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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మభఔయం 

 

ప్రయత్నం – ఆనందం

మానవుఱందరూ అనంద్మన్వేషకులే కానీ అ 

అనందపు యహసమం మాత్రం కంతభందికే తెలుస్తంది. 

వారే బఖవంతుడిచ్చిన వివేకాన్నన విన్నయోగంచుకంటారు. 

తక్కిన వారు అనంద్మన్వేషణలో ఄఱసిపోతుంటారు త 

అనంద్మన్నన పందలేరు. అధున్నఔ సమాజంలో న్న పై ఆషటం 

తకుివ, పలితం పై అసక్కత ఎకుివ ఔలిగన వారే ఈన్ననరు. 

ఄందువఱలన్వ వారు తగన పలితం పందలేఔ పోతున్ననరు. 

సరియైన ప్రమతనం కూడా చేమలేఔ వెనుఔఫడుతున్ననరు. 

ఏదైన్న న్నన్న చేసేటప్పుడు భనస్ు ఱఖనం చేయాలి. 

పలితంపై ఎకుివగా దృష్టట పెటటకూడదు. పలితం ఄన్వది 

సంపూయణ ప్రమత్ననన్నక్క చ్చవరి మెట్టట. ప్రమతనభన్వ దటద  

మెట్టట ఎఔికుండా కేసారి పలితభన్వ చ్చవరిమెట్టట 

ఎకాిఱనుకోవడం ప్రమాదం. ఖ ట ప్రమత్ననన్నక్క మంచ్చన 

ప్రత్నమమానమం లేదు. పలితం కోసం ఎదురు చూడకుండా 

ప్రమతనం చేసేత విజమం ఱభిస్తంది. సరియైన ప్రమతనం 

లేన్న పలితం న్నరాశకు ద్మరితీస్తంది. ఔష్టటపలీ ఄన్వ సూక్కతన్న 

దృష్టటలో పెట్టటకన్న మానవుడు శ్రమంచాలి.  సంఔఱ ఫఱం 

ఈండాలి. శ్రమంచ్చన వారిక్క క్రభంగా ఏకాగ్రత, శ్రదధ, 

భనోన్నమంత్రణ, కుట్టంఫ రిసిథతులు కూడా 

సహఔరిసాతయి. ఏ కాయమమైన్న  సాధంచాఱనుకుననవారు 

మందుగా ఱక్ష్యం న్నరేధశంచుకోవాలి. ద్మన్నక్క                   

తఖగ సమాచారాన్నన సేఔరించుకోవాలి. వనరుఱను 

సమీఔరించుకోవాలి. కాయమం సిదిధంచేద్మకా         

ట్టటదఱతో ప్రమత్నంచాలి. న్నయంతయం 

క్రియాశీలుడైఈననవాడిక్క,దైనమం న్నరాశ పందన్న వాన్నక్క 

బఖవదనుగ్రహం ఔలుగుతుంది. ఄట్టవం వాన్నక్క 

నైషియభయసిదిధ ఔలుగుతుంది. జయాజయాఱతో 

సంఫంధం లేకుండా చేమవఱసిన న్నన్న శ్రద్మధసకుతఱతో 

చేమడమే యోఖ సాధన. మత్ననఔృత్న మది న సిదధయత్  

కోత్ర దోషః. ప్రమతనం చేయాలి, చేసిన క్క అ న్నలో 

విజమం పందఔలేఔపోవడం వఱల భన దోషమేమీ 

ఈండదు. న్నయంతయం ఔయభశీలుడై ఈననవాన్నక్క సఔఱ 

దోషాలు తొఱగ యోఖ సిదిధ ఱబిస్తంది. ఎందరో అధున్నఔ 

వమకుతలు తభ ఄకుంఠిత దీక్ష్తో, బఖవదబక్కత చేత, సాధన 

చేత జఖదిేఖ్యమతులు ఄయామరు. కాఫ ట  సహజమైన భన 

క్రియాశీఱత్నేన్నన, జ్ఞానసమపాయజనకు, బఖవత్నువకు 

విన్నయోగంచఖలిగత్న మానవజనభ సాయథఔమౌతుంది. 

ఄప్పుడు నయలోఔమే సేయగలోఔమౌతుంది. న్నయంతయం 

ప్రమతనశీలురుగా ఈంటూ, బఖవత్నువ చేసూత దివామనందం 

ఄనుబవిసూత సాధకులు తరించాఱన్న ఄన్వఔ 

భంఖళాశాసన్నలు చేస్తన్ననను.   

ఔయభణ్యమవాధకాయసేత మా పలేషు ఔద్మచన | 

మా ఔయభపఱహేతురూబః మా త్న సంగోஉసతవఔయభణి ||                                  
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               విఘ్ననశేరున్నక్క ఄనంత న్నమాలున్ననయి. 

ఄన్వఔ ఄవత్నరాలున్ననయి. అమన లీలాగాథలు కూడా 

ఄనంత్నలే. విఘ్ననశేరుడు న్నరుగణుడూ, సగుణుడు కూడా. 

