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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మాఔయం 

శ్రీ భహాఖణాధితయే నభః                                  శ్రీ గురుభ్యోనభః                                                        శ్రీ మాత్రేనభః  

                           అమ్మ   ఄభృతవరిశణి బక్తితో రండు చేతులు జోడంచి నభసకరిస్తి చాలు ఄభా  
ఔద్మ!ఔరుణతో ఔనిఔరిస్ింది ఔరుణామూరిి.అఔతాయి పిఱలల్ని కోపడనట్టు ఔయాపఱం వఱల అగ్రహిస్ింది కానీ శిక్షంచదు. 

ఄనుగ్రహానిక్త,బక్తిక్త భధో  దోబూచులాటఱ  సంఔట రిస్థితుల్లల ఄభాను దూషంచినా  సరే ఄభా ఔద్మ! చిరునవ్వఴతో 

ఄక్కకన చేరుుక్కంట్టంది ఄది ఄభాతతివం.ఄదే ఄభా ఄనుగ్రహం.ఒంకాయ సఴరూపిణి భనక్క ఄయిం కాని భనల్ని 

ఈత్తిజయచే శక్తి. నాభసాయణ మాత్రము చేత భన భధోక్క వచిు నాటోం చేస్థ భనల్ని ఄనుగ్రహిస్ింది ఄఖిలాండకోటి 

బ్రహాాండ జనని. 

 

  ప్రణవ ద్మాఔయం పాఠక్కఱక్క దసరా శుభాఔంక్షలు
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కో్రధం – శంతి 

            అరిషడఴరాాఱల్ల దిఴతీమస్థినంల్ల 

ఈనిపటిక్త జీవితానిి నాశనం చేమడంల్ల, 

సమాజానిి భ్రష్టుయచడంల్ల ఄదిఴతీమమైనది – 

క్రోధము.  క్రోధానిి జయించడం భహాఔషుం. 

భహాతుాలైన ఊష్టలు  క్రోధానిక్త లంగి తఃశక్తిని 

నాశనం చేస్కొనాిరు. ఆతరుఱక్క ఄకాయం చేస్థరు. 

ఄందుకే తన కోమే తన శత్రువ్వ ఄని 

స్భతీశతఔకారుడు ఄనాిడు. కోము ఈని చోట 

వైయం, శంతము ఈని చోట ప్రేభ ఈంటాయి. కోం 

వఱల, ఔల్నగే నష్టుఱను బఖవద్గాత కూడా ఆలా 

వివరించింది. 
  శ్లల ||   క్రోధాదభవతి సమ్మాహః, సమ్మాహాత్ సాృతి విభ్రభః 

             సాృతిభ్రంశదుుదిి నాశః బుదిి నాశత్ ప్రణశోతి || 

                       

                 కోం ఄగిివలె ప్రజఴరిల్నల క్రభంగా వృదిిచంది 

యుకాియుఔి విచక్షణా జాానానిి పాడుచేస్థ, బుదిిని 

ధఴంసంచేస్థ, మానవ్వడని ద్మనవ్వనిగా మారుస్ింది. 

ఇ శ్లలఔం ల్లని ప్రతోక్షయం యభసతోం. కోం వఱల 

భనుష్టలు ఎంతో విలువైన తభ జీవితాఱను నాశనం 

చేస్కొంట్టనాిరు. వారిక్త సంఫంధించిన క్కట్టంబాలు 

ఎన్ని స్కశంతుఱక్క దూయభవ్వతునాియి. కోం 

సఔఱ ఄనరాిఱక్క మూఱం. కోమును విడచి శంతం 

పంద్మఱంటే ఔటి ధారిాఔ చింతనను 

పంపందించుకోవాల్న. రండు భనస్షను ఄదుపుల్ల 

పట్టుకోవాల్న. ఏ విషమంల్లనైనా ఔ స్థియమైన 

నియణమము, ట్టుదఱ కావాల్న. కోం విషమంల్ల 

ఎంత అవేశం, ట్టుదఱ తెచుుకొంటామ్మ ఄంత్త 

అవేశము, ట్టుదఱ కోపానిి నిగ్రహించటంల్ల 

స్థధించినపుడు మానవ్వడు ఈతిముడౌతాడు. 

దురుాణాఱపై కోం, వాటిని వదిల్నంచుకోవాఱనే 

ట్టుదఱ ఄందుక్క తగిన శ్రభ చేమడంల్ల 

విపఱభవఴడం చేత మానవ జీవితాఱల్ల 

హింస్థప్రవృతులిు విశేషంగా ఔనిపస్ినాియి. ఔనుఔనే 

పదదలు బాఱోం నుండే వాతషఱోం, ఔరుణ, శంతం వంటి 

సదుాణాలు పిఱలఱక్క ఄఱవడేలా శ్రది వహించాల్న. 

 
                        

             కోం వచిునప్పుడు కాస్తపు మౌనంగా ఈంటే 

చాలు . కోం తనంతట తానే తగిాపోతుంది.  

రామామణ, భాఖవతాది గ్రంథాలనఱను చదవడం. 

బఖవనాిమానిి ఈచఛరించడం, సదుారువ్వఱ 

ప్రవచనాలు వినడం. దేవాఱయానిక్త వెలళడం వఱన, 

కోం తొఱగిపోతుంది. కోపానిి ఄదుపుల్ల 

పటుఔపోవడం వఱల  ఄది ప్రతీకాయంగా మారి తనక్త, 

ఎదుటి వారిక్త నష్టునిి ఔఱఖజేస్ంిది. ఔనుఔ మానవ్వలు 

క్రోధానిి తోజంచాల్న. మానవ్వలు దైవబక్తిరామణులు, 

ధారిాఔభనస్కలు, అధాోతిాఔచింతనారులు 

ఄయినపుడు కాభక్రోధాది గుణాలు క్రభంగా 

ఫఱహీనమై దూయభవ్వతాయి. ఇ విషయానిి 

బఖవదభకి్కలెఱలరు ఖభనించి బఖవత్ ఔృక్క పాత్రులు 

కావాఱని ఄనేఔ భంఖళాశసనాలు చేస్ినాిను.  

                          
  శ్లల ||   యా దేవీ సయఴభూత్తష్ట  శంతిరూపేణ సంసి్థతా | 

             నభసిస్యో, నభసిస్యో, నభసిస్యో నమ్మ నభ:  || 
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               విఘ్నిశఴరునిక్త ఄనంత నామాలునాియి. 

ఄనేఔ ఄవతారాలునాియి. అమన లీలాగాథలు కూడా 

ఄనంతాలే. విఘ్నిశఴరుడు నిరాుణుడూ, సగుణుడు కూడా. 

ఄట్టవంటి ఖణేశఴరునిక్త బాగా ఆషుమైన 

దహారునామాలు ఈనాిమని,  అ   దహారునామాఱని 

బక్తితో తఱచుకొంటే సఔఱశుభాలు ఔలుగుతామని 

వాోసభహరిశ స్ఱవిచాుడు. 

 

 

విఘ్నిశఴరుని  దహారునామాలు: 

 

              ఆందుల్ల కొకఔక నామానిక్త ఖఱ విశేష్టరిాఱను,  

వ్వోతపతుిఱను గురించి కూడా తెలుస్కొంద్మం. ఖత నెఱ 

సంచిఔల్ల భనము ఖణాధిపుడు ఄను నాభమునక్క 

ఄరాిఱను, విశేష్టఱను తెలుస్క్కనాిం. ఇ సంచిఔల్ల 

ఆప్పుడు 8వ,9వ నాభముఱ గురించి తెలుస్క్కంద్మం. అ 

నాభముఱ  ధూభకేతుడు, ఖణాధోక్షుడు. 

 

ఖణేశుని తొమ్మాదవ పేరు ధూభకేతువ్వ – ధూభకేతువ్వ 

ఄనగా ఄగిి ఄని ఔ ఄయిం. [పఖ చిహిముగా లేఔ 

జండాగా ఔల్నగినది]. ఄగిివలె యభశుచి ఄయినవాడు 

విఘ్నిశుడు. విఘ్నిఱను ఔష్టుఱను ఄగిి దూదిని 

కాల్నునట్టలగా కాల్ను వేస్తవాడు ఔనుఔ ధూభకేతువ్వ ఄని 

అమనక్క పేరు వచిుంది. సంఔఱప విఔఱపములు ఄనఫడే 

పఖను తొఱగించి జీవ్వఱక్క జాానాగిిని ఄందించేవాడు 

ఄని కూడా ఇ నామానిక్త ఄయిం. ల్లఔ ద్రోహుఱక్క 

ప్రమాదం ఔల్నగించే తోఔచుఔక వంటివాడు ఔనుఔ 

[ధూభకేతువ్వ ఄనగా తోఔచుఔకఄని కూడా ఄయిం. 

తోఔచుఔక ఄరిష్టుఱను ఔల్నగిస్ింది] వినామక్కడని 

ధూభకేతువ్వ ఄనాిరు.  

1. స్ముఖుడు 9.   ధూభకేతుడు 

2. ఏఔదంతుడు 10. ఖణాధోక్షుడు 

3. ఔపిలుడు 11. ఫాఱచంద్రుడు 

4. ఖజఔయణక్కడు 12. ఖజాననుడు 

5. ఱంబోదరుడు 13. వక్రతుండుడు 

6. విఔట్టడు 14. శూయపఔరుణడు 

7. విగిరాజు 15. హేయంబుడు 

8. ఖణాధిపుడు 16. సకందపూయఴజుడు 
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ఖణేశుని దవ పేరు ఖణాధోక్షుడు – ద్గనిక్త రండు 

ముఖ్యోరిాలునాియి. లెక్తకంచడానిక్త వీలుని 

వస్ివ్వఱనిింటికీ మజమాని ఄని ఔ ఄయిం. 

ప్రభథఖణాఱక్క నామక్కడు ఄని భరొఔ ఄయిం. శివ్వడు 

సఴమంగా ఖణతితో ఔప్పుడు ఆలా ఄనాిడు –  

 
శ్లల||   తఴనాిభ విగి హంతృత్తఴ శ్రేషఠం చైవ బవతిఴతి  

         భభ సయఴ ఖణాధోక్షః సంపూజో సివం బవాధునా || 
                                (శి.పు.రు.సం.క్కమాయకండం.ఄ.18.శ్లల.31) 

 

విఘ్నిఱను నశింజేమడంల్ల నీ పేరు ప్రస్థదిిని 

పందుతుంది. నా సయఴఖణాఱక్క ఄధోక్షుడవయిో, ఇనాటి 

నుండ నీవ్వ సంపూజతుడవవ్వతావ్వ. శివ్వడచిున ఇ వయం 

వఱల ఖణతి ఖణాధోక్షుడు ఄయాోడు. 

ధరాాయికాభమ్మక్షముఱని పిలువఫడే నాలుగు 

ఖణముఱక్క, దేవాస్య నయనాఖ ఖణాఱక్క యక్షక్కడు, 

స్థిక్కడు ఔనుఔ ఖణతి ఖణాధోక్షుడని పిలువఫడతాడని 

ఖణతి సంహిత చపుతునిది.  

                   భహతితాివది ఖణానాం తిః  - ఖణతిః, 

నిరాుణ సగుణ బ్రహా ఖణానాం తిః – ఖణతిః  ఄని 

కూడా నియఴచనాలునాియి. భహతితివం వంటి ఖణాఱక్క, 

నిరాుణసగుణబ్రహా ఖణముఱక్క ఄధోక్షుడు ఔనుఔ 

అమనను ఖణాధోక్షుడు ఄంటారు.  

 

...  

***** 
 

 

 
 

  పూయఴజనా స్ఔృతం వఱల శ్రీవేంఔటేశఴయ 

విలాస్థనిి ల్లకానిక్త స్ఱబశైల్నల్ల ఄందించిన యమాతా 

సఴరూపుడు,సభయిగురుడు, త్రిభాష్టభహాసహస్రావధాని,  

ప్రణవపీఠాధితి ఄయిన బ్రహాశ్రీ వదిదరిి ద్మాఔర్ గారు 

నాక్క జనక్కఱయాోరు. తల్నల శ్రీభతి యంఖవేణి కూడా 

వేంఔటేశఴయ బకి్కరాలే. ఄందుకే శ్రీవేంఔటేశఴరుని లీలా 

యహస్థోలు వ్రాస్త భాఖోం నాక్క ఔల్నగింది. సిగిరులు 

ఄనేఔ దివోయహస్థోఱక్క నిఱయాలు. యుఖయుగాలుగా 

బ్రహారుశలు, దివోరుశలు, భహరుశలు, రాజరుశలు, 

ఊష్టలు, మునులు, స్థధక్కలు, యోగులు ఇ కొండపై 

స్థధనలు చేస్తినే ఈనాిరు. అ స్థధనఱనీి యహస్థోలే. 

కొండఱల్లని గుహలు యహస్థోలే. జఱపాతాలు 

యహస్థోలే. వృక్షాలు, జంతువ్వలు, కీటకాలు, ఆంతెందుక్క 

ఇ కొండల్లని ఄణువ్వఱనీి యహస్థోలే. అ యహస్థోఱల్ల 

బఖవంతుడు ఄందించిన మేయక్క కొనిి బకి్కఱక్క ఄందించే 

ప్రమతిం చేస్థిను. ఔల్నయుఖ ప్రతోక్షదైవమైన శ్రీ 

వేంఔటేశఴరుని వైబవానిక్త సంఫంధించిన యహస్థోఱను 

తెలుస్కొంట్టనాిం, ఄందుల్ల భాఖంగా తొండమానుని 

పూయఴజనా వృతాింతము కొంత తెలుస్క్కనాిము ఇ 

సంచిఔల్ల భరినిి విషయాలు తెలుస్కొంద్మం. 

  తొండమానుని పూరవజన్మ వృత్తొంతము 

                     ఔప్పుడు నీవ్వ నా కోసం అ కొండ మీద 

ఔ బావిని త్రవిఴంచావ్వ. అ బావిని భయలా సరిచేస్థ 

బాగుచేస్థ, పుణాోనిి పందు. పూడుక్కపోయి, 

పాడయిపోయిన బావిని బాగుచేస్థనవారిక్త ఄనంత 

పుణోం ఱభిస్ింది,‛ ఄని వేంఔటేశఴరుడనగానే 

తొండమానుడు అశురాోనిి, ఄదుభతానిి పంద్మడు. 

స్థఴమ్మవారిక్త దే దే స్థష్టుంఖ నభస్థకయం చేస్థడు. 

అమనతో ఖదాద ఔంఠంతో ఆలా ల్నకాడు- “స్థఴమీ! నేను 
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ఇ కొండపై ఆదివయల్ల ఎట్టవంటి నిరాాణాలూ 

చేమలేదు. నీవేమ్మ నేను ఔప్పుడు ఇ ఫంగారు కొండపై 

బావిని త్రవిఴంచాను ఄంట్టనాివ్వ. నేనెఱిగి బావిని 

తవఴలేదు. నీమాట ఄసతోం కాదుఔద్మ! ఆదెలా 

స్థధోభయిోంది? నాక్క తెల్నమక్కండానే నేను ఇ 

కొండపై బావిని ఎలా తవిఴంచి ఈంటాను? దమతో 

నాయీ సందేహానిి తొఱగించు. సతోం వెఱలడంచు”. 

తొండమానుని మాటలు విని శ్రీభహావిష్టణవ్వ 

చిఱునవ్వఴతో ఆలా ల్నకాడు – నామనా! నీ పూయఴ 

జనాల్ల నీవ్వ చేస్థన నులు ఇ జనాల్ల భరచిపోయావ్వ. 

నీ పూయఴజనాయహస్థోనిి తెల్నమజేస్ినాిను విను –

పూయఴం గోపీనాథుడు ఄనే బకి్కడు వైఖ్యనసవంశంల్ల 

పుటాుడు. సఴచఛమైన భనస్ష ఔల్నగి, శంతసఴభావంతో 

నితోం శ్రీహరిని ఄరిుంచేవాడు. సఔఱసదుాణాలు ఔల్నగి, 

తన జతస్షఱతో పాపాఱను తొఱగించుకొనాిడు. 

ఄతనిక్త శ్రీఔృషణలీఱలు ఄంటే చాలా ఆషుం. నితోం 

శ్రీఔృషణలీఱఱను పదదఱ ద్మఴరా వినేవాడు. చదివేవాడు. 

గానం చేస్తవాడు. రాధామాధవలీలాగానంతో తనను 

తాను భయచిపోయేవాడు. శ్రీఔృష్టణడని శశఴతంగా 

దరివంచాఱని ఄతనిక్త కోరిఔ ఔల్నగింది. స్థధాయణంగా 

బకి్కలు తస్ష చేస్థనపుడు శ్రీఔృష్టణడు దయవనమ్మచిు, 

క్తంచితాకఱమే ఔనుిఱ ఎదుట నిఱచి, వరాల్నచిు, భయలా 

ఄదృశోమైపోతూ ఈంటాడు. శ్రీఔృష్టణడు శశఴతంగా ఎవరి 

దఖాఱా ఈండడు. తాను మాత్రం స్థఴమ్మవారిని తన దఖారనే 

ఏదో ఔ రూంతో ఈంచుకోవాల్న ఄని భావించి, 

గోపీనాథుడు, చోలదేశం చేరి, ఔ ఏకాంతప్రదేశం 

చూస్కొనాిడు. ఄఔకడ దయభలు రచుకొని వాటి మీద 

కూరుుని శ్రీఔృష్టణని రూపానిి భనస్షల్ల నిలుపుకొని 

భహాతస్ష చేస్థడు. ఒం కీలం ఔృష్టణమ, గోవింద్మమ, 

గోపీజనవఱలభామ నభః” ఄనే భంత్రానిి జపించాడు. 

ఄతని నిషఠక్క, ద్గక్షక్క మెచిు బఖవంతుడు శ్రీ ఔృషణరూంతో 

దయవనమ్మచాుడు. బకాి! నిరుమానమైన నీ తస్షను 

మెచాును. ప్రతోక్షభయాోను. ఏం కావాల్ల కోరుకో. 

కోరిన వరాల్నస్థిను ఄనాిడు. ఄప్పుడు గోపీనాథుడు 

స్థఴమ్మని బక్తితో స్ితించి ఆలా ఄనాిడు – “ఔృష్టణ! 

నిశచయ విపాటనా! వృషణ క్కలాంభ్యజస్తయో! 

విప్రాభయగోవైషణవ స్థఖయహిభఔరా! నాస్థిక్కలు ఄనఫడే 

ఖృహానిి దహించే ద్మవాగ్ని! ఔరుణామూర్తి! నభస్థకయం. 

నాక్క నీ ఔృషణసఴరూం తప ఄనో రూపాలు రుచించవ్వ. 

తక్తకన రూపాఱను చూడలేను. నీవ్వ నా దఖాఱే ఔృషణ 

విగ్రహంతో శశఴతంగా ఈండపోవాల్న. నీ సఴమంభూ 

ఔృషణ విగ్రహానిి నేను నితోం పూజంచాల్న. ఇ వయం నాక్క 

ప్రస్థదించు”.గోపీనాథునిక్త సమాధానంగా శ్రీఔృష్టణడలా 

ఄనాిడు – నామనా! నేను ఔృష్టణనిగా నీ దఖార శిలా 

విగ్రహరూంల్ల ఈండడానిక్త ఆప్పుడు వీలుకాదు. ద్మనిక్త 

నీ తస్ష చాఱదు. తఴయల్ల నేను వేంఔటాచఱం పై 

శ్రీనివాస్డనే పేరుతో సఴమంభూమూరిగిా 

వెఱమబోతునాిను. నీవ్వ ఄఔకడక్క వచిు, నితోం ననుి 

ఄరిుంచు. నీ కోరిఔ తీరుతుంది. ఄఔకడ వారిక్త నీవ్వ నా 

ఄయుక్కడవవ్వతావని తెల్నమజేస్థిను. వారు నినుి నా 

ఄయుక్కడని చేస్థిరు. ఆఔ ఄఔకడ నుండ నీ వైఖ్యనస 

వంశస్ిలే నా ఄయుక్కలుగా కొనస్థగుతారు. నితోం నీక్క 

నేను నా ఔృషణలీఱలు ప్రదరివస్ింటాను. వాటిని చూచి 

పుఱక్తంచిపోతూ, ననుి ఄరిుస్తి, తాక్కతూ నీవ్వ 

తరిస్థివ్వ. నీవ్వ ఆఔకడ నుండ వేంఔటాద్రిక్త 

ప్రయాణభయివెళ్ళళ. ద్మరిల్ల నీక్క ఔ శూద్రుడు 

దయవనమ్మస్థిడు. ఄతని పేరు యంఖద్మస్డు. ఄతడు నాక్క 

ఄతోంత ప్రిమబకి్కడు. నీవ్వ ఄతనిని నీతో తీస్కొని 

వెడత్తనే నా దయవనం ఄవ్వతుంది స్మా! 

 

                                                       ...                    

 ***** 
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ఆఖస్ు సంచిఔ ల్ల  ముని క్కమారుడని జంఔ 

ఄనుకొని మునిక్కమారుడని చంపిన హమ హమ 

వంశపు రాక్కమారుడు తన తల్నలతండ్రుఱ తో ఔల్నస్థ 

మునిక్కమారుడ అశ్రమానిక్త వెళాలరు. అ సభయానిక్త 

మునులు మజాం చేస్ినాిరు. మునులారా భభాల్ని 

యక్షంచండ ఄని వేడుకోగా మునులు హఠాతుిగా మీక్క 

వచిున ఔషుం ఏమ్మటి ఄనగా ఄయాో మావంశంల్ల పుటిున 

ఇ క్కర్రాడక్త వేట ఄంటే వోసనం అ వాోమ్మహంల్ల వేటక్క 

వచిు  మీవంశంల్ల పుటిున ఔ క్కర్రాడని జంఔ ఄనుక్కని 

కొటిు చంపాడు. అ బ్రహాహతో పాపానిక్త 

బమడుతునాిడు వాడ పాం తొఱగించి వీడని 

యక్షంచండ ఄలాగే మామడ దమ తఱచి వీడని 

శపించఔండ ఄని వేడుక్కనాిరు.అ మునులు నవిఴ మీ 

క్కర్రాడు చంపింది వీడనేనా? రే ఆలా రా ఄని అ పిలాలడని 

పిల్నచారు, రిగెతుిక్కంటూ వస్ిని అ క్కర్రాడి చూస్థ 

వారు అశుయోపోయి,ఏమ్మ విచిత్రం జంఔ ఄనుక్కని 

బాణంతో కొడత్త ఄమాా ఄని ఄరిచి గిఱ గిలా కొట్టుక్కని 

భయణించింది ఇ క్కర్రాడే.భయణించినవాడు భళ్ళళ ఎలా  

బ్రతికాడు? పిశచ రూం కాదుఔద్మ ఄనగా,నువ్వఴ 

చంపిన క్కర్రాడు వీడే పిశచం కాదు నువ్వఴ కాస్తపు ఄఔకడే  

 

 

 

అగి ఈంటే ఇ క్కర్రాడు భళ్ళళ లేచేవాడు ఇల్లపే నువ్వఴ 

పారిపోయావ్వ బాణం దెఫుక్క భయణించిన వీడు ఐదు 

నిమ్మష్టఱ తరాఴత భళ్ళళ లేచాడు. బాణం దెఫు తిని ఆతను 

భళ్ళల ఎలా బ్రతికాడు ఄని ఄఔకడ ఈని వాయందరూ 

అశుయోంగా ఄడగారు. ఄప్పుడు వారు మాక్క చావ్వ,ముసల్న 

తనం లేదు మేము జరా భయణాఱక్క ఄతీతుఱం ఄనగా 

ఄప్పుడు హమ హమ వంశం వారు జరా భయణాఱక్క 

ఄతీతులుగా ఎవరైనా ఈంటారా? మీక్క ముసల్న తనం 

జరా భయణాలు ఎందుక్క లేవ్వ ఄని ప్రశిించారు? ఄప్పుడు 

వారు మాక్క కొనిి నిమమాలు ఈండటం వఱల మేము 

ముసల్నతనం, భయణం జయించాము. మేము ఎప్పుడూ 

సోభరితనంతో ఈండము. బ్రాహీా ముహూయింల్ల లేచి 

స్థినం చేస్థ సంధాోవందనం చేస్థిము. నితోము 

సకాఱంల్ల సంధాోవందనం చేస్తవాడక్త ముసల్నతనం, 

ఄకాఱ భృతుోవ్వ రాదు.  శుచిగా అహాయం వండుక్కని 

ద్మనిి బఖవంతుడక్త నివేదన చేస్థ తరువాత స్వఴఔరిస్థిం, 

మౌనంగా భ్యజనం చేస్థిం.వేలక్క స్థినం చేస్థిం,స్థినం 

చేమక్కండా ఄవిత్రంగా ఄగిిహోత్రానిి ముటుం,ఄందరినీ 

ప్రేభగా చూస్థిం, యస్వీ వాోమ్మహం పందం ఆలా ఎన్ని 

నిమమాలు ఈని స్థధక్కఱం ఔనుఔ జరా భయణాలు మా 

దఖాయక్క రావడానికే జడుస్థయిి.నిజంగా యోగాభాోసం 

చేస్తవారిక్త  అరోఖోం బాగుంట్టంది.వారి దఖాయ  ఔఠినతఴం 

ఈండదు. ఄందరినీ ప్రేమ్మస్థిరు. వస్ివాోమ్మహం ఈండదు. 

వారి శర్తయం ఎంతో కాంతితో వెల్నగి పోతుంది, వారి 

శర్తయం స్వాసనఱతో గుమాళ్లంచి పోతుంది 

భధుయఔంఠం, భఱ మూత్ర విసయజన తక్కకవగా చేమడం 

ఆవనీి యోగుఱ యొఔక ప్రాయంబ దశల్ల వచేు ఱక్షణాలు 

    

                                                                     ..  

***** 
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శ్రీ భహాఖణాధితయేనభః                                              శ్రీ మాత్రేనభః                                                      శ్రీ గురుభ్యోనభః 

అరోఖోమే ఐశఴయోంగా భావించి జీవించే బఔిజనావళ్క్త ఇ ఐశఴయోయోఖం  ఄభృతఔఱశం. సదభకి్కఱ హృదయాఱల్ల 

చేరిన మాల్ననాోనిి తొఱగించడానిక్త, సఔఱ అరోఖోసందలు ఄందరికీ ఄందజేమడానిక్త, శ్రీ ఱల్నతాసహస్రనామాఱనే 

క్కస్మాఱను ఐశఴయోయోఖంగా భఱచారు సదుారువ్వలు బ్రహాశ్రీ వదిదరిి ద్మాఔర్ గారు. ఱల్నతా సహస్రనామాలు 

ఄందరికీ స్రిచితమే కానీ, ఏ నామానిి పారామణం చేస్తి, తభ జీవనఖభనానిి మారుుకోవచోు తెల్నమజేస్తదే 

ఐశఴయోయోఖం. సభస ి జనుఱక్క  ఆది  దివో  ఓషధము. 

311 .యస్థో   [ఒం ఐం హ్రం శ్రీం యస్థోయై నభః]

రసము ఄనగా ప్రేభ, ఄనురాఖము ఄనే 

ఄరాిలునాియి. యమాతుాడు యససఴరూపుడు. ఄందుకే 

వేదం “యసోవై సః”  ఄంట్టనిది. ఄనురాఖసఴరూపుడు, 

ప్రేమైఔమూరిి యమాతాయే. ప్రేభసఴరూపిణి ఔనుఔ 

ఄభాను యస్థో ఄనాిరు. అస్థఴదించుట ఄనే ఄయింల్ల యస్థో 

ఄనే శబాదనిి వాడతారు. అస్థఴదించడానిక్త తగినది కేవఱం 

ఄభావారే ఔనుఔ అమెను యస్థో ఄనాిరు. ఄభావారి 

నామాలు భహాభధురాలు. రుచిచూడదగిన నామాలు 

ఔఱది ఔనుఔ ఄభావారిని యస్థో ఄనాిరు. లౌక్తఔములైన 

ఱడూూఱవంటివి తాతాకల్నఔ రుచులు. ఄభావారి నామాలు 

శశఴత రుచులు ఄని ఄంతరాయిం. 

 

భంత్రప్రయోఖవిధానం – పల్నతం :కొందరు ఎప్పుడూ 

అనందంగా ఈండలేరు. నితోం బంఖతో, ఏదో 

పోగొట్టుకొని వారిలా, దిగులుగా ఈంటారు. ఇ 

భంత్రానిి 45 దినాలు, ప్రతిదినం తన 

శ్రద్మిబకి్కఱననుసరించి మథాలనశక్తిగా జపించి, 

నందివయినాలు, లేఔ తెఱల చాభంతుఱతో ఄభాను 

పూజంచాల్న. దధోనిం (పరుగు ఔల్నపిన, పోపుపటుఫడన 

ఄనిం) నివేదించాల్న. పూజానంతయం ఔ పూవ్వ శియస్షన 

ధరించి, ప్రస్థద్మనిి తినాల్న. ఆలా  చేస్థన వారిక్త దిగులు 

తొఱగి, నితోోతాషహం       ఱభిస్ింది. ప్రతి పూరిణభ నాడు 

ఆదే విధంగా పూజంచిన వారు శశఴతానందం, అరోఖోం 

పందఖఱరు.  

           ...     

 

“శనివారొం  అమవాసయ వస్తత అది పదమకయోగొం. 
పదమకయోగము ఉన్నరోజు చేస్త ఏ పుణ్యకారయమైనా అక్షయ  
ఫలితొం ఇస్తొంది.  కనుక ఈ రోజు న్వగ్రహ ఆలయ 
సొందరశన్,  న్వగ్రహ  ప్రదక్షిణ్లు, శని భగవొంతునికి 
తైలాభిషేకొం, అరచన్, న్వగ్రహస్త్రోత్ర పారాయణ్లు 
చేయడొం వలన్ విశేష ఫలితొం ఉొంటొంది అని శివపురాణ్ొం 
చెబుతుొంది” 

ఐశవరయయోగొం 
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. 

అహలయ

       రామామణంల్ల బాఱకాండముల్ల విశఴమ్మత్ర 

యాఖసంయక్షణాయిం వెళ్ళన శ్రీరాభచంద్రుని వఱల  

శవిముక్త ి పందినది ‘ఄహఱో’ .రాభఱక్ష్మణులు 

విశఴమ్మత్రయాఖసంయక్షణ గావించి మ్మథిలానఖయమునక్క 

ఫమలుదేరి వెళ్ళతూ మ్మథిలానఖయమునక్క సమీమున 

ఖఱ వనము నందు ఔ మ్మక్తకల్న యభోమైన, ప్రాచీనమైన 

అశ్రభమును వారు చూస్థరు. విశఴమ్మత్రభహరిశని ఇ 

అశ్రభపూరాఴరాఱను విచారించగా భహరిశ ఆది ఔ 

భహాతుాని కోకాయణముచే శమునక్క గురియైనదని 

వివరించను. ఒ నయశ్రేష్టఠ! ఆది భహాతుాడైన 

గౌతభభహరిశ అశ్రభము. ఆది కానొఔప్పుడు 

దివోశ్లబఱతో విరాజల్నలనది. గౌతభభహరిశ యొఔక 

బ్రహాచయోమునక్క సంతుష్టఠడైన బ్రహాదేవ్వడు ఄతనిని 

స్తవించుటక్క ఄహఱో ఄను ఔనోను ఄతనిక్తచిు వివాహము 

చేస్ను. తాసశ్రేష్టఠడైన గౌతమునక్క ఄహఱోతో కూడ ఇ 

అశ్రభమునందు నివాసముండస్థగెను. 

                      స్థధాయణంగా ఆంద్రుడు తన దవిని 

నిలుపుకొనుటకై తమాచరించు వారిక్త 

కాభవికాయముఱను ఔల్నగించుట ద్మఴరా వారి తస్షఱను 

బంఖరుుటకై ఎన్ని ప్రమతాిలు చేయును. కానీ 

తఃశవక్తి సంనుిడైన గౌతముడు జత్తంద్రియుడగుట 

వఱన ఄతని తఃశవక్తి క్షీణించేయుటక్క ఔ 

నాిఖమును నెిను. ఄందుల్ల భాఖంగా ఔ నాడు 

ఄహఱో వదదక్క గౌతముడు అశ్రభంల్ల లేని సభమంల్ల 

గౌతముని వేషంల్ల వచాుడు. ఄహఱోతో ఇ విధంగా 

ల్నకాడు –  

 
   శ్లల ll        ఊతుకాఱం ప్రతిక్షంత్త నారిివస్ష సమాహత్త!  

                    సంఖభం తిోహ మ్మచాఛమ్మ తఴమం సహ స్భధోమే!  

(వా.రా, బా.కా, స.4, శ్లల.18) 

                                                                                                                         

                ఒ స్ందర్తభణీ! నీతో సంఖమ్మంగోరుచునాిను 

ఄని లెకను. వచిునవాడు తన బయికాడని 

దేవల్లకాధితయైన ఆంద్రుడని తన తశవక్తిచే గురిించిన 

ఄహఱో దేవరాజంతటి వాడు తనను ఔఱవలెనని వచిు 

ఄడగినందుక్క మురిస్థపోయింది. ఆలా ల్నక్తంది –  

                    ఒ స్యశ్రేష్టఠ! నా ద్మంతోజీవనమున నేను 

సంతుష్టురాఱను. నీవ్వ ఆచుటి నుండ వెంటనే వెళ్ళళము. ఒ 

స్యతీ! ఄనిి విధముఱ నా గౌయవముఱను నిలుపుము 

ఄంటూ ల్నక్తనది. 
              శ్లల ll      ఄధాబ్రవీత్ స్యశ్రేషఠం ఔృతారిే నాంతరాతానా 

                             ఔృతారిాస్థా స్యశ్రేషఠ ఖచఛ శీఘ్ర మ్మతః ప్రభ్యః  

                              అతానాం మాం చదేవేశ సయఴధా యక్ష మానద        
(వా.రా, బా.కా,స.49.శ్లల.20 - 22)  

ఄప్పుడు ఆంద్రుడు నేను వచిున విధముఖనే వెళ్ళళదను ఄని 

ఫమలుదేరి తఴయతఴయగా ఫమటక్క వచును. ఆంతల్ల 

గౌతభ భహరిశ యణశఱక్క రానే వచును. 

ఈతిభశీఱసంనుిడైన గౌతభ భహరిశ తన రూమును 

ధరించి వచిున దుయఴరుినుడగు ఆంద్రుని చూచి ఆలా 

ల్నకెను -ఒ దుయాతీ! నా రూమును ధరించి వచిు 

ఄనుచితముగా ప్రవరిించితివి. ఄందువఱన నీవ్వ విఖత 

వృషణుడవయ్యోదవ్వ ఄని శపించను. శపించిన వెంటనే 

ఆంద్రుని వృషణములు నేఱపై రాల్నడెను. 

                   ఆంద్రునిక్త శము ఆచిున పిద గౌతముడు 

ఄహఱోను కూడా శపించను – “వేఱ కొఱది 

సంవతషయములు నీవ్వ ఄనిపానాదులు లేఔ 

వాయుబక్షణముతో తపించుచు ఇ అశ్రభమునందే 

డయుండుము. బసాశయినివై ఎవఴరిక్తని 

ఔనఫడక్కండా ఈంటావ్వ. దశయథుని క్కమారుడై 

శ్రీరాముడు ఇ ఘోయవనమునక్క వచిునప్పుడు అ 
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శ్రీరాముని పాదధూళ్సపయవతో శవిముక్తి పంది 

విత్రురాల్నవై నిజసఴరూమును పందెదవ్వ. తరువాత 

ల్లబమ్మహములు నశించి సంతోషముతో ననుి జేరదవ్వ. 

తదురి గౌతముడు విత్రమైన హిభవతపయఴత 

శికయముఱపై తమాచరించుకొనస్థగెను. ఇ విధంగా 

గౌతముని తపోఫఱము క్షీణించి ఆంద్రుని ఱక్షయము 

నెరవేరను.ఇ విషమభంతా వివరించిన విశఴమ్మత్రుడు 

రామునితో చపిప ఄహఱోశవిమ్మచన సభమము 

అసనిమైనందున ఇ అశ్రభముల్ల ఄడుగుపటుడము 

ద్మఴరా ఄహలాోశవిమ్మచనము కావించభని 

అజాాపించను.  

                    విశఴమ్మత్రుని అజాను ఄనుసరించి శ్రీరాముడు 

సోదరునితో ఔఱస్థ గౌతమాశ్రభమున ప్రవేశించను. 

ఄచుట వాయుబక్షణాది ఔోరయద్గక్షతో ూడడ 

తఃప్రభావమున కాంతిభమముగానుని 

భహాతుారాలైన ఄహఱోని చూచను. గౌతముని 

శప్రభావము వఱన ఎవరికీ ఔనఫడని ఄహఱో 

శ్రీరాముని దయవనమైనంతనే ఄందయక్క ఔనఫడనది. అమెక్క 

శవిముక్త ి ఔలెాను. ఄనంతయం ఄహఱో అ 

రాభఱక్ష్మణుఱక్క ఄయ్యపాద్మోది ఄతిథి సతాకయముఱను 

చేస్థనది.   

                  తన అశ్రభమునక్క శ్రీరాముడు విచేుస్థన 

విషయానిి గ్రహించిన గౌతభభహరిశ కూడా 

అశ్రభమునక్క చేరుక్కనాిడు. ఄహలాోగౌతములు 

ఆరువ్వరు ఔల్నస్థ శ్రీరాముని పూజంచి పిభాట అశ్రభము 

నందే తపోనిభగుిఱయాోరు. 

                 ఇ విధంగా ఄహఱో శవిమ్మచనమును 

పంది ఔృతారుిరాలైనది. ఄహఱో ద్మఴరా శ్రీరాముని 

స్ితించిన ఔ ఄదుభతమైన సోిత్రము ఄధాోతా 

రామామణంల్ల చపఫడనది.  సఴధయారామణులైన  

వారు ఇ సోిత్ర పారామణం చేస్థనచో రాముని 

ఄపాయఔృ  ఔలుగునని పఱశ్రుతిల్ల చపఫడనది. 

                

***** 

 

 
 

నవరాత్రుఱల్ల వైషణవ సంప్రద్మమం ప్రకాయం వారు 

ఱక్ష్మీ దేవిని ఎలా అరాధించాల్న? 

ఄభావారు భహాఱక్ష్మిని 9రోజులు ఄయున 

చేయాల్న.శ్రీస్తఔిం, ఱక్ష్మీ ఄష్టుతియ, ఱక్ష్మీ 

సహస్రనామాఱతో పూజంచాల్న.   తాభయ 

పువ్వఴలు, ఔలువ పువ్వఴలు, ఖనేిరు పూలు, 

భంద్మయ పువ్వఴలు, పారిజాతాఱతో, 

చాభంతుఱతో ఄభాను పూజంచాల్న. బాఱపూజ 

చేయాల్న . 
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                              మొంగళచొండికా స్త్రతత్రొం 

శంఔయ ఈవాచ 

 

 

 

 

యక్ష యక్ష జఖనాాతః  దేవి భంఖలచండకే | 

హారికే విద్మం రాశేయసయశభంఖలకారికే || 

 

హయశభంఖలదక్షే చ హయశభంఖలద్మయికే | 

శుభే భంఖలదక్షే చ శుభే భంఖలచండకే || 

 

భంఖళే భంఖళారేస చ సయఴభంఖలభంఖళే | 

సతాం భంఖలప్రదే దేవి సరేఴష్టం భంఖళాఱయే || 

 

 

 

 

 

 

***** 
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ఊష ంచమ్మ 

       భాద్రద శుది ంచమ్మని 

ఊషంచమ్మగా  వోవహరిస్థిరు..మానవ్వలై   పుటాుఔ  

ఊష్టఱ ఊణం,దేవతఱ ఊణం, పితృదేవతఱ ఊణం ఇ 

ఊణాఱనీి తీరుుకోవాల్న. ఄందుల్ల ఊష్టఱ యొఔక 

ఊణం తపఔ తీరుుకోవాల్న.ఇ రోజున భనం 

వీలునింతవయక్క  ఊష్టలు యొఔక పేరుల తలుచుకోవాల్న. 

ంచమ్మనాడు ప్రొదుదటే లేచి తలారా స్థినం చేస్థ కాస్తపు 

విఘ్నిశఴయ ధాోనం  చేస్థఔ సిఊష్టఱను కండనుోడు, 

ఄత్రి, భర్తచి మొదలైనట్టవంటి  ఊష్టఱను ముకోంగా 

వాోస్డని తపఔ  తలుచుకోవాల్న.  

ఊష్టఱ పేరుల చపిప ఇ ఊష్టలు 

రాస్థనట్టవంటి  పుసికాలు ల్లఔంల్ల ప్రచాయం చేస్ిని 

భహానుభావ్వలైనట్టవంటి గురువ్వఱందరిని 

తలుచుకోవాల్న.గురుపూజ చేమటం భంచిది. 

ఊష్టఱవలె జీవితం స్థగిస్ినిట్టవంటి పౌరాణిక్కఱను 

ఇ రోజు పూజస్తి సఔఱ దేవతలు ఄనుగ్రహిస్థిరు. ఊష 

ఊణం తీరుతుంది. ఊష ంచమ్మ నాడు స్థమంత్రం వేల 

శివాఱమముల్ల ప్రదక్షణ చేస్థ శివ్వడి దయవనం 

చేస్కోవడం చాలా భంచిది.ఄందునా ప్రదోష కాఱంల్ల 

శివదయవనం చాలా భంచిది.  

 

"భహాఱమ క్షాలు" 

1) భాద్రద మాసంల్ల పూరిణభ తరువాత వచేు పాడోమ్మ 

మొదలుక్కని ఄమావాసో వయక్క ఈండే 15 రోజుఱను 

భహాఱమ క్షములు ఄంటారు. 

2)ఇ భహాఱమ క్ష కాఱంల్ల పితృదేవతఱక్క శ్రాదిము, 

పిండప్రద్మనము ఔ పురోహితుడని పట్టుక్కని జరిపిస్తి 

ఄందునా భహాఱమ క్షంల్ల చిటుచివయన  ఄమావాసో 

నాడు శ్రాదిం జరిపిస్తి ఇ పితృదేవతఱ యొఔక దోష్టలు 

తొఱగిపోతాయి.ప్రేతాతాఱక్త విముక్త ి ఔలుగుతుంది.వాళ్ళళ 

ఉయివ ల్లకాఱక్త వెలతారు.ద్గనివఱల భన సంస్థయముల్ల 

ఈని ఔష్టులు, నష్టులు ఄనీి తొఱగిపోతాయి.తెల్నస్థ కానీ 

తెల్నమఔ కానీ భనక్త ఆలాంటి ఔష్టులు వస్ినాిమంటే 

ఄవనీి ప్రేతాతాఱ వఱల వస్ినాియి.ఇ భహాఱమం వఱల 

ఄవి తొఱగిపోతాయి. 

3) భహాఱమ క్ష కాఱంల్ల ఇ విధంగా శ్రాద్మిదులు 

పటాుల్న. ఇ కాఱంల్ల నవగ్రహాఱను పూజంచాల్న. 

ఈనమనము ఄయిన వాలళంతా రోజూ భధాోహిం 

పూట గామత్రి జం చేస్తి జాాఔశక్త ి పరుగుతుంది. 

గామత్రి భంత్రం జం వఱల అహాయం వేలక్త ఱభిస్ింది. 

విద్మోభివృధి ి పరుగుతుంది. బవిషోతులి్ల భంచి భాయో 

ఱభిస్ింది. తద్మఴరా సతషంతానము ఱభిస్ింది. స్కం, 

శంతి ఱభిస్థియి.  

4) ఄదే తల్లల,తండ్రో భయణించినట్టవంటి వాలళక్త మూడు 

పిండాలు పటుండ లేద్మ మొతిం 16 పిండములు కాని లేద్మ 

32 పిండములు కాని లేద్మ 42 పిండములు కాని పటుచుు. 

చిని చిని పిండములు ఄనింతో పటుచుు లేద్మ భటిుతో 

కూడా పిండములు పటుచుు. రేగు ళ్ళళ గుజుజతో పటుచుని 

చపాపరు. ఎఔకడా ఏమీ దొయఔనప్పుడు రేగు ళ్ళళ గుజుజతో 

పటుచుు.ఇ విధంగా పిండములు భన శక్తిని ఫటిు పడత్త 

తరువాత భధాోహి సభమం ద్మటాఔ  కాయోక్రభం 

ఄయిపోయాఔ కాక్కఱక్క పడత్త లేద్మ  ఏదైనా నదిల్ల 
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మాఔయం 

ఔఱడం కాని ఄగిిక్త అహుతి కాని చేస్తి మొతిం ఏడేడు 

తరాఱ వాళ్ళళ 14తరాఱ వాళ్ళళ తరిస్థియట. ఆలా ఏడు 

తరాఱ వాళ్ళళ వెళ్ళపోయిన వాళ్ళళ ముక్త ి పందుతారు. 

ఔవేల భన తరాఱవాళ్ళళ తరించి ఈంటే ఇ పదదలు 

తరించినపటిక్త భనం పిండ ప్రద్మనము చేస్తి భన 

రాబోయే వాళ్ళళ భంచి పిఱలలు పుడతారు. సంతాన ప్రాపి ి

ఄవ్వతుంది. సంతానము ఄకాఱభయణం పందరు. 

రాబోయే వాళ్ళళ కూడా ముక్తి పందుతారు. పిఱలలు కూడా 

ఎక్కకవ కాఱం జీవిస్థిరు. ఇ భహాఱమ క్షముఱల్ల 

పిండ ప్రద్మనము చేమటం వఱల ఆఔ వంశంల్ల ఏ విధమైన 

దుఃకములు ఈండవ్వ.  

5)ఇ కాఱముల్ల ఫంగాయం ద్మనం చేస్తి ఏ విధమైన 

దుఃకములు ఈండవ్వ.స్వయణద్మనం వఱల పిఱలలు 

అరోఖోంగా అనందంగా ఈంటారు.సభసోలు, అటంకాలు 

తొఱగిపోతాయి.పితృదేవతఱక్క వెండ చాలా ఆషుం.యజత 

దయవనం,రోజంతా కీయినమును,యజత ద్మనముఱ 

అవశోఔతని మాయకండేమ పురాణము ల్ల చపాపరు.ఇ 

భహాఱమక్ష కాఱముల్ల  వెండని చూచుట ద్మనము 

చేయుట వెండ పాత్రల్లనే ఄయ్య ప్రద్మనం తిల్లదకాలు 

మొదలైన  నులు చేయుట భంచి పల్నతాలు ఆస్థియి. ఇ 

కాఱంల్ల వెండ ళ్ళళం ల్ల తయపణాలు విడచి పటుండ.వెండ 

ద్మనం చేమండ, ద్మనివఱలమొండ సభసోలు కూడా 

తొఱగిపోతాయి.ఇ మొతిం 15రోజులు వీలుంటే 

బ్రహాచయో ద్గక్ష పాటించడం 

భంచిది.ద్మనివఱల  పితృదేవతఱ ఔటాక్షం సంపూయణముగా 

ఱభిస్ింది. 

6)ఇ ప్రక్రిమ చేస్ిని కాఱముల్ల ఇ భహాఱమ క్షంల్ల 

తయపణములు  ఆచేుటట్టవంటి వాళ్ళళ ఎటిు 

రిస్థితుల్లలనూ  ఄఱసందలు, ఈల్నలపామ, 

ఆంగువ,పండఱము,అనకామ నిక్త రాదు.సోదరి 

కొడుక్కని ఔకన పట్టుక్కంటే కాయోక్రభము చాలా 

బాగుంట్టంది.వీలుంటే ఔ దౌహిత్రుడు కూడా ఈంటే 

శ్రాదిం ల్ల ఈని ల్లపాలు తొఱగిపోతాయి.ఇ భహాఱమ 

క్షంల్ల రోజూ ఔ బ్రహాచారిక్త లేద్మ శక్తి ఈంటే 

ముగుారిక్త సఴమంపాఔం ద్మనం చేస్కోండ.బిమోము, 

కూయగామలు, దోసకామ ద్మనం చేమవచుు.ఎటిు 

రిస్థితుఱల్లనూ తాటి సంఫంధమైనవి ఇ కాఱంల్ల 

నిషదిము.హరిహరుఱ సాయణ చాలా భంచిది.'రుచి' ఄనే 

ప్రజాతి  ఈనాిడు.అమన పితృదేవతఱని స్ితించాడు. 

రుచి ప్రజాతి చేస్థన  పితృసివము .ఇ15రోజులు బక్తితో 

పారామణ  చేయాల్న.ఄమావాసో నాడు ఇ సోిత్రం 

చేస్థనట్టవంటి వాలళక్త పితృదేవతఱ యొఔక ఔటాక్షం 

ఱభిస్ింది.  

"రాధాషుమ్మ" 

 

శ్రఔీృష్టణడుని రాధాదేవి తన భనస్షల్ల ఱమం చేస్థ 

విజమం స్థధించిన రోజు. భాద్రద శుది ఄషుమ్మ ఄందుకే 

'రాధాషుమ్మ' గా  వోవహరిస్థిరు. 

‚భాద్రద పూరిణభ‛ 

పర్తక్షత్ భహారాజుక్క శుక్కడు భాఖవతం  భాద్రద 

శుఔల ఏకాదశి నుండ పూరిణభ వయక్క శ్రీ భద్మభఖవతం 

ఄందించాడు. 

***** 
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మాఔయం 

 
 

 

 

 

విద్మోనిధి -ఔృష్టణషుమ్మ సంఫరాలు 
 

పూజో గురుదేవ్వఱ ఄనుగ్రహం తో శ్రీ ప్రణవ పీఠం వారి విద్మోనిధి ఫృందం ఄంఖయంఖ వైబవంగా ఔృష్టణషుమ్మ వేడుఔలు 

జరుపుక్కనాిరు.శ్రీ ఔృషణ తతాివనిక్త ఄదదం టేులా పిఱలలు పాటలు పాడారు, ఔథలు చపాపరు, సోిత్రములు గానం చేస్థరు, 

వేణునాదం చేస్థరు, ఆలా ఄనేఔ యకాలుగా ఔృషణయమాతాను బక్తి తో పూజంచుక్కనాిరు 

 

 

 

***** 
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మాఔయం 

  

శ్రీ ప్రణవ పీఠం వారి ఄంతరాజతీమ ఄంతరాజఱ ఔృష్టణషుమ్మ పోటీలు 
 

శ్రీఔృషణ జనాాషుమ్మ సందయభముగా పూజో గురుదేవ్వఱ ఄనుగ్రహంతో ఄనేఔ పోటీఱను శ్రీ ప్రణవపీఠం నియఴహించింది. 

