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కాఱభహిభ, విలువ తెలుస్తకొని ఄందరూ ప్రవరిింఙడం
ఄవసయం. కాలానిక్త ఄనుగుణంగా, జీవితంలోని ప్రతి
దశలోనూ జ్ఞానసముపాయజన ఄననది అకండా, దైవ
చింతన భరియు సతాంఖతమంతో భనస్తని లేద్మ
హృదయానిన విత్రంగా ఈంచుకంటే భనం సభరుథఱం
ఄవుతాము ఄప్పుడే జీవితం స్తయథఔం ఄవుతుంది. విష్ణు
సహస్రన్నభస్తిత్రం ఇ విషయానేన తెలిమచేస్తిననది.
ఊతుః స్తదయృనః కాఱః యమేష్ఠీ రిగ్రహః |
ఈగ్రః సంవతరో దక్షో విశ్రామో విశూదక్షిణః ||
కాఱమునక ప్రభువు ఄయినవాడు,భనోహయమైన
రూము ఔఱవాడు భృతుమవు తానే ఄయినవాడు,
హృదమభనే గుహలో విత్రమై ప్రకాశంచువాడు,

కాఱం-శక్తిసూరూం

ఄనినంటిన్న గ్రహించువాడు, ఈగ్రసూరూపుడు, సభసి

భాయతీయుఱ కాఱఖణనంలో సంవతరాలు,
ఊతువులు, నెఱలు, వారాలు ప్రముకపాత్ర పోషిస్తియి.
ఇ

కాఱఙక్రఖతిని

ఄనుసరించే

జీవితఙక్రం

కొనస్తగుతుంది. మానవుని పుట్టుఔ, జీవితం, భయణం
ఄన్నన కాఱంలోనే ఄంతర్లీనమౌతున్ననయి. సందలు,

జీవుఱక వాసమైన వాడు, సభరుథడు, జీవుఱక యభ
విశ్రాంతి

దుయతిక్రభః”

గురికానిది

ఄననట్టీగా

సృషిులో

జీవనక్రభమైన్న

ఏదీ

కాఱప్రభావానిక్త
లేదు.

మారుతుందేమో

భనిషి
కాని

ఊతుఙక్ర ఖతి, కాఱఙక్ర విధి మాయదు. కాఱఙక్రం ఖతి
నియంతరామంగా,

నిరిూరాభంగా

కాఱం ఔ శక్తిసూరూం.
ఄనే

కొనస్తగుతుంది.

‘కాఱః ఔఱమతాభహమ్’

బఖవదీగతామాయగముననుసరించి

కాఱం

భహావిత్రమైనది. కాలానిన వమయథమూ, దురిూనియోఖము
చేమకండా

ఄశాశూత

వినియోగంఙకండా

ఄనిన

విషమముఱలో

సభరుథడైన అ యమాతభను సభరిస్తి, “ఊతువుఱలో
వసంతఊతువును నేనే” ఄని గీతాచారుమడు చెప్పనట్టీ
కాలానిన బఖవద్రూంగా భావిస్తి ప్రతిదినమూ ండుగే.

అదలు, భంచి, చెడులు ఄన్నన కాలానిక్త ఄధీన్నలే.
‚కాలోతి

స్తథనమైనవాడు,

కాలానిన భనసౌఱబమం కోసం, ఖణన కోసం
సంవతరాతభఔంగా

లెక్తకంచి,

కాలానిన

సఔఱ

దేవతాసూరూంగా భావించి, సంవతయకాఱ బవిషమతుిను
ముందుగా తెలుస్తకొని, అయా సభయాలోీ దైవానుగ్రహ
ప్రాప్పిక్త చేయాలిన స్తధన్నఱను సిదధరుచుకొనే ఔ
శాస్త్రీమ

ప్రణాళికే

యుగాది.

ఇ

శుబఔృత్

న్నభసంవతయము ఄశుభాఱను తొఱగంచి శుభాఱను
ఄందించాఱని అ యమాతభను ప్రారిథద్మదం.

భౌతిఔవస్తిసంపాదనఱకే

శాశూతమైన

దైవతతాిానిన

ఄనేూషింఙడానిక్త వినియోగంచాలి. బఖవత్ సూరూమైన
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ఆందులో కొకఔక న్నమానిక్త ఖఱ విశేషారాథఱను,
వుమతతుిఱను గురించి కూడా తెలుస్తకంద్మం. ఖత నెఱ
సంచిఔలో భనము ఔప్పలుడు ఄను న్నభమునక
ఄరాథఱను, విశేషాఱను తెలుస్తకన్ననం. ఇ సంచిఔలో
ఆప్పుడు న్నఱగవ న్నభం గురించి తెలుస్తకొంద్మం. అ
న్నభం ఖఛఔయుకడు :
ఖఛఔరుుడు లేఔ ఖఛఔయుకడు ఄనగా ఏనుగు చెవుఱ వంటి
చెవులు ఔలిగనవాడు ఄని ఄయథం. పెదద చెవులు ఄనగా
ఄనేఔమైన శాస్తీలు వినన చెవులు ఄని నిగూఢాయథం.
ఖణేశుడు తన పెదద చెవుఱతో వినదగనవి వింటాడు.
ఄనవసయమైన వాటిని త్రోసివేస్తిడు. ఖఛఔయుఔ శబాదయథం
ఫహుశ్రుతతూం.

(ఄనేఔ

విద్మమయహసమములెఱిగన

విఘ్ననశూరునిక్త ఄనంత న్నమాలున్ననయి. ఄనేఔ

పాండితమం) విననవన్నన భనస్తనక టిుంచుకోరాదు.

ఄవతారాలున్ననయి.

“వినదగునెవూరు

అమన

లీలాగాథలు

కూడా

చెప్పన,

వినినంతనె

వేఖడఔ

ఄనంతాలే. విఘ్ననశూరుడు నిరుగణుడూ, సగుణుడు కూడా.

వివరింఁదగున్‛, ఄనే దమంలో చెప్పనట్టీగా ఏదైన్న

ఄట్టవంటి

ఆషుమైన

వినవఱసిందే కాన్న, వినన తయవాత తొందయడరాదు. వినన

దహారున్నమాలు ఈన్ననమని, అ దహారున్నమాఱని

ద్మనిలో ఏది ఄసతమం, ఏది సతమం ఄనేవి తెలుస్తకొని

బక్తితో తఱచుకంటే సఔఱశుభాలు ఔలుగుతామని

జ్ఞానంతో నడచుకోవాలి. ఇ సతమం నిరూప్పంచే న్నభం

వామసభహరిౄ సెఱవిచాాడు.

ఖఛఔయుఔ న్నభం. యనింద వినరాదు. భంచిని మాత్రమే

ఖణేశూరునిక్త

బాగా

విన్నలి ఄని బోధించే చెవుఱను ఖఛఔరాులు ఄంటారు.

విఘ్ననశూరుని దహారున్నమాలు:

పెదదలు చెప్ప శాసీయహస్తమలు చెవులు రిక్తకంచి విని
తరింఙభని చెప్ప స్తధకడు ఄయిన వమక్తి రూంలో ఈండే

1. స్తముఖుడు

9. ధూభకేతుడు

2. ఏఔదంతుడు

10. ఖణాధమక్షుడు

3. ఔప్పలుడు

11. ఫాఱఙంద్రుడు

4. ఖఛఔయుకడు

12. ఖజ్ఞననుడు

5. ఱంబోదరుడు

13. వక్రతుండుడు

6. విఔట్టడు

14. శూయఔరుుడు

7. విగనరాజు

15. హేయంబుడు

8. ఖణాధిపుడు

16. సకందపూయూజుడు
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ఖణేశుని ఖఛఔయుకడు ఄంటారు.
...

*****
“స్నానం చేయకండా వంట వండడం,
పొయ్యి వెలిగంచడం చేయరాదు”
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పూయూఛనభ స్తఔృతం వఱీ శ్రీవేంఔటేశూయ విలాస్తనిన
లోకానిక్త

స్తఱబశైలిలో

ఄందించిన

యమాతభ

సూరూపుడు,సభయథగురుడు, త్రిభాషాభహాసహస్రావధాని,
ప్రణవపీఠాధితి ఄయిన బ్రహభశ్రీ వదిదరిి ద్మభఔర్ గారు
న్నక ఛనకఱయామరు. తలిీ శ్రీభతి యంఖవేణి కూడా
వేంఔటేశూయ బకిరాలే. ఄందుకే శ్రీవేంఔటేశూరుని లీలా
యహస్తమలు వ్రాస్త భాఖమం న్నక ఔలిగంది. సిగరులు
ఄనేఔ దివమయహస్తమఱక నిఱయాలు. యుఖయుగాలుగా

“మూఢుడా! ఄజ్ఞానులు శర్లయంపై దృషిు పెడతారు. జ్ఞానులు
శర్లరానిక్త విలువనివూరు. శర్లయం లావుగా ఈంద్మ! సననగా
ఈంద్మ! స్తందయమా! ఄస్తందయమా! ఆవేవీ భహాతుభఱక
ఄవసయం

లేదు.

బ్రహభజ్ఞాన్ననిన

అతభసౌందరామనిన,

మాత్రమే

జీవుఱలోఖఱ

భహాతుభలు

స్త్రూఔరించి

గ్రహిస్తిరు. న్న భౌతిఔశర్లయం చూసి ఄవహేలన చేసిన
న్నవు, విఔృతమైన బమంఔయమైన అకాయం పంది,
ప్రాణుఱక బమం, జుగు ఔలిగస్తి జీవించు” ఄని ననున

రాఛరుౄలు,

శప్పంచాడు. న్నక బమం, అందోలన, శాాతాిం

ఊష్ణలు, మునులు, స్తధకలు, యోగులు ఇ కొండపై

ఔలిగాయి. ఄఖస్తిుని పాద్మఱపై ఫడి యక్షింఙభన్న, శాం

స్తధనలు చేస్తినే ఈన్ననరు. అ స్తధనఱన్నన యహస్తమలే.

తొఱగంఙభన్న ప్రారిథంచాను. ఄప్పుడామన జ్ఞలిడి

కొండఱలోని

ఛఱపాతాలు

శావిముక్తిని ప్రస్తదిస్తి ఆలా ఄన్ననడు – న్నమన్న!

యహస్తమలే. వృక్షాలు, ఛంతువులు, కీటాలు, ఆంతెందుక

శాం తొఱగంఙలేను. కాన్న శాపావధి స్తచిస్తిను.

ఇ కొండలోని ఄణువుఱన్నన యహస్తమలే. అ యహస్తమఱలో

యభవిత్రమైన సిగరుఱలో నివాసం ఏయయచుకో.

బఖవంతుడు ఄందించిన మేయక కొనిన బకిఱక ఄందించే

దురాచారులు అ కొండపైక్త వచిానపుడు, వారిని మాత్రమే

ప్రమతనం

బక్షించు.

బ్రహభరుౄలు,

దివమరుౄలు,

గుహలు

చేస్తిను.

భహరుౄలు,

యహస్తమలే.

ఔలియుఖ

ప్రతమక్షదైవమైన

శ్రీ

క్రూరులు,

దురాచారులు,

వమసనరులు,

వేంఔటేశూరుని వైబవానిక్త సంఫంధించిన యహస్తమఱను

న్నసిికఱక అ కొండపై నివసించే ఄయెతలేదు. భహాతుభలు

తెలుస్తకంట్టన్ననం, ఄందులో భాఖంగా ఇ సంచిఔలో

ఔనడినపుడు వారిక్త నభసకరించు. కొంతకాలానిక్త

భరినిన విషయాలు తెలుస్తకంద్మం.

శ్రీరాభఙంద్రుడు, ఱక్ష్మణునితో అ కొండపైక్త వచిా న్నక
దయృనమిస్తిడు. అమన నినున ఄనుగ్రహింఙగానే న్నక
శావిముక్తి ఄవుతుంది.

ప్
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ
ఄంఖదుని లుకఱక ఄందరూ సరేనన్ననరు.

