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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మాఔయం 

 

ప్రణవ ద్మాఔయం పాఠకుఱకు పూజయ గురుదేవులు బ్రహాశ్రీ వది్దరిి ద్మాఔర్ గారి 

  అనుగ్రహంతో శ్రావణమాస శుభాకంక్షలు



 

ప్ర ణవ ప్ద్మాకరం-ఆగస్్ట 2022  2 

 

శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మాఔయం 

 

గుడి- ఫడి

సఔఱ చరాచయసృష్టిలో ఆలోచంచఖఱ శక్త ి

ఔలిగినవాడు మానవుడు మాత్రమే. భూమి మీద తాను 

ఉండేద్ద సఴఱకఱమేననన సతాయన్నన మిఖతా జీవుఱఔన్నన 

ఎకుువ గ్రహంచనద్ద కూడా మానవుడే. తాతాులిఔం అన్న 

తెలిసికూడా మానవుడు ఎన్నన ప్రలోభాఱకు 

లోనౌతున్ననడు. భనస్సషను అశంతితో 

న్నంపుకంటున్ననడు. భయలా మానసిఔ శంతి కరకు 

ఎన్నన యకఱ ప్రమతానఱను  చేస్సిన్ననడు. ఈ ప్రమతానఱ్న 

తాతాులిఔ ఆనంద్మన్నన మాత్రమే ఇస్తియి. అరిషడఴరాాఱ 

ప్రలోభాఱ నుండి ఫమటడి శశఴత ఆనంద్మన్నన 

పంద్మఱంటే భన్నష్ట భనస్స యమాతుాన్న వైపు భయలాలి. 

మానవుడు ఎంతో ఉననతంగా ఎద్దగి, ఎంత ఓననతయం 

పంద్దన్న, మానవున్న చవరిభజిలీ యమాతుాన్న 

సన్ననధియే అన్న చెఔ తదు. ద్మన్నలో భాఖమే భనం 

జరుపుకనే జాతయలు, ఉతషవాలు. ండుఖన్నడు 

యమాతుాన్న తలుుకంటం, అందయము ఔఱసి 

ఆనందంతో ఆలోచనలు ంుకంటం. ఇద్ద భన 

ఫంధువుఱకు మాత్రమే రిమితం. అలాకఔ ఊయందరి 

కోసం, వారి ఆనందం కోసం ఆఱయాలు వెఱస్తయి. 

అఔుడ యమాతా ఉతషవాలు, తిరున్నళ్ళళ, జాతయలు, పేరిట 

బకిుఱందరిన్న తన దఖాయకు యప్ంుకంటడు.  ఇలాంటి 

ఉతషవాలు ఏదో ఔ గ్రామాన్నకో, ప్రంతాన్నకో రిమితం 

కకుండా విసిృత రిధిన్న ఔలిగి ఉంటయి. యమాతుాన్న 

సేవతో పాటు వివిధ ప్రంతవాస్సలు వారి ఆలోచనఱను, 

సంసృతుఱను, ఔళారూపాఱను యసయం ఇచి 

పుుికంటరు. అన్నద్ద నుండి భన జీవనవికసంలో 

ఆఱయాఱద్ద కీఱఔ పాత్ర. స్తధాయణంగా ఆయా జాతుఱ   

మూలాలు, దేవాఱమ ప్రముఖ్యయన్నన అనుసరిస్తియి. 

మానవజీవనపు    విలువఱను,   వికస్తన్నన     అంద్దంచేవి  

 

 

గుడులే (దేవాఱయాలే). ఆధాయతిాఔ, చారిత్రఔ నేథయం, 

ఔలిగి రాజాయఱను సైతం పోష్టంచఖఱ సిితిలో 

గుడులుండేవి. మానవాభ్యయననతిక్త థన్నర్దిశం చేసే సిితిలో 

దేవాఱమవయవసి ఉండేద్ద. అలాంటి దేవాఱయాఱ విత్రత, 

ప్రధానయముఱను తెలుస్సకోవాఱంటే భనభందయం 

దేవాఱయాఱకు వెళాళలి. వాటిన్న దరివంచాలి. 

సంయక్షంచాలి, భావితరాఱకు వాటినంద్దంచాలి. 

ప్ఱలపాఱతో ఆనందంగా ఆఱయాన్నన దరివంచే 

కుటుంబాలు తకుువయాయయి. చదువుఱ నెంతో ప్ఱలఱను 

ఇలళ వదేి వద్దలిపెటిి పెదిలు మాత్రమే గుడిక్త వచేి దధతి 

కకుండా గుడి ప్రబవ ప్రధానయముఱను గురి్తరిగే విధంగా 

ప్ఱలఱతో ఔఱసి దేవాఱయాఱను దరివంచాలి. కతి 

గుడుఱను న్నరిాంచడమే కకుండా, ఉనన గుడుఱను సైతం 

సంయక్షంుకనే విధంగా సన్నతన ధయాసంస్తినలో 

ప్ఱలఱనూ భాఖస్తఴముఱను చేయాలి. వారి న్నతయజీవితంలో 

దేవాఱమం ఔ భాఖం అవాఴలి. అటువంటి విత్ర 

కయయక్రభమే న్న భనస్సష నుండి పుటిిన గుడి – ఫడి 

 వాయం – వాయం తెలుగు రాష్ట్రాఱలో అనఫడే కయయక్రభం.

న్నలుగుచెరగుఱ ఆఱయాఱ రిశుభ్రత సంయక్షణ 

కయయక్రభం  ఈ గుడి – ఫడి వఱల జరుగుతుననద్ద. ఈ 

కయయక్రభం ప్రంచభంతా విసరిిస్సిననద్ద. ఎంతో భంద్ద 

ఇందులో పాల్ాంటున్ననరు. ధయాపీఠాలైన దేవాఱయాలు 

పునర్తవఴబవం పందుతున్ననయి. ‘గురువాఔయంతు  ఔయివయం’  

అన్న భావించ ఈ భహాకయయక్రభంలో పాల్ాన్న 

త్రిఔయణశుద్దధగా న్నచేస్సినన భహాతుాలైన శిష్యయఱకు, అనేఔ 

భంఖళాశసన్నలు అంద్దస్సని్ననను. వీరిక్త న్నతయం 

బఖవంతున్న అనుగ్రహం ఔలుగుగాఔ. 

 

 

సంపాదకీయం 
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               విఘ్ననశఴరున్నక్త అనంత న్నమాలున్ననయి. 

అనేఔ అవతారాలున్ననయి. ఆమన లీలాగాథలు కూడా 

అనంతాలే. విఘ్ననశఴరుడు న్నరాుణుడూ, సగుణుడు కూడా. 

అటువంటి ఖణేశఴరున్నక్త బాగా ఇషిమైన 

దహారున్నమాలు ఉన్ననమన్న,  ఆ   దహారున్నమాఱన్న 

బక్తితో తఱుకంటే సఔఱశుభాలు ఔలుగుతామన్న 

వాయసభహరిశ సెఱవిచాిడు. 

 

 

 

 

 

విఘ్ననశఴరున్న  దహారున్నమాలు: 

 

              ఇందులో కుఔు న్నమాన్నక్త ఖఱ విశేషారిాఱను,  

వుయతతుిఱను గురించ కూడా తెలుస్సకంద్మం. ఖత నెఱ 

సంచఔలో భనము విగనరాజు అను న్నభమునకు 

అరాఱిను, విశేషాఱను తెలుస్సకున్ననం. ఈ సంచఔలో 

ఇప్పుడు 8వ న్నభం గురించ తెలుస్సకుంద్మం. ఆ న్నభం  

ఖణాధిపుడు 

 

ఎన్నమిదవ పేరు ఖణాధిపుడు – భహాశక్తిభంతములైన 

ఖణాలు కన్నన ఉన్ననయి. వీటిన్న సరియైన మాయాంలో 

పెటిఔపోతే లోకఱను నశింజేస్తియి. దేవీభాఖవతంలో 

భణిద్వఴవయణనం దారాఖభమమైన స్తఱం గురించ 

వరిణంఫడింద్ద. ఆ ప్రకయశఱలో ఉండే దేవతలు ఏం 

చేస్సింటరో అందులో ఇలా వివరించారు –  
శ్లలII    జఴఱజిహిాఴనన్నాః సరాఴాః వభంతో వహన ముఱబణమ్ 

        జఱం ప్బాభాః సఔఱం సంహరామోవిభావస్సమ్  

        వనం సింబయామోదయ బక్షయామోఖిఱం జఖత్  II  

                                                                                     
                                                  (శ్రీ.దే.భా.సం.12.అ.11.శ్లల.15,16) 

1. స్సముఖుడు 9.   ధూభకేతుడు 

2. ఏఔదంతుడు 10. ఖణాధయక్షుడు 

3. ఔప్లుడు 11. ఫాఱచంద్రుడు 

4. ఖజఔయణకుడు 12. ఖజాననుడు 

5. ఱంబోదరుడు 13. వక్రతుండుడు 

6. విఔటుడు 14. శూయఔరుణడు 

7. విగనరాజు 15. హేయంబుడు 

8. ఖణాధిపుడు 16. సుందపూయఴజుడు 

శ్రీ గణేశ పురాణం 
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జఖతుిఱలోఖఱ మొతిం ్యంతా త్రాగివేస్తిము. 

లోకఱన్ననంటి్ సంహరిస్తిము. వాయువును 

సింభంజేస్తిము. అఖిఱ ప్రంచాన్నన బక్షస్తిము. ఇలా 

లికే అనేఔ శకిులు ఈ భ్యవనబ్రహాాండాఱలో ఉన్ననయి. 

అటువంటి వాటిలోన్న కన్నన ఖణాఱను కేవఱం 

విన్నమకుడు మాత్రమే అదుపులో పెటిఖఱడు. అందుకే 

ఆమనను ఖణాధిపుడు అన్ననరు. ఖణాధిపున్న ఆజఉ ఉంటే 

చాలు, వారు ఎటువంటి న్ననైన్న స్తధిస్తిరు. అతయంత శక్తి 

ఔలిగిన ఖణాఱను, ఖణాధిపున్న అనుగ్రహంతో భనకు 

అనుకూఱంగా మారుికోవుిను. శివపురాణంలో ఔ 

చఔున్న ఔథ ఉననద్ద. ఖణాఱకు అధితి 

కవాఱనుకననవారు భూప్రదక్షణం చేసి ముందుగా తభ 

దఖాయకు రావాఱ్, అలా వచిన వారికే ఖణాధితయం, 

వివాహం ఈ ర్తండూ ఱభస్తిమన్న పాయఴతీ, యమేశఴరుడు 

విన్నమకున్నతోనూ, షణుాఖున్నతోనూ లికరు. అప్పుడు 

షణుాఖుడు భయూయ వాహనం పై ప్రయాణమై 

భూప్రదక్షణ స్తగించగా, ఖజముఖుడు తలిలదండ్రుఱకు 

ప్రదక్షణ చేస్తడు. వారిక్త చేసిన ప్రదక్షణం భూప్రదక్షణతో 

సమానం ఔనుఔ వాయతడిన్న ఖణాధితిన్న చేస్తరు. తన 

బుద్దధఫఱంతో ఖణాధితి అయాయడు ఖణేశుడు. ఈ 

న్నమాన్నన బక్తితో జప్సే ి అపాయ బుద్దధజాఉన్నలు 

ఔలుగుతామన్న శివుడు వయమిచాిడు. ఔనుఔనే ఈ న్నభం 

అదుుతభంత్రన్నభం.  

...  

***** 
 

 

 

  పూయఴజనా స్సఔృతం వఱల శ్రీవేంఔటేశఴయ 

విలాస్తన్నన లోకన్నక్త స్సఱబశైలిలో అంద్దంచన యమాతా 

సఴరూపుడు,సభయిగురుడు, త్రిభాషాభహాసహస్రావధాన్న,  

ప్రణవపీఠాధితి అయిన బ్రహాశ్రీ వద్దిరిి ద్మాఔర్ గారు 

న్నకు జనకుఱయాయరు. తలిల శ్రీభతి యంఖవేణి కూడా 

వేంఔటేశఴయ బకిురాలే. అందుకే శ్రీవేంఔటేశఴరున్న లీలా 

యహస్తయలు వ్రాసే భాఖయం న్నకు ఔలిగింద్ద. సిగిరులు 

అనేఔ ద్దవయయహస్తయఱకు న్నఱయాలు. యుఖయుగాలుగా 

బ్రహారుశలు, ద్దవయరుశలు, భహరుశలు, రాజరుశలు, 

ఋష్యలు, మునులు, స్తధకులు, యోగులు ఈ కండపై 

స్తధనలు చేస్తినే ఉన్ననరు. ఆ స్తధనఱ్న యహస్తయలే. 

