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ప్రణవ ద్మాఔయం
శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ

సత్యం వద-ధర్మం చర్
ధయాం నాలుగుపాద్మఱ నడచిన భూమి, నేడు
ఄధర్మానికి నిఱమమైపోతంది. వేదపుర్మణేతిహాసాఱను
పాడుచేమడానికి

ర్మక్షసశక్తులు

ప్రమతిిస్తునాియి.

ఆటువంటి సభమంలో ధర్మాసకిు ఔలిగిన వాయందరూ
ఔకటై వారివారి శకిుని ఄనుసరించి ధర్మానిి నిఱబెట్టాలి.
సత్యధర్మాఱను అచరించేవారి కోసమే ప్రణవపద్మమకర్మనే
త్రిఔను ప్రాయంంంము..

బఖవంతుడిని
ధయాసూక్ష్మాలు,
ఄవకాశం

ప్రతిజీవికి

ఔలిగించడం,

అర్మధంచే

విధానాలు,

యమాత్ాను

అర్మధంచే

హందవధయారియక్షణం,

బఖవంతునిపై బమమేకాఔ బకిు, అత్మామత్ పంచడం
వంటి ఄనేఔ ఄంశాఱను ఇ త్రిఔ ప్రజఱక్త ఄందిస్తుంది.
సయవజీవుఱ ఐఔభత్యం ఇ ప్రణవద్మాఔయం ఱక్షయం.
ప్రణవద్మాఔయంలో ఄనేఔ వాయసద్మాలు ఈంట్టయి.
ఄవన్ని బక్తుఱనఫడే తుమ్మాదఱక్త ధయా, ఄయథ, కాభ,
మోక్ష.ఱనఫడే భఔయంద్మనిి (తేనెను) ంచిపడతాయి.
సాధక్తలు త్రాగి త్రించఖఱరు.
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బకిుత త్ఱచుక్తంటే సఔఱశుభాలు ఔలుగుతామని
వాయసభహరిష సెఱవిముైడు. ఇ దహారు నామాఱను
ఈచైరించినా, వినాి కూడా శుభాలే ఔలుగుతాయి.
ఄందునా

విద్మయయంబ

సభమంలోనూ,

సభమంలోనూ,

ఎఔకడికైనా

వివాహ

వెళ్తునిప్పుడు

లేఔ

ఖృహాదుఱలో ప్రవేశిస్తునిప్పుడూ, యుదధసభమంలోనూ,
ఆంకా

సయవకార్మయఱలోనూ

ఈచైరించినవానికి,

ఇ

వినివానికి

నామాలు
విఘ్నిలు

తొఱగిపోతాయి. అ నాభ.ఱను గురించి విడివిడిగా
తెలుస్తక్తంద్మం.

విఘ్నిశవరుని దహారునామాలు:

శ్లో || స్త.కశ్చైఔదంత్శై , ఔపిలో ఖజఔయణఔః
ఱంబోదయశై విఔటో, విగిర్మజో ఖణాధః
ధూభకేతుః ఖణాధయక్షః ఫాఱచంద్రో ఖజాననః
వక్రతుండః శూయపఔయణః హేయంఫః సకందపూయవజః

1. స్త.ఖుడు

9. ధూభకేతుడు

2. ఏఔదంతుడు

10. ఖణాధయక్షుడు

3. ఔపిలుడు

11. ఫాఱచంద్రుడు

4. ఖజఔయణక్తడు

12. ఖజాననుడు

5. ఱంబోదరుడు

13. వక్రతుండుడు

6. విఔటుడు

14. శూయపఔరుణడు

7. విగిర్మజు

15. హేయంబుడు

8. ఖణాధపుడు

16. సకందపూయవజుడు

షోడశైతాని నామాని మః ఠేత్ శృణుయాదపి
ఆందులో క్కకఔక నామానికి ఖఱ విశేషార్మథఱను,

విద్మయయంభే వివాహేచ ప్రవేశే నియగమే త్థా
సంగ్రామే సయవకార్యయషు విగిః త్సయ నజామతే

||

వుయత్పతుుఱను గురించి కూడా తెలుస్తక్తంద్మం.

(1) స్త.ఖుడు
మొదటి నాభం స్త.ఖుడు. ‘స్త’ ఄనగా భంచి లేఔ

విఘ్నిశవరునికి ఄనంత్ నామాలునాియి. ఄనేఔ

ఄందమైన. ఄందమైన.క. లేఔ విత్రమైన.క.

ఄవతార్మలునాియి. అమన లీలా గాథలు కూడా

ఔలిగిన వాడిని స్త.ఖుడు ఄంట్టరు. దంత్.ఱత,

ఄనంతాలే. విఘ్నిశవరుడు నిరుగణుడూ, సగుణుడు కూడా.
ఄటువంటి

ఖణేశవరునికి

బాగా

ఆషామైన

దహారునామాలు ఈనాిమని, అ దహారు నామాఱని
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చినిఔలళత, చేటఱవంటి చెవుఱత, ఏనుగుతొండంత
కూడి

ఈనిపటికీ

చూసినవాడు

ఖణేశుని

.గుధడైపోతాడు.

.ఖానిి

ఔకసారి

వేయిఔళ్తళ

ఔలిగన
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ఆంద్రుడు ఖణేశుని .కవయైస్తసను చూచి, ‘ఇ వేయిఔళ్తళ

చూచినవారికి చంద్రబంబానిి చూసిన ఄనుభూతి ఔలిగేది.

సరిపోవు’

తెఱోయంగులో,

ఄందువఱననే అమనను స్త.ఖుడు ఄని దేవాదులు

కోటిసూరుయఱకాంతిత, కోటిచంద్రుఱ చఱోదనంత ఈండే

పిలిమురు. ఆఔ విఘ్నిశవరుడి వాక్తక సృష్టాకి మూఱమైన

ఖణేశుని .కం చూడఖలిగే భాఖయం ఄందరికీ దఔకదు.

‘ప్రణవనాదమే’. చఔకని వాక్ ముతుయయం ఔలిగిన వాడవడం

అమన

వారివారి

వఱో, చఔకని భధుయ ఔంఠసవయం ఔలిగిన వాడవడం వఱన

సంసాకర్మఱను ఫటిా క్కందరు దైవంగా, క్కందరు బయుగా,

కూడా అమనను స్త.ఖుడు ఄనాిరు. భంచినులు

క్కందరు త్ండ్రిగా, క్కందరు గురువుగా, క్కందరు

చేసే వారికి అమన ఎప్పుడూ ఄండగా ఈంట్టడు. కాఫటిా

పుత్రునిగా పంద్మఱని కోరుక్తంటుంట్టరు. అమన

అమనను స్త.ఖుడు ఄనాిరు. ఔకసారి ఖణేశవరుని

రూం ఄంత్ యభణీమంగా ఈంటుంది.

ఈపాసన చేమడం మొదలుపడితే బక్తులు అమనను

ఄనుక్తనాిడట!

యభణీమ

రూపానిి

చూచి,

విడువలేరు. ఄందువఱన కూడా అమనను స్త.ఖుడు
ఄనాిరు. త్న దివయభహిభఱత, బక్తులు త్నను ఏ

శ్లో|| క్షణే క్షణే మనివతా.పైతి, త్దేవ రూం

రూంలో

యభణీమతాయాః ||

చూడాఱని

కోరుక్తంటునాిరో

గ్రహించి

ఄటువంటి .కరూపాఱత దయశనమిసాుడు. ఔనుఔ
అమనను స్త.ఖుడు ఄంట్టరు.
...

(మాఘుని శిశుపాఱవధ కావయంలోని. ఄ.4.శ్లో.17)
క్షణక్షణ.
యభణీమత్వ.

క్కత్ుగా

ఔనిపంచే

రూపానిి

ఄంట్టరు.

ఎనిిసారుో

చూసినా

““““““

విఘ్నిశవరుని .కం ఎపటిఔప్పుడు క్కత్ు క్కత్ు ఄంద్మఱత
శ్లంలుోతంటుంది. ఄందుకే అమనను ‘స్త.ఖుడు’
ఄనాిరు. ఖణతిసంబవగటాంలో వినామక్తని శరీర్మనిి
శివుడు శూఱంత పడవగానే ఏమి జరిగిందో ఇ క్రంది
శ్లోఔంలో వివరింమురు.

శ్లో|| త్దేేహసథభహో దినేశ శఔలాకాయం బవనిియయయౌ
వృత్ము భూమ ఖత్ం శశాంఔఫఱయే ప్రోతుపుత్య భండూఔవత్ ||

(ఖణతి సంబవం. ఄ.4.శ్లో.84)
శివుడు త్న శూఱంత ఖణేశుని పడవగానే, ఖణేశుని
శరీయంలోని తేజస్తస సూయయబంఫంలోని ఔ .ఔకలాగా
మారి, అమన శరీయం నుండి వెలువడి, ఄది గుండ్రంగా
త్యాయయి, ఔపలాగా దూక్తక్తంటూ చంద్రభండఱంలో
ఔలిసిపోయింది. చంద్రుడు విర్మటుపరుషుని భనస్తస ఄని
వేద.

చెపుతునిది.

పునరీీవితుడయిన
ప్
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ఄందుకే

త్రువాత్

అమన

విఘ్నిశవరుడు
.ఖానిి
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ఔ|| శ్రీఔయ! వేంఔటగిరి శ్ల
భాఔయ! శ్రీ శ్రీఔరీశుభాఔయ! శ్రుతి వి
ద్మయఔయ! శాశవత్ ధయా చి
ద్మకార్మ! వేంఔటేశవర్మ! వేఱనతుల్

||

భ|| నియత్.ాన్ జనక్తండు, సదుగరుడు, భనిింంఖ, నా త్లిో న
నియమన్, సయవశుభాసపదంఫయిన, సర్చవశవయయ కైవఱయ స్త
సిథయ శైలాధపుడైన శ్రీహరిని, బకిుం గొలిై, శ్రీవేంఔటే
శవయ మురిత్ర యహసయ.న్, శుబద.న్ వ్రామంఖ నేేఁబూనితిన్ ||
ఔ|| అశీయవదించి, సుగి
రీశా! నాగ్రంథయచనకీఖదవె! భన్న
షాశకిుని, శ్రీఔరియే
శ్రీఔరుడని భదినెఱంఖ జేమవె ! త్ండ్రీ! ||
పూయవజనా స్తఔృత్ం వఱో శ్రీవేంఔటేశవయ విలాసానిి లోకానికి
స్తఱబశైలిలో ఄందించిన యమాత్ా సవరూపుడు, సభయథగురుడు,
త్రిభాషాభహాసహస్రావధాని, ప్రణవపీఠాధతి ఄయిన బ్రహాశ్రీ వదిేరిు
ద్మాఔర్ గారు నాక్త జనక్తఱయాయరు. త్లిో శ్రీభతి యంఖవేణి కూడా
వేంఔటేశవయ బక్తుర్మలే. ఄందుకే శ్రీవేంఔటేశవరుని లీలా యహసాయలు వ్రాసే
భాఖయం నాక్త ఔలిగింది. సుగిరులు ఄనేఔ దివయయహసాయఱక్త నిఱయాలు.
యుఖయుగాలుగా బ్రహారుషలు, దివయరుషలు, భహరుషలు, ర్మజరుషలు,
ఊషులు, .నులు, సాధక్తలు, యోగులు ఇ క్కండపై సాధనలు
చేసూునే ఈనాిరు. అ సాధనఱన్ని యహసాయలే. క్కండఱలోని గుహలు
యహసాయలే. జఱపాతాలు యహసాయలే. వృక్ష్మలు, జంతువులు, కీట్టలు,
ఆంతెందుక్త ఇ క్కండలోని ఄణువుఱన్ని యహసాయలే. అ యహసాయఱలో
బఖవంతుడు ఄందించిన మేయక్త క్కనిి బక్తుఱక్త ఄందించే ప్రమత్ిం
చేసాును. యుగాలు మారినప్పుడలాో అ యవతాలు ఄనేఔ విధాలుగా
మారుపలు పందుతాయి. వేంఔట్టద్రి క్కకఔకసారి శ్రీనివాస్తనిలా
ఔనడుతుంటుంది. క్కకఔకప్పుడు మేరుయవత్ం లాగా ఔనడుతుంది.
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క్కకఔకప్పుడు భహాభణిలాగా, ఔప్పుడు అబయణంలాగా

అ శాం వఱో జమవిజయులు

ఔనడుతుంటుంది. ఔలియుఖప్రజఱక్త మాత్రం ర్మలళత

ఔృత్యుఖంలో:హియణాయక్షహియణయఔశిపులుగా,

నిండిన క్కండలాగా ఔనడుతుంది. కాయణం ఔలిలో

త్రేతాయుఖంలో :ర్మవణక్తంబఔరుణలుగా,

ప్రజలు స్తకలాఱస్తలు, ధనలాఱస్తలు. .కయంగా

ద్మవయయుఖంలో:శిశుపాఱదంత్వక్తులుగా

గురువుఱ దఖగయక్త బకిుత చేరి వారికి ద్రోహం త్ఱపటేా

హరిచేతిలో భయణించి తిరిగి వైక్తంఠానికి వెళ్ళళరు.

