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పోగొట్లుకునోవాలళను

అదరించభన్నోరు.

చేరుుకోభన్నోరు. వారిని న్నరామణ

ఄకుకన

సవరూంగా

భావంచభన్నోరు. ‘సేవ’ ను ఔ ఄవకాశంగా భావంచి
ఎప్పుడు ఏ ఄవకాశం వచిున్న ఄది యమాతుాడు భనకు
ఄనుగ్రహంచిన సేవాభాఖయంగా భావంచాలి, ప్రతి వయకి్
తాను బఖవంతునికి, బఖవద్ రూమైన సమాజానికీ
సేవకుణ్ణి ఄనే భావానిో ఄఱవయచుకుంటే ఎఔకడ ఎట్లవంటి
భేదభావాలు పొడచూవు. జీవతసయవసవము భొకఔరికి
సేవ చేమడమే బ్రహాానందంగా భావంచఖలిగిన న్నడు
మానవుడు మాధవుడౌతాడు. ఄంద్గకే “మానవసేవయే
మాధవసేవ” ఄన్నోరు పెదదలు. ఇ సేవా యమారాానిో
రాభఔృష్ణిదయవతారాలు

నిరూపిస్త్న్నోయి.

స్వక్షాతు్

శ్రీభన్నోరామణ మూరి్ వవధ రూపాలోు భనముంద్గ
నిల్చుని

భనకు

సేవాభాగాయనిో

ఔలిపస్త్న్నోడని

భావంచాలి. వష్ణిసహస్ర న్నభం నందలి ఇ ఄపురూ

సేవాతత్వం

శ్లుఔమే తారాకణం –
నమోస్వనంతామ సహస్రమూయ్యే సహస్ర పాద్మక్షి శిరోరుబాహవే I

ప్రఔృతి

సయవం

సేవాభావములోనే

సేవాభావానికి

ఎన్నో

సద్గుణాలు

ప్రతిరూం.
మేలవంచి

ఈంటాయి. ఄంద్గలో కొనిో ఐఔభతయం, సహృదమత,
సౌభనసయం, సౌజనయం. జనిాంచినది మొదలు సఔఱ
జీవజాఱము వారివారి తాహతుకు తగినట్లుగా సేవారూ
జీవతానిో ఖడుపుతూనే ఈన్నోయి. సేవ శరీయమైతే, ద్మనికి
ప్రాణము తాయఖమౌతుంది. నిషకలంఔమైన సేవకు తాయఖమే
అఱంఫన.

భహాతుాఱందరూ

సేవఱందించినవారే.

పిఱులు

ఆలంటి

పెదదఱమంద్గ

సహస్ర న్నమేో పురుష్ణమ శాశవతే సహస్ర కోటీ యుఖధారిణే నభః

(ఄనేఔ రూపాఱతో, ఄనేఔ పాద్మఱతో ఄనేఔ ఔనుోఱతో
ఄనేఔ

శియస్తసఱతో

వరాజిలుుతునో

ఄనంతుడైన

శ్రీభన్నోరామణునికి నభస్వకయము). ఇ ఄంశాఱను
భనం సవమంగా ఄనవయించుకొంటే భనచుట్టు ఈనో
సభస్ం న్నరామణ సవరూపాలే ఄంద్గకే భనం వారిని
సేవద్మదం – తరిద్మదం

చూపే

సేవాభావం గౌయవంగా, బఖవంతునిమంద్గ చూపే

//సయవం సేవాభమం జఖత్//

సేవాభావం బకి్గా, పెదదలు పినోఱ మంద్గ చూపే
సేవాభావం వాతసఱయంగా, దంతుఱ యసపయ సేవాభావం
ప్రేభగా,

ప్రభువుఱ మంద్గ సేవకులు చూపే సేవ

రాజబకి్గా ఆల ఄనిో నితయజీవతంలో సేవాభయాలే.
వవేకానందస్వవమి

లంటి

నిరుపేదఱని,

ఄభాగ్యయఱని,
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ఆంద్గలో కొకఔక న్నమానికి ఖఱ వశేష్ణరాాఱను,
వుయతపతు్ఱను గ్యరించి కూడా తెలుస్తకుంద్మం. ఖత నెఱ
సంచిఔలో భనము ఖజఔయికుడు ఄను న్నభమునకు
ఄరాాఱను, వశేష్ణఱను తెలుస్తకున్నోం. ఇ సంచిఔలో
ఆప్పుడు ఐదవ న్నభం గ్యరించి తెలుస్తకొంద్మం. అ
న్నభం ఱంబోదరుడు
ఐదవన్నభం ఱంబోదరుడు.దీని స్వమాన్నయయాం – పెదద
పొట్ుఔలిగినవాడు. ఖణేశుని గ్యరించి వేదంలో ఆల ఈనోది –
ఱంబోదరామ వదాహే, వక్రతుండామ ధీభహ తన్నోదంతిః
ప్రచోదయాత్||

దీనిని ఫటిు ఱంబోదయ శఫదం ఄతయంత

ప్రాచీనమైనది ఄని తెలుస్త్నోది. ఆంతకీ ఏమిటీ పెదద పొట్ు?
సఔఱ వద్మయ నిఱమం ఄని భావం. ఱంబోదరుడు ఄనగా కికి
ఄందరూ

ఄనుకొనే

పెదదపొట్ు

ఔలిగిన

వాడు.

కాని

వఘ్నోశవరునికి ఄనంత న్నమాలున్నోయి. ఄనేఔ

సయవశాస్వాఱనూ, సయవలోకాఱనూ ఈదయంలో ఈంచుకొనోవాడు

ఄవతారాలున్నోయి.

కూడా

ఄనేది సూక్షాాయాం. ఏది వన్నో ఄది ఔడుపులో ద్మచుకొనే వాడు

ఄనంతాలే. వఘ్నోశవరుడు నిరుుణుడూ, సగ్యణుడు కూడా.

ఱంబోదరుడు ఄని కూడా భొకఔ ఄయాం. పూయవం భన పెదదలు

ఄట్లవంటి

అమన

ఖణేశవరునికి

లీలగాథలు
బాగా

ఆషుమైన

దహారున్నమాలు ఈన్నోమని, అ దహారున్నమాఱని
బకి్తో తఱచుకుంటే సఔఱశుభాలు ఔలుగ్యతామని
వాయసభహరిష సెఱవచాుడు.

ఄరాధం చేసిన్న ద్మనిని దిభందికీ చెపిప, ఄఱురి చేసి,
గొడవలు చేసి, అ వయకి్ని పాడు చేమయనోమాట్. వనో చెత్ను,
ఄందరికీ చెపిప, లోకానిో వషంగా మారేువాడు ఄఱంబోదరుడు.
వనోవాటిని జాగ్రత్గా ఔడుపులో బద్రయచి, రుఱకు మేలు

వఘ్నోశవరుని దహారున్నమాలు:
1. స్తముఖుడు

9. ధూభకేతుడు

2. ఏఔదంతుడు

10. ఖణాధయక్షుడు

3. ఔపిలుడు

11. ఫాఱచంద్రుడు

4. ఖజఔయికుడు

12. ఖజాననుడు

5. ఱంబోదరుడు

13. వక్రతుండుడు

6. వఔట్లడు

14. శూయపఔరుిడు

7. వగోరాజు

15. హేయంబుడు

8. ఖణాధిపుడు

16. సకందపూయవజుడు

ప్
ర ణవ ప్ద్మాకరం

ఔడుపులో పెట్లుకు చూస్తకొంటాం ఄనే వారు. ఄనగా ఔడు ఏ

కూరేు వాటిని మాత్రమే ఫమట్ పెటేు వాడు ఱంబోదరుడు.
ఔనుఔనే ఇ న్నభం చాల గొపన్నభం.
ఖణతి,