కండఱలోన్న గుహలు యహస్తయలే. జఱపాతాలు 

యహస్తయలే. వృక్షాలు, జంతువులు, కీటకలు, ఇంతెందుకు 

ఈ కండలోన్న అణువుఱ్న యహస్తయలే. ఆ యహస్తయఱలో 

బఖవంతుడు అంద్దంచన మేయకు కన్నన బకిుఱకు అంద్దంచే 

ప్రమతనం చేస్తిను. ఔలియుఖ ప్రతయక్షదైవమైన శ్రీ 

వేంఔటేశఴరున్న వైబవాన్నక్త సంఫంధించన యహస్తయఱను 

తెలుస్సకంటున్ననం, అందులో భాఖంగా తండమానున్న 

పూయఴజనా వృతాింతము కంత తెలుస్సకున్ననము ఈ 

సంచఔలో భరిన్నన విషయాలు తెలుస్సకంద్మం. 

  తండమానుని పూరవజనమ వృత్తంతము 

                     స్సపు చిన్న వసరం ధరించన, 

్ఱమేగం వంటి యంగు ఔలిగిన ఔ భహాద్దవయపురుష్యడు 

ఉన్ననడు. ఆమనే సయఴలోకైఔ ప్రభ్యవైన 

శ్రీభన్ననరామణుడు. ఆమన సతివగుణం ఔలిగిన 

భహాతుాడు. శంతమూరిి. ముకం కోటిస్తరుయఱ 

కంతితో వెలిగిపోతుననద్ద. క్ అందులో వేడిలేదు. 

ఆమన కోటిచంద్రుఱ చఱలదనంతో ఆహాలదం 

ఔలిగిస్సిన్ననడు. చఱునవుఴ ఆమనకు అఱంకయం. 

ఔనుబొభాలు పోఱిడాన్నక్త వీలుకన్నవి. అందంగా 

ఉన్ననయి. ముకుు చూచే కఱద్ద చూడాఱన్నప్ంచేలా 

ఉంద్ద. చెవుఱకు ఉనన కుండలాలు, బుఖాఱపై డి, బుఖాలు 

తళ్ళకుున మెరుస్సిన్ననయి. పెదవులు ఎరఱగా భహాశ్లబతో 

ఉన్ననయి. ఆమన చేతులు మోకలళ వయకు ఉన్ననయి. 

[జానువులు అనగా మోకళ్ళళ. ఆజానుబాహువు అనగా 

మోకలళవయకు ఉండే పడవైన చేతులు ఔఱవాడు అన్న 

అయిం] భ్యజాలు ఎతుిగా దృఢంగా నుననగా ఉన్ననయి. 

శ్రీ వంకటేశవర రహసయము 
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మాఔయం 

వక్షాఃసిఱంపై ఱక్ష్మీదేవి మెరిసిపోతుననద్ద. కుడివైపున 

వక్షాఃసిఱంపై శ్రీవతషలాంఛనం [లాంఛనము అనగా 

పుటుిభచి] ఉననద్ద. ఔంఠం శంకంలాగా ఉననద్ద. లోతైన 

న్నభ ఉననద్ద. ఆ న్నభ నుండి పుటిిన తెఱల తాభయపూవులో 

న్నలుగు తఱలు, న్నలుగు భ్యజాఱతో ఎరఱన్న తాభయపూవు 

యంగుతో, అందంగా ఉండి ఆడుకుంటునన చనన 

ప్ఱలవాన్నగా ఔనఫడుతునన బ్రహా ఔనఫడుతున్ననడు. ఆ 

స్తఴమిక్త అనేఔ బాహువులు, అనేఔ నేత్రాలు, అనేఔ 

శియస్సషలు, అనేఔపాద్మలు ఉన్ననయి. ఆమన పాద్మఱకు 

మువఴలునన ఖజి్జలు ధరించ ఉన్ననడు. ఆమన 

ఔదలినప్పుడలాల, ఆ పాద్మఱకు ఉనన ఖజి్జలు, భన్నహయంగా 

శఫిం చేస్సిన్ననయి. అపూయఴ క్తరీటలు ధరించ, 

నడుమునకు ఫంఖరు మొఱత్రాడు, మెడలో కౌస్సిబభణి, 

భ్యజంపై స్సవయణమజ్ఞఉవీతంతో దయవనమిస్సిన్ననడు. 

శంకం, చక్రం, ఖద, దాం వంటివి చేతుఱలో ధరించ 

ఉన్ననడు. నందుడు, స్సనందుడు, పుణయశీలుడు, స్సశీలుడు 

ముననగు విష్యణ రిచాయకులు ఆమనను సేవిస్సని్ననరు. 

సనఔసనందన్నద్ద మునులు న్నయద్మదులు ఆమనను 

స్సితిస్సిన్ననరు. శ్రీ, పుష్టి, తుష్టి, కీరిి, సయసఴతి, కంతి, ఇఱ, 

ఊయి, విదయ, అవిదయ – ముననగు మాయాశకుిలు ఆమనను 

స్త్రర రూపాలు ధరించ సేవిస్సిన్ననయి. అటువంటి 

ద్దవయభంఖలరూపాన్నన చూచ తండమానుడు బక్తితో ఇలా 

స్సితించాడు – ‚శ్రీమాన్న్ మానచోరా! శుభాకరా! 

వీరా! ్ఱమేగచాాయా శరీయంతో సఔఱ శుబఱక్షణాఱతో 

న్నండిన ్ ద్దవయభంఖల విగ్రహాన్నన చూచే భాఖయం ఔలిగింద్ద. 

ఇఔ న్నకు వేర్ద ఏ కోరిఔ లేదు. జనా చరితాయిం అయియంద్ద. 

బ్రహాను ఔనన తండ్రీ! భూమి ్కు పాద్మలు. అగిన ్ 

ముకం. స్తరుయడు, చంద్రుడు ్కు ఔళ్ళళ. ఆకశం ్ న్నభ. 

ద్దకుులు ్ చెవులు. సఴయాం ్ శియస్సష. ఇంద్రుడు మొదఱగు 

దేవతలు ్కు చేతులు. సముద్రాలు ్ పటి. గాలి ప్రణం. 

చెటుల, ఱతలు ్కు రోమాలు (వెండ్రుఔలు). మేఘాలు తఱ 

వెండ్రుఔలు. యఴతాలు ్ ఎముఔలు, గోళ్ళళ. ర్దయింఫవళ్ళళ 

్ ఔనుర్తలు. ప్రజాతి జననేంద్రిమం. వయశం వీయయం. ఈ 

విధంగా ్ విశఴరూం దయవనమిస్సిననద్ద. ్వు 

అవయయుడివి. 
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ప్రణవ ద్మాఔయం 

అనేఔ పాద్మలు, అనేఔ నేత్రాలు, అనేఔ బాహువులు ఔలిగి, 

కోటిస్తరుయఱకంతితో ప్రకశిస్సనిన ్ 

ద్దవయభంఖలరూపాన్నన చూడలేఔపోతున్ననను. ్ పూయఴ 

రూపాన్నన చూప్ న్నకు ప్రశంతతను ప్రస్తద్దంు. 

అనుగ్రహంు. శ్రీ శ్రీన్నవాస్త! యక్షంు.‛ ఈ విధంగా 

ఫహుప్రకరాలుగా స్తఴమివారిన్న తండమానుడు 

స్సితించాడు. శ్రీన్నవాస్సడు విశఴరూం విడచ, పూయఴ 

సౌభయరూంతో దయవనమిచాిడు – ‚న్నమన్న! నేను 

లీలామానుషరూం ధరించ, ్కు అలులడిగా 

నటిస్సిన్ననను. న్నకు ఏ ఫంధాలు, రాగాలు, దేఴషాలు లేవు. 

నేను స్త్రర, పురుష, నపుంసఔ మూరిిన్న కను. క్షులు, 

శువులు ముననగు ప్రణిన్న కను. సయఴ 

చైతనయసఴరూపుడిన్న. ్ పూయఴపుణయం వఱన న్నకు 

వరుసకు మాభగారివయాయవు. న్నకు బకిుడివి అయాయవు. 

న్ననున అనుగ్రహంచ కంతకఱం నేను ఖృహసిధయాం 

న్నయఴహస్తిను, అన్న లిక్త శ్రీన్నవాస్సడు భయలా ఇలా 

అన్ననడు ‚్నైపుణయంతో వేంఔటచఱం పైన ఔ అదుుత 

బవనం న్నరిాంు. ద్మన్నక్త ఫంగాయపు ర్దకులు తాడం 

చేయింు. నవయతానలు అందులో తాడం చేయింు. ఆ 

బవనం దేవాఱమవాస్సనిు అనుసరించ న్నరిాంు. మెటుల, 

ర్తండు గోపురాలు ద్మన్నక్త ఉండాలి. సిద్మఴరాలు ద్మన్నక్త 

ఏయయు. విశఴఔయా స్తచనలు తీస్సకన్న 

వాస్సిశసరప్రకయం, శుబముహూయింలో ప్రతిష్టఠంచాలి. ఈ 

ఔలియుఖంలో నేను మాత్రమే దైవాన్నన. ఔప్పుడు ్వు న్న 

కోసం ఆ కండ మీద ఔ బావిన్న త్రవిఴంచావు. ఆ బావిన్న 

భయలా సరిచేసి బాగుచేసి, పుణాయన్నన పందు. 

పూడుకుపోయి, పాడయిపోయిన బావిన్న 

బాగుచేసినవారిక్త అనంతపుణయం ఱభస్సింద్ద,‛ అన్న 

వేంఔటేశఴరుడనగానే తండమానుడు ఆశిరాయన్నన, 

అదుుతాన్నన పంద్మడు. స్తఴమివారిక్త దే దే స్తషాింఖ 

నభస్తుయం చేస్తడు.                                                             

                                                               ...  

***** 

 
 
 

" భనం ప్రధానంగా గురుిపెటుకిోవఱసిన విషమం. 

ఎప్పుడయిన్న క్రొతిగా క్తరీటం చేయించన్న, ఉంఖయం 

చేయించన్న , ఫంగాయం వస్సవిు చేయించన్న ముందు 

ద్మన్నన ఆవుపాఱతో శుద్దధ చేయాలి. లేద్మ ంచాభృతాఱతో 

శుద్దధ చేయాలి. బఖవత్ సన్ననధానంలో పెటిి, లేద్మ 

ఖంగాజఱంతో శుద్దధ చేసేి అప్పుడు ఆ ఫంగాయంలో ఉనన 

దోషం పోయి అద్ద ధరించన వాడిక్త శుబం ఇస్సింద్ద. అలా 

ఆవుపాఱతో, లేఔ ఖంగాజఱంతో ఫంగారాన్నన శుద్దధ 

చేమకుండా ధరిసేి అద్ద చాలా ప్రమాదం తెచిపెడుతుంద్ద.  

భంత్రశసర సంప్రద్మమం ప్రకయంగా పూయఴకఱంలో 

స్సవరాణన్నన శుద్దధ చేసి ధరించేవారు.‛ 

 

 శ్రీ రామ జయ రామ జయ జయ రామ
 
 

గురుబోధ 



 

ప్ర ణవ ప్ద్మాకరం-ఆగస్్ట 2022  7 

 

శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మాఔయం 

 

 

ప్రణవ ద్మాఔయం జూలై సంచఔ లో అఖస్సిుడి 

వివాహం గురించ తెలుస్సకన్ననము. ఈ సంచఔలో 

భరిన్నన వివరాలు తెలుస్సకంద్మము. వారి 

(అఖస్సిుడు,లోపాముద్రఱ) కంతి చాలా గొద్ద, వాళ్ళళ 

ఎప్పుడూ నవయౌవనంతో ఉంటరు. వారిక్త వాయధఔయం 

అసషలు ఉండదు, తాః శక్తి ఖఱ వారిక్త వాయధఔయం రాదు. 

