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ఋష్లు, శాస్సాలు, జ్ఞానులు, తల్లికి, తండ్రికి, 

గురునకు, దైవానికి ప్రధాన స్సానం ఇచ్చాయి. గురుని 

అనుగ్రహ్ం వఱననే శిష్ులు జ్ఞానానిి పందుతారు. 

గురువు యబ్రహ్ాసిరూపుడు. ప్రథభగురువులైన 

తల్లిదండ్రుఱ తర్విత అత్యునిత స్సానం గురునిదే.    

అతుంత విత్రమైన ఫంధం గురుశిష్ు సంఫంధం. 

స్సియాయహితమైనది. తనకు తెల్లసినదంతా నేర్వాఱని 

గురువు, గురువునకు శుశ్రూష్ చేస్తూ, చెప్పానది వింటూ 

జ్ఞానానిి పంద్మఱని శిష్ుడు యసాయం భావిస్ూంటారు. 

ప్రాచీనకాఱంలో సంఫంధాలు అలానే ఉండేవి. అవతాయ 

పురుష్లు, దైవాంశ్ సంభూత్యలైన వాయందరూ స్సధాయణ 

వుకుూలుగా గురువుఱకు సేవ చేసి ‘గురువు’ యొఔక విత్ర 

గురుస్సానానిి నిఱబెటాారు. కేవఱం పుసూఔంలోని విదు 

విదేుకాదు. ప్రఔృతిలో ఎన్ని విదులునాియి. ప్రఔృతి 

గురువుగా ఎన్ని విష్యాలు భనకు నేరుాత్యంది. 

సభమపాఱన గూరిా స్తరుుడు, రోకార్వనిి గూరిా 

వృక్షాలు, సహ్నం గూరిా  భూమి, మొదలైన ప్రాఔృతిఔ 

దేవతలు గురువులై అనేఔ విష్యాలు ప్రబోధిస్సూయి. 

చీభలు క్రభశిక్షణను, తేనెటీఖలు సంఘీభావానిి, 

పువుిలు బ్రతికినంతకాఱం ఆనంద్మనిి పందభని 

బోధిస్సూయి. విజమంతో విసూరించభని ఆకాశ్ం, 

ధీయతాినిి ఔల్లగి ఉండభని యితం, ఖంభీయతాినిి 

పంచుకోభని సముద్రం రోక్షంగా భనకు బోధిస్సూయి. 

ఈ విధంగా విశ్ింలోని అణువణువు గురుతతూవంతో 

భాసిలుితోంది. మానవునిని శాసించేది వివేఔ               

బుదిి – విచక్షణా జ్ఞానం. వీటికి లోఫడే మానవుడు 

నిచేస్ూంటాడు. మానవుడు తనయొఔక గుణాల్లి 

భంచిమాయగంపై కేంద్రీఔరించి తద్మేవర్వ స్సిాయస్సమాజిఔ 

స్కసిాతికి చేరుకుంటాడు. దీనికి గురుప్రబోధం 

సహ్మమకారి అవుత్యంది. పుర్వతనమైన గురుశిష్ు 

సంప్రద్మయానిి జ్ఞాఔం చేస్కంటూ గురుఋణం 

తీరుాకోవాల్ల. వాుస్డు అందించిన పుర్వణేతిహ్మస్సఱను 

శ్రదితో చదవాల్ల, వినాల్ల. ద్మనివఱి ధయాఔయాఱను 

ఆచరించఖలుగుతారు. జ్ఞానం పందఖలుగుతారు. 

వాుస్డు పుటిాన ఆషాఢ పూరిణభయే  గురుపూరిణభగా 

ప్రసిదిికెకికంది. విష్ణసిరూపుడైన వాుస్డే అందరికీ 

గురువు. ఆమనను సారించడం శివకేశ్వుఱను 

సారించడమే. వాుస్డు అందించిన  “ధరోాయక్షతి యక్షితుః” 

అని ప్రబోధానిి స్విఔరించి శిష్ుఱందరూ తరించ్చఱని 

భంఖళాశాసనాలు చేస్ూనాిను.  

 
               వాుస్సమ విష్ణ రూపామ వాుసరూపామ విష్ణవే  । 

                 నమో వై బ్రహ్ానిధయే వాసిషాామ నమో నభుః   ।। 
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               విఘ్నిశ్ిరునికి అనంత నామాలునాియి. 

అనేఔ అవతార్వలునాియి. ఆమన లీలాగాథలు కూడా 

అనంతాలే. విఘ్నిశ్ిరుడు నిరుగణుడూ, సగుణుడు కూడా. 

అటువంటి ఖణేశ్ిరునికి బాగా ఇష్ామైన 

దహ్మరునామాలు ఉనాిమని,  ఆ   దహ్మరునామాఱని 

బకిూతో తఱచుకంటే సఔఱశుభాలు ఔలుగుతామని 

వాుసభహ్రిి స్ఱవిచ్చాడు. 

 

 

 

 

 

 

విఘ్నిశ్ిరుని  దహ్మరునామాలు: 

 

              ఇందులో కకఔక నామానికి ఖఱ విశేషారా్వఱను,  

వుుతాత్యూఱను గురించి కూడా తెలుస్కంద్మం. ఖత నెఱ 

సంచిఔలో భనము విఔటుడు అను నాభమునకు 

అర్వాఱను, విశేషాఱను తెలుస్కునాిం. ఈ సంచిఔలో 

ఇప్పుడు 7వ నాభం గురించి తెలుస్కుంద్మం. ఆ నాభం  

విగిర్వజు 

 

విఘ్నిశుని సూభనాభం విగిర్వజు – విఘ్నిశుడు 

విఘ్నిఱను సంపూయణంగా నశింజేస్సూడు. కాయుక్రమాలు 

మొదలు పటిానవారికి వాటిలో ఏదో ఆటంకాలు 

ఎదుయవుతూనే ఉంటాయి. అందునా భంచి నులు 

చేసేవారికి ఈ విఘ్నిలు భరీ ఎకుకవగా ఉంటాయి. 

అందుకే “శ్రేయాంసి ఫహువిఘ్నిని” అనే నానుని పుటింాది. 

విగిర్వజును బకిూతో పూజిసేూ విఘ్నిలు ఔలుఖవు. 

వచిానాటికీ విఘ్నిలు నశిస్సూయి. ఖణతి అధయి 

శీయింలో తొమిాదవ భంత్రంలో ఇలా ఉంది – విఘ్నిఱను 

నశింజేసే శివపుత్రునికి, వయముల్లచేా మూరిూకి 

నభసకరిస్ూనాిను. కాఱం అతుంత బమంఔయమైనది. అది 

1. స్ముఖుడు 9.   ధూభకేత్యడు 

2. ఏఔదంత్యడు 10. ఖణాధుక్షుడు 

3. ఔప్పలుడు 11. ఫాఱచంద్రుడు 

4. ఖజఔయణకుడు 12. ఖజ్ఞననుడు 

5. ఱంబోదరుడు 13. వక్రత్యండుడు 

6. విఔటుడు 14. శూయాఔరుణడు 

7. విగిర్వజు 15. హేయంబుడు 

8. ఖణాధిపుడు 16. సకందపూయిజుడు 
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ఎటువంటి వారినైనా రీక్షిస్ూంది. అంతటి కాఱబమం 

జీవుఱకు తొఱగించే దైవం ఔనుఔ ఖణతిని విగిర్వజు 

అనాిరు. “విశేషేణ జఖతాాభయాయం హ్ంతి ఇతి విగిుః” – 

జఖత్యూను సృష్ంాచే, లేఔ నడప్పంచే స్సభర్వాయనిి నశింజేసే 

శ్కిూని విగిము అంటారు. ఇంద్రుని యాగానికి ఇటువంటి 

ఇఫ్ందులు ఔల్లగాయి. అప్పుడాతడు ఖణేశుని పూజించి 

విఘ్నిఱనుంని ఫమటడాడాు. క్షీయస్సఖయ భథన 

సభమంలో ఔల్లగిన విఘ్నిలు తొఱగించుకోవడానికి 

దేవద్మనవులు ఖణేశుని పూజించ్చరు. ఖణేశుని 

భహిభను, స్సభర్వాయనిి తెల్లమజేసే గొానాభం 

విగిర్వజు. ఈ నాభజం సఔఱ విఘ్నిఱను 

తొఱగిస్ూంది.  

