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తల్లిదండ్రుల బాధ్యత
తల్లి, తండ్రి దైవంతో సమానం.“న మాతుః యదైవతమ్”
అనగా

తల్లిని

మంచిన

దైవం

లేదని

సాృతలు

అభివరిణంచాయి. తల్లిదండ్రుఱకు బక్తితో నభసకరిస్తి

సంసృతిసంప్రద్మయాఱ ట్ి, పుర్మణేతిహాస్నఱ ట్ి,
అవగాహన ఔల్లంచాల్ల. వారిక్త దేవాఱయాఱ సందయశనం
తనిసరిగా అఱవాటు చేసూి, ఆయా సభయాఱలో

భూప్రదక్షిణ పఱం, సముద్రస్నననపఱం, కాశీయాత్రాపఱం
ఱభిస్నిమని పెదదలు సూచించారు. భన సంసృతిలో

ఆచరించవఱసిన విధివిధానాఱను అందించినట్లతే
ి వారి

పెదదఱకు అందునా తల్లిదండ్రుఱకు విశిషటస్నానం ఇచాారు.

జీవితం సుకశంతఱకు నెఱవు అవుతంది. వారిక్త

అంతటి గొ స్నానానిన ఔల్లగిన తల్లిదండ్రులు తభ

నేరుాకోవడానిన అఱవాటు చేసినట్ియితే వారు బవిషయత్

సంతానానిన

లో ఏ విషయానిన అయిన నేరుాకుని వారి జీవితాలు వారే

ధయానిష్ఠులుగా,

చేమడానిక్త

బాధయత

పఱప్రదం చేసుకొనఖలుగుతారు.

తీసుకోవాల్ల.
|

ప్రేభగా లుఔరించడం, ఎప్పుడూ చిరునవువతో

ఏతచాతరివధం ప్రాహుః స్నక్షాదధయాసయ ఱక్షణమ్ ||

ఉండట్ం పఱిఱకు చఔకని ప్రేయణతోపాటు, తల్లిదండ్రుఱ ట్ి

వేదుః సాృతిుః సద్మచాయుః సవసవచ ప్రిమమాతానుః

ఆపాయమతను పెంచుతాయి. భావితర్మఱకు ఆదయశంగా
సాృతలు

నిలుస్నియి. ఆధునిఔ సమాజంలో పఱిల్లన టిటంచుకొనే

వివరించినవి, సతరుష్ఠఱచే ఆచరించఫడినవి, తన

తీరిఔ, శ్రదధ చాలభంది తల్లిదండ్రుఱలో ఔరువైనది. వారు

భనస్నసక్షిక్త సరియైనవి అనిపంచేవి భనుసాృతి తెల్లపన

తగిన సభయానిన పఱిఱక్త కేటాయించి వారి అభిరుచిక్త

ధయాఱక్షణాలు. ఇలంటి ఉతిభ ధర్మాఱను ఆచరించడం

అనుగుణంగా విలువఱతో కూడిన విజ్ఞానానిన, జీవన

పఱిఱకు చిననటి నుండి అఱవాటు చేయాల్ల. బాఱయంలో

విధానానిన, నిర్మాణాతాఔమైన విదయను బాఱయంలోనే

సతరవయిన, సచ్ఛీఱత, సద్మచాయము వంటి గుణాఱవైపు

అందించఖల్లగితే

పఱిఱ

ఉయుఔిమౌతంది. వారిలోని శక్తిని, సృజనాతాఔతను

వేదముచే

ప్రమాణీఔరించఫడినవి,

ప్రవయినను

నడిపంచాల్ల.

అప్పుడే

పఱిలు

ధయామాయగంలో పెరిగి, పెదదవారై బాధయత ఖఱ పౌరులుగా

అది

సమాజ్ఞనిక్త

కూడా

వెల్లక్త తీమవఱసిన గురుతయ భాధయత తల్లిదండ్రుఱదే.

తీరిాదిదదఫడతారు. అనిన యంగాఱలో ర్మణంచఖలుగుతారు.
భావిపౌరులైన

పఱిఱను

భాయతీమ సంప్రద్మమ విజ్ఞానం అనగా

ధయార్మమణులుగా

రూపందించడానిక్త ధారిాఔవిజ్ఞానం చాల అవసయం.

ర్మమామణ,

భన

వివరింఫడిన గాథఱను, నేను యచించిన “మానవఔథ”

ఇతిహాసపుర్మణాదులు,

వాని

మందల్ల

వంటి

భాయతీమ సంసృతిక్త, ధారిాఔ విజ్ఞానానిక్త చఔకటి

ఆచరించేమడానిక్త ప్రరమతినంచినట్ియితే తల్లిదండ్రులు

పునాదులు

పఱిఱను తేజోమూరుిఱను చేమఖలుగుతారు.

విద్మయభాయసకాయయక్రమాఱతో
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పఱిఱకు

వారి
పాటు

దైనందిన

పఱిఱచే

చదివించి

చఔకగా

భహాపురుష్ఠఱ, భహాతివ్రతఱ, భహావీరుఱ ఔథలు భన
వేస్నియి.

వాటిని

భాయతభాఖవతాదుఱలో

వాటిని

భన
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“శరీయ మాదయం కలు ధయాస్నధనమ్” అని కాళిద్మస
భహాఔవి అనానడు. అనగా ధయాస్నధనకు శరీయమే
మొదటిది. ఈ శరీర్మనిన విత్రంగా ఉంచుకోవాల్ల. విత్ర

జ్యయషు మాసము తెలుగు సంవతసయంలో మూడవ నెఱ.జ్యయషు

శరీయంలో భనసుస కూడా విత్రంగా ఉంటుంది. ఈ

పూరిణభను భహాజ్యయష్ఠు అంటారు. ఈ రోజున తిఱలు ద్మనం

దేహాన్నన ధయాస్నధనకు,

రోకాయం చేమడానిక్త

చేసిన వారిక్త ఆశవమేథయాఖం చేసిన పల్లతం ఱభిసుింది.

వినియోగించాల్ల. ఈ విషయానిన చిననటి నుండి

జ్యయష్ఠు నక్షత్రంతో కూడిన జ్యయషు మాసంలో గొడుగు,

పఱిఱకు తెల్లమచేయాల్ల. భన చుట్టట ఉనన సమాజంలోని

చప్పుఱను అనాథఱకు, నిర్మాగుయఱకు ద్మనం చేసిన వారిక్త

ప్రరమాద్మఱను, ప్రలోభాఱను వారిక్త తెల్లమయచాల్ల.

ఉతిభఖతఱతో పాటు ఐశవయయం ప్రాపిస్నిమని విష్ఠణ

వాటిని అధిఖమంచడానిక్త వీలుగా ధారిాఔ విజ్ఞానానిన

పుర్మణం తెల్లపంది. వాభన ప్రీతిక్త విసనఔర్ర, జఱ ఔఱశం,

ఉయోగించుకుంట్ట పఱిఱను తీరిాదిద్మదల్ల. బాధయత ఖఱ

భంచి ఖంధం ద్మనం చేయాల్ల. ఈ పౌయణమనే ఏరువాఔ

తల్లిదండ్రుఱచే తయాయయిన సంతతి పురోభివృదిధ చంది

పుననమ పేరుతో జరుపుకుంటారు. ఇది రైతఱ ండుఖ..

విజమథం వైపునకు మనిసుింది. ఈ విషయానిన,

ఎదుదఱను అఱంఔరించి పంఖల్ల పెటిట, ఊరెరిగింపుగా

సతాయనిన

పలఱ వదదకు తీసుకెళిి దుక్తక దునినస్నిరు.