జరాభయణాలు    రాకుండా    ఉండాఱంటే   గొ   స్తధన  

 

 

 

 

చేయాలి. స్తధనతో జరాభయణాలు జయించవుి అన్న 

న్నరూప్ంచే ఔ గొ గాథ ఉననద్ద. 

కయివీరాయరుినుడివంశంలో అనగా హమ హమ 

వంశంలో ఔప్పుడు కంతభంద్ద యువరాజులు 

ఉన్ననరు, వారిక్త వేట అంటే బాగా ఇషిం వారిలో ఔరు 

ఔరోజు గురఱం ఎక్తు వేటకు వెళాళరు. కద్ది దూయంలో 

జింఔ ఔనఫడింద్ద. బాణం బాగా చెవిద్మఔ, ఆఔరాణంతం 

లాగి ఆ జింఔన్న కటిడు. వెంటనే జింఔ కుకూలి 

డిపోయింద్ద. అభా బాబోయి చచిపోయాను అనే కేఔ 

వినడింద్ద. ఇదేంటి జింఔన్న కడితే భన్నష్ట అరుపులు 

విన్నప్స్సిన్ననయి అన్న దఖాయకు వెళ్ళళ చూసేి, అద్ద జింఔ 

కదు, ఔ ఋష్ట కుమారుడు జింఔచయాం ధరించ వంగి 

దయులు కోస్సకంటున్ననడు. దూయం నుంచ చూసే 

రాజకుమారుడిక్త జింఔ వలే ఔనడటంతో జింఔ 

అనుకన్న బాణం వద్దలాడు. ఆ బాణాన్నక్త  మున్న 

కుమారుడు గిఱగిలా కటుికున్న క్రంద డిపోయాడు. 

ద్మన్నతో  హమ హమ రాజ కుమారుడు చాలా 

బాధడుతూ అడవిక్త వేటఔన్న వచి, అన్నయమంగా ఔ 

మున్నకుమారుడిన చంప్ బ్రహాహతాయపాతఔం 

మూటఔటుికున్ననను, బ్రహాహతాయ పాపాన్నక్త 

ప్రమశిితిము లేదు అన్న బాధడిపోయాడు. ఈ 

విషమం వారి తలిలదండ్రుఱకు తెలిసేి వారు శం 

పెడతారు. ఔనుఔ నేనే నేరుగా వారి దఖాయకు వెలలకుండా 

ఎవరైన్న పెదివారిన్న వెంటపెటుికున్న వెళ్ళల వారి ద్మఴరా ఆ 

మునుఱను శయణుకోయడం భంచదన్న ఆలోచన చేసి 

బమడుతూ రుగు రుగున తన తలిలదండ్రుఱ దఖాయకు 

వెళాళడు. జరిగిందంతా చెపాడు. అప్పుడు వారు ఆ 

హమహమ వంశంలో ఉనన ఇంకంతభంద్ద పెదిలిన 

వెంటబెటుికున్న ఆ మునులు ఉనన ఆశ్రభం దఖాయకు వెళాలరు.  

                                                                        ..  

***** 

ఋషి చరిత్ర 
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శ్రీ భహాఖణాధితయేనభాః                                              శ్రీ మాత్రేనభాః                                                      శ్రీ గురుభ్యయనభాః 

ఆరోఖయమే ఐశఴయయంగా భావించ జీవించే బఔిజన్నవళ్ళక్త ఈ ఐశఴయయయోఖం అభృతఔఱశం. సదుకిుఱ హృదయాఱలో 

చేరిన మాలిన్నయన్నన తఱగించడాన్నక్త, సఔఱ ఆరోఖయసందలు అందరికీ అందజేమడాన్నక్త, శ్రీ ఱలితాసహస్రన్నమాఱనే 

కుస్సమాఱను ఐశఴయయయోఖంగా భఱచారు సదుారువులు బ్రహాశ్రీ వద్దిరిి ద్మాఔర్ గారు. ఱలితాసహస్రన్నమాలు 

అందరికీ స్సరిచతమే క్, ఏ న్నమాన్నన పారామణం చేసేి, తభ జీవనఖభన్నన్నన మారుికోవచోి తెలిమజేసేదే 

ఐశఴయయయోఖం. సభస ి జనుఱకు  ఇద్ద  ద్దవయ  ఓషధము. 

310. యభణీ [ఒం ఐం హ్రం శ్రీం యభణ్వయ నభాః] 

మన్నహరురాలైన యువతి అ్, శుబఱక్షణాలు ఖఱ 

భాయయ లేఔ ఖృహణి అ్ యభణీశబారిాిలు. అభావారు బకిుఱను 

ఆనందరుస్సంిద్ద. చంటిప్ఱలలాగా వారివారి బక్తిన్న ఫటి ి

వారితో ఆడుతుంద్ద, పాడుతుంద్ద. నవుఴతూ, ఆడుతూ, 

యమింజేస్సిందన్న వేదములూ, ఆద్దశంఔరులు కూడా అభాను 

గుఱంచ వరిణంచారు. అభావారిన్న తఱుకంటే చాలు, 

ఆహాలదఔయమైన వాతావయణం ఏయడుతుందన్న అంతరాయిం.  
 

భంత్రప్రయోఖ విధానం – పలితం :  భనస్సష ఎఱలవేలలా 

ప్రశంతంగా ఉండడాన్నకీ, భనను చూచీ, చూడగానే, 

ఇతరులు భన టల ఆఔరిశతులై, భనకు అనుకూలురు 

అవఴడాన్నకీ ఈ భంత్రాన్నన ప్రయోగింుకనవుిను. 40 

ద్దనములు అభావారిన్న భల్లలపూఱతో పూజించ 

పామస్తన్ననన్నన న్నవేద్దంచాలి. ఆ ప్రస్తద్మన్నన స్త్రఴఔరించాలి.    

 

           ...     

 

 
***** 

 
“మాస సంక్రంతి రోజు చేసిన పూజ, జం, నామసమరణం వలన విశేష పలితం వస్తంది” 

 

ఐశవరయ యోగం 
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తాయ

రామామణంలోన్న స్త్రరపాత్రఱలో భరొఔ ముకయమైన 

పాత్ర ‚తాయ‛. దూయదృష్టతిో రిసిితుఱను అయంి 

చేస్సకంటూ, ధైయయంతో ఎదురొునే స్త్రరగా ‘తాయ’ 

వినుతికెక్తుంద్ద. అందమైన తన జీవితంలో 

విషభరిసిితులేయడే సరిక్త, ఆమె ప్రదరివంచన దూయదృష్ట,ి 

చొయవ, ప్రజాఉపాటవాలు, ధైయయసెవిరాయలు ఎంతో గొవి. 

స్సగ్రీవున్నతో ర్తండవ స్తరి యుద్మధన్నక్త వెళ్ళళముందు వాలిక్త 

ఆమె చేసిన హతబోధ, వాలిన్న వధించన రామున్నతో ఆమె 

మాటలడిన తీరు, భహోగ్రుడై, స్సగ్రీవుణిణ చండాన్నక్త 

వచిన ఱక్ష్మణున్నతో ఆమె వయవహరించన వైనం ‘తాయ’ 

వయక్తితాఴన్నక్త భకుటమమానభన్న భావించవుి. 

                  స్సగ్రీవున్నతో మొదటిస్తరి యుదధం చేసి, 

తిరిగివచి సేదతీరుతునన వాలి భయలా స్సగ్రీవున్న 

సింహన్నదం వినడటం తోటే, వాలి తటలున తఱం ద్దగి 

యుద్మధన్నక్త ఫమలుదేరాడు. అప్పుడు తాయ తన బయి వాలిన్న 

యుద్మధన్నక్త వదిన్న వారిస్తి స్తఴమీ! ్ కోపాన్నన 

విసారింు. న్నద్మనంగా ఆలోచంు. ్ చేత అంతగా 

దెఫబతిన్న పారిపోయిన స్సగ్రీవుడు భయఱ ఇంతలా ఖరిసి్త ి

యుద్మధన్నక్త వచాిడంటే, అతన్నక్త ఏదైన్న ఆశ్రమము దొరిక్త 

ఉండాలి. స్సగ్రీవుడు సహజబుద్దధఫఱసభరుిడు. అతడు ్ 

ఫలాన్నన అంచన్న వేస్సకోకుండా భయలా యుద్మధన్నక్త 

రాడు. స్సగ్రీవున్నక్త సహామంగా ఇక్షాఴకు రాకుమారులైన 

రాభఱక్ష్మణులు ఉన్ననయన్న భన వేగులు కూడా 

సమాచాయమిచాిరు. అనేఔ భంద్ద రాక్షస్సఱను వారు 

వధించాయట. అందువఱల స్సగ్రీవున్నతో యుదధం వదుి. 

అతనేమి రాయివాడుకదు ఔద్మ? ్ తముాడే, అతన్నక్త  

 

యౌవరాజాయభషేఔం చేయి. ్ ప్రఔున ఉంుకో. అద్ద మీ 

ఇదిరికీ శ్రేయోద్మమఔం. స్తఴమీ! న్న ప్రయిన భన్ననంచ ్  

యుదధప్రమతనం వియమింుకోభన్న తాయ దూయదృష్టితో 

రానునన ప్రమాద్మఱను గ్రహంచ, తారిుఔంగా వివేచంచ 

బయికు హతబోధ చేసింద్ద. కన్న తాయ చెప్న మాటఱను 

పెడచెవినబెటి,ి తాయపై టుిపెటిి, టుిఫటిి యుద్మధన్నక్త 

ఫమలుదేరాడు వాలి. దుాఃకం పెలులబుకుతున్నన 

అభంఖలబమంతో ద్మన్నన్న భనస్సలోనే ఆపుకననద్ద. 

బయిను యుద్మధన్నక్త స్తఖనంప్నద్ద. ఆవేదన న్నండిన 

భనస్సతో ఉనన ఆమె, వాలి రాభబాణాన్నక్త నేఱ 

వ్రాలాడనన వాయితో యుదధయంగాన్నక్త ఫమలుదేరి వెళ్ళళ 

చూడగా అఔుడ నెతుిటి భడుగులో కనఊప్రితో ఉనన 

వాలి ప్రఔున ఏడుస్సనిన అంఖదుడు, వాలిన్న చూడగానే 

తాయ బావురుభననద్ద. తీవ్ర దుాఃకంతో సృహతప్ 

డిపోయింద్ద. తేరుకునన ప్ద వాలి తఱను తన 

డిలోన్నక్త తీస్సకన్న, స్తఴమీ! ్వు భహావీరుడివి. ఈ 

విధంగా ద్దకుులేఔ దుముాలోడి ఉన్ననవా! ఎంత 

వైరీతయం. స్సగ్రీవున్న భాయయనహరించ తరిమికటిిన 

పాం ఈ రూంగా రిణమించంద్ద. న్న హతం 

వినకుండా ననున అన్నథను చేస్తవన్న వాపోయింద్ద. 

అనంతయం స్సగ్రీవున్నతో ఇలా అననద్ద. స్సగ్రీవా! రాముడు 

తన ప్రతిజఉను చెలిలంుకన్ననడు. ్ అననను వధించాడు. 

రుభను పంద్ద రాజభ్యగాఱను అనుబవింు. అన్న తితో 

ప్రయోవేశం చేయాఱన్న న్నయణయింుకననద్ద. స్తంతఴన 

చెప్న హనుభంతున్నతో వాలిక్త జరుఖవఱసిన 

సంస్తురాలు, అంఖదున్నక్త జరుఖవఱసిన రాజాయభషేఔం 

న్నయణయించవఱసింద్ద, న్నయఴహంచవఱసింద్ద తండ్రి 

తరువాత తండ్రి ప్నతండ్రి స్సగ్రీవుడు. నేను కదు అన్న 

ఓచతయంతో కూడిన సమాధానం ఇచినద్ద క్, 

     పురాణం లో మహిళలు 
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అవివేఔంగా మాటలడలేదు. అంతటి విషాదసిితిలో కూడా 

ఎవరి్ న్నంద్దంచకుండా రామున్నతో తనన్న కూడా 

వాలితోపాటు సఴరాాన్నక్త ంభన్న కోరింద్ద. 

