
 

 

 
“పురాణము - అవగాహన ” 

 
కలియుగంలో పురాణ శ్రవణం కంట ేమంచిన ధర్మము, పుణయము లేవని వ్ాయసభగవ్ానుడు చెప్ాాడు. కనీసం 
రోజులో క ంత సమయం అయినా తపాక పురాణములు వందాం, తెలుసుకుందాం! భగవంతునుకి దగగర్ 
అవుదాం! వ్ాల్మమక ి నార్దుని పరశ్నంచడం వలల  రామాయాణానిన, పరీక్షితుు  శుకుడ్ిన పరశ్నంచడం వలల  
భాగవతానిన ప్ ందాము. ఈ పరశ్నలవలల  ఎవర ైనా సఫూరతు చెందుతార్నన సదుదదేశ్యముతో పురాణము - 
అవగాహన అనే కార్యకరమం పరణవ పీఠము నిర్వహిసుు 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 శీ్రకృష్ ు న్నకి అగీపూజ చేశయరు. మరత ర ుండవ అగీపూజ ఎవరతకి చేశయరు?   
శీ్ర ఆుంజనేయ స్యవమికి  (పరయశర సుంహిత)  
4. వశిష్ ు న్న శయపము చేత అష్ువసువులు  గుంగయమాత, శుంతనమహారయజులకు భూలోకుంలో జన్నుుంచారు. 
అుందులో భీష్ ున్నగయ జన్నుుంచిన వసువు పేరు ఏమిటి?  
 పాభాసుడు (మహాభారతుం)  
5. అరుు నుడికి గయుండీవము ను ఎవరు ఇచాారు? ఎపుుడు?   
 అగతి దేవుడు, ఖాుండవ వనదహనుం.  
6. పరమ ధరయుత ులు భీష్ు, దరాణులు. భీష్ ుడు ఎవరు కురు సతుంహాసనుం అధిరోహిసేి  వ్యరతక ి రక్షగయ 
ఉుంటానన్న పాతిఙ్ఞ చేస్యడు. అుందువలల  పయుండవులతో కలవలేదు.  మరత దరాణునుకి పయుండవులు అనాి 
ముఖాుంగయ అరుు నుడనాి  ఎుంతో పరాతి. మరత యుదధుంలో పయుండవులతో ఎుందుకు కలవలేదు?  
దుాపదుడు పయుండవుల పక్షుం ఉుండడుం వలల   



7. శివ పూజకు ర ుండు రకయల పూలు తపతుతే ఏవ్ ైనా సమరతుుంచవచుా అన్న శివపురయణుం చెబుత ుంది. ఆ 
ర ుండు పూల పేరుల  ఏమిటి?   
చుంపకుం( సుంప ుంగ), కేతకుం( మొగలి)  
8. ఆ ర ుండు పుష్యులన్న ఎవరు శపతుంచారు?  
 చుంపకుం- సుంప ుంగ పువువన్న నారద మహరతి  
 కేతకము- మొగలి పువువన్న శివుడు  
 
9. శివున్నక ిసుంప ుంగ, మొగలి పువువలు పన్నకి రయవన్న ఎుందుకు శపతుంచారు?   
 మొగలి పువువ - అసతాుం పలకడుం వలల   సుంపుంగత పువువ- అహుంకయరుం, గరవుం ఉుండడుం వలల ( ఆ పువువ 
వలల  శివున్నక ేసుగుంధుం వసుి ుందన్న నారదున్న దగగర పలకడుం వలల  ఆ శయపుం ప ుందిుంది). అుంటే మహాత ులకు 
దగగర అయి వ్యరతకి సేవ చేసేపుుడు ఏ మాతాుం గరవ పడకుుండా మరతుంత జాగీతిగయ ఉుండాలన్న సుంప ుంగ 
పువువ దావరయ తెలుసుి ుంద.ి    

10. ఆ ర ుండు పువువలు తమ తపుు తెలుసుకొన్న శివుడిన్న భకిితో పయారతథుంచాయి. అతాుంత 
కరుణామయుడెైన శివుడు జాలిపడి ఆ ర ుండు 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?  
దరాణ పరవతుం   
12. నుందీశవరున్న తుండిా పేరు ఏమిటీ?   
 శిలాదుడు   
13. శన ైశార స్యవమికి ఎదురుగయ న్నలబడి నమసకరతుంచరయదన్న ఎవరు శపతుంచారు?   
 జేాష్యా  దేవి   
14. సూరాభగవ్యనున్నకి సుంజఞ దేవి,ఛాయా దేవి అన్న ఇదదరు భారాలు. వ్యరతకి కలిగతన సుంతానుం 
ఎుంతముంద?ి వ్యరత పేరుల ?  
సూరా సుంతానమును సురతసేి  ఆరోగాుం బాగుుంట ుందన్న శయసిర వచనము.   
వ్ ైవసవత డు, యమధరురయజు, యమున, స్యవరతు, తపతి,శన ైశారుడు,  అశివనీ దేవతలు, రేవుంత డు   
15. శయసిరపాకయరుం 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 చేస్యి రు.    



16. సపి చిరుంజీవులన్న  న్నతాుం సురతసేి  అపమృత ావు ఉుండదన్న, తపుక వ్యరతన్న పుటిున రోజు 
తలచుకోవ్యలుంటారు?  వ్యరు ఎవరు?  
అశవతాథ మ, బలిరయవాసో్  హనుమాుంశా   
విభీష్ణ! కృప: పరుశురయమశా సప తితే చిరుంజీవిన:    
సప తితాన్ సుంసురయన్నితాుం మారకుండేయ యథాష్ుముం   
జీవ్ేదవరి శతుం పయాజఞ: అపమృత ా వివరతుతుం:  
17. ఉపనయనుం అయిన వ్యమన మూరతికి మొదట భిక్ష ఎవరు ప టాు రు? భిక్షాపయతాను ఎవరు ఇచాారు?   
జగనాుత పయరవతి   
కుబేరుడు   
18. వ్యమనున్నక ితిావికీముడు అన్న ఎుందుకు పేరు వచిాుంది.?  
 3 అడుగులతో భూ, సవరగ, పయతాళలోకములను జయిుంచాడన్న ఒక అరథము.   
19. అుంజనా దేవి తలిలతుండుాలు ఎవరు?  
అహలాా మాత, గౌతమ మహరతి   
20. అుంజనా దేవి ఎకకడ తపసుు చేయగయ హనుముంత డు జన్నుుంచాడు?.  
వ్ ుంకటాచల పరవత శరీణి లోన్న అుంజనాదిా లో అుంజనా దేవి తపసుు చేయగయ హనుముంత డు జన్నుుంచాడు 
 21. శీ్రరయమలక్షుణులు ఎవరత ఆశీముంలో భకి శబరతకి దరశనమిచాారు?   
శీ్ర రయమలక్షుణులు మతుంగమహాఋషత ఆశీముంలో భకిశబరతకి దరశనమిచాారు .  
22. ఈ కిీుంద ఉని దేవతా మూరుి లలో ఎవరతక ి3 నేతాాలు ఉుంటాయి?   
అ)శివుడు ఆ)పయరవతి ఇ)ఆుంజనేయస్యవమి ఈ) నరసతుంహ స్యవమి.  
ప ైన ఇచిాన అన్ని దేవతా మూరుి లకి  3 నేతాాలు ఉుంటాయి  
23. దురోాధనుడు ధరురయజును సరదాగయ  జూదుంకు  ఆహావన్నుంచాడు. మనుసుృతి పాకయరుం తనతో 
సమానమ ైన రయజు జూదాన్నకి లేదా యుదాధ న్నకి పతలిసేి  వ్ ళ్ళాలి.  ఇది తెలిసతన ధరురయజు జూదాన్నకి వ్ ళిల శకున్న 
వ్ేసతన  పయచికలతో ఓడడుం జరతగతుంది. శకున్న చెపతునట ల  ఆ పయచికలు ఎుందుకు వినాియి?   
శకున్న అఘోర తుంతా విదాలలో న ైపుణాుం ప ుందడుం దావరయ కొన్ని దుష్ుశకుి లను ప ుందాడు,ఆ దుష్ు శకుి ల 
సహాయుంతో పయచికలు తను చెపతునట ల  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 పుత ాడు )  
27. శీ్ర మహావిష్ ు వుకు అతాుంత పరాతిపయత ాడెైన గరుతుుంత డి కోరతక మేరకు వచిాన పురయణుం " గరుడ 
పురయణుం ", ఇుందులో 19000 శలల కయలు  ర ుండు ఖాుండములుగయ ఉుంటాయి. మరణిుంచిన వ్యరత ఇుంటిలో 
వ్ ైదికకయరాములో భాగములో గరుడ పురయణుంలోన్న ఏ ఖాుండమును తపుక  పయరయయణుం జరపయలి అన్న 
శయసిరము?  
పేాత ఖాుండము ను పయరయయణము చేసేి , వ్యరతకి సదగ త లు కలుగుతాయి అన్న శయసిరము  
28. భూలోకుం లో ఉని వ్యరతక ి పగలు,రయతాి కలిసేి  ఒక  రోజు అుంటారు, దేవతలకు ఉతిరయయణుం 
దక్షిణాయణుం  కలిపతతే ఒక రోజు(అుంట ే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 సిో్ తాుం తో వ్యరతన్న సుి తిుంచాడు. 
 పాసునిల ైన పతతృదేవతలు ఎవర ైత ే ఈ సిో్ తాుం న్నతాుం లేదా పరవదినాలలో మరతయు తపుక శయీదధ  
సమయుంలో పఠతసేి  వ్యరత వుంశుంకు పతతృదరష్యలు తొలగుతాయి అన్న వరుం ఇచాారు. ఈ పతతృదేవతా సుి తి న్న 
రచిుంచిన పాజాపతి ఎవరు?  
( మారకుండేయ పురయణము)  రుచి  
30. దేవ కయరయాలకు, పుండుగలకు  సూరోాదయుం లో ఉని తిథి ముఖాము అుంటారు. మరత పతతృ 
కయరయాలకు  ఏ సమయమును పరతగణనలోకి తీసుకోవ్యలన్న శయసిరుం ?  
మధాాహిుం 12 గుం౹౹ ఉని తిథి ముఖాము  
31. దరభ అడుగున  బాహు, మధా నారయయణుడు, త ది యుందు శివుడు ఉుందురు. ఇుంత పవితాత దరభకు 
ఎుందుకు వచిాుంది? దరభ ఎలా ఉతునిమ ైనది?   
శీ్రమహావిష్ ు వు రోమముల నుుండ ిదరభ ఉతునిమ ైనది. అుందుకే దరభకు అుంత పవితాత.  
32.పతతృకయరయాలు జరతగ ేపాదేశుంలో నువువలను చలిలతే అకకడికి దెైత ాలు, దానవులు, అసురులు  రయరన్న 
శయసిరుం. అుంత పవితాత కలిగతన నువువలు ఎకకడ నుుండి ఉతునిమ ైనవి?  
శీ్ర మహావిష్ ు వు యొకక సేవధ జలుం నుుండ ినువువలు  ఉతునిమ ైనవి.  
33. మరణుం ఆసనిమ ైన వ్యరతక ి దురగతి కలగకుుండా హరతసన్నిధానమునకు తీసుక ళలడాన్నకి ముఖాుంగయ 
ఏవి తోడుడుతాయన్న శయసిరుం??  
 త లసత, హరత నామము, గురుభకిి   
34. మరణుం ఆసనిమ ైనవ్యరత ఎదుట ఏదానుం ఇసేి  వ్యరతకి సవరగపు వ్యకిలి తెరవబడును?  
గుంగయజలుంతో ఉని పయతా, గొడుగుచెపుుల జుంట, స్యలగయీ మముతో కూడిన సవయుం పయకము.  
35. ముఖాముగయ ఏ కూరగయయలు మరతయు పదారయథ లు శయీదధ  భోజనాన్నకి న్నషతదధము?   



దరసకయయ, ఆనపకయయ, అలసుంది, ఉలిల, వ్ లుల లిల, ఇుంగువ మొ  
36. మరణిుంచిన వ్యరతకి పాతి సుం౹౹ శయీదధము తపుక న్నరవహిుంచాలి. ఆ శయీదధము ప ట ు నపుుడు ఎవరు ఉుంటే 
 ఆ శయీదధుం ఎకుకవ ఫలితాన్ని ఇసుి ుందన్న, పతతృదేవతలు సుంతోషతస్యి రన్న శయసిరుం?  
కూత రత కొడుకు  
37. శయీదధ  భోజనాన్నకి వ్ేటితో వుండిత ేపతతృదేవతలు మరతుంత సుంతోషతస్యి రు.  
పతతృదేవతలకి ఆవ పతుండి తో చేసతన వుంటలు, నువువలు తో వుంటలు,  గోధుమలతో చేసతన అపయులు, ప సర, 
మినప పపుు తో వుంటలు వుండడుం లేదా ఇవి దానాలు చేయడుం వలల  పతతృదేవతలు తృపతి  పడతారు.  
38. పతతృ కయరాకీమాలు జరతగే చోట ఏవి అసులు ఉుండకూడదన్న శయసిరము?  
కోడి,పుంద,ి కుకక, రజసవల, నపుుంసకుడు, మ ైల ఉనివ్యరు లేదా నాసతి కులు,  శయీదధుం ప టేు సమయుం 
రయకూడదు. ఒక 

వ్ేళ వ్యరు వసేి  పతతృదేవతలు ఆగీహిస్యి రు.  
39. ఎన్ని దేవతా పూజలు చేసతనా లేదా కోరతకల కోసుం దీక్షలు వహిుంచినా లేదా దేవతా పరాతారథుం 
హో మము, అభిషేకయలు చేసతనా కొుందరత ఇుంటిలో అశయుంతి పతలలల వలల  అభదాత ఎుందుకు వసుి ుంటాయి?    
ఆ ఇుంటిలో పతతృ దేవతా ఆరయధన సరతగయగ  జరగక పో వడుం వలల    
40. పతతృదేవతలకు తదిదనుం లేదా  శయీదధము ప టుడుం వుంటివి చేయడుం దావరయ వ్యరు  అనుగీహిస్యి రు. 
ఎపుుడెైనా శయీదధుం ప టేు ఇుంటిలో మ ైల రయవడుం లేదా ఇుంటి గృహిణి ఇుంటిలో రయకుుండడుం వుంట ిఅన్నవ్యరా 
 కయరణము చేత చేయాలిున తిథి లో  తదిదనుం ప టుకపో తే ఎపుుడు ప టాు లి?   
తరవ్యతి న లలో వచేా అదే తిథి నాడు తపుక ప టాు లి  
41. పతతృ కయరయాలలో వ్ేటితో చేసతన పయతాలను, పళ్ళాలను, వసుి వులను వ్యడినా లేదా దానుం చేసతనా 
ముంచిదన్న శయసిరుం?  
 వ్ ుండ ితో చేసతన పయతాలను వ్యడడుం, దానుం చేయడుం ముంచిది.   
42. పతతృకయరయాలను ఎుంతో భకిితో, శీదధతో చేస్యి రు. 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  
వ్యరతక ిసవరగుం  పయాపతిసుి ుందన్న ధరు శయసిరము. అయితే వ్యటిన్న ఎన్ని భాగయలుగయ చేయాలి? ఎకకడ కలపయలి?   
 ముఖాుంగయ అసతథకలను 3 భాగయలుగయ చేయాలి .   
 మొదట ి భాగయన్ని 11 రోజులలో మనకు దగగర ఉని నదిలో కలపయలి. ర ుండవ భాగయన్ని కయశ్ర గుంగలో 
కలపయలి. మూడవ భాగయన్ని పాయాగలో సుంగముం లో కలపయలి. ఇలా చేసేి  మరణిుంచిన వ్యరతకి గురు రుణుం, 



దేవ రుణుం,పతతృ రుణుం తీరత వ్యరతక ిసవరగుం పయాపతిసుి ుందన్న శయసిరుం.   
44. శయీదధుం ఎపుుడు ఎపుుడు ప టుచుా?  
శయీదధుం అుంట ేకేవలుం సుం౹౹ కి ఒకస్యరత వచేా సుంవతురతకయలు మాతామే కయదు.  ఈ కిీుంది సుందరయభలోల  పతతృ 
తరుణాలు విడిచినా శయీదధుం గయ చెపుబడుత ుంది. గీహణుం విడిచిన తరయవత, పాతి న లలో వచుా సుంకీమణ, 
వాతీపయత యోగుం, జను నక్షతాము నాడు, మొదటి స్యరత ఏదెైనా క్షేతా దరశనుం చేసుకొనిపుుడు, పరడ 
కలలు వచిానపుుడు లేదా గీహాల అనుగీహుం లేనపుుడు  మొ౹౹ సుందరయభలోల  చన్నపో యిన తలిలదుండుాలన్న 
తలచుకొన్న తరుణాలు ఇవవడుం కూడా శయీదధుం గయ చెపుబడుత ుంది.  
45.పతతృకయరయాలు చేసేపుుడు ముఖాుంగయ వ్ేటిన్న సరవకరతుంచరయదు?   
 మజ్జుగ, రయగత జావ  
46.పతతృదేవలను ఉదేదశిుంచి బాాహుణులకు సవయుంపయకుం(కూరగయయలు, వుంట స్యమగత ీమొ౹౹) దానము 
చేస్యి రు. 
సవయుంపయకయన్నకి ఏవి ఇవవరయదు?  
వుంకయయ, కయకరకయయ, ఉలిల, వ్ లుల లిల, ఆనపకయయ, అలసుందలు, దరసకయయ మొ౹౹ ఇవవరయదు  
ఏవి ఇవవచుా   
కుందగడడ , చామగడడ , తోటకూర, బెలల ుం,చిుంతపుండు,  ఎుండుమిరప, ఆవ్యలు, ఆవు న యిా, గుముడికయయ, 
అరటికయయ, పయలు, ప రుగు, నలల  మినప పపుు, ప సరపపుు, అలల ుం మొ౹౹  
47. పతతృ కయరయాలకు ముగుగ రు లేదా ఇదదరు భోకిలను ఆహావన్నుంచాలి. ఇదదరు భోకిలుగయ ఉనిపుుడు ఏ 
దేవతలు భోకిల  స్యథ నములో కూరుాన్న భోజనుం చేస్యి రు?   
ఒకరు విశరవ దేవతల స్యథ నుంలో, ఇుంకొకరు పతతృదేవతల స్యథ నుంలో కూరుాన్న భోజనుం చేస్యి రు. అుందుకే 
భోకిలను చాలా జాగీతిగయ గౌరవిుంచాలి. వ్యరతన్న విసుకోకవడుం వుంటివి చేయరయదు  
48. సూరోాదయాన్నకి ముుందే పాతి ఇుంట ి గడప ముుందు రుంగవల్లల(ముగుగ ) ఉుంట ే ఆ ఇుంటిక ి లక్షీు 
అనుగీహుం ఉుంట ుందన్న మరతయు ముగుగ  వ్ేయడుం దావరయ దేవతలన్న ఇుంటికి ఆహావన్నుంచినట ల  అన్న ప దదల 
మాట. మరత కొన్ని పాతేాక దినములలో ఇుంట ిముుందు ముగుగ  వ్ేయకూడదు అుంటారు. ఎపుుడు?  
పతతృదేవతలను ఆహావన్నుంచే రోజు అనగయ శయీదధ  కరులు న్నరవహిుంచే రోజు మాతాుం ఇుంటి ముుందు ముగుగ  
వ్ేయరయదు  
49. దేవపతతృకయరయాలలో అగతి ఆరయధన చాలా గొపుది.  అుందుక ే స్యినము చేయకుుండా ప యిాన్న 
వ్ లిగతుంచారయదన్న అది అపచారుం అన్న అుంటారు. ఈ  అగతి దేవున్నకి ర ుండు ముఖాలు ఉుంటాయి. ఒక 
ముఖుంతో హవ్యాన్ని,ఇుంకొక ముఖుంతో కవ్యాన్ని సరవకరతస్యి డు. దేవతలను ఉదేదశిుంచి చేసే హో ముంలో  అగతి 
దేవున్నక ి హవ్యాన్ని  స్యవహా దేవి దావరయ అుందిస్యి రు.మరత పతతృకయరయాలలో కవ్యాన్ని   ఏ దేవత దావరయ 
అుందిస్యి రు?   



సవధా దేవి   
50.శయీదధముకు వుండ ే వుంట చాలా జాగీతిగయ మడితో చేయాలి.  భోకిలకు న్నవ్ేదన కయకుుండా మనుం రుచి 
చూడడుం, వుండిన పదారయథ లలో వ్ ుంట ాకలు వుంటివి ఉుండకుుండా చూడడుం, భోకిలు భోజనుం చేసుి ుండగయ 
త ముడుం వుంటివి చేయరయదు. ఎుంత జాగీతిగయ చేసతనా ఏదర  ఒక దరష్ుం లేకుుండా చేయడుం కష్ుుం.   ఇలా 
తెలియనవి ఏవ్ ైనా దరష్యలు  తొలగయలుంటే భోకిలు భోజనుం చేసే విసిర లో ఒక దళుం ఉుంచితే ఆ దరష్యలు 
మనకు  అుంటవు. ఆ దళుం ఏమిటి?  
 త లసర దళుం   
51.భోకిలుగయ ఎవరతన్న ఆహావన్నుంచాలి? ఎవరు వసేి  గొపు ఫలితుం వసుి ుంది. భోకిలుగయ వచేావ్యరతకి గల 
న్నయమాలు ఏమిటి?   
ఒక ేఇుంట ిపేరు ఉని వ్యడు భోకిగయ పతలువరయదు. సగోతిాకులన్న పతలువవచుా.ఒకక యోగత లేదా 
పురయణజుఞ డు,పుండిత డు భోకిగయ వసేి  అక్షయ ఫలితుం వసుి ుంది.    
52.దేవతలు కూడా పతతృదేవతలన్న పూజ్జస్యి రు. అుందుకే పతతృకయరయాలు న్నరలక్షాుం చేయకుుండా శీదధగయ 
చేసేవ్యరత కుట ుంబాలు సుఖ సుంతోష్యలతో ఉుంటారన్న శయసిరుం. 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 ఇష్ుమ ైన వ్యరతకి నరక విముకిి 
ప ుంది ఉతిమలోకయలు ప ుందాలనాి ఏ తిథ ి అతాుంత ముఖాము? ఏ రోజు వీరత అుందరతన్న తలచుకొన్న 
యధాశకిి పతుండ పాధానుం లేదా దక్షిణతో కూడిన సవయుంపయకుం ఇస్యి రు?  
 భాదాపద కృష్ు  పక్షుం, అమావ్యసా( మహాలయ అమావ్యసా)  
53.అమువ్యరతక ి పుంచమీ పుంచభూతేశ్ర పుంచ సుంఖయా పచారతణీ  అన్న లలితా సహసాుం లోన్న నామములు. 
పుంచ సుంఖా ఉపచారతణీ అుంటే  అముకు ఇష్ుమ ైన 5 ఉపచారములు ఇష్ుుంగయ సరవకరతసుి ుంది అన్న అరథుం. అవి 
ఏమిట?ి   
ధూపుం  , గుంధుం , దీపుం, న ైవ్ేదాుం , పుష్ుము  
54. పుంచ ఉపచారములలో ఏ ఉపచారుం చేసేి   ఎట వుంటి ఫలితుం వసుి ుంది?  
ధూపుం - ఐశవరాుం  
గుంధుం - పయప వినాశనుం, పుణాపయాపతి   
దీపుం - జాఞ నుం  
న ైవ్ేదాుం 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.శీ్ర లలితా అమువ్యరు చెఱుకు విలుల  మరతయు 5 రకయల పుష్ుబాణాలు ధరతసుి ుంది. 5 రకయల పుష్ు 
బాణాలు ఏమిటి?  
1.తామర పువువ(అరవిుందుం)2.అశలకుం 3.చూతుం(మామిడి) 4.నవ మలిలక( కుుందుం) 
5.నలల  కలువ( నీలోతులము)  
57. అమువ్యరత చేతిలో చెఱకువిలుల  ధరతసుి ుంది.దాన్న పయాముఖాము ఏమిటి? దాన్న సుంసకృత నాముం 
ఏమిట?ి  
చెఱకు విలుల  అమువ్యరత మనసుుకు పాతీక.అపయదమసికుం మధురుంగయ ఉుంట ుంద.ి  
సుంసకృత నాముం పుుండేాక్షువు   
58. అమువ్యరతక ి అతాుంత పరాతికరమ ైన మూడు తిథులు ఏమిటి? ఏ తిథులలో అమువ్యరత ఉపయసన 
ఎకుకవగయ చేయడుం దావరయ శ్రఘ్రుంగయ అమువ్యరత అనుగీహుం ప ుందగలము?  
( మారకుండేయ పురయణము ) అష్ుమి,నవమి,చత రథశి  
59.అమువ్యరత న్నవ్యసస్యథ నము మణిదీవపుం ఈ మణిదీవప వరున గురతుంచి వినాి, పయరయయణము చేసతనా 
అమువ్యరత అనుగీహుం 

కలుగుత ుంద.ి ఏ శుభకయరాుం తలప టిునా మణిదీవపము పయరయయణము చేయడుం మన ఆచారుం. ఆ 
మణిదీవపుం లో అమువ్యరు ఉని గృహుం పేరు ఏమిటి??   
మణిదీవపుంలో అమువ్యరు  చిుంతామణి గృహుం లో న్నవసతస్యి రు  
60. సపిమాతృకలు పేరుల  ఏమిటి?  
బాాహిు ,మాహేశవరత, కౌమారీ, వ్ ైష్ువి, వ్యరయహ,ి చాముుండ, మాహేన్నద  ి 
61. లలితా సహసా నామాలకు ఒక పాతేాకత ఉనిది. స్ోి తా ఛుందసుు పూరతి చేయడాన్నకి ఎకకడెైనా త , చ 
(త  లేదా చ- అుంట ేమరతయు అన్న అరథుం) అక్షరయలను చేరావచుా. ఉదా౹౹ విష్ ు సహసానాముం("భూతాతాు 
పరమాతు చ ")  అనుష్ ు ప్ ఛుందసుు లో కొన్ని చోటల  (త ,చ) లను వ్యడారు. కయనీ లలితాసహసాుం లో 
(త , చ) ఎకకడా ఉపయోగతుంచకుుండా వశినాాది వ్యగేదవతలు రచిుంచారు. ఈ వ్యగేదవతలు ఎుంతముంది?   
8 ముంద ివ్యగేదవతలు  
62. వ్యగేదవతలను న్నతాుం సురతుంచుకోవడుం ఎుంతో శుభపాదుం. తెలివితేటలు ప రుగుతాయి. అుంతట ి గొపు 
వ్యగేదవతల పేరుల  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. శీ్రరయమచుందుాన్నచే ఋష్ామూక   పరవతుం ప ై శరనివరయత ాల పూజ చేయిుంచిన మహరతి ఎవరు?  
నారద మహరతి  
65. జగదుంబ కూరుానే ఆసనుం ను పుంచ బాహాుసనుం అుంటారు. ఆ పుంచ బాహుల పేరుల  ఏమిటి?  
బాహు, విష్ ు వు, రుదుాడు, ఈశవరుడు, సదాశివుడు   
 
66.ఈ కిీుంది పటుం లో అమువ్యరు శివుడిి కయళికయ రూపుంలో తనకయలితో తన్ని యుదధుం చేసుి నిది? దీన్న 
వ్ నుక గల కథనుం ఏమిటి? ఆయన న్నజుంగయ శివుడేనా ? 

 
 
అమువ్యరు రయక్షస సుంహారుం చేయడాన్నకి శివుడిి దూతగయ పుంపుత ుంది. ఆ సమయుంలో కయమరూపుడు 
అన ేరయక్షసుడు శివున్న 

రూపుంలో అమువ్యరత దగగరతకి వ్ ళుతాడు. అది గమన్నుంచిన అమువ్యరు కయళీ రూపుంలో తన కయలి కిీుంద వ్ేసత 
తొకిక శివ వ్ేష్ుంలో 
ఉని  కయమరూపతడిన్న సుంహరతసుి ుంది.(శీ్ర దేవీభాగవతము)  
67.సరసవతీ కవచుం వ్యల్లుకి మహరతి  5 లక్షల స్యరుల  జపతుంచి రయమాయణుం వ్యాయగలిగయడు. 
యాజఞవలుకాడు గురు శయపుం నుుండ ిబయటపడగలిగయడు. ఈ సరసవతీ కవచాన్ని ఎవరు అుందిుంచారు?   
జగదుగ రువు అయిన శీ్రకృష్ ు డు సరసవతీ మాతను అరతాుంచి శీ్ర సరసవతీ కవచుం మనకు అుందిుంచారు. (శీ్ర 



దేవీభాగవతము)  
68. పూరవుం ఒక నాగరయజు మరణిుంచిన మదాలస ను బాతికిుంచ డాన్నకి  శివున్న మ పతుుంచే పాయతిుం 
చేస్యి డు. శివుడు  సుంగీత పతాయుడు కనుక గొపు సుంగీత విదా కోసుం సరసవతీ  దేవిన్న ఉపయసతుంచి  సరసవతీ 
సివుం చేస్యడు. ఈ స్ోి తాుం ఒకకస్యరత చదివినా ఉతిమ గత లు వస్యి యన్న,సుంవతురుం  పయట  చదివిత ేకయశ్రలో 
మరణిుంచ ేయోగుం కలుగుత ుంది అన్న ఫలశీుతి. అుంత గొపు సిో్ తాుం మనకు అుందిుంచిన నాగరయజు ఎవరు?  
కుంబళుడు, అశవతరుడు అనే నాగజాతి వ్యరు శివున్నకి కుుండలాలుగయ ఉుంటారు. వ్యరతలో  
అశవతరుడు సరసవతీ మాతను పాతాక్షుం చేసుకొన్న సరసవతీ సివుం చేశయడు.(మారకుండేయపురయణుం)  
69.జనమేజయుడు తన తుండిా(పరీక్షిత్ మహారయజు) కి మోక్ష పయాపతి కి ఏ యాగుం చేయమన్న వ్యాసుడు 
చెపయుడు?   
అుంబాయాగుం  
70. శమీ (జమిు చెట ు ) వృక్షుం స్యక్షాత్ పయరవతీ దేవి గయ మనుం ఆరయధిస్యి ుం. పయుండవులు, శీ్రరయముడు కూడా 
శమీ పూజ చేశయరన్న పురయణ వ్యకాుం. ముఖాుంగయ విజయదశమి రోజు తపుక శమీ పూజ చేయాలన్న చేసతన 
వ్యరతక ితపుక శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయన్న శయసిరుం. శమీ పూజ చేసేటపుుడు ఏ శలల కుం తపుక చదవ్యలి? 

1. శమీ శమయతే పయపుం  శమీ శత ావినాశినీ  

    అరుు నసా ధనురయధ రీ రయమసా పతాయదరతశనీ  
2. శమీ శమయత ేపయపుం శమీ లోహితకుంటకయ  
    ధారతణారుు నబాణానాుం  రయమసా పతాయవ్యదినీ  
71. శుక మహరతి వ్యాస భగవ్యనున్న కోరతక మేరకు పతతృ దేవతల పుతిాకను వివ్యహుం చేసుకొనాిడు. ఆవిడ 
పేరు ఏమిటి?   
పతతృదేవతల పుతిాక " పరవరీ " . యోగత, బాహుజాఞ న్న అయిన శుక మహరతి పరవరత న్న వివ్యహుం చేసుకొనాిడు  
72. సూరా పుత ాలు అయిన అశివనీ దేవతలు దేవ వ్ ైదుాలు.  కయనీ యాగ హవిసుుకు అనరుు లుగయ 
ఉుండేవ్యరు. సుకనాాచావనులు అమువ్యరత పరాతారథుం ఒక యాగుం తలప టిు ఇుందుాన్నతో పో రయడి 
అశివనీదేవతలకు యాగ హవిసుులో భాగుంకలిపతస్యి రు. ఆ యాగము పేరు ఏమిటి?  
 చావనుడు అమువ్యరత పరాతారథుం అుంబాయాగుం చేస్యడు.  
73. కుబేరుడు తన పూరవజనులో గుణన్నధిగయ ఒక పుండిత న్నకి జన్నుుంచి తలిలదుండుాల గయరయభుం చేత చెడు 
వాసనాలకు లోనయి కయశ్ర పటుణుం లో శివరయతిా రోజు  మరణిుంచాడు. శివరయతిా నాడు ప ైగయ శివ్యలయుంలో 
దీపుం ప టిు మర ీమరణిుంచాడు. కయశ్ర లో మరణిసేి  శయశవత క ైవలాుం రయవ్యలి కదా! మరత గుణన్నధి తరువ్యతి 
జనులో కుబేరున్నగయ ఎలా అయాాడు? 

కయశ్ర పటుణుం లోన్న పుంచ కోీసులలో మరణిసేి  మాతామే మోక్షుం వసుి ుంది . గుణన్నధి మరణిుంచిన పాదేశుం 
పుంచ కోీసులలో లేదు  



74. కయశ్రలో న్నవ్యసము  ఉుండాలుంటే కయశ్రక్షేతాలోన్న దేవతల అనుగీహుం ఉుండాలి. లోపయముదా అగసుి ాలు 
కయశ్రవిశవనాథుడనాి, కయశ్ర   పటుణుం అనాి ఎుంతో ఇష్ుుం అుందుకే కయశ్రలో ఆశీముం ఏరయుట  చేసుకునాిరు. 
కయనీ దేవతల కోరతక మేర విుంధా పరవత గరవుం అణచడాన్నకి కయశ్ర విడిచిప టాు లిు వచిాుంది.  కయశ్రలో 
అగసుి ాడు న్నవ్యసుం ఉుండలేక పో వడాన్నకి గల అసలు కయరణుం ఏమిటి?  
కయశ్ర క్షేతా పయలకులు, పో ష్కలు, రక్షకుల అనుగీహుం ఉుంట ే మాతామ ే కయశ్రలో ఉుండగలుం. అగసుి ాడు 
దుండపయణి న్న పూజ్జుంచన్న కయరణుంగయనే కయశ్రన్న విడిచిప టాు లిు వచిుంద ి 
76. హరతశాుందుాన్న భారా చుందామతీ దేవి. ఆవిడ తుండి ాఎవరు?    
 సతాహరతశాుందుాన్న భారా చుందామతీ దేవి శిబి చకీవరతి కూత రు.  
77. హరతశాుందుాన్న పుత ాన్న పేరు ఏమిటి? 

రోహిత డు(లోహిత డు)  
77. నద ీ స్యినుం, నదీ తీరుంలో ఉని ఆలయాలలో చేసే జపము, తపము, పుణాకయరయాలు ర టిుుంపు 
ఫలితాన్ని ఇస్యి యి. నదులలో స్యినము ఏ సమయుంలో  చేయరయదన్న కఠోర న్నయమము?  
నదీ స్యినుం అరధరయతిా (రయతిా 10 నుుండ ితెలలవ్యరుజాము 3 వరకు)చేయరయదన్న కఠోర న్నయముం. పుష్కర 
సమయుం లో ఈ న్నయముం ఉుండదు.   
78.భకిి, విశయవసము తో నదులలో స్యినుం చేయడుం వలల  పయపయలు తొలగుతాయన్న శయసిరుం. మరత నదులలో 
మానవులు విడిచిన పయపములు నదులకు  ఎలా తొలగుతాయి?  
కుకుకట మహరతి పరమ గురుభకిితో న్నతాము గురు పయద సేవ చేసుి ుంటాడు. బాహు ఆజఞ మేర నదీ దేవతలు 
అరధరయతిా సరి ర రూపుం ధరతుంచి కుకుకట మహరతిదగగర కు వ్ ళిల   ఆశీముం శుభాుం చేసత, ముగుగ లు వ్ేయడుం, 
 కుకుకట న్న పయదాలు కడిగత ఆ నీరు తీరథుంగయ తీసుకోవడుం దావరయ ఆ నదులు పయపయలు తొలగుతాయి. 
ఎుంతట ిపయపయత ుల పయపయల ైన గురుభకిి ఉని వ్యరత పయదాలు కడగడుం దావరయ తొలగుతాయన్న శయసిరుం.  
79. వ్యల్లుక ి విరచిత శీ్రమదాామాయణము ఆది కయవాుం అన్న పాసతదిధ .  రయమాయణము ఎన్ని కయుండలుగయ 
ఉుంట ుంద?ి అవి ఏవి? మొతిుం ఎన్ని వ్ేల శలల కయలు ఉుంటాయి?   
శీ్ర రయమాయణుంలో  7 కయుండలు :  
బాలకయుండము  
అయోధాాకయుండము  
అరణాకయుండము  
కిషతకుంధకయుండము  
సుుందరకయుండము  
యుదధకయుండము  
ఉతిరకయుండము  



వ్యల్లుక ిరయమాయణుం మొతిుం 24,000 శలల కయలలో ఉుంట ుంది.  
80. వ్యాస కృత శీ్రమదాభగవతము ఎన్ని సకుంధాలు గయ ఉుంట ుంది?  మొతిుం ఎన్ని వ్ేల శలల కయలు? శీ్రకృష్ న్న 
ల్లలలు ఏ ఘ్టుుం లో ఉుంటాయి?  
భాగవతుం 18,000 శలల కయలు   
12 సకుంధాలతో ఉుంట ుంది.  
10 వ సకుంధము లో కృష్ుల్లలాలు ఉుంటాయి.  
 