...  

***** 
 

 

 

  పూయిజనా స్ఔృతం వఱి శ్రీవేంఔటేశ్ియ 

విలాస్సనిి లోకానికి స్ఱబశైల్లలో అందించిన యమాతా 

సిరూపుడు,సభయాగురుడు, త్రిభాషాభహ్మసహ్స్రావధాని,  

ప్రణవపీఠాధితి అయిన బ్రహ్ాశ్రీ వదిేరిూ ద్మాఔర్ గారు 

నాకు జనకుఱయాురు. తల్లి శ్రీభతి యంఖవేణి కూడా 

వేంఔటేశ్ియ బకుూర్వలే. అందుకే శ్రీవేంఔటేశ్ిరుని లీలా 

యహ్స్సులు వ్రాసే భాఖుం నాకు ఔల్లగింది. సూగిరులు 

అనేఔ దివుయహ్స్సుఱకు నిఱయాలు. యుఖయుగాలుగా 

బ్రహ్ారుిలు, దివురుిలు, భహ్రుిలు, ర్వజరుిలు, 

ఋష్లు, మునులు, స్సధకులు, యోగులు ఈ కండపై 

స్సధనలు చేస్తూనే ఉనాిరు. ఆ స్సధనఱన్ని యహ్స్సులే. 

కండఱలోని గుహ్లు యహ్స్సులే. జఱపాతాలు 

యహ్స్సులే. వృక్షాలు, జంత్యవులు, కీటకాలు, ఇంతెందుకు 

ఈ కండలోని అణువుఱన్ని యహ్స్సులే. ఆ యహ్స్సుఱలో 

బఖవంత్యడు అందించిన మేయకు కనిి బకుూఱకు అందించే 

ప్రమతిం చేస్సూను. ఔల్లయుఖ ప్రతుక్షదైవమైన శ్రీ 

వేంఔటేశ్ిరుని వైబవానికి సంఫంధించిన యహ్స్సుఱను 

తెలుస్కంటునాిం, అందులో భాఖంగా ఈ సంచిఔలో 

భరినిి విష్యాలు తెలుస్కంద్మం. 

 

  తొండమానుని పూర్వజనమ వృత్తొంతము 

                     శ్రీ వేంఔటేశ్ియ విలాసంలో తొండమాన్ 

చక్రవరిూ ఔథను బ్రహ్ాశ్రీ వదిేరిూ ద్మాఔర్                 

గురుదేవులు భనకు అందించ్చరు. తొండమానుని 

పూయిజనావృతాూంతయహ్స్సునిి ఇప్పుడు తెలుస్కంద్మం. 

ఔనాడు తొండమానుడు శ్రీనివాస్ని దయశనం 

చేస్కోవాల్ల అని భావించ్చడు. ఆ సభమంలో 

శ్రీనివాస్డు అఖస్ూయని ఆశ్రభంలో ఆమనకు అతిథిగా 

ఉనాిడు. వేంఔటేశ్ియ పాదద్మార్వధకుడు, 

యభబకాూగ్రఖణుుడు, ఏకాంతబకుూడు అయిన 

తొండమానుడు వినమంగా శ్రీహ్రి దఖగరకు వెళ్ళి, బకిూతో, 

తాతాయుంతో ఆమనకు స్సషాాంఖదండప్రణాభం చేస్సడు. 
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తాతాయుం అనగా ఎకుకవ ఆసకిూ. బఖవంత్యడు తా ఇంఔ 

నాకు ఏదీ అవసయం లేదని భావించి, ఆమనపైనే 

సంపూయణంగా భనస్ాను, వాకుకను, శ్రీర్వనిి ఱఖిం 

చేమడానిి బఖవత్ తతాయత లేఔ తాతాయుం అంటారు. 

తొండమానుడు హ్రిపై అంతటి ఆసకిూ ఔల్లగిన బకుూడు. (1) 

వక్షుఃసాఱము (2) శియస్ా (3) ఔనుిలు (4) భనస్ా (5) 

వాకుక (6) కాళ్ళి (7) చేత్యలు (8) చెవులు – ఈ ఎనిమిది 

అవమవాలు నేఱకు తాకించి, బఖవంత్యనికి ఎదురుగా 

దండంలాగా అనగా ఔరఱ నినటుి చ్చగిఱని చేసే 

నభస్సకర్వనిి స+అషాాంఖ దండ ప్రణాభం అంటారు. 

తొండమానుడు ఇలాగే శ్రీహ్రికి నభసకరించ్చడు. శ్రీహ్రి 

చిఱునవుి నవిి తొండమానునితో ఇలా అనాిడు – 

భహ్మర్వజ్ఞ! న్నవు నాఔంటె వమస్ాలో పదేవానివి. నాకు 

మాభవు అవుతావు. నేను ఆకాశ్ర్వజు అలుినిని ఔనుఔ 

ఆకాశ్ర్వజునకు న్నవు తముానివి ఔనుఔ, న్నకు నేను కూడా 

అలుినినే అవుతాను. అలుిడు పుత్రునితో సమానుడన్న, 

మాభగారు తండ్రితో సమానుడన్న శాస్సాలు 

లుకుత్యనాియి. అటువంటప్పుడు న్నవు నాకు 

నభసకరించడం ధయామేనా? ననుి న్నవు ఆశీయిదించ్చల్ల 

స్మా!తొండమానుడు ఈ మాటఱకు తొట్రుడాాడు. 

ఆందోలన చెంద్మడు. ఔక క్షణం బయానిి కూడా 

పంద్మడు. ఆ క్షణమే తేరుకనాిడు. భళ్ళి శ్రీహ్రిపాద్మలు 

ఖటిాగా టి,ా దృఢబకిూతో నభసకరించి, వినమంగా ఇలా 

అనాిడు – ప్రభూ! మాధవా! 

యోఖమాయాప్రభావసంనుినివి. ననుి రీక్షించకు. న్న 

మామలో నిన పురుష్లు, స్వాలు నినుి గురిూంచఔ, 

సేవించఔ, ధనం, ఇలుి, కీరిూ, మునిగు బవరోగాఱలో ని, 

నశించిపోత్యంటారు. స్ఖాలు అనే తమోగుణంతో 

పీనింఫని, మేము గొావాయము, పదేవాయము అని 

భ్రమిస్ూంటారు. న్న మామ నుంని విముకుూలు కావాఱంటే, 

న్న పాద్మఱను ఆశ్రయించ్చల్ల అని మునులు, ఇతిహ్మస్సలు, 

శ్రుత్యలు, సాృత్యలు, పుర్వణాలు చెపుత్యనాియి. 

సయిలోఔశ్యణుునివి, సయివాుకుడవు, సృష్ాఔయూవు, 

సృష్ాబయూవు, సృష్ాహ్యూవు అన్ని న్నవే. న్నవెఔకడ? 

సంస్సయదుుఃఖాఱలో ని కటుమాిటాాడే స్సమానునరునిని 

నేనెఔకడ? ననుి మామలో ముంచకు. న్న పాదబకిూని 

ప్రస్సదించు. ననుి ఔృతారుానిజేసి కాపాడు. న్న బకుూనిని. 

నాకు న్న బకిూ తా వేర్ద ఇంకేమీ అవసయం లేదు. 

తొండమానుడు ఈ విధంగా బకిూతో ప్రారిాంచగా 

ఔరుణాతాకుడైన శ్రీహ్రి అతనిని దఖగరకు తీస్కనాిడు. 