గురుబకి్కలు ఄందరూ ఄతోంత ఈతాషహంతో పాలానాిరు. ఇ పోటీఱల్ల పాలాని విజేతలుగా నిల్నచిన ఄబోరుిఱక్క 

శుభాకాంక్షలు. విజేతఱ వివరాలు: 

 

శ్రీ రాధ ఔృషణ సఴరూ పోటీలు 

 
మొదటి విజేత:T. Shanmuki 

రండవ విజేత:V.Manogna&  

                            P. Lasya Kamakshi 

మూడవ విజేత:S. Bhuvan chaitanya 

 

ప్రసంఖపు పోటీలు (శ్రీ ఔృషణ లీఱలు) 
పిఱలఱవిభాఖం(03-15 years) 

 

మొదటి విజేత: Chi.Josyula Sree Harshini 

దిఴతీమ విజేత: Chi.K. Roshini Reddy 

తృతీమవిజేత:Chi.JosyulaLalithaShasank  

 
 

ప్రసంఖపు పోటీలు(శ్రీఔృషణ లీఱలు) 

16years and above 
 

మొదటి విజేత:Km.V Likhitha 

రండవ విజేత:Smt.G Sreelakshmi  

మూడవవిజేత:Smt.VijayalakshmiVakeel 

 

 

 

 

 

చిత్రలేకనపు పోటీలు  
 

Catagory -1;  

(Age 03- 15 years) 

 

మొదటి విజేత:B.Pranavi 

రండవ విజేత:B. Deekshita &  

           Chilamkurthy Gnanasankara Pavan Sai 

మూడవ విజేత:Pragnya Noothalapati 

 

Catagory -2;  

(Age 16 - 25 years)  

 

మొదటి విజేత :Kavuri venkata naga sai swapna  

రండవ విజేత:Samyuktha PSNSV 

మూడవ విజేత:Manthri.Vasanthi 

 

Catagory -3 ;  

(Age 26 years & above) 

 

మొదటివిజేత:Sardar Ramudu Asannagari 

రండవ విజేత:Ganta himansu sekhar 

మూడవ విజేత:Chanduri Lakshmi sravanth 

 

 

***** 
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మాఔయం 

 

 

ఄనిి ల్లఔముఱల్లఔలాల శ్రేషఠమైన ల్లఔం సయఴల్లఔం, ఄదే 

భణిద్గఴం. జఖజజనని కొలువైన ల్లఔం 

భణిద్గఴము.సృషుస్థితిఱమకారిణి, ఄఖిలాండకోటి 

బ్రహాాండనామక్త, ఒంకాయసఴరూపిణి, భువనేశఴరి 

కొలువ్వద్గరిన ల్లఔం భణిద్గఴం.స్ధాసముద్రము 

భధోల్ల భణిద్గఴము ఈంట్టంది. ఇ భణిద్గఴము 

చుటూు ఈని ఆస్ఔ ఫంగారు యజతో నిండ ఈంది, 

యతిముఱ తో ఈంట్టంది. స్ధాసముద్రం పై ఈని 

భణిద్గఴం దెదనిమ్మది ప్రాకాయముఱ తో ఈంట్టంది.18 

ప్రాకాయములు ద్మటిన వారిక్త ఄభా దయవనం ఄవ్వతుంది. 

1.ఆను ప్రాకాయము 

ఇ ప్రాకాయము సియోజన విస్వియణం ఔల్నగినది.ఇ 

ప్రాకాయమునక్క నాలుగు తలుపులు ఈనాియి. ఎట్టవంటి 

వారినైనా భటిుఔరిపించఖఱ శక్త ిఔల్నగిన కాలాద్మరులు, 

యక్షక్కలు ఈంటారు. భణిద్గఴం ల్ల ఄభా దయవనాయంి 

వచిున వారు ఇ ప్రాకాయమునక్క ముందే తభ 

విమానాఱను అపి, ఇ ప్రాకాయము వదద ఈని 

కాలాద్మరుఱక్క తభ తభ వివరాఱను నమ్మదు చేస్థిరు. 

ఆఔకడక్క వచిున ఄభా బకి్కలు అనందంతో   శ్రీ మాత్రేనభః 

ఄంటూ ఄభాక్క జమ జమ ధాఴనాలు లుక్కతారు.ఆఔకడ 

వచిు పోయే  ఄభావారి బకి్కఱతో   కోలాహాఱముగా 

ఈంట్టంది ఇ ప్రదేశం . 

2. కాంసో ప్రాకాయము  

అకాశం ఄంట్టతుని  కోటగోడలు ఔల్నగిన  ప్రాకాయము 

కాంసో ప్రాకాయం. ఆఔకడ కోటగోడలు గోపుయముఱ వలె 

ఈంటాయి. ఆను ప్రాకాయమునఔనాి వెయిో రట్టల ఄధిఔ  

కాంతి ఔల్నగిన ప్రాకాయం.ఆఔకడ ఄనేఔ వృక్షములు 

ఈంటాయి. ఖడూపోచ కూడా స్వాసనలు వెదజలులను. 

వందలాది భంద్మయవనములు, ఈవనములు ఈంటాయి.  

 

ఄనేఔజాతి  క్షులు ఈంటాయి. కోయిఱలు కూస్త ి

ఈంటాయి, తుమెాదలు ఝంకాయ నాద్మలు చేస్ింటాయి. 

పావ్వయములు, చిలుఔలు మొదలైన క్షులు ఈండును. ఇ 

ప్రాకాయం  వివిధ పఱయసముఱతో కూడన నదుఱతో 

అహాలదముగా ఈండును. ఄఖరుఫతిి వృక్షములు ఈండును. 

పింఛములు విపిపన నెభలళతో, ఇ నెభలళ 

క్రంకాయముఱతో ఇ ప్రాకాయము శ్లభామమానముగా  

విరాజలులతూ ఈంట్టంది. 

3. రాగి ప్రాకాయము 

ఇ ప్రాకాయము చతుయస్రాకాయముతో, సియోజన 

విస్వియణముతో ఈంట్టంది.ఆఔకడ వృక్షములు ఄనీి ఫంగారు 

వృక్షములు, ఇ వృక్షముఱక్క పూచే పూవ్వలు కూడా 

ఫంగాయపు పువ్వఴలు. ఄదుభతమైన స్వాసనఱతో కూడ 

ఈంట్టంది ఇ ప్రాకాయము. ఆఔకడ వనముఱక్క 

వనమాల్నగా పుషపనిరిాత స్థంహాసనము మీద 

విరాజమానుడై ఈంటాడు వసంతఊతువ్వ.వసంత 

ఊతువ్వ భాయోలు భధుశ్రీ, మాధవశ్రీ.ఖంధరుఴలు గానం 

చేస్తిఈంటారు. ది యోజనముఱ వయక్క పూఱ యొఔక 

స్వాసనఱతో  ఄదుభతంగా ఄఱరారుతుంది ఇ 

ప్రాకాయం.ఆఔకడ పూలు, పలాలు ఄభాక్క నివేదించి 

స్వఴఔరిస్థిరు . వసంత ఱక్ష్మి నితోం కొలువై ఈంట్టంది 

4. స్వస ప్రాకాయం 

ఇ ప్రాకాయము కూడా సియోజన విస్వియణం ల్ల 

ఈంట్టంది.ఆఔకడ పాఱక్కడు గ్రీషా ఊతువ్వ. ఇమనక్క 

ఆదదరు భాయోలు శుచిశ్రీ, శుఔశ్రీ. ఆరువ్వరు భాయోఱతో ఔల్నస్థ 

వనముఱని యక్షస్ింటాడు.ఄభా లీఱఱను ఆఔకడ 

నియంతయం నృతోం చేస్థిరు. ఆఔకడ సంతాన వృక్షములు 

ఔఱవ్వ.సంతాములు తొఱగించే వృక్షములు ఔఱవ్వ. 

ఄభృత సమానమైన తీమటి రుచి ఖఱ పలాలు ఆఔకడ 

ఱభించును.

మణిద్వవప వరణన్
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5. ఆతడి ప్రాకాయము 

ఇ ప్రాకాయము ఆతిడతో చేమఫడనది. భహా ఄదుభతమైన 

ప్రాకాయము. సియోజన విస్వియణం ఔల్నగిన 

ప్రాకాయము.ఆఔకడక్క వచిున వారిక్త మానస్థఔ అనందము 

ఔలుగుతుంది.ఆఔకడ భఱమగిరి వనము ఈంట్టంది. ఇ 

ప్రాకాయ వనముఱక్క ఄధితి వయశఊతువ్వ, ఇమనక్క 

వాహనం మేగం.ఆంద్రధనుస్షను ఔల్నగి 

ఈంటాడు.ఎప్పుడూ ఎర్రని ఔలలతో ఈంటాడు.అమనక్క 

ఆదదరు భాయోలు నబఃశ్రీ, నబసోశ్రీ వీరితో ఔల్నస్థ తోటలు 

కాలా కాస్తి ఈంటాడు. భూల్లఔము ల్ల వయశములు 

ఆచేు మేగముఱనీి ఄఔకడే ఈంటాయి.చట్టల ఎఱలప్పుడూ  

చిగురాక్కఱతో, పూవ్వఱతో ఈంటాయి ఇ ప్రాకాయం ల్ల 

దేవి కోసం వాపీకూతటాఔముఱను నిరిాంచిన వారు 

ఆఔకడ ఈంటారు. నదులు వేఖంగా ప్రవహిస్తింటాయి 

.భూల్లఔమునక్క తయచుగా వయశములు ఆచేు శకి్కలు 

ఆఔకడ ఈంటారు. అ శకి్కలు యసోమాల్ననీ, స్థఴయసో, 

ఄంబాదుఱ, నియతిి, ఄభ్రభంతి, మేగమంతిఔ, 

వయశమంతి, చివ్వనిఔ, వారిధాయ, సభాత 

                        6. ంచల్లహ ప్రాకాయము 

ఆను, కాంసో, రాగి,స్వస, ఆతిడ ఇ ఐదు ల్లహములు 

ఔల్నపిన ప్రాకాయము ంచల్లహ ప్రాకాయము.ఇ 

ప్రాకాయము సియోజన విస్వయిణం ఔల్నగిన ప్రాకాయం.ఇ 

ప్రాకాయము ల్లఱ భంద్మయ వృక్షములు 

ఔఱవ్వ.ఔఱపవృక్షముఱల్ల భంద్మయము, పారిజాతము, 

హరిచందనము, చందనము ఆలా పేరుల ఔఱవి ఈనాియి. 

ఄందుల్ల భంద్మయము ఄని పేరుఔఱ ఔఱపవృక్షములు 

ఔఱవ్వ, ఆవి భనం ఏమ్మ కోరిత్త ఄవి ఆవఴఖఱ శక్త ి

ఔల్నగిఈంటాయి.ఄసంఖ్యోఔముఖ ఈంటాయి ఇ భంద్మయ 

చట్టల. పువ్వఴలు ఄదుభతమైన స్వాసనతో ఈంటాయి. ఇ 

చట్టు పలాలు తినివారిక్త జనన భయణ బమములు  

 

ఈండవ్వ.ఇ అయవ ప్రాకాయ ఄధిష్టున దేవత శయదృతువ్వ . 

ఇమనక్క ఆష్టఱక్ష్మి, ఉయజఱక్ష్మి ఄని పేరుల ఖఱ  ఆరువ్వరు 

భాయోలు ఔఱరు. ఇ ప్రాంతం ల్ల బ్రహాానందం ఈంట్టంది 

ఎవఴరిక్త కోరిఔలు ఈండవ్వ ,ఈనాి తక్షణము 

తీరిపోతాయి. 

7. యజత ప్రాకాయము 

విశఱమైన శికయము ఔల్నగి,సియోజన విస్వియణం తో 

వెలుగుతుంట్టంది ఇ యజత ప్రాకాయము.ఎట్ట చుస్థన తల 

తల మెరిస్త వెండ ఔనఫడుతుంది.వెండ కోట ఔల్నగిన 

ప్రాకాయము. ఆఔకడ తోటల్ల పారిజాత వృక్షములు 

ఈంటాయి. ఇ వృక్షములు భూల్లఔ పారిజాతవృక్షములు 

కాదు . ఄవి ఔఱపవృక్షములు. ఇ వృక్షాఱక్క ఎఔకడ చుస్థనా 

పూలు గుతులిుగా ఈంటాయి. ఔక పూవ్వ 10 

యోజనముఱ వయక్క స్వాసన వెదజలులతుంది. హేభంత 

ఊతువ్వ ఇ ప్రాకారామునక్క మజమాని. ఇమనక్క  

ఆదదరు భాయోలు. సహశ్రీ, సహసోశ్రీ. నియంతయం దేవీ 

వ్రతములు, దేవీ ఈపాసన చేస్త స్థదదపురుష్టలు ఆఔకడ 

ఈంటారు. 

8. ఫంగారు ప్రాకాయము 

ఇ  ప్రాకాయపు కోటలు ఔలీిలేని ఫంగాయంతో 

నిరిాంచఫడనది. ఇ ప్రాకాయము సియోజన విస్వియణం 

ఔల్నగినది. ఔదంఫ వనము ఈంట్టంది ఆఔకడ.ఇ ఔదంఫ 

పూవ్వఱ నుండ త్తనె ధాయ నద్గ ప్రవాహం లాఖ ఆఔకడ 

వస్ింది, ఇ త్తనే రుచి చూస్థన వారి ఄనుభూతి మాటల్లల 

వివరించలేరు.శిశియ ఊతువ్వ కాయోక్రభములు 

నియఴహిస్థిరు. ఇమనక్క తఃశ్రీ, తసోశ్రీ ఄను భాయోలు 

ఔఱరు.ఄభా ప్రీతి కొరక్క ద్మనధరాాలు నియఴహించిన 

స్థదిపురుష్టలు ఆచుట ఈంటారు 
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             9.పుషపరాఖభణి నిరిాత ప్రాకాయము  

సియోజన విస్వియణము ఖఱ ఇ ప్రాకాయము క్కంక్కభ వంటి 

ఄరుణ వయణముతో కూడన పుషోరాఖభణుఱ తో 

నిరిాతమైనది. ఆఔకడ కొందరు దేవతలు క్ష రూం ల్ల 

విహరిస్తి దేవీ భంత్రముఱను సపషుంగా 

ఈచురిస్తిఈంటారు.ఇ ప్రాకాయములు ఄనిి ఔటిక్త 

మ్మంచిఔటి శక్తిభంతమైనవి. ఱక్ష రట్టల ఄధిఔ త్తజస్ష తో 

వెలుగొందుతూ ఈంటాయి. ఄనేఔ బ్రహాాండముఱల్ల ఈని 

దికాపఱక్కలు భణిద్గఴం ల్ల నివాసము 

ఏరాపట్టచేస్క్కనాిరు. 

 దిక్కక దికాపఱక్కడు 

1 తూరుప భహేంద్రుడు 

2 అగేిమము ఄగిి  

3 దక్షణము మముడు 

4 నైరుతి నియృతి 

5 శిుభము వరుణుడు 

6 వామవోము వాయుదేవ్వడు 

7 ఈతియము క్కబేరుడు 

8 ఇశనోము ఇశనుడు 

 

 తూరుపదిశ ల్ల భహేంద్రుడు  ఄభరావతి నఖయము 

ల్ల శచీదేవి సమేతంగా విహరిస్థిడు.ఇమనక్క వేఱ  

ఆంద్రుఱ త్తజస్ష ఔల్నగిన శక్తి ఈంట్టంది. ఐరావతము 

పై వజ్రము ధరించి విహారిస్థిడు.  

 అగేిమదిశ ల్ల వహిిపుయం ల్ల ఄగిిదేవ్వడు 

స్థఴహ,సఴథాలనఱ తో ఔల్నస్థ ఈంటాడు.  

 దక్షణదిశ మందు మభరాజపుయం 

ఈనిది.ఆఔకడమముడుచిత్రగుపాిదిభంత్రుఱతోకొలు

వ్వద్గరిఈంటాడు.చతిమందు దండము ధరించి 

భారాోసమేతముగా విహరిస్థిరు 

 నైరుతిదిశ వైపు రాక్షసపుయం ల కడాము ధరించిన 

నియృతి ఆఔకడ విఱస్థలులను 

 శిుభదిశ వైపు భాయో ఐన వరుణానితో ఔఱస్థ 

వయణుడు ఇ ల్లఔం ల్ల నివాసము 

ఈంటాడు.భహాభతషయము  వాహనముగా   ఈండును 

 వామవోదిశ వైపు వాయుల్లఔము వాయుదేవ్వడు 

ఈనాిడు.ప్రాణాయాభము చేయు స్థదుిలు ఆఔకడ 

ఈంటారు.విశఱ నేత్రముఱతో ధఴజమును చేతఫటిు 

ఈండును 

 ఈతయిదిశమందు క్కబేరుడు మక్షుఱతో 

ఈండును.నవనిధులు ఔల్నగి ఈండును.భణిబద్రుడు 

,పూయణబద్రుడు,భణిమానుడు,భణిఔంధరుడు,భణి

భూషనుడు,భణిమాల్న,భణిధనుయిరుడు ఄను 

నాభముఱతో  మక్షస్తనఱ తో  క్కబేరుడు  ఈండును.  

  ఇశనోదిశవైపు భహారుద్ర ల్లఔము ఔఱదు. ఆఔకడ 

రుద్రుడు నివస్థంచును. ధనుస్ష ధరించి ఈంటాడు. 

తనవంటి వారు ఄనేక్కలు ఆచుట ఈంటారు. కొందరిక్త 

దిచేతులు, కొందరిక్త వెయిో చేతులు, కొందరిక్త 

దితఱలు ఈంటాయి. కోటాలది రుద్రాణులు, బద్రకాళ్ళ 

మొదఱగు మాతృకా ఖణములు ఈండును.వీయబద్రుడు 

ఈండును.తన సరాఴంఖముఱ మందు విభూతి 

ధరించి ఈంటాడు. ఇశనో దిశక్క ప్రభువైన 

కాయణముగా ఇశనుడు ఄంటారు. ఖలము నందు 

ఔపాఱము, చేతిమందు సయపవిఱమం,శర్తయం 

మందు పుల్నచారాానిి, ఖజచరాానిి ఈతిర్తమంగా   

ధరించిఈంటాడు 
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10.దారాఖభణి ప్రాకాయము 

ఇ దారాఖభణి ప్రాకాయము కూడా క్కంక్కభ వయణంల్ల 

ఎర్రగా ఈంట్టంది. ఇ ప్రాకాయము ది యోజనముఱ 

పడవ్వ ఈంట్టంది.ఆఔకడ వందలాది భణిసంిభాలు 

ఈనాియి.ప్రతి సింభానిక్త భణులు తాడం చేమఫడ 

ఈంట్టంది.ఇ ప్రాకాయమును స్వీలు, ఔళారూపాలు గా 

కాలా కాస్ంిటారు. కోక ఔలక్క కోక ల్లఔము ఔఱదు. 

తభ తభ వాహనముఱతో, వీయవేషధారులై ఈంటారు. ఇ 

ఄభావారుల ఄందరు భండుతుని నాలుఔలు 

ఔఱవారు.కోంతో సద్మ ఔనులు 

ఎర్రబారిఈండును.కొఔక ఔల వదదవంద ఄక్షౌహిణి సైనోం 

ఈండును. ఆఔకడ లెఔకలేననిి గుర్రములు, ఖజములు, 

యథములు, శసీములు ఔల్నగిఈండును ఇ ఔలఱ 

నాభములు చదివిన మాత్రం చేత పుణోం ఱభించును. 

వారి నాభములు 

పింఖళాక్ష  విశలాక్ష వృదిి 

శ్రద్మి  స్థఴహ  సఴధా 

ఄభికో  మామ సంజా 

వస్ంధయ త్రిల్లఔధాత్రి స్థవిత్రి 

గామత్రి త్రిదశేశఴరి స్రూ 

ఫహురూ సకందమాత ఄచుోతప్రిమ 

విభఱ ఄభఱ ఄరుణి 

హారుణి ప్రఔృతి విఔృతి 

సృషు స్థితి సంహృతి 

మాత సంధో యభస్థధిఴ, హంస్వ 

భరిదఔ వజ్రిఔ దేవమాత 

బఖవతి దేవక్త ఔభలాసన 

త్రిముక సిముక స్తరాస్య విభరిిని 

ఱంభ్యషు ఉయదవకేశి ఫహుశీయశ 

వృకోదరి యథరేక శశిరేక 

ఖఖనవేఖ వనవేఖ భువనపాఱ 

భద్మనాతురా ఄనంఖ ఄనంఖభధన 

ఄనంఖమేకఱ ఄనంఖక్కస్భ విశఴరూ 

స్తరాదిఔ క్షమంఔరి శక్తి 

ఄక్షోబో సతోవాదిని సభృది ి

శుచివ్రత ఈద్మయ వాగ్నశి 

                    

                           11. గోమేధ ప్రాకాయము 

గోమేధ యతిముఱతో దియోజన విస్వియణంతో 

నిరిాంచఫడనది ఇ ప్రాకాయం. ఆఔకడ ఄనేఔ 

సరోవయములు, వృక్షములు, బావ్వలు, క్షులు ఔఱవ్వ. ఇ 

ప్రాకాయము భధోభాఖమున ముపది రండు ఄభావారుల 

నివస్థంచదరు.ఇ దేవతలు ఄనేఔ అయుధాఱను 

ధరించిఈంటారు.గోమేధభణుఱతో,  ఄఱంఔరింఫడ 

ఈంటాయి.వారివదదఱక్ష బ్రహాాండముఱను వధించఖఱ శక్తి 

ఔఱదు.ఇ దేవీశక్కిలు. దురాారుాఱను హతము చేయుటక్క 

ఎప్పుడూ స్థదింగా ఈంటారు.లెక్తకంచుటక్క స్థధోము కానీ 

యథములు,సైనోం ఔఱదు. బఖవతి యొఔక యుదిస్థమాగ్రి 

ఆఔకడ ఈండును. రాజమము వీరిక్త ఎప్పుడూ ఔలుఖదు. 
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32 దేవీశకి్కఱ దివోనామాలు: 

విదో హ్ర పుషు 

ప్రజా స్థనీవారి క్కహు 

రుద్ర వీయో ప్రబ 

అనంద పోషణి రుద్రిద 

కాఱరాత్రి భహారాత్రి బద్రకాళ్ 

ఔరిిని విఔృతి దండని 

ముండని స్తందుకండ శికండని 

నిశుంబ శుంబభధిని భహిష్టస్యభరిిని 

ఆంద్రాణి రుద్రాణి శంఔరాయియశర్తరిణి 

నారి నారామణి త్రిశూల్నని 

పాల్నని ఄంబిఔ హాలదిని 

                             12. వజ్ర ప్రాకాయము 

ఄనేఔ గోపుయములు, ద్మఴయముఱతో ది యోజనముఱ 

వైశఱోముతో ఇ ప్రాకాయం నిరిాంచఫడనది.ఆఔకడ 

భధోభాఖము పూరిిగా వజ్రనిరిాతము. బవనాలు, 

వీధులు,మాయాములు,వృక్షముఱ తో ఄదుభతము గా 

ఈంట్టంది.ఆంద్రిమముఱక్క లంఖక్కండా అ ని, ఇ ని 

ఄని త్తడాలేక్కండా ఄనిి కారాోఱను చేమఖఱ 

భహాశక్తివంతులు ఈంటారు ఆఔకడ. సఔఱ స్థమాగ్రితో 

దేవీ భువనేశఴరిక్త స్తవచేయు రిచారిఔలు ఆచట 

ఈందురు. పాదస్తవ, ఄఱంఔయణ, పుష్టపబయణములు 

తయారు చేయుట వంటి ఄనేఔ స్తవలు ఄభాక్క చేయుట 

ల్ల చతురులు .వీరు దేవీఔృను పంది ముల్లలకాఱను ఖడూ 

పోచ వలె భావిస్థిరు. ప్రంచము మొతిం యేఱఖల్నగిన  

దేవీ శకి్కలు ఆఔకడ ఈంటాయి, వీయందరు దేవీ భువనేశఴరి 

దూతిఔలు గా చపఫడుదురు.చేతిల్ల బతిములు చేటిు 

తిరుగుతారు  

 

 

వీరి పేరుల: 

ఄనంఖమేకఱ 

 

13. వైడూయోభణి ప్రాకాయము 

ఇ ప్రాకాయము వైడూయో భణుఱతో నిరిాంచఫడంది. ఆది 

దియోజనముఱ వైశఱోము ఔల్నగినది. ఇ ప్రాకాయము 

ల్ల బవనాలు, రాజమారాాలు. ఆఔకడ దిగుడుబావ్వలు, 

వాపీకూ తటాఔములు ఔఱవ్వ. ఆఔకడ ఆస్ఔతినెిలు ఄనిి 

వైడూయోముఱ తో ఈంటాయి.ఆఔకడ బ్రాహీా మొదఱగు 

మాతృకాశకి్కలు ఈంటారు.తభ ఖణముఱతో విచిత్ర 

శ్లబతో ఄఱరారుతుంటారు.ఇ మాతృఔఱ బ్రహారుద్రాదుఱ 

రూం పోల్నఈంటారు. ఄనిి బ్రహాాండముఱక్క చందిన 

మాతృఔఱ ఐఔోత రూం గా చపఫడంది.ఇ 

ప్రాకాయమునందు  వాదోములు ఈంచఫడన దివో 

విమానములు కోటాలదిసంకో ల్ల ఈంటాయి. మాతృఔఱ 

దివోనాభములు: 

బ్రాహీా భహేశఴర్త కమార్త వైషణవీ 

వారాహి ఆంద్రాణి చాముండ భహాఱక్ష్మి 

 

 

 

 

 

 

 

ఄనంఖరూ ఄనంఖభదన స్ందరి భదనాతురా 

భువనవేద భువనపాల్నఔ సయఴశిశియ ఄనంఖవేదన 
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14.ఆంద్రనీఱభణి ప్రాకాయం 

 దియోజనముఱ వైశఱోముతో ఈంట్టంది ఇ 

ప్రాకాయము. ఇ ప్రాకాయము ఆంద్రనీఱభణుఱతో 

నిరిాంచఫడనది.ఇ ప్రాకాయము భధోల్ల ఄనేఔ వీధులు, 

వాపీకూతటాఔములు, బవనములు, ల్లమలు కూడా 

ఆంద్రనీఱభణుఱతో నిరిాంచఫడనవి.ఆఔకడ ఈని 

దేవీశకి్కలు భనక్క 16 ఔలలు ఔల్నగిఈంటారు, ఄభాను 

అరాధించే వారిక్త ఆస్థిరు.దివోత్తజస్షఔల్నగి ఄనేఔ 

యోజనము విస్థియము ఖఱ ఔభఱము ఔటి ఇ ప్రాకాయం 

ల్ల ఈనిది.16 శకి్కఱక్క ఇ ఔభఱము అవాసము 

ఔల్నపస్ింది. జఖతునిు ఏలే దేవీబఖవతిక్త వీరు 

స్తనానాయిఔలు. వీయందరు డాలును, కడాముఱను ఔల్నగి 

ఈంటారు. వీరు నీఱమేగచాుమ ఔల్నగినవారు.ఇ 

దేవీశకి్కఱ దివో నామాలు: 

ఔరాళ్ విఔరాళ్ ఈభ సయసఴతి 

శ్రీ దుయా ఈష ఱక్ష్మి 

శ్రుతి సాృతి ధ్రుతి శ్రదద 

మేధ భతి కాంతి అయో 

 

15. ముకిా ప్రాకాయము 

దియోజనముఱ తో ఈంట్టంది ఇ ముకాి ప్రాకాయము. 

ఇ ప్రాకాయము భధోల్ల ఄషుదల ఔభఱము ఔఱదు. 

ముతాోలు, భణుఱతో కూడ ఈంట్టంది ఇ ఔభఱము. ఇ 

ఔభఱము యొఔక ఎనిమ్మది దలముఱల్ల భువనేశఴరిని 

పోల్నన దేవీశక్కిలు ఈంటారు. వీరు ఄభాక్క భంత్రిణీ 

దేవతలు. వీరు ఄనేఔ కాయోములు చేమఖఱరు. ఄతోంత 

సందయోవతులు. ఄనిి బ్రహాాండముఱ దఖాయ ఈని ప్రాణుఱ 

విషమముఱను వీరు నితోం ఄభాక్క తెల్నమజేస్థిరు.  

 

 

 

వీరి నాభములు: 

 

16. భహామాయఔత భణుఱప్రాకాయము 

 దియోజనముఱతో ఄతోంత గొపదైనప్రాకాయము ఆది. 

సభాఖో ద్మయిములు, భ్యఖస్థభగ్రులు ఈండును. అరు 

కోణములు ఔల్నగిన మంత్రము ఇ ప్రాకాయము మందు 

ఔటిఔఱదు.అరు కోణముఱల్ల అరుగురు దేవతలు 

అయుధములుధరించి ఈనాిరు 

 

 తూరుపదిశ నందు చతురుాక బ్రహా, బఖవతి గామత్రి 

ఈండును వీరు ఔభండఱము, ఄక్షస్తత్రము, 

ఄబమముద్రాదండము వంటి అయుధములు 

ధరించిఈందురు. ఆఔకడ వేదములు, సాృతులు, 

పురాణములు కూడా రూం ధరించి ఈండును 

ఄనంఖక్కస్భ ఄనంఖభదనా 

ఄనంఖక్కస్మాతురా ఄనంఖభదనాతుయ 

భువనపాఱ శశిరేక 

ఖఖనవేగా ఖఖనరేక 

 దిక్కక దేవతలు 

1 తూరుప చతురుాక బ్రహా, గామత్రి 

2 అగేిమము క్కబేరుడు, భహాఱక్ష్మి  

3 నైరుతి దస్థవిత్రి , విష్టణ 

4 శిుభము యతీ దేవిత,కాభదేవ్వడు 

5 వామవోము భహారుద్రుడు, సయసఴతి 

6 ఇశనోము ఖణేశుడు,పుషుదేవీ 
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 నైరుతిదిశ మందు  శంక, చక్ర, దాముఱను 

ధరించిన దేవీస్థవిత్రి , విష్టణబఖవానుడు ఈందురు. 

 వాయువోదిశ మందు భహారుద్రుడు, సయసఴతి 

ఖండ్రగొడూల్న, ఄక్షమాఱ, ఄబమ, వయముద్రఱను 

ధరించి ఈంటారు.ఆఔకడ అఖభశసీములు కూడ 

కొలువైఈండును 

 అగేిమదిశ మందు ధనమునక్క స్థఴమీఄయిన 

క్కబేరుడు ఔఱశమును, భణిఔయండమును 

ధరించిఈంటాడు. ఄనేఔ వీధుఱల్ల భహాఱక్ష్మి తో 

ఔల్నస్థ ఈండును. జఖద్మంఫ యొఔక కోశగాయమును 

క్కబేరుడు యక్షంచును. 

 శిుభదిశ మందు యతీ దేవితో కూడన కాభదేవ్వడు 

ఈంటాడు. పాశం, ఄంక్కశం, ధనుస్ష, బాణముఱతో 

ఎప్పుడు ఄందంగా ఄఱంఔరించఫడ ఈండును. 

 ఇశనోదిశ  మందు విగిములు తొఱగించు వాడు  

ఖణేశుడు,పుషుదేవీ ఈండును. 

17. ప్రవాల ప్రాకాయము 

వందయోజనముఱ తో నిరిాతమైంది ఇ ప్రవాల 

ప్రాకాయము. క్కంక్కభ తో సమానమైన ఄరుణ వయణము తో 

ఈండును.ంచభూతముఱక్క ఄధితులైన ఐదుగురు 

ఆఔకడ  ఈంటారు. ఇ శకి్కలు పాశ, ఄంక్కశ, వయ, ఄబమ 

ముద్రఱతో ఈంటారు. ఆఔకడ ఈండే ఐదుగురు శకి్కఱ 

నాభములు 

హృలేలక ఖఖన 

యఔి ఔరాళ్ఔ 

భహోచుుషా  

                                 18. నవయతి ప్రాకాయము 

ఇ నవయతి ప్రాకాయము ఄనేఔ యోజనముఱ వైశఱోము 

ఔఱది. ఆఔకడ అమాిమ దేవతలు ఈంటారు. ఇ 

ప్రాకాయము మందు ఄనిి నవయతి నిరిాతములే. దేవీ 

ఄవతాయములు ఄనిిటికీ ఆదే నివాసస్థినం.ఆఔకడ 

ఄభావారి యొఔక విదోలు భహావిదోలు  ఈంటాయి.శ్రీ 

విదో, అతా విదో భహావిద్మో భళ్ళళ వీటిల్లల వామాచాయము 

ఄని, కఱచాయము, దక్షణాచాయము, సభయాచాయము 

ఄని అచాయములు ఄఔకడే ఈంటాయి. ఆవనీి  వాహనాలు 

ఎక్తక, కొంతభంది స్థంహాఱమీద  కొంతభంది ఏనుగుఱ 

మీద కొంత భంది శవాఱ మీద, కొంత భంది స్వీఱ మీద 

కొందరు పురుష్టఱ మీద తిరుగుతూ ఈంటారు. వీలలంతా 

కోటికోటి స్తయోకాంతి తో వెల్నగిపోతారు.7 కోటల 

భహాభంత్రములు స్వీ రూం ధరించి దేవతఱను సోిత్రం 

చేస్థియి. ంచాక్షర్త, ఄషుక్షర్త భంత్రం, నవాక్షర్త భంత్రం, 

గామత్రీ భంత్రం స్థవిత్రి భంత్రం ఆలా  7 కోటల 

భంత్రములు రూం ధరించి ఄభావారి 

ఄవతాయమూరుిఱను ఇ 18వ ప్రాకాయం ల్ల సోిత్రం 

చేస్థియి. 

చింతాభణి ఖృహం 

 

ఇ 18 ప్రాకాయములు ద్మటిన తరాఴత ఄభావారి 

యొఔక చింతాభణి ఖృహము ఄతోంత శ్లబతో 

ఈంట్టంది. ఇ శ్లబను వరిణంచడము ఎవఴరిక్త 

స్థధోము కాదు.ఇ ఖృహం చింతాభణులు ఄను 

పేరుఖఱ భణుఱతో నిరిాంఫడన ఖృహము 

ఄందువఱల ద్గనిని చింతాభణి ఖృహం ఄంటారు. చింత 

ఄనగా కోరిఔ, కోరిన వెంటనే కోరిఔ తీరేు భణి ఔనుఔ 

చింతాభణి ఄంటారు.మ్మక్షము కూడా ఆవఴఖఱవ్వ 

ఇ చింతాభణులు ఆఔ స్థధారాణ కోరిఔ తీయుటంల్ల 

అశుయోము లేదు.పాఱసముద్రము చిల్నక్తనప్పుడు 

వచిున ఔక చింతామాణి కోసం దేవతలు, రాక్షస్లు 

ఄందరు కొట్టుక్కనాిరు ఄట్టవంటిది ఄభావారి 

ఖృహంమొతిం చింతాభణుఱ ఖృహం.చింతభణుఱ 

కాంతి ఎలాఈంట్టంది ఄంటే కోటలకోటల స్తరుోలు 

ఈదయిస్తి ఈండే కాంతి ఈంట్టంది, చంద్రుడ 

వెనెిఱంత అహాలదము ఔనఫడతాయి.ఆఔకడ ఄభా 

ఖృహం వెయిో సింభాఱతో నిరిాంచఫడనది, ఆఔకడ 

వెయిో సంకో భన మానవ్వలు లెఔకపటేుది కాదు,  
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ఄనంతము ఄని ఄయిం లెఔకవేమలేనిఄనిి  ఈంటాయి 

ఄని ఄయిం.  ఇ ఖృహముఱ చుటూు నాలుగు 

భంటపాలు ఈంటాయి ఄభావారిక్త. ఇ నాలుగు 

భంటపాఱ పేరుల ఏంటంటే శృంగాయ భండము, 

ముక్తి భండము, జాానభండ ము, ఏకాంత 

భండము.ఇ నాలుగు భండముఱ భధోల్ల 

ఄభా ఖృహము ఈంట్టంది.ఄనిి భండముఱల్ల 

విహరిస్తినే ఄభా తనఖృహము ల్ల ఈంట్టంది. 

వేలాది సింబాఱతో ఇ భండములు 

నిరిాంచఫడాూయి. సింబాలు ఄనిి భణుఱతో 

నిరిాంచారు ఆఔకడ భణులు ఄతుికోవడానిక్త 

ఎట్టవంటి ద్మయిములు ఈయోగించలేదు. ఇ 

సింబాఱను ఈయోగించి నిరిాంచిన పైఔప్పు కూడా 

పూరిిగాభణుఱతోనిరిాంచఫడనది.ఄనిిభండము

ఱ నిరాాణము ఆలానే ఈంట్టంది. భండముఱ 

ల్లఱ భలెలలు మొదలైన స్వాసనలు ఆచేు తీఖలు 

ఈంటాయి, చట్టలఈంటాయి, భధోల్ల 

భహాదాములు ఈంటాయి, పదద పదద దాముఱతో 

ఈని ఄడవ్వలు ఈనాియి, చరువ్వలు ఈనాియి అ 

చేరువ్వఱ మెటలక్క భణుఱతో తాడము చేమఫడూ 

మెట్టల ఈనాియి. భండముఱ ల్లఱఈని 

చరువ్వఱల్ల నీరుక్క ఫదులు స్ధాయసము, 

ఄభృతము ఈనాియి, ఇ ఄభృతము  పై     తాభయలు  

 

ఈనాియి, వాటి త్తన  స్వఴఔరించటానిక్త తుమెాదలు 

ఝంకాయము చేస్ినాియి. ఆవి తుమెాదలు కావ్వ 

ఄభావారి యొఔక దివోశకి్కలు.  

చింతాభణి ఖృహము దేవిక్త ప్రధానస్థినము.జఖజజనని 

ల్లఔముఱను ఏలు ఄంబిఔ, ఄనేఔ బ్రహాాండ జనని ఄయిన 

బఖవతి భువనేశఴరి ఆఔకడ కొలువ్వతీరి 

ఈంట్టంది.ఄభావారు ఆఔకడ ఔ భంచం పై కూరుునిది. 

ఇ భంచమునక్క నాలుగు పాదములుగా బ్రహా, 

విష్టణ,రుద్రుడు, ఇశఴరుడు. ఇ భంచమునక్క  ఫఱలగా 

సద్మశివ్వడు ఈంటాడు.ఇ ఐదుగురు ఄభావారిి 

మ్మస్తిఈంటారు.ల్లఔ శ్రేమస్ష కోసము తన శర్తయమును 

రండుగా మారుుక్కనిది.ఄందుల్ల క్కడవైపు కామేశఴరుడు 

ఈంటాడు అమన మడభ తొడ మీద కూరొునిఈంట్టంది 

జఖద్మంఫ. ఇమన కోటి కాభదేవ్వఱ సమానమైన 

సందయోము ఔఱవాడు, ఐదు ముకములు,మూడు 

నేత్రములు ఔఱవాడు.సరాఴబయణముఱను ధరిస్థిడు. 

ఎప్పుడు చుస్థనా దహారు సంవతషయములు 

ఔల్నగిఈంటాడు. ఄబమముద్ర, వయముద్ర, గొడూల్న చేబూని 

ఈంటాడు. కోటాలది చంద్రుఱ వలే చఱలనిచూపు 

చూస్థిడు.ఇ తండ్రి ఎడభ తొడపైన కూరొుని ఈంట్టంది 

ఄభాఱను ఔనాి ఄభా దేవీ భువనేశఴరి.అ తల్నల ఎలా 

ఈనిది ఄంటే నవయతనముఱ తో తాడము చేయించిన 

వడాూణము, భుజకీరుిలు, మెడల్ల హారాలు 

ధరించింది,శ్రీచక్ర అకాయముఖఱ క్కండఱము లు 

 భండము ఄభా నియఴరింిచు కాయోము 

1  

శృంగాయ 

భండము 

ఆఔకడ సబల్ల ప్రముక 

దేవతలు ఄభాను గానము 

చేస్థిరు 

2 ముక్తి భండము ప్రతి బ్రహాాండము ల్ల ఈని 

బకి్కఱక్క ముక్తినిస్ింది 

3  

జాానభండము 

దివోమైన తెజజస్షతో ఆఔకడ 

ఄభాజాానమును 

ఈదేశిస్ింది 

4 ఏకాంత 

భండము 

తన శకి్కఱతో జఖతుిను 

ఈదదరించుటక్క,యక్షంచుటక్క 

ఄనేఔ అలచనలు చేస్ింది 
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ధరించినది.ఄభా ముకం తాభయపువ్వఴ వలే వెలుగుతూ 

ఈంట్టంది, నుదురు ఄయిచంద్రాకాయము వలే 

వెలుగుతుంది.దొండండు వంటి పదవ్వలు ఔల్నగిఈనిది 

ఄభా.దంతాలు తెఱలని ముతోముఱ వలె ఈనిది. నుదుటి 

క్కంక్కభ ఈంట్టంది. తఱపై చూడా భణి ధరించినది. ఆది 

కోటి స్తరుోఱ కాంతి ఔల్నగినది.ఈదయిస్ిని 

స్తయోబఖవానుడ వలెఈని ముక్కకపుడఔ 

ధరించింది.ముక్కక సంంగి పూవ్వ వలె ఈంట్టంది. 

ంటిక్త ఄభా చుఔరూపయం, క్కంక్కభ ధరించి 

ఈంట్టంది.ద్మనిభా లళ వలె ఄభా లళవయస 

ఈంట్టంది.ఄపూయఴమైన క్తర్తటము ధరించినది.స్వయణ 

ఔంఔణములు ధరించినది. చేతి వేలళక్క ఄభా ఈంఖరాలు 

ధరించిఈంట్టంది.మూడు నేత్రముఱతో ఄభా 

దయవనంఆస్ినిది. కోటానుకోటల స్తయోచంద్రుఱకాంతితో 

వెల్నగిపోతునిది. ఄభా యతిములు తాడం చేమఫడూ 

ఫంగారు క్తర్తటం ధరించి ఈనిది విష్టణవ్వ కూడా అ 

ఫంగారానిక్త అ ఫంగారు ఄతిక్తంచిన ట్టవంటి భణుఱక్క 

కానీ లెఔక ఔటులేడు  క్తర్తటం మీద చంద్రుడు ఈంటాడు 

కాలలక్క ఫంగాయముతో తయారు చేమఫడూ నూపుయము లు 

ఈనాియి అ  అ ను పుయముఱక్క భంచి భంచి మువఴలు 

ఈనాియి అ మువఴలు కూడా స్వయణము యతిముఱ తో 

తాడం చేమఫడనవే ఄభా కాళ్ళల ఔదిల్ననప్పుడలాల అ ఖజజ 

ఖలుల ఖలుల భంటూ శఫదం చేస్థియి ఇ శఫదం సయసఴతి దేవి 

పాడన పాట ఔనాి ఄదుభతంగా ఈంట్టంది చేతుఱక్క 

యతిముఱల్ల తాడము చేమఫడూ ఔంఔణములు 

ఈంటాయి ఇ ఔంఔణాలు ఄపూయఴ కాంతితో వెలుగుతూ 

ఈంటాయి ఄభా పై నుండ క్రింద వయక్క వేలాడుతునిట్టు 

వంటి జడతో ఈంట్టంది నఱలని తుమెాద రఔకలాలంటి జుట్టు 

తో ఈంట్టంది ఄభా ఇ జుట్టు ముడ ల్ల భల్నలఔలు 

సంంగులు  ఆట్టవంటి పువ్వఴఱనీి దండలుగా ధరించి 

ఈంది ఄభా. అవిడ చేతుల్లలనే ఔ చేతోి వయద హసిం 

ఆస్ింది ఒ చేతోి వరాలు ఆస్ింది ఔ చేతో ి

ఄబమమ్మస్ింది.భణిద్గఴం ల్ల ఈని ఄభా ఎప్పుడూ 

నవ్వఴతూనే ఈంట్టంది ఄభా సంగ్నత స్థహితోముఱను తన 

సినములుగా చేస్క్కనిది ఄభా తన చేతుల్లల ఔపాత్ర 

పట్టుక్కనిది అ పాత్ర యతిముఱ తో ఄఱంఔరించఫడన 

ఫంగారు పాత్ర. ఆది మామూలు పాత్రకాదు.ఇ పాత్ర పైన 

తుమెాదలు వాలుతునాియి. ఇ పాత్ర త్తనేతో 

నింఫడనది.ఄభా ఔచేతోి ఎర్రఔలువపువ్వఴ 

ట్టుక్కనిది.  ఔ చేతోి పాశం ఔ చేతోి ఄంక్కశం 

ధరించినది. ఔ చేతోి శంకము ఔ చేతోి చక్రము 

ధరించింది ఄభా ఄభావారి పాద్మలు ఎర్రగా ఈంటాయి. 

ఇ విధముగా యఔయకాఱ అయుధాలు అబయణములు 

ధరించి ఄభా దయవనమ్మస్ింది అపాదభసిఔం ఄభా 

ఄఱంఔరించుక్కని ఈంట్టంది ఄభావారి ఄఱంకారానిి 

ఄసలు వరిణంచలేము. ఄభా స్క్కమాయ సఴరూపిణి 

సందయోవతి ఄవాోజఔరుణామూరిి ఄభా మాటాలడత్త అ 

మాధుయోము సయసఴతీ దేవి యొఔక వీణ కూడా నిక్తరాదు 

ఄభా చుటూు ఱజాజ తుషు, పుషు, కీరిి, క్షమా, కాంతి ఄని 

పిఱవఫడే దేవతలు నియంతయము తిరుగుతూఈంటారు 

ఄనేఔ ద్మస్వలు, దేవతలు ఄఔకడ ఄభాను 

కీరిిస్ినాిరు.ఄభా కొలువైన చింతాభణి ఖృహం 

వేఱయోజనముఱ విస్వియణం ఔఱది. ప్రలమ కాఱముల్ల 

నశించదు, సృషు కాఱము ల్ల అవియభవించదు. ప్రతి 

ల్లఔము, బ్రహాాండము నుండ దేవీ బకి్కలు 

ఆఔకడక్కవచుదరు. ఄభావారి చింతాభణి ఖృహము ఆంత 

వైశఱోము ఄని చపడానిక్త వీలు లేదు వేలాది 

యోజనముఱ వైశఱోము ఔల్నగినట్టవంటి ఇ చింతాభణి 

ఖృహం ఄట్టవంటి చోట కూరొుని భువన 

బ్రహాాండముఱను యక్షస్తి ఈంట్టంది ఄఔకడ నియంతయం 

ద్రాక్షయసం ప్రవాహము నేరేడు ండు యసం ప్రవాహములు 

ఆంకా యఔయకాఱ లలయస్థలు కాలువఱ క్తంద ప్రవహిస్త ి

ఈంటాయి ఆవనీి కూడా స్ధా సముద్రంల్ల 

ఔల్నస్థపోతాయి ఆఔకడ మాటవయసక్క కూడా రోగాలు 

ఈండవ్వ ముసల్నతనం ఈండదు ఆఔకడ ఄసలు ఎవరికీ ఏ 

విధమైన అల్లచనలు ఈండవ్వ ఆఔకడ ఄందరూ 

యువతీయువక్కలు గానే ఈంటారు ఆఔకడ నియంతయము 

ఄందరూ భువనేశఴరి ని పగుడుతూ బక్తితో కొలుస్తి  
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పూజస్తి ఈంటారు ఆఔకడ ఈని వారు కొందరు ఄభాక్క దఖాయగా 

ఈంటారు కొందరు ఄభాల్ల ఔల్నస్థపోతారు కొందరు ఄభాక్క 

సఱహాలు ఆస్థిరు. జఖనాాతక్క రూం లేదు  ల్లఔం కోసం ఆలా 

రూం ధరించి ఈంట్టంది అ తల్నల భనందరి కోసం భణిద్గఴం 

ఄనే ఇ ల్లకానిి సృషుంచుకొని భనందరినీ అనంద పడుతునిది 

అ ఄంబిఔ జఖనాాత భణిద్గఴమునక్క స్థటి వచేుది ఇ 

ప్రంచంల్ల భరఔకడా లేదు ఄట్టవంటి ల్లకానిక్త నియంతయం 

ఄభాను అరాధించిన వాడు ఈండఖలుగుతాడు ఎవరైనా 

భంచం మీద ఈనిప్పుడు    ఇ భణిద్గఴ వయణన వినిపిస్తి వాడు 

ఄభా దఖారిక్త వెళ్ళ  పోతాడు ఇ భణిద్గఴ వయణన శ్లలకానిి 

పారామణం చేస్తి భూత ప్రేత పిశచ బాధలు ఆలలల్లల ఎపటికీ 

ఔఱఖవ్వ  కొతిగా ఆలుల ఔట్టుక్కనిప్పుడు భణిద్గఴ వయణన చదివిస్త ి

ఆలలల్ల ఈని వాస్ి దోష్టలు ఄనిి తొఱగిపోతాయి ఄనిి దోష్టలు తొఱగిపోయి ఆళ్ళళ యభవిత్రమైన భణిద్గఴము గా 

మారిపోతుంది చదవలేని వాళ్ళళ ఎవరైనా పిలుచుక్కని వచిు చదివించిన చాలు వారిక్త సఔఱ శుభాలు ఔలుగుతాయి ఆది 

ఇ భణిద్గఴ భహిభ 

***** 
 

దురాా సిశతి ని నవరాత్రుఱల్ల పారామణం చేస్కొనవచుున? చేస్కొనుటక్క పాటించవఱస్థన నిమభములు? 

 

దురాా సిశతి ల్ల మొతమిు 13 ఄధాోమములు ఈంటాయి,  ప్రతి దినము  దురాా సిశతి 

పారామణము చేయుటక్క ఖంటా, ఖంటనియ సభమంల్ల ఄవ్వతుంది. అ మాత్రం సభమం 

కేటాయించుక్కని సిశతి పారామణము చేమడం ఎంత గొపది. దురాా సశితిని ఄది కూడా బాఱ 

పూజ చేస్థ (బాఱ ఄనే శఫదమునక్క  సఔఱల్లఔ  అధితోం ఄని ఄయిము)ఄంటే ఄభాని బాలా రూముల్ల 

పూజ చేస్తి సఔఱ  ల్లకాలు భన  అధీనం ఄవ్వతాయి. బాలా రూముల్ల ఄభా  పూజ చేస్తి రాక్షస్ఱను 

భనం దూయం చేమఖలుగుతాము, ఄనేఔ శక్కిలు వస్థయిి. ఆంకా బాఱ గురించి చపాపఱంటే ఄది ఔ 

భహా భంత్రం బాఱ ఄని రూంల్ల ఈని ఄభావారు వాక్తషదినిిసి్ంది. కోరిఔలు తీరుసి్ంది. 

శర్తయమును భనస్ను దృఢంగా ఈంచుతుంది. ఄదే   ఐం కీలం సః  ఄనే బీజములు .  

***** 
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ఄభావారిక్త ఆషుమైనవి 4 మాస్థలు అశఴయుజ 

మాసం,మాగ మాసం ,చైత్ర మాసం , వైశక మాసం . 

వసంత నవరాత్రులు , శయత్ కాఱంల్ల వచేు నవరాత్రులు 

(ఄనగా శుఔల క్షం ల్ల పాడోమ్మ మొదలు నవమ్మ వయక్క) 

ఆవి రండూ ఄభాక్త భరింత ఆషుం.వసంత నవరాత్రులు 

శయనివరాత్రులు  మముని కోయలు (భృతుో దేవత 

సఴరూం). ఇ సభమంల్ల విర్తతంగా రోగాలు వచేువి. 

శ్రావణ, భాద్రద మాస్థఱల్ల వచేు వానఱ వఱన 

యఔయకాఱ రోగాలు వస్థియి. ఇ రోగాలు విజృంభించే 

కాఱం రాకాషుక్క చేరేది. ఇ రోగాలు జఴయం లాంటి 

వాటివఱన కోకస్థరి ప్రాణ నషుం జరిగేది.ఇ రోఖములు 

నుంచి మానవ్వలు ఎలా విముక్తి పంద్మల్న ఄని నాయదునిక్త 

ఄనుమానం వచిుంది. వెంటనే బ్రహా ల్లకానిక్త వెళాళడు . 

బ్రహా వైక్కంఠంమునక్క ,వీలళంతా కైలాసమునక్క , అ 

తరాఴత  నలుగురు  ఔల్నస్థ ఄభావారి దఖాయక్త 

వెళాలరు.ఄప్పుడు ఄభావారు ఄనిది ఄతి బమంఔయమైన 

మభ దంష్ర్ు లాంటి సంధి కాఱంల్ల ఊతువ్వ నుంచి 

ఊతువ్వ మారే క్రభంల్ల మానవ్వలు విముక్తి 

పందడానిక్త స్ఱభ్యపామం చపిునాిను. అ ఈపాయానిి 

నేను చపిపనట్టుగా చేశయంటే వారిక్కని రోగాలు 

తొఱగిపోతాయి.. వసంత నవరాత్రి ,శయనివ రాత్రి భళ్ళల 

ఇ రండటిల్ల అశఴయుజ శయనివరాత్రులు నాక్క చాలా 

ఆషుం.పాడోమ్మ మొదలు నవమ్మ వయక్క 9 రోజుఱ పాట్ట 

ననుి బక్తి శ్రదిఱతో పూజంచండ. 10 వ రోజు 

విజమదశమ్మ అ రోజు చేమవఱస్థన కాయోక్రమాలు 

మానవ్వఱక్త నేను విధిస్ినాిను ,ఆలా ఄయున చేయాల్న ఄని 

కొనిి స్తచనలు చేస్థిను వాటి ప్రకాయం ననుి అ 10 

రోజులు విశేషంగా ఄఱంకాయం చేస్థ స్పు తో క్కంక్కభ 

తో వివిధమైన పుష్టపఱతో, పలాఱతో , ధూం తో ,ద్గం 

తో , నైవేద్మోఱతో ననుి ఄరిుస్త ి ఄట్టవంటి వారిక్త 

మాటవయసక్క కూడా ఄనారోఖోం లేక్కండా చేస్థిను 

వాలళని బాగురుస్థిను ఄనిది. ఄప్పుడు త్రిమూరుిలు 

నాయదుఱ వారు అ విధానం ఏమ్మటి ఄనాిరు.శయతాకఱం 

ల్ల ఄభాని పూజంచడం భహాయోఖం. ఄమావాసో 

నాటికే పూజా స్థమానులు ఄనీి తెచుుకోవాల్న. 

