో తాయి.
140. శివ్యనుగీహుంతో గోదావరత నది ఎవరత తపః ఫలుంగయ ఎకకడ ఆవిరభవిుంచిుంది? సముదా సుంగమ పాదేశుం
ఎకకడ?

గౌతమ మహరతి; నాసతకయతాాుంబకుం; ధవళ్ేశవరుం దాటాక.

141. పరమానుంద సవరూపతణి యిైన యమున ఎకకడ పుటిునది? ఎవరత పయారథన మేరకు ఎవరత ఆదేశుంతో
భూమిపై ఆవిరభవిుంచిుంది??
గోలోకుంలో శ్రీకృష్ు న్న ఎడమ భాగుం నుుండి పుటిుుంది. బాహు గయరు పయారతథుంచగయ శ్రీకృష్ు న్న ఆదేశుంతో భూమి

మీదకు వచిాుంది.
142. యమున, నదిగయ ఉుంటటనే ఏ ఏ అవతారయలతో శ్రీకృష్ు న్న చేరుకునిది? యమునా కవచము,
సహసా నామాలు ఏ పురయణములో ఉుంటాయి?
కయళిుందిగయ అవతరతుంచి శ్రీకృష్ు న్న పటు పు రయణి అయిుంది; విశయఖ అనే చెలికతెి గయ మారత ఆయనతో నృతాుం
చేసతుంది.

గరగ భాగవతుం లో యమునా కవచుం మరతయు సహసా నామాలు ఉనాియి.

యమునా తీరుంలో యమునా కవచుం పఠతసేి శ్రీకృష్ు న్న సన్నిధి పయాపతి సుిుంది.
143. కయవ్ేరీ నది ఎవరత తపః ఫలుంగయ ఏ దెైవ్యనుగీహుంతో పాజలకు అుందినది?
కయవ్ేరీ నది,కవ్ేరుడు అనేమున్న తపః పలుంగయ, విఘ్నిశవరున్న అనుగీహుంతో పాజలకు అుందినది.
144. కయవ్ేరీ పరీవ్యహక పయాుంతుంలో శ్రీమనాిరయయణుడు శరష్స్యయిగయ కొలువ్ైన క్షేతాములు ఏవి? ఆదిరుంగ,
మధారుంగ, అుంతా రుంగ క్షేతాాలు ఎకకడ ఉనాియి?

శ్రీరుంగుం,శ్రీరుంగపటు ణుం.శ్రీరుంగుం దగగ ర, కయవ్ేరత రుండు పయయల ై మధాలో ఆదిరుంగ, మధారుంగ, అుంతారుంగ
ఏరుడాడయి. ఈ అుంతారుంగే శ్రీరుంగుం. శ్రీరుంగపటు ణుం ఆది రుంగుం, మధా రుంగుం కూడా మైసూరు- ముండా
మధాలో ఉుంట ుంది.

145. పయాణహిత లేక పాణీతా నదికి ఆ పేరు ఎలా వచిాుంది??

యజఞ దీక్షలో ఉని బాహు, తన దగగ ర ఉని పాణీత పయతా, అనగయ యజఞ పయతా నుుండి, జలాన్ని సృషతుుంచి నేల
మీదకు వదలగయ అది నదిగయ మారతుంది. పాణీత పయతా నుుండి పుటు డుం వలన ఆ నదికి పాణీత అన్న, పయాణుల
హితుం కోసుం బాహు సృషతుుంచడుం వలల పయాణహిత అన్న పతలువబడిుంది.
146. పయాణహితా నది భూమిపైన ఎకకడ పుటిు ఏ రయష్ు ుంి ను పవితాుం చేసి ునిది??
పయాణహితా నది విుంధా పరవతము నుుండి పుటిు దక్షిణుంగయ పావహిుంచి, గోదావరతలో కలిసత పాధానుంగయ
ఆుంధాపాదేశ్ ను పవితాుం చేసి ునిది.
147. తామరపరతు నదికి గల మరొక పేరు ఏమిటి? పాధానుంగయ ఈ నదీ స్యినుం ఎకకడ ఆచరతస్ి యరు? ఈ నది
యొకక పుష్కర స్యిన ఫలమేమి?

భీమరథి. తమిళనాడులో అుంబాసముదాుం సేుష్ను కు దగగ రగయ ఉని బాణతీరథుం వదద . మృత ాదర ష్యలు, గీహ
బాధలు తొలగుతాయి.
148. భీమరథికి ఆ పేరు ఎలా వచిాుంది?

తిాపురయసుర సుంహార సమయుంలో శివున్న (భీముడు) రథ చకయీలు భూమిన్న చీలిాన చోట ఒక నది

పుటిుుంది. భయుంకరుంగయ (భీమమై)నడిచిన శివున్న (భీముడు) రథుం వలన ఆవిరభవిుంచిుంది గయబటిు
తామరపరతు నదికి భీమరథి అన్న పేరు వచిాుంది.
149. త ుంగభదా ఏ నది యొకక మరో రూపుం?? ఏ రుండు రయష్యుిలలో పావహిుంచి ఎకకడ సుంగమిస్ోి ుంది??
త ుంగభదా సరసవతీ నదికి మరో రూపుం.

కరయుటక, ఆుంధాపాదేశ్ రయష్యుిలలో పావహిుంచి త ుంగభదాా నది అలుంపురుం పయాుంతుంలో కృష్యునదిలో సుంగముం
అవుత నిది.

150. త ుంగభదాా నదీ తీరుంలోన్న పాసతదధ పుణా,గురు క్షేతాాలు, శకిి పరఠుం ఏవి?
రయవణగతరత (నేటి దావణగర) దగగ ర హరతహరక్షేతాుం, శృుంగేరత, ముంతాాలయము, అలుంపురుం జయగుళ్ళుంబ
151. పుష్ుభదా అన్న మరతయొక పేరు ఉని సతుంధు నది స్యక్షాతి ఏ నదీ సవరూపుం?? సతుంధు నదికి అధిక
శరీష్ాత ఎలా వచిాుంది?
విష్ు పయదాల నుుండి పుటిున గుంగలో ఒక భాగమైన సతుంధు జలాలు తిరతగత ఆ స్యవమి పయదాలే కడిగత

(మారకుండేయున్న దావరయ) సతుంధూ నదీ జలాలలో కలిసత పో యాయి. అుందువలల నే సతుంధు గుంగ కుంటే
శరీష్ామైన నదిగయ పాసతదధ క
ి కికుంది.
152. దేశ విభజన వలల సతుంధు నది పయకిస్థ యన్ లోకి వ్ళిల పో యిుంది. ఈ నది పుష్కర స్యినాన్నకి పదద లు ఏ
మారయగుంతరయన్ని సూచిుంచారు? సతుంధు నది పుష్కరయలు ఎపుుడు వస్యియి?
కయశ్రకి గయన్న, హరతదావర్ గయన్న వ్ళిల గుంగయ నదిలో, సతుంధు నదీ పుష్కర సుంకలుుం చెపుుకొన్న స్యినుం చేసేి,
సతుంధు గూడ గుంగ లోన్న ఒక పయయిే గయబటిు ఆ పుణాుం వ్యరతకి లభిసుిుంది. గురుడు కుుంభరయశిలో
పావ్ేశిుంచినపుడు.
153. పూరవుం ఒక ఆబో త కయరతిక మాసుంలో శివ్యలయన్నకి 9 పాదక్షిణలు చేసతుంది. తెలియకుుండా చేసతన ఆ
కొదిద పుణాుం వలల తరువ్యతి జనులో ఒక మనువుకి తలిల అయిుంది. ఆ మనువు పేరు ఏమిటి?
14 ముంది మనువులలో 6 వ వ్యడు చాక్షుష్ డు.(మారకుండేయ పురయణుం)
154. భూతాష్ు మి అన్న ఏ తిథి న్న అుంటారు?
కయరతిక మాసుం లో కృష్ు పక్ష అష్ు మి తిథిన్న భూతాష్ు మి అుంటారు. ఆ రోజు కయలభెైరవ స్యవమి వ్యరతకి పాతేాక
అభిషేకయలు, పూజలు , విభూతి తో అభిషేకుం చేయడుం ముంచిది.

155. శ్రీమదాామాయణాన్ని గయనము చేసి ూ మొదట పాచారుం చేసతుందెవరు?
కుశలవులు.
156. అయోధాా నగరుం ఏ నది ఒడుడన ఉనిది?
సరయూ నది.
157. దశరథ మహారయజుకు శయుంత అనే కూత రు మరతయు, రయమలక్షుభరతశతా ఘ్ుిలు కొడుకులు
ఉనాిరు. శయుంత అనే కూత రున్న ఒక రయజుకు దతి త ఇచాాడు? ఆ రయజు ఎవరు?
దశరథ మహారయజు సేిహిత డు అుంగరయజు కు శయుంత ను దతి త ఇచాాడు.
158. తేాతాయుగుంలో దశరథ మహారయజు కూడా పుతాసుంతానుం కోసుం తిరుమల, కయుంచీపురుం వుంటి
క్షేతాాలను దరతశుంచుకునాిడు. ముఖాుంగయ తిరుమల లో ఏ తీరథుం లో స్యినుం ఆచరతుంచారు?
తిరుమల పుష్కరతణి

159. రయమున్నకి ఆదితాహృదయుం స్ోి తామును ఉపదేశిుంచిన మున్న ఎవరు?
అగసి ామున్న
160. హనుముంత డు సముదామును లుంఘ్ిుంచుటకు ఎకికన పరవతుం పేరేమిటి?
మహేుందాగతరత

161. సరతానేవష్ణ కోసుం సుగీీవుడు తూరుు దికుకకు పుంపతన వ్యనర సేనకు నాయకుడెవరు?
వినత డు.

162. సుగీీవున్నకి, సరతానేవష్ణ కోసుం పశిామ దికుకకు పుంపబడిన సుషేణున్నకి బుంధుతవమేమిటి?
మామగయరు, తార తుండి.ా

163. హనుముంత డు మొదల ైన వ్యనరులు చికుకకుని బిలుం (లోయ)లో వుని తాపసత పేరేమిటి?
సవయుంపాభ.
164. సముదామవతల వుని రయవణున్నన్న, సరతను చూడగలు
గ త నాినన్న వ్యనరులకు చెపతున పక్షి
పేరేమిటి?
సుంపయతి.
165. లక్షుణున్న భారాయిైన ఊరతుళ తుండిా ఎవరు?

జనకుడు
166. జనకుడి తముుడి పేరు ఏమిటి?
కుశధవజుడు.
167.భరత శతా ఘ్ిల భారాల పేరల ు?
మాుండవి, శృతకీరి త

168. పరశురయముడు శ్రీరయమున్నకి యిచిా ఎకుకపటు మని ధనుసుు పేరేమిటి?
వ్ైష్ువ ధనుసుు.

169.శ్రీరయమున్న వనవ్యసమునకు చితాకూటము తగతనదన్న సూచిుంచిన మున్న ఎవరు?
భరదావజ మున్న.
170.భరత డు రయమున్న పయదుకలనుుంచిన పటు ణమేది?
నుందిగయీమము
171.సరతను తీసుకుపో త ని రయవణున్నతో యుధ్ధ ము చేసతన పక్షి ఎవరు?
జటాయువు

172.సరతానేవష్ణలో వుని రయమలక్షుణులు ఏ రయక్షసున్న హసి ములలో చికుకకొనను?
కబుంధున్న

173. రయమసుగీీవుల మైతిా ఎవరత స్యక్షిగయ జరతగను?
అగతి స్యక్షిగయ

174. వ్యలి విసతరతన దుుందుభి కళ్ేబరుం ఎవరత ఆశీముంలో పడెను?
మతుంగమున్న
175. మతుంగ మహరతి శిష్ ారయలు ఎవరు?
శబరత

176. సుగీీవున్న రయజాాభిషేకము తరయవత రయమలక్షుణులు ఎకకడ న్నవసతుంచెను?
పాశీవణపురత

177.హనుముంత డు సముదాుం దాట త నిపుడు విశీమిుంచముంటట ఆతిధామిచిాన పరవతుం ఎవరు?
మైనాకుడు

178. హనుముంత న్న శకిిన్న పరీక్షిుంచుటకు దేవతలు సముదాుంలో న్నయమిుంచిన నాగమాత పేరేమిటి?
సురస
179. హనుముంత డు లుంకలో ఎుంతముంది రయవణున్న కిుంకరులను వధిుంచెను?
ఎనభెై వ్ేలముంది
180. హనుముంత డు ఎవరత అసి మ
ర ుచే బుంధిుంపబడి రయవణున్న వదద కు పో యిను?
ఇుందాజ్జతి సుంధిుంచిన బాహాుసి ుంర

181. సుుందరకయుండము లో ఎన్ని సరగ లు ఉనాియి?
68
182. రయవణుడి తుండి,ా తాత ఎవరు?
విశీవసు , పులసుిాడు
183. సరతజాడ తెలుసుకున్న వచిాన హనుముంత న్నకి రయముడిచిాన బహుమతి?
ఆలిుంగన స్ౌభాగాుం

184.సముదాుం దాట టకు నూరు యోజనములు సేత వు న్నరతుుంచిన వ్యనర పాముఖుడి పేరేమిటి?
నీలుడు

185. ఇుందాజ్జత్్ను ఎవరు చుంపయరు?
లక్షుణుడు
186.సరతాదేవి సవయుంవర వ్ేడుకకు రయముడిన్న, లక్షుణులను ఎవరు తీసుకళ్ళలరు?
విశయవమితా డు
187. హిమాలయ పరవతాలపై హనుముంత డు రచిుంచిన రయమాయణుం పేరు ఏమిటి?
హనుమద్ రయమాయణుం

188. సరతాదేవి తన పతలలలకు జనున్నచిాుంది ఎవరత ఆశీముంలో?
వ్యల్లుకి ఆశీముం
189. అహలా, గౌతమ కుమారుడు ఎవరు?
శతానుంద మహరతి
190.శ్రీ రయమచుందుాడి చేత చుంపబడిన మొదటి వాకిి ఎవరు?
తాటకి

191.కుుంభకరును ఎవరు చుంపయరు?
శ్రీ రయముడు
192. వ్యలి ఎవరత అుంశతో జన్నుుంచెను?
దేవ్ేుందుాడు
193. సుగీీవుడు ఎవరత అుంశతో జన్నుుంచెను?
సూరుాన్న అుంశ

194.సుగీీవ్యదులు ఏ పరవత పయాుంతుంలో న్నవసతుంచు చుుండెను?
ఋష్ామూక పరవతుం

195. రయమలక్షుణ భరత శతా ఘ్ిలలో కవలలు ఎవరు ? వ్యరత తలిల పేరేమిటి?
లక్షుణ, శతా ఘ్ుిలు- తలిల సుమితా.
196. రయమలక్షుణ భరత శతా ఘ్ుిలకు నామకరణము చేసతన మహరతి ఎవరు?
వసతష్ా డు

197. బాహుదేవున్న ఆవలిుంత నుుండి పుటిున వ్యనరుడెవరు?
జాుంబవుంత డు

198. విశయవమితా న్న యజాఞన్నకి విఘ్ాిలను కలిుసుిని రయక్షసుల వరు?
మారీచ, సుబాహులు
199. విశయవమితా న్న ఆశీముం పేరు?

సతదధ ాశీముం
200. తాటకను శపతుంచిన మహరతి ఎవరు?
అగసుిాడు
201. శివుడు్తన్ధనుసుును్ఏ్మహారయజు్వదద ్వుుంచెను?
దేవరయత డు

202. శివధనుసుును్తయారు్చేసన
త దెవరు?
విశవకరు

203. భరత న్న్మేనమామ్పేరు్ఏమిటి?
యధాజ్జతి
204. రయమున్న్మితా డు్గుహుడు్వుుండే్పయాుంతమేది?
శృుంగతబేరపురుం్్

205. దశరథ్మహారయజు్గయరత్తుండి్ా ఎవరు?
అజ్మహారయజు
206. అతిా్మహరతి్భారా్ఎవరు?
అనసూయ్దేవి

207.పరశురయముడి్తలిల దుండుాలు్ఎవరు?
జమదగతి, రేణుకయదేవి
208. గుహుడు్న్నవసతుంచే్శృుంగతబర
ే పురుం్ఏ్నది్ఒడుడన్ఉుంది?
గుంగయ్నది

209. సూరుాడిన్న్పటు కోవడాన్నకి్పాయతిిుంచినపుుడు్హనుముంత డిన్న్ఎవరు్వజాాయుధుంతో్కొటాురు?
ఇుందుాడు.్
210. మేఘ్నాధుడి్కి్ఇుందాజ్జత్్అనే్్పేరు్ఎలా్వచిాుంది?
ఇుందుాడిన్న్జయిుంచడుం్వలన

211. శ్రీ్వ్ేుంకటేశవర్స్యవమి్సుపాభాతుం్లోన్న్
"వినా్వ్ేుంకటేశుం్న్నాథర ్న్నాథ:్
సదా్వ్ేుంకటేశుం్సురయమి్సురయమి
హరే్వ్ేుంకటేశుం్పాసద
ర ్పాసరద

పతాయుం్వ్ేుంకటేశుం్పాయచఛ్పాయచా!!
అనే్శలలకుం్ఎవరు్వ్యాస్యరు?
శ్రీ్మారకుండేయ్మహరతి

212. ఆ్ప్ై శలలకము్ఎకకడ్వ్యాస్యరు?

తిరుమల్శ్రీ్స్యవమి్పుష్కరతణ్ి తీరథుంలో్ఆ"్వినా్వ్ేుంకటేశుం్న్నాథర ...."్శలలకుం్వ్యాస్యరు.
213. తిరుమల్క్షేతాాన్నకి్క్షేతా్పయలకుడు్ఎవరు?
శివుడు

214.పురయణాలలో్కూడ్కపతల్తీరథుం్, అకకడ్ఉని్నవగీహాల్పాస్ి యవన్ఉుంట ుంది.్
్కపతల్తీరథ్క్షేతాుం్లో్ఉని్నవగీహాల్పయాముఖాుం్ఏమిటి?
కపతల్తీరథుంలో్ఉని్నవగీహాలు్రూపుం్ధరతుంచి్అకకడ్వ్లిస్యరు.్అుందుకే్అకకడ్నవగీహాలకు్చేసే్పూజ్వలల ్
విశరష్్ఫలితుం్వసుిుంది

215. అమువ్యరత్పరతపూరు్అనుగీహుం్ప ుందడుం్కోసుం్పదద లు్దేవీ్భాగవతుం్వినమన్న్చెబుతారు.్ఈ్్శ్రీమదేదవీ్
భాగవతమును్ఎన్ని్వ్ేల్శలలకయలలో్వ్యాసుడు్వరతుుంచాడు?
18000
216. శ్రీ్దేవీ్మదేదవీభాగవతుం్ఎన్ని్సకుంధాలుగయ్ఉుంట ుంది?
12
217. ఏ్శుభకయరాుం్జరతగన
త ా్ముఖాుంగయ్గృహపావ్ేశ్మరతయు్శుంఖుస్యథపన్్సమయుం్లో్పదద లు్తపుక్
అమువ్యరతకి్సుంబుంధిుంచిన్ఒక్పయరయయణము్చేయమన్న్చెబుతారు.్ఆ్పయరయయణము్చేస్ఇుంటల
ేి
ల ్ఉని్వ్యసుి్
దర ష్యలు్తొలగత్సకల్శుభాలను్ప ుందుతాము.్ఆ్పయరయయణము్ఏమిటి?
అమువ్యరత్న్నవ్యస్స్యథనుం్అయిన్మణిదీవప్వరునము్పయరయయణము్చేయాలి
218. ఆ్పయరయయణము్ఏ్పురయణము్లో్ఉుంట ుంది?
శ్రీ్దేవీ్భాగవతుం్లో్ఉుంట ుంది
219. మణిదీవప్వరునము్అనగయ్చాలా్ముంది్తెలుగులో్పయట్లాగయ్చదువుత నాిరు.్అసలు్వ్యాస్కృత్
సుంసకృత్మణిదీవప్వరున్ఎన్ని్శలలకయలలో్ఉుంట ుంది.్

వ్యాస్విరచిత్శ్రీ్మదేదవీ్భాగవతము్18,000్శలలకయలు్12్సకుంధాలుగయ్ఉుంట ుంది.్పాతి్సకుంధము్చిని్
అధాాయాలతో్కూడి్ఉుంట ుంది.్మణిదీవప్వరున్12్వ్సకుంధుంలో్10,11,12్అధాాయాలతో్283్శలలకయలుగయ్
ఉుంట ుంది.

220.సుంసకృత్శలలకయలు్చదవడుం్కష్ు మైన్వ్యరు్ఏమి్చేయచుా?
283సుంసకృత్శలలకయలు్పయరయయణము్చేయడుం్కష్ు మన
ై ్వ్యరు్పదద ల్చేత్పయరయయణము్చేయిుంచుకోవచుా.్అలా్
కూడా్కుదరనపుుడు్283శలలకయలు్పయరయయణము్రతకయర్డ ్చేసన
త వి్కూడా్వినవచుాను.
కయరాసతదధ ్ి కోసుం్పఠతుంచవలసతన్*శలలకుం
"తవమసతున్్్కయరాన్నరోాగే్పామాణుం్హరతసతి మ్హనుమన్్యతిమస్యియ్దుఃఖ్క్షయకరోభవ".
221."శృుంగతబేరపురే్సూతుం్గుంగయకూలే్్వాసరుయత్్I గుహ్్మాస్యదా్్ధరయుతాు్్న్నష్యదాధిపతిుం్్పతయ
ా మ్్"్I

(వ్యల్లుకి్రయమాయణుం్-్బాలకయుండ్-1్వ్సరగ ్29్వ్శలలకుం)
శ్రీరయముడు్వనవ్యస్యన్నకి్వ్ళుతూ్శృుంగతబర
ే ్పురము్లో్గుహుడిన్న్దగగ ర్కి్సరతా్లక్షుణ్సమేతుంగయ్వ్ళుతాడు.్
శృుంగతబేర్పురము్యొకక్పాసి ుత్నామము్మరతయు్అకకడికి్చేరు్మారగ ము?
శృుంగతబేర్పురము్కయలాుంతములో్్శిుంగరోర్్గ్పతలువబడుచునిది, ఇది్పాయాగకి్40-45 km దూరుంలో్"లకొి్
రోడ్"్లో్వుుంది.్పాయాగ/లకోి్నుుండి్by road చేరవచుా.
222.్నుందిగయీమే్కరోత్్్రయజాుం్్రయమాగమనకయుంక్షయా్I గతే్త ్భరతే్శ్రీమాన్్సతాసుంధర ్జ్జతేుందియ
ా ః్I
(వ్యల్లుకి్రయమాయణుం్-్బాలకయుండ్-1్వ్సరగ ్39్వ్శలలకుం)
శ్రీరయమున్న్వనవ్యస్కయలుంలో్నుందిగయీమము్అనే్ఊరతలో్్భరత డు్న్నవసతుంచి్రయజాాన్ని్పయలిుంచాడు్.్
నుందిగయీమము్్పాసి ుత్నామము్మరతయు్అకకడికి్చేరు్మారగ ము?
నుందిగయీమము్్పాసి ుత్నామము్"రయమ్్మిలాప్్ముందిర్".్ఇది్కయమాద్్గతరత్పాదక్షిణ్చేయు్మారగ ుంలో్వసుిుంది.్
చితాకూటుం్నుుండి్by road చేరవచుా.్అలహాబాద్్నుుండి్చితాకూటుం్-్రయమ్్మిలాప్్ముందిర్్చేరవచుా.
తీవా్అనారోగాము్లేదా్ఎముకలు్విరతగతనపుుడు్మరతయు్పామాదాలు్కలగకుుండా్ఉుండుటకు.్వ్యల్లుకి్
రయమాయణుం్లోన్న్ఈ్శలలకుం్్చదవ్యలన్న్శయసి ుంర .్
శలల౹౹
్సరవథా్కిీయతాుం్యతి:్సరతామధిగమిష్ాథ్పక్షలాభో్మమాయుం్వ:్్్సతదధ ప
ి ాతాయకయరక:
श्लोकासर्वथा क्रियताम ् यत्नःसीतामधिगममष्यिपक्षलाभो ममायम ् र्ःमसद्दि प्रत्ययकारकः

223. చితాకూటము్యికక్పాసి ుత్నామము్మరతయు్అకకడిక్ి వ్ళుా్మారగ ము.?
చితాకూటము్యికక్పాసి ుత్నామము్"చితాకూట్్ధామ్", అకకడికి్RTC బసుులు్అలహాబాద్, కయనూుర్,
సతాి,ఝాన్ను్నుుండి్వునాియి.్చితాకూట్్కి్దగగ ర్రల
ై ేవసేుష్న్్కయరతవ్8 km. దూరుం.
By air :- Allahabad నుుండి135 km దూరుం, వ్యరణాసత్నుుండి్275km.MP లోకి్వసుిుంది, UP border.
224. దుండకయరణాుం్యొకక్పాసి ుత్నామము్మరతయు్అకకడిక్ి వ్ళుా్మారగ ము?
దుండకయరణాుం్యొకక్పాసి ుత్నామము్"దుండకయరణాుం"్్దుండక్అనే్రయక్షసులు్పరతపయలన్కిీుంద్వుుండే్అరణాుం.్
మధా-్తూరుు్భారత్్దేశుం్లో200 miles(ఉతి రుం్నుుండి్దక్షిణుంకి, 300 miles పడమర్నుుండి్తూరుు్కి్
వ్యాపతుంచి్వుుండి, ఛతిి సఘడ్, ఒడిష్ి య, తెలుంగయణ, ఆుంధా్రయష్యుిలలో్వ్యాపతుంచి్యని్పదద ్అడవి్పయాుంతుం.
225. జనస్యథనము్యొకక్పాసి ుత్నామము్మరతయు్అకకడిక్ి వ్ళుా్మారగ ము.