ఱంబోదరుడు ఎంద్గఔయాయడో తెలిమజేసే

ఖణేశపురాణంలోని ఇ క్రంది శ్లుఔం భొకఔ కోణానిో కూడా
అవషకరించింది.
శ్లు|| అమాోమం డభరుధవనేః బఖవతా దంధయనయ మాన్నదఘనమ్
సంగీతం జననీ ద్మంబుజయణతాకరే యతానూోపురాత్
నృతయం తాండవ దయశన్నత్ ప్రతిదినం స్వవభాయసబుద్ధేయబలత్
సయవజాాననిధాన మేవభబవన్ భనేయ తతస్త్ందిఱః ||

(ఖణతి సంహత.ఄ.5.శ్లు.55)
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శివుడు ఔస్వరి ఖంభీయంగా ఢఔకను మ్రోగించాడు. అ ధవని
నుండి వేద్మలు వెలువడాాయి. వాటిని ఖణతి స్వవఔరించాడు.
ఄనగా శివఢకాకన్నదం నుండి వేదవజాానం గ్రహంచాడు.
పాయవతీపాదనూపుయధవని నుండి సంగీతం నేరుుకొన్నోడు.
శివపాయవతుఱ తాండవ నృతయం ప్రతిదినం చూసి నృతయం
ఄబయసించాడు. ఇ వధంగా ఄనేఔ వధాలైన జాాన్నఱను గ్రహంచి
పొట్ులో ద్మచుకొని, పెదదపొట్ు ఔలిగిన వాడుగా ఄనగా
ఱంబోదరునిగా

మారాడు.

ఇ

ఖణతి

సంబవగట్ుం

వఘ్నోశవరుని ఱంబోదయయహస్వయనిో బోధిస్త్నోది.

...

*****

పూయవజనా స్తఔృతం వఱు శ్రీవేంఔటేశవయ వలస్వనిో
లోకానికి

స్తఱబశైలిలో

ఄందించిన

యమాతా

సవరూపుడు,సభయాగ్యరుడు, త్రిభాష్ణభహాసహస్రావధాని,
ప్రణవపీఠాధితి ఄయిన బ్రహాశ్రీ వదిదరి్ ద్మాఔర్ గారు
న్నకు జనకుఱయాయరు. తలిు శ్రీభతి యంఖవేణ్ణ కూడా
వేంఔటేశవయ బకు్రాలే. ఄంద్గకే శ్రీవేంఔటేశవరుని లీల
యహస్వయలు వ్రాసే భాఖయం న్నకు ఔలిగింది. స్గిరులు
ఄనేఔ దివయయహస్వయఱకు నిఱయాలు. యుఖయుగాలుగా
బ్రహారుషలు,

దివయరుషలు,

భహరుషలు,

రాజరుషలు,

ఋష్ణలు, మునులు, స్వధకులు, యోగ్యలు ఇ కొండకి
స్వధనలు చేసూ్నే ఈన్నోరు. అ స్వధనఱనీో యహస్వయలే.
కొండఱలోని

గ్యహలు

యహస్వయలే.

జఱపాతాలు

యహస్వయలే. వృక్షాలు, జంతువులు, కీట్కాలు, ఆంతెంద్గకు
ఇ కొండలోని ఄణువుఱనీో యహస్వయలే. అ యహస్వయఱలో
బఖవంతుడు ఄందించిన మేయకు, కొనిో బకు్ఱకు
ఄందించే ప్రమతోం చేస్వ్ను. ఔలియుఖ ప్రతయక్షదైవమైన శ్రీ
వేంఔటేశవరుని వైబవానికి సంఫంధించిన యహస్వయఱను
తెలుస్తకుంట్లన్నోం, ఄంద్గలో భాఖంగా ఇ సంచిఔలో
భరినిో వషయాలు తెలుస్తకుంద్మం.
ఄంఖద్గని లుకుఱకు ఄందరూ సరేనన్నోరు. ఄఔకడ
నిద్రంచడానికి సంసిద్గేలు ఄవుతుండగా వాయందరికీ ఔ అశుయయ
దృశయం ఔనఫడింది. స్వవమి పుషకరిణ్ణకి ఇశానయ భాఖంలో
ఄపటి ద్మకా ఏమీ లేని శూనయంలో హఠాతు్గా ఔ కొండగ్యహ
ఔనఫడింది. అ గ్యహ నుండి ఄపూయవకాంతి ఫమట్కు వస్త్నోది.
ఄంఖద జాంఫవత్ ఖజ ఖవమ ఖవాక్ష ఖంధ మాదన మైంద
దివవద్మది వానరులు హఠాతు్గా ఔనిపించిన అ కొండగ్యహను
చూచి వసామం పొంద్మరు. ఄద్ధమిటో చూడాఱనుకొన్నోరు.
భహావేఖంగా

అ

గ్యహలోనికి

ప్రవేశించారు.

మొదట్

కాంతిపుంజంతో ఈనో అ గ్యహ వానరులు లోనికి ప్రవేశించాఔ
ఄంధకాయభమం ఄయిపోయింది. ద్మనితో వారు అ ఔటిఔ
చీఔటిలో ద్మరి కానఔ బమభ్రంతుఱయాయరు. ఄంతలో భయల
గ్యహ

ఄంతా

భహాదివయకాంతితో

నిండిపోయింది.

అ

దివయజ్యయతిని దరిశసూ్ వారు చాల లోఱకు వెళ్ళళపోయారు.
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మొదట్ చినోగా ఈనో అ గ్యహ లోనికి వెళ్ళళ కొఱదీ ఔ భహా

వేత్రహస్త్నికి నభసకరించారు. ఄప్పుడా వయకి్ ఔరుణ్ణంచి

నఖయంల ఔనడింది. అ గ్యహలో ఫంగారు బవన్నలున్నోయి.

వారితో, ‘ఆఔకడకు రాకూడద్గ, నేను ద్మరి చూపుతాను,

నవయతాోలు తాడం చేమఫడిన గోపురాలు, ప్రాకారాలు,

ఆఔకడ నుండి నడవండి,’ ఄని లికి వారిని వెంట్బెట్లుకొని

గోడలు ఈన్నోయి. కిటికీలు, ద్మవరాలు ఄనీో ఫంగాయంతో

గ్యహమాయుం

చేమఫడి,

చేమఫడి

వాయందరూ వనమంగా ఄతని వెంట్ గ్యహ నుండి

దయశనమిచాుయి. అ బవన్నలు, భంట్పాలు, ఄమూఱయ

ఫమట్కు వచాురు. వారిని వెలులికి ంపిన అ

ధాతువులు, నవయతాోలు చూచి అ వైబవానికి వానరులు

వేత్రహస్త్డు తిరిగి లోనికి వెళ్ళళపోయాడు. ఄప్పుడు భయఱ

చకితులు ఄయిపోయారు. ఆది మానవలోఔం కాద్గ ఄని

అ గ్యహ చీఔటి ఄయిపోయింది.

వజ్రవైడూరాయద్గఱతో

తాడం

వాయనుకొన్నోరు. ఫంగాయపు యథాలు, గొపగొప గ్యఱ్ఱాలు,
ఏనుగ్యలు,

వశాఱమైన

నఖయవీథులు,

అ

బిఱంలో

దయశనమిచాుయి. యభస్తందరీభణులు ఄఔకడఔకడ నృతాయలు
చేస్త్న్నోరు.

కొందరు

వభఱఖంధయవగానం

నుండి

ఫమట్కు

తీస్తకువచాుడు.

...

*****

చేస్త్న్నోరు.

న్నలుగ్య చేతులు ఔలిగి, శంక చక్ర ఖద్మ ద్మాలు ధరించిన
నీఱమేగచాాయాశరీరులు అ బవన్నఱలో ఄసంఖ్యయకులు
దయశనమిస్త్న్నోరు. ఄది ఄప్రాఔృత పుయం ఄని వారిఔయామైంది. అ
పుయభధయంలో మేరు యవతం ఄంత ఎతు్గా స్తవయింతో
నిరిాంఫడిన, సూరుయనిల వెలిగిపోతునో ఔ వమానం
వానరుఱకు దయశనమిచిుంది. అ వమానంలో వేయి డఖలు
ఔలిగిన

తెఱుని

భహాసయపం

ఈనోది.

