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శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం 

          పెద్దల యందు, గురువుల యందు ప్రగాఢ 

విశ్వాసం ఉండాలి. వారి మాటలను భక్తితో విని 

సాధ్యమైనంత వరకు పాటంచాలి. వేద్శ్వసాాలపై 

విశ్వాసం ఉండాలి. దీనిని శ్రద్ధ అంటారు. ఇది ఒక 

అదుుతశక్తి, బుదిధ విశేషం కూడా. శ్రద్ధ సాక్షాత్తిగా 

దేవీసారూపం.  

          మనం చేసే పనిని శ్రద్ధతో చేసినటలయితే,  ఆ 

పనిలో విశ్వాసం, సమరథత పెరుగుతాయి. తద్మారా 

సతఫలితాలను పంద్గలం. మనం చేసే పని మీద్ ఉండే 

ప్రేమయే శ్రద్ధ. శ్రద్ధతో చేసే ఏ కారయమైనా తపస్సుతో 

సమానం. మనం నితయజీవితంలో చేసే అరచన,ధ్యయన, 

ద్మన,జప,మంత్రానుష్ఠానాలలోనూ, నితయనైమిత్తికక్రియలు 

అనినంటలోనూ కూడా తపపక ఉండవలసినది శ్రద్ధ.  

         ‘శ్రద్మధవాన్ లభతే జ్ఞానం’ అని భగవదీీతలో 

శ్రీకృషణ పరమాత్తాడు సందేశమిచాచడు. శ్రద్ధతో పెద్దలు, 

గురువులు సూచంచన వేద్శ్వసా విషయాలను భక్తితో 

ఆచరించనటలయితే జ్ఞనాం పెంపంది మనం చేసే 

ప్రయతానలకు లక్ష్యశుదిధ కలుగుత్తంది. అప్పుడు మనం చేసే 

పనులలో విజయం లభిస్సింది. శ్రద్ధ లేని పనులు వయరాథలు.                      

            భక్తిభావనను, ఆధ్యయత్తాక పరిణత్తని పెంచే  

శ్రద్ధను పరాశక్తి సకల జనులకు అనుగ్రహంచుగాక...... 
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శ్లల ||    స్సముఖశ్చచకద్ంతశచ , కపిలో గజకరణకః 

            లంబోద్రశచ వికటో,  విఘ్నరాజో గణాధిపః  

            ధూమకేత్తః  గణాధ్యక్ష్ః ఫాలచంద్రో గజ్ఞననః  

            వక్రత్తండః శూరపకరణః హేరంబః సకంద్పూరాజః 

            షోడశైతాని నామాని యః పఠేత్ శృణుయాద్పి 

            విద్మయరంభే వివాహేచ ప్రవేశే నిరీమే తథా 

            సంగ్రామే సరాకార్యయషు విఘ్నః తసయ నజ్ఞయతే  || 

 

విఘ్ననశారునిక్త అనంత నామాలునానయి. అనేక 

అవతారాలునానయి. ఆయన లీలా గాథలు కూడా 

అనంతాలే. విఘ్ననశారుడు నిరీుణుడూ, సగుణుడు కూడా. 

అటువంట గణేశారునిక్త బాగా ఇషటమైన 

పద్హారునామాలు ఉనానయని, ఆ   పద్హారు నామాలని  

భక్తితో తలచుకుంటే సకలశుభాలు కలుగుతాయని 

వాయసమహరిి సెలవిచాచడు. 

 

విఘ్ననశారుని  పద్హారునామాలు:  

 

గత సంచకలో స్సముఖుడు అను నామమునకు విశేష్ఠలు 

తెలుస్సకునానం. ఈ సంచక లో రండవ నామము యొకక 

వివరాలు తెలుస్సకుంద్మం. 

 

                                                               

 

 

(2) ఏకద్ంత్తడు 

                  అనేక గుణములతో విఘ్ననశారుడు ఏకద్ంత్తడు 

అయాయడు. అందులో ఒక గుణకథను గురించ 

తెలుస్సకుంద్మం. ఒకప్పుడు పరశురాముడు శివపారాత్తల 

ద్రశనానిక్త కైలాసానిక్త వచాచడు. ఆ సమయంలో ఎవరినీ 

లోనిక్త పంపవద్దని శివుడు గణేశుని కాపలాగా పెటటడం 

వలల గణేశుడు పరశురాముని అడుుకునానడు. 

పరశురాముడు పరమ శివభకిుడు. అతనిక్త శివుడు 

ఒకప్పుడు గండ్రగొడులి ఇసూ ి “ ఈ గొడులి అమోఘ్మైనది 

అవుత్తంది” – అని వరమిచాచడు. ఆ పరశువును 

శివద్రశనానిక్త వెళ్ళకుండా తనను అడుుకునన గణేశునిపై 

భారీవరాముడు ప్రయోగంచాడు. ద్మనివలల గణేశుని ఒక 

ద్ంతము విరిగపోయింది. అప్పుడు పరశురాముడు 

విఘ్ననశారుని భక్తితో ప్రారిథంచ, మరల ఆ ద్ంతానిన 

అత్తక్తంచుకోమని కోరగా, గణపత్త పరశురామ 

పరాక్రమానిక్త చహనంగా ఏకద్ంత్తడనై ఉంటానని 

పరశురామునిక్త శివానుగ్రహం కలుగుత్తంద్ని 

వరమిచాచడు. అంతేకాక ఆ ద్ంతం ఎప్పుడు కావాలంటే 

అప్పుడు అత్తకుకొని ఉంటుంద్ని, మరల ద్మనిని విరిచ 

సతాకరాయనిక్త ఉపయోగసాినని లోకానిక్త వరమిచాచడు. 

ఈ విధ్ంగా ఆయన ఏకద్ంత్తడు అయాయడు. 

 

 

1. స్సముఖుడు 9.   ధూమకేత్తడు 

2. ఏకద్ంత్తడు 10. గణాధ్యక్షుడు 

3. కపిలుడు 11. ఫాలచంద్రుడు 

4. గజకరణకుడు 12. గజ్ఞననుడు 

5. లంబోద్రుడు 13. వక్రత్తండుడు 

6. వికటుడు 14. శూరపకరుణడు 

7. విఘ్నరాజు 15. హేరంబుడు 

8. గణాధిపుడు 16. సకంద్పూరాజుడు 

శ్రీ గణేశ పురాణం 
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గణేశతతాిానిన గురించ అనేక పురాణాలు, ఇత్తహాసాలు, 

సంహతలు, ఉపనిషత్తిలు వరిణంచాయి. ఏకద్ంత శబాదనిక్త 

ఆయా గ్రంథాలలో వివిధ్ నిరాచనాలునానయి. ఈ 

నిరాచనాలను స్వాకరించేటపుడు ఒకక విషయం మాత్రం 

గురుించుకోవాలి. ఈ నిరాచనాలలో ఏవైనా వాయస్సడు 

వ్రాసిన పురాణేత్తహాసాలకు వయత్తర్యకంగా ఉననప్పుడు 

మాత్రం, వాటని అంగీకరించరాదు. వేద్వాయస్సని 

గ్రంథాలను అంగీకరించేవాటనే స్వాకరించాలి అని కంచ 

పరమాచారుయలు శ్రీశ్రీశ్రీ చంద్రశేఖర సరసాతీసాామి వారు 

బోధించారు. ద్మనికొక ఉద్మహరణ కూడా వారిచాచరు. 

బ్రహావైవరిపురాణంలో గణపత్త, త్తలసిని శపించ, త్తలసి 

తన పూజకు పనిక్తరాద్నానడు. దీనిక్త వయత్తర్యకంగా 

ముద్ీలపురాణంలో త్తలసితో గణపత్తని పూజంచవచచని 

ఉననది. అటువంటపుడు, వాయస్సని అష్ఠటద్శపురాణాలలో 

ఒకట అయిన బ్రహావైవరిపురాణానిక్త వయత్తర్యకంగా ఉనన 

ఈ ముద్ీలపురాణధ్రాానిన స్వాకరించకూడదు. వాయస్సడు 

చెపిపన ద్మనిక్త వయత్తర్యకంగా నడచుకోవడం వేద్వయత్తర్యక 

ధ్రామే అని సాక్షాత్తిగా సదుీరువులు చెపిపనపుడు కాద్ని 

ఎవరైనా ఎలా అనగలరు? వాయస్సనిక్త అనుకూలంగా 

ముద్ీలుడు గణేశుని నామాలలో ఒకట అయిన ఏకద్ంత 

శబాదనిన ఇలా నిరాచంచాడు. 

శ్లల||        ఏకశబాదత్తాకా మాయా తసాయః సరాసముద్ువమ్  

             ద్ంతః సతాిధ్రసిత్ర మాయా చాలక ఉచయతే    || 

 

‘ఏక’ అనేక శబాదనిక్త మాయ అని అరథం. 

ద్ంతశబాదనిక్త ‘మాయిక’ అనగా మాయను ధ్రించే శక్త ి

కలది అని అరథం. ఏకద్ంత్తడు అనగా మాయను తన 

అధీనంలో ఉంచుకొని మాయను ధ్రించ, ద్మనిని తన 

ఇషటం వచచనటుల నడపగలిగేవాడు అని అరథం. ఏకద్ంత్తడు 

అనగా అద్చాతసారూపుడు అని అరథం. ఎపపటకైనా జీవుడు 

పరమాత్తానిలో      లీనం     కావలసిందేనని         బోధించే  

 

 

 

 

దివయతతిామే ఏకద్ంత్తడు. జీవితానిక్త ఒకే ఒక లక్ష్యం 

ఉండాలి. ఆ లక్ష్యం సాధించాలి అని బోధించే జ్ఞానానిన 

ఏకద్ంత్తడు అంటారు. స్వా,బాల,వృదుధలు అనే తేడా 

లేకుండా అంద్రికీ ఓద్మరుపను కలిగసూి, భకిులను 

రక్షిసూి, సరాసంపద్లనూ వారివారి అరహతలకు తగన 

విధ్ంగా అందించే ఏకైక శక్తనిి కూడా ఏకద్ంత్తడనే 

పిలుసాిరు.  

                                                               ...  

•••••• 

క||   శ్రీకర! వేంకటగరి శ్ల 

        భాకర! శ్రీ శ్రీకరీశుభాకర! శ్రుత్త వి 

        ద్మయకర! శ్వశాత ధ్రా చ 

        ద్మకారా! వేంకటేశారా! వేలనత్తల్  || 

 
మ||  నిరతముాన్ జనకుండు, సదీురుడు, మనినంపంగ, నా  తలిల న       

         ననరయన్, సరాశుభాసపద్ంబయిన, సరచాశారయ కైవలయ స్స 

         సిథర శైలాధిపుడైన శ్రీహరిని, భక్తిం గొలిచ, శ్రీవేంకటే  

         శార చారిత్ర రహసయమున్, శుభద్మున్ వ్రాయంగ నేేఁబూనిత్తన్|| 

 
క||   ఆశీరాదించ, సపిగ 

        రీశ్వ! నా గ్రంథరచనకీగద్వె! మనీ  

        ష్ఠశక్తిని, శ్రీకరియే  

        శ్రీకరుడని మదినెఱంగ జేయవె ! తండ్రీ! || 

 

      కలియుగ ప్రతయక్ష్దైవమైన శ్రీ వేంకటేశారుని వైభవానిక్త 

సంబంధించన రహసాయలను తెలుస్సకుంటునానం. 

అందులో భాగంగా ఈ సంచకలో మరినిన విషయాలు 

తెలుస్సకుంద్మం. 