జనస్యథనము్అనేద్ి రయమాయణుం్కయలుంలో్గోదావరత్నది్ఒడుడన్వుుండేదుండకయరణాుంలో్ఒక్్భాగుం, అుంటే్పాసి ుతుం్
నాసతక్్పటు ణమే.్నాసతక్్లో్పుంచవటికూడ్వుుంది.్ఇది్నాగూుర్్-్మొుంబాయి్రైలు్మారగ ుం్లో్నాసతక్్రోడ్్సేష్
టే న్్
దిగవల ను.కయలాుంతరుంలో్నాసతక్్గ్మారతుంది.
226 .పదుసరసుు్యొకక్పాసి ుత్నామము్మరతయు్అకకడిక్ి వ్ళుా్మారగ ము.?
పదుసరసుు్రయమాయణుంలో్లేదు.్పుంపయ్సరసుు్వుుంది, దీన్న్సమీపుంలో్ఋష్ామూక్పరవతుం్వుుంది.కరయుటక్
లో్కొపయుల్్జ్జలాల్హుంపత్దగగ ర.హో సేుట్రల
ై ేవసేుష్న్్నుుండి్అనగుుంది్కి్బసుల్వునాియి,అనగుుంది్నుుండి్షేర్్ఆటల్
దావరయ్పుంపయసరసుు్చేర్వచుా.్హుంపత్నుుండి్కూడా్అనగుుంది్3 km auto దావరయ్చేర్వచుాను.
227. 14్సుం౹౹్వనవ్యసుం్అయాాక్శ్రీ్రయమ్చుందుాడు్సరతా్సమేతుంగయ్పటాుభిషతకి ుడె్ై ఎన్ని్సుంవతురయలు్రయజాాన్ని్
పయలిుంచాడు?
దాదాపు్11,000సుం౹౹్శ్రీరయముడు్్రయజాాన్ని్పయలిుంచారు.్అుంటే్్దాదాపు్10,000్సుం౹౹్్సరతామాత్తో్కలిసత్
శ్రీరయమ్చుందుాడు్ఉనాిడు.దశ్వరి్సహస్యాణి్దశవరి్శయతాన్నచ్(బాలకయుండ-1్సరగ )
228. ఎనని్వ్ేల్సుం౹౹్రయమరయజాము్సుభిక్షముగయ్కరువు్కయటకయలు్లేకుుండా్సరతారయములు్పయలిుంచారు.్
భూలోకుంలో్్సరతారయముల్అవతారుం్చాలిుంచడాన్నకి్ఎన్ని్సుం౹౹్ముుందు్వ్యల్లుకి్ఆశీముంలో్సరతామాత్
న్నవసతుంచిుంది?
సరతామాత్"రస్యతలము్"్కళ్ేాటపుటికి, 10్వ్ేల్సుంవతురములు్పరతపయలన్అయిుంది.్కుశలవుల్వయసుు్
అపుటికే్12్సుం"్పూరతిఅయిుంది.్అుంటే్9087్సుంవతురయల్పరతపయలనా్నుంతరము్్సరతామాత్వ్యల్లుకి్
మహామున్న్ఆశీముంలో్అడుగతడి్యుుండును్అన్న్తెలియుచునిది.
229. కిషతకుంధ్యొకక్పాసి ుత్నామము్మరతయు్అకకడిక్ి వ్ళుా్మారగ ము.
హుంపత, త ుంగభదా్్నది్పరతసర్పయాుంతాలే్అపుటి్కిషతకుంద.్హో సేుట్రల
ై ేవసేుష్న్్-్అచాటనుుండి్అనగుుంది్-్్
బసుులో.్అనగుుంది్నుుండి్షేర్్ఆటల్దావరయ్పుంపయసరసుు, ఋష్ామూక్పరవతుం్మొ"్చూడవచుాను.
హుంపత్కొపయుల్్జ్జలాల్కరయుటక్రయష్ు ుంి లో్వుుంది.్హుంపత్పరతసర్పయాుంతములే్ఆనాటి్కిష్కుంద.
230. లుంక్యొకక్పాసి ుత్నామము్మరతయు్అకకడిక్ి వ్ళుా్మారగ ము.
నేట్ి శ్రీలుంక్ఆనాటి్రయవణలుంక.్రయమాయణ్టటర్్పేకేజస్్దావరయ, శ్రీలుంక్టటర్్వ్ళితే్అుందులో్13 ముఖామన
ై ్
రయమాయణుంకి్సుంబుంధిుంచిన్సథ లములను,( 7 రోజులు, 6 రయతా లు)్చూచిరయవచుాను.
231.భరదావజ్ఆశీముం్యొకక్పాసి ుత్నామము్మరతయు్అకకడికి్వ్ళుా్మారగ ము.
భరదావజ్ఆశీముం్పాయాగలో్వుుంది.్వ్యరణాసత్నుుండి్120 km. బసుు్లో్చేరుకోవచుా.్
232.వ్యల్లుకి్మున్న్ఆశీముం్యొకక్పాసి ుత్నామము్మరతయు్అకకడికి్వ్ళుా్మారగ ము.
వ్యల్లుకి్ఆశీముం్బాహాువరి ుం్లోన్న్కోసల్దేశుంలో్వుుండేది.్పాసి ుతుం్ఉతి ర్పాదశ్
ే ్లోన్న్బితూ
ి రు.్కయనూుర్్నుుండి్ 20

km పాయాణుం.్కొుందరత్పాకయరుం్ఆశీముం్భారత్-్నేపయల్్సరతహదుద్చితవన్్్లో్వుుంది.్బాలిుకి్నగర్, బీహార్్నుుండి్
6km చేరుకోవచుా
234. ఆుంజనేయ్స్యవమి్భవిష్ాత్్బాహు్అవుతాడన్న్ఎవరు్వరుం్ఇచాారు?
శ్రీ్రయముడు్వరమిచాాడు
235. ఆ్వరుం్ఏ్సుందరభుం్లో్ఇచాారు?
శ్రీ్రయమ్ముదిాక్కోసుం్బాహు్లోకయన్ని్దరతశుంచినపుుడు
236. ఎనని్వ్ేల్జనుల్తపసుు, కోటల ్ముంతాజపుం్చేసన
త ్వ్యరు్మాతామే్శ్రీరయమ్చరతతమును్సుంపూరుుం్గయ్
వినగలరు్అన్న్ఫలశుీతి.్్అుంతటి్గొపు్ఆది్కయవ్యాన్ని్అుందిుంచిన్ఆదికవి్ఎవరు?
ఆదికవి్వ్యల్లుక్మహరతి
237. మొదట్రయమాయణమును్ఎవరు్ఎవరతకి్చెపయురు?
బాహు్దేవుడు్నారయదున్నకి, నారదుడు్వ్యల్లుకి్మహరతికి
238. త లసర్దాసు్రచిుంచిన్రయమాయణము్పేరు్ఏమిటి?
శ్రీరయమచరతతమానస్
239. సుంస్యర్స్యగరుంలో్మున్నగత్ఉని్్త లసర్దాసుకు్కనువిపుు్కలిపతుంచిన్అతన్న్భారా్పేరు్ఏమిటి?
రతాివళి
240. వ్యల్లుకి్మహరతి్తో్ఉని్శిష్ ాన్న్పేరు్ఏమిటి?
బరధావజ్మునీుందుాలు
241. కౌీుంచ్పక్షుల్జుంటన్న్బో యవ్యడు్బాణుం్వ్ేసత్చుంపతనపుడు్వ్యల్లుకి్మహరతి్నుుండి్వ్లువడిన్శలలకము్
ఏమిటి?
मा ननषाि प्रनतष््ाां त्र्मगमः शाश्र्तीः समाः।यत्िौञ्चममथुनािे कमर्िीः काममोदितम ्॥
మా్న్నష్యధ్పాతిష్యాుంతవ్మగమః్శయశవతీ్సమాహః్యత్క్రుంచ్మిధునాదేక్మవధీః్కయమమోహితుం!

242. పక్షిన్న్చుంపతన్బో యవ్యడిి్చూసత్వ్యల్లుకిమహరతి్నుుండి్ఈ్శలలకుం్వచిాుంది.్రయమాయణము్ఈ్శలలకుం్తో్
మొదలు్అయిుంది్అన్న్కొుందరు్పదద లు్అుంటారు.్ఈ్శలలకము్పాతేాకత్ఏమిటి?
మా్న్నష్యధ్పాతిష్యాుంతవ్మగమః్శయశవతీ్సమాహః్యత్క్రుంచ్మిధునాదేక్మవధీః్కయమమోహితుం!
మగ్కౌీుంచ్పక్షి్చన్నపో గయనే్ఆడపక్షి్-్జుంటన్న్ఎడబాయక్బాధతో్దాన్నచుటట
ు ్పాదక్షిణ్చేసి ూ్శలకిసి ుుంది.్ఆ్దృశాుం్
చూసత్హృదయుం్దావిుంచిన్వ్యల్లుకికి్కరుణ, ఆకోీశుం్హృదయుంలో్జన్నసుిుంది.్కొన్ని్వ్యకయాలు్ఆయన్పామయ
ే ుం్

లేకుుండానే్వ్లువడుతాయి.్అవి్4్పయదాలు్కలిగత, ఒకొకకక్పయదుంలో్8్అక్షరయలు్వుుండటుం్అది్ఒక్శలలక్మవవడుం్
విశరష్ుం.
ఒక్శలలకుం్లో్2్అరయధలు్ఉుండటుం్మరతుంత్విశరష్ుం
1.ఓరీ్బో యవ్యడా!్జుంట్గయ్ఉని్కౌీుంచ్పక్షిన్న్చూసత్చుంపతన్్నీవు్ఎకుకవకయలుం్కీరి త
త ో్జీవిుంచలేవు్.
2. మా్న్నష్యధ్్(్మా్-్లక్షీు్, న్నష్యధ్-్భరి ్, కౌీుంచ్మిథునుం్-్కయముం్తో్ఉని్రయక్షస్దుంపత లలో్ఒకరతన్న్,
అవధి్-్సుంహరతుంచిన్నీ్కీరి ్త ఎకుకవ్కయలుం్ఉుండు్గయక్)్.
లక్షీు్వలల భుడెన
ై ్ఓ్శ్రీ్మహావిష్ు ్పాభో!్కయముంతో్మలుగుత ని్రయక్షస్దుంపత లలో్ఒకరైన్రయవణుడిన్న్
సుంహరతుంచిన్నీ్కీరి ్త శయశవతుం్గయ్ఉుండుగయక..
243. ఈ్శలలకుం్న్నతాుం్సురతసి ుని్వ్యల్లుకిక్ి బాహుదేవుడు్ఎుందుకు్కన్నపతుంచాడు?
విచారతసి ుని్వ్యల్లుకి్్మహరతి్చెుంతకు్బాహు్దేవు్డరుదెుంచి, ఇదుంతా్ఆయన్ల్లలేనన్న, వ్యల్లుకి్హృదయుం్లో్
కరుణ్ఉప ుుంగడుం, మాన్నష్యధ్పాతిష్యుుంతవ...్శలలకుం్వ్లువడటుం్కూడా్ఆయన్సుంకలాునుసరమే్జరతగతుందన్న,
నీవు్ఆ్శలలకుం్యొకక్వ్యాకరణుం, చుందసుు్ననుసరతుంచి్రయమాయణ్కయవాుం్రచన్చెయిా్అన్న, ఆకయవాుం్లో్నీవు్
వ్యాసే్శలలకయలు్యధాతథ్మౌతాయన్న, నీకీరి ్త రయమాయణుం్వునిుంత్వరకు్బాహులోకుంలో్విహరతుంచ్గలవన్న్-్అది్
తెలుపుటకే్్ఇచాటికి్వచాానన్న్తెలిపను్బాహుదేవుడు.

244. సపి ్మోక్షపురములలో్అయోధాా్ఒకకటి.్అయోధా్అుంటే్అరథుం్ఏమిటి? ఎుందుకు్ఆ్రయజాాన్నకి్ఆ్పేరు్
వచిాుంది.
అయోధా-్్సూరుాన్న్కుమరుడెైన్వ్వ
ై సవత్మనువు్చేత్న్నరతుుంపబడినది్కయబటిు్అుంత్పవితామైనది.్్్్
శతా వుల వరతచత
ే ా్ఓడిుంప్బడన్న్నగరుం్అన్న్ఆ్నగర్చరతతా.్అుందుకే్దాన్ని్"అయోధాా"్అనాిరు.
245. దశరథ్మహారయజుకు్్్దశరథ్అన్న్ఎుందుకు్పేరు్వచిాుంది?
దశరథ్మహారయజు్యవవనుంలో్ముంచి్శౌరా, పరయకీమాలు్కలిగతన్మహారధుడట,యుధ్ధ ుంలో
ఒకేస్యరత్10 రధాలలో్తిరతగుతూ,తన్రధ్స్యరధిన్న, గురయీలను,ఏనుగులనూ్కయపయడుతూ, శతా వులతో్యుధ్ధ ుం్
చేసవ్
ే యరట.్అుందువలన్ఆయన్నకి్"దశరధ"్అనేపర
ే ు్వచిాుంది.
246. విశయవమితా డు్రయమున్నకి్మొదట్ఇచిాన్రుండు్విదాలు్ఏమిటి? వ్యటి్పాయోజనుం్ఏమిటి?
బల, అతిబల్అనే్రుండు్విదాలు, వీటివలల ్ఆకలి, దపతుకలు, అలసట్మానవుల్కునిటల గ్వుుండవు.్
ఈ్విదాలను్జపుం్జేసన
త ్వ్యరతన్న్రయక్షసులు్-్రయతా లుందు్న్నదిాుంచు్సమయుంలో్కూడా్శరీరయన్నకి్హాన్న్
తలపటు లేరు.్ఆ్విదాలు్శరీరుంలో్వుుంటట్రక్షణ్కలిుస్యియి.

247. విశయవమితా డు్రయమలక్షుణులతో్కలసత్అడవిలో్వ్ళుతూ్అుంగదేశుం్లో్శివుడు్తపసుు్చేసన
త ్ఆశీముం్
గురతుంచి్చెబుతాడు.్ఆ్రయజాాన్నకి్అుంగ్దేశుం్అన్న్ఎుందుకు్వచిాుంది? విశయవమితా డు్తపసుు్చేసుకున్న్యాగయన్ని్
న్నరవహిసి ుని్ఆశీముం్పేరు్ఏమిటి? ఎుందుకు్ఆ్పేరు్వచిాుంది.
మనుధున్నకి్"అనుంగుడు"్అనే్పేరు్కూడా్వునిది.్శివున్న్చేత్భసుుం్అయిేాటపుడు్అతన్న్శరీరుం్భసుమై్
అచాట్పడుటవలన్అది్"అుంగ"్దేశమన్న్పతలవబడుచునిది.్ఈ్దేశయనేి్మహాభారతుం్లో్దురోాధనుడు్కరుున్నకి్
అుంగ్రయజాుం్ఇచిా్పటాుభిషతకి ున్నగయ్జేస్ి యడు.
సతదధ ాశీముం.్గతుంలో్అచాట్కశాపుడు, అదితి్ఇదద రూ్మహావిష్ు వుగురతుంచి-్తనకుమారుల ైన్ఇుందాాది్దేవతలును్
బలిచకీవరతి్నుుండి్కయపయడుటకై, సవయుంగ్విష్ు వ్ే్వ్యరత్గరభమునుందు్ఉపేుందుాడెై్జన్నుుంచి, బలి్నుుండి్విముకిి్
కలగజేయాలనే్సుంకలుుంతో, అచాట్తపమాచరతుంచి్సతదధ ్ి ప ుందారు.్బలి్యొకక్యజఞ ్వ్యటిక, మహావిష్ు వు్
ఉపేుందుాడెై్బలిన్న్పయతాళ్ళన్నకి్అణగ్దా కిక్కటాక్షిుంచిన్సథ లమగుట్వలన్్మరతయు్శ్రీమహా్విష్ు వ్ే్అకకడ్తపసుు్
చేస్త సతదధ ్ి ప ుందాడు్కయబటేు్్"సతదద ాశీమము"్అనే్పేరువచిానది.్అుంటే్అనుకుని్కోరతకలు్సతదద ుంి చుట, ఙ్ఞఞనమును్
కూడా్్సతదధ ుంి చు్సథ లముగయ్అయివునిది.
248. విశవమితా న్నకి్గయధేయుడు్అన్న్ఎుందుకు్పేరు్వచిానది?
బాహు్మానస్పుతా డు్కుశుడు.్అతన్నకి్కుశయుంబుడు,కుశనాభుడు, అదూరి రజసుడు, వసువు్అనే్4్గురు్
కుమారులు, వీరతలో్కుశనాభుడిక్ి గయధి, గయధి్కుమారుడు్విశయవమితా డు.్గయధి్కుమారుడు్కయబటిు్గయధేయుడు్అన్న్
పతలుస్యిరు.
249. గరుతుుంత న్న్స్ో దరత్మరతయు్60,000్ముంది్సగరులకు్తలిల ్ఎవరు?
సగర్చకీవరతికి్-్కేసన్న
త , సుమతి్అన్న్ఇదద రు్భారాలు.్సుమతి్గరతుుంత న్న్స్ో దరత.్వీరు్పుతాసుంతానమ్ై
హిమాలయుం్లోన్న్బృగుసావణుం్లో్తపమాచరతస్ి యరు.్బృగు్మహరతి్ఆశ్రరయవద్ఫలితుంగ్్కేసతన్నకి్-్అసముంజసుడు,
సుమతికి-్60000 ముంది్సగరులు్ఉధబవిుంచిరత.
250. శివ్ధనుసుు్ను్ఏ్సమయుం్లో్శివుడు్ఉపయోగతుంచాడు? ఆ్తరువ్యత్దేవతలు్ఏ్మహా్రయజు్కు్
ఇచాారు?
దక్షయజఞ ్ఆవిరయభగము్నాడు్సతీదేవి్మరణిుంచిన్కయరణుం్చేత్శివుడు్"శివధనుసుు"్ను్ధరతుంచి
దేవతల్తలలను్ఖుండిుంచాలనుకుుంటాడు.్దేవతలు్పయారతధుంచగయ, క్షమిుంచి్ధనుసుును్న్నమి్వుంశుంలోన్న
"దేవరయత డు"్అనే్రయజుదగగ ర్్వుుంచాడు.

251. జనకున్న్స్ో దరుడు్ఎవరు? ఆయన్ఏ్రయజాాన్నకి్రయజు.్వ్యరత్పతలలల్పేరల ు్ఏమిటి?

జనకున్న్స్ో దరుడు్కుశధవజుడు్, ఈయన్స్యుంకయశానగరమునకు్రయజు.పతలలల్పేరల ు-్ఊరతుళ, మాుండవి, శృతకీరి ల
త ు.్
వీరతన్న్వరుసగయ్లక్షుణ, భరత, శతా ఘ్ుి్ల్కిచిా్వివ్యహుం్జరతపతుంచారు.

252. సరతారయమ్కళ్ళాణములో్భాగుంగయ్ఇరు్వుంశ్చరతత్ా చెపుడుం్ఆరుంభిుంచారు.్్రయమ్వుంశ్వృక్షుం్ఎవరు్
చెపయురు? ఆ్అయోధాా్రయజుల్పేరల ు్ఏమిటి?
వసతష్ు డు్ఇక్షావకు్వుంశ్రయజుల్పరుంపర్చెపయుడు.్-్బాహు-మరీచి్-కశాపుడు-వివసవుంత డు-వ్ైవసవత డుఇక్షావకు్-కుక్షి-్వికుక్షి-్బాణుడు-అనరణుాడు-పృధువు-్తిాశుంకువు్-్దుుందుమారుడు-యువనాశువడు-మాుంధాత్
-సుసుంధి-్ధుావ్సుంధి్-్భరత డు-్అసతత డు-్సగరుడు-్అసముంజుడు్-అుంశు్ముంత డు-్దిల్లపుడు-్
భగీరథుడు-్కకుత్్సుథడు్-రఘ్ువు-్పావృదుధడు్(కలాుష్్పయదుడు)్-్శుంఖనుడు-్సుదరశనుడు-్అగతివరుుడు్శ్రఘ్రగుడు-్మరువు్-్పాశుశుకుీడు-్అుంబరీష్ డు-్నహుష్ డు్--్యయాతి్్-్నాభాగుడు్-్అజుడు-్
దశరథుడు్-్రయమలక్షుణ్శతా ఘ్ుిలు్్
253.సరతామాత్వుంశ్వృక్షుం్ఎవరు్చెపయురు? ఆ్మిథిలా్నగర్రయజుల్పేరల ు్ఏమిటి?
జనక్వుంశుం్గురతుంచి్జనకుడు్తెలుపడుం.్మిథిలా్నగర్రయజులుందరతనీ్జనకుడు్అనడుం్పాతీతి.్్న్నమి్-్మిథి్-్
ఉదావసుడు-్నుందివరుధనుడు్-సుకేత డు-్దేవరయత డు-్బృహదాథుడు-్మహావీరుడు-్సుధృతి్-్దృష్ు కత
ే వు-్్
హరాసువడు-్పరువు-్పాతిుంధకుడు్-్కీరి ్త రథుడు-్దేవమీడుడు్-్విభుదుడు-్మహీదక
ా ుడు్-్కీరి ర
త యత డు-్
మహారోముడు-్సవరు్రోముడు-్హర సవ్రోముడు్-్జనకుడు, కుశదవజుడు.
254. సరతారయముల్ఆదరశ్దాుంపతాాన్నకి్మచిా్పదద లు్సరతారయముల్కలాాణ్శలలకయన్ని్పళిల ్పతిాకలలో్వ్ేయడుం్
సుంపాదాయుంగయ్పటు కునాిరు.్అుంతటి్గోపు్శలలకుం్ఏమిటి? అుందులో్ఉని్విశరష్ుం్ఏమిటి?
జానకయాః్కమలామలాుంజలి్పుటే్యాః్పదురయగయయితాః
నాస్యిః్రయఘ్వ్మసి కే్చ్విలసత్్్కుుంద్పాసూనాయి్తాః
సాస్ి యఃశయామలకయయ్కయుంతికలితాఃయాః్ఇుందా్నీలాయితాః
ముకయిఃతాఃశుభదాః్భవుంత ్భవతాుం్శ్రీరయమ్వ్వ్
ై యహికయ!!
ఇుందులో్వుని్విశరష్ుం్:-్సరతారయముల్కళ్ళాణాన్నకి్ముంచిముతాాలు్తలుంబాాలు్ఆనుందర హాలతో్
ఒకరతనతిి మీదఒకరు్పో సుకుుంట ుంటే్అవి్సరతామాత్దర సతలల ోఎరీగయఉనాియట.్రయమున్నతలమీదపడగయనే్
నలల గయమారుత నాియట.్అవిరయమున్నశరీరుంమీదికిజారగయనే్నీలిరుంగులోకి్మారుత నాియట.్ఇది్
విచితాుంగయలేదూ!్కయన్న్అలా్మారడాన్నకికయరణుం్సరతామాత్చేత లు్ఎరుపుగనుక్ఆముతాాలు్ఆమచేతిలో్
ఎరీగయఉనాియి.రయమున్నజుటు ్నలుపుగనుక్తలమీదపడగయనే్నలల గయ్కన్నపతుంచాయి.్రయముడు్నీలమేఘ్శరీరుడు్

గనుక్అతన్నదేహుంమీద్పడగయనే్నీలుంరుంగులో్కన్నపతసి ునాియి.్ఆపుణామూరుిల్తలుంబాాలు్మనకు్, నూతన్
వధూవరులను్శుభము్కలుగజేగయక్అనే్ఆశ్రసుు్బాహాారధుం
255. 60,000్సగర్కుమారులు్కపతల్మహరతి్శయపుం్చేత్దురురణుం్ప ుందారు.్వ్యరతకి్సదగ త లు్కలగలేదన్న్
వ్యరతకి్ముకిి్ప ుందే్మారగ ుం్సవరగ ుంలో్ఉని్్గుంగయ(ముందాకినీ)్నదిన్న్భూలోకయన్నకి్తీసుకురయవడమే్అన్న్ఎవరు్
సలహా్ఇచాారు?
అoశుముంత డికి్, 60,000 ముంది్సగరుల్మేనమామ్అయిన్గరుతుుంత డు్గుంగను్భూలోకయన్నకి్్తీసుకువసేి ్
గయన్న్వ్యరతక్ి విముకిి్కలగదు్అన్న్చెబుతాడు.
256. భగీరత న్న్పతతృభకిిక్ి మచిాన్్శివుడు్గుంగయ్నదిన్న్తన్తలనుుండి్భూమి్పక
ై ి్పడినపుుడు్7్పయయలుగయ్
చీలిుంది.్ఆ్చీలిన్నదుల్పేరల ు్ఏమిటి?
హాలదినీ, పయవనీ, నళినీ్అనే్3్నదులు్తూరుుదికుకగయ్పావహిుంచాయి.్సుచక్షువు, సరత, సతుంధు్అనే్మూడు్
నదులు్పడమరగయ్పావహిుంచాయి.్ఏడవది, ఆఖరతది్అయిన్పావ్యహము్భగీరధున్న్అనుసరతుంచును.
257. గుంగయ్నదికి్జాహివి్అన్న్ఎుందుకు్పేరు్వచిాుంది?
ఏడవ్పావ్యహము్అయిన్గుంగ్భగీరధున్న్వ్నుక్పరవళుాతొాకుకతూ, గొపు్గొపు్శబద ము్చేసుకుుంటట్
వసుిుండగయ, జహుిమున్న్ఆశీముం్మీదుగయ్పాయాణుం్చేయవలసత్వచిాుంది.్ఆ్సమయాన్నకి్జహుి్మున్న్యాగుం్
చేసి ునాిరు, దాన్నకి్కయవలసతన్దావాము్ఆశీముం్్బయట్వుుండగయ, గుంగయ్జలముతో్ఆయన్యజఞ వ్యటిక,
దావాము్అుంతా్మున్నగత్పో త ుంది.్జహుిమున్న్కోపుంతో్గుంగ్గరవమును్అణచదలచి, చేతిలోకి్తీసుకున్న్ఒకక్
ఆపో సనుంలో్మిుంగేస్ి యడు.్దాన్ని్తిలకిుంచిన్భగీరధుడు, దేవతలు్ఆశారాపో తారు.్వ్యరు్ఆయనుి్భకిితో్
వ్ేడుకొనగయ, మళీా్చెవి్దావరయ్గుంగను్వదులుతాడు.్జహుి్మున్న్చెవి్నుుండి్ఉదభవిుంచినది్కనుక్
అపుటినుుండి్గుంగన్న్జాహివి, జహుిసుత్అన్నకూడా్పతలుస్యిరు.
258. దేవతలు్33్కోటల ్ముంది్అన్న్అుంటారు.్ఆ్సుంఖా్ఎుందుకు్పరగదు?
దేవతల్అుందరతక్ీ పయరవతీ్దేవి్శయపుం్ఇవవడుం్కయరణుం్చేత్వ్యరతక్ి సుంతానుం్కలగదు.్అుందుకే్దేవతల్సుంఖా్
పరగదు.
259.గుంగ, ఉమ్హిమవుంత న్నకి, మేనా్దేవికి్కూత ళల గయ్పుటాురు.్గుంగ్సవరగ ుంలో్నదిగయ్ఎలా్అయిుంది?
గుంగను్్దేవ్లోకుంలో్నదిగయ్పావహిుంచేటల ్చేయమన్న్హిమవుంత న్న్్దేవతలు్కోరుతారు.్వ్యరత్కోరతక్మేరకు్గుంగ్
ఆకయశుంలో్ముందాకిన్న్అనే్నదిగయ్మారత్పావహిసి ుుంట ుంది.
259. భోజనుం్చేసే్ముుందు్ఆపో శన్పటిు్ఉపనయనుం్అయినవ్యరు్గయయతీా్ముంతాుం్తో్ఉపనయనుం్కయన్న్వ్యరు్
భగవనాిమము్చెపతు్భోజనుం్చేస్ి యరు్.్ఆపో సన్అుంటే్అరథము్ఏమిటి?
ఆప:్అనగయ్నీరు్, అశన్అనగయ్ఆహారుం.్.ఆపో శనము్అనగయ్నీటిన్న్మొదట్ఆహారుంగయ్సరవకరతుంచడుం.్