అ

భోగి

భోఖయయంఔభధయంలో ఔ భహాపురుష్ణడు కూరుుని ఈన్నోడు.
అమన నీఱమేగశరీరుడు. దాత్రనేత్రుడు. అజానుబాహుడు.
ఫంగారు వసాం ధరించి ఈన్నోడు. శంకంల ఈంది అమన
మెడ. సఔఱ అబయణాలూ ధరించి ఈన్నోడు. అమన వక్షఃసాఱం

భిక్ష వేసేవాడు గ్యభాం ద్మటి ఫమటికి వెళ్ళు
భిక్షుకుఱకు భిక్ష వేయాలి. లేద్మ గొప గొప వాళ్ళళ భన
ఆంటికి వచిునప్పుడు భనం వారిని ఆంటి లోలికి
అహావనించి, వనమంగా అసనం ఆచిు కూరోుబెటిు, భిక్ష
వేయాలి. భహాండితుడు, భహాజాాని భన ఆంటికి
భిక్షకు వచిునప్పుడు అమనను లోఱకు అహావనించి కాళ్ళళ
ఔడిగి అసనం ఆచిు, కూరోుబెటిు వనమంగా ద్మనం

కి ఱక్ష్మీద్ధవ వెలిగిపోతూ దయశనం ఆచిుంది. ఄనేఔ హస్వ్లు

చేయాలి. ముకుక, మొహం తెలిమని వేరే ఎవరైన్న

ఔలిగిన అ పురుషోత్ముడు శంకచక్రఖద్మద్మాద్గలు ధరించి

భిక్షుకులు భనింటికి వసే్, ఄలంటి వారిని లోలికి

ఈన్నోడు. అ భహాతుాడు పూయిచంద్రబింఫం వంటి ముకంతో,

పిఱవడం భనకు ఆషుం లేఔపోతే భనమే ఖడ ద్మటి

ఄనేఔ సూరుయఱకాంతితో ప్రకాశిస్త్న్నోడు. కోటి సూయయ ప్రభా

ఄవతఱకు వెళ్ళళ అ వయకి్కి భిక్ష ఆవావలి. ఖడ లోఱ ఈండి

భాసమానుడైన అ పురుషోత్ముడు కోటిచంద్రస్తశీతలుడు.

ఄవతలి వైపు భిక్షుకుఱకు భిక్ష ఆవవరాద్గ. భధయలో ఖడ

ఔరుణయసంతో నిండిన అ భహాతుాని నేత్రాలు ఄతయద్గుత

ఄడుాగా ఈండగా చేయి చాచి ఄనగా చేయి ఫమట్పెటిు భిక్ష

సౌందయయంతో నిండి ఈన్నోయి. శ్రీద్ధవతో పాట్ల, భూద్ధవీనీలలు

ఆసే్ ఄవతలి వారి పాపాలు భనకి వస్వ్యి.

కూడా అమనను సేవస్త్న్నోరు. పాయషద్గలు అమనకు తెఱుని
గొడుగ్యటాురు. కొందరు చాభరాఱతో వస్తరుతున్నోరు.
భహాతుాలైన దివయమునులు, రూపాలు ధరించిన వేద్మలు అ

*****

పురుషోత్ముని స్త్తిస్త్న్నోయి. అ భహాకాంతిసవరూపుడిని
చూడలేఔ ఔనుోలు మూస్తకొన్నోరు వానరులు. ఆంతలో చేతిలో
బెత్ం ట్లుకొనో ఔ పురుష్ణడు వారిని చూస్వడు. ఔరా ఎతి్
వారిని కొట్ుబోతునో వాడిలగా వారిమీదకు వచాుడు.
వానరులు హడలిపోయి, రాభన్నభసాయణం చేసూ్, అ
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ఎడభవైపు ఄంతా శాయభఱవయింతో ఄభావారు ఔవైపు
జటాజూటాలు భరోవైపు జడపామ, ఔవైపు చెవకి
కుండఱం, ఄభావారికి భయఔత కుండఱం ఔంఠంలో
ఔవైపు వషం, ఔవైపు వషం లేకుండా ఆల ఈనో
ఄయేన్నరీశవయ తతా్వనిో ఄఖస్త్ుడు చూసి బకి్తో ప్రాయాన
చేస్వడు.

పాయవతీయమేశవరులు

ఆదదరినీ చూడగానే

ఄఖస్త్ుడి న్నటి వెంట్ మాట్ రాకుండా, ఄల వారిని
చూసూ్ నిఱఫడిపోయాడు. ఄప్పుడు శివుడు శూఱం నెతి్
మీద పెటాుడు. పెట్ుగానే అమనకు మాట్ వచిు శివుడిో
ఖత సంచిఔ లో ఄఖస్త్ుడి జనాకు సంఫంధించిన
వషయాఱను కొనిో తెలుస్తకున్నోం. ఇ సంచిఔలో భరినిో
వషయాలు

తెలుస్తకుంద్మం.

శివుడనుచుుఁ

చింతింపుచున్

శివుడే

సయవం

పాడుచున్

నేను
అమనేో

తలుచుకొనేవాడు. అమన అశ్రభంలో ఈనో మారేడు చెట్లు
భధయలో బసాం తోటే స్వోనం చేసి బవ కాశీ ధవ నీఱఔంఠ,
ఄబవ ఄని నియంతయం కీరి్సూ్ పాడుకుంట్ట ఈండేవాడు.
ఄల ఄఖస్త్ుడు ఔ వేయిసంవతసరాఱ కాఱం కాశీలో
తస్తస చేస్వడు. అ తస్తసకి అమన శరీయం వేడెకికంది.
శియస్తస నుంచి ఄగిోజావఱలు తెఱుని కాంతిగా మారి, అ
కాంతి ఇశవరుడి చుట్టు ప్రదక్షిణ చేసి “రా, రా” ఄనోది.
వెంట్నే శివుడు ఔళ్ళు తెయచి చూస్వవా పాయవతీ న్న పుత్రుడు
ఄఖస్త్ుడు ఔఠోయదీక్షతో తస్తసచేసి ననుో మెపిపంచాడు.
పూరి్గా వేయిసంవతసరాలు అహాయవాయమోహం లేకుండా,
కామాదివకారాలు ఄద్గపులోపెటాుడు. అ భహాతుాడి
తస్తస ననుో అఔరిషంచింది. ఆప్పుడే వాడి దఖుయకు
వెళ్ళ్న్నోను. ఇ రోజు నుంచి నేనెంతో వాడు ఄంతే నేనెంత
ఫరువుంటే వాడు ఄంతే ఫరువుంటాడు. న్నతోపాటే రా
ఄని పాయవతిని వెంట్పెట్లుకుని ఄఖస్త్ుడు ఈనో చోటికి
వచాుడు. ఄఖస్త్ుడు ఔళ్ళు తెరిచి చూసే్ ఎద్గరుగ్యండా
శివుడు తెఱుగా, వెనెోఱల, పాఱనుయఖ వలె ఈండి కిగా