శ్రీ వంకటేశవర రహసయము    
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ప్రణవ పద్మాకరం 

శ్రీమహావిషుణని పలుకులు వినన సనకాదులు భూలోకానిక్త 

వచాచరు. ఆ తరవాత కొంతకాలానిక్త వరాహసాామి 

హరణాయక్షుని సంహరించాక, క్రీడాపరాతాలు భూలోకం 

చేరుకొనానయి. ఆ పరాతం పై గల పవిత్రమైన గుహలలో 

చేరి సనకాదులు కఠోర తపస్సు చేసారు. వారిక్త 

అపూరాశకిులు లభించాయి. వారు త్తరిగన తీరాథలు నేటకీ 

వారి పేరు మీదుగా, సనక, సనంద్న, సనత్తకమార, 

సనత్తుజ్ఞత తీరాథలుగా ప్రసిదిధ పంద్మయి. ఇపపటకీ ఆ 

మహాత్తాలు ఆ కొండపై తఱచుగా సాధ్న చేస్సింటారు. 

యోగులు, మహాత్తాలు, ఆ కొండపైక్త కాలినడకన 

వెళ్తుననప్పుడు, అప్పుడప్పుడు వారి ద్రశనం అవుత్తంటుంది. 

మా తాతగారు, తండ్రిగారు కూడా సనత్తకమారుని 

చూడగలిగారు. ఆ కొండపైన వారు దిగంబర బాలురుగా 

గాని, లేద్మ అమాయికపు పిలలలుగా గాని, లేద్మ నలలని 

గోపాలబాలుర రూపంలోగాని కనబడుత్తంటారు. ఈ 

విషయానిన లీలాశుకుడు కూడా వివరించాడు. ఇంతకంటె 

గొపప రహసయమేముంటుంది? కాకపోతే వారు మన 

ప్రకకనుండి వెడుత్తనాన వారిని మనం గురిించలేము. 

వారిని గురిించాలంటే ముందుగా గురుభక్తి కావాలి. 

కఠోర విశ్వాసం వేంకటాద్రిపై ఉండాలి. కోరికలను 

అదుపులో పెటుటకోవాలి. ఆ కొండపై నడుస్సనినప్పుడు 

నిరంతరం ‘గోవింద్’ నామసారణ చేస్సిండాలి. ఇలా 

సాధ్న చేసే భకిులకు మాత్రమే ఆ యోగుల ద్రశనం 

లభిస్సింది.  

              త్రేతాయుగంలో శ్రీమహావిషుణవు ద్శరథునిక్త 

పుత్రుడిగా జనిాంచాడు. స్వతతో లక్ష్మణునితో వనవాసం 

చేస్సిండగా, స్వతను రావణుడు అపహరించాడు. అప్పుడు 

రాముడు, లక్ష్మణునితో కలసి స్వతకోసం వెద్కుతూ 

చవరకు స్సగ్రీవునితో సేనహం చేసాడు. వాలిని 

వధించాడు. స్సగ్రీవుని క్తష్కంధ్కు రాజును చేసాడు. 

స్సగ్రీవుడు వానరులను అనిన దికుకలకూ స్వతానేాషణకు 

పంపగా, హనుమంత్తడు, ద్క్షిణ సముద్రం ద్మట, స్వతను 

చూచవచాచడు. శ్రీరామచంద్రుడు, వానరులతో కలసి 

లంకకు ప్రయాణమయాయడు. ద్మరిలో వేంకటాద్రి 

కనపడింది. ఆ పరాతం క్రింద్ రాముడు ఆ పూట విడిది 
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ప్రణవ పద్మాకరం 

చేద్మదమనానడు. ఆ కొండలలో ఒక కొండపై ఆంజనేయుని 

తలిల అంజనాదేవి తపస్సు చేస్సకొంటుననది. ఆమె పేరుపై ఆ 

కొండ అంజనాద్రి అని పిలువబడుతోంది. శ్రీరాముడు 

సాక్షాత్తిగా శ్రీమనానరాయణుడు అని ఆమెకు తెలుస్స. 

ఆయన వానర సైనికులతో కలసి వేంకటాద్రి ప్రకక నుండి, 

ద్క్షిణ సముద్రం వైపు వెడుతూ, అకకడ ఆగాడని 

తెలుస్సకొనన అంజనాదేవి, ఆ క్ష్ణమే కొండ దిగంది. 

రాముని ద్రశనం చేస్సకొననది. ఆయన పాద్మలకు 

నమసకరించంది. భక్తితో ఇలా స్సిత్తంచంది: 

                 రామా! శ్రీమనానరాయణా! రాక్ష్సవిధ్ాంసకా! 

ధ్రామూరీి! ఏకపతీనవ్రతకీరీి! స్సగుణాభిరామా! 

సూరయవంశసాగరసోమా! ధ్రాసంసాథపన కోసం 

అనేకావతారాలు ధ్రిస్సింటావు. నీ కరుణ 

ఇంత్తంతనరానిది. ఒకక పండు ఇచచనంతమాత్రాన 

జీవులకు ముక్తిఫలం అందించే ప్రభుడవు. జగదీశారా! నా 

తపస్సు పండి, నేను నీ ద్రశనం చేస్సకోగలిగాను. నేనీ 

వేంకటాద్రిపై గల కొండలలో ఒకద్మనిపై నివసిసూి తపస్సు 

చేస్సకొంటునానను. నాపై ద్య చూపించు. నేనుండే 

గుహకు వేంచేయి. నా ఆత్తథాయనిన  స్వాకరించ నాకు 

శ్వశాత శ్రీకైవలాయనిన ప్రసాదించు ప్రభూ! నా పుత్రుడు 

హనుమంత్తడు పరమ భాగయవంత్తడు. అతడిని అంద్రూ 

రామద్మస్సడు అంటుంటే విని మురిసిపోత్తనానను. ననున 

కూడా నీ పాద్ద్మస్సరాలిని చేస్సకో. 

                 అంజన పలుకులకు రాముడు చరునవుా 

చందిసూి ఇలా సమాధ్యనమిచాచడు – నీ ఆశ్రమానిక్త 

రావడానిక్త నాకేమీ అభయంతరం లేదు. కాని నాకు 

కారయభారం అధికంగా ఉంది. ఇంతమంది వీరాధివీరులైన 

వానరులతో కలసి లంకానగరానిక్త వెళ్ళళలి. 

దూరప్రయాణం, భారప్రయాణం కనుక ప్రస్సితానిక్త 

రాలేను. త్తరుగు పయనంలో నీ ఆత్తథయం స్వాకరిసాిను. ఈ 

విధ్ంగా రాముడు అంజనాదేవి మనస్సు గ్రహంచడానిక్త, 

ఆమె ఆశ్రమానిక్త వెళ్ళళ ప్రయాణానిన ప్రస్సితానిక్త వాయిద్మ 

వేస్సిననటులగా సమాధ్యనమిచాచడు. అప్పుడంజనాదేవి మళ్ళళ 

ఆయన పాద్మలు గటటగాపటుటకొని ఇలా అననది – “ప్రభూ! 

సరావాయపకుడవైన నీకు కారయభారం, ప్రయాణభారం 

ఉంటుంద్మ? నీవు నా ఆశ్రమానిక్త వసాినని, అకకడ నినున 

ద్రిశంచుకుంద్మమని వేంకటాద్రిపై రహసయతపస్సు 

చేస్సకొంటునన మునులు, నా ఆశ్రమ గుహ ద్గీరకు 

చేరుకునానరు. వారంతా నీ రాక కోసం 

తపించపోత్తనానరు. నీవు భకిజనరక్ష్కుడవు. భకి 

పక్ష్పాత్తవి. మాకు ద్రశనం ఇయయవా?”  

                  అంజనాదేవి ఇలా రాముని ప్రారిథస్సిండగా 

ఆంజనేయుడు కూడా అకకడిక్త వచాచడు. పరమమాతృభక్త ి

పరాయణుడైన హనుమంత్తడు రాముని పాద్మలు 

పటుటకొని భక్తితో ఇలా ప్రారిథంచాడు – దేవా! సరాలోక 

స్సహృద్మువా! మా అమా నీ ద్రశనం కోసం, నీకు ఆత్తథ్యం 

ఇవాడం కోసమే ఈ కొండపై నివసిసూి, తపిస్సిననది. 

నాకు చనుబాలతోటే రామభక్తి నేరిపన ఉతిమురాలు నా 

తలిల. ననున , నా తలిలని అనుగ్రహంచ ఆమె ఆశ్రమానిక్త వచచ 

ఆమె ఆత్తథాయనిన స్వాకరించమని భక్తితో ప్రారిథస్సినానను. 

వానరులు కూడా ప్రయాణం చేసి అలసిపోయారు. 

వీరంద్రూ అంజనాద్రిక్త చేరితే మంచది. అంజనాశ్రమం 

సిద్ధసథలం. మా తలిల మహమవలల అకకడ దివయవృక్షాలు 

బాగా పెరిగ ఉనానయి. ఆ వృక్షాల పుష్ఠపలు నిరంతరం 

తేనెను స్రవింపజేసూంిటాయి. ఆ తేనె త్రాగతే 

మహోతాుహం కలుగుత్తంది.        

 ...  

•••••• 
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శ్రీ సుశ్రుత మహర్షి 

శ్రీ మహాగణాధిపతయేనమః 

శ్రీ గురుభ్యయ నమః 

                       కొనిన విషయాలు తెలుస్సకొనే వరకు వాట 

ప్రాముఖయము మనకు తెలియదు, ఆ పరమేశారుడు 

సృష్టంచన ఈ ప్రపంచం ఒక అదుుతం, చూడగలగాలే కానీ 

ప్రత్త ఒకకటీ ఒక అంద్మైన అనుభూత్తని కలిగస్సింది. 

              అలాంట ఒక అనుభవమే  శ్రీ స్సశ్రుత 

మహరిి, ఈయన ఆయుర్యాద్మనిక్త చెందిన ఒక శసా 

చక్తతుకుడు, అధ్యయపకుడు. క్రీ.పూ. 6వ శతాబాదనిక్త చెందిన 

ఈయన వారణాసిలో జనిాంచాడు. ఇప్పుడు ఉనన ఆధునిక 

పరికరాలతో  శసా చక్తతు చాలా క్తలషటం, కానీ ఏ 

సాంకేత్తకత లేని రోజులలో కూడా అతయంత క్తలషటమైన శసా 

చక్తతులను చాల నైపుణయంతో చేసిన ఘ్నత శుశ్రుత 

మహరిికే చెందుత్తంది. 

              ఈయన వైద్య శ్వసాంలోని విభాగాలనినటలో 

ప్రావీణయము సాధించడమే కాక ఆ రోజులలోనే సిజేరియన్ 

ఆపర్యషనలను కూడా ఆవిషకరించన ఘ్నత శుశ్రుత 

మహరిిది, అలాగే ప్రపంచానిక్త పాలసిటక్ సరజరీని పరిచయం 

చేసింది కూడా ఈయనే. అందుకే ఈయనను 

"ప్రపంచంలో మొటటమొద్ట శసావైద్యశిఖామణి” గా 

పేర్కకనడం జరిగంది. 

 

     

 

   

కొనిన వేల సంవతురాల క్రితమే శసాచక్తతు కోసం 

120 రకాల వైద్య పరికరాలను ఉపయోగంచేవాడట! 

