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విద్యాధనం సర్వధనప్రధానం 

                       వయక్తి ప్రఖతికే కాఔ, జాతి నిర్మమణానిక్త, 

పురోఖతిక్త కూడా విదయ పునాది. భాయతీమ జీవనంలో 

విదయకునన విలువ ఄంతా ఆంతా కాదు. ధనం ఈననవాడు 

ఎఔకడిక్త వెళ్ళినా సుకడతాడు. కానీ చోరులు 

ఄహరించే లౌక్తఔ ధనం, ధనం కాదు. ఎపటికీ ఎవీరూ 

ఄహరించలేని, వయమం చేసే కొఱదీ పెరిగేది ఄయిన 

ధనం విద్మయధనం మాత్రమే. ఄది లేని వాడు నిజమైన 

దరిద్రుడు. విద్మయధనం సయీధనప్రధానం. విదయ ద్మీర్మ 

లౌక్తఔ, పాయమారిిఔ ప్రయోజనాఱను సాధంచడానిక్త 

‚గురువు” ను దైవసమానంగా భావించి పెదదపీట వేసి 

గౌయవించింది భాయతీమ సంసృతి. జీవుఱకు విదయయే 

ప్రధానధనం. ఄందుకే బయిృహరి సుభాషితాఱను 

ఄనువదించిన ఏనుగు ఱక్ష్మణఔవి ఇ విధంగా 

తెలిమజేసాడు -   

 
 విదయ నిగూఢ గుభిగు వితిము, రూము పూరుషాళ్ళక్తన్ 

 విదయ మశసుృ, భోఖఔరి, విదయ గురుండు విదేశ ఫంధుడున్ 

 విదయ విశిషట దైవతము, విదయకు సాటి ధనంబు లేదిఱన్, 

 విదయ నృపాఱ పూజితము, విదయ నెఱంఖని వాడు భరుుిడే...?   

                  హియణయఔశిపుడు తన కొడుకు ప్రహ్లాదుడిని 

గురువుఱ దఖగరిక్త ంపిస్త ి బాబూ! చదవనివాడిక్త 

జాానము ఄఫబదు.  భరి చదివితే  ఏభవుతంది?     

భంచి-చెడుఱ భధయ తేడా ఏమిటో తెలుసుకోఖలిగే శక్త ి

వసుింది. ఄందువఱా ఄందరూ చదువుకోవాలి. నినున నేను 

భంచి గురువుఱ దఖగయ ఈంచి చదివిసాిను, ఄని ఄనానడు. 

అంధ్రభహ్లభాఖవతంలోని పోతనగారి దయం అ 

విషయానిన భనకు ఄందంగా ఄందించింది. 

       

       చదువని వాడజ్ాండగు 

       చదివిన సదసదిీవేఔ చతయత ఖలుగున్ 

       చదువఖ వఱయును జనుఱకు 

       చదివించెదనారుయలొదద, చదువుము తండ్రీ! 

 

                      ‚న హి జాానేన సదృశం విత్రమిహ 

విదయతే”, “జాానాదేవ త కైవఱయం” వంటి గీతా వాకాయలు, 

జాానం ఄతి విత్రమైనది, జాానం వఱా మోక్షసిది ి

ఔలుగుతంది ఄని తెలిమజేసాయి. బఖవదిీషమ ప్రభావ 

ప్రబోధనలే విదయ యొఔక ఱక్షుంగా శాసాాలు 

వివరించాయి. చదువు వఱన భనిషి జీవితం, బవిషయత ి

ఎంత సుకంగా, ఎంత సుఖభంగా ఈండడానిక్త అసాకయం 

ఈననదో  సంసృతభాషలో నార్మమణ ండితడు 

యచించిన హితోదేశములోని శ్లాఔమే తార్మకణము.   
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విద్మయ దద్మతి వినమం, వినయాద్మయతి పాత్రతామ్ | 

పాత్రతాీత్ ధనమాపోనతి ధనాదియమం, తతః సుకమ్ || 

  
సరియైన విదయ వినయానిన ఆసుంిది. అ వినమం పాత్రతని 

ఔఱఖజేసుింది. ఄటిట పాత్రత ద్మీర్మ ధనం సభకూరుతంది. 

పాత్రత ద్మీర్మ సంపాదించిన ధనం ధయమకార్మయఱక్త 

వినియోగంఫడుతంది. ధయమకార్మయచయణలు సుఖానిన 

ఔలుఖజేసాియి. ఇ విధముగా ధయమమాయగం ద్మీర్మ 

సంపాదించిన ధనముతో, సుకజీవనముతో పాటుగా, 

సంతానానిక్త భంచి విద్మయసౌభాగాయఱని ఄందించడానిక్త,  

జీవితంలో సౌకయంగా జీవించడానికీ వీలు ఔలుగుతంది. 

 

రుఱకు సోదరుఱకు భూ  

వరుఱకుుఁ గొనర్మదు సయీవశయము తానె 

వీరిక్తచిినుఁ గోటి గుణో 

తియ వృదిి బజించు విదయ తన ధనమెపుడున్. 

 

                   పూరిిగా తన అధీనమైన విదయను ఆతరులు, 

ఄననదముమలు, ర్మజ్లు తీసుకోలేరు. ద్మనిని ఎవరిక్తచిినా 

కోటిరెటు ా పెరుగుతంది. ఄందుకే విదయ ఎప్పుడూ తన 

సీంత ధనం. ఄటువంటి విదయను ర్మశక్తి  సఔఱ జనుఱకు 

గురువుఱ ద్మీర్మ ఄనుగ్రహించుగాఔ. 

 

    యా దేవీ సయీభూతేషు  బుదిరిూపేణ సంసిితా | 

    నభసిస్యయ, నభససి్యయ, నభససి్యయ నమో నభః  || 

 

***** 

 

 

 

శ్లా ||     సుముకశ్యిఔదంతశి , ఔపిలో ఖజఔయణఔః 

            ఱంబోదయశి విఔటో,  విగనర్మజో ఖణాధః  

            ధూభకేతః  ఖణాధయక్షః లచఱచంరో గ ఖజాననః  

            వక్రతండః శూయపఔయణః హేయంఫః సకందపూయీజః 

            షోడశైతాని నామాని మః ఠేత్ శృణుయాదపి 

            విద్మయయంభే వివాహేచ ప్రవేశే నియగమే తథా 

            సంగ్రామే సయీకార్యయషు విగనః తసయ నజామతే  || 

 

               విఘ్ననశీరునిక్త ఄనంత నామాలునానయి. 

ఄనేఔ ఄవతార్మలునానయి. అమన లీలా గాథలు కూడా 

ఄనంతాలే. విఘ్ననశీరుడు నిరుగణుడూ, సగుణుడు కూడా. 

ఄటువంటి ఖణేశీరునిక్త బాగా ఆషటమైన 

దహ్లరునామాలు ఈనానమని, అ   దహ్లరు నామాఱని  
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బక్తితో తఱచుకుంటే సఔఱశుభాలు ఔలుగుతామని 

వాయసభహరిూ స్ఱవిచాిడు. 

 

   విఘ్ననశీరుని  దహ్లరునామాలు: 

 
ఆందులో కొకఔక నామానిక్త ఖఱ విశేషారి్మఱను,  

వుయతపతిఱను గురించి కూడా తెలుసుకుంద్మం. ఖత నెఱ 

సంచిఔలో భనము ఏఔదంతడు ఄను నాభమునకు 

ఄర్మిఱను విశేషాఱను తెలుసుకునానం. ఇ సంచిఔ లో 

‚ఔపిలుడు” ఄను నామానిక్త సంఫంధంచిన వివర్మలు 

తెలుసుకుంద్మం.  

                                 3. ఔపిలుడు 
ఖణేశుని మూడవ నాభం ‘ఔపిలుడు’. ఔపిఱ శబాదనిక్త 

పింఖలవయణం ఄని, నీఱములో సుపుయంగును ఔలుగా 

వచేి యంగు ఄనీ, గోరోచన వయణభనీ కూడా ఔవులు, 

నిగంటువులు వ్రాసిన వారు నియీచనాలు ఆచాిరు. 

కొందఱ లేత నఱాని యంగు ఄని కూడా ఄనానరు. ఖణేశుడు 

తెఱానివాడు. కానీ లోఔ్రేయమసుృ కోసం ఔప్పుడు 

ఔపిఱవయణం ధరించాడు. ఇ యంగులో ఈనన ఖణతిని 

పూజిసేి కాభధేనువులాగా బుదిి ఄనఫడే పెరుగును, 

జాానభనే నేతిని, చఔకని అలోచనలు ఄనఫడే పాఱను 

బకిుఱకు ప్రసాదిసాిడు. ఔపిలుడు ఄనే భహరిూ రూంలో 

ఈననది కూడా ఖణతి ఄనీ, ఄందుకే అమనను ఔపిలుడు 

ఄనానయనీ మునులు ఄనానరు. ఔ ఄనగా సతివగుణము. పి 

ఄనగా యజోగుణం. ఱ ఄనగా తమోగుణం. ఔపిఱ ఄనగా 

త్రిగుణముఱ ఔఱయిఔ. త్రిగుణాఱతో కూడి త్రిగుణాఱకు 

ఄతీతంగా ఈండే శక్తి ఖఱవాడు ఔనుఔ ఖణేశునిక్త ఔపిలుడు 

ఄని పేరు వచిింది. ఄందువఱనాే ఔపిఱనామానిన బక్తితో 

జపిసేి త్రిగుణాఱవఱా మానవుఱకు సంబవించే, 

తాత్రమం తొఱగపోతంది. తాత్రమము ఄనగా 

మూడు యకాఱ తాపాలు – ఄని (1) అధాయతిమఔము (2) 

అధభౌతిఔము (3) అధదైవిఔము –  

(1) అధాయతిమఔము – భనసుృ వఱన ఔలిగే బాధలు, 

శరీయబాధలు – శ్లఔం, మోహం, జీయం వంటి 

బాధఱను అధాయతిమఔము ఄంటారు. 

(2) అధభౌతిఔము – పులులు, సింహ్లలు, పాములు 

ముననగు వాటి వఱన ఔలిగే బాధలు, సాటిమానవుఱ 

వఱన ఔలిగే బాధలు. 

(3) అధదైవిఔము – ఄగన, వాయువు, నీరు ముననగు 

వాటి వఱన మానవుఱకు ఔలిగే బాధలు. అధదైవిఔ 

తాం వలే,ా జీవులు కాలి భయణంచుట, ఖృహ్లలు, 

వసుివులు తగుఱఫడుట, లేద్మ నీటిలో 

కొటుటకుపోవుట, వయదలు వచుిట, గాలివఱ ా

కూలిపోవుట ముననగునవి ఏయపడతాయి. 

ఇ తాత్రయానిన నివారించే వాడు ఔనుఔ 

ఖణేశుని ఔపిలుడు ఄనానరు. 

 ఈతాపతాలు మూడు యకాలు. ఄవి  

(1) భౌభము : ఆంతకు పూయీం ఔనడని వసుివులు 

హఠాతిగా ఔనఫడుట. 

(2).ఄంతరిక్షములు : అకాశంలో ఆంద్రధనుసుృ ఏ 

కాయణం లేకుండా ఔనఫడుట, గుడిఔటిటనటు ా

ఔనఫడుట, పిడుగులు డుట, ఈఱకలు ర్మలుట. 

 (3) దివయములు : క్రొతి గ్రహ్లలు ఔనఫడుట, నక్షత్రాలు 

ఔనఫడుట. విచిత్ర దృశాయలు అవిషకరింఫడుట. 

  ఇ ఈతాపతాఱను తొఱగంచే ఖణేశుని ఔపిలుడు ఄంటారు. 

                                                                       ...  