 81. శీ్రమదాామాయణుం అుందిుంచిన ఆది కవి  వ్యల్లుకి మహరతి ఆశవయుజ పౌరుమి నాడు జన్నుుంచాడు. 
పురయణజాఞ నుంలేన్న కొుందరు  వ్యల్లుకిన్న బో యకులుంలో పుటిునవ్యడుగయ పాచారుం చేసుి నాిరు. అసలు వ్యల్లుకి 
ఎవరత పుత ాడు?   
భృగు వుంశుం.వరుణ దేవున్న పుత ాల ైన పాచేతస గణాలకు జన్నుుంచాడు వ్యల్లుకి.  తుండిాపేరు సుమతి. 
అడవిలో కొుందరత ద ుంగల ముఠయవ్యరత సేిహుం వలల  కిరయతకుడిగయ మారయడు.   
82. వ్యల్లుక ిఅసలు పేరు ఏమిటి? ఆయనకు ముంతోాపదేశుం చేసతన గురువు ఎవరు?  
అగతిశరు. నారద మహరతి  
83.  పరమ పవితామ ైన శీ్రమదాామాయణుం వ్యల్లుక ిఎకకడ రచిుంచారు? ఆ ఆశీముం ఎకకడ ఉనిద?ి  
వ్యల్లుక ిఆశీముం తమస్య నది (బిటటు రు -లకోి) తీరుంలో ఉుంది. అకకడే ఆయన రయమాయణుం రయశయరు .   
85.వ్యల్లుకి ఆశీముంలో లవకుశులు జన్నుుంచారు. లవకుశలలోఎవరు ప దదవ్యరు?   
కుశుడు ప దద , లవుడు చినివ్యడు. కవలలో ముుందు బయటకు వచిాన వ్యడు చినివ్యడు, వ్ నుకల 
ఉనివ్యడు ప దదవ్యడు .  
85. మనుం పాసుి తుం ఉని మనవుంతరుం పేరు ఏమిటి? ఏ కలుములో ఉనాిము?   
వ్ ైవసవత మనవుంతరుం, శరవత వరయహ కలుము   
86. ఎన్ని మనవుంతరయలు ఉనాియి?  
14 మనవుంతరయలు  
87. మనుం పాసుి తుం ఆరయధిుంచే రయముడు, కృష్ ు డు ఎనని తేాతాయుగుం, ఎనని దావపరయుగుంలోన్న వ్యరు ? 
  
శీ్రరయముడు 24 వ తేాతాయుగుం 

శీ్రకృష్ ు డు 28 వ దావపరయుగుం   
88. మనుం శరవతవరయహ కలుములో ఎనని కలియగుం లో ఉనాిము?   
28 వ కలియుగుంలో ఉనాిము  
89. 14 మనవుంతరయలను 14 ముంద ిమనువులు పరతపయలిస్యి రు. మనువుల చరతత ావినన్న మానవ జీవితుం 
వారథుం అన్న అుంటారు. అుంతటి గొపు మనువుల చరతత ాఏ పురయణము లో విసిృతుంగయ ఉుంట ుంది?   



వ్యాస కృత అష్యు దశ పురయణాలలో ఒకట ిఅయిన మారకుండేయ పురయణుం లోన్న కొుంత భాగుంలో మనువుల 
చరతత ామరతయు అుంత గొపు పదవి రయవడాన్నకి వ్యరు చేసతన పుణా కథల గురతుంచి  ఉుంట ుంది.  
90. మనవులు పేరలన్న తలుచుకునాి, వ్యరత జీవిత కథలు వినాి ఎుంతో పుణాుం.  14 మనువుల పేరుల  
ఏమిట?ి 

14 మనువుల పేరుల    
1. స్యవయుంభువు 2.స్యవరోచిష్ మనువు 3. ఉతిమ మనువు 4. తామసుడు 5.ర ైవత డు  
6.చాక్షుసుడు 7. వ్ ైవసవత 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, వ్ ైవసవత మనవుంతరే..........అన్న తిథి, వ్యరుం, నక్షతాుం, యోగుం, 
కరణము...మొ౹౹ అనీి చెబుతారు. ఇుందులో దివతీయ పారయరేధ అుంటే అరథుం ఏమిటి?  
బాహుదేవున్న ఆయుష్ ి  100 సుం౹౹. ఇుందులో మొదట ి50 సుం౹౹ పాధమ పారయరేధ అన్న మిగతలిన 50 సుం౹౹ ను 
దివతీయ పారయరేధఅుంటారు. పాసుి తుం బాహు వయసుు 51 సుం౹౹. అుందుకన్న సుంకలుుంలో   
దివతీయ పారయరేధ అన్న చెబుతారు.  
బాహుదేవున్న ఆయుష్ ి    
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; రయతాి=43,20,000x1000  
బాహు ఆయుష్ ి  = 1000x2x43,20,000(పగలు+రయతిా)×360(సుం)x100 సుం౹౹ 
(ఆయుష్ ి )=★★★★★★ 

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. శీ్రమదాభగవతము లో గజేుంద ా మోక్షము ఘ్టుుం భకిి శీదధలతో వినివ్యరతక ి తపుక సవరగ పయాపతి  అన్న 
ఫలశీుతి. ఈ గజేుందుాన్న రక్షిుంచిన విష్ ు వు అవతారుం పేరు శీ్రహరత.  ఈ గజేుందా మోక్ష ఘ్టుము ఏ 
మనవుంతరుం లో జరతగతుంది.?  



4 వ మనువు కయలుం అనగయ తామస మనవుంతరుం లో గజేుందామోక్ష ఘ్టుము జరతగతుంది. ఈ 
మనువుకయలములో విష్ ు వు పేరు శీ్రహరత. హరతమేధుడు, హరతణి అనే పుణాదుంపత లకు జన్నుుంచాడు. 
గజేుందుాన్న అనుగీహిుంచిన శీ్రహరత అతాుంత కరుణామయుడు. అుందుక ేఉదయుం లేవగయనే శీ్రహరత నామము, 
గజేుందామోక్ష ఘ్టు సురణము చేసతనవ్యరతక ిసరవశుభాలు కలుగుతాయి. (శీ్రమదాభగవతుం)  
94. పాహాల ద వరద నరసతుంహ స్యవమి ఏ కయలమునకు చెుందిన వ్యరు?  
స్యవయుంభువ మనువు కయలుంలో శీ్ర నరసతుంహ స్యవమి వ్యరు అవతరతుంచారు.  
95. ముహూరి కయలుం అుంటారు. ముహూరిుం అనగయ ఎన్ని న్నమిష్యలు?    
ముహూరిుం అనగయ 48 న్నమిష్యలు గయ పరతగణిస్యి ుం.  
2 గడియలు అనగయ 48 న్న౹౹ లన్న ఒక ముహూరిుం అుంటారు అన్న శుకుీ డు చెపయురు.  
24 న్న౹౹ ఒక గడియ అుంటారు. దీన్ననే ముహూరి కయలుం అుంటారన్న  బృహసుతి చెపయురు.                                                      
96. ప దదలకు 60 సుం౹౹ న్నుండితే ఉగీరథ శయుంతి, 70 సుం౹౹ న్నుండితే భీమరథ శయుంతి, 80 సుం౹౹ న్నుండితే సహసా 
చుంద ాదరశనుం అన్న తపుక చేయడుం మన ఆచారము. వీటిన్న చేయడుం కుట ుంబాన్నకి ముంచిది. ఈ 60 
సుం౹౹ న్నుండిన వ్యరతకి  చేసే ఉగీరథ శయుంతిక ిఇుంకొక పేరు ఈ కిీుంద ివ్యటిలో ఏది? ర ుండిటిుంకి ఏమనాి తేడా 
ఉనిదా?  
1. ష్షతా పూరతి    2. ష్షతుపూరతి. ? 

60 సుం౹౹ న్నుండితే ష్షతుపూరతి చేస్యి రు. ష్షతా  అనగయ 6.  ష్షతు అనగయ 60.  
97. భగవుంత న్న చేరడాన్నకి ఎనని మారయగ లు ఉనాియి. అుందులో ముఖాుంగయ 9 మారయగ ల గురతుంచి *నవవిధ 
భకిి* మారయగ లుగయ పురయణాలు చెబుత నాియి. ఆ తొమిుది ఏమిటి? 

 
నవ విధ భకిి మారయగ లు. 
1.శీవణుం 2.కీరినుం  3.సురణుం 4.పయద సేవనుం 5.అరానుం 6.వుందనుం 7.దాసాుం 8.సఖాుం 9.ఆతు 
న్నవ్ేదనుం. 
 
98. నవ విధ ిభకిి మారయగ లలో ఎవర వరతి మనుం ఆదరశుంగయ తీసుకొుంటాుం? 

 
1.పరీక్షిత్ మహారయజు....శీవణ భకిి. 2.శుకుడు...కీరినుం. 3.పాహాల దుడు...సురణుం. 4.లక్షీు దేవి...పయద 
సేవనుం. 
5.పృథు చకీవరతి....అరానుం. 6.అకూీ రుడు...వుందనుం. 7.హనుముంత డు...దాసాుం. 8.అరుు నుడు....సఖాుం. 
9.బలి చకీవరతి...ఆతు న్నవ్ేదనుం. 
99.  శీ్రమదాభగవతము పాకయరుం శీ్రమహావిష్ ు వు ఎన్ని  అవతారయలు ఎతాి డు?  
 



22 అవతారయలు 
 
100. శీ్రమహావిష్ ు వు అవతారయలలో 10 అవతారయలు పయాముఖాుం చెుందాయి. వ్యటిన్న దశ అవతారయలు 
అుంటారు. అవి ఏవి? 

 
శీ్రమహావిష్ ు వు అవతారయలలో వీటిన్న దశ అవతారయలన్న పతలుస్యి రు. 
మతుా:,కూరు:,వరయహ:చ,నారసతుంహ:చ, వ్యమన:,రయమ:[పరశురయమ],రయమ:చ[శీ్రరయమ], కృష్ుశా, బుదధ : 
కలిక: ఏవచ  మతుా, కూరు, వరయహ, వ్యమన, నరసతుంహ, పరశురయమ, రయమ, కృష్ు , బుదధ , కలిక 

 
101. పరయశర మహరతి, సతావతికి వ్యాస భగవ్యనుడు జన్నుుంచాడు.  వ్యాసుడు కూడా శీ్రమహావిష్ ు వు 
అవతారుంలో ఒకరు. 22 అవతారయలలో వ్యాసుడు ఎనని అవతారుం?  
శీ్రమహావిష్ ు వు 22 అవతారయలలో 17 వ అవతారుం శీ్ర వ్యాస భగవ్యనుడు 
 
102. పరయశర మహరతి ఎవరత పుత ాడు? 

శకిి మహరతి పుత ాడు *పరయశర మహరతి. 
 
103 “వ్యాసుం వశిషా్ నపయి రుం శకేి: పౌతామ కలుష్ుం  
       పరయశరయతుజుం వుందే శుకతాతుం తపో న్నధిుం” 
   ఇుందులో వశిషా్ నపయి రుం మరతయు శుకతాతుం అుంటే అరథుం ఏమిటి? 

వ్యాసుడు వశిషా్ మహరతికి మున్న మనవడు(నపయి రుం -మున్న మనవడు). శకిి మహరతి కి 
మనవడు(పౌత ాడు-మనవడు) పరయశర మహరతికి కొడుకు(పుత ాడు), శుకున్నకి తుండిా(సుంసకృతుం లో తాత 
అుంట ేతుండి ాఅన్న అరథుం) 

 
104.  పురయణ జాఞ నము లేన్న అజాఞ నులు రయమున్నకనాి సరతాదేవి ప దద  అన్న పాచారుం చేసుి ుంటారు. అసలు 
వ్యల్లుక ిరయమాయణము పాకయరుం సరతా దేవి కుంట ేరయముడు ఎన్ని సుంవతురయలు ప దద? 

సరతాదేవి కుంట ేశీ్ర రయముడు 7 సుంవతురములు ప దద . 
 
105. దశరథ మహారయజు సుంతానుం ఎుంతముంది? వరుస కీముంలో పేరుల  ఏమిటి?  
దశరధ మహరయజుకు ఒక కూత రు శయుంత మరతయు నలుగురు పుత ాలు. వరుసగయ:- శీ్రరయముడు, 
భరత డు, లక్షుణుడు, శత ాఘ్ుిడు  
 
106. దశరథ మహారయజు కు పుతాకయమేషతా  చేసతన ఋషత ఎవరు? 

దశరధునకు పుతాకయమేషతుయాగుం  చేయిుంచిన ఋషత - ఋష్ాశృుంగుడు, వ్యరత తుండిా విభాoడక మహరతి 



 
107. దీపము వ్ లిగతుంచడలో కొన్ని న్నయమాలు ఉనాియి. వ్యటిలో ముఖామ ైన 3 న్నయమాలు ఏమిటి?  
1. మొదట పామిదలో ఆవు న యిా  లేదా  నూన   పో సతన తరువ్యతనే వ్ొత ి లు వ్ేయాలన్న కఠోర 
న్నయమము. పామీదలో ఒటిు వ్ొత ి లు వ్ేసత నూన  పో యారయదు. 
2. 3 వ్ొత ి లు ఉుండాలి 

3. వ్ ుండి, ఇతిడి వుంటి లోహపు పామిదలు ఒటిు నేల మీద ప ట ు నపుుడు పామిద కిుంద ఏదెైనా ఆకు లేదా 
పళ్్ల ుం ప టాు లి.  
 
108. కయరతిక పురయణ శీవణుం లేదా పఠనుం గొపు పుణాపాదము. ఈ కయరతిక పురయణ మాహాతుాుం గురతుంచి 
అష్యు దశ పురయణాలోల  ఏ పురయణాలలో విశదముగయ ఉుంట ుంది ? దీన్నన్న ఎవరు ఎవరతకి చెపయురు? 

స్యకుంద పురయణము ,పదుపురయణాలోల  కయరతికమాస వ్ ైశిష్ుాుం ఉుంట ుంది.దీన్నన్న సూత మహరతి స్ౌనకున్నకి 
చెపయుడు.స్యకుందవురయణుంలో  వశిష్ ా డు జనకున్నకి చెపయుడు. పదుపురయణుంలో కృష్ ు డు సతాభామ కు 
చెపయుడు 
 
109. కయరతిక మాసుం లో శుకల కృష్ు  పక్షాలలోన్న కొన్ని తిథులన్న విష్ ు  పుంచకుం మరత కొన్ని తిథులన్న శివ 
పుంచకుం అుంటారు. ఏ తిథులను విష్ ు  లేదా శివ పుంచకుం అుంటారు? 

కయరతిక మాసము శుకలపక్ష ఏకయదశి నుుంచి పౌరుమి వరకు ఉని తిథులను విష్ ు పుంచకుం మరతయు 
కయరతిక మాసుం కృష్ుపక్ష ఏకయదశి నుుంచి అమావ్యసా వరకు ఉని తిథులను 'శివపుంచకుం' అుంటారు) . 
 
110. ఆ తిథులలో ఏమి చేసేి  శయశవత శివ స్యయుజాుం లేదా విష్ ు  స్యయుజాుం ప ుందుతాుం అన్న కయరతిక 
పురయణుం చెబుత నిది? 

శివపుంచకుం లో బిలవ దళుం ప ైన దీపపు కుుందిన్న  ఉుంచి ఆవు న యిాతో దీపయన్ని వ్ లిగతుంచి దానుం చేసతన 
వ్యరు బాతికునిుంత కయలుం సకల ఐశవరయాలు ప ుంది శరీరుం విడిచాక శివ స్యయుజాుం ప ుందుతారు. ( * విష్ ు  
పుంచకుం లో త లసత దళ్ళలు ఉుంచి దీప దానుం) నదీ స్యినుం తరయవత చేసే దీప దానము వలల  శివ లేదా 
విష్ ు  గణాలుగయ భకుి లు మారుతారు. 
 
 
 
111. బిలవపతాుం తిామూరుి ల సవరూపుం.  బిలవ పతాుం లోన్న 3 దళ్ళలలో తిామూరుి లు ఏ స్యథ నుంలో ఎవరు 
ఉుంటారు ?  
బిలవము తిామూరతి సవరూపుం. మధాలో శివుడు ఎడమవ్ ైపు విష్ ు వు కుడివ్ ైపు బాహు  ఉుంటారు 
 
112. శీ్రకృష్ ు డు సతాభామ కలసత యుదాద న్నకి వ్ ళిల  నరకయసున్న సుంహరతుంచారు. అసలు నరకయసునున్న 



వధిుంచినద ిఎవరు? 

శీ్ర కృష్ు  పరమాతు 

 
113.  దీపుం వ్ లిగతుంచేపుుడు ఏ శలల కుం చదివితే శివున్నకి అతాుంత పరాతి అన్న ముంతాుం శయసిరుం చెబుత నిది?  
 *భో దీప:! బాహురూపేణ  
 సరేవష్యుం హృది సుంసతథత  
 అతస్యి వుం స్యథ పయామాదా  
 మదజాఞ నుం అపయకురు !*  
 
114. స్యధారణుంగయ విష్ ు  ఆలయుం మరతయు శివ్యలయుం లో ఎన్ని పాదక్షిణలు చేసేి  ముంచిదన్న శయసిరుం? 

శివున్నక ి3 సుంఖాతోనూ, శీ్ర మహావిష్ ు వుకు 4 సుంఖా తో పాదక్షిణలు చేయాలన్న న్నయముం.  
ఉదా౹౹ శివ్యలయుం లో 3,6,9,12.....విష్ ు  ఆలయుంలో 4,8,12,16.....అలా చేయడుం ముంచిదన్న శయసిరుం. 
 
115. శివ పురయణము లో ఎన్ని వ్ేల శలల కయలు ఉుంటాయి?   
శివపురయణుం లో 24000 శలల కయలు ఉనాియి 

 
116. శివ పురయణలో ఎన్ని ఖుండాలు ఉుంటాయి? వ్యటి పేరుల  ఏమిటి? 

శివ పురయణుం 7 ఖుండాలుగయ విభజ్జుంచారు 
1) విదేాశవర సుంహిత   2000 శలల కయలు 
2) రుద ాసుంహిత 12680 శలల కయలు 
   1. సృషతు ఖుండము    2. సతీ ఖుండము   3. పయరవతీ ఖుండము   4. కుమార ఖుండము   5. యుదధ   
                                                                                                            ఖుండము 
3) శతరుద ాసుంహిత 1120 శలల కయలు 
4) కోటిరుద ాసుంహిత 1120 శలల కయలు 
5) ఉమా సుంహిత 1840 శలల కయలు 
6) క ైలాస సుంహిత 1240 శలల కయలు            
7)వ్యయవీయ సుంహిత 4000 శలల కయలు 
 
117. కయరతిక మాసుం లో దేవతలు కూడా భూలోకుంలో ఉని నదీనదములు, చెరువులు, కయలువలలో  
తపుక స్యినము చేస్యి రన్న కయరతిక పురయణుం చెబుత నిది. కయరతిక మాస స్యినుం అుంత పుణాపాదుం. ఇకకడ 
నదిక,ి నదముకు గల తేడా ఏమిటి? వ్ేటిన్న నది లేదా నదము అుంటారు?  
తూరుు నుుంచి పశిాముం వ్ ైపు పావహిుంచే వ్యటిన్న నదములు అన్న, పశిాముం వ్ ైపు నుుండి తూరుువ్ ైపు 



పావహిుంచేవ్యటిన్న నదులన్న అుంటారు. 
 
118. నదీనదములకు కొన్ని ఉదాహరణలు ? 

నదులు :- గుంగ, యమున సరసవతి మొ౹౹ 
నదములు :- నరుద, తపతి, గోమతి మొ౹౹ 
 
119. నద ీస్యినము చేసేపుుడు సుంకలుుం చెపుుకొన్న  ఒడుడ  మీద ఉని చిటిక డు మటిు న్న నదిలో వ్ేసత 
ఒక శలల కుం చెపయులి అుంటారు. సుంకలుుం చెపుుకున్న ఆ శలల కుం చెబిత ేకయనీ  సుంపూరు స్యిన ఫలితుం రయదన్న 
శయసిరుం. ఆ శలల కుం ఏమిటి? 

"పతపులాదాతుముతునేి  
 కృతేాలోక భయుంకరత 
మృతిికయుంతే మయా దతిమ్ 

ఆహారయరథుం పాకలుయ” 
 
120. ఆ శలల కుం ఎవరతన్న ఉదేదశిుంచి చదవ్యలి? ఎుందుకు? 

కృతుా గయ పతలవబడే పతపులడు దధీచి పుత ాడు. తుండిా మరణాన్నకి కయరణమయిన ఇుందుాన్న మీద 
ఆగీహుంతో తపసుు చేసత  ఇుందుాన్న జయిుంచడాన్నక ివ్ ళితే 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 బాష్ ు డెై   సతుంహాసనుం కోలోుయాడు. 
అపుుడు దేవతలు అుందరూ భూలోకుంలో ఉని నహుష్ చకీవరతి చాలా గొపువ్యడు, ధరయుత ుడు అన్న 
ఆయనకు ఇుంద ాసతుంహాసనాన్ని కటుబెటాు రు. కయనీ మాయ చేత నహుష్ డు, పతివాత అయిన ఇుందాపతిి 
శచీదేవిన్న కయమిుంచడుం, అగసిా మహరతి వుంట ివ్యరతన్న కయలితో తనిడుం చేస్యడు. ఇుంత పయపుం చేసతన 
నహుష్ డు కేవలుం కొదిద  కయలుం మాతామ ేశయపయన్నకి గురత అయాాడ ేకయన్న నరకయన్నకి వ్ ళాలేదు. ప ైగయ పరమ 
పవితామ ైన బాహులోకుంలో  శయశవతుంగయ ఎలా ఉుండగలిగయడు? ఆయన చేసతన పుణా  కరులు ఏమిటి?  
నహుష్ డు చకీవరతిగయ ఉనిపుుడు తను  కయరతికమాసుం లో దీప దానాలు, దీపము వ్ లిగతుంచడుం చేస్యడు 
పాజల చేత చేయిుంచాడు. కయరతిక మాసుం లో దీప దానము వలల  శయశవత బాహులోకుం వచిాుంది. 
 
122. కయరతికమాసుం లేదా కయరీికమాసుం ఈ ర ుండిటలల  ఏది సరతయి ైన పదుం? 

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



అవదు. 
 
123. సుబాహుణాుం స్యవమి శరవణ తటాకుం లో ఆవిరభవిుంచినపుుడు ఆకలితో ఉనిస్యవమి కి పయలు 
ఇచిాన వ్యరు ఎవరు?  
సపిరుి ల భారాలలో   6 ముంది 
 
124. సుబాహుణా స్యవమిన్న ష్ణుుఖుడు అన్న ఎుందుకు అుంటారు. 
6 గురు కృతిికలు సకుందున్నకి పయలు ఇచాారు. అుందుక ేష్ణుుఖుడు అయాాడు 
 
125. సపిరుి ల భారాలు 7 ముంది ఉుంట ేకేవలుం 6 ముంది మాతామ ేసకుందున్నకి పయలు ఎుందుకు ఇచాారు?  
ఒకపుుడు అగతి దేవుడు సపిరుి ల భారాలను చూసత మోహిత డెై శయప భయము తో భయపడగయ, అగతి 
భారా అయిన స్యవహా దేవి ఇది గీహిుంచి వశిష్ ు న్న భారా యి ైన అరుుంధతి రూపము తపు, మిగతలిన 
ఆరుగురత రూపములు ధరతుంచి పతాయము చేస ను. ఆ సమయాన శివ తేజసుు అగతి యుందునిది. 
సుబాహుణుాడు పుటిునపుడు ఈ ఆరుగురు ఋషత పత ిలకి (కృతిికలు) మాతృతవ సుంకేతుంగయ సినాుం 
సావిుంచగయ పయలు యిచాారు.  
 
126. జయాతిరతలుంగయల పేరుల  మరతయు అవి వ్ లిసతన పయాుంతముల పేరుల  ఏమిటి?జయాతిరతలుంగయల వ్ ైశిష్ుాుం మరతయు 
చరతత ా సుంపూరుుంగయ ఏ పురయణము లో ఉుంట ుంద?ి 

12 జయాతిరతలుంగయలు 
1. గుజరయత్  - సో్ మనాథుడు 
2. శీ్రశ ైలుం  -   మలిలకయరుు నుడు 
3. ఉజ్జుయిన్న   - మహాకయళుడు 
4. మధాపాదేశ్ లోన్న మాుంధాతృ పురుం-ఓుంకయరేశవరుడు 
5. జారఖుండ్ లోన్న దేవ్ ఘ్ర్ శీ్ర - - -వ్ ైదానాథుడు( కలు బేధుం వలల  - మహారయష్ు  ి,పయరతల లోన్న వ్ ైదా 
నాథుడున్న కూడా దరతశుంచాలి) 
6. గుజరయత్ లోన్న దావరక దగగర -శీ్ర 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 వ్ ైశిష్ుాుం 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 జన్నుుంచిుంద?ి? భూలోకుంలో ఎవరత తపసుు వలల , ఎకకడ  
ఆవిరభవిుంచిుంద?ి ఏ పుణాక్షేతాుం వదద  స్యగర సుంగముం చేసిో్ ుంది?  
కృష్యు  నది, బాహు గయరత పయారథన మేరకు, విష్ ు  మూరతి శరీరము నుుండ ిపుటిునది. సహామున్న తపః ఫలుంగయ 
భూలోకుంలో సహాాది ామీద ఆవిరభవిుంచిుంది.  
కృష్యు  జ్జలాల  లోన్న హుంసలదీవి వదద  సముదాములో కలుసిో్ ుంది.  
 
130.కృష్యు  నదికి ఎపుుడు పుష్కరయలు వస్యి యి? 

గురువు కనాారయశి లో పావ్ేశిుంచినపుడు 
 
131. గుంగ ఎకకడ పుటిుుంది? ఎవరతక ికూత రుగయ అనుగీహిుంప బడినది?  
గుంగ విష్ ు మూరతి పయదాలనుుంచి ఉదభవిుంచి హిమవుంత న్నకి కుమార ిగయ విష్ ు మూరతి దావరయ 
అనుగీహిుంపబడినద ి. 
 
132. గుంగను దివి నుుంచి భువికి తీసుకు రయవడాన్నకి ఎవరు పాయతిిుంచారు?? ఎుందుకు? 

సగర పుత ాలకు సదగ త లు కలగడాన్న మొదట అుంశుముంత డు పాయతిుం చేశయరు. ఆ తరయవత భగీరథున్న 
కఠోర తప:ఫలితుంగయ భూమికి వచిా 60,000 ముంద ిసగరపుత ాలకు ఉతిమ లోకయలు అనుగీహిుంచడాన్నకి 
వచిాుంది. 
 
133. గుంగకు తిాపథ అన్న అుంటారు .ఎుందుకు? గుంగకు మరతుంత పవితాత ఏ కయరణుం చేత వచిాుంది? 

 సవరగ, మరిా, పయతాళ్ళలుంలో కూడా పావహిసుి ని కయరణుంగయ గుంగను తిాపధ అుంటారు.  విష్ ు  పయదరదభవ 
యి ైన గుంగ, శివున్న జటాజూటుంలో ఉుండడుం వలల  గుంగయ జలుం బహు పవితామ ైనది.                
 
134. సవరగుంలో ముందాకిన్న అనే పేరుతో గుంగ ఉనిపుటికీ, దేవతలు స ైతుం భూమి ప ైన ఉని గుంగలో 
స్యినుం ఆచరతుంచారు. ఎుందువలల? 



మను సుృతి లో కూ డా ఆప శుదాద  భూమి గతా అన్న ఉనిద.ి  అనగయ నేల మీదకు వచిాన జలము 
నుందు ఆచమిుంచి పరతశుదుద డగును అన్న అరదుం.  దీన్న పాకయరుం భూమి మీదకు గుంగ వచిాన తరువ్యత 
దేవతలు, ఋష్ లు స్యినుం ఆచరతుంచారు. 
135.ఎవరత తపః ఫలుంగయ నరుద భూమిప ై ఆవిరభవిుంచిుంది?  
పూరవుం చుందావుంశపు రయజయిన పురూరవున్న తపః ఫలుంగయ శివ్యనుగీహుం చేత నరుద భూమిప ై 
ఆవిరభవిుంచిుంద.ి 
 
136. నరుదా నదము ఎకకడ ఉనిద?ి నరుదా పాతేాకత ఏమిటి? ఉదయుం లేవగయనే నరుదను 
తలచుకుుంట ేఏ ఫలితుం వసుి ుంది?  
నరుద ఓుంకయర క్షేతాుం దగగర వుుంది. స్యధారణుం గయ నదులలో స్యినుం చేసేి  పుణాుం వసుి ుంది. కయనీ నరుదను 
కేవలుం దరతశుంచిన చాలు సరవపయపయలు తొలగత మహాపుణాుం లభిసుి ుంది .ఉదయమే నరుద ను సురతసేి  ఏడు 
జనులపయపలు తొలగత పుణాుం లభిసుి ుంది. నరుద చాలా పుణా పవిత ానదము. 
 
137. సరసవతీ నది సరవ శరీషా్ తీరథుం. స్యినుం చేసతన వ్యరతకి సకల శయసిర జాఞ నము పాకయశిుంచే దివా నది. 
సరసవతీ నది ఎవరత పయారథన మేరకు భూమిమీద ఎకకడ ఆవిరభవిుంచిుంది?  
విష్ ు మూరతి బదర ీక్షేతాుం దగగర మానా అనే పయాుంతుం 

 
138. సరసవతీ నది ఎుందువలన అుంతరయవహిన్న అయినది?  
సవరగలోకుం లోన్న బడబాగతిన్న తీసుకువ్ ళిా సముదాము లో కలపడుం వలన 

 
139. గోదావరీ నది పుష్కర స్యిన ఫలితుం ఏమిటి?  
గుంగయనదిలో 12 సుంవతురయలు న్నతాము స్యినము చేసతన ఫలితుం తో సమానుం. పుటిునపుటి నుుండ ి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 యి ైన యమున ఎకకడ పుటిునది? ఎవరత పయారథన మేరకు ఎవరత ఆదేశుంతో 
భూమిప ై ఆవిరభవిుంచిుంద?ి?  
గోలోకుంలో శీ్రకృష్ ు న్న ఎడమ భాగుం నుుండ ిపుటిుుంది. బాహు గయరు పయారతథుంచగయ శీ్రకృష్ ు న్న ఆదేశుంతో భూమి 



మీదకు వచిాుంది.  
 
142. యమున, నదిగయ ఉుంటటనే ఏ ఏ అవతారయలతో శీ్రకృష్ ు న్న చేరుకునిది? యమునా కవచము, 
సహసా నామాలు ఏ పురయణములో ఉుంటాయి?  
కయళిుందిగయ అవతరతుంచి శీ్రకృష్ ు న్న పటుపు రయణి అయిుంద;ి విశయఖ అనే చెలికతెి గయ మారత ఆయనతో నృతాుం 
చేసతుంద.ి     గరగ భాగవతుం లో యమునా కవచుం మరతయు సహసా నామాలు ఉనాియి.  
యమునా తీరుంలో యమునా కవచుం పఠతసేి  శీ్రకృష్ ు న్న సన్నిధి పయాపతిసుి ుంది. 
 
143. కయవ్ేరీ నద ిఎవరత తపః ఫలుంగయ ఏ దెైవ్యనుగీహుంతో పాజలకు అుందినది? 

కయవ్ేర ీనది,కవ్ేరుడు అనేమున్న తపః పలుంగయ, విఘ్నిశవరున్న అనుగీహుంతో పాజలకు అుందినది. 
 
144. కయవ్ేరీ పరీవ్యహక పయాుంతుంలో శీ్రమనాిరయయణుడు శరష్స్యయిగయ కొలువ్ ైన క్షేతాములు ఏవి? ఆదిరుంగ, 
మధారుంగ, అుంతా రుంగ క్షేతాాలు ఎకకడ ఉనాియి? 

శీ్రరుంగుం,శీ్రరుంగపటుణుం.శీ్రరుంగుం దగగర, కయవే్రత ర ుండు పయయల ై మధాలో ఆదిరుంగ, మధారుంగ, అుంతారుంగ 
ఏరుడాడ యి. ఈ అుంతారుంగే శీ్రరుంగుం. శీ్రరుంగపటుణుం ఆది రుంగుం, మధా రుంగుం కూడా మ ైసూరు- ముండా 
మధాలో ఉుంట ుంది. 
 
145. పయాణహిత లేక పాణీతా నదిక ిఆ పేరు ఎలా వచిాుంది??  
యజఞ దీక్షలో ఉని బాహు, తన దగగర ఉని పాణీత పయతా, అనగయ యజఞ పయతా నుుండి, జలాన్ని సృషతుుంచి నేల 
మీదకు వదలగయ అది నదిగయ మారతుంది. పాణీత పయతా నుుండి పుటుడుం వలన ఆ నదిక ిపాణీత అన్న, పయాణుల 
హితుం కోసుం బాహు సృషతుుంచడుం వలల  పయాణహిత అన్న పతలువబడిుంది. 
 
146. పయాణహితా నది భూమిప ైన ఎకకడ పుటిు ఏ రయష్ు ుింను పవితాుం చేసుి నిది?? 

పయాణహితా నది విుంధా పరవతము నుుండ ిపుటిు దక్షిణుంగయ పావహిుంచి, గోదావరతలో కలిసత పాధానుంగయ 
ఆుంధాపాదేశ్ ను పవితాుం చేసుి నిది. 
 
147.  తామరపరతు నదికి గల మరొక పేరు ఏమిటి?  పాధానుంగయ ఈ నదీ స్యినుం ఎకకడ ఆచరతస్యి రు? ఈ నద ి
యొకక పుష్కర స్యిన ఫలమేమి? 

భీమరథ.ి తమిళనాడులో అుంబాసముదాుం సేుష్ను కు దగగరగయ ఉని బాణతీరథుం వదద . మృత ాదరష్యలు, గీహ 
బాధలు తొలగుతాయి.  
 
148. భీమరథిక ిఆ పేరు ఎలా వచిాుంది?  



తిాపురయసుర సుంహార సమయుంలో శివున్న (భీముడు) రథ చకయీ లు భూమిన్న చీలిాన చోట ఒక నది 
పుటిుుంద.ి భయుంకరుంగయ (భీమమ ై)నడిచిన శివున్న (భీముడు) రథుం వలన ఆవిరభవిుంచిుంది గయబటిు 
తామరపరతు నదికి భీమరథ ిఅన్న పేరు వచిాుంది. 
 