“శ్రీరామా! ఄఖస్తిుని అఛాతో నేన్న కొండపైక్త వచిా అమన
చెప్పనటేీ నడచుకొంట్టన్ననను. చేసిన ఄరాధానిక్త

ఄఔకడ

శాాతాిడుతూ, ఇ న్నచాఔృతి ఎప్పుడు తొఱగుతుంద్మ

వాయందరికీ ఔ అశాయమదృశమం ఔనఫడింది. స్తూమి

ఄని ఎదురుచూస్తి, న్నరాఔ కోసం తప్పస్తిన్ననను. ననున

పుషకరిణిక్త ఇశానమ భాఖంలో ఄటి ద్మకా ఏమీ లేని

ఄనుగ్రహించు. శావిముకిడిని చేయి.‛ భణిబద్రుని

శూనమంలో హఠాతుిగా ఔ కొండగుహ ఔనఫడింది. అ

మాటలు వినన రాముడు, ‘మథారూంతో మక్షలోకానిక్త

గుహ నుండి ఄపూయూకాంతి ఫమటక వస్తిననది. ఄంఖద,

వెళ్ళు’ ఄని అశీయూదించాడు. అ క్షణమే మక్షునిగా మారి

జ్ఞంఫవత్, ఖఛ, ఖవమ, ఖవాక్ష, ఖంధమాదన, మైంద,

భణిబద్రుడు రాముని కీరిిస్తి తన రాజైన కబేరుని వదదక

దిూవిద్మది

వెళిుపోయాడు. ఇ విధంగా మక్షశామోక్షం చేసిన

కొండగుహను చూచి విసభమం పంద్మరు. ఄదేమిటో

రాముని హనుభంతుడు బక్తితో పూజంచి భయలా

చూడాఱనుకొన్ననరు. భహావేఖంగా అ గుహలోనిక్త

ప్రయాణం

ప్రవేశంచారు.

కొనస్తగంచాడు.

శ్రీరాభఱక్ష్మణులు,

ఄంఛన్నశ్రమానిక్త

హనుభంతుడు

నిద్రంఙడానిక్త

వానరులు

సంసిదుధలు

హఠాతుిగా

ఄవుతుండగా

ఔనిప్పంచిన

అ

...

చేరుకొన్ననరు.

*****

ఄటికే వానరులు కూడా ఄఔకడక వచాారు. ఄంఛన్నదేవి
అశ్రభం ఄనేఔ ఔందమూఱ పలాఱతో నిండి ఈంది.
ఖంగాధాయ నియంతయం ఄఔకడ ఛఱపాత రూంలో
ప్రవహిస్తింట్టంది.

శ్రీరామాదులు

స్తనన్నలు

చేసి,
ఄంఛన

విగ్రహారాధన ఔంటే లింగారాధన తొందయగా పలితం

పఱమూలాలు

ఆస్తింది. విగ్రహారాధన ఔంటే లింగారాధన లో ప్రఔృతి,

సభరించింది. వారు అ పూట అమె అశ్రభగుహలో

పురుష్ణడు ఆదదరూ ఈంటారు. విగ్రహంలో కొంత శక్తి

విశ్రాంతి తీస్తకొన్ననరు. స్తగ్రీవుడు, ఄంఖదుడు, ముననగు

తకకవగా ఈంట్టంది. కాన్న లింఖంలో సంపూయు ప్రఔృతి.

వారు ఄంఛన్నదేవి అతిథమం స్త్రూఔరించారు. ఄనంతయం

ఄనగా ఇ భూమి మీద ఈనన ఇ చెట్టీ, గుటులు, మిటులు

జ్ఞంఫవంతుడు స్తూమి పుషకరిణిక్త వెడద్మం యభభని

వీటనినంటి శక్తి ఈంట్టంది. ప్రఔృతి ఄంటే రండో ఄయథం

వానరుఱందరిన్న

వెళ్ళుడు.

ఄభభవారు పాయూతి. పాయూతియే శవలింఖంలో క్రంద ఈనన

సయసూతీనదీసూరూప్పణి, యభవిత్ర ఄయిన పుషకరిణిని

పానవటుం. లింగాకాయంలో పైన ఈననట్టవంటిది శవుడు.

చూడగానే వాయందరికీ పుఱక్తంతలు ఔలిగాయి. సంఔఱ

కాఫటిు ప్రఔృతి యమేశూరుడి యెుఔక ఔఱయిఔ ఄపూయూమైన

పూయూఔంగా వానరులు ఄందులో స్తనన్నలు చేస్తరు. అ

శవలింఖం. ఎవరైన్న బక్తితో శవలింగానిన చూచిన్న,

ప్రాంతంలో, భధుయపలాలు, ఔందమూలాలు సభృదిధగా

శవలింఖం మీద ఆనిన న్నళ్ళు పోసిన్న, త్రి పెటిున్న, ఎదురు

ఈన్ననయి. వానరులు ఄవన్నన ఔడుపారా తిన్ననరు. తేనెట్టీ

కూరుాని అ శవలింగానిన భనస్తలో భావన చేసి “శవ

చించి భధువును త్రాగారు. ఄప్పుడు ఄంఖదుడు వారితో

శవా” ఄన్నన ఄట్టవంటి వాడిన చాలా తొందయగా

ఆలా ఄన్ననడు – “వానయవీరులారా! ఇ యూతం యభ

ఄనుగ్రహిస్తిడు యమాతభ. ఄసలు ఇ భావన చేస్తవాడిక్త

విత్రమైనది. ఄతమదుబతమైనది. ఇ వేంఔటాఙఱంపై

స్తధకడు,ఄంటే శవుడిన పందటానిక్త ప్రమతినంచువాడని

ఎంతస్తపు విహరించిన్న ఆంకా ఆంకా విహరించాఱనే

ఄయథం.

సంధామవందన్నదులు
రాభఱక్ష్మణుఱను

ముగంచుకొన్ననరు.
పూజంచింది.

వెంటబెట్టుకొని

కోరిఔ పెరుగుతుననది కాని తయఖడం లేదు. ఇ రాత్రిక్త ఆఔకడే
విశ్రాంతి తీస్తకొంద్మం.”
ప్
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ

ఖత సంచిఔ లో ఄఖస్తిుడి ఛనభక సంఫంధించిన
విషయాఱను కొనిన తెలుస్తకన్ననం. ఇ సంచిఔలో భరినిన
విషయాలు తెలుస్తకంద్మం. స్తయమబఖవానుడిక్త అమెపై
ఈనన గాఢప్రేభ వఱీ, వామమోహం వఱీ హఠాతుిగా
స్తయమబఖవానుడి యొఔక వీయమం సఖఱనమైపోయింది.
వెంటనే అమన తెఱీబోయి, అ రేతస్తను ఔ కండలో
వేస్తడు.

ఄదే

సఖఱనమైంది.

సభమంలో

వరుణదేవుడి

వరుణదేవుడు

తన

రేతస్త
రేతస్తను

స్తయమబఖవానుడు వేసిన కండలోనే వేస్తడు. అ కండలో
రేతస్తలు రండూ గర్రున తిరిగ ఄందులో నుండి ఆదదరు
పుట్టుకొచాారు. వారిని కంబసంబవులు ఄంటారు.
స్తయమబఖవానుడు, వరుణదేవుడి రేతస్తఱ ఔఱయిఔతో
పుటుడం వఱీ అ ఆదదరు ప్పఱీఱని మైత్రావరుణులు ఄంటారు.
ఄందులో

కామన

వశషీభహరిౄ,

రండవవాడు

ఄఖస్తిుడు. ఆదదరూ కంబసంబవులు. ఄఖస్తిుడిక్త ఆది
మొదటి ఛనభ. అమన కావాఱనే కొంఙం పటిుగా,
బొఛజతో ఈంటాడు. అమన పుట్టుపుటుగానే బ్రహభలోఔం
వెళిీ, ‚బ్రహభదేవా! న్న ఄనుగ్రహంతో కండలో నుంచి
పుటాును. ఆప్పుడు న్న ఔయివమం ఏమిటి?‛ ఄనగా,
‚న్నమన్న! నువుూ భహాతస్త చేసి రుద్రుడిన మెప్పంచు.
రుద్రానుగ్రహం ఈంటే ఏదైన్న స్తధింఙవచుా. నువుూ లోఔ
శ్రేమస్త

కోసం

పుటాువు.

ముకమంగా

రాబోయే

ఔలియుఖంలో మానవుఱక గొ సందేశం ఆవూడానిక్త
పుటాువు. వాలీ కోసం ధయభములు యచించు”, ఄన్ననడు.
ఄఖస్తిుడిన కాశకాక్షేత్రమునక వెళిీ ఖంగా తీయమున
యమేశూరుడి గురించి నిరాహారిగా తస్త చేయి ఄన్ననడు
బ్రహభ. వెంటనే ఄఖస్తిుడు బ్రహభగారిక్త నభసకరించి
యభవిత్రమైన కాశకాక్షేత్రానిక్త చేరి రోజూ ఖంఖలో
స్తననం చేసి తరువాత ఆస్తఔ తినెనమీద నఱీ జంఔ ఙయభం
మీద కూరుాని లుంతా విభూతి ధరించి “ఒం నభః
శవామ” ఄనుకంటూ తస్త చేమస్తగాడు.

ప్
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ఔలియుఖంలో జంఔ ఙరాభలు నిషిదధం, వాటి ఫదులు
దయబఱపై కూరుాని ఛం చేయాలి. ఄఖస్తిుడు ఎప్పుడూ
కాశీలో

తిరుగుతుననప్పుడు

ంటి

నిండా

విభూతి

పూస్తకని శవుడే ననున సృషిుంచి,ఇ శర్లయం ఆచిా ఄననం
పెడుతున్ననడు. అమనే తింట్టననవాడు. అమనే ఄంతా...
సయూం శవభమం” నేనే శవుడిన. శవోహం ఄనేవాడు.
“శవుడే సయూము, నే శవుండననుచున్ చింతింపుచున్

పాడుచున్”

అమనేన

తలుచుకనేవాడు.

అమన

అశ్రభంలో ఈనన మారేడు చెటీ భధమలో బసభం తోటే
స్తననం చేసి బవ! కాశీధవ! న్నఱఔంఠ! ఄబవ! ఄని
నియంతయం కీరిిస్తి, పాడుకంటూ ఈండేవాడు. ఄలా
ఄఖస్తిుడు ఔ వెయిమ సంవతరాఱ కాఱం కాశీలో తస్త
చేస్తడు. అ తస్తక్త అమన శర్లయం వేడెక్తకంది.
...

*****
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శ్రీ భహాఖణాధితయేనభః

శ్రీ మాత్రేనభః

శ్రీ గురుభ్యమనభః

అరోఖమమే ఐశూయమంగా భావించి జీవించే బఔిఛన్నవళిక్త ఇ ఐశూయమయోఖం ఄభృతఔఱశం. సదబకిఱ హృదయాఱలో
చేరిన మాలిన్నమనిన తొఱగంఙడానిక్త, సఔఱ అరోఖమసందలు ఄందరికీ ఄందజేమడానిక్త, శ్రీ ఱలితాసహస్రన్నమాఱనే
కస్తమాఱను ఐశూయమయోఖంగా భఱచారు సదుగరువులు బ్రహభశ్రీ వదిదరిి ద్మభఔర్ గారు. ఱలితా సహస్రన్నమాలు
ఄందరికీ స్తరిచితమే కాన్న, ఏ న్నమానిన పారామణం చేస్తి, తన జీవనఖభన్ననిన మారుాకోవచ్చా తెలిమజేస్తదే
ఐశూయమయోఖం. సభసి ఛనుఱక ఆది దివమ ఓషధము.

306. రాజీా [ఒం ఐం హ్రం శ్రీం రాజ్ఞ్ుా నభః]

రాజుగారి భాయమను ‘రాజీా’ ఄని ప్పలుస్తిరు.

పురుష్ణడు, స్త్రీ ఇ భంత్రానిన ఛప్పంచుకొంటే వారి కోరిఔ

ఄభభవారు భహాకామేశూరుని సృషిుంచుకొని అమనక

నెయవేరుతుంది. నలువది దిన్నలు [40] ఇ భంత్రానిన

రాఛరాజేశూరుడు ఄని ప్పరుపెటిు అమనక తిన ఄయిమంది.

రాత్రిపూట ఛప్పంచాలి. స్తనన్ననంతయం కాని లేద్మ కాళ్ళు

రాజేశూరుని తిన ఄవూడం వఱన ఄభభవారిక్త ‘రాజీా’ ఄనే

చేతులు ఔడుగుకొని కాని ఇ భంత్రఛం చేయాలి. స్త్రీ

న్నభం ఏయడింది. ఎవరవరిలో ఏయే శకిలున్ననయో

ఄనుకూఱ బయి కావాఱన్న, పురుష్ణడు ఄనుకూఱ భాయమ

ఄవన్నన ఄభభవారి సూరూపాలే. ఄభభవారి విభూతులే.