గురుద్రోహులు ఔలియుఖమానవులు. ఇ యుఖంలో ఇ

ఈద్రేఔంత ద్మవయపాఱక్తఱను శపించడంత సనకాదులు

యవత్ం

ఔనడితే,

వైక్తంఠప్రవేశాయహత్ను కోలోపయారు. ఄందుకే శ్రీహరి

యవతానిి ధవంసం చేమడానికి ప్రమతిిస్తుంట్టరు. ద్మని

వారిని లోనికి ర్మనివవఔ, తానే ఫమటక్తవచిై వారికి

వఱన సయవనాశనం పంది, నయఔంలో డతారు.

దయశనం ఆముైడు. ఄది గ్రహించిన సనకాదులు, సావమిని

ఄందువఱోనే

బకిుత స్తుతించి, జమవిజయుఱ శాపానిి తొఱగించి,

స్తవయణభణిమాణికాయదులుగా

శ్రీహరి

ఔలియుఖవాస్తఱక్త

కేవఱం

పాషాణభమంగా మాత్రమే వేంఔట్టద్రిదయశనం ఆచేైలాగా

త్భ

చేసాడు. ఄయినపటికీ యభసాధక్తలు, సదుగరుబక్తులు

శ్రీభహావిషుణవును వేడుక్కనాిరు. ఄప్పుడు శ్రీహరి వారిత

మాత్రం

దరిశంచుక్కనిప్పుడు,

ఆలా ఄనాిడు – ‚భహా.నులార్మ! మీక్త ఄముయం

సాఱగ్రాభశిఱను దరిశంచిన ఄనుభూతిని పందుతారు.

చేసిన జమవిజయులు శాపానిి ఄనుబవింముకే వైక్తంఠం

వేంఔట్టద్రి భహిభను అదిశేషుడు కూడా సంపూయణంగా

చేరుక్కంట్టరు. అ విషమంలో నేను జోఔయం చేస్తకోను.

వరిణంచలేడు. ఆఔ త్కికన వారి సంఖతి చెప్పపదే.నిది ?

మీరు కోం వఱో వైక్తంఠంలోనికి ఄడుగుపటేా ఄయహత్ను

ఇ

భహాత్స్తస

కోలోపయారు. తిరిగి ఇ లోఔంలోనికి ర్మవాఱంటే

చేస్తుంట్టరు. ఔపుడు బ్రహామానసపుత్రులైన సనఔ,

ప్రామశిైత్ుం చేస్తకోవాలి. వైక్తంఠంలోని సుగిరులు, నా

సనందన, సనతుకమాయ, సనతుసజాతులు, నలుగురూ

వర్మహావతాయ

వైక్తంఠానికి

వారు

చేరుక్కంట్టయి. అ క్కండఱపై వర్మహరూంలో నేను

భహాయోగులు, యభహంసలు. ఎప్పుడు చూసినా

ఄడుగుపడతాను. వేంఔట్టద్రి వైక్తంఠంత సమానమైనది.

ఎనిమిది సంవత్సర్మఱ బాలుయవలె ఔనఫడుతుంట్టరు.

ఄఔకడి యహసయగుహఱలో మీరు నలుగురూ నా గుఱంచి

వారిని కాఱం ఏమీ చేమలేదు. జర్మభయణాఱక్త వారు

త్స్తస చేమండి. అ త్స్తస వఱో

ఄత్మతులు.

తొఱగిపోతుంది. మీక్త వైక్తంఠ ప్రవేశాయహత్ ఱంస్తుంది.‛

ఇ

క్కండపై

క్కండను

సనఔసనందనాదులు

విషుణదయశనానికి

ఄంత్టి

భహాతుాలైన

వెళ్ళళరు.

అ

నలుగురూ,

పాపానికి

ప్రామశిైత్ుం

జనిాంచి,

కాఱంలో

ఎఔకడికైనా ఎప్పుడైనా వెళ్ళళ శకిుని సంపాదింమురు. వారిని
ఎవవరూ ఄడడగించర్మదని త్రిమూరుులు శాసింమురు. కాన్న
కాఱప్రభావం వఱో అ నలుగురిన్న, విషుణదయశనానికి

విధంచభని

భూలోఔంలోనికి

మీ దోషం

...
““““““

వెడుతుండగా వైక్తంఠ ద్మవయపాఱక్తలు ఄడడగింమురు.
ద్మనిత సనకాదులు అగ్రహింమురు. ‚శ్రీహరి వదేక్త
వచేైవారు సామానుయలా? ఎంత్ శకిు లేఔపోతే వైక్తంఠం
వయకూ ర్మఖఱరు? ఇ మాత్రం మీక్త తెలిమద్మ?
యోగుఱను హరి దయశనానికి వెలళక్తండా ఄడుడక్తని మీరు
యజోగుణప్రధానులు. కాఫటిా భూలోఔంలో ర్మక్షస్తలై
జనిాంచండి‛ ఄని వారు జమవిజయుఱను శపింమురు.
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శ్రీ శ్రీఱ ఏ. సి.బకిువేద్మంత్ సావమి ప్రభుపాదుఱ వారు
పూరిు ప్పరు: ఄబయ్ చయణాయవింద

నూయయారుక నఖయ.న కేగినపుడు వారి వదే ధన.

ఆత్య ప్పరుో : శ్రీఱ ప్రభుపాద, ఄబమ చయణ్ దే

ఏమాత్రమూ లేక్తండెను. నూయయారుక నఖయం ఆత్రుఱత

జనన. : 1896 సెపాంఫరు 1 న

ఔ ఆంటిలో ఈండేవారు. అ సభమంలో ఆత్రుఱ వఱో

నఖయం: ఔఱఔతాు

ప్రాణాపామసిథతికి వెళ్లో శ్రీఔృషణ ఔృ వఱన ఫమటడి,

భయణ.: నవంఫరు 14, 1977 న ఈత్ుయప్రదేశ్ లోని

1966వ సంవత్సయం జులైలో ఄంత్ర్మీత్మమ ఔృషణచైత్నయ

వృంద్మవనంలో భయణింమురు

సంగ.ను సాథపింమురు. వారు ఎఱోప్పుడూ హర్య ఔృషణ

వారి గురుదేవులు: శ్రీ బకిు సిద్మధంత్ సయసవత్మ

హర్య ఔృషణ ఔృషణ ఔృషణ హర్య హర్య | హర్య ర్మభ హర్య ర్మభ

సావమి ప్రభుపాదుఱ వారు 1922 సంవత్సయం శ్రీ బకిు

ర్మభ ర్మభ హర్య హర్య|| ఄనే భహాభహిమానివత్

సిద్మధంత్ సయసవతి గోసావ.ఱ వారిని ఔఱఔతాులో

భంత్రజం

మొదటిసారి ఔలుస్తక్తనాిరు. శ్రీఱ బకిుసిద్మధంత్ సయసవత్మ

ప్రభుపాదుఱవారి .ఖాయతి.కయమైన సేవ గ్రంథయచన.

గోసావమి వారు ప్ర.క వైదిఔ విద్మవంస్తలు, 64 గౌడీమ

ద్మనిద్మవర్మ అమన కీరిు ఖడింమురు. వారి గ్రంథాలు

భఠాఱను

ప్రామాణిఔతావనికీ, జాాన గాంభీర్మయనికీ, వైదుషాయనికి

సాథపింమురు.

ప్రభుపాదుఱవారిని

వారు

చూచి

యువక్తలైన

సంతష.త

వైదిఔ

చేసూు,

నిదయశనాలు.

వారు

చేయిసూు

ఈండేవారు.

శ్రీభదభఖవదీగత్

భరియు

విజాానానిి బోధంచడానికి వారి జీవితానిి ఄంకిత్ం

శ్రీభద్మభఖవత్. అంఖో.లో ఄయథ, తాత్పయయ.ఱత

చేమభని ఈదేశింమురు. అనాటినుండి శ్రీఱ బకిుసిద్మధంత్

వ్రాసారు. ద్మనిని వివిధ దేశ భాషలోోకి ఄనువదింమురు.

సయసవత్మ

గ్రంథయచనయే

గోసావమి

వారికి

శిషుయలై

దక్కండు

శ్రీఱ

ప్రభుపాదుఱవారి

.ఖాయతి

సంవత్సర్మఱ త్రువాత్ మథావిధగా 1950లో దీక్షను

.కయమైన సేవ. వీరు ప్రంచభంతా 14 సారుో ఈనాయస

త్మస్తక్తనాిరు. తొలి సమాఖభన.లోనే శ్రీఱ బకిు

యాత్రలు

సిద్మధంత్ సయసవత్మ ఠాకూరు గారు అంఖోభాష ద్మవర్మ వైదిఔ

యయటింమురు. భహఊషుఱ గురించి వ్రామవలెనని

విజాానానిి ప్రముయ. చేమభని శ్రీఱ ప్రభుపాదుఱ వారిని

కోరిఔ ఖఱవారికి, శకిుసాభర్మథయలు శ్రీ గురుదేవుఱ నుండి

కోర్మరు. త్రువాతి కాఱంలో శ్రీఱ ప్రభుపాదుఱవారు

ఄనుగ్రహం రూంలో వరిషంఫడాలి. నేను జఖదీష్ కోడె,

బఖవదీగత్క్త భాషయం వ్రాసి, గౌడీమభఠ కాయయక్రమాఱక్త

వీరి నుంచి నేరుైక్తని ఔ చిని విషమం ఈంది, భనం

తడపడాడరు. 1944లో బాయక్ టు గాడ్ హెడ్ ఄనే అంఖో క్ష

ఏదైనా ప్రాయంబం చేసినప్పుడు ఎక్తకవభంది ఈతాసహంగా

త్రిఔను సాథపింమురు. ఄది ఆప్పుడు పాశాైత్యదేశాఱలో

వసాురు, క్కనిి రోజుఱక్త ములా త్క్తకవ భంది

వారి శిషుయఱ చేత్ .పయి ఔంటే ఎక్తకవ భాషఱలో

మిగులుతారు. ర్మనివారి గురించి బాధడటం ఔంటే

క్కనసాగించఫడుతునిది.

బకిు

వచిైన వారిత కాయయక్రభం చఔకగా నడిపించవచుై.