 

 

ఄభావారిక్త ఆషుమైనవి 4 మాస్థలు 

అశఴయుజ మాసం 

మాగ మాసం 

చైత్ర మాసం 

వైశక మాసం 

న్వరాత్రి పూజావిధాన్ము 
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భండపారాధన విధానం: 

 

 

ఔఱశరాధన విధానం: 

 

 

భండపారాధనక్త పీట  లేద్మ పూజ భందియం 
ల్ల ఖదెదను ఏరాపట్ట చేస్కొవాల్న 

ద్మని మీద చీయ గాని  , దుపటి గాని బాగా 
విశఱమైన తువాఴలు గాని యచాల్న 

.ద్మని మీద బిమోం పయాోల్న . బియాోనిక్త 
కూడ కేజంపావ్వ క్త తక్కకవ కాకూడదు 

వీలుంటే 5 కేజీలు పోమడం చాలా భంచిది 

పేద వాలళం ఄనుక్కంటే విసిరాకో ఄయటి అకో 
వేమండ ఄది కూడ లేదంటే ఄక్షంతలు వేస్థ 
పీటపై బిమోం పోస్థ భండపారాధన 

చేమభనాిరు 

ఔఱశస్థిన 

“  భండపారాధన 
ఄయాోఔ ఔ ఔఱశం 
పటాుల్న.రాగి/ఆతిడ,/
ఫంగాయం,/వెండ/భటిు 
చంబు ఄయిన పట్టుచుు  

ఔఱశస్థిన 

“ఔఱశంమీద 
కొఫురికామ పటాుల్న. 
అ కొఫురికామ 
చుటూు స్పు రాస్థ 
క్కంక్కభ బొట్టల 
పటాుల్న  

ఔఱశస్థిన 

“కొఫురికామ పైన 
ఄందమైన జాకెట్టు 
ముఔక వీలుంటే ఎర్ర 
ముఔక పటుడం 
భంచిది 

ఔఱశస్థిన 

“ ఔఱశ స్థిన పాడోమ్మ 
నాడు చేయాల్న , 
ఄమావాసోస్థమంత్రం 
కే ఇ స్థమానులు 
తెచుుల్లవాల్న 
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పూజక్క స్తచనలు  

(ఖభనిఔ: మీ అరోగాోనిి, శక్తిని, అరిిఔ స్థితిని, మీ 

స్థంప్రద్మమమును ఄనుసరించి ఄవసయమైన స్తచనఱను 

మాత్రమే స్వఴఔరించఖఱరు) 

 ఇశనోం తూరుప లేద్మ ఈతియము వైపుగా పూజ 

చేయాల్న. ఔల్నయుఖం ల్ల తూరుప ఈతియం వైపు క్త తిరిగి 

పూజస్తి కోరిఔలు తీరుతాయి  

 దక్షణం వైపుక్త తిరిగి పూజస్తి వైరాఖోం ధన నషుం 

వియక్త ి ఔలుగుతాయి. డభయ దిక్కకగా పూజస్త ి

కేవఱం శత్రువ్వఱ మీద విజమం ఔలుగుతుంది. 

 పుషపములు, ఖరిఔ నైవేదోం ఆవి మాత్రం ఏ రోజు క్క అ 

రోజు తెచుుకోవాల్న చేస్కోవాల్న.భండపారాధన  తో 

ఄయున చేస్త వాళ్ళళ ఔదకూడదు 

 ఔఱశం డగొటు కూడదు ,పువ్వఴలు తీస్తస్థ వేరేవి 

పట్టుచుు  

 బిమోం ఔఱశం చంబు ఔదరాదు. 

 ఄభావారిక్త చాలా ఆషుమైన భంత్రాఱల్ల చండీ 

భంత్రం ,నవాయణ భంత్రం , ష్టడాశక్షరి , ంచదశి, 

బాఱ  . గురువ్వఱ ద్మఴరా ఈదేశం పంది 

ఄనుష్టునం చేయాల్న  

 ఇ తొమ్మాది రోజులు ఄభాని పూజంచేందుక్క 

తెఱలవారు జామున లేచి 9 రోజులు శియ స్థినం 

చేమండ, 

 తాజా ఖంధం ఄయఖద్గస్థ ఄభాక్క సభరిపంచాల్న  

 ఄమావాసో నాటిక్త ఄనిి పూజా వస్ివ్వలు 

తెచుుకోవాల్న.నేను నవరాత్రి  పూజ చేయాల్న 

ఄనుక్కంట్టని నీ ఄనుగ్రహం ఔఱగాల్న,పూజక్క 

అటంఔం ఈండకూడదు ఄని దేవిని ప్రారిించాల్న  

శ్లల॥ ఔరిష్టోమ్మ వ్రతం మాతః నవరాత్రభనుతిభమ్ || 

స్థహామోం క్కరుమే దేవి, జఖదంఫ భమాఖిఱమ్ || 
శ్రీభదేదవీ భాఖవతం 3వ సకంధం - 26వ అ - 26 శ్లల॥ 

 16 ఈచాయములు చేయాల్న క్కదయఔపోత్త ంచ 

పూజ ఄయినా చేయాల్న 

 ఄవకాశం ఈనివారు 4,8,18 చేతులు ఈని 

స్థంహవాహినిని పూజంచాల్న 

 ఄవకాశం ఈనివారు అరోఖో సభసోలు లేని వారు 

నఔిం, ఈవాసం ఈండాల్న 

 ఄవకాశం ఈండ శర్తయము సహఔరించిన వారు నద్గ 

స్థినం, బావి, క్కంట వదద స్థినం చేయాల్న క్కదయదు 

ఄనుక్కంటే ఆంట్లల స్థినం చేమవచుు 

 హింస చేమకూడదు, ఄఫద్మదలు అడకూడదు, 

శర్తయము సహఔరించిన వారు నేఱపై నిద్రపోవాల్న 

 భన శక్తి ఄనుసరించి ద్మన ధరాాలు చేమవచుు 

 నవ రాత్రి పూజ వఱన పాముఱ నశించి ఄభా 

ఄనుగ్రహం పందుతారు 

 దురాాషుమ్మ ఄభాక్క ఆషుమైన రోజు. యోగినీ 

దేవతఱతో ఔల్నస్థ బద్రకాళ్ళగా ఄభా  జనిాంచింది 

 క్కమారి పూజ, స్వాస్థని పూజ చేయాల్న. క్కమారి 

పూజక్క 2 నుండ 10 సంవతషరాలు వమస్ ఈని 

పిఱలఱను పూజంచాల్న 

 ఄభావారి పూజల్ల ఖంధం, ఄఖరువతుిలు, 

ఔరూపయం, స్ఖంధ పుష్టపలు ఈండాల్న. 

 ఄభావారిపూజక్క ఇ క్రింది పూవ్వలుండాల్న 1. 

భంద్మయం. 2. గానుఖపూలు, 3. ఄశ్లఔం, 4. 

సంపంఖ, 5. ఖనేిరు, 6. మాఱతి, 7. బిఱఴత్రాలు, 8. 

తాభయపూలు, 9. ఔలువపూలు ముకోంగా 

నఱలఔలువలు.  

  ప్రతిదినం వీలునింతవరక్క ఄభాక్క నైవేదోంల్ల 

ఈండవఱస్థన పలాలు 1. కొఫురికామ 2. నిభా 3. 

ద్మనిభా 4. ఄయటిళ్ళళ 5. నారింజ 6. నస 7. 

మారేడుకామ. 
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శ్రీ ప్రణవ పీఠం ల్ల ఄభావారి ఄఱంకాయము వివరాలు

 

 

ఄభాక్క చేమవఱస్థన ఄనినైవేదోములు 

 
త్తద్గ వాయము ప్రణవ పీఠం ల్ల ఄఱంకాయము తిథి 

1 26-09-2022 సోభవాయము శ్రీ బాలాత్రిపుయస్ందర్త పాడోమ్మ 

2 27-09-2022 భంఖలవాయము శ్రీ గామత్రీ దేవి విదిమ 

3 28-09-2022 బుధవాయము శ్రీ ఄనిపూరాణదేవి తదిమ 

4 29-09-2022 గురువాయము శ్రీ  శ్రీ ఱల్నతా దేవి చవితి 

5 30-09-2022 శుక్రవాయము శ్రీ భహాఱక్ష్మీ దేవి ంచమ్మ 

6 01-10-2022 శనివాయము శ్రీ భంఖల గౌర్త దేవి షషఠ 

7 02-10-2022 అదివాయం శ్రీ సయసఴతీ దేవి సిమ్మ 

8 03-10-2022 సోభవాయము శ్రీ దురాా దేవి ఄషుమ్మ 

9 04-10-2022 భంఖలవాయము శ్రీ భహిష్టస్య భరిిని నవమ్మ 

10 05-10-2022 బుధవాయము స్వయణ ఔవచాఱంఔృత శ్రీ మాత దశమ్మ 

 త్తద్గ వాయము ఄనినైవేదోం తిథి 

1 26-09-2022 సోభవాయము పుఱఖం పాడోమ్మ 

2 27-09-2022 భంఖలవాయము దధోనిము విదిమ 

3 28-09-2022 బుధవాయము గుడానిము తదిమ 
4 29-09-2022 గురువాయము నేతి ఄనిం చవితి 

5 30-09-2022 శుక్రవాయము పామస్థనిము ంచమ్మ 

6 01-10-2022 శనివాయము పుల్నహోయ షషఠ 

7 02-10-2022 అదివాయం పామస్థనిము,పుల్నహోయ సిమ్మ 

8 03-10-2022 సోభవాయము దధోనిము, పామస్థనిము ఄషుమ్మ 

9 04-10-2022 భంఖలవాయము పామస్థనిము,పుల్నహోయ, 

దధోనిము, గుడానిము 

నవమ్మ 

10 05-10-2022 బుధవాయము దశమ్మనాడు పైన చపిపన ఄనిి కానీ 

కొనిి కానీ భన వీలును ఫటిు 

దశమ్మ 
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ఄభాక్క చమవఱస్థన నివేదనలు వాటి పల్నతలు

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
త్తద్గ తిథి 

నివేదన నివేదన పల్నతం 

1 26-09-2022 పాడోమ్మ అవ్వనేతి  నైవేదోం రోగాలు తొఱగుతాయి 

2 27-09-2022 విదిమ 

ంచద్మయతో ఄభిషేఔం ద్గనివఱన ద్గరా్యువ్వ 

ఔలుగుతుంది. 

3 28-09-2022 తదిమ పాఱతో ఄభిషేఔం దుఃఖ్యలు తొఱగుతాయి. 

4 29-09-2022 చవితి ఄపాపలు- ఄభిషేఔం భన నుఱల్ల విఘ్నిలు ఔఱఖవ్వ. 

5 30-09-2022 ంచమ్మ ఄయటిళ్ళళ నైవేదోం తెల్నవిత్తటలు. పరుగుతాయి 

6 01-10-2022 షషఠ 

త్తనెతో ఄభిషేఔం స్ందయరూం, భధుయ సఴయం 

ఱభిస్థియి. 

7 02-10-2022 సిమ్మ బఱలంతో ఄభిషేఔం ,నైవేదోం శ్లఔనాశనం 

8 03-10-2022 ఄషుమ్మ 

జీడప్పుతో ఄభిషేఔం 

కొఫురికామ నైవేదోం 

తాపాలు తొఱగుతాయి. 

9 04-10-2022 నవమ్మ 

జీడప్పుతో ఄభిషేఔం 

కొఫురికామ నైవేదోం 

ఇ ల్లఔంల్ల స్కజీవనం సఴయాం 

వంటి ఈతిభఖతులు. 

10 05-10-2022 దశమ్మ 
నువ్వఴఱతో ఄభిషేఔం మభబమం తొఱగుతుంది 
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మథాలనశక్తిగా ఄభాను ప్రారింిచి, పూజ పూరిి ఄయాోఔ పాడోమ్మ మొదలు దశమ్మ వయక్క రోజు 

చదవవఱస్థన ఄభా ఔథఱను పూజో గురుదేవ్వలు వదిదరిి ద్మాఔర్ గారు ఄందించారు. 
 

 

 
 

పాడోమ్మ రోజు  : 

త్తద్గ 26-09-2022 

వాయము సోభవాయము 

ప్రణవ పీఠం ల్ల ఄఱంకాయము శ్రీ బాలాత్రిపుయస్ందర్త 

 

 

 

పుజావిధానము భఱియు నివేదనము: 

ఈదమం: ఄయటిళ్ళళ,కొఫురికామ. నివేదన చేయాల్న. 

ఈదమం పూట దేవి కడామాఱ సోిత్రం తో క్కంక్కభ తో 

పూజ చేయాల్న. ఄని నైవేదోం మీ వీలు ని ఫటిు చేస్కోండ 

స్థమంత్రం: ఈడఔబటిున శెనఖలు పోపు పటిునవి  

నివేదన చేయాల్న  స్థమంత్రం శ్రీ ఱల్నతా సహస్రనాభం 

కానీ దురా ా సహస్ర నాభ సోిత్రం తో కానీ ఱక్ష్మీ దేవి 

సహస్రం తో కానీ ఎదో ఔ ద్మనితో ఇ ఔల్నయుఖం ల్ల 

ఱల్నతా సహస్రనాభం చాలా శక్తి వంతమైనది ద్మనితో 

చేస్తి చాలా భంచిది. ఱల్నతా త్రిశతి భన శక్తి సభమంని 

ఫటిు  సోిత్రాలు చేయాల్న. స్థమంకాఱం పూజ ఄభావారిక్త 

ప్రత్తోఔత. నృతోం, వాదోం,గ్నతం ఄభాక్త చాలా ఆషుం. 

ఄందుకే బకి్కలు శయనివ రాత్రుఱల్ల పూజ చేస్తటప్పుడు 

చఔకగా పాటలు కూడ పాడుతారు. ప్రతి దినము బాలా 

పూజ, స్వాస్థని పూజలు చేయాల్న 

9 రోజులు 9 ఔథలు ఈనాియి. ఇ ఔథలు వినడం వఱన 

దేవీ భాఖవతం పారామణం చేమఔపోయినా ఇ ఔథ 

వినడం వఱన పారామణ పల్నతం తో సమానం.ఇ ఔథ 

వినిప్పుడు చేతిల్ల ఄక్షతలు పట్టుక్కని ఔథ ఄయాోఔ 

ఄభావారి పాద్మఱ దఖాయ వేస్థ అ ఔథాలనక్షతలు నెతిి మీద 

వేస్క్కంటే శుబపల్నతం వస్ింది 

 

 

కథలు
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పాడోమ్మ రోజు ఔథ: 

ఇ మొదటి రోజు ఔథ ఏమ్మటి ఄనగా కానొఔప్పుడు 

వైక్కంఠం ల్ల ఱక్ష్మీ దేవి శ్రీ భహావిష్టణవ్వ పాద్మలు 

వతుితునిది ,అ సభమం ల్ల స్తయోదేవ్వని స్థయథి యథాలనలు 

నడపే వాలళల్ల ఔడు గుర్రం ఎక్తక రేవంతుడు వస్ినాిడు , 

వయసక్క ఱక్ష్మీ దేవి క్త సోదరుడు ఄవ్వతాడు,పాఱ సముద్రం 

చిల్నక్తనప్పుడు ఱక్ష్మీ దేవి తో పుటాుడామన . ఎంత కాలానిక్త 

మా సోదరుడు వచాుడు ఄని ప్రేభగా చూస్తి 

ఈండపోయింది. విష్టణవ్వ, భహా ఱక్ష్మి ఄని పిల్నచాడు 

!ఱఔలేదు, భళ్ళళ ఱక్ష్మీ ఄనాిడు రేవంతుడని చూస్త ి

ఱఔలేదు, విష్టణవ్వ కోం తో సోదయ ప్రేభతో బయ ిపిల్నస్త ి

ఱఔలేదు ఖనుఔ నువ్వఴ గురఱం ఄయిపో ఄని 

శపించేస్థడు. ఱక్ష్మీ దేవి ఈల్నక్తక డంది. రాఔ రాఔ మా 

సోదరుడు వచాుడని ఄట్ట చూస్థను అ మాత్రానికే 

శపిస్థివా !ఄంటే ల్లఔ శ్రేమస్ష కోసం ఄలా శపించాను 

ఄని చపాపరు విష్టణవ్వ. ఇల్లపు రేవంతుడు హడల్నపోయి 

ఄనవసయంగా వచిు వాళ్ళదదరినీ విడద్గశను ఄనుకొని 

దయవనం చేస్కోక్కండా ఄట్టనుంచి ఄటే వెళ్ళపోయాడు. 

ఄపుడు ఱక్ష్మీ దేవి  నేను భళ్ళల నీ దఖాయక్క ఎలా వస్థిను అడ 

గుర్రం ఄయిపోయి?నేనఔకడ నువఴఔకడ ఈంటే? ఄప్పుడు 

విష్టణవ్వ చపాపడు నావఱల నీక్క సంతానం ఔఱఖగానే ,తిరిగి 

వైక్కంఠానిక్త వస్థివ్ ఄనాిడు.ఱక్ష్మీ దేవి అడ గుర్రం రూం 

ధరించి ఈతియ క్కరుభూముల్లల గుర్రం రూంల్ల ఎంతో 

బక్తితో శివ్వని కోసం తస్ష చేస్థంది. ఄపుడు శివ్వడు 

ప్రతోక్షమై ఏం కావాల్న ఄంటే నా బయ ి  నా దఖాయ క్త రావాల్న 

!ఄమన వఱల పిలాలడని ఔనాల్న , ఔనాిఔ నాక్క విముక్తి 

ఔలుగుతుంది ఄట! శం నుంచి ఄపుడు నేను 

వైక్కంఠానిక్త వెలతాను దమతో మా అమనిి పిల్నపించు 

ఄంటే శివ్వడు చిరునవ్వఴ నవిఴ నీ బయి విష్టణవ్వ సఔఱ 

ల్లకాఱక్త ఄధితి ఄట్టవంటి ఄమన గురించి తస్ష 

చేమఔ భధోల్ల నాకోసం ఎందుక్క తస్ష చేశవ్వ 

ఄనాిడు. ఄపుడు ఱక్ష్మీ దేవి ఆలా  ఄంది, వైక్కంఠం  ల్ల  నా  

 

బయి ఔళ్ళళ మూస్క్కని ధాోనం ల్ల ఈనాిడు అ సభమంల్ల 

నేను అమన దఖాయక్త వెళాళను స్థఴమీ ల్లఔం ఄంతా మీ 

కోసం ధాోనం చేస్ింటే మీరు ఎవరికోసం ధాోనం 

చేస్ినాిరు ఄని ఄడగాను ఄపుడు అమన "నేను ఎప్పుడూ 

ఔళ్ళళమూస్క్కని శివ్వని ధాోనిస్థిను, శివ్వడు ననుి 

ధాోనిస్థిడు, మేమ్మదదయం ఔటే,అ విషమం తెలీఔ 

కొంతభంది మూరుులు శివకేశవ భేదం తో కొట్టుక్క 

పోతూ ఈంటారు. నా బకి్కలు శివ్వడి దేఴషస్త ిఈనాిరు , 

శివ బకి్కలు ననుి దేఴషస్త ి ఈనాిరు , ద్మనివఱల వారు 

స్తయోచంద్రులు అకాశంల్ల ఈనింత వయక్క నయఔం క్త 

పోతునాిరు. సృషు ఈనింత వయక్క నయకానిక్త వెలతారు , 

శివకేశవ్వలు ఆదదరినీ భేదం తో చూస్థ తిటేువాళ్ళళ. ఄందుకే 

ల్లకానిక్త సందేశం ఆవఴడానిక్త మేమ్మదదయం ఔనొఔలళం 

ఆలా ధాోనం చేస్క్కంటూ ఈంటాం ఄని చపాపడు. కాఫటిు 

నినుి పూజస్తి అమనిి పూజంచినటేు , అమనిి పూజస్త ి

నినుి పూజంచి నటేు . నీక్క చపాపనంటే నువ్వఴ అమనిి 

నాదఖాయక్క ంపుతావ్వ.శివ్వడు నవిఴ ఆది శయత్ కాఱం 

అశఴయుజ మాసం పాడోమ్మ ఇరోజు మొదలైంది , 
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ఄభావారి ప్రతిభ ను ఆస్థిను ,ఇ ప్రతిభని భంద్మయ 

పుష్టపఱతో పూజంచు. ఎవరు ఄభావారిని పాడోమ్మ నాడు 

ఎర్రని పూఱతో పూజస్థిరో వారిక్త ఄనుక్కని కోరిఔలు 

తీరుతాయి వారిక్త బయిృ సమాఖం ఄవ్వతుంది బయ ితో ఔల్నస్థ 

ఈండవచుు.  వాలళక్త సఔఱ సభాగాోలు వస్థియి ఄని 

ఄభావారి విగ్రహం ఆచిు,పూజ చేమడానిక్త భంద్మయ 

పుష్టపలు తానే ఆచాుడు,ఇ పుష్టపఱతో ఄభావారి యొఔక 

ఄష్టుతియ శతనా మాఱతో  బక్తితో ఱక్ష్మీ దేవి ఄభాని 

పూజంచింది అనాడు శయత్ కాఱంల్ల ఔృత యుఖం ల్ల 

పాడోమ్మ నాడు ఄంటే దసరా ల్ల మొదటి రోజు 

పూజంచింది . కాఫటిు భనం కూడా ఎం చేయాల్న.? 

దసరా ల్ల ఔఱశ స్థిన ఄయాోఔ ఔఱశం వెనఔ గానీ 

ముందు గానీ ఄభావారి రూం పట్టుకోండ 

(భటిు/వెండ/ఫంగాయం/కాగితం టం ) అ టానిక్త 

ముందు ఒ ళ్ళళం పటాుల్న అ ళ్ళళం ల్ల ఄవకాశం 

ఈనివాళ్ళల శ్రీచక్రం పట్టుకోండ లేనివాళ్ళళ ఄభావారి 

పాద్మఱను చూస్క్కంటూ క్కంక్కభ తో పూజంచాల్న,అ 

పూజ ఄయాోఔ ఄప్పుడు భంద్మయ పుష్టపఱతో పూజస్త ి

చూడండ.వాలలక్త అ ఏటి క్త ఏడాది వాళ్ళల ఄనుక్కని నులు 

ఄయి తీరుతాయి.ఱక్ష్మీ దేవి పూజ చేమగానే , ఄభావారు 

ఔ దూతని ంపి విష్టణవ్వని ఄఔకడక్క యపిపంచింది,విష్టణవ్వ 

మొఖ గుర్రం రూంల్ల ఄభాదఖాయక్త వచాుడు  ఇ ఄశఴ 

రూంల్ల ఈని విష్టణవ్వ ఄశిఴని రూంల్ల ఈని ఱక్ష్మీ 

దేవితో స్థంఖతోం చేస్థడు, ఱక్ష్మీ దేవీ ఖయభం ధరించి ఔ 

క్కర్రాడని ఔనిది. గుర్రం ని సంసృతం ల్ల హమము ఄని 

కూడా ఄంటారు. హమమునక్క  హమమునక్క పుటాుడు 

ఖనుఔ అ పుటిున క్కర్రాడక్త హై హయుడు ఄని పేరు 

వచిుంది. వాడు ఔకడైనా ప్రంచానిి జయించాడు 

ఄందుకే ఏఔవీరుడు ఄని పేరు. అ ఎఔవీరుడు భళ్ళల 

ఄభావారిని పూజంచాడు ఏకావళ్ళ  ఄనే భాయో ని 

పంద్మడు , కాఱకేతుడు ఄనే రాక్షస్డని సంహరించాడు 

,అ ఏఔవీరుడక్త ఏకావళ్ క్త పుటిునవాడు ఔృతవీరుోడు,అ 

ఔృతవీరుోడ కొడుక్క కాయివీరాోరుజనుడు (దతాిత్రేమ 

బకి్కడు). ఄంత గొప హమహామ వంశమే 

స్థిపించఫడనది ,ఄభా ఄనుగ్రహంతో అ వంశం 

చాఱపాట్ట స్థగింది. ఄభాని పుజంచినంత కాఱం వాళ్ళల 

బాగునాిరు, ఄభాని తియసకరించారు భధోల్ల అ వంశం 

ల్ల వాళ్ళల కొంతభంది చివరిక్త యశురాముడ చేతిల్ల 

భయణించారు. కాఫటిు భనం ఎప్పుడు కూడా పాడోమ్మ 

నాడు భంద్మయం పూఱతో  పూజంచి ఏదో ఔ ఄని 

నైవేదోం పటిు కొఫురికామ రండు ఄయటిళ్ళళ 

పటుండ.స్థమంకాఱం శెనఖలు నైవేదోం పటిున వాలళక్త 

వంశభివృది ి ఄవ్వతుంది, భారాో బయిఱ భధో ల్ల 

ఐఔభతోం ఔలుగుతుంది, ఎప్పుడూ కూడా ఇ 

కాయోక్రమాలు ఄయిపోయాఔ ఆంట్లల ఄమత్త అతా 

ప్రదక్షణము గుళ్ళళ ఄమత్త పీఠం  చుటూు గానీ ప్రదక్షణం 

చేస్క్కంటే వాళ్ళళ తరిస్థిరు. 

ఇ విధంగా మొదటి రోజున ఄభావారిని పూజంచి , 

ఔథ విని బకి్కఱందరూ కూడా ఄనేఔ  శుభాలు పంద్మఱని 

గురువ్వగారు భంఖళా శసనము  చేశరు 

విదిమ రోజు: 

త్తద్గ 27-09-2022 

వాయము భంఖలవాయము 

ప్రణవ పీఠం ల్ల ఄఱంకాయము గామత్రీ దేవి 

 

పుజావిధానము భఱియు నివేదనము: 

ఄనుదినము కొఫురి ఄయటి ళ్ళళ  ఈండతీరాల్న. 

కొఫురికామ ఄదుభతమైన  ఫల్నద్మనంతో సమానం. 

ఄయటిండు అతాాయపణ తో సమానం. హింసతో ఄయున 

చేమకూడదు. కొంతభంది మేఔలు గొర్రెలు ఫల్న ఆస్ినాి 

రే ఄది దోషము. ఫల్న ఫదులుగా ఫల్న ఆచిున పల్నతము 

పందడానిక్త కొఫురికామను కొటుభనాిరు. భనల్ని 

భనం సభరిపంచుకోవడానిక్త రండు ఄయటి ండలను 

పటాుల్న. జీవాతా యమాతా క్క సంకేతంగా రండు 

ఄయటిలలను తపఔ పటాుల్న. ఄభావారిని భనస్ల్ల 
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ధాోనం చేస్క్కని రూంతో ఎదురుగా పట్టుకోవాల్న. 

పూజాభందియంల్ల ఄభా వారి యొఔక భటిు విగ్రహం 

లేద్మ ఫంగారు విగ్రహము లేద్మ ంచల్లహాలు ఏదో ఔటి 

ఄభావారి విగ్రహం స్థిన చేయాల్న. ఄభావారు ఎర్రగా 

ఈంట్టంది మూడు ఔళ్ళళ ఔల్నగి ఈంట్టంది నెతిి మీద చంద్ర 

రేక ఔల్నగి ఈంట్టంది క్తర్తటం ధరిస్ింది చేతుఱక్త 

ఔంఔణాలు, భుజకీరుిలు, నడుముక్క వడాూణం, కాలలక్క 

నూపురాలు ఈంటాయి .ఆలాంటి రూంతో ఄభాను 

ఉహించి చిత్రీఔరించి టము లేద్మ విగ్రహము పటిు 

పూజంచాల్న. నితోం క్కంక్కభ పూజ చేయాల్న. ఄభావారి 

టమునక్క స్పు క్కంక్కభ సభరిపంచడం పూజల్ల 

తపఔ చేయాల్న. పానఔము, వడప్పు ప్రతి దినము 

ఈదమము స్థమంకాఱము కూడా సభరిపంచాల్న. 

సఴచఛమైన జఱం తీస్క్కని ఄందుల్ల మ్మరియాఱ పడ 

చఔకని బఱలం ఆంకా స్ఖంధ ద్రవాో  యాఱక్కలు ఔల్నపి 

ఘుభ ఘుభ లాడే పానకానిి పటుండ. ఎవరికైనా 

వాక్కషది ికావాల్న ఄనే కోరిఔ ఈంటే ఇ శయనివరాత్రుఱల్ల 

ఄభావారిక్త తాంబూఱం సభరిపంచాల్న.ఄభా తాంబూఱం 

నిండన న్నరు ఖఱది. ఎఱలవేలలా కాదు ఄయున కాఱంల్ల 

ఄభా భనకోసం ఇ తాంబూఱం స్వఴఔరిస్ింది, 

తాంబూఱం సభరిపంచిన స్వీలు పురుష్టలు ఇ 

శయతాకఱంల్ల ఄభావారి టం దఖాయ తాంబూఱం పడత్త 

అ రోజు నుంచి వాళ్ళళ ఏభంటే ఄది ఄయిపోతుంది. 

ఄందుకే పూయఴకాఱం ల్ల ఏదైనా అశీయఴదిస్త ిటక్కకన అ ని 

ఄయిపోయేది, ఎందుఔని వాక్కవదిి వస్ింది ఖనఔ, ఎలా 

ఔలుగుతుంది ఄభావారిక్త తాంబూఱం ఆవఴడం ద్మఴరా 

విదిమ రోజు ఔథ: 

రోజుక్త ఔ ఔథ ఈంట్టంది వాటిని పారామణ ఄయినా 

చేయాల్న లేద్మ గురువ్వగారు చపిునిప్పుడు వినినా 

పయవాలేదు. రండవ రోజున వినవఱస్థన ఔథ హమగ్రీవ 

చరిత్ర, పూయఴం కానొఔప్పుడు హమగ్రీవ్వడు ఄనే పేరు 

ఔల్నగిన ఔ రాక్షస్డు ఈండేవాడు రాక్షస్డు గుర్రపు తఱ 

ఔల్నగినవాడు ఖనుఔ హమగ్రీవ్వడు ఄనాిరు. మెడ నుంచి 

పైభాఖం వయక్క గుర్రం మ్మఖతాదంతా రాక్షస శర్తయం. 

వాడు బ్రహాకోసం తస్ష చేస్తి బ్రహాదేవ్వడు ప్రతోక్షమై 

ఏం వయం కావాల్ల కోరుకోభంటే వాడు నాక్క భయణం 

లేని వయం ఆభానాిడు. ఆది మాత్రం క్కదయదు, ఒయి 

వీరుడా! ఇ భూభండఱం ల్ల పుటిున ప్రతి ఔకరూ 

భయణించి తీరాల్న. భయణం ఇరోజు ఄవఴచుు. రేపు 

ఄవఴచుు .నూరేలళ తరాఴత ఄవఴచుు. భృతుోవ్వ మాత్రం 

తపదు. భృతుోవ్వ లేక్కండా శశఴతంగా చియంజీవిగా 

బ్రతికే వయము నేను ఆవఴను. రాక్షస్డు బాగా అల్లచించి 

చావ్వలేక్కండా వయం ఆవఴనంట్టనాివ్వ చావ్వ 

కోరుక్కంటాను. నాలాగా గుర్రపు తఱ ఔల్నగినవాడు ఇ 

ప్రంచంల్ల ఎవరైనా ఈనాిడా? బ్రహాదేవ్వడు చిరునవ్వఴ 

నవిఴ ప్రస్ితానిక్త లేడు ఄనాిడు. ప్రస్ితము లేడంటే 

బవిషోతుిల్ల కూడా రాడు, కాఫటిు నేను ఎవరి చేతుల్లలనూ 

భయణించక్కండా వయం ఆవ్వఴ ఎపటికైనా చావ్వ ఄంటూ 

వస్తి మాత్రం నావంటి హమగ్రీవ్వడ చేతిల్ల మాత్రమే నాక్క 

భయణం ప్రస్థదించు. బ్రహా తధాస్ి ఄనాిడు. ద్మంతో 

వాడు విజృంభించాడు, ల్లకాఱ నిిటిని టిు పీడంచాడు. 

వాడని ఎవరూ ఏమీ చేమలేఔపోయారు. ప్రంచభంతా 

ఄఱలఔల్లలఱం ఄయిపోయింది, ఄప్పుడు ఄంతా ఔల్నస్థ 

వైక్కంఠానిక్త వెళ్ల శ్రీభనాిరామణుని దఖాయ మొయ పటాురు. 

ప్రభూ! పాహి పాహి యక్షంచు! యక్షంచు ఄనాిడు. ఄప్పుడు 

శ్రీభనాిరామణుడు దేవతఱక్క సహకాయంగా హమగ్రీవ్వ 

డతో ఘోయ యుదిం చేస్థడు, ఎంతకాఱం యుదిం చేస్థనా  

వాడు చావలేదు,5000 సంవతషరాలు యుదిం చేస్థడు. 

రాక్షస్డక్త ఄఱసట రాలేదు స్థఴమ్మక్త ఄఱసట వచిు 

పాఱసముద్రంల్ల ఔ చోట వింటి మీద తఱ పట్టుక్కని నిద్ర 

పోయాడు ఇల్లపు దేవతఱంతా హమగ్రీవ్వడు చేతిల్ల 

చావ్వ దెఫులు తిని బ్రహా దేవ్వడ దఖారిక్త బాబోయ్ విష్టణ వ్వ 

భధోల్ల తప్పుక్కనాిడు అమన తప్పుక్కంటే మేము 

ఒడపోయాము. ఆప్పుడు అ విష్టణవ్వ ఎఔకడ ఈనాిడో 

వెతుక్క ద్మము. అమన వచిు ఇ రాక్షస్డని చంపిత్త గాని 

భనము బ్రతఔభని ఄంటే ఄంతా ఔల్నస్థ విష్టణవ్వ కోసం 

వెతఔగా, విష్టణవ్వ పాఱసముద్రంల్ల ఔచోట ఏకాంతంల్ల 
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ఄలెలత్రాడు ఎక్కకపటిు అ తాడు మీద తఱ పటిు నిద్ర పోతూ 

ఔనడాూడు. గాఢంగా నిద్రపోతునాిడు, ఇ 

నిద్రపోతునాిమన లేవాల్న రాక్షస్డని చంపాల్న.  

ఇమనను ఎవరు లేపుతారు ఄనగా, ఎవరిక్తవారు ఄసలు 

నిద్ర పోతుని వారిని లేకూడదు ఄందుల్ల గాఢంగా 

ఄఱస్థ నిద్రపోతుని బఖవంతుని శ్రీభనాిరామణుడని 

లేడం భహా పాము ఄని ఎవరిక్త వాళ్ళల 

బమడాూరు.ఄప్పుడు బ్రహా తన భహాభహిభతో ఔ 

పురుగుని సృషుంచాడు. ద్మనిని సంసృతంల్ల వమ్రి 

ఄంటారు. బ్రహాదేవ్వడు ద్మని ని పిల్నచి విష్టణవ్వ డుక్కని  

ఄలెలత్రాడు కొరిక్తత్త అమన తఱ రిగి మెలుక్కవ వస్ింది 

నువ్వఴ వెళ్ల అ ని చయిో ఄనాిడు. ఄప్పుడు అ పురుగు 

పాపు నిని చేమడానిక్త ననుి సృషుస్థ ి వా ఎవరైనా 

గాఢనిద్రల్ల ఈనిట్టవంటి వాడని లేడం భహా పాం 

నిద్రాబంఖం బ్రహా హతో పాం తో సమానం, పురాణ ఔథ 

స్థగుతూ ఈంటే ద్మనిక్త బంఖం ఔల్నగించడం ఄది బ్రహా 

హతోతో సమానం, భారాోబయిలు ఐఔభతోంతో ఔల్నస్థ 

ఈంటే వాలలని విడద్గమడం ఄది భహాపాం ,తల్నలని బిడూ ని 

వేరు చేమడం ఘోయ పాం ఇ నాలుగు 

బ్రహాహతాోపాము తో సమానం. ఆప్పుడు ఇ 

నిద్రపోతుని బఖవంతుని నేను లేపిత్త నాక్క 

బ్రహాహతాోపాము చుట్టుకో ద్మ ఄని ఄడగిత్త నీక్క అ 

పాం లేక్కండా ప్రామశిుతిం చేస్థినని బ్రహా దేవ్వడు 

చపాపడు. ఎనిి చేస్థనా నేను ఎందుక్క చేస్థిను స్థఴయిం 

లేక్కండా, నాకేమ్మటి ప్రయోజనం ఄని పురుగు ఄంది. 

బ్రహాదేవ్వడు చదపురుగు ని చూస్థ నవిఴ సరే ఆఔ మీదట 

మజాం చేస్ినిప్పుడు స్రుక్కక శ్రువ ఱ నుంచి కారుతుని  

నెయిో నీక్క ఆస్ినాిను ద్మనిని అహాయంగా స్వఴఔరించు వెళ్ల 

అ తాడు కొరుక్క ఄనాిడు, చదపురుగు ప్పుకోలేదు ఆంత 

చేస్తి నాక్క ఆచేుది అ నేతి బిందువ్వలా ? సరిపోదు ఄంది. 

ఄప్పుడు బ్రహాదేవ్వడు నేఱ మీద రిగిన ద్రవములు కూడా 

నీక్క ఆచేుస్ినాిను. (పాలు పరుగు నెయిో 

మొదలైనట్టవంటి ద్రవ ద్మరాిలు క్తంద డపోత్త 

పయపాట్టన కూడా ఎత ి రాదు. ఄది ఎతిిత్త ఈద్రవం 

వస్ింది. ఄవి భనం వాడుకోకూడదు. ఄనారోఖోం 

కూడా).ఇ రండే నా  ఆంకొఔ వయము ఆవ్వఴ ఄని అ 

చదపురుగు ఄడగింది. ఄప్పుడు బ్రహాదేవ్వడు చాలాభంది 

పుసికాలు తెరువని  పుసికాలు నీవే, తినభని ఄనాిడు. 

ఄప్పుడు అ చదపురుగు ప్పుకొని అ వమ్రి టక్కకన ఄలెల 

త్రాడు ని కొరిక్తంది.అ త్రాడు ఎక్కకపటిు ఈండడం వఱన 

ఫఱంగా లేచిపోయింది, విష్టణవ్వ తఱ తెగి సముద్రంల్ల 

డపోయింది.  మామూలు తాడు కాదు వింటినారి 

స్థయంఖం ఄనే కోదండం. అ ఫలానిక్త స్థఴమ్మ తఱ తెగి 

సముద్రంల డగానే ప్రంచభంతా ఄఱలఔల్లలఱం 

ఄయిపోయింది, హాహాకారాలు చేశరు దేవతలు. ఄయోో 

శ్రీభనాిరామణుని శియస్ష తెగిపోత్త భనల్ని ఎవరు 

యక్షస్థిరు. ఆంత ఄనాోమం జరిగింది ఏమ్మటంటే ఄప్పుడు 

బ్రహాదేవ్వడు ఏదో ఔ కాయణం లేక్కండా ఆది జయఖదు నీ 

వెనకాఱ ఄభా వారి యొఔక సంఔఱపం ఏదో ఈంది. 

భనభందయం అ ఄభాని ప్రారిిద్మదం. శయతాకఱంల్ల ఄది 

రండవ రోజు ఇ రోజు ఄంతా ఔల్నస్థ  ఄభాని పాఱ 

సముద్రం డుూన ఒ పదద భండం ఏరాపట్ట చేస్థ 

చతుయస్రాకాయంల్ల, ఄందుల్ల ఄభావారి యొఔక విగ్రహం 

పటిు ఔఱశస్థిన చేస్థ, బ్రహా ఖనఔ బక్తి తోటి ఖనేిరు 

పూఱతో పూజంచాడు, రండో రోజు ఖనేిరు పువ్వఴఱతో 

పూజస్తి శత్రువ్వఱ మీద విజమం స్థధిస్థిరు, ఎట్టవంటి 

బమంఔయ శత్రువైనా తొఱగిపోతాడు. ఄప్పుడు ఄభావారు 

అకాశంల్ల ప్రతోక్షమై బక్తిశ్రదిఱతోే  విదిమ నాడు ననుి 

ఔఱశస్థిన చేస్థ ఖనేిరు పూఱ  తో పూజంచారు. ఔయవీయ 

పుష్టపఱతో ననుి పూజంచిన వారిక్త శత్రు వినాశనం 

ఄవ్వతుంది, ఄజమం తొఱగిపోతుంది విజమం 

పందుతారు.ఇ విష్టణవ్వ యొఔక శియస్ష తెఖడానిక్త ఔ 

కాయణము ఈనిది, ఔప్పుడు పాఱసముద్రంల్ల ఱక్ష్మీదేవి 

విష్టణవ్వ యొఔక పాద్మలు వతుి తుండగా , హఠాతుిగా 

ఱక్ష్మీదేవి ఔలళని నలుము క్కంది. ఄప్పుడు అమె ఔంటి క్కని 

కాట్టఔ బుఖాఱక్త ఔ భచు క్తంద ఄంట్టక్కంది. ఫంగాయం 

లాంటి ఱక్ష్మీదేవిక్త ఔ నఱలటి చుఔక వచిుందే ఄని చిరునవ్వఴ 

నవాఴడు విష్టణవ్వ, అ నవ్వఴక్త ఱక్ష్మీదేవిక్త ఄనుమానం 
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వచిుంది, కాఱ ప్రభావం వఱల ఱక్ష్మీదేవి ఆలా ఄనుక్కంది, 

య స్వీ వాోమ్మహం ల్ల డ ననుి ఄహాసోం 

చేస్ినాిడేమ్మ ఄని ఄనుమానం పరిగిపోయి, వెనఔ 

ముందు చూడఔ గాఢ నిద్రల్ల ఈండగా నీ వింటి తాడు తెగి 

నీ తఱ సముద్రం పాలై పో గాఔ! సముద్రంల్ల డన తఱ 

ఎవరికీ ఔనడక్కండా ఄయిపో గాఔ !ఄని శపించి నది. అ 

శం వలేల ఆలా జరిగింది అ శం కూడా నేనే కావాఱని 

పటిుంచాను. ఎందుఔంటే ఇమన తఱ తెగి ఔనడక్కండా 

పోత్త ఄప్పుడు అమనక్క కొతి తఱ పటువచుు. హమగ్రీవ్వని 

హమగ్రీవ్వడు చంపాల్న, మీయంతా విశఴఔయా ద్మఴరా 

ఆనుము తోటి ఔ గుర్రపు తఱను తయారుచేయించి 

మొండెం దఖాయ పటుండ.ఠఔకన అ తఱ ఄతుక్కకపోతుంది. 

అమనక్త ప్రాణం వస్ింది లేస్థిడు. ఄప్పుడు అమన కూడా 

హమగ్రీవ్వడు ఄవ్వతాడు. అ గుర్రపు తఱల్ల చైతనోం 

వస్ింది. తెఱలని రూంల్లక్త వస్థిడు అమన. తెఱలని 

హమగ్రీవ్వడు అ హమగ్రీవ్వడు ని చంపుతాడు. మీక్క పీడ 

పోతుంది. అ తరువాత విష్టణవ్వ హమగ్రీవ ఄవతాయం ల్ల 

కొంతకాఱం తస్ష చేస్థ ఎప్పుడు వదదనుక్కంటే ఄప్పుడు అ 

ఄవతారానిి వదిల్న తిరిగి వైక్కంఠ రూం పందుతాడు. 

ఄందుకోసమే నేను ఇ మన తఱ తెగేలాగా ఱక్ష్మీదేవి 

ద్మఴరా శపానిి ఆపిపంచాను. మీక్క శుబం ఔలుగుతుంది. 

అశఴయుజ మాసంల్ల రండవ రోజు భండపారాధన చేస్థ 

స్పు క్కంక్కభఱతో పూజంచి ఖనేిరు పూఱతో 

పూజంచిన వారిక్త ఇరోజు నుంచి శత్రు విజమం 

శత్రువ్వఱపై విజమం ప్రస్థదిస్నిాిను ఄని వయం ఆచిుంది 

ఄభా. ఇ దేవతలు సంతోషంచారు. విశఴ ఔయా ద్మఴరా తఱ 

తయారు చేయించి మొండెం దఖాయ పటాురు తఱ 

ఄతుక్కకపోయింది.  చైతనోం వచిు ఔదిల్నంది. తెఱల వాడు 

ఄయిపోయాడు తెఱలని గుర్రం తఱ తెఱలని శర్తయం 

ఄయింది.అమన సంఔఱపం వఱల నఱలగా ఈనివారు తెఱలగా 

ఄయాోడు. ఇ హమగ్రీవ్వడు జూలు విదిల్నంచి కొని అ 

హమగ్రీవ రాక్షస్డతో యుదిం చేస్థడు, వాణిి 

సంహరించాడు. దేవతఱంతా సంతోషంచి జమహో 

హమగ్రీవ ఄవతాయం శ్రీభనాిరామణ అ హమగ్రీవ్వడు  

 

ఄనే రాక్షస్డని సంహరించి మాక్క శుబం ప్రస్థదించారు 

ఄంటూ అమనని పూజంచారు. స్థఴమ్మ వెంటనే 

వైక్కంఠానిక్త వెలళక్కండా, కొంతకాఱం పాట్ట 

భూల్లఔంల్ల తస్ష చేస్థిను ఄభావారి యొఔక పూజా 

నామాలు ల్లఔంల్ల వాోపింజేస్థిను ఄని సంఔఱపం 

చేస్కొని (ఆవాల ఄస్థషంల్ల గౌహతి ఄంట్టనాిమ్ ఔద్మ 

ఄఔకడక్త వచాురు స్థఴమ్మ వారు). ఄఔకడ బ్రహాపుత్ర 

భధోల్ల ఔ భంచి యఴతం ఈనిది,  భణి యఴతము ఄని 

పేరు, అ యఴతం మీదక్క వెళ్ల బక్తితో, 1000 

సంవతషరాఱపాట్ట తస్ష చేస్థడు. జఖనాాత ఄని ధాోనం 

చేస్థడు, ఄప్పుడు ఄభా ప్రతోక్షమై, అమనక్త ంచదశి ఄనే 

ఔ భంత్రం ఆచిుంది అ భంత్ర జం చేమగా, ఄప్పుడు 

ఄభావారు నీక్క ఏం కావాల్న? ఄనిది నీ సహస్రనామాలు 

ప్రస్థదించు తల్నల ఄనాిడు. ఄప్పుడు ఄభా నవిఴ సంతోషం 

నీకోసం నేను ఇ కొండ మీద విగ్రహరూంల్ల 

వెలుస్థిను, ఇ యఴతానిక్త ఇరోజు నుంచి నీ పేరు 

మీదుగా హమగ్రీవ యఴతం ఄని పేరు వస్ింది.. 

ఔల్నయుగాంతం వయక్క ఇ హమగ్రీవ యఴతంల్ల నీవ్వ 
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విగ్రహ రూంల్ల ఈంటావ్వ. నేను ఄభావారిని ఈంటాను. 

మానవ్వలు ననుి నినుి చూచి తరిస్థిరు ఄనిది. నీకోసం 

నేను సహస్రనాభం రాయిస్థనిు ఄని ఄప్పుడు వశిని, 

కామేశఴర్త ,మ్మదిని ,విభఱ ఄరుణ ,జమని, సరేఴశఴరి, 

కల్నని ఄనే పేరు ఔల్నగిన ఎనిమ్మది దేవతలు వాలలక్త 

వశినాోది దేవతలు ఄని పేరు వాలళని పిల్నచి సహస్రనాభం 

రామభనిది. వాళ్ళల ఎంతో బక్తిశ్రదిఱతో టి ఄభావారి 

యొఔక సహస్రనాభం తయారు చేశరు. అ సోిత్రానిి 

ఄభాక్క సబల్ల వినిపించారు. సహస్రనాభ సోిత్రానిి 

భణిద్గఴ యఴతం మీదుని హమగ్రీవ్వడు క్త ఄభావారు 

ఈదేశించింది. అమన అ శసీ నాభం చాలాకాఱం 

జం చేస్థడు. అమన బఖవంతుడు 

శ్రీభనాిరామణుడు.ఇ రూంల్ల ఆఔకడే ఈండేవాడు 

వైక్కంఠంల్ల తన దివోభంఖల రూంల్ల ఄఔకడ ఈండే 

వాడు ఏఔకాఱంల్ల రండు చోటాల ఈండేవాడు. ఄయినా 

ఄఔకడ ఈంటూ వేయి సంవతషరాఱపాట్ట ఄభావారిని 

పూజంచాడు శయతాకఱంల్ల. ఄందుకే అ కొండ క్క వెళ్త్త 

ఄంత శక్తి,అ తరువాత హమగ్రీవ్వడు దఖారిక్త ఄఖసియ 

ల్లపాముద్ర సమేతంగా వస్త,ి ల్లపాముద్ర క్త ఄఖస్ియనిక్త 

ఇ సహస్రనాభం ఆచాుడు. 

 

ఇ రండో రోజు భనం ఇ ఔథని బక్తితో చదువ్వక్కనాి లేఔ 

గురువ్వగారు చబుతునిప్పుడు వినాి ఎలా వినాఱంటే 

చేతిల్ల ఄక్షతలు ట్టుకొని ఇ ఔథ వినండ, తరువాత 

ఄక్షతలు తఱ పైన చలులకోండ.వీలుంటే ఇ పూట 

ఄభావారిని బాగా ధూం తో నింపేమండ. శత్రు 

వినాశనం ఄయిపోతుంది .ఇ ఱల్నతా సహస్రనాభం 

తొమ్మాది రోజులు  పాట్ట రండుపూటలా చదవడం చాలా 

భంచిది, ద్మనివఱల హమగ్రీవ్వడు తరించాడు ఄఖస్ియడు 

తరించాడు ల్లముద్ర తరించింది.ఄతోంత విత్రమైన అ 

నామాఱతో ఄభాని ఇ రోజున ఄరిుంచండ రండవ రోజు 

పుల్నహాయ నైవేదోం పటిునా ధదోోజనం నైవేదోం పటిునా 

ఄట్టవంటి వాలళక్త ఄనుక్కని కోరిఔలు ఄనీి తీరుతాయి 

ఏమునాి లేఔపోయినా పానఔం వడప్పు చల్నమ్మడ రండు 

ఄయటి ళ్ళళ కొఫురికామ మాత్రం ఆవఴండ స్థమంకాఱం 

పూట రోజు తపఔ పోపు పటిునట్టవంటి స్నఖలు మాత్రం 

సభరిపంచండ. శనఖఱ వఱల ఄనిి లాభాలు ఔలుగుతాయి. 

తదిమ రోజు  : 

త్తద్గ 28-09-2022 

వాయము బుధవాయము 

ప్రణవ పీఠం ల్ల ఄఱంకాయము శ్రీ ఄనిపూరాణదేవి 

పుజావిధానము భఱియు నివేదనము: 

శయనివరాత్రుఱల్ల ఄభావారిని తెఱలని వసీం తో 

ఄఱంకాయం చేస్తి భంచిది ఄని దేవీ భాఖవతం 

చబుతునిది. శేఴత దివాోంఫయ ధయ ఄని ఄభావారిక్త పేరు, 

తెఱలగా ఈని చీయ ఎర్ర ఄంచు తో సభరిపస్త ిఎక్కకవ పల్నతం 

వస్ింది. మూలా నక్షత్రం వచిునప్పుడు సయసఴతి  మాత క్త 

కూడా తెఱలని వసీం సభరిపంచాల్న. ఄఱంకాయములు 

ప్రమాణము కాదు ఄఱంకాయములు భన ఆషుం. పూయఴం 

ఇ తొమ్మాది రోజులు తొమ్మాది ఔథలు సహస్ర నామాలు 

క్కంక్కమాయున ఱతో చేస్థం. రాను రాను గులళల్లల 

ఄఱంకాయము చేమడం సంప్రద్మమంగా పట్టుక్కనాిరు. 