260. పయలు, కొబబరత్నీళు
ల , పులిహో ర్మరతయు్ఇతర్పులుపు్్పదారయథలను్ఏ్పయతాలలో్ఉుంచరయదు?
రయగతపయతా్లో్పయలు, పరుగు, కొబబరత్నీళు
ల , పులుపు్వుంటి్మొ౹౹్పదారయథలు్్ఉుంచడుం్వలల ్రస్యయన్్చరా్జరతగ్త
ఆహారుం్విష్ము్గయ్తయారవుత ుందన్న్శయసి ుంర .్అుందుకే్పయలతో్అభిషేకయన్నకి్లేదా్తీరథుం్ఇవవడాన్నకి్కూడా్రయగత్
పయతాన్న్వ్యడరు.
261. ఇక్షావకు్వుంశసుిల్ధవజము్ఏమిటి?
కోవిదార్ధవజుం్(ఎరీ్చుందనుం్చెటు )్
262. భరత న్న్తాత్పేరు్ఏమిటి? వ్యరతది్ఏ్రయజాుం?
అశవపతి, కేకయ
ే ్దేశుం
263.భరత డు్పళిల ్అయాాక్ఎన్ని్రోజులు్కేకేయ్దేశుం్లో్ఉనాిరు?
12్సుంవతురయలు
264. భరత న్న్మేన్మామ్పేరు్ఏమిటి?
యుధాజ్జత్

265. శ్రీ్సరతారయముల్కలాాణుం్అయాాక్అయోధాా్నగరుం్లో్ఎన్ని్సుం౹౹్ఉనాిక్వనవ్యసముకు్వ్ళ్ళలరు?
12్సుంవతురములు
266. పయుంచాల్ల్రయజాము్ను్పుంజాబ్్గయ్పాసి ుతుం్పతలుసుినాిము.్ఎుందుకు్ఆ్పేరు్వచిాుంది.?
సుధామ, హాలదిన్న్(గుంగ్మాత్ఒక్పయయ), శతధృ్(్నేట్ి సటేల జ్), రయవి, బియాస్
అనే్పుంచ్నదుల్మధా్వుని్దేశము్కయబటిు్దాన్ని్పయుంచాల్(అపుటి్)్రయజాుం్అన్న్పతలువబడినది.
267. శ్రీరయమున్న్జను్నక్షతాుం, తిథి, లగిుం్ఏమిటి?
*పునరవసు్నక్షతాుం, నవమి,కరయకటక్లఘ్ిుం*.
268. భరత, లక్షుణ్శతా ఘ్ిల్నక్షతాుం్ఏమిటి?
భరత డు్:-్పుష్ామిలక్షుణ, శతా ఘ్ుిలు్:-్అశరలష్
269. " సరత"అన్న్పేరు్సరతా్దేవికి్ఎుందుకు్జనకుడు్పేరు్పటాుడు?
నాగలితో్భూమిన్న్(యజాఞన్నకి)్దునుిత ుండగయ్జనకున్నకి్్చిని్పయప్కనపడిుంది..్నాగలి్అుంచుకు్్తగతలి్ద రతకన
ి ్
బాలకయబటిు్సరత్అన్న్పేరు్పటాుడు్జనకుడు.(సుంసకృతుం్లో్నాగలి్అుంచున్న్సరత్అుంటారు)్
270. శ్రీరయముడు్వనవ్యస్యన్నకి్వ్ళుతూ్బుంగయరు్ఆభరణాలు్ఏవీ్వ్ేసుకోకుుండా్మున్న్లాగయ్వస్యిిలు్ధరతుంచి్
వ్ేళ్ళాడన్న్మనకు్తెలుసు.్మరత్భరత డు్కోరగయ్బుంగయరు్పయదుకలు్ఎలా్ఇచాాడు? శ్రీరయమున్నకి్ఆ్

పయదుకలుఎకకడివి?
వశిష్ా డు్బాహుజాఞన్న.్తనకి్ముుందు్జరతగ్ే విష్యుం్తెలుసు్కయబటిు్ముుందు్జాగీతిగయ్్్బుంగయరు్పయదుకలను్
చేయిుంచి్తనతో్కూడ్తీసుకళ్ళాడు.్భరత డు్పయదుకయల ైన్ఇమునగయ్వశిష్ా డు్ఇచిాన్బుంగయరు్పయదుకలన్న్
శ్రీరయముడు్ధరతుంచి్్్్భరత నకిచాె ను.్రయమున్న్దగగ ర్ఎట వుంటి్బుంగయరు్పయదుకలు్లేవు.
271. చితాకూటుం్లో్్్శ్రీరయమున్న్దరతశుంచిన్భరత డు్రయమున్న్్పయదకులు్తీసుకున్న్ఒక్్భదా్గజుం్మీద్పటిు్
రయజాాన్నకి్తీసుకళ్ళిడు.్ఆ్గజాన్నకి్అయోధాా్రయజాుంలో్చాలా్విశరష్మైన్స్యథనుం్ఉనిది.్ఆ్గజము్పేరు్ఏమిటి ?
ఆ్గజము్పేరు్"శతృను యము".్్దశరధుడు్కూడా్ఆ్ఏనుగు్పన
ై ే్ఊరేగుతూ్సతుంహాసనాన్ని్అధిరోహిుంచాడన్న్
అది్దీరయఘయువు.
272. గుహుడి్దగగ ర్నుుండి్బయలు్దేరుతూ్సరతామాత్ఒక్నదికి్నమసకరతుంచి్తిరతగత్ 14్సుం౹౹్తరవ్యత్క్షేముంగయ్
రయవ్యలన్న్పూజ్చేసతుంది.్ఆ్నది్పేరు్ఏమిటి?
గుంగయనదికి్్శయస్ోి ి కి ుంగయ్పూజ్చేసతుంది.్ఆ్తరువ్యత్భరదావజాశీముం్దాటిన్తరయవత్యమునా్్నది్దాటేటపుుడు్
కూడా్పయారధనచేసతుంది.
273. వనవ్యస్యన్నకి్బయలుదేరుత ని్సరతారయమలక్షుణులు్ఉని్రథుం్్సుముంతా డునడుపుత ుండుగయ్
దశరథుడు్రథాన్ని్ఆపు్ఇది్నా్ఆజఞ ్అన్న్సుముంతా ణిు్ఆదేశిస్యిడు.్కయనీ్సుముంతా డు్ఎుందుకు్రథాన్ని్
ఆపలేదు?
దశరథుడు్రథాన్ని్ఆపు్నా్ఆజఞ ్అన్న్్పలికినా్రయముడు్రథాన్ని్పో న్నవువ్అన్న్అజాఞపతుంచడుం్వలల ్సుముంతా డు్
రథాన్ని్ఆపలేదు.
274. అయోధాా్రయజాుంలో్దశరథున్నకి్ముఖాుంగయ్8్ముంది్ముంతా లు్ఉనాిరు.్అుందులో్ముఖుాడు్
సుముంతా డు.్మరత్దశరథ్మహారయజు్మాట్ధికకరతుంచిన్దర ష్ుం్సుముంతా న్నకి్రయదా?
సుముంతా డు్ఎనిడూ్ధరుము్తపులేదు.్రథాన్ని్ఆపమని్దశరథున్న్మాట్నేను్వినను్అన్న్రయముడు్
చెపుడుం్వలల ్్సుముంతా డు్అలా్చేయాలిు్వచిాుంది.్
" నాశౌీష్ుం్ఇతి్రయజానుం్ఉపయలబోధ ్అపత్వక్షాసత్| చిరుం్దు:ఖసా్పయపతష్ాుం్ఇతి్రయమః్తుం్అబావీత్్"్
(అయోధాాకయుండ్-40 వ్సరగ )్_నాశౌీష్ుం_ అుంటే్మాట్వినను, ఎుంత్చెపతునా్విన్నపతుంచుకోనన్న్అరథుం్వసుిుంది.్
మాట్వినపడలేదన్న్్రయముడు్సుముంతా న్నకి్చెపులేదు.్రయముడు్, సుముంతా డు్ఎకకడా్అసతాుం్ఆడినటల ్లేదు్
కయబటిు్సుముంతా డు్దశరథున్న్ధికకరతుంచిన్దర ష్ుం్రయదు్.
275. నదీ్స్యినుం్ఎుంతో్పుణా్పాదము.్భకిితో్వ్ేడుకుుంటే్కోరతన్కోరతకలు్తపుక్తీరుస్యియి.్సరతామాత్కూడా్
గుంగయనదిన్న్పూజ్జుంచిుంది.్అసలు్నదీనదములను్ఏ్విధుంగయ్పూజ్జుంచాలి? .
ఎదెన
ై ా్కష్ు ుం్వసేి ్గుంగయ్లేదా్ఇతర్నదులను్్తలచుకోవడుం,పూజ్జుంచడుం్మన్సుంపాదాయుం.్్సరతా్దేవి్కూడా్

గుంగకు్నమసతకరతసి ూ్14్ఏళా్తరువ్యత్మళీా్మేము్క్షేముంగయ్రయవ్యలన్న్పయారతథుంచిుంది.
- గుంగయ్పుజా్విధానుం్
1. నుదుటి్మీద్చేత ల తిి ్నమసకరతుంచాలి్2. మూడు్స్యరుల్గుంగ,గుంగ, గుంగ్అన్న్సురతుంచుకోవ్యలి.్్3. ఎదెన
ై ా్
ఒకక్పుష్ుుం్మాతామే్వ్ేయాలి్(ఎకుకవ్వ్ేయ్కూడదు)్4. ఆవు్నేతితో్ఉని్ఒకక్ఒతిి న్న్వ్లిగతుంచి్విడవ్యలి్
(ఆవు్నేయి్మాతామే).్5.శరష్
ీ ు మైన్్పసుపు, కుుంకుమ్ఒకక్చిటికడు్నదిలో్విడవ్యలి్6. ధూప్దీపము్
సూరుాన్నకి్చుపతుంచి్గుంగ్కు్హారతిలాగ్ఇవ్యవలి్7. విష్ు ్పయద్గుంగయ్నమస్యకరుం్అన్న్చెపయులి.్ఇలా్నదికి్పూజ్
చేయాలి.
276. అమువ్యరతక్ి పయటల్ల్కుసుమ్పతాయ్అనే్నామము్ఉుంది.్పయటల్ల్పుష్ుుం్అుంటే్ఏది?
పయటల్ల్పుష్యున్ని్్గులాబిపువువ్అన్న్కూడా్పతలుస్యిరు.
277. ఎకకడెన
ై ా్విుందు్బాగుుంటే్భరదావజ్విుందు్అని్ఉపమానుం్తో్పో లుస్యిరు.్అుంత్పాతాే కత్ఏమిటి?
లక్షలాది్ముంది్సైన్నకులతో్వచిాన్భరత న్నకి్భరదావజుడు్ఏరయుట ్చేసన
త ్్విుందు్ఎవవరూ్చేయలేరు్అన్న్పాశసతి .్
అన్ని్వసత లతో, అన్ని్పదారయథలతో, ఎవరతకి్ఎుంత్ఏ్పదారయథలు్్కయవ్యలో, ఏ్రకమన
ై ్దుసుిలు, వసుివులు్
కయవ్యలో్అనీి్ఏరయుట ్అయాాయి.్
278. భరదావజుడు్పతలిచిన్వ్ుంటనే్దేవతలు్కూడా్పాతాక్షమవుతారట.్అుంతటి్గొపు్శకిి్ఎలా్వచిాుంది ?
గురు్సేవ్చేస్ే వ్యరు్తవరగయ్తరతస్ి యరన్న్శయసి ుంర .్భరదావజులవ్యరు, గొపు్గురుభకుిలు,తన్గురువు్అయిన్వ్యల్లుకి్
మహరతి్కి్ఎుంతో్గొపు్సేవ్చేస్యడు.్ఆ్పుణాుం్చేత్దేవతలకు్కూడా్భరదావజుడు్అుంటే్అుంత్గౌరవుం.
279. భరదావజున్న్విుందు్జరతగన
త ్ఆశీముం్పాసి ుతుం్ఎకకడ్ఉుంది?
*భరధావజాశీముం్అలహాబాద్్లో్సుంగముం్దగగ ర్వసుిుంది.్వ్యరణాసత్నుుండి్120్కి.మీ, బసుులో్వ్ళావచుా.
280. శ్రీ్రయముడిి్వనవ్యస్యన్నకి్పుంపతనపుటి్నుుండి్కక
ై ను్అుందరూ్దూషతుంచారు.్కయనీ్మొదటి్స్యరత్కక
ై ను్
న్నుందిుంచకన్న్భరత న్నకి్చెపతునది్ఎవరు? ఎుందుకు?
కైకను్న్నుందిుంచవలదన్న, ఆమ్్శ్రీరయమున్న్అడవులకు్పుంపత్ఇుంకయ్మేలే్చేసతుందన్నభరధావజుడు్్భరత న్నకి్
చెబుతాడు.ఆమ్రయమున్న్అడవులకు్పుంపడుం్వలన్ఋష్ లుంద్రతనీ్పటిు్పరడస
ి ి ుని్రయక్షసులను్సమూలుంగ్
అణిచివ్ేస,త రయజా్ముంతా్శయుంతి్భధాతలను్నలకొలాు్లుంటే్రయముడు్కేవలుం్అయోధాలో్కూరుాుంటే్స్యధాుం్
అవవదన్న, అదీగయక్రయముడు్దేవకయరా్న్నమితి మఅ
ై వతరతుంచిన్అవతారుం్అన్న్తన్తపఃశకిి్దావరయ్ముుందే్గీహిుంచిన్
భరధావజుడు్భరత న్నకి్కక
ై ను్దూషతుంచవదద న్న్హితవు్పలుకుతాడు.
281.శ్రీమదాామాయణుం్లోన్న్బాలకయుండము, అయోధాాకయుండము్లలో్అయోధాానగర్పాజల్వ్భ
ై వుం్, వ్యరత్్
గుణగణాలు, ధరున్నరతి,ఆచారవావహార్శలి
ై ్గురతుంచి్్చాలా్గొపుగయ్వరతుుంచారు.్దీన్నన్న్బటిు్ఎనని్ఆచారయలు్మనకు్్
కనుమరుగు్అయాాయన్న్అరథుం్అవుత ుంది.్అకకడి్పాజలు్సరి ప
ర ురుష్్మరతయు్జాతివరు్భేదుం్లేకుుండా్అుందరూ్

తపుక్చెవికి్పో గులు, వనమాలలు్ధరతుంచేవ్యరట.్మగవ్యరతక్ి శిఖ(్పతలక)్కూడా్ఉుండేదట.్అుందులో్పువువ్
పటు కొనేవ్యరట.్ఏదర ్ఒక్పాయోజనుం్లేకుుండా్ఆచారుం్ఉుండదు.మరత్చెవికి్పో గులు్ఎుందుకు్ధరతుంచాలన్న్
చెపుే వ్యరు?
చెవిపో గులు్ధరతుంచడుంవలల ్జాఞపకశకిి, మేధాశకిి్పరుగుత ుంది.్అుందుకే్ఈ్సుంస్యకరుం్గల్పదద లు్వ్యరత్పతలలల్
భవిష్ాతి ్బాగుుండాలన్న్్మగ్ఆడ్బేధుం్లేకుుండా్్తపుక్చెవికి్ప గులు్కుటిుుంచేవ్యరు.్
282. రయమాయణుం, భాగవతుం్పరతశ్రలిసేి ్రయముడు్కృష్ు డు్మాతామ్ే కయకుుండా్పాజలు్కూడా్ఎపుుడూ్పూల్
హారుం్ధరతుంచి్ఉుండేవ్యరన్న్తెలుస్ోి ుంది.్ఎుందుకు్పూల్మాల్ధరతుంచేవ్యరు?
పూలమాల్ధరతుంచడుంవలల ్్ఐశవరాo,సతరస
త ుంపదలు, విజయుం్లభిస్యియి.్పులలో్లక్షీు్దేవి్ఉుంట ుందన్న్శయసి ుంర .
283. కైక్దాసత్ఒకరు్భరతపటాుభిషేకుం్చేయమన్న్రయముడిి్వనవ్యసుం్చేయిుంచమన్న్ఆదేశిుంచిుంది.్ఆవిడ్పేరు్
ఏమిటి?
ముంధర
284. ఆవిడ్పూరవ్జనులో్ఎవరు? మరతయు్ఆవిడన్న్దాసత్గయ్పుటు మన్న్ఎవరు్శపతుంచారు?
ముంధర్పూరవజనులో, దేవలోకుంలో్ఒక్గుంధరవకనా, బృహసుతి్న్న్ధూషతుంచిన్కయరణుంగ్ఆయన్చేత్
భూలోకుంలో్దాసరగ్పుటు మన్న్శపతుంచబడినది, అపుడు్బాహుదేవుడు్ఆమ్దాసతగ్పుటిునా, ఒక్బృహతి రమన
ై ్
దేవకయరామ్ై నీవుపయోగ్పడతావు్అన్న్శయపయన్ని్సరతద్చెబుతాడు.

285. మారీచ్సుబాహువులు్మధా్గల్బుంధుం్ఏమిటి? అ)్స్ో దరులు్ఆ)్మితా లు్ఇ)్బావమరతద్ి ఈ)్
మేనమామ్
మితా లు
286. తాటక్పుతా డు్ఎవరు? మారీచసుబాహువులు్ఎవరత్ఆదేశయనుస్యరుం్యజాఞలకు్అుంతరయయుం్
కలిపతుంచేవ్యరు?
తాటక్పుతా డు్మారీచుడు.్
తాటక, తన్పుతా డు్మారీచుడుతో్కలసత్అగసుిాలవ్యరతన్న్ఎద రొకన్డాన్నకి్వ్ళుతారు.్అగసుిాలవ్యరత్శయపయన్నకి్గురై్
కురీప,త భయుంకరమన
ై ్నరమాుంస్భక్షకుల ైన్రయక్షసులుగయ్మారుతారు.్అపుటినుుండి్మారీచున్నతో్సుబాహు్
కూడా్కలిసత్ఋష్ లప్ై వ్యరత్పగన్న్కోపయన్ని్్్్చూపతసి ూ్మాలద, కరూష్్దేశయలను్తాటక్వనుంగయ్మారుస్యిరు.్
వ్యరతన్న్ఎద రకనడుం్ఎవరతవలాల్కయదు.్ఋష్ ల్యజాఞలను్అపవితాుంచేసవ్
ే యరు.్సుబాహుడు్తాటక్కుమారుడు్
కయడు.్వీరు్(ముగుగరూ)్కేవలుం్ఋష్ లపై్పగతో, వ్యరతన్న్భయపటిు్యజఞ ధవుంసుం్చేసవ్
ే యరు.

287. తాటక్భరి ్ఎవరు?
సుుందుడు
288.తాటక్ముకుకచెవులన్న్కోసతుంది్ఎవరు? ఎుందుకు?
లక్షుణుడు్
[తాటక్ను్ఆడదన్న్దయచూపక్వ్ుంటనే్చుంపమన్న్విశయవమితా లవ్యరు్శ్రీరయమున్న్ఆదేశిస్యిరు.్తాటక్రయముడిన్న్
ఎదురొకుంటట్రయళావరిుం్కురుపతసి ుుంది.్రయముడు్కోపుంతో్శరవరిుం్కురుపతస్ి యడు.్అపుడు్తాటక్్రయముడిన్న్
పటు కొనడాన్నకి్తన్చేత లు్చాపగయ్రయముడు్వ్యటిన్న్ఖుండిస్ి యడు, లక్షుణుడు్ముకుకచెవులు్కోస్యిడు.్అపుటికీ్
రయముడు్ఆడదాన్ని్చుంపక్ఆలసాుం్చేసి ుుండగ, విశయవ్మితా లవ్యరు్రయతా ్లుందు్రయక్షసబలుం్అధిక్మౌత ుందన్న్
తాచాారుం్చేయక్వధిుంపమన్న్తెలపగ, రయముడు్శబధ వ్ధ
ే ి్పాయోగతుంపగయ్అది్తాటక్న్న్గయయపరుసుిుంది, వ్ుంటనే్
వ్ేరొక్బాణుంతో్సూటిగయ్గుుండెలిి్ఛేదిుంచగయ్తాటక్కిీుందపడి్మరణిసి ుుంది].

289.జనకమహారయజు్సవయుంవరుం్ఏరయుట ్చేసతన్ఎన్ని్రోజులకి్్విశయవమితా డు్రయమలక్షుణులతో్్మిథిలా్
నగరయన్నకి్వచాారు.్ఆ్మధాకయలుంలో్్మిథిలా్నగరుంలో్ఏమి్జరతగతుంది? (వ్యల్లుకి్రయమాయణుం)
ఇుంచుమిుంచు్ఒక్సుంవతురుం్అయాాక్సవయుంవరయన్నకి్రయముడు్వచాాడు.్
జనక్మహారయజువ్యరు్్శివధనుసుు్ఎకుకపటిు్సుంధిుంచాలి, అట వుంటి్వీరతవుం్ఎవరత
ై ే్చూపుతారో్వ్యరతక్ి సరతము్
న్నచిా్వివ్యహుం్జరతపతుంచెదనన్న్సరతా్సవయుం్వరుం్లో్పాకటిుంచగయ, ఎుందరో్రయజులు్తమ్తమ్బలుం్పాదరశుంచి్
కనీసుం్విలులను్కూడా్ఎకుక్పటు లేక్పో తారు.్్సరతను్ఎవవరతకీ్ఇవవలేదు.
పరయభవుంచెుందిన్రయజులుందరు్ఒకటై్జనకున్న్పై్యుదాధన్నకి్వచిా్్మిధిలను్ఆకీమిస్యిరు.్జనకుడు్తనకుని్
సైనాుంతో్వ్యరతన్న్ఓడిుంచలేక్పో తాడు.ఇలా్ఒక్సుంవతుర్కయలుం్గడుసుిుంది.రయజాుం్లో్అతావసర్వసుివులు్
అయిపో గయ, జనకుడు్తపసుుచేస,త దేవసైనాుం్ప ుంది, దాన్న్సహాయుంతో్రయజులను్తరతమి్గొటు తాడు.్
290. విశయవమితా డు్తన్యాగ్సుంరక్షణారథుం్దశరథున్న్దగగ రవచిా్రయముడిి్పుంపమన్న్అడిగయడు.్మొదట్ఈ్
చినిదాన్నకి్నేనే్సన
ై ాాలతో్వస్యిను్కదా!్రయముడు్బాలుడు్నేను్పుంపలేను్అనాిడు.విశయవమితా డు, రయవణున్న్
అనుచరులయిన్మారీచ్సుబాహువుల్పేరు్చెపుగయనే్దశరథుడు్్ఏమనాిడు? (-వ్యల్లుకి్రయమాయణుం)?
ఓ్మహరీి!్మీరు్చెపుత నదాన్ని్బటిు్దేవ, దానవ, గుంధరువలే్రయవణున్న్బలముుుందు్న్నలవలేరు్కదా, ఇక్
మానవులమైన్మేముంత, మారీచ్సుబాహువులన్న్్నదురొకనడుం్నావలల ్కూడా్కయదన్న, మముులను్
వదిలేయుండి్అన్న్అనాిడు.
291.ప రపయట న్్శీవణ్కుమారున్న్చుంపతన్దశరథున్నకి్బాహుహతాా్దర ష్ుం్ఎుందుకు్రయలేదు?
మున్నబాలకుడెన
ై ్శీవణున్న్వ్ేష్ధారణ్చూసత్దశరథుడు్బాాహుణుడు్అనుకున్న్మరతుంత్కృుంగతపో తాడు.్్శీవణ్

కుమారుడు్తను్బాాహుణుడు్్్్్్్కయనన్న, తన్తుండి్ా వ్శు
ై ాడు్అన్న్సవయుంగయ్దశరథ్మహరయజులవ్యరతతో్
అుంటాడు.
"రయజన్!్నీకు్బాహుహతాా్దర ష్ముంట కుుందన్న్నీవు్దిగులు్చెుందకు్నేను్బాాహుణకుమారుడను్కయనన్న్
తెలుపుతాడు."్అుందువలల ్బాహుహతాా్దర ష్ుం్రయలేదు్కేవలుం్శీవణున్న్తుండి్ా శయపము్మాతామే్కలిగతుంది.