విజాాన.ఱను గురిుంచి 1947 సంవత్సయం లో గౌడిమ

సంకయ మీద శ్రదధ చూపించక్తండా కాయయక్రభం మీద శ్రదధ

వైషణవసంగం సావమి వారిని "బకిువేద్మంత్" బరుదుత

చూపాలి ఄని చెప్పపవారు. ఆది నాక్త కూడా వారు

గౌయవించింది. ప్రభుపాదుఱవారు 1959 సంవత్సయం

ఄనుగ్రహింమురు. భహానుభావుఱది ఄందరిదీ ఔటే

సనాయసాశ్రభ.ను స్వవఔరింమురు. వారి గురుదేవుఱ

మాయగం. "శ్రీ శ్రీ శ్రీ వదిేరిు ద్మాఔర్" గురుదేవుఱవారిది

అజాపై

కూడా ఆదే మాయగం.

1956

శ్రీఱ

సంవత్సయంలో

ప్రభుపాదవారి

ఄమ్మరికా

సంయుఔు

ర్మషర.ఱక్త విచేైసారు. వారు వాణిజయ నౌఔలో మొదట
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శ్రీ భహాఖణాధత్యేనభః

శ్రీ మాత్రేనభః

శ్రీ గురుభ్యయనభః

అరోఖయమే ఐశవయయంగా భావించి జీవించే బఔుజనావళ్లకి ఇ ఐశవయయయోఖం ఄభృత్ ఔఱశం. సదభక్తుఱ హృదయాఱలో
చేరిన మాలినాయనిి తొఱగించడానికి, సఔఱ అరోఖయసందలు ఄందరికి ఄందజేమడానికి, శ్రీ ఱలితాసహస్రనామాఱనే
క్తస్తమాఱను ఐశవయయయోఖంగా భఱమురు సదుగరువులు బ్రహాశ్రీ వదిేరిు ద్మాఔర్ గారు. ఱలితాసహస్రనామాలు
ఄందరికీ స్తరిచిత్మే కాన్న, ఏ నామానిి పార్మమణం చేసేు, త్న జీవిత్ ఖభనానిి మారుైకోవచ్చై తెలిమజేసేదే
ఐశవయయయోఖం. సభసు జనుఱక్త ఆది దివయ ఓషధ..

302. హ్రీభత్మ (ఒం ఐం హ్రీం శ్రీం హ్రీభతెచయ నభః)
‘హ్రీ’

ఱజీను

వినమం, జీవిత్ంలో ఎలా ఈండాలి ఄనే బుదిధ ఱంస్తుంది.

ప్రదరిశస్తుంటుంది ఔనుఔ ఄభావారిని హ్రీభతి ఄంట్టరు.

జసంకయ భన ఄవసర్మనిి ఫటిా 108 నుండి 1008 వయక్త

ఆంచించుఔ సిగుగఖఱది ఄనగా క్కంచెం క్కంచెం సిగుగ ఖఱ

ఈండాలి. జసంకయ పరిగే క్కఱది పలిత్ం కూడా

ఈత్ుభ స్వుని హ్రీభతి ఄంట్టరు. శ్రీ దేవీసుశతిలో ఆలా

పరుగుతుంటుంది. ఄభావారికి ఇ జకాఱంలో వండిన

ఈనిది -

అక్తకూయలు, క్కంచెం ఄనిం ఔలిపి నివేదింములి. అ

శ్లో|| యాదేవీ సయవభూతేషు, ఱజాీరూప్పణ సంసిథతా

అహార్మనిి ప్రసాదంగా తిని ఆత్రుఱక్త కూడా పటాడం

నభసుసెచయ నభసుసెచయ, నభసుసెచయ నమోనభః ||

భంచిది. (జం చేసేటప్పుడు ‘ ఒం ఐం హ్రీం శ్రీం హ్రీభతెచయ

ఄనిి

ఄనగా

ప్రాణుఱలో

సిగుగ

లేఔ

వినమ..

ఱజాీరూంలో

నభసకరిస్తునాిను

ఄని

దీని

పాఠాంత్ర్మఱలో

‘హ్రీంభత్మ’

ఈని

దేవికి

భావం.

క్కనిి

ఄనే

నభః ’ ఄని జపింములి)

నామానిి

చూడవచుైను. ఄప్పుడు హ్రీం ఄనే బీజసవరూపిణి ఄని ఄయథం
వస్తుంది. ‘హ్రీ’ ఄంటే వినమం ఄని కూడా ఄయథం, వినమం
ఔలిగిన స్వు రూంలో ఈంటుంది ఔనుఔ ఄభావారిని
హ్రీభతి ఄంట్టరు. వినమం ఔలిగిన వాయంటే ఄభావారికి
ములా ఆషాం.
భంత్రప్రయోఖం – పలిత్ం – క్కందరు ఏమాత్రం
వినమం ప్రదరిశంచరు. పదేఱ దఖగయ, పై ఄధకారుఱ వదే
ఱజాీవినయాలు
త్నభవుతాడు.

ప్రదరిశంచఔపోతే
ఄందునా

ఎంత్టివాడైనా
బాఱయయౌవనాఱలో

ఄవినమం వఱో జీవిత్మే పాడవుతుంది. ఇ భంత్రానిి
తొంఫదిదిన.లు (90) జం చేసూు, ఄభావారిని
ఈమ్మాత్ు లేఔ ఖనేిరు అక్తలు, ఖనేిరు పూఱత పూజిసేు
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బ్రహావాదిని ఄపాఱ
పుర్మణంలో భహిలలు ఄనే ఄంశంలో భాఖంగా భనం

అశ్రభవాస్తలు కూడా దుఃఖంమురు. క్రభంగా దుఃఖానిి

తెలుస్తకోబోయేటటువంటి స్వుమూరిు ఄపాఱ. ఄపాఱ ఄత్రి

దిఖమింగి, ఄపాఱ త్న త్ండ్రి అశ్రభవాతావయణానికి

భహరిష యొఔక క్తమార్ు. అమ్మ ఏఔసంథాగ్రాహి.

ఄఱవాటుడింది.

ఄపాయమైన జాాఔశకిు అమ్మ సొతుు. ఈముైయణాదోషాలు

చేమభని

లేక్తండా, వాయఔయణదోషాలు లేక్తండా వేదగానం చేసేది.

త్మరిైదిద్మేఱని నిశైయించుక్కని నిమభనిషఠఱత త్స్తస

ఈత్ృషామైనటువంటి జాానసంద అమ్మ సొంత్ం. ఄయితే

చేమభని అదేశింముడు.

ఄత్రిభహరిష

అదేశింముడు.

ఄపాఱను

అమ్మను

త్స్తస

బ్రహావాదినిగా

అమ్మ ఔ చయావాయధత బాధడేది. ఆంత్టి భంచి
గుణాలు ఈనాి చయావాయధ వయధగా త్యాయయింది.
చయావాయధ కాయణంగా ఄత్రిభహరిష కూడా క్కంత్
విముయంగా

ఈండేవాడు.

ఎంతభంది

వైదుయఱను

పిలిపించి వైదయం చేయించినపటికీ ప్రయోజనం ఔఱఖలేదు.
ఄందమైనశరీయం

ఄందవిహీనంగా

మారింది.

ఄత్రి

భహరిష సంతానం విషమంలో సామానయమానవునిలాగా
కూతురి జీవిత్ం కోసం దుఃఖానిి ఄనుబవిసూు అమ్మ
బవిషయతుు కోసం అర్మటడాడడు. ఄపాఱక్త చయారోఖం
కాయణంగా ఏయపడిన లోపానిి సవరించడానికి త్న విదయను
కూతురికి నేరిపంముడు. అమ్మ ఄత్యంత్మేధావిగా మారింది.
ఄపాఱ కోసం ఄత్రిభహరిష వర్మనేవషణ ప్రాయంంంముడు.
కాన్న ఏ ఔకరూ కూడా అమ్మను వివాహం చేస్తకోవడానికి
.ందుక్త ర్మలేదు. క్కదిేకాఱం త్రువాత్ ఔనాడు
బ్రహామురి ఄయిన ఔృతాశువడు ఄత్రి భహరిష అశ్రమానికి
వముైడు. ఄత్డు త్పోఫఱసంనుిడు. ఄపాఱను చూసి
వివాహం చేస్తక్తంట్టనని ఄత్రిభహరిషత చెపాపడు.
అమన ఄంగీకాయంత అశ్రభంలో వారి వివాహం
జరిపారు. క్కంత్కాలానికి చయావాయధ ఎక్తకవ కావడంత
బయు అదయణను ఄపాఱ కోలోపయింది. భాయయ శరీయంపై ఈని
తెఱోభచైలు అమనక్త ఏహయభావానిి ఔలిగింముయి.
ఄపాఱ త్న బయు తియసాకర్మనికి గురియై పుటిాంటికి చేరింది.
త్పోఫఱసంనుిడు ఄయినపటికీ ఔృతాశువడు ఔ
సామానయ భఖవానివలె బాహయసందర్మయనికి ప్రాధానయం
ఆచిై

ఄపాఱను

ప్
ర ణవ ప్ద్మాకరం

తియసకరింముడు.

ఄత్రిభహరిష

త్ండ్రి అదేశం మేయక్త అమ్మ ఄత్యంత్ నిమభనిషఠఱత
త్స్తస చేసి ఆంద్రుడిని ఈపాసించినది. ఆంద్రుడు ప్రత్యక్షమై
అమ్మత అశ్రమానికి వెళ్ళళడు. శ్రద్మధబక్తుఱత ఆంద్రునికి
అహాయం ఄందించింది. సోభయసానిి నఱఖగొటాట్టనికి
ర్మయి ఔనిపించఔపోవడంత, అమ్మ త్న లళత
నఱఖగొటిా ఆంద్రుడికి సోభయసానిి ఄందించింది. ద్మనికి
సంతష్టంచిన ఆంద్రుడు మూడు వర్మలు ఆముైడు. మొదటి
వయంగా ఄపాఱ త్ండ్రిని కేశవంతునిగా చేసాడు. ర్ండవ
వయంగా

ఫంజరుభూమిగా

ఈని

అశ్రభప్రదేశానిి

ససయశాయభఱం చేసాడు. మూడవవయంగా ఄపాఱక్త
సూయయసమానతేజోవంత్మైన

శరీర్మనిి

అమ్మక్త
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ప్రసాదింముడు. ఇ విధంగా రోఖ వి.కిు పందిన

మేధాసంతిులో ఆదేరూ ఔటే ఄని నిరూపిసూు స్వు

అమ్మను చూచి అశ్రభవాస్తలు, ఄత్రిభహరిష కూడా

త్ఱచుక్తంటే సాధంచలేనిది ఏదీ లేదని, విదయత

ఫహుధా సంతష్టంమురు. భనం ఇ ఔథ ద్మవర్మ

ఎటువంటి లోపానిి ఄయినా ఄధఖమించవచుైనని స్వువిదయ

వేద్మధయమనం, త్స్తస ఄనేవి కేవఱం పురుషుఱక్త

యొఔక అవశయఔత్ను చెపఔనే ఄపాఱ పాత్ర ద్మవర్మ భనక్త

మాత్రమే ఄనే ఄపోహను వదిలివేసి త్ండ్రి సూచనత

పుర్మణాలు తెలిమజేసాయి.

