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పెద్దల మాట
వారు ఇ ఫఱహీనత్న్న ఄధిఖమంచాఱంటే

త్ఴం వృధ ఆన్ర పూర్వ్ఴోభూయఴరివసయన్నుశనే కావాయమ |
రా నవవాస్వభన్నదేమం భహే పిత్రే దద్మథ సఴం నపాత్మ్ ||
( ఋగ్వఴదం-6.20.11)

“ఒ భాఖయవంతుడా! నీవు పెద్ఱకు సేవ చేయి,
పూర్వఴకుఱ

హితాన్ను

మాతాపిత్రుఱన్న

కోరు.

అదరించు.

భహాతుాఱన్న,

వారికి

కావాల్సషన

ఖృహసౌఔరాయఱన్న, భోజనాదుఱన్న, వస్త్వుఱన్న, ఆత్య
సదుపాయాఱన్న సభృద్ధిగా సభకూరుు.” ఄన్న ఋగ్వఴదం
తెలుపుతుంద్ధ.
సఔఱ

ఙరాఙయ

సృష్టిలో

అలోచంఙఖఱ సాభయ్ోం ఔల్సి ంద్ధ మానవుాత మాే..
ఄటువంటి

మానవుాత

చేకూయగానే,

కొద్ధ్పాటి

సంద,

ధనం

ఄహంకాయంతో వయవహరిసా్ాత.

త్న

ఔయ్వాయఱన్న విసారిసా్ాత. ఄందువఱలనే ఎటిి రిస్థ్తులోల
త్ల్సలదండ్రుఱన్న,

గురువుఱన్న,

ఄగౌయవయఙరాదన్న

వేదం

ఘోష్టస్త్నుద్ధ.

పెద్ఱన్న
పెద్ఱ

ఄాతగుజాడలోల నాతస్త్ ఈండాల్స. పెద్లు త్భ జీవిత్ంలో
ఎన్ను ఔషినష్టిఱన్న ఄన్నబవించ ఈంటారు. ఎన్ను
ఈతా్నత్నాఱన్న చూస్థ ఈంటారు. అ కాయణం చేత్ ఏ
సభసయఱన్న

ఏ

విధంగా

ఄధిఖమంచాలో

వారికి

తెల్సస్థనంత్గా వేరెవరికీ తెల్సమదు. వారి న్నంచ యువత్
త్ి న జీవన పాఠాఱన్న నేరుుకొన్న మందుకు సాగాల్స.
పెద్ఱన్న, గురువుఱన్న గౌయవించ వారికి సేవ చేమభన్న
ఋషులు తెల్సమచేసారు. యువకుఱలో సయఴం త్భకే
తెలుస్తననే

ఄహంకాయం,

ఄతి

విశ్వఴసం

పెరిి పోతునాుయి. ఄయితే వారు వాటిన్న శీఘ్రంగా
గురి్ంఙలేఔపోతునాురు. గురి్ంచే సభయాన్నకి జీవిత్

వమస్తతోపాటు విదయన్న కూడా వృద్ధి చేస్తకోవాఱన్న
వేద్మలు తెల్సమచేస్త్నాుయి. ‘వమసా వయియేద్ధఴద్మయమ్’
ఄన్న

తెల్సమజేసాయి.

విదయ

ఄనగా

కేవఱం

పుసా్కాఱలోన్నదే కాఔ, భంచ చెాతఱన్న గ్రహింఙఖల్సగ్వ
విఙక్షణగా భాఖవత్ం పేర్కొనుద్ధ. న్నజమైన జాానం వృద్ధి
చెంద్మఱంటే జాాన్నలైన భహాతుాఱకు సేవ చేమభన్న వేదం
ప్రబోధిస్్ంద్ధ. పెద్ఱకు ఎలా సేవ చేయాలో కూడా
ప్రామాణిఔంగా
త్ల్సలదండ్రుఱకు,

వేదం

వివరించంద్ధ.

గురువుఱకు,

పూజ్యయలైన

పెద్ఱకు

సఔఱ

సదుపాయాఱన్న సభకూరిు వారిన్న అనంద్ధం చేయాల్స
ఄన్న తెల్సపింద్ధ. ఄందుకే పై కాయయక్రమాఱకు పిత్ృ మజాం,
ఋష్టమజాం ఄన్న పేరు వచుంద్ధ. పెద్ఱన్న సేవింఙడం వఱల
ఔల్సగ్వ ప్రయోజనాఱన్న భన్నవు వివరించాాత.
శ్లల|| ఄభివాదనశీఱసయ న్నత్యం వృద్ధిసేవినః

|

ఙతాఴరి త్సయ వయింతి అయురిఴద్మయ మశ్లఫఱమ్ ||
పెద్ఱన్న సేవించే వారికి అయువు, విదయ,
మశస్తష, ఫఱం ఇ నాలుగు స్థద్ధిసా్యి ఄన్న ఄంటారు. వేద
పురాణేతిహాసాలు, భహరుశఱ ప్రబోధాఱన్న అఙరించ
త్ల్సలదండ్రుఱన్న, పెద్ఱన్న గౌయవభావంతో సేవించన నాడే
వేద భూమ ఄనే నామాన్ను భాయత్ భూమ సాయిఔం
చేస్తకుంటుందనీ, ద్మన్నకి ఄందరూ ఔృష్ట చేయాఱనీ, అ
ఔృష్టకి బఖవంతుడి ఔృపాఔటాక్షాలు కూడా ఔఱగాఱనీ
ఄనేఔ భంఖళా శ్వసనాలు చేస్త్నాున్న.

ప్రయాణం మి స్థపోతూ ఈంటుంద్ధ.
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విఘ్నుశఴరున్న దహారునామాలు:
1. స్తమఖుాత

9. ధూభకేతుాత

2. ఏఔదంతుాత

10. ఖణాధయక్షుాత

3. ఔపిలుాత

11. ఫాఱఙంద్రుాత

4. ఖజఔయణకుాత

12. ఖజానన్నాత

5. ఱంబోదరుాత

13. వక్రతుంాతాత

6. విఔటుాత

14. శూయపఔరుణాత

7. విగురాజ్య

15. హేయంబుాత

8. ఖణాధిపుాత

16. సొందపూయఴజ్యాత

ఆందులో కొొఔొ నామాన్నకి ఖఱ విశేష్టరా్ఱన్న,
వుయత్పతు్ఱన్న గురించ కూడా తెలుస్తకొంద్మం. ఖత్ నెఱ
సంచఔలో భనమ ఖణాధయక్షుాత ఄన్న నాభమనకు
ఄరా్ఱన్న, విశేష్టఱన్న తెలుస్తకునాుం. ఇ సంచఔలో
ఆప్పుాత 11వ నాభమఱ గురించ తెలుస్తకుంద్మం. అ
నాభమ ఫాఱఙంద్రుాత.
ఖణేశున్న

విఘ్నుశఴరున్నకి

ఄనంత్ నామాలునాుయి.

ఄనంతాలే. విఘ్నుశఴరుాత న్నరుుణుడూ, సగుణుాత కూడా.
ఖణేశఴరున్నకి

బాగా

ఆషిమైన

దహారునామాలు ఈనాుమన్న, అ దహారునామాఱన్న
బకి్తో త్ఱచుకొంటే సఔఱశుభాలు ఔలుగుతామన్న
వాయసభహరిశ సెఱవిచాుాత.

పేరు

ఫాఱఙంద్రుాత

లేఔ

భాఱఙంద్రుాత - ఫాఱమ లేఔ భాఱమ ఇ రెంటికీ కూడా

ఄనేఔ ఄవతారాలునాుయి. అమన లీలాగాథలు కూడా
ఄటువంటి

దకొండవ

న్నదురు ఄన్న ఄయ్ం. న్నదుటి పై భాగాన లేఔ భస్ఔమపైన
ఙంద్రున్న రేకన్న ధరించన వాాత ఔన్నఔ ఖణతి
ఫాఱఙంద్రుాత ఄయాయాత. శివసఴరూపుడనీ, భనస్తషన్న
ఄదుపులో పెట్ిఖఱవాడనీ గౌణాయ్మలు. [గుణమఱకు
సంఫంధించనద్ధ గౌణమ]. ఙంద్రుాత ఙఱలన్న వాాత
అహాలదం ఔల్సి ంచే వాాత. ఖణతి మఖాన్ను చూడగానే
అహాలదం ఔలుగుతుంద్ధ. భన ఔష్టిలు తొఱి ంచే ఙఱలన్న
చూపులు అమన న్నండి ప్రసాయమౌతాయి. ఄందువఱననే
అమనన్న ఫాఱఙంద్రుాత ఄనాురు. ఄభృత్ కియణాలు ఖఱ
ఙంద్రున్న త్న శియస్తషన ధరించ, త్నన్న కొల్సచన వారికి
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భృతి లేన్న త్న ద్ధవయలోఔ సన్నుధిన్న ప్రసాద్ధంచే వాాత ఔన్నఔ
ఖణతిన్న ఫాఱఙంద్రుడన్న సంబోధింఙభన్న విషుణవు
ఖణతి సంహిత్లో ఄంటాాత. ఖణతి సంహిత్లో ఔ
ఄదుుత్ గాథ ఈనుద్ధ – ఔసారి లీఱ కోసం ఖణతి,

శ్లలII ఫూతాొరానఔర్వ్దమం, శివఖఱస్్హిః దఴయోః ఫూత్ృతః
బస్ా ద్ధిఱనతో ఫభూవ త్భస్ విసా్రిణీ యామనీ
కిం చాి ుః శివభాఱపిపి వనాభాయమద్ధ్దీపే హయసౌ
రాత్రావి ుయతి ప్రకాశత్తిద్ధ హోలీహవిరుుగ్ మథా
త్సౌయష్ణ్ణోన ఙ ఙంద్రమా ద్రవమతోమంఙత్ స్తధామూయ్వత్ః

కుమాయసాఴమ మోదకాఱతో(ఈండ్రాళ్ళళ లేఔ ఱడూుఱతో)

ంచాసయసయ శుభాసనే సాృతిభధాత్ ంచాసయ ఙరాాపి త్త్

ఔరినొఔరు కొటుికొనాురు. అ సభమంలో శివుాత

ప్రాణనేుఔ దే జఖయజ వృషభో భీత్స్త్ః ప్రాద్రవత్

ఄఔొడే ఈనాుాత. అ ఈండ్రాళ్ళళ ఖణతికి, శివుడికీ కూడా

బిబ్రీడాపి జహాస చాపి ి రిజా దృష్టివభినీతిం నవామ్ II

త్ి లాయి. ఖటిి మోదకాలు. అ మోదకాలు వారిరువురి

(ఖణతిసంహిత్.ఄ.8.శ్లల.55,56)

శర్వరాఱపై ఈను పామఱకి ఖటిిగా త్ి లాయి. ఄప్పుాత
సరాపలు పెద్ పెద్ బుసలుకొటాియి. అ బుసఱ న్నండి వచేు

...