లోఔప్రశ్సూము, దివుము అయిన తన హ్సూం, ఆమన 

భసూఔంపై ఉంచ్చడు. తన దివుభంఖలరూపానిి, 

విశ్ిరూపానిి అతనికి చూప్పంచ్చడు. ఆ 

దివుభంఖలరూం పూయిం అక్రూరుని వంటివారు 

మాత్రమే చూడఖల్లగారు. శ్రీభహ్మవిష్ణవు ఆదిశేష్నిపై 

వళ్ళంచి దయశనమిచ్చాడు. ఆదిశేష్నికి వేయి 

డఖలునాియి. ఆ డఖఱనిింటిపై కిరీటాలు 

శోభిలుిత్యనాియి. తెఱిని శేష్డు, న్నఱవసాం ధరించి 

కైలాసయితంపై న్నఱమేగమా అనిటుగిా 

ఔనఫడుత్యనాిడు. ఆ      భోగి   భోఖ      యుంఔ  భధుంలో 

 [భోఖుః – అనగా సయాం యొఔక శ్రీయము. పడవైన 

పాము చుటాలు. అటువంటి శ్రీయం ధరించడంవఱ ి

పామును భోగి అంటారు. భోగి భోఖము అనగా పాము 

శ్రీయపు చుటాలు] స్పుచాని వసాం ధరించిన, 

న్నఱమేగం వంటి యంగు ఔల్లగిన ఔ భహ్మదివుపురుష్డు 

ఉనాిడు. ఆమనే సయిలోకైఔ ప్రభువైన 

.                                                                 శ్రీభనాిర్వమణుడు

                                                               ...  

***** 
 
 

 

 

ఉవాసం ఉని రోజు భజిఖి, ర్వగి జ్ఞవ వంటివి 

తీస్కోర్వదు. పాలు త్రాఖవచుా. 
 

***** 
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ఖత సంచిఔ లో అఖస్ూయని జనాకు సంఫంధించిన 

విష్యాఱను కనిి తెలుస్కనాిం.ఈ సంచిఔలో భరినిి 

విష్యాలు తెలుస్కంద్మం. అయాు!  మా అమాాయేమో 

యువతి, ఔడుస్ందరీభణి. మీరు చూసేూనేమో ముసల్ల 

వారు. నిపోవడానికి సిదింగా ఉనాిరు. బాగా వృదుడిైన 

వాడు, అనారోఖుంతో ఉనివాడు డుచుప్పఱిని పళ్ళ ి

చేస్కోవడం ధయామా? అని నా భనస్కు 

అనిప్పస్ూంది.అయినా నాకెందుకు మీరూ మీరూ ఎలా 

అయినాడంని అని , ర్వజు లోపాముద్ర దఖగయకు వెళ్ళి 

అమాాయీ! ఆ వచిాన ముసలామన అఖస్ూయడట.నినుి 

పళ్ళి చేస్కుంటానని అంటునాిరు.అమాాయీ!న్న 

అభిప్రామం ఏమిటి? అనగానే లోపాముద్ర ఔ కా నవిి 

“దీన్నవా ర్వజు హీన్నవా యో మే బర్వూ స మే గురుుః‛, 

దీనుడైనను ,  హీనుడైనను ,  ముసల్లవాడు ,  గునిావాడు     

 

 

 

 

 

అయిననూ ఆమన ఎవరో నాకు తెలుస్. ఆమన తన 

శ్కిూతో ననుి సృష్ాంచ్చడు.  ఆమన పురుష్డు- నేను 

ప్రఔృతి. అభావారి శ్కిూతో ననుి సృష్ాంచ్చడు. ఆమన 

ముసల్లవాడై భంచంటినాను, ఎటువంటి ధనం లేని 

దీనుడు, హీనుడైనను, ఏ శ్కిూస్సభర్వాయలూ లేనివాడైనా 

ర్దిదు. ఆమన కోసమే నేను పుటాాను. ఆమనేి 

పళ్ళిచేస్కుంటాను. అని లోపాముద్ర అనగానే తండ్రి 

అమాా ఆమన నినుి అడవికి తీస్కెళ్ళి, చిని 

పూరిగునిస్లో పడతాడు. ఔన్నసం చెఔక ఇలు ి అయినా 

ర్విలేదు, భరీ పూరిపాఔలో ఎలా ఉంటావు? 

యణశాఱలో భధు భధులో ఆకులు ఊనిపోయి 

స్తయుచంద్రులు డుతూ, వర్వినికి ఆశ్రభం 

తడచిపోత్యంటే ఎలా ఉంటావు?. అంతుఃపుయంలో ఎంతో 

భంది రిచ్చరిఔఱతో సేవఱందుకనే న్నవు అటువంటి 

చోట ఎలా ఉంటావు అమాా?. అఔకనికి వెళ్తూ ఆమనకు 

నువేి రిచయులు చేయాల్ల. అఔకడ రిచ్చరిఔలు ఎవిరూ 

ఉండరు. ఇఔకడేమో యఔయకాఱ ప్పంనివంటఱతో భోజనం 

చేసే నువుి అఔకనికి వెళ్తూ ఔందమూలాలు, దుంలే తినాల్ల. 

తలీి! కంచం ఆలోచించు. తరువాత బాధడకూడదు   

అని, తండ్రి  అనగా, మీరు  ఎనెమినా  చెాంని, నా బయూ 

అఖస్ూయడు ఉని చోటు అయణుమైనా నాకు 

భహ్మస్సమ్రాజుం. యణశాలే గొా బవనం. ఔందములాలే 

ప్పంనివంటలు. ఆమనతో ఉంటే చ్చలు నాకు, అదే 

గొాస్సమ్రాజుం అనగా, తండ్రి చేసేదేమీలేఔ సర్ద తలీి! 

ఆమనా నినేి కోరుకుంటునాిడు. నువ్వి ఆమన కోసమే 

పుటాావు.  భధులో   నేను   కేవఱం   పంచినవానినే.  

భహ్మర్వజఔనుఔవి ఔ తండ్రిగా నా కూత్యరు ఎఔకడ 

ఔషాాలు డుత్యందో అని, న్న భనస్ా మార్దా ప్రమతిం 

చేస్సను. అయినా నువుి ఆమనేి వివాహ్ం 

చేస్కుంటానని అంటునాివు, చేస్కో అని విదయభ 

భహ్మర్వజు అఖస్ూయడు, లోపాముద్రఱకి గాంధయి వివాహ్ం 

 



 

ప్ర ణవ ప్ద్మాకరం   6

 

శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మాఔయం 

జరిప్పంచ్చడు. పళ్ళి కాగానే అఖస్ూయడు ఎంతో అందంగా, 

స్ందర్వకారునిగా మార్వడు. అది చూసిన విదయభర్వజు 

ఆశ్ాయుపోయాడు. ఆహ్మ! ఎంత భహ్మభహిభ ఔల్లగిన 

వాడు, ఇతని రీక్షలో నేను నెఖగకుండా భ్రష్ాడనై ఉంటే, 

ఎంత ప్రమాదం వచేాదో! అనుకునాిడు. అఖసూయ 

దంత్యఱకు ఎప్పుడూ వాయిఔుం అనేది ఉండదు. ఇాటికీ 

వారు ఆకాశ్ంలోనూ, భూమిమీద దయశనం ఇస్సూరు.  

 

ఆకాశ్ంలో అఖసూయ నక్షత్రం దక్షిణం దికుకన ఉంటుంది. 

శ్యతాకఱంలో, ఆశ్ియుజ, కారిూఔ మాస్సలోి దక్షిణం 

దికుకన అఖసూయనక్షత్రం తలతలలానిపోతూ ఔనిప్పస్ూంది. ఆ 

దంత్యలు ఆకాశ్ంలోనూ, భూమిమీద రండు చోటిా 

దయశనం ఇవిఖఱరు. వీరిరువురూ స్సక్షాత్యూ 

పాయితీయమేశ్ియ సిరూపులు. 

                                                               ...  

***** 
 

 
 

 

 

 

 

శ్రీ భహ్మఖణాధితయేనభుః                                              శ్రీ మాత్రేనభుః                                                      శ్రీ గురుభోునభుః 

ఆరోఖుమే ఐశ్ియుంగా భావించి జీవించే బఔూజనావళ్ళకి ఈ ఐశ్ియుయోఖం  అభృతఔఱశ్ం. సదభకుూఱ హ్ృదయాఱలో 

చేరిన మాల్లనాునిి తొఱగించడానికి, సఔఱ ఆరోఖుసందలు అందరికీ అందజేమడానికి, శ్రీ ఱల్లతాసహ్స్రనామాఱనే 

కుస్మాఱను ఐశ్ియుయోఖంగా భఱచ్చరు సదుగరువులు బ్రహ్ాశ్రీ వదిేరిూ ద్మాఔర్ గారు. ఱల్లతా సహ్స్రనామాలు 

అందరికీ స్రిచితమే కాన్న, ఏ నామానిి పార్వమణం చేసేూ, తభ జీవనఖభనానిి మారుాకోవచోా తెల్లమజేసేదే 

ఐశ్ియుయోఖం. సభసూ  జనుఱకు  ఇది  దివు  ఓష్ధము. 