గురిించి

పెదదలు,

తల్లిదండ్రులు

పఱిఱ

సయవతోముఖాభివృదిధక్త సహఔరించడం తభ జీవిత
ధయాంగా భావించి ధనుయఱగుదురుగాఔ.
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విఘ్ననశవరుని దహారునామాలు:
1. సుముఖుడు

9. ధూభకేతడు

2. ఏఔదంతడు

10. ఖణాధయక్షుడు

3. ఔపలుడు

11. ఫాఱచంద్రుడు

4. ఖజఔయణకుడు

12. ఖజ్ఞననుడు

5. ఱంబోదరుడు

13. వక్రతండుడు

6. విఔటుడు

14. శూయఔరుణడు

7. విగనర్మజు

15. హేయంబుడు

8. ఖణాధిపుడు

16. సకందపూయవజుడు

ఇందులో కొకఔక నామానిక్త ఖఱ విశేష్ఠర్మాఱను,
వుయతతిఱను గురించి కూడా తెలుసుకుంద్మం. ఖత నెఱ
సంచిఔలో భనము ఱంబోదరుడు అను నాభమునకు
అర్మాఱను, విశేష్ఠఱను తెలుసుకునానం. ఈ సంచిఔలో
ఇప్పుడు 6వ నాభం గురించి తెలుసుకొంద్మం. ఆ నాభం
విఔటుడు
ఆయవ నాభం విఔటుడు – విఔట్ శబాదనిక్త బమంఔరుడు
అని ఔ అయాం. యభపాపాతాఱకు, దుష్ఠటఱకు,
నాసిికుఱకు బమంఔరుడు ఔనుఔ ఖణేశుని విఔటుడు
అనానరు. తఱ ఏనుగుది, మఖతాశరీయం మానవాఔృతి
ఔల్లగినది అవవడం వఱి ఆమనను విఔటుడు అనానరు అని

విఘ్ననశవరునిక్త అనంత నామాలునానయి. అనేఔ
అవతార్మలునానయి.

ఆమన

లీలగాథలు

కూడా

ఖణేశ చరిత్రలో ఉంది. శఠే శఠయం సమాచరేత్ –మొండి
వారి దఖగయ, న్నచుఱ దఖగయ, మొండితనానిన, న్నచతావనేన
చూపాల్ల

అనేది

న్నతిశసరవాఔయం.

దుష్ఠటఱ

దఖగర

అనంతాలే. విఘ్ననశవరుడు నిరుగణుడూ, సగుణుడు కూడా.

భంచితనం నిక్తర్మదు. వారి దఖగయ విఔట్తావనేన

అటువంటి

ఇషటమైన

ప్రదరిశంచాల్ల అనే భావన ఔల్లగిన ఖణతి విఔటుడు

దహారునామాలు ఉనానమని, ఆ దహారునామాఱని

అయాయడు. యశుర్మమునితో ఘోయయుదధం చేసినపుడు

బక్తితో తఱచుకుంటే సఔఱశుభాలు ఔలుగుతామని

విఘ్ననశుని రూం చాల విచిత్రంగా ఉంది. అప్పుడు

వాయసభహరిష సెఱవిచాాడు.

దేవతల వీయబమంఔర్మకార్మనిన విఔటుడు అని పల్లచాయని

ఖణేశవరునిక్త

బాగా

ఖణతి సంహిత చపుతననది. సంస్నయం ఔ బమంఔయ
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ప్రణవ ద్మాఔయం
శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ
అయణయం. ఈ అయణయం అనేఔ ఔషటనషటములు అనఫడే

పూయవజనా సుఔృతం వఱి శ్రీవేంఔటేశవయ విలస్ననిన

క్రూయభృగాఱతో నిండి ఉంటుంది. ద్మరీ తెనునతోచని

లోకానిక్త

సంస్నర్మయణయం ద్మటించి, జీవుఱకు అబమం ఇచేా

సవరూపుడు,సభయాగురుడు, త్రిభాష్ఠభహాసహస్రావధాని,

అదుాతరూపానిన ధరించినవాడు ఖణతి. ఆ రూమే

ప్రణవపీఠాధితి అయిన బ్రహాశ్రీ వదిదరిి ద్మాఔర్ గారు

విఔట్ రూం అని నాయదుడు అభివరిణంచాడు. విఔట్నాభ

నాకు జనకుఱయాయరు. తల్లి శ్రీభతి యంఖవేణ కూడా

జం చేస్త వారు సంస్నయభనే అడవి నుండి తవయగా

వేంఔటేశవయ బకుిర్మలే. అందుకే శ్రీవేంఔటేశవరుని లీల

ఫమట్ డి ఖభయం చేయఖలుగుతారు. భంత్రశస్నరలు ఈ

యహస్నయలు వ్రాస్త భాఖయం నాకు ఔల్లగింది. సిగిరులు

నామానిన చతరీా విబక్తి లోనిక్త మారుాకొని, నభుః అనే

అనేఔ దివయయహస్నయఱకు నిఱయాలు. యుఖయుగాలుగా

క్రియా ద్మనిన చేరిా, నఱభై రోజులు ప్రణవ పూయవఔంగా

బ్రహారుషలు,

జపస్తి బమంఔయ ఔష్ఠటలు తొఱగుతామని చపుతనానయి.

ఋష్ఠలు, మునులు, స్నధకులు, యోగులు ఈ కొండపై

[ఒం విఔటామనభుః అనే భంత్రం అని గ్రహించాల్ల]. ఈ

స్నధనలు చేసూినే ఉనానరు. ఆ స్నధనఱన్నన యహస్నయలే.

భంత్రం జపసూి ఖణేశుని ఔలువపూఱతో పూజిస్తి ఇంకా

కొండఱలోని

తవయగా పల్లతం ఱభిసుింది.

యహస్నయలే. వృక్షాలు, జంతవులు, కీట్కాలు, ఇంతెందుకు
...

*****

సుఱబశైల్లలో

దివయరుషలు,

గుహలు

అందించిన

భహరుషలు,

యహస్నయలే.

యమాతా

ర్మజరుషలు,

జఱపాతాలు

ఈ కొండలోని అణువుఱన్నన యహస్నయలే. ఆ యహస్నయఱలో
బఖవంతడు అందించిన మేయకు కొనిన బకుిఱకు అందించే
ప్రమతనం

చేస్నిను.

ఔల్లయుఖ

ప్రతయక్షదైవమైన

శ్రీ

వేంఔటేశవరుని వైబవానిక్త సంఫంధించిన యహస్నయఱను
తెలుసుకుంటునానం, అందులో భాఖంగా ఈ సంచిఔలో
భరినిన విషయాలు తెలుసుకుంద్మం.
వానరుఱలో కొందరు అది ర్మవణ మామ ఏమో
అనానరు. కొందరు అదే ఱంఔ అనానరు. జ్ఞంఫవంతడు,
ఇది ఱంఔ కాదు ఇదేదో భహామామ. హరిమామ.
స్నధాయణ మామలు భనఱను ఏమీచేమలేవనానడు.
కొందరు భయల ఆ గుహలోనిక్త వెడద్మము అనానరు.
కొందయది ప్రమాదభనానరు. కొందయది ఔఱ అనానరు. ఇల
వారిలో వారు మాటాిడుకొంటుండగా ఈశనయభాఖంలో
అటివయకూ వారిక్త ఔనఫడిన ఆ కొండ గాని, గుహగాని,
కాంతిగాని, ఏమీ ఔనడలేదు. వారు తెఱిబోయి, ఇంతకు
పూయవం తాము వెళిిన ఆ గుహామాయగం కోసం అట్ట ఇట్ట
వెదకారు. ఎంత తిరిగినా శూనయమే త మాట్ వయసకు
కూడా అఔకడ ఇంతకు మునుపు వారు చూచిన గుహకాని,
ద్మనిలోని బవనాదులు గాని దయశనం ఇవవలేదు. ఆ
భహామామకు వారు నిశేాష్ఠటఱయాయరు. ఏమ చిత్రమది?
అపూయవ గుహ, ఆ గుహలో బవనం, అందులో భనం
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ప్రణవ ద్మాఔయం
శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ
దరిశంచుకొనన ఆ భహా పురుష్ఠడు, ఆ వేత్రహసుిడు
అందరూ

ఏభయాయరు?