రాముడంతటివాన్నక్త తాయను సమాధానయచడం స్తధయం 

కలేదు. వాలి అంతయక్రమలు జరిగాయి. స్సగ్రీవున్నక్త 

రాజాయభషేఔం జరిగినద్ద. అంఖదుడు యువరాజు 

అయాయడు. వానయ సంప్రద్మమం ప్రకయం తాయ స్సగ్రీవున్న 

భాయయయైనద్ద. అంతా సవయంగా జరుగుతునన సభమంలో 

రామున్నక్తచిన మాటను భయచన స్సగ్రీవున్నక్త 

ఔయివయబోధచేమడాన్నక్త ఆగ్రహోదగ్రుడై వస్సనిన ఱక్ష్మణుడు 

చేసిన ధనుషంికయం వినఫడింద్ద. భహాయఴతం 

ఫదిలైనటులగా తోచంద్ద. ఆ సభమంలో ఱక్ష్మణున్నక్త 

ఎదురువెళ్ళతే స్సగ్రీవున్నక్త ఏమి జరుగుతుందో ఎఱగిన తాయ 

స్సగ్రీవున్న అనుభతితో ఱక్ష్మణున్న ఎదుట న్నఱచంద్ద. ఇలా 

లిక్తంద్ద – ఱక్ష్మణా! ఈ కోం ఎందుఔన్న? ‘ఎవరిమీద’ 

అన్న అడిగి ఎవరైన్న ్ ఆజఉ అతిక్రమించారా? అయిన్న 

ద్మవానఱం మీద ఎవరు దూకుతాయన్న అన్న అననద్ద. ఆమె 

మాటఱ వఱల ఱక్ష్మణున్న కోం బాగా చఱలఫడిపోయింద్ద. 

గొంతు సవరింుకన్న స్సగ్రీవుడు రాభకయయం 

భయచాడు, శయతాుఱం వచిన్న స్త్రతానేఴషణ స్తగించలేదు 

అన్న అనగా తాయ ఱక్ష్మణున్నవైపు చూస్తి స్సగ్రీవున్న మిత్ర 

హృదయాన్నన, కరాయచయణ సిితిన్న, సైనయసమీఔయణ 

మతానఱను వివరించ కోపాన్నన ఉసంహరించభన్న 

కంత ఆవేశంగా అనేసరికే అగినయఴతంలా స్సగ్రీవున్నపై 

ఎగిసిడడ ఱక్ష్మణుడు భంుఖడడలా మారిపోయాడు. తాయ 

వలేల క్తష్టుంధ ఔథ స్సఖ్యంతమైనద్ద. ఆమె వయక్తితఴం, చొయవ, 

నేరు లేకుంటే స్సగ్రీవున్న రిసిితి ఏమిటి? అందుకే వాలీాక్త 

భహరిశ ఆమె పాత్రను గొగా తీరిిద్దద్మిడు.   

 
***** 

 
 
 

శ్రీ ప్రణవపీఠాీశశులు, అభనవశుఔ, త్రిభాషాభహాసహస్రావధాన్న బ్రహాశ్రీ వద్దిరిి ద్మాఔర్ గురుదేవ  

వియచత  ద్దవయకీయినం - విష్యణద్ద 

ఱలవి :  న్నరామణా! భహీశ! వైకుంఠపుయన్నవాస్త! 

                      ్లాంబుద ప్రకశ! న్నజబఔిహృదమవాస్త! 

చయణం:  ఉయభందు సిరి వసిం చయణముఱ ధయ ఱసిం 

                      న్ననుకలుువారికరకు, విచేిసిన్నవు ధయకు   || న్నరామణా || 

చయణం:  ద్మాఔయగ్రహీతా! ధూతప్రంచభూతా! 

                      న్నశితనృలోఔఔషాి! సదుఔిబక్తితుషిా!   || న్నరామణా || 

 

     స్తతత్రమాలిక 
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వేదస్సితి 

వేదములు సఴమంగా అభావారిన్న ఈ స్తిత్రంతో స్సితించాయి. ఈ స్తిత్రాన్నన బక్తితో ఔుస్తరి అయిన్న విన్నన లేద్మ 

చద్దవిన్న వాలళలో అభావారు సఴమంగా ఉంటుందన్న, వారిక్త సయఴశుభాలు ఇస్తినన్న అభావారు వయం ఇచింద్ద 

 

వేద్మ ఊుాః 

నమో దేవి భహామాయే విశ్లఴతతిిఔర్ద శివే | 

న్నరాుణే సయఴభూతేశి మాతాః శంఔయకభదే  | 

తఴం భూమిాః సయఴభూతాన్నం ప్రణాః ప్రణవతాం తథా | 

ీశాః శ్రీాః కంతిాః క్షమా శంతిాః శ్రద్మధ మేధా ధృతిాః సాృతిాః | 

తఴముద్వాథేయిమాత్రాసి గామత్రీవాయహృతి సిథా | 

జయా చ విజయా ధాత్రీ ఱజాి కీరిిాః సృహా దయా | 

తాఴం సంస్సిమోoఫ భ్యవనత్రమ సంవిధాన |  

దక్షాం దయాయసయుతాం జన్ం జన్నన్నమ్ | 

విద్మయం శివాం సఔఱలోఔహతాం వర్దణాయం | 

వాగ్బబజ వాసన్నపుణాం బవన్నశఔరీరమ్ | 

బ్రహాా హయాః శౌరిసహస్రనేత్ర  

వాఖఴహనస్తరాయ భ్యవన్నధిన్నథాాః | 

తే తఴతృతాాః సంతి తతో న ముఖ్యయ | 

మాతా మతసివం సిియజంఖమాన్నమ్ | 

సఔఱ భ్యవనమేతత్ ఔరిుకమా మద్మ తఴం | 

సృజసి జనన్న దేవాన్ విష్యణరుద్రాజముఖ్యయన్ | 

సిితిఱమజననం తైాః కయమసేయఔరూపా 

న కలు తవ ఔథంచదేివి సంస్తయలేశాః | 

న తే రూం వేతుంి సఔఱభ్యవనే కోప్ న్నపుణో 

న న్నమానం సంఖ్యయం తే ఔథితుమిహ యోగోయసిి పురుషాః  

| 

మదఱం కీలాఱం ఔఱయితుభశఔిాః స తు నయాః 

ఔథం పారావారాఔఱనచతుయాః స్తయదృతభతిాః | 

 

***** 
 

‚నేతిన్న ఔయఖబెటిి మాత్రమే హోభంలో లేద్మ భ్యజనం చేసేటప్పుడు ఉయోగించాలి‛ 
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శ్రావణ, భాద్రద మాసముఱను ఔలిప్ వయశ ఋతువు అంటరు. 

శ్రావణమాసం ప్రయంబ మాసం. శ్రావణమాసం ఱక్ష్మీదేవిక్త, గౌరీదేవిక్త అతయంత ప్రీతిపాత్రమైన మాసము. 

దూరాఴ ఖణతి వ్రతం

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) శ్రావణమాసం శుఔలక్షంలో భధాయహనం వయకు చతురి ి

వుంటే ఆ రోజున ఖణతిన్న ఖరిఔతో పూజించాలి.  

2) ఈ వ్రతాన్నన దూరాఴఖణతి వ్రతం అంటరు. 

3) ఈరోజు తెఱలవారుజామున లేచ స్తననం చెయాయలి . 

4) స్తనన్ననంతయం మొటిికమలు నెతిిక్త మూడుస్తరుల 

కటుికోవాలి. ఆఱమంలో అయితే విగ్రహాఱను, ఇంట్లల 

అయితే హరిద్రా ఖణతిన్న, లేద్మ అయు ఖణతిన్న, లేద్మ 

శిలా విగ్రహముఱను పూజించాలి. 

5) ఖణతిన్న 108 న్నమాఱతో క్, లేద్మ ఖణతి యొఔు 

నెనండు న్నమాఱతో క్, లేద్మ 27 న్నమాఱతో క్ 

ఖరిఔతో పూజించాలి.  

6) 3, 9, 27 సంకయఱలో ఉండ్రాళ్ళళ న్నవేద్దంచాలి. ఇలా 

చేసేి ఈ మాసంలో వచేి అన్నన విఘానలు తఱగిపోతాయి. 

7) చేతిలో అక్షతలు తీస్సకన్న ఖణతి ుటిూ ప్రదక్షణ చేసి, 

స్తషాింఖ నభస్తుయం చేసి, అక్షతఱను ఖణతిక్త వేసి, ఆ 

అక్షతఱను శియస్సషపై చలులకంటే సఔఱ శుభాలూ 

ఔలుగుతాయి. 

 

                                            ***** 

 

  ండుగ విశేషాలు 
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ఖరుడ ంచమి లేద్మ న్నఖంచమి 

 
1) ఖరుతాంతుడు న్నగుఱ మీద ఖఫటిి ఇంద్రున్న దఖాయ, 

విష్యణవు దఖాయ వయం పంద్ద, పాముఱను తినేసేవాడు, 

ద్వన్నవఱన న్నఖజాతి అంతరించ పోయే రిసిితి 

ఏయడింద్ద. 

 

2) న్నఖజాతి ప్రముఖులు వాస్సక్త తద్దతరులు 

ఖరుతాంతున్న వదికు వెళ్ళల, మా న్నగుఱను ఖఫటి ి

తింటున్ననవు ఇలా అయితే మా న్నఖజాతి కంతకలాన్నక్త 

నశిస్సింద్ద, మా జాతిన్న యక్షంుకోవడాన్నక్త ్తో 

డంఫడిఔ చేస్సకుంటం అన్ననరు.  

 

3) వాస్సక్త, ఆద్దశేష్యన్న పైన ఉనన గౌయవంతో 

ఖరుతాంతుడు అంగ్బఔరించాడు. 

 

4) ప్రతిమాసం ఔ తిథిన్నడు మాలో ఔ పామును ్కు 

ఆహాయంగా ంప్స్తిము, పాముతో పాటు కంత అననం 

కూడా ంపుతాము, మేము ంపే పాము భరియు 

ఆహాయమును స్త్రఴఔరించవఱసింద్దగా న్నగులు కోరారు. 

 

5) ఈ డంఫడిఔ వఱల నెఱకు ఔ పాము భయణిస్సింద్ద, 

్కు ఇంద్రుడు, విష్యణవు ఇచిన వయములు కూడా భ్రష్య ి

కకుండా ఉంటయి, కవున దమతో అంగ్బఔరించభన్న 

న్నగులు అబయరిించారు. అందుకు ఖరుతాంతుడు కూడా 

సభాతించాడు. 

 

6) అలా వాస్సక్త, ఖరుతాంతున్నక్త ఇచిన మాట ప్రకయం, 

ప్రతి మాసమునందు ఔ తిథిన్నడు పాముతో పాటు 

చలివిడి, చమిాలి ఖరుతాంతున్నక్త ఆహాయంగా ంపేవారు. 

 

7) న్నగుఱకు భరియు ఖరుతాంతున్నక్త శ్రావణ మాస 

శుఔలక్షం ంచమీ తిథి న్నడు ందం కుద్దరింద్ద. ఈ 

తిథినే న్నఖంచమి అన్న, ఖరుడంచమి అన్న ప్లుస్తిరు. 

 

8) ఖరుతాంతున్న ంద్మన్నక్త మెుికునన శ్రీభహావిష్యణవు 

శ్రావణ శుఔల ంచమి న్నడు ఖరుతాంతుడిన్న, ఖరుతాంతున్న 

న్నమాఱను తలుుకన్న పానఔం న్నవేద్దంచాఱన్న, న్నఖ 

దేవతఱను కూడా చమిాలి, చలివిడి న్నవేద్దంచ 

పూజించాఱన్న వయమిచాిడు.....................................  ....................................  ....................................  ....................................  ....................................   

 

9) ఇలా చేమటంవఱల న్నఖ దోషాలు, న్నఖ బాధలు, క్ష 

దోషాలు, అశకునం, క్షుఱ వఱల ఔలిగే దోషాలు 

పోతాయి అన్న విష్యణవు వయం ఇచాిడు. 