త్స్తస చేసి ఄపాఱ బ్రహావాదినుఱలో ఔరిగా ఄయినది.
దీనిని ఫటిా రూంలో స్వుపురుషులు వేరుగా ఈనాి

“““““

ఖరుడ పుర్మణంలో అముయకాండంలో నూటతొంభైనాఱగవ వుంటుంది. ద్మిఱగవ ఄక్షయం నుంచి, శ్లోకాలోో ఄయితే
ఄధాయమంలో వైషణవఔవచ. ఄని ఔ ఔవచ. నాఱగవ శ్లోఔం నుంచి ఆయవై ర్ండవ శ్లోఔం వయక్త
వునిది. ఆది ఄత్యదుభత్మైన భంత్రశాసు యహసయం. ఇ వుంటుంది. యభవిత్రమైన ఇ వైషణవఔవమునిి ప్రత్మ
వైషణవ ఔవమునిి బకిుశ్రదధఱత నఱభైరోజుఱపాటు ఈదమం అదివాయ. ఠంచి లేద్మ విని క్కంచెం నువువలు బెఱోం
పార్మమణం చేస్తక్తనివాడు బమంఔయరోగాఱ నుంచి ఔలిపి తింటే సత్సంతానం .కయంగా పురుషసంతానం
నులు ఔలుగుతుంది. విడిచిపటాక్తండా సంవత్సయం పాటు దీనిని
ఄవుతాయి. ర్మత్రిడుకోబోయే .ందు ఇ ఔవచ.ను బకిుత పార్మమణ. చేస్తక్తనివాడికి సంద
పార్మమణ. చేసి డుక్తనేవాడికి దుసవి.లు ర్మవు, ఔలుగుతుంది. ప్రత్మ బుధవాయం చొప్పున తొమిాది
వి.కిు

పందుతాడు,

ఄనుక్తని

ఄకాఱభయణ. ర్మదు, మభబమం వుండదు. నిత్యం బుధవార్మలు దీనిని విని పానఔం విషుణవుకి నివేదించి
ఔకసారైనా ఇ వైషణవఔవచ.ను పార్మమణ. చేసినా త్రాగినవాడికి ఄనేఔ మూత్రసంఫంధ, నయసంఫంధ రోగాలు
లేఔ ఆప్పుడు నేను పార్మమణ. చేసిన ద్మనిి వినాి అ తొఱగిపోతాయి. విషరోగాలు తొఱగిపోతాయి.ఄనుదినం
వయకిుకి ఄనుక్తనినులు ఄవుతాయి. ఔంటికి చూపు క్కంచెం బెఱోం.ఔక నివేదన. చేసి అ బెఱోం .ఔకని

ర్మవాఱనుక్తని ఔంటి మీద చెయియపటిా ఇ ఔవచ. తాను ప్రసాదంగా తిని ఆత్రుఱక్త పడితే వారికి ఄనేఔ దేహ
వినివాడికి
చూపు
బాగా
ఄంవృదిధ సంఫంధ విషజవర్మలు, రోగాలు తొఱగిపోతాయి. ఆలా
ఄవుతుంది. ఄవమవాఱ నొప్పులు తొఱఖడానికి ఎఔకడ ఔటికాదు, శత్రు పీడను తొలిగించి, శుభాఱను ఔలిగించి
నొపిప వుంటే ఄఔకడ అ ఄవమవ. మీద చెయియపటిా ఆది క్తటుంఫ వృధధని, ధన ధానయవృదిధని ఔలిగించే
పార్మమణం చేసేు అ నొప్పులు త్గుగతాయి. ఆలా ఔటి ఄపూయవమైనటువంటి ఔవచ. ఆది. ఇ వైషణవఔవచం
కాదు సయవ ఈద్రవాఱన్న నాశనం చేసే ఄపూయవమైన మానవుఱక్త పాశుతాసుం ఔంటే గొపది. స్తదయశనచక్రం
ఔవచం "వైషణవ ఔవచం". ఇ వైషణవఔవచం చదివే చ్చట వంటిది. ఄంత్ గొప వైషణవఔవమునిి వినండి, ఠంచండి,
ఆది స్వు,
భూతాలు,
ప్రేతాలు,
పిశాములు
ఆవి ఏవీ పార్మమణం చేమండి, త్రించండి.
ఄడుగుపటాలేవు. ఏ చేత్ఫడులు, ఏ దుషాశక్తులు అ పురుషాదుఱందరూ కూడా చేస్తకోవచుైను. కాసు శ్రదధత
ప్రాంత్ంలోకి ర్మవు. ఄంత్ గొపదిది. ఆది ఖరుడ మాత్రమే పార్మమణ. చెమయండి, బకిుత వినండి. బకిు
పుర్మణంలో

అముయకాండంలో

ఄధాయమంలో

ద్మిలుగు

ప్
ర ణవ ప్ద్మాకరం

నుంచి

నూటతొంభైనాఱగవ లేనివాలళక్త మాత్రం ఆది పలించదు.
ఆంచుమించుగా
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విషుణయామాగ్రత్ః పాతు ఔృషోణ యక్షతు ృషఠత్ః

త్రివిక్రభస్తు మే దేవః సయవపాపాని ఔృంత్తు

హరిర్యా యక్షతు శిరో హృదమంచ జనాయేనః (1)

త్థా నార్మమణో దేవో బుదిధం పాఱమతాం భభ (11)

భనోభభ హృషీ కేశ్ల జిహావం యక్షతు కేశవః

శేషో మే నియాఱం జాానం ఔరోత్వజాాన నాశనం

పాతు నేత్రే వాస్తదేవః శ్రోత్రే సంఔయషణో విభుః (2)

ఫడబా.ఖో నాశమతాం ఔఱాషం మత్ృత్ం భయా (12)

ప్రదుయభిః పాతుమే ఘ్రాణం ఄనిరుదధస్తు చయాచ

ద్మభయం దద్మతు యభం స్తకం మూరిధి భభ ప్రభుః

వనమాలా ఖఱసాయంత్ం శ్రీవతస యక్షతాదధః (3)

దతాుత్రేమః ప్రక్తరుతాం సపుత్ర శుబాంధవం (13)

పాయశవం యక్షతు మే చక్రం వాభం దైత్య నివాయణం

సర్మవనరీన్ నాశమతు ర్మభః యశునా భభ

దక్షిణంతు ఖద్మ దేవీ సర్మవస్తయ నివారిణీ (4)

యక్షోగిస్తు ద్మశయథః పాతు నిత్యం భహాభుజః (14)

ఈదయం .సఱం పాతు ృషఠంమే పాతు లాంఖఱం

శత్రూన్ హలేన మే హనాయద్ ర్మమో యాదవనందనః

ఉయధవం యక్షతుమే శాయ్గం జంఘ్న యక్షతు నందఔః (5)

ప్రఱంఫకేశి ముణూయపూత్నాఔంసనాశనః

పారీషీ యక్షతు శంకశై దాం మే చయణావుభౌ

ఔృషణసయ యో బాఱభావః సమే కామాన్ ప్రమచఛతతు (15)

సయవకార్మయయథ సిదధయయథం పాతు మాం ఖరుడః సద్మ (6)

ఄంధకాయ త్మో ఘోయం పురుషం ఔృషణ పింఖలం

వర్మహో యక్షతు జలే విషమేషు చ వాభనః

శాయమి బమ సంత్రసుః పాశహసు మివాంత్ఔం (16)

ఄటవాయం నయసింహశై సయవత్ః పాతు కేశవః (7)

త్తహం పుండరీకాక్షం ఄచుయత్ం శయణం ఖత్ః

హియణయఖరోభ బఖవాన్ హియణయం మే ప్రమచఛతతు

ధనోయహం నియభయో నిత్యం మసయమే బఖవాన్ హరిః (17)

సాంఖాయముయస్తు ఔపిలో ధాతు సాభయం ఔరోతుమే (8)

ధాయతావ నార్మమణం దేవం సరోవద్రవ నాశనం

శేవత్ దీవ నివాస్వచ శేవత్ దీవం నమత్వజః

వైషణవం ఔవచం ఫద్మధవ విచర్మమి భహీ త్లే (18)

సర్మవన్ సూదమతాం శత్రూన్ భధుకైటబ భయేనః (9)

ఄప్రధృషోయసిా భూతానాం సయవదేవభయోహయహం

సద్మ ఔయషతు విషుణశై కిలిిషం భభ విగ్రహాత్

సాయణా దేేవ దేవసయ విషోణ యమిత్ తేజసః (19)

హంసోభత్సయః త్థా కూయాః పాతుమాం సయవతదిశమ్ (10)

ప్
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పుషయమాసంలో వైక్తంఠం నుండి ఱక్ష్మీదేవి భూలోకానికి
వచిై

బక్తుఱను

ఄనుగ్రహిస్తుంది.

ఄందుకే

పుషయ

మాస.నక్త పౌషయఱక్ష్మి ఄని కూడా ప్పరు. ఇ పౌషయఱక్ష్మి
మూడు రోజుఱ పాటు బక్తుఱను ఄనుగ్రహిస్తుంది. అ
మూడు రోజులు వరుసగా భ్యగి,భఔయ సంక్రంతి, ఔనుభ

భన వెనుి ఎ.ఔని మూడు చుటాలు చుటుాక్తని, డఖ
కిందక్త పటిా తఔ పైకి పటిాన ఔ పా. ఎలా ఈనిదో
ఄటువంటి అకాయంలో ఈని ఔ శకిు ఈనిది. అ శకిునే
భ్యఖ. ఔలిగిన శకిు ఔనుఔ భ్యఖ. ఄనాిరు. ఄది
భౌతిఔంగా భ్యగి ఄనే రూంలో వచిైంది. ఇ శకిుని
నడిప్పటటువంటి త్లిోకి భ్యఖఱక్ష్మీ ఄని ప్పరు. భన
ప్రాణుఱక్త మూడు గుణాలు ఈనాియి. ఔటి త్మోగుణం

1

భ్యగి

2

భఔయ సంక్రంతి

3

ఔనుభ

ర్ండవది యజోగుణం, మూడవది సత్వగుణం. త్మోగుణం
ఄంటే బాగా ఫదధఔం, ఎక్తకవగా నిద్రపోవడం, త్న మీద
త్నక్త నిమంత్రణ లేఔపోవడం, తినకూడనివి విరీత్ంగా
తినడం, క్కకఔకప్పుడు ఄసలు తినక్తండా ఈండటం. ఇ

ఇ మూడింటిని త్రివిధ భహాఱక్షుాలు ఄని కాళ్లకా పుర్మణం

ఱక్షణ.ఱను త్మోగుణ.లు ఄంట్టరు. ఆఔ ర్ండవది

చెబుతునిది. ఱక్ష్మీదేవి మూడు రూ.ఱలో వునిది.

యజోగుణం. యజోగుణం ఄంటే క్రోధ., ఎర్రఫడటం,

ఱక్ష్మీదేవి మొదటి రూం భ్యగి ఄనే ండుఖ రూంలో

కాయ. మీద అసకిు, నేను గొపవాడినని ఄహంకాయం,

ఈనిది. ర్ండవ రూం సంక్రంతిఱక్ష్మీసవరూం లో

నేను ఏ నైనా చేమఖఱను, ఆఔ ఎవరిన్న లెఔక చేమను

ఈనిది. మూడవది ఔయషఔఱక్ష్మి. అ ఔయషఔ శఫేమే తెలుగులో

ఄనుకోవడం.

ఔనుభ ఄయిపోయినది.

మూడవది సత్వగుణం, శాంత్.గా ఈండుట. ని

యజోగుణం

లోని

భాఖం.

చేసేటప్పుడు త్ప ఄనవసయంగా మాట్టోడక్తండా ఈండుట

భ్యగి:

ఄతిగా

మొదటి రోజును భ్యగి ఄంట్టరు. దీనికి భ్యగి ఄని ఎందుక్త
ప్పరు వచిైంది. భ్యఖః ఄసిు ఆతి భ్యగి. భ్యఖ. ఔలిగినది
భ్యగి. భ్యఖ. ఄంటే ఏమిటి ? పా. యొఔక చుటాఱను,
పా. శరీర్మనిి భ్యఖ. ఄంట్టరు. పా.లు భనలా
కాక్తండా పడవైన శరీయంత ఈంట్టయి. అ శరీర్మనిి
చుటాఱ క్రంద చుటుాక్తంట్టయి. త్రాచుపా.ను త్న
శరీర్మనిి చుటాలా చుటుాక్తని ఈంటుంది. ఇ పా.
శరీయపు చుటాఱను భ్యఖ. ఄంట్టరు. భ్యగి ఄనే ప్పరు ఇ
ండుఖక్త ఎందుక్త వచిైంది ఄంటే! భన శరీయంలో
వెనుిపూస

ఆదంతా

భాఖంలో

ఔ

సయపం

ఈనిది.