వానరులు

సంతోష్ఠంచారు. ఆ యవతానిన దేదే ప్రశంసించారు. ఆ

వితరికంచుకొనానరు. వాయందరూ ఇఔ ఆ ర్మత్రి నిద్రంచఔ,

తయవాత వాయంతా విజమం పందఖల్లగారు. సీతాదేవితో

తెఱివారుతండగానే ర్మముని దఖగరకు వెళ్ళిరు. ఆమనకు

ఔఱసి ర్మముడు అయోధయ చేరిన తయవాత వానరులు ఈ

స్నష్ఠటంఖదండ ప్రణామాలు చేస్నరు. గుహావృతాింతం

విషయానిన భూలోఔవాసులైన భహాతాఱకు చపారు.

విననవించారు.

వారు

అని

శ్రీర్మముని మాట్లు వినన వానరులు

విశేష్ఠలు

వినన

అటినుండీ

వారిక్త

ఇల

వైకుంఠగుహ అనే పేరు వచిాంది. నితయం ముక్తి కావాల్ల

సమాధానమచాాడు – “దేవతలు, మునులు, ర్మజులు,

అని కాంక్షించే వారిక్త ఇటికీ పుషకరిణ దఖగర ఆ యహసయ

నదుఱ

గుహ దయశనమసుింటుంది. ఔల్లయుఖంలో హాథీర్మం

శ్రీర్మభచంద్రుడు

చపన

చిఱునవువతో

మూలఱ

గుఱంచి

(జనాఱ

గుఱంచి)

వేంఔటాద్రలోని పుషకరిణీ

రీక్షించకూడదు. ఔ నియణయానిక్త ర్మకూడదు. అవి

బాబాజీ

యహస్నయలు. ఎంత శోధించినా అయాంకానివవి. శ్రీ

యమాచారుయలు ఆ గుహను చూస్నరు. ఈ వైకుంఠ

వేంఔటేశవరుని

యవతం

గుహాప్రభావం గుఱంచి విననవారు, ఈ విశేష్ఠలు

యహసయవిశేష్ఠఱకు

ఠంచినవారు, ఇతరుఱకు వివరించినవారు ఔల్లదోష్ఠఱ

నివాస

భహాభహిభ

సాఱమైన

ఔల్లగినది.

మూఱమైనది.

ఇఔకడ

ఈ

నియంతయం

ఆ

గుహను

ప్రాంతానిక్త

చూడఖల్లగాడు.

ఔంచి

శ్రీవఱిభుడు

నుండి విముకుిలు అవుతారు. ఔల్ల వఱి వారిక్త ఏ పాపాలు

చరిసుింటాడు. మీరు చూచినది ఆ శ్రీహరి యహసయ

అంట్వు. పుత్రపౌత్రాభివృదిధ అవుతంది. భహాసందలు

నివాసస్నానమే. సీతానేవషణకు నాకు స్నమం చేసుినన

పంది

మీపై షోడశఔళ్ళనిఱయుడైన విష్ఠణవునకు ఔరుణ ఔల్లగింది.

పందుతారు.

ఇహ

సుఖాలు,

అనంతయం

అందుకే క్తంచితాకఱం మీకు తన దివయసాఱం చూపంచాడు.

...

మీకు సంపూయణమైన విశవసం ఉండి ఉంటే బెతిం
టుటకొనన

విషవకేసనుడు

మభాందరిన్న

ఆదరించి,

యసుఖాలు

*****

కొంతస్తపు అఔకడ ఉండనిచేావాడు. కాన్న మీరు ఆ
గుహలోనిక్త వెడుతననప్పుడు అది ర్మక్షస మామ అన్న,
ర్మవణుని నివాసభన్న శంక్తంచారు. అందుకే మీకు అఔకడ
ఉండే

అవకాశం

లేఔపోయింది.

ఈ

కొండను

హరినివాసం అంటారు. ఈ కొండభహిభలు హరిక్త త
భరెవవరికీ

తెల్లమవు.

యవతభహిభను

దేవతలు

సంపూయణంగా

కూడా

ఈ

గ్రహించలేరు.

పుషకయ సభమంలో నదుఱలో, బక్తి శ్రదధఱతో సంఔఱం
చప్పుకొని, స్నననం చేసి ఉవాస్నలు, ద్మనాలు, మజ్ఞాలు,

వేంఔటాచఱయహస్నయఱను, భహిభఱను ఎవవరైనా తభ

పుర్మణ శ్రవణాలు చేస్త వారిక్త, ముకోకటి తీర్మాఱలో

స్నాయిక్త మంచి రీక్షించకూడదు. కేవఱం బక్తితో మాత్రమే

స్నననం చేసిన పల్లతం వసుింది.

ఈ కొండపైన తియగాల్ల. శయణాఖతి పందిన బకుిఱకు ఈ
కొండ కొండంత అండ. మూఢుఱకు, మొండివారిక్త,
నాసిికుఱకు,

ఔటాచారుఱకు

ఈ

కొండ

*****

బవిషయతాకఱంలో తీవ్రశిక్షఱను అందిసుింది. ఐనా మీ
భాఖయం భంచిదే ఔనుఔ, మాధవుడు మీకు దయశనం
ఇచాాడు. మీరు భాఖయవంతఱయాయరు.”
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ

తరువాత ఆ అడవిలో ఉనన జంతవులు యొఔక శక్తిని
సీవఔరించి ఆ ముదదలో ఔఱగా అందులో నుంచి ఔ
అందమైన సీర తయారైంది ,ఆవిడే లోపాముద్ర చట్ిలోిని
దేవతా శకుిఱ నుంచి తన భాయయను తానే సృష్ఠటంచుకునన
ఏకైఔ ఋష్ఠ అఖసుిుఱవారు.శసర ప్రకాయం తాను
సృష్ఠటంచిన ఔనయని ఔనాయద్మనం పందకుండా ఔలయణం
చేసుకోకూడదని నిమభం. అందుఔని అందమైన సి
పాగా మారిన ఆ ప్రఔృతి జీవసవరూపణ అయిన
ఔనాయభణని విదయా ర్మజుకు ఇచిా ఈ అమాాయిని పెంచి
పెదద చేమండి తర్మవత నేను పెళిి చేసుకుంటా అని చప
వెళ్ళిడు. ఆ ర్మజు ఆమెను చాల గార్మఫంగా పెంచుతాడు.
ఆమె యుఔి వమసుసకు ర్మగానే అఖసుిుడు ఎంతో
సుకుమాయంగా

పెరిగిన

లోపాముద్ర

తనని

వివాహమాడుతందో లేదో చూద్మదం అనుకుని, పటిటగా,
పెదద పట్ట వేసుకుని, పటిట చేతఱతో, ముసల్ల ఖడడం
పెటుటకుని వెళిి భహార్మజుని, ‚భహార్మజ్ఞ!‛ అని
పలుస్నిడు. అప్పుడు విదయార్మజు ఆ భరగుజుు రూంలో
ఖత సంచిఔ లో అఖసుిుడి జనాకు సంఫంధించిన
విషయాఱను కొనిన తెలుసుకునానం. ఈ సంచిఔలో భరినిన
విషయాలు

తెలుసుకుంద్మం.