బాఱ ఄఱంకాయం, గామత్రి ఄఱంకాయం ఆలా ఄఱంకారాలు 
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ప్రణవ ద్మాఔయం 

ఆవనీి శసీం కాదు ఇ అఱమంల్ల పట్టుక్కని 

సంప్రద్మమము మాత్రమే. నీక్క ఏ ఄఱంకాయం ఆషుమైత్త  అ 

ఄఱంకాయం చేస్కోండ. ఄయున ల్ల  మాత్రం ఇ నైవేదోం 

ఇ పుషపం ఄని చపిపనవి ఄవే చేమండ. ఄయునా 

విధానంల్ల భనము ల్లభించ కూడదు.ఄభావారిని 

మూడోరోజు ఄశ్లఔ పుష్టపలు చంఔ పుష్టపలు తో 

పూజంచడం చాలా భంచిది.*(భంద్మయ, పుష్టపలు గానీ 

ఔయవీయ పుష్టపఱతో గానీ ఄంటే తెఱలగా ఈండేట్టవంటి 

పూలు, ఄశ్లఔ పుష్టపఱతో గాని సంంగి పుష్టపఱతో గాని 

ఖనేిరు పుష్టపఱతో గాని పూజ చేమండ. వీటిల్లల కూడా 

ఄశ్లఔ పుషపము ఱక్త సంంగి పుష్టపఱకే ప్రత్తోఔ 

స్థినం.ఄశ్లఔ పుష్టపలు ఆప్పుడు దొయఔడమే లేదు 

ఄభావారిక్త మూడవ రోజు సంంగి పుషపములు 

సభరిపంచిన వారిక్త ఆంటిల్ల మాటవయసక్త కూడా 

ఄనారోఖోం రాదు శఴస సంఫంధమైన రోగాలు 

పోతామని పేరు. ఇ రోఖములు నుంచి విముక్త ి

పందడానిక్త మూడవరోజు గొప వయం కాఫటిు వీలుననిి 

సంంగి పూలు ఄభావారిక్త సభరిపంచండ. వీలైన వాళ్ళళ 

ఇ రోజు ఔట్టు పంఖల్న దదోఄనిం కూడా నివేదన 

చేమండ. ప్రతి దినమూ ఔ కొఫురికామ రండు ఄయటి 

ళ్ళళ సభరిపంచండ స్థమంకాఱం పోపు పటిున శనఖలు 

నివేదన చేమండ. ఇరోజు ఄభావారిక్త ంచాభృతాలు 

నివేదన చేమండ. ంచాభృతాలు ఄంటే అవ్వపాలు ,అవ్వ 

పాఱతో తయారు చేమఫడన పరుగు, అవ్వ నెయిో, త్తనె, 

ంచద్మయ ఄయిదింటిక్త ంచాభృతాలు ఄని పేరు. వీటిని 

ఔల్నపి ఄభాక్త నివేదించి స్థమంకాఱం పూజ ఄయాోఔ 

తీయింగా స్వఴఔరించండ ఆది కూడా భనక్క చాలా 

అరోగాోనిిస్ింది.ప్రతి దినము స్తరోోదయానిక్త ముందు 

లేవాల్న. అరోఖోం బాగుంటే తలారా స్థినం చేమండ. 

భంచి బొట్టు పట్టుకోండ. నిఔకరుల కాక్కండా క్కంక్కభ 

పట్టుక్కని పూజ చేమండ . ఎప్పుడూ అరేస్థన ఫటులు 

ఔట్టుకోవాల్న. మూడవ రోజు భనం ఔట్టుక్కనే వసీం 

తెలుఖపు గాని ఎరుపు గాని ఏదైనా రాఴలేదు ఄవకాశం 

ఈంటే వాటిల్ల ఔ వసీం ధరించండ .ఄభావారిక్త 

మథాలనప్రకాయంగా ష్టడశ్లచారాలు, ధూం ద్గం తపఔ 

ప్రతి దినం ఈండాల్న. ంచఱలవాలు ఔఱశంల్లని ఈండటం 

కాక్కండా ఄభావారి కూడా సభరిపంచిన చాలా భంచిది. 

తదిమ రోజు ఔథ 

ఈదమం కానీ స్థమంకాఱం కానీ మీ శక్తిని ఫటిు 

వినండఇ వృతాింతం సతోవ్రతోపాఖ్యోనం. 

పూయఴకాఱంల్ల కోసఱ దేశం ల్ల ఄయోధో నఖయం ల్ల 

దేవదతుిడు ఄనే పేరు ఔల్నగిన ఔ ండతుడు ఈండేవాడు. 

అమన భాయో ఄదృషువశతు ి ఄనుకూఱవతి.మాటవయసక్త 

కూడా బయిక్క వోతిరేఔంగా వెళేళది కాదు. వాళ్ళదదరికీ పళ్ల 

ఄయింది దహారేలల ఄయింది సంతానం ఔఱఖలేదు. 

ద్మంతో దేవదతుడిు బంఖ పట్టుకొని పదదఱ ని సఱహా 

ఄడగిత్త, జభదగిి భహరిశ ఆలా చపాపడు నామనా 

దేవదత ిసంతానప్రాపిిక్త ఏదైనా నద్గతీయంల్ల కానీ అఱమ 

ప్రాంఖణంల్ల గాని సఴఖృహం ల్ల గాని పుత్రకామేషు 

యాఖం చేస్తి భంచిది. పుత్రకామేషు ల్ల ప్రధాన 

భంత్రాఱనీి ఄభావారివి. దేవదతుిడు సంతోషంచి 

సయయూ నద్గతీయంల్ల చఔకని యాఖ భండం నిరాాణం 

చేస్థడు శసీ ప్రకాయంగా. మజాగుండం ఏరాపట్ట చేస్థడు. 

ద్రవాోలు తెపిపంచాడు. ఄందుల్ల విశఴమ్మత్రునిక్త ఔ వేదం 

చదవడానిక్త పిల్నచాడు. జభదగిి ని ఏఔంగా ఄధఴరుోడు 

గా ఈండభనాిడు. తాను మజమానిగా తన భాయోని 

మజమానినిగా, ఆఔ దురాఴసభహరిశ ని ఊగేఴదం 

చదవడానిక్త పటాుడు. గోభిలుడు ఄని ఔ భహరిశ 

ఈనాిడు, ఇమన వశిష్టుడు ఎంత గొపవాడో ఄంత 

గొపవాడు. అమనని స్థభవేదం చదవడానిక్త పటాుడు. 

ఆఔ తక్తకన ఈనిషతుిలు ఄనీి చదివి వినిపించడానిక్త వేద 

వాోస యొఔక శిష్టోని స్తతుడని పటాుడు. ఆలా ఄందర్తి 

ఄనిి ఏరాపట్టల చేస్థడు. మజాసభమంల్ల పురాణాలు 

ఆతిహాస్థలు ఆవనీి పారామణాలు చేయాల్న చదవాల్న. 

ఄదుభతంగా మజాం జరిగింది అకరుల్ల పూరాణహుతి 

సభమంల్ల భధుయ ఔంఠసఴయంతో ఎఔకడ సఴయ బంఖం 

లేక్కండా వేద్మలు చదివారు ఄందుల్ల గోభిలుడు 
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ఄనేట్టవంటి అమన స్థభవేదం చదవడం మొదలు 

పటాుడు. స్థభవేదం సఴయ ప్రధానం. శ్లలఔముఱను 

భధుయముగా చదువ్వతారు. గోభిలుడక్త హఠాతుిగా 

కొంచం అయాసం వచిు సఴయ బంఖం ఄయింది, ఒహో ఄనే 

చోట ద్గయ్ం ల్ల త్తడా వచిుంది. సఴయ బంఖం ఄవఴగానే 

ఄందరూ కూడా ఉరుక్కనాిరు ఎందుఔంటే అమన 

భహానుభావ్వడు ఄని తెలుస్ ఖనుఔ కానీ దేవదతుిడు 

తొందయ డపోయి మూయు ఄనాిడు. ఎంతో ఔషుడ ఎన్ని 

డబుులు పటిు  చేస్ింటే.ఇ యాఖంల్ల నువ్వఴ  సఴయ 

బంఖము చేస్థివా? ఆషు ఄంటే మజాం, కోరిఔతో చేస్త 

మజాం ఖనఔ  కాభ ఆషు కామేషు, పుత్రులు కావాల్న ఄనే 

కోరిఔతో చేస్తి పుత్రకామేషు, ఆట్టవంటి కాభోఔయాఱ ల్ల 

మాట వయసక్క కూడా వేద్మఱల్ల, సఴయ బంఖము 

ఈండకూడదు, నువ్వఴ సఴయ బంఖము చేస్థివా మూరుుడా 

ఄనగానే గోభిలు డక్త కోం వచిుంది. స్థధాయణంగా 

అమనక్క కోం రాదు కానీ సబ భధోల్ల ఄలా ఄనడంతో 

నీక్క శం పడుతునాిను ఄని ఇ పుత్రకామేషు వఱన నీక్క 

పుటేు క్కమారుడు మూరుుడు ఄవ్వతాడు ఄని శం 

పటాుడు. ఆలా ఄనగానే దేవదతుినిక్త ఄహంకాయం 

దిగిపోయింది. ఄపటిద్మకా చడాభడా తిటిు వేస్థన వాడు 

కాలళమీద డపోయాడు. క్షమ్మంచు ఄయాో ! పుటిున 

కొడుక్క మూరుుడు ఄయిత్త ఎంత ప్రమాదం ఄసలు కొడుక్క 

పుటుఔపోయినా పయవాలేదు.  దమతో అ శపానిి భయఱు 

వా మారుప చేమవా ఄంటే అమన జాల్నడ శం 

ఆవఴడం త్తల్నఔ మాయుడం ఔషుం నువ్వఴ తొందయ డాూవ్వ 

నేను తొందయడాూను ఄయినా చిని మారుప చేస్ినాిను, 

నీ క్కమారుడు దహారేళ్ళల వచేుద్మకా స్ంఠ గా ఈంటాడు , 

జఖదంఫ ,దహారేళ్ళల వీ డక్త రాగానే ఏదో ఔ 

సభమంల్ల భంత్రోదేశం చేస్ింది .ఈదేశం 

ప్రభావంతో వీళ్ళళ ండతుడుగా మాయతాడు. జఖదిఴఖ్యోతి 

పందుతాడు. ఆది ఄభా ఄనుగ్రహం నా మాట తపదు 

ఄనాిడు. ద్మం తో కొంతల్ల కొంత సంతోషంచాడు. 

ఊతిఴక్కకలు ఄందరికీ ఆవఴవఱస్థన కానుఔలు ఆచాుడు. 

మజాం పూరాణహుతి చేస్థడు. ఆంటిక్త వెళ్లపోయాడు. 

పుత్రకామేషు భహాయాఖం ప్రభావంతో భాయో ఖయభవతి 

ఄయింది. క్కమారుడని ఔనిది వాడు చాలా ఄందంగా 

ఈండేవాడు.అ పిఱలవాడక్త ఈతథుోడు ఄని నాభఔయణం 

చేశరు.ఎనిమ్మదేళ్ళల రాగానే వాడక్త ఈనమనం చేస్థడు. 

8 ఏలల ల్లపు వాడక్త న్నట్లల మాటలు వచేువి కాదు, కొతిగా 

మాటలు రాలేదు ఔటి ఄరా తప ,అ మాటలు కూడా 

తడుముక్కంటూ నతిి క్తంద కొనిి శబాదలు ఱఔలేఔ 

ఈండేవాడు, ఈనమనం తరాఴత గురువ్వఱ దఖారిక్త 

విద్మోభాోసం కోసం ంపాడు తండ్రి. గురువ్వగారు చాలా 

ండతుడు వీడ చేత కూరోుబటిు విఘ్నిశఴయ పూజ చేయించి 

తరువాత ఄకారాంతః పుం ల్నంఖ హ రాభ శఫదః రాభ 

ఄను రా ఄంటే వీడు ఏమ్మటండ ఄనాిడు. రాభ రాభ ఄను 

రా ఄంటే  లాభ లామా ఄనేవాడు, ద్మంతో గురువ్వగారిక్త 

కోం వచిుంది, వీరిక్త రా ఱఔదు లా ఄంటాడు ఏం 

చపిపనా సఴయంల్ల త్తడా. జాాఔ శక్తి ఈండదు. రాభ శఫదం 

చాలా త్తల్నఔ. వాడక్త 1000 స్థరుల చదివినా రాభ శఫదం 

రాలేదు .ద్మంతో గురువ్వగారిక్త భండపోయి వీడు స్ంఠ 

ఄని తెఖ తిటేుస్థ తండ్రిని పిల్నచి నీ కొడుక్క క్తచదువ్వ 

చపడం వఱల మ్మఖతా విద్మోరుిలు పాడై పోతునాిరు 

తీస్క్క వెళ్ళ ఫో నేను చపలేను ఄనాిడు. తండ్రి 

విస్థగిపోయి ఄంతా ఄవమానం పాలై పోయి, ఔ రోజు 

కొడుక్కని చాలా విస్క్కకనాిడు , అమనక్త చాలా బాధ 

ఔల్నగింది. గురువ్వలు పాఠం చపడం లేదు, తాను చబిత్త 

ఎఔకడం లేదు. ఎఔకడక్త వెళ్ళనా పలానా భహాండతుడు 

కొడుక్క శుంఠ ఄంట్టనాిరు. ద్మంతోటి 

తట్టుకోలేఔపోయాడు అమన. తక్తకన  విద్మోరుిలు 

భహాండతులు ఄవ్వతునాిరు నా కొడుక్తక ఏమ్మ న్నట్లల 

మాట రావడం లేదు ఆదంతా శం వలేల ఔద్మ ఄని 

బాధడ ఔరోజు, పుటుక్కండా ఈంటే బావ్వండేది ,చస్తి 

బాగుండేది ఄని తిటేుశడు. ద్మంతో క్కర్రాడు బాధడ 

పోయి,ఏం చేమను ఎఔకడక్త వెలళను నా తపేపముంది ఎనిి 

స్థరుల ల్నక్తంచినా న్నట్లల మాటలు రావడం లేదు. ద్గనిక్త 

ననుి ఆంత తిటాులా?? ఛీ ఄని బాధడ అతాహతో 

చేస్క్కంద్మభనుక్కనాిడు. ఄంతల్లనే భళ్ళళ అతాహతో 
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మాఔయం 

భహాపాం చచిు ఏమ్మ స్థధిస్థిరు? తల్నలక్త తండ్రిక్త బాధ 

ఔల్నగిస్త ి ఆంట్లల ఈండడం ఔంటే ఎఔకడకైనా పోత్త 

భంచిది ఄనుక్కని ఔ రాత్రి వేల ఎవరికీ చపక్కండా 

ఆంట్లల నుంచి వెళ్ళపోయాడు. తల్నలదండ్రుఱ తరువాత 

ఏడాురు. పాం తొందయడ ఎఔకడక్త పోయా డా 

ఄనుక్కంట్టనాిరు. క్కర్రాడు కాల్ననడఔన ఄయోధో నుంచి 

హరిద్మఴర్ నడచి వెళ్ళ పోయాడు. ఖంగా నదిల్ల స్థినం 

చేస్థ ఖంగా నది తీయంల్ల ఔ భర్రి చట్టు క్తంద 

కూరుునాిడు. తడఫడుతుని మాటఱతో ఄఔకడ 

చుట్టుఔకఱ వాలళని నామనలారా నేను ఇ భర్రిచట్టు 

క్తంద కూరుుంటాను మీక్క ఏమ్మ ఄబోంతయం లేదు ఔద్మ 

!ఄనాిడు.  ఄఔకడుని బోమ వాళ్ళళ మీరు ఎఔకడ 

కూరుుంటే మాకేంటి ఆదంతా తపో భూమ్మ, మీరు 

కూరోువచుు ఄనాిరు. రోజూ ఖంఖల్ల స్థినం చేమడం, 

సంఔఱపం చప్పుకోవడం కూడా రాదు ,ఄఔకడుని భటిుని 

తీస్థ విభూది లా పట్టుకొని ఄఔకడ కూరొుని శివ, రాభ 

ఄనే వాడు. ఄది కూడా ల్లఱ ల్లఱ పైక్త ఄంటే ఈచాఛయణ 

బాగుండదు ఔనుఔ. వాడు ఔ నిమభం 

పట్టుక్కనాిడు,"ఄట్ట స్తరుోడు ఆట్ట పడచినా ఇ 

ఖంగానద్గ తీయంల్ల హరిద్మఴయం ల్ల సతోం లుక్కతాను 

ఄసతోం ఱఔను" ఄనేవాడు. చుట్టుఔకఱ వాళ్ళళ ద్గనిి 

బాగా రిశీల్నంచి సతోం తప ఄసతోం లుఔడు ఏం 

జరిగిత్త ఄది చబుతాడు ఈనిది ఈనిట్టుగా, వాడ సతో 

వ్రతానిక్త మెచుుకొని చుట్టుఔకఱ వాళ్ళళ, సతోవ్రతుడు ఄని 

బిరుదు ఆచాురు.12 వ ఏట ఄఔకడక్త వచిున వాడు నాలుగు 

ఏలల పాట్ట ఖంగాతీయంల్ల ఈనాిడు ఇ నాలుగేలల పాట్ట 

వాడు ఏమైపోయాడు తల్నలదండ్రుఱక్క తెల్నమదు. వీడు 

ఄఔకడే కూరొుని ఏమ్మ ఎరుఖఔ పోయినా సతోం ఱఔడం 

వఱన సతోవ్రతుడు ఄయిపోయాడు. అ చుట్టుఔకఱ 

వాలలంతా మెచుుకొని పాండతోం లేదు మాటలు 

తడఫడతాయి ఄయినా చాలా బుదిిభంతుడు ఄండ ,ఎంత 

భహానుభావ్వడు ఄండ, సతోం తప ఄసతోం లుఔడు 

ఆంకా ఄంతఔంటే గొప తస్ష ఏముంది !ఄని 

మెచుుకొని ఄతనిక్త ఖంగానద్గ తీయంల్ల అ భర్రిచట్టు ప్రఔకనే 

ఔ భంచి అశ్రభం నిరిాంచి ఆచాురు.అ గుడస్ ల్ల 

ఈంటూ, అ ఖంఖల్ల స్థినం చేస్థ సతోం ల్నకే వాడు, ఆలా 

కొంతకాఱం ఖడచింది. 16 ఏళ్ళల వచాుయి వాడక్త ఔ 

రోజున స్తరోోదమ సభమంల్ల, రోజులాగే 

ఖంగాస్థినం చేస్థ ఖంఖ భటిుని విభూతి గా ధరించి మధా 

ప్రకాయం గా అశ్రభం ఫమట ఈనిట్టవంటి భర్రిచట్టు తినెి 

దఖాయ కూరుునాిడు. వెదురుతో తయారు చేస్థనట్టవంటి 

తలుపు తీస్తస్థ వచాుడు. అ సభమం ల్ల ఔ బోమవాడు 

ందిని తరుముతూ బాణం విడచి పటాుడు. అ బాణం 

భహా వేఖంగా అ ంది చవిక్త రాస్క్కంటూ 

వెళ్ళపోయింది. కొంచం దెఫు తగిల్నంది, ద్మంతో ఄది 

ఈల్నక్తకడ 'ఐ' ఄని ఔక ఄరుపు ఄరిచి, భహా వేఖంగా అ 

ఖంగానద్గ తీయంల్ల రిగెతుిక్కంటూ వచిు ఇ సతోవ్రతుడు 

యొఔక అశ్రభంల్ల అ గుడస్ల్ల దూరిపోయింది. అ ంది 

బమడుతూ 'ఐ' ఄని ఔ ఄరుపు ఄరిచింది , అ 'ఐ' ఄనే 

ఄక్షయం వీడని అఔరిశంచింది, *సతోవ్రతుడు వెంటనే 'ఐ' 'ఐ' 

ఄని జం చేస్థడు, అ జం చేస్తి ఈంటే తెల్నమక్కండానే 

భధోల్ల 'ఐo' ఄని వచేుస్థంది. కాఱం ఔల్నస్థ వస్తి ఄభా 

ఄనుగ్రహము ఈంటే ంది గురువ్వ ఄతనిక్త ఐ కా యం 

ఆచిుంది. ఐ ఔకన బీజం చేరి ఐకాయం జపించడం 

మొదలుపటాుడు.'ఐం' ఄనేది వాక్ బీజం, ఄభావారిని 

పూజంచిన వాడు ఇ ఔథ వినాిఔ, ఐం ఐం ఄనే 

ఄక్షయమును జం చేస్థన ఐం కాయం తో ఄభావారిని (ఐం  

సయసఴ తోయ్ నభః , ఐం ఱల్నతాయై నభః) ఆలా జం 

చేస్తి వాలలక్త ఄదుభతమైన పాండతోం వస్ింది సంపూయణంగా 

ఄభా ఔటాక్షం ఱభిస్ింది. వాక్కకని ఆచేు బీజం ఄది.అ 

బీజానిి జపిస్ినాిడు సతోవ్రతుడు. ఆంతల్ల ఄఔకడక్త 

బోమ వాడు వచాుడు. ఄయాో నేను ఔ ంది ని ఆంద్మకే 

చూశను. ద్మని వేటాడడానిక్త బాణం వేస్థను ఄది 

గురితపిపంది ంది పారిపోయింది మూడు రోజుఱ నుంచి 

తిండ లేఔ మా క్కట్టంఫం చచిుపోతునాిం. అ ంది 

ఏమైపోయిందో ఔనఫడడం లేదు. నీ ఔలళ ముందు నుంచి 

అ ంది రిగెతిింది ఖనుఔ మీరు చూస్త ఈంటారు. మీరు 

సతోం తప ఄసతోం ఱఔరు ఔద్మ!. చబిత్త అ ందిని 
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చంపేస్థ ట్టుక్క పోతాం .అ ంది భంచి ఄడవి ంది 

ఔనుఔ మాక్క నెఱపాట్ట సరిపోతుంది. ఎండ పట్టుకొని 

భర్త తింటాం చపండ బాబు ఄనాిడట. సతోవ్రతుడు క్త 

పదద సభసో వచిు డంది , ంది తన గుడస్ల్లక్త వెలలడం 

చూశడు, ఄందుల్ల క్త వెళ్ళంది ఄని చబిత్త ఇ దురాారుాడు 

ద్మనిని చంపేస్థిడు ఄనవసయంగా ఔ జీవి ప్రాణం తీస్థన 

పాం వస్ింది పైగా ఄది శయనివరాత్రుఱల్ల మూడో 

రోజు . నాక్క తెలీదు ఄని చబుద్మభంటే తన నిమభం 

తనక్క గురుిక్క వచిుంది. ఆప్పుడు నిమభమా? ప్రాణి ని 

చండమా? ఏం చేయాల్ల ఄయిం కావడం లేదు నిజం 

చబిత్త చచిుపోతుంది. ఄసతో మాడత్త నిమభ బంఖం 

ఄవ్వతుంది. అసభమంల్ల అశువ్వగా తనక్క 

తెల్నమక్కండానే ఔ శ్లలఔం చపాపడు సతోవ్రతుడు. 

ఄక్షరాలు ఱఔలేని వాడు రాభ శఫదం రాని వాడు 

ఄనుష్టుప్ ఛందస్షల్ల శ్లలఔం చపాపడు.  

 

యా శోతి నస్థ బ్రూత్త 

యా బ్రూతె  శ నసోతి 

ఄహోవాోత సఴకారాో రిిన్ 

క్తం ప్రుచోస్థ పునః పునః 

బోమవాడ నీ స్థఴయిం కోసం ఎనిిస్థరుల ననుి 

ఄడుగుతావ్వ. నేను ంది ని చూశను చూస్థన ఔళ్ళళ 

మాటాలడలేవ్వ. న్నరు మాటాలడుతుంది కానీ చూడలేదు. 

చూస్థంది మాటాలడలేదు, మాటాల డేది చూడలేదు. ఆప్పుడు అ 

ంది ఎలా వెళ్ళందో నేను ఎలా చపను. అ బోమ వాడు 

బుర్ర గోక్కకని ఄమోగారు చపిపంది నిజమే అమన ఔంటితో 

చూశడు ఔనుి మాటాలడలేదు, సమాధానం ఆచేు న్నరు 

చూడలేదు, భధోల్ల అమన ననుి ఎందుక్క ఆఫుంది 

పటుడం ఄనుకొని వెళ్ళపోయి మామ్మడ ళ్ళళ కోస్కొని 

బ్రతికాడు. బోమవాడు బ్రతికాడు ంది బ్రతిక్తంది, అ 

తరాఴత సతోవ్రతుడు అశుయోపోయాడు ఏమ్మటి ఇ శ్లలఔం 

ఄనుక్కంటే ఄప్పుడు ఄభావారు ఄందట ఐం ఄనే బీజం 

జం చేమడం వఱల నువ్వఴ ఇరోజు నుంచి భహా 

ండతుడు ఄయాోవ్వ. ఆలా ఇ మూడు రోజు ఐంకాయ 

జం ఔ స్థమానుోడని ండతుడని చేస్థంది, ందిని 

యక్షంచింది, బోమవాని ండుల తిని బ్రతికేలా చేస్థంది,ఆలా 

ఎన్ని ఈకారాలు చేస్థన ఄపూయఴ బీజం ఐంకాయ బీజానిక్త 

సంఫంధించిన ఔధ ఇ మూడవ రోజు వినాల్న. విని 

ఔథాలనక్షతలు ఄభావారి పాద్మఱ దఖాయ వేస్థ ఄవి నెతిిమీద 

వేస్క్కంటే ఄభా ఄనుగ్రహం తో ఄనేఔ శుభాలు 

ఔలుగుతాయి ఇ ఔథను ముకోంగా పిఱలఱ చేత 

స్థధోమైనంత వయక్క భనం పారామణం చేయిస్తి లేఔ 

పిఱలఱక్క వినిపించిన వాళ్ళల వినాి చాలా శుభాలు 

ఔలుగుతాయి. ఇరోజు స్థధోమైనంతవయక్క కూడా 

ఄభావారిక్త గాజులు, స్పు క్కంక్కభ సభరిపంచండ . 

గాజులు తపఔ మూడో రోజు ఄభావారి పాద్మఱ దఖాయ 

పటిు ముతియిదువ్వఱక్క ఆస్తి, ఄట్టవంటి వాళ్ళల 

సభాఖోంతో ఈంటారు. 
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స్థమంకాఱం నృతో గ్నతాఱతో ధూ ద్గ నైవేద్మోఱతో 

ఄభాను సంతోష పడత్త ఏటికేడాది శుబం 

ఔలుగుతుంది.రోజు ఆలాగే ఄభావారిని మధాశక్తిగా 

పూజంచండ.ఇ  ఐంకాయ ఔథ ఄయిన తరాఴత 

క్కంక్కభల్ల ముంచి నట్టవంటి నిభాకామలు మూడు 

గాని-9 గాని ఄభావారి దఖాయ పటిు, ఇ నిభాకామలు 

గుమాానిక్త ఔట్టుక్కంటే, దృషు దోష్టలు పోతాయి,,.. ఆవనీి 

కూడా చేస్థ తరించండ ఄని ఄనేఔ భంఖళా శసనాలు 

గురువ్వగారు ఄందించారు. 

చవితి  రోజు  : 

త్తద్గ 29-09-2022 

వాయము గురువాయము 

ప్రణవ పీఠం ల్ల ఄఱంకాయము శ్రీ  శ్రీ ఱల్నతా దేవి 

 

 

 

పుజావిధానము భఱియు నివేదనము:  

నాలుఖవ రోజు చతురిినాడు ఄభావారిక్త ఄపాపలు 

నైవేదోం పడత్త చాలా విత్రమైనట్టవంటి జీవితం 

వస్ిందని సఔఱ శుభాలు ఔలుగుతాయి ఄని దేవీ 

భాఖవతం చబుతునిది. ఇ నాలుఖవ రోజు ఄభావారిని 

ఄపాపఱ తో ఄభిషేఔం చేమడం ,ఄపాపలు నివేదన 

చేమడం చాలా భంచిది. ఄపాపలు కూడా రండు యకాలు 

బిమోపు పిండ తో టి చల్నమ్మడ లాగా తయారు చేస్థ ద్మనిని 

నూనెల్ల వేస్థ తయారు చేస్త ట్టవంటి ఄపాపలు ఔ యఔం, 

బొంబాయి యవఴ ని సతోనారామణ ప్రస్థదం తయారు 

చేస్థ ద్మనితో కూడా ఄపాపలు తయారు చేస్థిరు. వీటిని 

స్థదిం చేస్కోవాల్న ఎక్కకవ వేడ లేక్కండా భర్త చఱలగా 

కాక్కండా గోరు వెచుగా ఈండేలా చూస్కోవాల్న. ఄప్పుడు 

పూజా ఖృహంల్లక్త ప్రవేశించి ఄభావారి భటిు విగ్రహం 

కానీ ంచల్లహ విగ్రహం కానీ ఏదో ఔటి తొమ్మాది 

రోజులు పట్టుక్కంటారు ఔద్మ (టానిక్త మాత్రం ఄభిషేఔం 

చేమకూడదు) విగ్రహం ఄయిత్త మాత్రం విగ్రహానిి ళ్ళలంల్ల 

పటిు ఄపాపలు ఔట్టఔటిగా ఄభావారు మీద పువ్వఴలు 

వేస్థనట్టుగా వేయాల్న తరాఴత ఄభిషేఔం చేస్థనట్టవంటి 

ఄపాపలు ఔకన పటేుస్థ విడగా మూడు లేద్మ తొమ్మాది 

ఄపాపలు ఄభిషేఔంల్ల వాడనివి నైవేదోం పటాుల్న. ద్గని వఱల 

భనిషక్త ఏ నిల్లనైనా విగిం ఔఱఖదు. అ విఘ్నిఱనీి 

తొఱగించి మానవ జీవితం ప్రశంతంగా స్థగేలా గా 

విజమం తప ఄజమం లేక్కండా చేస్తటట్టవంటి శక్త ి

ఄపాపఱ తో ఄభిషేఔం ఄపాపలు నైవేదోం పటుడం వఱల ఄభా 

భనక్క ఆస్ింది.చవితినాడు ఄభాక్త తపఔ ఖంథము 

ఄయఖద్గస్థ పూమండ. అ ఖంధము వఱల పుణోం 

ఱభిస్ింది.ఇ తొమ్మాది రోజుల్లల కూడా తెఱలవారు 

జామున లేవడం శియస్థినం చేమడం విభూతి లేద్మ ఉయివ 

పుండ్రాలు కానీ క్కంక్కభ కాని పట్టుకొని పూజ మొదలు 

పటాుల్న. స్థధోమైనంతవయక్క ద్గక్షా వస్థీలుగా ఎర్ర యంగు 

వాడండ. ఄభాని పూజంచేటప్పుడు ఎర్ర ఫటులు ఔట్టుకొని 

చేస్తి భంచిది. ముకోంగా నాలుగో రోజు పూజలు గానుఖ 

చట్టు పువ్వఴలు, సంంగి పువ్వఴలు, ఖనేిరు 
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పువ్వఴలు,మాఱతి పుష్టపలు ఇరోజు వాడండ. బిఱఴత్రాఱ 

తోటి ఇ రోజున శ్రీ స్తఔింతో ఄభాను పూజస్తి సఔఱ 

సందలు ఱభిస్థియి. రాత్రిపూట పూజల్లల తాభయ 

పువ్వఴలు ఔలువ పువ్వఴలు ఄందుల్లనూ ముకోంగా 

నఱలఔలువలు ఄంటే ఄభాక్క చాలా ఆషుం. వాటితో ఄయున 

చేస్తి శుభాలు ఔలుగుతాయి. ప్రతి దినము ఄభావారిక్త 

కొఫురికామ ఔటి ,రండు ఄయటి ండుల 

సభరిపంచాల్న.వీలుంటే ఄభావారిక్త నిభాకామలు, 

ద్మనిభాకామలు, నారింజ, నస ,మారేడుకామ వీటిని 

సభరిపంచండ. రోజు క్కమారి పూజ, స్వాస్థని పూజ 

చేమండ. ఇ పూజ చేస్తటప్పుడు పిస్థనారితనం లేక్కండా 

పిఱలలు ఔట్టుక్కనే టట్టవంటి ఫటులు కూడా ఆవఴడం 

భంచిది. నవరాత్రుఱల్ల ఄభావారి పూజ చేస్త ముందు 

ఔరిష్టోమ్మ వ్రతం మాతః నవ రాత్ర భనుతిభం 

స్థహామం క్కరుమే దేవి జఖదంఫ భమా ఖిఱం 

ఆది దేవీభాఖవతంల్ల మూడవ సకంధంల్ల 26 వ 

ఄధాోమంల్ల 26 వ శ్లలఔం. ఇ శ్లలఔం చదివి నవరాత్రి 

వ్రతం అయంభించాల్న రోజుకారోజు పూజ చేస్తటప్పుడు 

తపఔ ఇ శ్లలఔం చదవాల్న.ఇ శ్లలకానిి ఎప్పుడు పూజ 

చేస్థనా ఇ శయనివరాత్రుఱల్ల ముందుగా చదువ్వకోవాల్న. 

ఄప్పుడు పూజ మొదలు పటాుల్న .ఄప్పుడు ఄభా యొఔక 

సహామం ఱభిస్ింది. ద్గని ఄయిం ఈతిమ్మతిభమైన 

శయనివరాత్రుఱ ఄనే పేరుతో ప్రస్థదిికెక్తకన దేవీ నవరాత్రి 

పూజను నేను ప్రాయంభిస్ినాిను నవరాత్రి ద్గక్షను 

స్వఴఔరిస్ినాిను ఇ కాఱముల్ల పూజలు మొదలు 

పడుతునాిను ఒ తల్నల !జఖదంఫ నాక్క ఄనిి విధాలుగా 

సహామం చేయి  నీ ఄనుగ్రహం లేఔపోత్త ఇ పూజలు 

స్థఖవ్వ. మానవ్వడక్త భనస్ష సక్రభంగా లేఔపోవడం వఱల 

పూజలు పల్నంచవ్వ కాఫటిు తపఔ స్థధోమైనంతవయక్క 

భనస్ని నిఱఔడగా పట్టుకోవాల్న. మానస్థఔమైన నిఱఔడ 

లేఔపోత్త ఄట్టవంటి వాలళ పూజలు వోయిం ఄవ్వతాయి. 

మానవ్వడు ఎప్పుడూ సంఔఱపం చప్పుకోవాల్న అచభనం 

చేస్థ సంఔఱపం చపాపల్న. సంఔఱపం చపని దే పూజ 

పల్నంచదు.వేదిఔమీద క్కడవైపు ఔఱశస్థిన చేస్తి చాలా 

భంచిది. (భనక్త ఎడభ వైపు వేదిఔక్క క్కడ వైపు 

ఄవ్వతుంది.) ఔఱశంల్ల ంచఱలవాలు ఈండాల్న. రావి, 

జువిఴ ,మేడ ,మామ్మడ, భర్రి చిగురుల ఈండాల్న.  పూయణ 

ఔఱశం పటేుటప్పుడు ఄందుల్ల నీళ్ళళ కూడా పోస్థిరు ఔద్మ 

అ నీళ్ళల ఖంగాజఱ మే ఄయుోండాల్న, ఖంగాజఱం 

దొయఔఔపోత్త నీళ్ళల పోమ ఔండ, చిగురుల వేస్థ ఔఱశంపై 

కొఫురికామ పటేుమండ, ఔఱశంల్ల ఫంగాయం యతాిలు 

ఈంఖరాలు వేస్కొని ఇ తొమ్మాది రోజులు లేద్మ 

విజమదశమ్మనాడు ఈద్మఴసన చపాపఔ మీ ఫంగాయములు 

మీరు తీస్కోండ. మీరు ధరించండ.స్థధాయణంగా ఇ 

శయతాకఱంల్ల దేవీ భాఖవతం ల్ల 18,000 శ్లలకాలు 

ఈంటాయి 12 సకంధాలు ఈంటాయి ఇ తొమ్మాది రోజులు 

రోజూ కొంచం కొంచం క్రభం ప్రకాయం పారామణ 

చేయాల్న. ద్గనిక్త కూడా ఔ నిమభము ఈనిది. మొదటి 

రోజు ఈదమమే ండతుఱ ఄయినట్టవంటి వారి ని 

3/5/9 భన ఒపిఔ ని ఫటిు పిల్నచి " ఄమోలారా ఇ 

శయనివరాత్రుఱల్ల దేవి భాఖవతానిి మా ఖృహంల్ల మీరు 

పారామణ చేమండ. అ పారామణం మా 

గోత్రనామాఱతో చేమండ ల్లఔ శ్రేమస్ష కోసం చేమండ. 

ద్గనిక్త మీక్క ద్గక్ష వస్థీలు ఆస్ినాిము ద్మంతోపాట్ట 

మధాశక్త ి తాంబూఱం ఆస్ినాిం ఄని చపిప గురువ్వల్ని 

ఊతిఴక్కకలు గా వరించాల్న. ముగుారిక్త తక్కకవ కాక్కండా 

చేస్తి భంచిది 5 లేద్మ 9 కూడా ఈండవచుు. ఄసలు ఎవరు 

దొయఔఔపోత్త భనక్క భనమే పారామణ కూడా 

చేస్కోవచుు. దొరిక్తత్త ఄధభక్షం ఔకరినైనా పట్టుకొని 

పారామణ చేమడం భంచిది.పారామణ సభమంల్ల 

రోజు కొకఔక ఔధ తపఔ వినాల్న. 

చవితి రోజు ఔథ 

కానొఔ ఄపటి మాట శ్రీ భహా విష్టణవ్వ పాఱసముద్రంల్ల 

గాఢంగా నిద్ర పోతూ ఈండగా, అమన చవిల్లంచి గుల్నమ్మ 

ఫమటక్క వచిుంది . ఔయణభఱం క్కడ ,ఎడభ చవిల్లంచి 
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మాఔయం 

ఫమటక్క వచిుంది. ఄందుల్ల నుంచి ఆదదరు రాక్షస్లు 

పుట్టుక్క వచాురు. ఔయణ భఱము ఄంటే చవిల్లని గుల్నమ్మ 

నఱలగా చింతండు ముదద లా ఈంట్టంది ఖనఔ అ 

పుటిునవాడు ఄచుం చింతండు యంగుల్ల నఱలగా 

పుట్టుకొచాురు, వాళ్ళల బీఔయ కారులు, వాలలక్త భధువ్వ 

కైటబుడు ఄని పేరు. ఇ  భధు కైటబులు నీలళల్ల డ 

సముద్రజలాఱ ల్లనే తిరుగుతూ, జఱంల్ల పుటుడం వఱల 

వాళ్ళళ జఱ జీవ్వలు ఄయాోరు."వాలలల్ల వాళ్ళల 

ఄనుక్కనాియట, ఎఔకడచూస్థనా నీళ్ళళ తప ఏమీ లేదు భన 

లాంటివాళ్ళళ ఈండడానిక్త అధాయం ఄంటూ ఏమీ లేదు, 

నీలలల్లనే ఈంట్టనాి భనం, ఎఔకడైనా ఇ సృషుల్ల ల్ల 

భనలాంటి వాళ్ళళ కూరోువడానిక్త ఔ తడ లేని పడ 

ప్రాంతం ఈంట్టంద్మ ఄని ఄనుక్కనాియట.ఄది ఎఔకడా 

వాలలక్క ఔనడలా."ఄసలు ఇ సృషుక్త కాయణం ఎవరు 

ఄనిపించింది వాలళక్త,( ఏదో ఔ అల్లచన వచిుంది ఄది 

కూడా ఄభా ఄనుగ్రహం ఄభా వారి సంఔఱపం లేఔపోత్త 

రిశ్లధన ఄనే ని కూడా భనం చేమలేము.) వాళ్ళల 

బాగా అల్లచించారు వాలలక్త ఏం ఄయిం కాలా ఆంతల్ల 

వాళ్ళళ నీలళల్లల డాం డాం చేతుఱతో కొడుతుంటే, పదద 

శఫదం ఄయింది. అ శఫదం కీలం ఄనే బీజం, వాలలక్త అశుయోం 

ఔల్నగింది. అహా !బలే శఫదమే ఆదేదో బాగుంది ఄనుకొని, 

వాళ్ళల నీలలల్లనే భనుష్టలు ఖనఔ ఔదఱక్కండా ఈండఖఱరు 

.వాళ్ళల నిశుఱంగా నీలలల్లనే కూరొుని 'కీలం' 'కీలం' ఄని 

జపించారు. అ జపానిక్త మెచుుక్కని ఄభావారు 

ప్రతోక్షమైంది .అ 'కీలం' ఄనేది కాభరాజ బీజం, కోరిన 

కోరిఔలు తీరేు బీజము, అ బీజానిి జం చేస్థన చాలా 

భంది ఄభావారి స్థక్షాతాకరానిి పంద్మరు,ఄభా 

ఄనుగ్రహం తో వాళ్ళళ ఄనుక్కని నులు 

నెయవేరుుక్కనాిరు.అ జపానిక్త ఄభా ప్రతోక్షమై 

నామనలారా, నేనే ఇ చరాచయ జఖతుిక్త 

మూఱకాయణమైన ఄభాని, ఆంతకీ మీరు ఏం కోరుకొని 

నాకోసం జం చేశరు ఄంటే తలీల నీలళల్లల చేతో ి

కొడుతుంటే కీలం  ఄనే శఫదం మాక్క వినిపించింది. అ శఫదం 

చాలా బాగుంది ఄనిపించి ద్మనిి జం చేస్థము, నువేఴ 

మాక్క నీటి కెయటము ద్మఴరా "కీలం' కారానిి ఈదేశంగా 

ఆచాువ్వ, అ కీలంకాయ జపానిక్త నువేఴ ప్రతోక్షభయాోవ్వ , 

ఈదేశం ఆచిుంది నువేఴ అ ఈ దేశనిక్త పల్నతానిి 

ఆచిుంది నువేఴ," మేము ఎప్పుడూ చచిుపోక్కండా ఈండే 

వయము ఆవ్వఴ" ఄంటే ఄది మాత్రము క్కదయదు ఄంది ఄభా. 

చావ్వ లేక్కండా ఇ సృషుల్ల ఎవడూ ఈండడు, ఎప్పుడో 

ఔప్పుడు ప్రతి వోక్తి చావాల్నషందే, కాఫటిు ఄది కాక్కండా 

ఆంకా ఏదైనా కోరుకోండ ఄనగా వాళ్ళదదరూ బాగా 

అల్లచించి, భయణం లేని వయం ఆవఴను ఄంట్టనాివ్వ, తల్నల 

మాక్క సఴచఛంద భయణం ప్రస్థదించు ఄనగా కోరుక్కంటే 

మాత్రమే వాలలక్క చావ్వ రావాల్న, కోరుకో ఔపోత్త చావ్వ 

రాకూడదు, అమె తధాస్ి! ఄనిది ఄప్పుడు వాళ్ళళ ఔఔ 

వెక్తల్న నవ్వఴ నవాఴరు, తల్నల మాక్క భయణం లేక్కండా వయం 

ఆవఴను ఄనాివ్వ ఆప్పుడు ఏం చేశవ్వ, సఴచఛంద భయణం 

ఆచాువ్వ, మాక్క గా మేము చావాఱని కోరుకో ము మేము 

కోరుక్కంటే తప చావ్వ రాదు, ఆంకెందుక్క బమం కాఫటిు 

మాక్క చావ్వ ఈండదు, చూస్థవా నువ్వఴ వయం 

ఆవఴఔపోయినా మా శక్తితో నినుి మ్మసం చేశం, 

ఄనాిరు వాళ్ళళ.ఄభావారి చిరునవ్వఴ నవిఴ, సరేలే 

సంతోషంచండ ఄలాగే, రేయ్ మీరు బుదిదగా ఈంటే చావ్వ  

ఎందుక్క తొందయగా వస్ిందిరా? , మీరు ఖనఔ ఎప్పుడైనా 

నా సృషుక్త వోతిరేఔంగా నడుచుకోవడం మొదలుపడత్త .... 

ఆప్పుడు మీక్క ఇ వరాలు ఎలాూడ ఈయోఖడవ్వ ఄని 

మామమైపోయింది,.అ తరాఴత వాళ్ళల హాయిగా నీలలల్లల 

స్తఴచఛగా భనక్క చావ్వ లేదు ఔద్మ ఄని తిరుగుతూ 

ఈండగా,అ సభమంల్ల నిద్ర పోతుని ట్టవంటి శ్రీ 

భహావిష్టణవ్వ బొడుూల్ల నుంచి చఔకని తాభయపువ్వఴ  ఔటి 

పుటిుంది,తెఱల తాభయ పువ్వఴ, సముద్ర పైభాఖము క్త వచిు అ 

నీటి ఈరితఱం మీద విచుుక్కంది , ఄది వెయిో రేక్కఱ 

పుండర్తఔము, సహస్ర ఔభఱం ఄందుల్లనుంచి 

బ్రహాదేవ్వడు పుట్టుకొచాుడు, ఎర్రగా ఄందంగా ఈంటాడు 

బ్రహాదేవ్వడు, చతురుాక బ్రహా పుటిు, ఄసలు నేను 

ఎవరిని? ఏం ని చేయాల్న ?ఄని ఄటూ ఆటూ చూశడు, 

ఎఔకడ చూస్థనా నీరు తప ఏమీ లేదు ఄపటిక్తంకా భూమ్మ 
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లేదు, ఄప్పుడు అకాశవాణి సృషు చయిో ఄని ఄనింది, 

ఎలాగా ఄనాిడు బ్రహాదేవ్వడు? అ సభమంల్లనే 

భధుకైటభులు ఇదుక్కంటూ బ్రహా దేవ్వడ దఖాయక్క 

వచాురు. ఎవడురా నువ్వఴ? మేం పుటిునపటి నుంచి ఇ 

నీలళల్ల నాని పోయి నాచు టిు యాతన డ పోతుంటే 

నువ్వఴ మాత్రం దరాజగా ఠీవీ గా, తాభయ పువ్వఴ ల్ల 

కూరుుంటావా! ద్మాసనంల్ల పడగా స్కంగా అసనం 

మాక్తచేు య్ ఄనాిరు. లేదండ నేను ఇ అసనంల్ల నేను 

పుటాును ఄండ, ఆది నా జనా సఱిం , జనాసిలానిి మీకెలా 

ఆస్థిను ఄనాిడు బ్రహాదేవ్వడు?. ఆవఴఔపోత్త మాతో 

యుద్మినిక్త రా! ఄని పిడక్తల్న బిగించి మీదక్క వచాురు. 

భధుకైటభులు. యుదిం చేమను ఄలాఖని ఇ అసనము 

మీక్క ఆవఴను వాళ్ళల మీదక్క వస్ింటే తాభయపువ్వఴ 

ల్లఱనుంచి మూస్తస్థడు బ్రహాదేవ్వడు. అ తాభయ పువ్వఴ 

రేక్కలు ఄయిత్త బఖవదనుగ్రహం వఱల లేద్మ బ్రహాదేవ్వడు 

తీస్తి తప భనలాంటి వాళ్ళళ ఎవరైనా ఎనిి వరాలు ఈనాి 

అ తాభయ అక్కఱను విచుుక్కనేలా చేమలేరు, వాటిని 

విడద్గమలేరు ద్మంతో ల్లఱ ఈండపోయాడు 

బ్రహాదేవ్వడు. ద్మనితో భధుకైటభుఱక్క  అగ్రహం ఔల్నగింది 

.నువ్వఴ ఎంత కాఱం ల్లఱ రేక్కఱ మూస్క్కని 

కూరుుంటావ్వ ఔప్పుడు ఫమటిక్త వస్థి వ్వ ఄప్పుడు నీ 

ఄంతం చూస్థిం ఄనాిరు.ఇ రేక్కఱ నుంచి బ్రహాదేవ్వడక్త 

భధుకైటభులు ఔనిపిస్ినాిరు , భధుకైటభుఱ క్క 

బ్రహాదేవ్వడు ఔనిపిస్ినాిరు. అ రేక్కఱ ఄంత సపషుంగా 

ఈంటాయి సపటిఔం లాగా తెఱలగా.బ్రహా దేవ్వడు బమడ 

ఎఔకడో ఔ చోట ఇ తాభయ పుటుడానిక్త మూఱ కాయణం 

ఈంట్టంది. ఄఔకడక్త వెళ్త్త నాక్క యక్షణ ఔలుగుతుంది 

ఄనుక్కని తాభయ పువ్వఴ కాండం ల్ల నుంచి క్తందక్త 

దిగుతునాిడు. భధు కైటబులు కూడా పై నుంచి క్తందక్త 

దిగుతునాిరు. బ్రహాదేవ్వడు ఄలా నూరు సంవతషరాలు 

దిగి పోతునాిడు, ఎంత వెతిక్తనా మూఱ కాయణం 

ఔనడదు. చివరిక్త ఇ జఖతుిక్క మూఱ కాయణమైన 

యమాతాను ధాోనం చేస్ినాిను ఄనగానే అతా 

ఔటాక్షంతో విష్టణవ్వ ఔనడాూడు. విష్టణ బొడుూ ల్లంచి 

తాభయ పువ్వఴ వచిునట్టు ఄయిమైంది. ఄప్పుడు బ్రహాదేవ్వడు 

విష్టణవ్వని బక్తితో ప్రారిించి,నీ బొడుూ ల్ల నుంచి తాభయ 

పువ్వఴ ల్ల నుంచి పుటిునట్టవంటి బిడూని ననుి రాక్షస్లు 

ఆదదరు చండానిక్త తరుముక్క వస్ినాిరు వాలలని  

సంహరించు! యక్షంచు !ఄంటే విష్టణవ్వ లేవలేదు. ఄప్పుడు 

బ్రహా దేవ్వడక్త ఄయిమైంది విష్టణ శర్తరానిి ఏదో ట్టుకొని 

నిద్రపుచిుంది ఄది ఏమ్మటి ఄంటే నఱలని ఔ రూం 

ఔనడంది ఄది ఄభా వారి యొఔకతాభస్థ శక్తి, ద్మంతో 

ఄభా ని ప్రారిించాడు, ఄప్పుడు విష్టణవ్వ క్క మెలుక్కవ 

వచిుంది, అ సభయానిక్త భధు కైటబులు ఄఔకడక్క 

వచాురు. ఄప్పుడు విష్టణవ్వ మీతో నేను యుదిం చేస్థిను 

బ్రహా కాదు ఄని వాలలతో యుదిం చేస్థడు, 5,000 

సంవతషరాలు వాళ్ళల ఆదదరు విష్టణవ్వ తో ఘోయ యుదిం 

చేశరు. విష్టణవ్వ వాలలని చంలేఔ అశుయోపోయి 

ఎందువఱల నేను వీలళను చంలేఔపోతునాిను ఄని 

దివోదృషుతో చూడగా ఄప్పుడు అమనక్క ఄయిమైంది, 

ఄభావారు వాలలక్త సఴచఛంద భయణం ఆచిుంది. ద్మంతో 

అమనక్క ఏం చేయాల్ల ఄయిం కాఔ రేయ్ మీరు 

సంవతషయం తరాఴత ఔరు ఆంకో సంవతషయం ఆంకొఔరు 

యుదిం చేస్ినాిరు భధువ్వ తరాఴత కైటభుడు ,కైటభుడు 

తరాఴత భధువ్వ ఆలా మారిుమారిుయుదిం చేస్ినాిరు 

ద్మంతో ఔరిక్త సంవతషయం ,సంవతషయం విశ్రాంతి 

ఱభిస్ింది నేను ఄవిశ్రాంతంగా యుదిం చేస్ినాిను, నేను 

ఄల్నస్థపోయాను కాఫటిు నాక్క విశ్రాంతి కావాల్న, భధు 

కైటబులు ఄలాగే ఄనాిరు. అయుధాలు లేని వాలళ మీద 

ఄల్నస్థపోయిన వాలల మీద బమడుతుని వాలల మీద 

మేము అయుధాలు ఎతిము వాలలతో యుదిం చేస్థ వాలలను 

చంము. విశ్రాంతి తీస్కో ఄనాిరు. ఄప్పుడు విష్టణవ్వ 

ఔకక్క వెళ్ళ విశ్రాంతి తీస్కొని ఄభాని ప్రారిించాడు. 