తెగన శరీర భాగాలను అత్తక్తంచటం, శరీరంలో పేరుకునన 

లేద్మ చొరబడిన విదేశీ పద్మరాథలను (ఫారిన్ ఆంటీబాడీస్) 

కనుగొని తొలగంచటం, పుచచన, ద్బబత్తనన ద్ంతాలను 

తొలగంచడం, వరిబీజం (బుడు) రోగక్త హాని కలుగకుండా 

శసాచక్తతు చేసి వేరుచేయడం ఇవనీన ప్రపంచ వైదుయలకు 

పరిచయం చేసింది  శ్రీ స్సశ్రుత మహరిి గారు! 
                         

తన జీవిత కాలంలో ఎంద్రికో ఆరోగాయనిన 

ప్రసాదించ, వంద్లాదిమంది శిషుయలను తయారుచేసారు. 

అంతే కాక శసాచక్తతుకు సంబంధించన సమగ్ర 

సమాచారం " స్సశ్రుత సంహత" అనే గొపప గ్రంథం ద్మారా 

యావత్ ప్రపంచానిక్త పరిచేయం చేసిన గొపప మహరిి. 

ఈ " స్సశ్రుత సంహత" లో 184 అధ్యయయాలు 

ఉనానయి. దీనిలో మనిష్ సాధ్యరణంగా గురికాబడే 

వాయధులు 1120 గా నిరూపింపబడింది. అలాగే మానవ 

శరీరం నిరాాణం తీరుతెనునల గురించ, ప్రత్త అవయవ 

నిరాాణం గురించ విపులంగా చెపపబడింది. 700 పై బడిన 

ఔషధీ మొకకల లక్ష్ణ విశేష్ఠలు - ఏ వాయధిక్త ఏ మొకక 

ఎలా ఔషధ్ంగా ఉపయోగపడి రోగానిన ఎలా తగీస్సిందో 

ఉద్మహరణపూరాకంగా నిరూపించబడింది. 64 రకాల 

ఖనిజ్ఞల నుండి మందులను ఎలా తయారుచేస్సకోవాలో 

ఇవాబడినాయి. అంతేకాక జంత్త సంబంధ్మైన 

అవయవాల నుండి 57 ఔషధ్యలను తయారుచేసే వైద్య 

విజ్ఞానం ఉంది. ఇంతట గొపప విషయం మన భారతదేశం 

లో ప్రాముఖయం పంద్మలని ఆశిద్మదం, అలాగే ఆయన 

సాధించన విషయాలు భవిషయత్తలిో రాబోయే శసా 

చక్తతుకారులకు  ఆద్రశం. 

•••••• 

  ఋషి చర్షత్ర 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%AA%E0%B0%82%E0%B0%9A%E0%B0%82%E0%B0%B2%E0%B1%8B?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXUuZG1HSHQ3nIb0YzExeM_lZ_YTxEt6QzSFl2QpsPXRFA5Cnoy-FenpYqqpHzNPbnHR1Cyc1aROdtzM1-ARMoXe6R5splv_2hyjy27cPcNIZ3Vr-nsWKA8jkW9TF0xCSVjozlyQ7bT6Vf-uSXJJMru&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B0%AE%E0%B1%8A%E0%B0%9F%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B0%AE%E0%B1%8A%E0%B0%A6%E0%B0%9F%E0%B0%BF?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXUuZG1HSHQ3nIb0YzExeM_lZ_YTxEt6QzSFl2QpsPXRFA5Cnoy-FenpYqqpHzNPbnHR1Cyc1aROdtzM1-ARMoXe6R5splv_2hyjy27cPcNIZ3Vr-nsWKA8jkW9TF0xCSVjozlyQ7bT6Vf-uSXJJMru&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B0%B6%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B5%E0%B1%88%E0%B0%A6%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%B6%E0%B0%BF%E0%B0%96%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B0%A3%E0%B0%BF?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXUuZG1HSHQ3nIb0YzExeM_lZ_YTxEt6QzSFl2QpsPXRFA5Cnoy-FenpYqqpHzNPbnHR1Cyc1aROdtzM1-ARMoXe6R5splv_2hyjy27cPcNIZ3Vr-nsWKA8jkW9TF0xCSVjozlyQ7bT6Vf-uSXJJMru&__tn__=*NK-R
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శ్రీ మహాగణాధిపతయేనమః                                              శ్రీ మాత్రేనమః                                                          శ్రీ గురుభ్యయనమః 

ఆరోగయమే ఐశారయంగా భావించ జీవించే భకిజనావళిక్త ఈ ఐశారయయోగం అమృతకలశం. సద్ుకిుల హృద్యాలలో 

చేరిన మాలినాయనిన తొలగంచడానిక్త, సకల ఆరోగయసంపద్లు అంద్రిక్త అంద్జేయడానిక్త, శ్రీ లలితాసహస్రనామాలనే 

కుస్సమాలను ఐశారయయోగంగా మలచారు సదుీరువులు బ్రహాశ్రీ వదిదపరిి పద్మాకర్ గారు. లలితాసహస్రనామాలు 

అంద్రికీ స్సపరిచతమే కానీ, ఏ నామానిన పారాయణం చేసేి, తమ జీవనగమనానిన మారుచకోవచ్చచ తెలియజేసేదే 

ఐశారయయోగం. సమసి జనులకు ఇది దివయ ఔషధ్ము.  
   303. హృద్మయ  (ఓం ఐం హ్రం శ్రీం హృద్మయయై నమః)

హృద్మయ అనే ఆకారాంత స్వాలింగ శబాదనిక్త ఋదిధ అనబడే 

ఓషధి అని ఒక అరథం. ఈ ఓషధిని సేవిసేి జీవితంలో 

అభివృదిధ కలుగుత్తంది. అమావారు  ఈ ఓషధీసారూపిణి. 

శ్రీసూకింలో ‘హసియశ్వాజ్ఞవిగోరథమ్’ అని ఉంది. మేకలు 

కూడా సంపద్లే. హృద్య అంటే ఆడుమేక అని కూడా ఒక 

అరథం. అమావారు ఒకసారి ఆడుమేక రూపం ధ్రించ 

ఓషధులతో నిండిన పాలు ఋషులకు ఇచచ వారిని 

ఆరోగయవంత్తలను చేసింది. అందువలల అమాను 

హృద్మయయైనమః అని మునులు స్సిత్తంచారు. హృద్య 

అనగా హృద్యంలో పుటుటనది. హృద్యంలో ప్రవేశించ 

ఆనంద్ం కలిగంచేది అని కూడా అరథం. హృద్యం అంటే 

బ్రహాసాథనం. అనగా అమా బ్రహాసారూపిణి అని కూడా 

అరథం. హృద్య అంటే అంద్మైనది అని కూడా అరథం.  

మంత్రప్రయోగం-ఫలితము : మనస్సు చంచలమైనది. 

నిలుకడలేని మనస్సు వలలనే చాలామంది జీవితంలో 

అనుకొననది సాధించలేకపోత్తనానరు. అటువంట వారు 

శుకల, కృషణ పక్షాలలోని ఏ అషటమి నుండి అయినా 

ప్రారంభించ ఈ మంత్రానిన 72 దినములు జపం 

చేస్సకోవాలి. జపకాలంలో అమావారిని పస్సపుపచచని 

పూలతో పూజంచాలి. తీపిపద్మరథం ఏద్యినా అమాకు 

నివేదించాలి. జపసంఖయ 216. అంతకంటె ఎకుకవ చేసే ి

ఫలం కూడా ఎకుకవ అవుత్తంది. ఏకాగ్రతను అందించే ఈ 

మంత్రజపం గొపపగొపప విద్యలను సాధించడానిక్త, 

ఇతరులను ఆకరిించడానిక్త ఉపయోగపడుత్తంది.  

 

          

 

 

 
 

   ఐశవరయ యోగం 
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304. హేయోపాదేయవరిజతా (ఓం ఐం హ్రం శ్రీం హేయోపాదేయ వరిజతాయై నమః) 

‘అహేయమనుపాదేయమ్’ అని వేద్ం చెపుత్తననది. 

హేయము అనగా విడిచపెటటడానిక్త తగనది. మన ద్గీఱ 

ఉండకూడని ద్మనిని హేయము అంటారు. ఉపాదేయము 

అనగా పంద్డానిక్త తగనది. ఇది ఉండకూడదు, ఇది 

ఉండాలి అనే భావంలో హేయ+ఉపాదేయములు 

అంటారు. ఈ రండూ లేనిది అమా. అనగా అమావారిక్త 

ఇషటమైనదీ ఉండదు, ఇషటం కానిదీ ఉండదు. నింద్యమైనదీ 

ఉండదు, అనంద్యమైనదీ ఉండదు. రాగదేాష్ఠలు రండూ 

లేనిది. సామానుయలు కొనినంటని దూరం పెడతారు. 

అటువంటవి అమాకు ఉండవు. మనకు వేఱగా ఏదైనా 

ఉననపుడే విడిచపెటటడం, స్వాకరించడం చేసాిము. కాని 

అనిన పద్మరాథలూ అమావార్య అయినపుడు విడచుట, 

గ్రహంచుట ఉండవు కనుక అమాను 

‘హేయోపాదేయవరిజతా’అనానరు. 

 

 

మంత్రప్రయోగం-ఫలితము :కొంతమందిక్త అకారణంగానే 

ఇతరులపై దేాషం కలుగుత్తంది. కొంద్రిపై ప్రేమ 

కలుగుత్తంది. దేాషం వలల శత్రువులు పెరుగుతారు. ప్రేమ 

వలల లేనిపోని సమసయలు ఏరపడతాయి. రాగదేాష్ఠల వలల 

ఏరపడే సమసయలు చవరకు ఆతాహతయకు కూడా 

కారణమవాడం లోకంలో తఱచుగా చూస్సింటాము. 

ఇటువంట సమసయల నుండి బయటపడడానిక్త ఈ 

మంత్రానిన 36 దినాలు దినమునకు 216 సారుల జపం 

చేస్సకోవాలి. ఏలకులు, పచచకరూపరం కలిపిన  నీటని 

అమావారిక్త నివేదించ, జపానంతరం కొదిదగా తీరథంగా ఆ 

నీటని త్రాగతే భయంకరములైన శత్రుమిత్ర పీడ 

తొలగుత్తంది. శత్రుపీడ కంటె మిత్రులుగా ఉనన వారి 

నుండి వచేచ కష్ఠటలు కలియుగంలో ఎకుకవగా ఉంటాయి. 

ఆ బాధ్యనివారణకు ఈ మంత్ర జపం అత్తయతిమమైనది.   

...     

మహా పత్తవ్రతాశిరోమణి స్సమత్త 
పూరాకాలంలో ప్రత్తష్ఠానపురం అనే నగరంలో కౌశికుడు 

అనే బ్రాహాణుడు ఉండేవాడు. అతడు మహా కోపిష్ఠ ి

మరియు వయభిచారి. అతని భారయ స్సమత్త ఉతిమ ఇలాలలు, 

పరమశ్వంతమూరిి. అయినా భరి తన కోపసాభావంతో 

నితయం వేధిస్సినాన ఏమాత్రం బాధ్పడకుండా పత్తనే 

దైవంగా భావించ అతని సేవకే తన జీవితానిన అంక్తతం 

చేసిన పత్తవ్రతామూరిి స్సమత్త.  కొంతకాలం పిద్ప 

కౌశికుని క్త కుషుట వాయధి వచచంది. అతడు నడవలేని సిథత్తక్త 

వచాచడు. ఆ పరిసిథత్తలలో కూడా ఒక వేశయను చూసి 

అతడు మోహంచ ఆమె వద్దకు తీస్సకుని వెళ్ళమని భారయను 

వేధించసాగాడు. ఎనినమారుల సముద్మయించ చెపిపనా 

వినని  భరి మూరఖతాానిక్త తలవంచ, గతయంతరం లేక 

భరిను ఒక డోలి లో వేశయ ద్గీరకు తీస్సకువెళ్లసాగంది. 