ఈశవరుడు

తనతో

సమానమైన ఫరువును అఖసుిుడిక్త ఇచిా. అఖసుిుడిన
వివాహం

చేసుకోభని

ఆజ్ఞాపస్నిడు

అఖసుిుడు

కీకాయణయంలో కూరుాని ఔ వసంత ఋతవులో చైత్ర
మాసంలో శుఔిక్షంలో నవమీ తిథి నాడు తాను కూడా
ఔ సీరని రిగ్రహించాల్ల అనుకుంటాడు. ఆమె నేను ఏమ
చబితే అది వినేదై ఉండాల్ల. ఆమె,నేను ఔరికోసం ఔరు
ప్రాణం ఇచుాకునేల ఉండాల్ల, సఔఱ దేవతా సవరూపణ
అయి ఉండాల్ల అనుకుని, అఔకడ మొతిం చట్ిలోి ఉనన
శకుిఱనిన ఫమట్కు లగాడు. ఆ యఔయకాఱ వృక్షముఱలో
ఉనన శక్తి అంతా ఔ చోటిక్త ఆవాహన చేమగా ఔ
కోభఱమైన భృదువైన ఔ ముదద ఆ చట్ిలో నుంచి
వచిాంది.
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ఉనన అఖసుిుడిన గురుిట్టలేఔ, ‚ఎవయయాయ మీరు?‛ అని
అడుగుతాడు. అప్పుడు అఖసుిుడు, ‚నేను ర్మజ్ఞ! మీ
అలుిడిన‛, అనగా విదయార్మజు ‚నా అలుిడు అఖసుిుడా, ఔ
పఱిని నాకు ఇచిా, పెంచి పెదద చేయి, వచిా వివాహం
చేసుకుంటాను అనానడు. భధయలో నువువ ఎవరివి?
ముసల్లవాడా,

పటిటవాడా,

పట్టతో

ఉననవాడా,

నువెవవరు?‛ అనగా, అఖసుిుడు ఔలికు చేయి అడడం
పెటుటకుని ‚భహార్మజ్ఞ! నేనే అఖసుిుడిన. ఎకుకవగా
తసుస చేమడం వఱి ఇల ముసల్లవాడినైపోయాను‛
అనానడు. అప్పుడు ర్మజు దఖగయకు వచిా చూస్నడు. చూస్తి
అఖసుిుడు, అప్పుడు విదయార్మజు నా కూతరు గొ
అందఖతెి, యభ సుకుమారి, అటువంటి నా కూతరిన ఈ
ముసల్లవాడిక్త ఎల ఇవవను అని ఆలోచనలోడతాడు.
...

*****
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ప్రణవ ద్మాఔయం
శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ

శ్రీ భహాఖణాధితయేనభుః

శ్రీ మాత్రేనభుః

శ్రీ గురుభ్యయనభుః

ఆరోఖయమే ఐశవయయంగా భావించి జీవించే బఔిజనావళిక్త ఈ ఐశవయయయోఖం అభృతఔఱశం. సదాకుిఱ హృదయాఱలో
చేరిన మాల్లనాయనిన తొఱగించడానిక్త, సఔఱ ఆరోఖయసందలు అందరికీ అందజ్యమడానిక్త, శ్రీ ఱల్లతాసహస్రనామాఱనే
కుసుమాఱను ఐశవయయయోఖంగా భఱచారు సదుగరువులు బ్రహాశ్రీ వదిదరిి ద్మాఔర్ గారు. ఱల్లతా సహస్రనామాలు
అందరికీ సురిచితమే కాన్న, ఏ నామానిన పార్మమణం చేస్తి, తన జీవనఖభనానిన మారుాకోవచోా తెల్లమజ్యస్తదే
ఐశవయయయోఖం. సభసి జనుఱకు ఇది దివయ ఓషధము.

308. ర్మజీవలోచనా [ఒం ఐం హ్రం శ్రీం ర్మజీవలోచనాచనాయై నభుః]

ఇందులో ర్మజీవము ఔడుపు వ్రచిా అనగా చేఔడుపును
చ్ఛల్లా అని అయాం. స్నయసక్షి అని కూడా ర్మజీవానిక్త భరొఔ
అయాం ఉననది. ‘ర్మజీవమ్’ అనఫడే నపుంసఔ ల్లంఖశబాదనిక్త
తాభయపూవు (దాము) అని అయాం. ర్మజీవలోచనా –
అనగా జింఔ ఔనునఱ వంటి ఔనునలు ఖఱది అన్న, చేఔనునఱ
వంటి ఔనునలు ఔఱది అన్న, స్నయసక్షి ఔనునఱ వంటి
ఔనునలు ఔఱదన్న, దాముఱవంటి ఔనునలు ఖఱది అన్న
అర్మాలునానయి. అభావారు ఇటువంటి నేత్రాలు ఔల్లగినదని
గ్రహించాల్ల.

ర్మజీవము

అనగా

ర్మజును

ఆశ్రయించుకొననవాడు అని విశవకోశంలో ఉననది. ర్మజు
అనాన, ర్మజ్ఞధిర్మజు అనాన యమాతాడు కామేశవరుడు.
ర్మజీవుః అనే అకార్మంతపుంల్లంఖశబాదనిక్త డంఔ అని
ఔ అయాము. చే అని కూడా అయాము. పోతనగారి

కామేశవరుని ఆశ్రయించుకొననవారిని వాతసఱయంతో చూచే
ఔనునలు ఔల్లగినది శ్రీర్మజీవలోచన.

భాఖవతం దశభసకంధంలో ప్రదుయభన చరిత్రలోని ఈ
క్రింది దయం చూద్మదం.

భంత్రప్రయోఖ

విధానం

–పఱం:కొందఱు

ప్రమతినంచినా

అనుకొనన

నుఱను

ఎంత

స్నధించలేరు.

ఔII ర్మజనఖరి మడబాఱలు

నుఱలో విజమం ఱభించదు. అటువంటి వారు ఈ

ర్మజీవము ఔడుపు వ్రచిా

భంత్రానిన జపస్తి నులు నెయవేయతాయి. తొందయగా

ర్మజనిభాసుయన్ ర్మజశిశువు ఖని చపరి
ర్మజీవదళ్ళక్షి యైన రీతిక్త నరేంద్రా!
(ఆం.భా.ద.సకం.ఉ.భా..7)

నుఱను పూరిి చేసిపెటేట దివయభంత్రమది. 40 దినాలు
తాభయపూఱతోకాని, తాభయగింజఱతోకాని అభావారిని
పూజించాల్ల. పుల్లహోయ నివేదించాల్ల. ప్రస్నదం తాము

ప్
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ప్రణవ ద్మాఔయం
శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ
తిని ఇతరుఱకు కూడా పెడితే భరింత భంచి పల్లతం

పూజకు వాడిన తాభయపూఱను బాగా ఎండ బెటిట ఏదైనా

ఱభిసుింది. తాభయపూలు తొమాది లేఔ తొమాదితో

హోమానిక్త వాడితే ఎంతటివాడైనా, ఎంతటి శత్రువైనా

గుణంచగా వచేా సంకయ పూజకు ఉయోగించాల్ల.

స్నధకునిక్త ద్మసుడౌతాడు.

[అనగా 1x9=9, 2x9=18, 3x9=27 ఇల అననమాట్]
...

సుమిత్ర
శ్రీభద్రామామణంలో సీర పాత్రఱలో సుమత్ర
పాత్ర

ముకయమైనది.సుమత్ర

దశయథునకు

ఖఱ

ట్టపుర్మణుఱలో రెండవ ర్మణ. సుమత్ర ఆధాయతిాఔ
తతాిానిక్త

ప్రతీఔ.

సద్మ

బఖవతేసవకు

ఎందుచేతననగా,

సజునుడైన

చిననవాడు,

అననను

అనుసరించడం సమాదయం! ఇది లోఔంలో సనాతన
ధయాం!