***** 

1. సుముఖుడు 9. ధూభకేతడు 

2. ఏఔదంతడు 10. ఖణాధయక్షుడు 

3. ఔపిలుడు 11. లచఱచంద్రుడు 

4. ఖజఔయణకుడు 12. ఖజాననుడు 

5. ఱంబోదరుడు 13. వక్రతండుడు 

6. విఔటుడు 14. శూయపఔరుణడు 

7. విగనర్మజ్ 15. హేయంబుడు 

8. ఖణాధపుడు 16. సకందపూయీజ్డు 
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మమఔయం 

 
 ఔ||  శ్రీఔయ! వేంఔటగరి శ్ల 

        భాఔయ! శ్రీ శ్రీఔరీశుభాఔయ! శ్రుతి వి 

        ద్మయఔయ! శాశీత ధయమ చి 

        ద్మకార్మ! వేంఔటేశీర్మ! వేఱనతల్  || 

 

భ||  నియతముమన్ జనకుండు, సదుగరుడు, భనినంంఖ, నా తలాి న 

         ననయమన్, సయీశుభాసపదంఫయిన, సరెయీశీయయ కైవఱయ సు 

         సిియ శైలాధపుడైన శ్రీహరిని, బకి్తం గొలిి, శ్రీవేంఔటే  

         శీయ చారిత్ర యహసయమున్, శుబదమున్ వ్రామంఖ నేుఁబూనితిన్  

 

ఔ||   అశీయీదించి, సిగ 

        రీశా! నాగ్రంథయచనకీఖదవె! భనీ  

        షాశకి్తని, శ్రీఔరియే  

        శ్రీఔరుడని భదినెఱంఖ జేమవె ! తండ్రీ! || 

 

                  పూయీజనమ సుఔృతం వఱా శ్రీవేంఔటేశీయ 

విలాసానిన లోకానిక్త సుఱబశైలిలో ఄందించిన యమాతమ 

సీరూపుడు,సభయిగురుడు, త్రిభాషాభహ్లసహస్రావధాని, 

ప్రణవపీఠాధతి ఄయిన బ్రహమశ్రీ వదిదరిి ద్మమఔర్ గారు 

నాకు జనకుఱయాయరు. తలిా శ్రీభతి యంఖవేణ కూడా 

వేంఔటేశీయ బకిుర్మలే. ఄందుకే శ్రీవేంఔటేశీరుని లీలా 

యహసాయలు వ్రాసే భాఖయం నాకు ఔలిగంది. సిగరులు 

ఄనేఔ దివయయహసాయఱకు నిఱయాలు. యుఖయుగాలుగా 

బ్రహమరుూలు, దివయరుూలు, భహరుూలు, ర్మజరుూలు, 

ఊషులు, మునులు, సాధకులు, యోగులు ఇ కొండపై 

సాధనలు చేస్తినే ఈనానరు. అ సాధనఱనీన యహసాయలే. 

కొండఱలోని గుహలు యహసాయలే. జఱపాతాలు 

యహసాయలే. వృక్షాలు, జంతవులు, కీటాలు, ఆంతెందుకు 

ఇ కొండలోని ఄణువుఱనీన యహసాయలే. అ యహసాయఱలో 

బఖవంతడు ఄందించిన మేయకు కొనిన బకిుఱకు ఄందించే 

ప్రమతనం చేసాిను. ఔలియుఖ ప్రతయక్షదైవమైన శ్రీ 

వేంఔటేశీరుని వైబవానిక్త సంఫంధంచిన యహసాయఱను 

తెలుసుకుంటునానం, ఄందులో భాఖంగా ఇ సంచిఔ లో 

భరినిన విషయాలు తెలుసుకుంద్మం. 

                      అ చెటాండు ా ఄభృతపలాలు. అ పలాలు 

తిననవారిక్త ఄఱసట తొఱగపోయి భహ్లఫఱం ఔలుగతంది. 

అ అశ్రభప్రంఖణంలో ఄనేఔ ఔందమూలాలునానయి. 

పుణయతీయిజలాలునానయి. ఔందమూలాలు తిని తీయిజఱం 

త్రాగన వారిక్త ఄఱసట తొఱగపోతంది. నిద్రంచవఱసిన 

ఄవసయం ఈండదు. గాయాఱ బాధఱనీన తొఱగ, శరీర్మలు 

వజ్రాఱవలె దృఢంగా ఈంటాయి. పైగా ఄంజనాద్ర దూయం 

కూడా కాదు. భన మాయగంలో ఈననదే. ఇ విధంగా 

హనుభంతడు ప్రరిించగా శ్రీర్మముడు ఱక్ష్మణుని కేసి, 

సుగ్రీవునికేసి చూసాడు. వారిరువురు ముఔిఔంఠంతో, 

హనుభంతని కోరిఔ భనినంచడం భన ధయమం ఄనానరు. 

ఄప్పుడు ర్మముడు, “హనుమా! మీ ఄభమ కోరిఔ ప్రకాయం 

ఄలాగే చేద్మదం”, ఄనానడు. ఄప్పుడు హనుభంతడు 

వానరుఱకేసి తిరిగ ఆలా ఄనానడు. ‚వానయవీరులార్మ! 

మీయంతా నా వెనుఔ అకాశమాయగంలో ఄంజనాద్రక్త యండి. 
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మమఔయం 

నేను ర్మభఱక్ష్మణుఱను నాభుజంపై ఎక్తకంచుకొని మీకు 

ద్మరి చూపిస్తి ముందుగా ప్రయాణసాిను. ఇ వేంఔటాద్ర 

యభవిత్రమైన యీతం. ఔనుఔ ఇ యీతానిన 

ఄధరోహించేవారు జాఖరుకులై ఏ ఄచాయము 

చేమకుండా ప్రయాణంచాలి సుమా!” ఆలా లిక్త 

హనుభంతడు ర్మభఱక్ష్మణుఱను తన భుజంపై 

ఎక్తకంచుకునానడు. భహ్లవేఖంగా ఄంజనాద్రక్త 

ప్రయాణభయాయడు. ఇ లోపు ఄంజనాదేవి తన 

యోఖశక్తితో ర్మముని దఖగయ ఄదృశుయర్మఱయి, తన 

అశ్రమానిక్త చేరింది.  

                ర్మభఱక్ష్మణులు హనుభంతని భుజాఱపై 

కూర్చిని ఄంజనాశ్రమానిక్త ప్రయాణభవుతండగా 

మాయగభధయంలోనే అమన దయునానిక్త భహ్లమునులు 

ఎదురుగా వచాిరు. ర్మముడిని బక్తితో సుితిస్తి ఆలా 

ఄనానరు “ శ్రీర్మభచంద్రా! అదిదేవుడవు. శ్రీభహ్లవిషుణడవు. 

నీ దివయనివాససిఱమైన వైకుంఠం నుండి భూలోకానిక్త 

తీసుకొనిర్మఫడిన క్రీడాయీతాలే ఇ సిగరులు. ఆవి 

ఄతయంత యోఖయహసయ నిఱయాలు. ఆఔకడకు వచిి బక్తితో 

తసుృను చేసేవారిక్త బఖవత్ సాక్షాతాకయం ఱభిసుిందని 

సనకాదులు ఄనానరు. ఄందువఱానే మేము ఆఔకడకు వచిి 

చియకాఱం నుండి తసుృను చేసుినానము. వేంఔటాద్రపై 

తసుృ చేసుకొంటూ ఈండగా, బ్రహమదేవుడు 

ప్రతయక్షభయాయడు.” మాతో ఆలా ఄనానడు “మునులార్మ! 

ఇ వేంఔటాద్ర తపోయహసాయఱకు నిఱమం. ఆది 

ముక్తినిఱమం. ఆఔకడ మీరు చేసిన తసుృ 

పలించబోతననది. అ తఃపలితంగా శ్రీర్మభఱక్ష్మణులు 

ఆఔకడకు వసాిరు. మీకు దయునం ఆసాిరు. వారు వచిి మీకు 

దయునం ఆచిి మీ అశ్రమాఱను పావనం చేసే ద్మకా ఆఔకడ 

నుండి ఎఔకడకూ వెలిఔండి. ర్మభఱక్ష్మణుఱ దయునం వఱ ా

మీకు ఄనంత తఃపఱం ఱభిసుింది. అ పఱం వఱ ా

సతయలోకానిక్త ర్మఖలుగుతారు. నా దఖగర శాశీతంగా 

ఈండఖలుగుతారు. 

             బ్రహమ మాటఱకు మేము యవశించిపోయాము. అ 

నాటి నుండి మా తసుృ ఎప్పుడు పలిసుింద్మ? 

ర్మభఱక్ష్మణుఱ దయునం ఎప్పుడు ఄవుతంద్మ? ఄని 

నిరీక్షిసుినానం. ఇ నాటిక్త మా భాఖయం ండింది. నీ 

దయునభాఖయం ఱభించింది. శ్రీర్మమా! నీ పాదధూళ్ళతో మా 

అశ్రమాలు విత్రభయాయయి. మేము ధనుయఱభయాయము. 

నీవు అజాాపిసేి మేము బ్రహమలోకానిక్త వెళ్ళి పోతాము”. 

మునులు ఆలా లుఔగా ధయమసీరూపుడైన 

శ్రీర్మభచంద్రుడు వారితో ఆలా ఄనానడు. “తాసులార్మ! 

మీ దయునం వఱా మేము ధనుయఱభయాయము. బ్రహమ 

చెపిపనటుాగా, మీరు బ్రహమలోకానిక్త వెలిండి. మీకు శుబం 

ఔలుగుగాఔ! ర్మమాజాను స్వీఔరించి మునులు, 

యభవిత్రమైన బ్రహమలోకానిక్త వెళ్ళిపోయారు. 

మునుఱకు బ్రహమలోకానిన ప్రసాదించి ర్మముడు 

హనుభంతని భుజంపై అస్వనుడు ఄయి ఱక్ష్మణునితో 

పాటు యీతం పైక్త ప్రయాణం ప్రయంభించాడు. అ కొండపై 

వారు ఄలా ప్రయాణసుిండగా ద్మరిలో ఔ బమంఔయ 

విఔృత రూం ఔనిపించింది. ఱక్ష్మణుడు అ విఔృతాకాయం 

పైక్త బాణం ఎకుకపెటాటడు. ఄప్పుడా రూం ర్మముడికీ, 

ఱక్ష్మణునికీ నభసకరించింది. ‘యక్షించు ర్మమా!’ ఄని 

దీనంగా ఘోషించింది. ర్మముడు, ఱక్ష్మణుని బాణం 

దించభని చెపిప, అ అకార్మనిన ఎవరు, ఏమిటి ఄని 

ప్రశినంచాడు. ఄప్పుడా అకాయం ఆలా లిక్తంది 

“శ్రీర్మభచంద్రా! నేను మక్షర్మజ్ కుబేరుని సేవకుడిని. 

ననున భణబద్రుడు ఄంటారు. దుయదృషటం వఱన నేనొఔసారి 

ఄఖసుిుని అశ్రమానిక్త వెళ్ళిను. అమన అ సభమంలో 

పొటిటగా, పొటటతో ఄసుందరునిగా దయునం ఆచాిడు. 

భహ్లభహిభ ఖఱ ఄఖసుిుని శక్తి గ్రహించలేఔ అమన 

విఔృతరూపానిన చూసి హేలన చేసాను. నిజానిక్త ఄఖసుిుడు 

భహ్లతేజశాులి. సుందరుడు. ఄహంకాయం ఔలిగనవారికీ, 

ర్మక్షసుఱకూ, బుదిి చెపడానిక్త అమన పొటిటగా, పొటట 

ఔలిగన వాడిగాను ఔనిపిసుింటాడు. నేను సహజ 

సుందరుడిని. ఄందుకే ఄహంఔరించాను. ఄఖసుిుడు 

అగ్రహించాడు.”                                                      

 ...                                            

                                                 ***** 
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                ఔలియుఖంలో మానవుఱకు యఔయకాఱ 

దుయాక్షణాలు వసుినానయి. ఇ ఱక్షణాఱ నుంచి జీవుఱను 

మాయిడానిక్త  ఊషులు భనకు ఄనేఔ సోిత్రాలు, నామాలు, 

పూజా విధానాలు ఄందించారు. ఊషి యంయ గురించి 

ఄందరికీ తెలియాలి. భన అయూధర్మమనిన నిఱబెటిటన వారు 

ఄఖసిుభహరిూ. ఔలియుఖమునకు బమడి 

ఊషుఱందరూ ఔలిసి బ్రహమ దఖగరిక్త వెళ్ళా, “బ్రహమదేవా! 