సరిగాీ ఆ సమయంలోనే మాండవయ మహరిి అడవిలో 

తపస్సు చేస్సిండగా పరపాటున కౌశికుని కాలు 

మాండవయ మహరిి క్త తగలింది. ద్మంతో కోపించన 

మాండవయమహరిి తనకు కాలును తగలించన 

కౌశికుడు సూరోయద్యానిక్త ముందుగానే మరణిసాిడని 

శపించాడు. మహరుిల శ్వపమునకు త్తరుగులేదు 

కద్మ!  తెలియక చేసిన పరపాటు వలల భరి ప్రాణాలకు 

ముప్పు కలిగంద్ని గ్రహంచనటువంట స్సమత్త తన 

పత్తని ఏవిధ్ంగానైనా బ్రత్తక్తంచుకోవాలని ఆలోచసూి 

మరుసట రోజు సూరోయద్యం కాకుండా ఉండునటులగా 

సూరుయనిక్త ప్రత్త శ్వపం ఇచచంది. భర్యి దైవంగా భావించే 

పురాణం లో మహిళలు 
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పత్తవ్రతాశిరోమణుల ధ్రాం, సతయంతో కూడినటువంట 

పలుకులకు పంచభూతాలు కూడా తలవంచుతాయి. ఆ 

మరుసటరోజున సూరోయద్యం కాలేదు. ములోలకాలు 

సూరోయద్యం కోసం ఎదురు చూడసాగాయి. దేవతలు, 

మహరుిలు బ్రహా ద్గీరిక్త వెళిల జరిగంద్ంతా చెపిప, 

సూరోయద్యం జరిగేటుల చూడమని ప్రారిథంచారు. ఒక 

పత్తవ్రతాసంకలాపనిన మరో పత్తవ్రత మాత్రమే మారచగలదు. 

అందుకని బ్రహా అనసూయ వద్దకు వెళిల శ్వపం 

ఉపసంహరించుకునేటటులగా చేయమని సూచంచాడు. 

బ్రహా ఆదేశ్వనుసారం వెంటనే అనసూయ,  స్సమత్త 

ద్గీరిక్త వెళిల ఆమెను ఊరడించ, ఆమె భరిని బ్రత్తక్తంచే 

బాధ్యత తాను వహసాినని చెపిప శ్వపానిన 

ఉపసంహరించుకోవాలని కోరింది. అనసూయ మాటలు 

వినన స్సమత్త సూరుయనిక్త ఇచచన శ్వపానిన 

ఉపసంహరించుకుంది. అంతే తూరుప దికుక నుండి 

సూరయభగవానుడు ఉద్యించాడు. ఆ ద్ృశ్వయనిన చూచ 

అంద్రూ ఆనంద్పారవశయం చెంద్మరు. సూరోయద్యం 

కాగానే మాండవుయని శ్వపఫలితంగా కౌశికుడు 

మరణించాడు. అప్పుడు అనసూయ తాను స్సమత్తక్త ఇచచన 

మాట ప్రకారం తన పాత్తవ్రతయ మహమతో కౌశికుని త్తరిగ 

బ్రత్తక్తంచంది. 

 

ఆ క్ష్ణంలోనే బ్రహా ప్రతయక్ష్మై కౌశికునిక్త కుషుట 

రోగనివారణ చేసి, అతనిన అంద్మైన యువకుడిగా 

మారిచ,  స్సమత్త పత్తవ్రతామహమను మెచుచకునానడు.  

ఆమె పేరు శ్వశాతంగా నిలిచ ఉంటుంద్ని దీవించ, 

అద్ృశయమయాయడు. పత్తవ్రతాశిరోమణి ఐన స్సమత్త తన 

భరి ప్రాణాలను కాపాడుకోవడం కోసం 

సూరోయద్యానిన సైతం అడుుకుననటువంట కథ ఇది. 

•••••• 

      

 

పూజ్య గురుదేవులు అందంచిన ‘మా’నవ కథ ,  శ్రర  వంకటేశ్వర విలాసం , ఐశ్వర్య యోగం ,          

శ్రర  మదే్దవీభాగవతం వంటి దవయ గర ంథముల కొఱకు , పూజ్య గురుద్దవుల ప్ర వచనముల కొఱకు, 

అంతరా్జతీయ అంతరా్జల పోటీల కొఱకు వెబ్స ైటును సందర్శంచండి. 

https://srivaddipartipadmakar.org/ 

 

https://srivaddipartipadmakar.org/
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శ్రీ ఆంజనేయ (హనుమద్) బడబానల సిోత్రమ

ఫలశ్రుత్త: పరమపవిత్రమైన జగతపరసిదిధకెక్తకన శ్రీ హనుమద్ 

బడబానల సోిత్రమును విభీషణుడు తన జీవితంలో 

ఎదురయేయ ఆటంకములనినంటనీ తొలగంచుకోవడానిక్త 

సాయంగా రచంచాడు. ఈ సోిత్రానిన నిరంతరం 

వినేటటువంట వారు, ప్రత్తదినమూ   ఉద్యం పూట గాని, 

సాయంసంధ్యయ సమయంలో గాని భక్తి, శ్రద్ధలతో 

చదివేవారు, విననవారు భయంకరమైన కష్ఠటలలో నుండి 

బయటపడతారు. అగనజ్ఞాలల వంట కష్ఠటలు కూడా 

చలాలరి, పటాపంచలైపోతాయి. జీవితంలో సకల శుభాలు 

లభించాలంటే, అనుకునన పని తత్ క్ష్ణం అవాాలంటే ఈ 

సోిత్రానిన చేసి తీరాలి, అని శ్రీరామచంద్రుడంతటవాడు 

అనానడు. శ్రీ హనుమత్ కటాక్షానిన సంపూరణంగా అందించే 

సోిత్రమిది. కారయసిదిధక్త, బ్రహాానంద్మనిక్త, భయంకర 

సంసార దుఃఖాలు తొలగడానిక్త ఈ సోిత్రానిక్త మించన 

సోిత్రం లేద్ని రామచంద్రుడు, విభీషణుడు ఈ సోిత్రం 

రచంచన తరువాత పలికాడు. 

స్తోత్రమాలిక 
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ఓం అసయశ్రీ హనుమత్ బడబానలసోిత్ర మహామంత్రసయ | భగవాన్ శ్రీరామచంద్ర ఋష్ః | శ్రీ బడబానల హనుమాన్ దేవతా | 

మమ సరారోగ ప్రశమనారథం | శ్రీ స్వతారామచంద్ర ప్రీతయరథం | హనుమత్ బడబానల సోిత్ర జపం కరిష్యయ | 

ఓం హ్రం హ్రం ఓం నమో భగవతే శ్రీహనుమతే ప్రకట ప్రశసథక్రమ సకల దిజామండల యశ్లవితాన కబళ్ళకృత జగత్రితయ 

వజ్రదేహ రుద్రావతార లంకాపురీ ద్హన స్వతాశ్వాసన వాయుపుత్ర శ్రీరామామలమంత్రోపాసక ఉద్ధిబంధ్న ద్శశిరకృతాంతక 

స్వతాశ్వాసన వాయుపుత్ర అంజనీగరు సంభూత శ్రీరామ లక్ష్మణానంద్కర కపిసైనయప్రాకార స్సగ్రీవ సహాయకర పరాతోతాపటన కుమార 

బ్రహాచారీ గంభీరనాద్ సరాపాపగ్రహనాశక సరాజారోచాచటన ఢాక్తనీ విధ్ాంసన ఓం హ్రం హ్రం ఓం నమో భగవతే మహావీర వరాయ 

సరాదుఃఖనివారణాయ గ్రహమండల సరాభూతమండల సరాపిశ్వచ మండలోచాచటన భూతజార ఏకాహక జార ద్మాయహక జార 

త్రాయహక జార చాత్తరిథక జార సంతాప జార విషమ జార తాప జార మహేశార వైషణవ జారాన్ ఛంది ఛంది యక్ష్ బ్రహారాక్ష్స భూత ప్రేత 

పిశ్వచాన్ ఉచాచటయ ఉచాచటయ ఓం హ్రం హ్రం ఓం నమో భగవతే శ్రీ మహాహనుమతే ఓం హ్రం హ్రం హ్రం హ్రం హ్రం హ్రః ఆం హ్రం 

హ్రం హ్రం హ్రం హ్రం హ్రః ఐం సం ఏహ ఏహ ఓం హ్రం ఓం హ్రం ఓం హ్రం ఓం హ్రం ఓం హ్రం ఓం హ్రః ఓం నమో భగవతే 

శ్రీమహాహనుమతే శ్రవణ చక్షురూుతానాం శ్వక్తనీ ఢాక్తనీనాం విషమ దుష్ఠటనాం సరా విషం హరహర ఆకాశభవనం భేద్య భేద్య 

భేద్య మారయ మారయ మారయ వశమానయ ఆనయ ఆనయ శ్లషయ శ్లషయ శ్లషయ మోహయ మోహయ మోహయ జ్ఞాలయ 

జ్ఞాలయ ప్రహారయ ప్రహారయ సకలమాయాం భేద్య భేద్య భేద్య ఓం హ్రం హ్రం ఓం నమో భగవతే మహా హనుమతే 

సరాగ్రహోచాచటన పరబలం క్షోభయ క్షోభయ సకలబంధ్నమోక్ష్ం కురుకురు శిరశూల గులాశూల సరాశూలాన్ నిరూాలయ 

నిరూాలయ నాగపాశ అనంత వాస్సకీ తక్ష్క కరోకటక కాళియానాం యక్ష్కుల కులగత క్షిత్తగత్తరాత్రించరాదీనాం విష్ఠరిష్ఠటన్ నిరిాషం 

కురు కురు సాాహా రాజభయ చ్చరభయ పరమంత్ర పరయంత్ర పరవిద్య పరప్రయోగాదీన్ ఛేద్య ఛేద్య సామంత్ర సాయంత్ర సావిద్మయన్ 

ప్రకటయ ప్రకటయ సరాారిష్ఠటన్ నాశయ నాశయ సరాశత్రూన్ నాశయ నాశయ అసాధ్యం సాధ్య సాధ్య హం ఫట్ సాాహా || 

•••••• 



 

 

ప్ర ణవ ప్ద్మాకరం  12 

 

శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసపత్రిక 

 

ప్రణవ పద్మాకరం 

 

 

 

"ఆరోగయం భాసకరాదిచ్ఛేత్" ఆరోగయమును సూరయ 

భగవానుడి ద్మారా పంద్ండి అని అరథం. 

సూరయ భగవానుడి యొకక మొద్ట అవతారం : 

ఆరోగయప్రద్మత అయిన సూరుయడు విషుణ సారూపుడు. 

తనంతట తాను పుటటన వాడు. ఆయన మొటటమొద్ట 

అవతరించనపుడు వివసాాన్ అని పేరు. 