యంజన్న [ఒం ఐం హ్రం శ్రీం యంజనెము నభుః]309.

       

సంతోష్పటుానది యంజని. న్నవే దిఔకని 

నమిానవారికి, గాఢబకిూ ఔల్లగిన వారికి 

నితోులాిస్సనిి, ఆనంద్మనిి ఔల్లగిస్ూంది 

ఔనుఔ అభావారిని యంజని అనాిరు. 

యంజని అనగా స్పు అని కూడా అయాం 

ఉనిది. ముతెమూదువఱకు ముకుమైన 

స్పురూంలో ఉంని, స్పును 

నిఱబెడుత్యంది కాఫటి ా కూడా 

అభావారిని యంజని అనాిరు. భణిశిఱ, 

లేఔ భనశిశఱను కూడా యంజని అనే 

అంటారు. ఈ శిఱఱను ముతెమూదువఱకు 

 



 

ప్ర ణవ ప్ద్మాకరం   7

 

శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మాఔయం 

కుంకుభబొటుాగా వాడతారు. ర్వముడు స్వతకు ఈ 

భనశిశఱతోనే తిఱఔం తీరిాదిదిేనటుి ర్వమామణంలో 

ఉనిది.  

శో|ి|  భనశిశలాయాసిూఱకో ఖండ పార్దశవ నివేశితుః  

       తియా ప్రణషేా తిఱకే తం కిఱ సారుూభయహసి   || 
                                                               (శ్రీ.ర్వ.స్ం.కాం.స.40.శోి.5) 

          

               “ర్వమా! ఔనాడు నా నుదుట తిఱఔం 

చెదరిపోయింది. న్నవు భనశిశఱతో తిఱకానిి నా నుదుట 

ఉంచబోయి నా చెకికల్లపై (బుఖగపై) ఉంచ్చవు. ఆ 

విష్యానిి గురుూతెచుాకో”,  అని స్వత ర్వమునికి 

హ్నుభంత్యని ద్మిర్వ సందేశానిి ంపుత్యంది. 

               భనశిశఱను ‘యంజని’ అని అంటారు. అనగా 

సౌభాఖుచిహ్ిమైన కుంకుభను ఇచుానది అని 

గ్రహించ్చల్ల. శివుడు తెఱిగా ఉంటాడు. అభా ఎరఱనిది. 

అభాకాంతితో శుదిసఫటిఔం వలె ఉండే శివుడు ఎరఱగా 

అయిపోతాడు. ఈ విధంగా శివుని ఎరఱని యంగులోనికి 

మారుానది కాఫటిా అభాను యంజని అంటారు. 

 

 

 

 

భంత్ర ప్రయోఖవిధానం – పఱం:  
 స్వాలు సౌభాఖువత్యలుగా, పురుష్లు స్బగులుగా 

ఉండడానికి అనగా భార్వుబయూల్లదేరూ ఔఱసి హ్మయిగా 

జీవించడానికి ఈ భంత్రం ఔ గొా వయం. ఇతరుఱ 

భనస్ాఱను యంజింజేసి, వారిని భనకు 

అనుకూలురుగా, మారుాకోవడానికి ఈ భంత్రానిి 

ప్రయోగించుకనవచుాను. ఎటువంటి వారి భనస్ానైనా 

భనకు అనుకూఱంగా మారుాకోవడానికి నికి వచేా 

గొా భంత్రం ఇది. [40 దినాలు తాభయపూఱతోకాని, 

తాభయగింజఱతో కాని అభావారిని పూజించ్చల్ల. 

పుల్లహోయను నివేదించ్చల్ల. ప్రస్సదం తాము తిని 

ఇతరుఱకు కూడా పనితే భరింత భంచి పల్లతం 

ఱభిస్ూంది. తాభయపూలు తొమిాది లేఔ తొమిాదితో 

గుణించగా వచేా సంకు పూజకు ఉయోగించ్చల్ల. 

[అనగా 1x9=9, 2x9=18, 3x9=27 ఇలా అనిమాట] 

పూజకు వానిన తాభయపూఱను బాగా ఎండ బెటి ా ఏదైనా 

హోమానికి వానితే ఎంతటివాడైనా, ఎంతటి శ్త్రువైనా 

స్సధకునికి ద్మస్డౌతాడు. 

 

     ...     

 

***** 

కైకేయి

ర్వమావతాయ యమార్వానిి లోకానికి చ్చటి చెప్పా 

తాను మాత్రం అమశ్ుః ఔలంకానిి అందుకుని 

విభినిమైన ర్వమామణపాత్ర ‘కైకేయి’. ర్వమామణంలో 

కైకేయి ఉతూభ గుణవయణన ఉనిాటికిని ర్వముని 

టాాభిషేఔ సభయానికి ఆమెలోని రండవ పార్వశవనిి 

వెల్లకి తీసే ప్రమతిం వాలీాకి భహ్రిి చేస్సడు. బయత్యని 

ర్వజ్ఞుభిషేఔము, ర్వముని వనవాసవర్వఱతో ఆమెలోని 

ఓద్మయుం, యుదినైపుణుం, సవతి బిడాఱపై ఖఱ 

భభతానుర్వగాలు, పదేఱయెడఱ గౌయవాభిమానాలు, 

ప్రజ్ఞక్షేభకాంక్ష ఇవన్ని భరుగునడాాయి.  
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దశ్యథుని టాపుర్వణుఱలో మూడవర్వణి – 

కైకేయి. ఈమె కేఔమ దేశాధితి యైన అశ్ితి కుమారూ, 

యుధాజిత్యూ చెలెిలు. చఔకని సౌందయుము, తెల్లవితేటలు 

ఔఱబోసిన స్వామూరిూ. యుది ఔలమందు కూడా చఔకని 

ప్రావీణుం ఖఱ నేయారి కైకేయి.  

              అవాహ్ు తియా దేవి! సంగ్రాభనిష్ాచేతనుః|  

              తత్రాప్ప విక్షతుః శ్స్మూుః తసేూ యక్షితసూవయా||                        
                                                       (వా.ర్వ.అయో.కా.స.9.శోి.16) 
               శ్ంఫరునితో దశ్యథుడు యుద్మినికి వెళ్ళినపుడు 

ర్వక్షస్ఱకు, దశ్యథభహ్మర్వజుకు భధు ఘోయయుదిము 

జరిగినది. ఆ యుదిములో ర్వక్షస్లు ఆమనను తభ 

శ్సాముఱతో గామరచ్చరు. ఆ సభమంలో 

యథస్సయథుము వహిస్ూని కైకేయి దశ్యథుని కాపాని, 

తనకి విజమము చేకూరిా పటిానది. సయల, ఔఠిన 

సిభావాఱ ఔఱయిఔగా కైకేయిని పేర్కకనవచుాను.  

ర్వమామణంలో భంధయ ప్రవేశ్ం వయకు ఉని 

భాఖము కైకేయి, ఉతూముర్వలు అని విష్యానిి సాష్ంా 

చేస్ూంది. ర్వముని టాాభిషేఔ వాయూ విని ర్వముని 

ర్వక్రమానిి కనియాని, ర్వముని టాాభిషేకానిి 

సభరిాస్తూ ఆ వాయూ చెప్పాన భంధయకు ఫహుమానానిి 

ఇచిాంది.  

                 ‘ఏఔమాబయణం తస్ము కుబాియై ప్రదదౌ శుబమ్’                   
                                     (వా.ర్వ.అయో.కా.స.7.శోి.32) 
 

అని వాలీాకి భహ్రిి వరిణంచ్చడు. కాని 

మాతృప్రేమావాుమోహ్ంలో నిపోయి భంధయ 

మాటఱలో చికుకకని పోయి కీరిూని కోలోాయింది. 