గాల్సకి శివరివాయశర్వరాఱ మీద ఈను బసాం ఎి రి

*****

లోకాఱన్న ఔపిప వేస్థంద్ధ. ద్మన్నతో లోఔభంతా ఔటిఔ చీఔటి
ఄయిపోయింద్ధ. అ సభమంలో లోఔంలో వెలుతురు
న్నండాన్నకి విఘ్నుశఴరుాత త్న న్నదుటిమీద్ధకి శివుడిన్న
ఄడిి  ఄి ు నేేం తెపిపంచుకొన్న, మూడవ ఔన్ను విపాపాత.
ఄందులోన్నండి వచేు ఄి ు జాఴఱతో చీఔటి తొఱి 
వెలుతురు ఏయపడింద్ధ. కానీ అ వేడికి అమన న్నదుటి మీద్ధ
ఙంద్రున్న శర్వయం ఔరిి పోయింద్ధ. ఙంద్రున్నలోన్న ఄభృత్ం
ఔరిి  క్రంద్ధకి ప్రవహింఙసాి ంద్ధ. అ సభమంలో ఄఔొడే
కూరుున్న ఈను శివున్న అసనంపై పుల్సతోలు యఙఫడి
ఈంద్ధ. ఄభృత్ం ద్మన్న మీదడి ఄద్ధ బ్రతికి శివున్న
మోస్తకొన్న రుగులు పెటిింద్ధ. వాహనమైన నన్ను విడచ
శివుాత

వాయఘ్ర

వాహన్నాత

ఄయాయడేమటా

ఄన్న

నందీశఴరుాత ఔంగారుడి, శివున్న వెంట్ రుగులు
పెటాిాత. సాఴమీ! దమతో అ పుల్సన్న వదల్స నాపై
అసీన్నలుఔండి, ఄన్న ప్రారి్ంచాాత. ఄద్ధ చూచ పాయఴతి
నవుఴకొనుద్ధ. త్న స్థంహవాహనాన్ను ంపి పుల్సన్న వెనకుొ
యపిపంచంద్ధ. ఄప్పుాత మన్నలు, దేవత్లు, ఖణతి న్నదుటి
పైఖఱ ఙంద్రున్న ద్రవ సఴరూపాన్నకి మగుిలై, అ ఄభృత్
కియణాఱన్న త్రాి  ఄభరులై, ‘ఫాఱఙంద్రుాత’ ఄనే బిరుదున్న
ఆచాురు. ఆలా ఖణేశుాత ఫాఱఙంద్రుడయాయాత. ఇ ఔథకు
సంఫంధించన ఖణతి సంహిత్లోన్న శ్లలకాఱన్న ఇ క్రంద
ఆస్త్నాున్న – ఙద్ధవి అనంద్ధంఙండి-

పూ

యఴజనా స్తఔృత్ం వఱల శ్రీవేంఔటేశఴయ

విలాసాన్ను లోకాన్నకి స్తఱబశైల్సలో ఄంద్ధంచన యమాత్ా
సఴరూపుాత,సభయ్గురుాత, త్రిభాష్టభహాసహస్రావధాన్న,
ప్రణవపీఠాధితి ఄయిన బ్రహాశ్రీ వద్ధ్రి్ ద్మాఔర్ గారు
నాకు జనకుఱయాయరు. త్ల్సల శ్రీభతి యంఖవేణి కూడా
వేంఔటేశఴయ బకు్రాలే. ఄందుకే శ్రీవేంఔటేశఴరున్న లీలా
యహసాయలు వ్రాసే భాఖయం నాకు ఔల్సి ంద్ధ. స్ి రులు
ఄనేఔ ద్ధవయయహసాయఱకు న్నఱయాలు. యుఖయుగాలుగా
బ్రహారుశలు,

ద్ధవయరుశలు,

భహరుశలు,

రాజరుశలు,

ఋషులు, మన్నలు, సాధకులు, యోగులు ఇ కొండపై
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సాధనలు చేస్త్నే ఈనాురు. అ సాధనఱనీు యహసాయలే.

ఄంటే నాకు చాలాప్రీతి. వాటిన్న సీఴఔరించ మీ ఆద్రినీ

కొండఱలోన్న

జఱపాతాలు

ఄన్నగ్రహిసా్న్న. శ్రీన్నవాస్తడిలా ఱఔగా గోపీనాథుాత

యహసాయలే. వృక్షాలు, జంతువులు, కీట్కాలు, ఆంతెందుకు

బకి్తో, సాఴమవారు చెపిపనటేల చేసా్నన్న ల్సకి ఄఔొడ

ఇ కొండలోన్న ఄణువుఱనీు యహసాయలే. అ యహసాయఱలో

న్నండి వేంఔట్రాద్ధకి మనభయాయాత. ఄత్న్నకి ద్మరిలో

బఖవంతుాత ఄంద్ధంచన .యకు కొన్ను బకు్ఱకు ఄంద్ధంచే

యంఖద్మస్త ఄన్న పిఱవఫడే ఔ రైతుబిడు, సాఴమవారి

ప్రమత్ుం

శ్రీ

బకు్ాత, సాఴమ కోసం న్నయంత్యం త్పించే భన్నష్ట, సాఴమ

వేంఔటేశఴరున్న వైబవాన్నకి సంఫంధించన యహసాయఱన్న

చెపిపనటేల ఔనఫడాుాత. శ్రీన్నవాస్తన్న అజాన్న గురు్ంచుకును

తెలుస్తకొంటునాుం, ఄందులో భాఖంగా తొండమాన్నన్న

గోపీనాథుాత ఄత్డిన్న అదరించ, త్నతో శ్రీవేంఔటాద్రికి

పూయఴజనా వృతా్ంత్మ కొంత్ తెలుస్తకునాుమ ఇ

తీస్తకొన్న వెళాళాత. గోపీనాథుణిణ ఄఔొడి వారు ఄయుకుణిణ

సంచఔలో భరిన్ను విషయాలు తెలుస్తకొంద్మం.

చేసారు. యంఖద్మస్తాత ఔ అశ్రభం న్నరిాంచుకొన్న, ఄఔొడే

గుహలు

చేసా్న్న.

యహసాయలే.

ఔల్సయుఖ

ప్రత్యక్షదైవమైన

తొండమానుని పూర్వజన్మ వృత్తొంతము

ఔ బావి ేవిఴ, ఔ పూఱతోట్ పెంచాాత. ఄందులో

నీవు నా దఖుఱే ఔృషణ విగ్రహంతో శ్వశఴత్ంగా

తుఱస్థ మొఔొలు ఏపుగా పెరిగాయి. వాటి రిభలం

ఎకుొవ భాఖం తుఱస్థ మొఔొలే. ఄత్న్న బకి్ శ్రదిఱ వఱల

ఈండిపోవాల్స. నీ సఴమంభూ ఔృషణ విగ్రహాన్ను నేన్న న్నత్యం

కూడా

పూజంచాల్స. ఇ వయం నాకు ప్రసాద్ధంచు”.గోపీనాథున్నకి

ఄందమైన

సమాధానంగా శ్రీఔృషుణడిలా ఄనాుాత – నామనా! నేన్న

గోపీనాథున్నకి ఆచేువాాత. ఄత్డా దండఱన్న శ్రీన్నవాస్తన్నకి

ఔృషుణన్నగా నీ దఖుర శిలా విగ్రహరూంలో ఈండడాన్నకి

సభరిపంచ ఄరిుంచేవాాత. యంఖద్మస్తన్న చేతి భహిభ వఱల

ఆప్పుాత వీలుకాదు. ద్మన్నకి నీ త్స్తష చాఱదు. త్ఴయలో

మాఱలు చాలా ఄందంగా త్యాయయేయవి. అ మాఱఱన్న

నేన్న

పేరుతో

ధరించన శ్రీఔృషుణన్న రూం భరింత్ ఄందంగా ఔనఫడేద్ధ.

సఴమంభూమూరి్గా వెఱమబోతునాున్న. నీవు ఄఔొడకు

ఆలా చాలాకాఱం ఖడిచంద్ధ. వసంత్ఋతువు రానే

వచు, న్నత్యం నన్ను ఄరిుంచు. నీ కోరిఔ తీరుతుంద్ధ. ఄఔొడి

వచుంద్ధ. వసంత్ం సఔఱ జనాఱన్న మోహయచే

వారికి నీవు నా ఄయుకుడవవుతావన్న తెల్సమజేసా్న్న.

ఋతువు. ఋతూనాం కుస్తమా ఔయః ఄన్న సఴమంగా

వారు న్నన్ను నా ఄయుకుడిన్న చేసా్రు. ఆఔ ఄఔొడ న్నండి నీ

శ్రీఔృషుణాత బఖవదీుత్లో చెపాపాత. అ కాఱంలో చెట్లనీు

వైఖానస వంశస్త్లే నా ఄయుకులుగా కొనసాగుతారు.

చగురిసా్యి. ప్రఔృతి అహాలదంగా ఈంటుంద్ధ. భల్లలలు,

న్నత్యం నీకు నేన్న నా ఔృషణలీఱలు ప్రదరివస్త్ంటాన్న. వాటిన్న

మొఱలలు గుబాళిస్త్ంటాయి. తుమ్మాదఱ ఝంకారాఱతో

చూచ పుఱకించపోతూ, నన్ను ఄరిుస్త్, తాకుతూ నీవు

ఈద్మయనాలు భన్నహరాలు ఄవుతాయి. వేంఔటాద్రి వసంత్

త్రిసా్వు.

ఋతువులో యభ శ్లభామమానభయియంద్ధ.

వేంఔటాఙఱం

నీవు

ప్రయాణభయివెళ్ళళ.

పై

శ్రీన్నవాస్తడనే

ఆఔొడ

న్నండి

ద్మరిలో

నీకు

వేంఔటాద్రికి
ఔ

ఄధిఔ..