సూరయ భగవానుడి రండవ అవతారం : 

కశయప ప్రజ్ఞపత్త ద్క్షుని పదిముగుీరు కూత్తరలను  వివాహం 

చేస్సకునానడు. మొద్ట భారయ అదిత్త, వీరి సంతానమైన 

ఇంద్రాది దేవతలకు ఆదిత్తయలు అని పేరు. కశయపుడిక్త దిత్తక్త 

పుటటన వారు దైత్తయలు, వీరంతా రాక్ష్స్సలు వీరు 

దేవతలను, ఋషులను నాశనం చేయటం మొద్లు 

పెటాటరు. యజ్ఞాలు పాడుచేశ్వరు, ధ్రాానిన విధ్ాంసము 

చేసారు. మంచ ఉననచ్చట ప్రతయక్ష్మయియ అధ్రాానిన 

పెంచారు. మల, మూత్ర విసరజన ద్మారా యజా యాగాలను 

నాశనం చేసేవారు. వీరిని ఎలా నాశనం చేయాలో 

తెలియక దేవతలు తలిలతండ్రుల ద్గీరక్త వచచ మొర 

పెటుటకునానరు, మీ పుత్రులైనటువంట దిత్త సంతానం సమస ి

లోకాలను నాశనం చేస్సినానరు, వీరి నుండి మమాలిన 

రక్షించమని ఇంద్రాదులు వేడుకునానరు. అప్పుడు అదిత్త 

కశయపుడితో కలిసి సూరయ భగవానుడిని ప్రారిథంచంది. 

అఖండ తేజోవంత్తడైన సూరుయడు, ప్రారథనకు 

సంతోష్ంచాడు.  సూరుయడు మండలరూపం లో 

ఉంటాడు, కాంత్తతో ఉంటాడు, అందునా విగ్రహంతో ఒక 

ఆకారంగా  ప్రతయక్ష్మయియ వరం కోరుకోమనానడు. 

అప్పుడు వారు మాకు పుత్రుడివై పుటట లోకములను నాశనం 

చేస్సినన దైత్తయలను సంహరించు అనానరు. యజాములను 

రక్షించు, ఇంద్రాది దేవతలను రక్షించు, ధ్రాసంసాథపన 

   రథ సప్ోమి 
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చేయి అనగా సూరుయడు “తథాస్సి” అనానడు. 

కశయపప్రజ్ఞపత్త ద్మారా అదిత్త గరుంలో ప్రవేశించాడు. 

వేయి సంవతురములు అదిత్త గరుం ధ్రించంది. ఈ వెయియ 

సంవతురాలు అదిత్త అననం త్తనలేదు, మంచనీరు 

తాగలేదు. ద్మనితో కశయపుడిక్త కోపం వచచ బిడుని 

చంపేసాివా , మృత పిండం పుడుత్తందేమో అనానడు. 

అదిత్త మారోి భవ అననది (అంటె బంగపెటుటకోకు అని), 

కడుపులో ఉననది సామానుయడు కాదు మహాత్తాడు 

పుడతాడు అననది. అలా అనగానే టకుకన పిలలవాడు 

పుటుటకొచాచడు. మారోి భవ అనడం వలన మారాి,  అండం 

కనుక  మారాిండుడు అని పేరు వచచంది. మృత అండం 

పుడుత్తందేమో అని కశయపుడు అనడం వలల కూడా 

మారాిండుడు అయాయడు. అలా సూరుయడు పుటటన త్తథి  

మాఘ్ మాసం శుకల పక్ష్ సపిమి, ఈ రోజునే సూరయ 

జయంత్తగా, రథ సపిమిగా పిలుస్సినానం. ఈ కథని ఈ 

నాడు వింటే వేయి యజమాులు చేసిన ఫలితం 

పందుతారని పురాణం చెపుత్తననది. ఈ కథని వినానక 

గురువుకు యథాశక్తిగా ద్క్షిణ ఇచచనవాడు కోట 

గోవులను బంగారంతో కలిపి కురుక్షేత్రం లో ఇచచన ద్మన 

ఫలితం పందుతాడు. ఈ విధ్ంగా సూరయ భగవానుడు 

అదిత్తక్త పుటట ఆదిత్తయడని పిలువబడాుడు. కశయపుడి కొడుకు 

కనుక కాశయపేయుడు, కశయపాతాజుడు అయాయడు. ఏడు 

గుఱఱముల రథమెక్తక ఆకాశమునకు వెళిలపోయి సూరయ 

బింబంలో లీనమయాయడు. ఏడు గుఱఱముల రథమెక్తక ఆ  

సాామి వారు సూరయమండలానిక్త వెళ్ళళరు కనుక దీనిని 

రథసపిమి అనానరు. సూరయభగవానుడి యొకక రథానిక్త 

ఏడు గుఱ్ఱలాు ఉంటాయి అందుకే “సపాిశారథం 

ఆరూఢమ్ ప్రచండం కశయపాతాజమ్ | శేాతపద్ాధ్రమ్ 

దేవం తం సూరయం ప్రణమామయహం ||” అనానరు ఋషులు. 

సూరయ భగవానుడు పుట్టపీుటటగానే తలిలద్ండ్రులను 

అనుగ్రహంచ దీవించ మిటట మధ్యయహనం 

సమయమునకల్లా  ఏడు గుఱఱముల రథమెక్తక సూరయ 

మండలం చేరుకునానడు. పుట్టపీుటటగానే అయన చేత్తలో 

తెలలని తామర పువుా ఉండేది. తెలల తామరానిన శేాతపద్ాం 

అంటారు, అందుకే సూరుయణిణ శేాతపద్ాధ్రుడు అంటారు. 

అనూరుడనే ఆయనిన రథసారథిగా చేస్సకొని చేత్తలో 

కోద్ండం ధ్రించ  ఆ కోద్ండానిక్త బ్రహాాసాం, ఆదితాయసాం, 

ఆగేనయాసాం వంటి అసాాలు సంధించ, రాక్ష్స్సలను 

విధ్ాంసం చేసాడు. మిగలిన రాక్ష్స్సలు సూరుయణిణ శరణు 

కోరారు. శరణు కోరిన వారిని రక్షించ, పాతాళ్ళనిక్త పంపి 

వాళ్ళ  రాజయపాలన వారిని చేస్సకోమనానడు.  

                ఈ రోజున దుషట శిక్ష్ణ అయాయక  బృహసపత్త వచచ  

మేము నిరంతరం నినున పూజంచటానిక్త స్సలభ్యపాయం 

చెపపమనానడు, నినున పూజంచన వారికీ ఆరోగయం 

అందించు అనానడు. మేము అంటే  దేవతలు కనుక నీవునన 

చ్చటకే వచచ  నినున పూజంచగలుీత్తనానం., భూలోకం 

వారు నినున పూజంచటానిక్త మారీం చెప్పు అనానడు. 

అప్పుడు సూరయ భగవానుడు  ఇలా అనానడు రథ సపిమి నా 

కశయప  అవతారానిక్త సంబంధించన త్తథి ఈ రోజు నేను 

యెర్రని క్తరణములతో ఉద్యించటానిక్త ముందే సాననం 

చేయాలి, సాననం చేసేటప్పుడు పాత పాత్రలతో 

చేయకూడదు  కొతివి వాడాలి. రథ సపిమి నాడు ఇతిడి 

పాత్ర లో నీరు పటుటకుని సాననం చేయటం  మంచది.శక్త ి

ఉననవాడు కొతిపాత్ర కొనుకొకని వాడటం మంచది 

అందునా ఇతిడిది అయితే  మంచది. చటకెడు పస్సపు 

కొంచెం కుంకుమ నీళ్లలో కలిపి  అవకాశం  ఉంటే ఆవు 

పేడ కూడా గోరంత వేసి కలిపిన నీళ్లతో సాననం చేసేి కొతి 

పాత్రలో గంగా జలం తీస్సకుని వచచ సాననం చేసిన ఫలితం 

వస్సింది.సాననం అనంతరం కొతి బటటలు కటుటకోవాలి 

లేద్మ ఉత్తక్తన బటటలు కటుటకోవాలి,  కుంకుమ 

ధ్రించాలి.ఎర్రగా  ఉద్యిస్సినన సూరయభగవానుడిక్త 

ఎదురుగా నిలబడాలి, చేత్తలతో నీళ్లల తీస్సకోని అర్యం 

ఇవాాలి. సంధ్యయవంద్నం ఉననవాళ్లల మంత్రం తో అర్యం  

ఇవాాలి. లేని వాళ్లళ  “ఓం సూరాయయనమః, ఓం 

ఖగాయనమః, ఓం హంసాయనమః”  ఈ నామాలతో 

అర్యం ఇవాాలి. అర్యం త్తలసి చెటుట పైన ఇసేి మంచది, 

మూడు నామాలను జపిసూి తూరుప వైపు సూరుయడిక్త  

ఎదురుగా నిలబడి రండుచేత్తలతో నీళ్లల ఇసేి అటువంట 

వాడిక్త సూరుయడి అనుగ్రహం లభించ, బలవంత్తడు, 

ఆరోగయవంత్తడు అవుతాడు. తమ వీలుని బటట ఆదితయ 
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హృద్యమ్ కానీ, ఆదిత్య స్ువము కానీ, సూరయ అషోటతిర 

నామం కానీ చద్వాలి. మందారములు, గనేనరు, మల్లల 

కలిపిన నీళ్లతో అర్యం ఇచచన వాడిక్త కుటుంబ వృదిధ, ధ్న, 

ధ్యనయ వృదిధ అవుత్తంది. 7 లేద్మ 4 చకుకడు కాయలతో  

రథం తయారుచేయాలి, దీనిక్త చకుకడు రథం అని పేరు. 

ద్మని మీద్ చకుకడు ఆకులు పరిచ ఇంటోల ఒక చ్చట 

పెటటండి. ఆవుపేడతో చేసిన పిడకలతో ఇతిడి గనెన పెటట, 

ఇతిడి లేకపోతే కంచు లేద్మ మటట పాత్రలు కూడా పనిక్త 

వసాుయి. ద్మంటోల అవు పాలతో పాయసం చేయాలి. 

అవుపిడకల మంటతో మాత్రమే పాయసం వండాలి. 

బలలం, బియయం మాత్రమే వాడాలి. గరిటలు వాడకుండా 

చెఱకుతో కలిపితే ఎకుకవ ఫలితం వస్సింది. చెరుకు ముకక 

లేకపోతే ఇతిడి గరిటలు వాడాలి. మెతిగా అయేయవరకు 

వండాలి. ద్క్ష్యజాం లో సతీదేవి ఆత్మాహత్త అనంతరం, 

వీరభద్రుడు దక్షుడి పకకన ఉననవారి, సూరుయడి పళ్లళ 

విఱగ్గొటీ్టడు. ఆ తరాాత సూరుయడిక్త యజమాని 

ద్ంతాలతో ఆహారం తీస్సకోమని వరమిచ్చి, ఆ ద్ంతాలతో 

తాతాకలికంగా భ్యజనం చెయయమన శివుడు అనానడు. 

అప్పుడు సూరయభగవానుడు దక్షుడు పిలిచ్చన యాగానకి 

మొగమాట్టనకి వెళ్ళానన, త్న దంత్ములు తిరిగి వచ్ఛిల్ల 

చెయయమన శివున ప్రారిథంచాడు. అప్పుడు శివుడు 

రథసపిమినాడు చకుకడు కాయలతో చేసిన రథం, 

ద్మనిపైన ఆకులు పరిచ,  పైన అవుపిడకలతో వండిన 

పాయసాననం భక్తులు సమరిపసేి, ఆ ఆహారం నీకు 

జీరణమౌత్తంది. ఆ పాయసం త్తననపపట నుండి మళ్ళళ 

రథసపిమి వరకు ద్ంతాలు గటటగా ఉంటాయి అని 

వరమిచాచడు. ఈ రోజు జలేలడాకులు, ర్యగుపళ్లల నెత్తని 

పెటుటకొని  సాననం చేసేి సూరుయడు ఆరోగయం ఇసాిడు. 