292. కుమారున్న్మరణ్వ్యరి ్దశరథున్న్దావరయ్విన్నన్శీవణ్కుమారున్న్తలిల తుండుాలు్ఏమనాిరు?
దాహుంతో్ఉని్వృదధ దుంపత లకు్్్శీవణ్కుమారున్న్మరణ్వ్యరి ్వినగయనే్వ్యరు్మూరఛపో యారు.్తరువ్యత్
శీవణున్న్దగగ ర్వ్ళిల ్్అుంతా్కియ
ీ లకై, కయష్ు ుంపేరాత ్కుమారు్న్న్చితికి్న్నపుు్పడుతూ, ప ుంగుకొసుిని్దుఃఖముతో,
మాకుని్ఒకకగయనొకక్కుమారుడిి్మాకు్దూరుంచేసత్మాకు్తీరన్న్వాధ్కలిగతుంచిన్కయరణుంగ
"రయజన్!్నీవు్కూడ్మాలాగే్నీ్కుమారున్నకై్కుమారయ!్కుమారయ!్అుంటట్తపతుంచి, తపతుంచి్్మరణిుంచెదవు్గయక"్
అన్న్శపతస్ి యరు.్శీవణున్న్మరణ్వ్యరి ్నీవు్మాకు్తెలిపయవు్కయబటిు్ఈ్చిని్శయపుంతో్వదిలిపడుత నాిము్లేకపో తే్
మీ్ఇక్షావకువుంశయన్ని్శపతుంచే్శకిి్మాకునిది్అన్న్దశరథున్న్ధరు్న్నరతిన్న్మచిా్్వ్యరు్కూడా్అగతి్పావ్శ
ే ుం్చేస్త
మరణిస్ి యరు.
293. శీవణ్కుమారున్న్తలిల దుండుాలు్అుంధులు, వృదుధలు.్వ్యరతకి్్ఇక్షావకు్వుంశయన్ని్శపతుంచగలిగే్తప:శకిి్ఎలా్
వచిాుంది?
వ్యరు్అుంధులూ్వృదుదలూ్అయినా్వ్యరతకి్అపయరమైన్తపఃశకిి్వుుంది, ఆకయలుంలో్అన్ని్వరయుల్వ్యరతలో్కూడా్
భకిితో్, న్నయమ్న్నష్ు లతో్మనసుున్న్న్నయుంతిాుంచి్తపమాచరతుంచి్తపో మహిమ్కలిగతవుుండిరత.్్్్ఈ్విష్యుం్
శీవణకుమారుడే్సవయుంగయ, దశరధున్నతో్రయజన్!్నీవు్నీరు్తీసుకళిా్మా్తలిల దుండుాల్కివువ్లేన్నచో్వ్యరు్"్
ననుి్ఎవరో్హతాచేస్యరన్న్దివాదృషతుతో్*తెలుసుకొన్న్ఆహతా్చేసతనవ్యరత్వుంశుం్నాశనమగుగయక"్అన్న్
శపతుంచగలరు్-్అన్నచెపుత ్పయాణుంవదులుతాడు..్
294. తలిల తుండుాల్సేవ్చేసి ూ్మరణిుంచిన్శీవణ్కుమారున్నకి్ఎట వుంటి్గత లు్వచాాయి? అసలు్న్నతాుం్
గురుసేవ, పదద ల్సేవ, దేశ్రక్షణ్చేసవ్
ే యరతక,ి సైన్నకులకు, గోసుంరక్షణ్చేసవ్
ే యరతక్ి అుంతాకయలుంలో్మృతిచెుందాక్
ఎట వుంటి్గత లు్వస్యియి?
శీవణకుమారున్నకి్అతన్న్తలిల దుండుాలు్జలతరుణుం్వదలగయనే, అతన్నఆతు్్అతాుంత్వ్లగుతో, ఇుందుాడే్సవయుంగ్
వచిా్వీర్సవరయగన్నకి్తీసుకళ్ళాడట, అతడు్సూరాముండలాన్ని్ఛేదిుంచుకొన్న్సవరయగరోహణ్చేస్యడట.్
శీవణకుమారుడు, వ్యరతతలిల దుండుాలతో, ఆతుసవ్రూపుడెై, సవరయగన్నకి్వ్ళుత నాి్నన్న్మాటాలడాడట.్మీరు్కూడా్్
తవరగయ్సవరయగన్నకి్వస్యిరన్న్కూడా్పలికయడట.్ఆతన్న్మాట్న్నజమై, ఆయన్తలిల దుండుాలుకూడా, అగతి్పావ్ేశుం్చేసత్

సవరయగరోహణ్చేస్యరు.
అలాగే, తలిల దుండుాలకు్సేవ్చేసతన్వ్యరు, వ్యరులేకుుంటే్పదద ని్వదినలకి్సేవచేసన
త ్వ్యరు, గురుమాత్గురుదేవు్
లకి్సేవచేసన
త వ్యరు, దేశరక్ష్కులు్వీరమరణుం్ప ుందిన్వ్యరు, దేశ్పాభువున్న్సేవిసూ
ి ్మరణిుంచినవ్యరు, పురయణ్
శీవణుం్చేసతనవ్యరు్కూడా్సవరయగన్ని్అధిరోహిుంచగలరు.
295. వ్యల్లుకి్మున్న్ఏ్వుంశయన్నకి్చెుందిన్వ్యడు? ఆయన్పూరువలు్ఎవరు? ఆయన్ఎుందుకు్అడవిలో్దారత్
ద ుంగగయ్మారయడు?
వ్యల్లుకిమున్న్పూరయవ్శీముంలో్రతాికరుడనుపేరు్కలిగత, వరుణదేవున్నకుమారుడెై్"పాచత
ే స"్్వుంశుంలో్
జన్నుుంచాడు.్కొుంత్దుఃస్యుుంగతాాన్నకి్లోన్ై దారతతపతు్తపుుడు్*మారగ ుంలో్సుంచరతుం్చవలసత్వచిాుంది.్వివ్యహమై్
కుట ుంబాన్ని్పో షతుంచుటక్ై దారత్దర పడ
త ి్చేసేవ్యడు.
296. దారత్ద ుంగగయ్ఉని్వ్యల్లుకిమున్నకి్జాఞన్బో ధ్చేసన
త ్గురువు్ఎవరు?
దారత్ద ుంగగయ, దారతలో్వచేా్పో యిేవ్యరతన్న్దర చుకుుంటట్తన్కుట ుంబాన్ని్పో షతుంచుచుుండగయ్ఆదారతలో్ఒకనాడు,
నారదులు, భరధావజులు్,విశయవమితా లుమొదల న
ై వ్యరు్ఆదారతన్పో తూ్ఈయనకుంటపడి, దర చుకోబడాడరు.్నారదుల్
వ్యరు్ఈయనుి్కొన్ని్పాశిలడిగ్త -్అతడు్పశయాతాిపుిడెన
ై ్పతదప్భాగవనాినాన్ని్ఉపదేశిస్యిరు.్ఆ్నాముం్
జపతసి ూపో గయ్్్రతాికరుడు్-్్్వ్యల్లుక్మహరతిఅయాాడు.
297. భరదావజుడు్వ్యల్లుకి్మున్నకి్ముంతాుం్ఉపదేశుం్ఇచాాడు్అనాిరు.్అదే్రయమాయణము్లో్భరదావజుడిక్ి
గురువు్వ్యల్లుకి్అుంట నాిరు.్దీన్న్గురతుంచి్వివరణ్ఇవవగలరు?
వ్యల్లుక్మహరతికి(్అుంటే్రతాికరున్నకి)్ఉపదేశుం్చేసతుంది, నారదులవ్యరు.్అుంతేకయన్న్్వ్యల్లుక్మున్న్శిష్ ాడెన
ై ్
భరదావజులు్కయదు.సపి ఋష్ లలో్ఒకకరన
ై ్భరదావజుల్వ్యరు్రతాి్కరుడు్చేత్దర చకోబడినవ్యరత్లో్ఆయన్
కూడా్ఒకరు.్ఆయన్తోపయట ్విశయవ్మితా డు్మొదల ైనవ్యరు్కూడా్వునాిరు.్కయనీ్రతాికరునకు్ఉపదేశుం్
నారదులవ్యరు్చేస్యరన్న్మనుం్గురతిుంచాలి.్వ్యల్లుకి్శిష్ ాలలో్ముఖుాడెన
ై ్భరదావజుడు్వ్ేరు్సపి రిులలో్లోన్న్
భరదావజుడు్వ్ేరు.

298. రయమ్లక్షుణ్భరత్శతా ఘ్ుిలలో్ఒకకస్యరత్కూడా్కోపుం్తెచుాకొన్న్వ్యడు్ఎవరు? ఆ్పాశుంస్ఏ్
సుందరభుంలో్ఎవరు్ఎవరతకి్చెపయురు?
రయమలక్షుణ్భరత్శతా ఘ్ుిలలో్్భరత డు్ఒకక్స్యరత్కూడా్కోపతుంచి, కఠతనుంగయ్మాటాలడి్ఎరగడన్న,
బహుస్ౌముాడన్న, చితాకూటుం్పైన్వునిపుడు, రయముడు్లక్షుణున్నతో్అుంటాడు.భరత డు్సైనాుంతో్రయముడిన్న్
ఒపతుుంచి్అయోధాకి్తీసుకళా్డాన్నకి్వచిాన్సుందరబుంలో్రయముడు్లక్షుణున్నతో్అనాిరు.
299.భరత డు్ఎుంతో్పేామతో్రయముడిి్తిరతగత్రయజాుం్సరవకరతుంచమన్న్పయారతథస్ి యడు.్రయముడు్తుండి్ా మాట్తపునన్న్

అుంటాడు్.్అపుుడు్ఒక్మహరతి్రయముడిి్పాలోభ్పటు డాన్నకి్్నాసతి క్బో ధ్చేస్ి యరు.్ఆ్మహరతి్ఎవరు? ఎుందుకు్
అలా్నాసతి క్బో ధ్చేయాలిు్వచిాుంది ?
దశరధున్న్ఆస్యినుంలో్ఎుందరో్మహరుిలు, ఆస్యిన్పుండిత లు, రయజగురువు-్కుల్పురోహిత డు్వునాిరు.్వ్యరతలో్
జాబాలి్అనే్మున్న్రయమున్నతో్దశరధున్న్తరయవత్సతుంహాసనాన్ని్అధిషు ుంత చే్భాధాత్రయమున్నదన్న, పో యినవ్యరత్
మాటలు్మనము్పటిుుంచు్కోకూడదన్న, ఊరధవలోకయలు్లేవన్న్వ్యదిస్ి యడు.్రయముడు్జాబాలిమహరతి్తో్నీలాుంటి్
నాసతి క్వ్యదిన్న, మాతుండిా్పైగౌరవుంతో్ఈస్యరతకి్క్షమిుంచుచునాినన్న, ఇుంకొకస్యరత్అలా్మాటాలడిత్ే శిక్షిుంచగలననీ్
హెచారతుంచగయ, వశిష్ు లవ్యరు్కలిుుంచుకొన్న్జాబాలి్నాసతి కడు్కయడన్న, అతన్నన్న్్నేనరుగుదు్నన్న్కేవలుం్న్ననుి్
ఒపతుుంచడానకే్అలా్మాటాలడాడన్న్చెపుగయ్రయముడు్శయుంతిస్యిడు.
300. దేవతలు, మునులు్రయమ్భరత ల్సుంభాష్ణ్వినడాన్నకి్అదృశా్రూపుంలో్చితాకూటుం్వచాారట.్ఎకకడ్
భరత న్న్పేామకు్ల ుంగత్తిరతగ్త అయోధా్కు్్రయముడు్వ్ళిల పో తాడర ్అన్న్భయపడాడరు.్్రయమ్భరత్్పాతిజఞ లు్్
వినాిక్్రయముడు్అడవిలోనే్ఉుంటాడన్న్తెలిస్యక్ఆనుందుం్్తో్పూల్వరిుం్కురతపతుంచారట.్అసలు్ఈ్దేవతలు,
మునులు్మన్శ్రీరయమచుందుాడు్అయోధా్రయకూడదన్న్్ఎుందుకు్కోరుకునాిరు? వ్యరత్వలేల్మన్రయముడు్అన్ని్
కష్యులు్పడాడరేమో?
శ్రీమహావిష్ు వు్22్అవతారయలు్ఎతిి నది్దుష్ు ్శిక్షణ, ధరుసుంస్యిపన్చేయడాన్నకే్కదా.్ఎపుుడెపుుడు్రయక్షసుల్
యొకక్శకిి్దేవతలకనాి్అధికమన
ై పుడు, అుంతమేరకు్రయక్షసులను్దున్నయడాన్నకి్దేవతలను, గో్బాాహుణులను్
రక్షిుంచి్సృషతున్న్పయలిుంచడాన్నకి్ఆ్మూలశకిి్అనేక్రూపయలతో్పాకటమౌ్త ుంట ుందన్న్పురయణాలు్తెలుపుత నాియి్
కదా.రయముడు్అవతరతుంచినది్కూడా్దేవకయరయారదమే.్అట వుంటపుడు్ఆయన్అయోధాకి్తిరతగత్వ్ళితే్దుండకయరణాుం,
జనస్యినుం్లోన్న్రయక్షసులను్ఇుంకవరూ్చుంపలేరు్రయముడు్తపు.్శబరత్న్నరీక్షణ, రయమదరశనుం్కొరకై్ఆమ్పడడ ్
ష్యులు్ఎవరు్తీరుస్యిరు.్రయవణ్కుుంభ్కరయుదులను, ఇుందాజ్జత్్లను, మైరయవణున్న్ఇుంకవవరూ్సుంహరతుంచలేరు్
రయమలక్షుణులు్తపు.్ఆ్మూలశకిికి్అలసట్తెలియదు్కష్ు ముంటే్ఏమిటల్తెలియదు్కదా.్ఆ్రయవణున్న్
సమూలుంగయ్హతమారాటాన్నకి్సరతామాత్ఎుంతగయ్శలకిుంచిుందర ్్మనమూహిుంచ్గలమా.్వ్యరత్కష్యులు్కూడా్
మనకు్గుణపయఠుం్చెపుడాన్నకే.్శయుంతి, సహనుం, దెవ
ై భకిి, ధరున్నరతి్పుంప ుందిుంచటాన్నకే్కదా.
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301. ఏ దికుకవ్ప
ై ు తలపటిు న్నదిాుంచాలన్న శయసి ుంర ? ఎుందుకు?
◆ తూరుు మరతయు దక్షిణ దికుకలవ్ప
ై ు తలపటిు న్నదిాుంచితే ఆరోగయాన్నకి ముంచిది.
ఎుందుకుంటే, ఈ భూమి ఒక పదద అయస్యకుంత క్షేతామన్న శయసి జు
ర ఞ లు కనుగొనాిరు, అది భూమికి ఉతి ర దృవమున
పయసతటివ్, దక్షిణ దృవమున నగటివ్ శకుిలు పన్న చేస్ి యయి.

అదేవిధుంగ మనశరీరుంలో కూడా తలపైకి పయసతటవ్
ి , కయళా వ్ైపు నగటివ్ ఆకరిణ శకుిలు కలిగత వుుంటాయి.
ఇపుుడు తలన్న దక్షిణదికుకకేసత పటు డుంవలన, శరీరుంలోన్న పయసతటివ్, భూమియోకక
నగటివ్ శకుిలు వికరతిుంపబడి, శరీరుం అరోగాుంగ వుుంట ుంది. తూరుు వ్ప
ై ు నుుండి సూరుాన్న లేతకిరణాలలోన్న
అయస్యకుంత తరుంగయలు సూక్షు
కిరణాలు దావరయ, తూరుువ్ప
ై ున తలపటిున మన శరీరుంపై పాభావుం చూపత, తల వ్ైపు చలల గయను కయళుా వ్ప
ై ు వ్ేడిగయను
అయిప యి శరీరుం ఆరోగాుంగ వుుండును.
302. ఏ దికుకవ్ప
ై ు తల పటిు న్నదిాుంచరయదు. ? ఎుందుకు?
◆ఉతి రదికుకకేసత తలపటిు న్నదిుంా చరయదు. కయరణుం - మన శరీరుం తలపైకి వుని పయసతటివ్ శకుిలు - భూమికి ఉతి ర
దృవము వ్ైపుని పయసతటివ్ శకుిలు ఒకదాన్నకొకటి ఆకరతిుంచబడి తల భారుంగ తయారై, బి.పత. పరుగుటకు దర హదుం
చేసి ుుంది.
ఒక వ్ేళ- పశిామ దికుకగ తల పటిు తూరుుకి కయళుా పటిున - సూరుాన్న అయస్యకుంత తరుంగయలు కయళావ్ప
ై ు చలల గ జేస,త
తలవ్ప
ై ు వ్ేడి చేసత తల భారుంగ అవుత ుంది, మదడు హుష్యరుగ వుుండక జాఞపక శకిి లోపతసి ుుంది.
*రయమాయణుంలో కూడ బాల, అరణాకయుండలలో రయముడు దక్షిణుంగ తలపటిు కుడిచయి
ే
తలకిుంీ ద పటిు
న్నదిాుంచినటల వుుంది*
303. రయతిా పడుకునే ముుందు తపుక చేయాలిున పన్న?
అ) కయళుా కడుకుకన్న న్నదిాుంచడుం ఆ) కయళుా కడుకోకకుుండా న్నదిాుంచడుం ఇ) కయళుా కడుకుకనాిక త డిచుకున్న
న్నదిాుంచడుం.
◆ ఇ) రయతిా పడుకునే ముుందు కయళుా కడుకుకన్న, త డుచు కున్న. భాగవనాిమ సురణ చేసి ూ న్నదిాుంచడుం చేసేి చెడు
కలలు రయవన్న శయసి ుంర ..
304. గోళుల ఏ రోజులలో కతిి రతుంచరయదు. ఏ రోజులలో
మాతామే కతి రతుంచటుం ముంచిదన్న శయసి ుంర చెబుత ుంది?
◆ గోళుా ముంగళ,శుకీ ఆదివ్యరములలో కతి రతుంచరయదు.

305. న్నదా నుుండి ఏ దికుక వ్ప
ై ు తిరతగత లేసేి ముంచిదన్న శయసామ
త ు?
◆ న్నదిాుంచేపుుడు తల తూరుు లేదా దక్షిణుం దికుక వ్ప
ై ు ఉుండేటల మాతామే చూసుకోవ్యలి. తూరుు వ్ైపు తల
పటిునపుుడు కుడివ్ప
ై ు అనగయ ఉతి రుం వ్ప
ై ు, దక్షిణుం వ్ప
ై ు తల పటిునపుుడు తూరుు వ్ైపు తిరతగత లేవ్యలి.
306. దుంత దావనుం(పళుా తోముకోవడుం) న్నయమాలు ఏమిటి?
◆ ఉదయుం న్నదాలేవగయనే ముఖుం కడుకోకవ్యలి. పయచిముఖుంతో ఎవరతతో మాటాలడరయదు. ముఖాుంగయ పదద లు, పూజుాలు,
గురువులకు ముఖుం కడుకోకకుుండా కనపడరయడు. పళుా తోముకుుంటట అటట ఇటట తిరగకూడదు. ముఖాుంగయ
ఇుంటిలో తిరగకూడదు. ఒకవ్ేళ అలా తిరుగగయ ననటి నుుండి పడే త ుంపర వలల లక్షీుదేవి ఇుంటి నుుండి వ్ళిల పో త ుంది.
ఇుంటికి దారతదాాము పటు కుుంట ుంది. పడమర, ఉతి రుం వ్ప
ై ు దుంత దావనుం చేయాలన్న శయసి ుంర .
307. శయసి ర పాకయరుం సరి ప
ర ురుష్ లు ఏ రోజులలో తల స్యినుం చేయరయదు?
◆ ముంగళవ్యరుం, శుకీవ్యరుం, ఆదివ్యరుం తలస్యినుం చేయరయదు. సరి ల
ర కు కూడా ఇదే న్నయముం వరతిసి ుుందన్న
మారకుండేయ పురయణుం, దేవీ భాగవతుం లో ఉనిది. శుకీ ముంగళ వ్యరుం తల స్యినుం చేయరయదు. పరవదినాలోల ఈ
న్నయముం వరతిుంచదు.
308.ఏ రోజులలో మగవ్యరు తలవ్ుంటా కలు(Hair Cut) తీసుకోకూడదు?
◆ ముంగళవ్యరుం, శుకీవ్యరుం, ఆదివ్యరుం
309. స్యినుం అయాాక బయటికి వచేాపుుడు తలనుుండి లేదా శరీరుం నుుండి నీళుా పడకూడదు అుంటారు. ఎుందుకు?
◆స్యినుం అయాాక శుభాుంగయ త డుచుకోవ్యలి. వీపు మీద నుుండి లేదా తలనుుండి నీళుల కిుంద పడరయదు. అది
అనాచారము.
310. స్యినుం చేయకుుండా అగతి దేవుడిి ముటు కోరయదు. వుంట వుండరయదు. అలా స్యినుం చెయకుుండా ముటు కుుంటే
ఏమవుత ుంది.
◆ స్యినుం చేయకుుండా విడిచిన వస్యిిలు లతో అగతి న్న వ్లిగతుంచడుం, వుంట చేయడుం వుంటివి చేయరయదు. అగతి పాతాక్ష

దేవుడు కనుక అశుచిగయ చేసేి చాలా దర ష్యలు *ఆరోగా సమసాలు* వస్యియి. ఒక వ్ేళ తపున్న సరై ముటు కోవ్యలిు వసేి
పసుపు నీళుల లేదా గోమయుం చలిల మాతామే ముటు కోవ్యలి.
311. న్నదా నుుండి లేవగయనే మనుం ప డుకుని చాప లేదా దుపుటి మడత పటాులి. అలా చేయకపో తే ఏమవుత ుంది?
◆ న్నదానుుండి లేవగయనే దుపుటి, మనుం పడుకుని చాప లేదా పరుపు మడత పటాులన్న సదాచార న్నయమము. ఎకకడ
అశుభాత ఉుంటే అకకడ దారతదాా లక్షీు ఆవహిసి ుుంది. దారతదాా లక్షీు ఉనిచోట దేవతలు ఉుండరు.
312.చేత లతో నూన పటు కుుంటాుం. అలా తలకు నూన రయసుకోగయ చేతిలో మిగతలిన నూనను కయళాకి, చేత లకు
పూసుకోకూడదు అుంటారు. ఎుందుకు?
◆ చేత లతో తలకి నూన వ్యాసుకున్న మిగతలిన జ్జడుడను కయళాకి చేత లకు లేదా ఒుంటికి పులుముకోవడుం కూడా
అనాచారము. ఇలా చేసన
త ా దారతద్రుం ఆవహిసి ుుందన్న శయసి ుంర
313. మనుం తీసుకునే ఏ పదారథమన
ై ా దేవున్నకి న్నవ్ేదిుంచి తిుంటే అది పాస్యదుం అవుత ుంది. ముఖాుంగయ పయతకయలుంలో
పదద లు ఇుంటిలో చేసన
త ఏ పతుండివుంటలనైనా తయారుచేసన
త వ్ుంటనే మొదట
దేవుడి దగగ ర నైవ్ద
ే ాుం లాగయ పటిు మాతామే తీసుకునే వ్యరు. ఇలానే చేయాలన్న శయసి ుంర . మిగతలినవి చేసన
త ా చేయకపో యినా
ఒకక పదారథము మాతాుం *తపుక దేవున్నకి నవ్
ై ద
ే ాుంగయ పటిు* మాతామే భుజ్జుంచాలన్న కఠోర న్నయముం. అలా చేయకపో తే
దర ష్ుం. ఆ పదారథము ఏమిటి?
◆ పయయసుం చేసుకునిపుుడు తపుక నైవ్ద
ే ాుం పటిు మాతామే తినాలి.
314. గుడికి వ్ళ్ేలపుుడు లేదా పాతాే క పూజలు, హో ముం, అభిషేకయలు, వాతాలు చేసి ునిపుుడు పురుష్ లు తపుక పుంచ
ఉతి రీయము సరి ల
ై దుసుిలు మాతామే ధరతుంచాలన్న అుంటారు. Pant, shirt ధరతుంచవదుద అన్న
ర ు సుంపాదాయమన
ఎుందుకు అుంటారు?
◆ పదద లు చెపతున వ్యటికి చాలా కయరణాలు ఉుంటాయి. చొకయక, పయాుంట్ లు వుంటివి కుటు తో ఉుంటాయి. అనగయ రుండు
మూడు వస్యిిలు కలిపత కుటిు మాతామే చేస్ి యరు. *కయనీ పుంచ, ఉతి రీయములను గమన్నసేి వ్యటికి కుటల ఉుండవు.. వ్యటి
మొదలు, చివరత అుంచులు కుటు లేకుుండానే ఉుంట ుంది.* అుందుకే పుంచ ఉతి రీయము లు ధరతుంచి చేసే పూజలు ఎకుకవ
ఫలతములను ఇస్యియి.
315. నీళుల తాగుటకు పదద లు చెపుత న సదాచార న్నయమాలు ఏమిటి?

◆ 1.నీళుల కూరుాన్న లేదా వుంగత మాతామే తాాగయలి.
2. నీళల ను ఎతి కున్న మాతామే తాగయలి
3. కుడి చేతితో మాతామే పటు కున్న తాగయలి
316. ముంచి నీళుా తాగేపుుడు చేయకూడనవి ఏమిటి?
◆ 1.నీళుల తాగుత నిపుుడు శబద ుం చేసి ూ తాగరయదు(జురీకూడదు)
2. నీళుల తాగుత నిపుుడు పదవులకు తగతలిుంచి తాగరయదు.
3. న్నలుాన్న లేదా ఎడమ చేతితో ముంచి నీళల ను తాగరయదు. ఒకవ్ేళ భోజన సమయుంలో తాగయలిువసేి ఎడమ చేతితో
పటు కున్న మరతయు కుడి చేతి మణికటు తో పటు కున్న తాగయలన్న పదద లు చెబుతారు.
317. భోజనము చేసేపుుడు పయటిుంచాలిున కనీస న్నయమాలు ఏమిటి?
318. భోజనుం అయాాక తపుక చేయాలిున పన్న ఏమిటి?
★భోజనుం - సదాచార న్నయమాలు★
●బాహుశ్రీ వదిదపరతి పదాుకర్ గయరత పురయణపావచనములనుుండి సేకరణ●
1. భోజనాన్నకి ముుందు,తరువ్యత తపుక కయళుా, చేత లు కడుకోకవ్యలి. తడికయళాను త డుచుకున్న భోజనాన్నకి
కూరోావ్యలి.
2. తూరుు, ఉతి రుం వ్ైపు కూరుాన్న భోజనుం చేయడుం ముంచిది.
3. ఆహార పదారయథలు(కూర, పపుు, పచాళుా, మొ.) తినే పళ్ళాన్నకి తాకిుంచరయదు. అలా చేసేి అవి ఎుంగతలి అవుతాయి.
ఎుంగతలి పదారయథలు ఎవవరతకీ పటు రయదు. చాలా దర ష్ుం.
4. అనిపు పయతాలో నేతి గతనిను పటిు కయచడుం చేయరయదు. మత కులు నేతిలో పడరయదు.
5. భోజనుం చేసి ునిపుుడు మధాలో లేవకూడదు.
6. ఎుంగతలి చేతితో ఏ పదారయథన్ని చూపతుంచరయదు. తాకరయదు.
7. ఎడమచేతితో తినే కుంచాన్ని ముటు కోకూడదు. ఒకవ్ేళ కుంచాన్ని ముటు కుుంటే వ్ుంటనే ఎడమచేతితో నీటిన్న
ముటు కోవ్యలి.

8. స్ టు లు ఉని కుంచుం, విరతగన
త కుంచుం భోజనాన్నకి పన్నకిరయదు.
9. న్నలబడి అనిుం తిుంటట ఉుంటే కీముంగయ దరతదుాలు అవుతారు.
10. ఉపనయనుం అయినవ్యరు తపుక ఆపో శనము పటిు గయయతీా ముంతాుంతో పో ా క్షణ చేసుకున్న భోజనుం చేయాలి.
ఉపనయనుం కయన్న వ్యరు భగవనాిమము ఉచారతుంచి భోజనుం చేయాలి.
11. అనిుం తిుంట నిపుుడు వుంట బాగయలేదన్న దూషతుంచడుం, కోపముతో అనిుం పటేువ్యరతన్న తిటు డుం చేయరయదు.
12. ఆపో శనము అయాాక ఉపుు వడిడుంచుకోరయదు. ఏవ్న
ై ా పదారయథలలో ఉపుు తకుకవ్త
ై ే ఆ పదారయథలు ఉని
గతనిలలో ఉపుు వ్ేసుకున్న వడిడుంచుకోవ్యలి.
13. కుంచుం ఒడిలో పటు కున్న భోజనుం చేయరయదు. పడుకునే ముంచుం మీద భోజనుం చేయరయదు. (ఇది వృదుధలకు,
అనారోగాుం ఉనివ్యరతకి వరతిుంచదు.)
14. మాడిన అనాిన్ని న్నవ్ేదిుంచరయదు. అతిథులకు పటు రయదు.
15. భోజనుం అయాాక క్షురకరు చేసుకోరయదు. (వ్ుంటా కలు కతిి రతుంచడుం)
16. గురువులు లేదా మహాత ులు ఇుంటికి వసేి మనుం తినగయ మిగతలినవి పటు రయదు. మళీా పాతేాకుంగయ వుంటచేయాలి.
17. భోజనుం వడిడుంచేటపుుడు పుంకిిబేధుం చూపరయదు. అనగయ ఒకరతకి ఎకుకవ వడిడుంచడుం మరొకరతకి తకుకవ వడిడుంచడుం
చేయరయదు.
18. భోజనుం చేసి ునిపుుడు తిుంట ని పదారయథలలో వ్ుంటా కలు, పురుగులు వసేి తక్షణుం విడిచిపటాులి.
19. వడడ న పూరతి అయాాక విసి రతలో లేదా కుంచుంలో ఆవునయిా వ్ేసుకుుంటే ఆహారుం శుదిధ అవుత ుంది.
20. భగవనాిమము తలుచుకుుంటట లేదా భగవత్ కథలు విుంటట వుంట వుండడుం, భోజనుం చేయడుం చాలా ఉతి ముం.
21. ఉపయసకులను, ఏదెన
ై ా దీక్షలో ఉనివ్యరతన్న ఎకుకవ తినమన్న బలవుంతపటు రయదు. ( అతిగయ ఆహారుం సరవకరతచడుం వ్యరత
అనుష్యానాన్నకి ఇబబుంది అవవచుా)
22. భోజనుం చేసి ునివ్యరు (అనగయ భోజనుం మధాలో తిుంటట) వ్ేదుం చదువరయదు.