ఄపూయవంగా స్త్త్రం చేస్వడు. శివుడు మెచుుకుని ఄఖస్వ్ు,
న్నకునో శకు్ఱనీో నీకు ఆస్త్న్నో, న్న ఄంత ఫరువుంటావు
న్న వభూతులు నికిస్త్న్నో, న్న భహభఱనీో నీకు ఆస్త్న్నో
నేను ఏభంటే ఄది ఎల ఄవుతుందో నువువ ఄనోప్పుడు
కూడా ఄవుతుంది. ఇ రోజు నుంచి నువేవ నేను, నేనే
నువువ పో, నీకు ప్రంచానిో జయించే శకి్ ఆస్త్న్నో
కాయణం నువువ నిఖరివ, ఄని ఄనుగ్రహంచి సంస్వయంలో
ఄడుగ్యపెట్ుకుండా సన్నయసి జీవతం ఖడిపే వాడికి ముకి్
రాద్గ. ఄంద్గవఱు నువువ కూడా ఖృహస్వాశ్రభం స్వవఔరించు
ఄన్నోడు. ఄలగే ఄన్నోడు ఄఖస్త్ుడు. భణ్ణఔరిికాగట్ుం
నుంచి హరిచంద్రగట్ుం వయకు ఈనో సాఱం ఄంతా
ఇశవరుడు ఄఖస్త్ుడికి వ్రాసి ఆచిు ఆఔకడ ఔ ఈద్మయనం
నిరాాణం చేసి ఄఔకడ ఄనీో మారేడు మొఔకలు, భలెు తోట్
వేసి వాటిని నువేవ పెంచి వాటి పువువఱను పాయవతికి,
ఖణతికి, కుమాయస్వవమికి సభరిపంచు. ఆఔకడే పెళ్ళు
చేస్తకో, నీ పెళ్ళుకి నేను వస్వ్ను. భళ్ళళ భూమి
తియఖఫడిపోకుండా సూక్ష్మ రూంతో వచిు దయశనం
ఆస్వ్ను, ఄని ఄజాాపిసే్ ఄఖస్త్ుడు ఖంగానదీ తీయంలో పెదద
తోట్ ఏరాపట్ల చేస్తకున్నోడు.
...

*****

స్వవమి ఄయేన్నరీశవరుడై, కుడివైపున ఄంతా తెఱుగా
ప్
ర ణవ ప్ద్మాకరం

5

ప్రణవ ద్మాఔయం
శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ

శ్రీ భహాఖణాధితయేనభః

శ్రీ మాత్రేనభః

శ్రీ గ్యరుభోయనభః

అరోఖయమే ఐశవయయంగా భావంచి జీవంచే బఔ్జన్నవళ్ళకి ఇ ఐశవయయయోఖం ఄభృతఔఱశం. సదుకు్ఱ హృదయాఱలో
చేరిన మాలిన్నయనిో తొఱగించడానికి, సఔఱ అరోఖయసందలు ఄందరికీ ఄందజేమడానికి, శ్రీ ఱలితాసహస్రన్నమాఱనే
కుస్తమాఱను ఐశవయయయోఖంగా భఱచారు సద్గురువులు బ్రహాశ్రీ వదిదరి్ ద్మాఔర్ గారు. ఱలితా సహస్రన్నమాలు
ఄందరికీ స్తరిచితమే కానీ, ఏ న్నమానిో పారామణం చేసే్, తన జీవనఖభన్ననిో మారుుకోవచోు తెలిమజేసేద్ధ
ఐశవయయయోఖం. సభస్ జనుఱకు ఆది దివయ ఓషధము.

307. యమాయ [ఒం ఐం హ్రం శ్రీం యమాయయై నభః]

సౌందయయఱహరి వ్రామడానికి ఖఱ కాయణం అ యభయతావనిో
ఎంతో కొంత లోకానికి ఄందించాఱనే కోరిఔయే.
‘సౌందయయధారా సయవస్వవ’ ఄని శ్రీభద్ధదవీభాఖవతంలో
భణ్ణదీవవయినంలో వాయస్తడు ఄభావారిని వరిించాడు.
ఄభావారు దివయశారీరిఔసౌందయయం, మానసిఔసౌందయయం
కూడా ఔలిగినది.
భంత్రప్రయోఖం – పలితం: శరీయం జుగ్యపాసఔయంగా
మారిపోతునోప్పుడు, ద్గరావసనతో శరీయం ఆతరుఱకు
ఄసహయం

ఔలిగిస్త్నోప్పుడు,

తన

శరీయం

తనకే

రోతఔలిగిస్త్నోప్పుడు ఇ భంత్రానుష్ణానం చేస్తకొంటే
శుబపలితం ఱభిస్త్ంది. ఄభావారిట్ం లేఔ వగ్రహం లేఔ
శ్రీచక్రానిో అవుపాఱతో ఄభిషేకించి లేద్మ అవుపాలు
నివేదించి (టానికి ఄభిషేఔం కుదయద్గ ఖనుఔ నివేదన
చేసే్ చాలు) ఄనంతయం ఇ భంత్రానిో 500 మారుు
యమాయ ఄనగా యభసౌందయయం ఔలిగిన స్వా. ఄభావారి

జపించాలి. జపానంతయం అ పాలు తీయాంగా స్వవఔరించాలి.

సౌందరాయనిో ద్ధనితోనూ పోఱులేము. కాలిగోరునుండి

ఆల

శిరోజాఱ వయకు ప్రతయవమవము తీరిుదిదిదనట్లుగా ఈండే

యభయభవుతుంది. అరోఖయం పొంద్గతుంది.

ఄపూయవస్తందరిని ‘యమాయ’ ఄని పిలుస్వ్రు. ఄభావారి
సౌందయయం వాకుకనకు, చూపుఱకు, ఄందనిది. శంఔరుడు
ప్
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దిన్నలు

చేసే్

శరీయం

...
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కౌసఱయ
కౌసలయ స్తప్రజారామా! ఄంట్ట భనం నితయం స్త్తించే

శ్లుII

మద్మ మద్మ హ కౌసలయ ద్మస్వవచు సఖీవ చ

స్తప్రభాతపు మొదటి ంకి్లోని ‘కౌసఱయ’ రాముని తలిు.

భారాయవదుగినీవచు మాతృవచోుతిషాతి

దశయథుని ట్ుభహషి. అమె కోసఱద్ధశపు రాజకుమారి.

(వాలీాకి రామామణం. ఄయోధాయకాండ.స.12.శ్లు.69)

అమె తలిు ఄభృతప్రబ, తండ్రి స్తకౌశలుడు. దశయథుడు
స్తకౌశలునితో సంధికి మతిోంచగా, ద్మనికి వభేధించిన
స్తకౌశలుడు యుదేంలో పోరాడి ఒడిపోయి తన
కుమార్త్ను దశయథునికిచిు వవాహము చేసి సంధి
చేస్తకొన్నోడు. ఇ వధంగా కౌసఱయ దశయథునికి తిోగా,
రామునికి తలిుగా కీరి్ప్రతిషాలు పొందినది. ఄడుఖడుగ్యన్న
దశయథునికి,

రామునికి,

ఆక్షావకువంశానికి

థప్రదయశకురాలైనది. ఔనోతలిుగా శ్రీరాముడినే కాకుండా
సవతి పిఱులైన బయత, ఱక్ష్మణ, శత్రుఘ్నోఱను కూడా
రామునితో సమానంగా చూస్తకొంది. స్వతాఱక్ష్మణుఱ
సమేతుడై రాముడు ఄడవుఱకు వెళ్ళళవచేు వయకు బయత,
శత్రుఘ్నోఱను ఔంటికిర్తపల చూస్తకొంది.
పితృవాఔయ

కౌసఱయ

తాను

ట్ుభహషి

ఄయినను

సేవచేయుచునో సభమమున ద్మస్వవలె, ద్యయతక్రీడాది
సభమమున

సేోహతురాలి

వలె,

ధరాానుష్ణానసభమమున భాయయవలె, ఆతయ భాయయఱను
నేను

పెండిుయాడునపుడు

ననుో

స్తదరివలె,

శరీయపోషణాది వషమముఱంద్గ తలిు వలె న్న మంద్గ
వాతసఱయమును ప్రదరిశంచెను. భాయయకు ఈండవఱసిన ఄనిో
ఱక్షణములు

ఖఱ

ఈత్భయిలులు.