కుషుటరోగం వంటవి పోతాయి. ఈరోజు ముతెచిదువలకు 

పస్సపుకుంకుమలు, వసాాలు ఇసేి వారు ముతెచిదువలాల 

ఉంటారు. 

•••••• 

 

 

యా కుందేందుత్తష్ఠరహారధ్వళ్ళ యా శుభ్రవసాానిాతా  

యా వీణావరద్ండమండితకరా యా శేాతపద్మాసనా | 

యా బ్రహాాచుయతశంకరప్రభ్రుత్తభిర్యదవైః సద్మ పూజిత్మ 

సా మాం పాత్త సరసాతీ భగవతీ నిశేశషజ్ఞడాయపహా || 

 

సరసాతీ మాతకు భక్తి శ్రద్ధలతో నమసాకరం 

చేస్సకుంద్మము. మాఘ్శుకలపంచమీ త్తథిని సరసాతీ 

పంచమి అంటారు. వసంత పంచమి అని కూడా కొంద్రు 

అంటునానరు కానీ దీని గురించ పురాణాలోల లేదు కానీ 

సరసాతీపంచమి అని దీనిని అంటారు. ఒకప్పుడు ఈ 

చరాచర జగత్తి ఆవిరాువ కాలంలో మానవులకు 

మాటలేలవు. అప్పుడు అనీన సైగల తోటే కారయక్రమాలనీన 

నడిచేవి. అప్పుడు దేవతలంద్రూ కలిసి ఆలోచంచ, మనం 

ఒకరితో ఒకరు సంభాష్ంచుకోవడానిక్త ఒక భాష కావాలి 

అని అనుకునానరు. ఆ భాష కోసం భక్తి శ్రద్ధలతో అమాని 

ప్రారిథంచారు. అందుకే వేద్మలలో 

   సరసవతీ ప్ంచమి 
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ఓం దేవీం వాచ మజనయంత దేవా సాిం విశారూపాః 

పశవో వద్ంత్త !! 

సానో మంద్రేష మూరజందుహానా ధేనుర్వాగ సాా 

నుపస్సషుటతైత్తమ్ !! 

అని ఒక మంత్రం ఉననది. దేవతలంద్రూ కలిసి వాగేదవిని 

సృష్టంచారు. ఈ వాగేదవి ప్రారంభకాలంలో చాలా 

కాంత్తవంతమైన  శరీరంతో ఉండేది. మహాకాంత్త అది. 

కాకపోతే ఆ రూపం సరిగాీ ఎవరికీ కనబడేది కాదు. 

అప్పుడు దేవతలు వాగేదవీ! నీవు మా  నాలుకల మీద్ ఉండి, 

మాకు సంభాషణను ప్రసాదించు. భాషను ప్రసాదించు 

అంటే ప్రసాదించంది. దేవతలకు భాష వచచంది కానీ, 

మానవులకు మాత్రం ఇంకా భాష అంద్లేదు. అప్పుడు 

అంతా కలసి మళ్ళళ సరసాత్తని ప్రారిధసేి, అప్పుడామె  

గోలోకంలో ఉనన శ్రీకృషణపరమాతా శరీరానిన ఆవహంచ, 

ఆ శరీరం నుంచ బయటకు వచచంది. శ్రీకృషుణని శరీరము 

నుండి బయటక్త వచచనప్పుడు ఆమె సరాశుకల. 

ఆపాద్మసికం తెలుపు రంగుతో ఆవిరువించంది. తెలలని 

చీర కటుటకుననది. తెలలనిపువుాలు పెటుటకుననది. తెలలని 

శరీరంతో ఉననది. సమసిము  తెలుపే. అంటే సతాగుణం 

నా లక్ష్ణము అని లోకానిక్త చెపపడం కోసం ఆ  తలిల, తెలలని 

రూపు  ధ్రించంది. 

సతాగుణం యొకక ప్రధ్యన లక్ష్ణాలు ఏమేమిట? 

శ్వంతముగా ఉండుట. ఎప్పుడూ క్రోధ్యనిక్త 

గురికాకుండా ఉండుట. ఒకవేళ్ ఎవడైనా దోషం చేసే ి

అటువంట వారిని శిక్షించడానిక్త క్రోధ్ం తెచుచకొనుట, 

ఆవేశింపచేస్సకొనుట. నిజ్ఞనిక్త క్రోధ్ం ఉండదు అలా 

తెచుచకొనుట. ప్రత్త ప్రాణినీ ప్రేమించుట. సకలసంపద్లు 

ప్రసాదించుట. అనినటకీ మించ సిథత్త, ఉండటానిక్త మూల 

కారణమైన శక్తిని ప్రసాదించుట.  ఇవనీన కూడా సతాగుణం 

లో భాగాలు. ఈ సతాగుణం అనేది లేకపోతే ఇవాళ్ 

మనంద్రికీ ఈ శకిులు ఉండేవి కావు. మనక్త ఇంత అననం 

త్తనే అవకాశం ఉండేది కాదు.  మాటాలడే అవకాశం 

ఉండేది కాదు.  అసలు సృష్ట అంతా ఎప్పుడో  భసాం 

అయిపోయి ఉండేది. ఇంద్రియ నిగ్రహం కూడా సతాగుణం 

లో ఒక భాగం. అలాంట సతాగుణం తెలలని కాంత్తతో 

ద్రశనమిస్సింది కనుక నేను సతాగుణసారూపిణి అయిన 

సరసాత్తని అని లోకానిక్త చెపపడానిక్త సరసాతీమాత తెలలని 

రంగుతో ఆవిరువించంది. వెంటనే శ్రీకృషణ పరమాత్తాడు  ఓ 

జగనాాతా ! సరసాతీ!  లోకశ్రేయస్సు కోసం నీవు మళ్ళళ నా 

శరీరం నుంచ ఆవిరువించావు. నీవు ఆవిరువించన ఈ త్తథి 

మాఘ్ శుకల పంచమి. అంటే మాఘ్మాసంలో 

శుకలపక్ష్ంలో పంచమీ త్తథి నాడు నీవు ఆవిరువించావు. ఈ 

త్తథిని నీ పుటటనరోజుగా ప్రజలు జరుపుకుని తరింత్తరు 

గాక అని అని ఒక వరం ఇచాచడు. అంటే మాఘ్ శుకల 

పంచమినాడు సరసాతీదేవి మొటటమొద్ట రూపముతో 

ద్రశనమిచచంది. అంతకు పూరాం ఆవిడ ఆవిరువించనా, 

కాంత్త తపప ఏమీ లేదు. ఈ సారి అలా కాదు. నాలుగు 

చేత్తలతో, తెలలని వసాంతో, తెలలని పూలమాలతో, వీణతో 

ప్రతయక్ష్మైంది. సరసాతీదేవి ఆకారము ధ్రించ 

అవతరించనటువంట  త్తథియే మాఘ్ శుకల పంచమి. 

అందుకే దీనేన సరసాతీపంచమి, సరసాతీజనాత్తథి 

అనానరు. తరాాత ఆమె చాలా సారుల ఆవిరువించంది. 

ఉద్మహరణకు శుంభుడు, నిశుంభుడు అనే ఇద్దరు 

రాక్ష్స్సలను సంహరించడానిక్త మళ్ళళ మహాసరసాత్త 
మూలానక్ష్త్రంలో శరననవరాత్రులలో ఆశాయుజమాసంలో 
ఆవిరువించంది. అప్పుడు అవతరించంది అనగా 

మర్కకసారి వచచంది కానీ అది పుటటనరోజు కాదు. 

భూలోకమునకు రాక్ష్సవధ్ కోసం వచచంది. అందుకే 

మూలానక్ష్త్రం అంటే ఆమె జనాత్తథి అనకూడదు. శుంభ 

నిశుంభలను సంహరించుటకు భూలోకమునకు 

అవతరించనటువంట  త్తథి. ఇది అలా కాదు పుటటన త్తథి. 

అందుకే మనక్త దురాీ సపిశత్త యొకక ధ్యయనశ్లలకం లో  

సేవే మహా పూరాాం అత్ర సరసాతీం అను భజే 

శుంభాది దైతాయరిినీం!  అని స్సిత్తంచబడింది. 

శుంభుడు మొద్లైన రాక్ష్స్సలను సంహరించడం 
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కోసం  సరసాతీరూపం ధ్రించన, అనగా మామూలు 

సరసాత్త కాదు మహా అను రండక్ష్రములతో కూడిన 

సరసాతీదేవిని సేవిస్సినానము అంటారు. అమావారు 

మాఘ్ శుకల పంచమి నాడు ఆవిరువించంది. ఈవిడ ద్య 

వలల దేవతలు వాకుకను పంద్మరు. భూలోకంలో కూడా 

ఈ తలిలని చాలా మంది ఉపాసించారు. మాటాలడడం 

మొద్లుపెటాటరు. సంసృతం మొద్లుకొని ఈ భూమి మీద్ 

ఉనన అనేక భాషలనీన ఆ తలిల యొకక ప్రసాద్ం. కానీ 

కొంతమంది ఆ తలిల ఆవిరువించనా మాటాలడలేకపోవడం, 

ఇంకా వాళ్ళక్త భాష రావడం లేదు.  నోరు త్తరగడం లేదు.  

అప్పుడు శ్రీకృషుణడు ఈ ప్రజల మీద్ జ్ఞలిపడి సరసాత్త 

వచచనది, కానీ మాటాలడడానిక్త ప్రజలకు నాలుకకు 

కావాలిున శక్తి అంద్డం లేదు.  ప్రత్త ప్రాణీ మాటాలడాలి. 

ఆఖరిక్త పశువులు, పక్షులు కూడా వాట కూతలోల 

మాటాలడుకోవాలి. సైగల ద్మారానే కనీసం ఒకరి యొకక 

అభిప్రాయాలును మర్కకరు అందించుకోవాలి అనుకొని 

దీనిక్త ఏమి చేసేి బాగుంటుంది అని కళ్లళ మూస్సకొని 

ధ్యయనం చేసాడు. అప్పుడు సరసాతీదేవి ఆయనకు 

ధ్యయనంలో కళ్లళ మూస్సకుని ఉనన సమయంలో ఆయన 

శిరస్సు పై భాగములో ప్రతయక్ష్మై ఆయన హృద్యానికో 

ఒక సందేశం ఇచచంది. అంటే సరసాతీదేవి చెపిపన 

సందేశం శ్రీకృషుణడు మనస్సతో వినానడు. సరసాతీదేవి 

ఇలా ఆననది -  నాకోసం ఒక సోిత్రమును తయారుచేయి. 

ఈ సోిత్రమును భకిులకు ప్రసాదించు. భకిులు, మానవులు 

ఈ సోిత్రమును చదివి పండిత్తలైపోతారు.  నువుా 

రచంచన ఈ సోిత్రమును మానవులు చదివారా! వారిక్త 

నేను పాండితయమునిసిాను.  నా కోసం ఒక సోిత్రము 

వ్రాయి అననది. అప్పుడు శ్రీకృషుణడు సరసాతీ పూజని, 

సరసాతీ సోిత్రానిన రచంచాడు. ద్మనికే సరసాతీ కవచము 

అని పేరు. అందుకే దేవీభాగవతం నవమసకంధ్ంలో ఆదౌ 

సరసాతీ! పూజ్ఞ...శ్రీకృష్యణన  వినిరిాతా!... మొటటమొద్ట 

సరసాతీపూజ శ్రీ కృషణ పరమాతా చేత రచంపబడినది.  