ఄప్పుడు ఄభా ఄనిది నేను వీలళని మ్మసం చేస్థిను భళ్ళళ 

యుద్మినిక్త పిలువ్వ ఄనిది. ద్మంతో వాళ్ళల భళ్ళల విష్టణ 

యుద్మినిక్త యభానగానే యుద్మినిక్త వస్ిండగా 

ఄభావారు వారిక్త ఎదురు గుండా యభ స్ందరి 

రూంల్ల దయవనమ్మచిుంది. ఄదుభతమైన రూం అ రూం. 
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అట్టవంటి స్ందర్తభణి ఇ ప్రంచంల్ల ఈండదు. అ 

సందరాోనిక్త భధుకైటభులు వాోమ్మహితులై ఄలా 

గుడలపగించి చూస్ినాిరు. ఄప్పుడు విష్టణవ్వ వీరులారా  

ఆనేిళ్ళళ నాతో యుదిం చేస్థన వాళ్ళళ ఇ ప్రంచంల్ల 

ఎవరూ లేరు. మీ రాక్రమానిక్త మెచుుక్కనాిను ఏం వయం 

కావాల్ల కోరుకోండ ఄనాిడు. మూరుులు సందయో 

వాోమ్మహంల్ల డపోయిస్ందర్త భణి ఔనడగానే 

మాక్క వరాలు ఆస్ినాివ్వ , ఎవరు వరాలు ఆస్థిరో వాళ్ళళ 

గొప వాళ్ళళ ఄని, పుచుుక్కనే వాళ్ళళ తక్కకవ వాళ్ళళ ఄని 

ఇమె ఄనుక్కంట్టంది. ఄప్పుడు అమె వరాలు ఆచిున నినుి 

వరిస్ింది. వరాలు పుచుుక్కని భభాల్ని కాదంట్టంది. 

ఄని అవిడని అఔరిశంచడానిక్త ఏదో పదద గొప వాడలాగా 

మాక్క వరాలు ఆస్థిను ఄంట్టనాివ్వ, మేమే వీరుఱం మా 

చేతిల్ల నువ్వఴ ఒడపోయావ్వ నీకే వరాల్నస్థిం.ఏం వయం 

కావాల్ల కోరుకో ఄనాియట భధుకైటభులు.ఄప్పుడు 

విష్టణవ్వ నాక్క వరాలు ఆస్థిరా ?ట్టు వేమండ ఄని 

ఄనాిడు వాళ్ళళ ట్టు ఄనాిరు. ంచభూతాఱ స్థక్షగా ,నీ 

స్థక్షగా, జఖదంఫ స్థక్షగా, ఇ స్ందరి స్థక్షగా నీక్క ఏ 

వయం కావాఱంటే అ వయం ఆస్థిము. ఄప్పుడు విష్టణవ్వ 

ఄయిత్త మీ ఆదదరూ నా చేతిల్ల చచేు వయం ఆవఴండ 

ఄనాిడు. ఆచేుస్థభనాిరు వాళ్ళళ. వాళ్ళల ఄలా ఄనగానే 

ఎదురుగుండా ఈండే స్ందర్తభణి మామమైపోయింది. 

అప్పుడు భధు కైటబులు సపృహల్లక్త వచిు, ఄరే భనము 

ఎట్టవంటి వయం  ఆచాుము, భనం చచిుపోయే వయము 

ఆచాుము. స్ందరి ఎవరో కాదు స్థక్షాతు ి ఄభావారే 

అవిడ భనల్ని మ్మసగించింది అ తల్నల. విష్టణ చేతిల్ల 

చావడానిక్త బమడుతూ వాళ్ళల నీళ్ళల లేని పడ 

ప్రదేశంల్ల చంపు  ఄనాిరు. విష్టణవ్వ తన శర్తరానిి పంచి 

తన తొడ ప్రదేశంల్ల వాలలను చేరిు వాలల తఱను 

నరికేశడు. వాలళ తఱలు రండు నీలలల్లల డపోయి గిర్రున 

తిరిగి, ఄతుక్కకపోయి చూస్తి ఈండగా గుండ్రంగా భూమ్మ 

గా మారిపోయాయి. రాక్షస్లు యొఔక మేధస్ష 

మెదడుల్లని మాంసము ఈందే ద్మని వఱల భూమ్మ పుటిుంది 

ఄందుకే భూమ్మక్త మేధిని ఄని పేరు. ఄందుకే భటిుని 

భనము తినకూడదు, ఄది రాక్షస్ఱ యొఔక మెదడు గుజుజ, 

భటిుల్ల పుటిున ద్మరాిలు తినాల్న తప భటిుని మాత్రం 

నేరుగా తినకూడదు. తింటే రాక్షస బుదుిలు వస్థియి. ఇ 

విధంగా ఄభావారి యొఔక ఄనుగ్రహం వఱల విష్టణవ్వ 

రాక్షస్ఱను సంహరించాడు, రాక్షస్ఱ తఱకామలు 

ఄతుక్కకపోయి భూమ్మ వచేులా చేస్థడు, అ తరాఴత బ్రహా 

సృషు చేస్థడు, విష్టణవ్వ పోషంచాడు , శివ్వడు ఱమం 

చేస్థడు. ఆది దేవి భాఖవతంల్ల నాలుఖవ రోజు 

వినవఱస్థన ఔథ, ఇ ఔథను శ్రదగిా విని, చేతుల్లల ఄక్షతలు 

ట్టుకొని వినాల్న అ తరాఴత ఄవి ఄభావారి పాద్మఱ దఖాయ 

వేస్థ అ ఔథాలనక్షతలు నెతిి మీద వేస్కోవాల్న. ఇరోజు 

స్థంబ్రాణి గుగిాఱం కానీ నిప్పుఱ మీద వేయాల్న, చఔకని 

బొగుాలు క్కంట్లల వేస్థ ఔణఔణలాడే నిప్పు లాగా తయారు 

చేస్థ, గుగిాఱం లేద్మ స్థంబ్రాణి వేస్థ  అ ధూం ఄభావారిక్త 

ఆస్తి ఄది ధూం వఱల సఔఱ సందలు ఱభిస్థియి. అకరు 

న ఄభా వారి దఖాయ భన చేతుల్లలక్త కాస్థనిి నీళ్ళల ఄక్షతలు 

తీస్కొని ళ్ళలంల్ల విడచిపటిు,శ్రీదేవీం స్థఴభినాిం ఖ్యోతాఴ 

విహరేత్ సయఴత్రవిజమఃఄని లుక్కతూ నీళ్ళల ఄభావారి 

పాద్మఱ దఖాయ విడచిపటిు అ విడచిపటిున నీలళల్లల ఈంఖయం 

వేలు భధోవేలు ఇ రండు వేలు అ నీలలల్ల పటాుల్న, అ నీళ్ళల 

తగిల్నంచుకొని ద్మంతో క్కడ ఔనుి తరాఴత ఎడభ ఔనుి 

తుడుచుక్కంటే ఆంకా ఏటికేడాది వాడక్త ఄనిి నుఱల్ల 

విజమం ఱభిస్ింది.ఇ విధంగా ఄభాని శయతాకఱంల్ల  

ంచమ్మ రోజు  : 

త్తద్గ 30-09-2022 

వాయము శుక్రవాయము  

ప్రణవ పీఠం ల్ల ఄఱంకాయము శ్రీ భహాఱక్ష్మీ 
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ప్రణవ ద్మాఔయం 

 

 

పుజావిధానము భఱియు నివేదనము:  

ంచమ్మక్త ఔ విశిషుత ఈనిది. ఄభా వారి గురించి 

ఄనేఔ విధాలుగా పురాణాలు వివరించాయి. ఄందుల్ల 

ప్రత్తోఔంగా బ్రహాాండపురాణంల్ల ఱల్నతా సహస్రనాభం 

ల్ల ఄభావారిక్త ఔ గొప నాభం ఈనిది "ంచమ్మ" ఄని. 

ంచమీ ంచభూత్తశి ంచ సంఖ్యోచారిణి ఱల్నత 

సహస్రనాభంల్ల ఔ 2 పాద్మలు. ఄభావారు ంచమ్మ 

సఴరూపిణి. తిధుఱ ల్ల ంచమ్మ ఄనే తిథి  తల్నల సఴమంగా, 

అ ంచభూతాఱక్క ఄధిష్టున దేవత. ఄభావారిక్త ఎప్పుడు 

పూజ చేస్థన ఐదు ఈచాయములు తపఔ ఆవాఴల్న.  

 

1)ఒం ఱం -ృధిఴయాతానే -ఖంధం సభయపయామ్మ 

2)ఒం హం - అకాశతతాివతానే  పుషపం సభయపయామ్మ 

3)ఒం మంవాయుతతాివతానే ధూమాఘ్రాయామ్మ 

4)ఒం యం  త్తజతతాివతానేద్గం రిఔఱపయామ్మ 

5)ఒం వం ఄభృతతాివతానే ఄభృత నైవేదోం 

సభయపయామ్మ 

ఇ క్రభంల్ల ఆస్తి ంచ 

ఈచాయములు,ంచోచాయములు, ంచ సంకో 

ఈచాయములు. 5 ఈచాయములు వఱల ఄభా చాలా 

సంతోషస్ింది. ంచ సంఖ్యో చారిణి ఄని పేరు కూడా 

ఈనిది. ఄట్టవంటి ఄభాని ఇ ంచమ్మ నాడు ఎలా పూజ 

చేయాల్న. ఄభా స్పు యంగు ఄంటే ఆషుడుతుంది. 

పూయఴం అడవాలళయిత్త స్పు యంగు చీయ భఖవాళ్ళయళత్త 

స్పు ఫటులు ధరించి పూజ చేస్తవారు. ఇనాడు కూడా 

రోజులాగే స్తరోోదమం ముందు లేచి తలారా స్థినం 

చేస్థ మధాశక్తిగా క్కంక్కభ పట్టుక్కని సంధాోవందనాది 

కాయోక్రమాలు చేస్క్కనాిఔ, భండపారాధన పాత 

స్థమాగ్రి ఄంతా తీస్థ మాల్ననోం తీస్థ కొతి పువ్వఴఱతో 

పూజంచాల్న. పూజంచిన తరాఴత ంచ ఈచాయములు 

చేయాల్న. ంచమ్మ నాడు ఄయటి ళ్ళళ ఄభావారి శియస్ష 

మీద ఄభిషేఔం చేస్తి చాలా భంచిది. తరాఴత అ ండుల తీస్థ 

ప్రజఱక్క ప్రస్థదంగా ఆవాఴల్న. నైవేదోం కూడా ఄయటి ండుల 

పటాుల్న. ద్గనివఱల భంచి తెల్నవిత్తటలు వస్థియి. 

తెల్నవిత్తటలు బాగా పయగాఱంటే ఄయటి ండలతో 

ంచమ్మనాడు ఄభా వారిని ఄభిషేక్తంచి అ తరువాత 

నైవేదోం పటిు ద్మనిని ఄందరికీ ంచి పటుడం చాలా 

భంచిది ఄనాిరు. ప్రతి దినము ఄభాక్క 

సభరిపంచవఱస్థన వి కొఫురికామ రండు ఄయటి ండుల, 

నిభా ,ద్మనిభా ,నారింజ, నస ,మారేడు కాయి 

ఆందుల్ల భనక్త తోచిన వి ఆవఴడం భంచిది ఄనీి 

భంచిది. భంద్మయ పుష్టపలు, ఖనేిరు పుష్టపలు పూజక్క 
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ఈండతీరాల్న. పామస్థనిం చేమడానిక్త నాలుగు లీటయల 

పాలు తీస్కోవాల్న. క్తల్ల బిమోం పోయాల్న .జీడప్పు, 

క్తస్థాస్ మొదలైనవి వేయాల్న. స్థమంకాఱం వేల ప్రతిరోజూ 

ఈనింతవయక్క దేవీకడామాఱ తోటి ఱల్నతా సహస్రనాభం 

తోటి ఄభావారిక్త క్కంక్కభ పూజ చేమండ .నితోం బాలా 

పూజ, స్వాస్థని పూజ చేమండ.ంచమ్మనాడు తపఔ 

వినవఱస్థన ఔథ భహిష్టస్య భరిదని.చాలా భంది 

తెల్నమఔ ఄషుమ్మనాడు చండం వఱన దురాాషుమ్మ వచిుంది 

ఄనుక్కంట్టనాిరు ఄది ఄపోహ. ఄషుమ్మ నవమ్మ చతుయదశి 

లు ఄభాక్క చాలా ఆషుం ఄని అ రోజుల్లల ఄభాని 

పూజంచాఱని భంత్ర శసీము దురా ా సిశతి 

చబుతునాియి. నిజానిక్త ఄభావారు భహిష్టస్రుడని 

సంహరించింది ంచమ్మ నాడు. 

ంచమ్మ రోజు ఔథ: 

కానొఔప్పుడు ధనువ్వ ఄను పేరు ఖల్నగిన రాక్షస్డు 

ఈండేవాడు. వంశంల్ల యంభుడు, ఔయంభుడు ఄనే 

ఄనిదముాలు ఈండేవాళ్ళళ. యంభుడు ఔయంభుడక్త 

ప్రంచంల్ల ఄందరినీ జయించే వయం కావాఱని 

భయణానిి జయించాల్న ఄనే కోరిఔ ఔల్నగి హిమాఱమ 

యఴతాఱక్క వెళ్ల, ఔంఠం ద్మకా నీలళల్లల నిఱఫడ అకాశ 

ఖంఖల్ల భంద్మక్తని ల్ల తస్ష చేశరు. ఔయంభుడు 

డుూమీద చేస్థడు. ఒడుూమీద ఈనివాడు చుటూుతా 

ంచాగుిలు పట్టుకొని తస్ష చేస్థడు. తస్ష వఱల 

బ్రహా ప్రతోక్షమై వరాల్నస్త ిమా ఆంద్ర దవి క్త  ప్రమాదం 

వస్ిందనుక్కని ఆంద్రుడు,నీలలల్లల తస్ష చేస్ిని 

రాక్షస్డని మొసల్న రూంల్ల టిు చంపి తినేశడు 

ఄప్పుడు ఒడుూ మీదుని రాక్షస్డు నా సోదరుడని ద్గక్షతో 

తస్ష చేస్తి ఈంటే ఆంద్రుడు మారు వేషంల్ల వచాుడు. 

మొసల్న రూంల్ల సంహరించాడు. నా సోదరుడు లేని 

బ్రతుక్క నాకెందుక్క నేను చచిుపో తా ఄని ,తన చుటూు 

ఈని ంచగుిఱల్ల తన తఱ నరుక్కకని చచిు పోతాను ఄని 

ఔతిి తీస్కని తన తఱ నరిక్త ఄందుల్ల వేసోకబోయా డు. 

ఠక్కకన ఄగిిహోత్రుడు ప్రతోక్షమై వాడ చేతిని ఖటిుగా 

ట్టుక్కని " నీక్క చచేు ఄధికాయం లేదు, ఎమ్మ వయము 

కావాల్ల కోరుకోభనాిడు " దేవ ద్మనవ్వలు క్క  

ఄజేయులైన భహా రాక్రభ వంతులు ఄయిన కొడుక్కలు 

నాక్క కావాల్న. ఄలాంటి కొడుక్కఱను ఆయిో ఄంటే తధాస్ ి

!నువ్వఴ ఇ తస్ష అపి హిమాఱమ యఴతాఱ పైక్త ఎక్కక, 

ఄఔకడ నీక్క ఔనఫడన స్వీఱల్ల , నీక్క నచిున స్వీ ని పళ్ల 

చేస్కో,అవిడ వఱల నీక్క ఆదదరు కొడుక్కలు పుడతారు, 

వాళ్ళల దేవద్మనవ లుక్క ఄజేయుఱవ్వతారు ఄనాిడు ఄగిి 

హోత్రుడు.వెంటనే వీడు తస్ష అపి హిమాఱమ యఴతాఱ 

పైక్త ఎఔకడం మొదలు పటాుడు. తనక్క ఔనఫడ స్వీఱల్ల 

బాగా ఄందమైన ద్మనిని పళ్ల చేస్కోభనాిడు ఔద్మ 

ఄగిిహోత్రుడు ఄని , ఄఔకడుని అడవాళ్ళల వీడక్త నచుఔ వీడ 

ఔయా వఱల ఔ గౌడు గేదె నచిుంది. అ గేదె ని చూడగానే 

వీడక్త అఔయశణ ఔల్నగింది, (శువ్వలు ఄంటారు ఄలాంటి 

వాలళని,)వీడు అ గేదె దఖాయక్క వెళ్ల ననుి పళ్ల చేస్కో 

భహిష ఄనగానే , అ గేదె నువ్వఴ కూడా దునిపోతు గా 

మారి పోత్త ఄప్పుడు పళ్ల చేస్క్కంటాను ఄనింది. వెంటనే 

వీడు ఔ భహిషం గా మారిపోయాడు. ఇ భహిషం ఇ 

భహిషని పళ్ల చేస్క్కంది. అ గేదె ఖయభం ధరించింది , ఇ 

గేదని చాలా కాఱం నుంచి పంద్మఱని ఔ దునిపోతు 

ఎదురు చూస్తి ఈంది. అ దునిపోతు ఇ సంగటన చూస్థ 

నేనెంతో కాఱం నుంచి ఇ గేదె ను పళ్ల చేస్కో 

వాఱనుక్కంటే భధోల్ల వీడు వచాుడు ఄని రాక్షస్డని 

కొముాఱతో చీల్ను చంపి వేస్థంది. అ తయఴత ఇ దునిపోతు 

గేదె వెంట డంది, గేదె ఱల్ల కూడా తివ్రతలు ఈంటాయి, 

ఇ తివ్రత గేదె యక్షంచండ ఄని ఄరిచింది, ఄప్పుడు ఔకన 

ఈని మక్షులు వచిు బాణాఱతో దునిపోతును 

చంపేశరు.ఇ గేదె నేనెంత దుయదృషు వంతురాల్నని ,నా 

బయి చనిపోయాడు. నా బయి లేక్కండా నేను బ్రతఔలేను 

నేను కూడా సహఖభనం చేస్థిను ఄని ఄగిి తెచిు ఄందుల్ల 

బయి ఔళేఫరానిి వేస్థ  తాను కూడ ఄందుల్ల దూక్త చనిపో 

బోతుంటే , ఄప్పుడు ఄఔకడుని మక్షులు ఄనాిరు , ఆది 

భహాపాం ఖయభవతిక్త సహఖభనం లేదు , నీ ఔడుపుల్ల 

ఈని ఆదదరు పిఱలఱను చంపుతావ, ఆది పాం ఄనగానే. అ 
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గేదె  అ పిఱలలు పుటేుద్మఔ నేను అఖలేను. అ పిఱలఱని ఆప్పుడే 

నేఱ మీద డేస్థను ,వాళ్ళల ఎలాగో ఄజేయులు ,ఄని తన 

కొముాఱతో తన పటునే చీలుుక్కని,అ పటుల్ల ఈని 

పిఱలలు ఆదదరినీ క్తందడేస్థ,తను హఠాతుిగా ఄందుల్ల 

దూక్త చనిపోయింది. గేదె ఔడుపు చీఱు గా వచిున ఆదదరు 

రాక్షస్లు ఔరు భహిష్టస్రుడు, రండవ వాడు యఔి 

బీజుడు. ఇ యఔి బీజుడు శుంబ, నిశుంభుఱ దఖాయక్క 

వెళ్ళపోయాడు, భహిష్టస్రుడు మాత్రం దునిపోతు 

రూంల్ల పుటిున వాడు కాభరూపుడు  ఄయి పుటాుడు. 

వాడక్త పుట్టుఔ తో ఏ రూం కావాఱంటే అ రూం ధరించే 

శక్తి వచిుంది.వీడు బ్రహా కోసం తస్ష చేస్థడు, బ్రహా 

ప్రతోక్షమై ఏం వయం కావాల్ల కోరుకోభంటే, ఇ 

ప్రంచంల్ల ఈని ఏ జాతి వఱల ఏ పురుష్టడ వఱల నాక్క 

చావ్వ ఈండకూడదు, అడవాళ్ళళ ననుి ఏం చేస్థిరు స్వీ 

చేతిల్ల చావ్వ లేక్కండా వయం కావాల్న ఄనాిడు వాడు. 

తధాస్ి !ఄనాిడు బ్రహాదేవ్వడునీవ్వ తప్పుడు నులు చేస్త ి

ఎపటికైనా నీక్క స్వీ చేతిల్ల భయణం తపదు ఄనాిడు. 

వాడక్త వరాఱ వఱల ఖయఴం పరిగింది శుక్రాచారుోడ ని 

గురువ్వ గా పట్టుకొని పాతాల ల్లఔంల్ల ఈని తాభృడు, 

చిక్షురుడు, దురుాఖుడు, భాషకరుడు, ఄస్థరోముడు 

మొదలైన వాలళని పిల్నచి మీయందరూ ఇరోజు నుంచి ననుి 

కొఱవండ, భనభందయం దేవతల్ని జయించు ద్మము. 

వాయంతా ఄలాగే భహావీరుడైన భహిష్టస్రుడని 

స్తవించడం మొదలుపటాురు. దేవతల్ని జయించారు. 

ఄప్పుడు దేవతఱంతా పారిపోయి త్రిమూరుిఱను పిల్నచి ఇ 

రాక్షస్డు బమంఔరుడు భభాఱిందర్తి జయించాడు, 

తిరిగి భన సఴ యాం భనక్త ఎలా వస్ింది? ఄని చింతించి 

విష్టణవ్వని శివ్వని శయణు కోరారు.బ్రహా నీ శయణు కోరారు. 

ఄప్పుడు త్రిగమూరుిలు బాగా అల్లచించి వీడు పురుష్టఱ 

చేతిల్ల చావడు  . ఏ స్వీ     వీడని చంపుతుంద్మ ఄంటే వీడని 

చంపాఱంటే మామూలు స్వీ సరిపోదు.స్థక్షాతు ి అ 

జఖదంఫ వీడని చంపాల్న. అ జఖదంఫను ఎలా యపిపద్మదము 

ఄనుక్కంటూ ఈండగా విష్టణవ్వ శర్తయం ల్ల నుంచి తెఱలని 

కాంతి ఫమటక్క వచిుంది, శివ్వడ శర్తయంల్ల నుంచి 

నీఱవయణం ఫమటక్క వచిుంది ,బ్రహా శర్తయంల్ల నుంచి 

ఎరఱని కాంతి వచిుంది. ఆలా ఆంద్రుని శర్తయంల్ల నుంచి 

ఄగిి  ఆలా మొతిం దేవతఱ ఄందరి శర్తయం ల్ల నుంచి 

తెఱలగా, ఎర్రగా, గోధుభ యంగుల్ల, స్పుగా 

,అక్కచుగా ఈండే యంగులు ఫమటక్క వచాుయి 

యంగుఱతో కూడన కాంతులు, అ కాంతంతా ఔల్నస్థ  

గుండ్రని ముదదగా మారిపోయి, చూస్తి ఈండగా అ 

ముదదల్ల నుంచి ఄభావారు అవియభవించింది. ఄంటే ఄభా 

వీయందరి త్తజస్షలు స్వఴఔరించి ఆంత భంది త్తజస్షలు 

ఔల్నస్తి కానీ వారిని చండం క్కదయదు ఄందుఔని ఄభా ఇ 

రూం ధరించింది. ఎఔకడో భణిద్గఴంల్ల ఈండే 

ఄభావారు భూమ్మక్త దిగి వచిు దేవతఱ త్తజస్షతో 

ఄదుభతమైన స్ందర్తభణి గా జఖనాాత గా 

అవియభవించింది. ఄప్పుడు ఄందరూ జమహో దురాామాత 

జఖదంఫ ఄఖిలాండకోటి బ్రహాాండ నామఔ యక్షంచు ఄని  

శయణు కోరారు.హిభవంతుడు స్థంహమును 

వాహనముగా ఆచాుడు ఄభాక్క, విష్టణమూరి ి తన చక్రం 

నుంచి ఆంకో చక్రం సృషుంచి ఆచాుడు, శివ్వడు తన శూఱం 

నుంచి ఆంకో శూఱం సృషుంచి ఆచాుడు, బ్రహా ఄక్షయమాఱ 

ఔభండఱం ఆచాుడు. ఆలా ఄందరూ తభ తభ 

అయుధాల్లల నుంచి అయుధాఱను సృషుంచి ఄభాక్క 

ఆచాురు. ఇ అయుధాఱనీి పుచుుక్కని 18 చేతుఱతో 

స్థంహ వాహనం మీద ఄనేఔ అయుధాఱతో ఄభావారు 

ప్రతోక్షమై ఒ దేవతలారా! త్రిమూరుిలారా యభ 

పాపాతుాని సంహరించడానిక్త మీ అయుధాలు స్వఴఔరించి 

మీ కాంతులు స్వఴఔరించి వైక్కంఠానిి ,కైలాస్థనిి ,బ్రహా 

ల్లకానిి మ్మంచిన ట్టవంటి ఉయివ ల్లఔం భణిద్గఴం 

నుంచి నేను వచాును. అ రాక్షస్డని సంహరించి 

మ్మభాల్ని యక్షస్థిను ఄని ల్నక్త దేవతఱను వెంట పట్టుకొని 

వాడు ఈనిచోటక్క వచిు హుంకాయం చేస్థంది. ఄప్పుడు 

భహిష్టస్రుడ ఄనుచరులు ఇ హుం కారానిక్త ఔంగారు 

డాూరు, వాళ్ళళ దూయం నుంచి చూశరు హిమాఱమ 

యఴతం మీద ఔ స్ందర్తభణి స్థంహ వాహనం మీద 

వచిుంది. అవిడక్క వెనఔ ముందు దేవతలు ఈనాిరు . ఇ 
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స్ందర్తభణి ఎవరో కానీ ఄసహామ శూ రురాలు లా 

ఈంది. అ రూం చూస్తినే భనందరికీ బమం 

ఔలుగుతుంది ఄనుక్కని వాలలంతా భహిష్టస్రుడ దఖాయక్క 

వెళ్ల, ఆంద్మఔ స్థంహనాదం వినగానే భనవాలలంతా వణిక్త 

పోయారే అ స్థంహనాదం చేస్థంది ఔ స్వీ. అవిడక్క వెనఔ 

ముందు ఎవరూ లేరు కానీ పై నుంచి మాత్రం దేవతలు 

అవిడ కేస్థ బక్తితో చూస్తి జమహో జఖదంఫ 

ఄంట్టనాిరు.అవిడ రాక్రభం ఔకనపడత్త అవిడ 

ఄతిల్లఔ స్ందరి నువ్వఴ జఖదేఔవీరుడ వి అవిడ ఄతిల్లఔ 

స్ందరి, మీ ఆదదరికీ పళ్ల ఄయిత్త ఎంత బాగుంట్టందో, 

ఆపటిద్మకా నువ్వఴ పళ్ల చేస్కోక్కండా తిరుగుతునాివ్వ, 

అమెను వివాహం చేస్క్కంటే బాగుంట్టంది ఄనగానే 

భహిష్టస్రుడు ఔ దూతను ంపాడు, ఒ స్ందరి 

,ననుి పళ్ల చేస్కోభని. అవిడ ఏభంది? నీలాంటి 

శువ్వల్ని పళ్ల చేస్కోవడం క్కదయదు, ఄయినా నీక్క ఄంత 

ఈఫలాటంగా ఈంటే యుద్మినిక్త వచిు, ననుి ఒడంచు. 

యుది యంఖంల్ల ననుి ఒడంచిన వాడని పళ్ల 

చేస్క్కంటాను ఄని నా సంఔఱపం ఄనిది ఄభా. వాడు 

ఔకా నవిఴ ఇ స్క్కమారి ని ఒడంచి తీస్క్కయభాని 

ఄస్థరోముడి, బిడాలుడి ంపాడు. వాళ్ళదదరినీ  ఄభా 

చంపింది. అ తరాఴత తామ్రుడు, చిక్షరుడు వెళాలరు. వాళ్ళల 

కూడా చచాురు, అ తరాఴత భా షకరుడు, దృముఖుడు 

వెళాలరు వాళ్ళళ చచాురు. ఆంతభంది చచాుఔ  అకరున 

భహిష్టస్రుడు యుద్మినిక్త వెళ్ల అ స్ందరి ని చూస్థ 

అశుయోపోయి ఎన్ని యకాలుగా బ్రతిమ్మలాడాడు,  నువ్వఴ 

రాక్రభవంతు రాల్నవి  భనల్ల భనక్క ఎందుక్క తగాద్మ 

ననుి పళ్ల చేస్క్కని ఇ ల్లకాఱను రిపాల్నంచ వచుు 

ఔద్మ ? ఄంటే ఄభా  ననుి శివ్వడు తప ఎవఴరూ 

బరించలేరు రా !కామేశఴరుడు ఄనేవాడే బరించఖఱ డు. 

ఄది ఔకన పట్టు నువ్వఴ ననుి యుదింల్ల ఒడంచావ్ 

ఄనుకో నినుి వరిస్థిను, నాకేం ఄబోంతయం ఄంది . వాడు 

ఘోయ యుదిం చేస్థడు, కాభరూపి ఄవడం వఱన ఎన్ని 

రూపాఱను ధరించాడు, నిమ్మష్టనికో రూం ధరించాడు 

.ఔస్థరి స్థంహంలా ఔస్థరి దునిపోతు లా, ఔస్థరి 

రాక్షస రూం ఆలా ధరించాడు. వాడు ఎనిి రూపాఱల్ల 

ఈననాి ఄభావారు వాడని చీల్ను చండాడంది. అకరిక్త 

చక్రంతో వాడ తఱను నరిక్తంది. వాడ తఱ నరిక్త నేఱ మీద 

డేమగానే, ఄపటిద్మకా బమడన ంచభూతాలు 

సంతోషంచాయి. ప్రంచం సంతోషంచింది, సముద్రాలు 

చఔకగా సఴచఛంగా ఈపపంగాయి , నదులు 

ప్రవహించాయి, గాల్న కూడా సక్రభంగా వీచింది. అ 

రాక్షస్డు ఈనింతవయక్క గాల్న కూడా వీచడానిక్త 

బమడంది. ఄంతటి బమంఔరుడు భహిష్టస్రుడు 

ఄంటే అ భహిష్టస్రుడని సంహరించి ల్లఔ సంయక్షణ 

చేస్థంది ఄభావారు. ఄందుకే ంచమ్మనాడు ఄభాను 

పూజంచాఔ... చేతిల్లక్త ఄక్షతలు తీస్కొని  ఇ ఔథను 

శ్రదిగా వినాల్న లేద్మ చదవాల్న . ఔథ ఄయాోఔ  ఄక్షతలు 

ఄభావారి పాద్మఱ దఖాయ వేమండ. ఄక్షతలు శియస్షన 

వేస్కోండ. ఇ ఔథాలనక్షతలు వేస్క్కంటే దుష్టులు ఄయిన 

వాలళ వఱల ఏ పీడా ఈండదు..... శత్రు విజమం. 

ంచమ్మనాడు ఇ భహిష్టస్య భయదన ఔథవిని వాడక్త 

మాట వయసక్క కూడా శత్రుబమం ఈండదు. 

ంచమ్మనాడు ఄభావారిక్త బాగా ఆషుమైన చిగుళ్ళళ 

మామ్మడ చిగుళ్ళల 1008/108 గాని తెపిపంచుకొని ఱల్నతా 

సహస్రనాభం చదువ్వతూ క్కంక్కభపూజ చేస్థనప్పుడలాల 

కొకఔక నామానిక్త కొకఔక చిగురు  వేమండ. 1008 లేని 

వాళ్ళళ 108 ఄయినా వేమవచుు. చూత త్రం 

సభయపయామ్మ ఄంటూ వేయాల్న , ఱల్నతా సహస్ర నాభ మే 

కాక్కండా కొకఔకరు నామాఱను కూడా విడగా చేస్థిరు 

వాళ్ళళ కూడా ఇ చిగులలను భధోభధోల్ల  వేస్తి చేస్తి 

చాలా భంచిది. బమంఔయమైన ట్టవంటి వాోధుఱను 

తొఱగిస్ింది. పూయఴజనా ఔయా వఱల బమంఔయ వాోధులు 

ఈంటాయి పూయఴజనాల్ల చేస్క్కని పాం ఇ జనాల్ల 

వాోధిగా బాధిస్ింది. అ వాోధి పోవడానిక్త మామ్మడ 

చిగురుల తో పూజంచభనాిరు.  అకరున ధూ స్థుక్కకఱతో 

గాని స్థంబ్రాణి తో గాని ఄఖయవతుిలు తో గాని ధూం 

ఆవాఴల్న. ద్గం ఆవాఴల్న, నైవేదోం. ప్రతిరోజు మాత్రం 

ఈడఔబటిున శెనఖఱను నైవేదోం పటుడం చాలా భంచిది. 
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శనఖలు మాత్రం ఇ తొమ్మాది రోజులు కూడా నవరాత్రుఱ 

విడచిపటుక్కండా ఆవఴండ. రోజు ఔ కొఫురికామ రండు 

ఄయటి ళ్ళళ కొనిి స్నఖలు. బాలా పూజ ,స్వాస్థని పూజ 

నితోం చేయాల్న. దేవాఱయాఱక్క లేద్మ పీఠము నక్క 

స్థమంత్రం పూట వెళాలల్న. పదుదన కాఔపోత్త స్థమంత్రం 

స్థమంత్రం క్కదయఔపోత్త పదుదన. మధాశక్త ి ప్రదక్షణ 

చేమండ. శయతాకఱంల్ల నవరాత్రుఱల్ల ఄభావారి 

అఱమము నక్క వెళ్ల గురు దయవనం చేస్క్కని,గురువ్వగారు 

ఈనిప్పుడు దయవనం చేస్క్కని ప్రదక్షణ చేస్తి వచేు పుణోము 

ఆఔ దేనివఱల రాదు. శయత్ కాఱముల్ల తపఔ, ప్రదక్షణలు 

చేమండ. గురు దయవనం చేమండ. బకి్కఱక్క కొకఔకలళక్త 

ఔథాలనక్షతలు ఆవఴండ నెతిి మీద చలులకోండ. క్కంక్కభ పూజ 

చేస్థ క్కంక్కభ ధరించండ. ఇ విధంగా శయతాకఱంల్ల 

ంచమ్మ నాడు కూడా ఄభా ను పూజంచి తరించండ. 

షషఠ రోజు  : 

త్తద్గ 01-10-2022 

వాయము శనివాయము 

ప్రణవ పీఠం ల్ల ఄఱంకాయము శ్రీ భంఖల గౌర్త దేవి 

 

 

పుజావిధానము భఱియు నివేదనము:  

   షషు భంఖల కారిణి, షషు ఄనే పేరుతో ఈండే ఇ  తిధి, 

భంఖల సఴరూపిణి .ఄభా వారు, ఇ రోజున సయఴ భంఖల 

గా భంఖల దేవతగా ల్లకాల్లల తిరిగే టట్టవంటి విత్రమైన 

రోజు. చాలా గొప రోజు ఇ రోజుక్క ఔ విశిషుత ఈనిది. 

ఄది స్తరోోదయానిక్త ముందు లేవడం, తలా రా విత్ర 

స్థినం చేస్థన తరాఴత, ఄభావారి యొఔక ఏదైనా ఔ 

విగ్రహ రూం,ఫంగాయమ్మ వెండో ,ఆతిడో, 

ంచల్లహాల్ల ఏదోఔటి  తీస్ కోండ. ద్మనిని 

మథాలనప్రకాయంగా ముందు భంచి నీలళ తోటి శుభ్రం చేస్థన 

తరాఴత త్తనె తో ఄభిషేక్తంచండ. అ విగ్రహానిి, త్తనె తోటి 

షషఠ తిధి నాడు ఄభిషేఔం చేస్థ తరాఴత విగ్రహానిి భంచి 

నీలళతో ఄభిషేఔం చేస్థ శుభ్రం చేమండ. శుభ్రం చేస్థ 

తుడచిన తరాఴత బొట్టు పటుండ. ఄప్పుడు త్తనెని నైవేదోంగా 

పటుండ. ద్గని వఱన స్ందయ రూం ఱభిస్ింది. షషునాడు 

త్తనెతో ఄభిషేక్తంచి ఄభాక్క నైవేదోంగా త్తనె ను పటిు అ 

త్తనెను తీయింగా తీస్క్కంటే, రూం స్ందయంగా 

తయాయవ్వతుంది చూస్త వాలళక్త భన రూం 

అఔయశణీమంగా ఈంట్టంది. భధుయ సఴయం కూడా 

ఱభిస్ింది. ఆలా త్తనెతో ఄభిషేక్తంచి త్తనెను తీయింగా 

తీస్క్కని వాళ్ళల ఇ శయనివరాత్రుఱల్ల క్రభక్రభంగా 

భధుయ ఔంఠం పందుతారు. గామక్కఱంతా పూయఴం 

ఇశఴరుడని త్తనెతో ఄభిషేక్తంచిన వాళేల.ఇ రోజు 

ఔలువపూఱ తోటి ఄభావారిని పూజంచాల్న. శ్రీ ఱల్నతా 

సహస్ర నాభం తో స్థమంవేల ఔలువ పువ్వఴఱతో నభః 

ఄనిప్పుడలాల కొకఔక ఔలువ పువ్వఴ ,వెయిో ఔలువ 

పువ్వఴలు దొయఔఔపోత్త మధా శక్తిగా ఄయున చేమడం 

భంచిది.పూయఴకాఱంల్ల భాయో బయ ి ఱ భధో ఐఔభతోం 

లేఔపోత్త, ఇ షషు తిథి నాడు ఄభావారి పూజలు 

చేయించేవారు వాలళ ఆదదరినీ కూరోుబటిు, తల్నలదండ్రుఱతో 

పిఱలఱ తగాద్మ డుతునాి ,పిఱలఱతో తల్నలదండ్రులు 

తగాద్మఫడుతునాి ఆట్టవంటి వాళ్ళల ఇ రోజున 

ఄభావారిని పూజ చేస్తి వాళ్ళళ ఄంతా ఔల్నస్థ ఈంటారు 

.ఐఔభతోంతో ఈంటారు. నితోం క్కంక్కభ పూజ చేయాల్న. 
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ఈదమం స్థమంత్రం కూడా క్కంక్కభ పూజ చేమండ. 

క్కంక్కభ స్పు ఄభాక్క చాలా ఆషుం. వీలునిప్పుడు ఇ 

షషు తిథి నాడు భంచి ండతుడని పిల్నచి వసీ ద్మనము 

చేమండ, అ ండతుడు భన ఆంటిక్త రాఔపోత్త భనమే 

వారి దఖాయక్క వెళాళల్న. ఎటిు రిస్థితుఱల్ల ఉరోల భన 

గురువ్వ గారు ఈనాిరు ఄని తెల్నస్తి మాత్రం గురు దయవనము 

చేమక్కండా ఆంట్లల ఔఱశ స్థిన చేస్తవారిక్త పల్నతము 

రాదు ఄని శసీము. గురు ద్రోహుఱక్క బఖవదనుగ్రహము 

ఱభించదు. *భంత్రోదేశం చేస్థన గురువ్వ దఖాయక్క వెళ్ల 

బక్తితో నభసకరించి అశీరాఴదం పంద్మల్న.ఇరోజు నా 

పిఱలఱక్క ఫఱపాలు, ఱఔ ,పుసిఔం ,పనుి ఆట్టవంటివి 

ద్మనము చేమడం చాలా భంచిది. ఄభావారు భంఖల 

దేవత ఄనుగ్రహిస్ింది ఄట్టవంటి వాలళని.  

షషఠ రోజు  ఔథ: 

ఔప్పుడు స్యధుడు ఄను పేరు ఖల్నగిన ఔ రాజు గారు 

ఈండేవారు. చాలా గొప రాక్రభం ఔల్నగిన వాడు స్తయో 

వంశం ల్ల పుటిున వాడు. ఏఔచఛత్రాధితోంగా 

భూభండలానిి రిపాల్నంచిన వాడు. కాఱం ఔల్నస్థ రాఔ 

శత్రువ్వలు ఆతని భంత్రుఱతో అంతయంగిక్కఱతో ఔల్నస్థ 

ఆతని మీద ద్మడ క్త వచాురు. అ కాఱంల్ల ఄడవ్వల్లల కోలా 

విద్మఴంస్లు ఄనే బమంఔయమైన జాతి వాళ్ళళ ఈండేవారు. 

వాళ్ళల ఇ భంత్రుఱ తోటి ఔల్నస్థ రాజు గారిని యుది 

యంఖంల్ల ఒడంచారు. భాయో పిఱలలు ఏమైపోయారు 

తెల్నమదు. యుదింల్ల ఒడపోయి శత్రువ్వఱ చేతిల్ల చచిు 

పోతాం ఏమ్మ ఄనే బమంతో గుర్రం ఎక్తక ఏకాక్తగా 

ఎఔకడకో వెళ్ళపోయాడు. బ్రతిక్త ఈంటే భళ్ళళ ఎప్పుడైనా 

రాజోం సంపాదించవచుు ఄనుక్కనాిడు. కీకాయణోంల్లక్త 

వెళ్ళపోయారు రాజుగారు. ఄయణోంల్ల ఄదృషువశతు ి

భహానుభావ్వడు ఔ ఊుషశఴరుడు స్మేదుడు లేఔ 

మేధావి ఄంటారు అమనని.  అమన అశ్రభం దఖాయక్క వెళ్ల 

రాజుగారు అమన  కాలళ మీద డ భహానుభావా!  

దకొండు ఄక్షౌహిణీఱ సైనోం ననుి స్తవిస్త ిఈండగా ఠీవి 

గా స్థంహాసనం మీద కూరుుని నేను, ఆవాల కాఱం ఔల్నస్థ 

రాఔ శత్రువ్వఱ చేతిల్ల ఒడపోయి, ంటరి వాడని 

ఄయిపోయాను. వెనఔ రివాయం లేదు, స్తవ చేస్త వాళ్ళళ 

లేరు. అకరిక్త భంచినీళ్ళల ఆచేు వాడు లేడు. దుఃకంతో 

ఈని నాక్క ఄబమము ఆవఴండ ఄని ఄంటే, అమన  

అశ్రభంల్ల  ఔ గుడస్ ఆచిు, నితోం అమన బోధలు  

చేస్తి ఊషీ శఴరుడు రాజుగారిక్త అశ్రమమ్మచిు 

ఔందమూలాలు పటిు రోజు అధాోతిాఔ బోధలు చేస్తవాడు. 

ఇ రాజుగారిక్త మానస్థఔ స్యియోం ఆచేువాడు.కొదిద రోజులు 

ఖడవగా ఄఔకడక్త ఔ వాోపారి వచాుడు. అమన పేరు 

సమాధి. అ వాోపారి కోటీశఴరుడు. ఔప్పుడు ఄనిి 

కోల్లపయి ఄడవి ల్లక్త వచాుడు. రాజుగారు స్థినానిక్త 

వెళ్ళతుని సభమంల్ల వయిక్కడు ఏడుస్ినాిడు, ఏం 

ఏడుస్ినాివ్వ ఄని రాజుగారు ఄడగిత్త !అ వయిక్కడు ఄయాో 

,!నా పేరు సమాధి ఄంటారు ఄండ. ఔప్పుడు కొనిి 

కోటలతో వాోపాయం చేస్థన వాడని డబుు సంపాదించాను 

కానీ, ఄనవసయంగా డబుులు కరుు పటుదుద ఄని పిఱలఱక్క 

చపిప వాలళక్క డబుులు ఆవఴలేదని ఔస్థతో పిఱలలు, పళాళం 

ఄంతా ఔల్నస్థ పిస్థనిగొట్టు పీనుఖ ఄని ఫమటిక్త గెంటేస్థ నా 

అస్థినంతా లాగేస్క్కనాిరు. అస్థి ఄంతా పోయి ఄందరి 

చేత ఄవమానాఱ పాలై పోయి ఆఔకడక్త వచాును ఄని 

చపాపడు.రాజుగారు ఇ వయిక్కడని  ఊుషీ శఴరుడు 

దఖాయక్క తీస్క్క వెళ్త్త నీ అశ్రభంల్లనే ఇమన కూడా 

అశ్రమము ఆవ్వఴ ఄని చపాపడు ఊుష. ఇ విధంగా రాజోం 

పోయిన రాజు, అస్థి కోల్లపయిన వయిక్కడు కే అశ్రభంల్ల 

ఈండేవారు. ఆదదరికీ ఔటే బంఖ ఐశఴయోం పోయింది, 

దవి పోయింది ఄని. ఔ రోజున రాజుగారు ఇ వయిక్కడ 

తో ఆలా ఄనాిడు - ననుి మ్మసం చేస్థన భంత్రుఱ మీద 

వాోమ్మహం పోవడం లేదు, నా పళాళం బిడూలు 

ఏమైపోయారు ఄని వాోమ్మహం ,నా రాజోం 

ఏమైపోయిందో ఄని వాోమ్మహం పోవడం లేదు. ఏమ్మటి 

ఇ వాోమ్మహం ఄనాిడు.? ఆప్పుడు వయిక్కడు కూడా నీకే 

కాదు, నాక్క కూడా ఄలాగే ఈంది ఄనాిడు. మెడ ట్టుక్కని 

గెంటేస్థనా నా కొడుక్కఱ మీద నా పళాళం మీద నాక్క 

వాోమ్మహం నా అస్థ ి ఄంతా పాడు చేస్ినాిరేమ్మ ఄని 
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బంఖ ఎందుకో ఇ క్కట్టంఫ వాోమ్మహం వదఱడం లేదు 

ఄనాిడు వయిక్కడు. ఆదదరూ ఔల్నస్థ ఊుష దఖాయక్క వెళాలరు 

.భహాతాా!  ఎందుఔని ఇ సంస్థయం మీద వాోమ్మహం 

పోవడం లేదు ఄని ఄడగారు. ఄప్పుడు అమన ఄనాిడు 

ఄదేరా! భహామామ!. ఇ చరాచయ జఖతుిల్ల ఔ మామ 

ఈనిది భహామామ, యోఖమామ ,శంబవి మామ ఄని 

ద్మనిక్త పేరు. అ భహా మామ ఫఱంగా లాకొకచిు ఎంత 

గొప వాడనైనా సరే సంస్థయంల్ల డవేస్ింది, 

భహానుభావ్వలు ఄనుక్కనివాళేల అ మామక్క గురి 

ఄయిపోయారు. అ మామ ల్ల నుంచి ఫమట డడం 

ఄంత త్తల్నఔ కాదు. అ మామ ఄభా వారి అధీనంల్ల 

ఈంట్టంది .ఄభావారు భణిద్గఴం ఄనే ల్లఔం 

సృషుంచుక్కని ఄఔకడ ఈంట్టంది.అ చరాచయ జఖతుి 

ఄంతటికీ ఇ సృషు ఄంతటికీ మూఱ కాయణం అ తల్నల. 

 

 అ తల్నలక్త శ్రీఱల్నతా రాబటాురికా ఄని, దురా ా ఄని, 

భహాకాళ్ ఄని, ఄంబికా ఄని, ఄంబా ఄనీ పేరుల. ఎఔకడో  

ఉయివ  ల్లఔంల్ల ఈంట్టంది. బ్రహా విష్టణ భహేశఴరులు 

ముగుారూ కూడా కానొఔప్పుడు సృషు ఎలా చేయాల్న? అ 

చేస్థన సృషు ని ఎలా పోషంచాల్న ఎలా ఱమము చేయాల్న 

ఄని అల్లచించాయట. భధు కైటబ వధ ఄయిపోయాఔ 

ఄభావారు సృషు చేమభనాిరు .అ సృషు ఎలా చేయాల్ల 

బ్రహాక్క ఄయిం కావడం లేదు.ఄపటికే కొంతభందిని 

పుటిుంచాడు బ్రహా. వాలలని ఎలా పోషంచాల్న ఄయిం కాఔ 

విష్టణవ్వ  బాధడాూడు.తరాఴత వాలళని ఎలా తనల్ల 

ఔలుపుకోవాల్న తెల్నమఔ ఇశఴరుడు అశుయోపోయాడు, 

ఄప్పుడు అకాశవాణి నా దఖాయక్క రా !ఄనిది .నువఴంటే 

ఎవరు? ఄనగా మీ ముగుారిక్త మూఱ కాయణమైన 

ఄభావారిని నేను అనిది అకాశవాణి. మీ దఖాయక్క ఎలా 

రావాల్న? ఄనాిరు వీళ్ళల. ఔ విమానం ంపిస్థనిు. అ 

విమానము ఎక్తకత్త ఄది మ్మభాల్ని నా దఖాయక్క తీస్క్క 

వస్ింది. అ దివో విమానం ఎక్తక నా దఖాయక్క యండ! 

ఄప్పుడు నేను మీక్క సృషు, స్థితి ,ఱమములు ఎలా 

చేయాఱనే శక్తిని మీక్క ఆస్థిను ఄనిది. వెంటనే అకాశంల్ల 

వేఖంతో విమానం వచిుంది.త్రిమూరుిలు అ విమానం క్త 

ప్రదక్షణం చేస్థ ఎకాకరు. అ విమానం భహా వేఖంతో పైక్త 

వెళ్ళపోయింది. ఇ విమానంల్ల త్రిమూరుిలు ప్రయాణం 

చేస్తి ఈంటే ద్మరిల్ల సఴయంా ఔనఫడంది,ఆదేమ్మట్రా! 

ఆఔకడేదో విచిత్రమైన ల్లఔం ఔనఫడుతూ ఈంది ఄంటే 

నువ్వఴ సృషుంచని సఴయాం ఄనాిడు విష్టణవ్వ, ఄవి ద్మటి ఆంకా 

పైక్త వెళాలరు .పైన బ్రహాల్లఔం ఔనఫడంది. ఄఔకడ ఆంకో 

బ్రహాగారు సయసఴతి ఈనాిరు. బ్రహాగారు తెఱలబోయాడు. 

ముందుక్త వెళాళఔ ఄఔకడ పాయఴతీ యమేశఴరులు 

విహరిస్ిని కైలాసము ఔనఫడంది ఆంకా పైక్త వెళాళఔ 

ఄఔకడ ఔ వైక్కంఠము ఄందుల్ల ఱక్ష్మీనారామణులు 

ఈనాిరు, ఄప్పుడు వాలలక్క ఄయిం ఄయింది భనం ముగుాయం 

త్రిమూరుిఱను ఈండే ల్లకాలాలంటివి ఎన్ని ఈనాియి ఄంటే 

ఄనేఔ కోటి బ్రహాాండాలు ఈనాియి, భనం ఔ ఔఱపము 

నక్క ఔ ప్రాంతమునక్క రిమ్మతం. భనలాంటి బ్రహాలు, 

విష్టణవ్వలు ,శివ్వడు లు, ఆంద్రుడు లు, సఴరాాలు, బ్రహా 

ల్లకాలు, కైలాస్థలు, వైక్కంఠాలు ఎనిి ఈనాియో? 

ఄందుకే ఄభావారిక్త ఄనేఔ కోటి బ్రహాాండ జనని ఄని పేరు 
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ఆలాంటి ఄనేఔ కోటి బ్రహాాండాఱక్క అవిడ తల్నల ఄని వాళ్ళల 

ఄయిం చేస్క్కనాియట. క్రభంగా ఎన్ని ల్లకాలు ద్మటి ద్మటి 

ద్మటి విమానము దివో ప్రాంతానిక్త వెళ్ళంది.అ ప్రాంతంల్ల 

ఔ పదద సముద్రం. ఄది భహా విశఱమైన సముద్రం ఆంత 

ఄని చపడానిక్త వీలు లేని సముద్రం, ఄది  స్ధా సముద్రం, 

ఄఔకడంతా ఄభృతమే, అ ఄభృత సముద్ర భధోల్ల పదద 

ద్గఴం ఈనిది. అ ద్గఴం ఄంతా భణుఱతో 

మెరిస్థపోతుంది ఖనుఔ భణిద్గఴ భనాిరు. ఄఔకడ 

విమానము అగింది.ఄఔకడ నుంచి విమానంల్ల 

వెలళకూడదు. ఎవరైనా సరే క్తందక్క దిగాల్నషందే. 