పితృవాఔయరిపాఱకుడై
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శ్రీరాముడు

సంవతసయములు

వనవాసమునకు వెళ్ళళట్కై నిశుయించుకొనోప్పుడు అమె
రామునకు హతబోధచేసినది. క్షేభముగా తిరిగి యభాని

రిపాఱన్నఔయ్వయమును

దీవంచెను. ధయామే నినుో యక్షించునని, ఄయణయమునంద్గ

నియవహసూ్నే ఔనోతలిుయైన తనను కూడా ఄడవకి తీస్తకు

ఈండు

వెలళభని కోరిన కౌసఱయను రాముడు సముద్మయిసూ్ –

ఄశీయవచనములే నీకు యక్షమని, ఄడవమందలి సభస్

‚ఄమాా! నీ తి న్న వయోఖంతో ద్గఃకములో మునిగి

జీవరాస్తఱనిో నినుో కాపాడతామని కౌసఱయ రాముని

ఈండగా అమనను వదలి నీవు న్న వెంట్ ఄడవకి రావడం

దీవంచి, రామునికి ఖఱ ప్రేభను చాట్లకొనోది. కౌసఱయ

ఎంతవయకు న్నయమము? నీ ఔయ్వయభావమును గ్యరు్కు

సన్నతనధరాాచయణరురాలు.

తెచుుకొని

సభమములో, రాముని టాుభిషేఔ సభమములో అమె

అమనను ఒద్మరుు‛ ఄని అదయశదంతుఱ

భహరుషలు

పుత్రకామేషిాయాఖ

నిషా,

కూడా ఄడవకి వస్వ్ననీ, మీరు చెపిపన ధయాం ప్రకాయం

ఄయోధయకాండలో సభగ్రంగా వవరించాడు.ధయానిషా,

తివెంటే సతి ఈండాఱనే ధయాసూక్షాానిో ప్రశిోంచగా

ఔయ్వయదీక్షారామణతతో

కౌసఱయ

భంచివారిని యక్షించే శ్రీరాభచంద్రమూరి్ని లోకానికి

పాట్ల

స్వతను

కూడా

ఄడవుఱకువెలళభని ఄద్ధ ధయాభని చెబుతుంది. దీనిని ఫటిు
భనకు

కౌసఱయ

యొఔక

వయకి్తవం,

ధయాతత్వము

ఄవఖతమౌతున్నోయి.కౌసఱయ తిబకి్ రామణురాలు.

వాలీాకి

గ్యరువుఱ

ధరాానిో వవరించాడు. ఄప్పుడు ఆదంతా వనో స్వత, తాను

రామునితో

తపోదీక్షను

కాపాడుద్గయని,

రామామణంలోని
ఄవతాయసవరూపుడు,

ఄందించిన పావనమూరి్ కౌసఱయ.

*****

దశయథుడే సవమంగా కైకేయితో ఆట్లు చెపాపడు –
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శ్రీ అంజనేమ నవయతోమాల స్త్త్రం
నవగ్రహాఱ ఄనుగ్రహానికి, సఔఱకాయయసిదిేకి నితయం ఇ 9 శ్లుకాలు పారామణ చేమడం భంచిది. నితయము పారామణ
చేమడం కుదరిని వారు శనివాయం పారామణ చేమడం భంచిది. ఖయువతులు ఇ స్త్త్రం వన్నో, చదివన్న సతసంతానం
ఔలుగ్యతుంది.
మాణ్ణఔయము (సూయయ)

హీయఔము (శుక్ర)

తతో రావణ నీతాయాః స్వతాయాః శత్రుఔయశనః

రాభః ఔభఱత్రాక్షః సయవసత్వభన్నహయః

ఆయేష దభనేవష్ణుం చాయణాచరితే థి || 1 ||

రూద్మక్షిణయసంనోః ప్రసూతో జనకాతాజే || 6 ||

ముతయము (చంద్ర)

ఆంద్రనీఱము (శని)

మసయ తేవతాని చతావరి వానరేంద్ర మథా తవ

జమతయతిఫలో రామో ఱక్షణశు భహాఫఱః

సాృతియాతియేృతిరాదక్షుం స ఔయాస్త న స్వదతి || 2 ||

రాజా జమతి స్తగ్రీవో రాగవేణాభిపాలితః
ద్మస్తహం కోసలేంద్రసయ రాభస్వయకిుషుఔయాణః

ప్రవాఱము (కుజ)

హనుమాన్ శత్రుసైన్నయన్నం నిహంతా మారుతాతాజః || 7 ||

ఄనిరేవదః శ్రియో మూఱం ఄనిరేవదః యం స్తకం

గోమేదఔము (రాహు)

ఄనిరేవదో హ సతతం సరావరేాష్ణ ప్రవయ్ఔః || 3 ||
మదయసి్ తిశుశ్రూష్ణ మదయసి్ చరితం తః
భయఔతము (బుధ)

మది వాసే్ుఔతీోతవం శీతో బవ హనూభతః || 8 ||

నమోస్త్ రామామ సఱక్ష్మణామ

వైడూయయము (కేతు)

ద్ధవెయయచ తసెయయ జనకాతాజాయై
నమోస్త్ రుద్రంద్ర మమా నిలే భోయ

నివృత్వనవాసం తం తవయా స్వయేభరిందభం

నమోస్త్ చంద్రాయక భరుదుణేబయః || 4 ||

ఄభిషిఔ్భయోధాయయాం క్షిప్రం ద్రక్షుసి రాగవమ్ || 9 ||

పుషపరాఖము (గ్యరు)
ప్రియానో సంబవేద్గదఃకం ఄప్రియాదధిఔం బమం

****

తాభాయం హ యే వయుజయంతే నభసే్ష్ణం భహాతాన్నమ్ || 5 ||
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శ్రీ శివకేశవ ఄషోుత్య శతన్నమావళ్ళ
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ప్రణవ ద్మాఔయం
శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ
పఱశ్రుతి : పూయవం మభధయారాజు కాశీలో గొప తస్తస చేసి, తన పేరు మీద్గగా లింగానిో ప్రతిషిాంచి, శ్రీ శివకేశవ
ఄషోుత్యశతన్నమాఱతో శివుని ఄరిుంచాడు. ప్రీతి చెందిన శివుడు మముడిని దక్షిణ దికాపఱకునిగా చేసి ఎవరైతే నితయం
లేద్మ పుణయ తిథుఱలో లేద్మ కాశీలో లేద్మ ఎఔకడైన్న ఇ ఄషోుత్యశతన్నభముఱను బకి్తో పారామణము చేస్వ్రో వారికి
పునయజనా ఈండదని, మభకింఔరుఱ బమం ఈండదని, వయం ఆచాుడు. మభధయారాజుచే చెపఫడిన శ్రీ శివకేశవ
న్నమాలు నితయం పారామణం చేసేవారికి ఄనేఔ జనాఱ పాపాఱ నుండి వముకి్ ఱభించి, కైలసం లేద్మ వైకుంఠం
ప్రాపి్స్త్ంది.
1. ఒం శ్రీ కాంతామనభః

19. ఒం చాణూయభయదన్నమ నభః

37. ఒం శౌయయే నభః

2. ఒం శివామ నభః

20. ఒం చండికేశామ నభః

38. ఒం ఫాఱనేత్రామ నభః

3. ఒం ఄస్తయనిఫయహణామ నభః

21. ఒం ఔంసప్రణాశన్నమ నభః

39. ఒం ఔృష్ణిమ నభః

4. ఒం భనాథరివే నభః

22. ఒం ఔరూపయగౌరామ నభః

40. ఒం హరామ నభః

5. ఒం జన్నయదన్నమ నభః

23. ఒం గోపీతయే నభః

41. ఒం ఖరుడధవజామ నభః

6. ఒం కండయశవే నభః

24. ఒం శంఔరామ నభః

42. ఒం ఔృతి్వసన్నమ నభః

7. ఒం శంకపాణయే నభః

25. ఒం పీతవసన్నమ నభః

43. ఒం ఔఱాష్ణయయే నభః

8. ఒం శశిశేకరామ నభః

26. ఒం గిరిశామ నభః

44. ఒం గౌరీతయే నభః.