ఆయనే ద్మనిన  తయారుచేసాడు. ఆ తరాాత కవచం 

రాసాడు. ఈ కవచం అతయదుుతమైన శక్తి 

కలిగనద్ననమాట.  

ఓం ఐం హ్రం కీలం సరసాతెచయ సాాహా! శిరో మే పాత్త 

సరాతః...... ఈ మంత్రములతో ప్రారంభమయేయ సోిత్రం 

సరసాతీకవచం కేవలం 14 శ్లలకములు. ఈ 14 

శ్లలకములు రచంచ శ్రీకృషుణడు ఇలా అనానడు. ఓ! భూలోక 

వాస్సలరా! దేవతలారా ! సమసిప్రాణులరా! నేను 

సరసాతీకవచం అనే ఒక గొపప సోిత్రమును రచంచాను. 

ఇది చాలా శక్తిమంత్మైనది. యుద్మధనిక్త వెళ్ళళ వాడిక్త 

బాణం ద్బబ తగలకుండా ఒంటక్త ఎలా అయితే కవచం 

రక్ష్ణ ఇస్సిందో, అలాగే మానవునిక్త వాకుకనకు కవచమై  

వాకుకను స్సఫటముగా లోకానిక్త ఇవాడానిక్త, వాకుక 

ద్మారా ఏదైనా సాధించడానిక్త పనిక్త వచేచ ఒక కవచానిన 

నేను తయారు చేసాను. ఈ కవచం వాకుకనకు రక్ష్ణ. 

మనుషులకు రక్ష్ణ. ఈ కవచానిన భక్తి శ్రద్ధలతో 

పారాయణం చేసేటటువంట  వారు సరసాతీకటాక్ష్ం 

పందుతారు. 40 రోజులపాటు విడిచపెటటకుండా 

పారాయణం చేసేవారు సకల శుభాలను పందుతారు. 

మాఘ్ శుకల పంచమి నాడు ఆరంభించ, నలభై రోజులు 

పారాయణం చేసిన వారు మహా పండిత్తలు అవుతారు. 

జీవితంలో ఐదులక్ష్ల పరాయయములు ఈ సరసాతీ 

కవచమును పారాయణం చేస్సకునేవారు ఇక సాక్షాత్త ి

సరసాతీ అయిపోతారు. బృహసపత్త సమో భవేత్. 

బృహసపత్తక్త ఎనిన తెలివితేటలు ఉనానయో! అనిన 

తెలివితేటలు వసాియి వారిక్త, అని వరం ఇచాచడు 

శ్రీకృషుణడు. సరసాతీదేవి ఆవిరువించంది మాఘ్ శుకల 

పంచమి. ఆ రోజే శ్రీ కృషుణడు సరసాతీ కవచం రాసాడు, 

సరసాతీపూజ్ఞవిధ్యనం అందించాడు. ఈ విధ్యనంతో 

మనం సరసాతీమాతను మాఘ్ శుకల పంచమినాడు 

పూజంచామంటే మనక్త కూడా త్తరుగులేని జ్ఞానం 

వస్సింది. మహాపాండితయం వస్సింది. ఎకకడ, ఎప్పుడు, 

ఎలా ప్రవరిించాలో తెలుస్సింది. ఎవరితో ఎలా 

మాటాలడాలో తెలుస్సింది. ఆలోచనాశక్తి పెరుగుత్తంది. 

ఆలోచన సరిగాీ ఉంటే ప్రపంచమంతా మనక్త 

ద్మస్వభూతమవుత్తంది. ప్రపంచం మనవశం అవాాలంటే, 

జగత్తిను మన సాాధీనం చేస్సకోవాలంటే, ప్రాణులను 

ఆకటుటకోవాలంటే, సరసాతీకటాక్ష్ం ఉండాలి. ఎప్పుడైనా 
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సర్య అరచనలు చేయాలనుకునేవారు బ్రాహ్మా ముహూరిం 

లో లేవాలి. లేచ తలారా సాననం చేయాలి. సాననం చేసాక 

నుదుటున కాసి విభూత్త గాని, ఊర్వ పుండ్రాలు గాని 

ధ్రించాలి, కుంకుమను కూడా ధ్రించాలి. సరసాతీ పూజ 

చేసే వాళ్లళ, ఈ ఒకక రోజైనా తెలలని బటటలు కటుటకోవాలి. 

తెలలని వసాములు అంటే అమాకు చాలా ఇషటం. కాబటట 

తెలలని బటటలు కటుటకోండి. తెలలని పువుాలు సిద్ధం 

చేస్సకోవాలి. శేాత గంధ్ం (తెలలచంద్నం) లేదా చంద్నం 

సిద్ధం చేస్సకోవాలి. అమావారి పటం లేద్మ అమావారి 

విగ్రహానిన పెటుటకోవాలి. ఈ విగ్రహానిక్త లేద్మ పటానిక్త 

ఎకకడో ఓ చ్చట ఎదురుగుండా కూరుచని ముందు 

విఘ్ననశారపూజ చేసాక, ఆచమనము, సంకలపము 

చెప్పుకుని,  ఈ రోజు నేను నీ పూజ చేస్సినాననమాా!  

సరసాతీమాతా! అని మనస్సలో సంకలిపంచండి.  

సరసాతీమాతను వీలుంటే షోడశ్లపచారములతో అనగా 

పద్హారు ఉపచారాలతో పూజ చేయండి.  

షోడశ్లపచారములు చేసే శక్తి మాకు లేదు అంటే కనీసం 

సరసాత్తని ఐదు పూజలతో సంతోషపెటటండి. పంచ 

పూజలతో అందులో తపపక చేయవలసింది గంధ్ం. 

అమావారిక్త ముందు గంధ్ం ఇవాండి. ఆ తరాాత పుషపం 

ఇవాండి.  ఈరోజు మాత్రం శుకల పంచమినాడు తెలల 

పువుాలతో అమాను పూజంచండి. మల్లల పువుాలు, 

సననజ్ఞజ పువుాలు, తెలలచామంత్తలు, తెలల మంద్మరాలు, 

నందివరధనాలు ఇలా ఏవి దొరిక్తతే అవి తెలలని పువుాలతో 

పూజంచండి. అమావారి ధ్యయనశ్లలకం ధ్యయనం చేస్సకోండి. 

కవచం చద్వడానిక్త ముందుగా అమాని ధ్యయనం 

చేస్సకోండి. 

యా క్తందందుతుషారహారధవళ్ళ యా శుభ్రవసాానాత్మ  

యా వీణావరదండమండిత్కర్వ యా శ్వాత్పదాాస్నా | 

యా బ్రహాాచ్యయత్శంకరప్రభ్రుతిభిరి్దవైః స్దా పూజిత్మ 

సా మాం పాతు స్రస్ాతీ భగవతీ నశ్వేషజాడ్యయపహా || 

ఈ శ్లలకం అతయదుుత శ్లలకం. 

అమా అనుగ్రహం ఉంటే మనక్త ఎనినశుభాలు 

కలుగుతాయో ఇందులో చెపపకుండానే చెపపబడింది. 

అసలు ముందు తలిల ఎలా ఉంటుంద్ట ? మల్లలపువుాలాగా, 

చంద్రునిలాగా, మంచులాగా, ముతాయలహారం లాగా 

తెలలగా ఉంటుంద్ట. కుంద్, ఇందు, త్తష్ఠర, హార. 

కుంద్ =మల్లల లేక మొలల , 

ఇందు =చంద్రుడు , 

త్తష్ఠర =మంచు, 

హార= ఇకకడ ముతాయల హారం అని చెప్పుకోవాలి . 

ఈ నాలుగు ఎలా తెలలగా ఉంటాయో అమా అలా 

తెలలగా ఉంటుంది.  

శుభ్ర వసాానిాతా!= తెలలని బటటలు ధ్రిస్సింది.  

 శేాత పద్మాసన = తెలల తామర పువుా మీద్ 

కూరుచంటుంది.  

అందుకే ఈ రోజు తెలల తామర పువుాలతో 

పూజంచడం కూడా మంచది. ఆవిడ చేత్తలో వీణ 

ఉంటుంది. అభయ హసింతో ఉంటుంది. తెలల తామర 

పువుా మీద్ కూరుచంటుంది.  బ్రహా, విషుణవు, శివుడు 

మొద్లైన దేవతల చేత సద్మ పూజత, ఎలలప్పుడూ 

పూజంపబడుత్తంది .  

సా =ఆ తలిల , 

మాం =ననున , 

పాత్త=రక్షింత్తగాక.  

ఎవరావిడ? =సరసాత్త  

పైగా ఆమె సామానుయరాలా? భగవత్త . 

నిశేశష జ్ఞడాయపహా != మందకొడిత్నాని తొలగించ్ఛ 
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    మనలో ఉనన మంద్కొడితనానిన పూరిిగా 

తొలగంచే త్లి.ా  మనలో చురుగాీ పని చేసే లక్ష్ణం 

లేకపోవడం ప్రమాద్కరమైనది. కొంతమందిక్త పని 

అపపజెపిపతే ఎపపటకీ అవాద్ననమాట. అలాంట 

మంద్కొడితనం పూరిిగా తొలగస్సింది. మంద్కొడితనం 

అంటే జ్ఞడయం, వేగంగా పనిచేయలేకపోవడం, 

చురుకుద్నం లేకపోవడం ఇవనీన తొలగంచే తలిల. 

పుషపములు సమరిపంచాక ఈ శ్లలకం చదువుకోవాలి. 

ధూపం ఇవాాలి. ధూపం వలల సంపద్లు వసాియి. ఆ 

తరాాత దీపం చూపించాలి. ఆ పై  నైవేద్యం పెటాటలి. కనీసం 

ఈ ఐదు పూజలైనా చేయాలి. కాబటట సరసాతీదేవి యొకక 

కవచం చదువుకోవాలి.  సరసాతీకవచం కేవలం 14 

శ్లలకములు, ఆ కవచం ఈరోజైనా చద్వాలి.  ఏమీ 

చేయలేకపోతే కనీసం సరసాత్త యొకక అషోటతిర 

శతనామాలైనా చదువుకోండి లేద్మ ఐదు నామములు 

చదువుతూ సరసాత్తని పువుాలతో పూజంచండి. 

ఓం సరసాతెచయ నమః 

ఓం వాగేదవెచయ నమః 

ఓం వాణ్చయ నమః 

ఓం బ్రహారాజెచ ానమః 

ఓం బ్రహాా ణ్చయ నమః 

ఈ ఐదు నామములు సరసాత్తక్త చాలా ఇషటము. ఈ 

ఐదునామములతో అమా ఐదు పనులు చేస్సింద్ట. సృష్ట, 

సిథత్త అంటే పోష్ంచటం, సంహారం, త్తరోధ్యనం, 

అనుగ్రహం అనే పంచ కృతయములు  చేసే నామాలివి. 

సరసాతీదేవి మొటటమొద్ట దేవతల కోసం ఆవిరువించ, శ్రీ 

కృషణ పరమాతా శరీరం నుంచ జనామెత్తింది, 

అవతరించంది, అదే మాఘ్ శుకల పంచమి కథ. 