ఄది

సర్మపకాయంలో ఈంటుంది ఔనుఔ ద్మనిని వెనుిపా.
ఄంట్టరు. దీనినే యోఖశకిులో, యోఖ ర్మయమద్మఱలో
క్తండలిని ఄంట్టరు.
ప్
ర ణవ ప్ద్మాకరం

వాఖక్తండా

ఈండటం.

తొందయడక్తండా

ఈండటం. ఄలాఖని ఎవరైనా చేమర్మని నులు చేసేు
ఄప్పుడు మాత్రం వాడిని క్షమించక్తండా ఄవసయమైతే
వాడిని శిక్షించే శకిు ఔలిగి ఈండటం. ఆవన్ని సత్వగుణం
లోకి వసాుయి. ఇ మూడు గుణ.లు మూడు చుటాలుగా
పా.క్త ఈనాిమట. అ మూడు చుటాలు ఔటి
త్మోగుణం, ఔటి యజోగుణం, ఔటి సత్వగుణం. ఇ
మూడు చుటాఱత ఔలిగిన పా. భూలోకానికి దిగివచిైన
రోజుని భ్యగి ఄంట్టరు. ఆంత్కీ అ పా. ఎవరు? అమనే
అదిశేషుడు. అమన యోఖశకిుకి మూఱకాయక్తడు. అమన
భన శరీయం లో ఈంట్టడు. అ యోఖశకిు మీద, అదిశేషుడు
మీద డుక్తంట్టడు కాఫటేా విషుణవు ఎప్పుడు యోగి
ఄవుతునాిడు. ఄంటే భనుషుయఱను బమంఔయమైన
వాయధుఱ నుంచి, బమంఔయమైన దురుగణ.ఱ నుంచి
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ
ఫమటపాయవేసి, వారిని విషుణసవరూం గా మార్యై

పూస్తక్తని అ త్రువాత్ నలుగు పటుాక్తని త్ఱంటుక్కని

ండుఖ భ్యగి. ఄందుకే భ్యగి ఄంటే ఏమిటి ? భనిష్టని చెడడ

సాినం చేయి ఄని చెపాపరు.

గుణాలు నుంచి ఫమటక్త త్మస్తక్తవచేై ండుఖ. భనిష్టని
యోగిగా మార్యై ండుఖ. ఇ ండుఖ ఔ రోజు
రూంలో, ఔ తిథ రూంలో ఈనిది. ఇ తిథనాడు
భనం ఏమి చేసేు భనం విషుణసవరూపుఱం ఄవుతాం.

ండుఖ

సయ పుర్మణంలో ‘దిఖభసా యహిత్ం ఫాఱం’ ఄనాిరు.
భ్యగినాడు

బసాం

ధరించఔపోతే

ఄటువంటివాడి నుదుటి .ఖానిి చూడకూడదు. వాడి
.ఖానిి కాన్న, వాడి నుదుటిని కాన్న చూడకూడదు. అ

1) భ్యగినాడు తెఱోవారు జా.న లేవాలి .
ఇ

కాన్న త్రిపుండ్రం కాన్న బొటుా కాన్న

లేక్తండా వీధ లోకి వెలోడం యభ దోషభట. దీని గురించి
సాినానంత్యం

భ్యగి నాడు అచరించవఱసిన విధులు:

2)ఔన్నసం

5)నుదుట విభూతి

నుదురు చూడడమే పాం. సంప్రద్మమం ప్రకాయంగా

మూడు

రోజులైనా

తెఱోవారుజా.న నాలుగు ఖంటఱక్త లేవడం ములా
భంచిదట. సూరోయదయానికి .ందు లేచి, లోంతా
నువువఱ నూనెత కూడినటువంటి పిండిని నలుగు కింద
పటుా కోవాలి .

వైషణవసంప్రద్మమం
ధరింములి.

వాలళయితే

త్రిపుండ్రం

మూడునామాలు

ధరింములి.

ఉయధవపుండ్రం

ధరింములి. ఄలా ఉయధవపుండ్రం ధరించఔపోతే వాడి
.కం చూడకూడదు. సాార్ముముయం ప్రకాయం విభూతి
కాన్న, లేఔ వైషణవ అముయం ప్రకాయం ఉయధవపుండ్రం కాన్న
ధరించని .కం చూడర్మదు, ఆఔ శకిుని పూజించే

3)భ్యగినాడు ంటికి నువువఱ నూనె పూస్తక్తని, అ

వాలోయితే

త్రువాత్ స్తనిిపిండిత నలుచుక్తని, అపై క్తంక్తడు

క్తంక్తభ నైనా ధరించండి ధరిసేు ఄప్పుడు అలోచన

కామఱ పులుస్తత త్ఱంటుక్కని సాినం చేసేు భనిష్టలో

పరుగుతుంది ఄని చెపాపరు

.ందు

త్మోగుణం

త్గుగతుంది.

తొఱగుతుంది.

ఇ ర్ండూ

ఎప్పుడైతే

యజోగుణం
తొఱగుతాయో

సత్వగుణం పరుగుతుంది. ఄప్పుడు అ వయకిు శరీయంలో ఈని
ఫదధఔం వంటి రోగాఱన్ని తొఱగిపోతాయి. ప్రతి వయకిుకి
లోఱ వాయువులు ఈంట్టయి. ద్మనినే ఆవావల భనం
గాయసిరక్ ట్రబుల్ ఄని పిలుస్తునాిం. వాయు ప్రకోనం
త్గుగతుంది.

జీయణశకిు

పరుగుతుంది.

అలోచనాశకిు

పరుగుతుంది.
4)నెతిుమీద

ఎరఱని క్తంక్తభ ధరింములి ఔన్నసం అ

6)భ్యగి నాడు అవు ప్పడ తటి పిడఔలు చేసి వాటిని
ఎండబెటిా, అ పిడఔఱ మీద పామసం కాచి, ఇ
పామసానిి తా. తినడం వఱన భనిష్టకి ఄనేఔయకాలైన
అరోఖయశక్తులు వసాుయి. జాాఔ శకిు పరుగుతుంది.
ఇనాడు ఔలియుఖంలో ములాభందికి జాాఔ శకిు ములా
త్క్తకవగా

ఈంటోంది.

ఄనిింటికీ

పుసుకాలు

చూస్తకోవఱసి వస్తుంది లేద్మ ఔంపూయటర్ చూస్తకోవాలిస
వస్తుంది. ఄటువంటి వయక్తుఱకి జాాఔశకిు పయగాఱంటే

కాసు

నూనె

పటుాక్తని

అ

త్ర్మవత్

భ్యగినాడు అవు పిడఔఱ మీదవండినటువంటి పామసం

క్తంక్తడుకామఱ పులుస్త తటి రుదుేక్తని సాినం చేసేు ఇ

బఖవంతునికి,

భ్యగినాడు భంచి విచక్షణా జాానం వస్తుంది. అలోచనా

ప్రసాదంగా తినండి ఄని పుర్మణాలు చెపాపయి.

టిభ పరుగుతుంది, జాానం పరుగుతుంది ప్రంచంలో
ప్రతిప్రాణిని

త్నత

సమానంగా

పరుగుతుంది. భ్యగి ఄంటే

చూడఖలిగే

శకిు

యోఖశకిుని పంచేది

త్రిగుణాఱలో దురుగణాఱను తొఱగించి సత్వగుణం పంచేది
కాఫటిా తెఱోవారుజా.న లేచి ంటికి నువువఱ నూనె

ప్
ర ణవ ప్ద్మాకరం

ఆషాదేవత్కి

నివేదన

చేసి

ద్మనిని

7)అవు ప్పడ ములా గొపది ఇ ధనుర్మాసభంతా ఇ అవు
ప్పడత గొబెిభాలు ఄని చేసి సామంకాఱం ఄయాయఔ
ఇగొబెిభాఱను గోడకి పిడఔలు కింద చరిచేవారు. ఇ
పిడఔలు క్రభక్రభంగా ఎండక్త ఎండేవి. ఎండిన వాటిని
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ
ఇ భ్యగినాడు భ్యగిభంటగా వేస్తక్తంట్టరు. మాయగశీయష

లోకాఱక్త వెలతారు. ఄందుఔనే భీషుాడు దేవత్లార్మ!

మాసం

ఈత్ుర్మమణం

ఄంటే

ఖజఖజ

వణికించే

చలికాఱం. అ

వచేైద్మఔ

నా

శరీయంలో

ప్రాణం

చలికాఱంలో అవుప్పడత త్యారైన పిడఔఱత భంట

నిఱబెటుాక్తంట్టను. మా నాని నాక్త వయం ఆముైడు. అ

చేస్తక్తని భ్యగిభంట చేస్తక్తని

ఄలా

వయం ప్రకాయం ప్రాణం నిఱబెటుాక్తంట్టననాిడు. ఆంత్కీ అ

కాచుక్తంటే శరీయంలోకి ఄగిి ప్రవేశిసాుడు. ఇ ఄగిి

ఈత్ుర్మమణం ఎప్పుడు మొదఱవుతుంది ఄంటే భఔయ

ఄపూయవమైన చైత్నయం ఆసాుడు. జాానం ఆసాుడు. అరోఖయం

సంక్రభణంత మొదఱవుతుంది. భఔయ సంక్రభణం

ఆసాుడు. ఄందుకే అవు పిడఔలుత త్యారుచేసిన భంట

గురించి పుర్మణ.లు ఄదుభత్ంగా చెపాపయి. ఄందులో

దఖగయ

సూరుయడి యొఔక చరిత్ర ఈని సయ పుర్మణం లో ఄయితే

శరీర్మనిి

శరీర్మనిి

కాచుకోవాలి. ఆది భ్యగినాడు

చేమవఱసిన ని.

భఔయ సంక్రభణం సూరుయడు సర్మసరి భూలోకానికి వచిై

8) భ్యగినాడు ప్పులు బెలాోలు పిఱోఱక్త ంచి పటిాన వాలోకి
సత్సంతానం ఔలుగుతుంది.

మానవుఱను ఄనుగ్రహించేటటువంటి రోజు ఄని చెపిపంది.
భఔయ సంక్రభణం నాడు సూయయబఖవానుడు భన లాంటి
ఔ

మానవాకాయ.

ధరించి

భూభండఱభంతా

భఔయ సంక్రంతి

తిరుగుతాడు. ఇరోజు ఱక్ష్మీదేవి సంక్రంతి ఱక్ష్మి ఄనే

ఆఔ ర్ండవ రోజు ఇ ండుఖలోో ర్ండో రోజుకి భఔయ

.గుగరూ

సంక్రంతి ఄనే ప్పరు. ఆది ఄపూయవ పుణయకాఱం సూరుయడు

మారువేషాలు

వరుసగా మేషం మొదలుక్కని మీనం వయక్త 12

లోఔభంతా యయటిసాురు. ఆప్పుడు వీలళ ఄనుగ్రహం భనం

ర్మశుఱలోకి ప్రవేశిసూు ఈంట్టడు. ప్రతి మాసంలో

పంద్మఱంటే ఏం చేయాలి.

ప్పరుత లోకాఱన్ని తిరుగుతుంది. ఇరోజు త్రిమూరుులు

ఄందులో భఔయర్మశిలోకి సూరుయడు ప్రవేశించిన కాలానిి
భఔయసంక్రభణ. ఄనాిరు. సూరుయడు ఇ రోజున
భఔయర్మశిలోకి ప్రవేశిసాుడు. ఇరోజు నుండి ఈత్ుర్మమణ
పుణయకాఱం ప్రాయంబభవుతుంది. దేవత్లు నియంత్యం
భూలోఔంలో తిరిగే దివయకాఱం ఈత్ుర్మమణం ఄంటే.
భహాభాయత్ంలో

భీషుాడు

ఄంశమయ

ఄంటే

బ్రహా,

ధరించి

విషుణవు,

భహేశవరుడు

ంక్షుఔరూపాలు

ధరించి

భఔయ సంక్రంతి నాడు అచరించవఱసిన విధులు:
1) భఔయ సంక్రభణం నాడు కూడా తెఱోవారుజా.న లేచి
సాినం చేయాలి.