23. గతని మొతి ుం ఊడుాకున్న తినరయదు . ఆహార పదారయథలను కయళాతో తాకరయదు.
24. భోజనుం చేసి ునిపుుడు నీళా పయతాను కుడివ్ప
ై ు ఉుంచుకోవ్యలి.
25. సరి ల
ర ు బహిష్ు కయలుంలో వుంట వుండరయదు, వడిడుంచరయదు. వ్యరు ఆ 4 రోజులు ఎవరతనీ తాకరయదు. వడడ న సమయుంలో
అకకడ ఉుండరయదు.
26. అరటిఆకుల వుంటి వ్యటిలో భోజనుం చేసన
త వాకిి వ్యటిన్న మడవకూడదు (తిని విసి రతన్న మడవడుం అనాచారుం).
తన ఇుంటిలో ఒకకడు ఉనిపుుడు ఈ న్నయముం వరతిుంచదు.
27. ఎుంగతలి విసి రయకులను తీసేవ్యడికి వచేా పుణాుం అనిదాత కు కూడా రయదన్న శయసి ుంర .(జగదు
గ రువ్న
ై శ్రీ కృష్ు డు కూడా
ధరురయజు చేసతన రయజసూయయాగుం లో లక్షలాది ముంది తిని ఎుంగతలి ఆకులు ఎతాిడన్న మహాభారతుం చెబుతోుంది.)
28. భోజనుం అయాాక రుండుచేత లూ,కయళళా కడుకోకవ్యలి. అవకయశుం లేనపుుడు రుండు చేత ల న
ై ా తపుక
కడుకోకవ్యలి. ననరు నీటితో పుకికలిుంచుకోవ్యలి.
29. భోజనుం అయాాక నేలను లేదా బలల ను శుదిధ(మత కులు తీసేస,త తిని చోట తడిగుడడ తో శుభాుం) చేసత మాతామే
అకకడ వ్ేరవ్
ే యరతకి భోజనుం వడిడుంచాలి.(ఇపుటికీ సదాచారయలు పయటిుంచే కొుందరత ఇళాలోల గోమయుం లేదా పసుపు నీళుా
చలిల మరీ శుదిధ చేస్ి యరు.)
30. స్యినుం చేసత మాతామే వుంట వుండాలన్న కఠోర న్నయమము. పదద లు,సదాచారపరులు హో టళాలో మరతయు
ఎకకడుంటే అకకడ భోజనుం చేయకపో వడాన్నకి ఇదే ముఖాకయరణుం. అకకడ వుంట చేసే వ్యరు స్యినుం చేస్యరో లేదర
తెలియదు,పయచిముఖుంతో వుంట చేసతనా, రోడుడ మీద తిరతగే చెపుులు ధరతుంచి వుంటచేసన
త ా దర ష్ుం. అవి తిని వ్యరతకి
మలల గయ వ్యరత మనసుపై పాభావుం చూపుత ుంది. పుణాుం క్షీణస
ి ి ుుంది.
31. ఒకస్యరత వుండాక అనిము, కూర, పపుు వుంటి ఇతర ఆహార పదారయథలను మళీా వ్ేడి చేసత తినరయదు. దివపయక దర ష్ుం
వసుిుంది.
32. ఆడవ్యరు గయజులు ధరతుంచకుుండా భోజనుం చేయరయదు. వడిడుంచరయదు
319. జపుం ఎలా చేయాలి. న్నయమాలు ఏమిటి?
320. జపుం చేసట
ే పుుడు చాలాముంది తెలియక చేసే తపుులు ఏమిటి?

◆జపుం సదాచార న్నయమాలు◆
●బాహుశ్రీ వదిదపరతి పదాుకర్ గయరత పురయణపావచనములనుుండి సేకరణ●
1. గురువుల దావరయ మాతామే ముంతాుం ఉపదేశుంగయ తీసుకోవ్యలి.
2.నామ జపయన్నకి ఎకుకవ న్నయమాలు లేవు.
3.ముంతాజపమునకు స్యధారణన్నయములు,మధామన్నయమములు,
కఠోరన్నయమములు అన్న మూడురకముల న్నయమములు ఉుంటాయి.
4.న్నయమములు అవసరములేన్న ముంతాములు కూడా ఉుంటాయి.
5.గురువులు ఆయా వాకుిల అరుతలకు అనుగుణుంగయ ముంతాాలను ఉపదేశిస్యిరు.
6.సకల పురయణేతిహాసములలో జాఞనుం కలిగతన వ్యరత దగగ ర మాతామే ముంతోాపదేశుం తీసుకోవ్యలి.
7.ముంతోాపదేశుం చేసతన గురువుల పయదాలకు నమసకరతుంచి జపుం చేయాలి.
8.ఉపదేశుం ఇచిాన గురువుపై భకిి,చేసి ుని ముంతాుంపై పూరతి విశయవసుం ఉుంటే మాతామే ముంతాుం తవరగయ సతదధ న్న
ి సుిుంది.
9.జపమాలను హారుంగయ మడలో వ్ేసుకోరయదు. మడలో హారుంగయ ఉని మాలతో జపుం చేయరయదు.
10. జపమాలను కుడిచతి
ే మధాలోన్నవ్ేలుపై ఉుంచి మాతామే జపుం చేయాలి. చూపుడు వ్ేలు మీద ఉుంచరయదు.
11. జపుం చేసి ునిపుుడు జపమాల అుందరతకీ కనపడకుుండా చూసుకోవ్యలి.
12. కోరతకలతో జపుం చేసేి మాలను బొ టనవ్ేలుతో తన వ్ప
ై ు తిపుుకోవ్యలి. కోరతకలు లేన్నవ్యరు,కైవలాుం కోరుకునేవ్యరు
జపమాలను బొ టనవ్ేలుతో తమకు వాతిరేక దిశలో తిపుుకోవ్యలి.
13. తూరుుదికుక,ఉతి రుందికుక వ్ప
ై ు తిరతగత జపుం చేయడుం ముంచిది. పడమరదికుకకేసత తిరతగత జపుంచేసేి వ్ర
ై యగాుం ,
దక్షిణుం వ్ప
ై ు తిరతగచ
త ేసేి మోక్షుం సతదధ స్
ి ి యయి.. అుందుకే పదద లు ఎకకడ చిని వయసులో వ్ర
ై యగాుం కలుగుత ుందర అన్న
పడమర, దక్షిణ దిశలు వదద ుంటారు.

14. నేలపై కయకుుండా ఏదర ఒక ఆసనుం(దరభ, పరట, చాప) వ్ేసుకున్న జపుంచేయడుం ఉతి ముం.
15.జపుం ఒకే చోట కూరుాన్న చేయడుం వలల తవరగయ ఫలిసుిుంది.అుంటే పాతి రోజూ జపుం చేసేటపుుడు ఎకకడ జపుం
చేస్ి యమో అకకడే చేసేి ముంచిది.
16. ఉపదేశుం ప ుందిన ముంతాుం ఎటిు పరతసథ త
త లలోనూ ఎవవరతకీ చెపురయదు. రహసాుంగయ ఉుంచాలన్న శయసి ుంర .
17. గురువులు చెపతున విధుంగయ జపుం చేయాలి( కొుంతముందికి గటిుగయ ఉచారతుంచమన్న, మరతకొుందరతకి మౌనుంగయ
చేయమన్న గురువులు అరుతను బటిు ఆదేశిస్యిరు)
18. భకిితో గురుసేవ చేసవ్
ే యరతకి తవరగయ ముంతాుంసతదధ ి కలుగుత ుంది.
19. జపమాల నేలపై పటు కూడదు.
20.గురువుల ఆదేశయనుస్యరుం జపమాల తీసుకోవచుా( రుదాాక్ష, సఫటిక, త లసత, తామర పూసలు మొ.)
21. జపుం చేసి ునిపుుడు మధాలో ఎవరతతో మాటాలడరయదు. అలా మాటాలడితే అపుటి వరకు చేసన
త జపఫలుం ఎవరతతో
మాటాలడతామో వ్యరతకి వ్ళిాపో త ుంది)
22.అతావసరుం అయి జపుం మధాలో మాటాలడాలిు వసేి జపమాలను కుడిచెవికి తగతలిుంచుకున్న మాటాలడాలి. తరువ్యత
ఆచమనుం చేసత తిరతగత జపుం మొదలు పటాులి.
23.ఆభరణాలు వ్ేసుకున్న ముంతాజపుం చేసేి తవరగయ సతదధ స
ి ి ుుంది. అనగయ బుంగయరుం, వ్ుండి గొలుసులు, ఉుంగరయలు మొ.
వ్ేసుకున్న జపుం చేసేి ముంచిదన్న శయసి ుంర . (హనుముంత డు జపుం చేసుకునేపుుడు రయముడు ఇచిాన కిరట
ీ ుం వ్ేసుకున్న
చేస్ి యడన్న పరయశరసుంహిత చెపుత నిది.)
24.ఎవరన
ై ా జపుం చేసుకుుంట ుంటే వ్యరత జపుం అయిేాుంతవరకు నమసకరతుంచరయదు. అలాగే పయరయయణము ,పావచనుం,
పూజ, హో ముం చేసి ునాి వ్యరతకి నమసకరతుంచరయదు. వ్యరతకి ఆటుంకుం కలిగతుంచిన పయపుం వసుిుంది.
25.గురువు ఇచిాన ముంతాాన్ని శుంకిుంచరయదు. అనగయ ముంతాుం సరైనది ఇవవలేదన్న, ముంతాుం గొపుదికయదన్న వ్యాఖాానుం
చేయరయదు.

26.ముంతోాపదేశుం చేసతన గురువును ఎనిడూ మరువరయదు.
27.జపమాలలో ఉని మేరు పూస నుుండి జపుం మొదలు పటిు మళీా మేరు పూస వరకు జపుం చేసేి ఒక మాల పూరతి
అవుత ుంది. రుండవ మాలకి మేరు పూసను వ్నుకకు తిపతు జపుం చేసత కొనస్యగతుంచాలి.అుంతేగయన్న మేరు పూసను
దాటరయదు.ఒకవ్ేళ దాటవలసత వసేి

జపుం మొదటినుుంచీ మొదలుపటాులి.

28.సుంపాదాయాన్ని బటిు విభూతి, కుుంకుమ వుంటివి ధరతుంచి మాతామే జపుం మొదలు పటాులి.
29.గురుభకిి, ముంతాుంపై గయఢవిశయవసుం ఎుంత ఎకుకవగయ ఉుంటే చేసన
త జపుం అుంత తవరగయ సతదధ న్న
ి సుిుంది.(
పరయశరసుంహితలోన్న పుష్కరచరతతయి
ా ే దీన్నకి పామాణుం. పుష్కరుడనేవ్యడు హనుమముంతాాన్ని గురువుదావరయ ప ుంది ఒక
సుంవతుర కయలుం జపుం చేసతనా సతదధ ుంి చలేదు, అదే గురువు దగగ ర కుష్ు రోగత అయిన ఒక బో యవ్యడు,కేవలుం 10 రోజులలో
సతదధ ప
ి ుందాడు.)
30. ఇుంటిలో జపుంచేసేి వచేా ఫలితుంకుంట గోశయలలలో,ఆలయాలలో, దేవతావృక్షాల వదద , నదీతీరములలో, కయశి వుంటి
క్షేతాాలలో జపుంచేసేి వచేా ఫలితుం అధికుంగయ ఉుంట ుంది . గురువుల సన్నిధిలో చేసేి అనుంతపుణాుం కలుగుత ుంది.
31. గురువుల దావరయ ప ుందిన ముంతాుం లేదా నామము గురువుగయరు ఆదేశిసేి ఎపుుడెన
ై ా, ఎలాగన
ై ా చేసుకోవచుాను.
32. అనరుుల వదద ముంతోాపదేశుం ప ుందరయదు.అనరుులు ముంతోాపదేశుం చేయరయదు.
33. గురువులను ఫలాన ముంతాుం ఇవవమన్న స్యధామన
ై ుంత వరకు అడగకూడదు.
34.ముంతాాలను భగవనాిమాల వల ఎకకడ పడితే అకకడ రయయకూడదు.
◆బాహుశ్రీ వదిదపరతి పదాుకర్ గురుదేవుల పయామాణికశయసి వ
ర చనములు.◆
321. శయసి ుంర పాకయరుం వ్ేటిన్న నేల మీద పటు రయదు?
◆ పువువలన్న , పుండల న్న, శుంఖుం, పుసి కయలు, గుంట, దేవతా విగీహాలు, బుంగయరుం, ముతాుం, మాణికాుం, త లసత,
జపమాల, దీపుం, యుంతాుం, పుసి కుం మొ౹౹ నేల మీద పటిున చాలా పయపుం. భూమి భరతుంచలేదు.
322. ఎవరతకి నమసకరతుంచారయదు?
◆ జపము, పయరయయణము, యజఞ ుం చేసి ుని వ్యరతకి, పూజ, వాతుం చేసి ుని వ్యరతకి నమసకరతుంచారయదు. వ్యరత పూజ

లేదా జపుం అయాాకే నమసకరతుంచాలి. మన నమస్యకరుం వలల వ్యరతకి అుంతరయయుం కలగడమే కయకుుండా వ్యరత పయపయలను
మనుం తీసుకున్న మన పుణాుం వ్యరతకి ఇచిానవ్యళాుం అవుతాము.
నాసతి కులకి, వాసనపరులకు, మన హెుందవ సుంసకృతిన్న విమరతశుంచే వ్యరతకి కూడా నమసకరతుంచరయదన్న శయసి ుంర .
323. ఒకరు పుంచిన మొకకలోన్న పూలను, పతాాలను తెలియకుుండా కోసుకున్న మన ఇుంటిలో పూజకు విన్నయోగతసేి
వ్యరతకి ఎట వుంటి ఫలితుం కలుగుత ుంది?
◆
ఇతరులు పుంచిన మొకకల నుుండి పూలు, పతాము వ్యరతకి తెలియకుుండా కోసత పూజకు ఉపయోగతుంచిన వ్యరత
పూజాఫలుం మొకకలు పుంచినవ్యరతకి పో త ుంది. మరతయు ఇలా ద ుంగతనుం చేసతనుందుకు అసతపతా అనే నరకుం కూడా
వసుిుంది. అుందుకే వ్యరతకి చెపుత మాతామే కోసుకళ్ళలలి.

324. ముంచి పూల మొకకలు లేదా చెటలను నాటడము. లేదా వ్యటిన్న పరతరక్షిుంచడుం చేసన
త వ్యరతకి ఎట వుంటి ఫలితుం
కలుగుత ుంది??
◆ మారేడు, నేరడ
ే ు, మామిడి, వ్ేప, మరతీ, రయవి, ఔదుుంబరుం - ఈ చెటలనీి దేవతా వృక్షములుంటారు. వీటిన్న నాటి,
పరతరక్షిుంచినవ్యరతకి
స్యక్షాతూ
ి శివస్యయుజాాన్ని పాస్యదిుంచును. శివలోకుం పయాపతి ుంచును.
అగసి ామహరతి కయశిలో బిలవవృక్షాలను నాటి
శివున్న పూజకై బిలవపతాాలను
ఉపయోగతుంచి, శివున్నచేత కొన్నయాడబడాడడు.
అశవతి , ఔదుుంబర వృక్షాలను నాటి పూజ్జుంచిన వ్యరతకి అనుంతపుణా ఫలము కలుగును, కరులనీి ధవుంసుం అగును.
వటవృక్షుం విష్ు స్యయుజాాన్ని కలుగ జేయును. వీటిన్న సేవిుంచిన వ్యరతకి ఇహ పర స్ౌఖాాలు కలుగును
325. మన్నషత జను ఎతిి సుంధాావుందనుం చేయన్న వ్యడు పశువుతో సమానుం అన్న శయసి ుంర . ఎన్ని పుణా కయరయాలు చేసతనా,
ఎన్ని స్ోి తాాలు చదివినా సుంధాావుందనుం చేయన్నవ్యడికి ఫలితుం రయదు అుంటారు. సుంధాావుందనుం ఉపనయనుం
అయినవ్యరు ఒక విధుంగయ, సరి ల
ై ు తిరతగత నీళుల
ర ు, ఉపనయనుం కయన్నవ్యరు సూరుాన్నకి నమసకరతుంచి తూరుువ్ప
విడిచి(అరఘాుం) చేస్ి యరు.. అసలు ఈ సుంధాావుందనుం ఎుందుకు చేయాలి?
◆ ఉదయుం, మధాాహిుం, స్యయుంతాము సుంధాా సమయుంలో
కొుందరు రయక్షసులు సూరుాన్న రథాన్నకి అడుడపడుతారు. వ్యరత నుుండి తపుుకోవడాన్నకి సూరుాడు యుదధ ుం చేస్ి యడు. మనుం

సూరుాడిి ఉదేదశిుంచి ముంతాుం లేదా నామముతో భూలోకుంలో విడిచే నీళుల(అరఘాుం-చేతితో నీళుల విడవడుం) సూరుాన్నకి
ఆయుధుంగయ ఉపయోగపడి వ్యరతన్న ఓడిసి ుుంది.. అుంటే సుంధాావుందనుం దావరయ మనుం రయక్షసుల నుుండి సూరుాన్నకి
సహాయుం చేసత తదావరయ సూరుాన్న మరతయు సకల దేవతల అనుగీహుం ప ుందుత నాిుం. అుందుకే కొుందరతకి ఎన్ని పూజలు
, జపయలు, యాతాలు చేసతనా సరైన ఫలితుం రయకపో వడాన్నకి కయరణుం సుంధాావుందనుం చేయకపో వడమే.
326. అన్ని వరయుల వ్యరు మరతయు సరి ల
ే యరు. అనడాన్నకి న్నదరశనుం మన
ర ు, రయక్షసులు కూడా ఈ సుంధాావుందనుం చేసవ్
పురయణములలో ఎకకడ ఉుంది?
◆ 1.శివపురయణుం లో రయవణుడు శివున్న నుుండి ఆతులిుంగుం ప ుంది వసుిుండగయ, సుంధాాసమయుం ఆసనిమైనదన్న
అతులిుంగయన్ని మారురూపుం లోనుని వినాయకున్నకి ఇచిా *సుంధావ్యరుాటక*ై వ్ళిానటల గ
పురయణాలలో న్నదరశనుం వుుంది.
2. రయమలక్షుణులు సుంధాావుందనుం చేసట
ే పుడు
సరతామాత కూడా చేసన
త టు
అరణాకయుండ, సుుందరకయుండలో
ఋజువునిది.
3. నారదుడు బృుందావనములో కృష్ు డు దగగ రక
త ి వ్ళితే సుంధాావుందనుం చేసి ునాిడన్న కయసి సమయుం
వ్ేచిఉనాిడు.దీన్నన్న బటిు జగదు
గ రువు అయిన కృష్ు డు కూడా సుంధాావుందనుం చేసవ్
ే యడు. *-భాగవతుం* .
4.హనుముంత డు సుంధాావుందనుం కోసుం ఇపుటికీ రోజూ రయమేశవరుం లోన్న సముదాాన్నకి వస్యిడు. అుంటే
హనుముంత డు కూడా సుంధాావుందనుం చేస్ి యడు.
- *పరయశర సుంహిత*
327. సూరా రథాన్నకి అడుడపడే రయక్షసులు ఎవరు?
◆ ముందేహులు అనే రయక్షసులు
328.పాతాక్ష నారయయణుడు సూరాభగవ్యనుడు. ఆయన రథాన్నకి రయక్షసులు అడుడపడితే వ్యరతన్న సూరుాడు
సుంహరతుంచలేడా? మనుం సుంధాావుందనుం లో ఇచేా అరఘా జలాన్నకి ఎుందుకుంత పయాధానాత?
◆ముందేహులు గొపుతపసుు చేసత బాహుదావరయ వరుం ప ుందారు. వ్యరతనదురుకనే శకిి కేవలుం అరఘా జలుంతోనే ఉుంట ుంది.

329. ముందేహులు అనే రయక్షసులు సూరుాన్నకి అడుడ వచిా పగలు రయతిా జరగకుుండా ఆపడాన్నకి పాయతిిస్యిరు. బాహు
వరుం వలల వ్యళుా కేవలుం అరఘాము వలల నశిుంచిపో తారు. మరత పాతి రోజూ ఎుందుకు సుంధాావుందనుం చేయాలి? వ్యళుా
ఒకకస్యరత అరఘాుం ఇసేి నే మరణిస్ి యరు కదా?
◆ ముందేహులు సూరోాదయుం తో మళీా పుడుతూ ఉుంటారు. అుందుకన్న రోజూ ఆరగ ాము ఇవ్యవలి
[ముందేహులకు బాహు దేవున్న వ్యగయదనుం పాకయరుం వ్యరు అరఘా పాదానుం చేత సుంధాల యుందు మరణిుంచి తిరతగత
బాత కుతారు. కయబటిు పాతీ రోజు తిా సుంధాలు అరఘాుం ఇచుాకోవ్యలి]
330. సూరుాన్న రథ స్యరథి పేరు ఏమిటి? ఆయన రథస్యరథిగయ రయవడాన్నకి ఎకకడ తపసుు చేశయడు?
◆ సూరా దేవున్న రథ స్యరథి అనూరుడు లేదా అరుణ దేవుడు. ఆయన సూరా దేవున్న స్యరథి అవవడుం కోసుం
అరుణాచలుం లేదా తిరువనిమల ై లో తపసుు చేశయరు.
331. పరమ శివుడు మొటు మొదట లిుంగయకయరుం లో ఎకకడ ఆవిరతభవిుంచాడు.
◆ శివుడు మొటు మొదట అగతి లిుంగయకయరుంలో అరుణాచలగతరత (పాసి ుతుం తిరువనాిమల ై) యుందు ఆవిరభవిుంచాడు.
332. ఎపుుడు ఆవిరతభవిుంచాడు?
◆ ఒకపుుడు బాహు- విష్ు వుల మధా వివ్యదము వచెాను, ఇదద రత మధాలో తానుగొపు అన్న బాహు, కయదు నేనే గొపు
అనీ విష్ు వు, తమ తమ అసి మ
ర ులు పాయోగతుంచి యుధ్ద మునకు తలపడిర.త దేవతలు శివున్న వ్ేడుకొనగయ, శివుడు

అగతిలిుంగ సవరూపుడెై భూమాాకయశములు ఆవరతుంచి వ్యరతమధా ఆవిరభవిుంచెను. అపుడు బాహు- విష్ు పాయో గతుంచిన
అసి ర శసి మ
త పాసధ్
త ధ ి చెుందెను.
ర ులన్నియు ఆలిుంగములో మాయ మాయిను. కయలాుంతరుంలో అది అరుణాచల గతరగ
[మాఘ్ బహుళ చత రదశి రోజు]

333.నుందీశవరున్నకి శివున్నకి మధా నడవరయదు అన్న అుంటారు. అది ఖచిాతుంగయ ఏ సుందరయభలోల వరతిసి ుుంది.
◆శివలిుంగయన్నకి అభిషేకుం లేదా అరాన చేసి ునిపుుడు నుందీశవరున్నకి శివున్నకి మధాలో నడవరయదన్న మహాభారతుం
చెబుతోుంది.ఆలయ అరాక స్యవమి కి, మరతకొుందరతకి మినహాయిుంపు ఉుంది.
334. కొన్ని శివ్యలయాలోల శివున్న దరతశుంచడాన్నకి తపుక నుందీశవరున్న దాటాలిు వసుిుంది. అపుుడు ఏమి చెయాాలి?
◆చాలా ఆలయాలలో శివ దరశనము చేసుకోడాన్నకి నుందికి శివున్నకి మధాలో వ్ళ్ళలలిు వసుిుంది. అలాుంటి సుందరయభలలో
నుందీశవరున్న తాకి దాటితే ఏ దర ష్ుం రయదన్న శయసి ుంర . అుంటే శివున్నకి నుందికి మధాలో నడవ్యలిు వసేి తపుక నుందిన్న ఒకస్యరత
తాకి, పయారతథుంచి వ్ళల వచుాను. ఎట వుంటి దర ష్ుం రయదన్న శయసి మ
ర ు.

335. శివ్యలయుంలో అరాన అయాాక అరాక స్యవమి ఇచిాన పువువ లేదా పతిా ఏమి చేయాలి?
◆శివ్యలయుంలో ఇచిాన పువువ లేదా బిలవ దళ్ళలు భకిితో సరవకరతుంచి, కనులకదుదకొన్న, తల పన
ై తాకిుంచి నుందీశవరున్న
దగగ ర పటాులి.

336. మనుం ఉపవ్యసుం ఉని రోజులలో అరాక స్యవమి పాస్యదుం ఇసేి ఏమి చేయాలి?
◆ భగవుంత న్న అనుగీహుం పాస్యద రూపుంలో వసుిుంది. గుడిలో అరాక స్యవమి ఇచిాన పాస్యదుం తిరసకరతుంచారయదు.
ఒకవ్ేళ ఏకయదశి లాుంటి ఉపవ్యస న్నయముం ఉుంటే పాస్యదుం లో ఒకక మత కునన
ై ా సరవకరతుంచి మిగతలనది ఇతరులకు
ఇవవవచుాను. దీన్నవలల ఏకయదశి ఉపవ్యస్యన్నకి భుంగుం రయదన్న శయసి ుంర .
337. ఆలయుంలో ఆతు పాదక్షిణ చేయవచుానా? ఒకవ్ేళ ఆతు పాదక్షిణ చేయాలిు వసేి ఎలా చేయాలి?
◆ ఆలయుంలో పాదక్షిణ చేయడాన్నకి వీలుగయ ఉనిపుుడు ఆతు పాదక్షిణ చేయరయదన్న శయసి ుంర . పూజ ఇుంటిలో చేసేి ఆతు
పాదక్షిణ చేయవచుాను.