తుఱసీదళాఱతోన్న,

మాఱలు

ఄల్సల

పూఱతోనూ,

యంఖద్మస్తాత

న్నత్యం

శూద్రుాత

దయవనమసా్ాత. ఄత్న్న పేరు యంఖద్మస్తాత. ఄత్ాత నాకు
ఄత్యంత్ ప్రిమబకు్ాత. నీవు ఄత్న్నన్న నీతో తీస్తకొన్న
వెడితేనే నా దయవనం ఄవుతుంద్ధ స్తమా! అ భహాతుాాత
యంఖద్మస్తన్న చాలా ప్రేభగా చూాత. అ కొండపై ఄత్డొఔ
తుఱసీవనం పెంచుతాాత. అ వనం న్నండి ఄన్నన్నత్యం
తుఱసీదళాఱతో మాఱలు గ్రుచు నీ చేతికిసా్ాత. ఄవి నాకు
ఄఱంఔరించు. బకు్డైన యంఖద్మస్తాత ఄల్సలన మాఱలు
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అ సభమంలో యంఖద్మస్తాత పూఱన్న కోస్థ, బుట్ిలో

యంఖద్మసా! నీవు దుఃఖంఙకు. నీ భనస్తష నీకు

వేస్తకొన్న సాఴమ పుషొరిణి దఖుయకు వచాుాత. అనాాత

ఔయాయోఖం

కొందఱు ఖంధరుఴలు వేంఔటాద్రికి వచాురు. ఖంధయఴరాజ్య,

తొఱి ంఙరాదు. ఔన్నఔ నీకు ఔల్సి న శ్వపానేు నీకు

త్న భాయయఱతో ఔఱస్థ పుషొరిణిలో జఱక్రీడలాాతతునాుాత.

వయంగామారుస్త్నాున్న. నీవు ఇ పుషొరిణిలో మన్ని  నీ

త్కిొన ఖంధరుఴలు అ క్రీడకు ఄన్నగుణంగా గానాలు

శర్వయం విడిచపెటుి. స్తధరుాడనే రాజ్య నాఖఔనయఔన్న

చేస్త్నాురు. ఖంధయఴ సీీఱ సౌందరాయన్నకి యంఖద్మస్తన్న

వరిసా్ాత. నీవా నాఖకాంత్ ఔాతపులో ప్రవేశించ

శర్వయం ఖగురాపటు పంద్ధంద్ధ. యభబ్రహాచారి ఄయిన

ఄధోలోఔంలో జన్నాంచు. ఄనంత్యం తొండమాన్నడనే

ద్మస్తాత కొద్ధ్సేపు త్నన్న తాన్న భరచపోయాాత. అ

పేరుతో నీ త్ండ్రిన్న చేరుకొంటావు. అకాశరాజ్యనకు

మోహం వఱల ఄత్న్నకి వీయయ సఖఱనం ఄయిపోయింద్ధ.

స్దరుడవై, భూమన్న ఏఱఖలుగుతావు. నాకు నీవు చేస్థన

ద్మన్నతో తేరుకొన్న, స్థగుుడిన యంఖద్మస్త ‚ఄయోయ! నా

సేవ వయయ్ం కాదు. న్నత్యం తుఱసీమాఱలు, పూఱమాఱలు

భనస్తష, శర్వయం ఄవిేం ఄయాయయి‛ ఄన్న భావించ,

సభరిపంచ, నా కోసం తోట్ పెంచ, బావి ేవిఴంచన

వెంట్నే పుషొరిణిలో, సాునం చేసాాత. హరినాభం

పుణయం న్నన్ను ప్రభువున్న చేస్త్ంద్ధ. ఄనంత్యం నన్ను

జపించుకొంటూ, భరఱ పూవులు కోసాాత. వాటిన్న

సేవించ త్రిసా్వు.‛

మాఱలుగా ఔటిి గోపీనాథున్నకి సభరిపంచాాత. ఄపటికే
పూజా సభమం ద్మటిపోయి చాలాసేపు కావడంతో
గోపీనాథున్నకి ఄసహనం ఔల్సి ంద్ధ. కోం వచుంద్ధ.
‚సాఴమవారి పూజకు సభయాన్నకి పూలు, మాఱలు
సభరిపంఙఔ అఱసయం చేసా్వా! నీకు బకు్డిన్న ఄనే
ఄహంకాయం పెరిి ంద్ధ. భద్ధనాతు్డివి ఄయిపోయావు.
పోయి ఄధోఖతులు పందు. పునయజనా ఎతు్‛ ఄన్న
తొందయడి శపించాాత. జరిి న విషమం ఄత్న్నకి
తెల్సమఔపోవడంతో ఆలా శ్వం ఆచాుాత. ఄప్పుాత
యంఖద్మస్తాత జరిి నద్ధ చెపిప, విేసాునం చేస్థ,
పూలుకోస్థ వచేుసరికి అఱసయం ఄయియందనీ, సాఴమవారికి
ఄచాయం చేయాఱన్న చేమలేదనీ, భన్నన్నగ్రహం లేఔ,
చెడిపోయాననీ ల్సకి, సాఴమ సేవకు ద్ధయమై పునయజనా
ఎత్్ వఱస్థ వస్త్నుందుకు దుఃఖంచాాత. శ్రీన్నవాస్తన్న సేవ
చేమలేన్న బ్రతుకు వయయ్భనీ, ఄంత్ఔనాు దుయాయణ.
.ఱనీ శ్లకించాాత. ‚శ్రీన్నవాసా! యక్షంచు. లేద్మ నన్ను నీ
ఙక్రంతో సంహరించ శిక్షంచు,‛ ఄన్న మొరపెటుికొనాుాత.
ఄప్పుాత

శ్రీన్నవాస్తాత

ఄఔొడకు

వచు

వారిద్రికీ

దయవనమచు ఆలా ల్సకాాత – ‚గోపీనాథా! ఇ
యంఖద్మస్తాత క్షణిఔకామకుడే కానీ ద్ధషం చేస్థనవాాత
కాదు. నీవు ఆత్డిన్న శపించ నీ త్ఃశకి్న్న కోలోపయావు.
ద్మన్నకి

త్ి న

ప్రామశిుత్్ం
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చేస్తకో.

నామనా!

తెచుపెటిింద్ధ.

బ్రాహాణశ్వం

నేన్న

శ్రీన్నవాస్తాత ఇ ఔథన్న తొండమాన్ననకు చెపిప
భయలా

ఆలా

ఄనాుాత

–

‚నామనా!

అనాటి

యంఖద్మస్తడవే ఇనాటి తొండమాన్నడవు. పూయఴజనాలో
నీవు ేవిఴన అ బావి ఆంకా బద్రంగా ఄఔొడే ఈంద్ధ. ద్మన్నన్న
బాగు చేయించు. బవిషయతు్లో నాకు సభరిపంచన
పూఱదండఱన్న అ బావిలో వేసా్రు. ఄద్ధ విేమైన
బావిగా ప్రస్థద్ధికెకుొతుంద్ధ.‛ సాఴమ చెపిపన ఇ మాట్ఱన్న
విన్న అశుయయం,అనందం పంద్మాత తొండమాన్నాత.
‚భహాతాా! శ్రీన్నవాసా! ఆద్మ నా పూయఴజనాయహసయం!
మానవుడినై

త్రిగుణాఱలో

డి,

మాయాధీన్నడినై

ఆనాుళ్ళళగా న్నన్ను తెలుస్తకోలేఔ త్పిస్త్నాున్న. ఆప్పుాత నీ
ఔృకు పాత్రుడినయాయన్న. నీ అజాన్న పాటిసా్న్న,‛ ఄన్న
ల్సకి తొండమాన్నాత, విశఴఔయాన్న వెంట్బెటుికొన్న,
వేంఔటాద్రిపై పూయఴజనాలో తాన్న న్నరిాంచన బావిన్న
పునరిురిాంఙభనీ, సాఴమవారికి దేవాఱమం ఄపూయఴంగా
న్నరిాంఙభనీ వేాతకొనాుాత. విశఴఔయా శిఱపశ్వసీ నైపుణయం
ప్రదరివస్త్, మూాత ప్రాకారాలు, రెంాత గోపురాలు,
స్ద్మఴరాలు,

అసా్న

భంట్ం,

మకభంట్ం,

గోశ్వఱ, ధానయశ్వఱ, వంట్ ఆలుల, వసీఖృహం, అబయణాఱ
ఖృహం, రిభలద్రవయ ఖృహం, వివాహ భంట్ం, తఱం
ఈంచే నూయి, నేతి నూయి, బక్షోశ్వఱ, నైవేదయశ్వఱ,
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ఄనుశ్వఱ యొఔొ ఄగ్రభాఖంలో భూమ

తీయ్

కూం

(భూ తీయ్ం ఈండే నూయి) న్నరిాంచాాత. వాటి భధయలో
ఎతెత్న విమానాన్ను న్నరిాంచాాత. విమానంపై ఫంగారు
ఔఱశ్వలు సా్పించాాత. విశ్వఱంగా ఈండే మూాత వీధులు
న్నరిాంచాాత. క్రంద్ధ న్నండి కొండమీద్ధకి వచేువారికోసం
మ్మట్లద్మరిన్న, ద్మరిలో
విశ్రంతి

కూర్కునడాన్నకి భంట్పాలు,

తీస్తకొనేవారికోసం

నీటి

భాతగులు,

అహాయశ్వఱలు న్నరిాంచాాత. ఇ విధమైన ఄదుుత్
న్నరాాణాలు పూరి్చేస్థ, కొండద్ధి , శ్రీహరి దఖురకు వెళిళ
నభసొరించ తొండమాన్నాత, విశఴఔయా ఄన్నగ్రహంతో
దేవాఱమ

న్నరాాణం

పూరి్

ఄయిన

విషమం

తెల్సమజేసాాత.

...

*****
“సొంవతసర్ొం మొతతొం చేసే అమ్మవారి పూజ,
జపొం

లేదా

పారాయణొం

శర్న్నవరాత్రులలో
ఫలితముకు

ఫలితము

ఈ

చేసే పూజ, జపొం యొక్క

సమాన్ము

రావు.

అొందుకే

యోగులు, భకుతలు ఈ తమ్మమది రోజులు భక్తతతో
అమ్మవారి

అనుష్ఠాన్ొం

చేసి

సదివనియోగొం

చేసుకొంటారు. భక్తతతో ఉపాసిొంచేవార్ొంద్రూ
అమ్మవారి సొంపూర్ణ అను్రహొం ఈ తమ్మమది
రోజులలో పొంద్గలరు”

ప్
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ని

త్యమ

సకాఱంలో

సంధాయవందనం

చేసేవాడికి మసల్సత్నం, ఄకాఱ భృతుయవు రాదు. శుచగా
అహాయం వంాతకున్న ద్మన్ను బఖవంతుడికి న్నవేదన చేస్థ
త్రువాత్ సీఴఔరిసా్ం, మౌనంగా భోజనం చేసా్ం.వేలకు
సాునం

చేసా్ం,సాునం

చేమకుండా

ఄవిేంగా

ఄి ుహోత్రాన్ను మట్ిం,ఄందరినీ ప్రేభగా చూసా్ం, యసీీ
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వాయమోహం పందం ఆలా ఎన్ను న్నమమాలు ఈను

చంతింపుచున్ పాాతచున్, సవిధశ్రీ పఱవృక్షవాటిఔఱ

సాధకుఱం ఔన్నఔ జరా భయణాలు మా దఖుయకు

బసాసాున శుద్మింగుడై, బవ కాశీధవ నీఱఔంఠమన్న

రావడాన్నకే

సంబావించుచున్

జాతసా్యి.న్నజంగా

యోగాభాయసం

పాాతచున్".