 

 

                ‘ర్వమేవా బయతే వాహ్ం విశేష్ం న్నఱక్షయే’                  
                                                              (వా.ర్వ.అ.కా.స..శోి.35) 

ర్వముని తర్విత బయత్యడు ర్వజవుతాడని 

అమామఔంగా ల్లకిన కైకేయి ఆ ర్వమునిని అయణాునికి 

ంప్ప, బయూ భయణానికి సైతం కాయణమై, పుత్రునిచేత 

తియసకరింఫని విఱప్పస్ూంది. ర్వక్షస సంహ్మర్వనికి దేవతఱ 

ప్రమతాిఱ యువస్సనముగా, వారు భంధయను 

ప్రేర్దప్పంజేసి ఆమె చేత ఈ వాకుకలు ల్లకించ్చయని, 

కైకేయి నిరోేష్ అని చెాడానికి భోజుడు, భాస్డు, హిందీ 

ఔవి మైథిలీ శ్యణ్ గుూ, ఔవిసమ్రాట్ విశ్ినాథ వారి వయకు 

ఖఱ భహ్మఔవులు ఎందరో ప్రమతిించ్చరు. 

యోఖశాసాభయాజాగా, త్రికాఱజాగా వెల్లగి, ర్వముని 

విభుతాినిి ముందే గ్రహించి సహ్ఔరించిన తాుఖశీల్లగా 

ఫహురూపాలోి, ‘కైఔ’ భనకు ఔనఫడుత్యంది. 

               శాాతాూపానికి మించిన ప్రామశిాతూం లేదు. 

తాను చెప్పుడు మాటఱ వఱన ర్వభచంద్రునికి అనాుమం 

చేస్సననే భావన కైఔలో ఔల్లగింది. అది బయత్యని 

ర్వజుతియస్సకయంతో బాధతో, త్యదకు ర్వభచంద్రునికై 

ఎదురు చూసే వారిలో ప్రథముర్వల్లగా కైఔను 

చిత్రీఔరించ్చరు ఆధునిఔ ఔవులు. కైకేయి లేనిదే 

ర్వమామణం లేదు. విశ్ిశ్రేమస్ాకోసం లోఔనిందను 

తాను బరించి, వైధవాునిి మూటఖటుాకని, 

సిమంతూయై లోకానికి వెలుగునిచిాన పాత్రగా హిందీ 

ఔవి మైథిల్ల శ్యణ్ గుూ గారు వరిణంచి ఆ పాత్రకు 

మానవీమతను ఔల్లాంచ్చరు.  

              ఈ విధంగా ర్వమామణంలోని ప్రముక స్వా 

పాత్రయైన కైకేయి, ర్వమావతాయ ఱక్షాునిి నెయవేయాడంలో 

రిపూయణంగా దోహ్దనిందని చెావచుాను. 

         - 

***** 
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శ్రీ ఱక్ష్మీనార్వమణ భహ్మశ్కిూ స్ూత్రము 

పఱశ్రుతి: శ్రీ విష్ణపుర్వణంలో 9వ అధాుమంలో 17వ శోి. నుంని 33వ శోి. వయకు అదుభత శోికాలు. జఖనాాత అయిన 

ఱక్ష్మీదేవి జఖతిాత అయిన స్సిమివారిని ఎప్పుడూ వినిచిపటాదు. స్సిమివారి వక్షుఃసాఱంపై కలువై ఉంటుంది. ఇందులో 

అభావారి, అమువారి విశ్ిరూం సంపూయణంగా వరిణంచ్చరు. అష్ామి, చత్యయేశి, నవమి అనే మూడు తిథుఱలో ఈ 

స్ూత్రం పార్వమణం చేసినవారు యోఖజ్ఞతకుఱవుతారు. 

శ్రీ ర్వశ్య ఉవాచ 

నితెమువైషా జఖనాాతా విష్ణణశీశరయనపాయిన్న | మథా సయిఖతో విష్ణుః తథైవేమం దిిజోతూభ ॥ 

అరోా విష్ణరిమం వాణీ న్నతిర్దషా నయో హ్రిుః | బోధో విష్ణరిమం బుదిిుః ధరోాఽసౌ సతిియాతిూవమమ్ ॥ 

స్రషాా విష్ణరిమం సృష్ాుః శ్రీరూభమిరూభధరో హ్రిుః | సంతోష్ణ బఖవాన్ ఱక్ష్మీుః త్యష్ారమాత్రేమ శాశ్ితీ ॥ 

ఇచ్చా శ్రీయభఖవాన్ కామో మజోఽాసౌ దక్షిణా త్య స్స | ఆజ్ఞుహుతియసౌ దేవీ పురోడాశో జనాయేనుః ॥ 

తీిశాలా మునే ఱక్ష్మీుః ప్రాఖింశో భధుస్తదనుః | చితియిక్ష్మీయహరిరూుుః ఇధాుః శ్రీయభఖవాన్ కుశ్ుః ॥ 

స్సభసిరూపీ బఖవాన్ ఉదీగతిుః ఔభలాఱయా | స్సిహ్మ ఱక్ష్మీయిఖనాిథో వాస్దేవో హుతాశ్నుః ॥ 

శ్ంఔరో బఖవానిిష్ణుః గౌరీ ఱక్ష్మీుః దిిజోతూభ | మైత్రేమ కేశ్వస్తాయుుః తతారభా ఔభలాఱయా ॥ 

విష్ణుః ప్పతృఖణుః ద్మా సిధా శాశ్ితపుష్ాద్మ | దౌుశీశరసార్వితాకో విష్ణుః అవకాశోఽ తివిసూయుః ॥ 

శ్శాంఔశీశరధయుః కాంతిుః శ్రీసూస్మువానపాయిన్న | ధృతియిక్ష్మీయిఖచేాషాా వాయుసాయిత్రగో హ్రిుః ॥ 

జఱధిరిిజ గోవిందుః తదేిలా శ్రీయాహ్మభతే | ఱక్ష్మీసిరూమింద్రాణీ దేవేంద్రో భధుస్తదనుః ॥ 

మభశ్ాక్రధయస్సాక్షాత్ ధూమోర్వణ ఔభలాఱయా | ఋదిిశీశరశీశరధరో దేవుః సిమమేవ ధనేశ్ియుః ॥ 

గౌరీ ఱక్ష్మీయాహ్మభాఖ కేశ్వో వరుణసావమమ్ | శ్రీర్దేవసేనా తదభర్వూ దేవసేనాతియహరిుః ॥ 

అవష్ాంభో ఖద్మపాణిుః శ్కిూయకి్ష్మీరివేజోతూభ | కాషాా ఱక్ష్మీరిిమేష్ణఽసౌ ముహూరోూఽసౌ ఔలా త్య స్స ॥ 
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జోుతాాా ఱక్ష్మీుః ప్రదీపోఽసౌ సయిసార్దిశ్ిరో హ్రిుః | ఱతాభూతా జఖనాాతా శ్రీరిిష్ణరుేరభ సంసిాతిుః ॥ 

విభావరీ శ్రీరిేవస్ దేవుః శ్ంక చక్ర ఖద్మధయుః ॥ వయప్రదో వరో విష్ణుః వధూుః దావనాఱయా ॥ 

నదసిరూపీ బఖవాన్ శ్రీయిదీరూసంసితాా | ధిజశ్ా పుండరీకాక్షుః తాకా ఔభలాఱయా ॥ 

తృషాణ ఱక్ష్మీయిఖతాావమీ లోభో నార్వమణుః యుః | యతీర్వఖశ్ా ధయాజా ఱక్ష్మీరోగవింద ఏవ చ ॥ 

***** 
 

శుక్లొంబర్ధర్ొం విష్ణొం శ్లలక్నికి, గణతికి ఉనన సొంబొంధొం ఏమిటి? 

శుఔి అంటే తెఱిని అని అయాం. అంఫయము అంటే వసాం. విఘ్నిశ్ిరుడు ఎప్పుడూ శేితవసాధారి అని ఖణేశ్ పుర్వణంలో ఉంది. 

విఘ్నిశ్ిరునికి తెఱి వసాములు అంటే చ్చలా ఇష్ాం. అందుకే వినామఔచత్యరిా నాడు ప్రతిభఱకి తెఱి వసాములు ఔటాేవారు. 