త్రిమూరుిలు క్తందక్క దిగి పోయారు. అ భణిద్గఴంల్ల ఔ  

కోట అ కోట చుటూు ఔ ప్రాకాయం ఔనఫడంది. ఆలాంటి 

కోటగోడలు ఄంటే ప్రాకారాలు మొతిం 18 

ఈనాియి.ఄందుల్ల మొదటి ప్రాకాయం దఖాయక్క వెళాలరు 

త్రిమూరుిలు. ఄఔకడ కాలా వాళ్ళళ మీరు ఎవరు 

ఄంటే,నేను బ్రహా ని, నేను శివ్వడి, నేను విష్టణవ్వని ఄని 

వారు చపాపరు, ఏ బ్రహా, ఏ విష్టణవ్వ, ఏ శివ్వడు ఄనాియట 

వాళ్ళల.ఄప్పుడు వాళ్ళల తెఱలబోయి బ్రహా, విష్టణ, 

భహేశఴరులు ఄంటే గురుిటిు ల్లల్నక్త ంపుతారు 

ఄనుక్కంటే ఏ బ్రహా ?ఏ విష్టణవ్వ? ఏ శివ్వడు ఄంట్టనాిరు 

వీళ్ళల, ఄంటే ఄనేఔ ల్లకాలు ఈనాియి ఔద్మ! ఄంటే ఄనేఔ 

బ్రహా లు, విష్టణవ్వలు, శివ్వడు లు ఈనాిరు ఔద్మ! ఄనే 

విషమం గురుిక్కవచిు విష్టణవ్వ తెఱలని వరాహ రూం తో 

హియణాోక్షుని చంపి భూమ్మని పైక్త ఎతిిన శేఴతవరాహ 

విష్టణవ్వని ఄనాిడట. ఒహో! 28వ విష్టణవా ఄయిత్త 

ల్లల్నక్త వెళ్ళళ ఄనాియట వాళ్ళల, ఄంటే వీళ్ళల 28వ ఔఱపము 

నక్క సంఫంధించిన వాళ్ళళ, ఆలాంటివి ఎనిి ఔలాపలు 

ఈనాియో ?ఎనిి ల్లకాలు ఈనాియో? భనక్క 

లెకేకలేదు.త్రిమూరుిలు ల్లఱక్క వెళాలరు. 18 ప్రాకారాలు 

ద్మటారు, 4 ఄదుభతమైన భండపాలు ఈనాియి .ఄవి 

శృంగాయ భండం, ముక్తి భండం, సభా భండం 

భరియు ఏకాంత భండం. ఆందుల్ల ఄభావారు 

సబల్ల ఈంది. సబల్ల ఄభా వారు కూరుుని 

స్థంహాసనానిక్త చుటూుతా కొంచం ఱల ప్రాంతం , వీళ్ళల అ 

మెట్టల దిగి అ ఱల ప్రాంతంల్లక్త దిగారో లేదో త్రిమూరుిలు 

అడవాళ్ళల ఄయిపోయారు. నా దఖాయక్క ఎవరైనా 

వెళాలఱంటే స్వీలు ఄవాఴల్న. ఄందుకే శయతాకఱంల్ల ఄభాని 

పూజంచేవాళ్ళళ చాలాభంది ఆపటికీ కూడా చీయ ఔట్టుక్కని 

కాలళక్త చేతుఱక్త ఖజజలు, గాజులు వేస్క్కని ,బొట్టు 

పట్టుకొని స్వీ వేషం తో ఄయున చేస్థిరు, ఄభాను ఄయున చేస్త 

వాళ్ళళ స్వీ రూంల్ల ఈండాల్న, ఄలా స్వీ రూంల్ల వాళ్ళళ 

ఎనాిళ్ళళ ఈనాిరో వారికే తెల్నమదు. చాలా కాఱం 

ఈనాిరు.కొంతకాఱం పోయాఔ ఆప్పుడు వాళ్ళళ ముగుారు 

ఄభాను బక్తితో ప్రారిించఖ, ఄప్పుడు ఄభా మీ ముగుారిక్త 

సృషు, స్థితి ,ఱమలు చేమడానిక్త నా శక్తిని ఆస్థిను.శక్త ి 

లేఔపోవడం వలేల మీరు ఇ నులు చేమలేఔ పోతునాిరు 

ఄని తన శర్తయం నుంచి భహా సయసఴతి ని, భహాఱక్ష్మిని, 

భహాకాళ్ని సృషుంచి భహాకాళ్ని శివ్వడక్త ,భహాఱక్ష్మిని 

విష్టణవ్వక్త ,భహా సయసఴతి ని బ్రహా క్త ఆస్తి శకి్కఱను 

వెంటబట్టుక్కని త్రిమూరుిలు, ఇ ముగుారు మీ భాయోలు ఆవి 

నా శకి్కలే! నేనే మీ వెంట ఈంట్టనాిను, వీలళని 

గౌయవించినంతకాఱం మీరు మీ నులు హాయిగా చేస్థిరు. 

కీరిి పందుతారు. వీలలను ఄవమానిస్తి మాత్రం మీక్క 

ప్రమాదం స్మా! ఄనగా వాళ్ళళ ఄలాగే ఄని  అ తల్నలక్త 

నభసకరించి ఫమటక్క వచాురు. ఫమటక్క రాగానే 

త్రిమూరుిఱక్క భళ్ళళ పురుష అకారాలు వచాుయి, 

ముగుాయభాఱను వెంటబట్టుక్కని వాళ్ళళ తభ ల్లకాఱక్క 

వచిు, బ్రహా సృషు, విష్టణవ్వ పోషణ, శివ్వడు ఱమం 

చేమడం మొదలుపటాురు. ఄలా త్రిమూరుిఱక్క కూడా 

ముగుాయభాఱను ఆచిు వాలళ చేత సృషు, స్థితి, ఱమఱను 

చేయించే జఖదంఫ సఔఱ ల్లకాఱక్క మూఱ కాయక్కరాలు, 

ఆట్టవంటి ఄభావారి యొఔక మామ ప్రతి వోక్తిని 

ట్టుక్కంట్టంది, అ భహామామ వలేల నేను నా శర్తయము, 

నా ఖృహము, నా సంద, నా వాళ్ళళ ఄని భ్రభ 

ఔలుగుతుంది.ద్మనివఱల ఆతరుఱను దేఴషంచడం, తన 

వాలళని ప్రేమ్మంచడం, డబుు మీద వాోమ్మహం 

పట్టుకోవడం చేస్థిడు మానవ్వడు. ఇ వాోమ్మహం పోదు. 

ఇ వాోమ్మహం వలేల మామల్ల డడం వలేల మీక్క ఇ 
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మాఔయం 

భ్రంతి.!ఆలా ఄనగానే అ మామ నుంచి మేము ఎలా 

ఫమట డతాము ఄనాిరు వాళ్ళళ. ఄప్పుడు నేను ఔ 

భంత్రం ఆస్థిను. నవావయణ భంత్రం " ఒం హ్రం శ్రీం కీలం 

చాముండాయై విచేు " ఄని దివో భంత్రం మీక్క ఆస్థిను 

.భంత్ర జం చేస్తి ఄభాను పూజంచండ. దేవీ 

నవరాత్రుఱల్ల దవరోజు విజమదశమ్మ నాడు మజాం 

చేమండ . ఄభా ఄనుగ్రహం ఔలుగుతుంది ఄంటే, వాళ్ళల 

ఇ శయతాకఱంల్ల అశఴయుజ మాసంల్ల పాడోమ్మ 

మొదలుకొని నవమ్మ వయక్క ద్గక్షా ఔంఔణం ధాయణ చేస్థ 

ద్గక్షా వస్థీలు ధరించి అశ్రభం ఫమట పదద 

భండపారాధన చేస్థ, ఔఱశస్థిన చేస్థ ,ఄభావారి 

విగ్రహానిి పట్టుక్కనాిరు. రోజూ ఔ ఔథ వినాిరు .ఇ రోజు 

ఏ ఄభిషేకాలు ఏ పూఱతో చేయాల్ల, ఏ ఄయునలు 

చేయాల్ల వారు కూడా చేశరు.ఇ రోజు తపఔ ంచ 

పూజలు చేస్తవారు. సహస్ర నామాఱతో తాభయపూఱతో 

దురా ాస్తఔిం తో పూజంచారు. దశమ్మనాడు ఄభావారిక్త 

ఔ గొప మజాం చేశరు. ఄంబా యాఖం ఄంటారు 

ద్మనిని, అ యాఖంల్ల ఄభా ఆంకా ప్రసనిం కాఔపోత్త 

తఱకామలు నరుకోకవ డానిక్త స్థదిడాూరు.ఄప్పుడు ఄభా 

ప్రతోక్షమై మీ బక్తి నాక్క తెలుస్ రా !ఄవసయమైత్త ప్రాణ 

తాోఖం ఄయినా చేస్థిరు మెచుుకొని ముందు రాజుగారితో 

భహారాజా నీక్క ఏం కావాల్ల ?నాక్క తెలుస్ ఄనగానే 

రాజు నాక్క ఆంకా రాజోం మీద వాోమ్మహం ఈంది తల్నల 

ఄనాిడట. ఄభా కొదిద రోజుఱల్లనే నీ రాజోం నీక్క తిరిగి 

వస్ింది నువ్వఴ చక్రవరిి ఄవ్వతావ్వ.స్కంగా ఇ 

భూభండఱంల్ల నీ భారాో పిఱలఱతో రిపాల్నస్థి వ్వ. ననుి 

పూజంచి మజాం చేస్థ, మెపిపంచా వ్వ ఔనుఔ ఔథ వినాివ్వ 

ఖనుఔ, జనా చాల్నంచాఔ రాజోరిపాఱన ఄయిపోయాఔ, 

స్తయోబఖవానుడక్త రండవ భాయో ఛాయాదేవి క్త స్థవరిణ 

ఄనే పేరుతో కొడుక్కగా పుడతావ్వ, అ తరాఴత సిభ 

వైవసఴతభనువ్వ కాఱం వెళ్లపోయాఔ ఎనిమ్మదవ భనువ్వ 

గా స్థవరిణ భనువ్వగా మాయతావ్వ ఄని వయం ఆచిుంది. 

ద్మంతో ఄఔకడక్క వెంటనే అమన భంత్రులు వచిు మీ 

రాజాోనిి శత్రువ్వఱ ను చంపి మీకోసం వచాుం 

,శత్రువ్వఱను మేము చంపి వేస్థము , ఆంతక్క పూయఴం 

శత్రువ్వఱతో ఔల్నస్థ రాజోం తీస్క్కని భంత్రులు ఆప్పుడు 

శత్రువ్వఱను చంపి వేస్థ రాజోం ఆచాురు. రాజు గారిని 

యథంల్ల ఎక్తకంచుకొని రివాయంతో వెళాలరు. 

స్థంహాసనము మీద కూరోుబటిు టాుభిషకి్కని చేశరు. 

వేఱ సంవతషరాలు తిరిగి రాజాోనిి రిపాల్నంచాడు రాజు. 

హాయిగా పుత్రపౌత్రాభివృదిి ని పంద్మడు. సందలు 

పంద్మడు.శర్తయము విడచిపటాుఔ, ఆప్పుడు ప్రస్ితం 

స్తయోబఖవానుడక్త ఛాయాదేవిక్త కొడుక్కగా పుటాుడు. 

ఇమనక్క స్తయోస్థవరిణ ఄని పేరు. ఆప్పుడుని భనువ్వ 

వైవసఴత భనువ్వ, తరాఴత రాబోయే భనువ్వగా ఇ 

స్తయో స్థవరిణ భనువ్వ ఄవ్వతాడు. ఫల్న చక్రవరిి దేవేంద్రుడు 

ఄవ్వతాడు. ఄభావారి పూజ చేమడం వఱల ఄందుల్ల 

ముకోంగా షషునాడు త్తనెతో ఄభిషేఔం చేమడం వఱల 

అమనక్క ఆంత భహా పల్నతము వచిుంది. ఄభా 

ఄనుగ్రహం ఔఱఖడం వఱల భనువ్వ ఄయిపోయాడు 

ఏఔంగా....ఆఔ రండోఅమనక్క వాోపారి కేస్థ తిరిగింది 

ఄభా , ఏం నామనా సమాధి? రాజుగారిక్త రాజోం మీద 

కోరిఔ ఈనిట్టు నీకేమైనా వయిఔం మీద, క్కట్టంఫం మీద 

కోరిఔ ఈంద్మ ఄంటే ఏదమాా ఆంతక్క పూయఴం వాళ్ళళ 

ఈండాల్న డబుు కావాల్న ఄనే కోరిఔ ఈండేది అ మామ 

పోయింది నాక్క ఏ కోరికా లేదు నాక్క! నీ సనిిధానము 

కావాల్న .సంస్థయ వాోమ్మహము లేదు. కేవఱం మ్మక్షమే 

పంద్మఱని ఈనిది తలీల! ఇ వయికాలు, ఇ సంపాదన లు, 

భాయో, పిఱలలు, ఖృహం వీటి మీద వాోమ్మహం లేదు. ధాయ 

పుత్ర ధన ధానో దిఔ భభకాయం నాక్క తొఱగిపోయింది, 

శశఴతంగా నీ సనిిధానానిక్త తీస్క్కపో తలీల !ఄనాిడు అ 

వయిక్కడు,ఆప్పుడు ఄభా చిరునవ్వఴ నవిఴ,నినుి శర్తయంతో 

సహితంగా నా భణిద్గఴపానిక్త ట్టుక్క పోతునాిను. 

ఆఔకడక్త రాగానే నీ శర్తయం దివో రూం ధరిస్ింది. నా 

చల్న ఔతిెగా మారి పోతావ్ , హాయిగా భణిద్గఴం ల్ల 

స్కం గా ఈంటావ్వ ఄని సమాధి ఄనే వయిక్కని క్త 

భణిద్గఴము ఆచిుంది శశఴత కైవఱోము ఆచేుస్థంది. 

శయనివరాత్రుఱల్ల ఄభాను బక్తితో అశ్రభంల్ల ఈండ 
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తాభయ పువ్వఴఱతో, ఔలువ పువ్వఴఱతో పూజంచడం వఱల 

గురువ్వగారు ఆచిున భంత్రానిి ద్గక్షతో జం చేస్థ బక్తితో 

గురువ్వని తఱచుకోవడం వఱల ఏ రోజు ఏ నివేదన 

చేయాల్ల ఄలా చేమడం వఱల ఇ విధంగా శస్థీలు 

చపిపనవి, ఄలా ఄదృషుం వఱల ఄఔకడ స్మేధుడు ఄనే 

గురువ్వ గారు  ఈనాిరు ఖనఔ అమన చపిపన వి 

చేమడంవఱల భహానుభావ్వలు తరించారు ఔ అమన 

భనువ్వ ఄయాోడు. ఔ అమన శశఴతంగా భణిద్గఴం 

చేరుక్కనాిడు. ఆవి ఖనఔ భనం కూడా మధాశక్తిగా 

చేమఖల్నగిత్త, ఆహ ల్లఔంల్ల సఔఱ శుభాలు పందుతాం 

కైవఱోము పందుతాము. షషునాడు త్తనెని 11 భంది 

ముతియిదువ్వఱక్క ద్మనమ్మస్త ి మీ పిఱలఱక్క తొందయగా 

పళ్లళ్ళల ఄవ్వతాయి, పళ్లళ్ళల ఄయి తీరుతాయి ఄని చపాపరు. 

ఄభావారి శర్తయం మీద ఄభిషేఔం చేమగా వచిున త్తనేని 

11 భంది ముతియిదువ్వఱక్క ద్మనం చేస్తి హాయిగా 

సంఫంధాలు వెతుక్కకని వస్థియి, క్కట్టంఫ వృదిి, 

ధనధానో వృదిి, పిఱలఱక్క ఔలాోణాలు ఄయి స్కంగా 

ఈంటారు.ఇ ఔథ వినాిఔ ఔథాలనక్షతలు ఄభావారి పాద్మఱ 

దఖాయ వేస్థ ఄక్షతలు నెతిి మీద చలులకోండ ధూ ద్గ 

నైవేద్మోలు ఆవఴండ ప్రదక్షణలు చేమండ, ఄభా ఄనుగ్రహం 

పందండ. ఇ విధంగా షషఠ తిధి నాడు ఄభాని పూజంచి 

తరించండ. 

సిమ్మ రోజు  : 

 

త్తద్గ 02-10-2022 

వాయము అదివాయం 

ప్రణవ పీఠం ల్ల ఄఱంకాయము శ్రీ సయసఴతి 

 

 

 

పుజావిధానము భఱియు నివేదనము:  

 

ఇ రోజు ఄభావారికీ బఱలం తో ఄభిషేఔం చేమడం 

భంచిది.. రోజులాగే ఇ రోజు కూడా బఖవత్ ప్రాయిన 

చేస్కొని పదుదనేి లేవండ, శియ స్థినం చేమండ 

అరోగాోనిి ఫటిు ,లేఔపోత్త ఔంఠ స్థినం చేమండ. 

క్కంక్కభ ధాయణ చేమండ. పూజా భందియంల్ల ఈని 

నిరాా ఱోము తీస్తస్థ భళ్ళళ మధాప్రకాయం గా అచభనం 

సంఔఱపం  చప్పుకోవాల్న . సంఔఱపం లేని పూజ వోయిం 

ఔనుఔ , సంఔఱపం చప్పుకోవాల్న గోత్ర 

నామాఱతో.ఄభావారి ంచ ల్లహ విగ్రహం లేద్మ 

ఫంగాయం,వెండ , భటిు ఏదో ఔ విగ్రహం పూజా 

భందియంల్ల పట్టుక్కని (కాఔపోత్త భటిు విగ్రహం తో ఔ 

ఆఫుంది ఈంది.ఎప్పుడైనా ఄభిషేఔం చేస్తటప్పుడు భటిు 

విగ్రహం నిక్తరాదు.  ఎందుఔంటే ఄభిషేఔం చేస్థనప్పుడు 

ఔరిగిపోతుంది ఔనుఔ, ఄందుఔనే ల్లహాఱతో కూడన 

విగ్రహాలే ఇ శయతాకఱంల్ల వాడాఱనమాట. ంచల్లహ 

ము గాని, వెండగాని ,రాగిగాని ,ఆతిడ గాని ఆట్టవంటి 

వైత్త జలాభిషేఔం చేమఖలుగుతారు, త్తనే ఄభిషేఔం 

చేమఖలుగుతారు ,బఱలం నీలలతో ఄభిషేఔం 

చేమఖలుగుతారు.)భటిు ప్రతిభని క్కంక్కభ పూజ క్త, 
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పుషప పూజ క్త వాడుక్కం టాము. ఄభిషేకానిక్త మాత్రం ఔ 

రూం ఈండ తీరాల్న ఄది కూడా ల్లహముతో 

చేస్థంది.సిమ్మ నాడు అ ప్రతిభ ని బఱలం తో 

ఄభిషేక్తంచాల్న. బలాలనిి చిని చిని ముఔకలుగా తరిగి, అ 

తరిగిన బఱలం తో అ విగ్రహానిి మొతిం ఄభిషేక్తంచాల్న. 

స్వులు ళ్ళళం లేద్మ వెండ లేద్మ ఆతిడ ఏదో ఔ ళ్ళలంల్ల భన 

శక్తి ని ఫటిు పట్టుక్కని,ఄందుల్ల ఄభావారి విగ్రహానిి 

ఈంచి, బఱలం ముఔకఱతో ఄభిషేఔం చేయాల్న. ఄభావారిక్త 

ఄభిషేఔం చేస్ిని సభమంల్ల దురా ాస్తఔిము కానీ లేద్మ 

శ్రీ స్తఔిం కానీ లేద్మ వేదభంత్రములు చదువ్వకోవటం 

వస్తి నభఔ చభఔం ఱతో చేస్తి కూడా చాలా భంచిది ఄని 

శసీం చబుతోంది.ఱల్నతా సహస్రనాభం కానీ దేవి 

కడామాఱ కానీ చదువ్వతూ ఄభావారి ఄభిషేఔం చేమటం 

భంచిది.సహస్రనాభం కానీ ఈచాుయణ కానీ రాని వారు 

బఱలం ముఔకల్ని ఄభా ,ఄభా ఄంటూ ఄభావారి మీద 

ఄభిషేఔం చేమండ. అ ఄభా ఄనే రండు ఄక్షరాలు భహా 

బీజము లై భహా భంత్రములై నినుి యక్షస్థియి . 

మానవ్వడక్త బక్తి శ్రద ి ఔల్నగిత్త వేరే భంత్రము 

ఄఔకయలేదు.ఄందుకే బఔ ిఔనిప భంత్ర యుఔి పూజ చేమ 

భనస్ ఔరుగునా, భంత్రమ్మ తంత్రమ్మ ఎయఖనైతినే 

ఄనాిడు. భంత్రం చేత కాఔపోయినపటికీ 

పరాఴలేదు.)ఄందుకే అది శంఔరాచారుోలు వారు కూడా 

దేవీ ఄరాధ క్షమాణ సోిత్రం ల్ల అమన కూడా 

ఄరాధక్షమాణ సోిత్రం రాస్థరు.దేవోరాధ క్షమాణ 

సోిత్రం,ఄందుల్ల 

న భంత్రం న్న మంత్రం తదపి చ న జానే స్ితి 

భహోన చాహాఴనం ధాోనం తదపి చ న జానే స్ితి భహో 

న జానే ముద్రాస్త ితదపి చ న జానే విఱనంయం జానే 

మాతసివదనుసయణం కేలశహయణమ్ 

శయణం శయణం ఄభా ఎలా పూజంచాల్ల తెల్నమడం 

లేదు శ్రీ చక్రం తెల్నమడం లేదు. ధాోనం తెలీదు. అవాహన 

తెలీదు, ముద్రలు తెల్నమవ్వ, ఏమీ తెల్నమదు ....భరి ఏం 

తెలుస్ ఄని ఄడుగుతావేమ్మ ? నీవ్వ ఈనాివ్వ ...ఄని 

మాత్రం నాక్క తెలుస్ ,నమ్మా నీవ్వనాివని నభాఔం తో 

నినుి ఄరిు స్థిను. ఄదే ననుి యక్షస్ింది ఄంటాడు..ఄదే 

ముకోం.ఏ  భంత్రాలు శస్థీలు తెల్నమఔపోయినా 

ఄభిషేఔ విధానాలు   తెల్నమఔపోయినా , పూజా ద్రవాోలు 

దొయఔఔ పోయినా, బక్తి తో ఄమాా నువ్వఴ ఈనాివని  నమ్మా 

వెంటడత్త చాలు,ఄదే భన యొఔక అదఱను ఔష్టుఱను 

తొఱగిస్ింది.పూజాభందియంల్ల ఈండే నిరాాఱోం తీస్తస్థ 

సంఔఱపం చప్పుకొని సంఔఱప యహిత మైన పూజ ఎప్పుడు 

భనం చేస్కోవాల్న ఄది లేని పూజ వోయిభవ్వతుంది, 

ఄభావారి ంచల్లహ విగ్రహం లేఔ వెండ భటిు ప్రతిభ 

ఄయినా పట్టుకోవచుు. 

(ఄభిషేకానిక్త భటిు విగ్రహం నిక్తరాదు బఱలం తో ను 

గానీ త్తనెతో కాని ఄభిషేఔం చేస్థనప్పుడు అ భటిు ప్రతిభ 

ఔరిగిపోతుంది ఄందుఔనే ఇ శయనివరాత్రుఱల్ల 

ంచల్లహ విగ్రహాఱను లేఔపోత్త విగ్రహాఱను వాడాల్న) 

భృత్ ప్రతి భని క్కంక్కభ పూజ క్క  పుషప పూజక్క 

వాడుకోవచుు. ఄభిషేకానిక్త మాత్రం ఔ రూం ఈండ 

తీరాల్న.చాఱ భంది మేము ఏదో భహా భంత్ర వేతిఱం, 

ఈపాసక్కఱం  ఄనేది టిు భ్రభ..నవ్వఴ  ఎప్పుడు ఎంత 

గింజుక్కనాి నువేఴం దేవ్వడవి కావ్వ . భన ఔంటే ముందు 

ఎంతో భంది ండతులు వెళాలరు భరి ఎంతో భంది 

వస్థిరు.భన శసీ పాండతోము కొంత వయక్క 

రిమ్మతమే, తెల్నస్థ ఈనింత వయక్క చేస్థిము.ఄందయం 

ఏమైనా  నిష్టణతుఱమా?. ఎందుఔంటే ఄభావారి యొఔకఅ 

శక్తి అ భంత్రం ఄనంతం. కాఫటిు ధాోనం తో 

అదిశంఔరాచారుోఱ వారు నువ్వఴ ఈనాివని నభాడం 

తప వెరేమ్మ తెల్నమదు ఄనాిరు.అది శంఔరులు స్థక్షాత్ 

శివ సఴరూపుడు ,ఄంతటి భహా ండతుడే నాక్క ఏమీ 

తెల్నమదు కేవఱం స్థమానుోణిణ ఄంటాడు .ఇ ప్రంచంల్ల 

శంఔరాచారుోఱవారు రాస్థన సోిత్రాలు ఆంఔ ఎవరైనా 

రామఖఱరా??? అమనే నాక్క ఏమీ తెల్నమదు ఄంటే 

భనలాంటి వారు ఄనీి తెలుస్ ఄని చేతులు ఉపిత్త ఄది 

టిు మ్మసం .కాఔపోత్త మ్మఖతా వారి ఔంటే వీరిక్త ఔ ది 
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ముఔకలు ఎక్కకవ రావచుు ఄంత్త . ఄందుకే భనము ఏమ్మ 

రాఔపోయినా ,భంత్రం రాఔపోయినా , ఄభా 

ఄనుక్కంటూ బఱలం తో ఄభిషేఔం చేస్తి పరాఴలేదు.. 

శ్లలఔము 

ఔరిష్టోమ్మ వ్రతం మాతః నవ రాత్ర భనుతిభం 

సహామం క్కరుమే దేవి జఖదంఫ భమాఖిఱం. 

ఇ శ్లలకానిి రోజు బక్తి తో చదువ్వకోవాల్న,ఔవేల 

భనక్క ఇ శ్లలఔం రాఔపోత్త... తలీల నవరాత్రుఱల్ల నీ పూజ 

చేద్మదభనుక్కంట్టనాిo , నాక్క స్థమం చేయి తల్నల ఄని 

తెలుగుల్ల చప్పుకోండ. గురూదేశ భంత్రము ను  

సిమ్మనాడు *1000రాోయాలు జం చేస్తి 7 జనాఱ 

పాపాలు తొఱగిపోతాయి.* (చాలాభందిక్త ఇ భధో 

కాఱంల్ల గురువ్వ గారు ఈదేశం చేశరు,  గురువ్వగారి 

దఖాయ భంత్రోదేశం పందినవారు ఱక్ష భంది పైనే 

ఈనాిరు.)ఇ ఉరోల కాని పరుగు ఉరోల కాని,మీక్క 

గురువ్వలు   ఆచిున భంత్రానిి, ఄభావారి భంత్రానిి ఇ 

కాఱంల్ల ఇ సిమ్మనాడు వెయిో స్థరుల జం  చేస్త ి

భంచిది. రోజూ చయాోల్న సమి్మ నాడు తపఔ చేయాల్న . 

వెయిో స్థరుల జం చేస్తి లాబం ఏమ్మటి 7 జనాఱ 

పాములు  తక్షణం తొఱగిపోతాయి.ఇరోజు కానుఖ 

పూలు దొరిక్తత్త సంపాదించండ.(చిని చిని పువ్వఴలు 

నీఱంగా ఈంటాయి.),అ పూఱతో పూజ చేమండ. తాభయ 

పువ్వఴలు, ఔలువ పువ్వఴలు స్థమంకాఱ పూజల్ల 

క్కంక్కభతో పాట్టగా పూజ చేమడానిక్త వాడండ. 

ధూం, ద్గం, నైవేదోం ఈండాల్న .ంచ పూజలు రోజు 

ఈండవఱస్థందే... 

1)ఒం ఱం -ృధిఴయాతానే -ఖంధం సభయపయామ్మ 

2)ఒం హం - అకాశతతాివతానే  పుషపంసభయపయామ్మ 

 

 

3)ఒం మం_వాయుతతాివతానే       

ధూమాఘ్రాయామ్మ 

4)ఒం యం _  త్తజ తతాివతానే ద్గం రిఔఱపయామ్మ 

5)ఒం వం _ఄభృతతతాివతానే   ఄభృత నైవేదోం 

సభయపయామ్మ.ంచ పూజలు ఇ నవరాత్రుఱల్ల 

ప్రతినితోము చేమవఱస్థందే.  

ముద్రలు ఄందరూ గురుిపట్టుకో లేఔపోయినా. 

అకరున రండు చేతులు జోడంచి గుండెకామ క్క చేరిు " 

ఒం సం సరాఴతానే సరోఴచాయ పూజ రిఔఱప యామ్మ" 

ఄంటే ఈచాయములు ఆచిునటేు, ఄచాయములు 

పోయినటేు. ఆలా పూజ చేయాల్న.ఇ ఐదు ంచ 

పూజలు(ఖంధం,పుషపం, ధూం, ద్గం , నైవేదోం ), 

ముద్రలు రాఔపోయినా, ంచ పూజలు ఈదమం 

స్థమంత్రం చేయాల్న.ఇరోజు సిమ్మనాడు వినవఱస్థన  

ఔథ తపఔ వినవఱస్థన  పురాణగాధ ఈనిది *ఄదే 

సయసఴతీదేవి యొఔక అవిరాభవం గటుం* వినాల్న ఄని 

శసీం చబుతునిది.  

సిమ్మ రోజు ఔథ 

కానొఔప్పుడు ఇ చరాచయ జఖతుిల్ల ఆవాఴల భనం 

మాటాలడుక్కంట్టని వాక్కక సరిగాా లేదు .సపషుం లేదు 

,వాోఔయణాలు లేవ్వ . అకాఱంల్ల ల్లఔభంతా సైఖఱ  మీద 

ఎక్కకవగా  అధాయడేది .ఄప్పుడు 

త్రిమూరుిలుతక్తకనట్టవంటి దేవతలు ఔల్నస్థ ఄభావారిని 

బక్తితో ప్రారిించారు.ఄభా మాక్క సపషుమైన వాక్కక 

కావాల్న. అ వాక్కక క్క వాోఔయణం కావాల్న. ఄట్టవంటి 

వాోఔయణాది విదోఱను ఆచేుట్టవంటి ఔ శక్తిని  ,ఔ 

దేవతని మాక్క ప్రస్థదించు ఄని జఖదంఫ ని ప్రారిించారు. 

ఄప్పుడా జఖదంఫ ఇశఴరుడు శర్తయం నుంచి ఔ స్ందర్త 

భణి ని సృషుంచింది. అవిడ తెఱలగా ఈంది ,తెఱలని చీయ  
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ఔట్టుక్కంది, చేతిల్ల వీణ ట్టుక్కంది ,నాలుగు చేతుఱతో 

తెఱల తాభయ పువ్వఴఱతో ,హంసని వాహనంగా చేస్క్కని 

పుటిుంది. అవిడే  భహా సయసఴతి. అ తల్నల పుటిుంది మూలా 

నక్షత్రం, శయనివరాత్రులు ఏడవ రోజు  పుటిుంది .(కానీ 

మూలా నక్షత్రం ఏరోజు ఈంటే అరోజు పూజ చేస్ినాిం 

ప్రాచీన కాఱంల్ల మాత్రం శయనివరాత్రుల్లల ఄభావారు  

మూలా నక్షత్రంల్ల ఔ రూం ధరించింది ) కానీ పుటిుంది 

మాగ  శుఔల ంచమ్మ ,కానీ మూఱ నక్షత్రం నాడు  ల్లఔ 

శ్రేమస్ష కోసం ఔ రూం ధరించింది , అవిడే భహా 

సయసఴతి , అ సయసఴతి దేవి ని ఔృష్టణడు గోల్లఔంల్ల ఔవచం 

తోసోిత్రం చేస్థ పూజంచారు.  ఄభావారి యొఔక తెఱలని 

విగ్రహం తయారు చేస్థ, తెఱలని వసీం సభరిపంచి, 14 

శ్లలకాఱతో ఄభాని ఄరిుంచాడు. అ 14 శ్లలకాలు శ్రీఔృష్టణడే 

సఴమంగా రాశరు కాఫటిు చాలా గొపవి ,ద్మనిక్త 

సయసఴతి ఔవచం ఄని పేరు.(అదౌ సయసఴతీ  పూజా  

శ్రీఔృషేణన వినిరిాతా  మతపరస్థద్మత్ మునిశ్రేషఠ మూరోుబవతి 

ండతః.)మొటు మొదటసయసఴతి దేవి పూజ ని గో 

ల్లఔంల్ల శ్రీ ఔృషణ యమాతా తయారు చేశరు.  అ సయసఴతీ 

పూజా విధానం,అ ఔవచం చదివి, ఄభావారు సయసఴతిని 

పూజస్తి మూరుుడు కూడా ండతుడవ్వతాడు.ఄట్టవంటి 

ఔవచం  శయనివరాత్రుల్లల  మూలా నక్షత్రం ఇ రోజు 

తపఔ చదవాల్న.  యాజావలుకయడు గురు ద్రోహం చేస్థ తన 

విదోఱనీి కోల్లపయి ,ఇ సయసఴతి ఔవచం ఠించి ,భళ్ళల 

తిరిగి విదోఱను పందఖల్నగాడు. సయసఴతి దేవి యొఔక 

విగ్రహానిి తెఱలని పువ్వఴఱతో, తెఱలని వసీంతో, తెఱలని 

ఖంధంతో  పూజంచాల్న .ఇరోజు ఇ సయసఴతీ ఔవచం 

మధాశక్త ిపారామణం చేస్థ పిఱలఱచేత  చేయిస్తి ఄందుల్ల  

" ఐం "  ఄనే ఔ బీజం చాలాస్థరుల ఄందుల్ల భనక్క 

ఔనఫడుతుంది ,ఄది వాక్  బీజం.  అ వాక్ బీజం వినడం 

వఱల ఎందుక్క నిక్తరాని వాడు కూడా ండతుడు 

ఄవ్వతాడు. ఔప్పుడు వాలీాక్త భహరిశ రామామణం 

రాస్తముందు, ఆంత గొప రామామణం ఄనే గ్రంధానిి 

ల్లకానిక్త ఆవాఴఱంటే సయసఴతీ ఔటాక్షం కావాఱని ,మూలా 

నక్షత్రం రోజున సయసఴతి ప్రతిభను పట్టుక్కని ,అవ్వ 

పాఱతో ఄభిషేక్తంచి ,తెఱలని పువ్వఴఱతో పూజంచి, సయసఴతి 

ఔవచం చదివాడు. దేవీభాఖవతంల్ల తొమ్మాదవ 

సకంధముల్ల ఈంట్టంది.వాలీాక్త భహరిశ ఇ ఔవచం 

పారామణం చేస్థ అ పాండతోంతో రామామణం 

రాశడు. వేదవాోస భహరిశ కూడా సయసఴతి ఔవచానిి 

బక్తి శ్రదిఱతో పారామణం చేస్థ, ఄభా పాండతోం 

ఆవఴగా, ఄభావారి ఄనుగ్రహంతో, భాఖవతం భాయతం 

ఄనే 2 ఈథారంధాలు ల్లకానిక్త ఆవఴఖల్నగారు. పూయఴం 

సతోవ్రతుడు ఄనేవాడు ఇ సయసఴతీ ఔవచం ప్రభావంతో 

500 శ్లలకాలు రామఖల్నగారు.గురు ద్రోహం చేస్థన పాం 

నుండ ఫమటడటానిక్త భళ్ళల ఔ గురువ్వని అశ్రయించి 

సయసఴతీ ఔవచం ఈదేశం తీస్క్కని వారు మాత్రమే గురు 

ద్రోహ పాం నుండ  ఫమటడఖలుగుతారు. ఄలా 

ఫమట డ యాజావలుకయడు ండతుడయాోడు.   

ఄట్టవంటిది సయసఴతీ ఔవచం. ఇ సయసఴతీ ఔవచం ఠనం  

చేమటం వలేల ఄభావారు సయసఴతి రూంల్ల అవియభవించి 

,అ సయసఴతి నుంచి భహాకాళ్, దుయ ా ఆనిి రూపాలు 

ధరించి శుంబ  నిశుంభుఱ ను సంహరించిందని దురాా  

సిశతి చబుతుంది . దురా ాసిశతి ,  చండీ సశితి ల్ల 

భహాసయసఴతి ఄనే పేరుతో  శుంబ, నిశుంభుఱని 

సంహరించింది ఄభా ఄని చపాపరు. సయసఴతీ రూంల్ల 

ఈని ఄభావారు దేవతఱ ప్రాయినఱను  ఄంగ్నఔరించి ఄనేఔ 
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రూముఱను ధరించి నవదుయా దేవతఱగా మారి   

సంహరించింది. ఄంత గొపది సయసఴతీదేవి. ఱక్ష్మీ ఔటాక్షం 

,సయసఴతీ ఔటాక్షం రండూ ఈండాఱంటే మూలా నక్షత్రం 

రోజున సయసఴతీ దేవిని పూజంచాఱని  శసీం చబుతోంది. 

ఱక్ష్మీ  ఈంటే సయసఴతి ఈండదు ...సయసఴతి ఈంటే ఱక్ష్మి 

ఈండదు ,ఇ రండూ ఈంటే అరోఖోం సంతోషం అనందం 

ఈండవ్వ .కానీ ఄనీి ఆచేుది భహా సయసఴతి ,ఄందుకే 

పూయఴకాఱంల్ల తపక్కండా ఄభావారిని పూజంచేవారు 

.(కానీ ఇ భధో కాఱంల్ల మూలా నక్షత్రం ల్ల పుటిున 

పిఱలలు ఄంటే బమడుతునాిరు.మూఱ తక్కకవది 

కాదు,కొనిి దోష్టలు ఈంటే ఈండవచుు, కానీ ఄవి పూజ 

చేస్తవారిని ఏమ్మ చేమలేవ్వ. ఄభావారిని బక్తితో పూజస్త ి

అ నక్షత్రము కూడా ఄదుభతంగా నిచేస్ింది. ఄమో 

బాబోయ్! అ నక్షత్రంల్ల పుటిుందట ఄని 

బమడుతునాిరు ఇభధో కొంతభంది తయాయయిో, 

ఇ నక్షత్రంల్ల పుటిున వాలళని ఄసలు పళ్ల చేస్కోవదుద ఄని 

చపేపస్ినాియట, ఄది భహా పాము స్మా !.. ఄసలు 

నక్షత్రానిక్త పళ్ల క్త సంఫంధం ఏమ్మటి? ఏ నక్షత్రం 

చూస్క్కని పళ్ల చేస్కోవాల్ల? చేస్కోకూడ దో 

తెల్నమఔ ఄజాానంల్ల ఈనాిరు. ఔంచి యమాచారుోఱ 

వారి చరిత్ర ల్ల కాని పురాణాల్లల కానీ ఄసలు 

పూయఴకాఱంల్ల ఇ నక్షత్రానిక్త పళ్లక్త సంఫంధమే లేదు, 

పళ్ల సంఫంధానిక్త వంశం చూడాఱని చపాపయి 

శస్థీలు.ఈనింతల్ల కాసి తారాఫఱం చూస్క్కని 

ముహూయిం పట్టుకోవాల్న తప, నక్షత్రానిి ఫటిు 

తియసకరిస్ినాిరు .మూలా నక్షత్రం ఄంటే 

బమడపోతునాిరు .ఄది భహా పాము. మూలా 

నక్షత్రము స్థక్షాత్ సయసఴతి సఴరూము. ఆట్టవంటి 

నక్షత్రానిి త్తల్నఔగా తీస్తమ ఔండ.)ఇ రోజు ఄభావారిని 

క్కంక్కభతో పూజంచాల్న, బఱలముతో ఄభిషేక్తంచాల్న. 

సిమ్మనాడు పుల్నహాయ పామసం రండూ కూడా 

నైవేదోంగా పటాుల్న. మీరు తిని మధాశక్తిగా ఄందరికీ 

ప్రస్థదంగా పటుండ.పూయఴము శుంభుడు నిశుంభుడు ఄనే 

ఆదదరు రాక్షస్లు ఈండే వారు, వీరు బ్రహా దేవ్వడ వఱల 

వరాలు పంద్మరు. స్వీ చేతిల్ల తప ఆంకెవరి చేతిల్ల మీక్క 

చావ్వ ఈండదు ఄని వయమ్మచాుడు బ్రహా. ద్మంతో వాళ్ళల 

ఖరిఴంచారు. అడవాలళ చేతిల్ల తప ఆంకెవరు చేతిల్లనూ 

చావ్వ ఈండదు ,అడవాళ్ళళ భనల్ని ఏం చేస్థిరు లే 

ఄనుక్కనాిరు వాళ్ళళ, దేవతఱందరినీ జయించారు, 

ఊష్టఱను చావగొటాురు, విజృంభించారు ల్లకాఱనీి టిు 

పీడంచారు. వాలలక్త చాలాభంది సహామం చేశరు.ధూమ్ర 

ల్లచనుడు, యఔిబీజుడు, చండుడు, ముండుడు ఆలాంటి 

వాలలంతా ఔకన చేరారు. ఇ యఔిబీజుడు భహిష్టస్రుడ 

తముాడు. ఄప్పుడు దేవతఱంతా వాడని సంహరించభని 

ఇ మూఱనక్షత్రం రోజున ఄభా ని ప్రారిించారు. ఄప్పుడు 

ఄభావారు సఴమముగా స్థంహ వాహనము చేస్కొని 

దురాాదేవి గా మారింది. దురా ాదేవి గా మారి తన నుదిటి 

ఔంటి నుంచి ,3వ ఔంటి నుంచి ఫాఱ నేత్రము నుంచి భహా 

కాళ్ఔ ను సృషుంచింది. అ కాళ్ఔ ను వెంటబట్టుకొని 

శుంబ, నిస్ంభుఱ దఖాయక్క వెళ్ళంది. ఄఔకడ హుంకాయము 

చేస్థంది. అ హుం కారానిక్త ల్లకాఱనీి ఖజఖజ వణిక్త 

పోయాయి. సిసముద్రాలు ఔదిల్నపోయాయి పదదపదద 

కెయటాఱతో పైక్త లేచిపోయాయి. సంక్షోభించింది .మొతిం 

సముద్రభంతా క్కఱ యఴతాలు ఔదిల్నపోయాయి 

భూభండఱభంతా ఔదిల్నపోయింది. దిక్కకలు మారోాగి 

పోయాయి. ఆంద్రుడే వణిక్తపోయాడు. బ్రహా 
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ఄంతటివాడు సంక్షో భించాడు. ఏమ్మట్ల చూడభని 

దూతఱని ంపారు శుంబ, నిశుంభులు. దూతలు వచిు 

ఎవరో ఔ ఄందఖతిె ఄండ, ఄంతఔంటే బమంఔయమైన 

ఔ నఱలని కాళ్ఔ ను వెంటబట్టుక్క వచిుంది స్థంహ 

వాహనము మీద ఄనాిరు. ఄప్పుడు అ శుంభుడు ననుి పళ్ల 

చేస్కో ఄని ఔబురు పటాుడు. ఄప్పుడు ఄభావారు ననుి 

యుదింల్ల ఒడస్త ినినుి వివాహం చేస్క్కంటాను ఄనిది. 

అ మూరుుడు ఔకా నవిఴ, ధూమ్ర ల్లచనుడు ని 

ంపాడు. ధూమ్ర ల్లచనుడని కాళ్ఔ నరిక్త ఄవతఱ 

డేస్థంది. ఄప్పుడు చండ ముండా స్యఱను ంపాడు. ఇ 

చండుడని, ముండుడని అ ఄభావారు స్థంహ వాహనం 

మీద ఈని అ తల్నల చండాడ చంపేస్థంది. చండముండాస్య 

సంహాయం చేమడంవఱల ఄపటినుంచి చాముండ ఄని 

ఄభావారిక్త పేరు వచిుంది. *చాముండేతి చ విఖ్యోత* 

దేవీ భాఖవతం మాయకండేమ పురాణం చబుతునాియి. అ 

తరాఴత యఔిబీజుడు వచాుడు. యఔిబీజుడు ని చండం 

చాలా ఔషుము. వాడ శర్తయం మీద ఇటెతో పడస్త ిఎనిి 

యఔిపు బొట్టల డతాయో ఄంతభంది యఔిబీజులు భళ్ళల పుటేు 

వారు. ద్మంతో ఄభావారు వాడని బాణంతో కొటుగానే, 

బాణం తగిల్నన చోట యఔిం కారేది, బిందువ్వలు నేఱ మీద 

డగానే భళ్ళళ రాక్షస్లు పుట్టుక్క వచేు వాళ్ళళ, యుది 

యంఖము ఄంతా కోటానుకోటల యఔి భీజుఱ తో 

నిండపోయింది. ఄప్పుడు ఄభావారు ఒహో వీడక్త బ్రహా 

వఱల వయం ఈనిది. ఄదేమ్మటంటే వీడ శర్తయం మీద నుంచి 

ఎనిి యఔిపు బిందువ్వలు నేఱ మీద డత్త కొతి రాక్షస్లు 

పుడతారు. వీడ యఔిము నేఱ మీద డకూడదు. దెఫులు 

కొడత్త వీడు చావడు. ఎలాగా ఄని అల్లచించి కాళ్కాదేవి 

ని పిల్నచింది. నీ నాలుఔ విర్తతముగా పంచి నేఱమీద 

చాచు ఄని చపిపంది. ఄప్పుడు కాళ్కాదేవి 'అ' ఄని నాలుఔ 

పదదది చేస్థ నేఱ మీద పటిుంది. అ నాలుఔ మీదక్త ఇ 

రాక్షస్డని గెంటి , వాడ శర్తయము ఄంతా అయుధాఱతో 

పడచి పడచి యఔిం ఄంతా ఫమటక్క లాగేస్థంది. ఔక 

బిందువ్వ కూడా యఔిము లేక్కండా చేస్థంది. యఔిము 

నేఱమీద డత్తనే కొతి రాక్షస్లు పుడతారు, 

రాక్షస్ఱందరి యఔిము నాలుఔ మీద డడం వఱన, 

నాలుఔ మీద ఈని యఔిము ఎపటిఔప్పుడు కాళ్ఔ తాఖడం 

వఱన, యఔిమూ నేఱ మీద డలేదు, ద్మంతో కొతిగా 

రాక్షస్లు పుటులేదు. భనకే ఆనిి తెల్నవిత్తటలు ఈంటే, 

ఄభావారిక్త ఎనిి తెల్నవిత్తటలు ఈండాల్న...యఔిబిందువ్వ 

నేఱమీద డక్కండా, ఔక బిందువ్వ కూడా లేక్కండా 

పోయాడు యఔిబీజుడు. ఄప్పుడు వాడ తఱకామ నరికేస్థ, 

వాడ శర్తరానిి కూడా మ్మంగేస్థంది కాళ్ఔ. ఇ విధముగా 

యఔిబీజ వధ జరిగినది. ఄప్పుడు నిశుంభుడు ఄనే వాడు 

వచాుడు. వాడతో ఘోయ యుదిం చేస్థంది ఄభావారు, 

చంపివేస్థంది. ఆప్పుడు శుంభుడ తో యుదిం చేస్ింది, 

వాడు ఄనాిడు నువ్వఴ కాళ్ఔ నీ ఔకన బ్రహాణి, ఆంద్రాణి, 

చాముండా స ిమాత్రుఔ ఱ ను సృషుంచుక్కని నవ దురా ా

దేవతలుగా మా రావ్వ. ఆంత భంది సైనిక్కఱ సహామంతో 

నాతో యుద్మినిక్త వస్థివా??? ఄనాిడు. నేను తప 

ఆఔకడ ఄనో స్వీలు ఎవరూ లేరు. చూడు ఆవనీి నా 

విభూతులు, ఄని మొతిం స్వీఱను కాళ్ఔ తో సహితంగా 

తనల్ల ఔల్నపేస్క్కంది ఄభా. ఄభావారు ఔకటే ఈంది. 

ఄమేా ....!! ఎనిి రూపాలు ఄయినా ధరిస్ింది, భళ్ళల 

ఔకత్త ఄవ్వతుంది. ఄలా ఄభా అ మూరుుడక్త ఔనువిప్పు 

చేస్థ,ఘోయ యుదిం చేస్థంది వాడని బాణాఱతో  కొటిుంది 

శూలాఱతో పడచింది ఖథతో కొటిుంది. వాడు కూడా 

యఔయకాఱ కాభ రూపాలు ధరించి ఄభాతో ఘోయయుదిం 

చేస్థడు. చిటుచివరిక్త ఄభావారు చక్రముతో వాడ తఱ 

నరిక్త వేస్థంది. ల్లకానిక్త వాడ పీడ పోయింది. ఄప్పుడు 

ల్లఔంల్ల ఈని వాయంతా కూడా ఄభావారిని బక్తితో 

ధాోనము చేశరు. ఄభావారు ఆలా ఄనిది.. " *నేను 

నిజానిక్త ఆవాల వీడని చంపిన నక్షత్రము మూలా 

నక్షత్రము, నేను భహా సయసఴతి ని , ఆప్పుడు ఇ ఎనిమ్మది 

చేతుఱతో దుయాగా ప్రతోక్షమైన నేనే భహాకాళ్ని భహా 

సయసఴతి ని, కాఔపోత్త ఔ రోజు భహాఱక్ష్మిగా, ఔరోజు 

సయసఴతి గా, కొకఔకప్పుడు కాళ్ఔ గా ,కొకఔకప్పుడు 

దుయగాా, కొకఔకప్పుడు ఱల్నత గా ఈంటాను. మూలా 

నక్షత్రం రోజున భహా సయసఴతి గా పుటిున నేను మాత్రమే 
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ఇ దురాారుాడని చంఖఱను ఖనుఔ ఇ రోజున 

సిమ్మనాడు ( సిమ్మ కాఔపోత్త ఏ రోజు మూలా నక్షత్రం 

ఈంట్టందో అ రోజున) ననుి సయసఴతి గా ఄఱంఔరించండ. 

పూజంచండ. నాక్క తపఔ పుల్నహోయ పామసం నైవేదోం 

పటుండ. తెఱలని పువ్వఴలు ఄంటే నేను ఆషుడతాను. శేఴత 

పుషపముఱతో ననుి పూజంచి అ పూఱతో భంత్రపుషపము 

ఆచిు, అ పువ్వఴను నెతిి మీద పట్టుక్కని వాలలను 

ఄనుగ్రహిస్థిను, విదోనిస్థిను, శత్రువినాశనం చేస్థిను. 

కాఫటిు తపఔ ఇ ఔథ కూడా వినాల్న. ఇరోజు కూడా ఔథ 

వినేటప్పుడు చేతిల్ల ఄక్షంతలు ట్టుకొని ఄయిపోయాఔ 

ఄభావారి పాద్మఱ దఖాయ వేస్థ ఄవి నెతిిమీద చలులక్కంటే 

శత్రు విజమం, జాానము, సయసఴతి ఔృ కూడా 

పందుతాము. భనము నైవేదోము పటిున పుల్నహోయ 

పామస్థలు తన క్కట్టంఫమే కాక్కండా చుట్టుఔకఱ 

బకి్కఱందరికీ ంచి పటాుల్న, మద్మ శక్తిగా ఎంతోకొంత 

ంచి పటాుల్న. ఄది ఎక్కకవ పుణోము. పూజ ఄయాోఔ 

అకరున ధూం తపఔ ఆవాఴల్న. స్థంబ్రాణి గాని గుగిాఱము 

గాని ఄఖయవతుిలు గాని చఔకని ధూం ఆవాఴల్న.5 పూజలు 

చేమండ, ప్రదక్షణలు చేమండ. ఄక్షతలు నెతిి మీద 

వేస్కోండ. స్వాస్థని పూజ, బాలా పూజ మధాశక్తిగా 

చేస్తి ఄప్పుడు ఄభావారు అ పూజ ని సంపూయణ పూజగా 

స్వఴఔరిస్ింది. ఆలా సిమ్మనాడు కూడా ఄభాని పూజంచి 

తరించభని గురువ్వగారు చపాపరు. 