తినేవాాత

శివుాత,

చేసేవారికి అర్వ్ఖయం బాగుంటుంద్ధ.వారి దఖుయ ఔఠినత్ఴం

ఆచేువాాత శివుాత , నేనే శివుాత,శివుడే నేన్న,ఄన్నకుంటూ

ఈండదు. ఄందరినీ ప్రేమసా్రు. వస్త్వాయమోహం ఈండదు.

అపాద భస్ఔం బసాం పూస్తకున్న మారేాత తోట్లో

వారి శర్వయం ఎంతో కాంతితో వెల్సి  పోతుంద్ధ, వారి

తిరుగుతును

శర్వయం

పోతుంద్ధ

దేవత్ల్సు ఏమటి ఆలా వచాురు ఄనగా దేవత్లు వింధయ

భధుయఔంఠం, భఱ మూే విసయజన త్కుొవగా చేమడం

యఴత్ం ఖయఴం ఄణఙండి ఄనాురు.ఄఖస్త్ోాత ఄలాగ్వ ఄన్న

ఆవనీు యోగుఱ యొఔొ ప్రాయంబ దశలో వచేు ఱక్షణాలు.

మాట్

ప్రాయంబ చహాులే ఄలా ఈంటే ఆంఔ న్నజమైన యోగుఱకి

వెళిలపోయారు, వాళ్ళల వెలళగానే ఄఖస్త్ోాత భోరున

జరా భయణాలు ఈండవు. ఆవనీు ఔఱగాఱంటే ప్రాత్ః

ఏడవడం మొదలు పెటాిాత.వింధయ యఴత్ం ఖయఴం

కాఱంలో లేవాల్స, వేలకు సంధాయవందనం ,ఄయ్ో ప్రద్మనం

ఄణఙడం ఄంటే శ్వశఴత్ంగా కాశీ విడిచ వెళిలపోవడం

చేయాల్స.ఆత్రుఱ గురించ చెాత వినకూడదు, లౌఱయం

ఄన్నకుంటూ. లోపామద్ర దఖుయకు వచు లోపామద్రా!

విడిచ ద్ధ భంద్ధకి ఆంత్ ఄనుం పెటాిల్స. ప్రతీ ప్రాణిలో

వింధయయఴత్ం ఖయఴం ఄణఙడాన్నకి ఆంద్రుాత చాలు త్న

యమాత్ాన్న

దేఴష్టంఙకూడదు.

వజ్రాయుధంతో అ వింధయ యఴత్ం రెఔొలు వియగొుట్ిడాన్నకి,

ఄహంకాయం విడిచ పెటాిల్స ఆన్ను న్నమమాలు పాటిసా్ం

ఄి ుహోత్రుాత ఄన్నకుంటే అ కొండన్న గుఱగొట్ిలేడా,

కాఫటేి .మ భయణించనా, భళ్ళళ బ్రత్ఔ ఖలుగుతునాుం.

వాయు దేవుాత త్ఱచుకుంటే వింధయ యఴతాన్ను తీస్తకెళిల

ఆటువంటి యోఖత్ఴం లోపామద్ర,ఄఖస్త్ోాత పంద్మరు

సమద్రంలో

వారు ఇశఴయసఴరూపులు. వారిరువురు

ంపింఙడాన్నకి వీలళంతా నా మీద డాురు ఄన్న

స్తవాసనఱతో

చూస్థ

గుబాళించ

ఎవఴరినీ

కొన్ను వేఱ

సంవత్షరాలు కాశీలోనే ఈనాురు.కాశీలో ఈనుంత్ కాఱం

ఄఖస్త్ోడిు

దేవత్లు

ఆచాుాత.ద్మంతో

పారేమలేడా.

చూచారు.అమన

దేవత్ఱంతా

నన్ను

అనందంగా

కాశీ

న్నండి

బాధాతతూ వింధయయఴత్ం దఖుయకు చేరాాత.

లోపామద్ర భల్లల తీఖలు పెంచంద్ధ. లోపామద్రచే
పెంఙఫడిన

భల్లల

తీఖలు

ఋతువుఱకి

ఄతీత్ంగా

న్నయంత్యం పూసేవి. లోపామద్ర సాక్షాతు్ జఖనాాత్
సఴరూం కావడంతో అమ్మ చేతితో నాటిన భల్లల తీఖఱకు
పూచన భల్లల పువుఴలు ఎంతో స్తవాసనతో గుబాళించ అ
స్తఖంధం కాశీ మొత్్ం

వాయపించేద్ధ. ఔొసారి

వింధయయఴత్ం త్న్న గొపద్ధ ఄన్నపించుకోవడాన్నకి త్న
శర్వరాన్ను భార్వగా పెంచంద్ధ. ద్మన్నతో స్తర్వ్యదమ,
స్తరాయస్భయాలు అి పోయాయి.ద్మన్నతో దేవత్ఱంతా
బ్రహానాశ్రయింఙగా

బ్రహా

త్న్నఏమ

చేమలేనన్న

ఄఖస్త్ోడిు శయణు కోయభన్న చెపగా దేవత్ఱంతా కాశీలో
ఈను ఘాటుల ఄనీు తిరుగుతూ ఄఖస్త్ోడిు అమన
పెంచుతును మారేాత తోట్లో చూశ్వరు. ఄప్పుాత
ఄఖస్త్ోాత ‚శివుడే ద్మత్ శివుండె భోఔ్ శివుడే చేయున్
భఖాద్ధక్రమల్, శివుడే సయఴమ నే శివుండనన్నచున్
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“శర్న్నవరాత్రులలో అమ్మవారి పూజ,
మ్ొంత్రజపొం, స్తతత్రొం ఇలా ఏ
పారాయణమైనా విశేషఫలిత్లను ఇసుతొంది.
లలిత్సహస్రొం, ఖడగమాల, త్రిశతి మొ౹౹
స్తతత్రములు, శ్రీ దేవీభాగవతొం 9 రోజులు
పారాయణము లేదా శ్రవణొం చేసేవారిక్త
సక్లశుభాలు ప్రాప్తతస్తతయి”

7

ప్రణవ ద్మాఔయం
శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ

ఐశవర్యయోగొం
శ్రీ భహాఖణాధిత్యేనభః

శ్రీ మాత్రేనభః

శ్రీ గురుభోయనభః

అర్వ్ఖయ. ఐశఴయయంగా భావించ జీవించే బఔ్జనావళికి ఇ ఐశఴయయయోఖం ఄభృత్ఔఱశం. సదుకు్ఱ హృదయాఱలో
చేరిన మాల్సనాయన్ను తొఱి ంఙడాన్నకి, సఔఱ అర్వ్ఖయసందలు ఄందరికీ ఄందజేమడాన్నకి, శ్రీ ఱల్సతాసహస్రనామాఱనే
కుస్తమాఱన్న ఐశఴయయయోఖంగా భఱచారు సదుురువులు బ్రహాశ్రీ వద్ధ్రి్ ద్మాఔర్ గారు. ఱల్సతా సహస్రనామాలు
ఄందరికీ స్తరిచత్. కానీ, ఏ నామాన్ను పారామణం చేసే్, త్భ జీవనఖభనాన్ను మారుుకోవచ్చు తెల్సమజేసేదే
ఐశఴయయయోఖం. సభస్ జన్నఱకు ఆద్ధ ద్ధవయ ఓషధమ.

312 – యణత్ కింకిణి .కలా – [ఒం ఐం హ్రం శ్రీం యణతిొంకిణి .కలాయై నభః]

అ

నవయతాులు పదఖఫడిన మొఱనూలులో (డాుణం ఆదే
భావారి నాతమనకు డాుణం లేఔ మొఱత్రాాత

సంసృత్ంలో .కలా ఄన్న కూడా ఄనఫాతతుంద్ధ)

ఈంటుంద్ధ. అ మొఱత్రాాత స్తవయణన్నరిాత్ం. అ త్రాాతనకు

ఄభావారు విరాజలులతునుద్ధ. అ నవయతాుఱలో యతాున్నకీ,

చను

యతాున్నకీ భధయ చను చను ఖంట్లుంటాయి. ఄవి

చను

ఖంట్లుంటాయి.

ఄవి

భధుయంగా

ధఴన్నస్త్ంటాయి. ఄభావారి మొఱనూలు ఎటువంటిద్ధ

భన్నహయంగా శఫ్ం చేస్త్ంటాయి.

శ్రీదేవీ భాఖవత్ం ఆలా చెపుతునుద్ధ
శ్లలII నవయత్ు ఖణాకీయణ కాంచీద్మభవిరాజతా
(శ్రీ.దే.భా.సొం.ఄ.12.శ్లల.18)

భంేప్రయోఖ విధానం – పల్సత్ం : కొందరికి
త్రచుగా గొంతు బంగురుపోతుంటుంద్ధ. కొందరికి
వేద్ధఔ ఎఔొగానే త్డబాటువఱల మాట్లు సరిగారావు.
ఄటువంటి వారు ఇ భంేజం వఱల ప్రయోజనం
పందఖలుగుతారు. ఄభావారి విగ్రహం, లేఔ టాన్ను
పూజాభంద్ధయంలో పెటుికొన్న వెండి పూలు కాన్న,
ఫంగారుపూలు కాన్న, ఄవి లేన్న వారు ఎరఱన్న పూఱతో కాన్న
ఄభావారిన్న పూజంచాల్స. 45 ద్ధనాలు ద్ధనమనకు 108
లేఔ ఄంత్ఔంటె ఎకుొవగా ఇ భంేజపాన్ను చేయాల్స.
పుల్సహోయ లేఔ ఄయటింాత న్నవేదన చేయాల్స.
...