మీద

2)సాినం చేసాఔ పూజాభందియంలో ప్రవేశింములి.

డిపోయినప్పుడు దేవత్లు, ఄయోయ ఆది దక్షిణామనం.

మథాశకిుగా క్తంక్తభ లేఔ ఉయధవపుండ్రం బసాం

దక్షిణామనంలో యుదధంలో భయణిసేు ర్మవలేదు, కాన్న

ధరింములి. ఈతికిన ఫటాలే ఔటుాకోవాలి, ఄవకాశం

నేఱ మీద డి క్కంత్ కాఱం బ్రతికి త్ర్మవత్ భయణిసేు

ఈనివారు టుాఫటాలు ఔటుాకోవాలి

ఄటువంటి వారికి .కిు ర్మదు ఄని శాసుం చెబుతునిది.
సవయగం ర్మదని చెబుతునిది. ఆత్డు చూసేు దక్షిణామనంలో
భయణిస్తునాిడు ఄని దేవత్లు క్కంచెం బాధడాడరు. ఇ
మాటలు

భీషుాడు

పుణయకాఱంలో
పందవఱసిన

వినాిడు.

భయణిసేు
సదగతులు

కాఫటిా

దక్షిణామన

ఎంత్

గొపవాడైనా

పందడట.

ఈత్ుర్మమణ

పుణయకాఱంలో భయణిసేు పాపాతుాలు కూడా బమంఔయ
నయకాఱ నుంచి వి.కిు పంది సవయగం వంటి ఉయధవ

ప్
ర ణవ ప్ద్మాకరం

3) సంక్రంతి రోజున దర్మభసనం మీద కూరుైనివాడు
బమంఔయ ద్మరిద్రయ. నుంచి వి.కిు పందుతాడు.
దయభలు ఄత్యంత్ విత్రమైనవి వాటిమీద ఎప్పుడైనా
పూజాకాఱంలో కూరోైవచుై. ఄందునా సంక్రభణం నాడు
భఔయ సంక్రభణం నాడు దర్మభసనం మీద కూరుైని
దేవతార్మధన

చేసేు

ఄటువంటివాడు

జనాజనాఱ

ద్మరిద్రయంనుంచి వి.కిు పందుతాడు. దీని గురించి
బ్రహావైవయు పుర్మణంలో ఔ ఔథ ఈంది పూయవకాఱం ఔ
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ప్రణవ ద్మాఔయం
శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ
అవిడ ములా కాఱం పాటు, ద్మద్మపు ఔ నఱభై

పటిానవారు ఄయితే సంతానం పందుతారు. ఄపటికే

సంవత్సర్మఱ కాఱం పాటు పుటిానపటి నుంచి 40 ఏళ్తో

సంతానం ఈనివాళ్తో ఄయితే అ సంతాన.నక్త సదుిదిధ

వచేైద్మకా ఔటిఔ ద్మరిద్రయం ఄనుబవించింది .ఇ ద్మరిద్రయం

వచేైలా చేమఖలుగుతారు. ఄనగా పామసం నివేదన

నుంచి ఫమట డట్టనికి ఏం చేయాలో తెలిమఔ ఏడుసూు

చేసి, తా. క్కంత్ తిని పిఱోఱక్త అ ప్రసాదం పడితే అ

ఈండగా

ఄఖసుయభహరిష

ఆంటిలోని భన పిఱోలు బుదిధభంతులు ఄవుతారు. పిఱోలు

వముైడు. ఄప్పుడు ఄఖస్తుయడు కాళ్తో టుాక్తని నేను 40 ఏలో

సక్రభంగా ఈండడం ఔంటే బుదిధభంతులుగా ఈండడం

వమస్తసలోకి ఄడుగు పట్టానండి. ఆపటివయక్త బమంఔయ

ఔంటే జాానం పందిన వాలోయిన వాళ్తళగా ఈండడం ఔంటే

ద్మరిద్రయం ఄనుబవిస్తునాిను. నాక్త సందలు ర్మవాఱంటే

గొపసంద భరొఔటి లేదు. భనిష్టకి ఏ.నాి

ఏం చేయాలో ఔ భంచి మాయగం సూచించండి ఄని

లేఔపోయినా సత్సంతానం ఈండాలి. సంతాన ఄందరికీ

ఄఖస్తుయని ఄడిగింది. ఄప్పుడామన సంక్రంతి నాడు

ఈంటుంది, వాళ్తళ బుదిధభంతులు ఄయితేనే ఔద్మ త్నకి

తెఱోవారుజా.నే లేచి సాినం చేసి దర్మభసనం ఄనగా

ఈకాయం,

దయభఱత త్యారుచేసిన ము మీద కూరోై, అ పూట

బాగుడడానికి ఇని చేయాఱని శాసుం చెబుతునిది.

ఄదృషావశాతుు

అఉళ్లోకి

ఱక్ష్మీదేవిని పూజించు. ఱక్ష్మికి చెరుక్తఖడలు, పానఔ. ఇ
ర్ండూ నైవేదయంగా పటుా. తాభయపూఱత పూజించు.
ద్మరిద్రయం పోతుంది ఄనాిడు, అమ్మ ఄలాగే చేసింది.
భఔయసంక్రభణం రోజున ఱక్ష్మీదేవిని దర్మభసనం మీద
కూరుైని పూజించింది. పూజించేటప్పుడు ఄభావారికి
చెరుక్త.ఔకలు, చెరుక్తపానఔం నైవేదయం గా పటిాంది.
తాభయ పువువఱత పూజించింది. వెంటనే ఱక్ష్మి ప్రత్యక్షమై
ఇ సంక్రంతి రోజున నేను పౌషయఱక్ష్మి లేఔ సంక్రభణఱక్ష్మి
లేఔ సంక్రంతిఱక్ష్మి ఄనే ప్పరుత క్కలువై ఈంట్టను. అ
సభమంలో దయభఱపై కూరుైని ననుి పూజింమువు ఔనుఔ
న్న ద్మరిద్రయం తొఱగిస్తునాిను. న్నక్త ఄష్చాశవయయ.లు
ఆస్తునాిను ఄనిది. ఔ ఔటిఔ దరిద్రుర్మలిని యభ ఐశవయయ
సంనుిర్మలుగా మారిైన దివయ యవదినం భఔయ
సంక్రభణ దినం. కాఫటిా సంక్రంతి రోజున మథాశకిుగా
ఱక్ష్మీదేవిని పూజింములి.

లోకానికి

ఈకాయం.

కాఫటిా

పిఱోలు

5)సంక్రంతినాడు శ్రీసూఔుం వినాి హరినాభసాయణం
చేసినా, హరిద్మస్త నెతిు మీద ఈని పాత్రలో బమయం
వేసినా,

సవమంపాఔం

ద్మనం

చేసినా

వాడు

సఔఱసందలు, శుభాలు పందుతాడు. పూయవకాఱంలో
భఔయ సంక్రభణంరోజున క్తషాాండం ద్మనం చేసేవారు.
క్తషాాండం ఄనగా గుభాడికామ. గుభాడికామని
సవమంపాఔంత ఔలిపి ండితుడికి ద్మనం చేసేు ఇ
సంక్రంతి

రోజున

ఄటువంటి

వాలళ

క్తటుంఫం

యావజీీవిత్ం అనందంత ఖడుస్తుంది. ఄనారోఖయం
నుంచి ఫమట డడానికి పూయవం సాంబుడు ఄనే వాడు
ఇ ని చేసాడు. సాంబుడు ఄనే ఔృషుణడుకి ఔ క్కడుక్త
ఈనాిడు. జాంఫవత్మ పుత్రుడామన. అమనక్త ఔ సారి
క్తషఠరోఖం

వచిైంది.

ఫమటడడానికి

అ

నాయదుని

క్తషఠరోఖం
సఱహా

నుంచి

మేయ

భఔయ

సంక్రభణం రోజున భహాఱక్ష్మిని పూజింముడు.పూజించిన

4)ఇ రోజు పూరిుగా అవు పాఱత త్యారు చేసిన

త్రువాత్ మూడు ఄరిట్టక్తలు త్మస్తక్తని వచిై ఄరిట్టక్తలు

పామసం వండి ఄభావారికి నివేదన చేసి తా. తిని

మూడు విడివిడిగా పటిా ద్మని మీద బమయం కూయగామలు

పిఱోఱక్త పడితే ఄటువంటి వారికి సత్ సంతానం ప్రాపిు

ఈప్పు, ప్పు, మియకామలు మొదలైనవన్ని పట్టాడు. అ

ఔలుగుతుంది. పిఱోలు లేనివారు అవుపాఱత వండిన

మూడు అక్తఱ మీద మూడు గుభాడికామలు పట్టాడు. అ

పామసం ఄభాకి, భహాఱక్ష్మికి నివేదన చేయాఱని ద్మనిని

మూడు అక్తఱలోని సవమంపాఔం త పాటు ఇ

తా. తినాఱని, చినిపిఱోఱక్త కూడా ప్రసాదంగా

గుభాడికామఱను ఖర్మగమురుయనికి, దుర్మవసభహరిషకి,

పట్టాఱని, పడితే వారికి సంతానం ఔలుగుతుందని

విశావమిత్రునికి ద్మనం ఆముైడు. అమనక్త ఄదృషావశాతుు

భంత్రశాసుం చెబుతంది. ఇ రోజు పిఱోఱక్త ప్రసాదం

యాదవక్తఱ

ప్
ర ణవ ప్ద్మాకరం

పురోహితుడైన

ఖరుగడు

దొరికాడు,
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ
విశావమిత్రుడుదొరికాడు, దుర్మవస్తడు దొరికాడు. అ

పాద్మఱను బకిుత టుాక్తని వాలళ పాద్మఱ కింద ఈని

.గుగరికీ ద్మనం చేమడంతటే

ధూళ్లని శియస్తసన వేస్తకోవాలి. ఔక పౌర్మణిక్తడుని

సాంబుడికి ఈని

క్తషఠరోఖం తొఱగిపోయి ఄందమైన శరీయం వచిైంది.

పూజిసేు

చయాభంతా బాగుడింది. బమంఔయమైన శారీరిఔ

ఄనిింటిఔంటే ఈత్ుభమైన సాథనం పౌర్మణిక్తడిది. ఄందుకే

రోఖ.ఱను తొఱగించే శకిు భఔయ సంక్రభణం నాడు

ఔద్మ భాఖవత్ ప్రాయంబంలో ‘పౌర్మణికోత్ుభ బ్రతుక్తను

క్తషాాండద్మన.నక్త

గుభాడికామ

పుట్టా...’ ఄని సూతుడిని ఊషుఱంతా బకిుత ప్రారిథంమురు.

ద్మన.నక్త ఈనిది. వీలుంటే .గుగరు ండితుఱక్త

దీవించడం కాదు. భహాతాా మా త్ః శకిుకూడా

ఆవవడం

ండితులు

ధాయపోస్తునాి.. నువువ ఎక్తకవ కాఱం జీవించి మాక్త

దొయఔఔపోయినా, శకిు లేఔపోయినా ఔన్నసం ఔకరికైనా

పుర్మణ.లు చెపిప భభాలిి త్రిం చేయి ఄనాిరు. ఇ

ద్మనం చేమడం భంచిది.

రోజు త్పఔ పుర్మణం చెప్పపటటువంటి పుర్మణవేత్ు

భంచిది.