149. త ుంగభద ాఏ నది యొకక మరో రూపుం?? ఏ ర ుండు రయష్యు ి లలో పావహిుంచి ఎకకడ సుంగమిసిో్ ుంది??  
త ుంగభద ాసరసవతీ నదిక ిమరో రూపుం.  
కరయు టక, ఆుంధాపాదేశ్ రయష్యు ి లలో పావహిుంచి త ుంగభదాా నది అలుంపురుం పయాుంతుంలో కృష్యు నదిలో సుంగముం 
అవుత నిది. 
 
150. త ుంగభదాా నదీ తీరుంలోన్న పాసతదధ  పుణా,గురు క్షేతాాలు, శకిి పరఠుం ఏవి?  
 రయవణగతరత (నేటి దావణగ ర ) దగగర హరతహరక్షేతాుం, శృుంగేరత, ముంతాాలయము, అలుంపురుం జయగుళ్ళుంబ 

 
151. పుష్ుభద ాఅన్న మరతయొక పేరు ఉని సతుంధు నది స్యక్షాత ి  ఏ నదీ సవరూపుం?? సతుంధు నదిక ిఅధిక 
శరీషా్త ఎలా వచిాుంది?  
విష్ ు  పయదాల నుుండి పుటిున గుంగలో ఒక భాగమ ైన సతుంధు జలాలు తిరతగత ఆ స్యవమి పయదాలే కడిగత 
(మారకుండేయున్న దావరయ) సతుంధూ నదీ జలాలలో కలిసత పో యాయి. అుందువలలనే సతుంధు గుంగ కుంటే 
శరీషా్మ ైన నదిగయ పాసతదిధక కికుంది.  
 
 
152. దేశ విభజన వలల  సతుంధు నది పయకిస్యథ న్ లోకి వ్ ళిల పో యిుంది. ఈ నది పుష్కర స్యినాన్నకి ప దదలు ఏ 
మారయగ ుంతరయన్ని సూచిుంచారు? సతుంధు నది పుష్కరయలు ఎపుుడు వస్యి యి?  
కయశ్రక ిగయన్న, హరతదావర్ గయన్న వ్ ళిల గుంగయ నదిలో, సతుంధు నదీ పుష్కర సుంకలుుం చెపుుకొన్న స్యినుం చేసేి , 
సతుంధు గూడ గుంగ లోన్న ఒక పయయేి గయబటిు ఆ పుణాుం వ్యరతకి లభిసుి ుంది. 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 అయిుంద.ి ఆ మనువు పేరు ఏమిటి?  
14 ముంద ిమనువులలో 6 వ వ్యడు చాక్షుష్ డు.(మారకుండేయ పురయణుం) 

 
154. భూతాష్ుమి అన్న ఏ తిథి న్న అుంటారు? 

కయరతిక మాసుం లో కృష్ుపక్ష అష్ుమి తిథిన్న భూతాష్ుమి అుంటారు. ఆ రోజు కయలభెైరవ స్యవమి వ్యరతకి పాతేాక 
అభిషేకయలు, పూజలు , విభూతి తో అభిషేకుం చేయడుం ముంచిది. 
 



155. శీ్రమదాామాయణాన్ని గయనము చేసూి  మొదట పాచారుం చేసతుందెవరు? 

కుశలవులు. 
 
156. అయోధాా నగరుం ఏ నది ఒడుడ న ఉనిద?ి 

సరయూ నది. 
 
157. దశరథ మహారయజుకు  శయుంత అనే కూత రు మరతయు, రయమలక్షుభరతశత ాఘ్ుిలు  కొడుకులు 
ఉనాిరు. శయుంత అనే కూత రున్న ఒక రయజుకు దతిత ఇచాాడు? ఆ రయజు ఎవరు?  
 దశరథ మహారయజు సేిహిత డు అుంగరయజు కు శయుంత ను దతిత 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 సిో్ తామును ఉపదేశిుంచిన మున్న ఎవరు? 

అగసిామున్న  
 
160. హనుముంత డు సముదామును లుంఘి్ుంచుటకు 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 చూడగలుగ త నాినన్న వ్యనరులకు చెపతున పక్షి 
పేరేమిట?ి 

సుంపయతి. 
 
165. లక్షుణున్న భారాయి ైన ఊరతుళ తుండి ాఎవరు? 



జనకుడు 
 
166. జనకుడి తముుడి పేరు ఏమిటి? 

కుశధవజుడు. 
 
167.భరత శత ాఘ్ిల భారాల పేరుల ? 

 మాుండవి, శృతకీరతి 
168. పరశురయముడు శీ్రరయమున్నకి యిచిా ఎకుకప టుమని ధనుసుు పేరేమిటి? 

 వ్ ైష్ువ ధనుసుు. 
 
169.శీ్రరయమున్న వనవ్యసమునకు చితాకూటము తగతనదన్న సూచిుంచిన మున్న ఎవరు? 

 భరదావజ మున్న. 
 
170.భరత డు రయమున్న పయదుకలనుుంచిన పటుణమేది? 

 నుందిగయీ మము 
 
 
171.సరతను తీసుకుపో త ని రయవణున్నతో యుధ్ధము చేసతన పక్షి ఎవరు? 

 జటాయువు 
 
172.సరతానేవష్ణలో వుని రయమలక్షుణులు ఏ రయక్షసున్న హసిములలో చికుకకొన ను? 

 కబుంధున్న 

 
173. రయమసుగీీవుల మ ైతిా ఎవరత స్యక్షిగయ జరతగ ను? 

 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? 

 మ ైనాకుడు 
 
178. హనుముంత న్న శకిిన్న పరీక్షిుంచుటకు దేవతలు సముదాుంలో న్నయమిుంచిన నాగమాత పేరేమిటి? 

 సురస 

 
179. హనుముంత డు లుంకలో ఎుంతముంద ిరయవణున్న కిుంకరులను వధిుంచెను? 

 ఎనభెై వ్ేలముంది 
 
180. హనుముంత డు ఎవరత అసిరముచ ేబుంధిుంపబడి రయవణున్న వదదకు పో యి ను? 

 ఇుందాజ్జత ి  సుంధిుంచిన బాహాుసిరుం 

 
181. సుుందరకయుండము లో ఎన్ని సరగలు ఉనాియి? 
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182. రయవణుడి తుండి,ా తాత ఎవరు? 

విశీవసు , పులసుి ాడు 
 
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 తీసుక ళ్ళల రు?  
విశయవమిత ాడు 
 
187. హిమాలయ పరవతాలప ై హనుముంత డు  రచిుంచిన  రయమాయణుం  పేరు ఏమిటి? 

 హనుమద్ రయమాయణుం 

 



188.   సరతాదేవి తన పతలలలకు జనున్నచిాుంది ఎవరత ఆశీముంలో?   
 వ్యల్లుక ిఆశీముం 

 
189. అహలా, గౌతమ కుమారుడు ఎవరు? 

 శతానుంద మహరతి 
 
190.శీ్ర రయమచుందుాడి చేత చుంపబడిన మొదట ివాకిి ఎవరు? 

 తాటకి 

 
191.కుుంభకరును ఎవరు చుంపయరు?   
 శీ్ర 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 శత ాఘ్ిలలో కవలలు ఎవరు ? వ్యరత తలిల పేరేమిటి? 

 లక్షుణ, శత ాఘ్ుిలు- తలిల సుమితా. 
 
196. రయమలక్షుణ భరత శత ాఘ్ుిలకు నామకరణము చేసతన మహరతి ఎవరు? 

 వసతష్ ా డు 
 
197. బాహుదేవున్న ఆవలిుంత నుుండ ిపుటిున వ్యనరుడెవరు? 

 జాుంబవుంత డు 
 
198. విశయవమిత ాన్న యజాఞ న్నకి విఘ్ాిలను కలిుసుి ని రయక్షసుల వరు? 

 మారీచ, సుబాహులు 
 
199. విశయవమిత ాన్న ఆశీముం పేరు? 



 సతదాధ శీముం 

 
200. తాటకను శపతుంచిన మహరతి ఎవరు? 

 అగసుి ాడు 
 
201. శివుడు్తన్ధనుసుును్ఏ్మహారయజు్వదద్వుుంచనెు? 

దేవరయత డు 
202. శివధనుసుును్తయారు్చేసతనదెవరు? 

విశవకరు 
203. భరత న్న్మనేమామ్పరేు్ఏమిటి? 

యధాజ్జత ి  

204. రయమున్న్మిత ాడు్గుహుడు్వుుండే్పయాుంతమదేి? 

శృుంగతబేరపురుం్్ 
205. దశరథ్మహారయజు్గయరత్తుండి్ాఎవరు?  

అజ్మహారయజు 

206. అతి్ామహరతి్భారా్ఎవరు? 

అనసూయ్దవేి 

207.పరశురయముడ్ితలిలదుండుాలు్ఎవరు? 

జమదగతి , రణేుకయదేవి 

208. గుహుడు్న్నవసతుంచే్శృుంగతబరేపురుం్ఏ్నది్ఒడుడ న్ఉుంది? 

గుంగయ్నద ి

209. సూరుాడని్న్పట ు కోవడాన్నకి్పాయతిిుంచినపుుడు్హనుముంత డిన్న్ఎవరు్వజాాయుధుంతో్కొటాు రు? 

ఇుందుాడు.్ 
210. మేఘ్నాధుడి్కి్ఇుందాజ్జత్్అన్ే్పేరు్ఎలా్వచిాుంది?  

ఇుందుాడిన్న్జయిుంచడుం్వలన 

211. శ్ర్ీవ్ేుంకటేశవర్స్యవమి్సుపాభాతుం్లోన్న్ 
"వినా్వ్ేుంకటేశుం్న్నాథర్న్నాథ:్ 
సదా్వ్ేుంకటేశుం్సురయమి్సురయమి 

హరే్వ్ేుంకటేశుం్పసారద్పసారద 

పతాయుం్వ్ేుంకటశేుం్పాయచఛ్పయాచా!! 
అన్ేశలల కుం్ఎవరు్వ్యాస్యరు? 

శ్రీ్మారకుండేయ్మహరతి 
212.  ఆ్ప ్ైశలల కము్ఎకకడ్వ్యాస్యరు? 



తిరుమల్శ్రీ్స్యవమి్పుష్కరతణ్ితీరథుంలో్ఆ"్వినా్వ్ేుంకటేశుం్న్నాథర ...."్శలల కుం్వ్యాస్యరు. 
 
 
213. తిరుమల్క్షతేాాన్నక్ిక్షతేా్పయలకుడు్ఎవరు? 

శివుడు 
214.పురయణాలలో్కూడ్కపతల్తీరథుం్, అకకడ్ఉని్నవగీహాల్పాస్యి వన్ఉుంట ుంది.్ 
్కపతల్తీరథ్క్షేతాుం్లో్ఉని్నవగహీాల్పయాముఖాుం్ఏమిటి? 

కపతల్తీరథుంలో్ఉని్నవగీహాలు్రూపుం్ధరతుంచి్అకకడ్వ్ లిస్యరు.్అుందుకే్అకకడ్నవగీహాలకు్చసేే్పూజ్వలల ్
విశరష్్ఫలితుం్వసుి ుంద ి

215. అమువ్యరత్పరతపూరు్అనుగీహుం్ప ుందడుం్కోసుం్ప దదలు్దేవీ్భాగవతుం్వినమన్న్చెబుతారు.్ఈ్్శ్రమీదేదవీ్
భాగవతమును్ఎన్ని్వ్లే్శలల కయలలో్వ్యాసుడు్వరతుుంచాడు?  

18000 

 
216. శ్ర్ీదేవీ్మదేదవీభాగవతుం్ఎన్ని్సకుంధాలుగయ్ఉుంట ుంది? 
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217. ఏ్శుభకయరాుం్జరతగతనా్ముఖాుంగయ్గృహపవా్ేశ్మరతయు్శుంఖుస్యథ పన్్సమయుం్లో్ప దదలు్తపుక్
అమువ్యరతకి్సుంబుంధిుంచిన్ఒక్పయరయయణము్చయేమన్న్చబెుతారు.్ఆ్పయరయయణము్చసేేి ్ఇుంటలల ్ఉని్వ్యసుి ్
దరష్యలు్తొలగత్సకల్శుభాలను్ప ుందుతాము.్ఆ్పయరయయణము్ఏమిటి?  

అమువ్యరత్న్నవ్యస్స్యథ నుం్అయిన్మణిదీవప్వరునము్పయరయయణము్చేయాలి 

 
 218. ఆ్పయరయయణము్ఏ్పురయణము్లో్ఉుంట ుంది? 

శ్రీ్దవేీ్భాగవతుం్లో్ఉుంట ుంద ి

219. మణదిీవప్వరునము్అనగయ్చాలా్ముంద్ితలెుగులో్పయట్లాగయ్చదువుత నాిరు.్అసలు్వ్యాస్కృత్
సుంసకృత్మణిదీవప్వరున్ఎన్ని్శలల కయలలో్ఉుంట ుంది.్ 
వ్యాస్విరచిత్శ్ర్ీమదేదవీ్భాగవతము్18,000్శలల కయలు్12్సకుంధాలుగయ్ఉుంట ుంది.్పతాి్సకుంధము్చిని్
అధాాయాలతో్కూడ్ిఉుంట ుంద.ి్మణదిీవప్వరున్12్వ్సకుంధుంలో్10,11,12్అధాాయాలతో్283్శలల కయలుగయ్
ఉుంట ుంది. 
 
220.సుంసకృత్శలల కయలు్చదవడుం్కష్ుమ ైన్వ్యరు్ఏమి్చయేచుా? 

283సుంసకృత్శలల కయలు్పయరయయణము్చేయడుం్కష్ుమ నై్వ్యరు్ప దదల్చతే్పయరయయణము్చేయిుంచుకోవచుా.్అలా్
కూడా్కుదరనపుుడు్283శలల కయలు్పయరయయణము్రతకయర్డ్చసేతనవి్కూడా్వినవచుాను. 
కయరాసతదిధ ్కోసుం్పఠతుంచవలసతన్*శలల కుం 

"తవమసతున్్్కయరాన్నరోాగే్పామాణుం్హరతసతిమ్హనుమన్్యతిమస్యి య్దుఃఖ్క్షయకరోభవ". 
221."శృుంగతబేరపురే్సూతుం్గుంగయకూలే్్వాసరుయత్్I గుహ్్మాస్యదా్్ధరయుతాు్్న్నష్యదాధిపతిుం్్పతయామ్్"్I    



(వ్యల్లుకి్రయమాయణుం్-్బాలకయుండ్-1్వ్సరగ్29్వ్శలల కుం) 
శ్రీరయముడు్వనవ్యస్యన్నకి్వ్ ళుతూ్శృుంగతబరే్పురము్లో్గుహుడిన్న్దగగర్కి్సరతా్లక్షుణ్సమతేుంగయ్వ్ ళుతాడు.్ 
శృుంగతబేర్పురము్యొకక్పసాుి త్నామము్మరతయు్అకకడకిి్చేరు్మారగము?  

శృుంగతబేర్పురము్కయలాుంతములో్్శిుంగరోర్్గ్పతలువబడుచునిది, ఇద్ిపయాాగకి్40-45 km దూరుంలో్"లకొి్
రోడ్"్లో్వుుంది.్పయాాగ/లకోి్నుుండి్by road చేరవచుా. 
222.్నుందగియీమ్ేకరోత్్్రయజాుం్్రయమాగమనకయుంక్షయా్I గతే్త ్భరతే్శ్రీమాన్్సతాసుంధర ్జ్జతేుందియాః్I  
(వ్యల్లుకి్రయమాయణుం్-్బాలకయుండ్-1్వ్సరగ్39్వ్శలల కుం) 
శ్రీరయమున్న్వనవ్యస్కయలుంలో్నుందగియీమము్అనే్ఊరతలో్్భరత డు్న్నవసతుంచి్రయజాాన్ని్పయలిుంచాడు్.్
నుందగియీమము్్పసాుి త్నామము్మరతయు్అకకడికి్చరేు్మారగము?  

నుందగియీమము్్పసాుి త్నామము్"రయమ్్మిలాప్్ముందిర్".్ఇది్కయమాద్్గతరత్పదాక్షణి్చయేు్మారగుంలో్వసుి ుంది.్
చితకాూటుం్నుుండి్by road చరేవచుా.్అలహాబాద్్నుుండ్ిచితాకూటుం్-్రయమ్్మిలాప్్ముందిర్్చరేవచుా. 
తీవ్ాఅనారోగాము్లేదా్ఎముకలు్విరతగతనపుుడు్మరతయు్పామాదాలు్కలగకుుండా్ఉుండుటకు.్వ్యల్లుక్ి
రయమాయణుం్లోన్న్ఈ్శలల కుం్్చదవ్యలన్న్శయసిరుం.్ 
శలల ౹౹ 
్సరవథా్కిీయతాుం్యతి:్సరతామధిగమిష్ాథ్పక్షలాభో్మమాయుం్వ:్్్సతదిధపాతాయకయరక: 

श्लोका- 
सर्वथा क्रियताम ्यत्नःसीतामधिगममष्यिपक्षलाभो ममायम ्र्ःमसद्दि प्रत्ययकारकः 
 

 

 

223. చితకాూటము్యి కక్పసాుి త్నామము్మరతయు్అకకడిక్ివ్ ళుా్మారగము.? 

చితకాూటము్యి కక్పాసుి త్నామము్"చితకాూట్్ధామ్", అకకడకిి్RTC బసుులు్అలహాబాద్, కయనూుర్, 

సతాి,ఝాన్ను్నుుండ్ివునాియి.్చితాకూట్్క్ిదగగర్ర లైేవసేుష్న్్కయరతవ్8 km. దూరుం. 
By air :- Allahabad నుుండ1ి35 km దూరుం, వ్యరణాసత్నుుండి్275km.MP లోక్ివసుి ుంది, UP border. 

224. దుండకయరణాుం్యొకక్పసాుి త్నామము్మరతయు్అకకడిక్ివ్ ళుా్మారగము? 

దుండకయరణాుం్యొకక్పసాుి త్నామము్"దుండకయరణాుం"్్దుండక్అనే్రయక్షసులు్పరతపయలన్కిీుంద్వుుండే్అరణాుం.్ 
మధా-్తూరుు్భారత్్దేశుం్లో200 miles(ఉతిరుం్నుుండ్ిదక్షిణుంకి, 300 miles పడమర్నుుండ్ితూరుు్కి్
వ్యాపతుంచి్వుుండి, ఛతిిసఘడ్, ఒడషి్యి , తలెుంగయణ, ఆుంధ్ారయష్యు ి లలో్వ్యాపతుంచి్యని్ప దద ్అడవి్పయాుంతుం. 
225.  జనస్యథ నము్యొకక్పసాుి త్నామము్మరతయు్అకకడిక్ివ్ ళుా్మారగము. 



జనస్యథ నము్అనేద్ిరయమాయణుం్కయలుంలో్గోదావరత్నది్ఒడుడ న్వుుండేదుండకయరణాుంలో్ఒక్్భాగుం, అుంటే్పాసుి తుం్
నాసతక్్పటుణమే.్నాసతక్్లో్పుంచవటికూడ్వుుంది.్ఇది్నాగూుర్్-్మొుంబాయి్ర ైలు్మారగుం్లో్నాసతక్్రోడ్్సేటషే్న్్
దిగవల ను.కయలాుంతరుంలో్నాసతక్్గ్మారతుంది. 
 226 .పదుసరసుు్యొకక్పసాుి త్నామము్మరతయు్అకకడిక్ివ్ ళుా్మారగము.? 

పదుసరసుు్రయమాయణుంలో్లేదు.్పుంపయ్సరసుు్వుుంది, దీన్న్సమీపుంలో్ఋష్ామూక్పరవతుం్వుుంది.కరయు టక్
లో్కొపయుల్్జ్జలాల ్హుంపత్దగగర.హో సుేట్ర లైేవసేుష్న్్నుుండి్అన గుుంది్కి్బసుల ్వునాియి,అన గుుంది్నుుండి్షేర్్ఆటల్
దావరయ్పుంపయసరసుు్చరే్వచుా.్హుంపత్నుుండ్ికూడా్అన గుుంది్3 km auto దావరయ్చరే్వచుాను. 
227. 14్సుం౹౹్వనవ్యసుం్అయాాక్శ్రీ్రయమ్చుందుాడు్సరతా్సమతేుంగయ్పటాు భిషతకుి డె్ైఎన్ని్సుంవతురయలు్రయజాాన్ని్
పయలిుంచాడు?  

దాదాపు్11,000సుం౹౹్శ్రీరయముడు్్రయజాాన్ని్పయలిుంచారు.్అుంటే్్దాదాపు్10,000్సుం౹౹్్సరతామాత్తో్కలిసత్
శ్రీరయమ్చుందుాడు్ఉనాిడు.దశ్వరి్సహస్యాణి్దశవరి్శయతాన్నచ్(బాలకయుండ-1్సరగ) 
 

228. ఎనని్వ్లే్సుం౹౹్రయమరయజాము్సుభిక్షముగయ్కరువు్కయటకయలు్లేకుుండా్సరతారయములు్పయలిుంచారు.్
భూలోకుంలో్్సరతారయముల్అవతారుం్చాలిుంచడాన్నకి్ఎన్ని్సుం౹౹్ముుందు్వ్యల్లుక్ిఆశీముంలో్సరతామాత్
న్నవసతుంచిుంది? 

సరతామాత్"రస్యతలము్"్క ళ్ేా టపుటకిి, 10్వ్లే్సుంవతురములు్పరతపయలన్అయిుంది.్కుశలవుల్వయసుు్
అపుటకిే్12్సుం"్పూరతిఅయిుంది.్అుంటే్9087్సుంవతురయల్పరతపయలనా్నుంతరము్్సరతామాత్వ్యల్లుక్ి
మహామున్న్ఆశీముంలో్అడుగతడి్యుుండును్అన్న్తలెియుచునిది. 
229. కిషతకుంధ్యొకక్పసాుి త్నామము్మరతయు్అకకడిక్ివ్ ళుా్మారగము. 
హుంపత, త ుంగభద్ా్నద్ిపరతసర్పయాుంతాలే్అపుట్ికషితకుంద.్హో సేుట్ర లైేవసేుష్న్్-్అచాటనుుండి్అన గుుంద్ి-్్
బసుులో.్అన గుుంద్ినుుండి్షరే్్ఆటల్దావరయ్పుంపయసరసుు, ఋష్ామూక్పరవతుం్మొ"్చూడవచుాను. 
హుంపత్కొపయుల్్జ్జలాల ్కరయు టక్రయష్ుుింలో్వుుంది.్హుంపత్పరతసర్పయాుంతములే్ఆనాటి్కషి్కుంద. 
230. లుంక్యొకక్పసాుి త్నామము్మరతయు్అకకడిక్ివ్ ళుా్మారగము. 
నేట్ిశ్రలీుంక్ఆనాట్ిరయవణలుంక.్రయమాయణ్టటర్్పకేేజస్్దావరయ, శ్రలీుంక్టటర్్వ్ ళితే్అుందులో్13 ముఖామ నై్
రయమాయణుంక్ిసుంబుంధిుంచిన్సథలములను,( 7 రోజులు, 6 రయత ాలు)్చూచిరయవచుాను. 
231.భరదావజ్ఆశమీుం్యొకక్పసాుి త్నామము్మరతయు్అకకడికి్వ్ ళుా్మారగము. 
భరదావజ్ఆశీముం్పయాాగలో్వుుంది.్వ్యరణాసత్నుుండ్ి120 km. బసుు్లో్చేరుకోవచుా.్ 
 232.వ్యల్లుక్ిమున్న్ఆశీముం్యొకక్పసాుి త్నామము్మరతయు్అకకడికి్వ్ ళుా్మారగము. 
వ్యల్లుక్ిఆశీముం్బాహాువరిుం్లోన్న్కోసల్దశేుంలో్వుుండేది.్పసాుి తుం్ఉతిర్పాదశే్్లోన్న్బితూి రు.్కయనూుర్్నుుండి్20 



km పయాాణుం.్కొుందరత్పకాయరుం్ఆశమీుం్భారత్-్నేపయల్్సరతహదుద ్చితవన్్్లో్వుుంది.్బాలిుక్ినగర్, బీహార్్నుుండి్
6km చరేుకోవచుా 

234. ఆుంజనేయ్స్యవమి్భవిష్ాత్్బాహు్అవుతాడన్న్ఎవరు్వరుం్ఇచాారు?    

శ్రీ్రయముడు్వరమిచాాడు 
 

235. ఆ్వరుం్ఏ్సుందరభుం్లో్ఇచాారు?  

శ్రీ్రయమ్ముదిాక్కోసుం్బాహు్లోకయన్ని్దరతశుంచినపుుడు 
236. ఎనని్వ్లే్జనుల్తపసుు, కోటల ్ముంతజాపుం్చసేతన్వ్యరు్మాతమాే్శ్రరీయమ్చరతతమును్సుంపూరుుం్గయ్
వినగలరు్అన్న్ఫలశీుతి.్్అుంతట్ిగొపు్ఆది్కయవ్యాన్ని్అుందిుంచిన్ఆదకివి్ఎవరు? 

ఆదకివి్వ్యల్లుక్మహరతి 
237. మొదట్రయమాయణమును్ఎవరు్ఎవరతకి్చెపయురు? 

బాహు్దవేుడు్నారయదున్నకి, నారదుడు్వ్యల్లుక్ిమహరతిక ి

238. త లసర్దాసు్రచిుంచిన్రయమాయణము్పేరు్ఏమిటి? 

శ్రరీయమచరతతమానస్ 

239. సుంస్యర్స్యగరుంలో్మున్నగత్ఉని్్త లసర్దాసుకు్కనువిపుు్కలిపతుంచిన్అతన్న్భారా్పేరు్ఏమిటి? 

రతాివళి 

240. వ్యల్లుక్ిమహరతి్తో్ఉని్శిష్ ాన్న్పేరు్ఏమిటి?  

బరధావజ్మునీుందుాలు 
241. కౌీుంచ్పక్షుల్జుంటన్న్బో యవ్యడు్బాణుం్వ్సేత్చుంపతనపుడు్వ్యల్లుకి్మహరతి్నుుండ్ివ్ లువడని్శలల కము్
ఏమిటి? 

मा ननषाि प्रनतष््ाां त्र्मगमः शाश्र्तीः समाः।यत्िौञ्चममथुनािेकमर्िीः काममोदितम॥् 

మా్న్నష్యధ్పతాిష్యా ుంతవ్మగమః్శయశవతీ్సమాహః్యత్క్రుంచ్మిధునాదేక్మవధఃీ్కయమమోహితుం! 
 

 

 

242. పక్షని్న్చుంపతన్బో యవ్యడిి్చూసత్వ్యల్లుకిమహరతి్నుుండి్ఈ్శలల కుం్వచిాుంది.్రయమాయణము్ఈ్శలల కుం్తో్
మొదలు్అయిుంది్అన్న్కొుందరు్ప దదలు్అుంటారు.్ఈ్శలల కము్పతాేాకత్ఏమిటి?  

మా్న్నష్యధ్పతాిష్యా ుంతవ్మగమః్శయశవతీ్సమాహః్యత్క్రుంచ్మిధునాదేక్మవధఃీ్కయమమోహితుం! 
మగ్కౌీుంచ్పక్షి్చన్నపో గయనే్ఆడపక్షి్-్జుంటన్న్ఎడబాయక్బాధతో్దాన్నచుటటు ్పదాక్షణి్చసేూి ్శలకసిుి ుంది.్ఆ్దృశాుం్
చూసత్హృదయుం్దవాిుంచిన్వ్యల్లుకకిి్కరుణ, ఆకోీశుం్హృదయుంలో్జన్నసుి ుంది.్కొన్ని్వ్యకయాలు్ఆయన్పామయేుం్



లేకుుండానే్వ్ లువడుతాయి.్అవి్4్పయదాలు్కలిగత, ఒకొకకక్పయదుంలో్8్అక్షరయలు్వుుండటుం్అద్ిఒక్శలల క్మవవడుం్
విశరష్ుం. 
ఒక్శలల కుం్లో్2్అరయధ లు్ఉుండటుం్మరతుంత్విశరష్ుం 

1.ఓరీ్బో యవ్యడా!్జుంట్గయ్ఉని్కౌీుంచ్పక్షిన్న్చూసత్చుంపతన్్నీవు్ఎకుకవకయలుం్కీరతితో్జీవిుంచలేవు్. 
2. మా్న్నష్యధ్్(్మా్-్లక్షీు్, న్నష్యధ్-్భరి్, కౌీుంచ్మిథునుం్-్కయముం్తో్ఉని్రయక్షస్దుంపత లలో్ఒకరతన్న్, 
అవధి్-్సుంహరతుంచిన్నీ్కీరతి్ఎకుకవ్కయలుం్ఉుండు్గయక్)్. 
లక్షుీ్వలలభుడెనై్ఓ్శ్ర్ీమహావిష్ ు ్పాభో!్కయముంతో్మ లుగుత ని్రయక్షస్దుంపత లలో్ఒకర ైన్రయవణుడిన్న్
సుంహరతుంచిన్నీ్కీరతి్శయశవతుం్గయ్ఉుండుగయక.. 
243.  ఈ్శలల కుం్న్నతాుం్సురతసుి ని్వ్యల్లుకిక్ిబహాుదవేుడు్ఎుందుకు్కన్నపతుంచాడు?  

విచారతసుి ని్వ్యల్లుక్ి్మహరతి్చెుంతకు్బహాు్దవేు్డరుదెుంచి, ఇదుంతా్ఆయన్ల్లలేనన్న, వ్యల్లుక్ిహృదయుం్లో్
కరుణ్ఉప ుుంగడుం, మాన్నష్యధ్పతాిష్యు ుంతవ...్శలల కుం్వ్ లువడటుం్కూడా్ఆయన్సుంకలాునుసరమే్జరతగతుందన్న,    

నీవు్ఆ్శలల కుం్యొకక్వ్యాకరణుం, చుందసుు్ననుసరతుంచి్రయమాయణ్కయవాుం్రచన్చెయిా్అన్న, ఆకయవాుం్లో్నీవు్
వ్యాసే్శలల కయలు్యధాతథ్మౌతాయన్న, నీకీరతి్రయమాయణుం్వునిుంత్వరకు్బహాులోకుంలో్విహరతుంచ్గలవన్న్-్అది్
తెలుపుటకే్్ఇచాటకిి్వచాానన్న్తలెిప ను్బహాుదేవుడు. 
 

 

 

244. సపి్మోక్షపురములలో్అయోధాా్ఒకకటి.్అయోధా్అుంటే్అరథుం్ఏమిటి? ఎుందుకు్ఆ్రయజాాన్నక్ిఆ్పరేు్
వచిాుంది. 
అయోధా-్్సూరుాన్న్కుమరుడెైన్వ్ వైసవత్మనువు్చేత్న్నరతుుంపబడినది్కయబటిు ్అుంత్పవితమా ైనది.్్్్
శత ావుల వరతచతేా్ఓడిుంప్బడన్న్నగరుం్అన్న్ఆ్నగర్చరతతా.్అుందుకే్దాన్ని్"అయోధాా"్అనాిరు. 
 

245. దశరథ్మహారయజుకు్్్దశరథ్అన్న్ఎుందుకు్పేరు్వచిాుంది? 

దశరథ్మహారయజు్యవవనుంలో్ముంచి్శౌరా, పరయకీమాలు్కలిగతన్మహారధుడట,యుధ్ధుంలో 
ఒకేస్యరత్10 రధాలలో్తిరతగుతూ,తన్రధ్స్యరధని్న, గురయీలను,ఏనుగులనూ్కయపయడుతూ, శత ావులతో్యుధ్ధుం్
చేసవే్యరట.్అుందువలన్ఆయన్నకి్"దశరధ"్అనపేరేు్వచిాుంది. 
246. విశయవమిత ాడు్రయమున్నకి్మొదట్ఇచిాన్ర ుండు్విదాలు్ఏమిటి? వ్యటి్పాయోజనుం్ఏమిటి? 

బల, అతిబల్అనే్ర ుండు్విదాలు, వీటివలల ్ఆకలి, దపతుకలు, అలసట్మానవుల్కునిట ల గ్వుుండవు.్ 
ఈ్విదాలను్జపుం్జసేతన్వ్యరతన్న్రయక్షసులు్-్రయత ాలుందు్న్నదిాుంచు్సమయుంలో్కూడా్శరరీయన్నకి్హాన్న్
తలప టులేరు.్ఆ్విదాలు్శరీరుంలో్వుుంటట్రక్షణ్కలిుస్యి యి. 



247. విశయవమిత ాడు్రయమలక్షుణులతో్కలసత్అడవిలో్వ్ ళుతూ్అుంగదేశుం్లో్శివుడు్తపసుు్చేసతన్ఆశమీుం్
గురతుంచి్చెబుతాడు.్ఆ్రయజాాన్నకి్అుంగ్దశేుం్అన్న్ఎుందుకు్వచిాుంది? విశయవమిత ాడు్తపసుు్చేసుకున్న్యాగయన్ని్
న్నరవహసిుి ని్ఆశీముం్పరేు్ఏమిటి? ఎుందుకు్ఆ్పేరు్వచిాుంది. 
మనుధున్నకి్"అనుంగుడు"్అనే్పేరు్కూడా్వునిది.్శివున్న్చతే్భసుుం్అయిేాటపుడు్అతన్న్శరీరుం్భసుమ ై్
అచాట్పడుటవలన్అద్ి"అుంగ"్దశేమన్న్పతలవబడుచునిది.్ఈ్దశేయనేి్మహాభారతుం్లో్దురోాధనుడు్కరుు న్నకి్
అుంగ్రయజాుం్ఇచిా్పటాు భిషతకుి న్నగయ్జేస్యి డు. 
సతదాధ శీముం.్గతుంలో్అచాట్కశాపుడు, అదతిి్ఇదదరూ్మహావిష్ ు వుగురతుంచి-్తనకుమారుల ైన్ఇుందాాద్ిదవేతలును్
బలిచకీవరతి్నుుండ్ికయపయడుటక ై, సవయుంగ్విష్ ు వ్్ేవ్యరత్గరభమునుందు్ఉపేుందుాడెై్జన్నుుంచి, బలి్నుుండి్విముకిి్
కలగజయేాలనే్సుంకలుుంతో, అచాట్తపమాచరతుంచి్సతదిధ ్ప ుందారు.్బలి్యొకక్యజఞ్వ్యటిక,  మహావిష్ ు వు్
ఉపేుందుాడెై్బలిన్న్పయతాళ్ళన్నక్ిఅణగ్ద ాకిక్కటాక్షిుంచిన్సథలమగుట్వలన్్మరతయు్శ్రమీహా్విష్ ు వ్ే్అకకడ్తపసుు్
చేసత్సతదిధ ్ప ుందాడు్కయబటేు ్్"సతదాద శమీము"్అన్ేపరేువచిానది.్అుంటే్అనుకుని్కోరతకలు్సతదిద ుంచుట, ఙ్ఞఞ నమును్
కూడా్్సతదిధ ుంచు్సథలముగయ్అయివునిది. 
248. విశవమిత ాన్నకి్గయధేయుడు్అన్న్ఎుందుకు్పరేు్వచిానది? 

బాహు్మానస్పుత ాడు్కుశుడు.్అతన్నకి్కుశయుంబుడు,కుశనాభుడు, అదూరిరజసుడు, వసువు్అనే్4్గురు్
కుమారులు, వీరతలో్కుశనాభుడిక్ిగయధ,ి గయధి్కుమారుడు్విశయవమిత ాడు.్గయధి్కుమారుడు్కయబటిు ్గయధయేుడు్అన్న్
పతలుస్యి రు. 
249. గరుతుుంత న్న్స్ో దరత్మరతయు్60,000్ముంది్సగరులకు్తలిల్ఎవరు? 