అంక్తతమైన

స్తనహశీల్ల. శ్రీర్మభ యబ్రహాతతిాం అయాం చేసుకొనన

శోిII ఇదం హి వృతి ముచితం కుఱస్నయసయ సనాతనమ్

స్నధుశీఱ. సుమత్ర క్షాత్రగుణము ఔఱది. ఆమె ఎటిట

ద్మనం దీక్షా చ మజ్యాష్ఠ తనుతాయగో భృథేష్ఠ చ||

ఔషటముఱనైనను, సెలాయయముతో ఎదురొకను ఒరుఖఱది.
జ్ఞానసంనునర్మలు, తిబక్తి ర్మమణస్తవాతతరుర్మలు.
ఈమె అందరిన్న మంచినటిట బుదిధ సంనునర్మఱని
ర్మమామణ కావయం ద్మవర్మ తెల్లయుచుననది. సుమత్ర
శీఱసంనునర్మలు. వాలీాక్త భహరిష అనేఔ స్నరుి ఱక్ష్మణుని
సౌమత్రి అని సంబోధించి ఉండడముచే ఆమెకు ఖఱ
గొతనము భనకు తెల్లయుచుననది.
ఱక్ష్మణుడు

వనవాసమునకు

పోవు

(వా.ర్మ.అయోధయకాండ.స.40.శోి.7)

జ్యయష్ఠుడు తండ్రితో సమానుడు. పెదదవానిని
అనుసరించడం ద్మనం చేమడం, యాఖదీక్ష పందడం,
యుదధంలో దేహతాయఖం – మీ యఘువంశనిక్త తగిన
సనాతనధర్మాలు.
శోిII ఱక్ష్మణం తేవవ ముకాిా స్న సంసిదధం ప్రిమర్మగవమ్ |
సుమత్రా ఖచీ ఖచేీతి పునుః పునరువాచ తమ్||
(వా.ర్మ.అయోధయకాండ.స.40.శోి.8)

సభమమున తన తల్లి అనుభతిని పంది ఆమె దఖగయ
సెఱవు తీసుకొనుట్కై ఆమెకు నభసకరించను. అప్పుడు
ఆమె కుమారునితో.....

|

ఱక్ష్మణుడు

ఆనందంగా

అననగారితో

అయణయవాస్ననిక్త సంసిదుధడై ఉండగా ఇంతఔంట్ ప్రిమమైన

శోిII వయసన్న వా సభృదోధ వా ఖతిరేష తవానగ|
ఏష లోకే సతాం ధరోా మజ్యుుషువశగో బవేత్ ||
(వా.ర్మ.అయోధయకాండ.స.40.శోి.6)

నామనా ఱక్ష్మణకుమార్మ! ర్మముడు ధనవంతడుగా

వయక్తి అనుఫంధం వేరొఔటి లేదని సుమత్ర మాటిమాటిక్త
వెలిభని చపంది. ఱక్ష్మణుని యబ్రహాసవరూమైన
శ్రీర్మముని

అనుసరింపుభని,

అనన

వెంట్

యమానందంగా ండం సుమత్ర యొఔక హృదమ
సౌకుమాయయం!

ఉనాన, ర్మజయము లేఔపోయినా, అతడే న్నకు శయణం.
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ప్రణవ ద్మాఔయం
శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ
శోిII ర్మభం దశయథం విదిధ మాం విదిధ జనకాతాజ్ఞమ్

|

అయోధాయమ్ అట్వీం విదిధ ఖచీ తాత! మథాసుకమ్ ||
(వా.ర్మ.అయోధయకాండ.స.40.శోి.9)

న్నవు సీతార్మముఱను స్తవించునపుడు సీతను ననునగా
భావింపుము. ర్మముని మీ తండ్రిమగు దశయథునిగా
భావింపుము. అయణయమును అయోధయగా భావింపుము. ఈ

శ్రీ భదేదవీభాఖవతాంతయగత నాఖదేవతా నామాలు

ప్రకాయము ర్మముని అనుసరించుట్యే న్నకు సుకప్రదము

1. ఒం జయతాకరు ప్రియాయై నభుః

అని చఔకటి ఉదేశమును చేసినది. సుమత్ర క్రంత

2. ఒం జఖత్గగరెలయ నభుః

దరిశతవము

ఔల్లగినటిట

ముందుగానే

సీర. ర్మబోవు

విషమమును

ఊహించునటిటది.

శ్రీర్మముడు

3. ఒం సిదధయోగినెలయ నభుః

సీతాఱక్ష్మణుఱతో సహా అడవిక్త వెలిగా కౌసఱయ మక్తకల్ల

4. ఒం నాఖబగినెలయ నభుః

విఱపంచుచుండెను. ఆ సభమమున సుమత్ర కౌసఱయను

5. ఒం నాగేశవరెలయ నభుః

ఈ

ప్రకాయముగా

అనునయించి

తనకు

ఖఱ

క్రంతదరిశతవమును కౌసఱయ ఎదుట్ ప్రదరిశంచను.

6. ఒం విషహర్మయై నభుః
7. ఒం జఖతాకయవే నభుః

శోిII తవారేయ సదుగణైరుయఔిుః పుతరుః స పురుషోతిభుః |

8. ఒం భనస్నయై నభుః

క్తం తే విఱపతే నైవం ఔృణం రుదితేన వా||
(వా.ర్మ.అయోధయకాండ.స.44.శోి.2)

9. ఒం వైషణవెలయ నభుః
10. ఒం శైవెలయ నభుః

సదుగణవతీ! న్న పుత్రుడు పురుషోతిముడు అనేఔ
ఔళ్ళయణ గుణముఱకు నిఱయుడు. కావున న్న పుత్రుడను
బుదిధతో

చింతింకుము.

దశయథునకు

యలోఔ

11. ఒం ఆసీిఔమాత్రే నభుః
12. ఒం భహాజ్ఞాన యుతాయై నభుః

హితమును గూరుానటిట ధయామును ఆచరించుచునానడు
కాన అతనిని గూరిా న్నవు దుుఃఖంచవఱదు. ఱక్ష్మణుడు
ర్మముని

విషమమున

ఉతిభభగుకైంఔయయమును

నాఖదేవతా స్తిత్రము

అనుయకుిడై,
ఆచరించుచునానడు.

పఱశ్రుతి :

ఈ ద్మవదశ నాభభంత్రముఱను లేద్మ

భహాతాడగు ర్మమునిక్త స్తవ చేయుట్యే అతనిక్త

స్తిత్రమును పూజ్ఞసభమంలో లేద్మ నిద్రకు ముందు

పురుష్ఠయాము, ర్మత్రుఱందు నిద్రపోవుచునన న్న కుమారుని

ఠస్తి

నాఖభీతి

ఠస్తి

నాఖదోష్ఠలు

చేసిన

బమంఔయ

చంద్రుడెటుి

చఱిని

క్తయణముఱతో

సరిశంచుచు

ఆహాిదమును ఔల్లగించునో అటుి ర్మమునిక్త ఱక్ష్మణుడు
ఆహాిదమును ఔలుఖ చేమఖఱడు.
ఈ విధంగా సభయానిక్త తగు సూచనఱను
ఇసూి,అవసయమైన మాయగదయశనం చేసూి సుమత్ర ఉతిభ
ఇలిలుగా, భంచి తల్లిగా విశేష ప్రఖాయతి వహించింది.

ఉండదు.

రోజుకు

నశిస్నియి.

3
వంశం

నాగాచార్మలు

స్నరుి
లో
కూడా

తొఱగిపోతాయి. పార్మమణము చేస్తవారిక్త ఇనిన గొ
శుభాలు

నాఖదేవతలు

ప్రస్నదిసుిననప్పుడు

నితయం

తలుచుకోకుండా ఉండలేము ఔద్మ.