ఄషుమ్మ రోజు  : 

త్తద్గ 03-10-2022 

వాయము సోభవాయము 

ప్రణవ పీఠం ల్ల ఄఱంకాయము  శ్రీ దురా ా

 

 

 

 

పుజావిధానము భఱియు నివేదనము:  

చాలా విత్రమైన రోజులు  శయనివరాత్రులు. ఄషుమ్మ తిధి 

నాడు దురాాషుమ్మ గా పిఱవఫడుతుంది. దురాాషుమ్మ, 

భహయివమ్మ, విజమదశమ్మ క్త భరింత ప్రత్తోఔత ఈనిది. 

రోజూలాగే ఇనాడు కూడా తెఱలవారుజామున లేచి 

బక్తిశ్రదిఱతో శియ స్థినం చేస్థ క్కంక్కభ ధరించి విఘ్నిశఴయ 

పూజాదులు నితోఔృతాోలు సంధాో వందనాలు 

పూరిిచేస్క్కని, భండపారాధన ప్రాంతం ల్లక్త వచిు 

ఄభాని పూజంచండ. తొమ్మాది రోజులు పూజ చేమలేని 

వారు ఇ దురాాషుమ్మ, భహయివమ్మ, విజమదశమ్మ ఇ 

మూడు రోజులైనా ఔనీసం ఄభావారి ప్రతిభను/ 

ఔఱశస్థిన చేస్థ పూజంచడం భంచిది. ఏదో ఔ యఔంగా 

తొమ్మాది రోజులు ఄయున చేమడానిక్త ప్రమతిించాల్న, 

క్కదయఔపోత్త ఔనీసం ఄషుమ్మ, నవమ్మ, దశమ్మ ఇ మూడు 

తిథుఱల్ల ఄయినా ఄభాని ఄరిుంచిన వారిక్త 

ఆంచుమ్మంచుగా శయనివరాత్రుఱల్ల పూరిిగా ఄభాను 

ఄరిుంచిన పల్నతం వస్ింది. ఄషుమ్మనాడు ఄభావారి 

టానిి ఄఱంఔరించి ( ఔ రూం ఈండాల్న ఄది 

ఫంగాయము, వేండో, ఆతిడ, రాగి ఏదో ఔటి) విగ్రహానిి 

ఔ ళ్ళళంల్ల పట్టుక్కని ంచాభృతా ఱ తోటి జఱం తోటి 

ఄభిషేఔం చేమండ. తరాఴత తుడచి వేమండ ,ఏమీ 

లేఔపోత్త జఱంతో ఄయినా ఄభిషేఔం చేమండ తరాఴత 

తుడచి బొట్టు పటిు  మధాశక్తిగా ఄఱంకాయం చేమండ, 

ంచ పూజలు కూడా నియఴహించి, చఔకగా భంద్మయ 

పుష్టపఱతో, ఔలువ పూఱతో తాభయ పువ్వఴఱతో ఄయున 

చేమండ. ఱల్నతా సహస్రనాభ సోిత్రము ,దేవీ కడామాలా 

సోిత్రం వీటితో టి ఄయున చేమండ. త్రిశ తి ఈనివాళ్ళళ 

త్రిశతి కూడా చేమండ. దురాా సిశతి పారామణం ఇ 

కాఱంల్ల చాలా భంచిది, ఄషుమ్మనాటి ప్రత్తోఔత 

ఏమ్మటంటే,జీడప్పు పావ్వ కేజీ తక్కకవ కాక్కండా  ఎక్కకవ 

ఄయిత్త భర్త భంచిది ,ఄభావారి ప్రతిభ ని ఔ ళ్ళలంల్ల 

పటిు  జీడప్పు తో ఄభిషేఔం చేమండ, చాలా భంచిది. 

ఆవనీి శసీ ప్రమాణాలు,  జీడప్పు ని దోస్థల్న ల్లక్త  
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తీస్కొని ఄభా వారి పైన వేస్తి శ్రీ స్తఔిము 

,దురాాస్తఔిము ఏమ్మ రాఔపోత్త ఄభావారి నాభసాయణ 

చేస్తి ఄభిషేఔం చేమండ. నైవేదోంగా జీడప్పు ని పటుండ 

కొఫురికామను తపఔ కొటాుల్న. ద్గని వఱల సఔఱ పాపాలు 

తొఱగిపోతాయి. తాత్రమము ఄని అధాోతిాఔ, అది 

భౌతిఔ , అదిదైవిఔ ఄని పేరు ఔల్నగిన 3 తాములు 

ఈనాియి, తాత్రమము ఄంటే మూడు తాములు ఄవి 

తొఱగిపోతాయి. చాలా శుబం ఔలుగుతుంది. 

స్థమంకాఱం వేల బాగా ఄభావారిక్త ధూం ఆచిు 

తరాఴత ఄభావారి యొఔక విగ్రహానిక్త గాని శ్రీచక్రానిక్త 

గాని బక్తితో క్కంక్కభతో పూజంచాల్న. ఄభావారిక్త చివరి 

మూడు రోజుఱల్ల క్కంక్కభపూజ విశేష పల్నతం ఆస్ింది. 

ఆంకా ఄనిం నైవేదోం ఄషుమ్మనాడు దధోనిం, పామసం 

పటిు తీరాల్న. దధోనిం ఄంటే పరుగు తో 

తయారుచేమఫడన ఄనిం ,పామసం ఄంటే బిమోం తో 

తయారు చేమఫడన పామసం స్తమ్మయా పామసం 

కాదు. అహాయములు ఄతోంత శుబప్రదమైనవి అరోఖోం 

కూడా ఆస్థియి. ఇ విధంగా పూజంచి వీటిని నివేదన చేస్థ 

ఄభావారి యొఔక ఔథ వినాల్న. 

3)ప్రతి దినము క్కమారి పూజ ,స్వాస్థనీ పూజ తపఔ 

చేయాల్న. ఄషుమ్మనాడు గారఱ దండ వేమడం ఄనే 

సంప్రద్మమం కూడా ఈండేది. మ్మనుముఱతో 

తయారుచేస్థన గారలు మ్మన గారలు (మాష చక్రాలు 

ఄంటారు సంసృతంల్ల) గారఱను 9 /18 /27 ఆలా 

తొమ్మాది సంకో తోటి ఇ మ్మనగారలు దండ క్తంద ూడరిు  

ఄభావారిక్త వేస్థ స్థమంకాఱం పూజ ఄయేో సభమం 

ల్ల  ఄవి తీస్థ ఄందరికీ ప్రస్థదంగా ంచి పటిు తినాల్న. 

దండ వేస్థనప్పుడు చీయ పాడైపోతుంది ఄనుక్కంటే 

ఄట్టవంటప్పుడు శసీప్రకాయం ఏం చేయాఱంటే.. ఔస్థరి 

అ దండను ఄభావారి పాద్మఱ దఖాయ చూపించి తీస్క్క 

వచిు ఈతషవమూరిిక్త వేస్తస్థ లేద్మ చీయలు లేనట్టవంటి 

టాఱక్క వేస్థ ఇ స్థమంకాఱం పూజ చేస్త సభమంల్ల 

తీస్థ తాము ప్రస్థదంగా స్వఴఔరించి, ప్రస్థదంగా ంచి 

పటాుల్న. లేఔపోత్త శ్రీచక్రానిక్త చుటు పటిు అ తరాఴత వాటిని 

ప్రస్థదంగా తీస్కోవాల్న.ఄనిం యబ్రహాసఴరూం 

ద్మనిని ఏ రోజు ఏ ప్రస్థదంగా సభరిపంచి భనం తింటే 

అరోఖోం వస్ిందో జఖదంఫ క్క తెలుస్ నిమమ్మంచిన 

ఄయున కాదనే ఄధికాయం భనక్క లేదు. 

ఄషుమ్మ  రోజు ఔథ 

ఄభావారిక్త ఄతోంత ప్రీతిపాత్రమైన ఔథ. ఄషుమ్మనాడు 

దురాాషుమ్మ ఄంటారు ఄసలు ఇ పేరు ఎందుక్క వచిుంది 

ఄంటే    చాలా కాఱం క్రితం హియణాోక్షుడ క్త రురువ్వ ఄనే 

కొడుక్క ఈండేవాడు, వాడు భహా రాక్రభవంతుడు. 

హియణాోక్షుడు శ్రీభనాిరామణుడు వరాహరూంల్ల 

ఈనిప్పుడు యుదిం చేస్థ చనిపోయాడు.రురు వ్వ  

కొడుక్కల్లల ఔడు దుయాముడు ఄనే కొడుక్క ఈనాిడు. 

వాడు బమంఔరా కారుడు క్రూరుడు , చినిపటినుంచి 

ఄనిిటినీ చండమే వాడ ని. ఇ పాపాతుాని దఖాయక్క 

ఔనాడు కొంత భంది రాక్షస్లు వచిు, దుయాభ నువ్వఴ 

ఎంత రాక్రభవంతుడు ఄయిత్త మాత్రం ఈయోఖం 

ఏముంది? జాతిక్త ఈయోఖ డఔపోత్త! దుయాభ 

తెఱలబోయి భన జాతిక్త నేను ఈయోఖడటం లేద్మ? 

ఄనాిడు. ఆప్పుడు  ఏం ఈయోఖడుతునాివ్వ? 

వంశఱను ఎపటిఔప్పుడు దేవతలు నాశనం చేస్ినాిరు. 

ఔఔకన ఆంద్రుడు భరో ఔకన విష్టణవ్వ భరో ఔకన 

ఇశఴరుడు ఄంతా క్కట్రలు నిి రాక్షస్లు ఎనిి తస్షలు 

చేస్థనా ఎనిి వరాలు పందినా ఄనాోమంగా 

చంపేస్ినాిరు,, ఄందుల్ల మీ తాత హియణాోక్షుడు భహా 

రాక్రభవంతుడు, శ్రీ భహావిష్టణవ్వ చేతిల్ల 

చనిపోయాడు, మీ తండ్రి  రురువ్వ శివ్వడ చేతిల్ల 

చనిపోయాడు, ఎపటిఔప్పుడు భనం ఛస్ినాిం, ఆలా 

చచిుపోతుని భన వాలళని యక్షంచడానిక్త నీ వంతు 

సహామం నువ్వఴ ఏం చేశవ్వ ఄని ఄడగారు. ఄయిత్త ననుి 

ఏం చేమభంటారు ?ఄని  దుయభా ఄడగాడు. నువ్వఴ బ్రహా 

గురించి తస్ష చేయి ,గొప వరాలు పంది అ వరాఱ 

తోటి దేవతల్ని చీల్ను చండాడ , ఊు ష్టల్ని నాశనం చేస్థ 

,ధయాం నాశనం చేస్థ, రాక్షస జాతిని ఄభివృదిి చేయి. 
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దుయాముడు సరే ఄని హిమాఱమ యఴతాఱక్క వెళ్ళ ఔోరయ 

ద్గక్షతో బ్రహా గురించి భహా తస్ష చేస్థడు. ఄప్పుడు 

బ్రహాదేవ్వడు ప్రతోక్షమై నీకేం వయం కావాల్ల కోరుకో 

ఄంటే.... దుయాభ బాగా అల్లచించి దేవతఱ ఄభివృదిిక్త 

కాయణము మజాములు. మజాములు చేయాఱంటే ,వేద్మలు 

ఈండాల్న ,వేదములు భూల్లఔంల్ల బ్రాహాణోతిములు 

ఔంఠసిం చేస్థ మజాం చేస్ినాిరు, ఇ మజాము వఱన 

దేవతఱక్క ఫఱం పరుగుతుంది, విజృంభిస్ినాిరు. కాఫటిు 

దేవతల్ని నాశనం చేయాఱంటే మజాముఱను అపాల్న. 

మజాముఱను అపాఱంటే వేద్మలు అగిపోవాల్న. వేద్మలు 

అగాఱంటే ఇ బ్రహాని వయం కోరుకోవాల్న ఄనుక్కనాిడు 

.ఄందుఔని వాడు ఆలా ఄనాిడు *"సఔఱ ల్లకాఱ క్త మూఱ 

కాయణమైన బ్రహాదేవా! మూడు ల్లకాఱల్ల వేదములు 

చదువ్వక్కంట్టని ట్టవంటి వాళ్ళళ వేద్మలు భరిుపోవాల్న. అ 

భంత్రాలు నాక్క మాత్రమే గురుిండ పోవాల్న ఎవరికీ గురు ి

ఈండకూడదు. ఄం త్త నా కోరిఔ ఆదే ఄనాిడు వాడు.బ్రహా 

తెఱలబోయి వయమ్మచాుడు తథాలనస్ి! ఄనాిడు. అ రోజు 

నుంచి మొతిం భూల్లఔంల్ల ఈని దేవల్లఔంల్ల ఈని 

పాతాల ల్లఔం ల్ల ఈని ఏ ల్లఔంల్ల  ఈనిపటికీ విప్రులు 

వేద్మలు భరిుపోయారు. వేద్మలు భరిు పోవడం వఱన 

స్థినం చేస్తటప్పుడు సంఔఱపం కూడా గురుి లేక్కండా 

పోయింది. సంధాోవందనం భరిుపోయారు, జపాలు 

అగిపోయాయి. హోమాలు అగిపోయాయి .పూయఴం 

వాళ్ళళ తయచుగా ఆంద్రాది దేవతఱ కోసం శ్రదిగా మజాాలు 

చేస్తి, మజాముఱ ల్ల డన ద్రవోం దేవతఱక్క అహాయంగా 

వెళేళది, ఆప్పుడు వీళ్ళళ మజాాలు అపేమడం వఱన 

దేవతఱక్క అహాయం అగిపోయింది,  సృషుల్ల ఈని 

వాలలంతా వేద్మలు భరిుపోవడం వఱల, త్రిమూరుిలు తప 

తక్తకన వాలలంతా వేద్మలు భరిుపోవడం వఱల ల్లఔం 

ఄసివోసిం ఄయిపోయింది. మజాములు జయఖఔపోత్త 

ఆంద్రాది దేవతలు ఫఱహీనమై పోతారు. వాళ్ళల ఫఔకచిక్తక 

పోత్త వరాశలు క్కరిపించే శక్తి వాలలక్క ఈండదు. ద్మంతో 

వరాశలు అగిపోయాయి. భూల్లఔభంతా ఔరువ్వ 

వచిుంది.100 సంవతషరాఱ ఔరువ్వ వచిుంది.100 

ఏలళపాట్ట మజాము లేఔ, దేవతఱక్క అహాయం లేఔపోవడం 

వఱన, ఆంద్రుడు వయశం క్కరిపించ లేఔపోయాడు.ఎప్పుడు 

కూడా భనక్క వయశం క్కయవాఱంటే ద్మనిక్త ఔ విధానం 

ఈంది. మజాము చేస్తి ఆంద్రుడక్త అహాయం చేకూరుతుంది 

సంతోషస్థిడు. అమన సంతోషస్తి అమన అధీనంల్ల ఈని 

మేఘ్నఱను వదఱ ఖలుగుతాడు , ఄప్పుడు అ మేఘ్నలు 

అకాశంల్ల అవృత మై సకాఱంల్ల వరాశలు క్కరుస్థియి 

వరాశకాఱంల్ల చఔకగా వరాశలు వస్థియి. వయశము వఱన 

చరువ్వలు, నదులు సభృదిిగా నీటితో నిండుతాయి. అ 

నీటితో భనము వోవస్థమం చేస్థిం .అ నీటి వఱన ఖడూ 

పరుగుతుంది .వోవస్థమం మీద వచేుటట్టవంటి ంట ని 

కొంత భనం ఈయోగించుకొని కొంత ల్లకానిక్త ఆస్థిం. 

ఖడూ ఏమ్మ అవ్వలు మేస్థియి, అవ్వలు చఔకగా ఖడూ మేస్థ 

పాల్నస్థియి. అ పాఱల్ల నుంచి వచేు స్థయం కొంత భనం 

స్వఴఔరిస్థిం  కొంత నెయిో దేవతఱక్క ఆస్థిం. నిజంగా 

దేవతఱని భనం సంతోషపడత్త దేవతలు భనల్ని 

సంతోషపడతారు.ఎప్పుడైత్త విప్రుఱంతా వేదభంత్రాలు 

భరిుపోయారో ,మజాాలు అగి పోయాయో ,దేవతలు 

చిక్తకపోయారు ల్లఔభంతా బమంఔయమైన క్షాభం వచిు 

డంది. ఱక్షలు కోట్టల జీవ్వలు క్రభక్రభంగా 

నశించిపోవడం మొదలుపటాురు. పిటులు రాల్ననట్టు 

రాల్నపోయారు. ఆలా ఄనావృషు పూరిగిా వంద 

సంవతషరాఱ కాఱం ఄయిపోయింది. అవ్వలు 

చచిుపోయాయి, జనులు చచిుపోయారు, శువ్వలు 

నశించిపోయాయి, నేఱంతా నెర్రలు వచేుస్థంది, ఎండ 

పోయింది బీటలువారి పోయింది. ఏ ఆళ్ళళ చూస్థనా 

శవాఱ క్కప లే, ఄప్పుడు ఄంతా ఔల్నస్థ బ్రహా దఖాయక్క వెళ్త్త 

బ్రహా ఄనాిడు నేనేం చేమను అ దుయమాుడు ఄందరూ 

వేదభంత్రాఱ ని భరిుపోవాల్న ఄనాిడు నేను తపఔ 

తపనిసరిగా అ తస్షక్త మెచుుకొని వయం ఆవఴవఱస్థ 

వచిుంది, తస్ష వఱల నేను వాడక్త లంగి పోతాను తస్ష 

బ్రహా ని విష్టణవ్వని ,శివ్వడని కూడా అఔరిశస్ింది. తపదు 

కాఫటిు ఆప్పుడు ప్రస్ితం నేను చేమఖల్నగింది ఏమీ లేదు. 

ఄంతా ఔల్నస్థ ఄభావారిని ప్రారిిస్త ి ఄమేా భనఱను 
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కాపాడుతుంది ఄనగానే. ఄంతా ఒపిఔ తెచుుకొని 

ఄతిఔషుం మీద హిమాఱమ యఴతాఱక్క వెళాలరు.ఄతోంత 

బక్తి శ్రదిఱతో ఄభావారి యొఔక విగ్రహానిి తయారు చేస్థ, 

ఄమాా! బమంఔయమైన సంఔ టం ల్ల ఈనాిం నినుి 

సోిత్రం చేమడానిక్త కూడా మా దఖాయ వేద భంత్రాలు లేవ్వ, 

ఏదో తోచిన మాటలు ఇ నాలుగు ఈనాియి కాఫటిు 

మాటాలడఖలుగుతునాిము ఄని వేద భంత్రాలు లేక్కండా 

ఄని కేవఱం ఒ భహేశఴరి !జఖదంఫ! ఄంబికా పాహి 

పాహి యక్షంచు !యక్షంచు! ఄనాిరు.శ్రీ స్తఔిం లేదు. దురా ా

స్తఔిం లేదు. వేదం లేఔపోవడం వఱన ఄనిి 

భరిుపోయారు.భభాల్ని యక్షంచు! ఆపటిక్త నూరు 

సంవతషరాలు గా దేవతఱక్క అహాయం లేదు. జీవ్వఱక్క 

అహాయం లేదు, జీవ్వలు దేవ్వళ్ళల ఄంతా నశించి పోతునాిరు 

రిరివిధాలుగా ప్రారిిస్తి.... ఄభావారు అనంద 

డపోయి ఎదురుగుండా ప్రతోక్షం ఄయింది. ఇస్థరి 

ఄభా నఱలని నీలా కాయం కాళ్కా రూం ల్ల 

ప్రతోక్షభయిోంది, పదద స్థంహం ,స్థంహం మీద ఎనిమ్మది 

చేతులు యఔయకాఱ అయుధాలు పుచుుక్కని నీఱ వయణం ల్ల 

ప్రతోక్షభయిోంది. ఔళ్ళళ కూడా నీఱంగా ఈనాియి, 

యఔయకాలైన కూయగామఱను చేతిల్ల ధరించింది, 

ఄభావారి చేతుల్లల ండుల, కూయలు, పువ్వఴలు 

ఈనాియి.దేవతఱంతా మానవ్వఱంతా పురుష్టఱంతా 

నీయసంతో ఈనాియని యఔయకాఱ ద్మరాిఱతో టి భ్యజనం 

పటిుంది. ఄభృతము కూడా ద్మని ముందు సరిపోదు. 

వాళ్ళల అ భ్యజనాలు పలాలు తిని ఒపిఔ తెచుుక్కనాిఔ, 

ఄప్పుడు ఄభా ఄనిది, నాక్క తెలుస్ ఇ బ్రహాదేవ్వడు 

తొందయడ అ హియణాోక్షుడ భనవడక్త వరాలు ఆచాుడు, 

తరాఴత మీయందరూ వేద్మలు భరిుపోయారు ,మజాాలు 

అగిపోయాయి దేవతలు ఄట్ట జీవ్వలు ఆఫుంది డాూరు. 

ఆప్పుడు అ దుయ ా ముడని సంహరించి తిరిగి పూయఴ 

వోవసిను ఏరాపట్ట చేస్థిను ఄనగానే వాళ్ళళ తల్నల ఎంత 

తినాి నీయసంగానే ఈంది , మాక్క భళ్ళల అహాయం పట్టు 

ఄనాియట.అ తల్నల వాలళ మాటలు విని భంచి రుచిఔయమైన 

ండుల ఔంద మూలాలు యఔయకాఱ పిండవంటఱతో కూడన 

భ్యజనం ఆచిుంది. ఄప్పుడు ఄభావారిని దేవతఱంతా 

ఄనాిరు కూయగామఱతో, పిండవంటఱతో ,పలాఱతో, 

ఔంద మూలాఱతో యఔ యకాఱ ద్మరాిఱతో మా ఄందరికీ 

భ్యజనం పటిు ఔడుపు నింపిన తల్నల శఔంబరి ఄని నాభం 

ఆచాురు. ఇ శఔంబర్త ఄనే పేరుతో ఄభా వారు 

ఄదుభతమైన నాభం పంది వాయందరిక్త భ్యజనం పటీు 

కాపాడ ఈదిరించింది. ఆప్పుడు వీలలంతా సంతోషంతో 

జమహో జఖదంఫ భభాల్ని యక్షంచావ్ 

ఄంట్టండగా..... ఄభావారు ఔకస్థరి హూంకాయం 

చేస్థంది, అ హుంకాయంతో ఇ దేవతఱ యొఔక 

కోలాహఱం ఄభావారి యొఔక స్థంహనాదం విని 

దుయాముడు,ఎఔకడ నుంచి రా! శఫదం వస్ింది ఄని 

దూత ఱని ంపాడు. అ దూతలు వచిు ఎవరో ఔ 

అశుయోఔయమైన  స్ందర్తభణి ఄండ స్థంహం మీద 

ఈనిది , నీఱం గా ఈంది, యభ సందయోవతి ఎనిమ్మది 

చేతులు ధరించింది యఔయకాఱ పిండవంటఱతో 

దేవతఱక్త భ్యజనం పటిుంది. ఊష్టఱక్క భ్యజనం 

పటిుంది. చచిుపోతుని ప్రజఱను కాపాడంది. ఏం 

సందయోం అవిడది ఄనగా దుయాముడు ఄలాంటి 
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సందయోవతి నీ నేను పళ్ల చేస్కొని స్థంహాసనం మీద 

ఔకన టుపు రాణిగా పట్టుక్కంటాను ఄని వాడు సైనోంతో 

వచిు అవిడతో యుద్మినిక్త వచాుడు.ఆప్పుడు ఄభావారిక్త అ 

దుయాముడక్త ,అ దుయాము డ సైనాోనిక్త భధో ఘోయ యుదిం 

జరిగింది. ఄప్పుడు ఄభావారు ఔకస్థరిగా ఫంగాయపు 

యంగుల్లక్త తన శర్తరానిి మారుుక్కనిది. ఎర్రని శర్తయంతో 

పుటం పటిున ఫంగాయంలా ఎనిమ్మది చేతుఱతో ప్రతోక్షమై 

తన శర్తయం నుంచి కొనిి ఄదుభత శకి్కఱను సృషుంచింది. అ 

శకి్కలే దశవిద భహావిదోలు ఄని పిఱవఫ డాూయి.కాళ్కా, 

తారిణీ, బాలా, త్రిపురా, భైయవీ, యమా, బఖళాచైవ 

మాతంగ్న  తథాలన త్రిపుయ స్ందరి, కామాక్ష, తుఱజా దేవీ, 

జంభినీ, మ్మహినీ, తధాచినిభఃస,ి  గుహోకాళ్ళ, 

దశస్థహస్ర బాహుకా.32 శకి్కలు 10 విదోలు. ది యకాఱ 

శకి్కలు ఔల్నగిన ఄభావాయలను దశవిద భహా దేవతలు దశ 

భహా విదోలు ఄంటారు. 32+ 10 మొతిం 42 శకి్కలు 

పుట్టుకొచాుయి. వీటిల్ల మొదటి దింటిని దశ  భహా 

విదోలు ఄని పూయఴ కాఱంల్ల వారి యొఔక రూపాలు వాటి 

ఈపాసనలు తెలుస్క్కనేవారు. తరాఴత 32 క్త ద్మఴత్రౌస్థ ఔు 

తులు ఄంటారు. ఄవి చాలా గొపవి, ఇ శకి్కలు ఄభావారి 

స్థయానిక్త, ఄభావారి శర్తయం నుంచి పుటాుయి. ఆవనీి 

ఔల్నస్థ దుయ ామాస్రుడని వాడ సైనాోనిి నశించిపోయే లా 

చేశయి.ఄప్పుడు ఄభావారు ఏరా మూరుుడా !ఆపటికైనా 

దేవతఱక్క క్షమాణ చపిప వేద్మలు వారిక్త చేుస్థ నీ వరానిి 

ఈసంహరించుక్కని పాతాళానిక్త పోత్త బ్రతుక్క తావ్వ 

లేద్మ నీ ఄంతం చూస్థిను ఄంటే ,అ దుయాముడు మూరుుడు 

కాఫటిు నినుి ఫంధించి పళ్ల చేస్క్కంటాను ఄంటూ 

ముందుక్క వచాుడు. ఆప్పుడు ఄభావారు తీవ్రమైన 

కడాంతో వాడ తఱ నరిక్త ఄవతఱ పారేస్థంది. వాడు 

చావగానే బ్రహా వాడక్త ఆచిున వయం పోయింది, ద్మంతో 

ఊష్టలు ఄందరికీ దేవతఱందరికీ తిరిగి వేద్మలు 

వచేుశయి. వాలలంతా వేదండతులు ఄయిపోయారు. 

భళ్ళళ మధా ప్రకాయంగా ఫఱవంతులు ఄయాోరు. 

ముకంల్ల విద్మో కాంతి వచిుంది. పూయఴపుస్థితి మధాస్థితి 

వచేుస్థంది. ఄప్పుడు ఄంతా ఔల్నస్థ ఄభావారిని తలీల  

జఖదురభవివరయిఔ కాయణే యమేశఴర్త నభః శఔంబరి శివే 

నభస్త ి !శతల్లచనే దుయామాస్య నాశినీ,దుయమాాస్య 

సంహరాివ దేవీ దురేాతి ఔచుత్త||.ఄభా జఖనాాత 

యఔయకాలైన అయుధాఱతో అ దురాారుాడ ని సంహరించి 

భభాల్ని యక్షంచావ్వ, దుయామా స్రుడని సంహరించిన 

నీవ్వ ఇ రోజు నుంచి దురాా ఄనే పేరుతో మా పూజలు 

ఄందుకో ఄనాిరు. ఄప్పుడు ఄభా కూడా ఄంది ,నేను 

కూడా ఇరోజు నుంచి దుయాముడు ని చండం వఱన 

దురా ా ఄనే పేరు ధరిస్థి ను విజమవాడల్ల ఈనిప్పుడు 

ఔనఔదుయ ాఄనే నాభంతో కూడా ఈంటాను. ఄషుమ్మనాడు 

ఇ దురాారుాడని చంపాను ఔనుఔ అ పేరు మీదుగా ఇ 

ఄషుమ్మ దురాాషుమ్మ ఄని పేరు వచుుగాఔ! అరోజు తలారా 

స్థినం చేస్థనా విగ్రహానిక్త మథాలనశక్తిగా ంచాభృతాఱతో 

ఄభిషేఔం చేస్థ క్కంక్కభతో పూజంచి అ ఔథను 

బక్తిశ్రదిఱతో విని అ తరాఴత కొఫురికామను కొటిు ఄక్షతలు 

శియస్షన వేస్క్కని వాడక్త ఏ విధమైన పీడా ఈండదు. 

శర్తయ పీడ, మానస్థఔ పీడ, శత్రుపీడ, సఔఱ పీడఱను 

తొఱగిస్థిను. నేను ఄట్టవంటి వారిని సయఴకాఱ 

సరాఴవసిల్లలనూ యక్షస్థిను ఄని ఄభావారు సఴమముగా 

వయమ్మచిుంది. ఄటిు విత్రమైనది ఇ తిధి. ఇ రోజు తుఱస్థ 

దళాలు, నిభాకామలు, ద్మనిభా కామలు 

సభరిపంచండ. దళాఱతో కూడా ఔ దండ గుచిు ఄభా 

వారి మెడల్ల వేమండ. నిభాకామఱ దండ వేమండ ( అ 

తరాఴత ఇ నిభాకామఱను వంటక్క వాడుకోవచుు లేద్మ 

ఆంటిక్త లేద్మ వాహనానిక్త దృషు దోషం పోవడానిక్త 

ఔట్టుకోవచుు). ఆలళక్త ఔడత్త తోయణం క్తంద దృషు దోష్టలు 

పోతాయి.తపఔ ఇరోజు ద్మనిభాకామ ఔనీసం ఔకటి 

ఄయినా ఄభా క్క నైవేదోంగా పడత్త ఆంట్లల పిఱలఱక్త దంత 

సంఫంధమైన రోగాలు ముక సంఫంధమైన రోగాలు 

తొఱగిపోతాయి ప్రస్థద్మనిి స్వఴఔరిస్తి, (ద్మనిభా కామలు 

నైవేదోం పటిు తరాఴత తినాల్న.)ఇ విధంగా ఄభావారిని 

పూజంచి ప్రదక్షణ చేస్థ దురాాదేవి ఔటాక్షానిి పందండ. 

దురాాషుమ్మ నాడు ఄభాని పూజంచినవారు ఄషుఔష్టుఱ 

నుంచి విముక్తి పందుతాయని భంచి విశిషుమైన ట్టవంటి 
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పాండతోం పందుతాయని,శర్తయం విడచి పటిున తరాఴత 

ఄభావారి సనిిధానానిక్త వెలతాయని దేవీ భాఖవతం 

చబుతునిది. ఇ విధంగా ఄభాని పూజంచి ఄందరూ 

కూడా తరించభని గురువ్వగారు చపాపరు. 

నవమ్మ  రోజు  : 

త్తద్గ 04-10-2021 

వాయము గురువాయము 

ప్రణవ పీఠం ల్ల ఄఱంకాయము భహిష్టస్య భరిిని 

 

 

 

పుజా విధానము భఱియు నివేదనము:  

శయనివరాత్రులు ఄనీి విత్రమైనవి, ఄందుల్లకూడా 

ఄషుమ్మ ,నవమ్మ, దశమ్మ క్త ప్రత్తోఔత ఈనిది. నవ మ్మ తిథి 

భహయివమ్మ గా పిఱవఫడుతుంది. భంచి కాఱం ఄభాను 

ఄరిుస్త ిఅ ఄయునక్క భహా పల్నతం వచేుటట్టవంటి తిధులు. 

ఇరోజు కూడా స్తరోోదమం ముందు లేచి శియస్థినం 

చేస్థ, క్కంక్కభ ధాయణ చేస్థ సంధాోవందనాది 

కాయోక్రమాలు పూరి ిచేస్థ నితో పూజలు పూరిిచేస్థ ఄప్పుడు 

భండపారాధన దఖాయక్క వెళాలల్న. ముందు ఔఱశనిి ఎర్ర 

పువ్వఴఱ దండ తో ఄఱంఔరించాల్న. నీళ్ళల ఈనిట్టవంటి 

వాళ్ళళ మారేడు అక్కఱతో దండగా చేస్థ ఇ ఔఱశనిక్త వేస్థ 

పూజంచండ. ఄభావారి టము ,విగ్రహమునక్క మారేడు 

దండ ద్మంతోపాట్ట పూఱదండ కూడా వేమండ. ఇ రోజు 

ఄభావారిక్త పేలాఱతో ఄభిషేఔం చాలా 

భంచిది.ఄభావారి ల్లహ విగ్రహానిక్త ఄభిషేఔము 

ంచాభృతాఱతో చేస్థ తరాఴత జఱముతో చేస్థన 

తరాఴతశుభ్రం చేస్థన తరాఴత అ విగ్రహానిి ళ్ళలంల్ల 

పట్టుక్కని పేలాలు రండు చేతుఱల్ల పుచుుకొని ఄభిషేఔం 

చేమండ,అ పేలాఱనే నైవేదోం పటిు తాము తిని ఆతరుఱక్క 

ప్రస్థదంగా ంచి పటుండ. ద్మనివఱల ఇ ల్లఔంల్ల 

స్కజీవితం వస్ింది. ఎట్టవంటి పాపాతుా డక్త ఄయినా 

ఈతిభఖతులు వస్థియి. ఄనిం నైవేదోం నవమ్మనాడు 

గుడానిం (చకెకయ పంఖల్న ల్ల చకెకయ క్త ఫదులుగా బఱలం 

వేస్తి ఄది బఱలపు ఄనిం సంసృతంల్ల గుడానిం) , మూడు 

ఄనిము ఱక్క తక్కకవ కాక్కండా పటుండ పడత్త 4 కూడా 

పటుభని శసీము చబుతునిది. గుడానిం, పామసం, 

దధోనిం, పుల్నహాయ... తపఔ ఇ పూట భహానవమ్మ నాడు 

కేజీ క్కంక్కభ తోటి ఄయున చేస్తి ఄభాక్క చాలా భంచిది. 

బాఱ పూజ, స్వాస్థని పూజ ఇ శయనివరాత్రుఱల్ల రోజు 

చేయాఱని శసీం చబుతునిది. ఄసలు బాఱ పూజ 

చేమక్కండా ఏ పూజ చేమకూడదు. మూడు రోజుఱల్ల 

ఄయినా బాలా పూజ చేమడం చాలా భంచిది. 

శయనివరాత్రుఱల్ల భహయివమ్మ క్త చాలా విశిషుత ఈనిది. 

ఇరోజు చేతిల్ల నిభాకామఱ దండ ట్టుకొని ఄభావారి 
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చుటూు 108  ప్రదక్షణలు చేస్థ, అ దండను ఄభావారి 

పాద్మఱ దఖాయ సభరిపంచి ద్మనిని ఆంటిక్త తీస్క్కవెళ్ల 

వంటకాఱల్ల కానీ లేద్మ గుమాాఱక్క కానీ ఔడత్త ఄలాంటి 

వాలలక్క ఈండే జాతఔ దోష్టలు ,గ్రహదోష్టలు, దృషు 

దోష్టలు తొఱగి పోతాయి.కొంతభంది తెల్నసోతెల్నమకో 

పాముఱను చేమడం వఱన సయపదోష్టలు ఈంటాయి, 

ద్మని వఱల శర్తయమునక్క తెఱల భచులు వస్థియి, ఄట్టవంటి 

వాళ్ళళ ఇ పూట చిమ్మాల్న, పానఔం ,వడప్పు ఇ 

మూడంటిని ఄభావారిక్త నైవేదోంగా పటిు తాము తిని 

ఆతరుఱక్క కూడా ప్రస్థదంగా పటుండ, ఆట్టవంటి వాలలక్త 

ఇ తెఱలభచులు రోగాలు పోతాయి. సయప దోష్టలు 

పోతాయి. ఇ రోజు ఄభావారిక్త సంంగి పూఱదండ 

కూడా చాలా భంచిది, భహా నవమ్మనాడు సంంగి 

పూఱతో పూజంచి నట్టవంటి వాళ్ళళ, భాయో బయిఱ 

భధోల్ల ఐఔభతాోనిి పందుతారు, భారాోబయిఱ భధో 

ల్ల తగాద్మలు తొఱగిపోతాయి. కొనిి తీవ్రమైన రోగాలు 

ఈంటాయి ఄది ఄసలు ఏ రోఖము చపలేరు .తఖాదు 

.నీయసంతో ఈంటారు పేరు కూడా తెల్నమని రోగాలు ఄట్ట 

వంటి రోఖముఱ తో బాధడుతుని వారిక్త స్ఱభ్య 

పామం చపాపరు.ఇ రోజు ఄభావారిని గోమూత్రం 

,గోవ్వ పేడ ,అవ్వ నెయిో ,అవ్వ పరుగు, అవ్వ పాలు 

వీటనిింటినీ ఔల్నపిత్త ంచ ఖవోము ఄంటారు ఇ 

ంచఖవోం తో శ్రీచక్రానిక్త ఄభిషేఔము చే స్థ ఄది తీయింగా 

తీస్కోండ. ఇ బమంఔయమైన మామద్మరి రోగాలు 

పోతాయి. తరాఴత ఇ శ్రీచక్రానిి శుభ్రంగా ఔడగేస్థ ఇ 

పూట తపఔ ఱల్నతా సహస్ర నాభం తో,  త్రిశతి తో, కడా 

మాఱ తో, శ్రీ స్తఔిం తో, దురా ాస్తఔిం తోఐదింటి తో చేస్తి 

పూజ భంచిది ఔనీసం ఆందుల్ల ఔద్మనితో ఄయినా 

క్కంక్కభ పూజ చేయాల్న.ఇ పూట గాజులు జాకెట్టు 

చీయఆట్టవంటి వాటిని ముతియిదువ్వఱక్క బాలా భణుఱక్క 

ంచి పటుడం చాలా భంచిది. తపఔ చేమవఱస్థన 

పూజలు గురుపూజ.ఇ ఄషుమ్మ, నవమ్మ, దశమ్మ మూడు 

రోజులు మాత్రం గురువ్వగారి పాద్మఱక్క నభస్థకయం 

చేమఔపోత్త ( ఄది కూడా ముట్టుకోక్కండా ఇ కాఱంల్ల 

ముట్టుకోకూడదు ఄని శసీం) స్థష్టుంఖ నభస్థకయం 

చేమడం లేద్మ పాద స్తవ చేస్తినే వాళ్ళళ తరిస్థిరు. గురువ్వ 

ఎట్టవంటివాడో భనక్క ఄనవసయం కానీ గురుపూజ 

మాత్రం చేస్థన వాడు తపఔ తరిస్థిడు. ఄందుల్ల ఇ భహా 

నవమ్మ నాడు చేస్త గురుపూజ భరింత ఎక్కకవ పల్నతము 

ఆస్ింది. ఇ రోజు పారామణ చేమవఱస్థనవి భహాఱక్ష్మి 

దేవి యొఔక పుట్టుఔ, స్ఔనో చోవనుఱ యొఔక వృతాింతం. 

ఇ రండటినీ తపఔ ఇరోజు వినాల్న ఄని శసీం 

చబుతునిది.ఄభావారు భహాఱక్ష్మి జఖనాాత శర్తయం 

నుంచి అవియభవించింది. ఄప్పుడు అవిడక్క నాలుగు చేతులు 

ఈనాియి. ఎర్రగా తాభయపువ్వఴ యంగుల్ల ఈనిది. అ తల్నలక్త 

ఄటూఆటూ ఏనుగులు వచిు అ తల్నలని అకాశ జలాఱతో 

ఄభిషేక్తంచాయి. ఄప్పుడు అ తల్నల శ్రీభనాిరామణుడని 

వివాహము చేస్క్కనిది. వివాహ గటాునిి ఇ పూట 

ఔకస్థరి సాయణక్క తెచుుకోవాల్న. భహయివమ్మ నాడు 

ఱక్ష్మీదేవి అవియభవించి విష్టణవ్వని పళ్ల చేస్క్కని గటుం 

చదువ్వకోవాల్న. గటుం చదువ్వతునింతస్తపు చేతిల్ల 

ఄక్షతలు ట్టుకొని చివయన ఄభావారి పాద్మఱ దఖాయ వేస్థ 

,అ తరాఴత శియస్షన వేస్కోవాల్న. అ తరాఴత తపఔ 

వినాల్నషంది స్ఔనో చోవనుఱ వృతాింతం 

నవమ్మ రోజు ఔథ 

చదవడం ఔంటే శ్రవణం వఱల ఎక్కకవ పల్నతం వస్ింది. 

సఔఱ వేదములు చదవడం వఱల సఔఱ తీయ ి యాత్రలు 

చేమడం వఱల ఏ పల్నతం వస్ిందో ఔకస్థరి అ పురాణం 

వినడం వఱన అ పల్నతం వస్ినిది. ఇ ఔథ తపఔ వినండ 

ఆది వింట్టనిప్పుడు స్వయణఖనేిరు గాని, ఖనేిరు పువ్వఴలు 

గాని, భంద్మయ పుష్టపలు గాని ,ఄక్షతఱతో ఔల్నపి ట్టుక్కని  

ఄభావారి పాద్మఱ దఖాయ వేస్థ తరాఴత శియస్షన 

ధరించండ. తరాఴత ఏటికేడాది ఄనిి శుభాలు 

ఔలుగుతాయి.కానొఔ పటి మాట _స్తయోవంశం ల్ల 

శరాోతి ఄనే భహా రాజు ఈనాిడు. అమన కూతురు 

స్ఔనో, చినిపిఱలఱ ఄపటి నుంచి అమె ఄభావారి 

బకి్కరాలు, యభ సందయో భణి అ స్ఔనోక్క దహారేళ్ళల 
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వచిునప్పుడు శరాోతి భహారాజు గారు ఄయోధాో 

నఖరానిక్త దఖాయగా ఈనిట్టవంటి ఄయణాోఱల్ల 

వేటాడడానిక్త రివాయముతో ఫమలుదేరాడు. అ 

కాఱంల్ల బమంఔయమైన క్రూయ భృగాలు కీకాయణోంల్ల 

ఎక్కకవైపోయి ప్రజఱ మీద డ పీడస్త ి ఈంటే, ఄప్పుడు 

ప్రజఱంతా రాజు దఖాయక్క వచిు భహారాజా ఄడవిల్ల క్రూయ 

భృగాలు పరిగిపోయాయి ఄండ వాటిని వేటాడ భభాల్ని 

యక్షంచండ ఄంటే, శయతాకఱంల్ల వేటక్క 

వెళేళవారు.రాజుగారు వెళేలటప్పుడు కొంతభంది 

రివాయంతో భాయోతో ఇ ఄమాాయిని కూడా 

వెంటబట్టుక్కని ఄడవిక్త వెళాళడు. రాజుగారు వాళ్ళళ వేటక్క 

వెళ్ళతూ ఈంటే, కొంత భంది అడ పిఱలలు ఄంతా ఔల్నస్థ 

ఄడవి దఖాయ ఔ చఔకని చరువ్వ ఈంటే, అ చరువ్వల్ల 

జఱక్రడఱ క్క వెళాలరు. చరువ్వ ఔకన ఔ పదద పుటు ఈంది,అ 

పుటుల్ల నుంచి రండు మ్మణుగురు పురుగుఱ వంటి కాంతి 

ఫమటక్క ఔనఫడనది, సనిని కాంతి పుటుల్ల ఈని 

యంధ్రంల్ల నుంచి వచిుంది, స్ఔనో చినిపిఱల దహారేళ్ళల 

పదదగా ల్లఔజాానం లేదు, పుటుల్ల నుంచి సనిగా ఔనాిలు 

ఔనాిలు నుంచి వెలుతురు వస్ింది, ఏమ్మటీ వెలుతురు ఄని 

తొందయడ,ఄఔకడ దయభ ముళ్ళళ ఈంటే ద్మంతో ఔ పోట్ట 

పడచింది, ఄపటికే ల్లఱ నుంచి వదుద !వదుద! ఄని 

మాట వినఫడుతునాి వినిపించుకోక్కండా ఔ పోట్ట 

పడచింది, అ పడవడంతో టి ల్లఱ నుంచి నెతుిరు 

వచిుంది, ఄపటిక్త బమడక్కండా రండో చోట కూడా 

పడచింది, ల్లఱ నుంచి తీవ్రంగా నెతుిరు ఫమటక్క 

వచిుంది. మూలుగు వినఫడంది. స్ఔనో క్క ఔంగారు 

వచిుంది, ఎవరో ఈనాిరు ల్లఱ పయపాట్టన నేను వాలళ 

ఔళ్ళళ పడ చేశను ఄనుకొని హడల్నపోయి ఆంటిక్త 

వచేుస్థంది. నిజానిక్త అ పుటుల్ల ఈనిది చోవన భహరిశ. 

అమన శ్రీ వతష విత్ర గోత్రుడు. శ్రీవతష గోత్రా నిక్త చాలా 

పేరు తెచిు పటిున భహానుభావ్వడామన బృగు వంశస్ిడు. 

అమన ఄఔకడ చాలాకాఱంగా తస్ష చేస్ినాిడు 

ఄభావారి కోసం. తస్ష చేస్ిండగా  ముసల్నవాడై 

పోయాడు. బాగా ండు ముసల్న ఄయిపోయాడు. పైన 

పుటులు పోశయి ఔలల దఖాయ మాత్రం కొంచం యంధ్రాలు 

ఏయపడ ఄందుల్ల నుంచి అమన జోోతిస్ష ఫమటక్క 

వచిుంది. తస్ష చేస్త వాలళ ఔలళల్లల నుంచి వెలుతురు 

వస్ింది స్తయోకాంతి లాగా. మొతిం కాంతి ఫమటక్క 

రాక్కండా పుటు ఈనిందువఱన యంధ్రంల్ల నుంచి సనిగా 

వచిుంది. అ కాంతి అమన ఔళ్ళళ , ఄమాాయిక్త తెల్నమఔ 

ఔళ్ళళ పడ చేస్థంది. ద్మంతో అమన ఔళ్ళళ పోయాయి. అ 

చో వన భహరిశ ఔళ్ళళ ఄలా పోయాయో లేదో , ఆఔకడ 

రాజు గారిక్త ,రాజుగారి రివారానిక్త భఱమూత్రాదులు 

సింభించిపోయాయి. ( సింభించి పోవడం ఄంటే మూత్ర 

సంచి నిండపోతుంది ఫమటక్త రాదు ఄలాగే ఫమటక్త 

రాదు ఄది ఎంత బాధ, ఆప్పుడు వాడు నయఔం ఄనుబవించి 

చచిుపోతాడు ఄది చాలా బాధ.) వాలలంతా బాధతో 

బాబోయ్ !బాబోయ్! ఄనగా ఏమ్మటి ఄనాిడు భహారాజు, 

ఎవరికీ ఏమీ ఄయిం కాదు ఏదో జరిగిందని ఆఔకడ భనల్ల 

ఎవరో ఄరాధం చేశరు ఇ ఄడవిక్త వచాుఔ, లేఔపోత్త 

ఆలాంటి శిక్ష ఏమ్మటి? ఄని ఄందరూ 

ఄనుక్కనాిరు.ఄంతభందిక్త ఔలాంటి బాధ వస్ింది 

ఄంటే భనల్ల ఎవరో ఏదో ఄరాధం చేశరు. ఎవరూ 

ఄనుక్కంటూ ఈండగా ఄప్పుడు స్ఔనోక్క ఄనుమానం 

వచిుంది. నానిగారు, ఆంద్మఔ నేను ఆఔకడ ఔ పుటు 

దఖాయక్క వెళాలను అ పుటుల్ల వెలుతురు ఔనఫడత్త దయభతో 

పడచాను, ఄరాధం వఱన ఏమైనా మీక్క ఇ ఔషుం 

వచిుందేమ్మ... ఆంతకీ చిత్రం ఏమ్మటంటే ఇ ఔళ్ళళ పడచిన 

స్ఔనోక్క బాధ లేదు, మ్మఖతా వాలళందరికీ భాద వచిుంది, 

పడచిన అవిడ బాగుంది తక్తకన వాలళ క్త వచిుంది 

బాధంతా! తండ్రిక్త, తల్నలక్త మ్మఖతా రివారానిక్త. ఄప్పుడు 

వీలలంతా ఄయుోండొచుు ఄనుకొని అ పుటు దఖాయక్క వెళ్ల అ 

భటిు తీస్థ జాగ్రతిగా తొఱగించి చూస్తి ల్లఱ ముసల్న వగు ా

ఖడూం మీస్థలు పరిగిపోయి పూరిిగా తెఱల డపోయి ఔళ్ళళ 

పోయి ఔలళల్ల నుంచి యఔిం వస్తి ఄస్థింజయం లా 

ఄయిపోయిన చోవన భహరిశ ఔనడాూడు. ఄప్పుడు రాజు 

గారిక్త విషమం ఄయిమై నా కూతురు ఎంత పయపాట్ట 

చేస్థంది ఄనుకొని, అ భహరిశ కాళ్ళల మెతిగా ట్టుకొని, 
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మాఔయం 

ఄయాో !చోవన భహరిశ మీరు ఆఔకడ తస్ష 

చేస్క్కంట్టనాియని నాక్క తెలుస్ వశిష్టఠడు చపాపడు, 

మీరు పుటు ల్ల ఈనాిరు ఄని తెలుస్ కానీ ఆఔకడే ఈనాియని 

తెల్నమదు, ఎరుఖదు నా క్కమారి చిని పిఱల, 

ఄమామఔతఴంతో ఏమ్మ ఄనుకొని ఏమ్మ చేస్థనట్టుంది, 

మీ ఔళ్ళళ పోగొటిుంది. ఄది ఔళ్ళళ పోగొటుడం తో మేభంతా 

ఄవసిలు డుతునాిం. దమతో ఔరుణా సఴరూపుడు ఔనుఔ 

మీరు భభాల్ని ఄబమమ్మచిు యక్షంచండ, ననుి నా 

కూతురిి నా రివారానిి ఄనుగ్రహించండ కానీ తన 

కూతురిి కూడా అమనక్క దండం పటుభంటే పాము 

చోవనుడు హీనమైన ఔంఠంతో  ఄనాిడు నేను నిజంగా 

శపించలేదు, నా ఔళ్ళళ పోవటం ఄనే పాం వఱన మీక్క 

ఇ ఔషుం వచిుంది,  నేను ముసల్న వాడని, పైపచుు ఆప్పుడు 

ఔళ్ళళ పోయాయి, తస్షల్ల ఈంటే నాక్క కాఱం తెల్నమదు 

అహాయం తోటి నిద్ర తోటి ని ఈండదు ఆప్పుడు తస్ష ల్ల 

నుంచి ఫమటక్క వచాును తపోబంఖం ఄయింది .ఆప్పుడు 

నాక్క కూడా మీలాగే అఔల్న వేస్ింది స్థినం చేయాల్న 

నులు చేస్కోవాల్న, ముందు చేస్కోవాఱంటే నేను 

గుడూవాడను చేస్కోలేను ఇ ఄడవిల్ల, కాఫటిు నాక్క 

స్థమం చేస్థ పటేు వాళ్ళళ ఔళ్ళళ కావాల్న ఄడవిల్ల, నాక్క 

ఔ సహామక్కడని ఆస్త ి ఄప్పుడు నేను మీక్క ఇ ఔషుం 

తొఱగిస్థిను ఄనాిడు. ద్మనిక్త ఏముంది మీ కోసం ఆఔకడ 

వెయిో భంది రిచాయక్కఱను పడతాను, భంచి అశ్రభం 

ఔటిుస్థిను, ఇ రోజు  నుంచి మీక్క మూడు పూటలా స్తవలు 

చేస్థిరు ఏం కావాఱంటే ఄది చేస్థిరు ఄనాిడు 

రాజు.స్తవక్కలు నాక్క ఄఔకయలేదు, డబిుచిు చాక్తర్త 

చేయించుక్కనే టట్టవంటి దరిద్రపు బుదిి నాక్క లేదు ఄనాి 

డు చోవనుడు.భరేం కావాల్న ఄని రాజు ప్రశిించాడు?. 