ఄతయంత ప్రమాదఔయమైన ఔలియుఖం నుండి ఫమట డే 

ఈపామం చెపభని” కోర్మరు. ఄప్పుడు బ్రహమదేవుడు, 

“నా ఄంశతో నాలో ఈనన ఔ దివయఔలతో వేద శక్తితో 

భూలోఔంలో ఔ భహ్లతమడు  పుడుతాడు. కాశీ 

విశీనాథుడిని సేవిసాడిు, విషుణవునకు అరు నెఱలు పాటు 

అశ్రమం ఆసాిడు, భూభండఱం ఄంతా తిరుగుతాడు. దేవ 

లోకానిక్త వెళ్ళిడు. ర్మత్రిపూట నక్షత్రమై మెరిసిపోతాడు. 

భహ్లతమడు ఄవుతాడు. అ భహ్లతమడిన ఔడిని లోఔ 

్రేయమసుృ కోసం ఆసుినానను. ప్రసుితం మీరు వెళ్ళ ా అ 

భహ్లతమడు ఎప్పుడు వసాిడా ఄని ఎదురు చూడండి. శీఘ్ర 

కాఱంలో ఇ యుఖంలో ఔ భహ్లతమడు పుడతాడు ఄని 

చెపిప వారిని ంపించారు బ్రహమ. ఄప్పుడు దేవతలు అ 

భహ్లతమడు ఎప్పుడు పుడతాడా ఄని ఎదురు చూసుినానరు. 

ఔరోజ్ ఆంద్రుడు ఉయీశిని సీయగంలో నాటయం 

చేమడానిక్త యభమనానడు. ఉయీశి ఫమలుదేరింది. 

ఎప్పుడూ ఎవరిని చూసినా చలించని వాడు, 

జితేంద్రయుడు ఄయిన స్తయయబఖవానుడు అకాశంలో 

ఏడు గుఱ్ఱాలు ఔలిగన తన యథము లో వెళ్తి నృతయం 

చేమడానిక్త వెళ్తినన ఉయీశిని చూశాడు. అమనకు ఏదో 

తెలిమని కాభం ఔలిగంది. “ఉయీశీ! నా కోరిఔ తీయివా”, 

ఄని కోర్మడు. ఄప్పుడు ఉయీశి, ‚విషుణ సీరూపులైన మీరు 

లేని చోటు ఎఔకడ ఈంటుంది. మీ కోరెక తపఔ తీర్మిలి 

కానీ ప్రసుితం ఆంద్రుడి సబలో నృతయం చేమడానిక్త 

వెళ్తినానను, వచిి నీ కోరెక తీరుసాిను” ఄంది. 

స్తయయబఖవానుడు సర్య ఄనానరు. ఉయీశి ముందుకు 

వెళ్ళాఔ వరుణదేవుడు చూశాడు. ఉయీశి ఏందుకో 

నాకీపూట నినున చూసుింటే ఆషటం ఔలిగంది. నా కోరిఔ 

తీయివా ఄని కోర్మడు. ఉయీశి “ప్రభూ! నీకోరిఔ తీయిడం 

సభమతమే. కానీ నేను ప్రసుితం ఆంద్ర సబలో నృతయం 

చేమడానిక్త వెళ్తినానను, తిరిగ వచిి నీ కోరిఔ తీరుసా”ి 

ఄంది ఉయీశి. 

  ...                                            

                                                 ***** 
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శ్రీ భహ్లఖణాధతయేనభః                                              శ్రీ మాత్రేనభః                                                          శ్రీ గురుభోయనభః 

అరోఖయమే ఐశీయయంగా భావించి జీవించే బఔిజనావళ్ళక్త ఇ ఐశీయయయోఖం ఄభృత ఔఱశం. సదభకిుఱ హృదయాఱలో 

చేరిన మాలినాయనిన తొఱగంచడానిక్త, సఔఱ అరోఖయసందలు ఄందరిక్త ఄందజేమడానిక్త, శ్రీ ఱలితాసహస్రనామాఱనే 

కుసుమాఱను ఐశీయయయోఖంగా భఱచారు సదుగరువులు బ్రహమశ్రీ వదిదరిి ద్మమఔర్ గారు. ఱలితాసహస్రనామాలు 

ఄందరికీ సురిచితమే కానీ, ఏ నామానిన పార్మమణం చేసేి, తన జీవిత ఖభనానిన మారుికోవచోి తెలిమజేసేదే 

ఐశీయయయోఖం. సభసి జనుఱకు ఆది దివయ ఓషధము. 

304.    ర్మజర్మజారిితా  (ఒం ఐం హ్రం శ్రీం ర్మజర్మజారిితాయై నభః)

కుబేరుడు ఔ విధమైన ంచదశీభహ్లభంత్రానిన 

ఈపాసించాడు. అ భహ్లవిద్మయసీరూపిణ ఄయిన 

ఄభమవారు ర్మజర్మజారిిత. ర్మజర్మజ్ ఄనగా కుబేరుడు 

ఄని కూడా ఔ ఄయిం. కుబేరుని చేత పూజింఫడుట 

వఱన ఄభమవారిని ర్మజర్మజారిిత ఄనానరు. చక్రవరుిఱ 

చేత కూడా పూజింఫడే తలిా ఄనీ, భనువు చేత కూడా 

[ర్మజర్మజ్ ఄనగా భనువు ఄని కూడా ఄయిం] 

పూజింఫడేది ఄనీ కూడా ఇ నామార్మిలు. ఄభమవారి 

నివాససాినమైన భణదీీంలో ఈతియ దికుకలో 

మక్షలోఔం ఈననది.  

 

శ్లా || ఈతియసాయం దిశి భహ్లన్ మక్షలోకోసి ిభూమి  

          మక్షాధర్మజః తత్రాసిే వృదిి ఊది్ముది శక్తిభిః  ||  

                                 (శ్రీ.దే.భా.సకం.శ్లా.88 నుండి 91) 

శ్రీ భదేదవీభాఖవతంలో ఇ విషయానిన వాయసుడు 

వివరించాడు. నవనిధుఱ సహితంగా, భణబద్రాదుఱతో, 

కుబేరుడు ఄభమవారిని సేవిసుంిటాడు. కుబేయరివాయంతో 

సేవింఫడడం వఱన ఄభమవారిని ర్మజర్మజారిిత ఄని 

పిలుసాిరు. 

భంత్రప్రయోఖం పలితము: ఈననత దవులు పొంద్మఱని 

ఈననవారికీ, ఈననసిితి ఔంటె ఄభివృదిి పొంద్మఱనుకొననవారికీ, 

ముక్తి కావాఱనే కోరిఔ ఈననవారికీ [గొప వృదిి, ముక్తి మాత్రమే 

ఔనుఔ] ఆది ఄపూయీ భంత్రం. కొందరిక్త చేసుినన ఈదోయగాఱలో 

గురిింపు ఈండదు. జీతం పెయఖదు. ఈననత దవులుర్మవు. 

ఆటువంటి వారు, ఇ భంత్రానిన బక్తితో 40 దినాలు చేసుకొంటే 

సతఫఱం ఱభిసుింది. ఄభమవారిని మార్యడు అకులు లేఔ 

తఱస్వదళ్ళఱతో పూజిసి్త ఇ భంత్రానిన శక్తిననుసరించి 300 

మారుఱకు తకుకవ కాకుండా [1000 మారులు జపిసిే భరింత 

గొప పఱం ఱభిసుంిది] జం చేయాలి. చివరి దివసమున 

పామసాననం ఄభమవారిక్త నివేదించి ప్రసాదంగా స్వీఔరిసిే 

సయీపఱం ఱభిసుంిది. 

...    
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         భద్మఱస 
పుర్మణంలో భహిలలు  ఄనే ఄంశంలో భాఖంగా  భనం 

తెలుసుకోబోయేటటువంటి స్వామూరిి భద్మఱస. ఄదయు 

విదూషీభణ, సతిగా, మాతగా పేరుగాంచిన భద్మఱస 

ఖంధయీర్మజైన విశాీవసు కూతరు. శత్రుజిత్ పుత్రుడైన 

ఊతధీజ్నితో అమె వివాహం జరిగంది. ఆరువురి 

ద్మంతయజీవనం అనందభమంగా కొనసాగుతననది. 

ఊతధీజ్నకు స్తయయబఖవానుడిచిిన “కువఱమ‛ భను 

దివాయశీం వఱా అకాశ, పాతాల లోకాలో ా

సంచరించేవాడు. దీని వఱా ఊతధీజ్నకు 

కువఱయాశుీడనే నాభధేమము ఔలిగనది. తండ్రి 

అజాానుసాయం ఊతధీజ్డు ఄశాీరోహియై 

విప్రయక్షణాయిం భూమిమందు సంచరించెడివాడు. 

ఔనాడు ఊతధీజ్డు తన శత్రువైన పాతాలకేతవు 

యొఔక సోదరుడు తాలకేతవు మునివేషంలో 

అశ్రభమేయపయచుకొనియునన చోటిక్త వచెిను. 

మునీశీరుడనుకొని ఊతధీజ్డు అమనకు 

నభసకరించెను. ముని ఔటముతో "ర్మజకుమార్మ! 

నేనొఔ యాఖము చేమదఱచాను. దక్షిణ ఆచుిటకు నావదద 

ధనం లేదు. నీ ఔంఠమున ఖఱ యతనమాఱను నా క్తచిి, నా 

అశ్రభయక్షణ గావించు" భని తెలిపాడు. ‚నేను నీటిమందు 

వరుణదేవుడిని సుితించి తీయగా తిరిగవచెిద"నని తెలిప, 

మాలాసహితంగా నీటిమందు మునిగ ర్మజకుమారుడి 

తండ్రియైన శత్రుజిత్ ఆంటి దఖగయ ప్రతయక్షభయాయడు. 

భహ్లర్మజా! మీ పుత్రుడు ర్మక్షసుఱతో యుదిం చేస్త ి

భయణంచె"నని తెలిప, వారిక్త ఊతధీజ్ని 

ఔంఠమునందలి యతనమాఱను చూపించెను. తాలకేతవు 

శత్రుజిత్ ఆంటి నుండి తిరిగ తన అశ్రమానిక్త చేర్మడు. ఇ 

విషమము విననంతనే ర్మజభహలునందు హ్లహ్లకార్మలు 

చెఱర్యగాయి. బయి భయణవాయి విని భద్మఱస ప్రణతాయఖం 

చేసింది. తాలకేత మమునాతటం నుండి వచిి, అశ్రభం 

చేరి, ఊతధీజ్డితో "నేను ఔృతజ్ాడను. నీవు నీ 

నఖర్మనిక్త వెలిభని” అదేశించాడు. ర్మజకుమారుడు 

ఖృహ్లనిక్త తిరిగవచిి భద్మఱస భయణవాయిను విని 

విభ్రంతి చెంద్మడు. ధైయయం చిఔకఫటుటకొని తన భాయయకు 

ఈతియక్రిమలు పూరిిచేసాడు. భాయయ పై గౌయవంతో భర్చఔ 

పెళ్ళి చేసుకోనని ప్రతిజా చేశాడు.  

ఊతధీజ్ని మిత్రులైన తన కుమారుఱ కోరిఔ మేయకు 

ఄశీతరుని పుత్రుడైన నాఖలోకాధతి ఄయిన నాఖర్మజ్ 

శంఔరుని అర్మధంచి భద్మఱసను తన పుత్రిఔరూంలో 

జనిమంచునటుా వయము పొంద్మడు. తన పుత్రుఱ ద్మీర్మ 

ఊతధీజ్ని పిలిపించి భద్మఱస పునరుతపతిిని గురించి 

తెలిమజేసి, భద్మఱసను ఊతధీజ్నిక్త  ఄపగంచాడు. 

ఊతధీజ్డు ఄశాీరోహియై భద్మఱస సహితంగా తన 

నఖర్మనిక్త తిరిగ వచాిడు.  కాలాంతయంలో తండ్రి 

భయణంచిన తర్మీత ఊతధీజ్డు ర్మజయాయడు. 