*****
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ప్రణవ ద్మాఔయం
శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ
స్తిత్రము
యోగినో విశవపూజయసయ జయతాకరుప్రియా తతుః |

నాయద ఉవాచ

జయతాకరుయుఖద్గగరీ భనస్న సిదధయోగిన్న ||

బఖవన్ దేవదేవేశ భూతబవయ జఖత్ ప్రభ్య |

వైషణవీ నాఖబగిన్న శైవీ నాగేశవరీ తథా |

ఔవచం చ శ్రుతం దివయం గామత్రీ భంత్ర విగ్రహమ్ ||

జయతాకరుప్రియా ఆసీిఔమాతా విషహరేతి చ||

అధునా శ్రోతమచాీమ గామత్రీహృదమం యమ్ |

భహాజ్ఞానయుతా చైవ స్న దేవీ విశవపూజితా |

మద్మధయణాత్ బవేతణయం గామత్రీజతోఖఱమ్ ||

ద్మవదశైతాని నామాని పూజ్ఞకాలే త ముః ఠేత్ ||
తసయ నాఖబమం నాసిి తసయ వంశోదావసయ చ |

గామత్రీ హృదమం

శ్రీ నార్మమణ ఉవాచ
వాయశా

పఱశ్రుతి: శ్రీ గామత్రీ హృదమం అనే దివయ స్తిత్రం, పేరుకు
తఖగటేి ఔ గొ స్తిత్రం. ఈ స్తిత్రం గామత్రీదేవి
హృదయానిన భన వైపునకు త్రిపే స్తిత్రం. అభావారి

దేవాయశాహృదమం ప్రోఔిం నాయద్మథయవణే సుపట్మ్ |
తదేవాహం ప్రవక్షాయమ యహస్నయతి యహసయఔమ్ ||
విర్మడ్రూపాంభహాదేవీం గామత్రీం వేదమాతయమ్ |
ధాయతావ తస్నయసిథాఙ్గగష్ఠ ధాయయేదేతాశా దేవతాుః ||

హృదయానిన ఔరిగించి భనల్లన అనుగ్రహించేల చేస్త దివయ

పండ బ్రహాాండయోరైకాయత్ భావయేత్ సవతనౌ తథా |

స్తిత్రం. ఈ స్తిత్రం వఱన ఏ పూట్ పాం ఆ పూటే

దేవీరూపే నిజ్య దేహే తనామతావమ స్నధఔుః ||

పోతంది, ఏ ర్మత్రి పాం అప్పుడే తొఱగిపోతంది. సఔఱ
దేవతఱ అనుగ్రహం ఱభిసుింది. తినకూడని ద్మర్మాలు

నాదేవోబయయాయేత్ దేవం ఇతి వేదవిదో విదుుః |

తింటే వచేా పాపాలు తొఱగిసుింది. మూరుుఱతో స్తనహం

తతోభేద్మమ కాయే స్తవ భావయేదేదవతా ఇమాుః ||

చమయడం వఱన వచేా పాపాలు తొఱగిసుింది. ఇల ఔటి

అథతత్ సంప్రవక్షాయమ తనామతవభథో బవేత్ |

కాదు, అనేఔ శుబ పల్లతాఱను ఇచేా యభదివయ స్తిత్రం శ్రీ
గామత్రీ హృదమం. ఈ స్తిత్రమును భహానుభావుడైన

గామత్రీహృదమస్నయస్నయయహమేవ ఋష్ఠుః సాృతుః ||

దివయముని నాయదుడు శిష్ఠయడై, శ్రీభనానర్మమణుడిని

గామత్రీచీంద ఉదిదషటం దేవతా యమేశవరీ |

అడుఖగా, జఖదుగరుడైన నార్మమణుడు ఉదేశించాడు.

పూరోవకేిన ప్రకారేణ కుర్మయదఙ్గగని షట్ క్రమాత్ ||

ఈ స్తిత్ర ప్రభావం వఱన అతి బమంఔయ భహాపాపాలు
తక్షణం తొఱగిపోతాయి. అనేఔ శుభాఱను అందించే

ఆసనే విజనే దేశే ధాయయేదేకాగ్రమానసుః ||

అపూయవ స్తిత్రం.
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ప్రణవ ద్మాఔయం
శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ

అథాంఖనాయసుః||ద్గయరూారిధి దైవతమ్||దనింకాివశివనౌ||ఉభే సంధ్యయ చోష్ఠు ||ముకభగినుః||జిహావ సయసవతీ || గ్రీవాయాంత
ఫృహసతిుః

||

సినయోయవసవోష్ఠు

||

బాహోవయారుతుః

||

హృదయే

యునయుః

||

ఆకాశముదయమ్

||

నాభావనిరిక్షమ్||ఔట్యయరింద్రాగ్నన||జగనే విజ్ఞానగనుః ప్రజ్ఞతిుః || కైలసభఱయే ఊరూ|| విశేవదేవా జ్ఞనోవుః || జఙ్గాయాం
కౌశిఔుః గుహయభమనే||ఊరూ పతయుః||పాద్గ ృథివీ||వనసతయోఙ్గగలీష్ఠ|| ఋషయో రోమాణ || నఖాని ముహూర్మిని ||
అసిాష్ఠ గ్రహాుః || అసృఙ్గాంసం ఋతవుః || సంవతసర్మవై నిమషం || అహోర్మత్రావాదితయశాంద్రమాుః || ప్రవర్మం దివాయం గామత్రీం
సహస్రనేత్రాం శయణభహం ప్రదేయ ||
ఒం తతసవితయవరేణాయమ నభుః || ఒం తత్పయవజయామ నభుః || తత్ ప్రాతర్మదితాయమ నభుః ||తత్ ప్రాతర్మదితయ ప్రతిష్ఠుయై
నభుః || ప్రాతయధీయానో ర్మత్రిఔృతం పాం నాశమతి ||స్నమభధీయానో దివసఔృతం పాం నాశమతి ||
స్నమంప్రాతయధీయానో పాుః అపాపో బవతి ||సయవతీరేాష్ఠ స్ననతో బవతి || సరెలవుః దేవైుః జ్ఞాతో బవతి || అవాచయ వచనాత్పతో
బవతి ||అబక్షు బక్షణాత్పతో బవతి || అభ్యజయ భ్యజనాత్పతో బవతి || అచోషయ చోషణాత్పతో బవతి ||అస్నధయ
స్నధనాత్పతో బవతి || దుషరతిగ్రహ శత సహస్రాత్ పూతో బవతి || సయవ ప్రతి గ్రహాత్ పూతో బవతి ||ంక్తిదూషణాత్పతో
బవతి || అనృతవచనాత్పతో బవతి || అథ అబ్రహాచారీ బ్రహాచారీ బవతి ||అనేన హృదయేనాధీతేన క్రతసహస్రేణ ఇషటం
బవతి|| షష్ఠట శత సహస్రగామత్రాయ జపాయని పలని బవనిి ||అష్ఠట బ్రాహాణాుః సభయక్ గ్రాహయేత్ || తసయ సిదిధయావతి || మ ఇదం
నితయభధీయానో బ్రాహాణుః ప్రాతుః శుచిుః సయవపాపైుః ప్రముచయత ఇతి || బ్రహాలోకే భహీమతే || ఇతాయహ బఖవాన్
శ్రీనార్మమణుః ||

" జ్యయషు మాస్త , సితేక్షే , దశమాయం , బుధ , హసియో
, వయతీపాతే , ఖర్మనందే , ఔనాయచంద్రే, వృషేయవౌ|| "
జ్యయషు మాసము , శుఔిక్షం , దశమ , వయతీపాత
యోఖము , ఖయజి ఔయణము , బుధవాయము , హస్ని
నక్షత్రములుననందు వఱన ఆనంద యోఖము , ఔనయ
మందు చంద్రుడు , వృషబభందు యవి , ఇవి దియకాలైన
కాఱ విశేష్ఠలు. ఈ దీ ఔల్లసి వచిాన రోజున దశపా
హయ వ్రతము చేయాఱని శస్నరలు చపుినానయి. అవే
దశపాహయ వ్రత ఱక్షణములు.