ఔటి, భహారాజా డబిుచిు ఎవరినైనా స్తవక్కఱని 

పట్టుక్కంటే డబుు కోసం నిచేస్థిరు పైపచుు ఄడవిల్ల 

ఈండాఱంటే వాలలక్త బాధే, ఛీ! ఛీ! ఇ ముసల్న వాడ వఱల 

మేము ఄడవి ల్ల ఛస్ినాిం ,హాయిగా నఖయంల్ల 

ఈండేవాలలభని ననుి తిట్టుక్కంటారు, ఎప్పుడు చస్థినా ఄని 

నా చావ్వ కోసం ఎదురు చూస్థిరు, *ఄదే ఔట్టుక్కని 

పళాళం ఄయిత్త ఄట్ట స్తరుోడు ఆట్ట పడచినా బయిను 

వదిల్న పటిు వెలలదు ఆప్పుడు నాక్క భాయో కావాల్న 

ఄనగానే*మీక్క ఫంగాయం లాంటి భాయోను ఆస్థిను ఄనగా 

ఄనాిడట రాజు, ఫంగాయం వదుద వెండ వదుద నీ కూతురు నా 

ఔళ్ళళ పోగొటిుంది నీ కూతురిని నా భాయోగా ఆస్తి మీ ఔషుం 

పోతుంది లేఔపోత్త మీరు చస్థిరు ఄనాిడు చోవన 

భహరిశ.రాజుగారు తెఱలబోయి, చావడానిక్త స్థదింగా 

ఈండే ముసల్నవాడు ముట్టుక్కంటే క్తంద డపోతాడు పైగా 

ఔళ్ళళ పోయాయి, వీడక్త ఆప్పుడు దహారేలల నా క్కమారిను 

ఆచిు ఎలా పళ్ల చేమను,ఆంతఔంటే చచిునా రాఴలేదు 

ఄనుక్కని రివాయం తోటి "నా క్కమారిను ఇ 

ముసల్నవాడక్త ఆచిు పళ్ల చమోలేను, ఆషుం ఄనుబవించి 

చచిు పోద్మమా ఄంటే " వాళ్ళల కూడా భహారాజు మాటను 

కాదనలేఔ భహారాజా మీ ఆషుం ఄని ఔషుం గా ఄనాిరు. 

వాళ్ళళ బాధను తట్టుకోలేఔ పోతునాిరు, రాజు గారు కూడా 

తట్టుకోలేఔ పోతునాిరు ఄప్పుడు స్ఔనో ముందుక్క వచిు, 

తండ్రి ఎందుక్క ఇ వెర్రి  మాటలు నా మీద వాోమ్మహం 

విడచి పటుండ, ఄంతటి భహానుభావ్వడు నా బయి ఄయిత్త 

ద్మనిఔంటే కావాల్నషంది ఏముంది, ఔ భహాతుాడు 

పుణాోతుాడు నా వఱల ఔళ్ళళ పోగొట్టుక్కనాిడు. ఄతడని పళ్ల 

చేస్కొని నేను అమనక్క స్తవ చేస్థ, తద్మఴరా నా పాం 

పోగొట్టుక్కంటాను ఄంటే.... వెర్రిద్మనా! చపిపనంత త్తల్నఔ 

కాదు, కాభము చాలా బమంఔయమైనది, ముసల్న వాడని 

ఔట్టుకొని మవఴనంల్ల కాభముతో రేపు యాతన డత్త 

వాడని చంపి లేనిపోని ని చేస్థివ్ ఏమ్మ ఄని నా బమం 

ఄంటే.... ఛీ ఛీ నీ వంశస్ిరాలు ఄలాంటిద్మ ?? నీక్క 

టేుస్థ చబుతునాిను ప్రాణం పోయినా నా బయిని 

స్తవిస్థిను ఄనిది. సరే ఄని రాజు గారు కాదనలేఔ పళ్ళ 

చేశరు.తరాఴత ఄఔకడ రివారానిి ఈంచుతాను ఄంటే, 

పళ్ల చేమగానే వాలళ ఔష్టులు పోయి కొంతభందిని 

ఈంచుతాను ఄంటే అవిడ నా బయిక్క ఆషుం లేని ని నేను 

కూడా చేమను ఄనింది. నేను నా బయితో పాట్ట 

నాయచీయలు ఔట్టుక్కని, ఇ ఄడవిల్లనే ఈంటాను,,, ఆఔకడ 

ఎవఴరూ ఄఔకయలేదు నేను అమనక్క స్తవ చేస్థిను అశ్రభం  



 

 ప్ర ణవ ప్ద్మాకరం- సెప్ట ంబర్   71

 

శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మాఔయం 

ఔటి నిరాాణం చేస్థ ఆచేుమండ ఄంటే గుడస్ వేస్థ 

పటాురు. అ గుడస్ల్ల తన బయితో కాపుయం పటిుంది. 

ఄందరూ వెళ్ళపోయారు, భహాతుారాలు స్ఔనో. ఄందుకే 

స్వతాదేవి కూడా "స్ఔనో చోవనం మధా" ఄని స్ఔనో 

చోవనుడని విడచి పటునట్టుగా నేను నా బయిను 

విడచిపటును ఄని రావణాస్రిడ తో ఄంట్టంది. ఄంత 

గొపది ఇ స్ఔనో. ఄట్టవంటి స్ఔనో ప్రతి రోజూ బయిక్క 

ఎంతో స్తవ చేస్తది, తెఱలవారుజామునే లేచి ఎవరి ఔంటా 

డక్కండా దఖాయల్ల చరువ్వ ఈంటే అ చరువ్వల్ల స్థినం 

చేస్థ, భడ నీళ్ళల ట్టుక్క వచిు, బయిక్క స్థినం చేయించి, 

ఔందమూలాలు తెచిు, అహాయం పటిు  అమనను 

డుకోబటిు, కాళ్ళల టిు, సంధాోవందనం చేస్క్కంటానంటే 

ఄయ్య ప్రధా నానిక్త నీళ్ళళ ఆచిు, ఄలా యఔయకాలుగా 

అమనక్క చాలా స్తవ చేస్థంది. ఆలా కొంతకాఱం 

ఖడచింది. ఄందంగా ఈండే అ తల్నల చిక్తకపోయింది, చిక్తకన 

ఆంకా ఄందంగా ఈంది అ భహాతుా రాలు .ఆలా ఈండగా 

ఔ నాడు తెఱలవారు జామున లేవడం భరిుపోయింది 

ఄఱస్థ పోవడం వఱన, కొంచం అఱసోంగా లేచి స్థినానిక్త 

వెళ్ల నీళ్ళల తెచుుక్కంద్మం ఄనుక్కంటూ ఈంటే, ఆదదరూ 

ఄందగాళ్ళళ అమెక్క ఔనడాూరు, స్ందర్తభణి నీవ్వ 

ఎవరివి? ఆంత ఄందఖతిె వి వనదేవత వా?? ఄంటే 

కాదండీ మీరవరో నాక్క తెలుస్ మీరు స్తయోబఖవానుడక్త 

సంధాో దేవి క్త పుటిున క్కమారులు ఄశిఴనీ దేవతలు 

ఄంటారు మ్మభాల్ని , నేను స్ఔనో ని శరాోతి భహారాజు 

కూతరిని ఆఔకడ ఈనిట్టవంటి చోవన భహరిశ భాయో ని, 

నా బయి ఔళ్ళళ పోగొట్టుక్కంటే అమనక్క రోజు స్తవ 

చేస్ినాిను తివ్రతను ఄని చపిపంది. వాళ్ళల పిచిుద్మనా! అ 

ముసలాడతో కాపుయం ఏం చేస్థివ్? వాడ వఱల స్కం 

ఏముంది వాడని వదిల్న వేస్థ ఆదదరి ఄందగాడ ఱల్ల 

ఎవరినైనా పళ్ల చేస్కోభంటే అవిడక్క ఒళ్ళళ భండ " 

*నేను తివ్రత ని ఆంకొఔక మాట మాటాలడత్త బసాం 

చేస్థిను, నా బయిను ఄనుజా లేఔ అగాను స్తరుోడ 

కొడుక్కలు కాఫటిు ఆంతస్తపు మాటాలడాను 

ఏభనుక్కంట్టనాిరు వేళాకోలం అడుతునాిరా, ఄభా 

తివ్రతను నేను ఄనగానే వాళ్ళల ఖజఖజ వణిక్తపోయారు. 

నినుి ర్తక్షంచాము నువ్వఴ నెగాావ్వ, నీక్క ఈకాయము 

చేస్థిం, మీ బయిక్క నవమవఴనం ఆస్థిము ఔళ్ళళ ఆస్థిము, 

కాఔపోత్త నీ బయి ను మేమ్మదదయం చరో రఔక పుచుుక్కని ఇ 

నీలళల్లల ముంచుతాం, నీలళల్ల నుంచి ఫమటక్క రాగానే, 

అమన ఄచుం మా లా ఈంటాడు, మా ముగుారిల్ల ఎవరు 

నీ బయ ి ఄనేది నువ్వఴ ఔనిపటాుల్న, మేము ముగుాయం 

కేయఔంగా ఈంటాం,అ ముగుారిల్ల నీ బయిను గురుిటిు 

ట్టుక్కనాివా రాఴలేదు ఆంకెవరి చయిో ఄయినా 

ట్టుక్కంటే వాడే నీ బయ.ి... ప్పుక్కంటావా? ఄంటే స్ఔనో 

ఔంగారుడ బయి దఖాయక్క వెళ్ల ఏభండీ !ఏం చేద్మదం ఄని 

ఄడగింది, ప్పుకో ఄనాిడు అమన.భరి ముగుారు కే 

యఔంగా ఈంటే మ్మభాల్ని ఎలా గురుిటాును ఄంటే ,ఄదే నీ 

పాతివ్రతో భహిభ ఄనాిడట చోవనుడు. "సరే ఄని 

స్ఔనో ప్పుకొంది వాళ్ళదదరూ చోవనుడు చరో రఔక 

పుచుుకొని చరువ్వల్ల ముంచారు. కాస్తటిక్త పైక్త 

వచాురు, చూస్తి ముగుారూ కే యఔంగా ఈనాిరు. 

ఄందుల్ల తన బయి ఎవరో ఄశిఴనీదేవతలు ఎవరో 

స్ఔనోక్క తెల్నమలేదు. ఇరోజు ఄదృషువశతు ి

భహానవమ్మ ఄభాను పూజంచాను ఔద్మ ఄని.. ఄభాను 

తఱచుక్కనిది. ఄభా ఄ ముగుారిల్ల నా బయి ఎవరు? 

ముగుారు కే యఔంగా ఈనాిరు ఄనగానే ఄభావారు 

స్ఔనో క్త తెల్నవిత్తటలు ఆచిుంది. ఄవి ఏమ్మటంటే దేవతఱక్క 

ఔంటిమీద రపపాట్ట ఈండదు. ఇ బయిక్క రపపాట్ట 

ఈంట్టంది తక్తకన వాలలక్క రపపాట్ట ఈండదు చూస్కో 

ఄందట చవిల్ల.... ఄప్పుడు స్ఔనో వాలళ ముగుారు కేస్థ 

చూస్థంది, అ ముగుారిల్ల ఔ అమన చీటిక్తమాటిక్త 

ఔంటిమీద రప వేస్ినాిడు, మ్మఖతా ఆదదరు గుడలపగించి 

చూస్ినాిరు. ఠక్కకన తన బయి చేయి పుచుుక్కంది. ఄప్పుడు 

వాళ్ళళ తెఱలబోయి, ఄభా మేము మా ఄసలు రూం 

ధరిస్ినాిం నీ బయి రూం నీ బయి క్క ఆస్ినాిం... మేము 

ముగుాయం కే యఔంగా ఈంటే, ఄందుల్ల నీ బయిను ఎలా 

గురుి టాురు? ఄని ఄడగారు ఄప్పుడు స్ఔనో ఄదే 

ఄభావారి ఄనుగ్రహం ఄంటే ఄంది. *భహా నవమ్మనాడు 
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ఄభా ని పూజంచిన వాలళక్త ఄభా ఄంత గొప 

శక్తినిస్ింది,ఇ సృషుల్ల ఏ కాయోం ల్లనైనా విజమం 

కావాఱంటే ఄభాను ఄలా పూజంచాల్న భహా 

నవమ్మనాడు* ఄప్పుడు వాళ్ళళ సంతోషంచి వెళ్ళపోద్మము 

ఄనుక్కంట్టంటే చోవనుడు ఄనాిడు నాక్క నవమవఴనం 

ఆచాురు అరోఖోం ఆచాురు. ననుి పాతికేలళ క్కర్రాడు ని 

చేశరు, భాయో నేమ్మ 17 ఏలల బాల్నఔ ను చేశరు , మీకేం 

కావాల్ల కోరుకోండ ఄంటే మజమాుల్ల సోభయసము 

తాగాఱని కోరిఔ ఈనిది , ఆంద్రుడు ఏమ్మ భముాఱను 

సోభ పానానిక్త ఄనరుసలుగా ప్రఔటించారు. నేను మజాం 

చేయిస్థిను ఄనాిడు చోవనుడు, తరాఴత భహారాజు 

గారిని పిల్నపించి, ఄంబా యాఖమును చేస్థడు, భహా 

నవమ్మనాడు ఄంబా యాఖము ఄని చేస్తవారు పూయఴం 

ఄభావారి మూఱ భంత్రం తో. మజాం ల్ల దేవతఱందరినీ 

కూరోుబటిు అకరున ఄభాను పిలుస్థిరు. దేవతఱందరూ 

రాగానే ఄశిఴనీ దేవతఱను కూడా పిల్నపించాడు 

చోవనుడు, ఄప్పుడు ఆంద్రుడు ఄనాిడు ఆదిగో వీలళక్త 

మజాం ల్ల భాఖం లేదు నేను వాలళని ఄనరుసఱను చేశను 

దేవ వైదుోలు ఔద్మ ఄని, వాళ్ళళ ఆఔకడునాిరు ఄంటే నినుి 

చంపేస్థిను ఄనాిడు.నేను వాలలక్త మజాంల్ల భాఖం 

ఔల్నపస్థినని, సోభయసం వాలళ చేత తాగిస్థినని వాలలక్త 

మాటిచాును మాట నేను తప ను ఄనాిడు చోవన 

భహరిశ*ద్మంతో ఆంద్రుడక్త కోం వచిు నినుి 

వజ్రాయుధంతో చంపుతాను. మా ఔకన వాలళని కూరోు 

పడతావా?? వాళ్ళళ నిక్తమాల్నన వాళ్ళళ, ఄని వజ్రం 

ఎతాిడు... వెంటనే చోవనుడు "హుం పట్ సింఫమ" 

ఄనగానే ఆంద్రుని చయిో ఄలా బిగుస్క్కపోయింది. 

చోవనుడు ఆంద్రుడని ఄలా సింభింజేస్థ, తన 

మజాగుండం నుంచి ఔ రాక్షస్డని సృషుంచి, రేయ్ 

!ఆంద్రుడని మ్మంగేయ్ ఄనాిడు. ఆంద్రుడని మ్మంఖడానిక్త 

రాక్షస్డు రాగానే ఆంద్రుడు ఔంగారు డపోయి  తన 

గురువ్వ గారిని పిల్నచాడు. ఄప్పుడు ఫృహసపతి వచిు 

ఄభావారి బకి్కడు ఆతడు, ఄభావారి బకి్కఱ జోల్నక్త వెళ్త్త 

నాశనమై పోతావ్... అమన కాళేల ట్టుకో ఄనాిడు. 

ఄప్పుడు ఆంద్రుడు చోవనుడని బ్రతిమ్మలాడ త్త చోవనుడు 

సింభించిపోయిన ఆంద్రుడని ఔదిలేలా చేస్థడు. రాక్షస్డ 

నేమ్మ ఫమటక్క ంపే స్థ, ఆఔ మీదట ఇ దేవ వైదుోలు 

మీతో సమానముగా మజాముల్ల భాఖము పంద్మల్న, 

ఄలా చేస్థివా ఄంటే ఆంద్రుడు ఄలానే ఄని ప్పుక్కనాిడు. 

ఄపటినుంచి ఄశిఴనీ దేవతఱక్క మజాం ల్ల భాఖం తిరిగి 

వచిుంది. అ తరాఴత మజాం ఄదుభతంగా జరిగింది. 

*ఄంబా యాఖం ఔద్మ ఄభా సంతోషంచి మజాగుండం 

నుంచి ప్రతోక్షమై  ఇ చోవనుడు నా ల్లకానిక్త ఎప్పుడు 

కావాఱంటే ఄప్పుడు రాఖలుగుతాడు భహా నవమ్మనాడు 

ఄంబా యాఖము చేస్థన వాడు క్కంక్కభ పూజ చేస్థన 

వాడు నిభాకామఱ దండ ఆచిునవాడు వీళ్ళల తరిస్థిరు ఄని 

ఄభా ఄందరినీ అశీయఴదించింది.ఇ ఔథను ఇ 

భహానవమ్మ రోజు చేతిల్ల ఄక్షతలు పూలు పుచుుకొని విని 

వాటిని ఄభావారి పాద్మఱ దఖాయ వేస్థ అ తరాఴత వాటిని 

శియస్షన వేస్క్కంటే అనాడు చోవనుడు స్ఔనో 

ఎట్టవంటి భహిభను పంద్మరో భనము కూడా 

ఄలాంటి వాటిని పందుతాము. ఏటికేడాది భనక్క 

విజమం ఱభిస్ింది, *ఄనిిటికీ మ్మంచి ఇరోజు  కాలళక్క 

ఈండే ఖజజలు అడవాళ్ళళ ధరించండ టాులు పట్టుకోండ 

ఔనీసము. కాలలక్క టీులు పట్టుకొని చేతుఱక్త కొతి గాజులు 

ఎర్ర గాజులు వేస్కొని 108 లేద్మ 9 ప్రదక్షణలు చేస్తి ఆంకా 

ఄట్టవంటి వారిక్త సఔఱ సఔరాోలు ఔలుగుతాయి. సఔఱ 

సఖ్యోలు ఱభిస్థియి, సఔఱ సఔరాోలు ఄభా 

ఆస్ింది.భఖవాళ్ళళ చేతిక్త కాలళక్త కూడా కొంచం 

గోరింటాకో స్పు క్కంక్కమ్మ పూస్కొని ప్రదక్షణ చేస్తి 

సఔఱ శుభాలు ఱభిస్థియి*ఇ విధంగా భహానవమ్మ 

నాడు ఄభాను పూజంచి తరించండ ఄని గురువ్వగారు 

చపాపరు. 
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దశమ్మ రోజు  : 

త్తద్గ 05-10-2021 

వాయము శుక్రవాయము 

ప్రణవ పీఠం ల్ల ఄఱంకాయము భహిష్టస్య భరిిని 

 

పుజావిధానము భఱియు నివేదనము:  

ఄతోంత విత్రమైన తిథి ఇ 

విజమదశమ్మ*శయనివరాత్రులు పూయియాోఔ ఇ 

దవరోజు కాయోక్రభం ఔంటే ఈతిభమైన కాయోక్రభం 

భరొఔటి లేదు ఖనుఔ విజయానిి ప్రస్థదించే దశమ్మ ఔనుఔ 

విజమదశమ్మ ఄని పేరు. ఇ దశమ్మ తిధి మానవ్వడ 

జీవితానిక్త ఔ గొప వయం. ఄందరూ బక్తి శ్రదిఱతో 

తెఱలవారుజామున లేచి తలారా స్థినం చేస్థ చివయక్క 

భండపారాధన చేమలేని వాళ్ళళ ఔనీసం ఇ రోజైనా 

భండపారాధన చేమండ. (భండం ఏరాపట్ట చేస్కోండ 

పీట వేస్కోండ ద్మనిమీద తువాలు వేమండ బిమోం 

పోమండ ఔఱశస్థిన చేమండ .ఄభావారి ప్రతిభ లేఔ 

రూపు లేఔ శ్రీ చక్రం కొని ఔనీసం ఇ ఔకరోజయినా 

ఄభావారిని ఄయున చేస్తి ఄట్టవంటి వాలళక్త తిరుగులేని 

శుభాలు ఔలుగుతాయి)ఇరోజు ఏమేం చేయాల్ల క్రభంగా 

చప్పుక్కంద్మం, ఄభావారి పూజక్క ఄనీి స్థదిం చేశఔ ఔ 

ంచల్లహ విగ్రహం కాని ఔ ల్లహం తో తయారు చేస్థన 

ఄభావారి రూం పట్టుకొని శ్రీచక్రం ఆంట్లల ఈని వాళ్ళల శ్రీ 

చక్రానిి కూడా పట్టుకోండ, శ్రీచక్రానిి గాని లేఔ ఄభావారి  

విగ్రహానిి కానీ ముందు ంచాభృతాఱతో ఄభిషేక్తం 

చండ, తరాఴత జఱంతో ఄభిషేక్తంచాల్న శుదిి చేమండ. 

మధాశక్తిగా క్కంక్కభ పటుండ. ఄభావారి విగ్రహాలు 

పదదవి ఈని వారు చఔకగా ఄఱంకాయం కూడా చేమండ. 

ఇ రోజు ఄభావారిని ఱల్నతా రాబటాురికా గా 

రాజరాజేశఴరిగా వి జమ దుయ ాగా ఄఱంకాయం చేస్కోండ. 

*ఄభావారి పూజక్క ఇ రోజు తపఔ ఖంధం ,ఄఖయ 

వతుిలు, ఔరూపయం, స్ఖంధ పుష్టపలు ఈండేలా 

చూస్కోండ.ఇ రోజు ఄభావారి పూజ ల్ల తపఔ 

ఈండాల్నషన పువ్వఴలు భంద్మయ పుష్టపలు, గానుఖ పువ్వఴలు, 

ఄశ్లఔము, సంంగి ,ఖనేిరు, మాఱతి, బిఱఴ త్రాలు, 

తాభయ పువ్వఴలు ,ఔలువ పువ్వఴలు వీటిని 

సభరిపంచండ..ఇరోజు కొఫురికామ ,ద్మనిభా 

,నిభా,ఄయటి ళ్ళళ, నారింజ, నస, మారేడు కామ 

వీటిల్ల ఏవైనా కొనిి ఄయినా స్థదిం చేస్కోండ 

నైవేద్మోనిక్త...దశమ్మనాడు ంచాభృత ఄభిషేఔం 

,జలాభిషేఔం ఄయిపోయాఔ ఄభావారి విగ్రహానిి 

శుదిిచేస్థ నఱలని నువ్వఴఱతో ఄభిషేఔము చేమండ, దేవి 

భాఖవతంల్ల తృతీమ సకంధం ల్ల ఈంది. నఱలని 

నువ్వఴఱతో దశమ్మనాడు ఄభావారి విగ్రహానిక్త ఄభిషేఔము 

చేస్థ నువ్వఴలు కొంచం ప్రస్థదంగా తిని ఆతరుఱక్క ంచి 

పటిు (నువ్వఴఱ ద్మనం పుచుుక్కనే వాలళక్త ఆచేుస్తి) 

బమంఔయమైన శని దోష్టలు మభ  బయాలు ఄనీి 

తొఱగిపోతాయి. పూయఴ కాఱంల్ల నువ్వఴఱతో ఄభిషేఔం 

చేస్త వాళ్ళళ.ఇ రోజు ఄభావారిక్త వయసగా ఐదు యకాఱ 

నైవేద్మోలు పటుడం చాలా భంచిది ఄని శసీం 

చబుతునిది.గుడానిం(బఱలపు ఄనిం) , ధధోనిం,  

పామస్థనిం ,పుల్నహాయ, స్థిగౌిదనం ( నేతి తో పోపు 

పటుఫడన ఄనిం). వీటిల్ల ఐదు పటుఖల్నగిత్త ఄయిదు 

ఔనీసం ఔకటైనా నైవేదోం పటుండ మీరు తినండ 

ఆతరుఱక్క కూడా పటుండ.ఄభావారి శ్రీచక్రానిి గాని లేఔ 

అ తల్నల మేరువ్వని గాని ( శ్రీ చక్రం ల్ల కూడన మేరువ్వ , 

కైలాస ప్రస్థయిం, భూ ప్రస్థియం 3 ఈంటాయి.)ఄందుల్ల 

ఏదో ఔ శ్రీ చక్రం లేద్మ రూపానిి ఱల్నతా సహస్ర 

నాభముఱతో, దేవి త్రిశతి తో, కడామాఱ సోిత్రం తో, శ్రీ 

స్తఔిము తో, దురా ా స్తఔిం తో క్కంక్కభతో పూజ 

చేమండ. పుష్టపఱతో వాటితో కూడా పూజ చేమండ 

మధాశక్త ిగా. ఇ పూట స్థమంత్రం వేల జమ్మా చట్టు క్త 

సంసృతంల్ల "శమీ" ఄంటాము. శమీ పూజ చేస్థ తీరాల్న. 
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*శ్లలఔము* 

"శమీ శభమత్త పాం శమీ శత్రువినాస్థనీ ఄరుజనసో  

ధనురాిర్త రాభసో  ప్రిమదరివనీ"|| 

ఄనగా శమీవృక్షం పాపానిి తొఱగిస్ింది, శమీవృక్షం 

శత్రువ్వఱను తొఱగిస్ింది, ఄరుజనుడు ఔప్పుడు 

గాండీవము ఄనే విలులను అ చట్టు పైన పటాుడు, రాముడు 

కూడా ఇ చట్టు క్త ప్రదక్షణ చేస్థ పూజ చేశకే స్వతాదేవి 

దొరిక్తంది.జమ్మా పూజ సఔఱ శత్రువ్వఱను 

తొఱగిస్ింది.ఇ శ్లలఔమును ఔ కాగితం మీద రాస్థ అ 

జమ్మా చట్టు మొదటిల్ల వేస్తమండ. జమ్మా చుటూు ప్రదక్షణ 

చేమండ. జమ్మా క్త దూయం నుంచి  ద్గం , ధూం ఆవఴండ. 

చట్టు మొదట్లల ఎప్పుడు ఄఖయవతుిలు 

గుచుకూడదు.ఄఖయవతుిఱ వేడక్త అ చట్టు చచిుపోత్త ఄది 

భహా పాము. చాలాభంది చేస్ిని పదద పయపాట్ట 

ఄదే. అ ద్గం తీస్కెళ్ల చట్టు మొదట్లల పడతారు ఄలా 

చట్టుని చంకూడదు.గురువ్వగారి కాలల దఖాయ ద్గం 

పటుడం ఄభా వారి దఖాయ ద్గం పటిు ఄభావారి చీయ 

కాలేుమడం ఆలాంటి మూఢ బక్తి నిక్తరాదు. బక్తి వేరు 

పిచిు వేరు. దూయంగానే ద్గపారాధనలు దూయంగానే 

ధూపాలు పటాుల్న.ఇరోజు ప్రొదుదట గాని స్థమంత్రం గానీ 

ఄభావారి విగ్రహానిి ఄఱంఔరించి వెయిో తాభయ 

పువ్వఴఱతో లేఔ వెయిో ఔలువ పువ్వఴఱతో ఱల్నతా 

సహస్రనాభం తో పూజస్తి వచేు పల్నతాలు ఄంతా ఆంతా 

కాదు. రాభచంద్రుడే ఄలా పూజంచాడు. ఇరోజు గురు 

పాద్మఱక్క బక్తితో నభసకరించి సఴమంపాఔం ఆచిు 

గురువ్వ యొఔక ఄనుగ్రహము తీస్కొని అమన ఄనుజా 

స్వఴఔరించి ఄప్పుడు ఄభావారిని పూజంచాల్న. 

దశమ్మ రోజు ఔథ: 

ఔపటి మాట రాభచంద్ర ప్రభువ్వ ఱంకా నఖరానిక్త 

వెళేలముందు ఄభాని పూజంచి నట్టుగా దేవీభాఖవతంల్ల 

ఈంది. ఆదే ఔథ మధాతధంగా కాళ్కా పురాణం ల్ల కూడా 

ఈంది. భరికొనిి ఖంటల్లల రాభచంద్రుడు 

ఱంకానఖరానిక్త వాయధి ఔట్టుకొని వెళాలల్న. అరోజు 

ఄదృషువశతు ి తెఱలవారిత్త విజమదశమ్మ రాభచంద్రుడు 

ఏం చేస్తి తొందయగా విజమం ఱభిస్ింది ఄని 

అల్లచిస్ిండగా, రాభచంద్ర సనిిధానంల్ల 

నాయదభహరిశ ఄదృషువశతు ి

ప్రతోక్షభయాోడు.నాయదుడు రాముడని అశీయఴదించి, 

రాముడు బఖవంతుడైన ప్రస్తిం మానవ రూంల్ల 

ఈండడం వఱన నాయదుడని గురువ్వగా భావించి బక్తితో 

పూజంచాడు, నాయద స్వత దయవనం ఄవాఴల్న తిరిగి ప్రిమ 

సమాఖభం కావాల్న. రావణుడని నేను జయించాల్న. 

శత్రువ్వఱ మీద విజమం పందడానిక్త ఏదైనా స్ఱబ 

మాయాం చపవా ఄంటే... ఄది ఄభావారి పూజ, నీ 

ఄదృషువశతు ితెఱలవారిత్త విజమదశమ్మ, నేను ఇ సముద్ర 

తీయంల్ల ఆస్ఔ తో ఄభావారి విగ్రహం ఔటి చేయిస్థిను, 

ఄభావారిని నువ్వఴ ఇ రాత్రి ద్గక్షల్ల క్త వెళ్ల దయభఱ మీద 

డుకొని ధాోనించు. రేపు ఈదమం ఄభా ను ఎలా 

పూజంచాల్ల పూజా విధానం నేను దఖారుండ 

చేయిస్థిను.1008 తాభయ పువ్వఴలు తెపిపంచు. వాటితో 

ఄభావారిని పూజస్తి తిరుగులేక్కండా నీక్క విజమం 

ఱభిస్ింది ఄనగా,,తెఱలవారేసరిక్త 1008 తాభయ పువ్వఴలు 

ఄని అశుయోపోయాడు రాభచంద్రుడు,అశుయో పోక్క 

హిమాఱయాఱల్ల సఖంధిఔ పుష్టపలు ఄని ఈంటాయి 

1000 రేక్కఱ తాభయపువ్వఴఱ వి, ఘుభ ఘుభ లాడే 

వాసనతో ఈంటాయి ఄవి అ పూలు ఇ రాత్రిక్త రాత్రే 

తీస్క్కవచిు ఆవఴఖల్నగే శక్తి ఈనివాడు నీ ఔకనే 

ఈనాిడు.నేను తలుచుక్కంటే రాత్రిక్తరాత్రే అ పువ్వఴలు 

వస్థియి. తెఱలవారుజామునే నువ్వఴ ఄభాని 

పూజంచవచుు.ఎవరు అమన? ఄని ఄడగాడు రాముడు 

ఏమీ తెల్నమనట్టు. ఆంకెవరు భన మారుతి అంజనేయుడు 

ఈండగా భనక్క ల్లట్ట ఏమ్మటి ఄనాిడు నాయదుడు. 

నాయదుడు చపిపనట్టు వెయిో రేక్కఱ సఖంధికా పుష్టపలు 

1,008 తెచిు పడతావా మారుతి ఄంటే రాభచంద్ర ప్రభువ్వ 

నువ్వఴ అజాాపిస్త ి చమోనా ఄని అంజనేయుడు 

ఄనాిడు.నాయదుడు నామనా ఔటి గురు ిపట్టుకో  
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ఔచిుతంగా 1,008 పువ్వఴలే ఈండాల్న. వెయిో ఎనిమ్మది 

ఔంటే ఎక్కకవ త్తకూడదు తక్కకవ త్తకూడదు.. ఔచిుతంగా 

లెఔకపటిు రాత్రిక్త రాత్రి అ సఖంధికా పుష్టపలు తీస్క్కరా 

ఄంటే ఄలాగే నాయదభహరిశ మీరు అజాాపించినట్టల తీస్క్క 

వస్థిను ఄని హుటాహుటిన అకాశమాయాంల్ల జైశ్రీరామ్ 

ఄనుక్కంటూ వెళ్ళపోయాడు హనుభంతుడు.హిమాఱమ 

యఴతాఱక్క వెళ్ల మక్ష యఴతం దఖాయ ఖంధమాదనయఴతం 

దఖాయ సఖంధిఔ పుష్టపఱ సయస్ష దఖాయక్క వెళ్ల ఔచిుతంగా 

1008 పుష్టపలు లెఔక పటిు వాటిని ఔటుఔటిువాటిని 

పుచుుకొని భళ్ళళ మ్మస్క్క వచిు రాముడ చేతిల్ల పటాుడు. 

రాముడు అ పుషపములు నాయదుడక్త ఆచాుడు. నాయదుడు 

చాలా సంతోషంచి ఇ రాత్రిక్త నీక్క ద్గక్ష ఆస్ినాిను ఄని 

చపిప ఔంఔణం రాముడక్త ,ఱక్ష్మణుడక్త ఔటిు దయభఱ మీద 

డుకోబటాుడు. దయభఱ మీద డుక్కనాిరు 

తెఱలవారుజామున లేచారుఎప్పుడు విజమ దశమ్మ నాడు 

పూజ చేస్త వాళ్ళళ తలారా స్థినం చేయాల్న. ఎదురుగుండా 

సముద్రం ఈంది కాఫటిు సముద్ర స్థినం చేశరు 

రాభఱక్ష్మణులు. ఄదికూడా నాయదుడు సంఔఱపం చబుతూ 

ఈండగా చేశరు. సంఔఱపము చపక్కండా పూజ 

చేమకూడదు, సంఔఱపము చపక్కండా స్థినము 

చేమకూడదు, సంఔఱప హీనులు శువ్వలు ఄయి 

పుడతారు. యోగుఱక్క ఊష్టఱక్క ఄఔకయలేదు గానీ 

సంస్థయం ల్ల ఈని వాళ్ళళ తపఔ సంఔఱపం చప్పుకోవాల్న. 

*నిఱఔడ లేని భనస్తో చేస్త పూజ, సంఔఱపం 

చప్పుకోక్కండా చేస్త పూజ నశిస్థియి*(మానవ్వడక్త 

అరోఖోం సరిగా లేనప్పుడు తఱక్త స్థినం చేమఔపోయినా 

ఔంట స్థినం చేస్థనా చాలు. జఴయంతో ఈని వాడు స్థినం 

చేమలేని రిస్థితిల్ల ఈనిప్పుడు కొంత విభూతి పోస్కొని 

ఄభావారి పూజ చేస్కోవచుు ద్మనిక్త బసా స్థినం ఄని 

పేరు.పూజ మాత్రం మాన కూడదు, బక్తితో ఈని వారిక్త 

ఄభా ఔనిపించి తీరుతుంది.రాముడు సంఔఱపం చప్పుకొని 

స్థినం చేశఔ నాయదుడు ఆచిున ద్గక్షా వస్థీలు 

ధరించాడు. ఄనంతయం ఄభావారి సైఔత ప్రతిభ ఄంటే 

ఆస్ఔ తో తయారు చేమఫడన ప్రతిభ పట్టుక్కనాిడు. ఄదే 

భనం ఄయిత్త ంచల్లహ విగ్రహ మ్మ , భటిు ప్రతిభ 

యో, ఆతిడ విగ్రహము ఏదో ఔటి చినిదో పదదదో లేఔ 

ఏమీ లేఔపోత్త శ్రీ చక్రం కొనుక్కకని చేస్క్కంటే భర్త 

భంచిది, లేద్మ ఔఱశనిి పూజంచిన పరాఴలేదు. మొతిం 

మీద విగ్రహం పట్టుకోవాల్న.)అచభనాదులు, 

సంఔలాపదులు చప్పుకోవాల్న. ముందుగా ఎప్పుడు విగేిశఴయ 

పూజ చేయాల్న. పూజ చేస్త ముందు విఘ్నిశఴరుడని 

పూజంచాల్న, ఄందుల్ల విజమదశమ్మ నాడు ప్రత్తోఔంగా 

ఄభావారిని భన శ్రేమస్ష ల్లఔ శ్రేమస్ష కొయక్క 1008 

పూఱతో పూజ చేస్తవాడు ముందు విఘ్నిశఴయ పూజ 

చేమవఱస్థందే.ఖణాధి పూజ ఄయాోఔ ఄప్పుడు బక్తితో 

భండపారాధన, నవగ్రహారాధన ఆవనీి చేస్థ ఄప్పుడు 

ఄభాని పూజంచాల్న.ఄనీి రాముడు చేత నాయదుడు 

దఖారుండ చేయించాడు. ఄభావారిక్త ంచ పూజలు 

చేయించాడు 

1)ఒం ఱం_ృధిఴయాతానే -ఖంధం 

సభయపయామ్మ(తరువాత చూపుడు వేలుతో బొటన వేలు) 

2)ఒం హం - అకాశతతాివతానే  పుషపం సభయపయామ్మ 

3)ఒం మం -వాయుతతాివతానే ధూమాఘ్రాయామ్మ 

4)ఒం యం  _త్తజ తతాివతానే ద్గం రిఔఱపయామ్మ 

5)ఒం వం _ఄభృతతతాివతానే   ఄభృత నైవేదోం 

సభయపయామ్మ. 

ంచ పూజలు ఇ నవరాత్రుఱల్ల ప్రతినితోము 

చేమవఱస్థందే. ఄలా చేస్తినే సక్రభభయిన పల్నతము 

పందుతాము.ముద్రలు ఄందరూ గురుిపట్టుకో 

లేఔపోయినా, ఖంధం, పుషపం, ధూం, ద్గం, నైవేదోం 

ఇ 5 ంచ పూజలు ఄని పిలువఫడతాయి ఆవి ఆవాఴల్న. 

అకరున రండు చేతులు జోడంచి గుండెకామ క్క చేరిు " 

ఒం సం సరాఴతానే సరోఴచాయ పూజ రిఔఱప యామ్మ" 

ఄంటే ఈచాయములు ఆచిునటేు, ఄచాయములు 
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పోయినటేు. ఆలా పూజ చేయాల్న.ఆవఴనీి ఄయాోఔ ఆప్పుడు 

సహస్రనాభ సోిత్రంతో , ఎనిమ్మది ఎక్కకవగా ఔల్నగిన 

సహస్రం ఄషు ఈతియ సహస్ర ము. ఱల్నతా సహస్ర నాభము 

ఄవఴచుు ,దురా ా సహస్ర నాభము ఄవఴచుు ,భహాఱక్ష్మి 

సహస్ర నాభము ఄవఴచుు ఏదైనా ఔ సహస్రనాభము 

చదవండ. సహజంగా ఱల్నతా సహస్ర నాభములు ప్ర 

భావం ఎక్కకవగా ఈంట్టంది, ఄదుభతమైనట్టవంటి 

నామాలు, మాట వయసక్క కూడా ఄందుల్ల ఔక వోయ ి

దం కూడా లేదు, సహజంగా సహస్రనామాల్లల తు. చ లు 

ఈంటాయి, ఔక ఱల్నత సహస్రనాభ ము ల్ల మొదటి 

నుంచి చివరి ద్మకా ఔకటి కూడా వోయి దము ఈండదు, 

ఄలా తు. చ లు లేని ఏకైఔ సహస్రనాభము బ్రహాాండ 

పురాణము ల్ల ఈని ఱల్నతా సహస్ర నాభము, ఄందుకే 

ద్మనిక్త ఄంతటి గొపశక్తి. ఄంతా భంత్ర సఴరూమే, 

మానవ్వలు రామలేదు వశినాోది వాగేదవతలు 

రాశరు.వశిని,కామేశఴరి,మ్మదిని, విభఱ,అరుణ, 

జయిని, సరేఴశఴర్త, కళ్ని.ఄని పేరు ఔల్నగిన ఎనిమ్మది 

భంది వాగేదవతలు, ఄభా యొఔక ఄనుగ్రహంతో పుటిు, 

ఄభా ఄనుగ్రహంతో అవియభవించి ఇ సహస్రనామానిి 

రాశరు. ఄందుకే ఄది భువన బ్రహాాండాఱ ల్ల ఔలాల 

గొపది. స్వీలే ఊష్టలు గా ఔల్నగిన సహస్రనాభం, తు.చ 

లు లేనట్టవంటి సహస్రనాభం, పూరిిగా భంత్ర బీజములు 

తో కూడన ట్టవంటి నామాలు. ఄట్టవంటి నాభముఱతో 

పూజస్తి భర్త భంచిది.నాయదుడు కొకఔక నాభం 

చబుతూ ఈంటే రాముడు కోక పువ్వఴ పడుతునాిడు. 

నభః ఄనిప్పుడు పువ్వఴ ఄఔకడ పటాుల్న. ఎవరో 

తరుముతునిట్టు చఔచకా చదవకూడదు. నాభములు 

ఎప్పుడూ సపషుంగా చపాపల్న, నభః ఄనిప్పుడలాల ఔ పువ్వఴ 

వేమడానిక్త ఄవకాశము ఆవాఴల్న. నాయదుడు ఄలా 

చేస్థడు. ఆంఔ అకరున రండు నాభములు 

మ్మగిలాయి...శివ శకేియఔ రూపిణీ , ఱల్నతాంబిఔ ఇ రండు 

నాభములు చదవాల్న. చిత్రంగా రండు పువ్వఴలు తక్కకవ 

ఄయాోయి. 1006 ఄయిత్త ఈనాియి, ఆఔ రండు లేవ్వ. 

రండు నాభములు మ్మగిల్న ఈనాియి, రండు పువ్వఴఱతో 

పూజ చేయాల్న. నాయదుడు ఔంగారుడ రాభచంద్ర ఆంకా 

రండు నామాలు మ్మగిలాయి కానీ పుష్టపలు రండు 

తగాాయి. పూజ ఔనఔ ఆలా కొయత వస్తి ఄది భహా 

ప్రమాదం, మొదటిల్లనే పువ్వఴలు వేమం ఄక్షతలు వేస్థిం 

ఄనాల్న. భనము ఄలా ఄనలేదు వెయిో ఎనిమ్మది 

పువ్వఴఱతో చేస్థిము ఄని సంఔఱపం చపాపము, సంఔఱపము 

చపిపన తరువాత తప్పు చేమకూడదు, ద్గక్షక్త ఄది 

విరుదిము. ఆప్పుడు ఏం చేమను ??? నామాలు చదివి త్త 

నభః ఄనాిఔ పువ్వఴ వేమడానిక్త లేదు. పువ్వఴ వేమఔపోత్త 

నాభము చదవకూడదు. పూజ భధోల్ల అగిపోత్త ఄది 

భహా దోషం ఔద్మ!! పాం ఔద్మ!! ఏం చేయాల్న ఄనాిడట 

నాయదుడు.ఄప్పుడు రాముడు తెఱలబోయి.. అంజనేయా! 

ఔచిుతంగా 1008 లెఔక పటుభనాిను ఔద్మ!!  పటు లేద్మ 

ఄని ఄనాిడట. ఄదేమ్మటి స్థఴమ్మ నేనేమైనా లెఔకల్లల ఄంత 

స్థమానుోడని ఖణిత శసీ ండతుడని ఄందుల్లనూ మీ 

బకి్కడని మీ ద్మస్డని మీ నాభసాయణ చేస్థన వాడని 

కచిుతముగా 1008 లెఔక పటాును ,మాటవయసక్త కూడా 

నేను తగిాంచలేదు. ఎందుక్క మామ భయాోయో 

తెల్నమదు ఄనాిడట అంజనేయుడు.ఄప్పుడు రాముడు 

ఆప్పుడు పూజ అకూడదు,ఆపటిక్తప్పుడు 

హిమాఱయాఱక్క వెళ్ల పువ్వఴలు తెచేు ల్లపు కాఱం 

పోతుంది. నాయద్మ నువ్వఴ నాభము చదివే యి ఄనాిడట. 

భరి పువ్వఴ ఄని ఄడగిత్త. పువ్వఴలు నేను తెస్థిను ఄనాిడు 

రాముడు. నాయదుడు తక్తకన రండు నాభములు కూడా 

చదివేశడు నభః నభః ఄంటూ.... *రాముడు ఔ గొప 

ఄదుభత స్థహస కాయోము చేస్థడు, ఇ రేక్కఱ తాభయ 

పువ్వఴఱతో ఄభాను పూజంచాల్న సభయానిక్త నా దఖాయ 

రండు తాభయపువ్వఴలు తగాాయి, తాభయ పువ్వఴఱక్క 

ఫదులు ఆంకే తాభయ పువ్వఴ ఆవాఴల్న??, హా మా ఄభా 

ననుి రామా!దాత్రాక్ష! ఄంట్టంది.రామా నీ ఔళ్ళళ 

తాభయపువ్వఴ లాంటివి ,తాభయ పువ్వఴ లాంటి ఔళ్ళళ 

ఔల్నగినవాడా, ఔక మా ఄమేా కాదు ల్లఔభంతా 

ఏభంట్టందో తెలుస్థ??? రాభః ఔభఱ త్రాక్షః సయఴ 

శత్ర భన్నహయః (రాముడు తాభయ పువ్వఴఱ వంటి ఔళ్ళళ 
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మాఔయం 

ఔల్నగిన వాడు ఄని హనుభంతుడు స్ందయకాండల్ల 

స్వతాదేవి దఖాయ ఇ వయణన చేస్థడు.ఆలా ఎఔకడఔఔకడ 

ఄందరూ రాముని ద్మాక్ష, ఔభఱ త్రాక్ష ఄంట్టనాిరు.) 

ఄంటే నా ఔళ్ళళ తాభయపువ్వఴలు, ఇ తాభయ పువ్వఴలు 

ఈండగా వేరే తాభయపువ్వఴలు ఎందుఔని??నాయదుడు 

నాభము చదవగానే, ఠక్కకన క్కడ ఔనుి తీస్థ ఄభా 

పాద్మఱ దఖాయ వేశడు భళ్ళల అ తరాఴత నాభము 

చదవగానే ఎడభ ఔనుి పీక్త ఄభావారి పాద్మఱ దఖాయ 

వేశడు. ఇ ని మామూలు వాడు చేమఖఱడా?? 

స్థఴమ్మ చేశడని భనము చేమకూడదు, అమన స్థియి 

వేరు భన స్థియి వేరు, భనం చేస్తి చస్థిం, అమన 

బఖవంతుడు అ బక్తి వేరు అ శ్రది వేరు అ కాఱం వేరు.... 

ఄలా రండు ఔళ్ళళ ఄఔకడ వెమోగానే, దేవతలు 

హాహాకారాలు చేస్థ పుషపవయశం క్కరిపించారు,,, 

దేవదుందుభులు మ్రోగాయి.. ఠక్కకన ఎదురుగుండా ఈని 

విగ్రహం ల్ల నుంచి ఄభావారు ప్రతోక్షమై పోయింది,,,తన 

చేతోి వెంటనే రాముడ ఔలళను నిమ్మరింది ,వెంటనే 

రాముడక్త రండు ఔళ్ళళ వచాుయి""" రామా నువేఴ నేను నేనే 

నువ్వఴ""నువ్వఴ యభ బకి్కడవి ఄని ల్లకానిక్త 

తెల్నమజేమడానిక్త స్థక్షాతు ి ఄవతాయమూరిి వి ఄయిన 

విష్టణవ్వ ఄని ల్లకానిక్త తెల్నమజేమడానిక్త,నీ బక్తిప్రతులిు 

ల్లకానిక్త చాటడానిక్త నేనే రండు పువ్వఴలు మామం 

చేశను.*నువేఴమీ ఔంగారు డక్కండా నేత్రాఱని 

పువ్వఴలుగా ఆచాువ్వ. నీ బక్తిక్త మెచాును. శీఘ్ర కాఱంల్ల 

రావణుడని సంహరించి, స్వతను తీస్క్క వస్థివ్వ, 

యుఖయుగాఱ వయక్క నీ నాభము, నీ ఔథ జఖత్ ప్రస్థది ి

కెక్కకతాయి. నీ ఔథ చదివిన వారు సఔఱ శుభాఱను 

పందుతారు. రామామణము భహేతిహాసము గా 

జఖతపరస్థదిద కెక్కకతుంది. ఇ దశమ్మనాడు తాభయ పువ్వఴ 

లాంటి ఔళ్ళళ ఆచిు ననుి మెపిపంచావే.... ద్మనితో నేను 

సంతోషంచాను. నీ పేరు మీదుగా రాభ దశమ్మ 

విజమదశమ్మ ఄవ్వతుంది. రాముడక్త కూడా విజయుడు 

ఄని పేరు. నీ పేరు మీదుగా ఇ దశమ్మ ప్రస్థదిికెక్కకతుంది. 

ఇ విజమదశమ్మ నాడు జమ్మా పూజ చేస్థ, ననుి పూజంచి, 

తాభయ పువ్వఴఱతో పూజంచి ఇ ఔథ విని వారిక్త 

సంపూయణమైన కైవఱోము ఆస్థిను. నీ ఄనుగ్రహము 

ఔల్నగేలా చేస్థిను. ఇ ఔథ చాలా గొపది... ఇ రోజున 

వినివాడు కొనిి కోటల మజాముఱ పల్నతం పందుతాడు, 

తీయియాత్ర పల్నతము పందుతాడు, శుబము పందుతాడు 

ఄని ఄభా ద్గవించింది.ఔథ ఄక్షతలు చేతిల్ల ట్టుకొని ఇ 

ఔథ విని ఄభా పాద్మఱ దఖాయ వేస్థ  అ తరాఴత శియస్షన 

జలులకోవాల్న... మా ఄనుగ్రహం తో సఔఱ శుభాలు 

పందుతాము.. రాముడు చేస్థన పూజ పల్నతము భనక్క 

వస్ింది. ఇ విజమదశమ్మనాడు విజయుడు జమ్మా 

చట్టుక్క పూజ చేస్థ, ఄభావారిని పూజంచి జమ్మా చట్టు 

మీద ఈని గాండీవానిి తెచుుక్కనాిడు, ఄందు వఱల కూడా 

విజమదశమ్మ ఄని పిలువఫడంది, విజయుడక్త విజమము 

ని తెచిు పటిుంది కాఫటిు విజమదశమ్మ ఄయింది. ఇరోజు 

ఄరుజనుడు గాండీవానిి తెచుుక్కనాిడని, జమ్మా క్త ప్రదక్షణ 

చేశడని, ఄభాని పూజంచాడని, భనము తలుచుకొని అ 

ఔథాలనక్షతలు కూడా ఄభా దఖాయ వేస్థ అ ఄక్షతలు నెతిి మీద 

వేస్క్కంటే, ఄరుజనుడక్త ఄభావారు ప్రస్థదించిన 

విజమము భళ్ళల భనక్క ఱభిస్ింది. ఄంటే ఆట్ట రాభ ఔథ 

ఄరుజన ఔథ ఆవి భనము గురుిక్క తెచుుకోవాల్న.ఇరోజు 

తాభయ పువ్వఴఱతో పూజంచండ. ఔలువ పువ్వఴఱతో 

పూజంచండ. గురువ్వగారు చపిపన రండు ఔథఱను 

తఱచుకోండ, ఔథాలనక్షతలు నెతిి మీద చలులకోండ, జమ్మా క్త 

ప్రదక్షణ చేమండ, జమ్మా ని పూజంచండ, ఄభాని 

పూజంచండ, పిండవంటలు నైవేదోం పటిు మీరు తిని 

ఆతరుఱక్క ంచి పటుండ, గురుపూజ చేమండ తద్మఴరా 

భళ్ళల సంవతషయకాఱం ఄనిి యంగాఱల్ల విజమమే 

ఱభిస్ింది .ఇ విజమదశమ్మ యఴదినం ఄందరికీ సఔఱ 

శుభాఱను చేకూరిు పట్టు గాఔ !ఄని గురువ్వగారు 

భంఖళాశసనము చేశరు. 

***** 
 



 

దసరా శుభాకాంక్షలు 