కావాఱన్న సంఔఱం చెప్పుకొని చా లేఔ పీట మీద

భహారాజుఱ తునలైన రాణుఱందరి రూంలోనూ ఈండే

కూరుాని ఇ భంత్రానుషాీనం (108 స్తరుీ) చేస్తకొని,

ఄభభవారిని రాజా ఄంటారు. ఄనుకూఱవతి

ఄయిన

ఛం ఄయామఔ కొదిదగా పాలు ఄభభవారిక్త నివేదించి

భాయమ

ఄయథం

ఈననది.

త్రాగతే, ఄనుకొనన కోరిఔలు నెయవేరుతాయి.

ఄనుకూలుడైన

బయి,

ఄని

కూడా

భంత్రప్రయోఖం-పలితం:

భరొఔ

ఄనుకూఱవతి ఄయిన భాయమ కావాలి ఄని కోరుకొనే

ప్
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బఖవంతుడు బఔి స్తఱభుడనుటక రామామణంలో

“ఒ మునిపుంఖవా! మీరు ఔకరే దేహతామఖము

‘శఫరి’ వృతాింతం భంచి ఈద్మహయణ. త్రేతాయుఖ

చేమవదుద. మీతో పాట్ట ఇ ఄభాగుమరాలిని కూడా

కాఱంలో ఄడవులోీ ఄడుఖడుగున ఊష్ణలు, మునులు

తీస్తకొనివెలుండి‛ ఄని ప్రారిథంచింది. ఄప్పుడు భతంఖ

అశ్రమాలు

ముని – “ఒ బకిరాలా! స్తక్షాత్ శ్రీభన్ననరామణ

నిరిభంచుకొని

వేద్మధమమనము

చేస్తినన

రోజుఱలో దండకాయణమములో ఔ స్త్రీ నివాసముండేది.

సూరూపుడైన

అమె ప్పరే శఫరి. భతంఖముని అశ్రభరిసరాలోీ

ఈన్ననరు. ఆఙాటక తఔ వస్తిరు. అమన దయృనంతో న్న

నివాసముంటూ మునులు వెళ్ళు మాయగంలో రాళ్ళు, ముళ్ళు

జీవితం ధనమభవుతుంది. అ దీనఛనయక్షకనక స్తవ చేసి న్న

లేకండా నియంతయం శుభ్రరుస్తి వారిక్త స్తవచేస్తి

జీవితానిన

భతంఖమునిచే బఖవంతుని న్నమానిన పంది, అ

రాభన్నభఛపానిన

న్నమానిన ఛప్పస్తి కాఱం ఖడుపుతుననది. అమె యొఔక

అజ్ఞాప్పంచాడు. గురుస్తవలో జీవితం సభరించుకొని,

నియభఱభనస్త, నిశాఱగురుబక్తి, ఄఙంఙఱ దీక్ష ఄఔకడి

గురాూఛాను శయస్తవహించి శ్రీరాముని దివమ సందయృన

మునుఱక అశారామనిన ఔలిగంచాయి.

భాఖమం

భతంఖముని తన శర్లరానిన విడిచిపెటాుఱనుకనన
సందయబంలో వామకఱత చెందిన శఫరి భతంఖమునిని ఇ
విధంగా వేడుకొననది:

శ్రీరాభఙంద్రమూరిి

సపఱం

కోసం

చేస్తకో,
చేస్తిండభని

కాలానిన

చిత్రకూటములో

ఄటివయక

న్నవు

భతంఖభహరిౄ

లెక్తకంచుకొంటూ

కాఱం

వెలుదీసింది.
అమె ఎదురుచూపులు పలించి ఔన్నడు రాముడు
వస్తిన్ననడనన వాయితో అమె మైభయపుతో రేగు మొదఱగు
ండీను, సరోవయం నుండి న్నలును తెచిా సిదధంగా ఈంచి,
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రాముని రాఔకై ఎదురు చూస్తిననది. రాముడు “శఫరి
ఎఔకడ?” ఄని ఄడుగుతూ శఫరి యుశాఱ వైపుక తన
స్తదరుడు

ఱక్ష్మణుని

సమేతంగా

విచేాస్తడు.

రాభఙరితమానసంలో తుఱస్త్రద్మస్త రాముని దరిృంచిన
శఫరి మానసిఔ సిథతిని ఄదుబతంగా వరిుంచాడు. “ఇ రోజు

పుంస్తిా స్త్రీతేూ విశేషో వా జ్ఞతి న్నమాశ్రమాదమః
న కాయణం భదబఛనే బక్తి రేవ హి కాయణమ్
మఛా ద్మన తపోభిరాూ వేద్మధమమన ఔయభభిః
నైవ ద్రషుం భహం శకోమ భదబక్తి విముఖః సద్మ
(అ.రా.స.10 శ్లీ.20,21)

శఫరి అనందమునక హదుదలు లేవు. అమె రామునిపై
ప్రేభతో యవశంచిపోయి, చేతితో ఙట్టీ ఙరుస్తి,
నృతమం చేస్తి అనంద్మతిశయాఱను పందింది. రాముని
కాలుపై డి అ దివమఙయణాఱను పూజంచింది.” ఄని
వరిుంచాడు.

ఇ

విధంగా

ఄవామఛఔరుణామూరిిని

దరిృంచిన శఫరి తనభయురాలై ఈనన సిథతిని చూసి
శ్రీరాముడు సంతోషించాడు.
ఄయఘు,
రాభఱక్ష్మణుఱను

పాదమ,

అఙభన్నదుఱతో

స్తవించినది.

అమె

శఫరి
స్తవఱక

ఄడుఖగా శఫరి, ఇ విధంగా లిక్తనది – “ఒ
బఖవంతుడా! న్న దయృనభాఖమవిశేషము చేత న్న తస్త
సిదిధంచి, న్న ఛనభస్తయథఔమైనది. న్న గురువుఱ పూఛలు
సపలీఔృతములైనవి. న్నక ముక్తి ఔలుగుట తథమము. నేను
స్తఔరించిన ండుీ స్త్రూఔరింపుము”, ఄని వేడుకొనగా
ఄతమంత ప్రేభతో శఫరి యిచిాన ండీను అ యమాతుభడు
అయగంచి శఫరి కోరిఔ తీరాాడు. శ్రీరాముడు మాటాీడుతూ,
“ఒ బఔి శరోభణి! ననున ఎవరైతే బక్తితో స్తవిస్తిరో వారిక్త
నేను ఫదుధడను. జ్ఞతి, కఱము, ధయభము, డబుఫ,
కట్టంఫము, తెలివి ఆలాంటివన్నన వున్నన, బక్తి లేనిచ్చ
వారు, న్నరు లేని మేగము వంటివారు. ఄలాంటి వారి
జీవితము వమయథము. బఔిప్రియోమాధవః ఄనన విషయానిన
తెచుాకోవాలి.

అధామతభరామామణంలోని

ఇ

విషయానిన

దశభసయగములో

శఫరి

సమాఖభ వృతాింతంలోని క్రంది శ్లీఔములు భనక
తెలిమచేస్తిననవి.
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న్నభ, అశ్రమాది భేదములు కాన్న, న్న బఛనక
కాయణములు కావు. వాసివముగా ఔక బక్తియే న్నక
ప్రిమమైనది. న్న టీ ఎవరైన్న బక్తి ఔలిగ ఈండకండా
ఎనిన మఛాద్మనతముఱ వఱన కాన్న, వేద్మధమమన్నది
ఔయభఱ వఱన కూడా ననున పందలేయని రాముడు

సంతోషించిన రాముడు అమెను న్నక ఏమి కావాఱని

ఛాప్పిక్త

ఄనగా పురుష్ణడు, స్త్రీ ఄనే భేదము కాన్న, జ్ఞతి,

సూమంగా తెలిమయచాడు. ఄంతేకాఔ నవవిధ బక్తి
మారాగఱను ఄమెక వివరించాడు. న్నవు న్న మందు
ఄరిమితభగు ప్రేభతో నవవిధ బక్తి మాయగముఱను
ఄవఱంబంచినద్మనవు

ఔనుఔనే

నేను

నినున

ఄనుగ్రహింఙదఱచాను. న్నక ఏ వయము కావలెనో
కోరుకొనుము ఄని రాముడు లుఔగా - ఄప్పుడు శఫరి,
“శ్రీరామా! నేను ఎఱీప్పుడు న్నపై బక్తి ఔలిగ ఈండు
విధముగా న్నక వయమునిముభ” ఄని ఄనగా శ్రీరాముడు
‘తథాస్తి’ ఄన్ననడు. భయలా శఫరి, “రామా ! న్నవు
ఄనుభతి ఆచిానట్్తే
ీ న్న సభక్షముననే ఄగనప్రవేశముచేసి
మా గురుదేవుఱ సనినధానమునక చేరుకొంటాను, ఄని
వేడుకొననది. ద్మనిక్త ప్రతిగా రాముడు “ఄమాభ! శఫరి!
న్నచే ఄరిాంఙఫడాాను. న్న కోరకననుసరించి న్నక తగన
మోక్షము ఱభించును. ఄప్పుడు శఫరి రాభఱక్ష్మణులు,
మునులు చూస్తిండగా ఄగన మందు ప్రవేశంచి శర్లరానిన
వదలినది.

శఫరి

నిశాఱమైన

బక్తిక్త

యవశుడైన

రాభఙంద్రుడు అమెక మోక్షమును ప్రస్తదించాడు.
సదుగరుఔటాక్షము

చేత

అమెక

ఇ

విధమైన

బఖవదనుగ్రహము ఔలిగనది. భనం కూడా నిశాఱబక్తితో
సదుగరువుఱ ఄనుగ్రహంతో ముక్తి పందుద్మము.
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ధామనం
మాణిఔమవీణా ములాఱమంతీం భద్మఱస్తం భంజుఱ వాగూలాస్తమ్ ,
మాహేంద్రన్నఱదుమతికోభలాంగీంమాతంఖఔన్నమం భనస్త సభరామి ,1
ఙతురుబజే ఙంద్రఔళ్ళవతంస్త కచ్చననతే కంకభరాఖశ్లణే,
పుండ్రేక్షుపాశాంకశపుషబాణహస్తి నభస్తి ఛఖదేఔమాతః

2

మాతా భయఔతశామమా మాతంగీ భధుశాలిన్న,
కరామత్ ఔటాక్షం ఔలామణీ ఔదంఫవనవాసిన్న

3

ఛమ మాతంఖతనయే ఛమ న్నలోతఱదుమతే,
ఛమ సంగీతయసికే ఛమ లీలాశుఔప్రియే. 4
దండఔం
ఛమ ఛనని స్తధా సముద్రాంతరుదమనభణిదీూ సంరూఢబలాూటవీభధమ ఔఱద్రుమా ఔఱకాదంఫ కాంతాయవాసఃప్రియే
ఔృతిివాసఃప్రియే, స్తదరాయఫధ సంగీత సంభావన్న సంభ్రమాలోఱ న్నస్రగాఫదధ చూళీసన్నథత్రికే, స్తనుభతుత్రికే,
శేకర్లభూత శీతాంశురేఖా భయూఖావలీనదధ స్తసినఖధన్నలాఱఔ శ్రేణిశృంగారితే లోఔసంభావితే, కాభలీలా
ధనుసనినబభ్రూఱతా పుష సందేహ ఔృచాారు గోరోఙన్న ంఔకేళీఱలామాభిరామే స్తరామే యమే, ప్రోఱీసద్మూళికా
మౌక్తిఔశ్రేణికా ఙంద్రకాభండలోద్మబసి ఖండసథఱనమసి ఔస్తిరికాత్రరేఖాసముద్భబతసౌయబమ సంభ్రంత బృంగాంఖన్నగీత
స్తంద్రీబవనభంద్రతంత్రీసూరే భాసూరే, వఱీకీవాదనప్రక్రయా లోఱతాళీదళ్ళఫదధ తాటంఔభూషావిశేషానిూతే సిదధసమాభనితే,
దివమహాలాభదోదేూఱ

హేలాఱసఙాక్షురాందోలన శ్రీసమాక్షిిఔర్ుఔ న్నలోతలే నియభలే, స్తూదబంద్భఱీసతాపఱలావణమ

నిషమందసందోహసందేహఔృన్ననసికామౌక్తికే సయూభంత్రాతిభకే, కందభందసిభతోద్మయవఔీస్తపయతూఖ ఔరూయ తాంబూఱ
కండోతకరే శ్రీఔరే, కందపుషదుమతిసినఖధ దంతావళీనియభలాలోఱఔలోీఱసమేభలన స్తభయ శ్లణాధరే చారువీణాధరే,
స్తఱలితనవయౌవన్నయంబ