సగర్చకవీరతికి్-్కేసతన్న, సుమతి్అన్న్ఇదదరు్భారాలు.్సుమతి్గరతుుంత న్న్స్ో దరత.్వీరు్పుతాసుంతానమ ్ై
హిమాలయుం్లోన్న్బృగుసవాణుం్లో్తపమాచరతస్యి రు.్బృగు్మహరతి్ఆశ్రరయవద్ఫలితుంగ్్కసేతన్నక్ి-్అసముంజసుడు, 
సుమతిక-ి్60000 ముంది్సగరులు్ఉధబవిుంచిరత. 
250. శివ్ధనుసుు్ను్ఏ్సమయుం్లో్శివుడు్ఉపయోగతుంచాడు? ఆ్తరువ్యత్దవేతలు్ఏ్మహా్రయజు్కు్
ఇచాారు?  

దక్షయజఞ్ఆవిరయభగము్నాడు్సతీదవేి్మరణిుంచిన్కయరణుం్చతే్శివుడు్"శివధనుసుు"్ను్ధరతుంచి 

దేవతల్తలలను్ఖుండిుంచాలనుకుుంటాడు.్దవేతలు్పయారతధుంచగయ, క్షమిుంచి్ధనుసుును్న్నమి్వుంశుంలోన్న 

"దవేరయత డు"్అనే్రయజుదగగర్్వుుంచాడు. 
 
 
 
 
251. జనకున్న్స్ో దరుడు్ఎవరు? ఆయన్ఏ్రయజాాన్నక్ిరయజు.్వ్యరత్పతలలల్పరేుల ్ఏమిటి? 



జనకున్న్స్ో దరుడు్కుశధవజుడు్, ఈయన్స్యుంకయశానగరమునకు్రయజు.పతలలల్పేరుల -్ఊరతుళ, మాుండవి, శృతకరీతిలు.్
వీరతన్న్వరుసగయ్లక్షుణ, భరత, శత ాఘ్ుి్ల్కిచిా్వివ్యహుం్జరతపతుంచారు. 
 

 

 

252. సరతారయమ్కళ్ళాణములో్భాగుంగయ్ఇరు్వుంశ్చరతత్ాచపెుడుం్ఆరుంభిుంచారు.్్రయమ్వుంశ్వృక్షుం్ఎవరు్
చెపయురు? ఆ్అయోధాా్రయజుల్పరేుల ్ఏమిటి?  

వసతష్ ు డు్ఇక్షావకు్వుంశ్రయజుల్పరుంపర్చెపయుడు.్-్బహాు-మరచీి్-కశాపుడు-వివసవుంత డు-వ్ ైవసవత డు-
ఇక్షావకు్-కుక్షి-్వికుక్షి-్బాణుడు-అనరణుాడు-పృధువు-్తిశాుంకువు్-్దుుందుమారుడు-యువనాశువడు-మాుంధాత్
-సుసుంధ-ి్ధుావ్సుంధ్ి-్భరత డు-్అసతత డు-్సగరుడు-్అసముంజుడు్-అుంశు్ముంత డు-్దలి్లపుడు-్
భగరీథుడు-్కకుత్్సుథ డు్-రఘ్ువు-్పవాృదుధ డు్(కలాుష్్పయదుడు)్-్శుంఖనుడు-్సుదరశనుడు-్అగతి వరుు డు్-
శ్రఘ్రగుడు-్మరువు్-్పాశుశుకుీడు-్అుంబరషీ్ డు-్నహుష్ డు్--్యయాతి్్-్నాభాగుడు్-్అజుడు-్
దశరథుడు్-్రయమలక్షుణ్శత ాఘ్ుిలు్్ 
253.సరతామాత్వుంశ్వృక్షుం్ఎవరు్చెపయురు? ఆ్మిథలిా్నగర్రయజుల్పేరుల ్ఏమిటి? 

జనక్వుంశుం్గురతుంచి్జనకుడు్తలెుపడుం.్మిథలిా్నగర్రయజులుందరతనీ్జనకుడు్అనడుం్పాతీతి.్్న్నమి్-్మిథి్-్
ఉదావసుడు-్నుందవిరుధ నుడు్-సుకేత డు-్దవేరయత డు-్బృహదథాుడు-్మహావీరుడు-్సుధృతి్-్దృష్ుకతే వు-్్
హరాసువడు-్పరువు-్పతాిుంధకుడు్-్కరీతి్రథుడు-్దవేమీడుడు్-్విభుదుడు-్మహీదకాుడు్-్కరీతిరయత డు-్
మహారోముడు-్సవరు్రోముడు-్హరసవ్రోముడు్-్జనకుడు, కుశదవజుడు. 
254. సరతారయముల్ఆదరశ్దాుంపతాాన్నక్ిమ చిా్ప దదలు్సరతారయముల్కలాాణ్శలల కయన్ని్ప ళిల్పతికాలలో్వ్యేడుం్
సుంపదాాయుంగయ్ప ట ు కునాిరు.్అుంతటి్గోపు్శలల కుం్ఏమిటి? అుందులో్ఉని్విశరష్ుం్ఏమిట?ి  

జానకయాః్కమలామలాుంజలి్పుటే్యాః్పదురయగయయితాః 
నాస్యి ః్రయఘ్వ్మసికే్చ్విలసత్్్కుుంద్పాసూనాయి్తాః 
సాస్యి ఃశయామలకయయ్కయుంతికలితాఃయాః్ఇుంద్ానీలాయితాః 
ముకయి ఃతాఃశుభదాః్భవుంత ్భవతాుం్శ్రరీయమ్వ్ వై్యహకియ!! 
ఇుందులో్వుని్విశరష్ుం్:-్సరతారయముల్కళ్ళాణాన్నకి్ముంచిముతాాలు్తలుంబాాలు్ఆనుందరహాలతో్
ఒకరతన తిిమీదఒకరు్పో సుకుుంట ుంటే్అవి్సరతామాత్దరసతలోల ఎరీగయఉనాియట.్రయమున్నతలమీదపడగయనే్
నలలగయమారుత నాియట.్అవిరయమున్నశరీరుంమీదకిిజారగయన్ేనీలిరుంగులోకి్మారుత నాియట.్ఇది్
విచితాుంగయలేదూ!్కయన్న్అలా్మారడాన్నకికయరణుం్సరతామాత్చతే లు్ఎరుపుగనుక్ఆముతాాలు్ఆమ చతేిలో్
ఎరీగయఉనాియి.రయమున్నజుట ు ్నలుపుగనుక్తలమీదపడగయనే్నలలగయ్కన్నపతుంచాయి.్రయముడు్నీలమఘే్శరీరుడు్



గనుక్అతన్నదహేుంమీద్పడగయనే్నీలుంరుంగులో్కన్నపతసుి నాియి.్ఆపుణామూరుి ల్తలుంబాాలు్మనకు్, నూతన్
వధూవరులను్శుభము్కలుగజగేయక్అనే్ఆశ్రసుు్బాహాారధుం 

255. 60,000్సగర్కుమారులు్కపతల్మహరతి్శయపుం్చతే్దురురణుం్ప ుందారు.్వ్యరతకి్సదగత లు్కలగలేదన్న్
వ్యరతకి్ముకిి్ప ుందే్మారగుం్సవరగుంలో్ఉని్్గుంగయ(ముందాకినీ)్నదిన్న్భూలోకయన్నకి్తీసుకురయవడమే్అన్న్ఎవరు్
సలహా్ఇచాారు? 

అoశుముంత డకిి్, 60,000 ముంది్సగరుల్మనేమామ్అయిన్గరుతుుంత డు్గుంగను్భూలోకయన్నక్ి్తీసుకువసేి ్
గయన్న్వ్యరతక్ివిముకిి్కలగదు్అన్న్చబెుతాడు. 
256. భగరీత న్న్పతతృభకిిక్ిమ చిాన్్శివుడు్గుంగయ్నదిన్న్తన్తలనుుండి్భూమి్ప కైి్పడనిపుుడు్7్పయయలుగయ్
చీలిుంది.్ఆ్చీలిన్నదుల్పరేుల ్ఏమిటి?  

హాల దినీ, పయవనీ, నళినీ్అన్ే3్నదులు్తూరుుదకిుకగయ్పవాహిుంచాయి.్సుచక్షువు, సరత, సతుంధు్అనే్మూడు్
నదులు్పడమరగయ్పవాహిుంచాయి.్ఏడవది, ఆఖరతది్అయిన్పవా్యహము్భగీరధున్న్అనుసరతుంచును. 
257. గుంగయ్నదకిి్జాహివి్అన్న్ఎుందుకు్పేరు్వచిాుంది? 

ఏడవ్పవా్యహము్అయిన్గుంగ్భగరీధున్న్వ్ నుక్పరవళుాతొాకుకతూ, గొపు్గొపు్శబదము్చసేుకుుంటట్
వసుి ుండగయ, జహుిమున్న్ఆశమీుం్మీదుగయ్పాయాణుం్చయేవలసత్వచిాుంది.్ఆ్సమయాన్నకి్జహుి్మున్న్యాగుం్
చేసుి నాిరు, దాన్నక్ికయవలసతన్దవాాము్ఆశీముం్్బయట్వుుండగయ, గుంగయ్జలముతో్ఆయన్యజఞవ్యటిక, 

దావాము్అుంతా్మున్నగత్పో త ుంది.్జహుిమున్న్కోపుంతో్గుంగ్గరవమును్అణచదలచి, చతేిలోకి్తీసుకున్న్ఒకక్
ఆపో సనుంలో్మిుంగేస్యి డు.్దాన్ని్తిలకిుంచిన్భగరీధుడు, దేవతలు్ఆశారాపో తారు.్వ్యరు్ఆయనుి్భకిితో్
వ్ేడుకొనగయ, మళీా్చవెి్దావరయ్గుంగను్వదులుతాడు.్జహుి్మున్న్చవెి్నుుండి్ఉదభవిుంచినద్ికనుక్
అపుటనిుుండి్గుంగన్న్జాహివి, జహుిసుత్అన్నకూడా్పతలుస్యి రు. 
258. దవేతలు్33్కోట ల ్ముంది్అన్న్అుంటారు.్ఆ్సుంఖా్ఎుందుకు్ప రగదు?  

దేవతల్అుందరతక్ీపయరవతీ్దవేి్శయపుం్ఇవవడుం్కయరణుం్చేత్వ్యరతక్ిసుంతానుం్కలగదు.్అుందుకే్దేవతల్సుంఖా్
ప రగదు. 
259.గుంగ, ఉమ్హమివుంత న్నకి, మనేా్దేవికి్కూత ళలగయ్పుటాు రు.్గుంగ్సవరగుంలో్నదిగయ్ఎలా్అయిుంది? 

గుంగను్్దవే్లోకుంలో్నదగియ్పావహిుంచటే ల ్చేయమన్న్హమివుంత న్న్్దవేతలు్కోరుతారు.్వ్యరత్కోరతక్మేరకు్గుంగ్
ఆకయశుంలో్ముందాకిన్న్అనే్నదగియ్మారత్పావహిసుి ుంట ుంది. 
259. భోజనుం్చసేే్ముుందు్ఆపో శన్పటిు ్ఉపనయనుం్అయినవ్యరు్గయయతీా్ముంతాుం్తో్ఉపనయనుం్కయన్న్వ్యరు్
భగవనాిమము్చపెతు్భోజనుం్చేస్యి రు్.్ఆపో సన్అుంటే్అరథము్ఏమిటి? 

ఆప:్అనగయ్నీరు్, అశన్అనగయ్ఆహారుం.్.ఆపో శనము్అనగయ్నీటిన్న్మొదట్ఆహారుంగయ్సరవకరతుంచడుం.్ 



 260. పయలు, కొబబరత్నీళుల , పులిహో ర్మరతయు్ఇతర్పులుపు్్పదారయథ లను్ఏ్పయతలాలో్ఉుంచరయదు?  

రయగతపయత్ాలో్పయలు, ప రుగు, కొబబరత్నీళుల , పులుపు్వుంట్ిమొ౹౹్పదారయథ లు్్ఉుంచడుం్వలల ్రస్యయన్్చరా్జరతగత్
ఆహారుం్విష్ము్గయ్తయారవుత ుందన్న్శయసిరుం.్అుందుకే్పయలతో్అభిషేకయన్నక్ిలేదా్తీరథుం్ఇవవడాన్నక్ికూడా్రయగత్
పయతాన్న్వ్యడరు. 
261. ఇక్షావకు్వుంశసుి ల్ధవజము్ఏమిటి? 

కోవిదార్ధవజుం్(ఎర్ీచుందనుం్చెట ు )్ 
262. భరత న్న్తాత్పరేు్ఏమిటి? వ్యరతది్ఏ్రయజాుం? 

అశవపతి, కేకయే్దేశుం 

263.భరత డు్ప ళిల్అయాాక్ఎన్ని్రోజులు్కకేేయ్దశేుం్లో్ఉనాిరు?  

12్సుంవతురయలు 
264. భరత న్న్మనే్మామ్పరేు్ఏమిటి? 

యుధాజ్జత్ 

 

 

 

265. శ్ర్ీసరతారయముల్కలాాణుం్అయాాక్అయోధాా్నగరుం్లో్ఎన్ని్సుం౹౹్ఉనాిక్వనవ్యసముకు్వ్ ళ్ళల రు?  

12్సుంవతురములు 
266. పయుంచాల్ల్రయజాము్ను్పుంజాబ్్గయ్పసాుి తుం్పతలుసుి నాిము.్ఎుందుకు్ఆ్పరేు్వచిాుంది.? 

సుధామ, హాల దిన్న్(గుంగ్మాత్ఒక్పయయ), శతధృ్(్నేట్ిసటేలజ్), రయవి, బియాస్ 

అన్ేపుంచ్నదుల్మధా్వుని్దశేము్కయబటిు ్దాన్ని్పయుంచాల్(అపుట్ి)్రయజాుం్అన్న్పతలువబడినది. 
267. శ్రరీయమున్న్జను్నక్షతాుం, తిథి, లగిుం్ఏమిటి?  

*పునరవసు్నక్షతాుం, నవమి,కరయకటక్లఘ్ిుం*. 
268. భరత, లక్షుణ్శత ాఘ్ిల్నక్షతాుం్ఏమిటి? 

భరత డు్:-్పుష్ామిలక్షుణ, శత ాఘ్ుిలు్:-్అశరలష్ 

269. " సరత"అన్న్పేరు్సరతా్దవేికి్ఎుందుకు్జనకుడు్పేరు్ప టాు డు?  

నాగలితో్భూమిన్న్(యజాఞ న్నకి)్దునుిత ుండగయ్జనకున్నకి్్చిని్పయప్కనపడిుంది..్నాగలి్అుంచుకు్్తగతలి్ద రతకని్
బాలకయబటిు ్సరత్అన్న్పేరు్ప టాు డు్జనకుడు.(సుంసకృతుం్లో్నాగలి్అుంచున్న్సరత్అుంటారు)్ 
270. శ్రరీయముడు్వనవ్యస్యన్నక్ివ్ ళుతూ్బుంగయరు్ఆభరణాలు్ఏవీ్వ్సేుకోకుుండా్మున్న్లాగయ్వస్యి ి లు్ధరతుంచి్
వ్ేళ్ళాడన్న్మనకు్తెలుసు.్మరత్భరత డు్కోరగయ్బుంగయరు్పయదుకలు్ఎలా్ఇచాాడు? శ్రరీయమున్నక్ిఆ్



పయదుకలుఎకకడవిి? 

వశిష్ ా డు్బహాుజాఞ న్న.్తనకి్ముుందు్జరతగ్ేవిష్యుం్తలెుసు్కయబటిు్ముుందు్జాగతిీగయ్్్బుంగయరు్పయదుకలను్
చేయిుంచి్తనతో్కూడ్తీసుక ళ్ళాడు.్భరత డు్పయదుకయల ైన్ఇమునగయ్వశిష్ ా డు్ఇచిాన్బుంగయరు్పయదుకలన్న్
శ్రీరయముడు్ధరతుంచి్్్్భరత నకిచెా ను.్రయమున్న్దగగర్ఎట వుంటి్బుంగయరు్పయదుకలు్లేవు. 
271. చితకాూటుం్లో్్్శ్రీరయమున్న్దరతశుంచిన్భరత డు్రయమున్న్్పయదకులు్తీసుకున్న్ఒక్్భద్ాగజుం్మీద్ప టిు ్
రయజాాన్నక్ితీసుక ళ్ళి డు.్ఆ్గజాన్నకి్అయోధాా్రయజాుంలో్చాలా్విశరష్మ ైన్స్యథ నుం్ఉనిది.్ఆ్గజము్పేరు్ఏమిటి? 

ఆ్గజము్పేరు్"శతృనుయము".్్దశరధుడు్కూడా్ఆ్ఏనుగు్ప నైే్ఊరగేుతూ్సతుంహాసనాన్ని్అధరిోహిుంచాడన్న్ 
అద్ిదరీయఘ యువు. 
272. గుహుడ్ిదగగర్నుుండ్ిబయలు్దేరుతూ్సరతామాత్ఒక్నదకిి్నమసకరతుంచి్తిరతగత్14్సుం౹౹్తరవ్యత్క్షమేుంగయ్
రయవ్యలన్న్పూజ్చసేతుంది.్ఆ్నది్పేరు్ఏమిటి? 

గుంగయనదికి్్శయస్ోి ి కిుంగయ్పూజ్చేసతుంది.్ఆ్తరువ్యత్భరదావజాశీముం్దాటని్తరయవత్యమునా్్నది్దాటేటపుుడు్
కూడా్పయారధనచసేతుంది. 
273. వనవ్యస్యన్నకి్బయలుదరేుత ని్సరతారయమలక్షుణులు్ఉని్రథుం్్సుముంత ాడునడుపుత ుండుగయ్
దశరథుడు్రథాన్ని్ఆపు్ఇది్నా్ఆజఞ్అన్న్సుముంత ాణిు ్ఆదశేిస్యి డు.్కయనీ్సుముంత ాడు్ఎుందుకు్రథాన్ని్
ఆపలేదు?  

దశరథుడు్రథాన్ని్ఆపు్నా్ఆజఞ్అన్న్్పలికనిా్రయముడు్రథాన్ని్పో న్నవువ్అన్న్అజాఞ పతుంచడుం్వలల ్సుముంత ాడు్
రథాన్ని్ఆపలేదు. 
274. అయోధాా్రయజాుంలో్దశరథున్నకి్ముఖాుంగయ్8్ముంది్ముంత ాలు్ఉనాిరు.్అుందులో్ముఖుాడు్
సుముంత ాడు.్మరత్దశరథ్మహారయజు్మాట్ధికకరతుంచిన్దరష్ుం్సుముంత ాన్నక్ిరయదా? 

సుముంత ాడు్ఎనిడూ్ధరుము్తపులేదు.్రథాన్ని్ఆపమని్దశరథున్న్మాట్నేను్వినను్అన్న్రయముడు్
చెపుడుం్వలల ్్సుముంత ాడు్అలా్చయేాలిు్వచిాుంది.్ 
  " నాశౌీష్ుం్ఇతి్రయజానుం్ఉపయలబోధ ్అపత్వక్షాసత్| చిరుం్దు:ఖసా్పయపతషా్ుం్ఇతి్రయమః్తుం్అబావీత్్"్
(అయోధాాకయుండ్-40 వ్సరగ)్_నాశౌీష్ుం_ అుంటే్మాట్వినను, ఎుంత్చపెతునా్విన్నపతుంచుకోనన్న్అరథుం్వసుి ుంది.్
మాట్వినపడలేదన్న్్రయముడు్సుముంత ాన్నకి్చెపులేదు.్రయముడు్, సుముంత ాడు్ఎకకడా్అసతాుం్ఆడనిట ల ్లేదు్
కయబటిు్సుముంత ాడు్దశరథున్న్ధకికరతుంచిన్దరష్ుం్రయదు్. 
275. నదీ్స్యినుం్ఎుంతో్పుణా్పదాము.్భకిితో్వ్డేుకుుంటే్కోరతన్కోరతకలు్తపుక్తీరుస్యి యి.్సరతామాత్కూడా్
గుంగయనదిన్న్పూజ్జుంచిుంది.్అసలు్నదనీదములను్ఏ్విధుంగయ్పూజ్జుంచాలి? . 

ఎదెనైా్కష్ుుం్వసేి ్గుంగయ్లేదా్ఇతర్నదులను్్తలచుకోవడుం,పూజ్జుంచడుం్మన్సుంపదాాయుం.్్సరతా్దేవి్కూడా్



గుంగకు్నమసతకరతసూి ్14్ఏళా్తరువ్యత్మళీా్మమేు్క్షేముంగయ్రయవ్యలన్న్పయారతథుంచిుంది. 
 

- గుంగయ్పుజా్విధానుం్ 
  1. నుదుట్ిమీద్చతే ల తిి్నమసకరతుంచాలి్2. మూడు్స్యరుల ్గుంగ,గుంగ, గుంగ్అన్న్సురతుంచుకోవ్యలి.్్3. ఎదెనైా్
ఒకక్పుష్ుుం్మాతమాే్వ్ేయాలి్(ఎకుకవ్వ్ేయ్కూడదు)్4.  ఆవు్నతేితో్ఉని్ఒకక్ఒతిిన్న్వ్ లిగతుంచి్విడవ్యలి్
(ఆవు్నయేి్మాతామే).్5.శరషీ్ుమ ైన్్పసుపు, కుుంకుమ్ఒకక్చిటిక డు్నదలిో్విడవ్యలి్6.  ధూప్దపీము్
సూరుాన్నక్ిచుపతుంచి్గుంగ్కు్హారతిలాగ్ఇవ్యవలి్7. విష్ ు ్పయద్గుంగయ్నమస్యకరుం్అన్న్చెపయులి.్ఇలా్నదకిి్పూజ్
చేయాలి. 
276. అమువ్యరతక్ిపయటల్ల్కుసుమ్పతాయ్అనే్నామము్ఉుంది.్పయటల్ల్పుష్ుుం్అుంటే్ఏది? 

పయటల్ల్పుష్యున్ని్్గులాబిపువువ్అన్న్కూడా్పతలుస్యి రు. 
277. ఎకకడెనైా్విుందు్బాగుుంటే్భరదావజ్విుందు్అని్ఉపమానుం్తో్పో లుస్యి రు.్అుంత్పాతేా కత్ఏమిటి?  

లక్షలాద్ిముంది్స ైన్నకులతో్వచిాన్భరత న్నకి్భరదావజుడు్ఏరయుట ్చేసతన్్విుందు్ఎవవరూ్చయేలేరు్అన్న్పశాసతి .్
అన్ని్వసత లతో, అన్ని్పదారయథ లతో, ఎవరతకి్ఎుంత్ఏ్పదారయథ లు్్కయవ్యలో, ఏ్రకమ నై్దుసుి లు, వసుి వులు్
కయవ్యలో్అనీి్ఏరయుట ్అయాాయి.్ 
278. భరదావజుడు్పతలిచిన్వ్ ుంటన్ేదవేతలు్కూడా్పతాాక్షమవుతారట.్అుంతటి్గొపు్శకిి్ఎలా్వచిాుంది?  

గురు్సవే్చేస్ేవ్యరు్తవరగయ్తరతస్యి రన్న్శయసిరుం.్భరదావజులవ్యరు, గొపు్గురుభకుి లు,తన్గురువు్అయిన్వ్యల్లుక్ి
మహరతి్కి్ఎుంతో్గొపు్సేవ్చసే్యడు.్ఆ్పుణాుం్చేత్దవేతలకు్కూడా్భరదావజుడు్అుంట్ేఅుంత్గౌరవుం. 
279. భరదావజున్న్విుందు్జరతగతన్ఆశీముం్పసాుి తుం్ఎకకడ్ఉుంది?  

 *భరధావజాశమీుం్అలహాబాద్్లో్సుంగముం్దగగర్వసుి ుంది.్వ్యరణాసత్నుుండి్120్కి.మీ, బసుులో్వ్ ళావచుా. 
280. శ్ర్ీరయముడిి్వనవ్యస్యన్నకి్పుంపతనపుటి్నుుండ్ిక కైను్అుందరూ్దూషతుంచారు.్కయనీ్మొదట్ిస్యరత్క కైను్
న్నుందిుంచకన్న్భరత న్నకి్చపెతునది్ఎవరు? ఎుందుకు?  

క ైకను్న్నుందిుంచవలదన్న,  ఆమ ్్శ్రరీయమున్న్అడవులకు్పుంపత్ఇుంకయ్మలేే్చసేతుందన్నభరధావజుడు్్భరత న్నక్ి
చెబుతాడు.ఆమ ్రయమున్న్అడవులకు్పుంపడుం్వలన్ఋష్ లుంద్రతనీ్పటిు్పరడసిుి ని్రయక్షసులను్సమూలుంగ్
అణచిివ్సేత, రయజా్ముంతా్శయుంతి్భధాతలను్న లకొలాు్లుంట్ేరయముడు్కవేలుం్అయోధాలో్కూరుాుంట్ేస్యధాుం్
అవవదన్న, అదగీయక్రయముడు్దేవకయరా్న్నమితిమ అైవతరతుంచిన్అవతారుం్అన్న్తన్తపఃశకిి్దావరయ్ముుందే్గీహిుంచిన్
భరధావజుడు్భరత న్నకి్క కైను్దూషతుంచవదదన్న్హతివు్పలుకుతాడు. 
281.శ్రీమదాామాయణుం్లోన్న్బాలకయుండము, అయోధాాకయుండము్లలో్అయోధాానగర్పజాల్వ్ భైవుం్, వ్యరత్్
గుణగణాలు, ధరున్నరతి,ఆచారవావహార్శ లైి్గురతుంచి్్చాలా్గొపుగయ్వరతుుంచారు.్దనీ్నన్న్బటిు ్ఎనని్ఆచారయలు్మనకు్్
కనుమరుగు్అయాాయన్న్అరథుం్అవుత ుంది.్అకకడ్ిపజాలు్సరి రపురుష్్మరతయు్జాతివరు్భదేుం్లేకుుండా్అుందరూ్



తపుక్చవెికి్పో గులు, వనమాలలు్ధరతుంచవే్యరట.్మగవ్యరతక్ిశిఖ(్పతలక)్కూడా్ఉుండదేట.్అుందులో్పువువ్
ప ట ు కొనేవ్యరట.్ఏదర ్ఒక్పయాోజనుం్లేకుుండా్ఆచారుం్ఉుండదు.మరత్చెవిక్ిపో గులు్ఎుందుకు్ధరతుంచాలన్న్
చెపుేవ్యరు?  

చెవిపో గులు్ధరతుంచడుంవలల ్జాఞ పకశకిి, మేధాశకిి్ప రుగుత ుంద.ి్అుందుకే్ఈ్సుంస్యకరుం్గల్ప దదలు్వ్యరత్పతలలల్
భవిష్ాత ి ్బాగుుండాలన్న్్మగ్ఆడ్బధేుం్లేకుుండా్్తపుక్చవెికి్ప గులు్కుటిుుంచవే్యరు.్ 
282.  రయమాయణుం, భాగవతుం్పరతశ్రలిసేి ్రయముడు్కృష్ ు డు్మాతామ్ేకయకుుండా్పజాలు్కూడా్ఎపుుడూ్పూల్
హారుం్ధరతుంచి్ఉుండవే్యరన్న్తలెుస్ోి ుంది.్ఎుందుకు్పూల్మాల్ధరతుంచేవ్యరు? 

పూలమాల్ధరతుంచడుంవలల ్్ఐశవరాo,సతరతసుంపదలు, విజయుం్లభిస్యి యి.్పులలో్లక్షుీ్దవేి్ఉుంట ుందన్న్శయసిరుం. 
283. క ైక్దాసత్ఒకరు్భరతపటాు భిషేకుం్చయేమన్న్రయముడిి ్వనవ్యసుం్చేయిుంచమన్న్ఆదేశిుంచిుంది.్ఆవిడ్పరేు్
ఏమిటి? 

ముంధర 

284. ఆవిడ్పూరవ్జనులో్ఎవరు? మరతయు్ఆవిడన్న్దాసత్గయ్పుటుమన్న్ఎవరు్శపతుంచారు? 

ముంధర్పూరవజనులో, దేవలోకుంలో్ఒక్గుంధరవకనా, బృహసుతి్న్న్ధూషతుంచిన్కయరణుంగ్ఆయన్చేత్
భూలోకుంలో్దాసరగ్పుటుమన్న్శపతుంచబడనిది, అపుడు్బహాుదేవుడు్ఆమ ్దాసతగ్పుటిునా, ఒక్బృహతిరమ నై్
దేవకయరామ ్ైనీవుపయోగ్పడతావు్అన్న్శయపయన్ని్సరతద్చబెుతాడు. 
 

 

 

285. మారీచ్సుబాహువులు్మధా్గల్బుంధుం్ఏమిటి? అ)్స్ో దరులు్ఆ)్మిత ాలు్ఇ)్బావమరతద్ిఈ)్
మేనమామ్ 
మిత ాలు 
286. తాటక్పుత ాడు్ఎవరు? మారచీసుబాహువులు్ఎవరత్ఆదశేయనుస్యరుం్యజాఞ లకు్అుంతరయయుం్
కలిపతుంచవే్యరు? 

తాటక్పుత ాడు్మారచీుడు.్ 
తాటక, తన్పుత ాడు్మారీచుడుతో్కలసత్అగసుి ాలవ్యరతన్న్ఎద రొకన్డాన్నకి్వ్ ళుతారు.్అగసుి ాలవ్యరత్శయపయన్నక్ిగుర ై్
కురీపత, భయుంకరమ నై్నరమాుంస్భక్షకుల ైన్రయక్షసులుగయ్మారుతారు.్అపుటినుుండి్మారీచున్నతో్సుబాహు్
కూడా్కలిసత్ఋష్ లప ్ైవ్యరత్పగన్న్కోపయన్ని్్్్చూపతసూి ్మాలద, కరూష్్దశేయలను్తాటక్వనుంగయ్మారుస్యి రు.్
వ్యరతన్న్ఎద రకనడుం్ఎవరతవలాల ్కయదు.్ఋష్ ల్యజాఞ లను్అపవితాుంచేసవే్యరు.్సుబాహుడు్తాటక్కుమారుడు్
కయడు.్వీరు్(ముగుగ రూ)్కవేలుం్ఋష్ లప ై్పగతో, వ్యరతన్న్భయప టిు ్యజఞధవుంసుం్చేసవే్యరు. 



287. తాటక్భరి్ఎవరు?   

సుుందుడు 
288.తాటక్ముకుకచవెులన్న్కోసతుంద్ిఎవరు? ఎుందుకు? 

లక్షుణుడు్ 
[తాటక్ను్ఆడదన్న్దయచూపక్వ్ ుంటనే్చుంపమన్న్విశయవమిత ాలవ్యరు్శ్రరీయమున్న్ఆదేశిస్యి రు.్తాటక్రయముడిన్న్
ఎదురొకుంటట్రయళావరిుం్కురుపతసుి ుంది.్రయముడు్కోపుంతో్శరవరిుం్కురుపతస్యి డు.్అపుడు్తాటక్్రయముడిన్న్
పట ు కొనడాన్నక్ితన్చతే లు్చాపగయ్రయముడు్వ్యటిన్న్ఖుండసి్యి డు, లక్షుణుడు్ముకుకచెవులు్కోస్యి డు.్అపుటకిీ్
రయముడు్ఆడదాన్ని్చుంపక్ఆలసాుం్చేసుి ుండగ, విశయవ్మిత ాలవ్యరు్రయత ా్లుందు్రయక్షసబలుం్అధకి్మౌత ుందన్న్
తాచాారుం్చయేక్వధిుంపమన్న్తలెపగ, రయముడు్శబధవ్ధేి్పయాోగతుంపగయ్అది్తాటక్న్న్గయయపరుసుి ుంది, వ్ ుంటనే్
వ్ేరొక్బాణుంతో్సూటిగయ్గుుండలెిి్ఛదేిుంచగయ్తాటక్కిీుందపడ్ిమరణిసుి ుంది]. 
 

 

289.జనకమహారయజు్సవయుంవరుం్ఏరయుట ్చసేతన్ఎన్ని్రోజులకి్్విశయవమిత ాడు్రయమలక్షుణులతో్్మిథలిా్
నగరయన్నకి్వచాారు.్ఆ్మధాకయలుంలో్్మిథలిా్నగరుంలో్ఏమి్జరతగతుంది? (వ్యల్లుక్ిరయమాయణుం) 
ఇుంచుమిుంచు్ఒక్సుంవతురుం్అయాాక్సవయుంవరయన్నకి్రయముడు్వచాాడు.్ 
జనక్మహారయజువ్యరు్్శివధనుసుు్ఎకుకప టిు ్సుంధిుంచాలి, అట వుంటి్వీరతవుం్ఎవర తైే్చూపుతారో్వ్యరతక్ిసరతము్
న్నచిా్వివ్యహుం్జరతపతుంచదెనన్న్సరతా్సవయుం్వరుం్లో్పాకటిుంచగయ, ఎుందరో్రయజులు్తమ్తమ్బలుం్పదారశుంచి్
కనీసుం్విలుల ను్కూడా్ఎకుక్ప టులేక్పో తారు.్్సరతను్ఎవవరతకీ్ఇవవలేదు. 
పరయభవుంచెుందని్రయజులుందరు్ఒకట ై్జనకున్న్ప ై్యుదాధ న్నకి్వచిా్్మిధలిను్ఆకమీిస్యి రు.్జనకుడు్తనకుని్
స ైనాుంతో్వ్యరతన్న్ఓడిుంచలేక్పో తాడు.ఇలా్ఒక్సుంవతుర్కయలుం్గడుసుి ుంది.రయజాుం్లో్అతావసర్వసుి వులు్
అయిపో గయ, జనకుడు్తపసుుచేసత, దవేస ైనాుం్ప ుంది, దాన్న్సహాయుంతో్రయజులను్తరతమి్గొట ు తాడు.్ 
290. విశయవమిత ాడు్తన్యాగ్సుంరక్షణారథుం్దశరథున్న్దగగరవచిా్రయముడిి్పుంపమన్న్అడగియడు.్మొదట్ఈ్
చినిదాన్నకి్ననేే్స నైాాలతో్వస్యి ను్కదా!్రయముడు్బాలుడు్ననేు్పుంపలేను్అనాిడు.విశయవమిత ాడు, రయవణున్న్
అనుచరులయిన్మారచీ్సుబాహువుల్పేరు్చెపుగయన్ేదశరథుడు్్ఏమనాిడు?  (-వ్యల్లుకి్రయమాయణుం)?  

ఓ్మహరీి!్మీరు్చెపతునదాన్ని్బటిు ్దవే, దానవ, గుంధరువలే్రయవణున్న్బలముుుందు్న్నలవలేరు్కదా, ఇక్
మానవులమ ైన్మమే ుంత, మారీచ్సుబాహువులన్న్్న దురొకనడుం్నావలల ్కూడా్కయదన్న,   మముులను్
వదలిేయుండి్అన్న్అనాిడు. 
291.ప రపయట న్్శవీణ్కుమారున్న్చుంపతన్దశరథున్నకి్బహాుహతాా్దరష్ుం్ఎుందుకు్రయలేదు?  

మున్నబాలకుడెనై్శవీణున్న్వ్షే్ధారణ్చూసత్దశరథుడు్బాాహుణుడు్అనుకున్న్మరతుంత్కృుంగతపో తాడు.్్శీవణ్



కుమారుడు్తను్బాాహుణుడు్్్్్్్కయనన్న, తన్తుండి్ావ్ శైుాడు్అన్న్సవయుంగయ్దశరథ్మహరయజులవ్యరతతో్
అుంటాడు. 
"రయజన్!్నీకు్బాహుహతాా్దరష్ముంట కుుందన్న్నీవు్దిగులు్చెుందకు్నేను్బాాహుణకుమారుడను్కయనన్న్
తెలుపుతాడు."్అుందువలల ్బహాుహతాా్దరష్ుం్రయలేదు్కేవలుం్శీవణున్న్తుండి్ాశయపము్మాతామే్కలిగతుంది. 
 

 

 

292.  కుమారున్న్మరణ్వ్యరి్దశరథున్న్దావరయ్విన్నన్శవీణ్కుమారున్న్తలిలతుండుాలు్ఏమనాిరు?  