భద్మఱసకు పుత్రుడు జనిమంచాడు. అ పుత్రుడిక్త 

‘విక్రంతడు' ఄని పేరు పెటాటరు. భద్మఱస ఄందుఱకు 

నవీసాగెను. కాఱక్రభంలో వారిక్త ఆదదరు పుత్రులు 

జనిమంచారు. వారిక్త ర్మజ్ ‘ సుబాహు', 'శత్రుభయదనుడు' 

ఄని పేరాు పెటాటడు. తన పుత్రుఱ పేరాు విని తలిాయైన 

భద్మఱస నవీసాగెను. అ ముగుగరు పిఱాఱకు జోఱ పాటలు 

పాడుతూ భద్మఱస అతమజాానతతోివదేశం చేస్తి, 

వాలాను భభతాశూనుయలుగా చేసుిండెను. భరికొనిన 

రోజ్ఱకు నాఱగవపుత్రుడు జనిమంచాడు. ర్మజ్గారు అ 

పుత్రుని నాభఔయణం చేయుటకు ర్మగా భద్మఱస 

ఎపటిలాగే నవీసాగెను. "నేను నాభఔయణం 

చేయునపుడు నీవు ఎప్పుడు నవుీతనానవు. కావున నీవే 

ఇ పుత్రునిక్త నాభఔయణం చేమభని చెపాపడు”. 

ఄందుఱకు భద్మఱస ఄంగీఔరించి, శిశువుకు 'ఄఱరుకడు' 

ఄని పేరు పెటిటంది. ర్మజ్ నవిీ "ఄఱరుకడనగా ఎవయని‛ 

ఄడిగాడు. ఇ పేరుకు అతమకు సంఫంధం లేదు. ప్రంచిఔ 
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వయవహ్లయం నెయవేరుికోవడంకోసమై ఏదైనా ఔ పేరు 

ఔలిపంచుకొని పేరుపెటటఫడును. ఄది సంజాారూం. 

సంకేతాతమఔ శఫదం. ద్మనికేమి ఄయిం లేదు. మీర్య విధంగా 

ఄయితే ముగుగరు పుత్రుఱకు నాభఔయణం చేసారో వారిక్త 

కూడా అతమఱతో సంఫంధం లేదు. ఄదే విధంగా ఄఱయక 

నాభధేయుడిక్త అతమతో సంఫంధం లేదని తెలిపింది. 

ఄందుకు ర్మజ్ నిరుతిరుడయాయడు. ఄఱరుకడిని 

నిద్రంచేసేటప్పుడు అతమజాానతతాివనిన ఈదేశిస్త ి

జోఱపాటలు పాడటానిన చూచి ర్మజ్ ఄలా చేమడం 

వదదనానడు. భద్మఱస తి అజాానుసాయం ఄఱరుకనిక్త 

బాఱయం నుండే వయవహ్లయ, నైతిఔ, తదితయ శాసాాలోా, 

రిపూరుణడిగా తీరిిదిదిదంది. ఄంతేగాదు - "నీవు ధనుయడవు 

కుమార్మ! శత్రుయహితముగా ఈండి, ఏఔచఛత్రంఖ 

చియకాఱం వయకూ భూభండలానిన పాలించి, 

సుఖోభోగాఱనుబవించి తదయిమపఱసీరూమున 

ఄభయతీము పొందభని ఈదేశించింది. 

ధనసంపాదనకు ర్మజ్ఱను జయించుట, మశఃప్రపిిక్త 

ధనవయమం చేయుట, రుఱనింద వినకుండుట, 

ఔషాటఱనుండి ప్రజఱను యక్షించుట, ఄసహ్లయుఱకు 

సహ్లమం చేయుట - ఆవనీన ఈతిభగుణాఱని 

ఈదేశించింది. ఄఱరుకడు పెదదవాడైన తర్మీత ఄతనిక్త 

ఈనమన సంసాకర్మలు చేసారు. ఔరోజ్ ఄఱరుకడు 

తలిాక్త ప్రణాభం గావించి తనకు                                 

ర్మజధర్మమలు ఈదేశించభని కోర్మడు. "కుమార్మ! 

ర్మజాయభిషేఔమైన తర్మీత ప్రజఱను ప్రయంబం నుండే    

ప్రసనునఱను చేసుకొనవలెను. సివయసనాఱను 

రితయజించవఱయును. కుటుంబీకుఱను, సేవకుఱను, 

పుయజనుఱను అనందముగా చూడవలెను. ర్మజయపాఱనకు 

మునుపు కామాది ఄరిషడీర్మగఱను జయించవలెను. 

పాండుర్మజ్ కామాసకిుడై మునిశావశాన భయణము 

పొందెను. పురూయవుడు లోబంతో భయణం పొందెను. 

భరుతిడు ఄరిషడీర్మగఱను జయించి విశీవిజేత 

ఄయాయడు. చినన ఄగనఔణం గొప గొప వనాఱనైనా కాలిి 

బూడిద చేసినటుాగా ర్మజ్లు చినన శత్రువుఱను కూడా 

విడువర్మదు. చిననశత్రువు కూడా సభమం వచిినపుడు 

ఄతయంత ప్రఫఱ శత్రువవుతారు. కావున, ఄటిటవారిని 

దుయబలావసిమందే ఄణచివేయాలి. కోభఱపుషపంవలే 

ఄందరినీ అఔరిూంచవలెను. రిపాఱన చేసే 

సభమములో ర్మజ్ ఆంద్ర, స్తయయ, మభ, చంద్ర, 

వాయువు ఄనే ఐదురూపాలు ధరించి, ప్రజలిన  

సంతషటయచాలి. వాయువు గుిరూమున సభస ి

ప్రణుఱందు ఎలా సంచరించునో అ విధంగా ర్మజ్ 

ప్రజఱనందరిని సమాన రూముఖ చూడాలి. ర్మజ్  

గుిచారుఱ ద్మీర్మ పుయజనుఱ, భంత్రుఱ, మిత్రబాంధవుఱ 

భనోభావాలు తెలిసికొని తదనుగుణంగా నడచుకోవాలి. 

మభధయమర్మజ్ ఏ విధంగానయితే సభయానుసాయం 

జీవుఱ ప్రణాలిన హరించునో ఄదేవిధంగా ర్మజ్ ప్రిమ, 

ఄప్రిమ, సాధువుఱను, దుషుటఱను తదనుసాయంగా 

సభభావంతో వరింిచి, ర్మజనీతిని 

ప్రయోగంచవఱయునని తెలిపింది. భద్మఱస 

ఖృహసాిశ్రభ సద్మచార్మఱను ఈదేశించింది. ఄఱరుకణణ 

సయీశాసాాలోా ప్రవీణుని చేసి పెదదయైన తర్మీత 

ర్మజయసింహ్లసనమును ఄపగంచబోతూ నామనా ! 

ఖృహసాిశ్రభంలో వుండి ర్మజయపాఱనం చేసే నీకు 

లుఔషాటలు ప్రపిించవచుి. భభకార్మనిక్త 

లోఫడినవారిక్త ఔషాటలు ఔఱఖడంలో అశియయం లేదు. 

ఆదిగో, ఇ ఈంఖయం నీకు ఆసుినానను. దీనిన బద్రంగా 

వుంచుకో. పెదదఔషటం వచిినప్పుడు నీకు ఄవసయభని తోసే ి 

దీనిలోని స్తక్షామక్షర్మఱతో లిఖంచిన శాసనం 

చదువుకో!" ఄని చెపిప భద్మఱస  ఊతధీజ్డు, వనాఱకు 

వెళ్ళిరు.  

               కొంతకాఱం ఖడచిన పిద ఄఱరుకడు 

సుకముఱందు అసక్తి పెంచుకొనుట ఖభనించి సోదరులు 

దుఃఖంచి భోగాఱనుండి నివృతిి గావించుటకై కాశీర్మజ్ 

సహ్లమమున ఄఱరుకనిపై అక్రభణ గావించిరి. సంఔట 

సభమంలో భద్మఱస ఆచిిన ఈంఖర్మనిన తీసి చదివితే 

ఄందులో ఆలా ఈంది. అసక్తి ఄనేది ఄనిన విధాఱ 

తయజించవఱసింది. ఄది తయజించనిచో సతపరుషుఱ 

సాంఖతయం చేమవలెను. సతపరుషుఱ సాంఖతయమే ద్మనిక్త  

ఓషధం వంటిది. కోరెకఱను సయీద్మ విడువవఱయును.  
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           ఄది విడువనిచో ముముక్షుతీమును (మోక్షం)  

కాంక్షించవఱయును. ఎందుఔనగా ముముక్షుతీం 

కోరెకఱను నశించేసుింది. ఇ ఈదేశానిన ఄనేఔ 

ర్మయయాలు చదివిన ఄఱరుకడు తగు విధంగా అలోచించి, 

తదనుసాయం కార్మయచయణ గావించాడు. 

             ముక్తిని కాంక్షించుట వఱా శుబం జరుగును. 

సతృంఖతీం వఱా మానవుడు ్రేయయోభివృదిి పొందును. 

ఄఱరుకడు దతాిత్రేయుని శయణు పొంది, ఄచిట 

భభతాయహితంగా విశుది అతమజాానము పొందెను. 

భద్మఱస తనూ, తన తితో బాటు తన నలుగురు 

పుత్రుఱను యమాతమ చింతనమందు భనసుృ నిఱచే 
విధముగాచేసి,కొదిదకాఱంలోనే,మోక్షసీరూయభదమును 

పొందిరి. 

***** 

 

పఱశ్రుతి: ఇ యభవిత్రమైన ఄంబికా ఔవచమును సాక్షాత్ విషుణమూరిి వ్రాసి బ్రహమదేవునిక్త ఆవీగా, బ్రహమ నాయదునిక్త 

ఆచాిడు. నాయద భహరిూ వాయసునిక్త ఆచాిడు. ఇ ఔవచమును చదువుకుని ఫమటకువెళ్ళి వారిక్త ఎప్పుడూ ఏ ఖండమూ, 

ప్రమాదమూ ర్మదు. పూయీం ప్రయాణము చేసేవాళ్తి ఇ ఔవచం చదివేవారు. దీని చదవడం వఱన శత్రుబమము ఈండదు. 

ఄకాఱభృతయవు ఈండదు. ఄంతటా విజమం ఱభిసుింది. ఇ ఔవచం పిఱాఱ దఖగయ చదివితే, వారిక్త ఈనన సఔఱదోషాలు 

తొఱగపోయి ఄభివృదిి ఔలుగుతంది. 

 

ఄగ్రతః తే ఄంబికా పాత పాయీతీ పాత ృషఠతః   

పాయీతీ పాయువయోః పాత శివా సయీత్ర సాంప్రతం (1) 

వార్మహీ విషమే మార్యగ దుర్మగ దుర్యగషు ఔరిౄచిత్ 

కాళ్ళకా ఔఱహే ఘోర్య పాత తాీం యమేశీరీ (2) 

భండపే తత్ర మాతంగీ తథా సౌమాయ సీమంవర్య   

బవానీ భూభధేయ త పాత తాీం బవమోచనీ (3) 

గరిజా గరిదుర్యగషు చాముండా చతీర్యషు చ 

కాభగా కాననేషు వేవం యక్షత తాీం సనాతనీ (4)   

వివాదే వైషణవీ శక్తిః ఄవతాత్ తాీం యఘూదీహ  

భైయవీ చ యణే సౌభయ శత్రూణాం వై సమాఖమే (5)     

సయీద్మ సయీదేశేషు పాత తాీం భువనేశీరీ 

భహ్లమాయా జఖది్మత్రీ సచిిద్మనందరూపిణీ (6)  

***** 
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నభఃశివాభాయం నవయౌవనాబయం 

యసపర్మశిాషట వపుయిర్మభాయం 

నగేంద్రఔనాయ వృషకేతనాబయం 

నమోనభః శంఔయపాయీతీభాయం|| 

ఒం నభఃశిువాయైచ నభఃశివామ ఄని ఇపూట ఄనుకోండి. 