ఙంద్రోదయోదేూఱలావణమ

దుగాధయువావియబవతకంబు

బబోఫఔహృతకంధరే

భంథరే,

ఫంధుయఙఛననవీరాధిభూషాసముదోదుతమాన్ననవద్మమఘగశ్లభే శుభే, యతన కేయూయయశభఙఛటాఱీవప్రోఱీసదోదయీతారాజతే
యోగభిః పూజతే, విశూదిఘభణాఱవామప్పిమాణిఔమ తేఛస్తుయతకంఔణాఱంఔృతే స్తధుభిసతృతే, సంఖరాయంబవేళ్ళ
ప్
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సముఛజజంబమాణాయవింద ప్రతిఙఛందపాణిదూయే సంతతోదమదూయే దివమయతోనరిభకా దీధితిస్తిభసంధామమమాన్నంగుళీ
ఱీవోదమనన ఖందుప్రభాభండలే ప్రోఱీసతుకండలే, తాయకారాజన్నకాశహారావళిస్తభయచారు సిన్నభ్యఖభారానభనభధమవలీీ
వళిచేఛదవీచీసముదమతములాీస సందరిృతాకాయ సౌందయమయతానఔరే శ్రీఔరే, హేభకంభ్యమోతుిఘగవక్షోఛ భారావనమ్రే
త్రిలోకావనమ్రే,

ఱసదూజతిఖంభీయన్నభీసరితీియ

శైవాఱశంకాఔయ

శామభరోమావళీ

భూషణే

భంజుసంభాషణే,

చారుశంఛతకట్ట స్తత్రనియబరిిి తానంఖలీలాధనుశృంజన్నడంఫరే దివమయతానంఫరే, దభరాగోఱీసనేభకలా భాసూయశ్రోణి
శ్లభాజత

సూయుభూబృతిలే,

ఙంద్రకాశీతలే,

విఔసితనవక్తంశుకాతామ్రదివామంశుఔఙఛననచారూరుశ్లభారాభూత

సింద్భయశ్లణామమానేంద్ర మాతంఖహస్తియగళ్ళ శామభలే, కోభఱసినఖధన్నలోతలోతాదితానంఖతూణీయ శంకాశరోద్మదభ
ఛంఘాఱతే

చారులీలావతే,

నమ్రదికాఱస్త్రభంతిన్న

కంతఱసినఖధ

న్నఱప్రభాఔంఛ

సంజ్ఞతద్భరాూంకరాశంఔ

స్తయంఖసంయోఖరింకననఖంద్భఛజాలే ప్రోఛజాలే, దేవి దేవేశ దైతేమశ మక్షేశ భూతేశ వాగీశ కోణేశ వామూగన మాణిఔమ
సంగృషు కోట్టయ బాలాతపోద్మదభలాక్షాయస్తరుణమఱక్ష్మీఖృహీతాంఘ్రిదభదూయే ఄదూయే, స్తరుచియ నవయతన పీఠసిథతే
స్తసిథతే, శంకదభదూయోపాశ్రితే అశ్రితే, దేవి దురాగవట్టక్షేత్రపాలైరుమతే, భతిమాతంఖ ఔన్నమసమూహానిూతే,
భైయవైయషుభిరేూషిుతే, దేవి వామాదిభి సంశ్రితే ఱక్షాభుది శఔిుషుకాస్తవితే, భైయవీసంవృతే, ంఙబాణేన యతామ ఙ సంభావితే,
ప్రీతిశకాిు వసంతేన చాననిదతే, బక్తిభాజ్ఞం యం శ్రేమస్త ఔఱస్త, చందస్త మోఛస్త భ్రఛస్త, యోగన్నంమానస్తధామమస్త,
గీతవిద్మమదియోగాతితృష్ణున ఔృష్ణున సంపూఛమస్త బక్తిభచేాతస్త వేధస్త స్తిమస్త, విశూహృదేమనవాదేమన విద్మమధరైర్లగమస్త
మక్షఖంధయూసిద్మధంఖన్న భండలైయభణిాతే, సయూసౌభాఖమ వాంఛావతీభి యూధూభిస్తరాణాం సమారాధమస్త సయూ విద్మమ
విశేషానిూతం చాట్టగాథా సముచాాయణం ఔంఠములోీఱసదూయు రేఖానిూతం కోభఱం శామభలోద్మయవక్షదూమం
తుండశ్లభాతిద్భర్లబవతికంశుకాబం

శుఔం

లాఱమంతీ

రిక్రీడస్త,

పాణిదభదూయేన్నరేణాక్షమాలాగుణం

స్తపటిఔజ్ఞానస్తరాతభఔం పుసిఔం బభ్రతీ యేన సంచింతమస్త, చేతస్త తసమ వకాీంతరాదగదమద్మమతిభకా భాయతీ నిసరే, దేమన
వా యావకాభాఔృతిరాబవమస్త, తసమ వశామ బవంతి సిీమః పూరుషాః యేన వా శాతకంబదుమతిరాబవమస్త, స్తప్ప
ఱక్ష్మీసహస్రః

రిక్రీడతే,

క్తననసిదేధుదూపుశాృుభఱం

కోభఱం

ఙంద్రచూడానిూతం

తావఔం,

ధామమత

సిసమలీలాసరోవారిధిసిసమ కేళీవనం నందనం, తసమబద్రాసనం భూతఱం, తసమ గీరేదవతా క్తంఔర్ల, తసమ చాజ్ఞాఔర్ల శ్రీ
సామం, సయూమంత్రాతిభకే, సయూభంత్రాతిభకే, సయూతంత్రాతిభకే, సయూముద్రాతిభకే, సయూశకాిుతిభకే, సయూఙక్రాతిభకే,
సయూవరాుతిభకే, సయూరూప్ప, హే ఛఖన్నభతృకే, పాహి మాం, పాహి మాం, పాహి.

*****
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కౌసలామమాత చేసిన - శ్రీరాభయక్షాస్తిత్రం శ్లీఔ పారామణం - శ్రీభద్రామామణం
పఱశ్రుతి: శ్రీభద్రామామణం సఔఱశుభాఱకీ నిఱమం.
వాలీభక్త భహరిౄ ఄపూయూ తశృక్తితో లోఔశ్రేమస్త
కోసం శ్రీభద్రామామణానిన యచించాడు. వనవాస్తనిక్త
వెళ్ళతునన శ్రీరాముడిక్త కౌసలామమాత యక్ష ఔఱగాఱని
దీవిస్తి

చేసిన

శ్లీకాలు.

ఆది

ఄతమదుబత

రాభయక్షాస్తిత్రం, కౌసఱమ రాముడి కోసం చేసిన
స్తిత్రం. ఄనేఔమైన విగనములు ఔలిగంచే భూతాలు,
భనుష్ణలు, రాక్షస్తలు పెటేు ఔషాుఱ నుండి భనఱను
ఫమటడవేస్త ఄపూయూ స్తిత్రం. నితమం విఛమం
ఱభించాఱంటే

ఇ

స్తిత్రపారామణం

చేస్తకననవాడిక్త

ఎట్టవంటి

దుఃకములున్నన,

శత్రుపీడ

బక్తితో

ఔషుములున్నన,
ఈన్నన

ఄవన్నన

తే ఙ తాూభభియక్షంతు వనే సహ భహరిౄభిః ||
యాని దతాిని తేస్తీణి విశాూమిత్రేణ ధీభతా |
తాని తాూభభియక్షంతు గుణః సముదితం సద్మ ||
ప్పతృ శుశ్రూషయా పుత్ర! మాతృశుశ్రూషయా తథా |
సతేమన ఙ భహాబాహో! చియం జీవాభియక్షితః ||
సమితుకశవిత్రాణి వేదమశాామతన్నని ఙ |
సథండిలాని ఙ చిత్రాణి శైలాః వృక్షాః క్షుపా హ్రద్మః ||
తంగాః ననగాః సింహాః తాూం యక్షంతు నరోతిభ |

తొఱగపోతాయి. శత్రువులు కూడా మిత్రుఱవుతారు.

సూసిి స్తధామశా విశేూ ఙ భరుతశా భహయౄమః |

భన ప్రయాణాఱప్పుడు తెలిమకండా వచేా ఔషాులు,

సూసిి ధాతా విధాతా ఙ సూసిి పూషా బగో యమమా ||

భన ప్పఱీఱక తెలిమకండా వచేా ఆఫఫందులు,
ఖండాలు, ఈదోమగాఱలో వచేా ఆఫఫందులు ఄన్నన
తొఱగపోతాయి.
చిననప్పఱీఱక

ముకమంగా ఎనిమిదేలులోపు

ఆది

వినిప్పస్తి

లేద్మ

లోఔపాలాశా తే సరేూ వాసవ ప్రముఖాసిథా |
ఊతవశ్్ావ క్షాశా మాస్తసంవతరాః క్షపాః ||

ఙదివించిన్న

వాలుకనన ఖండాఱన్నన తొఱగపోతాయి, విద్మమభివృదిధ

దిన్నని ఙ ముహూరాిశా సూసిి కయూంతు తే సద్మ |

ఔలుగుతుంది. ఇ స్తిత్రప్రభావం వలేీ ఄయణమవాసం

సభజతియధజతిశా ధయభశా పాంతు తాూం పుత్ర సయూతః ||

కూడా

శుబం

వధింఙఖలిగ,
శ్రీరాభఙంద్రుడే

ఔలిగంచిందని,

తన

భాయమ

చెపాడు.

తనక

రావణుడిని
దక్తకందని

మానవుఱక

ఈనన

ఆఫఫందుఱన్నన తొఱఖడానిక్త ఇ స్తిత్రం చాలా ఄవసయం.
ఄయోధమకాండము- 25 వ సయగము (2-36 శ్లీ)
నశఔమస్త వాయయితుం ఖచేఛద్మన్నం యఘూతిభ |
శీఘ్రం ఙ వినివయిసూ వయిసూ ఙ సతాం క్రమే ||
మం పాఱమసి ధయభం తూం ధృతామ ఙ నిమమేన ఙ |
స వై రాగవశారూదఱ ! ధయభస్తిాభభియక్షతు ||
యేబమః ప్రణభస్త పుత్ర! చైతేమషాూమతనేష్ణ ఙ |

ప్
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సకందశా బఖవాన్ దేవః స్తభశా స ఫృహసతిః |
సియౄయో న్నయదశా తే తాూం యక్షంతు సయూతః ||
యాశాాప్ప సయూతః సిద్మధః దిశశా సదిగీశూరాః |
స్తితా మాయా వనే తసిభన్ పాంతు తాూం పుత్ర నితమశః ||
శైలాః సరేూ సముద్రాశా రాజ్ఞ వరుణ ఏవ ఙ |
ద్యమయంతరిక్షం ృథివీ నదమః సరాూః తథవ ఙ ||
నక్షత్రాణి ఙ సరాూణి గ్రహాశా సహదేవతాః |
ఄహోరాత్రే తథా సంధ్యమ పాంతు తాూం వనమాశ్రితమ్ ||
ఊతవశ్్ావ షట్ పుణామ మాస్తః సంవతరాసిథా |
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ఔలాశా కాషాీశా తథా తవ శయభ దిశంతు తే || 2.25.15