                                          ***** 
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మాఔయం 

 వయఱక్ష్మీ వ్రతం

 
1) శ్రావణ మాస పూరిణభక్త ముందు వచేి శుక్రవాయం 

వయఱక్ష్మీవ్రతం. 

 

2) ప్రయాఖలో ఋష్యలు ఔ యాఖం చేస్తరు, న్నయద 

భహరిశ ఔ రోజు వచి త్రిమూరుిఱలో యాఖ పలితాన్నన 

ఎవరిక్త ధాయబోస్సిన్ననరు అన్న ప్రశినంచాడు. అప్పుడు 

తామింక ఆలోచంచలేదు, అన్న ఋష్యలు ఫదులు 

ఇచాిరు. 

 

3) త్రిమూరుిఱలో ఔరిక్త ధాయపోయాఱన్న న్నయణయించారు. 

 

4) బృగు భహరిశ, త్రిమూరుిఱను రీక్షంచ వారిలో 

ఔరిక్త ధాయబోయాఱన్న న్నయణయించాడు, అందులో 

భాఖంగా వైకుంఠమునకు వెళాలడు. 

 

5) బృగు భహరిశ తనను వైకుంఠంలో అవమాన్నంచాయన్న, 

విష్యణవును వక్షాఃసిఱం పైన తన వాభపాదంతో తన్ననడు. 

6) తన న్నవాససిఱం అయిన విష్యణ వక్షాఃసిఱం పై జరిగిన 

సంగటనకు ఆగ్రహంచఔ, బృగు భహరిశక్త విష్యణవు సేవ 

చేస్తడన్న కోంతో, ఱక్ష్మీదేవి వైకుంఠం వద్దలి 

భూలోఔములో ఔయవీయపుయమునకు వచింద్ద............... .............. .............. .............. .............. 

 

7) ఈ ఔథ స్తఴమంభ్యవు భనువు కఱంలో జరిగింద్ద. 
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8) ఱక్ష్మీదేవిన్న అవమాన్నంచన బృగువు పా ప్రమశిితిం 

కోసం ఔయవీయపుయం వెళ్ళల సఴమంభూ రూంలో కలువై 

ఉనన ఱక్ష్మీదేవి కోసం తస్సష చేస్తడు. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

 

9) అభా ప్రతయక్షమై వయము కోరుకోభననద్ద. ఱక్ష్మీదేవిన్న 

తనకు కూతురుగా జన్నాంచవఱసింద్దగా అభాను వయం 

కోరాడు. ఆ తరువాత న్ననున విష్యణవుక్తచి వివాహం చేస్త ి

అన్ననడు. 

 

10) అభా “తథాస్స”ి అననద్ద. ఐదు శుక్రవాయముఱ పాటు 

విడిచపెటికుండా పూజించ, ఆవుపాఱతో అభషేక్తంచ, 

ఆవుపాఱ పామసం న్నవేద్దంచభననద్ద. బృగు భహరిశ 

అలానే చేస్తడు. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......  

 

11) బృగుభహరిశక్త, ఖ్యయతిక్త శ్రావణమాస పూరిణభకు 

ముందు వచేి శుక్రవాయం న్నడు ఱక్ష్మీదేవి జన్నాంచంద్ద. 

వయములిచేి ఱక్ష్మీదేవి జన్నాంచడం వఱన వయఱక్ష్మి అనే పేరు 

వచింద్ద.  

 

11) బృగు భహరిశ కూతురు అవడం వఱల అభాక్త భాయవాి 

అన్న పేరు వచింద్ద. శ్రావణ మాస శుఔల క్ష పౌయణమిక్త 

ముందు వచేి శుక్రవాయంన్నడే విష్యణవుక్తచి అభాను 

వివాహం చేస్తడు. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... 

 

12) వివాహానంతయం స్తమంత్రం ఱక్ష్మీన్నరామణుఱను 

ప్రతయక్షంగా ఆసనంపై కూరోిబెటిి బృగుభహరిశ వయఱక్ష్మీ 

వ్రతం ఆచరించాడు. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... 

 

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ఆచరించవఱసిన విధి:
 

1) ఈ రోజు బక్తిశ్రదధఱతో ఱక్ష్మీదేవిన్న పూజించాలి. 

వయఱక్ష్మీవ్రతం చేసిన వారిక్త సఔఱ శుబములు ఔలిగి 

అభావారి ద్దవయ ఔటక్షం ఱభస్సింద్ద. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. 

 

2) వయఱక్ష్మి వ్రతాన్నన స్త్రరలు, పురుష్యలు అందరూ 

చేస్సకోవాలి. స్త్రరలైతే తకుండా వయఱక్ష్మీ పూజ 

చేస్సకోవాలి.  

 

3) పురుష్యడు చేసేి ధనం పెరుగుతుంద్ద, భారాయబయిలు 

ఆనందంగా ఉంటరు. స్త్రర చేసేి సౌభాఖయం ఔలుగుతుంద్ద. 

ఇదిరూ ఔఱసి చేసేి జీవితకఱం సంతోషం ఔలుగుతుంద్ద.  

 

4) ఉదమం లేచ తలారా స్తననం చేయాలి. శుచగా ఉనన 

వస్తరలు ఔటుికోవాలి. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   

 

5) ఔ భండం పెటుికన్న, నూతన వస్తరన్నన యచ, 

ఔఱశస్తిన చేయాలి. ఔఱశంలో అభావారిన్న ఆవాహనం 

చేసి షోడశ్లచాయ పూజ చేయాలి. చారుభతి ఔథ, బృగు 

భహరిశ ఔథ విన్నలి. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

 

6) పామస్తననం, దధ్యయదనం, పులిహోయ న్నవేద్దంచాలి. 

తాము తిన్న ఇతరుఱకు పెటిలి. ఇలా చేసిన వారిక్త 

జీవితంలో అనన పా్యాఱకు లోటు ఉండదు. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

............ ...... ...... ...... ......  
 

7) కఫబరికమ ఔటిక్త తకుువ కకుండ కటి,ి పానఔం, 

వడప్పు, చలివిడి న్నవేద్దంచాలి. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......  

 

8) ముతెవిదువఱకు పూజ చేసి గాజులు, వసరములు, కటుఔ, 

తాంబూఱము ఇవాఴలి. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

 

9) బ్రహాచయయ ద్వక్ష తన్నసరిగా పాటించాలి. నేఱ పైన 

డుకోవాలి. కుదయన్న వారు కతి దుటి యుకన్న 

చెఔు పైన న్నదురించవుి. స్తమంత్రం వేల ఱక్ష్మీదేవి 

యొఔు గుడిలో ప్రదక్షణలు చేయాలి. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

...... ......  
 
10)ఱక్ష్మీన్నరామణులు గురుదంతుఱ రూంలో ఉంటరు. 

గురుదంతుఱను పూజించ ప్రదక్షణ చేయాలి. కుదయన్న వారు 

ఔ్సం గురువుఱటం పెటుికున్న పూజించాలి. 
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11) అభావారిన్న స్సపుకముాఱతో అరిించాలి, శ్రీ 

స్తఔిం పారామణం తకుండా చేయాలి లేద్మ విన్నలి.  

 

12) అభావారిన్న అషోితియశత న్నమాఱతో, బిఱఴ 

త్రాఱతో పూజించాలి. ఇలా చేమటం వఱల సందఱకు 

లోటు ఉండదు. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... ..  

 

13) శక్తిన్న అనుసరించ స్సవయణ, యజత ద్మన్నలు చేయాలి, 

అననద్మనం చేయాలి. ఔప్పుకోవడాన్నక్త న్నకచేి దుటి 

క్, శలువా క్ భహానుభావుఱయిన గురువుఱకు 

ద్మనం చేసే,ి భారాయబయిలు ఎప్పుడూ ఐఔభతయంతో 

జీవిస్తిరు. 

 

 ఖభన్నఔ:
 

1) వ్రతమును ఈరోజు (పౌయణమిక్త ముందు వచేి 

శుక్రవాయం) ఆచరించలేఔపోతే, చవరి శుక్రవాయం 

చేస్సకోవుి. 

 

2) సందలు అనగా ఔు ధనము మాత్రమే కదు, 

సంతానం, ఆరోఖయం, విదయ తద్దతయములు కూడా. 

 

3) వ్రతముఱ న్నడు తఱంటు స్తననం న్నక్తరాదు. 

                                     ***** 

 

భంఖలగౌరీవ్రతం.. ..  . .  ...... ..  

 

1) పాయఴతీ అభావారు అనేఔ వయణములు ఔలిగి 

ఉండేద్ద. పాయఴతీ అవతాయంలో అభా నఱల ఔలువ 

వయణంలో ఉండేద్ద. ఔస్తరి శివుడు పాయఴతీ 

అభావారిన్న సతీదేవిలా కకుండా నలుపు వయణంలో 

ఉన్ననవన్న అన్ననడు. అలిగిన అభావారు తస్సషతో 

నలుపు వరాణన్నన విడిచ గౌయవయణం (తెలుపు యంగు) 

ధరించంద్ద. అభావారు గౌయవయణం ధరించన రోజు 

శ్రావణమాసంలో వచేి మొదటి భంఖలవాయం. గౌయ 

వయణంలో ఉండటం వఱన అభావారిన్న “గౌరి” అన్ననరు.  

 

2) ఔస్తరి శివ దంతులు మానవుఱను యక్షంచాఱన్న 

అనుకున్ననరు. గౌరీదేవి శ్రావణమాసంలో ప్రతి 

భంఖలవాయం న్నడు భూసంచాయం చేసి, తాను చెప్న 

విధంగా చేసిన స్త్రరఱను అనుగ్రహస్తనిు అన్న అననద్ద. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... 

.. 
 

3) భూలోఔంలో అఖసిు భహరిశ భాయయ లోపాముద్ర ద్మఴరా 

భంఖలగౌరీ వ్రతాన్నన అభా వాయప్ంచేసింద్ద. .. ...... .. ......   

 

4) ఈ వ్రతం చేసిన వారింట్లల గౌరీదేవి కలువై ఉంటుంద్ద. 

స్త్రరఱకు శశఴతంగా ముతెవదిువగా ఉండే వరాన్ననస్సంిద్ద. ...... ...... .. ...... 

...... .. ...... ...... .. ...... ...... ..  ...... ...... .. ...... ...... .. 
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 ......................... చేమవలిసిన విధులు:
 

1) కతి పెళ్ళలకూతురు తన్నసరిగా శ్రావణభంఖలవాయ 

న్నము న్నుకోవాలి. పెళ్వళన దఖారినుండి ఐదేళ్ళల 

విడిచపెటికుండా చేస్సకోవాలి. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. 

 

2) ఉదయానేన లేచ తలారా స్తననం చేసి శుభ్రమైన వస్తరన్నన 

ధరించాలి, బొటుి పెటుికోవాలి. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... ..  

 

3) ఖణతిన్న పూజించాలి. తరువాత భళ్ళళ శుభ్రవసరం 

ధరించాలి. భంఖలగౌరీ వ్రతమునకు ఔటుికనన వస్తరఱను 

భళ్ళళ భరొఔ వ్రతమునకు వాడకూడదు.  ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... ..  

 

4) భంఖలవాయం అభాను పూజించాలి. గౌరీదేవిక్త 

షోడశ్లచారాలు చేయాలి, వ్రతఔథ చదవాలి, అభాన్న 

బక్తితో పూజించాలి. స్తమంత్రం లేద్మ పూజ అనంతయం 

ఖలు క్, శనఖలు వామనం ఇవాఴలి. ముతెవిదువఱకు 

స్సపు, ఖంధం పూసి తభఱపాకులు, వఔులు, 

అయటిండుల, గాజులు, వసరముఱతో తాంబూఱం ఇవాఴలి. ...... 

...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... ..  
 

5) నువుఴఱ నూనె లేద్మ ఆవునెయియ తో ద్వం వెలిగించాలి, 

బాగా పఖ వచేిటటుి చేసి ఇనుఖరిట పెటిి కటుఔ 

టిలి. ఆ కటుఔను తాము పెటుికన్న ముతెవిదువఱకు 

ఇవాఴలి.  తాజా ఆవు నెయియనే వాడాలి, తాజా ఆవు నెయియ 

దొయఔనప్పుడు తాజా నువుఴఱ నునె మాత్రమే కటుఔ 

టిడాన్నక్త వాడాలి. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... ..  