*****
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.

సవయొంప్రభ

రా

మామణంలో ఈను ఄనేఔ పాేలోల చాలా

త్కుొవ భంద్ధకి తెల్సస్థన పాే సఴమంప్రబ. వాలీాకి
రామామణం, అధాయత్ా రామామణం, రాభఙరిత్
మానస్

వంటి

పేరెన్నుఔఖను

రామామణాఱలో

కిష్టొంధాకాండలో ఇ పాే భనకు ఔనఫాతతునుద్ధ.
“తాసీం న్నమతాహారాం జఴఱనీ్మవ తేజసా
విస్థాతా హయమస్ే వయవతిషీన్ సయఴశః৷৷
ప్రఙఛ హన్నమాంస్ే కాస్థ త్ఴం ఔసయ వా బిఱమ్”

భహాస్థదుిరాలైన ఔ యోి న్న. అమ్మ పేరు సఴమంప్రబ.
యోఖసంస్థద్ధిచేత్ సఴమమగాబఖవేపకాశం ఔఱదన్న
తెల్సయుచునుద్ధ. అమ్మ హన్నభంతున్నతో ఆలా ఄనుద్ధ –
మాయావి ఄయిన భయుడన్న వాాత రాక్షస్తఱకు
విశఴఔయాగా ఈనాుాత. ఄత్న్న మాయాఫఱమ వఱన
ఫంగారు భమమైన స్తందయ బవనాన్ను న్నరిాంచాాత.
ఄకండ

త్పోఫఱమచేత్

బ్రహాగారిన్న

మ్మపిపంచ

వయప్రభావమతో ఇ న్నరాాణం చేసాాత. ఄత్న్నకి హేభ
ఄన్న

ఄషయస

యొఔొ

సాంఖత్యమ

ఔల్సి నద్ధ.

కొంత్కాలాన్నకి హేభ మందు ఄన్నయకి్ ఔల్సి న భయుణిణ
ఆంద్రుాత ఔట్త్ఴంతో సంహరించాాత. త్రువాత్ ఇ
బవనమన్న బ్రహా హేభకిచాుాత. నేన్న .రుసావరిణ
కుమారె్న్న. నాకు హేభ సేుహితురాలు. అమ్మ చేత్ వయమ
పంద్ధ ఇ వనమ నందు నేన్న న్నవస్థస్త్నాున్న. ఒ
వానరులాలరా! మీరెవరు? ఆఔొడకు ఎందుకు వచాురు?

సేదదీరిన హన్నభద్మద్ధ వానరులు త్భ వృతా్ంతాన్ను

మీరు సేదతీరుుకొన్న, పలాదులు భుజంచ, శ్రభ తీరిన

ఆలా చెపసాగారు – త్లీల! దశయథ కుమారుాత, ఆక్షాఴకు

త్రువాత్ మీ వృతా్ంత్మ చెపభన్న ఄడిి ంద్ధ.

వంశసంభూతుాత జఖదభిరామడైన శ్రీరాభఙంద్రమూరి్
పిత్ృవాఔయరిపాఱనమనకై భాయయ సీత్తో, స్దరుాత
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ఱక్ష్మణున్నతో

దండకాయణయమనకు

శ్రీరాభతిుయైన

వచాురు.

సీతామాత్న్న

ఄఔొడ

రావణుాత

ఄహరింఙగా, శ్రీరాభఱక్ష్మణులు అమ్మన్న వెతుకుతూ
వచు, ఋషయమూఔ యఴత్ం దఖుయ స్తగ్రీవున్నతో సేుహం
చేసారు.

శ్రీరాభఙంద్రమూరి్

స్తగ్రీవున్నకి

వాల్సన్న

వానయరాజయటాిభిష్ణ్ఔం

సంహరించ
చేయించాాత.

స్తగ్రీవుాత మాసమాేం వయవధిన్నచు సీత్న్న వెదకియభాన్న
ంపించాాత. మాకిచున వయవధి ఎప్పుడో ఖడచనద్ధ,
ద్మహారు్ఱమై ఇ బిఱమ న్నంచ వచుు ఙఱలన్నగాల్సన్న చూచ
భంచనీరు

ఱభిస్త్ందన్న

ఆఔొడకు

వచాుమ.

నీ

ఄన్నగ్రహమతో క్షుతిపపాసలు పోయినవి. సేదదీరితిమ.
పెద్కాయయభాయమ

మా

మీద

ఈనుద్ధ.

బైట్కు

ఎలావెలళవల్లన్న తెల్సయుట్ లేదు. భభాల్సు ఄన్నగ్రహించ
బిఱమ న్నండి ఫమట్కు చేయుభనాుారు. ఄప్పుాత
సఴమంప్రబ, ఇ బిఱమన్న ప్రవేశించన వారెటిివారైనా
ఫమట్కు వెలళలేరు. మభన్నమమాదుఱచే సంపాద్ధంచన
యోఖఫఱమతో

మభాల్సు

ఫమట్కు

తీస్తకొన్న

వెలలఖఱన్న. మీ నేేమఱన్న మూస్తకోండి. నేేమఱన్న
తెరిచనవారు ఫమట్కు వెలళలేరు. ఄనగా, ఏ మాేం ఔళ్ళళ
తెయచనా

ఫమట్కు

వెలళలేభన్న

బమంతో

వానరుఱందరూ ఖటిిగా చేతుఱతో ఔళ్ళళ మూస్తకొనాురు.,
క్షణంలో

వింధయశికయం

మీదకు

చేరారు.

ఒ

భహావీరులాలరా! ఆదే వింధయ యఴత్శికయం. దీన్న ప్రఔొనే
శిుభ ఱవణ సమద్రం. ఄన్న చెపిప వారితో ఆలా ఄనుద్ధ –
“సఴస్థ్ వోస్త్ ఖమష్టయమ బవనం వానయ యశభాః
ఆతుయకా్వ త్ద్ధిఱం శ్రీభ ేప వివేశ సఴమంప్రభా”

(వా.రా.కి.కా.52-32)
ఆలా

వానరుఱకు

ద్మరి

చూపించ

సఴమంప్రబ

సఴసా్నమనకు వెళిళనద్ధ. ఇ సఴమంప్రభావృత్్మ చాలా
చేమైనద్ధ.
అలోచంచనచ్చ,
బఔ్ఖణమైన

భనం

అధాయతిాఔ

శ్రీరాభ
వానయ

భావమతో

రిచాయకులైన

భహావీరుఱన్న

యభ
సత్ొరించ

సేవించుట్యే యమాత్ా సేవగా త్ృపి్ పంద్ధనద్ధ.

*****
ప్
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శ్రీ దేవీ ఖడగమాలా స్తతత్రమ్
శ్రీ బాలాత్రిపుయస్తందరెతయ నభః
హ్రంకారాసనఖరిుతానఱశిఖాం సౌః కీలం ఔళాం బిభ్రతీం
సౌవరాణంఫయధారిణీం వయస్తధా ధౌతాం త్రినేత్రోజజవలామ్ |

ఒం మం వాయు త్తా్వత్ానే ధూ మాఘ్రాయామ; ఒం
యం తేజస్ త్తా్వత్ానే దీం రిఔఱపయామ
ఒం వం ఄభృత్ త్తా్వత్ానే ఄభృత్ నైవేదయం
సభయపయామ; ఒం సం సరాఴత్ానే సర్వ్ఴచాయపూజాః

వందేపుస్ఔ పాశభంకుశధరాం స్రగ్భుష్టతామజజవలాం

రిఔఱపయామ

తాఴంగౌర్వం త్రిపురాం రాత్పయఔళాం శ్రీఙక్రసంచారిణీం||

గురుర్ బ్రహాా గురుర్ విషుణర్ గురుర్ దేవో భహేశఴయః

ఄసయ శ్రీ శుదిశకి్మాలాభహాభంేసయ, ఈసే్ంద్రియా

గురు సాక్షాత్ యంబ్రహాా త్సెతా శ్రీ గుయవే నభః

ధిష్టీయీ వరుణాద్ధత్య ఋష్టః, దైవీ గామత్రీఙఛందః,
సాతిఴఔ ఔకాయ బటాియఔ పీఠస్థ్త్ కా.శఴరాంఔ న్నఱయా
భహాకా.శఴర్వ శ్రీ ఱల్సతా రాబటాిరికా దేవతా, ఐం
బీజం కీలం శకి్ః సౌః కీఱఔం భభకడు స్థదిోరే్ సరాఴభీషి
స్థదిోరే్ జపే విన్నయోఖః.

ధాయనం:

మథా శకి్ మూఱ భంేం జపేత్
ఓం ఒం హ్రం కీలం ఓం నభః
ఓం ఐం హ్రం శ్రీం కీలం ఓం నభః
త్రిపుయస్తందరి, హృదమదేవి, శిర్వ్దేవి, శిఖాదేవి,
ఔవఙదేవి, నేేదేవి, ఄసీదేవి,

తాదృశం కడుమాపోుతి యేనహస్ స్థ్తేనవై

కా.శఴరి, బఖమాల్సన్న, న్నత్యకిలనేు, భేరుండే, వహిువాస్థన్న,

ఄష్టిదశ భహాదీఴ సమ్రాడోుకా్ బవిషయతి ||

భహావజ్రేశఴరి, శివద్ధతి, త్ఴరితే, కుఱస్తందరి, న్నతేయ,

అయకా్భాం త్రినేత్రా భరుణిభ వదనాం
యత్ుతాట్ంఔయమాయం |
హసా్ంభోజైసషపాశ్వంకుశ భదన
ధన్నసాషమ కైరిఴస్తుయంతీమ్ ||
అపీన్నతు్ంఖ వక్షోరుహ ఔఱశలుఠతా్య హార్వ్జజవలాంగం|
ధాయయేత్ ఄంభోరుహసా్ం ఄరుణిభవసనాం ఇశఴర్వ
మీశఴరాణామ్||
ఒం ఱం ృథ్వఴత్తా్వత్ానే ఖంధం సభయపయామ; ఒం
హం అకాశత్తా్వత్ానే పుషపం సభయపయామ

ప్
ో బర్
ర ణవ ప్ద్మాకరం- అక్ట

నీఱతాకే, విజయే, సయఴభంఖళే, జాఴలామాల్సన్న, చత్రే,
భహాన్నతేయ, య.శఴయ, య.శఴరి,
మత్రేశభయి, షష్ఠీశభయి, ఈడ్డుశభయి,
ఙరాయనాథభయి, లోపామద్రాభయి, ఄఖస్ోభయి,
కాఱతానభయి, ధరాాచాయయభయి,
మఔ్కేశీశఴయభయి, దీఔళానాథభయి, విషుణదేవభయి,
ప్రభాఔయ దేవభయి, తేపి దేవభయి, భన్నజ దేవభయి,
ఔలాయణ దేవభయి, వాస్తదేవభయి, యత్ుదేవభయి,
శ్రీరామానందభయి,
ఄణిమాస్థదేి, ఱఘిమాస్థదేి, ఖరిమాస్థదేి, భహిమాస్థదేి,
ఇశిత్ఴస్థదేి, వశిత్ఴస్థదేి, ప్రాకాభయస్థదేి, భుకి్స్థదేి,
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ఆచాఛస్థదేి, ప్రాపి్స్థదేి, సయఴకాభస్థదేి, బ్రాహిా, మాహేశఴరి,