338.ఆలయుంలో స్యష్యుుంగ నమస్యకరుం చేయచుానా? చేసేి ఎకకడ చేయాలి?
◆ ధవజసి ుంభుం దగగ ర మాతామే స్యష్యుుంగ నమస్యకరుం చేయాలి. మనుం గరయభలయుం ఎదురుగయ స్యష్యుుంగుం చేసేి కయళుా
వ్నుక ఉని దేవతా మూరుిలకు లేదా భకుిలకు తాకచుా .
339. తీరథుం తీసుకునేపుుడు పయటిుంచాలిున న్నయమాలు ఏమిటి?
◆ తీరథుం వుంగత మాతామే తీసుకోవ్యలి.
◆ తీరథుం తీసుకునేపుుడు పదవులతో శబద ుం
(జురీటుం) చేయరయదు.
◆పదవులు తగలకుుండా తీసుకోవ్యలి
◆తీరథుం కిుంద పడకుుండా జాగీతిగయ తీసుకోవ్యలి.
◆తీరథుం అరచేతిలో తీసుకునేటపుుడు గోముదా
(బొ టనవ్ేలును మధావ్ేళాకు తాకిుంచి) పటు కోవటుం ముంచిది.
ఐదువ్ేలల ు కలుపకూడదు

◆తీరథుం తీసుకునాిక చేతిన్న తలకు పులమరయదు. ఏదెైనా గుడడ కు త డవటుం లేక కడుకోకవటుం చేయాలి
◆తీరథుం తీసుకునాిక చేతిన్న శుభాపరచకుుండా కుుంకుమ, విభూది, విగీహమూరుిలు వుంటివి తాకరయదు

◆సరి ల
ర ు గయజులు వ్ేసుకోకుుండా లేక జుటు ముడి వ్ేసుకోకుుండా తీరథుం తీసుకోకూడదు, ఆలయుంలోకి రయకూడదు
340. శివ ఆలయుంలో శివలిుంగయన్నకి బయట ఉతి ర దిశలో ఉుండే మూరతి పేరు ఏమిటి?
◆చుండీశవరుడు
341. పాదక్షిణ న్నయమాలు ఏమిటి?
342. పాదక్షిణలు చేసి ునిపుడు చేయకూడన్న పనులు ఏమిటి?
◆
1.పాదక్షిణలు చేసి ునిపుుడు ఎవరతతో మాటాలడ రయదు.
2. శివ్యలయుం లేదా శివ పరతవ్యరమునకు చేసే పాదక్షిణలు 3 సుంఖాలో ఉుండాలి. ఉదా౹౹ 3, 6, 9...
3. విష్ు ఆలయుం లేదా విష్ు పరతవ్యరమునకు చేసే పాదక్షిణలు 4 సుంఖా లో ఉుండాలి. ఉదా౹౹ 4,8,12,16...
4. పాదక్షిణలు చేస్యక కయళు
ల కడగకూడదు.
5. కోరతకలను బటిు పాదక్షిణలు ఎలా చేయాలో మన శయస్యిిలు తెలిపయయి. ఉదా౹౹ లౌకిక పరమైన కోరతకలు లేకుుండా
మోక్షము
కోసుం పాదక్షణలు చేయాలుంటే మలల గయ చేయమన్న మరతయు లౌకిక పరమన
ై కోరతకల కోసుం పరతగడుతూ చేయమన్న
*యమశుీతి*
వ్యకాము
343. నుందీశవరున్న శృుంగముల (కొముుల) నుుండి శివున్న దరతశసేి ముంచిదన్న శయసి ుంర . అలా చేసేి ఎుందుకు ముంచిది
అవుత ుంది?
◆ నుందీశవరున్న శృుంగముల నుుండి శివున్న దరతశసేి కల
ై ాసుం లో శివ దరశనుం చేసతన ఫలితుం వసుిుందన్న వరుం.
344. నుందీశవరున్న శృుంగములన్న కుడిచత
ే ి ో పటు కోవ్యలా? లేదా ఎడమవ్ప
ై ు పటు కున్న శివ దరశనుం చేయాలి?
◆రుండు శృుంగములను(కొముులను) ఎడమ చేతి వ్ేళాతో పటు కున్న కుడి చేతితో నుందీశవరున్న వ్నుక భాగుం సుృశిుంచి,
ఎడమ చేతి వ్ేళా సుంధులోల శివ దరశనుం చేసుకోవ్యలన్న శయసి ుంర . శ్రీశైలుం లో శిఖర దరశనుం అలానే చేస్ి యము.
345. నుందీశవరున్న తుండిా ఎవరు?

◆ నుందీశవరున్న తుండిా శిలాదుడు. శిలాదుడు శివున్న పామద గణాలలో ఒకరై కైలాసుం లో ఉనాిడు.
346. శివపయరవత ల కళ్ళాణ వ్ేదికను న్నరతుుంచిుంది ఎవరు?
◆ విశవకరు
347 .శివ మహా పురయణాన్ని బాహు దేవుడు మొదట ఎవరతకి విన్నపతుంచాడు?
◆ నారదమహరతి.
348. బాహు మనః సుంకలుుం నుుండి సృషతుుంచిన మొటు మొదటి సరి ర ఎవరు?
◆ సుంధాా దేవి.
349. సుంధా వదద కు వచిా శివ దీక్ష ఇచిాుంది ఎవరు? ఏ నది వదద తపసుు చేసతుంది?
◆ వశిష్ా డు, చుందాభాగయ నది
350. రతీ దేవి ఎలా జన్నుుంచిుంది. రతీ మనుథుల వివ్యహుం ఎవరు చేస్యరు?
◆దక్షున్న చెమట నుుండి రతీదేవి జన్నుంచిుంది
రతీ మనుథుల వివ్యహుం దేవతలు, ఋష్ లు చేస్యరు
351.దక్షున్న కుమారి గయ వచిాన అముకు ఉని పేరల ు ఏమిటి?
◆ ఉమ, సతీ, దాక్షాయణి
352.సతీదేవి చేసన
త వాతుం ఏమిటి? అది ఎుంత కయలుం చేయాల్ల? ఆ వాతుం వలల ఏమి లభిసుిుంది?
◆నుందావాతుం, 1సుం . సరి ,ర పురుష్ లు చేయవచుా. అననానా దాుంపతాుం లభిసుిుంది
353. శివుడు నవవిధ భకిి మారగ ుం ల గురతుంచి ఎవరతకీ వివరతుంచారు? వ్యటి పేరల ు ఏమిటి?
◆ సతీ దేవి కి శీవణుం,కీరినుం, సురణుం, సేవనుం,దాసాుం, అరానుం, వుందనుం,సఖాుం, ఆతు న్నవ్ేదన
354. సతీదేవి శివున్న మానసతక వియోగుం ఎుందుకు ప ుందినది?
◆ శివున్న మాట వినక శ్రీరయముడి నీ పరీక్షీుంచిన దర ష్ుం కయరణుంగయ

355. శివున్న శపధుం ఏమిటి?
◆ విష్ు వు శుంకిసేి ఎవరతనైనా విడిచేస్ి యననీ శపధుం .
356.కయశ్రలో చకీతీరదుం ఎలా వచిాుంది?
◆విష్ు వు తన సుదరశన చకీుం తో తవివ, సేవదుం జలుంతో తీరథుం అయిన కయరణుంగయ అది చకీతీరదుం అయిుంది
357.కయలసూతాుం నరకుం లో ఎవరు పడతారు?
◆ శివ కేశవుల మధా భేదుం చూసతనవ్యరు
358. నారద, త ుంబురుల వీణల పేరల ు ఏమిటి?
◆నారదున్న వీణ - మహతి
త ుంబురున్న వీణ- కళ్ళవతి.
359.పతతృదేవతల భారా, కుమారి ల పేరల ు ఏమిటి?
◆ సవధా దేవి, కుమారి ల పేరల ు మేనా, ధనాా, కళ్ళవతి
360. సనకసనుందాల ఆగీహాన్నకి గురత అయి శయపుం ప ుందినది ఎవరు?
◆ మేనా,ధనాా, కళ్ళవతీ
361.సతీదేవి దక్షయజఞ ుం సమాచారుం ఎవరత దావరయ తెలుసుకునిది?
◆ రోహిణ,ి చుందుాడు

362. దక్షయజఞ ుం లో సతీ దేవి ఆహుతి అయిన విష్యుం శివుడు ఎవరత దావరయ తెలుసుకునాిడు?
◆నారదమహరతి
363. తారకయసురుడు ఎవరత కోసుం తపసుు చేశయడు? , ఏమి ఏమి వరయలు కోరయడు?
◆ బాహు దేవుడు కోసుం,
సృషతు లో ఎవరు తనకుంటే స్యటిలేన్న వీరుడు ఉుండరయదన్న శివ పుతా డన్న వలేల తాను సుంహారతుంపబడాలన్న
364.శివున్న సేవదాన్ని సరవకరతుంచి పుతా న్నకి జనును ఇచిాుంది ఎవరు? అతన్నకి గల పేరల ు ఏమిటి?

◆ భూదేవి,
భౌముడు, కుజుడు, అుంగయరకుడు, ముంగళ్ళకయరుడు
365.ముండలదీక్షతో కుజుడిి అరాన చేసేి ఏమి ప ుందుతారు?
◆ ఇలుల, సథ లుం, ప లుం, భూమి కి సుంబుంధిుంచినవి ప ుందుతారు
366.తారకయసురున్న తలిల దుండుాలు పేరల ు ఏమిటి?
◆ వజాాుంగుడు, వరయుంగత
367. శివున్నతో పయరవతి వివ్యహుం ఇష్ు ుం లేదన్న చెపతున మేనా దేవి కి సపి రుిలు, అరుుంధతి ఏ మహారయజు కథ చెపయురు?
◆ అనరణుాడు అనే మహరయజు కథ చెపయురు.
(ఇతడు 14వ మనువు ఇుందాస్యవరతు కయలము వ్యడు).
368. పదు ఎవరత భారా? ఆమ పయతివాతాుం తో ఎవరతన్న బాతికిుంచుకుుంది?
◆ పతపులాదుడు, తన తలిల దుండుాలను తన పయతివాతాుం తో బాతికిుంచుకుుంది .
369. ఇుందుాడు శివున్న మోహిుంపజేయమన్న ఎవరతన్న పుంపయడు? దావపర యుగుంలో ఎవరతకి పుతా డు గయ జన్నుస్యిడు?
అతన్న పేరు ఏమిటి?
◆ మనుధుడు రుకిుణి, కృష్ు లకు పుతా డు , పాదుాముిడు
370.రుదుాన్న నేతాాగతి నుుంచి ఏమి ఉదభవిుంచిుంది,? ఎవరు సరవకరతుంచారు ? దాన్న వలల ఏమి వస్యియి?
◆ బడబాగీి
సముదుాడు
త ఫయనుల , సునామీ లు వస్యియి
371. పయతీవాతా మహిమతో ధరు దేవతనే శపతుంచిన పదుకు ధరు దేవత ఇచిాన వరుం ఏమిటి?
◆ పదును, పతపులాదుడికి 30 సుంవతురయల వయసు గయ ఉుంటట జలాది దేవతలు గయ చేస్యడు
పదు తన పతివాతా మహిమతో తన తలిల దుండుాలను బాతికిుంచుకుుంది

372. హిమవుంత న్న కుల పురోహిత డు ఎవరు?
◆గరుగడు
373.హిమవుంత న్న కుల పురోహిత డు ఎవరు? వివ్యహ్లగిపతిాక హిమవుంత డు ఎవరతతో పుంపయడు?
◆ గరయగచారుాలు
374.ఎవరుఎవరు ఆకయరయలు ధరతుంచి , దివా అలుంకరణ తో పయరవతి పరమేశవరుల వివ్యహాన్నకి వచాారు?
◆ పరవతాలు, నదులు, వృక్షాలు, మునులు
375. ఏదెన
ై ా శుభకయరయాన్నకి వ్యహనుంలో వ్ళుత ుంటే ఆ వ్యహనాన్నకి 3 పాదక్షిణలు చేయాలన్న శయసి ుంర .
శివుడు పళిల ముండపయన్నకి వ్ళళ
ి ఎవరతకి పాదక్షిణ చేస్యడు?
◆నుందీశవరున్నకి
376.కుమార స్యవమి కి ఉపనయనుం ఎవరు చేశయరు?
◆విశయవమితా డు
377. దేవతల సుంఖా ఎుందుకు పరగదు? దేవతలకు సుంతానుం ఎుందుకు కలగదు?
◆పయరవతి శయపుం దేవతలు కయరణుంగయ తనకు గరభధారణకు ఆటుంకుం ఏరుడిుంది
దేవతలకు సుంతానుం లేదు
అుందుకే వ్యరత సుంఖా పరగదు
378. సపి రిుల భారాల నుుండి కుమారస్యవమిన్న కల
ై ాస్యన్నకి ఎవరు తీసుకొచాారు?
◆నుందీశవరుడు
379. గణేశున్నకి ఎవరతతో వివ్యహుం అయిుంది?
◆ గణేశున్నకి సతదధ ి బుదిధ లతో వివ్యహుం జరతగతుంది
380. వ్యరు ఎవరత కుమారి లు?
◆ సతదధ ,ి బుదిధ లు విశవ రూపున్న కుమారి లు
381. వల్లల దేవి ఎవరత కూత రు? శ్రీశల
ై అరణాుంలో ఎుందుకు ఉుంది?

◆ కుముదుడు.ఆదిశష్
ర డు కిరయతరయజుకు దతి త ఇస్యిడు
382. కుమారస్యవమితో వివ్యహాన్నకి వల్లల దేవి పటిున ష్రత ఏమిటి?
◆సరు రూపములో ఉుండాలన్న
383. స్ౌరయష్ు ి స్ో మనాథ స్యవమి వ్యరతన్న ఏ పరవ దినాలలో దరతశుంచుకుుంటే అధిక పుణాము?
◆ పూరతుమ, కయరీికమాసుం, స్ో మ వ్యరుం లేదా గీహణుం సమయాలలో విశరష్ ఫలితుం.
384. చుందా కుుండుం యొకక విశిష్ు త ఏమిటి?
◆
చుందా గుుండుం లో స్యినము చేయటుం వలన సకల పయపయలు, తీవా వ్యాధులు నయుం అవుతాయన్న శివున్న వరుం.
385. ఉజు యిన్నన్న పరతపయలిుంచిన ఏ మాహారయజు శివభకిి గురతుంచి, నారదుడు శివున్నతో
చెపయుడు?
◆చుందాసన
ే ుడు
386. ఎవరు మాహారయజుకు ఒక దివా మణిన్న ఇచాారు? దాన్న పాతేాకత ఏమిటి?
◆ మణిభదుాడు. మణిన్న తాకిన వసుివు బుంగయరుం అవుత ుంది.
387. ఢాకినీ భీమశుంకర జయాతిరతలుంగుం ఏ మహారయజు, మహారయణి వలల వచిాుంది?
◆సుదక్షిణమహారయజు
388. నర నారయయణులు ఎకకడ తపసుు చేశయరు?
◆ బదరీ క్షేతాుంలో 5000సుంవతురయలు
కేదారక్షేతాుంలో 5000 సుంవతురయలు
389. కయశ్ర క్షేతా పయలకుడు మరతయు పో ష్కుడు ఎవరు?
◆ క్షేతాపయలకుడు కయలభెర
ై వుడు, క్షేతా పో ష్కుడు - బిుందు మాధావుడు( విష్ు వు)
390. కేదారము వ్ళిల నవ్యరు తపుక ఏమి దానుం చేయాలి?
◆ కుంకణము

391. భీముడు ఏకయదశి ఉపవ్యసుం ఎకకడ చేస్యడు? శివుడు ఎుందుకు పాతాక్షమయాాడు?
శివుడు కలియుగ వ్యసులకు ఏకయదశి ఉపవ్యస్యన్నకి ఇచిాన మినహాయిుంపు ఏమిటి?
◆ భీముడు కేదారనాధ్ లో న్నరుల ఏకయదశి నాడు ఉపవ్యసుం తలపటడ
తాడు, కయనీ ఆకలకి ఉుండలేక శివున్న పయారతధుంపగయ, శివుడు రుండుస్యరుల పాతాక్షమై పయలు, పుండుల తీసుకోవచాన్న చెబుతాడు.
మూడవ స్యరత మళీా భీముడు ఆకలికి తటు కోలేక శివుడిి పయారతథుంచగయ అనిుం భినిుం చేసుకొన్న తినమన్న వరుం
ఇచాాడు.
ఆ విధుంగయ శివుడు కలియుగ వ్యసులకు ఏకయదశ్ర ఉపవ్యసమునకు కొదిద మినహాయిుంపు ఇచాాడు.
392. మహిష్ రూపుంలో మారతన ఈశవరున్న తల, తోక ఎకకడుుంది?
◆ తల నేపయల్ (పాసి ుతుం)లో పశుపతినాధున్న ముందిరుంలోన్న శివలిుంగుం లో
తోక కేదారనాథ్ జయాతిరతలుంగుంలో కలిసతపో త ుంది.
ఈ రుండూ శివ లిుంగయలను దరతశుంచిన వ్యరతకి పునరును ఉుండదు.
393. ఎుంత పాయతిిుంచినా కయశ్ర పావ్శ
ే ుం లేదా ఎకుకవ కయలుం అకకడ ఉుండలేక పో వడుం , పరీక్షలకు గురత చేయడుం
ఎవరు చేస్ి యరు?
◆ ధాత, సుంభాముడు.
394. పరమేశవరున్న తాుండవ నృతాాన్నకి పయతాళుం నుుంచి ఆవిరభవిుంచినది ఏమిటి?
◆ జాఞనవ్యపత
395. నాగేశవర జయాతిరతలుంగయన్నకి ఏమి సమరతుసేి పునరును ఉుండదు?
◆ఒక కొతి వసి ుంర సమరతుసేి
396. నాగేశవర జయాతిరతలుంగయన్నకి ఆ పేరు ఎలా వచిాుంది?
◆ సుపతయ
ా ున్న చిని కుమారుడు పేరు మీదుగయ నాగేశవర లిుంగుం గయ వ్లసతనాడు
397.రయవణాసురున్న కి వ్ధ
ై ానాద్ జయాతిరతలుంగుం ఇచిానపుుడు పరమేశవరుడు పటిున ష్రత లు ఏమిటి?
◆ నేలమీద పటు రయదు, ఆకయశగమనుం చేయరయదు అన్న

398.దురయవస మహరతి రుకిుణీ కృష్ు లను పరీక్షిుంచినదాన్నకి పరతహారుం గయ ఏ ఆలయుం కటిుుంచాడు? ఆ ఆలయ దరశనుం
వలల
ఏఏ పయపయలు పో తాయి?
◆రుకిుణి దేవి ఆలయుం మహత ులను దూషతుంచిన పయపుం.కృష్ు న్న దూషతుంచిన పయపయలు పో తాయి.
399. దారుక, పయరవతిదేవిన్న అడిగన
త వరుం ఏమిటి?
◆ దేవతలు, శివున్న వలల గుండాలువసేి రక్షిుంచమన్న
400.వీరసేన మహారయజు కుమారుడు ఎవరు? ఏ దేశయన్నకి రయజు అయాాడు. అతన్న భారా పేరు ఏమిటి?
◆ నల చకీవరతి, న్నష్ధ రయజాుం దమయుంతి
401. కయశ్ర, రయమేశవరుం యాతా సుంపూరు ఫలుం ఎలా లభిసుిుంది?
◆ కయశ్ర నుుంచి గుంగను తెచిా, రయమేశవరయలయ పయాుంగణుంలో ఉని లిుంగుంనకు అభిషేకిుంచి,ఆజలాన్ని సముదాుం లో
కలిపతతే సుంపూరు యాతాా ఫలుం లభిసుిుందన్న శివపురయణము.
402. బాలారతష్ు యలు పో వ్యలుంటే ఏ జయాతిరతలుంగుం దరునుం చేయాలి?
◆ ఘ్ృశరశశవర్ జయాతిరతలుంగుం. ఈ జయాతిరతలుంగ దరశనుం చేసుకునివ్యరతకి సుంతాన పయాపతి కలుగుత ుంది. పతలలల భవిష్ాతి
బాగుుంట ుంది. దరశనుం చేసుకుని వ్యరత ఇుంటిలో 101 తరయల వరకు వుంశుం న్నలవకుుండా కొనస్యగుత ుందన్న శివుడు వరుం
ఇచాాడు.
403. రయవణాసురుడు ఆకయశ గమనుం చేయగలడు. శివుడు ఇచిాన లిుంగయన్ని ఆకయశుంలో పాయాణిుంచి లుంక కు వ్ళావచుా
కదా? మధాలో ఎుందుకు ఆగయడు?
◆ శివుడు పటిున న్నయముం పాకయరుం ఆతులిుంగముతో ఆకయశ గమనుం చేయరయదు. నేలపై నడిచి మాతామే వ్ళ్ళాలి.
అుందువలల ఆకయశుం లో వ్ళాలేదు.
404. రయవణాసురున్న పేరు చెబితేనే సకల దేవతలు, దికయులకులు వణికి పో తారు. మరత అుంతటి కూ
ీ రుడు కూడా
సుంధాావుందనుం కోసుం ఎుందుకు ఆగయలిువచిాుంది?
◆ రయవణాసురున్నకి సూరుాడు అుంటే భయుం లేకపో యినా ఉపనయనము అయినవ్యరు
సకయలుంలో సుంధాావుందనుం, గయయతీా జపుం చేయక పో తే వ్యరతకి అస్ౌచుం అుంట కుుంట ుంది. వ్యరు చేసే ఏ పూజ
సతఫలితాన్ని ఇవవవు. అుందుకే ఎన్ని ముఖాపనులు ఉనాి సుంధాావుందనుం తపుక చేయాలి. సుంధాా సమయుంలో
పాయాణాలలో ఉనాి, ఇుంటిలో లేకపో యినా కనీసుం అరఘాము( సూరుాన్నకి 3 స్యరుల నీళుల) ఇచిా గయయతిాన్న జపతుంచాలి.
సుంధాావుందనుం చేయకపో తే అస్ౌచుం వసుిుందని భయుంతో రయవణుడు లిుంగయన్ని బాలకుడికి ఇచాాడు.

405. కలి బాధలు, నాగ దర ష్యలు తొలగయలుంటే న్నతాుం ఏ ఆదరశ దుంపత లను సురతుంచుకోవ్యలి? వ్యరతకి సుంబుంధిుంచిన శలలకుం
ఏమిటి?
◆ నలదమయుంత లు.
“కరోకటకసా నాగసా

దమయుంతాా నలసా చ
ఋత పరుసా రయజరేిః
కీరినుం కలి నాశనుం”
406. రయవణున్న వధ అయాాక లుంక నుుండి వసూ
ి శివలిుంగ పాతిష్ా చేయాలన్న సుంకలిుస్యిరు. హనుముంత డిి కైలాస్యన్నకి
వ్ళిల లిుంగుం తీసుకురమున్న రయముడు ఆదేశిస్యిడు. మరత ఎవరు తయారు చేసతన లిుంగమే రయమేశవర జయాతిరతలుంగముగయ
మారతుంది?హనుముంత డు కల
ై ాసుం నుుండి తెచిాన లిుంగుం ఎకకడ ఉుంట ుంది?
◆ సరతామాత ఇసుకతో చేసన
త లిుంగమే జయాతిరతలుంగుం అవుత ుంది.హనుముంత డు తెచిాన లిుంగుం జయాతిరతలుంగయన్నకి ఎదురుగయ
ఉుంట ుంది.
407. మేనా హిమవుంత లకి ఎుంతముంది పుతా లు పుటాుక పయరవతీ దేవి జన్నుుంచిుంది?
◆ 100 ముంది పుతా లు
408. పయరవతీ దేవి మేనా, హిమవుంత లకి ఏ మాసము ఏ తిథినాడు జన్నుుంచిుంది? ఆ తిథి యొకక మరో విశరష్ుం ఏమిటి?
◆ చెైతా మాసుం, నవమి తిథి. శ్రీరయముడు అవతరతుంచిుంది కూడా ఆ చెత
ై ా నవమి.
409. పరవతము ఎవరత పుతా డు? గోవరధన పరవత విశరష్ుం ఏమిటి?
◆ హిమవుంత న్న పుతా డు. కృష్ు డు బృుందావన వ్యసులను గోవరధన పరవతాన్నకి పూజ చేయమనాిడు. ఏకుంగయ 7
రోజులు కృష్ు డు తన చేతితో ఎతిి గొడుగు లా ఉుంచి పాజలను రక్షిుంచాడు.
410. గోవరధన పరవతాన్నకి రయముడికి గల సుంబుంధము ఏమిటి?
◆ రయముడు వ్యరథి కటు టకు వ్యనరవీరులుందరీనీ కొుండలు తెమున్న ఆదేశిుంచగయ ఆుంజనేయుడు గోవరధన పరవతుం
తెసి ుుండగయ వ్యరథి పూరతి అయినదన్న రయముడు సుందేశుం ఇచిా, ఎకకడ కొుండలు రయళుల అకకడే వదలమనగయ బృుందావనుం
దగగ ర విడిచిపటాుడు. గోవరధనుడు స్యవమి కయరయానకి ఉపయోగ పడలేదన్న బాధ పడగయ దావపరయుగుంలో కృష్ు డు న్ననుి
అనుగీహిస్ి యడన్న రయముడు వరుం ఇచాారు.
411. గౌతమున్న తపసుు దావరయ వచిాన జయాతిరతలుంగ మేమిటి? నది పేరు ఏమిటి?
◆ తాాుంబకేశవర జయాతిరతలుంగుం, గోదావరత నది.
412. నుందికేశవర ననము ఎవరు చేస్ి యరు? నుందికేశవరుడు లిుంగ రూపుంలో ఎకకడ ఉుంటాడు?
◆ సరి ల
ే వర లిుంగుం గయ వునాిరు.
ర ు పయతివాతాుం స్ౌుంభగాుం కోసుం చేసే ననము. స్యవమి నరుదా నదీ తీరుంలో నుందికశ

413. ఏ మాసుం లో తిథి నాడు నరుదా నదీ స్యినుం చాలా ముంచిదన్న శయసి ుంర . ఆ రోజు సకల నదీ దేవతలు నరుదలో
ఉుంటారన్న అుంటారు. అది ఎపుుడు?
◆ వ్ైశయఖ శుదద సపి మి.

414. గుంగయ నది సుంవతురములో నరుదా నదికి ఎపుుడు వసుిుంది.? ఆ రోజు నరుదా స్యినుం, నుందికశ
ే వర దరశనుం లేదా
చితాభస్యున్ని కలపడుం వలల ఎట వుంటి పుణాుం కలుగుత ుంది?
◆ వ్ైశయఖ శుదద సపి మి.గుంగయ మాత నరుదా నదిలో వచిావుుంట ుంది. ఈ రోజు నరుదా స్యినుం అనుంతరుం నుందికశ
ే వర
లిుంగుం పాదక్షిణుం చేసన
త , ధన ధానా సమృదిద కలుగును. చితాభసుుం కలపడుం వలన శయశవత కవ
ై లాుం లభిుంచును.