హావయామాస విధిన్న రాభభంఖలకాయణాత్ || 2.25.27

భహావనే విఙయతో మునివేషసమ ధీభతః |

గృతం శేూతాని మాలామని సమిధః శేూతసయౄపాన్ |

తవాదితామశా దైతామశా బవంతు స్తకద్మః సద్మ ||

ఈసంపాదయామాస కౌసలామ యమాంఖన్న || 2.25.28

రాక్షస్తన్నం ప్పశాచాన్నం రౌద్రాణాం క్రూయఔయభణామ్ |

ఈపాధామమః సవిధిన్న హుతాూ శాంతిభన్నమమ్ |

క్రవామద్మన్నం ఙ సరేూషాం మాభూత్ పుత్రఔ తే బమమ్ ||

హుతహవామవశేష్ణణ బాహమం ఫలిభఔఱమత్ || 2.25.29

ీవగాః వృశాకాః దంశాః భశకాశ్్ావ కాననే |

భధు దధమక్షతగృతః సూసిివాఙమ దిూజ్ఞం సితః |

సర్లసృపాశా కీటాశా మా భూవన్ ఖహనే తవ ||

వాఙయామాస రాభసమ వనే సూసిు మనక్రయాః ||

భహాదిూపాశా సింహాశా వామఘ్రః ఊక్షాశా దంషిినః |

తత సిసె్భ దిూజేంద్రామ రాభమాతా మశసిూన్న |

భహిషాః శృంగణో రౌద్రాః న తే ద్రుహమంతు పుత్రఔ ||

దక్షిణాం ప్రదద్య కామామం రాగవం చేదభబ్రవీత్ ||

నృమాంసభ్యఛన్న రౌద్రా యే చానేమ సతూ జ్ఞతమః |

మనభంఖలం సహస్రాక్షే సయూదేవనభసృతే |

మాఙ తాూం హింసిష్ణఃపుత్ర భయా సంపూజతా సిిాహ ||

వృత్రన్నశే సభబవత్ తతేి బవతు భంఖలమ్ ||

అఖమాస్తి శవాః సంతు సిదధుంతు ఙ రాక్రమాః |

మనభంఖలం స్తవయుసమ వినతా ఔఱమత్ పురా |

సయూసంతియే రాభ సూసిిమాన్ ఖఙఛ పుత్రఔ ||

ఄభృతం ప్రాయథయానసమ తతేి బవతు భంఖలమ్ ||

సూసిి తే సిాంతరిక్షేబమః పారిథవేబమః పునః పునః |

ఄభృతోతాదనే దైతామన్ గనతో వజ్రధయసమ మత్ |

సరేూబమశ్్ావ దేవేభ్యమ యే ఙ తే రింథినః ||

ఄదితియభంఖలం ప్రాద్మతితేి బవతు భంఖలమ్ || 2.25.34

గురుస్తభశా స్తయమశా ధనదో థ మభసిథా |

త్రీన్ విక్రమాన్ ప్రక్రభతో విషోుయమితతేఛసః |

పాంతు తాూభరిాతా రాభ! దండకాయణమవాసినమ్

మద్మస్త్రనభంఖలం రాభ తతేి బవతు భంఖలమ్ ||

ఄగనరాూయుసిథా ధూమో భంత్రాశారిౄ ముఖాచుాుతాః |

ఊతవస్తఖరా దీూపా వేద్మ లోకా దిశశా తే |

ఈసయృనకాలే తు పాంతు తాూం యఘునందన ||

భంఖళ్ళని భహాబాహో దిశంతు తవ సయూద్మ || 2.25.36

సయూలోఔప్రభుయఫరహాభ భూతబరాి తథయౄమః |
యే ఙ శేషాః స్తరాస్తి తాూం యక్షంతు వనవాసినమ్ ||

*****

ఆతి మాలె్మః స్తయఖణాన్ ఖంధైశాాప్ప మశసిూన్న |
స్తితిభిశాానురూపాభిః అనరాా మతలోఙన్న ||
ఛూఱనం సముపాద్మమ బ్రాహభణేన భహాతభన్న |

ప్
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ఈగాది పూజ్ఞవిధానం
అదితామమ ఙ స్తమామ భంఖళ్ళమ బుధామ ఙ |
గురు శుక్ర శనిబమశా రాహవే కేతవే నభః ||
యుగాది ఄనే శఫదమే, యుఖమునక అది ఄనే

ఄయవైఎనిమిదేళ్ళు ఆంకా బ్రతఔవఱసినవాడు ముందే

శఫదమే ఈగాదిగా మారినది. ద్మనినే సంవతరాది ఄని

ఙచిాపోయాడు. ఄందుఔనే భాఖవతంలో

కూడా ప్పలుస్తిన్ననం. సంవతయమునక అయంబం ఄయేమ

"పాంచాలీ ఖఫర్ల విఔరిౄత భహా పా క్షతాయుష్ణకఱన్"

తిథి ఔనుఔ, చైత్ర శుఔీ ప్రతిత్ తిథిని ఄంటే పాడమమీతిథిని

ఄంటాడు. ద్రౌదీ దేవి జుట్టు ముడి ట్టుకొని సబలోక్త

ఈగాది ఄంటారు.

ప్రతి సంవతయం ఈగాది వస్తినే

ఇడించిన భహాపాముచేత ధాయిరాష్ణిఱక అయువు

వుంట్టంది ఔద్మ, ఇ యుగాది న్నడు భనం ఏమి

నశంచింది. ఄందుఔని ఔృష్ణుడు వారిని ఙంప్పంచాడు త,

చెయామలి? ఏమి చేస్తి భనక్త సందలు వస్తియి, శుభాలు

అమనకేమీ వాలు మీద ఖలేదు. కాఫటిు భనం చేస్త

పందుతాం? వీటనినంటి గురించి భన పురాణములు

పాముఱ వఱీ అయువు తరుగుతుంది. పుణమముఱ వఱీ

ఄన్నన

అయువు పెరుగుతుంది. అ పుణమకాయమములు ఈగాదిన్నడు

చెప్పనట్టవంటి మాటలు రిశ్లధించి మీక

ఄందిస్తిన్ననను.

ఆలా

సంవతయభంతా

చేస్తి అయువు ఄదుబతంగా పెరుగుతుంది, అరోఖమం

శుబపలితాలు పందుతాం. యుగాది న్నడు ముందుగా

పెరుగుతుంది. ఄందుఔనే అయువు పెయఖడానిక్త ఄందులో

చేమవఱసింది - తఱంట్టకొని స్తననం చేయాలి.

ఔ మాయగం ఄబమంఖనం. ఄనగా నలుగు ంటిక్త పెట్టుకని,

తెఱీవారుఝామున ఙఔకగా లేచి స్తరోమదయానిక్త ముందే

కంకడుకామ పులుస్త నెతిి మీద వేయించుకొని,

నెతిి మీద కాసింత ఙమురు పెట్టుకని హాయిగా

తఱంట్టకొని స్తననం చెమటం ఄబమంఖనం. షాంపూఱతో

కంకడుకామ పులుస్తతో స్తననం చేయాలి. ఄబమంఖనం

స్తననం చెస్తి ఄబమంఖనం కాదు, ద్మని వఱీ అయువు

అయువుని

నశస్తింది. శుభ్రంగా కంకడుకామ పులుస్తతో పెటిు తఱ

పెంచుతుంది.

చేస్తి

నేను

చెప్పది

స్తక్షాతుి

ఄగనహోత్రుడు చెప్పన మాట. ఄగనహోత్రుడు అయువుని

రుదుదకంటే అయువు పెరుగుతుంది.

పెంఙడం కోసం భనకో సఱహా ఆచాాడు. మానవుఱక్త

చెయామలి? ఆషుదేవతా పూఛ చెయామలి. తఔ మీక

చీటికీమాటికీ

అయువులు

తరిగపోతూ

ఈంటాయి.

ఆషుమైన దేవుణిు పూజంఙండి. ఖణతి మొదలైనట్టవంటి

అయురాదమం

ఎప్పుడు

పెరుగుతుందో,

ఎప్పుడు

దేవతఱని పూజంఙండి. ఇ రోజు తఔ ఱక్ష్మీ పూఛ

తరుగుతుందో భన పురాణాలోీ చెపారు.

భనం

చెయామలి. ఈగాది న్నడు/ యుగాది న్నడు అ ఱక్ష్మీ దేవి

పుణమములు చేస్తి అయువు పెరుగుతుంది, పాపాలు చెస్తి

లోఔసంచాయం చేస్తింది. ఄందుఔని కాసి విభూతి

అయువు తరుగుతుంది. దురోమధనుడు ద్రౌదీదేవి యొఔక

పెట్టుకొని కాని, ఉయధాపుండ్రాఱను పెట్టుకోవటం గాని,

కొంగు

బొట్టు గాని పెట్టుకొని ఆంటోీ ఱక్ష్మీ దేవి టం లేఔ విగ్రహం

పుచుాకొని

ఇడిప్పంచాడు.
తీరిపోయింది.

ప్
ర ణవ ప్ద్మాకరం

సబలోక్త

ఆంకేముంది

దుశాృసనుడితో
వాడి

అయువు

పెట్టుకోండి.

విగ్రహం

వుంటే

అ తరాూత ఏమి

ఄభిష్ణఔము

కూడా

చేస్తకోండి.
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ
శ్రీస్తఔి పారామణం ఈగాది న్నడు చాలా

ఆఔ ఄనినంటిఔంటే ఈతిభ కాయమం ఏమిటి?

భంచిది. "హియణమవరాుం హరిణీం స్తవయు యఛతస్రజ్ఞం

యుగాదిన్నడు తనిసరిగా వే పూతతో చేసిన ఈగాది

ఙంద్రాం హియణభయం ఱక్ష్మీం జ్ఞతవేదో భ అవహ"

ఙాడి తిన్నలి. ఄనేఔ రుచుఱతో, షడ్రుచుఱతో కూడిన

ఄంటూ శ్రీ స్తఔి పారామణంతో బక్తితో ఱక్ష్మీదేవిని

గొ ఙాడి ఇరోజున తిని తీరాలి. ఄదే వేపూతతో

పూజంఙండి. మాక శ్రీస్తఔిం ఙదవటం రాదననవారు

తయారుచేసిన ఙాడి.

శ్రవణం చెమమవచుా,

ముఔకలు, కొంతభంది కొనిన చ్చటీ మియకామలు కూడా

కాఫటిు వింటూ కూడా పూఛ

వేపువుూలు, మామిడికామ

చేమండి.

వేస్తిరు, చెరక ముఔకలు, ఄయటిండుీ, ద్మనిభభగంఛలు

ఱక్ష్మీదేవిక్త షొడశ్లచారాలు ఆవూండి. ఇ రోజు మాత్రం

ఆలా ఄన్నన ఔలిప్ప అరు రుచులు వుండేలా చుస్తకొని, తీప్ప,

తెఱీ పువుూలు, ఎర్ర పువుూలు లేఔ ఖనేనరు పువుూలు,

పులుపు, కాయం, వఖరు, చేదు ఆవన్నన ఔలిప్ప ఙాడి

స్తపుఙా

తయారుచేయాలి.

యంగులో

వునన

ఖనేనరు

పువుూఱతో

ఇ

ఈగాది

ఙాడి

తయారుచేమగానే

ఙాడిని

పూజ్ఞభందిరానిక్త

భహాఱక్ష్మిని పూజస్తి సఔఱ సందలూ ఱభిస్తియి. అయుః

తినకూడదు.

సంద, అనంద సంద, జ్ఞాన సంద, మోక్ష సంద,

తీస్తకెళిు రుద్రునిక్త నైవేదమం పెటాులి లేద్మ విష్ణువుక్త నైవేదమం

పుత్ర సంద, ధనధానమ సంద ఆలా సఔఱ సందలూ

పెటాులి. ముందు అ ఙాడి యమాతభక్త నివేదించాఔ

ఱక్ష్మీ ఔటక్షం వఱీ ఱభిస్తియి.

ఄప్పుడు చేతిలోక్త అ వేపూత ఙాడి వేస్తకొని
గురుదేవుఱను, నవగ్రహాఱను తఱచుకొని ఇ ఙాడి

ఈగాది న్నడు రుద్రుని ఄభిష్ణక్తంచాఱని శాసీం.

తిన్నలి. ఇ వేఙాడి వఱీ, ఈగాది ఙాడి వఱీ,

దకొండుభంది రుద్రుఱ రూంలో ఈగాది న్నడు శవుడు

అయుయూజదిధః - అయువు పెరుగుతుంది, మశ్ల వృదిధః - కీరిి

లోఔసంచాయం చేస్తిడు. ఄందుకే ఏకాదశ వారాలు గాని,

పెరుగుతుంది, ధనవృదిధః - ధనం పెరుగుతుంది, అ తరాూత

ఔ వాయం గాని రుద్రాభిష్ణఔం చేమండి. రుద్రుణిు

ఫఱవృదిధః - ఫఱం పెరుగుతుంది ఄంటే ఆనిన యకాఱ

ఄభిష్ణక్తంచి అభిష్ణఔఛలానిన, ంచాభృతాఱని తీయథంగా

శుబపలితములు కేవఱం ఈగాది ఙాడి వఱీ భనక్త

తీస్తకోండి. యుగాది న్నడు ఄననంతో రుద్రుణిు ఄభిష్ణక్తంచి

ఱభిస్తింది.