 

6) గురుదంతుఱను, పెది దంతుఱను పూజించాలి. ఈ 

వ్రతం చేసిన వారిక్త అభా అనుగ్రహం వఱల చయామునుకు 

సంఫంధించన రోగాలు పోయి కంతివంతం అవుతుంద్ద. 

 

                            ***** 

 

                      శ్రావణ పౌయణమి
 

 1) శ్రావణ మాసం లో అపూయఴ ద్దనం శ్రావణ పౌయణమి.  

 

2) శ్రావణ పౌయణమిన్న యక్షాఫంధన్ పౌయణమి 

అన్న, హమగ్రీవ పౌయణమి అన్న, జంధాయఱ 

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  పౌయణమి అన్న అంటరు.
 

3) ఔప్పుడు స్తభకుడు (స్తభకస్సరుడు) అనే రాక్షస్సడు 

ఉండేవాడు. బుర్రలో జాఉన్నన్నన లాగేమటం ఇతన్నకునన 

వయం. స్తభకుడినే హమగ్రీవుడు అన్న కూడా అంటరు. 

బ్రహాజాఉన్నన్నన కూడా అహరించే శక్తి ఔలిగినవాడు ఈ 

స్తభకస్సరుడు. ఈ వరాన్నన బ్రహేా ఇచాిడు. బ్రహాన్న 

యక్షంచటన్నక్త విష్యణవు భతాషువతాయం ధరించ 

వధించాడు. 

 

6) స్తభకుడు హమగ్రీవరూం ధరించాడు. విష్యణవు 

హమగ్రీవ అవతాయమెతిి, హమగ్రీవుడిన్న వధించ వేద 

జాఉన్నన్నన తిరిగి బ్రహాకు ఇచాిడు.  ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. 

 

7) శ్రావణ పౌయణమి న్నడే విష్యణవు హమగ్రీవ అవతాయం 

ఎతి,ి వేదముఱను సంయక్షంచాడు, అందుకే హమగ్రీవ 

పౌయణమి అంటరు..... ... .... ... .......................................   

 

8) ఈ ద్దనమున ప్రొదుినే లేచ స్తననం చేయాలి. 

హమగ్రీవుడిన ఆవాహనం చేసి, శంక పుషాఱతో లేద్మ 

తెఱలన్న పుషాఱతో పూజించాలి. ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . 

 

9) హమగ్రీవుడు జాఉన్ననందసఴరూపుడు. ప్ఱలలు 

హమగ్రీవున్న పూజించటం వఱల విద్మయభవృద్దధ 

ఔలుగుతుంద్ద..  
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10) పౌయణమి న్నడు హమగ్రీవ టం క్, విగ్రహం క్ 

పెటిి ప్ఱలఱతో పూజ చేయించాలి. హమగ్రీవ భంత్రాన్నన 

చెప్ంచాలి. ఇలా చేమటం వఱల ప్ఱలలో జాఉనం 

పెరుగుతుంద్ద, మాతృ, ప్తృ బక్తి పెరుగుతుంద్ద. ప్ఱలలు 

ఉతిములుగా మారుతారు. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. 

 

11) ఈ రోజు ఏడు తోయములు (ముడి) ఔలిగిన ద్మయం 

తయారుచేసి గౌరీ దేవి ముందు పెటిలి. మథాశక్తిగా 

పూజించాలి, స్సపు కుంకుభ బొటుల పెటిలి. పూజ 

అయాయఔ స్త్రరలైన్న పురుష్యలైన్న కుడి చేతిక్త తోయమును 

ఔటుికోవాలి. ఇలా చేమటం వఱల విజమం ఱభస్సింద్ద, 

శత్రుబాధ తగుాతుంద్ద. ...... ...... ..  ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... ..  

 

12) ఈ రోజు తన్నసరిగా జంధయం మారుికోవాలి. ఈ 

రోజు నదుఱలో క్, చెరువులో క్, నూతిలో క్, 

బావుఱ వదిక్ స్తననం చేయాలి. కుదయఔపోతే ఇంట్లల 

కూడా చేమవుి, ్లలలో అవుపాలు క్ పెరుగు క్ 

చటికెడు స్సపు క్ ఔలుపుకన్న ్టి పై చేయి వేసి ఖంఖ 

అన్న ముమాారు లిక్త స్తననం చేయాలి. స్తనన్ననంతయం 

మజ్ఞఉవీతం మారుికోవాలి. శుక్రవాయం అయితే పాత 

మజ్ఞఉవీతాన్నన శన్నవాయం తీసివేయాలి. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... ..  

 

13) ఈ రోజు అందరూ గామత్రీజం చేయాలి. 

ఉనమనం లేన్న వారు, స్త్రరలు చేమటన్నక్త 

దేవీభాఖవతంలో శ్లలఔం ఉంద్ద. గామత్రీ జం వఱల అనేఔ 

మజఉములు, యాఖములు, ద్మనములు చేసిన పలితం 

వస్సింద్ద. ...... ...... .. ...... ...... ..  

 

దేవీభాఖవతం లోన్న శ్లలఔం: ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. 

 

శ్లల ||  యోదేవ సషవితాஉస్తాఔం ధియో ధరాాద్దగోచరాాః | 

    

         ప్రేయయేతిసయ మదుయాాః తదఴర్దణయ ముపాసాహే ||

 

14) ఈ రోజు ఔు స్తరి గామత్రీ భంత్రం జప్సేి వేయి 

స్తరుల జప్ంచన పలితం దకుుతుంద్ద. ఈరోజు అందరూ 

వేదం శ్రవణం చేయాలి. వేదండితుఱకు ద్మనం చేయాలి. ......  

 

...... .. ...... ...... .. 
15) అందరూ ఈ రోజున గామత్రీమాతన్న బక్తితో 

పూజించాలి. గామత్రీమాత భూలోఔ సంచారాన్నక్త 

వచింద్ద ఈ శ్రావణ పౌయణమి న్నడే. గామత్రీ సహస్రన్నభ 

స్తిత్రం చదవాలి. ఈ రోజు అభావారిన్న కుంకుభతో 

పూజించ, ప్రదక్షణ చేయాలి. గురుతినక్త క్ లేద్మ 

ముతెవిదువకు క్ చీయ సభరించాలి.  ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... .. ...... ...... ..  

 

16) యక్షా ఫంధన్ పౌయణమి కూడా కఫటి,ి స్తదరున్నక్త 

స్తదరి హరిన్నమాన్నన సారిస్తి యక్షా ఫంధనం ఔటిలి. 

 

i) ఇంద్రున్న అచాయం వఱల దూరాఴస భహరిశ శం వఱల 

ఱక్ష్మి సముద్రంలో ఔఱసిపోయింద్ద. క్షీయస్తఖయభథనం వఱల 

ర్దవంతుడు, ఆ తరాఴత ఱక్ష్మి పుటిరు. అందువఱన 

ర్దవంతుడు ఱక్ష్మిక్త స్తదరుడు అయాయడు. 
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ii)  ఔస్తరి ఱక్ష్మి దయవన్నయిం ర్దవంతుడు వైకుంఠం 

వచాిడు, వస్సినన స్తదరుడిన్న చూస్సినన ఱక్ష్మిన్న విష్యణవు 

మూడు స్తరుల ప్లిచన్న టింిుకోలేదు. అప్పుడు విష్యణవు 

ఆగ్రహంచ ఱక్ష్మిన్న గురఱం అయిపోభన్న శప్ంచాడు........  

 

iii)  శపాన్నక్త కయణముననదన్న చెప్న విష్యణవు, సంతానం 

ఔలిగాఔ శవిముక్తి ఔలుగుతుందన్న అన్ననడు. కంత 

కలాన్నక్త విష్యణవు కూడా ఔ గురఱం అయాయడు. గురఱం 

రూంలో ఱక్ష్మీన్నరామణుఱకు పుటిిన సంతాన్నన్నక్త 

హమహయుడు అన్న పేరు వచింద్ద. 

 

iv)  శ్రావణపౌయణమి న్నడు అభాకు సంతానం ఔలిగి 

శవిముక్తి ఔలిగింద్ద. .......................................... .......................................... .................................................................................... ..........................................  

 

v) ఱక్ష్మీదేవి విష్యణవుతో, స్తఴమీ శవిమోచనం ఔలిగింద్ద 

క్ ఇఔ న్న స్తదరుడు ననున చూడటన్నక్త రాడు అననద్ద. 

స్తదరుడిక్త, స్తదరిక్త ఫంధం ఉండటన్నక్త భంచ మాయాం 

చూప్ంచండి అన్న అననద్ద. .................................................................................... .......................................... ..............................................................................  

 

vi) ్కు శవిమోచనమైన ఈ శ్రావణపౌయణమిన్న యక్షా 

ఫంధన పౌయణమిగా మారుస్సిన్నన అన్న విష్యణవు అన్ననడు. ఈ 

రోజును స్తదయసంఫంధమైన యక్షాఫంధన ఉతషవంగా 

మారుస్సిన్నన అన్న వయమిచాిడు. ఈ రోజున ్వు వెళ్ళల ్ 

స్తదరుడు ర్దవంతుడిక్త యక్షా ఫంధనం ఔటుి. యక్షా ఫంధనం 

ఔటిేటప్పుడు హరి న్నమాన్నన తలుుకోవాలి అన్ననడు. 

అటి నుండి యక్షా ఫంధన ఉతషవం మొదలైంద్ద. 

 

                                

 

                                    ***** 

 

 

 

 

 ఔృషాణషిమి
 

 
 

1) సఔఱ లోకేశఴరుడు, ఆఔయశణ సఴరూపుడు, అయిన 

ఔృష్యణడి యొఔు ఆవిరాువం జరిగిన రోజు శ్రావణ మాసం, 

ఔృషణక్షం, అషిమీతిథి. .................................................................................  .................................................................................  .................................................................................   

 

2) ఔప్పుడు భూభండఱంలో పాపాతుాలు 

పెరిగిపోయారు, రాక్షస్సలు భూలోఔంలో భహారాజుఱ 

రూం ధరించారు. ఔంస్సడు, జరాసంధుడు, దంతవకురడు 

వీయందరూ రాక్షస్సలు. కఱనేమి అనేవాడు ఔంస్సడిగా 

పుటిడు, ఔలిపురుష్యన్న అంశతో దురోయధనుడు పుటిడు. 

 

3) భూమి ఈ పాపాతుాఱందరీన బరించలేఔ ఒ గోవు 

రూం ధరించ బ్రహా దఖాయకు వెళ్ళళ, ఔ్నరుము్నరుగా 

విఱప్ంచంద్ద. బ్రహాను యక్షంచభన్న కోరింద్ద. 

సతయవంతులు ఎంతభంద్ద ఉన్నన నేను బరిస్తిను, క్ 

ఔు పాపాతుాడినైన్న నేను బరించలేను అననద్ద.  
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మాఔయం 

4) భూమిన్న ఒద్మరిి, దేవతఱందరితో ఔలిసి వైకుంఠాన్నక్త 

వెళాళడు బ్రహా, అఔుడ విష్యణ బఖవానుడిన్న ప్రరిించాడు. 

వైకుంఠంలో విష్యణవు బ్రహాకు దయవనం ఇవఴలేదు, అప్పుడు 

ఔళ్ళళ మూస్సకన్న పురుషస్తఔింతో విష్యణవును 

ప్రరిించాడు. అప్పుడు బ్రహాకు కేవఱం మాటలు మాత్రమే 

వినఫడాడయి. 

 

5) భూభారాన్నన తగిాంచడాన్నక్త విష్యణవు ప్రణాళ్ళఔ 

వేస్సకన్ననడు, తఴయలో వస్సదేవున్న ఇంట పుటిబోతున్నన 

అన్ననడు బఖవంతుడు శ్రీభన్ననరామణుడు. ....................................................... 

.......................................................  
 

6) ఔృష్యణడిక్త సేవ చేమడం కోసం దేవతలు యాదవులుగా 

పుడతారు, ఆద్దశేష్యడు ఫఱరాముడు అనే రూంలో 

అవతరిస్తిడు అన్న చెపాడు. ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... 