వశిన్న, కా.శఴరి, మోద్ధన్న, విభలే, ఄరుణే, జయిన్న,

కౌమారి, వైషణవి, వారాహి, మాహేంద్రి, చామండే,

సరేఴశఴరి, కౌళిన్న, సయఴర్వ్ఖహయ ఙక్రసాఴమన్న,

భహాఱక్ష్మీ, సయఴసంక్షోభిణి, సయఴవిద్రావిణి, సరాఴఔరిశణి,

యహసయయోి న్న, బాణిన్న, చాపిన్న, పాశిన్న, ఄంకుశిన్న,

సయఴవశంఔరి, సయఴ యంజన్న, సర్వ్ఴనాాద్ధన్న,
సయఴభహాంకుశే, సయఴఖేఙరి, సయఴబీజే, సయఴయోనే,
సయఴత్రికండే, త్రైలోఔయమోహనఙక్రసాఴమన్న, ప్రఔట్యోి న్న,
కామాఔరిశణి బుద్మిోఔరిశణి, ఄహంకారాఔరిశణి,
శబా్ఔరిశణి, సపరావఔరిశణి, రూపాఔరిశణి, యసాఔరిశణి,
ఖంధాఔరిశణి, చతా్ఔరిశణి, ధైరాయఔరిశణి, సాృతాయఔరిశణి,
నామాఔరిశణి, బీజాఔరిశణి, అతాాఔరిశణి, ఄభృతాఔరిశణి,
శర్వరాఔరిశణి, సరాఴశ్వ రిపూయఔఙక్రసాఴమన్న,
గు్యోి న్న,

భహాకా.శఴరి, భహావజ్రేశఴరి, భహా బఖమాల్సన్న,
సయఴస్థద్ధిప్రద ఙక్రసాఴమన్న, ఄతియహసయయోి న్న, శ్రీ శ్రీ
భహాబటాిరికే, సరాఴనందభమఙక్రసాఴమన్న, రాయ
యహసయయోి న్న,
త్రిపురే, త్రిపురేశి, త్రిపుయస్తందరి, త్రిపుయవాస్థన్న, త్రిపురా
శ్రీః, త్రిపుయమాల్సన్న, త్రిపురాస్థదేి, త్రిపురాంఫ,
భహాత్రిపుయస్తందరి, భహాభహేశఴరి, భహాభహారాజా,
భహాభహాశకే్, భహాభహా గుపే్, భహాభహాజాపే,్
భహాభహానందే, భహాభహాసొంధే, భహాభహాశయే,

ఄనంఖకుస్త., ఄనంఖ.కలే, ఄనంఖభదనే,

భహాభహాశ్రీఙక్రనఖయసామ్రజా నభసే్ నభసే్ నభసే్

ఄనంఖభదనాతురే, ఄనంఖరేఖే, ఄనంఖవేి న్న,

నభః

ఄనంగాంకుశే, ఄనంఖమాల్సన్న,
సయఴసంక్షోబణఙక్రసాఴమన్న, గు్త్యయోి న్న,
సయఴసంక్షోభిణి, సయఴవిద్రావిణి, సరాఴఔరిశణి, సరాఴహాలద్ధన్న,

|| ఆతి వాభకేశఴయత్ంత్రే ఈమాభహేశఴయసంవాదే
దేవీకడుమాలాస్్ేయత్ుం సమా్ం||

సయఴసమోాహిన్న, సయఴస్ంభిన్న, సయఴజృంభిణి,
సయఴవశంఔరి, సయఴయంజన్న, సర్వ్ఴనాాద్ధన్న, సరాఴయ్సాధకే,
సయఴసంతి్పూయణి, సయఴభంేభయి, సయఴదఴందఴ
క్షమంఔరి, సయఴసౌభాఖయద్మమఔఙక్రసాఴమన్న,
సంప్రద్మమయోి న్న,
సయఴస్థద్ధిప్రదే, సయఴసంేపదే, సయఴప్రిమంఔరి,
సయఴభంఖలకారిణి, సయఴకాభప్రదే, సయఴదుఃకవిమోఙన్న,
సయఴభృతుయప్రశభన్న, సయఴవిగున్నవారిణి,
సరాఴంఖస్తందరి, సయఴసౌభాఖయద్మయిన్న, సరాఴయ్ సాధఔ
ఙక్రసాఴమన్న, కుళోతీ్యణ యోి న్న,
సయఴజేా, సయఴశకే్ , సరెతఴశఴయయప్రద్మయిన్న, సయఴజాానభయి,
సయఴవాయధి వినాశిన్న, సరాఴధాయ సఴరూపే, సయఴపాహరే,
సరాఴనందభయి, సయఴయక్షా సఴరూపిణి, సరేఴపిషత్ పఱప్రదే,
సయఴ యక్షాఔయఙక్రసాఴమన్న, న్నఖయుయోి న్న,

ప్
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మ్హిష్ఠసుర్ మ్రిదనీ స్తతత్రమ్
ఄయి ి రినంద్ధన్న నంద్ధత్.ద్ధన్న విశఴ విన్నద్ధన్న నందన్నతే
ి రివయ వింధయ శిర్వ్ధి న్నవాస్థన్న విషుణ విలాస్థన్న జషుణన్నతే |
బఖవతి హే శితిఔంఠ కుటుంబిన్న భూరికుటుంబిన్న భూరిఔృతే
జమ జమ హే భహిష్టస్తయ భరి్న్న యభయఔరి్న్న శైఱస్తతే ‖ 1 ‖
స్తయవయ హరిశణి దుయియ ధరిశణి దురుాక భరిశణి హయశయతే
త్రిభువన పోష్టణి శంఔయ తోష్టణి ఔఱాష మోష్టణి ఘోషయతే |
దన్నజ న్నర్వ్ష్టణి ద్ధతిస్తత్ ర్వ్ష్టణి దుయాద శ్లష్టణి స్థంధుస్తతే
జమ జమ హే భహిష్టస్తయ భరి్న్న యభయఔరి్న్న శైఱస్తతే ‖ 2 ‖
ఄయి జఖదంఫ భదంఫ ఔదంఫవన ప్రిమవాస్థన్న హాసయతే
శికరి శిర్వ్భణి తుఘ హిమాఱమ శృంఖన్నజాఱమ భధయఖతే |
భధుభధురే భధు కైట్బ ఖంజన్న కైత్బ బంజన్న రాసయతే
జమ జమ హే భహిష్టస్తయ భరి్న్న యభయఔరి్న్న శైఱస్తతే ‖ 3 ‖
ఄయి శత్కండ వికండిత్ రుండ వితుండిత్ శుండ ఖజాధితే
రిపు ఖజ ఖండ విద్మయణ ఙండరాక్రభ శండ భృగాధితే |
న్నజ భుజదండ న్నపాటిత్ ఙండ న్నపాటిత్ మండ బటాధితే
జమ జమ హే భహిష్టస్తయ భరి్న్న యభయఔరి్న్న శైఱస్తతే ‖ 4 ‖
ఄయి యణదుయాద శత్రు వధోద్ధత్ దుయియ న్నయజయ శకి్ బృతే
ఙతుయ విచాయ ధుర్వణ భహాశమ ద్ధత్ ఔృత్ ప్రభథాధితే |
దురిత్ దుర్వహ దురాశమ దుయాతి ద్మనవ ద్ధత్ ఔృతాంత్భతే
జమ జమ హే భహిష్టస్తయ భరి్న్న యభయఔరి్న్న శైఱస్తతే ‖ 5 ‖
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ఄయి న్నజ హంఔృతిమాే న్నరాఔృత్ ధూమ్రవిలోఙన ధూమ్రశతే
సభయ విశ్లష్టత్ శ్లణిత్బీజ సమదువశ్లణిత్ బీజ ఱతే |
శివ శివ శుంబన్నశుంబ భహాహవ త్రిపత్ భూత్పిశ్వఙ తే
జమ జమ హే భహిష్టస్తయ భరి్న్న యభయఔరి్న్న శైఱస్తతే ‖ 6 ‖
ధన్నయన్నసంఖయణ క్షణ సంఖ రిస్తుయదంఖ నట్త్ొట్కే
ఔనఔ పిశంఖ ృషత్ొ న్నషంఖ యసదుట్ శృంఖ హతావటుకే |
ఔృత్ ఙతుయంఖ ఫఱక్షతి యంఖ గట్ద్ ఫహయంఖ యట్ద్ ఫటుకే
జమ జమ హే భహిష్టస్తయ భరి్న్న యభయఔరి్న్న శైఱస్తతే ‖ 7 ‖
ఄయి శయణాఖత్ వైరివధూ వయవీయవరాబమ ద్మయిఔరే
త్రిభువనభస్ఔ శూఱ విర్వ్ధి శిర్వ్ధి ఔృతాభఱ శూఱఔరే |
దుమ దుమ తాభయ దుందుభి నాద భహో మకర్వఔృత్ ద్ధఙ్నుఔరే
జమ జమ హే భహిష్టస్తయ భరి్న్న యభయఔరి్న్న శైఱస్తతే ‖ 8 ‖
స్తయఱఱనా త్త్థేయి త్థేయి త్థాభినయోదయ నృత్య యతే
హాసవిలాస హలాస భయిప్రణ తాయ్జనేమత్ ప్రేభబరే |
ధిమకిట్ ధిఔొట్ ధిఔొట్ ధిమధఴన్న ఘోయభృదంఖ న్ననాదయతే
జమ జమ హే భహిష్టస్తయ భరి్న్న యభయఔరి్న్న శైఱస్తతే ‖ 9 ‖
జమ జమ జయ జయే జమ శఫ్ యస్త్తి త్త్పయ విశఴన్నతే
ఝణఝణ ఝంఝమ ఝంఔృత్ నూపుయ శింజత్ మోహిత్భూత్తే |
నటిత్ నటాయి నటీనట్ నామఔ నాట్ఔనాటిత్ నాట్యయతే
జమ జమ హే భహిష్టస్తయ భరి్న్న యభయఔరి్న్న శైఱస్తతే ‖ 10 ‖
ఄయి స్తభనః స్తభనః స్తభనః స్తభనః స్తభన్నహయ కాంతియుతే
శ్రిత్యజనీయజ నీయజ నీయజనీ యజనీఔయ వఔీవృతే |
స్తనమనవిభ్రభ యభ్ర భయ భ్రభయ భ్రభ యభ్రభరాధితే
జమ జమ హే భహిష్టస్తయ భరి్న్న యభయఔరి్న్న శైఱస్తతే ‖ 11 ‖
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భహిత్ భహాహవ భఱలభత్ల్సలఔ భల్సలత్ యఱలఔ భఱల యతే
వియచత్వల్సలఔ ల్సలఔ భల్సలఔ ఝల్సలఔ భిల్సలఔ వయువృతే |
స్థత్ ఔృత్ఫుఱల సమఱలస్థతారుణ త్ఱలజ ఱలవ సఱలల్సతే
జమ జమ హే భహిష్టస్తయ భరి్న్న యభయఔరి్న్న శైఱస్తతే ‖ 12 ‖
ఄవియల ఖండఖలన్ భద .దుయ భత్్ భత్ంఖజరాజ తే
త్రిభువన భూషణభూత్ ఔళాన్నధిరూ యోన్నధిరాజస్తతే |
ఄయి స్తదతీజన లాఱస మానస మోహన భనాధరాజ స్తతే
జమ జమ హే భహిష్టస్తయ భరి్న్న యభయఔరి్న్న శైఱస్తతే ‖ 13 ‖
ఔభఱదళాభఱ కోభఱ కాంతి ఔలాఔల్సతాభఱ భాఱత్లే
సఔఱ విలాసఔళా న్నఱమక్రభ కేళిఔఱత్ ఔఱహంసకులే |
ఄల్సకుఱ సంకుఱ కువఱమభండఱ మౌళిమఱద్ వకులాల్సకులే
జమ జమ హే భహిష్టస్తయ భరి్న్న యభయఔరి్న్న శైఱస్తతే ‖ 14 ‖
ఔయ మయళ్ళ యవ వీజత్ కూజత్ ఱజజత్ కోకిఱ భంజ్యరుతే
మల్సత్ మల్సంద భన్నహయ గుంజత్ యంజత్ శైఱన్నకుంజ ఖతే |
న్నజఖణభూత్ భహాశఫర్వఖణ యంఖణ సంబృత్ కేళిత్తే
జమ జమ హే భహిష్టస్తయ భరి్న్న యభయఔరి్న్న శైఱస్తతే ‖ 15 ‖
ఔటిత్ట్ పీత్ దుకూఱ విచే భయూక తియసృత్ ఙంద్రరుచే
ప్రణత్స్తరాస్తయ మౌళిభణిస్తుయద్ ఄంశుఱసన్ నకసాంద్రరుచే |
జత్ ఔనకాఙఱమౌళి భద్ధరిజత్ న్నయజయకుంజయ కుంబ కుచే
జమ జమ హే భహిష్టస్తయ భరి్న్న యభయఔరి్న్న శైఱస్తతే ‖ 16 ‖
విజత్ సహస్రఔరైఔ సహస్రఔరైఔ సహస్రఔరైఔన్నతే
ఔృత్ స్తయతాయఔ సంఖయ తాయఔ సంఖయ తాయఔస్తన్న స్తతే |
స్తయథ సమాధి సమాన సమాధి సమాధిసమాధి స్తజాత్ యతే
జమ జమ హే భహిష్టస్తయ భరి్న్న యభయఔరి్న్న శైఱస్తతే ‖ 17 ‖
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దఔభఱం ఔరుణాన్నఱయే వరివసయతి యోన్నద్ధనం న శివే
ఄయి ఔభలే ఔభలాన్నఱయే ఔభలాన్నఱమః స ఔథం న బవేత్ |
త్వ ద.వ యంద మత్యన్నశీఱమతో భభ కిం న శివే
జమ జమ హే భహిష్టస్తయ భరి్న్న యభయఔరి్న్న శైఱస్తతే ‖ 18 ‖
ఔనఔఱసత్ొఱ స్థంధుజలైయన్నష్టంజతి తె గుణయంఖభువం
బజతి స కిం న్న శచీకుఙకుంబత్ త్టీరి యంబ స్తఖాన్నబవం |
త్వ ఙయణం శయణం ఔయవాణి నతాభయవాణి న్నవాశి శివం
జమ జమ హే భహిష్టస్తయ భరి్న్న యభయఔరి్న్న శైఱస్తతే ‖ 19 ‖
త్వ విభలేంందుఔఱం వదనేందుభఱం సఔఱం నన్న కూఱమతే
కిమ పురుహూత్ పుర్వందుమఖీ స్తమఖీభియసౌ విమఖీ క్రమతే |
భభ తు భత్ం శివనాభ ధనే బవతీ ఔృయా కిమత్ క్రమతే
జమ జమ హే భహిష్టస్తయ భరి్న్న యభయఔరి్న్న శైఱస్తతే ‖ 20 ‖
ఄయి భయి దీనదయాళ్ళత్యా ఔరుణాయయా బవిత్వయమ.
ఄయి జఖతో జననీ ఔృయాస్థ మథాస్థ త్థాన్నమతాస్థ య. |
మదుచత్భే బవతుయయర్వ కురుతా దురుతాభపా కురుతే
జమ జమ హే భహిష్టస్తయ భరి్న్న యభయఔరి్న్న శైఱస్తతే ‖ 21 ‖