9. ఒం ద్మమోదరామ నభః

27. ఒం గోవయేన్నదేయణామ నభః

45. ఒం ఔభఠామ నభః

10. ఒం త్రిపుయసూదన్నమ నభః

28. ఒం బాఱభృగాంఔ వరాిమ నభః 46. ఒం శూలినే నభః

11. ఒం ఄంబుధయనీలమ నభః

29. ఒం మాధవామ నభః

47. ఒం హయయే నభః

12. ఒం స్వాణవే నభః

30. ఒం బవామ నభః

48. ఒం యజనీశఔలవతంస్వమ నభః

13. ఒం అనందఔంద్మమ నభః

31. ఒం వాస్తద్ధవామ నభః

49. ఒం యమేశవరామ నభః

14. ఒం సరేవశవరామ నభః

32. ఒం వషమేక్షణామ నభః

50. ఒం పిన్నఔపాణయే నభః

15. ఒం గోవంద్మమ నభః

33. ఒం మురాయయే నభః

51. ఒం శ్రీ రామామ నభః

16. ఒం భూతేశామ నభః

34. ఒం వృషబధవజామ నభః

52. ఒం బరాుమ నభః

17. ఒం గోపాలమ నభః

35. ఒం హృషీఔతయే నభః

53. ఒం ఄనిరుద్మేమ నభః

18. ఒం ఖంగాధరామ నభః

36. ఒం భూతతయే నభః

54. ఒం శూఱపాణయే నభః
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55. ఒం నృసింహామ నభః

73. ఒం ఄఫజపాణయే నభః

91. ఒం ధయణీధరామ నభః

56. ఒం త్రిథగాయదరజటాఔలపామ నభః

74. ఒం దిఖవసన్నమ నభః

92. ఒం ఄంధఔహరామ నభః

57. ఒం ముయహరామ నభః

75. ఒం చక్రపాణయే నభః

93. ఒం శాయ్గపాణయే నభః

58. ఒం ఇశామ నభః

76. ఒం భూతేశామ నభః

94. ఒం పురాయయే నభః

59. ఒం రాగవామ నభః

77. ఒం బ్రహాణయద్ధవామ నభః

95. ఒం వషివే నభః

60. ఒం ఈయగాబయణామ నభః

78. ఒం శరావమ నభః

96. ఒం నీఱఔంఠామ నభః

61. ఒం దాన్నభామ నభః

79. ఒం ముకుంద్మమ నభః

97. ఒం వైకుంఠామ నభః

62. ఒం ఈగ్రామ నభః

80. ఒం వశేవశవరామ నభః

98. ఒం ద్ధవద్ధవామ నభః

63. ఒం భధుసూదన్నమ నభః

81. ఒం సన్నతన్నమ నభః

99. ఒం భధురివే నభః

64. ఒం పిన్నఔతయే నభః

82. ఒం త్రినేత్రామ నభః

100. ఒం త్రిలోచన్నమ నభః

65. ఒం యాదసే నభః

83. ఒం రావణాయయే నభః

101. ఒం కైట్బరివే నభః

66. ఒం ప్రభథాధిన్నథామ నభః

84. ఒం శ్రీఔంఠామ నభః

102. ఒం చంద్రచూడామ నభః

67. ఒం న్నరామణామ నభః

85. ఒం ధయాధురీణామ నభః

103. ఒం కేశిన్నశామ నభః

68. ఒం భృతుయంజయామ నభః

86. ఒం శంబవే నభః

104. ఒం గిరీశామ నభః

69. ఒం పురుషోత్మామ నభః

87. ఒం ఔభలధీశామ నభః

105. ఒం ఱక్ష్మీతయే నభః

70. ఒం త్రిదశైఔన్నథామ నభః

88. ఒం ఇశాన్నమ నభః

106. ఒం త్రిపురాయయే నభః

71. ఒం ఄచుయతామ నభః

89. ఒం మద్గతయే నభః

107. ఒం వస్తద్ధవసూనవే నభః

72. ఒం కాభశత్రవే నభః

90. ఒం భృడామ నభః

108. ఒం త్రయక్షామ నభః

ఇ న్నమాఱతో పాట్లగా ఇ క్రంది శ్లుకానిో కూడా రోజూ ఈదమం, స్వమంత్రం ఠంచడం భంచిది.
శ్లు || ఄన్నయాసేన భయణం వన్నదైనేయన జీవనం
ద్ధహాంతే తవ స్వయుజయం ద్ధహ మే పాయవతీతే ||
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ఄక్షమ తృతీమ
1) వైశాక మాసం శుఔుక్షంలో

వచేు తృతీమని

ఄక్షమ తృతీమ ఄంటారు. ఇ తిథిని సౌభాఖయతిథి ఄని
కూడా ఄంటారు.

3) పాముఱకు శిక్షలు లేఔపోతే

మానవులు

ర్తచిుపోతారు, ద్మనివఱన లోకాలు నశించిపోతామని
బఖవంతుడు

మభధయారాజును

నిమమించాడు.
4) మముడికి ఔ సాృతి ఆచాుడు.ఇ సాృతి అధాయంగా
పాపుణయముఱను నిరాేరించు ఄన్నోడు. పాపాతుాఱను
శిక్షించు, పుణాయతుాఱను యక్షించు ఄన్నోడు.

ఔయాఱనే చిటాుని ఄపగించి తద్మవరా ధయాయక్షణని
వష్ణివు బ్రహా ద్మవరా చేయించిన తిథి ఔనుఔ దీనికి
ఄక్షమ ఄని పేరు వచిుంది. పుణయం, ధయాం క్షమం
కాకుండా యక్షించఫడా తిథి ఄక్షమ తృతీమ.
జఖన్నాత

యక్షించడానికి

సంహరించి

ప్రహాుద్గణ్ణో

న్నయసింహావతాయం ఎతా్డు వష్ణి

ఱలితారాబటాురిఔను

ఇ రోజు

న్నమాఱతో, పూఱతో పూజించారు. ఄయఖదీసిన ఖంధం
పూసి ప్రదక్షిణ చేస్వరు. తెఱుని బియాయనిో ద్మనం
చేస్వరు. ఆల చేసే్ సభస్ లోఔ ప్రాణుఱకు సౌభాఖయం
ఔలుగ్యతుంది. స్వాఱకు బయ్ృసౌభాఖయం ఔలుగ్యతుంది,
బయ్ఱకు భాయయ వఱు సంతోషం ఔలుగ్యతుంది.ఄంద్గవఱన

సౌభాఖయ తృతీమ, ఱలిత తృతీమ ఄన్నోరు.

2) రాక్షస సంహారానంతయం ఄఔకడి నుండి కోంతో
తిరుగ్యతూ ఈన్నోడు. ఄమన ఄరుపుఱకు భూమి
దదదరిలిుంది, సముద్రాలు ఈపొపంగిపోయాయి.
3) ఄందరూ ఔంగారుడి ప్రహాుద్గనితో మీ తండ్రిని
సంహరించి అగ్రహంతో తిరుగ్యతునో స్వవమిని శాంత
సవరూపునిగా మాయుభన్నోరు.
4) ప్రహాుద్గడు ప్రారిాంచి స్వవమిని శాంతరిచాడు.
స్వవమి వయములు కోరుకోభనగా ప్రహాుద్గడు, స్వవమీ!
నీవు ఄడుగ్యపెటిు తిరిగిన ఇ ప్రాంతం సింహాచఱంగా
ఄని

నయసింహావతాయం

కోరాడు.
ఔలిపి

వరాహావతాయం,

ఆఔకడ

వగ్రహంగా

ఔలియుగాంతం వయకు కొలువై ఈండాలి, ఄని వయం
కోరాడు.
5)

స్వవమి

వరాహన్నయసింహుని

రూంలో

సవమంభువుగా వెలిస్వడు.