 

7) ప్రంచం మామ చేతిలో కీలు బొభా, ఆ మామకు 

వైషణవమామ అన్న పేరు, ఆ యోఖమామ విష్యణవుకు 

స్తమం చేమడాన్నక్త విష్యణమామగా మశ్లద్మదేవిక్త అదే 

సభమంలో జన్నాస్సింద్ద. ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... 

 

8) ఔృష్యణడు నూటపాతికేళ్ళళ ఉంటడు, ధయాసంస్తిన 

చేస్తిడు అన్న చెపాఔ భూదేవి వెళ్ళళపోయింద్ద. 

 

9) అషభిఖయుంలో దేవక్త ౼ వస్సదేవుఱకు స్తఴమివారు 

ఆవియువించారు, అదే సభమంలో మశ్లద ఖయుంలో 

యోఖమామ ప్రవేశించంద్ద. ....................................................... .......................................................  ....................................................... ....................................................... 

 

10) చెయస్తఱలో దేవకీఖయుంలో ఉనన ఔృష్యణడిన 

ప్రరిించడాన్నక్త దేవతఱందరూ వెళాలరు.  మాతృఖయుం 

నుండి యభాన్న ఔృష్యణణిణ ప్రరిించారు. 
....................................................... .......................................................  ....................................................... .......................................................   ....................................................... .......................................................   ....................................................... 

....................................................... .......................................................   .......................................................  ....................................................... .......................................................  .......................................................  .......................................................   
 

 

11) శ్రావణ మాసం ఔృషణక్ష అషిమీ తిథి వచింద్ద, గ్రహాలు 

ఉచిసిితిలో ఉననప్పుడు, నక్షత్రాలు బద్రసిితిలో ఉననప్పుడు,  

ధయాసంస్తిన చేమఖలిగేవాడు అయినటువంటి ఔృష్యణడు 

ఆవియువించాడు. 

 

12) అరుినుడిక్త యథస్తయథియై, బఖవద్వాత అనే శస్తరన్నన 

మానవాళ్ళక్త అంద్దంచాడు శ్రీఔృష్యణడు. అందుకు జఖదుారువు 

అయాయడు. 

 

చేమవఱసిన విధులు: ................................... ...................................................................... ................................... ...................................  ................................... 

 

1) ఈరోజు ఉదయానేన బ్రాహీాముహూయింలో న్నద్రలేవాలి, 

తలారా స్తననం చేయాలి. బక్తితో ఔృష్యణడి యొఔు టం 

క్ విగ్రహంక్ పెటుికన్న మథాశక్తిగా పూజించాలి. 

 

2) బఖవంతుడు ఔృష్యణడు బక్తితో ఏమాత్రం అఱంకరాన్నన 

సభరించన్న స్త్రఴఔరిస్తిడు.  బక్తితో పఱం, పుషం, త్రం 

సభరిసేి ఆ బఖవంతుడు స్త్రఴఔరిస్తిడు. 

 

3) ఔృష్యణన్న విగ్రహం ముందు పెటుికన్న షోడశ్లచాయ 

పూజలు చేయాలి, తుఱస్త్రదళాఱతో పూజించాలి. 

 

4) భంచ ఉదోయఖం కోసం ఔృషాణషిమి న్నడు 

తుఱస్త్రదళాఱతో పూజించాలి. ఔృష్యణడిక్త తాజా వెనన 

సభరించాలి. ఔృషాణషిమి న్నడు ఔృష్యణడిక్త ఆవుపాఱతో 

చేసిన పామసం న్నవేద్దసేి, ఎటువంటి అన్నరోఖయం 

దరిచేయదు. 

 

5) స్తమంత్రం ఔృషణ భంద్దరాన్నక్త వెళ్ళల ఔృషణదయవనం 

చేస్సకోవాలి. గురువుగారిక్త ప్రదక్షణ చేసి గురువుగారిక్త 

పూజ చేయాలి. ఔృషాణషిమి న్నడు ఉటిి కటిే కయయక్రభం 

చేయాలి. ఈరోజు అందరూ తకుండా గోసేవ చేయాలి. 

                                         ***** 
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భాద్రద శుఔల తృతీమ 

 

"భాద్రద శుఔల తృతీమ" ఇద్ద వరాహ జమంతి, ఈరోజు 

వరాహస్తఴమి వారిన్న తలుుకోవాలి. ఆమన్నన తెఱలన్న 

పూఱతో పూజ చేసిన్న, భూద్మనం చేసిన్న, వెండి ద్మనం 

చేసిన్న సఔఱ శుభాలు ఔలుగుతాయి. 

***** 

భాద్రద శుఔల చతురిి  "విన్నమఔ చతురిి" 

 

1)'ఆదౌ పూజ్యయ ఖణాధిాః' అన్న ఇంుమింుగా 

పురాణేతిహాస్తలు అ్న చెబుతున్ననయి. మొదటి పూజ 

ఖణతికే చేయాలి.   

 

2) ఖణతి ఎప్పుడూ ఉన్ననడు. లోఔశ్రేమస్సష కోసం 

అవతరించన ద్మన్నన విన్నమఔ చతురిి అన్ననరు. ఔ 

ఔఱంలో భాద్రద మాసంలో శుఔల క్షంలో చతురిి న్నడు 

ఆవియువించాడు. ఈ తిథి న్నడు ఉదమమే లేచ  తలారా 

స్తననము చేసి సంధాయవందన్నద్ద కయయక్రమాలు చేసి ఆ 

తరువాత భటిితో టి విఘ్ననశఴరుడి యొఔు ప్రతిభను 

చేమండి. భటిి ప్రతిభను పూజించాలి అన్న దేదే భన 

పురాణాలు చెబుతున్ననయి. అందులోక్త విఘ్ననశఴరుడిన్న  

ఆవాహన చేయాలి. పెది పెది విగ్రహాలు ఎన్నన. పెటిిన్న 

తన్నసరిగా  చనన ప్రతిభ ఉండాలి. న్నభజినం 

చేసేటప్పుడు ఎన్నన యకఱ ప్రతిభలు ఉననటికీ భటి ిబొభా 

లేఔపోతే  ఆ  న్నభజినం వయయిమైపోతుంద్ద.  

 

3) ఖణాధితయం ఱభంచాఱంటే విఘ్ననశఴరుడిక్త,  

కుమాయస్తఴమిక్త  పోటీ వచింద్ద. ఆ పోటీలో విఘ్ననశఴరుడు 

తలిలదండ్రుఱ ుటిూ ప్రదక్షణ చేశడు.భూప్రదక్షణ సభస ి

లోఔ ప్రదక్షణ తో సమానం ఖనుఔ తెలివితేటఱతో సభస ి

లోఔ ప్రదక్షణ చేసిన పుణయం పంద్ద తద్మఴరా ఖణాధితి 

అయి సిద్దధ, బుద్దధ ఱకు బయి అయాయడు. 

 

4) ఆమన్నక్త ఉండ్రాళ్ళళ నైవేదయం పెటిలి.ఔథా అక్షతలు 

వేస్సకోవాలి.ఔథ వింటుననప్పుడు చేతిలో అక్షతలు 

వేస్సకోవాలి. ఔథ అయాయఔ విగ్రహం దఖాయ వేసి అక్షతలు 

నెతిి మీద వేస్సకోవాలి.అలా అక్షతలు వేస్సకోకుండా 

చంద్రుడిన్న చూసేి ్లాన్నందలు వస్తియి. 

 

5) విఘ్ననశఴరుడు మోదఔ ప్రియుడు.మోదఔము అంటే 

ఱడుడ.ఉతిర్ భాయత్ వాళ్ళళ తీప్ ఱడూడలు తయారు చేస్తిరు. 

మోదఔము అంటే ఆవిరితో తయారు అయినటువంటి  

బిమయపుయవఴతో  తయారు చేసినవి కుడుముఱను కూడా 

మోదఔములు  అంటరు. భన తెలుగు వాళ్ళళ కుడుములు 

పెడతారు. ర్తండూ శసరమే. కుడుములు న్నవేదన చేసి 

ప్రస్తదంగా తిన్నలి. 

 

6) విఘ్ననశఴరుడి పూజలో ప్రతేయఔత ఏమిటంటే భనక్త 

భనమే మొటిికమలు వేస్సకుంటే భహాపాపాలు అ్న 

తఱగిపోతాయి. ఆమనక్త ప్రదక్షణ చేసేి భూప్రదక్షణ చేసిన 

భహా  పలితం వస్సింద్ద. 

 

7) ఔ పుసిఔం క్, ఱఔ క్ ద్మన్న మీద 'ఒం' కయం 

రాసి విఘ్ననశఴరుడి దఖాయ పెటి ి పుసికలు వాడుకుంటే 

చదువు బాగా పెరుగుతుంద్ద. విఘ్ననశఴరుడి గురించ "బక్త ి

ప్రియో ఖణేశాః" అన్న శివపురాణం చెబుతుననద్ద. బక్తి అంటే 

ఆమనక్త చాలా ఇషంి. ఇలా బకిుఱపై విఘ్ననశఴరుడిన్న 

పూజించ ఔథా అక్షతలు శియస్సషన వేస్సకుంటే ఆ 

సంవతషయభంతా విఘానలు నుంచ ఫమటడతాము. 

***** 
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శ్రీ భహాఖణాధితయే నభాః 

శ్రీ గురుభ్యయనభాః 

పూజయ గురుదేవులు బ్రహా శ్రీ వద్దిరిి  ద్మాఔర్ గారిక్త 

జమము జమము 

భకిుఱను బఖవంతుడి దఖాయకు  చేరాిఱన్న 

సంఔలించ భూలోఔ భణిద్వఴం అయిన శ్రీ ప్రణవపీఠం 

స్తిప్ంచారు పూజయ గురుదేవులు బ్రహాశ్రీ వద్దిరిి ద్మాఔర్ 

గారు. శుఔ భహరిశ తరువాత  ఔలియుఖంలో దెిన్నమిద్ద   

 

 

 

 

 

పురాణాఱతో పాటు శృతులు, సాృతులు, సంహతలు    

భన అందరికీ అంద్దంచారు, అంద్దస్సిన్ననరు పూజయ 

గురుదేవులు. ద్మద్మపు మూడు వందఱ నఱభై స్తరుల 

భాఖవత సపాిహం న్నయఴహంచ, బెంఖళూరులో 340 వ 

భాఖవత సపాిహమును ఔృషాణషిమి వెనువెంటనే 2022, 

ఆఖష్యి నెఱలో న్నయఴహంచబోతున్ననరు. ఔరోన్న 

భహమాారి ఔషికఱంలో బకిుఱ కోసం అనేఔ హోమాలు 

న్నయఴహంచారు. లోఔహతం, జనహతం కరకు 

ఆవియువించన బఖవదషవరూపులు బ్రహాశ్రీ వద్దిరి ి

ద్మాఔర్ గారు. పూజయ గురుదేవులు అవతరించన ఈ 

     సతసంగ సమాచారం 
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కఱంలో భనందయం ఉండటం భన అదృషిం. మారుతునన 

రిసిితి అనుసరించ స్తంకేతిఔతను అంద్దపుుికన్న గురు 

వాకయన్నన, గురుబోధన్న యూటూయబ్ ద్మఴరా 

విశఴవాయింగా ఉనన తెలుగు వారిక్త అంద్దంచాఱనే 

సంఔఱంతో శ్రీ జఖద్వష్ కోడె గారు, శ్రీ విశఴన్నథ్ 

న్నడుముఔుఱ గారి స్తచనఱతో శ్రీ హరిన్నథ్ గారి 

ఆధఴయయవంలో ఖత 5 సంవతషరాలుగా Bramhasri 

Vaddiparti Padmaakar Official You Tube 

ఛానల్ ను న్నయఴహస్సిన్ననరు. 3,300 వీడియోలు, ఱక్ష 

ఇయవై ఎన్నమిద్ద వేఱకు పైగా సఫషరయిఫరుల, న్నలుగు కోటల 

ఇయవై ఱక్షఱకు పైగా వీక్షణఱతో శ్రీ వద్దిరిి ద్మాఔర్ గారి 

youtube ఛానల్ అగ్రస్తినం లో ఉననద్ద. ఈ ఛానల్ 

ద్మఴరా ప్రణవపీఠ దసరా భహోతషవములు, గురుదేవుఱ 

పురాణ ప్రవచన్నలు, విశేష ద్దనముఱలో జరుగు 

ఉతషవాలు అ్న  ప్రతయక్షప్రస్తయం చేస్సింటరు. ఈ 

ప్రతయక్షప్రస్తయ కయయక్రభం ద్మఴరా గురుబకిులు అందరికీ 

గురు భహా సన్ననధాన్నన్నన చేరువ చేసింద్ద ఈ ఛానల్. 