దాహుంతో్ఉని్వృదధదుంపత లకు్్్శవీణ్కుమారున్న్మరణ్వ్యరి్వినగయనే్వ్యరు్మూరఛపో యారు.్తరువ్యత్
శీవణున్న్దగగర్వ్ ళిల్్అుంతా్కియీలక ై, కయష్ుుంపేరతా ్కుమారు్న్న్చితిక్ిన్నపుు్ప డుతూ, ప ుంగుకొసుి ని్దుఃఖముతో, 
మాకుని్ఒకకగయనొకక్కుమారుడిి్మాకు్దూరుంచసేత్మాకు్తీరన్న్వాధ్కలిగతుంచిన్కయరణుంగ 

"రయజన్!్నీవు్కూడ్మాలాగ్ేనీ్కుమారున్నక ై్కుమారయ!్కుమారయ!్అుంటట్తపతుంచి, తపతుంచి్్మరణిుంచదెవు్గయక"్
అన్న్శపతస్యి రు.్శవీణున్న్మరణ్వ్యరి్నీవు్మాకు్తెలిపయవు్కయబటిు ్ఈ్చిని్శయపుంతో్వదిలిప డుత నాిము్లేకపో తే్
మీ్ఇక్షావకువుంశయన్ని్శపతుంచ్ేశకిి్మాకునిది్అన్న్దశరథున్న్ధరు్న్నరతిన్న్మ చిా్్వ్యరు్కూడా్అగతి ్పావ్శేుం్చేసత్
మరణిస్యి రు. 
293. శీవణ్కుమారున్న్తలిలదుండుాలు్అుంధులు, వృదుధ లు.్వ్యరతకి్్ఇక్షావకు్వుంశయన్ని్శపతుంచగలిగే్తప:శకిి్ఎలా్
వచిాుంది?  

వ్యరు్అుంధులూ్వృదుద లూ్అయినా్వ్యరతకి్అపయరమ ైన్తపఃశకిి్వుుంది, ఆకయలుంలో్అన్ని్వరయు ల్వ్యరతలో్కూడా్
భకిితో్, న్నయమ్న్నష్ులతో్మనసుున్న్న్నయుంతిాుంచి్తపమాచరతుంచి్తపో మహిమ్కలిగతవుుండిరత.్్్్ఈ్విష్యుం్
శీవణకుమారుడే్సవయుంగయ, దశరధున్నతో్రయజన్!్నీవు్నీరు్తీసుక ళిా్మా్తలిలదుండుాల్కవిువ్లేన్నచ ్ోవ్యరు్"్
ననుి్ఎవరో్హతాచేస్యరన్న్దవిాదృషతుతో్*తెలుసుకొన్న్ఆహతా్చసేతనవ్యరత్వుంశుం్నాశనమగుగయక"్అన్న్
శపతుంచగలరు్-్అన్నచెపతు్పయాణుంవదులుతాడు..్ 
294. తలిలతుండుాల్సవే్చసేూి ్మరణిుంచిన్శీవణ్కుమారున్నక్ిఎట వుంట్ిగత లు్వచాాయి? అసలు్న్నతాుం్
గురుసేవ, ప దదల్సేవ, దేశ్రక్షణ్చేసవే్యరతక,ి స ైన్నకులకు, గోసుంరక్షణ్చేసవే్యరతక్ిఅుంతాకయలుంలో్మృతిచెుందాక్
ఎట వుంటి్గత లు్వస్యి యి?  

శీవణకుమారున్నకి్అతన్న్తలిలదుండుాలు్జలతరుణుం్వదలగయనే, అతన్నఆతు్్అతాుంత్వ్ లగుతో, ఇుందుాడ్ేసవయుంగ్
వచిా్వీర్సవరయగ న్నక్ితీసుక ళ్ళాడట, అతడు్సూరాముండలాన్ని్ఛదేిుంచుకొన్న్సవరయగ రోహణ్చసే్యడట.్
శీవణకుమారుడు, వ్యరతతలిలదుండుాలతో, ఆతుసవ్రూపుడెై, సవరయగ న్నకి్వ్ ళుత నాి్నన్న్మాటాల డాడట.్మీరు్కూడా్్
తవరగయ్సవరయగ న్నక్ివస్యి రన్న్కూడా్పలికయడట.్ఆతన్న్మాట్న్నజమ ై, ఆయన్తలిలదుండుాలుకూడా, అగతి్పవా్ేశుం్చసేత్



సవరయగ రోహణ్చేస్యరు. 
అలాగ,ే తలిలదుండుాలకు్సేవ్చసేతన్వ్యరు, వ్యరులేకుుంటే్ప దదని్వదనిలకి్సేవచసేతన్వ్యరు, గురుమాత్గురుదవేు్
లక్ిసవేచేసతనవ్యరు, దేశరక్ష్కులు్వీరమరణుం్ప ుందిన్వ్యరు, దేశ్పభాువున్న్సవేిసూి ్మరణిుంచినవ్యరు, పురయణ్
శవీణుం్చసేతనవ్యరు్కూడా్సవరయగ న్ని్అధిరోహిుంచగలరు. 
295. వ్యల్లుక్ిమున్న్ఏ్వుంశయన్నకి్చెుందని్వ్యడు? ఆయన్పూరువలు్ఎవరు? ఆయన్ఎుందుకు్అడవిలో్దారత్
ద ుంగగయ్మారయడు?  

వ్యల్లుకమిున్న్పూరయవ్శీముంలో్రతాికరుడనుపేరు్కలిగత, వరుణదవేున్నకుమారుడెై్"పాచతేస"్్వుంశుంలో్
జన్నుుంచాడు.్కొుంత్దుఃస్యుుంగతాాన్నకి్లోన ్ైదారతతపతు్తపుుడు్*మారగుంలో్సుంచరతుం్చవలసత్వచిాుంది.్వివ్యహమ ై్
కుట ుంబాన్ని్పో షతుంచుటక ్ైదారత్దరపతడి్చసేేవ్యడు. 
296. దారత్ద ుంగగయ్ఉని్వ్యల్లుకిమున్నక్ిజాఞ న్బో ధ్చేసతన్గురువు్ఎవరు? 

దారత్ద ుంగగయ, దారతలో్వచేా్పో యిేవ్యరతన్న్దరచుకుుంటట్తన్కుట ుంబాన్ని్పో షతుంచుచుుండగయ్ఆదారతలో్ఒకనాడు, 
నారదులు, భరధావజులు్,విశయవమిత ాలుమొదల ైనవ్యరు్ఆదారతన్పో తూ్ఈయనకుంటపడి, దరచుకోబడాడ రు.్నారదుల్
వ్యరు్ఈయనుి్కొన్ని్పశాిలడిగత్-్అతడు్పశయాతాి పుి డెనై్పతదప్భాగవనాినాన్ని్ఉపదశేిస్యి రు.్ఆ్నాముం్
జపతసూి పో గయ్్్రతాికరుడు్-్్్వ్యల్లుక్మహరతిఅయాాడు. 
297. భరదావజుడు్వ్యల్లుకి్మున్నకి్ముంతాుం్ఉపదేశుం్ఇచాాడు్అనాిరు.్అదే్రయమాయణము్లో్భరదావజుడిక్ి
గురువు్వ్యల్లుక్ిఅుంట నాిరు.్దీన్న్గురతుంచి్వివరణ్ఇవవగలరు?  

వ్యల్లుక్మహరతికి(్అుంటే్రతాికరున్నకి)్ఉపదేశుం్చసేతుంది, నారదులవ్యరు.్అుంతకేయన్న్్వ్యల్లుక్మున్న్శిష్ ాడెనై్
భరదావజులు్కయదు.సపిఋష్ లలో్ఒకకర నై్భరదావజుల్వ్యరు్రతాి్కరుడు్చేత్దరచకోబడినవ్యరత్లో్ఆయన్
కూడా్ఒకరు.్ఆయన్తోపయట ్విశయవ్మిత ాడు్మొదల ైనవ్యరు్కూడా్వునాిరు.్కయనీ్రతాికరునకు్ఉపదశేుం్
నారదులవ్యరు్చేస్యరన్న్మనుం్గురతిుంచాలి.్వ్యల్లుక్ిశిష్ ాలలో్ముఖుాడెనై్భరదావజుడు్వ్రేు్సపిరుి లలో్లోన్న్
భరదావజుడు్వ్ేరు. 
 

 

298. రయమ్లక్షుణ్భరత్శత ాఘ్ుిలలో్ఒకకస్యరత్కూడా్కోపుం్తెచుాకొన్న్వ్యడు్ఎవరు? ఆ్పాశుంస్ఏ్
సుందరభుంలో్ఎవరు్ఎవరతకి్చపెయురు? 

రయమలక్షుణ్భరత్శత ాఘ్ుిలలో్్భరత డు్ఒకక్స్యరత్కూడా్కోపతుంచి, కఠతనుంగయ్మాటాల డ్ిఎరగడన్న, 

బహుస్ౌముాడన్న, చితాకూటుం్ప ైన్వునిపుడు, రయముడు్లక్షుణున్నతో్అుంటాడు.భరత డు్స ైనాుంతో్రయముడిన్న్
ఒపతుుంచి్అయోధాకి్తీసుక ళా్డాన్నకి్వచిాన్సుందరబుంలో్రయముడు్లక్షుణున్నతో్అనాిరు. 
299.భరత డు్ఎుంతో్పేామతో్రయముడిి్తిరతగత్రయజాుం్సరవకరతుంచమన్న్పయారతథస్యి డు.్రయముడు్తుండి్ామాట్తపునన్న్



అుంటాడు్.్అపుుడు్ఒక్మహరతి్రయముడిి ్పాలోభ్ప టుడాన్నకి్్నాసతి క్బో ధ్చేస్యి రు.్ఆ్మహరతి్ఎవరు? ఎుందుకు్
అలా్నాసతి క్బో ధ్చయేాలిు్వచిాుంది ? 

దశరధున్న్ఆస్యి నుంలో్ఎుందరో్మహరుి లు, ఆస్యి న్పుండతి లు, రయజగురువు-్కుల్పురోహతి డు్వునాిరు.్వ్యరతలో్
జాబాలి్అనే్మున్న్రయమున్నతో్దశరధున్న్తరయవత్సతుంహాసనాన్ని్అధషితుుంచ్ేభాధాత్రయమున్నదన్న, పో యినవ్యరత్
మాటలు్మనము్పటిుుంచు్కోకూడదన్న, ఊరధవలోకయలు్లేవన్న్వ్యదిస్యి డు.్రయముడు్జాబాలిమహరతి్తో్నీలాుంట్ి
నాసతిక్వ్యదిన్న, మాతుండిా్ప ైగౌరవుంతో్ఈస్యరతకి్క్షమిుంచుచునాినన్న, ఇుంకొకస్యరత్అలా్మాటాల డిత్ేశిక్షిుంచగలననీ్
హెచారతుంచగయ, వశిష్ ు లవ్యరు్కలిుుంచుకొన్న్జాబాలి్నాసతికడు్కయడన్న, అతన్నన్న్్ననే రుగుదు్నన్న్కవేలుం్న్ననుి్
ఒపతుుంచడానక్ేఅలా్మాటాల డాడన్న్చపెుగయ్రయముడు్శయుంతిస్యి డు. 
300. దవేతలు, మునులు్రయమ్భరత ల్సుంభాష్ణ్వినడాన్నకి్అదృశా్రూపుంలో్చితాకూటుం్వచాారట.్ఎకకడ్
భరత న్న్పేామకు్ల ుంగత్తిరతగత్అయోధా్కు్్రయముడు్వ్ ళిలపో తాడర్అన్న్భయపడాడ రు.్్రయమ్భరత్్పాతిజఞలు్్
వినాిక్్రయముడు్అడవిలోనే్ఉుంటాడన్న్తలెిస్యక్ఆనుందుం్్తో్పూల్వరిుం్కురతపతుంచారట.్అసలు్ఈ్దవేతలు, 
మునులు్మన్శ్రీరయమచుందుాడు్అయోధా్రయకూడదన్న్్ఎుందుకు్కోరుకునాిరు? వ్యరత్వలేల ్మన్రయముడు్అన్ని్
కష్యు లు్పడాడ రేమో? 

శ్రీమహావిష్ ు వు్22్అవతారయలు్ఎతిినద్ిదుష్ు్శిక్షణ, ధరుసుంస్యి పన్చేయడాన్నకే్కదా.్ఎపుుడపెుుడు్రయక్షసుల్
యొకక్శకిి్దేవతలకనాి్అధకిమ నైపుడు, అుంతమరేకు్రయక్షసులను్దున్నయడాన్నకి్దేవతలను, గో్బాాహుణులను్
రక్షిుంచి్సృషతున్న్పయలిుంచడాన్నకి్ఆ్మూలశకిి్అనకే్రూపయలతో్పాకటమౌ్త ుంట ుందన్న్పురయణాలు్తలెుపుత నాియి్
కదా.రయముడు్అవతరతుంచినది్కూడా్దవేకయరయారదమే.్అట వుంటపుడు్ఆయన్అయోధాకి్తిరతగత్వ్ ళితే్దుండకయరణాుం, 

జనస్యి నుం్లోన్న్రయక్షసులను్ఇుంక వరూ్చుంపలేరు్రయముడు్తపు.్శబరత్న్నరకీ్షణ, రయమదరశనుం్కొరక ై్ఆమ ్పడడ ్
ష్యు లు్ఎవరు్తీరుస్యి రు.్రయవణ్కుుంభ్కరయు దులను, ఇుందజా్జత్్లను, మ ైరయవణున్న్ఇుంక వవరూ్సుంహరతుంచలేరు్
రయమలక్షుణులు్తపు.్ఆ్మూలశకిికి్అలసట్తలెియదు్కష్ుముంటే్ఏమిటల్తలెియదు్కదా.్ఆ్రయవణున్న్
సమూలుంగయ్హతమారాటాన్నక్ిసరతామాత్ఎుంతగయ్శలకిుంచిుందర్్మనమూహిుంచ్గలమా.్వ్యరత్కష్యు లు్కూడా్
మనకు్గుణపయఠుం్చెపుడాన్నక.ే్శయుంతి, సహనుం, దెవైభకిి, ధరున్నరతి్ప ుంప ుందిుంచటాన్నకే్కదా. 
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301. ఏ దకిుకవ్ పైు తలప టిు న్నదిాుంచాలన్న శయసిరుం? ఎుందుకు? 

 
◆ తూరుు మరతయు దక్షణి దకిుకలవ్ పైు తలప టిు న్నదిాుంచిత ేఆరోగయాన్నకి ముంచిది. 
ఎుందుకుంట,ే ఈ భూమి ఒక ప దద  అయస్యకుంత క్షతేామన్న శయసిరజుఞ లు కనుగొనాిరు, అది భూమికి ఉతిర దృవమున 

పయసతటివ్, దక్షిణ దృవమున న గ టవి్ శకుి లు పన్న చేస్యి యి. 

అదవేిధుంగ మనశరీరుంలో కూడా తలప ైక ిపయసతటవి్, కయళా వ్ ైపు న గ టవి్ ఆకరిణ శకుి లు కలిగత వుుంటాయి. 

ఇపుుడు తలన్న దక్షణిదికుకకసేత ప టుడుంవలన, శరరీుంలోన్న పయసతటివ్, భూమియోకక 

న గ టవి్ శకుి లు వికరతిుంపబడ,ి శరీరుం అరోగాుంగ వుుంట ుంద.ి తూరుు వ్ పైు నుుండ ిసూరుాన్న లేతకిరణాలలోన్న 

అయస్యకుంత తరుంగయలు సూక్షు 

కిరణాలు దావరయ, తూరుువ్ పైున తలప టిున మన శరీరుంప  ైపభాావుం చూపత, తల వ్ ైపు చలలగయను కయళుా వ్ పైు వ్డేిగయను 
అయిప యి శరీరుం ఆరోగాుంగ వుుండును. 
 
302. ఏ దకిుకవ్ పైు తల ప టిు న్నదిాుంచరయదు. ? ఎుందుకు? 

 
◆ఉతిరదికుకకసేత తలప టిు న్నదిుాంచరయదు. కయరణుం - మన శరరీుం తలప ైక ివుని పయసతటివ్ శకుి లు - భూమిక ిఉతిర 

దృవము వ్ ైపుని పయసతటివ్ శకుి లు ఒకదాన్నకొకటి ఆకరతిుంచబడి తల భారుంగ తయార ై, బి.పత. ప రుగుటకు దరహదుం 

చేసుి ుంద.ి 

ఒక వ్ళే- పశిామ దకిుకగ తల ప టిు తూరుుకి కయళుా పటిున - సూరుాన్న అయస్యకుంత తరుంగయలు కయళావ్ పైు చలలగ జసేత, 
తలవ్ పైు వ్డేి చసేత తల భారుంగ అవుత ుంది, మ దడు హుష్యరుగ వుుండక జాఞ పక శకిి లోపతసుి ుంది. 
 
*రయమాయణుంలో కూడ బాల, అరణాకయుండలలో రయముడు దక్షణిుంగ తలప టిు కుడిచయేి తలకిుీంద ప టిు 
న్నదిాుంచినట ల వుుంది* 
 
303. రయతిా పడుకున ేముుందు తపుక చేయాలిున పన్న? 

అ) కయళుా కడుకుకన్న న్నదిాుంచడుం ఆ) కయళుా కడుకోకకుుండా న్నదిాుంచడుం ఇ) కయళుా కడుకుకనాిక త డిచుకున్న 

న్నదిాుంచడుం.  

◆ ఇ)  రయతిా పడుకున ేముుందు కయళుా కడుకుకన్న, త డుచు కున్న.  భాగవనాిమ సురణ చసేూి  న్నదిాుంచడుం చసేేి  చడెు 
కలలు రయవన్న శయసిరుం.. 

304. గోళుల  ఏ రోజులలో కతిిరతుంచరయదు. ఏ రోజులలో  
మాతామ ేకతిరతుంచటుం ముంచిదన్న శయసిరుం చబెుత ుంది? 

 
◆ గోళుా ముంగళ,శుక ీఆదవి్యరములలో కతిరతుంచరయదు. 



 

305. న్నద ానుుండి  ఏ దకిుక వ్ పైు తిరతగత లేసేి  ముంచిదన్న శయసాతము? 

 

◆ న్నదిాుంచపేుుడు తల తూరుు లేదా దక్షణిుం దకిుక వ్ పైు ఉుండేట ల  మాతమాే చూసుకోవ్యలి.  తూరుు వ్ ైపు తల 

ప టిునపుుడు కుడవి్ పైు అనగయ ఉతిరుం వ్ పైు, దక్షణిుం వ్ పైు తల ప టిునపుుడు తూరుు వ్ ైపు తిరతగత లేవ్యలి. 

 

306. దుంత దావనుం(పళుా తోముకోవడుం) న్నయమాలు ఏమిటి? 

 

◆ ఉదయుం న్నదలాేవగయనే ముఖుం కడుకోకవ్యలి. పయచిముఖుంతో ఎవరతతో మాటాల డరయదు. ముఖాుంగయ ప దదలు, పూజుాలు, 
గురువులకు ముఖుం కడుకోకకుుండా కనపడరయడు. పళుా తోముకుుంటట అటట ఇటట తిరగకూడదు. ముఖాుంగయ 
ఇుంటలిో తిరగకూడదు. ఒకవ్ళే అలా తిరుగగయ  ననట ినుుండి పడే త ుంపర వలల  లక్షీుదేవి ఇుంట ినుుండి వ్ ళిలపో త ుంద.ి 

ఇుంటకిి దారతదాాము పట ు కుుంట ుంది. పడమర, ఉతిరుం వ్ పైు దుంత దావనుం చయేాలన్న శయసిరుం. 

 

307. శయసిర పాకయరుం  సరి రపురుష్ లు ఏ రోజులలో తల స్యినుం చయేరయదు? 

 

◆ ముంగళవ్యరుం, శుకవీ్యరుం, ఆదవి్యరుం తలస్యినుం చేయరయదు. సరి రలకు కూడా ఇద ేన్నయముం వరతిసుి ుందన్న 

మారకుండయే పురయణుం, దవేీ భాగవతుం లో ఉనిది. శుకీ ముంగళ వ్యరుం తల స్యినుం చేయరయదు. పరవదనిాలోల  ఈ 

న్నయముం వరతిుంచదు. 
 

308.ఏ రోజులలో మగవ్యరు తలవ్ ుంట ాకలు(Hair Cut) తీసుకోకూడదు? 

 

◆ ముంగళవ్యరుం, శుకవీ్యరుం, ఆదవి్యరుం 

 

309. స్యినుం అయాాక బయటిక ివచేా పుుడు తలనుుండి లేదా శరరీుం నుుండి నీళుా పడకూడదు అుంటారు. ఎుందుకు? 

◆స్యినుం అయాాక శుభాుంగయ త డుచుకోవ్యలి. వీపు మీద నుుండి లేదా తలనుుండ ినీళుల  కిుంద పడరయదు. అది 
అనాచారము. 
 

310. స్యినుం చేయకుుండా అగతి  దేవుడిి ముట ు కోరయదు. వుంట వుండరయదు.  అలా స్యినుం చెయకుుండా ముట ు కుుంట ే

ఏమవుత ుంద.ి 

 

◆ స్యినుం చయేకుుండా విడచిిన వస్యి ి లు లతో అగతి  న్న వ్ లిగతుంచడుం,  వుంట చయేడుం వుంటవిి చేయరయదు. అగతి పతాాక్ష 



దేవుడు కనుక అశుచిగయ చసేేి  చాలా దరష్యలు *ఆరోగా సమసాలు* వస్యి యి. ఒక వ్ళే తపున్న సర  ైముట ు కోవ్యలిు వసేి  
పసుపు నీళుల  లేదా గోమయుం చలిల మాతామ ేముట ు కోవ్యలి. 

 

311. న్నద ానుుండి లేవగయన ేమనుం ప డుకుని చాప లేదా దుపుటి మడత ప టాు లి. అలా చయేకపో త ేఏమవుత ుంది? 

◆ న్నదనాుుండ ిలేవగయన ే దుపుటి, మనుం పడుకుని చాప లేదా పరుపు మడత ప టాు లన్న సదాచార న్నయమము. ఎకకడ 

అశుభతా ఉుంటే అకకడ దారతదాా లక్షుీ ఆవహిసుి ుంది. దారతదాా లక్షీు ఉనిచోట దేవతలు ఉుండరు. 
 

312.చతే లతో నూన  ప ట ు కుుంటాుం. అలా తలకు నూన  రయసుకోగయ  చేతిలో మిగతలిన  నూన ను కయళాక,ి చతే లకు 
పూసుకోకూడదు అుంటారు. ఎుందుకు? 

◆ చేత లతో తలక ినూన  వ్యాసుకున్న మిగతలిన జ్జడుడ ను కయళాక ిచతే లకు లేదా ఒుంటకిి పులుముకోవడుం కూడా 
అనాచారము. ఇలా చేసతనా దారతద్రుం ఆవహసిుి ుందన్న శయసిరుం 

 

313. మనుం తీసుకునే ఏ పదారథమ నైా దవేున్నక ిన్నవ్దేిుంచి తిుంటే అద ిపాస్యదుం  అవుత ుంది. ముఖాుంగయ పయతకయలుంలో 
ప దదలు ఇుంటిలో చసేతన ఏ పతుండవిుంటలన ైనా  తయారుచసేతన వ్ ుంటన ేమొదట 

దేవుడ ిదగగర న ైవ్దేాుం లాగయ ప టిు మాతామ ేతీసుకున ేవ్యరు. ఇలాన ేచయేాలన్న శయసిరుం. మిగతలినవి చేసతనా చయేకపో యినా 
ఒకక పదారథము మాతాుం *తపుక దేవున్నక ిన వై్దేాుంగయ ప టిు* మాతామ ేభుజ్జుంచాలన్న కఠోర న్నయముం. అలా చేయకపో త ే

దరష్ుం. ఆ పదారథము ఏమిటి? 

 

◆  పయయసుం చసేుకునిపుుడు తపుక న ైవ్దేాుం ప టిు మాతమాే తినాలి. 

 

314. గుడిక ివ్ ళ్ేలపుుడు లేదా పాతేా క పూజలు, హో ముం, అభిషేకయలు, వాతాలు చసేుి నిపుుడు పురుష్ లు తపుక పుంచ 

ఉతిరీయము  సరి రలు సుంపదాాయమ నై దుసుి లు మాతమాే ధరతుంచాలన్న అుంటారు.  Pant, shirt  ధరతుంచవదుద  అన్న 

ఎుందుకు అుంటారు? 

 

◆ ప దదలు చపెతున వ్యటిక ిచాలా కయరణాలు ఉుంటాయి. చొకయక, పయాుంట్ లు వుంటివి కుట ు తో ఉుంటాయి. అనగయ ర ుండు 
మూడు వస్యి ి లు కలిపత కుటిు మాతామే చేస్యి రు.  *కయనీ పుంచ, ఉతిరయీములను గమన్నసేి  వ్యటకిి కుట ల  ఉుండవు.. వ్యట ి

మొదలు, చివరత అుంచులు కుట ు లేకుుండాన ేఉుంట ుంద.ి* అుందుకే పుంచ ఉతిరీయము లు ధరతుంచి చేస ేపూజలు ఎకుకవ 

ఫలతములను ఇస్యి యి. 

 

315. నీళుల  తాగుటకు ప దదలు చెపతున సదాచార న్నయమాలు ఏమిటి? 

 



◆ 1.నీళుల  కూరుాన్న లేదా వుంగత మాతామ ేతాాగయలి. 

2. నీళలను ఎత ి కున్న మాతామ ేతాగయలి 

3. కుడి చతేితో మాతమాే పట ు కున్న తాగయలి 

 

316. ముంచి నీళుా తాగపేుుడు చయేకూడనవి ఏమిటి? 

◆ 1.నీళుల  తాగుత నిపుుడు శబదుం చసేూి  తాగరయదు(జురకీూడదు) 
2. నీళుల  తాగుత నిపుుడు ప దవులకు తగతలిుంచి తాగరయదు. 
3. న్నలుాన్న లేదా ఎడమ చతేితో ముంచి నీళలను తాగరయదు. ఒకవ్ేళ భోజన సమయుంలో తాగయలిువసేి  ఎడమ చతేితో 
పట ు కున్న మరతయు కుడి చతేి మణకిట ు తో పట ు కున్న తాగయలన్న ప దదలు చెబుతారు. 
 

317. భోజనము చసేేపుుడు పయటిుంచాలిున కనీస న్నయమాలు ఏమిటి? 

318. భోజనుం అయాాక తపుక చయేాలిున పన్న ఏమిటి? 

 

★భోజనుం - సదాచార న్నయమాలు★ 

                ●బాహుశ్రీ   వదిదపరతి పదాుకర్ గయరత పురయణపవాచనములనుుండి సేకరణ●  

1. భోజనాన్నకి ముుందు,తరువ్యత తపుక కయళుా, చతే లు  కడుకోకవ్యలి. తడికయళాను త డుచుకున్న భోజనాన్నకి 
కూరోావ్యలి. 

 

2. తూరుు, ఉతిరుం వ్ ైపు కూరుాన్న భోజనుం చేయడుం ముంచిది. 
 

3. ఆహార పదారయథ లు(కూర, పపుు, పచాళుా, మొ.) తినే పళ్ళాన్నకి   తాకిుంచరయదు.  అలా చసేేి  అవి ఎుంగతలి  అవుతాయి. 

ఎుంగతలి పదారయథ లు ఎవవరతకీ ప టురయదు. చాలా దరష్ుం.  

 

4. అనిపు పయతలాో నతేి గతన ిను ప టిు కయచడుం చేయరయదు. మ త కులు నేతిలో పడరయదు. 
 

5. భోజనుం చసేుి నిపుుడు మధాలో లేవకూడదు. 
 

6. ఎుంగతలి చేతితో ఏ పదారయథ న్ని చూపతుంచరయదు. తాకరయదు.  
 

7. ఎడమచతేితో తినే కుంచాన్ని ముట ు కోకూడదు. ఒకవ్ేళ కుంచాన్ని ముట ు కుుంటే   వ్ ుంటన ే ఎడమచతేితో నీటని్న 

ముట ు కోవ్యలి.  

 



8. స్ టులు ఉని కుంచుం, విరతగతన కుంచుం భోజనాన్నక ిపన్నకరియదు.  
 

9. న్నలబడ ిఅనిుం తిుంటట ఉుంటే కీముంగయ దరతదుాలు అవుతారు. 
 

10. ఉపనయనుం అయినవ్యరు తపుక ఆపో శనము పటిు గయయతీ ాముంతాుంతో పోా క్షణ చసేుకున్న భోజనుం చయేాలి. 

ఉపనయనుం కయన్న వ్యరు భగవనాిమము ఉచారతుంచి భోజనుం చయేాలి. 

 

11. అనిుం తిుంట నిపుుడు వుంట బాగయలేదన్న దూషతుంచడుం, కోపముతో అనిుం ప టేువ్యరతన్న తిటుడుం చయేరయదు. 
 

12.  ఆపో శనము అయాాక ఉపుు వడిడుంచుకోరయదు. ఏవ్ నైా పదారయథ లలో ఉపుు తకుకవ్ తైే  ఆ పదారయథ లు ఉని 

గతన ి లలో ఉపుు వ్సేుకున్న వడిడుంచుకోవ్యలి. 

13. కుంచుం ఒడలిో ప ట ు కున్న భోజనుం చయేరయదు. పడుకున ే ముంచుం మీద భోజనుం చయేరయదు. (ఇది వృదుధ లకు, 
అనారోగాుం ఉనివ్యరతకి వరతిుంచదు.) 
 

14. మాడని అనాిన్ని న్నవ్ేదిుంచరయదు. అతిథులకు ప టురయదు. 
    

15. భోజనుం అయాాక క్షురకరు చసేుకోరయదు. (వ్ ుంట ాకలు కతిిరతుంచడుం) 

 

16. గురువులు లేదా మహాత ులు ఇుంటకిి వసేి  మనుం తినగయ మిగతలినవి ప టురయదు. మళీా పతాేాకుంగయ వుంటచేయాలి. 

 

17. భోజనుం వడిడుంచటేపుుడు పుంకిిబేధుం చూపరయదు. అనగయ ఒకరతక ిఎకుకవ వడిడుంచడుం మరొకరతక ితకుకవ వడిడుంచడుం 

చేయరయదు. 
   

18. భోజనుం చసేుి నిపుుడు తిుంట ని పదారయథ లలో వ్ ుంట ాకలు, పురుగులు వసేి  తక్షణుం విడచిిప టాు లి. 

  

19. వడడన పూరతి అయాాక విసిరతలో లేదా  కుంచుంలో ఆవున యిా వ్సేుకుుంట ేఆహారుం శుదిధ  అవుత ుంద.ి 

   

20. భగవనాిమము తలుచుకుుంటట లేదా భగవత్ కథలు విుంటట  వుంట వుండడుం, భోజనుం చేయడుం చాలా ఉతిముం. 

 

21. ఉపయసకులను, ఏదెనైా దకీ్షలో ఉనివ్యరతన్న ఎకుకవ తినమన్న బలవుంతప టురయదు. ( అతిగయ ఆహారుం సరవకరతచడుం వ్యరత 
అనుష్యా నాన్నక ి ఇబబుంద ిఅవవచుా) 

 

22. భోజనుం చసేుి నివ్యరు (అనగయ భోజనుం మధాలో తిుంటట) వ్దేుం చదువరయదు.  
  



23. గతన ి  మొతిుం ఊడుాకున్న తినరయదు . ఆహార పదారయథ లను కయళాతో తాకరయదు. 
 

24. భోజనుం చసేుి నిపుుడు నీళా పయతనాు కుడవి్ పైు ఉుంచుకోవ్యలి. 

 

25. సరి రలు బహిష్ ు  కయలుంలో వుంట వుండరయదు, వడిడుంచరయదు. వ్యరు ఆ 4 రోజులు ఎవరతనీ తాకరయదు. వడడన సమయుంలో 
అకకడ ఉుండరయదు. 
 

26. అరటిఆకుల వుంటి వ్యటలిో   భోజనుం చేసతన వాకిి  వ్యటిన్న మడవకూడదు (తిని విసిరతన్న మడవడుం అనాచారుం).  

తన ఇుంటలిో ఒకకడు ఉనిపుుడు ఈ న్నయముం వరతిుంచదు. 
 

27. ఎుంగతలి విసిరయకులను తీసవే్యడిక ివచేా  పుణాుం అనిదాత కు కూడా రయదన్న శయసిరుం.(జగదుగ రువ్ నై శ్ర ీకృష్ ు డు కూడా 
ధరురయజు చసేతన రయజసూయయాగుం లో లక్షలాద ిముంది తిని ఎుంగతలి ఆకులు ఎతాి డన్న మహాభారతుం చబెుతోుంద.ి)    

 

28.  భోజనుం అయాాక ర ుండుచతే లూ,కయళళా కడుకోకవ్యలి. అవకయశుం లేనపుుడు ర ుండు చతే ల నైా తపుక 

కడుకోకవ్యలి. ననరు నీటతిో పుకకిలిుంచుకోవ్యలి. 

 

29.  భోజనుం అయాాక నేలను లేదా బలలను శుదిధ(మ త కులు తీససేత,తిని చోట తడగిుడడతో శుభాుం) చేసత   మాతామ ే

అకకడ వ్ేరవే్యరతక ిభోజనుం వడిడుంచాలి.(ఇపుటిక ీసదాచారయలు పయటిుంచే కొుందరత ఇళాలోల  గోమయుం లేదా పసుపు నీళుా 
చలిల మరీ శుదిధ  చేస్యి రు.)  
 

30.  స్యినుం చసేత మాతామ ేవుంట వుండాలన్న కఠోర న్నయమము.  ప దదలు,సదాచారపరులు హో టళాలో మరతయు 
ఎకకడుంటే అకకడ భోజనుం  చయేకపో వడాన్నకి ఇదే ముఖాకయరణుం.  అకకడ వుంట చసేే వ్యరు స్యినుం చేస్యరో లేదర  
తెలియదు,పయచిముఖుంతో వుంట చసేతనా, రోడుడ  మీద తిరతగ ేచపెుులు ధరతుంచి వుంటచసేతనా దరష్ుం. అవి తిని వ్యరతక ి

మ లలగయ వ్యరత మనసుప  ైపభాావుం చూపుత ుంది. పుణాుం క్షణీసిుి ుంది. 
                         

31. ఒకస్యరత వుండాక అనిము, కూర, పపుు వుంట ిఇతర ఆహార పదారయథ లను మళీా వ్డే ిచసేత తినరయదు. దివపయక దరష్ుం 

వసుి ుంద.ి 

 

32. ఆడవ్యరు గయజులు ధరతుంచకుుండా భోజనుం చయేరయదు. వడిడుంచరయదు 
 

319. జపుం ఎలా చేయాలి. న్నయమాలు ఏమిటి? 

 

320. జపుం చేసటేపుుడు చాలాముంది తలెియక చేస ేతపుులు ఏమిటి? 



 

◆జపుం సదాచార న్నయమాలు◆  

 

    ●బాహుశ్ర ీ  వదిదపరతి పదాుకర్ గయరత పురయణపావచనములనుుండి సేకరణ● 

 

1. గురువుల దావరయ మాతామే ముంతాుం ఉపదశేుంగయ 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 వాకుి ల అరుతలకు అనుగుణుంగయ ముంతాాలను ఉపదశేిస్యి రు.    
 

6.సకల పురయణతేిహాసములలో జాఞ నుం కలిగతన వ్యరత దగగర మాతామ ేముంతోాపదశేుం తీసుకోవ్యలి. 

 

7.ముంతోాపదశేుం చసేతన గురువుల పయదాలకు నమసకరతుంచి జపుం చయేాలి. 

 

8.ఉపదేశుం ఇచిాన గురువుప ై భకిి,చసేుి ని ముంతాుంప  ైపూరతి విశయవసుం ఉుంటే మాతామ ేముంతుాం తవరగయ సతదిధన్నసుి ుంది. 
 

9.జపమాలను హారుంగయ మ డలో వ్ేసుకోరయదు. మ డలో హారుంగయ ఉని మాలతో జపుం చయేరయదు. 
 