ద్ధవతఱంతా పూజించారు. ఄభావారిని ఄషోుత్య

ప్
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హయణయఔశిపుడిని

ప్రసిదిేకెకాకలి,

5) ఇ వధంగా పాపాఱను ఄద్గపులో పెటిు. పా పుణయ

6)

1)

బఖవానుడు.

2) సృషిు అయంబ కాఱంలో ఄంతా వచుఱవడిగా ఈండేది.
పాం,పుణయం తెలిమఔ మానవులు, ద్ధవతలు, రాక్షస్తలు
ఄందరూ బమంఔయంగా ద్గరాచారాఱతో ఈండేవారు.

భావంచిన

సింహాచఱం క్షేత్ర భహభ

6) న్నయసింహ ఄవతాయంలో ఈగ్రంగా ఈండట్ం వఱన
సంవతసయభంతా చందనంతో రిలి్ం ఄయి ఈంటా
ఄని స్వవమి ఄన్నోరు.

ప్రతిరోజూ ఄయుకులు ఖంధం

పూస్వ్రు. వైశాక మాస శుఔు తృతీమ రోజు పాత
చందనం ఄంతా వలిచివేస్వ్రు. ఄపటి నుండి మూడు
రోజులు నిజరూంలో దయశనం ఆస్వ్, ఄని స్వవమి
వయమిచాురు.
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చేమవఱసిన వధి
1) మభధయారాజు యచించిన శివకేశవ ఄషోుత్యశత
న్నమాఱను చదివ శివకేశవుఱను పూజించాలి.
2) ఱలితాద్ధవని ఄషోుత్యశతన్నమాఱతో పూజించాలి.
3) సవమంపాఔ ద్మనం ఆవావలి. గ్యభాడికామ,
అనకామ వంటి కూయఱతో ఔలిపి ద్మనం ఆవవట్ం
భంచిది. బిమయం, స్తవయిం, యజతం వంటివ శకి్కొఱది
ద్మనం చేస్తకుంటే ఄక్షమ పలితం ఆస్త్ంది ఄభావారు.
4) ఇ రోజు ముతెయ్ద్గవకు పూజ చేసి, శకి్ కొఱది ద్మనం
చేమట్ం వఱన స్వా, పురుష్ణలు ఆదదరూ సౌభాఖయంతో
ఈంటారు. భారాయభాయ్లు ఐఔభతయంతో ఈంటారు.
5) ఇ రోజు నవగ్రహాఱకు 27 కానీ 108 కానీ
ప్రదక్షిణములు చేసే్, పాపాఱనీో టాంచలైపోతాయి.
6) గ్యరుపూజ చేసి ప్రదక్షిణ చేమట్ం భంచిది.
7) శాసాప్రామాణ్ణఔంగా ఏదీ లేనపటికీ, శకి్ కొఱది
ఫంగాయం కొనవచుు. దంఖ ఫంగాయం లో, మోసం
చేసి సంపాదించిన ఫంగాయం లో ఔలిపురుష్ణడు
ఈంటాడు.

“ఏకాదశి నాడు ఉప్వాసం ఉండాలి ఄంటే దశమి నాటి
రాత్ర
ి ఄననం త్రనకూడదు. దశమి రాత్ర
ి కూడా ఉప్వాసం

*****

ఉండాలి లేదా శరీర అరోగ్యయన్నన బటి
ి కంత ఫలహారం
త ఉప్వాసం ఉండి
చేయాలి. తరాాత ఏకాదశి నాడు పూర్త

త రామాయణం
“సకల సమసయలకు సంక్షిప్

దాాదశినాడు దాాదశీఘడియలు దాటకుండా శిరఃస్నననం

పారాయణం ఒకకటే సమాధానం”

ై నా ఄననదానం చేసి ఄప్పుడు తాను
చేసి ఒక బ్ర
ి హ్మణుడికృ
పారణ చేయాలి.”
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అంజనేమభతి పాట్లననం కాంచన్నద్ర ఔభనీమ వగ్రహమ్
పారిజాత తరుమూఱవాసినం భావయామి వమాన నందనమ్

హనుభంతుడి అవరాువ దిన్ననిో ఎల

||

జరుపుకోవాలి

యభ బకు్డు, రాభ బకు్డు, నియంతయ రాభ న్నభ
సాయణా రామణుడు ఄయిన అంజనేమస్వవమికి బకి్ తో
నభసకరించుకుంద్మం. హనుభంతుడిని తఱచుకుంటే
కొండంత ఫఱం వస్త్ంది. శారీరిఔ ఫఱం మాత్రమే కాద్గ
మానసిఔ ఫఱం కూడా వస్త్ంది. శరీయం ఎంత దృఢంగా
ఈన్నో, మానసిఔంగా దృఢంగా లేఔపోతే ఏ వయకీ్ నులు
చేస్తకోలేరు. శరీయ ఫఱం, మానసిఔ ఫఱం ఇ ర్తండు
కావాఱంటే

హనుభంతుడిని

బకి్

శ్రదేఱతో

తలుచుకోవాలి. వైశాక మాసం వచిుంది ఄంటే బకు్ఱకు
ఎఔకడలేని ఈతాసహం, అనందం ఔలుగ్యతుంది. ద్మనికి ఖఱ
కాయణం

హనుభంతుడు

ఇ

మాసములో

ఄవతరించడమే. ఇ భధయకాఱంలో హనుభద్ జమంతి
ఄంట్లన్నోరు,

కానీ

జమంతి

ఄనే

దం

శాసాప్రామాణ్ణఔముగా లేద్గ. పుటిున రోజుకు వయేంతి ఄని
వాడచుు. స్వమానుయలు జనిాసే్ జనాదినం లేద్మ జనా తిథి.
యమాతా వసే్ ఄది అవరాువ దిన్నతసవము లేద్మ
అవరాువతిథి. కావున హనుభంతుని ఄవతాయ దినము/
అవరాువ

దినము

లేద్మ

హనుభంతుని

ఄవతాయ/అవరాువ తిథి ఄన్నలి. హనుభంతుడు వైశాక
మాసం లో ఔృషి క్షం లో పుటిునట్లుగా రాశయ సంహత
వఱు, న్నయద పురాణం వఱు, ఄఖస్ు సంహత వఱు
తెలుస్త్నోది. భంత్ర శాసాములు ఄలనే చెపుతున్నోయి.
ముకయంగా వాయస్తని తండ్రి రాశరుడు తెలిపారు. వైశాక
మాసం లో ఔృషి క్షం లో దశమీ తిథి న్నడు, శనివాయం,
పూరావభాద్రా

నక్షత్రం

భధాయహో

సభమంలో

హనుభంతుడు జనిాంచెను ఄన్నోడు రాశరుడు.పూయవం
రుద్రుడు వష్ణివునకు సేవ చేమట్ం కోసం ఇ రూం లో
ఄవతరించాడని రాశయ సంహత లో ఈనో ఔథను ఫటిు
తెలుస్త్ంది.
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1. తెఱువారుజామున నిద్ర లేచి వత్ర స్వోనం చేయాలి.
2.