ఈనిది.
ఄలా

.గుగరు

6)భఔయ సంక్రభణం నాడు సూర్మయసుభమం ఄయాయఔ
బఖవత్ ఔథ వినాలి. ఇరోజు భాఖవత్ం వినండి లేద్మ
బ్రహావైవయు పుర్మణం వినండి. మీ ఆషా దేవత్ఱక్త
సంఫంధంచిన చరిత్రలు వినండి. ఇ రోజు పుర్మణం వింటే
వాడు సఔఱ దోషాలు నుంచి వి.కిుని పందుతాడు
మానవుడు

త్రించడానికి

ఔలియుఖంలో

పుర్మణ

శ్రవణానికి మించినది భరొఔటి లేదు.

త్రిమూరుుఱను

పూజించినటేో.

ఄందుకే

ఎవరైనా ఈంటే, జాాని ఈంటే అమన కాళ్తళ టుాకోండి.
అమన అశీయవచనం త్మస్తకోండి.

ఔనుభ:
ఆఔ మూడవ రోజుక్త ఔయషఔ ఱక్ష్మీ దివస. ఄని ప్పరు. ఄదే
భన. ఆవాల ఔనుభ ండుఖ ఄంటునాి.. ఇ
రోజున

ప్రాచీన

కాఱంలో

.గుగరు

భనుషులు

భూలోకానికి వచిై రైతుఱను ఄనుగ్రహింమురు. ఄందులో

ఔృతాదౌ ఫహవో ధర్మాః

కామన ధనవంత్రీ. ఇ ధనవంత్రి రైతుఱక్త అరోఖయం,
ంటకి అరోఖయం ఆముైడు. ఆంఔ ర్ండో అమన సాక్ష్మతుు

ఔలౌ ధయాస్తు కేవఱం

హఱధరుడు ఫఱర్మ.డు. ఫఱర్మ.డికి పూయవ యహసయం
అదిశేష శరీయం ఄంటే ఫఱర్మ.డు ఄనే ప్పరుత

పుర్మణ శ్రవణాదనోయ

పుటిానామన అదిశేషుడు. అదిశేషుడు రైతుఱంటే ములా
విదయతే నారోనృణాం

ఆషాం ఔలిగినవాడు ఄందుకే ఫఱర్మ.డిగా పుటిా నాఖలి

ఔృత్యుఖంలో మానవుడు త్రించడానికి ములా
ధర్మాలు ఈండేవి. కాన్న ఔలియుఖంలో ఄనిి ధర్మాలు,
ద్మనాలు

ఔషాాలు

డఔకర్యోదు.

ఔలియుఖంలో

భఔయసంక్రభణం నాడు శ్రదధత పుర్మణఔథలు ఄయఖంటో,
పావుఖంటో వింటే వాడు త్క్షణం సఔఱ పాపాఱ నుంచి
వి.కిు పందుతాడు. కేవఱం పుర్మణశ్రవణం వఱన
మానవుడు త్రిసాుడు. ఇ సంక్రంతినాడు విని పుర్మణం
భరింత్ పలిత్ం ఆస్తుంది. కాఫటిా సంక్రంతి నాడు త్పఔ
పుర్మణ శ్రవణం చేయాలి. భంత్రోదేశం చేసిన గురువులు
లేఔ పౌర్మణిక్తలైన గురువులు ఔనఫడితే త్క్షణం వారి

ప్
ర ణవ ప్ద్మాకరం

ధరించి నాఖలిత భూమిని దునాిడు. మ.నానదిని
నాఖలిత ఒ ఔకక్త లాగి త్ద్మవర్మ వయవసాయానికి ఎంత
సామం చేసినవాడు. ఇరోజు ధనవంత్రి త్ర్మవత్ ర్ండో
వయకిు దేవతా ఄవతార్మఱలో ఔడైన అదిశేషుడు కూడా
భూలోఔ సంముర్మనికి వసాుడు. ఆఔ మూడవది శాఔంబరీ
ఄనే ప్పరుత ఄభావారు ఇరోజు భూలోకానికి వస్తుంది.
పూయవం దుయగ.డనేటటువంటి ఔ పాపాతుాడి కాయణం
వఱన ప్రజఱందరికీ ఔరువు వచిైంది. అ ఔరువును
తొఱగించి ప్రజఱందరికీ ఄనిం పటిా కూయగామలు ఆచిై,
విత్ున.లు ఆచిై ఄభా వారు యక్షించింది. ఄపటుించి
ఄభావారిని శాఔంబరీ ఄని పిలిమురు. అ శాఔంబరీ దేవి
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కూడా ఔనుభ నాడు భూలోకానికి వస్తుంది .ఇ విధంగా

భూమిని

అయుర్యవద వైదుయడైన ధనవంత్రి, వయవసాయానికి సామం

దునుితునిప్పుడు ప్పడ వేసినా, మూత్రం విసరిీంచినా ఇ

చేసే అదిశేషుడు, విత్ునాలు మొదలైనవి ఆచేైటటువంటి

అవుఱ నుంచి గేదెఱ నుంచి ఎదుేఱ నుంచి వచేైటటువంటి

ఄభావారు శాఔంబరీ, ఇ .గుగరు ఔనుభనాడు

ప్పడ, మూత్ర. ఎరువవుతుంది. భూమిని కాపాడుతుంది.

భూలోకానికి వచిై ప్రజఱను ఄనుగ్రహిసాురు. వాలళ

ఄదే భనం ట్రాఔాయోత దునిితే ఇ పల్యయషన్ వఱో భూమి

ఄనుగ్రహం భనం పందితే ఏటికేడాది భనక్త ంటలు

మీద ఈని ంట దెఫితింటుంది. ఄందుకే పూయవకాఱంలో

బాగా ఈంట్టయి. తిండికి ఎప్పుడూ ఔటఔట ఈండదు. తిండి

మంత్రాలు కాక్తండా జంతువుఱను ఈయోగించేవారు.

సభృదిధగా ఱంస్తుంది. ద్మనికి భనమేం చేయాలి

ఏ యఔంగా చూసినా పూయవం అవు, ఎదుే రైతుఱను

ఔనుభ నాడు అచరించవఱసిన విధులు:
1)ఔనుభనాడు కూడా తెఱోవారుజా.న లేచి త్లార్మ
సాినం చేయాలి.

గోపూజ చేమడం ఔంటే ఇ ప్రంచంలో భరొఔ గొప
పూజ లేదు. సభసు దేవత్లు గోవుఱలో ఈనాిరు ‚ఖవాం
ఄంతేయషు తిషఠంతి భువనాని చతుయేశ‛ ఄని సాకంద
పుర్మణంలోని కాశీకండం చెబుతునిది. శివపుర్మణం
చెబుతునిది,దేవీ భాఖవత్ం చెబుతునిది. ఆంచుమించుగా
ప్రతి పుర్మణం లో గోవు యొఔక ప్రసకిు వసూునే ఈంటుంది.
ఄందువఱన ఔనుభనాడు అవుఱను, ఎదుేఱను కూడా
పూజింములి. గోవృషభాఱను ర్ండింటిన్న పూజింములి.
గోవు భూమికి ప్రత్మఔ. ఄందుకే భూదేవి ఎప్పుడూ గోవు
రూంలో ఈంటుంది ఄని భాఖవత్ంలో ఈనిది. ధయా
దేవత్ అబోతు రూంలో ఈంటుంది. ఄంటే ఎదుే
రూంలో భనం పూజించేది సాక్ష్మతు ధయాదేవత్నే.
కాఫటిా ధయాదేవత్క్త ప్రత్మఔ ఄయిన ఎదుేని భూదేవికి ప్రత్మఔ
ఄయిన గోవుని ఇ రోజు పూజింములి. పూజిసేు
ఏఔకాఱంలో ఆటు మొత్ుం భూమిని పూజించిన పుణయం
వస్తుంది. ఆటు ధయాదేవత్ను పూజించిన పుణయం వస్తుంది.
ఄసలు రైతుఱను పూయవం యక్షించినవి ఆవే. ఆవాల ఄంటే
మిషనుో

శువులు

పఱంలో

యక్షించేవి. ఄందుకే భభాలిి యక్షించి భ్యజనం ప్రసాదించిన
మిభాలిి మే. ఇ ఔనుభ నాడు బకిుత పూజిసాు..
ఄని రైతులు ఇరోజు గోదేవత్ఱను పూజిసాురు. భనం
కూడా ఄలాగే గోదేవత్ఱను పూజిసేు సఔఱ శుభాలు
ఔలుగుతాయి.

2)ఇ రోజు గోవుఱను, ఎదుేఱను పూజింములి. ఄసలు

ట్రాఔారుో,

ఄణచివేసాుయి.

వముైయి

కాన్న

పూయవకాఱంలో

వయవసాయానికి శువుఱనే వాడేవారు. ద్మని వఱో ఎంత

3) ఇ రోజు త్పఔ మాషచక్రలు ఄంటే మిన గార్లు
తినాలి. మిను. శరీర్మనికి ఫఱం ఆస్తుంది. ఎ.ఔఱక్త
టుతావనిి

ఆస్తుంది.

ఏలినాటి

శని

దోషాఱను

తొఱగిస్తుంది. ఔనుభ నాడు మిను.ఱను బాగా రుబిఇ
మిన పిండి తటిగార్లు వేసి ఇ గార్ఱను ఆషాదేవత్క్త
నివేదన చేసి కాఱభైయవుని మ్మడలో కూడా వేసి అ త్రువాత్
తా. తిని ఆత్రుఱక్త ంచిపడితే అ రోజు నుంచి వారికి
శని దోషం తొఱగుతుంది. ఄందుఔనే ఔనుభనాడు
త్పక్తండా గార్లు తినండి ఄనాిరు. దోషాఱలోకెలాో
శనిదోషం పదే ప్రమాదఔయమైనది. శనైశైరుడి యొఔక
ఄనుగ్రహం ఔఱగాఱంటే ఔనుభ నాడు మాషచక్రఱని
ఄంటే మిను.ఱత త్యారుచేసిన గార్ఱను, ఄదికూడా
నువువఱ నూనెలో వేయించిన గార్ఱను బఖవంతునికి
నివేదన చేసి, కాఱభైయవుని సభరిపంచి, తా. తిని,
ఆత్రుఱక్త పటాడం భంచిదని శాసుం చెబుతునిది.
4)ఇ రోజున వీలుంటే చెటోను కూడా పూజింములి.
వృక్షదేవత్ఱను పూజిసేు క్తటుంఫం చైగా ఈంటుంది.
ఆంటోో ఈనిటువంటి వాలోక్త భనశాశంతి ఱంస్తుంది.

లాబం కూడా. శువులు భూమిని దునిితే, అ భూమి మీద
ఈని పయలు పైకి లేసాుయి. మిషనోత దునిితే అ మిషనుో
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ప్రణవ ద్మాఔయం
శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ
ఇ విధంగా భ్యగి, సంక్రంతి, ఔనుభ ఄనే ప్పయోత మూడు

అ ద్మరిద్రయం ఎలాగో ఇ ండుఖఱను చేస్తక్తంటే

విత్రమైన దివసాఱను ఇ లోకానికి ఄందించి, ఇ

తొఱగుతుంది. ద్మరిద్రయమే ఔనుఔ లేఔపోతే క్కత్ు ఫటాలు

మూడింటి ద్మవర్మ భహాఱక్ష్మి లోఔ శ్రేమస్తస కోసం

ధరించండి. తా. ధరించలేఔపోయినా ఔషాడి క్కత్ు

సందఱను ఄందిస్తునిది. ఇ మూడు రోజుఱను వరుసగా

వసాులు క్కని ఆత్రుఱక్త ద్మనం చేమటం భంచిది.