ఆతి శ్రీభహిష్టస్తయభరి్నీ స్్ేం సంపూయణం
*****
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చేసే్ నఔ్ వ్రత్ం ఄంటారు. నెఱ నాళ్ళళ నఔ్వ్రత్ అఙయణ

ఆశవయుజ పూరిణమ్

అద్ధఔవి, అద్ధకావాయన్ను ఄంద్ధంచన శ్రీ వాలీాకిమన్న
జమంతి. రామామణాన్ను భనకు ఄంద్ధంచ రాభబకి్
సామ్రాజయంలో త్రించే భాఖయం ఔల్సపంచన శ్రీ వాలీాకి మన్న
భనకు ప్రాత్: సాయణీయుాత. ఇ ర్వ్జ్య శ్రీ భద్రామామణం
లో ఔ శ్లలఔమో, ఔ గట్ిమో లేద్మ రామామణ పఱశ్రుతి
ఄయినా వినాల్స.

చేమలేన్న

వారు

ఔనీసం

స్భవాయం

ఄయినా

స్తర్వ్యదయాన్నకి మందు సాునం చేస్థ అఱమం
దరివంచుకోవాల్స. కారి్ఔమాసం లో చేసే అఱమ ప్రదక్షణ
చాలా

గొప

పుణయం

ఆస్త్ంద్ధ. కారి్ఔమాసంలో

గురుదయవనం త్పఔ చేస్తకోవడం భంచద్ధ.కారి్ఔపూరిణభ
ర్వ్జ్య శివ లేఔ విషుణ సన్నుధానంలో దీపోత్షవం చెయాయల్స.
జాఴలా తోయణం ఔటాిల్స (శివాఱయాన్నకి) ఎదురుగా రెంాత

దీపావళీ అమావాసయ

చెఔొ స్ంభాలు పాతి ఖడిు చుట్ిన్న ఇ రెంాత ఔర్రఱకు ఔటాిల్స.

1)సఴమంపాఔం వంటి ద్మనాలు, పిత్ృదేవత్ఱకు త్యపణం

భంే పూయఴఔంగా ఇ ఖడిుకి న్నప్పు పెటాిల్స. అ ఖడిు

విడవడం చేయాల్స.

కాల్సపోయే లోపు శివ పాయఴతుఱ ఈత్షవ విగ్రహాలు

2)దేవాఱమంలో వీఱయినన్ను ప్రదక్షణలు చేమడం
మకయంగా నవగ్రహాఱకు 108 ప్రదక్షణలు చేమడం
భంచద్ధ.

టుికున్న ఖడిుతో ఔటిినద్మఴరాన్ను ద్మటాల్స. అ న్నప్పుయవఴలు
మీద డకుండా ద్ధరి అ ఈత్షవ విగ్రహాలు శివుడి
సన్నుధిలో

శివనాభసాయణ

చేస్తకుంటే

భహాపాపాలు తొలుగుతాయి.

3)ఱక్ష్మీ దేవి పూజ త్పఔ చేయాల్స.

నాగ చతురిథ

4)దక్షణ ద్ధకుొగా ద్ధవిటీలు వెల్సి ంచ పిత్ృదేవత్ఱన్న

(శుఔలక్ష ఙతురి్న్న వాయవహారిఔంలో నాగుఱ ఙవితి ఄంటారు).

సంత్ృపి్ యచాల్స.

కారితక్మాస వైశిష్యము

నాఖజాతి లో కొన్ను దేవతా సయపమలు కూడా ఈంటాయి.

న కారి్ఔ సమో మాస: మాసాఱలో కారి్ఔ మాసాన్నకి
సమానం ఄయిన మాసం లేదన్న శ్వసీం. పూరిణభ నాాత
ఏ నక్షేం ఈంటే అ మాసాన్నకి అ పేరు వస్త్ంద్ధ.
ఔృతి్కా నక్షేం పూరిణభ నాాత ఈండట్ం వఱల ఇ
మాసాన్నకి

ఈంచ

కారి్ఔమాసం

శివకేశవుల్సద్రికీ

ఄనే

ఆషిమైనద్ధ

పేరు
ఇ

వచుంద్ధ.