భహ్లశివర్మత్రి యీదినం.జీవితంలో ప్రతివయక్త ి

నియంతయం ఎదురు చూడవఱసినటువంటి దివయ ర్మత్రి 

శివర్మత్రి .ఆటువంటి యీదినం భర్చఔటి లేదు. ఄందుకే 

జనామనిక్త ఔ శివర్మత్రి ఄనానరు.శివర్మత్రిని సదిీనియోఖం 

చేసుకోఔపోతే ఆఔ వాడు ఎపటికీ విముక్తి పొందడట. 

ఄలా పుడుతూనే ఈంటాడు, చస్తినే ఈంటాడు. కాఫటిట 

శివర్మత్రి నాడు ప్రతివయక్తి సదిీనియోఖం చేసుకోవాలి. 

శివర్మత్రి గురించి ఎనోన ర్మయమములు మీకు ఆదివయకు 

ఔథారూంలో వివరించాను, పుర్మణగాథఱను 

వివరించాను. కానొఔప్పుడు బ్రహమగారు  

 

 

 

విషుణవును చూచాడు, “విషుణదేవా ! లే ! ఄనానడు. అమన 

లేవలేదు. కాఱప్రభావం సృషిట అయంబ కాఱంలో బ్రహమ 

గారిక్త విషుణవుని చూచి అమన నా కొడుకు 

ఄనిపించిందిట, ఄందుఔని లేచి దణణం పెటటభని ఄంటే  

విషుణవు నవిీ ఆదేం వెర్రిమాటలు నామనా నా 

బొడుడలోంచి ఔ తాభయ పువుీ పుటిటంది, అ తాభయ 

పువుీలోంచి పుటిటన సిబిడడవి నువేీమిటి?,ననున లేచి 

నిఱఫడి నభసకరించభనడమేమిటి? నేను నీ తండ్రిని,  

నువుీ నా తండ్రివి కాదు. నువేీ నాకు నభసకరించాలి. 

ఄంటే లేదు లేదు నేనే నీ తండ్రిని ఄనానడు. ద్మంతో ఆదదరికీ 

భధయ వాదోవాద్మలు పెరిగాయి. 

వాదునవచుినదే కీడు సుముమ!వసుధను సుభతీ! 

ఄనానరు.  

వాదం పెరిగతే ఎప్పుడూ ప్రమాదమే .ఄందుకే 

మూరుుఱతో వాదించకూడదు ఄని శాసాం. ఄయితే 

బ్రహమవిషుణలు భహ్లనుభావులు. లోఔ ్రేయమసుృ కోసం 

ఄలా వాదోవాద్మలు నటించారు తప , వాలిక్త నిజంగా 

దేీషాలుంటాయా?, ర్మగాలుంటాయా? అ ఆదదరూ ఘోయ 

యుదిం మొదలుపెటాటరు.  

బ్రహమ గారు హంస వాహనం మీదనే నిఱఫడి 

అకాశంలో ఎగురుతూ విషుణవు తో యుదిం  చేసాడు. 

విషుణవు ఖరుడవాహనం మీద లేచాడు. ఆదదరూ ఔలిమీద 

ఔళ్తి, ఔళ్తి పాశుతాసాం ఔళ్ళిమో శైవాసాం 

వేసుకునానరు. ఇ రెండు ఄసాాలు ఢీ కొడుతూ ఈంటే అ 

ఄసాముఱ యొఔక కాంతి, ఄగనజాీఱ ఱ వఱ ా లోకాఱనీన 

దదదరిలిాపోయాయి. ఔ ఔకనుండి  శైవాసాం, 

భరోఔకన పాశుతాసాం ఇ రెండూ ఢీ  ఄంటే  ఢీ 

కొడుతూ ఈంటే ఇ ఄసాముఱలోంచి వచిిన 
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మమఔయం 

ఄగనజాీఱఱతో లోకాలు కాలిపోయాయి. ఇ రెండు 

ఄసాముఱ యొఔక తాక్తడిక్త పుటిటన శఫదంతో మొతిం 

భూమితో సైతంగా అకాశం ఄంతా ఔంపించిపోయింది. 

ద్మంతో దేవతలు ఔంగారుడిపోయి  ఇ బ్రహమవిషుణవుఱ 

యొఔక యుదిం వఱా ప్రలమం వచేిటటుటంది.  లోఔముఱనీన 

నశించిపోతాయి ఄని బమడి, ఇశీరుడి దఖగయకు 

వెళ్ళిరు.ఇశీర్మ! యక్షించు ఄనానరు. ఄప్పుడు ఇశీరుడు 

వీళ్ళిదదరి యుధిం అడం కోసం ఇ రెండు ఄసాములు ఢీ 

కొంటునన చోటుక్త వచాిడు . ఇ పాశుతం ఆటెళ్ళింది, 

రౌద్రాసాం ఄటెళ్ళింది. భళ్ళి ఄవి వచేి లోపు అ 

రెండసాముఱకు భధయలో ఄంటే బ్రహమక్త విషుణవుక్త భధయలో, 

ఔ పెదద ఄగన సింబం రూంలో శివుడు ప్రతయక్షభయాయడు. 

భహ్లనఱసింబ విభీషణాఔృతిః 

బభూవ తనమధయతయోసృనిషకఱః 

ఄని, శివపుర్మణం లో  విదేయశీయ సంహితలో గొప 

శ్లాఔముననది. ఔ పెదద ఄగనసింబరూంలో శివుడు 

భధయలో ప్రతయక్షభయాయడు. అ సింబమే శివలింఖం 

ఄననమాట. మొటటమొదట శివలింఖ రూ ం ఄలా 

ధరించాడామన.ఄది ఄగనసంిబం, ఄగనలింఖం. అ ఄగన 

లింఖంలో ఇ పాశుతము బ్రహమ గారు వేసినటువంటి 

ఄసాము ఆటు విషుణవు వేసిన ఄసాము                                          

ఇ రెండూ కూడా శైవ సంఫంధమైన ఄసాాలు ఄందులో 

ఔఱసిపోయాయి. 

ఄప్పుడు వాళ్ళిదదరూ ఆదేమిటి?ఄనుకుంటూ ఈండగా. 

ఔళ్తి పైక్త ఔళ్తిక్తందక్త వెలిండి.  వెళ్ళి నా అదయంతాలు 

ఎవరు చూసి భళ్ళి ఆఔకడిక్త వసాిరో వాళ్తి ఄనగా 

ముందొచిిన వాళ్తి గొపవాళ్తి . ఄనగానే బ్రహమ గారు 

పైక్త హంసరూంలో వెళ్ళిడు. విషుణవు క్తందకు 

వర్మహరూంలో వెళ్ళిడు.క్తందకు  వెళ్ళి వెళ్ళి వెళ్ళి 

శివలింఖం ఎఔకడ పుటిటందో ఔనుకోకలేఔ భళ్ళి 

మథాసాినం లోక్త వచాిడు. బ్రహమ గారు 

పైక్త  హంసరూంలో ఎగరి, ఎఖయలేఔ ఄఱసిపోతండగా, 

పైనుంచి మొఖలిపువుీ డుతూ ఔనఫడింది.ఄప్పుడామన 

కేతకీ పుషపమా! ఎఔకడి నుండి వసుినానవు ? ఄంటే శివుడి 

నెతిిమీద నుంచి వసుినాననండీ, భూలోఔంలో ఎవడో ఔ 

బకిుడు ననున శివలింఖం మీద పెటాటడు శివుడి నెతిి మీద 

పెటాటడు. ఄపటిక్త శివవిగ్రహం ఈండేది, ఆంకా లింఖం  

లేదు. ఄందుఔనే శివుడి యొఔక శియసుృ  మీద పెటాటడు. 

ఄప్పుడు శివుడు  బకిుడి బక్తిక్త మెచుికొని తన శియసుృలో 

ననున ధరించాడు. ఆంతలో శివుడు మీ యుదిము చూసి 

ఆలా తఱ ఉపాడు. ఉపితే పైనుంచి క్తందకు 

జారుతనానను. ఄలా జారుతూ ఈంటే నువుీ ఔనఫడాడవు, 

ఄందుకు బ్రహమ నువేీ ఆనిన యుఖములుగా పైనుంచి 

క్తందకు జారుతనానవు ఄంటే!  నేను పైక్త వెళ్ళి శివుడిని 

ఎప్పుడు చూసాిను. కాఫటిట శివుడిని చూడలేను ఄని బ్రహమ 

గ్రహించి,  కేతఔ పుషపమా! నేను విషుణవు దఖగయకు వెళ్ళి 

ఄఫదిం అడతాను నేను  శివుడి తఱచూసానని .నువుీ 

సాక్షుం చెప్పు ఄంటే  ఄలాగేనంది. ఆంతలోనే ఄఔకడిక్త 

కాభధేనువు  వచిింది. కాభధేనువు నువుీ ఎఔకడనుంచి 

వసుినానవు ఄంటే? శివుడి  శియసుృ మీద పాలు పోసి 

ఄభిషేఔం  చేసి వసుినానను ఄంది.  విషుణవు దఖగయకు వెళ్ళిఔ 

శివుడి శియసుృ  చూసి వచాిను ఄంటాను.   నీవు ఄసతయ 

సాక్షుం చెప్పు ఄంటే  ఆషటం లేఔపోయినా 'ఉ' ఄంది 

కాభధేనువు. 

ఇ రెండింటినీ తీసుకొని బ్రహమగారు విషుణవు దఖగయకు 

వచిి విషుణదేవా! నువుీ మూఱం చూసావా! ఄంటే? 

నేను  క్తందక్త వర్మహరూంలో వెళ్ళినండి కానీ, క్రిందక్త 

ఎంత దూయం వెళ్ళినా ఄడుగు ఎఔకడ వుందో తెలిమటం 

లేదు. ఄందుకే తిరిగ వచేిసాననానడు. చూసావా! నువుీ 

ఒడిపోయావు. నేను నెగాగను. నేను శివుని శియసుృ 

చూసాను. ఆదిగో సాక్షుం ఄని, మెెుఖలి పువాీ! ఄనగానే, 

నిజమేనండి,బ్రహమ గారు శివుని తఱ చూశాడండి ఄని 

మెెుఖలి పువుీ ఄఫదిమాడింది. కానీ ఎందుకో విషుణవునకు 

ఆంకా నభమఔం కుదయలేదు. ఆంకో సాక్షుం ఈంద్మ! ఄని 

ఄడిగాడు. ఄప్పుడు ఇ కాభధేనువు సాక్షుం 

చెబుతందనానడామన. ఄప్పుడు కాభధేనువుతో విషుణవు  

'నిజంగా బ్రహమగారు శివలింఖం  పైక్త వెళ్ళ ా అ శియసుృన 

చివయ భాగానిన చూసాడా! ఄని ఄడిగతే పాం ఄది ఆషటం 
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లేఔపోయినా బ్రహమగారి మాట కాదనలేఔ ఄసతయం 

చెపటానిక్త వచిింది ఔద్మ ఄందుఔని, తఱతోటేమో 

ఄవునని ఉపి, తోఔతో లేదు ఄని సైఖ చేసింది. వెంటనే 

విషుణవుక్త ఄయిమైపోయి ఇశీర్మ ఇ బ్రహమ నిజం 

తెబుతనానడా! లేఔ ఄసతయం లుకుతనానడా! ఄనానడు. 

ఄప్పుడా శివలింఖం పెటిలుాన గలిపోయి ఄందులో నుండి 

శివుడు ఫమటకు వచిి, బ్రహమదేవా! సృషిట ఔయివయుయండి 

కూడా ఎందుకీ ఄసతాయలాడడాలు, ఄసతయంతో గెలుపు 

పొందుద్మభనుకుంటునానవా? ఄని కాఱభైయవుణణ  

సృషిటంచి, బ్రహమగారిక్త ఐదు తఱలు ఈండేవి, ఐదో తఱతో 

ఄఫదిమాడాడు. అ తఱని నరిక్తంచేసాడు. ద్మంతో బ్రహమ 

చతరుమఖుడయాయడు. ఄప్పుడు బ్రహమ బమడి తండ్రీ ! 

ననున క్షమించు ఄంటే ఄప్పుడు జాలిడి, నినున చంను . 