ప్
ర ణవ ప్ద్మాకరం
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ప్రణవ ద్మాఔయం
శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ
దశవిధ పాములు :1. ఔరి వసుివు వారిక్తవవకుండా తీసుకోవడం

ముందే ఊహించి భరీ ఉపాయాలు చపారు. వాటిని
ఆచరించడమూ , ఆచరించఔపోవడము మాత్రం భన

2. శసరము ని హింసను చేమడం
3. య సీరని ఔఱవడం - ఇవి మూడు శరీయం తో చేస్తవి
4. రుషము
5. అసతయము

చేతిలో వుంటాయి. భరి భన బుదిధ ఎటు ప్రవరిిసుంి దో ,
చేమభంటుందో , వదదంటుందో ఆ సింగినాదం అంట్ట
వదిల్లవేసుిందో చూడాల్ల. ఏది ఎల వునాన దశపాహయ
దశమ మాత్రం భంచి యవదినమే .శరీర్మనిక్త అంటిన
ఎలంటి మురికైనా సరే ఔడఖటానిక్త న్నరు తనిసరిగా
కావాల్ల. అలగే పాపాలూ పోగొటుటకోవడానిక్త కూడా ఆ
ఖంగే

6. కొండెములు
7. అసంఫదధమైన మాట్లు - ఇవి నాలుగూ మాట్ ద్మవర్మ
చేస్తవి.
8. ఇతరుఱ ధనముఱందు కోరిఔ,
9. ఇతరుఱకు ఇషటముకాని విషమములు
చేమతఱచడము,

ఖతి

,

ఖంగాదేవిని

స్తవించవఱసిందే.మొట్టమొదట్గా

ఆర్మధించి
దేవలోఔంలో

దేవఔృతాయలు చేయుట్కు సృష్ఠటఔయి అయిన బ్రహా చేతి
ఔభండఱమునందు

మాత్రమే

ఖంఖ

వుండేది.

వాభనావతాయ సభయాన ఫల్లచక్రవరిి వాభనునిక్త
మూడడుగుఱ నేఱను ద్మనం చేస్త సభయాన స్నవమ
పాద్మలు

ఔడఖటానిక్త

ఉయోగించిన

ఆ

ఖంఖ

విష్ఠణపాదోదఔమై ఆ తరువాత కైలస వాసి శంభుని
జటాజూట్ము నందు చేరి ఒ అఱంఔయణగా మగిల్లవుంది. ఆ
సభయాన బగ్నయథ భహార్మజు ప్రమతనముతో భూమపైక్త

10. వయయామైన అహంకాయము - ఇవి మూడూ

దిగి " భాగ్నయథి " అను పేరుతో వందఱ కొదీద యోజనముఱ

మానసిఔంగా చేస్తవి.

మేయ ప్రవహించుచూ భనకు ఔనిపసూివుననది. అదే
యభపావని ఖంఖ. లోల్ల , ఫమటి పాముఱను

ఇవే దియకాలైన పాపాలు.
ఈ దియకాలైన పాపాలూ చేమని భనిష్ఠ ఉంటాడా ?
అని ఆలోచించనఔకరేిదు. ఏదో ఔ సభయాన ఏదో ఔ
పాం యంత భంచి వయకీి అని పేరు పందిన వారైనా సరే
చేసి ఉండఔ తదు. తప్పులు చేమడం. వాటిని గురించి
ఆలోచించఔ పోవడం. తాను చేసినవి తప్పులే కావు
అనుకోవడం ఈ ది పాపాఱకు మంచిన పాం.ఏది
ఏమైనా భనం భంచి అదృషటవంతఱం , భనం చేసిన
తప్పుఱ వఱన వచేా పాపాలూ ఔడిగేసుకునే ఉపాయాలు
భన శస్నరలు , భన పెదదలూ , భనకు ముందే
చపారు.అంటే భనం చేస్త తప్పులు తఔ చేస్నిభని
ప్
ర ణవ ప్ద్మాకరం

ఔడిగివేస్త ఆ తలేి సయవ భూతముఱనూ యక్షిసూివుననది.
అలంటి ఖంగాదేవిని సారిస్తినే చాలు విష్ఠణలోఔం
ప్రాపిసుిందని పెదదలూ చపారు. ఔఱాష నాశిని , ఔలుష
హారిణ అయిన ఖంఖను ' ఒం నమో బఖవతెలయ
దశపాహర్మయై ఖంగాయై నార్మమణ్లయ , రేవతెలయ ,
శివాయై , దక్షాయై , అభృతాయై , విశవరూపణ్లయ, నందినెలయ
తే నమో నభుః " అంట్ట జ్ఞాన ఐశయర్మయది షడుగణవతియు ,
దశవిధ పాముఱను హరించునదియు , నార్మమణుని
పాదముఱ నుండి పుటిటనదియు , రేవతియు , శివయు ,
దక్షయు , అభృతయు , విశవరూపణయు, నందినియు ,
అగు ఖంగాదేవిక్త నభస్నకయము. అని నభస్నకయం
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ప్రణవ ద్మాఔయం
శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ
చేమడం శస్నరలు చపన ధధతి.జీవనాధాయమూ ,

అలగే దిభంది బ్రాహాణుఱకు మవలు , నువువలు ,

ప్రాణాధాయమూ , అయిన ఖంఖ లేకుండా ఏదీ జయఖదు,

దక్షిణ తాంబూలఱతో ద్మనం చేమడం , గోద్మనం

ఉండదు,అందుకే

చేమలేఔ పోయినా చినన ఆవు బొభా ద్మనం అయినా

దశయోఖ

యవదినాన

దశపాహయయైన ఖంఖను ఆర్మధించడం ఆచాయం. ఒ

చేయాల్ల.భనం

చేసుినన

పాపాలు

వదిల్లంచుకునే

చినన ప్రతిభ మందు గాన్న చంబులోని తీయాభందు

అదుాతమైన కాఱవిశేషం దశపాహయ యవదినం

(ఔఱశభందు గాన్న) ఖంగాదేవిని ఆవాహనము చేసి
పూజించాల్ల. తెఱిని వస్నరలు ఆ తల్లిక్త సభరించాల్ల. జ్యయషట
శుఔి దశమ , ఆనాడు హస్ని నక్షత్రంతో కూడినప్పుడు
ఖంఖను మథావిధిగా స్తిత్రం చేసినవారిక్త అందని
సౌభాగాయలుండవు. అష్లశ
ట వయయములూ ఇచిా ఆశీయవదించే ఆ

పూజయ గురుదేవులు వదిదరిి ద్మాఔర్ గారి మానసపుత్రిఔ

ఖంగాదేవి ఔరుణ అనంతమైనది.

ప్రణవద్మాఔయం 6 నెఱలు పూరిి చేసుకునన సందయాంగా

శోి : నందిన్న నళిన్న సీతా మాల్లన్న చ భహాగా |

నిర్మవహఔ భండల్ల సబయలు తభ సందేశలు అందించారు

విష్ఠణపాద్మఫు సంభూతా ఖంగా త్రిథగామన్న |

"ఔరుణాభయుడైన బఖవంతడు నియంతయం తన బకుిఱకు
అందుబాటులో ఉండేందుకు వీలుగా తనను తాను శఫద

భాగ్నయథీ భ్యఖవతీ జ్ఞహనవీ త్రిదశేశవరీ |
ద్మవదశైతాని నామాని మత్రమత్ర జలశయే |
స్నననకాఱ ఠేనినతయం భహాపాతఔ నాశనం ||
అంట్ట ఖంగాదేవి నెనండు నామాఱను తలుసూి
దిమారుి ఖంఖలో మునఖడం లేద్మ ఇంట్యినైనా సరే
దిమారుిగా స్నననం చేమడం ఆచాయం. స్నననం
చేస్తట్ప్పుడు నఱి నువువలు , పేలఱపండి , బెఱిము
ఉండలు చేసి ఖంఖకు సభరించాఱని శసరవచనం.
దీనివఱి జనాజనాాంతర్మలోి చేసిన పాపాలూ మూడూ
విధాలైనవీ , శరీయంతో చేసిన మూడూ విధాలైన
పాపాలూ , నోటి మాట్తో చేసిన నాలుగు యకాలైన
పాపాలూ ( మొతిం ది ) నశించిపోతామని పెదదలు
చపాిరు. అలగే ది దీములు పెటిట ఖంఖకు అరించడం
శ్రేమసుసనిచేా ప్రక్రిమ.