అమెరిక, ఱండన్, దుబాయి, కువైట్ ఇలా ప్రంచం 

నలుమూఱలా ఎఔుడున్నన గురువాకుు తక్షణమే బకిుఱకు 

చేర్దిందుకు తప్ంచే శ్రీ హరిన్నథ్ గారి ఔృష్ట అమోగం. 

“సికండ అవధాన స్తహతీఝరి” పేరుతో పూజయ 

గురుదేవులు బ్రహాశ్రీ వద్దిరి ిద్మాఔర్ గారు న్నయఴహంచన 

అవధాన కయయక్రభముఱ్న ఈ యూటూయబ్ ఛానల్ 

ద్మఴరా స్తహతీప్రియుఱ కయకు ప్రతయక్షప్రస్తయం ఇవఴడం 

జరిగింద్ద . గురుదేవుఱ  కశీ  యాత్ర,  హరిద్మఴర్   యాత్ర,  

నేపాల్ యాత్ర, అమెరిక యాత్ర ఇలా బకిుఱకు ఈ ఛానల్ 

ద్మఴరా గురువుగారి ప్రతయక్ష స్తన్ననధాయన్నన, గురుబోధఱను, 

అదేశఱను శ్రీ హరిన్నథ్ గారి ఆధఴయయవంలో యూటూయబ్ 

సేవాదలం చేయవేస్సిన్ననరు.  

పూజయ గురుదేవుఱ అనుగ్రహం తో ఈ ఛానల్ 

న్నయఴహంచడములో సహఔరించన వారిక్త ప్రతేయఔ 

ధనయవాదములు 

 శీ్ర కోడె జగదీష్ గారు 

 శీ్ర విశ్వనాథ్ గారు 

 కీ. శే. పావని గారు 

 శీ్రమతి స్నిగధ  గారు 

 శీ్ర నవీన్ గారు 

 శీ్ర అశోక్ గారు 

 చిరంజీవి హరి గారు (హై దరాబాద్) 

 కుమారి తేజస్నవ గారు 

 శీ్ర రవి కుమార్ గారు 

 శీ్ర నాగరాజు గారు 

 శీ్ర వసంత్ గారు 

 శీ్ర జితేందీ పీ్తాప్ గారు 

 

 

 

బకిుఱందరూ ఈ ఛానల్ వీక్షంచ, వీక్షంజేసి ధయా సంసిపాన చేమఖఱరు.   సయఴం శ్రీ గురుచయణాయవింద్మయణభస్స ి

***** 

శనైశిరున్న దయవనం అనంతయం కళ్ళళ ఔడుగుకోవాలా? 

ఏ శసరం లోనూ, ఏ పురాణంలోనూ శనైశిరున్న దయవనము అనంతయం కళ్ళళ ఔడుగుకోవాఱన్న చెలేదు. ఔు 

భందలిలక్త వెళ్ళళనపుడు, లేద్మ శన్నక్త తైలాభషేఔము చేయింుకుననప్పుడు అయికుడు కళ్ళళ ఔడుగుకోవాఱన్న చెబితే 

 ఔడుగుకోవాలి. అయికులు గుడిలో ఉననంత సేపు దేవున్నతో సమానం.
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విద్మయన్నధి- శ్రీ రాభ న్నభము 
శ్రీ భహాఖణాధితయే నభాః 

శ్రీ గురుభ్యయనభాః 

పూజయ గురుదేవులు బ్రహా శ్రీ వద్దిరిి  ద్మాఔర్ గారిక్త జమము  

 

పూజయగురుదేవులు బ్రహాశ్రీ వద్దిరిి ద్మాఔర్ 

గారి భనాః సంఔఱం నుండి        వచిన      కయయక్రభం 

గుడి - ఫడి. గురుదేవుఱ ఆశీస్సషఱతో తెలుగు రాషరముఱ 

నుండే కఔ అంతరాితీమముగా గురుబకిులు అందరూ 

గుడి బాట టిరు. గురుదేవుఱ అనుగ్రహం తో అంతరాిఱ 

వేద్దఔ గా స్తమాజిఔ మాధయభముఱను విన్నయోగిస్త ి

విద్మయన్నధి  కయయక్రభమును ప్రయంభంచన తరువాత 

గురుబకిుఱందరూ ఫడి బాట కూడా టిరు.శ్రీ ప్రణవ 

పీఠం విద్మయన్నధి కయయక్రభం ద్మఴరా అనేఔ బోధన్న 

కయయక్రమాఱను  ప్రయంభంచారు  శ్రీ కోడె జఖద్వష్ గారు.శ్రీ 

జఖద్వష్ కోడె గారి స్తచనఱతో శ్రీభతి ఱక్ష్మి శ్రీపాద గారి 

ఆధఴయయవంలో శ్రీ ఆద్దతయ శయా, శ్రీ గోప్చంద్  సహకయం 

తో జాఉనమాధుయయం, వేదఖణితం,ఔథాభృతం ఇలా అనేఔ 

కయయక్రమాఱను శ్రీ ప్రణవ పీఠం శిషయఫృందం అంతరాిఱ 

వేద్దఔ పై ఉచతంగా న్నయఴహస్తింద్ద.విద్మయన్నధి ద్మఴరా 

న్నయఴహస్సినన కయయక్రమాఱలో ఔటి జాఉనమాధుయయం, ఈ 

కయయక్రభం ద్మఴరా ప్ఱలఱకు తెలుగు ద్మయలు, బఖవద్వాత 

వంటివి నేరుతున్ననరు.నేటి బాఱలే బవిషయతుి లో సన్నతన 

ధయామునకు వాయధులు. అందువఱల విద్మయరుిఱ బవిషయతుికు 

ఉయోఖడే అనేఔ కయయక్రమాలు న్నయఴహస్సిన్ననరు. శ్రీ 

రాముడు గురించ తెలిమన్న వారు సన్నతన ధయాము లో 

ఉండరు.  శ్రీ రాముడు ఆదయవ పురుష్యడు,శ్రీ రాభ న్నభమే 

జనుఱకు యక్ష.ప్ఱలఱ చేత  శ్రీ రాభ న్నభం చేయించటం 

అంటే రాముడి ఆదయవ భావాఱను    పాటించభన్న      

తెలిమజేమటమే.    ప్ఱలలోల సంస్తుయం, సభమపాఱన, 

న్నజామతి వంటివి పెంపంద్దంచే క్రభంలో 

జాఉనమాధుయయం  ప్ఱలఱ చేత  గురుపూరిణభ న్నడు  శ్రీ రాభ 

న్నభం రాయించే కయయక్రమాన్నక్త శ్రీకయం జరిగింద్ద. బక్తి 

శ్రదిఱతో పాల్ానన ప్రతి చన్ననరిక్త బద్రాచఱం నుండి రాభ 

మాడఱను గురుదేవుఱ ఆశీస్సషఱతో అంద్దంచటం 

జరిగింద్ద.ప్ఱలఱకైన్న పెదిఱకైన్న, సన్నయస్సఱకైన, 

ఖృహస్సిఱకైన్న రాభ తతివమే  ఏకైఔ మాయంా.బాఱ 

బాలిఔలు అందరూ ఉతాషహంగా పాల్ాన్న రాభ 

న్నభమును రాస్తరు. గురుఔృ తో విద్మయరుిఱందరికీ 

విద్మయ బుదుధలు ఔఱగాలి. 

 

శ్రీ రాభ న్నభ మజఉ కయయక్రభం న్నయఴహంచడాన్నక్త 

సహఔరించన రాభ దండుకు ప్రతేయఔ ధనయవాదములు 

 

 శీ్రమతి సత్యగారు  

 శీ్రమతి మౌనిక గారు 

 శీ్ర జానకిరామ్ గారు  

 శీ్ర కోడె జగదీష్ గారు 

 శీ్రమతి లక్ష్మి శీ్రపాద గారు 

 శీ్ర ఆదిత్య శ్రి గారు 

 శీ్ర గోపిచంద్ గారు 

 శీ్ర అశోక్ గారు 

 శీ్ర జితేందీ పీ్తాప్ గారు 

 శీ్ర నరస్నంహ రావు గారు 

 శీ్రమతి లలిత్ గారు 

 

శ్రీ రాభ న్నభము చేమండి చేయించండి.సయఴం శ్రీ 

గురుచయణాయవింద్మయణభస్స ి

***** 
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మాఔయం 

శ్రీ వేంఔటేశఴయ విలాసం పారామణ 
 

 

శ్రీ భహాఖణాధితయే నభాః  

శ్రీ గురుభ్యయనభాః 

 నమో వేంఔటేశమ  

 

పూజయగురుదేవులు బ్రహాశ్రీ వద్దిరిి ద్మాఔర్ 

గారు అంద్దంచన ద్దవయపారామణ గ్రంధం శ్రీ వేంఔటేశఴయ 

విలాసము. శ్రీ వేంఔటేశఴయ విలాసమును ముపెవ 

అధాయమముఱతో అంద్దంచారు పూజయ గురుదేవులు. 

శ్రీన్నవాస్సడి లీలావైబవం, ఔళాయణ భహోతషవము, వ్యయహ 

ఱక్ష్మి వైబవం వంటి ద్దవయ ఔథలు అ్న అంద్దంచారు 

గురుదేవులు. ఔలియుఖ ప్రతయక్షదైవం శ్రీ వేంఔటేశఴరుడు 

పుసిఔ రూం లో ఉంటే అద్ద శ్రీ వేంఔటేశఴయ 

విలాసం.గురుదేవులు అంద్దంచన ఈ గ్రంధాన్నన 

ప్రంచవాయింగా ఉనన గురుబకిులు ప్రతి శన్నవాయం 

శ్రీభతి జ్ఞయతి గారి ఆధఴయయవంలో స్తమూహఔ పారామణ 

చేస్సిన్ననరు. ర్దల్లల లో వకుల క్తటీి అను భహళా సతషంఖం 

ఏరాటు చేస్సకున్ననరు గురుబకిులు. శ్రీ వేంఔటేశఴయ 

విలాసం పారామణను ఏకహ ద్వక్షతో పారామణను 

ఇటి  వయకు 25 వారాలు న్నరిఴగనంగా 

జరుపుకున్ననరు.శ్రావణ మాసం సందయుంగా ప్రతి 

రోజు,రోజుక్త ఔరింట్లల 30 రోజులు ఱలితా సహస్ర న్నభ 

పారామణం , శ్రీ వేంఔటేశఴయ విలాసం పారామణ (రోజు 

ఔ అధాయమం )చేయాఱన్న భహళా సంగం అధయక్షురాలు 

శ్రీ పనూనరు గౌరీ రాభ కుమారి గారు గురుదేవుఱ 

అనుగ్రహం తో సంఔలించారు అందుకు  ప్రెసిడెంట్ 

యామిన్న ఔృషణ గారు, ట్రెజయర్ గారు,సెక్రెటరీ గారు కూడా 

సభాతించారు. ఈ పారామణ తో పాటు 5 శన్నవారాఱ  

శ్రీ వేంఔటేశఴయ విలాసం  ఏకహ పారామణను కూడా 

ర్దల్లల భహళా భండలి స్తమూహఔంగా 

న్నయఴహంచబోతున్ననరు. 

 

 

 
 

శ్రీగురు ఔృతో, శ్రీన్నవాస్సడి ఔృ తో ,ర్దల్లల 

వాస్సఱ స్తరిి తో గురుబకిులు అందరూ శ్రావణ 

మాసం లో శ్రీ వేంఔటేశఴయ విలాస పారామణను 

చేది్మం చేయిద్మిం. 
***** 

 