10. జపమాలను కుడచితేి మధాలోన్నవ్లేుప  ైఉుంచి మాతమాే జపుం చేయాలి. చూపుడు వ్లేు మీద ఉుంచరయదు. 
 

11. జపుం చేసుి నిపుుడు జపమాల అుందరతక ీకనపడకుుండా చూసుకోవ్యలి. 

 

12. కోరతకలతో జపుం చసేేి  మాలను బొ టనవ్లేుతో తన వ్ పైు తిపుుకోవ్యలి. కోరతకలు లేన్నవ్యరు,క ైవలాుం కోరుకునేవ్యరు   
జపమాలను బొ టనవ్లేుతో తమకు వాతిరకే దిశలో తిపుుకోవ్యలి. 

 

13.  తూరుుదికుక,ఉతిరుందికుక వ్ పైు తిరతగత జపుం చయేడుం ముంచిద.ి పడమరదికుకకసేత తిరతగత జపుంచేసేి  వ్ రైయగాుం , 

దక్షణిుం వ్ పైు తిరతగతచేసేి  మోక్షుం సతదిధస్యి యి.. అుందుక ేప దదలు ఎకకడ చిని వయసులో వ్ రైయగాుం కలుగుత ుందర  అన్న 

పడమర, దక్షిణ దిశలు వదదుంటారు. 



 

14. నలేప  ైకయకుుండా ఏదర  ఒక ఆసనుం(దరభ, పరట, చాప)  వ్సేుకున్న జపుంచేయడుం ఉతిముం. 

 

15.జపుం ఒకే చోట కూరుాన్న చయేడుం వలల  తవరగయ ఫలిసుి ుంది.అుంట ేపతాి రోజూ జపుం చసేేటపుుడు ఎకకడ జపుం 

చేస్యి మో అకకడ ేచసేేి  ముంచిది. 
 

16. ఉపదశేుం ప ుందని ముంతాుం ఎటిు పరతసతథత లలోనూ  ఎవవరతక ీచపెురయదు.  రహసాుంగయ ఉుంచాలన్న శయసిరుం. 

 

17. గురువులు చపెతున విధుంగయ జపుం చయేాలి( కొుంతముందిక ిగటిుగయ ఉచారతుంచమన్న, మరతకొుందరతకి మౌనుంగయ 
చేయమన్న గురువులు అరుతను బటిు ఆదేశిస్యి రు) 
 

18. భకిితో గురుసేవ చసేవే్యరతక ితవరగయ   ముంతాుంసతదిధ  కలుగుత ుంద.ి 

 

19. జపమాల  నలేప  ైప టుకూడదు. 
 

20.గురువుల ఆదేశయనుస్యరుం జపమాల తీసుకోవచుా( రుదాాక్ష, సఫటిక, త లసత, తామర పూసలు మొ.) 

 

21. జపుం చేసుి నిపుుడు మధాలో ఎవరతతో మాటాల డరయదు. అలా మాటాల డతిే అపుటి వరకు చసేతన జపఫలుం ఎవరతతో 
మాటాల డతామో వ్యరతకి వ్ ళిాపో త ుంద)ి 

 

22.అతావసరుం అయి జపుం మధాలో మాటాల డాలిు వసేి  జపమాలను కుడచిెవికి తగతలిుంచుకున్న మాటాల డాలి. తరువ్యత 

ఆచమనుం చసేత తిరతగత జపుం మొదలు ప టాు లి. 

 

23.ఆభరణాలు వ్ేసుకున్న ముంతాజపుం చసేేి  తవరగయ సతదిధసుి ుంద.ి అనగయ బుంగయరుం, వ్ ుండి గొలుసులు, ఉుంగరయలు మొ. 

వ్ేసుకున్న జపుం చసేేి  ముంచిదన్న శయసిరుం . (హనుముంత డు జపుం చసేుకునేపుుడు రయముడు ఇచిాన కిరటీుం వ్సేుకున్న 

చేస్యి డన్న పరయశరసుంహిత చెపుత నిద.ి) 

 

24.ఎవర నైా జపుం చసేుకుుంట ుంటే వ్యరత జపుం అయిేాుంతవరకు నమసకరతుంచరయదు. అలాగ ేపయరయయణము ,పవాచనుం, 

పూజ, హో ముం చసేుి నాి వ్యరతకి నమసకరతుంచరయదు. వ్యరతక ిఆటుంకుం కలిగతుంచిన పయపుం వసుి ుంది.  
 

25.గురువు ఇచిాన ముంతాాన్ని శుంకిుంచరయదు. అనగయ ముంతుాం సర ైనద ిఇవవలేదన్న, ముంతాుం గొపుదకియదన్న వ్యాఖాానుం 

చేయరయదు. 
 



26.ముంతోాపదశేుం చసేతన గురువును ఎనిడూ మరువరయదు. 
 

27.జపమాలలో ఉని మరేు పూస నుుండ ిజపుం మొదలు ప టిు మళీా మేరు పూస వరకు జపుం చసేేి  ఒక మాల పూరతి 
అవుత ుంద.ి ర ుండవ మాలక ిమేరు పూసను వ్ నుకకు తిపతు జపుం చసేత కొనస్యగతుంచాలి.అుంతేగయన్న మేరు పూసను  
దాటరయదు.ఒకవ్ళే దాటవలసత వసేి     జపుం మొదటనిుుంచీ మొదలుప టాు లి. 

 

28.సుంపదాాయాన్ని బటిు విభూతి, కుుంకుమ వుంటవిి ధరతుంచి మాతామ ేజపుం మొదలు ప టాు లి. 

 

29.గురుభకిి, ముంతాుంప  ైగయఢవిశయవసుం ఎుంత ఎకుకవగయ ఉుంట ేచేసతన జపుం అుంత తవరగయ సతదిధన్నసుి ుంది.(  
పరయశరసుంహితలోన్న పుష్కరచరతతయాిే దీన్నకి పామాణుం. పుష్కరుడనేవ్యడు హనుమముంతాాన్ని గురువుదావరయ ప ుంద ిఒక 

సుంవతుర కయలుం జపుం చసేతనా సతదిధ ుంచలేదు, అద ేగురువు దగగర కుష్ురోగత అయిన ఒక బో యవ్యడు,కేవలుం 10 రోజులలో 
సతదిధప ుందాడు.)  
 

30. ఇుంటలిో జపుంచసేేి  వచేా ఫలితుంకుంట  గోశయలలలో,ఆలయాలలో, దవేతావృక్షాల వదద , నదతీీరములలో, కయశి వుంటి 
క్షేతాాలలో జపుంచసేేి   వచేా  ఫలితుం అధకిుంగయ ఉుంట ుంద ి. గురువుల సన్నిధలిో చేసేి  అనుంతపుణాుం కలుగుత ుంద.ి 

 

31. గురువుల దావరయ ప ుందని  ముంతాుం లేదా నామము గురువుగయరు ఆదశేిసేి  ఎపుుడెనైా, ఎలాగ నైా చసేుకోవచుాను.  
 

32. అనరుు ల వదద  ముంతోాపదశేుం ప ుందరయదు.అనరుు లు ముంతోాపదశేుం చయేరయదు. 
 

33. గురువులను ఫలాన ముంతాుం ఇవవమన్న స్యధామ నైుంత వరకు అడగకూడదు. 
 

34.ముంతాాలను భగవనాిమాల వల  ఎకకడ పడతిే అకకడ రయయకూడదు. 
 

◆బాహుశ్రీ వదిదపరతి పదాుకర్ గురుదవేుల పయామాణకిశయసిరవచనములు.◆ 

 

321. శయసిరుం పాకయరుం వ్టేిన్న నలే మీద ప టురయదు? 

 

◆ పువువలన్న , పుండలన్న, శుంఖుం, పుసికయలు, గుంట, దవేతా విగీహాలు, బుంగయరుం, ముతాుం, మాణికాుం, త లసత, 
జపమాల, దపీుం, యుంతాుం, పుసికుం మొ౹౹ నలే మీద ప టిున చాలా పయపుం. భూమి భరతుంచలేదు.  
 

322. ఎవరతక ినమసకరతుంచారయదు? 

◆ జపము, పయరయయణము, యజఞుం చసేుి ని వ్యరతకి, పూజ,  వాతుం  చసేుి ని వ్యరతక ి నమసకరతుంచారయదు. వ్యరత పూజ 



లేదా జపుం అయాాకే నమసకరతుంచాలి. మన నమస్యకరుం వలల  వ్యరతకి అుంతరయయుం కలగడమ ేకయకుుండా వ్యరత పయపయలను 
మనుం తీసుకున్న మన పుణాుం వ్యరతకి ఇచిానవ్యళాుం అవుతాము. 
నాసతికులకి, వాసనపరులకు, మన హె ుందవ  సుంసకృతిన్న విమరతశుంచ ేవ్యరతకి కూడా నమసకరతుంచరయదన్న శయసిరుం. 

 

323. ఒకరు ప ుంచిన మొకకలోన్న పూలను, పతాాలను తలెియకుుండా కోసుకున్న మన ఇుంటలిో పూజకు విన్నయోగతసేి  
వ్యరతకి ఎట వుంట ిఫలితుం కలుగుత ుంది? 

 

◆ 

ఇతరులు ప ుంచిన మొకకల నుుండి పూలు, పతాము వ్యరతకి తలెియకుుండా కోసత పూజకు ఉపయోగతుంచిన వ్యరత 
పూజాఫలుం  మొకకలు ప ుంచినవ్యరతకి పో త ుంద.ి మరతయు ఇలా ద ుంగతనుం చసేతనుందుకు అసతపత ాఅన ేనరకుం కూడా 
వసుి ుంద.ి అుందుకే వ్యరతక ిచపెతు మాతామ ేకోసుక ళ్ళల లి. 

 

 

324. ముంచి  పూల మొకకలు లేదా చటెలను  నాటడము. లేదా వ్యటిన్న పరతరక్షిుంచడుం చేసతన వ్యరతక ిఎట వుంటి ఫలితుం 

కలుగుత ుంది?? 

 

◆ మారడేు, నేరడేు, మామిడ,ి వ్పే, మరతీ, రయవి, ఔదుుంబరుం - ఈ చటెలనీి దేవతా వృక్షములుంటారు. వీటిన్న నాట,ి 

పరతరక్షిుంచినవ్యరతక ి

స్యక్షాతూి  శివస్యయుజాాన్ని పసా్యదిుంచును. శివలోకుం పయాపతి ుంచును. 
అగసిామహరతి కయశిలో బిలవవృక్షాలను నాట ి

శివున్న పూజక ై బిలవపతాాలను 
ఉపయోగతుంచి, శివున్నచేత కొన్నయాడబడాడ డు. 
అశవతి , ఔదుుంబర వృక్షాలను నాట ిపూజ్జుంచిన వ్యరతకి అనుంతపుణా ఫలము   కలుగును, కరులనీి ధవుంసుం అగును. 
వటవృక్షుం విష్ ు స్యయుజాాన్ని కలుగ జేయును. వీటని్న సవేిుంచిన వ్యరతకి ఇహ పర స్ౌఖాాలు కలుగును 
 

325. మన్నషత జను ఎతిి సుంధాావుందనుం చయేన్న వ్యడు పశువుతో సమానుం అన్న శయసిరుం. ఎన్ని పుణా కయరయాలు చసేతనా, 
ఎన్ని స్ోి తాాలు చదవిినా సుంధాావుందనుం చయేన్నవ్యడిక ిఫలితుం రయదు అుంటారు. సుంధాావుందనుం ఉపనయనుం 

అయినవ్యరు ఒక విధుంగయ, సరి రలు, ఉపనయనుం కయన్నవ్యరు సూరుాన్నక ినమసకరతుంచి తూరుువ్ పైు తిరతగత నీళుల  

విడచిి(అరఘాుం) చేస్యి రు.. అసలు ఈ సుంధాావుందనుం ఎుందుకు చేయాలి? 

◆ ఉదయుం, మధాాహిుం, స్యయుంతాము సుంధాా సమయుంలో 
కొుందరు రయక్షసులు సూరుాన్న రథాన్నకి అడుడ పడుతారు. వ్యరత నుుండి తపుుకోవడాన్నక ిసూరుాడు యుదధుం చేస్యి డు. మనుం 



సూరుాడిి  ఉదేదశిుంచి  ముంతాుం లేదా నామముతో భూలోకుంలో విడచిే నీళుల (అరఘాుం-చేతితో నీళుల  విడవడుం) సూరుాన్నకి 
ఆయుధుంగయ ఉపయోగపడి వ్యరతన్న  ఓడసిుి ుంది.. అుంట ేసుంధాావుందనుం దావరయ మనుం రయక్షసుల నుుండి సూరుాన్నకి 
సహాయుం చేసత తదావరయ సూరుాన్న మరతయు సకల దవేతల అనుగహీుం ప ుందుత నాిుం. అుందుక ేకొుందరతక ిఎన్ని పూజలు 
, జపయలు, యాతలాు చసేతనా సర ైన ఫలితుం రయకపో వడాన్నక ికయరణుం సుంధాావుందనుం చయేకపో వడమ.ే 

 

326. అన్ని వరయు ల వ్యరు మరతయు సరి రలు, రయక్షసులు కూడా ఈ సుంధాావుందనుం చసేవే్యరు.  అనడాన్నకి న్నదరశనుం మన 

పురయణములలో ఎకకడ ఉుంది? 

 

◆ 1.శివపురయణుం లో రయవణుడు శివున్న నుుండ ిఆతులిుంగుం ప ుంది వసుి ుండగయ,  సుంధాాసమయుం ఆసనిమ ైనదన్న  

అతులిుంగయన్ని మారురూపుం లోనుని వినాయకున్నకి ఇచిా  *సుంధావ్యరుాటక *ై వ్ ళిానట ల గ 

పురయణాలలో న్నదరశనుం వుుంది. 
 

2. రయమలక్షుణులు సుంధాావుందనుం చేసటేపుడు 
సరతామాత కూడా చసేతనట ు  

అరణాకయుండ, సుుందరకయుండలో 
ఋజువునిద.ి 

 

3. నారదుడు బృుందావనములో కృష్ ు డు దగగరతకి వ్ ళిత ే సుంధాావుందనుం చసేుి నాిడన్న కయసి సమయుం 

వ్ేచిఉనాిడు.దీన్నన్న బటిు జగదుగ రువు అయిన కృష్ ు డు కూడా సుంధాావుందనుం చసేవే్యడు. *-భాగవతుం* . 

 

4.హనుముంత డు సుంధాావుందనుం కోసుం ఇపుటిక ీ  రోజూ రయమేశవరుం లోన్న సముదాాన్నకి  వస్యి డు. అుంటే 
హనుముంత డు కూడా సుంధాావుందనుం చేస్యి డు. 
- *పరయశర సుంహిత* 

 

327. సూరా రథాన్నకి అడుడ పడే రయక్షసులు ఎవరు?  

 
◆ ముందేహులు అనే రయక్షసులు 
328.పతాాక్ష నారయయణుడు సూరాభగవ్యనుడు. ఆయన రథాన్నకి రయక్షసులు అడుడ పడిత ే  వ్యరతన్న సూరుాడు 
సుంహరతుంచలేడా? మనుం సుంధాావుందనుం లో ఇచేా  అరఘా  జలాన్నకి ఎుందుకుంత పయాధానాత?  

 
◆ముందహేులు గొపుతపసుు చేసత బాహుదావరయ వరుం  ప ుందారు. వ్యరతన దురుకనే శకిి కవేలుం అరఘా జలుంతోన ేఉుంట ుంద.ి 



 
329. ముందేహులు అన ేరయక్షసులు సూరుాన్నక ిఅడుడ  వచిా పగలు రయతిా జరగకుుండా ఆపడాన్నకి పయాతిిస్యి రు. బాహు 
వరుం వలల  వ్యళుా కవేలుం అరఘాము వలల  నశిుంచిపో తారు. మరత పాతి రోజూ ఎుందుకు సుంధాావుందనుం చేయాలి? వ్యళుా 
ఒకకస్యరత అరఘాుం ఇసేినే మరణిస్యి రు కదా?  

 
◆ ముందేహులు సూరోాదయుం తో మళీా పుడుతూ ఉుంటారు. అుందుకన్న రోజూ ఆరగాము ఇవ్యవలి 

[ముందేహులకు బహాు దవేున్న వ్యగయద నుం పాకయరుం వ్యరు అరఘా పదాానుం చేత సుంధాల యుందు మరణిుంచి తిరతగత 
బాత కుతారు. కయబటిు పాతీ రోజు తిా సుంధాలు అరఘాుం ఇచుాకోవ్యలి] 

 
330. సూరుాన్న రథ స్యరథి పరేు ఏమిటి? ఆయన రథస్యరథిగయ రయవడాన్నక ిఎకకడ తపసుు చశేయడు? 

◆  సూరా దేవున్న రథ స్యరథ ిఅనూరుడు లేదా అరుణ దవేుడు. ఆయన సూరా దవేున్న స్యరథ ిఅవవడుం కోసుం 

అరుణాచలుం లేదా తిరువనిమల ై లో తపసుు చశేయరు. 
 
331. పరమ శివుడు మొటుమొదట లిుంగయకయరుం లో ఎకకడ ఆవిరతభవిుంచాడు. 
 
◆ శివుడు మొటుమొదట అగతి  లిుంగయకయరుంలో అరుణాచలగతరత (పాసుి తుం తిరువనాిమల ై) యుందు ఆవిరభవిుంచాడు. 
 
332. ఎపుుడు ఆవిరతభవిుంచాడు? 

 
◆ ఒకపుుడు బాహు- విష్ువుల మధా వివ్యదము వచెా ను, ఇదదరత మధాలో తానుగొపు అన్న బాహు, కయదు ననేే గొపు 

అనీ విష్ువు, తమ తమ అసిరములు పాయోగతుంచి యుధ్దమునకు తలపడిరత. దవేతలు శివున్న వ్డేుకొనగయ, శివుడు 
అగతిలిుంగ సవరూపుడె ైభూమాాకయశములు ఆవరతుంచి వ్యరతమధా ఆవిరభవిుంచెను. అపుడు బహాు- విష్ ు  పాయో గతుంచిన 

అసిర శసిరములన్నియు ఆలిుంగములో మాయ మాయి ను. కయలాుంతరుంలో అద ి అరుణాచల గతరతగ పాసతధ్ిధ  చెుందనెు. 
[మాఘ్ బహుళ చత రదశి రోజు] 

 
333.నుందీశవరున్నక ిశివున్నక ిమధా నడవరయదు అన్న అుంటారు. అది ఖచిాతుంగయ ఏ సుందరయభలోల  వరతిసుి ుంద.ి 

 
◆శివలిుంగయన్నక ిఅభిషకేుం లేదా అరాన చసేుి నిపుుడు నుందశీవరున్నక ిశివున్నకి మధాలో నడవరయదన్న మహాభారతుం 

చెబుతోుంద.ిఆలయ  అరాక స్యవమి క,ి మరతకొుందరతకి మినహాయిుంపు ఉుంది. 
 
334. కొన్ని శివ్యలయాలోల   శివున్న దరతశుంచడాన్నక ితపుక నుందశీవరున్న దాటాలిు వసుి ుంది. అపుుడు ఏమి చయెాాలి?  

 
◆చాలా ఆలయాలలో శివ దరశనము చసేుకోడాన్నకి నుందిక ిశివున్నకి మధాలో వ్ ళ్ళల లిు వసుి ుంది. అలాుంట ిసుందరయభలలో 
నుందశీవరున్న తాకి దాటిత ేఏ దరష్ుం రయదన్న శయసిరుం. అుంటే శివున్నకి నుందకిి మధాలో నడవ్యలిు వసేి  తపుక నుందిన్న ఒకస్యరత 
తాక,ి పయారతథుంచి వ్ ళలవచుాను. ఎట వుంటి దరష్ుం రయదన్న శయసిరము. 
 



335. శివ్యలయుంలో అరాన అయాాక అరాక స్యవమి ఇచిాన పువువ లేదా పతిా ఏమి చయేాలి? 

 

◆శివ్యలయుంలో ఇచిాన పువువ లేదా బిలవ దళ్ళలు భకిితో సరవకరతుంచి, కనులకదుద కొన్న, తల ప నై తాకిుంచి నుందీశవరున్న 

దగగర ప టాు లి.  

 
 
336. మనుం ఉపవ్యసుం ఉని రోజులలో అరాక స్యవమి పాస్యదుం ఇసేి  ఏమి చయేాలి? 

 
◆ భగవుంత న్న అనుగీహుం పసా్యద రూపుంలో వసుి ుంది. గుడలిో అరాక స్యవమి ఇచిాన పాస్యదుం  తిరసకరతుంచారయదు. 
ఒకవ్ళే ఏకయదశి లాుంట ిఉపవ్యస న్నయముం ఉుంట ేపాస్యదుం లో  ఒకక మ త కున నైా సరవకరతుంచి మిగతలనది ఇతరులకు 
ఇవవవచుాను. దీన్నవలల  ఏకయదశి ఉపవ్యస్యన్నక ిభుంగుం రయదన్న శయసిరుం. 

 
337. ఆలయుంలో ఆతు పదాక్షణి చేయవచుానా? ఒకవ్ేళ ఆతు పదాక్షణి చయేాలిు వసేి  ఎలా చేయాలి? 

◆ ఆలయుంలో పదాక్షణి చయేడాన్నకి వీలుగయ ఉనిపుుడు ఆతు పదాక్షణి చయేరయదన్న శయసిరుం. పూజ ఇుంటలిో చసేేి  ఆతు 

పాదక్షణి చేయవచుాను. 
 
338.ఆలయుంలో   స్యష్యు ుంగ నమస్యకరుం చయేచుానా? చసేేి  ఎకకడ చేయాలి? 

◆  ధవజసిుంభుం దగగర మాతమా ేస్యష్యు ుంగ నమస్యకరుం చేయాలి. మనుం గరయభలయుం ఎదురుగయ స్యష్యు ుంగుం చసేేి  కయళుా 
వ్ నుక ఉని దవేతా మూరుి లకు లేదా భకుి లకు తాకచుా . 

 
339. తీరథుం తీసుకునపేుుడు పయటిుంచాలిున న్నయమాలు ఏమిటి? 

◆ తీరథుం వుంగత మాతామ ేతీసుకోవ్యలి. 

 

◆ తీరథుం తీసుకునేపుుడు ప దవులతో శబదుం 

(జురటీుం) చేయరయదు. 
 

◆ప దవులు తగలకుుండా తీసుకోవ్యలి 

 

◆తీరథుం కిుంద పడకుుండా జాగతిీగయ తీసుకోవ్యలి. 

 
◆తీరథుం అరచేతిలో తీసుకునేటపుుడు గోముద ా

(బొ టనవ్లేును మధావ్ళేాకు తాకిుంచి) ప ట ు కోవటుం ముంచిది. 
ఐదువ్లేుల  కలుపకూడదు 
 

◆తీరథుం తీసుకునాిక చతేిన్న తలకు పులమరయదు. ఏదెైనా గుడడకు త డవటుం లేక కడుకోకవటుం చేయాలి 

 

◆తీరథుం తీసుకునాిక చతేిన్న శుభపారచకుుండా కుుంకుమ, విభూద,ి విగహీమూరుి లు వుంటవిి తాకరయదు 



 

◆సరి రలు గయజులు వ్ేసుకోకుుండా లేక జుట ు ముడ ివ్ేసుకోకుుండా తీరథుం తీసుకోకూడదు, ఆలయుంలోకి రయకూడదు 
 
340.  శివ ఆలయుంలో   శివలిుంగయన్నక ిబయట ఉతిర  దశిలో ఉుండ ేమూరతి పేరు ఏమిటి? 

◆చుండీశవరుడు 
 

341. పదాక్షణి న్నయమాలు ఏమిటి? 

342. పదాక్షణిలు చసేుి నిపుడు చయేకూడన్న పనులు ఏమిట?ి 

 

◆ 

1.పదాక్షిణలు చేసుి నిపుుడు ఎవరతతో మాటాల డ రయదు. 
2. శివ్యలయుం లేదా శివ పరతవ్యరమునకు చసేే పదాక్షణిలు 3 సుంఖాలో ఉుండాలి. ఉదా౹౹ 3, 6, 9... 

3. విష్ ు  ఆలయుం లేదా విష్ ు  పరతవ్యరమునకు చసే ేపదాక్షిణలు 4 సుంఖా లో ఉుండాలి.  ఉదా౹౹ 4,8,12,16... 

4.  పదాక్షిణలు చేస్యక కయళుల  కడగకూడదు. 
5. కోరతకలను బటిు పాదక్షణిలు ఎలా చేయాలో మన శయస్యి ి లు తెలిపయయి. ఉదా౹౹ లౌకిక పరమ ైన కోరతకలు లేకుుండా 
మోక్షము 
  కోసుం పదాక్షణలు చయేాలుంట ే మ లలగయ చయేమన్న మరతయు లౌకకి పరమ నై కోరతకల కోసుం పరతగ డుతూ చయేమన్న 

*యమశీుతి* 

 వ్యకాము 
 

343.  నుందీశవరున్న శృుంగముల (కొముుల) నుుండి శివున్న దరతశసేి  ముంచిదన్న శయసిరుం. అలా చసేేి  ఎుందుకు ముంచిద ి

అవుత ుంది? 

 

◆ నుందశీవరున్న శృుంగముల నుుండి శివున్న దరతశసేి  క లైాసుం లో శివ దరశనుం చసేతన ఫలితుం వసుి ుందన్న వరుం. 

 

344. నుందశీవరున్న శృుంగములన్న కుడిచతేోి   పట ు కోవ్యలా? లేదా ఎడమవ్ పైు పట ు కున్న శివ దరశనుం చేయాలి?   

 

◆ర ుండు శృుంగములను(కొముులను) ఎడమ చతేి వ్ళేాతో పట ు కున్న కుడ ిచతేితో  నుందశీవరున్న వ్ నుక భాగుం సుృశిుంచి, 

ఎడమ చేతి వ్ేళా సుంధులోల   శివ దరశనుం చసేుకోవ్యలన్న శయసిరుం. శ్రశీ ైలుం లో శిఖర దరశనుం అలాన ేచేస్యి ము. 
 

345. నుందశీవరున్న తుండిా ఎవరు?  

 

  



◆ నుందశీవరున్న తుండిా శిలాదుడు. శిలాదుడు శివున్న పామద గణాలలో ఒకర ై క ైలాసుం లో ఉనాిడు. 
 

346. శివపయరవత ల కళ్ళాణ వ్దేికను న్నరతుుంచిుంద ిఎవరు? 

◆ విశవకరు 
 

347 .శివ మహా పురయణాన్ని బహాు దేవుడు మొదట ఎవరతక ివిన్నపతుంచాడు?  

◆ నారదమహరతి. 
 

348. బాహు మనః సుంకలుుం నుుండి  సృషతుుంచిన మొటుమొదటి సరి ర ఎవరు?  

◆ సుంధాా దేవి. 

 

349. సుంధా వదదకు వచిా శివ దీక్ష ఇచిాుంద ిఎవరు?   ఏ నద ివదద  తపసుు చేసతుంది? 

 

◆ వశిష్ ా డు,  చుందభాాగయ నద ి

 

350. రతీ దేవి ఎలా జన్నుుంచిుంది. రతీ మనుథుల వివ్యహుం ఎవరు చేస్యరు? 

 

◆దక్షున్న చెమట నుుండి రతీదవేి జన్నుంచిుంద ి

రతీ మనుథుల వివ్యహుం దవేతలు, ఋష్ లు చేస్యరు 
 

351.దక్షున్న కుమార ి గయ వచిాన అముకు  ఉని పరేుల  ఏమిట?ి 

◆  ఉమ, సతీ, దాక్షాయణ ి

 

352.సతీదేవి చేసతన వతాుం ఏమిటి? అది ఎుంత కయలుం చయేాల్ల? ఆ వతాుం వలల  ఏమి లభిసుి ుంది? 

◆నుందావతాుం, 1సుం . సరి ర, పురుష్ లు చేయవచుా.  అననానా దాుంపతాుం లభిసుి ుంద ి

 

353. శివుడు నవవిధ భకిి మారగుం ల గురతుంచి ఎవరతక ీవివరతుంచారు? వ్యట ిపేరుల  ఏమిటి? 

◆ సతీ దేవి క ిశవీణుం,కరిీనుం, సురణుం, సేవనుం,దాసాుం, అరానుం, వుందనుం,సఖాుం, ఆతు న్నవ్ేదన 

 

354. సతీదవేి శివున్న మానసతక వియోగుం ఎుందుకు ప ుందనిది? 

◆ శివున్న మాట వినక  శ్రరీయముడి నీ పరకీ్షీుంచిన దరష్ుం కయరణుంగయ 
 



355. శివున్న శపధుం ఏమిటి? 

◆ విష్ ు వు శుంకసిేి  ఎవరతన ైనా విడచిేస్యి ననీ శపధుం . 

 

356.కయశ్రలో చకతీీరదుం ఎలా వచిాుంది? 

◆విష్ ు వు తన సుదరశన చకీుం తో తవివ, సేవదుం జలుంతో  తీరథుం అయిన కయరణుంగయ  అద ిచకతీీరదుం అయిుంద ి

 

357.కయలసూతాుం నరకుం లో ఎవరు పడతారు? 

◆ శివ కేశవుల మధా భదేుం చూసతనవ్యరు 
 

358. నారద, త ుంబురుల వీణల పేరుల  ఏమిటి? 

◆నారదున్న వీణ - మహతి 

   త ుంబురున్న వీణ- కళ్ళవతి. 

 

359.పతతృదవేతల భారా, కుమార ిల పరేుల  ఏమిటి? 

◆ సవధా దవేి, కుమార ిల పేరుల   మనేా, ధనాా, కళ్ళవతి 

 

360. సనకసనుందాల  ఆగీహాన్నకి గురత అయి శయపుం ప ుందినది ఎవరు? 

◆ మనేా,ధనాా, కళ్ళవతీ 

 

361.సతీదేవి దక్షయజఞుం సమాచారుం ఎవరత దావరయ తలెుసుకునిది? 

◆ రోహిణ,ి చుందుాడు 
 

 

362. దక్షయజఞుం లో సతీ దేవి ఆహుతి అయిన విష్యుం శివుడు ఎవరత దావరయ తెలుసుకునాిడు? 

◆నారదమహరతి 
 

363. తారకయసురుడు ఎవరత కోసుం తపసుు చశేయడు? , ఏమి ఏమి వరయలు కోరయడు? 

 

◆ బాహు దవేుడు కోసుం, 

సృషతు లో ఎవరు తనకుంట ేస్యటలిేన్న వీరుడు ఉుండరయదన్న శివ పుత ాడన్న వలేల   తాను సుంహారతుంపబడాలన్న 

 

364.శివున్న సేవదాన్ని సరవకరతుంచి  పుత ాన్నకి జనును ఇచిాుంద ిఎవరు? అతన్నక ిగల పరేుల  ఏమిటి? 



 

◆ భూదవేి, 

భౌముడు, కుజుడు, అుంగయరకుడు, ముంగళ్ళకయరుడు 
 

365.ముండలదకీ్షతో కుజుడిి  అరాన చసేేి  ఏమి ప ుందుతారు? 

◆ ఇలుల , సథలుం, ప లుం, భూమి క ిసుంబుంధిుంచినవి ప ుందుతారు 
 

366.తారకయసురున్న తలిలదుండుాలు పేరుల  ఏమిటి? 

◆ వజాాుంగుడు, వరయుంగత 
 

367. శివున్నతో పయరవతి వివ్యహుం ఇష్ుుం లేదన్న చపెతున మనేా దవేి కి సపిరుి లు, అరుుంధతి ఏ మహారయజు కథ చెపయురు? 

 

◆ అనరణుాడు అన ేమహరయజు కథ చెపయురు. 
(ఇతడు 14వ మనువు ఇుందాస్యవరతు కయలము వ్యడు). 
 

368. పదు ఎవరత భారా? ఆమ  పయతివతాాుం తో ఎవరతన్న బతాికిుంచుకుుంది? 

◆ పతపులాదుడు, తన తలిలదుండుాలను తన పయతివతాాుం తో బతాికిుంచుకుుంది . 
 

369. ఇుందుాడు శివున్న మోహిుంపజయేమన్న ఎవరతన్న పుంపయడు?  దావపర యుగుంలో ఎవరతక ిపుత ాడు గయ జన్నుస్యి డు?  

అతన్న పేరు ఏమిటి? 

 

◆ మనుధుడు రుకుిణ,ి కృష్ ు లకు పుత ాడు , పదాుాముిడు 
 

370.రుదుాన్న నతేాాగతి  నుుంచి ఏమి ఉదభవిుంచిుంద,ి? ఎవరు సరవకరతుంచారు ? దాన్న వలల  ఏమి వస్యి యి? 

◆  బడబాగీి 

సముదుాడు 
త ఫయనుల  , సునామీ లు వస్యి యి 

 

371. పయతీవాతా మహిమతో ధరు దవేతన ేశపతుంచిన పదుకు ధరు దేవత ఇచిాన వరుం ఏమిటి? 

◆ పదును, పతపులాదుడకిి 30 సుంవతురయల వయసు గయ ఉుంటట జలాద ిదవేతలు గయ చసే్యడు 
పదు తన పతివతాా మహమితో తన తలిలదుండుాలను బాతికిుంచుకుుంద ి

 



372. హమివుంత న్న కుల పురోహిత డు ఎవరు? 

◆గరుగ డు 
373.హిమవుంత న్న కుల పురోహిత డు ఎవరు? వివ్యహ్ లగిపతిాక హిమవుంత డు ఎవరతతో పుంపయడు? 

◆  గరయగ చారుాలు 
 

374.ఎవరుఎవరు ఆకయరయలు ధరతుంచి , దవిా అలుంకరణ తో   పయరవతి పరమశేవరుల వివ్యహాన్నక ివచాారు? 

◆ పరవతాలు, నదులు, వృక్షాలు, మునులు 
 

375. ఏదెనైా శుభకయరయాన్నకి వ్యహనుంలో  వ్ ళుత ుంటే ఆ వ్యహనాన్నకి 3 పదాక్షిణలు చేయాలన్న శయసిరుం.  

శివుడు ప ళిల ముండపయన్నకి వ్ ళళి  ఎవరతకి పదాక్షణి చేస్యడు? 

 

◆నుందీశవరున్నక ి

 

376.కుమార స్యవమి క ిఉపనయనుం ఎవరు చేశయరు? 

 

◆విశయవమిత ాడు 
 

377. దవేతల సుంఖా ఎుందుకు ప రగదు? దేవతలకు సుంతానుం ఎుందుకు కలగదు? 

 

◆పయరవతి శయపుం దేవతలు కయరణుంగయ తనకు గరభధారణకు ఆటుంకుం ఏరుడిుంద ి

దేవతలకు సుంతానుం లేదు 
అుందుకే వ్యరత సుంఖా ప రగదు 
 

378.  సపిరుి ల భారాల నుుండి కుమారస్యవమిన్న క లైాస్యన్నకి ఎవరు తీసుకొచాారు? 

◆నుందీశవరుడు 
379. గణశేున్నక ిఎవరతతో వివ్యహుం అయిుంది?  

◆ గణేశున్నక ిసతదిధ  బుదిధ  లతో వివ్యహుం జరతగతుంద ి

 
380. వ్యరు ఎవరత కుమార ిలు?  

◆ సతదిధ , బుదిధ  లు విశవ రూపున్న కుమార ిలు 
 

381. వల్లల దేవి ఎవరత కూత రు? శ్రీశ లై అరణాుంలో ఎుందుకు ఉుంది? 



◆ కుముదుడు.ఆదిశరష్ డు కరియతరయజుకు దతిత ఇస్యి డు 
 

382. కుమారస్యవమితో వివ్యహాన్నక ివల్లల దవేి ప టిున ష్రత  ఏమిటి? 

◆సరు రూపములో ఉుండాలన్న 

 

383. స్ౌరయష్ు  ిస్ో మనాథ స్యవమి వ్యరతన్న  ఏ పరవ దినాలలో దరతశుంచుకుుంట ేఅధకి పుణాము? 