అంఫయము అంటే వసాం 'శుఔి అంఫయధయం' అంటే తెఱిని వసాములు ధరించువాడు. విష్ణం అంటే  సయివాుకుడు. 

అంతటా నింని ఉంటాడు. విష్ణవే ఖణతి రూంలో పాయితీదేవికి పుత్రుడయాుడు. అందువఱి కూడా ఆమన విష్ణ 

సిరూపుడు. శ్శివయణం అంటే విఘ్నిశ్ిరుడు ఎంత తెఱిగా ఉంటాడంటే చంద్రుడు ఎంత తెఱగిా ఉంటాడో అంత తెఱిగా 

ఉంటాడు. చత్యరుభజుడు అంటే నాలుగు చేత్యలు ధరించువాడు. ప్రసనివదనుడు అంటే, ప్రసని శ్ఫేమునకు ఏనుగు అని 

అయాం. ఖజముకం ఔల్లగినవాడు. సంతోష్భయిన ముకంతో నింనినవాడని కూడా అయంా. వదనము అంటే ముకం. 

అటువంటి విఘ్నిశ్ిరునిని, నాకు ఏ విధమైన విగిములు ఉనాి అవి తొఱఖడానికి, శాంతి పందటానికి ధాునం 

చేస్ూనాిను అని అయాం. 
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సకొంద ొంచమి వైశిష్ట్యొం

1) ఆషాఢమాసంలో శుఔిక్షంలో వచేా ంచమి 

స్తరోుదమం వయకు ఉంటే ఆ ంచమిని సకంద ంచమి 

అంటారు. 

2) కుమాయస్సిమి, శాఖుడు, విశాఖుడు, సకందుడు, 

కారిూకేయుడు, ష్ణుాఖుడు, ఇలా అనేఔ నామాఱతో అనేఔ 

రూపాఱతో వెఱస్సడు. అందులో సకందుడు అనే పేరుతో 

వెఱసినటువంటి, కలువైనటువంటి, ఔ ఆఱమంలో 

విగ్రహ్రూం ధరించినటువంటి రోజు ఆషాఢశుఔ ి

ంచమి. 

 ఆచరించవఱసిన విధివిధానాలు:- 

1) ఈ రోజు వీలైనంత వయకు సకందుడు అనే పేరుతో 

కుమాయస్సిమిని పూజించ్చల్ల. 

2) చల్లవిని, చిమిాల్ల, పానఔం కుమాయస్సిమి వారికి 

మథాశ్కిూన పూజచేసి, నివేదన చేసి, ఆ ప్రస్సదం తాము 

తిని ఇతరుఱకు పటాాల్ల. (చిమిాల్ల అనగా నువుిప్పు, బెఱిం 

బాగా దంచినటువంటి ముదేని చిమిాల్ల అంటారు). 

పఱశ్రుతి:- ప్పఱిలు ఆరోఖువంత్యఱవుతారు, ఆయువు పరుగుత్యంది, సఔఱశుభాలు పందుతారు. సయాదోషాఱ నుంని 

విముకిూ పందుతారు.

***** 

శాకొంభరీ అవత్ర్ వైశిష్ట్యొం

1) అభావారిని ఉభ, శాఔంబరి అనే యఔయకాఱ  

నామాఱతో సంబోధించ్చరు పదేలు. 

2) యభ దుర్వారుగడైన దుయగముడు అనే ర్వక్షస్నిి 

సంహ్రించడానికి ముందు అభావారు శాఔంబరి అనే 

రూం ధరించి అనేఔ నేత్రముఱతో, అనేఔ హ్సూముఱతో 

మునుఱకు, దేవతఱకు ప్రతుక్షమై వారికి ఔడుపు నిండా 

భోజనం పటిాంది, వారిని అనుగ్రహించింది. 

3) అభావారి చేత్యలోి యఔయకాఱ కూయలు ఉనాియి, ళ్ళి 

ఉనాియి. ఇలా కూయఱతో, పఱముఱతో ప్రతుక్షమై ప్రజఱ 

ఆఔల్ల తీరిాంది ఖనుఔ ఆ తల్లిని శాఔంబరి అనాిరు. 

4) ఆషాఢమాసంలో శుఔ ి క్ష దశ్మీతిథి నాడు అభా 

శాఔంబరిగా అవతరించింది. 

పూజ్ఞ విధానం:- మథాశ్కిూన అభావారిని శాఔంబరిగా 

పూజించ్చల్ల. 

ఠించవఱసిన స్ూత్రాలు : ఱల్లతాసహ్స్రనాభ 

పార్వమణం, శ్రీస్తఔూం, దుర్వగస్తఔూం వంటివి చదవాల్ల. 

అవకాశ్ం ఉంటే ద్మనధర్వాలు చెయాుల్ల. 

***** 
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పురుషోతతమ క్షేత్ర మాహాతమయొం 

పురుష్ణతూముడు అని ప్పలువఫడే నార్వమణునికి 

జఖనాిథుడు అని భరో పేరు ఉనిది. నాథుడు అంటే బయూ, 

రిపాల్లంచువాడు, యక్షించేవాడు. జఖనాిథుడు సభసూ 

లోకాఱను రిపాల్లంచువాడు. అటువంటి జఖనాిథుడు 

వెఱసిన దివుక్షేత్రానిి పూయికాఱంలో పురుష్ణతూభ 

క్షేత్రము అనాిరు. న్నలాచఱక్షేత్రం, జఖనాిథపురి అనే  

అపూయి నామాఱతో కూడా ఈ క్షేత్రానిి ప్పలుస్సూరు. 

అతుంత ప్రాచీనకాఱంలో పురుష్ణతూభక్షేత్రం అని మాత్రమే 

ప్పఱచేవారు. ఇది తూరుా సముద్రతీయం అంటే పూయి 

సముద్రతీయంలో ఉనిది. ఇఔకడ శ్రీభహ్మవిష్ణవు వెఱసిన 

కండని న్నఱయితం అని అంటారు. సంసృతంలో అచఱం 

అంటే కండ. న్నఱ+అచఱం =న్నలాచఱం. ఈ న్నలాచఱం 

ఔనడకుండా ఉంటుంది, ఎత్యూగా పీఠభూమిలో 

ఉంటుంది. కండంతా భూఖయభంలో ఉంటుంది. 

ఔృతయుఖంలో ఔనడేది...త్రేతాయుఖంలో సఖమే 

ఔనఫనింది. ద్మియయుఖంలో మూడోవంత్య 

భూఖయభంలో ఔల్లసి ఔ వంత్య ఔనఫడేది. ఔల్లయుఖంలో  

భూమిలోకి మొతూం దిగిపోయింది. ఈ జఖనాిథపురీ 

క్షేత్రంలో భాఖవతసపాూహ్ం చేస్ూనిప్పుడూ, ఔృష్ణలీఱలు 

ప్రవచనం జరుగుత్యనిప్పుడూ లేద్మ బఔూ జమదేవ 

యచించిన గీతగోవిందం లో ఉని అష్ాదులు ప్రవచనం 

చేస్ూనిప్పుడు ఔకస్సరైనా భధాుహ్ిం లోపు తాఔ 

ఫంగాళాఖాతానికి వెళ్ళి సముద్ర స్సినం చేయాల్ల. అవబృథ 

స్సినం చేమడం అశ్ిమేధయాఖం చేసిన  పుణుం 

ప్రస్సదిస్ూంది. అందుఔని పురుష్ణతూభ క్షేత్రానికి వెళాిల్ల.   

జఖనాిథపురినంతటిన్న న్నలాచఱం అంటారు, సరిగాగ 

భధులో ఉంటుంది ఆఱమం. విశాఱమైన ఆఱమం. ఈ 

ఆఱయానికి నాలుగు ద్మిర్వలు ఉంటాయి. ఆ నాలుగు 

ద్మిర్వఱలో ఏ ద్మియం గుండా అయినా లోల్లకి 

వెలివచుా. ఏ ద్మియం నుండైనా ఫమటకు ర్వవచుా. ఔటి 

సింహ్ద్మియం, సింహ్ం గురుూ ఉంటుంది. ఔటి 

ఖజద్మియం. ఈ రండు ద్మిర్వలు ప్రధానద్మిర్వలు. ఈ 

రండు ద్మిర్వఱలో వెళ్తూ మాత్రం వారికి అతుంత పల్లతం 

వస్ూంది. ఈ విధంగా నాలుగు ద్మిర్వలు ఉనాియి. 