కానీ ఄసతయమాడావుఖనఔ, ఇరోజ్ నుంచీ నీకు గుడులు, 

గోపుర్మలు ఈండవని శపించేసాడు. పాం బ్రహమ గారు 

కాలిమీద డితే, నీకు రెండు గుళ్తి మాత్రం ఈంటాయి 

ఄనానడు. ఄదే గుంటూరు దఖగయ చేబ్రోలు లులో ఔటుంది, 

భర్చఔటి పుషకయభనే క్షేత్రంలో భర్చఔ గుడి ఈంది.ఄది 

ర్మజసాినోా ఈంటుంది. ఄపటికీ బ్రహమగారు మీ ఄందరికీ 

గుడులుండి, నాకు గుడి లేఔపోతే ఎలాగా ఄని 

బాధడుతూ ఈంటే, నీ పేరు ఄందరూ తఱచుకుంటారు. 

ఇ రోజ్ నుంచి నినున ఄందరూ నియంతయం తఱచుకునే 

వయం ఆసుినానను ఄనానడు. ఄందుకే భనం 

బ్రహ్లమనందభని, బ్రహమర్మక్షసుడని, బ్రహ్లఞానభనీ, 

బ్రహమచెవుడనీ ఆలా యఔయకాలుగా బ్రహమ శబాదనిన 

తఱచుకుంటునానము. అ తరువాత శివుడు విషుణవు కేసి 

తిరిగ భహ్లనుభావుడవు నువుీ. నీవొఔకడవే 

సతయవంతడవు . ఄందుకే యుదిం ఄంటూ వసే ి ననున 

కూడా జయించే శక్తి ఆసునిానను. నువుీ నా ఔంటే ఎకుకవ 

పేరు తెచుికుంటావు. ప్రజఱని పోషిసాివు ఄని 

వయమిచాిడు. ఄందుకే విషుణవుఔంత విలువ 

పెరిగపోయింది. అ తరువాత ఆప్పుడు మెెుఖలిపువుీకేసి 

తిరిగాడు. ఏమే మెెుఖలిపువుీ! బ్రహమగారు 

ఄఫదిమాడభంటే మాత్రం ఄసతయమాడతావా? కాఫటిట ఇ 

రోజ్ నుంచి  నువుీ నా పూజకు నిక్తర్మవు ఄని 

శపించాడు. ఄప్పుడది భళ్ళా కాలిమీద డి, ప్రభూ బ్రహమని 

ఄనుగ్రహించారు. ననూన ఄనుగ్రహించండి ఄంటే నువుీ నా 

పూజకు నిక్తర్మవు, ఄంటే నినున నా లింఖం మీద కానీ, 

నా విగ్రహం మీద కానీ పెడితే ప్రజలు సయీనాశనం 

ఄవుతారు. కానీ నా పూజలు జరిగే చోట ందిరి వేసి, 

ందిరిపైన నినున పెడితే, అ ందిరి క్తంద నే నుండి నా 

ఄయినలు ప్రజలు చేసేి అ పూజలు వేఱ రెటుా ఎకుకవ 

పలితమిసాియి. కాఫటిట నా లింఖం మీద ఈండఔపోయినా, 

నా విగ్రహం మీద ఈండఔపోయినా, నా కోసం వేసిన 

ందిరి మీదో, గుడిమీదో నువుీ ఈండచుి ఄని వయం 

ఆచాిడు. ఄందుకే ఄపటినుంచి ందిటో,ా ందిరి పైనా, 

గుడిలో ఄయితే గోపుయం పైనా ఇ మెెుఖలి పువుీను 

పెటుటట మెెుదలుపెటాటరు. ఆప్పుడు శివుడు కాభధేనువు కేసి 

తిరిగ, నీవు కొంత నిజం, కొంత ఄసతయమాడావు. తఱ 

తోటి ఄసతయం చెపిప, తోఔ తోటి నిజం చెపాపవు ఖనుఔ నీ 

వెనఔ భాఖం విత్రం, ముందు భాఖం ఄవిత్రం. లేవగానే 

నీ వెనఔ భాఖం చూసినవాడు శుబం పొందుతాడు. ద్మనం 

చేసేటప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా వెనఔ భాఖం తోఔను 

ఆతరుఱక్త  చేతఱలో పెటిట ద్మనం చెయాయలి ఄని ద్మనిక్త 

కూడా కాసి శాము, కాసి వయము ఆచాిడు. ఄప్పుడు 

శివుడు, బ్రహమవిషుణవుఱ  కేసి తిరిగ ఒ బ్రహమవిషుణవులార్మ! 

లోఔ్రేయమసుృ కోసం, మీ ఆదదరి  యుదిం  అటం కోసం 

నేను మాగమాసంలో ఔ ఄగనసింబరూం ధరించాను. 

ఆదిగో నేను ఇ ఄగనసింబరూం ధరించినటువంటి 

సింబమే శివలింఖభని పిఱవఫడుతంది. ఆది నా లింఖం. 

ఇ లింఖమునకు రూము వుంది, రూము లేదు . కాళ్తి, 

ముకుక, చేతలు ఈండవు, కానీ అకాయం ఈంటుంది. కాఫటిట 

ఆది సగుణము, నిరుగణము. సగుణము ఄంటే కాళ్తి, 

ముకుక, చేతలు ఔనఫడుట.  ఏమీ లేకుండా చైతనయము 

ఈంటే నిరుగణము. కానీ లింఖము ఆటు సగుణము, ఆటు 

నిరుగణము కూడా. ఇ ర్మత్రి నేను ఄయిర్మత్రి నెనండు 

ఖంటఱక్త మీ యుదిము అడానిక్త లింఖరూం 

ధరించాను ఖనుఔ ఇ కాఱమును లింగోదభవ కాఱము 

ఄంటారు. ఄనగా లింఖము ఈదభవించిన కాఱము ఆది.  
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ఇ లింగోదభవ కాఱము నాడు బక్తిశ్రదిఱతో ననున 

ఄరిించినవాడు, ననున పూజించిన వాడు, శాశీతంగా నా 

లోకాలోా నివసిసాిరు. వారికునన సఔఱ ఄశుభాలు 

తొఱగంచి, శుభాలు ప్రసాదిసానిు.  

నేను ఆప్పుడు ఄగనలింఖ రూంలో పుటాటను. కానీ ఇ 

ఄగన ఆలా ఈంటే ప్రమాదం ఔనుఔ మామూలు 

శిలాలింఖరూంలో ఈంటాను. మామూలు ర్మతి 

లింఖంగా మారిపోతాను.  

ఇ ప్రంతం ఄరుణాచఱ మితాయహుః | ఄంటే 

ఄరుణాచఱభని పిఱవఫడుతంది ఄని ఄనానడు. ఄంటే 

మెెుటటమెెుదట శివుడు లింఖ రూము ధరించినది 

ఄరుణాచఱం ఄననమాట. 

ఄఔకడ నిజానిక్త ఄది ఄగనలింఖం. ఆప్పుడు భనకు ఄగన 

ఔనఫడకుండా కేవఱం శిలాలింఖరూంలో ఈనానడు. 

చరిత్రలో మెెుటటమెెుదటి లింఖం ఄది . ఄందుకే అ లింగానిక్త 

ఄంత విలువ. అ కొండ చుటూట  ఄందుకే ప్రదక్షిణ చేయాలి. 

కొండ చుటూట ప్రదక్షిణ చాలా భంచిది. శివర్మత్రి నాడు 

భహ్లనుభావులు నడుసాిరు. ఆఔకడ ఔ విషమం, శరీయం 

అరోఖయంగా ఈంటే, ఄనగా కాలిక్త పుండుా లేకుండా ఈంటే 

చెప్పులులేకుండా నడవండి. కానీ కాళ్తి దెఫబతింటునానయి, 

కాళ్తి సరిగా లేనప్పుడు చెప్పులు వేసుకుని కూడా 

నడవండి. అరోఖయం బాగా లేనప్పుడు  

భరుయునకు నిజేచఛచేయునగు రోఖము 

బొందినమప్పుడపనుల్ 

ఄని శాసాం చెబుతననది. అరోఖయం బాగా లేనప్పుడు 

ఎలాఖయినా ప్రదక్షిణ చేమవచిని శాసాం. భనుషుఱక్త 

అరోఖయం బాగా లేనప్పుడు ఎలా చేసినా దోషం లేదని 

ఇశీరుడే చెపాపడు. అమన మాట కాదనటానిక్త 

భనమెవయం? కాఫటిట నేను (గురుదేవులు) చెపాపను, 

మెెుహమాటం లేకుండా ఆలా చెమయండి, కానీ ప్రదక్షిణ 

చెమయండి. అ తరువాత ఇశీరుడు కేవఱం ఔక లింఖమే 

కాకుండా ఄగనలింఖం- ఄది ఄరుణాచఱంలో ఈంది. 

భూలింఖం-ఔంచిలో ఈననది. నభోలింఖం ఄంటే 

అకాశలింఖం-ఄది చిదంఫయంలో ఈంది. జఱలింఖం 

జంబుకేశీయంలో ఈంది. వాయులింఖం శ్రీకాలహసిలిో 

ఈంది. ఇ ఐదులింగాలు రూపాఱలో కూడా 

వచాిడామన. అ తరువాత నెనండు జోయతిరిాంఖములుగా 

కూడా మార్మడు. ఇ లింఖముఱనీన కూడా శివర్మత్రి నాడు 

సరిగాగ నెనండు ఖంటఱక్త అయా ప్రంతాఱలో  అమన 

దివయశక్తి వఱా ప్రతిషిఠతభయాయయి. అ శివర్మత్రి 

భహ్లయీదినం. సీమంగా శివపుర్మణంలో విదేయశీయ 

సంహితలో, కోటిరుద్ర సంహితలో శివుడు చెపాపడు. 

శివర్మత్రితో సమానమైన తిథి లేదు. అ రోజ్తో సాటివచేి 

రోజ్ లేదు. జీవితంలో ఔకసారైనా శివర్మత్రినాడు 

ఈవాసం ఈండండి, శివలింగానిన పూజించండి , 

జాఖయణ చెమయండి, నా లింగానిన ఄభిషేక్తంచండి 

ఄనానడామన. 

శివర్మత్రావహోర్మత్రౌ !  

శివర్మత్రి నాడు ఄహోర్మత్రులు ఄంటే ఖలు, ర్మత్రి 

కూడా..  సద్మసేవాయం .. భలిాంఖం  

సద్మసేవయం= ఎఱాప్పుడూ  సేవిందగనది.  

ఏమిటి? భలిాంఖం = నా లింఖం(శివలింఖం ).  

ఄంటేశివర్మత్రినాడు నాలింఖం అరోజంతా 

పూజింతగనది. శివర్మత్రిమెెుదఱయియంది, ఎప్పుడు 

పూజించాఱని ఄడుగుతనానరు కొందరు. అ రోజంతా 

ప్రతేయఔతే. శివర్మత్రి నాడు స్తరోయదమం నుంచి భళ్ళి 

స్తరోయదమం ద్మకా ఎప్పుడైనా పూజించవచుి. కానీ 

ఄయిర్మత్రి నెనండు ఖంటఱకు లింగోదభవ కాఱం ఔనుఔ 

ఄది,శివుడప్పుడే లింఖరూం ధరించిన సభమము ఖనుఔ 

ఄప్పుడు అ ఇశీరుణణ ంచాభృతాఱతో, జఱధాయతో 

ఄభిషేక్తసేి సఔఱ శుభాలు ఔలుగుతాయి.  

జఱధార్మ శుభావః  ఄసామయ జీర్మశాంతి | 



 

 

ప్ర ణవ ప్ద్మాకరం   15

 

శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మమఔయం 

ఄసామయము ఄని ఔటి ఈననది. ఄంటే మూయఛ. 