మాసమ.ఇ

మాసమలో నఔ్ం ఄనే పేరుతో ఈవాసం ఈండడం
చాలా భంచద్ధ. రాత్రి నక్షే దయవనం ఄయాయఔ భోజనం

ప్
ో బర్
ర ణవ ప్ద్మాకరం- అక్ట

పయపాటున వాటిన్న ఙంపితే, ఙంపిన వారికి, వారి
వంశ్వన్నకి భహాపాం చుటుికుంటుంద్ధ. నాఖ దేవత్ఱ
అఱయాలు

డగొటిినా,

నాఖదేవత్ఱన్న

ఙంపినా,

పామఱ పుట్ిఱన్న త్వేఴస్థ అ స్ఱమలో ఆలుల ఔటుికునాు
భహా పామ. ఄందుకే పూయఴమ పలాఱలో ఎఔొడైనా
పుట్ిలు ఈంటే అ కాస్ స్ఱమన్న దునుకుండా ఄటేల
వద్ధలేసేవారు. పూయఴం ఇ నాఖ ఙతురి్ నాాత నాఖ
దేవతాయున

సఴమమగా

శ్రీఔృషుణాత

గోలోఔమలో

చేసాాత. నాఖ దేవత్ఱకు ఄభిష్ణ్ఔం చేయాల్స. శుది
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జఱమతో ఄభిష్ణ్ఔం ఄయాయఔ, ఇ దేవత్ఱన్న పూరి్గా

తొఱి సా్ాత).నాగ్వంద్రున్నకి 9 కానీ, 27 కానీ ప్రదక్షణలు

త్డిలేకుండా తుడిచేయాల్స, త్రువాత్ ఖంధం పుయాయల్స,

చేస్థన వాడికి అర్వ్ఖయం బాగుాతతుంద్ధ. పూయఴం

త్రువాత్ స్తపుతో బటుి పెటాిల్స, ద్మన్నమీద కుంకుభ

అర్వ్ఖయం కోసం 27కు త్కుొవ కాకుండా ప్రదక్షణలు

బటుి పెటాిల్స. త్రితో కానీ పుష్టపఱతో కానీ ఇ

చేసేవారు. వృదుిలు, చేమలేన్న వాళ్ళళ ఔనీసం 9 ఄయినా

రెండింటితో కానీ పూజంచాల్స. భల్లలపూఱతో నాఖఙతురి్

చేయాల్స.ఇర్వ్జ్య

నాాత నాఖదేవత్ఱన్న పూజసే్ భారాయబయ్లు ఐఔభత్యంతో

నాఖదేవత్లు

ఈంటారు. సనుజాజ పువుఴఱతో కానీ, తెఱల తాభయ

పెళిళకాన్న

పువుఴఱతో కానీ, తెఱల ఔలువ పువుఴఱతో కానీ పూజసే్

శీఘ్రకాఱంలో వారికి వివాహం ఄవుతుంద్ధ.మానవుఱకు

సంత్ ఆలుల దకుొతుంద్ధ. మారేాత అకుఱతో పూజసే్

మకయమగా ఙయార్వ్గాలు, తెఱలభఙులు ఆవి నాఖ

సందలు వసా్యి. స్తపు ఙున్న పూఱతో పూజసే్

శ్వపాఱ వఱనే వసా్యి ఄన్న శ్వసీమ. నాఖ శ్వమ

అర్వ్ఖయం

త్రి

శర్వయంలో విట్మన్ లోం లాగా వచు ద్మన్న వఱన ఇ తెఱల

(ఎండిపోయిన జాజ త్రి కూడా భంచదే), వియజాజ

భఙులు వంటి ర్వ్గాలు వసా్యి. ఄలాంటి వాళ్ళళ త్పఔ

పూలు, భంద్మయ అకులు, ఔదంఫ వృక్షం అకులు, ఖనేురు

నాఖ దేవత్ఱన్న పూజంచాఱన్న శ్వసీం చెబుతునుద్ధ. వాళ్ళల

అకులు, జమా అకులు ఇ అకుఱన్న ఆయవై ఔొ అకుఱకు

ఇ

త్కుొవ కాకుండా తీస్తకొన్న నాఖఙతురి్ నాాత నాఖ

సంఫంధమైన భఙుఱ ర్వ్గాలు తొఱి పోతాయి.ఇర్వ్జ్య

దేవత్ఱన్న పూజసే్ ఆఔ అ ఆంటిలో స్తకమ, శ్వంతి,

ఆంకొఔ న్న కూడా చెమయభనాురు. స్తరుయాత ఎర్రన్న

అనందమ ఔలుగుతాయి. తెల్సస్ తెల్సమకో నాఖజాతికి

కియణమఱతో ఈదయిస్త్ను సభమంలో (ఄరుణోదమ

భనమ చేస్థన ఄచాయమలు ఄనీు తొఱి పోతాయి.

సభమంలో) సాునమ పూరి్ చేస్తకొన్న, ఔ ఆత్్డి పాే

నాఖదేవత్కు ఆషిమైన నైవేదయమలు :

కానీ, రాి  పాే కాన్న తీస్తకోండి, ద్మంట్లల నీళ్ళళ

చమాల్స (బెఱలం, న్నవుఴ ప్పు మద్గా చేస్థ నూరి ద్మన్నన్న

మొదలైన పువుఴలు వేమండి, రెంాత చేతుఱతో అ పువుఴలు

బాగుాతతుంద్ధ.

ఖరిఔ,

జాజ

నాఖదేవత్కు న్నవేద్ధంఙండి),ఙల్సమడి, వడప్పు , వీటితో
పాటు పానఔమ, అవు పాలు కూడా న్నవేదన చేమట్ం
చాలా భంచద్ధ. దీన్న వఱన గొంతు సంఫంధమైన
వాయధులు తొఱి పోతాయి. (కొంత్భంద్ధకి గొంతులో
అహాయమ ద్ధఖదు, అహాయమ నభఱలేరు, గొంతుకు
సంఫంధించన వాయధుఱ వఱల అహాయమ తినలేన్నవారు,
తిను అహాయమ సరిగా ఙనమ కాన్నవారు, ఔాతపులో
కానీ, గొంతులో గానీ, శర్వయంలో ఎఔొడైనా పుంాతల
(కాయనషర్) లాంటివి ఈను వాళ్ళల ఄటువంటి వాళ్ళళ
పానఔమ,

అవుపాలు,

చమాల్స

ఇ

మూడూ

చాలా

పిఱలలు

ర్వ్జ్యన

త్ల్సలదండ్రుఱకు

నాఖ

ప్రదక్షణ

సంతోష్టసా్రు.
త్ల్సలదండ్రుఱకు

దేవత్ఱన్న

చేసే్

మకయమగా
ప్రదక్షణ

పూజసే్

చేసే్

శ్వర్వయఔ

పోమండి, ఄందులో ఎర్రన్న పూలు ,ఖనేురు పూలు
నీళ్ళల ఔల్సపి తీస్తకొన్న మూాత సారుల స్తరుయన్నకి
త్యపణమలు విడిచపెట్ిండి.

ఒం స్తరాయమ నభః, ఒం కగామ నభః, ఒం పూష్ణ్ణ
నభః, ఒం హియణయఖరాుమ నభః, ఒం మార్వఙయే
నభః, ఒం అద్ధతాయమ నభః, ఒం సవిత్రే నభః, ఒం
ఄరాొమ నభః, ఒం భాసొరామ నభః, మొదలైన
నామాఱతో గాన్న లేద్మ ఈదేశం ఈనువారు గామత్రీ
భంే పూయఴఔమగా కానీ త్యపణాలు ఆవాఴల్స.

నాగుఱఙతురి్ నాాత నాఖ దేవత్ఱన్న మథాశకి్గా
పూజంచ,

నైవేదయం

పెటిి,

ప్రసాదమగా

ఇ ఄయ్ో ప్రద్మనమ వఱన బమంఔయమైన, తీవ్రమైన

సీఴఔరించ, బకి్తో నభసొరించ మాకు ఇ వ్రణ బాధలు

శ్వర్వరిఔ ర్వ్గాలు పోతాయి. ఇ ఄయ్ో ప్రద్మనమ భహా

తొఱి ంచు ఄంటే, మందు ఇ పుండల బాధన్న అమన

శకి్వంత్మైనద్ధ. ఆలాగా ఄయ్ోమ ఆవఴడం వఱన

ప్
ో బర్
ర ణవ ప్ద్మాకరం- అక్ట

కొంచెం
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పూయఴమ సాంబుాత ఄనేవాడికి కుషీ ర్వ్ఖం కూడా
పోయిందట్. ఆఔ మామూలు ర్వ్గాలు పోవడంలో

ప్రసంఖపు పోటీలు(శ్రీ ఖణేశ పురాణం)

అశుయయమ ఏమనుద్ధ.
ఇర్వ్జ్య
శ్వసీమ

వీలునుంత్వయకూ

మౌనంతో

చెబుతునుద్ధ. ఇర్వ్జ్య

ఈండభన్న

కొద్ధ్గా

16years and above

విభూతి

తీస్తకొన్న, ద్మన్నతో నాఖ దేవత్ఱన్న పూజంఙండి

మొదటి విజేత్: Sreelakshmi.Gavini

(ఄభిష్ణ్కింఙండి). త్రువాత్ అ విభూతిన్న మీ న్నదుట్

రెండవ విజేత్: Suvarna Madishetty

ధరింఙండి.

మూడవవిజేత్: Sireesha vemulapalli

ద్మన్నవఱన

నయఔం

న్నండి

విమకి్

ఔలుగుతుంద్ధ. ఇ ర్వ్జ్య న్నవుఴఱ నూనెతో కానీ, అవు
నేతితో కానీ నాఖదేవత్ఱ సన్నుధానంలో దీం వెల్సి సే్

చత్ల్రేకనపు పోటీలు

ఄటువంటి వాడికి భంచ దవి వస్త్ంద్ధ లేద్మ సందలు

Category 1 (Age 09-16 years)

వసా్యి. ఇర్వ్జ్య బ్రహాఙయయ దీక్షతో ఈండట్ం భంచద్ధ.
తెల్సస్ తెల్సమకో నాఖదేవత్ఱకు ఏమైనా ఄచాయమలు
చేస్థ ఈంటే, పైన చేసే ఈచాయమఱ వఱల ఄవి
తొఱి పోతాయి.

మొదటి విజేత్: Pabbineedi Sri Sundar Karthikeyan
రెండవ విజేత్: Sriman Vashisht Ammaneni
మూడవవిజేత్: Drishya Anandan

*****

చత్ల్రేకనపు పోటీలు
Category 2 (Age 17-30 years)

వినాయక్ చవితి
ఄన్నగ్రహంతో
న్నయఴహించంద్ధ.

మొదటి విజేత్: Ganta Himamsusekhar
సందయుమగా పూజయ గురుదేవుఱ

ఄనేఔ

పోటీఱన్న

గురుబకు్లు

శ్రీ

ప్రణవపీఠం

ఄందరూ

రెండవ విజేత్: Neeraja V
మూడవవిజేత్: Nandini devi

ఄత్యంత్

ఈతాషహంతో పాల్గునాురు. ఇ పోటీఱలో పాల్గున్న

చత్ల్రేకనపు పోటీలు

విజేత్లుగా న్నల్సచన ఄబయరు్ఱకు శుభాకాంక్షలు. విజేత్ఱ

Category 3 (Age 31-above)

వివరాలు

ప్రసంఖపు పోటీలు (శ్రీ ఖణేశ పురాణం)

మొదటి విజేత్: Sardarramudu Asannagari

పిఱలఱవిభాఖం(08-15 years)

రెండవ విజేత్: Shailaja
మూడవవిజేత్: Lakshmi priya palika

మొదటి విజేత్: SreeAkshayaa Venuturupalli
ద్ధఴతీమవిజేత్: Gautam Narayana Chiredi

*****

త్ృతీమవిజేత్: Vedamsha Gourisetti

ప్
ో బర్
ర ణవ ప్ద్మాకరం- అక్ట
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