ప్రారంభంలో తెలిపిన సరసాతీదేవి అవతార కథ ! ఆ కథని 

ఈ సోిత్రాలు అయాయక, పూజ అయాయక వినండి. లేద్మ 

ఒకసారి మీరు చద్వండి, ఈ కథను వింటుననప్పుడు చేత్తలో 

తెలల అక్ష్తలు పటుటకోండి. అంటే పస్సపు కలపని అక్ష్తలు  

చేతిలో  పటుటకోండి. ఈ అక్ష్తలు పటుటకుని వినానక, ఈ 

అక్ష్తలు తీస్సకుని అమావారి పాద్మల మీద్ వేయండి. ఆ 

అక్ష్తలు మీ శిరస్సును వేస్సకోండి. అప్పుడు సరసాత్త 

యొకక దివయ అనుగ్రహం లభిస్సింది. సరసాతీ కటాక్ష్ం 

ఎంతో గొపపది.  ఈ ప్రపంచంలో దేనినైనా 

సంపాదించుకోవచుచ, కషటపడి తపస్సు చేసేి ధ్నము 

వస్సింది. చదువు అంత తేలిగాీ రాదు. ఈ మధ్యకాలంలో 

పిలలలోల అనేకములైన అవలక్ష్ణములు వస్సినానయి. 

కాలప్రభావం అయినా లేద్మ కలిప్రభావం అయినా పిలలలోల 

చురుకుద్నం తగీపోతంది లేద్మ మాటలు 

తగీపోత్తనానయి, అలా సిబదంగా ఉండి పోత్తనానరు. 

చననపపట నుంచే  కంపూయటర్ లు చూడటం వలలనో, ఫోనుల 

చూడటం వలలనో చాలామంది ఇళ్లలో పిలలలు చురుకుగా  

మాటాలడలేకపోత్తనానరు, నోరు త్తరగడం లేదు. మరీ 

ముఖయంగా అమెరికాలో చాలామంది పిలలలోల మూడు, 

నాలుగు సంవతురాలు వచచనా మాటలు రావడం లేదు. 

పిలలలు మూగవాళ్ళలా ఉండిపోవడం, 

మాటాలడలేకపోవడం అనేది మహా భయంకరమైన బాధ్. 

అలాంట వాళ్లక్త ఈ సరసాతీపూజ అపూరామైనది. 

అటువంట వాళ్లళ ఏం చేసాిరంటే, మాఘ్ శుకల పంచమి 

నాడు  పిలాలడిక్త తలారా సాననం చేయించండి. ముందు 

విఘ్ననశార పూజ చేయాలి. “ఆదౌ పూజోయ గణాధిపైః” అని 

శ్వసాం. తెలలపువుాలతో  సరసాత్తని  పూజంచండి.  ఇకకడే 

ఈ చననపిలలలతో పూజ ఎలా చేయించాలనే గొపప 

విషయం ఒకట ఉంది. అమా పాయసాననప్రియ. 

సరసాతీదేవిక్త పాయసం అంటే చాలా ఇషటం. చకకని 

పాలతో  బలలం , జీడిపప్పు వేసి పాయసం 

తయారుచేయించ  సరసాతీదేవిక్త  ఆ పాయసానిన  మీర్య 

నివేద్న చేసి, మీ పిలలవాడిని ఆ సరసాతీదవి పటం ద్గరీో 

లేద్మ విగ్రహం ద్గీరో కూరోచబటటండి. పిలలవాడి చేత  

చేమంత్త పువుాలు కాని, తామర పువుాలు కాని, కలువ 

పువుాలు కాని తెలలరంగులో ఉండే పువుాలతో పిలలవానిచేత 

అరచన చేయించండి. సరసాతీకవచం మీరు చదువుతూ 

వాళ్ళ చేత ఒకొకకక పుషపం సరసాతీదేవి పాద్మలవద్ద 
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వేయించండి. 108 పువుాలుగాని  లేద్మ 27 పువుాలుగాని, 

ఏమీ దొరకపోతే 9 పువుాలతో నైనా సరసాతీదేవిని  

పూజంచాలి. అసలు పువుాలు దొరకకపోతే , తెలలని వెండి 

పువుాలు దొరకడం కషటమేమీ కాదు,  వాటతోనైనా  అరచన 

చేయించండి. అరచన అయాయక ఈ పాయసం కొంచెం 

ప్రసాద్ముగా సరిగాీ చదువు లేద్మ మాటలు రాకుండా 

బాధ్ పడుత్తననటువంట  మీ అమాాయికో, అబాబయికో 

త్తనిపించండి, లేద్మ మిగతావారిక్త కూడా కొంత 

ప్రసాద్ంగా పెటటండి.  తపపనిసరిగా పిలాలడూ త్తనాలి, 

మీరూ త్తనాలి.  ఆ తద్నంతరం పెద్ద తెలల త్తవాాలు, 

అందులో కాస ి  బియయం, కొంచెం ద్క్షిణ ఇవనీన వేసి మీ 

కులపూరోహత్తలకో, అరచకులకో ద్మనం చేయాలి. 

దీనివలల పిలలలోల ఉనన భయంకరమైనటువంట జ్ఞడయం 

పోత్తంది. చురుకుద్నం వస్సంిది, విద్య వస్సంిది. దీనిన 

కృషణపరమాత్తాడు చెపాపడు. మారకండేయపురాణంలో 

కూడా ఇదే విషయం చెపాపరు.  నిజంగా సరసాతీకటాక్ష్ం 

పంద్డానిక్త ఇది చాలా అవసరం. ఎకకడైనా  

సరసాతీమాతకు సంబంధించన ఆలయములుంటే మీరు, 

మీ పిలలలు అంద్రూ  వెళిళ ప్రద్క్షిణం  చేయండి. ఆలయంలో  

ప్రద్క్షిణల వలల లాభమేమిటో తెలుసా  ? 

    యానికానిచ పాపాని జనాాంతర కృతానిచ    

    తాని తాని ప్రణశయంత్త ప్రద్క్షిణ పదేపదే   

    ఈ జనాలో, ఇంతకు పూరాజనాలో మానవులు 

పాపములు చేసారు. కాబటట ఈ కష్ఠటలు వస్సినానయి. 

కష్ఠటలు అనీన ఈ ప్రద్క్షిణలవలల పోతాయి అంటే అమావారి 

చుట్టట ఆలయం చుట్టట ప్రద్క్షిణం చేసూి ఉంటే,   మనం 

చేసిన పాపాలు అడుగు తీసి అడుగువేసినప్పుడలాల 

పోతాయి. మనం చేసిన మహాపాపములు నశిసేి వాక్ 

శుదిధ  లభిస్సింది. వాక్ శుదిధ లభిసేి  ప్రపంచంలో ఏ పనైనా  

చేయగలుగుతాం. తరాాత  దీపం ద్మనం చేయడం కూడా 

ఈ రోజు  చాలా మంచది. ఒక వెండి ప్రమిద్యో, బంగారు  

ప్రమిదో, ఇతిడి ప్రమిద్ గాని, మటట ప్రమిదైనా సర్య  

తీస్సకోండి. ఈ ప్రమిద్లో ఆవునెయియ పయయండి. 

అందులో మూడు ఒత్తిలు వేయండి. ద్మనిన వెలిగంచండి, 

వెలిగంచ అమావారిక్త చూపించ తద్నంతరం దీనిని 

ద్క్షిణతో ఎవరైనా పుణాయత్తానిక్త ద్మనం చేయండి. 

దీపద్మనం చేయటంవలల  పిలలలకు ధ్యరణాశక్తి  

పెరుగుత్తంది. జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుత్తంది. వాళ్లళ కంఠసథం 

చేయగలుగుతారు. వాకుకకు కూడా శుదిధ వస్సంిది. 

స్సఫటంగా పలుకలేనివాళ్లళ, సపషటంగా కొనిన శబాదలు 

ఉచ్ిరించలేనివాళ్లళ దీనివలల అదుుతంగా  మాటాలడడం 

మొద్లుపెడతారు. అనినటకీ మించ సరసాతీమాత 

మాఘ్శుకల పంచమినాడు మాతృరూపంలో  విహరిస్సంిది.  

అందుకే పూరాకాలంలో పిలలలిన,  మీ అమా గారిలో 

సరసాత్త ఉంటుంది. కాబటట మాతృప్రద్క్షిణ చేయి 

అనేవారు. మాఘ్ శుకల పంచమినాడు లేద్మ సరసాతీ 

జనాత్తథి నాడు తలిల చుట్టట పిలలలు ప్రద్క్షిణ చేసేి, ద్మని వలల 

కూడా  భయంకరదోషములు పోయి మహాతపస్సు చేసిన 

ఫలితం  పందుతారు. చేత్తలోక్త  కాసిని  నీళ్లళ తీస్సకుని  

అక్ష్తలును, ఏతత్ ఫలం శ్రీ సరసాతీ 

పాద్మరవింద్మరపణమస్సి  అని క్తంద్ విడిచపెటట, సరసాత్తని 

పూజంచన పువుాలలో ఒకపువుాను తీస్సకుని కళ్ళకదుదకుని 

శిరస్సున పెటుటకోండి. ఆడపిలలలు జడలో పెటుటకుంటే ద్మని 

వలల కూడా సరసాతీకటాక్ష్ం లభిస్సింది.  కథ వినానక  

అమావారి పాద్మల చెంత  విడిచపెటటనవి తరువాత 

శిరస్సున చలులకోండి. పిలలలకు కూడా వేయండి. ద్మనివలల 

పిలలలకు అనేక శుభాలు కలుగుతాయి  

సరసాతీకటాక్ష్ం అంద్రూ కూడా పంది శుభం, 

ఆనంద్ం, స్సఖం, శ్వంత్త వీటతో ప్రవరిధలులదురుగాక....
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              శ్రీరసి్స                                                     శుభమసి్స                                            అవిఘ్నమస్స ి

 

 భకిులకు విజాపిి, 

 

                 ఫిబ్రవరి 2022, మాఘ్ మాసం, 15-02-2022 మంగళ్వారం నుండి 16-02-2022 

బుధ్వారం వరకు శ్రీ ప్రణవపీఠం 9వ వారిికోతువ కారయక్రమాలు నిరాహంచడం జరుగుత్తంది. 

 

               ఉతువములలో భాగంగా గణపత్తపూజ, మండపారాధ్న, అమావారిక్త విశేష కుంకుమ పూజ, 

అంబాయాగం, త్రిమాత్మ సహత యాగము, శ్రీ పుత్రదేశార లింగప్రతిష,ి ముగుీరు అమావారలకు వివిధ్ 

ద్రవయములతో అభిష్యకములు, కుంకుమారచన, నీరాజనం, అమావారిక్త సారణ కవచాలంకారద్రశనం, 

ప్రధ్యన ఆలయ విమానమునకు భూరి కారయక్రమము (బూరల నివేద్న), పలలకీసేవ వంట అనేక 

కారయక్రమాలు నిరాహంచడం జరుగుత్తంది. 

 

               శ్రీ ప్రణవపీఠ ప్రాంగణములో అదుుతంగా జరుగబోత్తనన కారయక్రమములందు భకిులు పాల్గనీి 

కారయక్రమములు కనులారా త్తలక్తంచ, శ్రీ లలితా పరాభటాటరికాదేవి యొకక (పీఠంలో వేంచేసియునన 

దేవతల) సంపూరణ అనుగ్రహానిన పంద్మలని  మనసూఫరిగిా అంద్రినీ ఆహాానిసి్సనానము. 

 

                    ఇటుల, 

         శ్రీ ప్రణవ పీఠం శిషయ బృంద్ం

 

శ్రీ ప్రణవపీఠ సతసంగ సమాచారం 