ఄలాగే జీయప్రలాశాంతయయిం. జీయం వచిినప్పుడు 

కొంతభంది ప్రలాములు చేసాిరు. జీయంతో బాధ 

డుతననప్పుడు, వేడెక్తకపోయినపుడు మూలుగుతారు, 

ఏమి మాటాాడతారో తెలిమదు. ఇ మూలుగులు, 

వాగుడు, ఇ బాధ, వీటిక్త శాంతి కోసం 

జఱధార్మ!సుభావః ! జఱధాయఔంటే భర్చఔ గొప వసుివు 

లేదు. నీళ్తిపోసి, శివలింగానిన పూజించి, ఄభిషేక్తంచి అ 

తీయిం జీయంతో బాధడే వాలి నోటోా ఆంత తీయింగా 

పొమయండి, వెంటనే తొఱగపోతంది. ఆవి శివ 

పుర్మణంలో ఈననవి. ఇవిషయాలు ప్రతయక్షంగా, 

రోక్షంగా ఎఔకడైనా ఇశీరుడు చెపిపనవే.  ఆవి శాసాాలు, 

ప్రమాణకాలు. వీటిని పాటించాలి. ఆప్పుడు శివర్మత్రి 

నాడు భనము ఏమేమి చెయాయలో చెప్పుకుంద్మము. 

శివర్మత్రి వంటి యీదినాలు ఎప్పుడు వచిినా, ఏదైనా కానీ 

యీ దినములు వచిినప్పుడు తెఱావారుఝామునే లేవాలి. 

బ్రాహీమ ముహూయింలో చేసే సాననం వఱా ఎకుకవ పలితం 

ఈంటుంది. అఱసయంగా సాననం చేమటం ఔంటే 

తెఱావారుఝామున చేసేి ఎకుకవ  పలితం ఄననమాట. 

ఄందునా శివర్మత్రి నాడు నదిలో కానీ, సముద్రంలో కానీ, 

నుయియ దఖగయ కానీ ,లేఔపోతే చెరువు దఖగయ కానీ, కాలువ 

దఖగయ కానీ ఎఔకడిఔయినా వెళ్ళి  సంఔఱప పూయీఔ సాననం 

చేమండి.  

అచభనం చేసి,  

భమోపాతి సభసి దురితక్షమద్మీర్మ శ్రీ 

యమేశీయముదిదసయశ్రీయమేశీయప్రీతయయింశుభేశ్లబనేము

హూర్యి శ్రీభహ్లవిషోణః అజామ ప్రవయిమానసయ ఄదయబ్రహమణః 

దిీతీమర్మర్య ిశేీతవర్మహఔలేప వైవసీత భనీంతర్య ఄని  

ఆలా  వయసగా చెప్పుకోవాలి.  

అ తరువాత మీ గోత్రం, పేరు చెప్పుకుని,  

అ తరువాత భహ్లదోషరిహ్లర్మయిం సఔఱ పుణయ 

పలావాపిి  సిదిుయిం శివర్మత్రి నదీ సాననభహం ఔరిషేయ 

 లేద్మ  

 సముద్ర సాననం ఔరిషేయ లేద్మ కులాయ సాననభహం 

ఔరిషేయ , కుఱయ ఄంటే కాలువ ఄననమాట. కాలువ సాననం 

చెమయండి, లేద్మ వాపీసాననభహంఔరిషేయ. నూతిలో నేను 

సాననం చేసుినానను. ఏదీ కాఔపోతే ఖృహ సాననభహం 

ఔరిషేయ.  

గేహే సానన భహం ఔరిషేయ. అకరిక్త ఆంటోానే సాననం 

చేసుినానను ఄని చెప్పుకోండి. ఏదైనాయవాలేదు, సంఔఱపం 

చెప్పుకుని సాననం చెమయండి. సాననానంతయం 

శివర్మత్రినాడు విభూతి  తపఔ పూసుకుని తీర్మఱట. 

శివర్మత్రినాడు శివాయిన చేసేటటువంటివాడు 

విభూతిపూసుకుని తీర్మలి. “దిఖభసమయహితంలచఱం -

దిగ్రాభభ శివాఱమం‛--- విభూతి పూసుకోకుండా 

ఈనన నుదురు నిక్తమాలిన నుదురు.  ఄందువఱా ఎప్పుడూ 

విభూతి పూసుకోకుండా కూడా శివాయిన చేమకూడదు. 

ఇ రోజైనా రుద్రాక్షలు ధరించండి .  

‚రుద్రాక్షధాయణాధేవ రురో గబవత్య సంశమః‛  

రుద్రాక్ష ను ధరిసేి రుద్రుడైపోతాడు వాడు ఎవడైనా సర్య, 

శివుడే ఄవుతాడు కాఫటిట రుద్రాక్షలు కూడా ధరించాలి.అ 

తరువాత ముందు ఖణతిని పూజించాఔ ఆంటోా ఔ 

శివలింఖం పెటుటకోండి. ఇరోజ్ మాత్రం లింగాయినే 

చేమండి. విగ్రహ్లర్మధన కాదు. ఎందుఔంటే లింగోధభవ 

తిథి ఔనుఔ లింగోదభవ దివసము ఔనుఔ. ఄందువఱా లింఖం 

పెటుటకోండి. అఱయాఱలో ఄయితే అఱమం లో 

వాళ్ళిలాగో దఖగరుండి చేయిసాిరు ఄయిఔ భహ్లనుభావులు. 

ఆంటోా ఄయితే శివలింఖం పెటుటకుని ఖలు ఄయిన 

చేమండి, ర్మత్రి 12 ఖంటఱకు ఄయిన చేమండి. ఄయిన 

చేసేముందు షోడశ్లచార్మలు చేమండి.  

ధాయయామి- ధాయనం  సభయపయామి,  

అవాహయామి-అవాహనం సభయపయామి,  

నవయతనకచిత సింహ్లసనం సభయపయామి.  
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ఆలా 16 ఈచాయములు చేమండి. 

ఈచార్మఱయాయఔ ఄప్పుడు జఱధార్మప్రియుడు శివుడు 

ఔనుఔ జఱధాయతో పూజ చేమండి. ఏఔధాటిన నీలితో 

ఄభిషేఔం చేమండి. నేను (గురువుగారు) చాలా సారు ా

చెపాపను.  జఱధాయ వఱా ఇశీరుడు ఄనుగ్రహిసాిడు, సఔఱ 

శుభాలు ఔలుగుతాయి. నభఔము, చభఔము లేద్మ 

భహనాయసం చెపఖఱగనవారు ఈంటే  లేద్మ ఇ 

భధయకాఱంలో  టేపులు కూడా వచాియి ఔద్మ! భన 

ఄదృషటవశాతి భంచి వేదండితలు కొందరు భంచి 

ఔంఠం తో సుసీయమైనటువంటి విధానంతో భహనాయసం 

ఄందించారు. అ భహనాయసం పెటుటకుంటూ, వింటూ 

ఄభిషేఔం చేమండి. రుద్రాధాయమం చదువుతూ ఄభిషేఔం 

చేమండి, వింటూ ఄభిషేఔం చేమండి, 

నభఔచభకాలువింటూ ఄభిషేఔం చేమండి, జఱంతో 

పాటుగా, ంచాభృతాఱతో కూడా ఄభిషేఔం చేమండి. 

పాఱతో ఄభిషేఔం చేమండి, నెయియతో, తర్మీత 

ంచద్మయ, తేనె అవుపెరుగు వీటితో ఇశీరుడిని  ఇరోజ్ 

ఄభిషేక్తంచి కొంచెం తీయింగా  తీసుకుంటే అయుయీృది ి

ఄయియ తీరుతంది. అయువు పెరుగుతంది. ద్మరిద్రయం 

తొఱగుతంది. ఄకాఱ భయణం తొఱగపోయి భృతయవు 

తొఱగ శుబం పొందుతాడు. భనశాుంతి ఱభిసుింది. 

ఄసలు ఇశీర్మయిన వఱా ర్మనిదంటూ ఎఔకడుంటుంది. 

భళ్ళి ంచాభృతాలు తర్మీత పఱయసాలు వీటనినటితో 

ఄభిషేఔం చేమండి. అ తర్మీత సుపునీళ్తి, 

కుంకుభనీళ్తి పోమండి. సుపు నీలితో ఄభిషేఔం చేసిన 

స్వా సౌభాఖయవంతర్మలు ఄవుతంది . కుంకుభ నీలితో 

ఄభిషేఔం చేసేి చయమవాయధులు పోతామట. బమంఔయమైన 

చయమవాయధుఱతో కొంతభంది శరీయం పాడయిపోతంది. 

ఄటువంటి వాలిక్త తక్షణం శాంతి ఄవుతంది. తరువాత 

భళ్ళి జఱధాయతో ఄభిషేక్తంచాలి. ఇ ంచాభృతాలు 

పఱయసాలు ఆవనీన ఄయిపోయాఔ జఱధాయతో ఄంటే 

నీలితో ఄభిషేఔం చేమండి ఄదికూడా ఄదృషటం బాగుంటే 

ఖంగానదీజఱం దొరిక్తతే భరీ భంచిది. ఄలా జఱధాయ తో 

ఄభిషేఔం చేమండి. తర్మీత తీయిం తీసుకోండి. అ  

ఄభిషేకాఱనీన ఄయాయఔ శుభ్రం చేసి ఄప్పుడు భళ్ళి 

పువుీఱతో పూజించండి. శివుడిక్త సుపుచి పువుీలు, 

తెఱాపూవుీలు ఆషటం ఎకుకవ తెఱాపువుీలు భరీ భంచిది. 

తెఱానిపువుీలు, భలెాపువుీలు మొదలైనివి ఄనీన. వీలుంటే 

శివమానస సోిత్రము ఇపూట చేమండి. 

 

*యతెయనః ఔలిపతమాసనం హిభజలైః సాననం చ దివాయంఫయం 

నానాయతన విభూషితం భృఖభద్మ మోద్మంక్తతం 

చందనమ్ | 

జాతీ చంఔ బిఱీత్ర యచితం పుషపం చ ధూం తథా 

దీం దేవ దయానిధే శుతే హృతకలిపతం ఖృహయతామ్ 

|1| 

  

*సౌవర్యణ నవయతనకండ యచితే పాత్రే గృతం పామసం 

బక్షుం ంచవిధం యోదధయుతం యంభాపఱం 

పానఔమ్ | 

శాకానాభయుతం జఱం రుచిఔయం ఔరూపయ కండోజఞవఱం 

తాంబూఱం భనసా భయా వియచితం బకాిు ప్రభో 

స్వీకురు |2| 

  

*ఛత్రం చాభయయోరుయఖం వయజనఔం చాదయుఔం నియమఱం 

వీణాభేరి భృదంఖ కాహఱఔలా గీతం చ నృతయం తథా | 

సాషాటంఖం ప్రణతిః సుితి-యబహువిధా-హేయతత్-సభసంి 

భయా 

సంఔలేపన సభరిపతం తవ విభో పూజాం ఖృహ్లణ ప్రభో |3| 

  

*అతామ తీం గరిజా భతిః సహచర్మః ప్రణాః శరీయం 

ఖృహం 

పూజా తే విషయోభోఖ-యచనా నిద్రా సమాధ సిితిః | 

సంచాయః దయోః ప్రదక్షిణవిధః సోిత్రాణ సర్మీ గయః  

మదయతకయమ ఔరోమి తతిదఖఱం శంభో తవార్మధనమ్ |4| 

  



 

 

ప్ర ణవ ప్ద్మాకరం   17

 

శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మమఔయం 

*ఔయ చయణ ఔృతం వాకాకమజం ఔయమజం వా 

శ్రవణ నమనజం వా మానసం వార్మధమ్ | 

విహితభవిహితం వా సయీమేతత్-క్షభసీ 

జమ జమ ఔరుణాబేి శ్రీ భహ్లదేవ శంభో |5| 

 

ఇ శివమానసశివమానస సోతి్రము చాలా గొపది . 

ఇ పూట అ సోిత్రం చేమండి. లేద్మ   

 *నభఃశివామ ఄనే ంచాక్షరీ 

భంత్రం*చదువుతూ పుషాపఱతో ఄయిన చేమండి 

.ధూము, దీము, ఖంధము, నైవేదయము ఆవి 

ఈండితీర్మలి. ధూపాదయిభవాయతే!  ధూం వఱ ా

సందలు వసాయిి. దీం వఱా జాానం  వసుింది. 