◆ పూరతుమ, కయరీికమాసుం, స్ో మ వ్యరుం లేదా గీహణుం సమయాలలో విశరష్ ఫలితుం. 

 

384. చుంద ాకుుండుం యొకక విశిష్ుత ఏమిటి? 

◆ 

చుంద ాగుుండుం లో స్యినము చయేటుం వలన సకల పయపయలు, తీవ ావ్యాధులు నయుం అవుతాయన్న శివున్న వరుం. 

 

385. ఉజుయిన్నన్న పరతపయలిుంచిన  ఏ మాహారయజు  శివభకిి గురతుంచి,  నారదుడు శివున్నతో 
చెపయుడు? 

◆చుందాసనేుడు 
 

386. ఎవరు మాహారయజుకు ఒక దివా మణని్న ఇచాారు? దాన్న పతాేాకత ఏమిటి? 

◆ మణభిదుాడు.  మణిన్న తాకని వసుి వు బుంగయరుం అవుత ుంది. 
 

387. ఢాకనిీ భీమశుంకర జయాతిరతలుంగుం ఏ మహారయజు, మహారయణ ివలల  వచిాుంది? 

◆సుదక్షణిమహారయజు 

 

388.  నర నారయయణులు   ఎకకడ తపసుు చేశయరు? 

◆ బదరీ క్షతేాుంలో 5000సుంవతురయలు 
కేదారక్షతేాుంలో 5000 సుంవతురయలు 
 

389. కయశ్ర క్షతే ాపయలకుడు మరతయు  పో ష్కుడు ఎవరు? 

◆ క్షతేాపయలకుడు కయలభెరైవుడు, క్షతే ాపో ష్కుడు - బిుందు మాధావుడు( విష్ ు వు) 
 

390. కేదారము వ్ ళిలనవ్యరు తపుక ఏమి దానుం చేయాలి? 

◆ కుంకణము 
 



391. భీముడు ఏకయదశి ఉపవ్యసుం ఎకకడ చేస్యడు? శివుడు ఎుందుకు పతాాక్షమయాాడు?  

శివుడు కలియుగ వ్యసులకు ఏకయదశి ఉపవ్యస్యన్నకి ఇచిాన మినహాయిుంపు ఏమిటి? 

 

◆ భీముడు కదేారనాధ్ లో న్నరుల ఏకయదశి నాడు ఉపవ్యసుం తలప ట డ  

తాడు, కయనీ ఆకలక ిఉుండలేక శివున్న పయారతధుంపగయ, శివుడు ర ుండుస్యరుల  పతాాక్షమ  ైపయలు, పుండుల  తీసుకోవచాన్న చబెుతాడు. 
  మూడవ స్యరత మళీా భీముడు ఆకలిక ి తట ు కోలేక శివుడిి పయారతథుంచగయ అనిుం భినిుం చేసుకొన్న తినమన్న వరుం 

ఇచాాడు. 
ఆ విధుంగయ శివుడు కలియుగ వ్యసులకు ఏకయదశ్ర ఉపవ్యసమునకు కొదిద  మినహాయిుంపు ఇచాాడు. 
 

392. మహషి్ రూపుంలో  మారతన ఈశవరున్న తల, తోక  ఎకకడుుంది? 

 

◆ తల నేపయల్ (పసాుి తుం)లో పశుపతినాధున్న ముందిరుంలోన్న శివలిుంగుం లో 
తోక కేదారనాథ్ జయాతిరతలుంగుంలో కలిసతపో త ుంది. 
ఈ ర ుండూ శివ లిుంగయలను దరతశుంచిన వ్యరతకి పునరును ఉుండదు. 
 

393. ఎుంత పయాతిిుంచినా  కయశ్ర పావ్శేుం లేదా ఎకుకవ కయలుం అకకడ ఉుండలేక పో వడుం , పరకీ్షలకు గురత చయేడుం  

 ఎవరు చేస్యి రు? 

◆ ధాత, సుంభాముడు. 
 

394.  పరమశేవరున్న తాుండవ నృతాాన్నకి పయతాళుం నుుంచి ఆవిరభవిుంచినద ిఏమిటి? 

◆ జాఞ నవ్యపత 
 

395. నాగశేవర జయాతిరతలుంగయన్నకి ఏమి సమరతుసేి  పునరును ఉుండదు? 

 

◆ఒక కొతి వసిరుం సమరతుసేి  
 

396. నాగశేవర జయాతిరతలుంగయన్నకి ఆ పేరు ఎలా వచిాుంది? 

◆ సుపతయాున్న చిని కుమారుడు పేరు మీదుగయ నాగశేవర లిుంగుం గయ  వ్ లసతనాడు 
 

397.రయవణాసురున్న క ివ్ ధైానాద్ జయాతిరతలుంగుం ఇచిానపుుడు పరమేశవరుడు ప టిున ష్రత లు ఏమిటి? 

◆ నేలమీద ప టురయదు, ఆకయశగమనుం చేయరయదు అన్న 



 

398.దురయవస మహరతి రుకిుణ ీకృష్ ు లను పరీక్షిుంచినదాన్నకి పరతహారుం గయ  ఏ ఆలయుం కటిుుంచాడు? ఆ ఆలయ దరశనుం 

వలల   
ఏఏ పయపయలు పో తాయి? 

 

◆రుకిుణి దవేి ఆలయుం మహత ులను దూషతుంచిన పయపుం.కృష్ ు న్న దూషతుంచిన పయపయలు పో తాయి. 

 

399. దారుక, పయరవతిదేవిన్న అడిగతన వరుం ఏమిటి? 

◆ దేవతలు, శివున్న వలల  గుండాలువసేి  రక్షిుంచమన్న 

 

400.వీరసనే మహారయజు కుమారుడు ఎవరు?  ఏ దేశయన్నక ిరయజు అయాాడు. అతన్న భారా పరేు ఏమిటి? 

◆ నల చకవీరతి, న్నష్ధ రయజాుం దమయుంతి   

 
401. కయశ్ర, రయమశేవరుం యాత ాసుంపూరు ఫలుం ఎలా లభిసుి ుంద?ి 

◆ కయశ్ర నుుంచి గుంగను తచెిా, రయమశేవరయలయ పయాుంగణుంలో ఉని లిుంగుంనకు అభిషకేిుంచి,ఆజలాన్ని సముదాుం లో 
కలిపతతే  సుంపూరు యాతాా ఫలుం లభిసుి ుందన్న శివపురయణము. 

402. బాలారతష్యు లు పో వ్యలుంట ేఏ జయాతిరతలుంగుం దరునుం చయేాలి? 

◆ ఘ్ృశరశశవర్ జయాతిరతలుంగుం. ఈ జయాతిరతలుంగ దరశనుం చేసుకునివ్యరతకి సుంతాన పయాపతి  కలుగుత ుంది. పతలలల భవిష్ాత ి  

బాగుుంట ుంది. దరశనుం చసేుకుని వ్యరత ఇుంటలిో 101 తరయల వరకు వుంశుం న్నలవకుుండా కొనస్యగుత ుందన్న శివుడు వరుం 

ఇచాాడు. 
403. రయవణాసురుడు ఆకయశ గమనుం చేయగలడు. శివుడు ఇచిాన లిుంగయన్ని ఆకయశుంలో పయాాణిుంచి లుంక కు వ్ ళావచుా 

కదా? మధాలో ఎుందుకు ఆగయడు? 

◆ శివుడు ప టిున న్నయముం పకాయరుం ఆతులిుంగముతో ఆకయశ గమనుం చేయరయదు.  నలేప ై నడచిి మాతామే వ్ ళ్ళాలి. 

అుందువలల  ఆకయశుం లో వ్ ళాలేదు. 

404. రయవణాసురున్న పరేు చెబితేన ేసకల దేవతలు, దకియులకులు వణిక ిపో తారు. మరత అుంతట ికూీ రుడు కూడా 
సుంధాావుందనుం కోసుం ఎుందుకు ఆగయలిువచిాుంది? 

◆ రయవణాసురున్నకి సూరుాడు అుంటే భయుం లేకపో యినా ఉపనయనము అయినవ్యరు 

సకయలుంలో  సుంధాావుందనుం, గయయతీ ాజపుం  చయేక పో తే వ్యరతక ిఅస్ౌచుం అుంట కుుంట ుంది. వ్యరు చసేే ఏ పూజ 

సతఫలితాన్ని ఇవవవు.  అుందుకే ఎన్ని ముఖాపనులు ఉనాి సుంధాావుందనుం తపుక చయేాలి. సుంధాా సమయుంలో  
పాయాణాలలో ఉనాి, ఇుంటలిో లేకపో యినా  కనీసుం  అరఘాము( సూరుాన్నకి 3 స్యరుల  నీళుల ) ఇచిా గయయతిాన్న జపతుంచాలి. 

సుంధాావుందనుం చయేకపో తే అస్ౌచుం వసుి ుందని భయుంతో రయవణుడు లిుంగయన్ని బాలకుడిక ిఇచాాడు. 
 
 



405.  కలి బాధలు, నాగ దరష్యలు తొలగయలుంటే న్నతాుం ఏ ఆదరశ దుంపత లను సురతుంచుకోవ్యలి? వ్యరతక ిసుంబుంధిుంచిన శలల కుం 

ఏమిట?ి 

◆ నలదమయుంత లు. 

 
“కరోకటకసా నాగసా 
దమయుంతాా నలసా చ 

ఋత పరుసా రయజరేిః 
కీరినుం కలి నాశనుం” 

406. రయవణున్న వధ అయాాక లుంక నుుండి వసూి  శివలిుంగ పతాిషా్ చయేాలన్న సుంకలిుస్యి రు. హనుముంత డిి క ైలాస్యన్నకి 
వ్ ళిల లిుంగుం తీసుకురమున్న రయముడు ఆదేశిస్యి డు. మరత ఎవరు తయారు చసేతన లిుంగమే రయమశేవర జయాతిరతలుంగముగయ 
మారతుంద?ిహనుముంత డు క లైాసుం నుుండి తచెిాన  లిుంగుం ఎకకడ ఉుంట ుంద?ి 

◆ సరతామాత ఇసుకతో చసేతన లిుంగమ ేజయాతిరతలుంగుం అవుత ుంద.ిహనుముంత డు తచెిాన లిుంగుం జయాతిరతలుంగయన్నకి ఎదురుగయ 
ఉుంట ుంది. 
407. మనేా హమివుంత లకి ఎుంతముంది పుత ాలు పుటాు క పయరవతీ దవేి జన్నుుంచిుంద?ి 

◆ 100 ముంది పుత ాలు 
408. పయరవతీ దవేి మనేా, హిమవుంత లక ిఏ మాసము ఏ తిథనిాడు జన్నుుంచిుంది? ఆ తిథి యొకక మరో విశరష్ుం ఏమిటి? 

◆ చెైత ామాసుం, నవమి తిథి. శ్రరీయముడు అవతరతుంచిుంది కూడా ఆ చెతైా నవమి. 

409. పరవతము ఎవరత పుత ాడు?  గోవరధన పరవత విశరష్ుం ఏమిటి? 

◆ హమివుంత న్న పుత ాడు.   కృష్ ు డు బృుందావన వ్యసులను గోవరధన పరవతాన్నకి పూజ చయేమనాిడు. ఏకుంగయ 7 

రోజులు కృష్ ు డు తన చతేితో ఎతిి గొడుగు లా ఉుంచి పజాలను రక్షిుంచాడు. 
 

410. గోవరధన పరవతాన్నకి రయముడిక ిగల సుంబుంధము ఏమిట?ి 

◆ రయముడు వ్యరథ ికట ు  టకు  వ్యనరవీరులుందరీనీ కొుండలు తమెున్న ఆదశేిుంచగయ ఆుంజనయేుడు గోవరధన పరవతుం 

తెసుి ుండగయ వ్యరథ ిపూరతి అయినదన్న రయముడు సుందశేుం ఇచిా,   ఎకకడ కొుండలు రయళుల  అకకడే వదలమనగయ బృుందావనుం 

దగగర విడచిిప టాు డు. గోవరధనుడు స్యవమి కయరయానకి ఉపయోగ పడలేదన్న బాధ పడగయ  దావపరయుగుంలో కృష్ ు డు న్ననుి 

అనుగీహిస్యి డన్న రయముడు వరుం ఇచాారు. 

411. గౌతమున్న తపసుు దావరయ వచిాన జయాతిరతలుంగ మేమిటి? నద ిపరేు ఏమిటి? 

◆ తాాుంబకేశవర జయాతిరతలుంగుం, గోదావరత నది. 
412. నుందకిేశవర ననము ఎవరు చేస్యి రు?  నుందకిేశవరుడు లిుంగ రూపుంలో  ఎకకడ ఉుంటాడు? 

◆ సరి రలు పయతివతాాుం స్ౌుంభగాుం కోసుం చేస ేననము. స్యవమి నరుదా నద ీతీరుంలో నుందికశేవర లిుంగుం గయ వునాిరు. 

413. ఏ మాసుం లో తిథి నాడు నరుదా నదీ స్యినుం చాలా ముంచిదన్న శయసిరుం. ఆ రోజు సకల నద ీదవేతలు నరుదలో 
ఉుంటారన్న అుంటారు. అది ఎపుుడు? 

◆ వ్ ైశయఖ శుదద  సపిమి. 



414. గుంగయ నది సుంవతురములో నరుదా నదికి ఎపుుడు వసుి ుంది.? ఆ రోజు నరుదా స్యినుం, నుందికశేవర దరశనుం లేదా 
చితాభస్యున్ని  కలపడుం వలల  ఎట వుంటి పుణాుం కలుగుత ుంద?ి 

◆ వ్ ైశయఖ శుదద  సపిమి.గుంగయ మాత నరుదా నదలిో వచిావుుంట ుంది. ఈ రోజు నరుదా స్యినుం అనుంతరుం నుందికశేవర 

లిుంగుం పదాక్షణిుం చేసతన, ధన ధానా సమృదిద  కలుగును. చితాభసుుం కలపడుం వలన శయశవత క వైలాుం లభిుంచును. 

 
 
 
 
 

415. నుందకిేశవర లిుంగుం అన్న శివున్నకి ఎుందుకు పేరు వచిాుంద?ి 

◆ ఒకపుుడు నుంద ిఈశవరుడని్న తనకు ఆతులిుంగుం కయవ్యలన్న అడుగగయ, శివుడు తన హృదయుం నుుంచి ఒక లిుంగుం 

నుందకిి పాస్యదిస్యి డు. ఆ లిుంగయన్ని నుంది నరుదా నది తీరుంలో నుందికశేవరలిుంగుం గయ పాతిషతుుంచాడు. అపుటనిుుండి శివుడు 
అచాట నుందికశేవర లిుంగుం అను పేరతట వ్ లసతయునాిడు. 
416. శుకయీచారుాన్న అసలు పేరు ఏమిట?ి ఆయన ఎవరత పుత ాడు? 

◆ కయవుాడు (శ్రవీతు గోతాుం). భృగు మహరతి పుతడాు. 
417. గోకరు స్యవమి న్న ఏ రోజులు లేదా తిథులలో ఎవరు అరతాస్యి రు? 

◆ అమావ్యసా- బహాు, విష్ ు , విశరవ దవేతలు 
పూరతుమ- యముడు, చితా గుపుి డు, అగతి, పతతృదవేతలు 
ఏకయదశి, చత రదశి- దవేతలు, గుంధరువలు 
అష్ుమి- సనక సనుందులు, ఆద ిశరష్ డు, రయక్షసులు 
మొ౹౹ స్ో మవ్యరుం- సకల నదులు, వరుణుడు, సముదుాడు 
శన్నవ్యరుం- వ్యయువు, కుబేరుడు. 
418. శివ కవచుం ఎవరు రచిుంచారు? ఎుందుకు  అలా కవచ రూపుంలో శివుడిి సుి తిుంచాలిు వచిాుంద?ి శివ  కవచము 

పయరయయణము చసేేి  ఎట వుంటి ఫలితాలు కలుగుతాయి? 

◆ శుకయీచారుాడు శివున్న కడుపులో వుుండి రచిుంచారు శివకవచపయరయణ వలన అపమృత ావులు అనారోగాుం లు తొలగత 
సరవ శుభములిచుాను 

419. గుహుడు శ్ర ీరయమున్న బాలా మిత ాడు. శ్రరీయముడు అుంతగయ గుహుడిి  గౌరవిుంచడాన్నకి కయరణుం ఏమిటి? 

◆ గుహుడు పూరవజనులో ఒక బో యవ్యడు, మహా శివరయతిా పరవదినాన తలెియక మూడు ఝాములుందు శివలిుంగ 

అభిషకేము బిలావరాన చయేగయశివుడు సుంతసతుంచి ఆతన్నన్న సుృసతుంచి, గుంగయతీరమున సపరతవ్యరుంగయ న్నవసరుంచమనీ 

శ్రీరయమున్న కయరాములో పయలుపుంచు కుుంటావన్న వరమిస్యి డు. శివున్న సురశ, వరయల పభాావుం వలన గుహుడు శ్రరీయమున్న 

సేిహతి డయాాడు. 
420. గుహున్న పూరవ జను వృతాి నిుం ఏమిటి? 

◆ పూరవుం అరుు న పరవత పయాుంతుం లో ఒక బో యవ్యడు మహాశివరయతిా రోజు వ్టేకు వ్ ళిల దారతతపతు .బిలవవృక్షుం ప ై 
తలదాచుకొన్న కిుంద వుని శివలిుంగుం కు బిలవపతాుం జలుం సమరతుుంచారు (తలెియకుుండా) దానీకే పరమశివుడు వచేా 



జనులో రయమున్నక ిమిత ాడు గయ రయమున్న గుంగను దాటిుంచిన పుణాుం కీరతి వచుానటిు  అమోఘ్మ నై వరుం ప ుందాడు. 
421. పరకీ్షిత్ మహారయజును తక్షకుడు అనే సరుుం కయటేసుి ుందన్న శపతుంచారు. ఆ భయుంకర సరు విష్ము నుుండి రయజును 

రక్షిుంచడాన్నకి కశాపుడు అన ేబాాహుణుడు వసుి ుండగయ 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 బతాికిుంచగలిగ ేఆ మహా విదా పేరు ఏమిట?ి 

◆ గయరుడ ీపరయవిదా 
422.  మొటుమొదటి స్యరతగయ ఆ విదాను ఎవరు ఎవరతకి ఇచాారు? ఆ విదా గురతుంచి ఏ పురయణము లో ఉుంట ుంది? కశాపుడు 
ఆ విదాను ఎలా ప ుందాడు? 

◆ విష్ ు మూరతి గరుతుుంత న్నక ిఈ విదాను ఇచాాడు. గరుతుుంత న్న దావరయ  కశాపుడు ప ుంది, దీన్నన్న 14 లక్షల జపుం చసేత 
సతదిధ  ప ుందాడు.దీన్న గురతుంచి గరుడ పురయణుం లో ఉుంది. 
423. ఏకయదశులు ఎన్ని ఉుంటాయి?  చెతైా శుదధ  ఏకయదశి క ిగల మరొక పరేు ఏమిటి? ఏకయదశ్ర వతా కథలు ఏ పురయణము లో 
ఉుంటాయి? 

◆  24 ఏకయదశులు ; అధిక మాసుంతో కలిపత 26 ఏకయదశులు.  చెైతశాుదద  ఏకయదశి క ికయమద ఏకయదశి అుంటారు 

.ఏకయదశులు గురతుంచి పదుపురయణుం లో వునిద ి

424. చెతైా శుదధ  ఏకయదశ్ర వతా కథలో ఉని గుంధరువడు మరతయు అతన్ని శపతుంచిన నాగరయజు పరేు ఏమిటి? 

◆ పుుండరీకుడు నాగరయజు, లలిత డు గుంధరువడు 
425. వ్యాస భగవ్యనుడు రచిుంచిన అష్యు దశ పురయణముల పరేుల  ఏమిట?ి 

◆  1. మతుా పురయణము 2. మారకుండయే పురయణము 3. భాగవత పురయణము 

4. భవిష్ా పురయణము 5. బాహాుుండ పురయణము 6. బహాు పురయణము 

7. వరయహ పురయణము 8. వ్యమన పురయణము 9. వ్యయు పురయణము 

10. విష్ ు  పురయణము 11. అగతి పురయణము 12. నారద పురయణము 

13. సకుంద పురయణము 14. లిుంగ పురయణము 15. గరుడ పురయణము 

16. కూరు పురయణము 17. పదు పురయణము 18. బాహు వ్ వైరి పురయణము 

426. పరమ పవితామ నై శ్ర ీఅగతి పురయణుం ఎన్ని వ్లే శలల కయలతో ఉుంట ుంద?ి ఈ పురయణుం ఎవరు ఎవరతకి చెపయురు? 

అగతి పురయణుంలో మొతిుం శలల కయలు 12,000, అగతిదేవుడు వశిష్ ు డకిి చెపయురు, వశిష్ు  మహరతి వ్యాసుడికి చెపయురు, సూత 

మహరతి వ్యాసుడు చెపయురు. 

427. వ్యసుి , జయాతిష్ా శయసిరుం, ఆలయ పతాిషా్ లగురతుంచి, దవేతా అరాన విధానాల గురతుంచి ఏ పూరయణుంలో విపులుంగయ 
ఉుంటాయి? 

◆ అగతి పురయణుం లో ఉుంట ుంద ి

428. చన్నపో యిన శవ్యన్ని గౌరవిుంచి ఆశయీుం ఇచిానా, శవుంతో పయట  నడిచినా ఎట వుంట ిఫలితుం వసుి ుందన్న 

అగతిపురయణుం చబెుతోుంద?ి 

◆ వుంద అశవమేధ యాగయలు చేసతన పుణాుం వసుి ుంద ి

429. నూతన ఆలయాల విగహీ పతాిష్యా  సమయుంలో లేదా కుుంభాభిషేకుం లో పయల గ ుంటే వచేా  పుణాుం ఏమిట?ి  (అగతి  



పురయణము). 

◆ ఎనని జనుల పుణాుం ఉుంటే గయన్న నూతన ఆలయాలు లేదా విగీహపతాిషా్ సమయుంలో పయల గ నలేరు.  ఎనని జనుముల 

పయపయలు తొలగుతాయి. పతతృదవేతలు తరతస్యి రు. ఇుంటలిోన్న వ్యరతకి సకల శుభాలు కలుగుతాయి. 

 
 
430. ఆలయ న్నరయుణాన్నకి ఇట కలు సమరతుుంచడుం, ఆలయాన్నకి తగతన ధన సహాయుం చయేడుం లేదా ఏదర  ఒక విధుంగయ 
ఆలయ న్నరయుణుంలో పయల గ నడుం వలల  ఎట వుంటి పుణా లోకయలు ప ుందుతారు? (అగతి పురయణము) 

◆ సవరగలోక పయాపతి .  ఎన్ని  ఇట కలు సమరతుుంచిన అన్ని మహాయుగయల కయలుం (43,20,000 సుం!! ఒక మహాయుగుం) 

సవరగలోకుంలో సుఖిస్యి రు. 

431. గయాసురుడు ఎవరు? ఆయన శ్ర ీమహావిష్ ు వు కోసుం ఎుందుకు తపసుు చేస్యడు?      (శ్ర ీఅగతి  పురయణుం) 

◆ గయాసురుడు ఒక భయుంకర రయక్షసుడు, నాలుగు చేత లు కలిగత మహా బలాడుాడు కూడాను. ఇతడు "మా రయక్షసు 

లుందరూ బాహు, శివున్న కోసుం తపమాచరతుంచి విష్ ు  దేవష్ ల ై మరణిుంచారు, కయబటిు  ననేు అలాగయక, శ్రీమహావిష్ ు వు కోసుం 

తప మాచరతస్యి నన్న" తలచి తపసుు చేస్యి డు. 
432. గయాసురున్నకి శ్రీమహావిష్ ు వు ఇచిాన వరుం ఏమిటి? (శ్ర ీఅగతి  పురయణుం) 

◆ గయాసురుడు తన శరీరుం విశవుంలోన్న సరవ నదతీీరయథ లు, సరవ క్షతేాాల న్నలయుం అయి జనులు ఆతడ ిశరీరయన్ని 

చూచిన వ్ ుంటనే మోక్షుం ప ుందాలన్న వరుం కోరుకోగయ, శ్రహీరత "తధాసుి " అన్న పలికి ఆమోదిుంచాడు. 
433. పయద గయ ఎకకడ ఉనిద?ి 

◆ గయ 3 చోటల  ఉుంట ుంది. పరఠయపురుం (ఆుంధా.ప)ా, పశిామ గోదావరత లో ఉనిది పయదగయ క్షేతుాం. ఇకకడ కూడా శయీదాధ ది 
కిీయలు చేస్యి రు. ఇకకడే శ్ర ీపురుహూతిక అమువ్యరు (శకిి పరఠుం), దతాి తేాయ అవతారమ నై శ్రపీయద శ్రీవలలభ స్యవమి వ్యరు 

జన్నుుంచారు. శివుడు శ్ర ీకుకుకటేశవరున్నగయ వ్ లిస్యడు. పరమ పవితాము ఈ పయదగయా క్షతేాుం. 

434. దవేతలు గయున్న శరరీుం మీద ఎుందుకు హో మము చేస్యరు? 

◆ పృథివ ప  ైజనులుందరు గయాసురున్న చూచినుంతనే వ్ ైకుుంఠుం చేరుకుుంట నాిరు,అుందువలన భూమి సూనాుం 

అయిపో యిుంది. ఎవరు ఆలయాలు వ్ ళలడుం లేదు. యజాఞ లు చయేడుం లేదు. దవేతలు ఈ విష్యమ ై, విష్ ు వుతో 
మొరప ట ు కోగయ, "మీరు భూల కుంలో గయాసురున్నతో - విష్ ు కొరక ై యజఞుం చసేుి నాి మన్న,   ఆతన్న శరరీుంప  ైచయే డాన్నకి 
అతన్నన్న ఒపతుుంచుండి." అన్న తలెుపు తాడు.  మహా విష్ ు  భకుి డెనై  గయాసురుడుందులకు ఒపుుకుుంటాడు. హో మము 

చేసత గయాసురున్న అతన్నన్న తపతుుంచాలన్న దవేతల పయాతిుం. 

435. గయలో శయీదధుం ఎుందుకు తపుక ప టిు  తీరయలన్న శయసిరము? 

◆ గయాసురున్న శరరీుంప ై దవేతలు చసేతన యజఞుంలో బాహు సవయుంగయ పూరయు హుతి ఇస్యి డు. అచాట పతతృదవే తలు, 

తిామూరుి లు, సరవదవేీ దవేతలు ఆ పుణా శిలప  ైకొలువుుంటారు. అద ిమహా పుణాక్షతేాుం అయినద.ి ఇచాట ప టిున శయీదదుం 

వలన వ్యరత వ్యరత పతతృదవేతలు ఊరధవ లోకయలను చరేు కుుంటారు. బాహుచే విధిుంచిన చత రతవధ మోక్షములలో " 

గయాశయీదదుం ఒకట ి", అుందుచే గయలో శయీధ్ధుం తపుక ప టాు లన్న శయసిరుం. 

436. గయ లో ఉని విష్ ు వు పరేు ఏమిటి? 

◆ ఆదగిదా ధరుడు . ఈపరేు - "గదుడు" అనే రయక్షసుడు విష్ ు వుప  ైదాడచిేయగయ ఆపో రులో విష్ ు వు ఆరయక్షసున్న 



వధిుంచగయ, వ్యన్న ఎముకతో విశవకరు ఒక గధన్న తయారు చేయగయ, అద ిధరతుంచి విష్ ు వు  ఆదగిదాధరు డెైయాాడు. 
437. గయలో ఉని నది పేరు ఏమిట?ి ఆ నది వ్ ైశిష్ుాుం ఏమిట?ి (శ్ర ీఅగతి మహా పురయణుం) 

◆ ఫలుగ  నది. ఇది బాహు కముండలుంనుుండి వ్ లువ డినది, నూరుకోటల  నదీజలా లతో న్నుండి ఉుంట ుంది. ఎపుుడూ జలుంతో 
న్నుండి యుుంట ుంది (ఇపుుడు కవేలుం వరయి కయలుంలోన ేనీరు చూడగలుం - బాహు శయప ఫలుం) 

438. ఎన్ని పుణా కయరయాలు చసేతనా చన్నపో యిన వ్యరతకి గయా శయీదధుం ప టుక పో తే వ్యరు అుంత సులభుంగయ తరతుంచరు.  శయీదధుం 

ప టున్న వ్యరత పుత ాలు, వుంశసుి లు కూడా వృదిధ  చెుందరు. మరత గయలో శయస్ోి ి కిుంగయ శయీదధుం  చసేే  అవకయశుం లేకపో తే ఎలా? 

శయీదధుం ప టిునవ్యరతకి చెుందుత ుందా?  పతతృదవేతలు న్నజుంగయ తరతస్యి రయ? (శ్ర ీఅగతిమహా పురయణుం) 

◆ గయలో ప టిున శయీదదుం వలన పతతృదవేతలు, నూరు తరయలవరకు ఊరదవ గతిక ి(సవరగుంలో నుని వ్యరు బహాులోక గతి 

చెుందుట) పో తారన్న బాహుదవేుడే సవయుంగయ  చపెతఫయునాిడు. 
అుందువలన జీవితుంలో ఒకక స్యర ైనా గయకు వ్ ళిా పతుండపదాానుం చేయాలి. 

అట ల  చేయలేన్నవ్యరు   పతతృదవేతల మోక్షపయాపతికి భాగవత సపయి హుం ప టిుుంచాలిుుందే, వ్రేే దారతలేదు. గయలో శయస్ోి ి కిుంగయ 
బాాహుణులు శయీదధుం ప టేువ్యరు ద రకక పో యినా పరేలదు. ఏ విధుంగయ ప టిునా పుణామే. 
439. శయసిర జాఞ నుం లేక చాలాముంది సరి రలు ముంగళ, శుకీ వ్యరయలు తలస్యినుం చేసుి నాిరు. అగతి పురయణము పాకయరము 

సరి రలు,  పురుష్ లు తలస్యినము ఏ  రోజులు చేయరయదు?             -శ్ర ీఅగతి మహా పురయణము 

◆ మగవ్యర నైా సరి రల ైనా  ముంగళవ్యరుం ,శుకవీ్యరుం, ఆదవి్యరుం చేయరయదు. 

440. ముంగళ, శుక,ీ ఆదవి్యరుం తలస్యినుం ఎుందుకు చేయరయదన్న మన పురయణాలు చబెుత నాియి? ( పుండుగలు, పరవ 

దినాలలో ఈ న్నయముం వరతిుంచదు) 

-శ్ర ీఅగతి మహా పురయణము 

◆ అశుభుం, లక్షీు దవేి విడచిి ప డుత ుందన్న శయసిరుం. 

441. కొతి బటులు వ్యరుం లో ఏ రోజులలో మాతామే వ్సేుకోవ్యలన్న శయసిరుం? 

(శ్ర ీఅగతి మహాపురయణుం) 

◆ కొతి వస్యి ి లు ధరతుంచడాన్నకి ముుందు అుంచులకు కొదిదగయ  పసుపు అదాద లి. 

కొతిబటులన్న వ్యరుంలో బుధ, గురు, శుక ీవ్యరయలు మాతామే వ్సేుకోవ్యలి.  మిగతలిన నాలుగు రోజులు వ్ేసుకోరయదు. 

కయనీపుండుగలు వివ్యహ,ఉపనయన,గృహపవా్ేశ, శయీవణ ముంగళవ్యరయలలో, మినహాయిుంపు వుుంది. 
442. ఉదరాగము లో చరేడాన్నక ిలేదా మారడాన్నక ిఏ నక్షతాాలలో చేరయలన్న శయసిరుం? 

◆ భరణి, పూరవఫలుగ ణి, పూరయవష్యఢ, పూరయవభాదా, ఆరదర, ఆశరలష్, మఖ, స్యవతి, కృతిిక, విశయఖ - ఈ నక్షతాాలలో చేరరయదు. 

మిగతలిన 17 నక్షతాాలలో చేరవచుాను. 

 
 
 

443. పతలలలకు అక్షరయభాాసుం ఎపుుడు చేయాలి? ఏఏ తిధులు, వ్యరయలు పన్నకిరయవు? ఏ సుంవతురుంలో అక్షరయభాాసుం 

న్నషతదధుం, కలిగే అనరయధ లు వివరణ 

◆ అక్షరయభాాసము 5 వ సుంవతురుం లో మాతాము పన్నకిరయదు.  దసరయ పయడామి,  ష్షతా , సునా తిధ ిపూరతుమ ముంగళ 



వ్యరుం కయకుుండా ఇతర తిథులలో లక్షీు నారయయణలను పూజ్జుంచి బియాుం లో  శివ నామము వ్యాయాలి.  దసరయ 
నవరయత ాలలో అన్ని తిథులు పన్నకి వస్యి యి 

444. ఉపనయనుం ఏఏ మాస్యలలో చయేొచుా తలెుపుట, యజయు పవ్తేుం ఏ న్నషతదధ  తిధులలో మారారయదు? 

◆ ఉతిరయయణుం లో చేయాలి.  అష్ుమి, నవమి, దశమి, ఏకయదశి దావదశి, తయాోదశి, అమావ్యసా ధరతుంచకూడదు 

445. క్షవరుం (గడడుం తీసుకోవడుం, జుట ు  కతిిరతుంచడము) ఏఏ వ్యరయలు పన్నకరియవు? 

◆ ఆదవి్యరుం, ముంగళవ్యరుం, శుకీవ్యరుం పన్నకిరయదు. 

446. క్షవరయన్నకి గల న్నయమాలు ఏమిట?ి 

◆ క్షవరుం అమావ్యసా, పూరతుమ, అష్ుమి, గహీణ సమయాలలో  చేయరయదు. మధాాహిుం 12 దాటని తరువ్యత లేదా 
అనిుం తిని తరయవత చేయరయదు. ఈ న్నయముం కరు కయుండ (చన్నపో యినవ్యరతకి చేయు  కయుండ) చేయునపుుడు 
వరతిుంచదు. 

447. కొతి వసుి వులు, రతాిలు, ఏఏ నక్షతాాలలో కొనాి లేదా అమిునా లాభుం ఇస్యి యి?         (శ్రీ అగతి మహాపురయణుం) 

◆ కొీతి వసుి వులు :-భరణి, అశరలష్,ధన్నష్ు , పుబబ,పూరయవభాదా, పూరయవష్యఢ,కృతిిక నక్షతాాలలో కొుంటే హాన్న. 

మిగతలిన 20 నక్షతాాలలో కొనవచుా/అమువచుా. 

రతాిలు :- రవేతి, అశవన్న, ధన్నష్ు ,హసి,చితి,స్యవతి, అనూరయధ, విశయఖ నక్షతాాలలో  రతాిలు ధరతుంచడుం చాలా ముంచిది. 
 
448. బుధాష్ుమి పరవదినుం ఎపుుడు జరుపుకోవ్యలి? ఈ వతాాన్ని ఆచరతసేి  వచేా ఫలితుం ఏమిటి? (శ్రీ అగతి   

మహాపురయణుం). 

◆ బుధాష్ుమి వాతుం,     బుధవ్యరుం - అష్ుమి కలిసతవసేి , ఆరోజు ఆచరతుంచవచుా.  గృహసుి లకు ఐశవరాుం, మోక్షము 

సతదిద ుంచును. దేవతలను, మహాత ులను న్నదిుంచిన పయపుం నుుండి తొలగత పో యి దరు. 

449. భూలోకుంలో ఉని దవేతా సరి రలకు బుధాష్ుమి వతాుం చయేమన్న ఎవరు చెపయురు? 