అ ఄననం తాము ప్రస్తదంగా తిని ఆతరుఱక కూడా ఆంత

ఆది ఄయామఔ ఏమి చెయామలి? అఱమమునక

ఄన్నననిన ప్రస్తదంగా పెటిునట్టువంటి వాడిక్త జీవితంలో

వెళిు దయృనం చేస్తకోవాలి. తఔ ఈగాది న్నడు ఏదో ఔ

ఄననపాన్నయాఱక లోట్ట వుండదు. ఄడవిలో పాయవేసిన్న

అఱమమునక వెలుండి. దేవతాదయృనం చేస్తకోండి.

వాడిక్త వేలక్తంత ఄననం వస్తింది. ఄందుఔనే పెదదలు

వీలుంటే ఄఔకడ ఄయానలు చేస్తకోండి లేద్మ ఔన్నసం రండు

యుగాది న్నడు ఄన్ననభిష్ణఔం చేయాలి ఄన్ననరు.

చేతులూ జ్యడించి నభసకరింఙండి. స్తరుమడు ఄసిమించే
లోపు ఈగాది న్నడు ంచాంగానిన శ్రవణం చెయామలి ఄంటే

కొనిన చ్చటీ ఆటిక్త కూడా జ్యమతిరిీంగాలు వునన

విన్నలి. శ్రవణం ఄంటే వినుట, శ్రావణం ఄంటే

చ్చట ఇ రోజు ఄభిష్ణకానిన ఄననంతో చేస్తిరు. స్తూమివారి

వినిప్పంచుట. గురుదేవులు వినిప్పంచినది శ్రదధతో విన్నలి,

లింఖం ఄంతా ఄననం పోసి, ఄననం ఄఱది అ తరాూత

చెవులు రిక్తకంచి ంచాంఖం గురించి చెబుతూ వుంటే ఎనిన

ఄన్నననిన తీసి ఄందరికీ ప్రస్తదంగా ఆస్తిరు. అ ఄభిష్ణఔం

లాభాలుంటే ఄవన్నన విన్నలి. ంచాంఖం వినఔపోతే

చూసిన్న,

తిన్నన

ఈగాది న్నడు భనం ఎనిన పూఛలు చేసిన్న ఄవన్నన

యావజీజవితం భుక్తిక్త లోట్ట వుండదు. ముందు భుక్తి వుంటే

వమయథమైపోతాయిట. ప్రాయంబంలోనే చెపారు తిథి, వాయ,

ఔద్మ ముక్తి సంఖతి తరాూత అలోచిస్తిం.

నక్షత్ర, యోఖ, ఔయణములు ఄనే ఐదింటిన్న ంచాంఖం ఄని

చేయించుకన్నన

ప్
ర ణవ ప్ద్మాకరం

ప్రస్తదంగా
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ
ప్పరు. జ్యమతిష శాసీంలో ఇ ఐద్భ భాగాఱననమాట. తిథి,

దీని వఱీ ముహురాిలు ఎప్పుడు వుంటాయి? ఄన్నన

వాయం, నక్షత్రం, యోఖం, ఔయణం ఇ ఐదు ంఙ ఄని

తెలుస్తియి. భనక్త పూరిిగా ఄయథం కాఔపోయిన్న

సంసృతంలో ప్పలువఫడతాయి. ఄంఖము ఄంటే భాఖం

కొంతవయకూ వీటిని గురించి తెలుస్తకోవటం వఱీ భనక్త

కాఫటిు ంచాంఖము. ఆందులో "తిథఃశ్రిమమాపోనతి" -

జ్యమతిషశాసీ సంఫంధమైనట్టవంటి శుబ పలితాలు

తిథి గురించి తెలుస్తకోవటం వఱీ సందలు వస్తియి,

వస్తియి. జ్ఞతఔ పలితాలు బాగుంటాయి, దోషాలు వుంటే

ధనం వస్తింది. ఇ రోజు పాడమమి, ఇరోజు విదిమ, ఇ

తొఱగపోతాయి. కాఫటిు తఔ ఇ రోజు ంచాంఖం

రోజు తదిమ ఆలా తఱచుకోవటం వఱీ, వాటిని గురించి

విన్నలి. ంచాంఖ శ్రవణం ఄయిన తరువాత ంచాంఖం

తెలుస్తకోవటం వఱీ సందలు పందుతాం. "వారాత్

చెప్పన వారిని గౌయవించుకోవాలి. వీలుంటే దక్షిణ ఆవూండి

అయుషమ వయధనం" - ఇ రోజు అదివాయం, ఇ రోజు

లేదంటే ఔన్నసం ఔక నభస్తకయం ఄయిన్న చెమమండి.

స్తభవాయభని వాటిని తఱచుకోవటం వఱీ అయువు

వస్తీఱని ఆవాూఱని శాసీం. ఇ రోజు ఄననద్మనం చాలా

పెరుగుతుంది. "నక్షతాత్ హయతే పాం" - నక్షత్రముఱ

గొది. సహఛంగానే ఄననద్మనం చాలా గొది. "న

వఱీ పాం తొఱగపోతుంది. "యోగాద్రోఖ నివాయణం"-

ఄననద్మన సభం పుణమం", ఄననద్మనంతో చేమటం వఱీ

యోఖముఱ గురించి తెలుస్తకోవటం వఱీ రోగాలు

వచేా పుణమంతో సమానమైన పుణమం భరొఔటి లేదని

తొఱగుతాయి. ఆఔ "ఔయణత్ కాయమసిదిధశా" - ఔయణముఱ

ఄయథం. ఄందుఔని, ఈగాదిన్నడు ప్పదవాలుక్త లేఔపోతే,

గురించి తెలుస్తకోవటం వఱీ కాయమసిద్యధతుంది.

ఫంధువుఱకీ ఄందరికీ ఄననం పెట్టుకోభని చెపారు.

‚ంచాంఖశా పఱంతిూదం‛ ంచాంఖం వినటం

భాఖవతంలో ఄయితే "ఄధభ ఙండాఱశునఔసంహతిక్త

వఱీ ఆనిన లాభాలు వస్తియి. ఄందువఱీ ంచాంఖం

తగన బక్షుములు తెండు ఔసవులు శుఱక్తండు"

విన్నలి. ంచాంఖంలో భహాతుభలైనట్టవంటి ండితులు,

ప్పదవాలుక్త,

జ్యమతిష శాసీవేతిలు న్నమనలారా ఇ సంవతయం ప్పరు

వీలుఔందరికీ ఄననం పెటుండి. ఖడిా వెమమండి. ఆలా ఈగాది

శుబఔృత్ లేఔ ఇ సంవతయం ప్పరు వికారి, ఇ సంవతయం

న్నడు చెమమటం వఱీ మీకనన సఔఱ ద్మరిదమరములు

ప్పరు శ్రీముక ఄని సంవతయముఱ యొఔక ప్పరుీ చెబుతారు.

తొఱగపోతాయి, శుబములు ఔలుగుతాయి. ఆది కాఔ

అ తరువాత సంవతయం మొతాినిక్త పలితం చెబుతారు.

ఄనినటిఔంటే గొది గురుదయృనం. ఈగాది న్నడు

విడివిడిగా మేషం మొదలుకొని మీనం వయక ఖఱ

గురువుగారిని తఔ చూడాలి. ఇ విషమంలో భనక్త

నెనండు రాశుఱ యొఔక పలితములు చెబుతారు. వాలుక్త

వేదవామస్తఱవారి ఙరిత్ర తఔ వినితీయవఱసినట్టవంటి

అద్మమం ఎంత, వమమం ఎంత, రాఛమపూఛమమెంత,

ఔథ ఈంది. ఔప్పుడు వేదవామస్తఱవారు ది వేఱ భంది

ఄవమానమెంత ఄనేవి చెబుతారు. ఇ మాస పలితాలు

శష్ణమఱతో తీయథయాత్రలు చేస్తరు. వామస్తడు లేఔపోతే

చెబుతారు. ఇ సంవతయంలో వచేా సంక్రాంతి ఎప్పుడు

పురాణాలు, ఙరిత్రలు లేవు. భతు, మాయకండేమ, బవిషమ,

వస్తింది,

సంక్రభణం

భాఖవత, బ్రహభ, బ్రహాభండ, బ్రహభవైవయి, వరాహ,

మొదలుకొని నెనండు సంక్రభణలు ఎప్పుడు వస్తియి.

వాభన, వాయు, విష్ణు, ఄగన, న్నయద, దభ, లింఖ, ఖరుడ,

ఔవేల ఎఔకడైన్న గ్రహణాలు వుంటే స్తయమగ్రహణం

కూయభ,

ఎప్పుడు

పాట్ట

పురాణములు లోఔమునక ఄందించిన భహతుభడు

ఙంద్రగ్రహణం ఎప్పుడొస్తింది? అ గ్రహణాలు కూడా

అమన. అమన దమ వలేీ ఄందయం శాస్తీలు తెలుస్తకొని

రాహుగ్రసిమా? కేతుగ్రసిమా? ఆవన్నన చెబుతారు. ఔయిరి

ఄంతో ఆంతో స్తకంగా వుంట్టన్ననం. ఄట్టవంటి

గురించి, మూఢముఱ గురించి చెబుతారు.

యమాతుభడు వామస్తడు తీయథయాత్రలు చేస్తి చేస్తి

తరాూత

వస్తింది?

ప్
ర ణవ ప్ద్మాకరం

వరుసగా

స్తయమ

భఔయ

గ్రహణంతో

ఄధముఱక్త,

స్తకంద

శువుఱక్త,

పురాణముఱనే

ఇ

కఔకఱక్త

ద్దదనిమిది
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ
మాయాపురానిక్త వెళ్ళుడు, ఄంటే హరిద్మూరానిక్త వెళ్ళుడు.

బమంఔయమైన అధివామధులు తొఱగపోతాయి. మీరు

ఆవాల హరిద్మూర్ ఄంట్టన్ననమే ద్మనిక్త మాయాపుయభని

యభపౌరాణికడినైన

ప్పరు. సి మోక్ష పురాలోీ ఔటి ఄది. ఄఔకడిక్త వెలుగానే

నభసకరించారు. ఄందువలేీ మీ రోగాలు పోయాయి.

ఈగాది వచిాంది. యుగాదిక్త అమనొఔ చెట్టు క్రంద

యుగాది వచిాందంటే తఔ భంత్రోదేశం చేసిన లేఔ

కూరుాన్ననడు. అ సభమంలో కొంతభంది తీయథయాత్ర

నియంతయం పురాణములు చెప్ప గురువు చుటూు ప్రదక్షిణ

చేస్తి చేస్తి ఄయోమ తీయథయాత్ర చేస్తిన్ననం యుగాది

చేస్తి దీయఘ వామధులు తొఱగపోతాయి, నమిభ చేసిన వాలుక్త

వచిాంది, గురుదయృనం చేస్తకోభని చెపారు. ఆఔకడ

శుభాలు ఔలుగుతాయి ఄని వామస్తడు అనతి ఆచాాడు.

గురువులు ఎఔకడ దొరుకతారు ఄనుకంట్టంటే వారి

ఄటినుంచి బకిలు వామస్తడు చెప్పనట్టుగా గురుప్రదక్షిణ

ఄదృషువశాతుి హరిద్మూర్ లో ఔ చెట్టు క్రంద శష్ణమఱక్త

చేమటం మొదలుపెటాురు. కాఫటిు భన ఄదృషుం బాగుంది,

ంచాంగానిన వినిప్పస్తినన వామస్తడు ఔనఫడాాడు, వెంటనే

భనం గురువుగారి సనినధానంలో వున్ననం ఄనుకొంద్మం

ఇ బకిలు అనందంతో వెళిు స్తషుంఖ నభస్తకయం

కాస్తపు. ఄప్పుడు వెంటనే ఏమి చెయామలి? గురుదేవా!

చేస్తరు. ంచాంఖం విన్ననఔ అమన చుటూు ప్రదక్షిణ

ఎంత యోఖం టిుంది మాక ఄని వెంటనే అమన చుటూు

చేశారు. అ ప్రదక్షిణ చెమమగానే ఄందులో ఔ అమనక్త

ప్రదక్షిణ చెమమండి లేద్మ స్తషుంఖ నభస్తకయం చెమమండి.