ఆముఛతశకిు, జాానశకిు, క్రయాశకిు ఄని పిలుసాురు. ఆచఛత ఄంటే

ధరించుట ఔంటే ద్మనం చేమటం భంచిది. ఄందుకే

సంఔఱపం

కోరిఔఱకి

పూయవకాఱంలో క్తచేలుడు (భనం క్తచేలోపాఖాయనం ఄని

నిఱమమైనటువంటి లేఔ కోరిఔఱను ఔనేటువంటి లేఔ

చెప్పుక్తంటుని ఔథ ఖయగ సంహిత్లో ఈంటుంది) భఔయ

పంచుక్తనేటటువంటి రోజు. ఄంటే .ందు ఎవడనాి ఔ

సంక్రభణం నాడు త్న దఖగయ ఫటాలు లేఔపోయినా

ని చేయాఱంటే ఔ కోరిఔ ఈండాలి ఔద్మ. నేను

యాచన చేసి త్మస్తక్త వచిై ఆత్రుఱక్త ఆముైడట. నిజానికి

చదువుకోవాలి, నేను సంపాదింములి, నేను జాానం

క్తచేలుడు ఎప్పుడూ ఎవరి దఖగరికి వెళ్లళ చేయిముచి

పంద్మలి, నేను గొపవాడిని ఄవావలి ఇ సంఔఱప.నక్త

ఄడుఖడు. ఄయితే రోకాయం కోసం, రుఱక్త ద్మనం

ఆచఛత ఄని ప్పరు ఆముఛతశకిు భ్యగినాడు మానవుఱక్త

చేమడం కోసం, యాచన చేమడం కూడా ములా

ఱంస్తుంది. కేవఱం కోరిఔ ఈంటే లాబం లేదుగా, కోరిఔలు

భంచిదట. ఄందుకేగా ఆంటోో ఏమీ లేఔపోయినా

నెయవేరుైకోవడానికి జాానం కావాలి, తెలివి కావాలి. ఇ

క్తచేలుడి భాయయ క్తచేలుడు ఔృషుణడు దఖగరికి వెళ్తతునిప్పుడు

జాానశకిుని మానవుఱకిచేైటటువంటి యవదినం సంక్రంతి.

నాలుగు గుపపళ్తళ, నాలుగు పిడికిళ్తళ ఄటుక్తలు యాచించి

ఄందుకే సంక్రంతిని జాానశకిు ఄనాిరు. కోరిఔ ఈనిది, అ

త్మస్తక్తని వచిైందట. ఎప్పుడూ ఎవరిన్న ఄడుఖని క్తచేలుడు

కోరిఔను నెయవేరుైకోవడానికి కావఱసిన జాానం ఈనిది,

ఎందుక్త ఄడిగాడు ఄంటే ఆత్రుఱక్త ఆవవడం కోసం

ఎవరైనా ఎంత్ తెలివితేటలునాి ఎనిి కోరిఔలు ఈనాి

భంచి నులు చేమడం కోసం లోఔ శ్రేమస్తస కోసం

ఔషాడి శ్రమించినిచేసేునే వాడు ఄనుక్తనిటువంటి

యాచన చేమడం కూడా భంచి పుణయకాయయక్రభం క్రందే

నిలో విజమం పందుతాడు, అ ని చేసేటటువంటి

లెఔక.

యవదినమే మూడవ రోజయిన ఔనుభ. ఄందుకే

ఔటుాకోవడానికి వీలు లేఔపోయినా, ఫటాలు ఄయినా

ఔనుభక్త క్రయాశకిు ఄని ప్పరు. ఇ త్రిశకిు సవరూపాలే ఇ

టుాక్తని వచిై ఆత్రుఱక్త ద్మనం చేమండి ఄనాిరు. ఇ

ండుఖలు. ఇ త్రిశకిు రూపాలోో జఖద్మంఫ లోఔ సంముయం

రోజు ఇ మూడు రోజులు వరుసగా భ్యగి, సంక్రంతి,

చేసి మానవుని యక్షిస్తునిది. ఆది ఔృత్యుఖం కాఱంలో

ఔనుభ

సావమంభువభనువు

ప్రాయంబమైన

చేయాఱట. కాళ్తళచేతులు ని చెమయని వాడు కూడా

ఄపూయవమైనటువంటి ండుఖ ఄనిమాట. ఄంటే భనం

ఆత్రుఱ చేత్ మోయించుక్తని ఄయినా దేవాఱమ

ఇ భ్యగి సంక్రంతి ఔనుభ ఄని భావిస్తుని మూడు రోజుఱ

సందయశనం చేమడం భంచిది ఄని చెపాపయంటే, అయువు

ండుఖ ఆవాల అయంబమైనది కాదు. భనువుఱలో

ఈండి, అరోఖయం ఈండి అఱయానికి వెళ్లళ దైవ సందయశనం

మొదటి భనువు సావమంభువు భనువు. అ భనువు

చేమఔపోతే ఎంత్ దుయదృషావంతులో చూడండి. త్పఔ

కాఱంలో ఇ ండుఖ ఏర్మపటయింది. ఄపటినుంచి

దేవాఱయానికి

ఆపటివయక్త ఎంత్ భంది భనువులు మారుతునాి ఎంత్

కేంద్రీఔరింఫడి ఈంటుంది ఔనుఔ.

కాఱం మారుతునాి భనం అ ండుఖను ఄలాగే

ధయావాయధుడు ఄనే ఔ అమన ఈండేవాడు. అమన ఎఔకడ

చేస్తక్తంటునాిం. ఇ ండుఖను త్పఔ చేస్తకోవాలి. ఇ

ఈనాి ఇ మూడు రోజులు మాత్రం త్లిోదండ్రుఱ దఖగయక్త

ండుఖ మూడు రోజులు క్కత్ు వసాులు ధరింముఱని

వచిై త్లిోదండ్రుఱక్త కాళ్తళ ఔడిగి అ న్నళ్తళ నెతిుమీద జలుోక్తని

శాసుం చెబుతునిది. ద్మరిద్రయం ఈంటే ఄది ఔకన పటాండి.

పూజించేవాడు కాఫటిా మూడు రోజులు మాతాపిత్ఱ

లేద్మ
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కోరిఔ.

కాఱంలో

భ్యగి

ఇ

రోజు

రోజుఱలో

త్భక్త

లేఔపోయినా,

దేవాఱమ

వెళ్ళళలి.

ఄఔకడ

సందయశనం

బఖవంతుని

తా.

త్పఔ

శకిు

పూయవకాఱంలో
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ
యొఔక పూజ చేమండి. త్లిోదండ్రులు లేని వాళ్తో

కాయయక్రమాలు చేసి ఇ త్రిదివస యవదినానిి సదివనియోఖం

గురువుఱను పూజించండి. ఎవరూ లేఔపోతే ఔన్నసం వాలళ

చేస్తకోండి.

ట్టఱనైనా పూజింముఱని శాసుం లో చెపాపరు ఇ

““““““

విద్మయనిధ కాయయక్రభం
సమాజంలో ఄందరూ త్భక్త ఄన్ని తెలుస్త ఄనుక్తంట్టరు. జాాన మాధుయయం : ఆందులో తెలుగు ద్మయలు నేరుపత
భనక్త ఏమి తెలుస్త ఄని ప్రశి భనలిి భనం జాానవికాసానికి నాంది లుక్తతునాిరు. ఄభా లాలి
వేస్తక్తనిప్పుడు

ఄంతా

శూనయమే

ఔనఫడుతుంది. పాటలు, ఄభాభా, బాభాలు చెప్పప ఔథలు, తాభయపువువ

ఄటువంటి శూనయం నుండి కాంతిర్యకలు వెలువడాలి ఄంటే లాంటి తాత్గాయో డిలో కూరుైని వినే ఔథలు పిఱోఱ
జాాన భాండాగార్మనిి భన బుదిధత నిరిాంచుకోవఱసిందే. భనోవికాసానికి దును పడతాయి. కాన్న ఇనాడు అ
భన

బుదిధక్తశఱత్తనే

విఔసించేస్తకోవాలి. రిసిథతి

ఔనుభరుఖయియంది.

మానవుఱక్త మాత్రమే ఈని ఄదుభత్ ఄవకాశం ఆది. సమాజంలో

వస్తుని

నాఖరిఔత్

వింత్మారుపఱను

ప్పరుత
ఖభనిసూు

ఄటువంటి ప్రమత్ిమే శ్రీ ప్రణవపీఠం నియవహిస్తుని ఄగాధంలో డిపోక్తండా ఔ గాడిన పటాడానికి శ్రీ ప్రణవ
విద్మయనిధ కాయయక్రభం. మారుతుని కాలానిి ఄనుసరించి పీఠం ప్రమతిిసోుంది. ఄందులో భాఖంగా నియవహించినదే
సాంకేతిఔత్ను జోడించి శ్రీ ప్రణవపీఠం శిషయఫృందం ఔథాభృత్ కాయయక్రభం. జాానం త పాటు భనోవికాస.
విద్మయనిధ కాయయక్రభ.ఱను నియవహిసోుంది. పిఱోఱ కోసం క్తడా ఇ కాయయక్రభం ద్మవర్మ ఔలుగుతుంది. పుర్మత్న
జాానమాధుయయ.,
కాయయక్రభ.లు

ఔథాభృత్ం,
నియవహించడం

వేదఖణిత్ం
జరిగింది.

వంటి భాయత్మయులు ఖణిత్ సూత్రాఱను నేటి త్యం పిఱోఱక్త
ఇ ఄందించే

కాయయక్రభం

వేదఖణిత్ం.

ఇ

మూడు

కాయయక్రమాలు మానవతా విలువలు రుచి చూపించి కాయయక్రభ.ఱను తొలి విడత్గా 3 నెఱలు నియవహించి
విద్మయరుథఱ బుదిధని విఔసిం చేసే కాయయక్రమాలు.

విజమవంత్.గా

పూరిు

చేసింది

శ్రీ

ప్రణవపీఠం

శిషయఫృందం.

పూజ్య గురువులు అందంచిన ‘మా’నవ కథ , శ్ర
ే వీభాగవతం
ర వంకటేశ్వర విలాసం, శ్ర
ర మద్ద
వంటి దవయ గ
ర ంథముల కొఱకు, పూజ్య గురుద్దవుల ప్
ర వచనముల కొఱకు, అంతర్జ
ా తీయ
స ైటును సందర్శంచండి.
అంతర్జ
ా ల పోటీల కొఱకు వెబ్

https://srivaddipartipadmakar.org/
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ప్రణవ ద్మాఔయం
శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ

శ్రీ ప్రణవపీఠం వారిషకోత్సవ.ఱ సందయభంగా నియవహిస్తుని ఄంత్ర్మీత్మమ ఄంత్ర్మీఱ పోటీలు

చిత్రలేకనం పోటీలు
భనస్తలో

రూపుదిదుేక్తని

భావాఱక్త

సాహిత్మపోటీలు
ప్రతిరూం తెలుగు భాషను చినిచూపు చూస్తుని ప్రస్తుత్ యువత్క్త

చిత్రలేకనం. ఄది ప్రఔృతి ఄయినా, దైవమైన గురు తెలుగు టో ఄవగాహన పంపందిచట్టనికి శ్రీ ప్రణవపీఠం
రూమైనా చఔకటి అఔృతిని ఆవవఖలిగేది చిత్రలేకనం చేస్తుని చిరు ప్రమత్ిం భన తెలుగు – జఖతికి వెలుగు
మాత్రమే. ఱలిత్ ఔలలోో ఔటైన చిత్రలేకనం పోటీలు కాయయక్రభం. ఇ కాయయక్రభంలో భాఖంగా వేస్తుని మొదటి
నియవహిస్తుని శ్రీ ప్రణవ పీఠం భాయత్మమ ఔలఱక్త జీవం ఄడుగు సాహిత్మపోటీలు. ఇ పోటీఱలో ఆవవఫడిన మూడు
పోస్తుంది. పిఱోఱ నుండి పదేఱ వయకూ వారి నైపుణయత్ను ఄంశాఱ నుండి ప్రతి ఄంశానికి క్కఔక వాయస.
వెలికిత్మసే భహత్ుయ కాయయక్రభం ఆది.

వ్రాయాలి, ఄనగా మొత్ుం 3 వాయసాలు వ్రాసి సభరిపంములి.
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