415. నుందికేశవర లిుంగుం అన్న శివున్నకి ఎుందుకు పేరు వచిాుంది?
◆ ఒకపుుడు నుంది ఈశవరుడిన్న తనకు ఆతులిుంగుం కయవ్యలన్న అడుగగయ, శివుడు తన హృదయుం నుుంచి ఒక లిుంగుం
నుందికి పాస్యదిస్ి యడు. ఆ లిుంగయన్ని నుంది నరుదా నది తీరుంలో నుందికశ
ే వరలిుంగుం గయ పాతిషతుుంచాడు. అపుటినుుండి శివుడు
అచాట నుందికశ
ే వర లిుంగుం అను పేరట
త వ్లసతయునాిడు.
416. శుకయీచారుాన్న అసలు పేరు ఏమిటి? ఆయన ఎవరత పుతా డు?
◆ కయవుాడు (శ్రీవతు గోతాుం). భృగు మహరతి పుతాడు.
417. గోకరు స్యవమి న్న ఏ రోజులు లేదా తిథులలో ఎవరు అరతాస్యిరు?
◆ అమావ్యసా- బాహు, విష్ు , విశరవ దేవతలు
పూరతుమ- యముడు, చితా గుపుిడు, అగతి, పతతృదేవతలు
ఏకయదశి, చత రదశి- దేవతలు, గుంధరువలు

అష్ు మి- సనక సనుందులు, ఆది శరష్ డు, రయక్షసులు
మొ౹౹ స్ో మవ్యరుం- సకల నదులు, వరుణుడు, సముదుాడు
శన్నవ్యరుం- వ్యయువు, కుబేరుడు.
418. శివ కవచుం ఎవరు రచిుంచారు? ఎుందుకు అలా కవచ రూపుంలో శివుడిి సుితిుంచాలిు వచిాుంది? శివ కవచము
పయరయయణము చేసేి ఎట వుంటి ఫలితాలు కలుగుతాయి?
◆ శుకయీచారుాడు శివున్న కడుపులో వుుండి రచిుంచారు శివకవచపయరయణ వలన అపమృత ావులు అనారోగాుం లు తొలగత
సరవ శుభములిచుాను

419. గుహుడు శ్రీ రయమున్న బాలా మితా డు. శ్రీరయముడు అుంతగయ గుహుడిి గౌరవిుంచడాన్నకి కయరణుం ఏమిటి?
◆ గుహుడు పూరవజనులో ఒక బో యవ్యడు, మహా శివరయతిా పరవదినాన తెలియక మూడు ఝాములుందు శివలిుంగ
అభిషేకము బిలావరాన చేయగయశివుడు సుంతసతుంచి ఆతన్నన్న సుృసతుంచి, గుంగయతీరమున సపరతవ్యరుంగయ న్నవసరుంచమనీ
శ్రీరయమున్న కయరాములో పయలుపుంచు కుుంటావన్న వరమిస్యిడు. శివున్న సురశ, వరయల పాభావుం వలన గుహుడు శ్రీరయమున్న
సేిహిత డయాాడు.
420. గుహున్న పూరవ జను వృతాిని ుం ఏమిటి?
◆ పూరవుం అరుున పరవత పయాుంతుం లో ఒక బో యవ్యడు మహాశివరయతిా రోజు వ్ేటకు వ్ళిల దారతతపతు .బిలవవృక్షుం పై
తలదాచుకొన్న కిుంద వుని శివలిుంగుం కు బిలవపతాుం జలుం సమరతుుంచారు (తెలియకుుండా) దానీకే పరమశివుడు వచేా

జనులో రయమున్నకి మితా డు గయ రయమున్న గుంగను దాటిుంచిన పుణాుం కీరి త వచుానటిు అమోఘ్మన
ై వరుం ప ుందాడు.
421. పరీక్షిత్ మహారయజును తక్షకుడు అనే సరుుం కయటేసి ుుందన్న శపతుంచారు. ఆ భయుంకర సరు విష్ము నుుండి రయజును
రక్షిుంచడాన్నకి కశాపుడు అనే బాాహుణుడు వసుిుండగయ దారతలో తక్షకుడు కనపడి, వ్యరత ఇరువురత విదాలు
పాదరతశుంచుకుుంటారు. కశాపున్న విదా ను చూసత తక్షకుడు ఆశారాపో తాడు. తక్షకున్న వుంటి మహా సరయుల యొకక విష్ము
మరతయు చన్నపో యిన వ్యరతన్న కూడా బాతికిుంచగలిగే ఆ మహా విదా పేరు ఏమిటి?
◆ గయరుడీ పరయవిదా
422. మొటు మొదటి స్యరతగయ ఆ విదాను ఎవరు ఎవరతకి ఇచాారు? ఆ విదా గురతుంచి ఏ పురయణము లో ఉుంట ుంది? కశాపుడు
ఆ విదాను ఎలా ప ుందాడు?
◆ విష్ు మూరతి గరుతుుంత న్నకి ఈ విదాను ఇచాాడు. గరుతుుంత న్న దావరయ కశాపుడు ప ుంది, దీన్నన్న 14 లక్షల జపుం చేసత
సతదధ ి ప ుందాడు.దీన్న గురతుంచి గరుడ పురయణుం లో ఉుంది.
423. ఏకయదశులు ఎన్ని ఉుంటాయి? చెత
ై ా శుదధ ఏకయదశి కి గల మరొక పేరు ఏమిటి? ఏకయదశ్ర వాత కథలు ఏ పురయణము లో
ఉుంటాయి?
◆ 24 ఏకయదశులు ; అధిక మాసుంతో కలిపత 26 ఏకయదశులు. చెైతశు
ా దద ఏకయదశి కి కయమద ఏకయదశి అుంటారు
.ఏకయదశులు గురతుంచి పదుపురయణుం లో వునిది
424. చెత
ై ా శుదధ ఏకయదశ్ర వాత కథలో ఉని గుంధరువడు మరతయు అతన్ని శపతుంచిన నాగరయజు పేరు ఏమిటి?
◆ పుుండరీకుడు నాగరయజు, లలిత డు గుంధరువడు
425. వ్యాస భగవ్యనుడు రచిుంచిన అష్యుదశ పురయణముల పేరల ు ఏమిటి?
◆ 1. మతుా పురయణము 2. మారకుండేయ పురయణము 3. భాగవత పురయణము
4. భవిష్ా పురయణము 5. బాహాుుండ పురయణము 6. బాహు పురయణము
7. వరయహ పురయణము 8. వ్యమన పురయణము 9. వ్యయు పురయణము
10. విష్ు పురయణము 11. అగతి పురయణము 12. నారద పురయణము
13. సకుంద పురయణము 14. లిుంగ పురయణము 15. గరుడ పురయణము
16. కూరు పురయణము 17. పదు పురయణము 18. బాహు వ్వ
ై రి పురయణము
426. పరమ పవితామన
ై శ్రీ అగతి పురయణుం ఎన్ని వ్ేల శలలకయలతో ఉుంట ుంది? ఈ పురయణుం ఎవరు ఎవరతకి చెపయురు?
అగతి పురయణుంలో మొతి ుం శలలకయలు 12,000, అగతిదేవుడు వశిష్ు డికి చెపయురు, వశిష్ు మహరతి వ్యాసుడికి చెపయురు, సూత
మహరతి వ్యాసుడు చెపయురు.
427. వ్యసుి, జయాతిష్ా శయసి ుంర , ఆలయ పాతిష్ా లగురతుంచి, దేవతా అరాన విధానాల గురతుంచి ఏ పూరయణుంలో విపులుంగయ
ఉుంటాయి?

◆ అగతి పురయణుం లో ఉుంట ుంది
428. చన్నపో యిన శవ్యన్ని గౌరవిుంచి ఆశీయుం ఇచిానా, శవుంతో పయట నడిచినా ఎట వుంటి ఫలితుం వసుిుందన్న
అగతిపురయణుం చెబుతోుంది?
◆ వుంద అశవమేధ యాగయలు చేసన
త పుణాుం వసుిుంది
429. నూతన ఆలయాల విగీహ పాతిష్యా సమయుంలో లేదా కుుంభాభిషేకుం లో పయలగ ుంటే వచేా పుణాుం ఏమిటి? (అగతి

పురయణము).
◆ ఎనని జనుల పుణాుం ఉుంటే గయన్న నూతన ఆలయాలు లేదా విగీహపాతిష్ా సమయుంలో పయలగ నలేరు. ఎనని జనుముల
పయపయలు తొలగుతాయి. పతతృదేవతలు తరతస్ి యరు. ఇుంటిలోన్న వ్యరతకి సకల శుభాలు కలుగుతాయి.
430. ఆలయ న్నరయుణాన్నకి ఇట కలు సమరతుుంచడుం, ఆలయాన్నకి తగతన ధన సహాయుం చేయడుం లేదా ఏదర ఒక విధుంగయ
ఆలయ న్నరయుణుంలో పయలగ నడుం వలల ఎట వుంటి పుణా లోకయలు ప ుందుతారు? (అగతి పురయణము)
◆ సవరగ లోక పయాపతి . ఎన్ని ఇట కలు సమరతుుంచిన అన్ని మహాయుగయల కయలుం (43,20,000 సుం!! ఒక మహాయుగుం)
సవరగ లోకుంలో సుఖిస్యిరు.
431. గయాసురుడు ఎవరు? ఆయన శ్రీ మహావిష్ు వు కోసుం ఎుందుకు తపసుు చేస్యడు?

(శ్రీ అగతి పురయణుం)

◆ గయాసురుడు ఒక భయుంకర రయక్షసుడు, నాలుగు చేత లు కలిగత మహా బలాడుాడు కూడాను. ఇతడు "మా రయక్షసు
లుందరూ బాహు, శివున్న కోసుం తపమాచరతుంచి విష్ు దేవష్ ల ై మరణిుంచారు, కయబటిు నేను అలాగయక, శ్రీమహావిష్ు వు కోసుం
తప మాచరతస్ి యనన్న" తలచి తపసుు చేస్ి యడు.
432. గయాసురున్నకి శ్రీమహావిష్ు వు ఇచిాన వరుం ఏమిటి? (శ్రీ అగతి పురయణుం)
◆ గయాసురుడు తన శరీరుం విశవుంలోన్న సరవ నదీతీరయథలు, సరవ క్షేతాాల న్నలయుం అయి జనులు ఆతడి శరీరయన్ని
చూచిన వ్ుంటనే మోక్షుం ప ుందాలన్న వరుం కోరుకోగయ, శ్రీహరత "తధాసుి" అన్న పలికి ఆమోదిుంచాడు.
433. పయద గయ ఎకకడ ఉనిది?
◆ గయ 3 చోటల ఉుంట ుంది. పరఠయపురుం (ఆుంధా.పా), పశిామ గోదావరత లో ఉనిది పయదగయ క్షేతుంా . ఇకకడ కూడా శయీదాధది
కిీయలు చేస్ి యరు. ఇకకడే శ్రీ పురుహూతిక అమువ్యరు (శకిి పరఠుం), దతాితేాయ అవతారమన
ై శ్రీపయద శ్రీవలల భ స్యవమి వ్యరు
జన్నుుంచారు. శివుడు శ్రీ కుకుకటేశవరున్నగయ వ్లిస్యడు. పరమ పవితాము ఈ పయదగయా క్షేతాుం.
434. దేవతలు గయున్న శరీరుం మీద ఎుందుకు హో మము చేస్యరు?
◆ పృథివ పై జనులుందరు గయాసురున్న చూచినుంతనే వ్ైకుుంఠుం చేరుకుుంట నాిరు,అుందువలన భూమి సూనాుం
అయిపో యిుంది. ఎవరు ఆలయాలు వ్ళల డుం లేదు. యజాఞలు చేయడుం లేదు. దేవతలు ఈ విష్యమై, విష్ు వుతో
మొరపటు కోగయ, "మీరు భూల కుంలో గయాసురున్నతో - విష్ు కొరకై యజఞ ుం చేసి ునాి మన్న, ఆతన్న శరీరుంపై చేయ డాన్నకి
అతన్నన్న ఒపతుుంచుండి." అన్న తెలుపు తాడు. మహా విష్ు భకుిడెన
ై గయాసురుడుందులకు ఒపుుకుుంటాడు. హో మము
చేసత గయాసురున్న అతన్నన్న తపతుుంచాలన్న దేవతల పాయతిుం.
435. గయలో శయీదధ ుం ఎుందుకు తపుక పటిు తీరయలన్న శయసి మ
ర ు?
◆ గయాసురున్న శరీరుంపై దేవతలు చేసతన యజఞ ుంలో బాహు సవయుంగయ పూరయుహుతి ఇస్యిడు. అచాట పతతృదేవ తలు,
తిామూరుిలు, సరవదేవీ దేవతలు ఆ పుణా శిలపై కొలువుుంటారు. అది మహా పుణాక్షేతాుం అయినది. ఇచాట పటిున శయీదద ుం
వలన వ్యరత వ్యరత పతతృదేవతలు ఊరధవ లోకయలను చేరు కుుంటారు. బాహుచే విధిుంచిన చత రతవధ మోక్షములలో "
గయాశయీదద ుం ఒకటి ", అుందుచే గయలో శయీధ్ధ ుం తపుక పటాులన్న శయసి ుంర .
436. గయ లో ఉని విష్ు వు పేరు ఏమిటి?

◆ ఆదిగదా ధరుడు . ఈపేరు - "గదుడు" అనే రయక్షసుడు విష్ు వుపై దాడిచేయగయ ఆపో రులో విష్ు వు ఆరయక్షసున్న

వధిుంచగయ, వ్యన్న ఎముకతో విశవకరు ఒక గధన్న తయారు చేయగయ, అది ధరతుంచి విష్ు వు ఆదిగదాధరు డెైయాాడు.
437. గయలో ఉని నది పేరు ఏమిటి? ఆ నది వ్ైశిష్ు ాుం ఏమిటి? (శ్రీ అగతి మహా పురయణుం)
◆ ఫలుగ నది. ఇది బాహు కముండలుంనుుండి వ్లువ డినది, నూరుకోటల నదీజలా లతో న్నుండి ఉుంట ుంది. ఎపుుడూ జలుంతో
న్నుండి యుుంట ుంది (ఇపుుడు కేవలుం వరయికయలుంలోనే నీరు చూడగలుం - బాహు శయప ఫలుం)
438. ఎన్ని పుణా కయరయాలు చేసన
త ా చన్నపో యిన వ్యరతకి గయా శయీదధ ుం పటు క పో తే వ్యరు అుంత సులభుంగయ తరతుంచరు. శయీదధ ుం
పటు న్న వ్యరత పుతా లు, వుంశసుిలు కూడా వృదిధ చెుందరు. మరత గయలో శయస్ోి ి కి ుంగయ శయీదధ ుం చేసే అవకయశుం లేకపో తే ఎలా?
శయీదధ ుం పటిునవ్యరతకి చెుందుత ుందా? పతతృదేవతలు న్నజుంగయ తరతస్ి యరయ? (శ్రీ అగతిమహా పురయణుం)
◆ గయలో పటిున శయీదద ుం వలన పతతృదేవతలు, నూరు తరయలవరకు ఊరదవ గతికి (సవరగ ుంలో నుని వ్యరు బాహులోక గతి
చెుందుట) పో తారన్న బాహుదేవుడే సవయుంగయ చెపతఫయునాిడు.
అుందువలన జీవితుంలో ఒకక స్యరైనా గయకు వ్ళిా పతుండపాదానుం చేయాలి.
అటల చేయలేన్నవ్యరు పతతృదేవతల మోక్షపయాపతి కి భాగవత సపయిహుం పటిుుంచాలిుుందే, వ్ేరే దారతలేదు. గయలో శయస్ోి ి కి ుంగయ
బాాహుణులు శయీదధ ుం పటేువ్యరు ద రకక పో యినా పరేలదు. ఏ విధుంగయ పటిునా పుణామే.
439. శయసి ర జాఞనుం లేక చాలాముంది సరి ల
ర ు ముంగళ, శుకీ వ్యరయలు తలస్యినుం చేసి ునాిరు. అగతి పురయణము పాకయరము
సరి ల
ర ు, పురుష్ లు తలస్యినము ఏ రోజులు చేయరయదు?

-శ్రీ అగతి మహా పురయణము

◆ మగవ్యరన
ై ా సరి ల
ర ైనా ముంగళవ్యరుం ,శుకీవ్యరుం, ఆదివ్యరుం చేయరయదు.

440. ముంగళ, శుకీ, ఆదివ్యరుం తలస్యినుం ఎుందుకు చేయరయదన్న మన పురయణాలు చెబుత నాియి? ( పుండుగలు, పరవ
దినాలలో ఈ న్నయముం వరతిుంచదు)
-శ్రీ అగతి మహా పురయణము
◆ అశుభుం, లక్షీు దేవి విడిచి పడుత ుందన్న శయసి ుంర .

441. కొతి బటు లు వ్యరుం లో ఏ రోజులలో మాతామే వ్ేసుకోవ్యలన్న శయసి ుంర ?
(శ్రీ అగతి మహాపురయణుం)

◆ కొతి వస్యిిలు ధరతుంచడాన్నకి ముుందు అుంచులకు కొదిదగయ పసుపు అదాదలి.
కొతి బటు లన్న వ్యరుంలో బుధ, గురు, శుకీ వ్యరయలు మాతామే వ్ేసుకోవ్యలి. మిగతలిన నాలుగు రోజులు వ్ేసుకోరయదు.
కయనీపుండుగలు వివ్యహ,ఉపనయన,గృహపావ్ేశ, శయీవణ ముంగళవ్యరయలలో, మినహాయిుంపు వుుంది.
442. ఉదర ాగము లో చేరడాన్నకి లేదా మారడాన్నకి ఏ నక్షతాాలలో చేరయలన్న శయసి ుంర ?
◆ భరణి, పూరవఫలుగణి, పూరయవష్యఢ, పూరయవభాదా, ఆరదర, ఆశరలష్, మఖ, స్యవతి, కృతిి క, విశయఖ - ఈ నక్షతాాలలో చేరరయదు.
మిగతలిన 17 నక్షతాాలలో చేరవచుాను.

443. పతలలలకు అక్షరయభాాసుం ఎపుుడు చేయాలి? ఏఏ తిధులు, వ్యరయలు పన్నకిరయవు? ఏ సుంవతురుంలో అక్షరయభాాసుం
న్నషతదధుం, కలిగే అనరయధలు వివరణ
◆ అక్షరయభాాసము 5 వ సుంవతురుం లో మాతాము పన్నకిరయదు. దసరయ పయడామి, ష్షతా , సునా తిధి పూరతుమ ముంగళ

వ్యరుం కయకుుండా ఇతర తిథులలో లక్షీు నారయయణలను పూజ్జుంచి బియాుం లో శివ నామము వ్యాయాలి. దసరయ
నవరయతా లలో అన్ని తిథులు పన్నకి వస్యియి

444. ఉపనయనుం ఏఏ మాస్యలలో చేయొచుా తెలుపుట, యజయుపవ్ేతుం ఏ న్నషతదధ తిధులలో మారారయదు?
◆ ఉతి రయయణుం లో చేయాలి. అష్ు మి, నవమి, దశమి, ఏకయదశి దావదశి, తాయోదశి, అమావ్యసా ధరతుంచకూడదు
445. క్షవరుం (గడడ ుం తీసుకోవడుం, జుటు కతిి రతుంచడము) ఏఏ వ్యరయలు పన్నకిరయవు?
◆ ఆదివ్యరుం, ముంగళవ్యరుం, శుకీవ్యరుం పన్నకిరయదు.
446. క్షవరయన్నకి గల న్నయమాలు ఏమిటి?
◆ క్షవరుం అమావ్యసా, పూరతుమ, అష్ు మి, గీహణ సమయాలలో చేయరయదు. మధాాహిుం 12 దాటిన తరువ్యత లేదా
అనిుం తిని తరయవత చేయరయదు. ఈ న్నయముం కరు కయుండ (చన్నపో యినవ్యరతకి చేయు కయుండ) చేయునపుుడు
వరతిుంచదు.
447. కొతి వసుివులు, రతాిలు, ఏఏ నక్షతాాలలో కొనాి లేదా అమిునా లాభుం ఇస్యియి?

(శ్రీ అగతి మహాపురయణుం)

◆ కొీతి వసుివులు :-భరణి, అశరలష్,ధన్నష్ు , పుబబ,పూరయవభాదా, పూరయవష్యఢ,కృతిి క నక్షతాాలలో కొుంటే హాన్న.
మిగతలిన 20 నక్షతాాలలో కొనవచుా/అమువచుా.
రతాిలు :- రేవతి, అశవన్న, ధన్నష్ు ,హసి ,చితి ,స్యవతి, అనూరయధ, విశయఖ నక్షతాాలలో రతాిలు ధరతుంచడుం చాలా ముంచిది.
448. బుధాష్ు మి పరవదినుం ఎపుుడు జరుపుకోవ్యలి? ఈ వాతాన్ని ఆచరతసేి వచేా ఫలితుం ఏమిటి? (శ్రీ అగతి
మహాపురయణుం).
◆ బుధాష్ు మి వాతుం,

బుధవ్యరుం - అష్ు మి కలిసతవసేి , ఆరోజు ఆచరతుంచవచుా. గృహసుిలకు ఐశవరాుం, మోక్షము

సతదద ుంి చును. దేవతలను, మహాత ులను న్నదిుంచిన పయపుం నుుండి తొలగత పో యిదరు.
449. భూలోకుంలో ఉని దేవతా సరి ల
ర కు బుధాష్ు మి వాతుం చేయమన్న ఎవరు చెపయురు?
◆ శ్రీ మహావిష్ు వు బాాహుణ వ్ేష్ుంలో వచిా బుధాష్ు మి వాతుం గురతుంచి వివరతుంచి చెబుతాడు. ఆ వాతుం ఆచరతుంచిన పుణాుం
చేత మీరు తిరతగత దేవ లోకయన్నకి వ్ళల గలరు అన్న చెబుతాడు.
450. దేవతా సరి ల
త తపుు ఏమిటి?
ర ు భూలోకుంలో ఎుందుకు పడాడరు? వ్యరు చేసన
◆ దేవతా సరి ల
ర ు మహాత ులగు ఋష్ లను విమరతశుంచిన కయరణుంగయ ఆకయశగమన శకిి విహీనుల ై భూలోకుంలో పడతారు.
అుందుకే మహాత ులన్న, తప:శకిి ఉనివ్యరతన్న న్నతాుం అనుష్యునుం చేసుకునేవ్యరతన్న, గురు సేవ చేసే వ్యరతన్న , గురువులన్న
విమరతశుంచరయదు. వ్యరతన్న విమరతశుంచడుం, న్నుందచేయడుం వలల అుంతవరకు మనుం చేసన
త పుణాము తరతగతపో త ుంది.
451. వాతము లలో బుధాష్ు మి వాతుం చాలా సులభమైనది అన్న పదద లు చెబుతారు. ఈ వాతుం ఎలా చేయాలి? ఈ వాతుం
గురతుంచి ఏ పురయణుంలో ఉనిది?
◆ ఈ వాతమును ఆచరతుంచ దలచిన వ్యరు
రుండు వ్ేళ
ా ుా(చూపుడు వ్ేలు, మధావ్ేలు ) విడచిన పతడక
ి ిలితో ఎన్నమిది పతడికళ
ి ా బియాముతో అనిము వుండి దీన్నన్న
దరభలు ఉుంచిన మామిడాకుల ద నిలో నవ్
ై ద
ే ాుం పటు వల ను.. ఇలా సమేత డగు బుధున్న పూజ్జుంచి, బుధాష్ు మీ వాత
కథ విన్న భోజనము చేయవల ను పతదప బాాహుణులకు తుండుల(బియాుం)సహిత మగు కరకటి(చెుంబు) దానము చేసత,
యథా శకిిగయ దక్షిణ ఇవవవల ను.

452. బుధాష్ు మి వాతుం చేసతన వ్యరతకి రయజయోగుం,ఐశవరాుం కలుగుత ుందన్న శయసి ుంర . మరత ఈ వాత కథలో శయప గీసి ుల ైన
దేవతా సరి ల
ర ు బుధాష్ు మి వాతుం చేయగయ చూసతన కౌశికున్నకి ఎట వుంటి యోగుం కలేగతుంది?

◆ బుధాష్ు మీ వాతుం దేవతలు చేసి ుుండగయ చూసతన పుణాుం వలన అనుకోకుుండా అయోధాా నగరయన్నకి కౌశికుడు రయజుగయ
ఎనుికొన బడాడడు, రుండు బుధాష్ు మి వాతాల పుణాుం దారబో సత నరకుంలో పడడ తన తుండిాన్న సవరగ ుం చేరా గలిగయడు.
453. ఆలయ న్నరయుణుంలో పయలగ ని వ్యరతకి ఎట వుంటి గత లు కలుగుతాయి?
(శ్రీ అగతి మహాపురయణుం)
◆ ఆలయ న్నరయుణుంలో ఎుంత స్యయుం చేసేి అన్నివ్ేల సుంవతురములు మోక్షుం లభిసుిుంది. ఒక బస్యి ఇసుక
ఆలయన్నరయుణాన్నకి దానుం చేసన
త వ్యడు, ఆ బస్యిలో లక్ష ఇసుక రేణువు లుుంటే లక్ష వ్ేల సుంవతు రములు మోక్షుం
లభిసుిుంది.
454. వాసన పరులు లేదా న్నతాుం మాుంసుం తినేవ్యరు దురగ త లు ప ుందకుుండా ఉుండాలుంటే ఏ పయాయశిాతి ుం చేసుకోవ్యలి?
(శ్రీ అగతి మహాపురయణుం)
◆ పురయణశీవణుం చేయుట. సుగుంధ దావ్యాలతో/పుష్యులతో విష్ు వున్న పూజ్జుంచుట. కయరీిక మాసుంలో శివ దరశనుం,
స్ో మవ్యర వాతుం ఆచరణ, అనిదానుం చేపతుంచుట. కయరీిక శుదద దావదశిన విష్ు వున్న పూజ్జుంచి బాాహుణులకు సవయుంపయకుం
ఇచుాట. మాఘ్ పుంచ మాస్యలు(మారగ శిర, పుష్ామి, మాఘ్,ఫయలుగణము,చెైతమ
ా ు)లో విష్ు వుకి ఎుంతో పతతి
ా కరమన
ై
మాస్యలు : "అనిదానుం చేసేి గోలోకుంలో శయశవత న్నవ్యసుం " అన్న అగసుిాలవ్యరు భూలోక సుంచార సమయుంలో చెపుత
యునాిరు. ఇక సవయుంగయ అగతి దేవుడు చెపతున కౌముద వాతుం :- అశవయుజ మాసుం నుుండి మళీా వచేా అశవయుజ
మాసుం వరకు పాతి ఏకయదశి తిథిన వ్ుండి దీపుంలో ఆవునయిా వ్ేసత, సవయుంపయకుంతో, పయయసుం వుంటకయలతో సహా దీప
దానుం - ఒక బాాహుణునకు, "ఓుం నమో భగవతే వ్యసుదేవ్యయ" అుంటట - దానుం చేసన
త సరవ పయపములకు పయాయశిాతుం
అవుత ుంది.
455. అగతి పురయణము లో శ్రఘ్రముగయ లక్షీు కటాక్షుం కోసుం ఎలా పూజ చేయాలన్న ఉనిది?
◆ ముందార పూలు మరతయు ఉముతి పూల రసుం సేకరతుంచి అుందులో పచాకరూురుం కలిపత, మహా మృత ాుంజయ
ముంతాుంతో శివున్నకి అభిషేకుం చేసతన లక్షిు కటాక్షుం కలుగుత ుంది.
456. భారయాభరి ల మధా ఏ విధమైన చిుంతలు లేకుుండా అననానాము గయ ఉుండడాన్నకి లేదా గొడవలు కలగకుుండా
ఉుండడాన్నకి, విడిపో యినా కలవడాన్నకి ఏ విధముగయ పూజ చేయాలన్న అగతిపురయణములో చెపయురు?
◆ పూజావిధానుం :- ముందార పూలు మరతయు ఉముతి పూల రసుం సేకరతుంచి అుందులో ఆవు మూతాుం కలిపత కొుంచుం సేపు
ఎుండలో పటాులి. తరువ్యత, 108 ముందార ఆకులపై భారా లేదా భరి పేరు వ్యాసత పై రసుంలో ముుంచి ఆకులను ఎుండ బెటు ాలి.
వ్యటితో మహా మృత ాుంజయ ముంతాుం జపతసి ూ 108 స్యరుల ఎుండబెటు న
ి ఆకులు శివున్నకి సమరతుుంచాలి. అలా చేసన
త చో
భారయాభరి లు గొడవలు పడకుుండా అననానాుంగయ ఉుంటారు.
457. చెఱువులు, కయలువలను పూడాడుం వలల ఎట వుంటి పయపయలు కలుగుతాయి?
(శ్రీ మద్ అగతిమహా పురయణము)
◆ నరకయన్నకి పో తారు. ఒకవ్ేళ పూడిాన.సి లములలో ఇలుల కటు కున్న అకకడ వుుండేవ్యరతకి కూడ పామాదుం దర ష్ుం

ముంచిదికయదు
458. భగవద్ ఉపయసనలో దరతదా నారయయణ సేవ కూడా చాలా ఉతి ముం అుంటారు. దరతదా నారయయణ సేవ అుంటే ఏమిటి?
(శ్రీ మద్ అగతిమహా పురయణము)
◆ పేదవ్యరతకి తగతన సహాయుం చేయుట, అనిుంపటు ట (న్నజుంగయనే యిేమిలేన్నవ్యరతకి ఆకలితో వునివ్యరతకి) దతి త
తీసుకున్న చదువు చెపతుుంచుట ముంచిసహాయుం చేయుట చాలా చాలా పుణాుం. దీన్ననే దరతదా నారయయణ సేవ అుంటారు.