రూం లో వయకీిఔరించుకునానడు. ఆ శబాదనిక్త
ప్రస్నదించఖఱ

రూం

శక్తి భాషకు ఇచాాడు. భాషకు ప్రాణం

భావం. బక్తి యససూపరితమైన భాష భనల్లన బఖవంతనిక్త
చేరువగా తీసుకెళ్ింది. అననయ స్నమానయమైన భాష్ఠ
వినాయసంతో తన పుర్మణ ప్రవచనములు, యచనలు,
అవధానముఱ ద్మవర్మ భనఱనందరిన్న బక్తి మాయగంలో చేయి
టిట నడిపసుినన త్రిభాష్ఠభహాసహస్రావధాని, అభినవ
శుఔ బిరుద్మంక్తతలు, సయసవతీ మాత ముదుద బిడడ అయిన
భన పూజయ గురుదేవుఱ అడుగుజ్ఞడలోి నడుసూి, వారి
ఆశీసుసఱతో,

బక్తియస

బరితమైన

యచనఱ

ద్మవర్మ

పాఠకుఱను బఖవంతనిక్త చేరువ చయాయఱనన దివయ
సంఔఱంతో ప్రాయంభించుకునన ‘ప్రణవ ద్మాఔయం’ మాస
త్రిఔ
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నెఱలు

పూరిి

చేసుకునన

సందయాంగా

జమహాసంతో ....పాఠకుఱకు, యచయితఱకు, సవమం
స్తవకుఱకు శుభాభినందనలు… శుభాకాంక్షలు. ఈ
సూపరిిని ఇలగే కొనస్నగిద్మదం.‛
- శ్రీ నయసింహార్మవు
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ప్రణవ ద్మాఔయం
శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ
‚బ్రహాశ్రీ వదిదరిి ద్మాఔర్ గురుదేవుఱ అనుగ్రహం
తో ఆధాయతిాఔ జ్ఞానమే

సభసి మానవాళిక్త నిజమైన

సంద అనే భావనతో ప్రణవ ద్మాఔయం అనే పేరుతో
మాస త్రిఔ ఆరు నెఱఱ పాటు నిరివగనంగా కొనస్నగింది
ఇఔ మీదట్ కూడా బకుిఱ హృదయాఱలో సుసిాయ స్నానం
సంపాదించే విధంగా ఈ ప్రణవ ద్మాఔయం మాస త్రిఔ
సుదీయా కాఱం నడవాఱని భనసూపరిిగా కోరుకుంట్ట ఈ
మాస త్రిఔకు అహరినశలు బక్తి శ్రదధఱతో సహామ
సహకార్మలు అందించిన అందరికీ హృదమపూయవఔంగా
ధనయవాద్మలు. గురు స్తవే యభ విత్రం, గురు స్తవే

సమాచాయమసుినన
ప్రణవద్మాఔయ

యచయిత,
ఫృందం

‚ప్రణవద్మాఔయము‛కు
అమూఱయమైన

తయపున

అభినందనలు.

సంఫంధించిన

తభ

సూచనఱందించవఱసినదిగా

బఔివరేణుయఱను
సభయానిన
సూచనలు,

యచయిత్రుఱకు,

కోరుతనానము.

తభ

ప్రణవద్మాఔయమునకు
ఆశీసుసలు

అందిసుినన

విలువైన
కేటాయించి

పూజయగురువుఱ

పాదదాముఱకు నభస్నకయములు తెల్లమజ్యసూి

యభ శ్రేషుం, గురు స్తవే యమానందం‛

- శ్రీ సుబ్రహాణయం

-శ్రీభతి సుజన
పూజయ గురువులు వదిదరిి ద్మాఔర్ గారిక్త జమము. శ్రీ
పూజయ

గురుదేవుఱకు

జమము

జమము.

‚ప్రణవ ద్మాఔయం‛ శ్రీ ప్రణవపీఠ అంతర్ముఱ మాసత్రిఔ
ప్రాయంబమై ఈ సంచిఔతో ఆరునెఱలు పూరిి అయాయయి.
గురుదేవుఱ అపాయ ఔరుణావాతసలయఱతో ప్రతి సంచిఔ
నూతన సొఫగుఱతో అఱర్మరుత్ప బఔిజనఔఱతరువుగా
భాసిలుితననది. ఖణేశపుర్మణం, శ్రీ వేంఔటేశవయ యహసయం,
ఐశవయయయోఖం, ండుఖఱ విశేష్ఠలు, స్తిత్ర మాల్లఔ, ఋష్ఠ
చరిత్ర, పుర్మణంలో భహిల వంటి శీరిషఔఱతో ప్రతినెఱ మీ
ముందుకు వసుిననది. సతయం వద – ధయాం చయ అనన
గురువు

గారి

సంఔలనిక్త

ప్రణవద్మాఔయమును

అక్షయ

రూమైన

రూపుదిదదటానిక్త,

ప్రచార్మనిక్త

అహరినశలు శ్రమసుినన ప్రణవపీఠ శిషయఫృందములోని అనిన
విభాగాఱకు చందిన వాఱంటీయిందరిక్త, మాయగదయశనం

ప్రణవ ద్మాఔయం జనవరి 1,2022 న గురుదేవుఱ
ఆశీసుసఱతో మొదటి సంచిఔ ప్రాయంబం అయియంది.ప్రణవ
ద్మాఔయం

నియవహణ

ఉఫృంద్మలుగా

ఏయడి

కొరకు

బఔిఫృందం

గురుదేవుఱ

అనేఔ

సందేశఱను

అందరికీ అందించడానిక్త ఔృష్ఠ చేసుినానరు. ప్రణవ
ద్మాఔయ నియవహణ లో సహఔరిసుినన ప్రతి ఔకరికీ పేరు
పేరున

శుభాకాంక్షలు

తెల్లమజ్యసుినానం.

పూజయ

గురుదేవుఱ ఆదేశఱను అభలు చేమట్ంలో,ప్రణవ
ద్మాఔయం నియవహించడంలో అందరికీ సహఔరిసూి
అందరిన్న ముందుండి నడిపసుినన శ్రీ జఖదీష్ కోడె గారిక్త
ప్రతేయఔ ధనయవాదములు.
-శ్రీ ప్రణవ ద్మాఔయం నిర్మవహఔ భండల్ల

చేసుినన జఖదీష్ కోడె గారిక, సభయానిక్త శీరిషఔఱకు

శ్రీ ర్మభ జమ ర్మభ జమ జమ ర్మభ
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ప్రణవ ద్మాఔయం
శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ
పూజయ గురుదేవులు బ్రహాశ్రీ వదిదరిి ద్మాఔర్ గారు హైదర్మబాద్ లో మే నెఱ 8వ తేదీ, 2022 న జరిగిన జఖదుగరు
శ్రీ శంఔయబఖవతాదుఱ వారి జమంతి ఉతసవాఱ సందయాంగా శ్రీ శంఔయబఖవతాదుఱ గురించి, గోవింద నామాఱ
గురించి విశేష్ఠలు తెల్లమజ్యస్నరు.శ్రీ ద్మాఔర్ గారి ప్రసంఖం ద్మవర్మ బకుిలు అనేఔ విషయాలు తెలుసుకొని తరించారు.
ధయాం తో పాటు ధయాసూక్ష్మముఱను కూడా శ్రీ గురువు గారు తెల్లమజ్యస్నరు. ప్రసంఖం అనంతయం

బ్రహాశ్రీ

స్నభవేదం షణుాకశయా గారు పూజయ గురుదేవులు బ్రహాశ్రీ వదిదరిి ద్మాఔర్ గారిని సనాానించారు

*****
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