సంప్రద్మయాఱను

ఄనుసరించి

ఆషుద్ధవతఱను

మథాశకి్ ఄయున చేస్తకోవాలి. వశేషముగా ఖణతిని
ఄరిుంచాలి.
3. హనుభంతుడిని కచిుతంగా ఄరిుంచాలి. హనుభద్
అవరాువ తిథి న్నడు, హనుభంతుని ఄయున మూడు
వేలలోు చేమట్ం భంచిది.
4. ప్రాతః సభమం, సంధాయసభమం నుండి మొదలు
పెటిు ర్తండు ఖంట్ఱ వయకు హనుభంతుడిని బకి్తో
పూజించట్ం ఆది మొదటి వధానం.
5. ఈదమమే లేచి సంధయ, పూజ ముగించుకున్నోఔ
హనుభంతుడి

యొఔక

వగ్రహానిో,

లేద్మ

టానిో

పెట్లుకోవాలి. వగ్రహం ఈంటే భంచిది. వగ్రహం ఈంటే
ఄభిషేఔం చేయాలి ఔనుఔ, హనుభద్ వగ్రహాలు లేనప్పుడు
పూయవం హనుభంతుని ట్ం పెట్లుకొని ఔ రాగి
న్నణెము లేద్మ వెండి న్నణెము లేద్మ ఫంగారు న్నణెము
లేద్మ ఏదో ఔ న్నణెము లేద్మ స్వఱగ్రాభ శిఱలో
హనుభంతుడిని అవాహన చేసి ఄభిషేకించేవారు.
6.

హనుభంతుడికి

షోడశ్లచారాలు

చేస్వఔ

హనుభంతుడిని బకి్తో ఄభిషేకించాలి. భనుయసూఔ్ం ఄనే
భంత్రంతో

ఄభిషేకించాలి.

ఆది

తెలిమనివారు

అంజనేయుడి ఄషోుత్య న్నమాఱతో ఄభిషేకించాలి.
ంచాభృతాఱతో,జఱంతో ఄభిషేకించాలి.
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హనుభంతుడికి తేనే, అవు పాలు చాల ప్రీతి. లళ యసం

13. ఔంఠం బాగ్యంటే రాభ కీయ్నలు పాడండి. ఔంఠం

తో ఄభిషేకించాలి. ఄభిషేఔము ఄయాయఔ ఄందరికి తీయాంగా

బాగాలేఔపోతే రాభ సాయణ చేమండి

ఆసే్ చాఱ భంచిది.
"తింట్ట రాభ మను, తినిపిసూ్ రాభ మను, తినకున్నో
7. ఄభిషేఔం ఄయాయఔ శుదేజఱంతో ఄభిషేకించి తుడిచి

రాభ మను రాభ రాభ రాభ, నవువతూ రాభ మను

బొట్లు పెటిు మథాప్రకాయంగా పూజాభందియం లో పెటాులి.

నవవసూ్ రాభ మను, నవవకున్నో రాభ మను రాభ
రాభ రాభ" ఆల సయవకాఱసరావవసాఱలో రాభన్నభం

8. తరువాత

తభఱపాకుఱతో,

సింద్యయంతో

చెమయండి.

పూజించాలి. తభఱపాకుఱతో పూజిసే్ భంచి ఔంఠం
వస్త్ంది, ఆతరుఱతో మాటాుడట్ం ఎలగో తెలుస్త్ంది.

14. హనుభంతుని ఄనుగ్రహము వఱు బుదిే, ఫఱం,
మశస్తస, ధైయయం ఆవనీో ఱభిస్వ్యి.

9.వాకుసదిే

రావాలి

ఄంటే

తభఱపాకుఱతో

హనుభంతుడిని హనుభద్ జనాతిథి న్నడు పూజించాలి.

15. హనుభంతుడికి ప్రదక్షిణలు చేమండి. జమ శ్రీ రాభ
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ఄనండి హనుభ యొఔక ఄనుగ్రహము పొందండి.

అకులు తీస్తకుని, శుదిే చేసి కొకఔక అకు

హనుభంతుడి న్నమాలు చద్గవుతూ అమన దఖుయ
పెట్ుండి.
10. ఖంధసింద్యయము తో ఄయున చేయాలి.చూపుడు వేలు,
చిటికెన వేలు ఈయోగించఔపోతే భంచిది. ఆల
చేమట్ం వఱు సఔఱ సందలు వస్వ్యి. సంద ఄంటే
అరోఖయం, సంద ఄంటే కుట్లంఫం, సంద ఄంటే జాానం,
ఆల సందఱనీో హనుభద్ అవయువ తిథి న్నడు
ఖంధసింధూయంతో ఄయున చేసే్ ఔలుగ్యతాయి
11. స్వవమికి హృదమమే గొప నివేదన దీనితో పాట్ల
కొనిో ద్మరాాలు చేసే్ కోరిఔలు తీరుతాయి. అంజనేమ
స్వవమి వారికి ఄపాపలు నివేదించాలి.
12. వీలుంటే రామామణము,స్తందయకాండ పారామణ
చేయాలి. హనుభంతుడికి రాభ న్నభము ఆషుం ఔనుఔ
వీలునోంత సేపు రాభన్నభము పారామణం చేమండి.
రాభ న్నభము గానం చేసిన వారిదఖుయ నృతయము చేసి అ
ఆంటోునే తిరుగ్యతాను వారి కోరిఔలు తీరుస్వ్ను ఄని
ఎన్నో

రాయమములు

హనుభంతుఱ

వారు

తెలిమజేస్వరు.

ప్
ర ణవ ప్ద్మాకరం
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ప్రణవ ద్మాఔయం
శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ

హనుభద్యవబవం నుండి

సంపూయి వష్ణిపురాణం

ప్రసంఖపుపోటీలు, చిత్రలేకనపు పోటీలు
హనుమంతుని గురంచి (హనుమద్ ై వ భవం లోని

ా ప్ద్మాకర్ గార్థ
పూజయ గుర్థదేవులు బ్
ి ప్ర
ర హాశ్ర
ర వద్ద

విశేషాలు)

గుంటూర్థ

ప్
ర సంగపు

మరయు

చిత్
ర లేఖనపు

శారద్మపీఠం

సంపూర
ణ

పోటీలు ఏప్ర
ర ల్ 16, 17, 23, మరయు 24

విష్ణ
ణ పురాణం

తేదీలలో ఘనంగా జరగాయి. అభయర్థ
ు లు అందర్థ

ప్
ర వచన్నమృత్ం ఏప్ర
ర ల్ 11,2022 నుండి ఏప్ర
ర ల్

ఉత్సాహంగా

న్నయయ

29,2022 వరకు స్తగంద్ద. పూజయ గుర్థదేవుల

నిర
ణ యం అయ్యయక హనుమద్ జనాతిథి సందరబంగా

ా ల సౌకరాయర
యూటూయబ్ ఛానెల్ లో భకు
ు ం ప్
ర త్యక్ష

ప్
ా ర్థ.
ర కటిస్త

ప్
ర స్తరం కూడా అంద్దంచడం జరగంద్ద.

ప్
ర ణవ ప్ద్మాకరం

పాల్గ
ొ న్నార్థ.

విజేత్లను

ప్
ర వచనంగా

నందు

అంద్దంచార్థ.

ఈ
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ప్రణవ ద్మాఔయం
శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ

స్ కండ ఄవధాన స్వహతీఝరి

తెలుగ్య వారికి మాత్రమే సంతమైన ఄవధాన ప్రక్రమను తెలుగ్య రాష్ట్రాలు ద్మటి భూభండఱం లోని స్కండాఱకు
ఄవధానమును రిచమం చెయాఱని దివయసంఔఱపం చేస్వరు పూజయ గ్యరుద్ధవులు వదిదరి్ ద్మాఔర్ గారు.ఆంద్గకోసం
ఄంతరాజఱ స్వమాజిఔ మాధయభముఱ ద్మవరా ఇ కాయయక్రమాఱను నియవహస్త్న్నోరు.సహతీ ప్రియుఱ సౌఔరాయయాం
గ్యరుద్ధవుఱ యూట్టయబ్ ఛానల్ ద్మవరా ప్రతయక్షప్రస్వయం కూడా చేస్త్న్నోరు

ప్
ర ణవ ప్ద్మాకరం
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