వాటిని పూయి ద్మియము, శిాభ ద్మియం, ఉతూయ, దక్షిణ 

ద్మియములు అని ప్పలుస్సూరు. నాలుగు దికుకలోి నాలుగు 

ద్మిర్వలు ఉంటాయి. ఈ న్నలాచఱం అంటే భూదేవికి  ఔ 

సూనం, అంటే ఔ సూనంలాగా ఈ న్నలాచఱం కండ   

ఔనఫడుత్యంది. భూదేవికి రండు సూనములు ఉనాియి. 

వాటిలో ఔటి  జఖనాిథ పురి, రండవది ఫదరి. ఈ రండూ 

భూదేవి సూనములు వంటివి. అందుకే పురుష్ణతూభక్షేత్రాన్ని, 

ఫదరీక్షేత్రాన్ని తల్లి సూనము క్రంద భావించి అఔకడకు 

చేయగానే నేఱ మీద రండు చేత్యలూ చ్చచి నభసకరిస్సూరు. 

అది కూడా కుని చెయిు పైకి, ఎడభ చేయి కిందకు పటి ా

తిప్పాంచి భూదేవికి నభసకరిసేూ తక్షణమే భూదేవి 

అనుగ్రహ్ం ఔలుగుత్యంది. భూదేవి నేను ఆవుగా 

దయశనమిస్ూంటాను, అంటే భూదేవి గోరూంలో 

తిరుగుతూ ఉంటుంది. ధయాదేవత ఆంబోత్య రూంలో 

తిరుగుతూ ఉంటుంది. గోవుకు నాలుగు 

సూనములుంటాయి. ఈ నాలుగు సూనములు 

నాలుగుసముద్రాలు. అవి ఔటి ఫంగాళాఖాతం (తూరుా 

భహ్మసముద్రం, రండవది అర్దబియా సముద్రం (శిాభ 

భహ్మసముద్రం), మూడవది హిందూ భహ్మసముద్రం 

(దక్షిణ భహ్మసముద్రం), నాఱగవది సిఫిక్ భహ్మ సముద్రం. 

భూదేవి గోరూం ధరించేప్పుడు ఈ సముద్రాలు నాలుగు 

సూనముఱ కింద మారుాకుంటుంది. ఇలా తూరుా సముద్రం 

దఖగయ ఉండటం వఱన న్నలాచఱం. అందుకే 

జఖనాిథపురిలో వాహ్నం దిగిన వెంటనే, పాిట్ ఫాయం 

అయినా సర్ద దిగి నభసకరించ్చల్ల. 

***** 
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జగన్ననథ పురి ర్థయాత్ర 

అతుదుభతమైన ఆఱమం జఖనాిథ ఆఱమం 

ఇంద్రదుుభి భహ్మర్వజు  సంఔఱాఫఱం వఱి ఏయానింది. 

ఖజేంద్రమోక్షంలో ఖజర్వజుగా ఉనిది ఇంద్రదుుభి 

భహ్మర్వజే. ఆమనిి అనుగ్రహించి జఖనాిథపుయం 

అనేటటువంటి ఔ ఊరును భహ్మనుభావుడు 

శ్రీభనాిర్వమణుడు పూయిసముద్రంలో ఏర్వాటు చేసి 

అఔకడ జఖనాిథుడయాుడు. జఖనాిథుడు స్బద్ర, 

ఫఱర్వముని తో కలువై ఉంటాడు. 

     

ఆచరించవఱసిన విధివిధానాలు: 

1) ఏదైనా ఔ ఆఱమంలో కాన్న లేద్మ 

భహ్మనుభావులుండే సలాానికి కాన్న వెళ్ళి, చీపురుఔట ా

టుాకని త్యడవాల్ల, నేఱని శుభ్రం చెయాుల్ల. 

2) గురుసేవ, భహ్మత్యాఱ సేవ, ఆఱమసేవ, సేవకుని 

లాగా ద్మస్ని లాగా, ఔ కింఔరుని లాగా చెయాుల్ల. 

పఱశ్రుతి:- ఇలా చేసినవారుభహ్మ ఐశ్ియు 

సంనుిఱవుతారు. 

***** 

 

గురుపూరిణమ వైశిష్ట్యొం 

1) వేదవాుస్డు స్సక్షాత్యూ విష్ణ సిరూపుడు. ‚వాుస్ 

నార్వమణో  హ్రిుః” అని సభసూ జఖత్యూ ఆమనిి 

కీరిూంచింది. 

2) శ్రీభనాిర్వమణుడు భూమిపై ఇయవై రండు అవతార్వలు 

ఎతాూడు.  

3) ఆ ఇయవై రండు అవతార్వఱలో, ఔ దివు అవతాయం 

వాుస్సవతాయం. 

4) సతువతికి, ర్వశ్రునికి వాుస్డు ఆషాఢ మాసంలో 

పూరిణభ నాడు సరిగాగ భధాుహ్ిం సభమంలో 

ఇంచుమించు గా 11.30 కి ఆవియభవించినటుాగా పుర్వణాలు 

చెబుత్యనాియి. 

5) సభమం లెకికంచలేఔపోయినా  పూరిణభ నాడు 

ఆమన ఆవియభవించ్చడు. అప్పుటి  నుంచి ఇది వాుస 

పూరిణభ అని ప్పలువఫనింది. 

6) వాుసపూరిణభ, గురుపూరిణభ అని ప్పలువఫడడానికి 

కాయణం అందరికీ గురువు ఆమనే. విష్ణవు వాుస్ని 

రూంలో వచిా వేదముఱని విబజించి ఇచిాన 

భహ్మనుభావుడు. 

ఆచరించవఱసిన విధివిధానాలు:- 

1) తెఱివారుజ్ఞమున లేచి తలార్వ స్సినం చేసి 

మథాశ్కిూన బఖవత్ పూజ చెయాుల్ల. 

2) తాకుండా ఎఔకడ ఉనాి గురువుని ధాునించ్చల్ల. 

కుదిరితే గురువుని దరిశంచి సేవచేసి, ప్రదక్షిణ చేసి 

మథాశ్కిూన దక్షిణ సభరిాంచ్చల్ల. 

3) గురువుఱకి దూయంగా ఉనివారు ఇంట్లినే కూరుాని 

మథాశ్కిూగా గురువుని అరిాంచ్చల్ల. 

4) ఎంత ఎకుకవ గురునాభసాయణం చేసేూ జీవితంలో 

అంత ఎకుకవ శుభాలు పందుతారు. 
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5) అభావారి దఖగయ ఉని చింతాభణి ఇచేాటటువంటి 

శుభాలు పంద్మఱంటే గురువు పాద్మలు టుాకోవాల్ల. 

6)గురువు అనుగ్రహిసేూ యోగులు కూడా 

పందలేనటువంటి శుభాలు ఈ జనా లోనే పందవచుా. 

 

7)అందువలే ి గురువుని పూజించ్చల్ల. తభ గురువుని 

వాుస్డుగా భావించ్చల్ల. పుర్వణములు చెపేా గురువుని 

బకిూతో పూజించ్చల్ల. 

8)వాుసపూరిణభ నాడు తాఔ గురువును పూజించడం 

వఱి బఖవంత్యని అనుగ్రహ్ం పందవచుా. 

 

వ్యాస భగవ్యనుడి వైభవొం 

ఆషాఢ పూరిణభని గురు పూరిణభగా 

జరుపుకోవడం వెనుఔ భహ్తూయ వైశిష్ాయం ద్మగి ఉంది. 