ఄందువఱా ఆవి తపఔ ఆవాీలి. 

ధూ,దీ,నైవేదయ,ఖంధ,పుషపముఱనే  ఐదు కూడా 

శివర్మత్రి నాడు  శివుడిక్త సభరిపంచాలి. శివుడి యొఔక 

లింగోధభవ ఔథని చెప్పుకోవాలి.ఄయిర్మత్రి  12ఖంటఱక్త ఇ 

ఄభిషేఔం చేసిన తరువాత హ్లయతినిస్తి తెఱావారుఝాము 

వయకు జాఖయణ ఈండాలి. జితేంద్రయుడై, ఄంటే ఆంద్రమ 

నిగ్రహంతో వయసనములు లేకుండా ఇ పూట జాఖయణ 

చేయాలి.జాఖయణ పేరుతో భంచి బక్తి సినిమాలు చూసినా 

ర్మీలేదు. కానీ పిచిి సినిమాలు చూడకూడదు. ఏ 

ఄదుభతమైన శివర్మత్రి భహిభ ఔథలో, భహ్లనుభావులు 

పూయీకాఱంలో తీసినటువంటి విత్రమైనవి ఔథలుననవి 

ఄయితే  ర్మీలేదు. ద్మనిఔంటే ఆంటోా పూజలు 

చేసుకోవటం శివుడి యొఔక ఔథలు శివపుర్మణ గాథలు 

వింటూ ఄప్పుడు భనం జాఖయణ  చేయాలి.  ఔంటి మీద 

కునుకు లేకుండా సాధయమైనంతవయకూ  ఄ యిర్మత్రి నుంచి 

తెఱావారుఝామున 3  ఖంటఱ వయకు  మాత్రం ఒం 

నభఃశివామ ఄనుకోండి. 3ఖంటలు  ద్మటితే ఆంఔ 

జాఖయణ  చేమఔపోయినా  దోషం లేదు. ఄయిర్మత్రి 12 

ఖంటలు నుండి మూడు ఖంటలు వయకుమాత్రం 

తపనిసరిగా మెఱకువగా ఈండాలి. ఄలా మెఱకువగా 

ఈంటే వాడిక్త మూడవఔనున ఆసాిను  ఄ నానడు శివుడు.  

ఄంటే ఏమిటి?  నాలో  ఔలిపేసుకుంటాను ఄనానడామన 

ఏఔంగా. ఇరోజ్ ఈవాసం ఈండఖలిగతే ఈండండి. కానీ 

పూరిిగా ఈవాసం  ఈంటే  గాయస్ ట్రబుల్  వసోింది  ఆఫబంది 

వసోిందనుకుంటే, ళ్తి కానీ  లేద్మ  పిండి కానీ ఏదో ఔ 

అహ్లయం  తీసుకోండి. ఎంతో కొంత తీసుకోకుండా 

ఈండఔండి.  ఄసలు  తినకుండా ఈండకూడదు ఖనుఔ. 

పాలు ళ్తి ఆవేం దోషం కాదు. భరునాడు ఈదమం 

సాననం  చేసి  సీమంపాఔం కానీ,  దక్షిణలు కానీ  

ఆలాంటి  ద్మనం  చేమండి. వ్రతములు  చేసినవాళ్తి 

ద్మనధర్మమలు  చేమఔపోతే  ద్మనివఱా సంపూయణ పలితం 

పొందయట. కాఫటిట ఏదోయఔంగా  ద్మనధర్మమలు చెయాయలి. 

ఆంకొఔటి ఏభంటే  ఇరోజ్ వీలుననంతవయకూ 

భార్మయబయిలు గా ఈననవాళ్తి ఄంటే దంతలు గా 

ఈననవాళ్తి ఔలిసి ఄయిన చేసుకోండి. ంచాక్షరీజం 

ఎంత చేసేి  భంచిది ఄంటే ఒం నభఃశివామ ఄనుకోండి. 

తెఱావారుఝామున శివుడి దఖగయ ఈనన ఄక్షతలు  శియసుృన 

వేసుకుని ఄప్పుడు మీ ప్రంతాఱక్త వెళ్ళి సాననం చేసి  అ 

భరునాడు ఈదమం  ఎవరికైనా ఆంత ఄననద్మనం 

చేసుకుని భోజనం చేమండి. లేఔపోతే ఔనీసం దేవునిక్త 

నైవేదయంగా  పెటుటకుని భోజనం చేమండి.ఏది  ఏమైనా 

శివర్మత్రి నాడు శివాఱయానిక్త వెళ్ళి ప్రదక్షిణ చేమభని 

శాసాం చెబుతోంది. ఇ రోజ్ తపఔ మీకు దఖగయగా ఈనన 

ఏదో ఔ అఱమమునకు వెలిండి. శ్రీప్రణవపీఠంలో శ్రీ 

ప్రణవేశీరునిక్త, శ్రీ సతయధర్యమశీరునిక్త, శ్రీ దేమశీరునిక్త, శ్రీ 

పుత్రదేశీరునిక్త కూడా ఄపూయీరీతిలోఄభిషేకాలు 

జరుగుతాయి. వీలుంటే గురుబక్తి ఈననవారు గురువుగారి 

దయునం చేసుకోండి. శివాఱమమునకు వెళ్ళి ప్రదక్షిణ 

చేమటం శివదయునం చేసుకోవటం గురుదయునం 

చేసుకోవటం తపనిసరిగా చెయాయలి. పారిివలింఖం కానీ 

ఄంటే భటిటతో  చేసిన లింఖం కానీ యసలింఖం కానీ సపటిఔ 

లింఖం కానీ లేఔ శిలా లింఖం కానీ ఏదో ఔ  లింగానిన 

బక్తితో పూజించండి. తరించండి.  

***** 
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మమఔయం 

 

 

 

 

      

ఄదివో ఄఱదాివో...

పూజయ గురువులు బ్రహమశ్రీ వదిదరిి ద్మమఔర్ గారి 

దివాయనుగ్రహంతో శ్రీ ప్రణవపీఠం  యూటూయబ్ బక్తి ఛానల్ 

సభరిపసునిన  కాయయక్రభం ఄదివో ఄఱాదివో ఄననభమయ 

పాటఱ రిచమం. ఇ కాయయక్రభం లో శ్రీ ఖంధం ఫసవ 

శంఔర్ గారి ద్మీర్మ ఄననభమయ పాటఱ సాహితీ విశేషాలు 

తెలుసుకుంటునానం.ఇ కాయయక్రమానిన విజమవంతం చేసి 

శ్రీనివాసుడి పై ఄననభమయ ర్మసిన కీయినఱ యొఔక సాహితీ 

విశేషాఱను ఄందరిక్త ఄందజేయాఱని గురు బకిులు ఔృషి 

చేసుినానరు. శ్రీ హరినాథ్ గారు శ్రీ ప్రణవ పీఠం యూటూయబ్ 

బక్తి ఛానల్ ద్మీర్మ ఇ కాయయక్రమానిన 

 

బకిుఱకు ఄందిసుినానరు. శ్రీ హరినాథ్ గారి ఫృందం బక్తి 

శ్రదిఱతో గురువాణ ని బకిుఱకు యూటూయబ్ ఛానల్ 

ద్మీర్మ ఄందిసునిానరు. శ్రీ ఖంధం ఫసవ శంఔర్ గారు 

లచర్మమయంఖ నిపుణులు ఄయినపటికీ ఄననభమయ పాటఱపై 

అసక్తితో ఄనేఔ కీయినఱను వెలిక్తతీసి  వాటి ఄర్మిఱను 

ఄందిసుినానరు. ఆపటిక్త నాలుగువందఱకు పైగా 

ఄననభమయ కీయినఱకు సాహితీ విశేషాఱను ఄందించారు. 

ఇ కాయయక్రమానిన నియీహించడంలో సహ్లమ సహకార్మలు 

ఄందిసుినన వారు శ్రీ జఖదీష్ గారు, శ్రీభతి సుజన గారు, 

శ్రీభతి నీలిభ గారు, శ్రీభతి ద్మమవతి  గారు, శ్రీభతి దమ 

గారు, శ్రీభతి ఱక్ష్మి గారు, శ్రీ హరినాథ్ గారు, శ్రీ శ్రీకాంత్ 

గారు. ఄదివో ఄఱాదివో ఄననభమయ పాటఱ రిచమ 

కాయయక్రమానిన శ్రీ ప్రణవ పీఠం బక్తి ఛానల్ లో 

వీక్షించవచుి.

పూజ్య గురువులు అందంచిన ‘మా’నవ కథ , శ్రర  వంకటేశ్వర విలాసం, శ్రర  మదే్దవీభాగవతం 

వంటి దవయ గర ంథముల కొఱకు, పూజ్య గురుద్దవుల ప్ర వచనముల కొఱకు, అంతరా్జతీయ 

అంతరా్జల టీలల కొఱకు వెబ్స ైటును సందర్శంచండి. 

  https://srivaddipartipadmakar.org/

 

 

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

ప్రణవ ద్మమఔయం 

పూజయ గురువులు బ్రహమశ్రీ వదిదరిి ద్మమఔర్ గారి అధీయయవంలో శ్రీ ప్రణవ పీఠం వారిూకోతృవముఱ 

జరిగాయి. బకిులు ఄందరు కాయయక్రభముఱలో పాలొగని గురుఔటాక్షం పొంద్మరు.కాయయక్రమాఱకు 

సంబంధంచిన చిత్రమాలిఔ ఄందరి కోసం 
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మమఔయం 

పూజయ గురువులు బ్రహమశ్రీ వదిదరి ిద్మమఔర్ గారి ఄనుగ్రహంతో శ్రీ ప్రణవ పీఠం నియీహించిన 

చిత్రలేకనపు/సాహితీ పోటీఱ విజేతఱ వివర్మలు ఄందిసునిానము. ఇ కాయయక్రభముఱను దిగీజమం 

చేమటానిక్త శ్రీ జఖదీష్ గారు చేసిన ఔృషి ఄభినందనీమం. విజేతఱ వివర్మలు ఆప్పుడు చూద్మదం

సాహితీపోటీ విజేతలు 

మొదటి విజేత: ఈష వినోద్ గారు 

రెండవ విజేత: స్వతాభహ్ల ఱక్ష్మి గారు 

మూడవ విజేత:   ఱక్ష్మి పోలూరు గారు 

   చిత్రలేకనపు పోటీ విజేతలు

Category 1 : Age 3 - 9 yrs 

మొదటి విజేత:   చి.శ్రీ యంజిత 

రెండవ విజేత: చి.సాయి సుభనిీ 

మూడవ విజేత: చి.ప్రజాు &  

                             చి.శ్రీర్మభన్ 

Category 2 : Age 10 -16 yrs 

మొదటి విజేత: చి.బాఱ చతర్యీద్ 

రెండవ విజేత: చి.నమనా రెడిద 

మూడవ విజేత:  చి.మాధవి ఱత &  

                              చి.శ్రీభయి 

Category 3 : Age 17 - 25 yrs 

మొదటి విజేత: సాయి ఄరుఞన్ శివ నాఖర్మజ్ గారు 

రెండవ విజేత: దుయగ గారు 

మూడవ విజేత:   వేంఔట ఱలిత కౌముది గారు 

 

Category 4 : Age 26 - 80yrs 

మొదటి విజేత: హరి గారు 

రెండవ విజేత: భలికాారుఞన్ గారు & 

సర్మదర్ ర్మముడు గారు 

మూడవ విజేత:   దివయ గారు & 

వేంఔట శివ ప్రసాద్ గారు 

Category 5: Special Category 

మొదటి విజేత: శేకర్ గారు 

రెండవ విజేత: గరిధర్ గారు & 

                           శ్రీవలి ాగారు 

మూడవ విజేత:   క్రిషణవీర్ ఄభిషేక్ గారు  &   

                                ర్మఖఱహరి గారు 

Volunteers  Category: 

మొదటి విజేత: ధయణ గారు 

రెండవ విజేత: దీక్షిత గారు 

 మూడవ విజేత: గౌతం నార్మమణ గారు 

 

 