కష్ణీ రోఖం, ఈనన అమనక్త కష్ణీ రోఖం టకకన

తోచిన దక్షిణ ఆవూండి. ద్మని వఱీ ముందు అయుర్ వృదిధ -

పోయింది. ఆంకొకామనక్త క్షమ రోఖం ఄయిన్న

అయువు పెరుగుతుంది. దీయఘరోగాలు తొఱగుతాయి,

తీయథయాత్రలు చేస్తిననడు వాడిక్త అ క్షమ పోయింది.

బ్రహాభనందం ఔలుగుతుంది. ఄసలు ఈగాది న్నడు

అసిమా

ఈఫఫసంతో

చెమమవఱసింది ముందు గురుస్తితి, గురువందనం,

బాధడుతుననవాడిక్త అ రోఖం పోయింది. వాళ్ళు

గురుప్రదక్షిణ. కోకస్తరి దుయదృషువశాతుి గురువుగారు

తెఱీబోయి భహనుభావా! న్న చుటూు ప్రదక్షిణ చేమగానే

వెళిుపోయారు, కాలానిన ఎవూయం అలేము కాఫటిు, భరో

ఇ రోగాలు పోయి ఆఔ ఆప్పుడు మేము తీయథయాత్రలు

గురువుంటే గురువు లేద్మ గురువుగారి టానిన పెట్టుకొని

హాయిగా చేస్తిం. ఏమిటి మాకీ రోఖం పోవడానిక్త

ప్రదక్షిణ చేసిన్న ఄంతే పలితం వస్తింది. కాఫటిు ఄది తఔ

కాయణం? ఎందువఱీ పోయింది? ఄని ఄడిగతే ఄప్పుడు

చెమమలి. ఆఔ ఇ రోజు ఇ తీయథయాత్రలోీ ఎఔకడికైన్న

అమన చెపారు-

వెలుఖలిగతే, పూఛలు ఄన్నన ఄయామఔ దైవదయృన్ననిక్త వెళిు

రోఖంతో

వుననవాడు

యుగాది న్నడు ంచాంఖ ఠనం చెయామలి లేద్మ

క్షేత్రాలోీ

వునన

న్నక

యమాతభని

ప్రదక్షిణ

చేస్తరు,

చూడఖలిగతే

ఄది

ఎవరైన్న ఠిస్తి వుంటే విన్నలి. ఆది ఄయామఔ

భహాయోఖం. ఈగాది న్నడు శాసీప్రకాయం ఖంగా స్తననం

భహాతుభలైన గురువుఱక్త నభస్తకయం చేసి ప్రదక్షిణ

చేసి తీరాఱని చెపారు. మేము కాశీ వెలులేము, ఖంఖక్త

చెయామలి ఄని శాసీము.

వెలులేము, స్తననం చెమమలేము మాక ఖంగా స్తనన
పలితం ఎలా వస్తింది, ఄని కొంత భంది వామస్తడిని

గురువుఱంటే ఎవరు? భంత్రోదేశం చేసిన

ఄడిగారు. ఄప్పుడామన, ఇ రోజు అవుపాఱని శవుడిక్త

వాళ్ళు, పురాణములు చెప్పవాళ్ళు సదుగరువులు. పాఠం

నివేదింఙండి. ఄలా నివేదించిన తరాూత అవు పాలు

చెప్ప గురువులు కూడా ఔలాంటి గురువులు. వాళ్ళు

నెతిిమీద వేస్తకోండి. అవు పాలు శయస్తన ఛలుీకన్నన

గురువులే

కాన్న

భంత్రోదేశాలు

వాలుఔంటే

పౌరాణికలు,

ఇ

ంటిక్త పూస్తకన్నన ఖంగానదిలో స్తననం చేసిన పలితం

చేస్తవాళ్ళు

సదుగరువులు

ఄని

వస్తింది

ప్పలువఫడతారు. ఄట్టవంటి వాలు చుటూు ప్రదక్షిణ చేస్తి

ప్
ర ణవ ప్ద్మాకరం

ఄన్ననడు.

ఄంటే ఈగాది

న్నడు

భనం

ఖంగాస్తననం చేసిన పలితం పంద్మఱంటే అవు పాలు
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ
కొంచెం ంటిక్త పూస్తకోవాలి లేద్మ శయస్త పైన

ఄట్టవంటి

వేస్తకోవాలి.

వ్రాస్తవాళ్ళు,

"గో క్షీయం యాస్తం క్షీయం యాస్తంతు

వాళ్ళు

భహానుభావులు

ంచాంగాలు

ంచాంఖం

చెప్పటట్టవంటి

వాళ్ళు

ఖంగావై క్తం విత్ర భతః యం" ఄని స్తకందపురాణం

చెబుతూవుంటే శ్రదధతో వింటే ఖంగా స్తననం చెమమటం వఱీ

చెబుతోంది. ‚గోభమం మమున్న స్తక్షాత్ గోమూత్రం

వచేా భహా పలితం వస్తింది. ఄయితే ఖంఖలో స్తననం

నయభద్మ శుభా క్షీయం యాస్తంతు ఖంగా వై క్తం విత్ర

చెయామలి లేద్మ ంచాంఖం విని ఖంగాస్తననభహాపలితం

భతఃయం‛ - గోవు యొఔక ప్పడ (అవుప్పడ) మమున్న

పంద్మలి.

నది, అవు మూత్రం నయభద్మ నది, ఆంఔ అవు పాలు స్తక్షాతుి

ఆఔ తరాూత ఏమి చెయామలి? ఇ రోజు

ఖంగానది. ఄందుకే అవు పాలు ంటిక్త తగలాయా, ఆంఔ

వీలుంటే భాయమక్త క్రొతి ఫటులు కూడా ప్రస్తదింఙభన్ననరు.

భనం ఖంగా స్తననం చేసిన పలితం పందుతాం.

భాయమని గౌయవించి అవిడక్త చీయ పెటిునట్టవంటి వాడు

అవుపాలు కూడా దొయఔలేదు పోన్న అ పాలు దొరిక్తన్న ఄవి

కూడా సఔఱ శుభాలూ పందుతాడు. తఔ ఱక్ష్మీ పూఛ

ఔలీి, ఄప్పుడేం చెయామలి? ఄందుకే ంచాంఖం విన్నలి.

చెమమలి, స్తమంత్రం వేల ఏదన్నన ఱక్ష్మీ దేవి యొఔక

"శ్రీఔలామణ గుణావహం రిపుహయం, దుసూన దోషహం

అఱయానిక్త వెళిు సంధామసభమంలో ఄఔకడ దీం

ఖంగా స్తనన విశేష పుణమ పఱదం గోద్మన తుఱమం నృణాం

పెటిున్న,

అయుర్

ంచాంఖ

నభసకరించిన్న కూడా యుగాది న్నడు ఱక్ష్మీఔటాక్షం

మాఔయుుతాం" ఄని ంచాంఖ శ్రవణం యొఔక భహా

ఱభిస్తింది. ఆది కాఔ ఱక్ష్మీదేవి భనక్తచిాన ఔ సఱహా

పలితం ఏన్నడో ఫృహసతి ఆచాాడు. ఇ శ్లీఔం

వుంది - న్నమనలారా ! సంవతరాది రాగానే అ రోజున

ఫృహసతిదని ప్రసిదిధ. ఇ శ్లీఔం ఈగాది న్నడు ఄతమంత

గోవుఱను బక్తితో పూజంఙండి లేద్మ గోవుఱక ప్రదక్షిణ

బక్తితో, శ్రదధతో, నభభఔంతో ంచాంఖం వినండి, వింటే

చెమమండి. గోప్రదక్షిణ వఱీ మొతిం భూభండఱం ప్రదక్షిణ

సఔఱ శుభాలూ ఔలుగుతాయి. శుభాఱతో పాట్టగా

వఱీ వచేా లాబం వస్తింది. గోవుఱను పూజంఙటం వఱీ

రిపుహయం - శత్రువులు తొఱగపోతారు. గోద్మన తుఱమం

ఱక్ష్మీదేవి నేను మీ ఆంటోీ వుంటాను ఄననది. ఄందువఱీనే

నృణాం – అవును ద్మనం చేస్తి ఄంటే బక్తితో, శ్రదధతో

పూయూ కాఱంలో చింతాభణి ఄనే కామన వుండేవాడు.

గోద్మనం చేమటం వఱీ వచేా పలితం ంచాంఖం వింటే

పాం

వస్తింది. ఖంగాస్తననవిశేషపుణమపఱదం

సందలేీకే

వృదిధదముతిభం

శుబఔయం

- నితమం

దీం

పెడుతూవుంటే

చూసిన్న,

బక్తితో

ఏదో దుయదృషువశాతుి ప్పదవాడైపోయాడు.
భధనడుతూ

ఔ

రోజున

విడిచిపెటుకండా సంవతయ కాఱం పాట్ట ఖంగా స్తననం

సనఔసనందన్నదుఱ దఖగయక వెళితే సనఔసనందన్నదులు

చెమమటం వఱీ వచేా భహా పలితం ంచాంఖం వింటే

ఱక్ష్మీదేవి చెప్పన మాటే ఄతనిక్త చెప్ప యుగాది న్నడు

ఱభిస్తింది. శ్రదధతో, బక్తితో ండితుడైన వాని ద్మూరా

ఄనగా సంవతరాది న్నడు అవుఱ చుటూు ప్రదక్షిణ చెయిమ,

ంచాంఖమును విన్నలి. ంచాంఖం ఎప్పుడూ కూడా

అవుఱను బక్తితో పూజంచు, అవుఱక్త ఆంత ఖడిా పెట్టు

ండితులు చెప్పననప్పుడు విన్నలి. సంసృతం, తెలుగు

సంవతయం తిరిగే లోపు న్నక సఔఱ సందలూ వస్తియి,

తెలిమకండా, దుషు సమాస్తలు చేస్త వారి దఖగయ

ఱక్ష్మీఔటాక్షం వస్తిందని చెపారు. వెంటనే ఇ చింతాభణి

ంచాంఖం వింటే పెదద పలితం వుండదు. ఄశఫదముఱతో

శాసిీ అవుఱక్త ప్రదక్షిణ చేస్తడు, అవుఱని పూజంచాడు.

కూడిన

ంచాంఖం

కూడినట్టవంటి

కాకండా

చెమమండి.

సనఔసనందన్నదులు చెపారు ఔనుఔ అమన

భంచివాళ్ళు, భహానుభావులు దేశంలో, తెలుగు న్నట

నమిభ అ ని చేస్తడు. ఄదృషువశాతుి కొంత ఖడిా కూడా

గొ గొ ండితులు వున్ననరు.

ట్టుకొచిా ఇ ఈగాది న్నడు అవుఱక్త పెటాుడు. వాటిక్త
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ

అహాయం పెటాుడో లేదో వెంటనే అకాశవాణి రూంలో

చైత్ర శుదధ నవమి- శ్రీ రాభ నవమి

ఱక్ష్మీదేవి న్నమన్న రేటినుంచి న్నక క్రభక్రభంగా
సందలు ఄభివృదిధ ఄవుతాయి. ఈగాది న్నడు నువుూ

శ్రీ భహావిష్ణువు ఎతిిన ది ఄవతారాఱలో శ్రీ

గోపూఛ చేస్తవు, గోవుఱక్త అహాయం పెటాువు, ఆఔ న్నక

రాభవతాయం 7వ ది, శ్రీ రాముడు దశయథునక కౌసఱమ

తిరుగులేదు ఄననది. ఄననటేు అమన సంవతయం తిరిగే

ఖయబమున చైత్ర శుదధ నవమి న్నడు ఛనిభంచారు. ఇ రోజు

లోపు

కాఫటిు

చేమవఱసిన భఱియు అఙరింఙ వఱసిన విధి విధాన్నలు

ఔటిఔద్మరిదమరం తొఱగంచి సఔఱ సందఱను ఆచేా

భన పూఛమ గురువు గారి మాటలోీ తెలుస్తకంద్మం, ఆలా

దివమమైనట్టవంటి కాఱం యుగాది కాఱం. కాఫటిు ఇ

చేమడం వఱీ సంవతయం ఄంతా శుబ పలితాలు తఔ

రోజు గోప్రదక్షిణ, గోపూఛ చెమమండి. తఔ ఎంతో

పందుతాము.ప్రొదుదనేన స్తరోమదమం ముందు లేచి తఱ

కొంత పురాణం కూడా వినండి. పురాణం ద్మనం

స్తననం చెయామలి. ఆషు దేవత అరాధన తఔ చేయాలి.