ఖృహ్స్సాశ్రభంలోకి ప్రవేశించడానికి కూడా ఇష్ాడని 

ర్వశ్యభహ్రిి తన వఱి లోకానికి గొా గురువుని 

ప్రస్సదించ్చల్ల అని సంఔఱాంతో సతువతి అనే  యువతి పై 

తాతాకల్లఔ వాుమోహిత్యడై తన భహ్మభహిభతో ఖటిని 

ర్వత్రిగా మారిా భతాయఖంధిని యోజనఖంధిగా అంటే చేఱ 

వాసన వచేా ఆమె శ్రీయం నుంని కనిి యోజనాఱ దూయం 

వయకూ స్వాసన వచేాలా మారిా, ఆమెను వివాహ్ం 

చేస్కని ఆమె ద్మిర్వ ఔ కుమారునికి జనా ఇచ్చాడు. 

నది డునాు దీిం అని కూడా అంటారు. నది డునా 

శ్రీఔృష్ణనిలా న్నఱవయణంతో పుటాాడు ఔనుఔ ఆమనకు శ్రీ 

ఔృష్ణద్మిపామనుడు అని పేరు. ఆ భహ్మత్యాడు పుటుాఔతోనే 

నవమవినంతో, మజోావీతము, దండం, ఔభండఱం, 
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నఱిజింఔచయాం, జటాజూటాఱతో పుటాాడు. తల్లికి 

నభసకరించి నేను హిమాఱయాఱకు తస్ాకు 

వెడుత్యనాిను, నువుి ఎప్పుడు ప్పల్లసేూ అప్పుడు వస్సూను, అని 

చెప్పా, హిమాఱయాలోి సయసితీనదీతీయంలో ఆమన 

శ్రీభహ్మవిష్ణవు గురించి, శివుని గురించి తస్ా చేస్సడు. 

ఆ తుఃశ్కిూతో వేద్మఱను ఋగేిదం, మజుర్దిదం, 

స్సభవేదం, అథయిణవేదం అని నాలుగు వేదములుగా 

విబజించి ఔ క్రభదితి అందించ్చరు. అంతటితో 

ఆఖకుండా ఈ వేద్మలోి ఉండే స్సర్వంశ్ం ప్రజఱకు 

తెల్లమజేయాల్ల అని ఉదేశే్ంతో బ్రహ్ాస్తత్రాఱ రూంలో 

అందించ్చరు. అవి ఔఠినంగా ఉంని స్సమానుుఱకు 

అందుబాటులో లేవని ఆ బ్రహ్ాస్తత్రాఱ నుంని స్సర్వంశ్ం 

తీసి తన అనుగ్రహ్ంతో జనిాంచిన ధృతర్వష్ుడు, 

పాండుర్వజు స్త్యఱ యొఔక ఔథఱను భాయతం రూంలో 

అందించ్చరు. ఎాటిఔప్పుడు ఆమన తన వేద 

స్సర్వంశానిి సయళ్ళఔృతం అంటే తేల్లఔగా మారిా 

అందులోని ధర్వాలు చదివి తన శిష్ులు, ప్రజలు 

తరించ్చఱని కోరిఔతో ఔ భహ్మప్రమతిం చేస్సరు. 

అప్పుడు శివుడు ప్రతుక్షమై, నామనా ఇంతవయకు  

మానవులోి ఇనిి యకాఱ ధర్వాలు, ధయాస్తక్షాాలు 

తెల్లమజేసినవారు ఎవిరూ లేరు. మొటమాొదట ఇంత 

గొా ప్రమతిం చేసినవానివి నువేి. పుర్వణాలు, 

ఉపుర్వణాలు, బ్రహ్ాస్తత్రాలు ఇచ్చావు. వేద్మలు 

విబజించ్చవు. భహ్మభాయతం అనే ంచభవేదం 

ఇవిడమేకాఔ ఎన్ని వేఱ భంది శిష్ుఱను తయారు 

చేస్సవు. ఇనిి కాయణాఱ చేత న్న పుటిానరోజుని లోకానికి 

గురువందన దిన్నతావం, గురువుగారు పుటిానరోజు 

దిన్నతావంగా చ్చటుత్యనాిను. న్న పుటిానరోజుని ప్రజఱంతా 

గురుపౌయణమిగా జరుపుకుంటారు. ప్రజఱందరూ న్న 

పుటిానరోజుని  తలుచుకనివారికి జ్ఞానం ఔలుగుత్యంది, 

అజ్ఞానం తొఱగుత్యంది అని వాుస్నికి శివుడు 

వయమిచ్చాడు. అాటినుంని అందరూ ఆషాఢపూరిణభని 

గురుపూరిణభగా జరుపుకుంటునాిరు. శివపుర్వణం, ల్లంఖ 

పుర్వణం ప్రకాయం ఈ రోజు వీలైన వారు వారి గురువుఱని 

దరిశంచుకోవడం, వీలుకాని క్షంలో మానసిఔంగా 

గురుదేవుఱ పాద్మఱకి బకిూతో  నభసకరించడం చేయాల్ల. 

గురుపూరిణభ రోజు గురువుఱ యొఔక టాఱను తెఱిని 

పువుిఱతో పూజించడం వఱి జ్ఞానం పరుగుత్యందని 

శివుడు సిమంగా చెపాాడు. స్పుయంగు పువుిఱతో 

పూజిసేూ భూమి, ఖృహ్ం ఱభిస్ూంది. ఉదోుగాభివృది ి

పంది, సఔఱ సందలు ఔఱఖటం కోసం ఎరుపు యంగు 

పువుిఱతో పూజించ్చల్ల. గురువు దైవాంశ్సంభూత్యడని 

బ్రహ్ాస్తత్రాలు, 18 పుర్వణాలు చెబుత్యనాియి. బ్రహ్ా 

భనుష్ుఱని సృష్ాసేూ, పుటిానవానికి గురువు జ్ఞానానిిచిా, 

వానిని లోకానికి ఉయోఖడేలా చేస్ూనాిడు ఔనుఔనే 

గురువు త్రిమూర్వూయతాఔ సిరూం. జీవునిని ఔ యోగిగా  

మారుస్సూరు ఖనుఔ గురువు యబ్రహ్ా సిరూం. గురువు, 

గోవిందుడు కేస్సరి ఔనిప్పసేూ ముందు ఎవరికి 

నభస్సకయం చేయాల్ల, అని ఔస్సరి ఔబీరుద్మస్కి 

అనుమానం వచిాంది. అప్పుడు ఆమన ముందు గురువు 

గారికి నభసకరించి, ఇలా అనాిడు అసలు గోవిందుడనే 

వాడొఔడునాిడు అని నాకు ఇంతవయకు తెల్లమదు, 

గోవిందుడు ఉనాిడని చెప్పా గోవిందునిి చూప్పంచ్చరు 

ఖనుఔ ముందు గురువుగారి పాద్మఱకి నభసకరించ్చల్ల 

అని ఔబీరు ద్మస్ తన దోహ్మలో వ్రాస్సడు. శ్ంఔర్వచ్చరుుఱ 

వారు, ర్వమానుజ్ఞచ్చరుుఱ వారు, వఱిభాచ్చరుుఱ వారు, 

ఇలా ఎంతో భంది భహ్మనుభావులైన గురువులు ఈ 

భూభండఱంలో ధర్వానిి చ్చటారు.  గురుయంయను 

పూజిసేూ అది లోకాఱకి అభివృదిిని చేకూరుస్ూంది. ఇదే 

కోవకు చెందినవారు పూజు గురుదేవులు, 

త్రిభాషాభహ్మసహ్స్రావధాని బ్రహ్ాశ్రీ వదిేరిూ ద్మాఔర్ 

గారు. పూజు గురుదేవులు అషాదాశ్ పుర్వణాఱను ఔటికి 

రండుస్సరుి ప్రవచించి అందించిన అభినవవాుస్లు, 

నియంతయం ధయాం కోసం వారి ప్రవచనాఱతో  సమాజం 

లోని అనిి వర్వగఱ ప్రజల్లి చైతనువంత్యల్లి చేసి ప్రజఱను 

బఖవంత్యని వైపు భయల్లాన భన గురుదేవుఱ పాద్మఱని 

భన భనస్ాలోి నింపుకుని నియంతయం ఆర్వధిస్తూ, వారి 

అడుగుజ్ఞడలోి ననిచే భాగాునిి భనకు ప్రస్సదించభని 

పూజు గురుదేవుఱ పాద్మఱని శ్యణువేడుద్మం. 

***** 
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