◆ శ్ర ీమహావిష్ ు వు బాాహుణ వ్షే్ుంలో వచిా బుధాష్ుమి వతాుం గురతుంచి వివరతుంచి చబెుతాడు. ఆ వాతుం ఆచరతుంచిన పుణాుం 

చేత మీరు తిరతగత దవే లోకయన్నకి వ్ ళలగలరు అన్న చెబుతాడు. 
450. దవేతా సరి రలు భూలోకుంలో ఎుందుకు పడాడ రు? వ్యరు చేసతన తపుు ఏమిట?ి 

◆ దేవతా సరి రలు మహాత ులగు ఋష్ లను విమరతశుంచిన కయరణుంగయ ఆకయశగమన శకిి విహనీుల ై భూలోకుంలో పడతారు. 

అుందుకే మహాత ులన్న, తప:శకిి ఉనివ్యరతన్న న్నతాుం అనుష్యు నుం చసేుకునవే్యరతన్న, గురు సవే చసేే వ్యరతన్న , గురువులన్న 

విమరతశుంచరయదు. వ్యరతన్న విమరతశుంచడుం, న్నుందచేయడుం వలల  అుంతవరకు మనుం చసేతన పుణాము తరతగతపో త ుంది. 
451. వతాము లలో బుధాష్ుమి వాతుం చాలా సులభమ ైనది అన్న ప దదలు చెబుతారు. ఈ వతాుం ఎలా చయేాలి? ఈ వతాుం 

గురతుంచి ఏ పురయణుంలో ఉనిద?ి 

◆ ఈ వతామును ఆచరతుంచ దలచిన వ్యరు 

ర ుండు వ్ేళాుా(చూపుడు వ్లేు, మధావ్లేు ) విడచిన పతడకిిలితో ఎన్నమిది పతడికళిా బియాముతో అనిము వుండ ిదనీ్నన్న 

దరభలు ఉుంచిన మామిడాకుల ద న ి లో  న వై్దేాుం ప టువల ను..  ఇలా సమతే డగు బుధున్న పూజ్జుంచి, బుధాష్ుమీ వతా 

కథ విన్న భోజనము చయేవల ను పతదప బాాహుణులకు తుండుల(బియాుం)సహతి మగు కరకటి(చెుంబు) దానము చసేత, 
యథా శకిిగయ దక్షణి ఇవవవల ను. 



 
452. బుధాష్ుమి వాతుం చసేతన వ్యరతక ిరయజయోగుం,ఐశవరాుం కలుగుత ుందన్న శయసిరుం. మరత ఈ వతా కథలో  శయప గసీుి ల ైన 

దేవతా సరి రలు బుధాష్ుమి వతాుం చేయగయ చూసతన  కౌశికున్నక ిఎట వుంటి    యోగుం కలేగతుంది? 

◆ బుధాష్ుమీ వాతుం దవేతలు చేసుి ుండగయ చూసతన పుణాుం వలన అనుకోకుుండా అయోధాా నగరయన్నకి కౌశికుడు రయజుగయ 
ఎనుికొన బడాడ డు, ర ుండు  బుధాష్ుమి వతాాల పుణాుం దారబో సత నరకుంలో పడడ  తన తుండిాన్న సవరగుం చరేా గలిగయడు. 
453. ఆలయ న్నరయుణుంలో పయల గ ని వ్యరతకి ఎట వుంటి గత లు కలుగుతాయి? 

(శ్ర ీఅగతి మహాపురయణుం) 

◆ ఆలయ న్నరయుణుంలో ఎుంత స్యయుం చేసేి  అన్నివ్లే సుంవతురములు మోక్షుం లభిసుి ుంది. ఒక బస్యి  ఇసుక 

ఆలయన్నరయుణాన్నక ిదానుం చసేతన వ్యడు, ఆ బస్యి లో లక్ష ఇసుక రేణువు లుుంటే లక్ష వ్లే సుంవతు రములు మోక్షుం 

లభిసుి ుంది. 
454. వాసన పరులు లేదా న్నతాుం మాుంసుం తినవే్యరు దురగత లు ప ుందకుుండా ఉుండాలుంటే ఏ పయాయశిాతిుం చసేుకోవ్యలి? 

(శ్ర ీఅగతి మహాపురయణుం) 

◆ పురయణశీవణుం చేయుట. సుగుంధ దవా్యాలతో/పుష్యులతో విష్ ు వున్న పూజ్జుంచుట. కయరీిక మాసుంలో శివ దరశనుం, 

స్ో మవ్యర వతాుం ఆచరణ, అనిదానుం చపేతుంచుట. కయరీిక శుదద  దావదశిన విష్ ు వున్న పూజ్జుంచి బాాహుణులకు సవయుంపయకుం 

ఇచుాట.  మాఘ్ పుంచ మాస్యలు(మారగశిర, పుష్ామి, మాఘ్,ఫయలుగ ణము,చెైతమాు)లో విష్ువుకి ఎుంతో పతతాికరమ నై 

మాస్యలు : "అనిదానుం చేసేి  గోలోకుంలో శయశవత న్నవ్యసుం " అన్న అగసుి ాలవ్యరు భూలోక సుంచార సమయుంలో చెపతు 

యునాిరు. ఇక సవయుంగయ అగతి దవేుడు చపెతున కౌముద వతాుం :- అశవయుజ మాసుం నుుండి మళీా వచేా  అశవయుజ 

మాసుం వరకు పతాి ఏకయదశి తిథని వ్ ుండ ిదపీుంలో ఆవున యిా వ్సేత, సవయుంపయకుంతో, పయయసుం వుంటకయలతో సహా దపీ 

దానుం - ఒక బాాహుణునకు, "ఓుం నమో భగవతే వ్యసుదవే్యయ" అుంటట - దానుం చసేతన సరవ పయపములకు పయాయశిాతుం 

అవుత ుంది. 
 

455.  అగతి పురయణము లో శ్రఘ్రముగయ లక్షుీ కటాక్షుం కోసుం ఎలా పూజ చయేాలన్న ఉనిద?ి 

◆ ముందార పూలు మరతయు ఉమ ుతి పూల రసుం సకేరతుంచి అుందులో పచాకరూురుం కలిపత, మహా మృత ాుంజయ 

ముంతాుంతో శివున్నకి అభిషేకుం చసేతన లక్షిు కటాక్షుం కలుగుత ుంది. 
456. భారయాభరిల మధా ఏ విధమ ైన చిుంతలు లేకుుండా అననానాము గయ ఉుండడాన్నకి లేదా గొడవలు కలగకుుండా 
ఉుండడాన్నకి, విడపిో యినా కలవడాన్నకి ఏ విధముగయ పూజ చయేాలన్న అగతి పురయణములో చపెయురు? 

◆ పూజావిధానుం :- ముందార పూలు  మరతయు ఉమ ుతి పూల రసుం సకేరతుంచి అుందులో ఆవు మూతాుం కలిపత కొుంచుం సపేు 
ఎుండలో ప టాు లి. తరువ్యత, 108 ముందార ఆకులప ై భారా లేదా భరి పరేు వ్యాసత ప ై రసుంలో ముుంచి ఆకులను ఎుండ బటెాు లి. 

వ్యటితో  మహా మృత ాుంజయ ముంతాుం జపతసూి  108 స్యరుల  ఎుండబటెిున ఆకులు శివున్నకి సమరతుుంచాలి. అలా చసేతనచ  ో

భారయాభరిలు గొడవలు పడకుుండా అననానాుంగయ ఉుంటారు. 

457. చెఱువులు, కయలువలను పూడాడుం వలల  ఎట వుంటి పయపయలు కలుగుతాయి? 

(శ్ర ీమద్ అగతి మహా పురయణము) 

◆ నరకయన్నకి పో తారు. ఒకవ్ళే పూడిా న.సిలములలో ఇలుల  కట ు  కున్న అకకడ వుుండవే్యరతక ికూడ పామాదుం దరష్ుం 



ముంచిదకియదు 

458. భగవద్ ఉపయసనలో దరతద ానారయయణ సవే కూడా చాలా ఉతిముం  అుంటారు. దరతదా నారయయణ సవే అుంట ేఏమిటి? 

(శ్ర ీమద్ అగతి మహా పురయణము) 

◆ పేదవ్యరతక ితగతన సహాయుం చేయుట,  అనిుంప ట ు ట (న్నజుంగయన ేయిమేిలేన్నవ్యరతక ిఆకలితో వునివ్యరతకి) దతిత 

తీసుకున్న చదువు చపెతుుంచుట ముంచిసహాయుం చయేుట చాలా చాలా పుణాుం. దీన్ననే దరతద ానారయయణ సవే అుంటారు. 

 
 
 

459. యాజఞవలుకాడు ఎవరత శిష్ ాడు? ఆయన చసేతన ప రపయట  ఏమిటి? 

◆ యాజఞవలుకాడు వ్ శైుంపయయనున్న శిష్ ాడు. గొపు గురు శుశీ్రష్ చేసత విదాలనీి ప ుందాడు. కొనాిళాకి ఈతడు 
అహుంకరతుంచి తనను తాను గురువు కని అధికుడనన్న తలచి గురుమాత ఇచేా కుందమూలాలను పయరవ్ ైచి గురువు 
ఆశీమాన్నకి కూడావ్ ళాడుం మాన్నవ్ేశయడు. గురువు ఆగహిీుంచి - ఆతడు నేరాన విదాలనీి క్షణుంలో కకికుంచి, ఇతర 

శిష్ ాలకు ఆవిదా లను అనుగహిీస్యి డు. 
460. యాజఞవలుకాడు, తను చసేతన తపుును ఎలా సరతచసేుకోవ్యలన్న పాయతిిుంచాడు? ఆ తరువ్యత ఏమయిాుంది? 

◆ ఒకకస్యరత గురుశయపయన్నకి గురత ఐతే ఇుంకే దేవతను ఆశయీిుంచినా తగతనుంత ఫలితుం రయదు. మళీా దయారధహృదయుడెనై 

గురువు దయచూపయలిుుందే.  యాజఞవలుకాడు సూరోాపయసన చేయగయ, సూరుాడు "సరసవతీ కవచుం" అనుషతుుంచమన్న 

ఇస్యి డు. సరసవతీ మాత విదాలనీి ఇవవదలుచు కుుంట ుంది కయనీ, ఈతడు గురు దరాహి అగుట మూలాన జాపాుం జసేుి ుంది. 
అపుడు యాజఞవలుకాడు మళీా వ్ ైశుంపయయనున్న ఆశయీిుంచి క్షమిుంచ మన్న వ్డేుకోగయ, దయా స్యగరుడెైన గురువు 
మన్నిుంచి సరసవతీ మాతను విదాలిమున్న ఆదేశిుంపగయ అపుడు ఆమ  "శుకల యజురేవదుం" అను కొీతి వ్దేుం 

ఇసుి ుంది.దాన్నన్న బో ధిుంచి యాజఞవలుకాడు "నక్షతాముండలుం" అను సవరయగ న్ని అధరిోహిస్యి డు. త దకు గురు కటాక్షుం వలన 

యాజఞవ లుకాడు కయరణజనుు డయాాడు. 
461.రుదాాక్ష మాలలో సుంఖా ఎలా ఉుండాలి.గృహసుి లు ఎన్ని  ముఖాల రుదాాక్షలు ధరతుంచాలి? (శ్ర ీఅగతి పురయణుం) 

◆ రుదాాక్షలు ఎపుుడూ విష్మ సుంఖాలో వుుండాలి అుంటే 108 మధాలో ఒకట ికలిపత 109 వుుండటేట ల గయ ధరతుంచాలి. 

గృహసుి లు ఏక, తిాముఖ, పుంచముఖ రుదాాక్షలు ధరతుంచాలి. బహాుచరా వతాుంపయటిుంచవే్యరు 2-4-6 ముఖములుగల 

రుదాాక్షలు ధరతుంచిడుం ముంచిది. 
 
462. రుదాాక్షలు ధరతుంచినపుడు తీసుకోవలసతన జాగతిీలు ఏమిటి? రుదాాక్షలు గురువుల దావరయ వ్సేుకొనాిక ఎపుుడు 
తీయొచుా? 

(శ్ర ీఅగతి పురయణుం) 

◆ జాగతిీలు:- రుదాాక్షలు దృఢుం గయ వుుండాలి. మేలిమి అయి ఉుండాలి.  పూరతిగయ గుుండాుంగయ వుుండరయదు. కుంటకుంగయ వుుండి 
గుచుాకునిట లల తే చాలా ముంచిది. గురువులదావరయ వ్సేుకునాిక చచేాుంతవరకు, ఎటిు  పరతసుి ల లోనూ తీయరయదు. అవి 

మన శరరీుంలో ఒక భాగుంగయ పరతగణిుం చాలి. ఇలా చసేేి  మోక్షపయాపతి  సతదిదసుి ుంది. 
463. శ్ర ీఆదిశుంకరయచారా స్యవమి వ్యరు ఎకకడ, ఏ మాసుం, ఏ తిథ ినాడు జన్నుుంచారు?  వ్యరత తలిలదుండుాల పరేుల  ఏమిటి? 



◆ శ్ర ీఆదిశుంకరయచారా స్యవమి వ్యరు వ్ శైయఖ మాసుం, శుకల పుంచమి తిథి, మృగశిర నక్షతాుం లో   కరేళ రయష్ుుిం లోన్న - కయలడ ి

అనే గయీముంలో జన్నుుంచారు. తలిల  దుండుాలు - ఆరయాo బ  , శివగురులు వీరతది కృష్ుయజురేవద శయఖ - నుంబూదిా బాాహుణులు. 

464. సుంతానుం కోసుం శుంకరుల తలిల తుండుాలు ఏ ఆలయుం లో  దీక్షతో అనుష్యు నుం చేశయరు? ఆ ఆలయుం ఎకకడ ఉనిది? 

◆ శ్ర ీశుంకరుల తలిల దుండుాాలు  తిాచూర్ లోన్న వృష్యచల పరవతుంప ై వుని శివున్న ఆలయుంలో భకిితో సుంతానుంకోసుం 

అనుష్యు నుం చేస్యరు. ఈ ఆలయుం కయలడకిి సమీపుం లో వుుంది. 
465. భగవద్ రయమానుజాచారా స్యవమి ఏ మాసుం, ఏ తిథనిాడు, ఎకకడ  జన్నుుంచారు? 

◆ భగవధ్ శ్ర ీరయమానుజా చారా స్యవమి వ్యరు  వ్ ైశయఖ శుకల పుంచమి ఆరుదా నక్షతాుం లో జన్నుుంచారు.  - కయుంచీపురుం దగగర 

గల శ్రపీ రుంబుదూర్ గయీముంలో జన్నుుంచారు. 

466. శుంకరయచారా స్యవమి వ్యరు రచిుంచిన మొదటి స్ోి తాుం ఏమిటి? ఏ వయసులో ఎకకడ చేశయరు? 

◆ శ్ర ీశుంకరులు బాల బాహు చారతగయ నునిపుడు భిక్ష కోసుం ఒక పదేరయలి ఇుంటకి ళిా అడుగగయ ఆమ  ఇుంటలిో ఏమీలేక ఒక 

ఉసతరతకయయ స్యవమిక ిదానుంచయేగయ పరతాిచెుంద ిమ టుమొదట కనకధారయ స్ోి తాుం ఆసువుగయ పలుకగయ లక్షుీదవేి బుంగయరు 

ఉసరతకలు వరిుంగయ కురతపతసుి ుంద.ి ఇపుటికీ ఆ ఇలుల  కయలాడ ిగయీముం దగగరలో ఉనిది. అపుటి శుంకరుల వయసుు సుమారు 

5 సుం౹౹". 

467. శుంకరయచారా స్యవమికి  అదెైవత అనుభూతి ఏ క్షతేాాన్నకి వ్ ళ్ళాక వచిాుంద?ి 

◆ శ్రశీ ైల క్షతేాములో 
468.స్ౌుందరా లహరత స్ోి తాాన్ని ఆది శుంకరులు ఏ క్షతేాుంలో పూరతిచేస్యరు? 

◆ స్ౌుందరాలహరత స్ోి తాాన్ని శుంకరులు శ్రీశ లై క్షేతాుం లోన్న ఫయల ధార, పుంచ ధార దగగర తపసుు చేసూి  పూరతి చశేయరు. 

 
 
469. ఈ కిీుంద ిపటుం లో ఉని ఆది శుంకరులు ఎకకడకిి వ్ ళ్ళల రు? 

 
 
 
 

◆ క లైాసుం వ్ ళిలత ేశివుడు సుటకిలిుంగయలన్న శుంకరయచారా స్యవమివ్యరతకి ఇచాారు. 

470. భగవత్ రయమానుజులు  శిష్ ాల కోరతక మేర  తమ పయరతథవ దేహాన్ని ఒక క్షతేాుం లో మూలికలతో కపతు భదపారతచారు. 

ధాాన ముదలాో ఉని స్యవమివ్యరతన్న  ఇపుటిక ీఅుందరుం దరతశుంచుకోవచుా. ఆ క్షతేాుం ఎకకడ ఉనిద?ి 

 
 
 

◆ శ్ర ీరుంగుం ,తిరుచిా, శ్రరీుంగనాథస్యవమి వ్యరత ఆలయుంలో ఇపుటకిీ స్యవమి వ్యరత ధాాన ముదలాో ఉని దహేాన్ని 



దరతశుంచవచుాను. 

 
 
 
 
 
471. ఆదిశుంకరుల తో కూరుాన్న ఉని ఆ నలుగురు ఎవరు? వ్యరత పరేుల  ఏమిటి? వ్యరతన్న శుంకరులు ఏ ఏ పరఠయలకు  

అధపిత లగయ న్నయమిుంచారు? 

 
◆ నలుగురు శిష్ ాలు, పదుపయదాచారుాలు - గోవరధన పరఠుం - తూరుున, సురేసవరయచరుాలు - శృుంగరేత శయరదా పరఠుం - 

దక్షణిాన, హసిమలకయచరుాలు - దావరకయ పరఠుం - పడమరన, తోటకయచారుాలు - జయాతిరుత పరఠుం - ఉతిరయన. 

472. భగవద్ రయమానుజల తో ఉని ఆ నలుగురు శిష్ ాలు ఎవరు? 

 
 

◆ ఎుంబర్, అరులలప రుమాల్, కూరతాి లావర్, ముడలియుందన్. 

473. ఈ కిీుందచిితాుం లోన్న సన్నివ్ేశుం ఏమిట?ి శుంకరులు ఎవరతతో వ్యదసిుి నాిరు? 



 
◆ చితాుంలో ముండనమిశీులు ఆయన భారా ఉభయభారతి లతో శ్రీశుంకరులు తరకవ్యదన చయేుట. ఈ వ్యదనలో 
ముండనమిశీులు ఓడిపో గయ ఉదయభారతి,  తనతోకూడ వ్యదిుంచమన్న శ్ర ీశుంకరులను అడుగుట. ఆమ  "మనుధకళల" 

గురతుంచి అడుగగయ, బహాుచారతయి ైన శుంకరులు ఆమ  పాశిల జవ్యబుక ై కొుంత సమయ మడుగుట. 

474.  ఈ కిీుంది చితాుం లో నదలిో పదాుల మీద నడుసుి నిది ఎవరు? ఎుందుకు? 

 
◆ పదాులమీద నడుసుి నిద ిశ్రీశుంకరుల శిష్ ాడు సదానుందుడు. నదకిి ఆవలనుని ఈయనను నదకిి ఈవలనుని 

శుంకరులు వ్ ుంటనే రమునగయ గురు వుప ై అపయరభకిితో పవాహసిుి ని నది దాటి ఈవల పకకక ివచుాట, చితాుంగయ ఆయన 

పయదాలకిీుంద పదుుం వ్ లచుటచ ేఆయనను పదుపయదుడన్న పతలవస్యగతరత. 
 
475.  హనుముంత డి సుంపూరు చరతతా, హనుముంత న్న భకుి ల కథలు ఏ పురయణుం లో ఉుంటాయి. ఎవరు రచిుంచారు? 

◆ పరయశర మహరుి లవ్యరు రచిుంచిన "పరయశర సుంహిత" లో సుంపూరు మనుముంత న్న చరతత ామరతయు భకుి ల కథలు 
ప ుందు పరచబడవిునాియి. 

476. వ్యాసుడు ఎుందుకు హనుముంత న్న గురతుంచి ఏ పురయణములోల  ఎకుకవ చపెులేదు? 

◆ హనుముంత న్న కథలు సుంధరయబనుస్యరుం మాతమాే వ్యాసుడు వివరతుంచాడు. అుందులకు కయరణుం వ్యాసున్న తుండిా 
అయిన శ్ర ీపరయశరులవ్యరు శ్రవీ్యాసులవ్యరతతో - సుంపూరు హనముంత న్న చరతత ాతాను రచన చయేదలుచుకునిట ల  మనవి 

చేస్యడు. 



476. హనుముంత న్న తలిల ఎవరు? ఆవిడ ఎవరత పుతిాక? 

◆ హనుముంత న్న తలిల అుంజనాదేవి, ఈమ  అహలా గౌతమ మహరుి ల సుంతానము. కయనీ ప రతగతుంది కుుంజరుడు, 
విుంధాావళి అను శివభకుి ల దగగర. 

477. వ్యలి సుగీవీులు ఎవరత పుత ాలు? 

◆ బాహుమానస పుత ాడు    ఋక్షరజున్న పుత ాలు. వ్యలి ఇుందుాన్న అుంశతో జన్నుుంచగయ, సుగీవీుడు సూరుాన్న అుంశతో 
జన్నుుంచారు. 

478. శ్ర ీమహావిష్ ు వు వృక నారయయణ అవతారుం ఎుందుకు ఎతాి డు? 

◆ గరధబేశవరున్న ఆగడాలకు తాళలేక దేవతలుందరూ-  బాహుదవేున్న ఆదశేుంప ై శ్ర ీమహావిష్ ు వున్న వ్డేుకుుంటారు. 

అపుడాయన వ్యరుందరతనీ తీసుకొన్న శివున్న దగగరకు వ్ ళిా గరధబశేవరున్న మరణరహసాుం అడుగగయ, అద ిననేు వ్యడకిి వరుం 

ఇచాాను కయబటిు , ననేు చపెునన్న శివుడుతలెుపగయ, మహావిష్ ు వు నేన ేతలెుసుకొన్న వ్యడిన్న హతమారుస్యి నన్న అుంటాడు. 
అుందుకు శివుడు అలా జరతగతతే నేను నీకు నమిునబుంట న ై సవేచేస్యి నన్న పలుకుతాడు. మహావిష్ ు వు కూడా అలా నేను 

చేయలేన్ననాడు నీ సేవకుడనౌ తానన్న ఒకరతకొకరు పతాిజఞ పూనుతారు. గరధబేశవరున్న మరణ రహసాుం వ్యడనినటనిుుండ ి

రయబట ు  టక  ైశ్రీమహా విష్ ు వు   మోహినీ అవతారుం దాలిా, వ్యడని్న ఆకట ు  కొన్న మరణరహసాుం తెలుసుకొన్న, వృకనారయయణ 

అవతారుం (తల మాతాుం నకకతల- మిగతలిన దేహుం మానవుడుగయ) దాలిా గరధబశేవరున్న శరీరయన్ని లోకశరయీసుు కొరకు 

కొరతకతిినేస్యి డు. 
478. హనుముంత న్న గురువు ఎవరు? హనుముంత డు లుంకకు వ్ ళాబో తూ మొదట తూరుువ్ ైపు తిరతగత ఎుందుకు 

నమసకరతుంచాడు? 

◆ హనుముంత డు మొదట బృహసుతి దగగర సరవశయస్యి ి లు అభాసతుంచి, తరువ్యత సూరాదవేున్న దగగర వ్దేవ్ేదాుంగయలు 
వ్యాకరణుం అభాశిుంచాడు. , శయసిర పాకయరుం, దక్షిణ దకిుకగయ పయాాణుం స్యగతుంచాలుంటే ముుందుగయ తూరుువ్ పైు 
మూడడుగులు వ్ేయాలి, అుందకు పతాీకగయ హనుముంత డు తూరుు వ్ ైపు తిరతగత సూరుాన్నకి మొదట నమసకరతుంచి, 

తరువ్యత ఇుందాాది దేవతలకు, వ్యయు దేవున్నకి, అగతిదేవున్న, బాహుదవేున్నక ినమసతకరతుంచి ఆకయశుంలోన్నక ిఎగురుతాడు. 
479. హనుముంత న్న పుంచముఖముల పేరుల  ఏమిట?ి 

◆ హనుముంత న్న పుంచముఖాలు 
1. వ్యనరము 

2. గరుడ 

3. వరయహుం 

4. నరసతుంహ 

5. అశవము 

480. అుంజనాదవేి, కసేరత తనయుడుగు హనుముంత న్నకి, పయరవతీ గరభసుంభూత అన్న, అగతి పూత అన్న, వ్యయు పూత 

అన్న నామములు ఎుందుకు వచాాయి? 

◆ ఒకపుుడు పయరవతీపరమే శవరులు వ్యనరరూపుల ై వ్ేుంకటా చలుంప ై విహరతసుి ుండగయ, శివున్న తేజసుు పయరవతీమాత 

ధరతుంచి ఆతజేసుు యొకక వ్ేడని్న తట ు కో లేక, అగతిహో త ాన్నకి భరతుంచమన్న ఇసుి ుంది. మొదట అహుంకరతుంచి శివున్న 

తేజసుు భరతుంచగలనన్న అనుకొన్న తీరయ అగతి దవేుడు కూడా ఆతేజసుును భరతుంచలేక పో గయ, వ్యయుదేవుడు పయారతధుంపగయ 



ఆయన్ని తీసుకోమన్న శివపయరవ త లు తలెుపుతారు. వ్యయుదవేు డు వ్ేయి దవిా సుంవతురయలు ఆ తజేసుును భరతుంచి 

సమయమొచిా న వ్ ుంటనే, అుంజనీదేవి పుతా సుంతానారధమ  ైఅుంజనాదిపా ై   తపము చేయుచుుండగయ, ఆమ  చేతిలో శివున్న 

తేజసుును పుండు రూపుంలో వ్యయుదవేుడు వదులు తాడు. వ్ ుంటన ేఆమ ేఆ పుండుతిన్న గరభుం ధరతసుి ుంది. 
హనుముంత న్నకి జనున్నసుి ుంది. ఆ శివున్న తజేసుు, పయరవతి, అగతి దవేుడు, వ్యయు దవేుడు ధరతుంచిన కయరణుంగయ హను 

ముంత న్న పయరవతీ గరభ సుంభూత, ఆగతిపూత, వ్యయుపూత అను నామములు వచాాయి. 

481. హనుముంత డు పుటిున నక్షతాుం ఏమిట?ి హనుముంత డు పుటిున తిథి, మాసుం ఏమిట?ి 

◆ పూరయవబాధా నక్షతాుం, వ్ ైశయఖ మాసుం, కృష్ుపక్షుం, దశమీ తిథ,ి శన్నవ్యరుం హనుముంత డు జన్నుుంచాడు. 
482. హనుముంత డు పుటిున ఎనని రోజు సూరుాడిన్న తినాలన్న సూరాముండలుం వ్ పైు పాయాణుించాడు? 

◆ హనుముంత డు దశమి నాడు జన్నుుంచిన తదుపరత 5వరోజున అుంటే అమావ్యశా రోజున - (ఆరోజు సూరాగహీణ 

పరవదినుం) ఉదయిుంచసేూరాడని్న పుండు అనుకొన్న పటిు  తినాలన్న ఆకయశుం లోక ిఎగురుతాడు. 
483. హనుముంత డు పుటుగయనే అయన పయదముల ప నై ఉని రకేలు ఏమిట?ి 

◆ హనుముంత డు స్యక్షాత ి  భగవతువరూపుడు, ఆయన అరతకయళాలో శుంఖుం, చకీుం, ధవజుం, తామరపువువ వుంట ిదవిా 
చిహాిలతో పుటాు డు. వీటితో పయట   బుంగయరు యజయఞ ోపవీతుం, సవరు కటసిూతాుం, కౌపరనుం, మ డలో సుటికమాల, కయళాక ి

గజ ులు, ప దదతోక కలిగత, శరరీముంతా ఆకుపచాటరిుంగులో గల వ్ ుంట ాకలు కలిగత, కళుామాతాుం గోరోచనుం రుంగులో మ రుసూి  

వునాియట ఆయన పుటిునపుడు. 
484. హనుమ తుదృశుం దెవైుం - నాసతి  నాసేి ావ భూతలే౹౹ 
అననే వై పామాణనే - జయసతదిధకరుం పరమ్౹౹ 
- శ్ర ీపరయశర సుంహిత 

హనుముంత డి ఒకకడిన్న పూజ్జుంచుటవలన అుందరు దవేతలను పూజ్జుంచినటేల  అన్న ఎుందుకు అుంటారు? 

◆ హనుముంత డు రుదవాీరా సుంభూత డు, ఆయనపుటుక మునుపే సకల దవేతలు తమ తమ తజేసుును రుదుాన్నలో 
వుుంచారు. రుదుాడు పయరవతీమాత గరభుంలో వుుంచగయ, ఆమ నుుంచి అగతి, అగతి నుుండి వ్యయు దవేుడు, వ్యయుదవేుడు 
రుదతాేజసుును సుపుతసాుంతానుంకోసుం తపసుు చసేుి ని అుంజనాదవేి చేతిలో పుండురూపుంలో వ్ేస్యి డు. అుందువలన 

ఆుంజనేయుడు సకల దవేతా సవరూపుడు, ఆదపిరయశకిి ఆయన తోకలో వుుంట ుంది. ఆయన తిామూరయి ాతుకుడు. 
బాహుజాఞ నులలో శరషీ్ ు డు. పుట ు కతోనే ఆయన విష్ ు భకిితో పుటాు డు. ఒకక హనుముంత న్న పూజచసేేి , ఆ పూజ సరవదేవీ 

దేవతలకు చెుందుత ుంది ఎుందు కుంటే ఆయన ప నై చెపతునట ల -  సకల దవేతా సవరూపుడు కయబటిు . 
485. స్ో మదత ి డు ఎవరు? స్ో మదత ి న్న భారా పేరు ఏమిట?ి (శ్ర ీపరయశర సుంహిత) 

◆ స్ో మదత ి డు మహిసుతి పురుం క ిమహారయజు. చుందావుంశము నుుండ ిఆవిరభవిుంచినవ్యడు, హనుముంత న్న భకుి డు. 
స్ో మదత ి న్న భారా పరేు దేవకి. 
486. ఈ కిీుంద ివ్యటలిో హనుముంత న్నకి అతాుంత పరతాికరమ ైనద ిఏద?ి వ్యట ిఅరథుం ఏమిటి? 

అ) సతుంధూరుం ఆ) సతుంధురుం ఇ) సతుందూరుం 

◆ సమాధానుం ఇ 

సతుందూరుం ౼ అనగయ  ఒకవిధమ నై ఎఱుపు రుంగులో  ఉని కుుంకుమ. 

అమువ్యరత లలితా సహసాుం లో కూడా ""సతుందూరరుణ విగీహాుం"... అన ేధాాన శలల కముతో మొదలవుత ుంది.  



హనుముంత న్నకి ఇష్ుమ ైనది సతుందూరుం . 

సతుంధూరుం 

అని పదాన్నకి అరథుం లేదు. 

సతుంధురుం అుంటే ఏనుగు 

487. హనుముంత డ ివ్యలమునకు (తోక) చసేే పూజ పరేు ఏుంటి? 

◆ వ్యలపూజ 

488. హనుముంత డ ివ్యహనుం ఏమిట?ి 

◆ ఒుంట  
489. అష్ుసతదిధ  నవన్నధిక ేదాతా అన్న హనుముంత డిి ఆశరవదుించిుంది ఎవరు? 

◆ సరతాదవేి 

490. భీమునకు, హనుముంత డు తన విరయట్ సవరూపయన్ని ఎకకడ (ఏ పాదశేములో) చూపతుంచాడు? 

◆ భీముడు స్ౌగుంధకి పుష్ుములు తవేడాన్నక ై వ్ ళుాచూ గుంధమాధన పరవతుం చేరుకుుంటాడు. అచాట హనుముంత డు 
వృదధవ్యనర రూపుంలో భీమునకు దరశనమిచిా పరకీ్షిుంచి భీమున్నకోరతక మీరకు తన విరయట్ సవరూపయన్ని చూపతుంచాడు. 
491. హనుముంత డు తన విరయట్ సవరూపయన్ని శ్రీమదాామాయణుం లో ఎవరత ఎవరతక ిచూపతుంచారు? 

◆ 1. సరతానేవష్న కోసుం దక్షణి దికుకకు వచిాన వ్యనరులకు, హనుముంత డు తన విరయట్ సవరూపుం 

చుపతుంచాడు.(సముదా లుంగయనన్నకి ముుందు) 

2. సరతదేవికి (లుంకలో) 
492. హనుముంత డ ిభకుి ల జయలికి శన ైశారుడు రయడు అన్న అుంటారు ఎుందుకు? 

◆ శన శైారుడు హనుముంత న్న చతేిలో ర ుండు స్యరుల  గరవ భుంగుం ప ుంది, ఇక హనుముంత డి జయలికి మరతయు 

హనుముంత డి భకుి ల జయలికి రయను అన్న చపెుతాడు. (ముఖాముగయ శన్నవ్యరుం నాడు హనుముంత న్నకి సతుందూర పూజ 

చేసతన వ్యరతన్న అనుగీహిస్యి నన్న శన శైారుడు చెపయుడు). 
 
493. హనుముంత డు, పయతాళ లోకుం లో ఎవరతన్న హతమారతా , రయమలక్షుణులకు కనపడనెు? (శ్ర ీపరయశర సుంహిత) 

◆ హనుముంత డు మ ైరయవణున్న చుంపత రయమ లక్షుణులకు కనపడనెు. 

494. హనుముంత డు,  మ నైాకుడు ఇచిాన ఆతిథాుం సరవకరతుంచనపుటికీ, ఆతిథాుం ఇవవడాన్నకి ఆహావన్నుంచిన కయరణుం చతే  

మ ైనాకున్నకి కలిగతన ఫలితుం ఏమిట?ి (శ్రమీదాామాయణుం) 

◆ ఇుందుాడి అభయుం 

495. హనుముంత డని్న భవిష్ాత్ బాహాు గయ ఆశ్రరవదిుంచిుంద ిఎవరు? (శ్ర ీపరయశర సుంహితా) 
◆ శ్రరీయముడు 
 

496 . హనుముంత డికి అక్షహుంతేా అని నాముం ఎుందుకు స్యరధకుం అయినద.ి (శ్ర ీఆుంజనేయ అష్ోు తిర  శత నామా వళి) 

 

◆ అక్షయకుమారున్న వదిుంచడుం వలన  హనుముంత న్నకి అక్షహుంతే ానమః అనాి నామము స్యరధకుం అయినద.ి 



497. హనుముంత డకిి మననజవ్యయ అని నాముం ఎుందుకు స్యరధకుం అయినది. (శ్రీ ఆుంజనయే అష్ోు తిర  శత నామా వళి) 

 

◆ మనసుు కుంట  వ్ేగుంగయ, వ్యయు సమానుంగయ పయాాణుం చేస్యి డు కయబటిు  హనుముంత న్న మననజవ్యయనమః అనాిరు. 

 

498. సముదామును దాటే శకిి హనుముంత న్నకి మాతామే ఉుందన్న,  తన జను వృతాి నాి న్ని ఎవరు గురుి కు చేస్యి రు 

?(శ్రీమదాామాయణుం) 

◆ జాుంబవుంత డు 
499. ఇపుటకిీ హనుముంత డు గుంధమాధన పరవతుం దగగర ఉుంటట రయమజపుం చసేుి ుంటారన్న అుంటారు. ఈ  పరవతము 

ఎకకడ ఉనిది. అధదివేత ఎవరు? 

◆ బదీనాాథ్ లో ఉనిది, 
గుంధమాధనుడు 
 

500.  ఏదెైనా భయుంకరమ నై చడెు కలలు వసేి  సుుందరయకయుండము లోన్న ఏ ఘ్టాు న్ని 

పయరయయణము లేదా శవీణుం చసేేి  ఆ దరష్యలు తొలగుతాయి అన్న శయసిరము? 

◆ తిాజటా సవపి వృతాి ుంతుం. 
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