చెమమండి. ఄవకాశముననవాళ్ళు పురాణాలు పూజంఙడం,

ఇ రోజు స్త్రతరాభ ఱక్ష్మణ, హనుభంతుడు ఈనన

పురాణాఱను ద్మనం చెమమటం చాలా గొది.ఄందున్న

చిత్రటం తీస్తకొని షోడశ్లచారాలు చేయాలి శాసీం.

భతు పురాణం, స్తకంద పురాణం యుగాది న్నడు ద్మనం

శ్రీ రాభఙంద్ర ప్రభువుని మథాశక్తి శ్రీ స్తఔిం , పురుష

చేస్తి వారిక్త పునయజనభ వుండదని శాసీం. అ రోజు ద్మనం

స్తఔిం తో అయాన చేమడం చాలా భంచిది. విగ్రహాలు

చెమమటానిక్త కదయలేదనుకోండి, మీ గురువుగారు మీ

ఈంటే బక్తి పూరాూఔంగా ంఙఅభృతాలుతో ఛఱంతో

దఖగయ లేయనుకోండి, ఄప్పుడు అ పురాణములు కొని పూఛ

ఄభిష్ణక్తంచాలి, ఈతవ మూరుిలు లేఔపోతే భటిు విగ్రహాలు

భందియంలో పెటిు మా గురువుగారిక్త ఆస్తిన్ననను లేఔ

ఈన్నన చేస్తకోవచుా.

భహైశూయమ

సంనునడైపోయాడు.

పలాన్న ండితునిక్త ఆస్తిన్ననను ఄని చెప్పుకొని అమన
దొరిక్తనప్పుడు కూడా ద్మనం చెమమభన్ననరు. ఏది ఏమైన్న
ఇ రోజున పురాణములు వినడం, బఖవత్ పూఛ
చెమమటం, గురువుఱను స్తవింఙడం చాలా భంచిది.
బకిఱందరూ ఇ కాయమక్రమాలు చేసి సఔఱ శుభాలు
పందండి.

*****

ఫఱం గురోః ప్రవయధతాం
ఫఱం గురోః ప్రవయధతాం
ఫఱం గురోః ప్రవయధతాం
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ
ఇ రోజు శ్రీ రాభఙంద్రునక ఄతమంత ఆషుమైన పురుష

గాని గాయడి విదమ భంత్రం ఛం చేమడం చాలా

స్తఔిం తో ఄభిష్ణక్తంఙకోవచుా. ఆవి ఏమి కదయఔపోతే శ్రీ

శుబప్రదం. ఈదమం 10ఖం౹౹00౹౹ని నుండి 12ఖం౹౹00౹౹

రామునిక్త ఄషోుతియశతనభవాళి తో పూఛ చేస్తకనన ఄదే

భధమ చేమడం

పలితం

ఈననవాళ్ళీ

వస్తింది.ఇ

రోజు

తఔ

శ్రీరాభఙంద్ర

ఈతిభం.

బెఱీం,

ఇ రోజు

మిరియాలు

తో

ఄవకాశం
చేసిన

ప్రభువునక సంఫంధించిన స్తీత్ర పారామణ తఔ

పానఔంని తయారుచేసి స్తూమి వారిక్త నివిధించిన

చేయాలి. ముకమంగా ఇ రోజు రాభ యక్ష స్తీత్రం లేద్మ

తరువాత భనం స్త్రూఔరించాలి.ఇ రోజు శ్రీ రామునిక్త

సంక్షిి రామామణం పారామణ చేమడం చాలా చాలా

తుఱసి దళ్ళఱతో ఄరిాంఙడం చాలా భంచిది. దీని వఱన

భంచిది. ఆది చేమడం వఱన సంపూయు రామామణం

పూరిి అయుయధం వస్తింది.ఆవి ఏమి చేమలేఔపోయిన

చేసిన పలితం వస్తింది.ఇ రోజు తఔ అఱమ దయృనం

రాభ న్నభఛం చేసిన సభసి తభలు తొఱగుతాయి

చేస్తకోవాలి.ఇ ఄపూయూమైన పుణమ తిథి రోజున చేసిన

ఄని శాసీము.ఇ రోజు భన శ్రీ ప్రణవ పీఠంలో శ్రీ

ద్మనం గాని, పూఛ గాని, ప్రదక్షిణలుగాని ఇ రోజు చేసిన

స్త్రతరాభఙంద్ర ప్రభువక ఄతమంత వైబవముగా పూఛ

ఏ శుబని ఄయిన కొంఙం చేస్తి కొండంత పలితం

భరియు ఔళ్ళమణం ఛరుగుతుంది.

ఆస్తింది.ఇ రోజు గురువుఱక్త నభసకరించాలి, గులలోీ
ప్రదక్షిణలు చేయాలి.ఇ రోజు 1000స్తరుీ గాని 3000స్తరుీ

*****

శ్రీ వేంఔటేశూయ విలాసం పారామణం
పూఛమ గురుదేవులు బ్రహభశ్రీ వదిదరిి ద్మభఔర్ గారిక్త

బకిఱందరూ 30 రోజుఱ పాట్ట బక్తి శ్రదధఱతో పారామణం

ఛమము. ఏడుకొండఱ వాడిని దయృనం చేస్తకోని తెలుగు

చేస్తకోవఱసిందిగా

వారు ఈండరు. ఎనిన స్తరుీ దరిృంచిన్న స్తూమి దివమ

వేంఔటేశూయ విలాసం పారామణం చేమటము ఄంటే

భంఖల రూపానిన భళీు భళీు చూసి తరించాలి ఄని

ఏడుకొండఱలోని ఄనిన తీయథముఱలో స్తననం చేసి శ్రీవారిని

ఄనిప్పస్తింది. శ్రీ వారి వైబవం ఎంత తెలుస్తకన్నన హరి

దరిృంఙటమే. శ్రీ వారిని వెయిమ స్తరుీ ఄభిష్ణక్తస్తి ఔలిగే

గురువుగారు

అదేశంచారు.

శ్రీ

బకిఱక ఆంకా ఆంకా తెలుస్తకోవాలి ఄనే

పుణమం, బక్తితో స్తూమి లీఱలిన విన్నన,

కతూహఱము

ఙదివిన్న,

ఔలుగుతుంది.

ండితుఱక

తెలుస్తకన్నన

మాత్రమే తెలిసిన ఏడుకొండఱ యహసమముఱను

ఔలుగుతుంది.శ్రీ వారి లీలా విశేషాలు

స్తమానుమలైన భన ఄందరిక్త శ్రీ వేంఔటేశూయ

ఄన్నన భన భాఖమవశాతుి పూఛమ

విలాసం

శ్రీ

గురుదేవులు భనక ఄందించారు.

ప్రణవపీఠాధీశులు, పూఛమ గురుదేవులు బ్రహభశ్రీ

భనక ఔలిగన ఇ ఄదృషుమును

ప్పరుతో

ఄందించారు

వదిదరిి ద్మభఔర్ గారు. శ్రీ వేంఔటేశూయ విలాస్తనిన

సదిూనియోఖం చేస్తకొని గురుఔరుణక, శ్రీ వారి ఔరుణక

ఄదుబతమైన దివమమైన 30 రోజుఱ పారామణ గ్రంథముగా

పాత్రులు ఄవుద్మం. శ్రీ వేంఔటేశూయ విలాసం లో

ఄందించారు శ్రీ గురువుగారు.

దరిద్రములు తొఱగంచి సందలు ఆచుా వ్యమహఱక్ష్మీ దేవి
వైబవం ఈననది. ఈదోమఖం ప్రాప్పించేస్త భీముని ఙరిత్ర
ఈననది. మోక్షమును కూడా ప్రస్తదింఙఖఱ స్తూమి
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ప్రణవ ద్మభఔయం
శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ
పుషకరిణి ఙరిత్ర ఈననది. ఎనోన ఎనెననోన లీఱలు

ఫృందం ప్రతి శనివాయం 25 స్తరుీ శ్రీ వేంఔటేశూయ విఱస్తనిన

గురుదేవులు భనక ఄందించారు.

బకిఱతో స్తమూహిఔ పారామణం చేయిస్తిన్ననరు.

పూఛమ గురుదేవులు శ్రీ వేంఔటేశూయ విలాస్తనిన ఄందించాఔ

శ్రీనివాస్తడు పుసిఔరూం ధరిస్తి ఄది శ్రీ వేంఔటేశూయ

శ్రీ ఛఖదీష్ గారి కారామఙయణతో ఄంతరాజఱ స్తమాజఔ

విలాసం ఄవుతుంది. కావున బకిలు ఄందరు శ్రీ

మాధమభమైన జూం ద్మూరా శ్రీభతి శైఱఛగారు, శ్రీభతి

వేంఔటేశూయ విలాసమును బక్తి తో పారామణం చేసి సఔఱ

జ్యమతిగారు

విలాస్తనిన

శుభాలు పందండి. ‚ఏడుకొండఱవాడా, వేంఔటయభణా

పారామణం చేసి తరించారు. శ్రీ భలిీకారుజన గారి ఫృందం

గోవింద్మ గోవింద్మ!” పూఛమ గురుదేవుఱ వెబె్ట్ లో శ్రీ

స్తంకేతిఔ సహకాయంతో ఎనోనస్తరుీ ఏకాహ దీక్షతో గురు

వేంఔటేశూయ విలాసం పుసిఔం ఄందుబాట్టలో ఈంది.

బకిలు

(లింక్:https://shop.srivaddipartipadmakar.org/product/sri-

తొలిస్తరి

ఄందరూ

శ్రీ

శ్రీ

వేంఔటేశూయ

వేంఔటేశూయ

విలాసమును

పారామణం చేస్తకన్ననరు. శ్రీ భతి జ్యమతిగారు ఆంటి
ఆంటిక్త శ్రీ వేంఔటేశూయ వైబవము చేరాఱని, గురు ఔృ,
స్తూమి ఄనుగ్రహం ఄందరికీ ఔఱగాఱని ఔ ఫృంద్మనిన

venkateswaravilasam/?_gl=1*yd1uzm*_ga*MTc3MDE2ODM1Mi4xNjQ4NDYy
MTMx*_ga_FD91PXPR16*MTY0ODQ2MjEzMC4xLjEuMTY0ODQ
2MjEzMC4w&_ga=2.143046965.1074754301.16484621311770168352.1648462131
)

ఏరాట్ట చేస్తరు. శ్రీభతి జ్యమతిగారు భరియు వారి

హనుభద్ వైబవం నుండి ప్రసంఖపు పోట్టలు, చిత్రలేకనపు పోట్టలు
ఖడిచిన్న, ఔఱములు ఖడిచిన్న, రాభ న్నభమునక
స్తటి వచేాది ఏదీ లేదు, అ రాముడిని స్త్రతాఱక్ష్మణ
సమేతముగా హృదమం లో నిలుపుకన్ననరు స్తూమి
హనుభ.

స్తూమి

పూఛమగురుదేవులు

భన

హనుభ
ఄందరికీ

వైబవమును
ఄందించారు.

హనుభద్ ఛనభతిథి సందయబంగా శ్రీ ప్రణవపీఠ శషమ
ఫృందం పూఛమ గురుదేవులు ప్రవచించిన హనుభద్
వైబవం నుండి ప్రసంఖపు పోట్టలు, చిత్రలేకనపు
పోట్టలు నియూహిస్తిన్ననరు. ఏప్రిల్ 2, 2022 నుండి
ఏప్రిల్ 9, 2022 వయక పోట్టఱలో నమోదు
చేస్తకోవచుా. పోట్టఱలో నమోదు చేస్తకోవటానిక్త
క్రంద ఆవూఫడిన వెబె్ట్ట లింక ను సందరిృంఙఖఱరు
హనుమంతుని గురంచి (హనుమద్ ై వ భవం లోని

https://srivaddipartipadmakar.org/pranava_forms/
prasangapu-potilu-2022-registration/

విశేషాలు) ప్
ర సంగపు, మరయు చిత్
ర లేఖనపు

పూఛమ గురుదేవులు ఄందించిన హనుభద్ వైబవం

పోటీలు ఏప్ర
ర ల్ 16, 17, 23, మరయు 24

ప్రవఙనపు యూటూమబ్ లింక్ :

తేదీలలో

https://youtube.com/playlist?list=PLfgDt5ZsV1JIpf

పూఛమగురుదేవులు వదిదరిి ద్మభఔర్ గారిక్త ఛమము

U4f_zthSFKiFgq0xHoT

ఛమము. యుఖములు ఖడిచిన్న, భనూంతయములు
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