459. యాజఞ వలుకాడు ఎవరత శిష్ ాడు? ఆయన చేసతన ప రపయట ఏమిటి?
◆ యాజఞ వలుకాడు వ్శ
ై ుంపయయనున్న శిష్ ాడు. గొపు గురు శుశ్ర
ీ ష్ చేసత విదాలనీి ప ుందాడు. కొనాిళాకి ఈతడు

అహుంకరతుంచి తనను తాను గురువు కని అధికుడనన్న తలచి గురుమాత ఇచేా కుందమూలాలను పయరవ్ైచి గురువు
ఆశీమాన్నకి కూడావ్ళాడుం మాన్నవ్ేశయడు. గురువు ఆగీహిుంచి - ఆతడు నేరాన విదాలనీి క్షణుంలో కకికుంచి, ఇతర
శిష్ ాలకు ఆవిదా లను అనుగీహిస్ి యడు.
460. యాజఞ వలుకాడు, తను చేసతన తపుును ఎలా సరతచస
ే ుకోవ్యలన్న పాయతిిుంచాడు? ఆ తరువ్యత ఏమయిాుంది?
◆ ఒకకస్యరత గురుశయపయన్నకి గురత ఐతే ఇుంకే దేవతను ఆశీయిుంచినా తగతనుంత ఫలితుం రయదు. మళీా దయారధహృదయుడెన
ై
గురువు దయచూపయలిుుందే. యాజఞ వలుకాడు సూరోాపయసన చేయగయ, సూరుాడు "సరసవతీ కవచుం" అనుషతుుంచమన్న
ఇస్యిడు. సరసవతీ మాత విదాలనీి ఇవవదలుచు కుుంట ుంది కయనీ, ఈతడు గురు దరా హి అగుట మూలాన జాపాుం జేసి ుుంది.
అపుడు యాజఞ వలుకాడు మళీా వ్ైశుంపయయనున్న ఆశీయిుంచి క్షమిుంచ మన్న వ్ేడుకోగయ, దయా స్యగరుడెైన గురువు
మన్నిుంచి సరసవతీ మాతను విదాలిమున్న ఆదేశిుంపగయ అపుడు ఆమ "శుకల యజురేవదుం" అను కొీతి వ్ేదుం
ఇసుిుంది.దాన్నన్న బో ధిుంచి యాజఞ వలుకాడు "నక్షతాముండలుం" అను సవరయగన్ని అధిరోహిస్ి యడు. త దకు గురు కటాక్షుం వలన
యాజఞ వ లుకాడు కయరణజనుు డయాాడు.
461.రుదాాక్ష మాలలో సుంఖా ఎలా ఉుండాలి.గృహసుిలు ఎన్ని ముఖాల రుదాాక్షలు ధరతుంచాలి? (శ్రీ అగతి పురయణుం)
◆ రుదాాక్షలు ఎపుుడూ విష్మ సుంఖాలో వుుండాలి అుంటే 108 మధాలో ఒకటి కలిపత 109 వుుండేటటల గయ ధరతుంచాలి.
గృహసుిలు ఏక, తిాముఖ, పుంచముఖ రుదాాక్షలు ధరతుంచాలి. బాహుచరా వాతుంపయటిుంచేవ్యరు 2-4-6 ముఖములుగల
రుదాాక్షలు ధరతుంచిడుం ముంచిది.
462. రుదాాక్షలు ధరతుంచినపుడు తీసుకోవలసతన జాగీతిలు ఏమిటి? రుదాాక్షలు గురువుల దావరయ వ్ేసుకొనాిక ఎపుుడు
తీయొచుా?
(శ్రీ అగతి పురయణుం)
◆ జాగీతిలు:- రుదాాక్షలు దృఢుం గయ వుుండాలి. మేలిమి అయి ఉుండాలి. పూరతిగయ గుుండాుంగయ వుుండరయదు. కుంటకుంగయ వుుండి
గుచుాకునిటతే
లల చాలా ముంచిది. గురువులదావరయ వ్ేసుకునాిక చచేాుంతవరకు, ఎటిు పరతసి ుల లోనూ తీయరయదు. అవి
మన శరీరుంలో ఒక భాగుంగయ పరతగణిుం చాలి. ఇలా చేసేి మోక్షపయాపతి సతదద స
ి ి ుుంది.
463. శ్రీ ఆదిశుంకరయచారా స్యవమి వ్యరు ఎకకడ, ఏ మాసుం, ఏ తిథి నాడు జన్నుుంచారు? వ్యరత తలిల దుండుాల పేరల ు ఏమిటి?

◆ శ్రీ ఆదిశుంకరయచారా స్యవమి వ్యరు వ్శ
ై యఖ మాసుం, శుకల పుంచమి తిథి, మృగశిర నక్షతాుం లో కేరళ రయష్ు ుంి లోన్న - కయలడి
అనే గయీముంలో జన్నుుంచారు. తలిల దుండుాలు - ఆరయాo బ , శివగురులు వీరతది కృష్ు యజురేవద శయఖ - నుంబూదిా బాాహుణులు.
464. సుంతానుం కోసుం శుంకరుల తలిల తుండుాలు ఏ ఆలయుం లో దీక్షతో అనుష్యునుం చేశయరు? ఆ ఆలయుం ఎకకడ ఉనిది?
◆ శ్రీ శుంకరుల తలిల దుండుాలు తిాచూర్ లోన్న వృష్యచల పరవతుంపై వుని శివున్న ఆలయుంలో భకిితో సుంతానుంకోసుం
అనుష్యునుం చేస్యరు. ఈ ఆలయుం కయలడికి సమీపుం లో వుుంది.
465. భగవద్ రయమానుజాచారా స్యవమి ఏ మాసుం, ఏ తిథినాడు, ఎకకడ జన్నుుంచారు?
◆ భగవధ్ శ్రీ రయమానుజా చారా స్యవమి వ్యరు వ్ైశయఖ శుకల పుంచమి ఆరుదా నక్షతాుం లో జన్నుుంచారు. - కయుంచీపురుం దగగ ర
గల శ్రీపరుంబుదూర్ గయీముంలో జన్నుుంచారు.
466. శుంకరయచారా స్యవమి వ్యరు రచిుంచిన మొదటి స్ోి తాుం ఏమిటి? ఏ వయసులో ఎకకడ చేశయరు?
◆ శ్రీ శుంకరులు బాల బాహు చారతగయ నునిపుడు భిక్ష కోసుం ఒక పేదరయలి ఇుంటికళిా అడుగగయ ఆమ ఇుంటిలో ఏమీలేక ఒక
ఉసతరతకయయ స్యవమికి దానుంచేయగయ పరతి
ా చెుంది మటు మొదట కనకధారయ స్ోి తాుం ఆసువుగయ పలుకగయ లక్షీుదేవి బుంగయరు

ఉసరతకలు వరిుంగయ కురతపస
త ి ుుంది. ఇపుటికీ ఆ ఇలుల కయలాడి గయీముం దగగ రలో ఉనిది. అపుటి శుంకరుల వయసుు సుమారు
5 సుం౹౹".
467. శుంకరయచారా స్యవమికి అదెైవత అనుభూతి ఏ క్షేతాాన్నకి వ్ళ్ళాక వచిాుంది?
◆ శ్రీశైల క్షేతాములో
468.స్ౌుందరా లహరత స్ోి తాాన్ని ఆది శుంకరులు ఏ క్షేతాుంలో పూరతిచేస్యరు?
◆ స్ౌుందరాలహరత స్ోి తాాన్ని శుంకరులు శ్రీశల
ై క్షేతాుం లోన్న ఫయల ధార, పుంచ ధార దగగ ర తపసుు చేసి ూ పూరతి చేశయరు.
469. ఈ కిీుంది పటుం లో ఉని ఆది శుంకరులు ఎకకడికి వ్ళ్ళలరు?

◆ కల
ై ాసుం వ్ళిల తే శివుడు సుటికలిుంగయలన్న శుంకరయచారా స్యవమివ్యరతకి ఇచాారు.
470. భగవత్ రయమానుజులు శిష్ ాల కోరతక మేర తమ పయరతథవ దేహాన్ని ఒక క్షేతాుం లో మూలికలతో కపతు భదాపరతచారు.
ధాాన ముదాలో ఉని స్యవమివ్యరతన్న ఇపుటికీ అుందరుం దరతశుంచుకోవచుా. ఆ క్షేతాుం ఎకకడ ఉనిది?

◆ శ్రీ రుంగుం ,తిరుచిా, శ్రీరుంగనాథస్యవమి వ్యరత ఆలయుంలో ఇపుటికీ స్యవమి వ్యరత ధాాన ముదాలో ఉని దేహాన్ని

దరతశుంచవచుాను.

471. ఆదిశుంకరుల తో కూరుాన్న ఉని ఆ నలుగురు ఎవరు? వ్యరత పేరల ు ఏమిటి? వ్యరతన్న శుంకరులు ఏ ఏ పరఠయలకు
అధిపత లగయ న్నయమిుంచారు?

◆ నలుగురు శిష్ ాలు, పదుపయదాచారుాలు - గోవరధన పరఠుం - తూరుున, సురేసవరయచరుాలు - శృుంగేరత శయరదా పరఠుం దక్షిణాన, హసి మలకయచరుాలు - దావరకయ పరఠుం - పడమరన, తోటకయచారుాలు - జయాతిరుత పరఠుం - ఉతి రయన.
472. భగవద్ రయమానుజల తో ఉని ఆ నలుగురు శిష్ ాలు ఎవరు?

◆ ఎుంబర్, అరులలపరుమాల్, కూరతాిలావర్, ముడలియుందన్.
473. ఈ కిీుందిచితాుం లోన్న సన్నివ్ేశుం ఏమిటి? శుంకరులు ఎవరతతో వ్యదిసి ునాిరు?

◆ చితాుంలో ముండనమిశుీలు ఆయన భారా ఉభయభారతి లతో శ్రీశుంకరులు తరకవ్యదన చేయుట. ఈ వ్యదనలో
ముండనమిశుీలు ఓడిపో గయ ఉదయభారతి, తనతోకూడ వ్యదిుంచమన్న శ్రీ శుంకరులను అడుగుట. ఆమ "మనుధకళల"
గురతుంచి అడుగగయ, బాహుచారతయిైన శుంకరులు ఆమ పాశిల జవ్యబుకై కొుంత సమయ మడుగుట.
474. ఈ కిీుంది చితాుం లో నదిలో పదాుల మీద నడుసుినిది ఎవరు? ఎుందుకు?

◆ పదాులమీద నడుసుినిది శ్రీశుంకరుల శిష్ ాడు సదానుందుడు. నదికి ఆవలనుని ఈయనను నదికి ఈవలనుని
శుంకరులు వ్ుంటనే రమునగయ గురు వుపై అపయరభకిితో పావహిసి ుని నది దాటి ఈవల పకకకి వచుాట, చితాుంగయ ఆయన
పయదాలకిీుంద పదుుం వ్లచుటచే ఆయనను పదుపయదుడన్న పతలవస్యగతరత.
475. హనుముంత డి సుంపూరు చరతతా, హనుముంత న్న భకుిల కథలు ఏ పురయణుం లో ఉుంటాయి. ఎవరు రచిుంచారు?
◆ పరయశర మహరుిలవ్యరు రచిుంచిన "పరయశర సుంహిత" లో సుంపూరు మనుముంత న్న చరతతా మరతయు భకుిల కథలు
ప ుందు పరచబడివునాియి.
476. వ్యాసుడు ఎుందుకు హనుముంత న్న గురతుంచి ఏ పురయణములోల ఎకుకవ చెపులేదు?
◆ హనుముంత న్న కథలు సుంధరయబనుస్యరుం మాతామే వ్యాసుడు వివరతుంచాడు. అుందులకు కయరణుం వ్యాసున్న తుండిా
అయిన శ్రీ పరయశరులవ్యరు శ్రీవ్యాసులవ్యరతతో - సుంపూరు హనముంత న్న చరతతా తాను రచన చేయదలుచుకునిటల మనవి
చేస్యడు.

476. హనుముంత న్న తలిల ఎవరు? ఆవిడ ఎవరత పుతిాక?
◆ హనుముంత న్న తలిల అుంజనాదేవి, ఈమ అహలా గౌతమ మహరుిల సుంతానము. కయనీ పరతగుంత ది కుుంజరుడు,
విుంధాావళి అను శివభకుిల దగగ ర.
477. వ్యలి సుగీవ
ీ ులు ఎవరత పుతా లు?
◆ బాహుమానస పుతా డు ఋక్షరజున్న పుతా లు. వ్యలి ఇుందుాన్న అుంశతో జన్నుుంచగయ, సుగీవ
ీ ుడు సూరుాన్న అుంశతో
జన్నుుంచారు.
478. శ్రీ మహావిష్ు వు వృక నారయయణ అవతారుం ఎుందుకు ఎతాిడు?
◆ గరధబేశవరున్న ఆగడాలకు తాళలేక దేవతలుందరూ- బాహుదేవున్న ఆదేశుంపై శ్రీ మహావిష్ు వున్న వ్ేడుకుుంటారు.
అపుడాయన వ్యరుందరతనీ తీసుకొన్న శివున్న దగగ రకు వ్ళిా గరధబశ
ే వరున్న మరణరహసాుం అడుగగయ, అది నేను వ్యడికి వరుం
ఇచాాను కయబటిు, నేను చెపునన్న శివుడుతెలుపగయ, మహావిష్ు వు నేనే తెలుసుకొన్న వ్యడిన్న హతమారుస్యినన్న అుంటాడు.
అుందుకు శివుడు అలా జరతగత
త ే నేను నీకు నమిునబుంట నై సేవచేస్ి యనన్న పలుకుతాడు. మహావిష్ు వు కూడా అలా నేను
చేయలేన్ననాడు నీ సేవకుడనౌ తానన్న ఒకరతకొకరు పాతిజఞ పూనుతారు. గరధబేశవరున్న మరణ రహసాుం వ్యడిననటన
ి ుుండి
రయబటు టకై శ్రీమహా విష్ు వు మోహినీ అవతారుం దాలిా, వ్యడిన్న ఆకటు కొన్న మరణరహసాుం తెలుసుకొన్న, వృకనారయయణ
అవతారుం (తల మాతాుం నకకతల- మిగతలిన దేహుం మానవుడుగయ) దాలిా గరధబశ
ే వరున్న శరీరయన్ని లోకశరయ
ీ సుు కొరకు
కొరతకతి
ి నేస్ి యడు.
478. హనుముంత న్న గురువు ఎవరు? హనుముంత డు లుంకకు వ్ళాబో తూ మొదట తూరుువ్ైపు తిరతగత ఎుందుకు
నమసకరతుంచాడు?
◆ హనుముంత డు మొదట బృహసుతి దగగ ర సరవశయస్యిిలు అభాసతుంచి, తరువ్యత సూరాదేవున్న దగగ ర వ్ేదవ్ేదాుంగయలు
వ్యాకరణుం అభాశిుంచాడు. , శయసి ర పాకయరుం, దక్షిణ దికుకగయ పాయాణుం స్యగతుంచాలుంటే ముుందుగయ తూరుువ్ప
ై ు

మూడడుగులు వ్ేయాలి, అుందకు పాతీకగయ హనుముంత డు తూరుు వ్ైపు తిరతగత సూరుాన్నకి మొదట నమసకరతుంచి,
తరువ్యత ఇుందాాది దేవతలకు, వ్యయు దేవున్నకి, అగతిదేవున్న, బాహుదేవున్నకి నమసతకరతుంచి ఆకయశుంలోన్నకి ఎగురుతాడు.
479. హనుముంత న్న పుంచముఖముల పేరల ు ఏమిటి?
◆ హనుముంత న్న పుంచముఖాలు
1. వ్యనరము
2. గరుడ
3. వరయహుం
4. నరసతుంహ
5. అశవము
480.

అుంజనాదేవి, కేసరత తనయుడుగు హనుముంత న్నకి, పయరవతీ గరభసుంభూత అన్న, అగతి పూత అన్న, వ్యయు పూత

అన్న నామములు ఎుందుకు వచాాయి?
◆ ఒకపుుడు పయరవతీపరమే శవరులు వ్యనరరూపుల ై వ్ేుంకటా చలుంపై విహరతసి ుుండగయ, శివున్న తేజసుు పయరవతీమాత
ధరతుంచి ఆతేజసుు యొకక వ్ేడన్న
ి తటు కో లేక, అగతిహో తా న్నకి భరతుంచమన్న ఇసుిుంది. మొదట అహుంకరతుంచి శివున్న
తేజసుు భరతుంచగలనన్న అనుకొన్న తీరయ అగతిదేవుడు కూడా ఆతేజసుును భరతుంచలేక పో గయ, వ్యయుదేవుడు పయారతధుంపగయ

ఆయన్ని తీసుకోమన్న శివపయరవ త లు తెలుపుతారు. వ్యయుదేవు డు వ్ేయి దివా సుంవతురయలు ఆ తేజసుును భరతుంచి
సమయమొచిా న వ్ుంటనే, అుంజనీదేవి పుతా సుంతానారధమై అుంజనాదిప
ా ై తపము చేయుచుుండగయ, ఆమ చేతిలో శివున్న
తేజసుును పుండు రూపుంలో వ్యయుదేవుడు వదులు తాడు. వ్ుంటనే ఆమే ఆ పుండుతిన్న గరభుం ధరతసి ుుంది.
హనుముంత న్నకి జనున్నసుిుంది. ఆ శివున్న తేజసుు, పయరవతి, అగతి దేవుడు, వ్యయు దేవుడు ధరతుంచిన కయరణుంగయ హను
ముంత న్న పయరవతీ గరభ సుంభూత, ఆగతిపూత, వ్యయుపూత అను నామములు వచాాయి.
481. హనుముంత డు పుటిున నక్షతాుం ఏమిటి? హనుముంత డు పుటిున తిథి, మాసుం ఏమిటి?
◆ పూరయవబాధా నక్షతాుం, వ్ైశయఖ మాసుం, కృష్ు పక్షుం, దశమీ తిథి, శన్నవ్యరుం హనుముంత డు జన్నుుంచాడు.
482. హనుముంత డు పుటిున ఎనని రోజు సూరుాడిన్న తినాలన్న సూరాముండలుం వ్ప
ై ు పాయాణిుంచాడు?
◆ హనుముంత డు దశమి నాడు జన్నుుంచిన తదుపరత 5వరోజున అుంటే అమావ్యశా రోజున - (ఆరోజు సూరాగీహణ
పరవదినుం) ఉదయిుంచేసూరాడిన్న పుండు అనుకొన్న పటిు తినాలన్న ఆకయశుం లోకి ఎగురుతాడు.
483. హనుముంత డు పుటు గయనే అయన పయదముల పన
ై ఉని రేకలు ఏమిటి?
◆ హనుముంత డు స్యక్షాతి భగవతువరూపుడు, ఆయన అరతకయళాలో శుంఖుం, చకీుం, ధవజుం, తామరపువువ వుంటి దివా
చిహాిలతో పుటాుడు. వీటితో పయట బుంగయరు యజయఞోపవీతుం, సవరు కటిసూతాుం, కౌపరనుం, మడలో సుటికమాల, కయళాకి
గజు లు, పదద తోక కలిగత, శరీరముంతా ఆకుపచాటిరుంగులో గల వ్ుంటా కలు కలిగత, కళుామాతాుం గోరోచనుం రుంగులో మరుసూ
ి
వునాియట ఆయన పుటిునపుడు.
484. హనుమ తుదృశుం దెవ
ై ుం - నాసతి నాసేి ావ భూతలే౹౹
అనేనవ
ై పామాణేన - జయసతదధ క
ి రుం పరమ్౹౹
- శ్రీ పరయశర సుంహిత
హనుముంత డి ఒకకడిన్న పూజ్జుంచుటవలన అుందరు దేవతలను పూజ్జుంచినటేల అన్న ఎుందుకు అుంటారు?
◆ హనుముంత డు రుదావీరా సుంభూత డు, ఆయనపుటు క మునుపే సకల దేవతలు తమ తమ తేజసుును రుదుాన్నలో
వుుంచారు. రుదుాడు పయరవతీమాత గరభుంలో వుుంచగయ, ఆమనుుంచి అగతి, అగతినుుండి వ్యయు దేవుడు, వ్యయుదేవుడు
రుదాతేజసుును సుపుతాసుంతానుంకోసుం తపసుు చేసి ుని అుంజనాదేవి చేతిలో పుండురూపుంలో వ్ేస్ి యడు. అుందువలన
ఆుంజనేయుడు సకల దేవతా సవరూపుడు, ఆదిపరయశకిి ఆయన తోకలో వుుంట ుంది. ఆయన తిామూరయిాతుకుడు.
బాహుజాఞనులలో శరష్
ీ ు డు. పుటు కతోనే ఆయన విష్ు భకిితో పుటాుడు. ఒకక హనుముంత న్న పూజచేసేి, ఆ పూజ సరవదేవీ
దేవతలకు చెుందుత ుంది ఎుందు కుంటే ఆయన పన
ై చెపుత నటల - సకల దేవతా సవరూపుడు కయబటిు.
485. స్ో మదతి డు ఎవరు? స్ో మదతి న్న భారా పేరు ఏమిటి? (శ్రీ పరయశర సుంహిత)
◆ స్ో మదతి డు మహిసుతి పురుం కి మహారయజు. చుందావుంశము నుుండి ఆవిరభవిుంచినవ్యడు, హనుముంత న్న భకుిడు.
స్ో మదతి న్న భారా పేరు దేవకి.
486. ఈ కిీుంది వ్యటిలో హనుముంత న్నకి అతాుంత పరతి
ా కరమైనది ఏది? వ్యటి అరథుం ఏమిటి?
అ) సతుంధూరుం ఆ) సతుంధురుం ఇ) సతుందూరుం
◆ సమాధానుం ఇ
సతుందూరుం ౼ అనగయ ఒకవిధమన
ై ఎఱుపు రుంగులో ఉని కుుంకుమ.
అమువ్యరత లలితా సహసాుం లో కూడా ""సతుందూరరుణ విగీహాుం"... అనే ధాాన శలలకముతో మొదలవుత ుంది.

హనుముంత న్నకి ఇష్ు మైనది సతుందూరుం .
సతుంధూరుం

అని పదాన్నకి అరథుం లేదు.
సతుంధురుం అుంటే ఏనుగు

487. హనుముంత డి వ్యలమునకు (తోక) చేసే పూజ పేరు ఏుంటి?
◆ వ్యలపూజ
488. హనుముంత డి వ్యహనుం ఏమిటి?
◆ ఒుంట
489. అష్ు సతదధ ి నవన్నధికే దాతా అన్న హనుముంత డిి ఆశరవదిుంచిుంది ఎవరు?
◆ సరతాదేవి
490. భీమునకు, హనుముంత డు తన విరయట్ సవరూపయన్ని ఎకకడ (ఏ పాదశ
ే ములో) చూపతుంచాడు?
◆ భీముడు స్ౌగుంధిక పుష్ుములు తేవడాన్నకై వ్ళుాచూ గుంధమాధన పరవతుం చేరుకుుంటాడు. అచాట హనుముంత డు
వృదధ వ్యనర రూపుంలో భీమునకు దరశనమిచిా పరీక్షిుంచి భీమున్నకోరతక మీరకు తన విరయట్ సవరూపయన్ని చూపతుంచాడు.
491. హనుముంత డు తన విరయట్ సవరూపయన్ని శ్రీమదాామాయణుం లో ఎవరత ఎవరతకి చూపతుంచారు?
◆ 1. సరతానేవష్న కోసుం దక్షిణ దికుకకు వచిాన వ్యనరులకు, హనుముంత డు తన విరయట్ సవరూపుం
చుపతుంచాడు.(సముదా లుంగయనన్నకి ముుందు)
2. సరతదేవికి (లుంకలో)
492. హనుముంత డి భకుిల జయలికి శనైశారుడు రయడు అన్న అుంటారు ఎుందుకు?
◆ శనశ
ై ారుడు హనుముంత న్న చేతిలో రుండు స్యరుల గరవ భుంగుం ప ుంది, ఇక హనుముంత డి జయలికి మరతయు
హనుముంత డి భకుిల జయలికి రయను అన్న చెపుతాడు. (ముఖాముగయ శన్నవ్యరుం నాడు హనుముంత న్నకి సతుందూర పూజ
చేసన
త వ్యరతన్న అనుగీహిస్ి యనన్న శనశ
ై ారుడు చెపయుడు).
493. హనుముంత డు, పయతాళ లోకుం లో ఎవరతన్న హతమారతా, రయమలక్షుణులకు కనపడెను? (శ్రీ పరయశర సుంహిత)
◆ హనుముంత డు మైరయవణున్న చుంపత రయమ లక్షుణులకు కనపడెను.
494. హనుముంత డు, మన
ై ాకుడు ఇచిాన ఆతిథాుం సరవకరతుంచనపుటికీ, ఆతిథాుం ఇవవడాన్నకి ఆహావన్నుంచిన కయరణుం చేత
మైనాకున్నకి కలిగతన ఫలితుం ఏమిటి? (శ్రీమదాామాయణుం)
◆ ఇుందుాడి అభయుం
495. హనుముంత డిన్న భవిష్ాత్ బాహాు గయ ఆశ్రరవదిుంచిుంది ఎవరు? (శ్రీ పరయశర సుంహితా)
◆ శ్రీరయముడు
496 . హనుముంత డికి అక్షహుంతేా అని నాముం ఎుందుకు స్యరధకుం అయినది. (శ్రీ ఆుంజనేయ అష్ోు తి ర శత నామా వళి)
◆ అక్షయకుమారున్న వదిుంచడుం వలన హనుముంత న్నకి అక్షహుంతేా నమః అనాి నామము స్యరధకుం అయినది.

497. హనుముంత డికి మననజవ్యయ అని నాముం ఎుందుకు స్యరధకుం అయినది. (శ్రీ ఆుంజనేయ అష్ోు తి ర శత నామా వళి)
◆ మనసుు కుంట వ్ేగుంగయ, వ్యయు సమానుంగయ పాయాణుం చేస్ి యడు కయబటిు హనుముంత న్న మననజవ్యయనమః అనాిరు.
498. సముదామును దాటే శకిి హనుముంత న్నకి మాతామే ఉుందన్న, తన జను వృతాినాిన్ని ఎవరు గురుికు చేస్ి యరు
?(శ్రీమదాామాయణుం)
◆ జాుంబవుంత డు
499. ఇపుటికీ హనుముంత డు గుంధమాధన పరవతుం దగగ ర ఉుంటట రయమజపుం చేసి ుుంటారన్న అుంటారు. ఈ పరవతము
ఎకకడ ఉనిది. అధిదవ
ే త ఎవరు?
◆ బదీన
ా ాథ్ లో ఉనిది,
గుంధమాధనుడు
500. ఏదెైనా భయుంకరమన
ై చెడు కలలు వసేి సుుందరయకయుండము లోన్న ఏ ఘ్టాున్ని
పయరయయణము లేదా శీవణుం చేసేి ఆ దర ష్యలు తొలగుతాయి అన్న శయసి మ
ర ు?
◆ తిాజటా సవపి వృతాిుంతుం.
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