ఄట్టవం  ఖణ్యశేరున్నక్క బాగా ఆషటమైన 

దహారున్నమాలు ఈన్ననమన్న,  అ   దహారున్నమాఱన్న 

బక్కతతో తఱచుకంటే సఔఱశుభాలు ఔలుగుత్నమన్న 

వామసభహరిి సెఱవిచాిడు. 

 

 

 

విఘ్ననశేరున్న  దహారున్నమాలు: 

 

              ఆందులో కిఔి న్నమాన్నక్క ఖఱ విశేషారాథఱను,  

వుమతతుతఱను గురించ్చ కూడా తెలుస్కంద్మం. ఖత నెఱ 

సంచ్చఔలో భనమ ఫాఱచంద్రుడు ఄను న్నభమనకు 

ఄరాథఱను, విశేషాఱను తెలుస్కున్ననం. ఇ సంచ్చఔలో 

ఆప్పుడు 12వ న్నభమ, 13వ న్నభమ గురించ్చ 

తెలుస్కుంద్మం. అ న్నభమ  ఖజ్ఞననుడు. 

 

ఖణ్యశున్న నెనండవ న్నభం ఖజ్ఞననుడు-ఖజమకం 

ఔలిగనవాడు. శవున్న ఖణ్యశుడు ఎదిరించడం వఱల, అమన 

అగ్రహంచ్చ, ఈమాపుత్రున్న ఔంఠాన్నన నరక్క వేమడం, ద్మన్నక్క 

మాత పాయేత్ అగ్రహంచడం, ఄప్పుడు శవుడు ఈతతయం 

దికుికేసి తఱపెట్టటకన్న న్నద్రిస్తనన ఏనుగు తఱను తెప్ంచ్చ 

విన్నమకున్న దటండెమనకు ఄత్క్కంచడంతో, ఄ  

నుండి అమన ఖజ్ఞననుడు ఄయామడు. ఖణత్ 

సంహతలో ఔ ఄదుబతమైన విషమం ఈననది -           

శవుడు పాయేత్తో ఆలా ఄన్ననడు – ఈమా! మానవున్న 

యొఔి, ఏనుగు యొఔి అయువు 120 సంవతురాలు. 

ఔలియుఖంలో మానవులు చేస్కన్వ పాపాఱవఱల ఇ 

1. స్మఖుడు 9.   ధూభకేతుడు 

2. ఏఔదంతుడు 10. ఖణాధమక్షుడు 

3. ఔప్లుడు 11. ఫాఱచంద్రుడు 

4. ఖజఔయణకుడు 12. ఖజ్ఞననుడు 

5. ఱంబోదరుడు 13. వక్రతుండుడు 

6. విఔట్టడు 14. శూయఔరుణడు 

7. విగనరాజు 15. హేయంబుడు 

8. ఖణాధపుడు 16. సిందపూయేజుడు 
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అయువు క్రభంగా తరిగ యమాయువు ఆంత ఄన్న 

న్నరాథరించలేన్న దుఃసిథత్ ఏయడుతుంది. ఏనుగు తఱ, 

మానవ ఔఫంధం ఔఱసిన విన్నమకున్న శరీయం బక్కతతో 

పూజిసేత ఇ అయువును మానవుడు పందఖలుగుత్నడు. 

ఏనుగులోన్న సూక్ష్మదృష్టట, ఫఱం, మానవులోన్న 

విశషటబుదిధఱక్ష్ణాలు జీవుఱకు ఄవసయం ఄన్న తెలుపుతూ 

ఖణ్యశున్న ఖజ్ఞననున్న చేసాను ఄన్న పాయేత్క్క శవుడు 

తెలిమ చేసాడు. ఇ విషమం ఖణత్ సంహతలోన్న 

ఄయిదవ ఄధ్యమమంలో ఈంది.  

 

ఖణ్యశున్న దమూడవ న్నభం వక్రతుండుడు 

 

 వంఔయగా లేఔ చుట్టటకన్న ఈనన తొండం ఔఱవాడు ఄన్న ఇ 

న్నమాయథమ. ప్రత్నమఔంగా ఇ న్నభం గుఱంచ్చ 

మదగఱపురాణంలో ఔ చరిత్ర ఈంది.  

శ్లల|| వక్రతుండావత్నయశి, దేహాన్నం బ్రహభధ్యయఔః 

      భతురాస్యహంత్న స సింహవాహనఖః సభృతః  
                                         (మదగఱపురాణం – 20 – 5 – 12) 

వక్రతుండుడు ఄన్వ పేరు సాధ్యయణమైనది కాదు. ఖణ్యశుడు 

భరొఔిసారి ఄవతరించ్చ పందిన పేరు. దేహులు 

బ్రహభను ధరించడం కోసం ఇ పేరు  ఏయడినది. ఄనగా 

శరీయం ధరించ్చన వారిక్క మేమ – శరీయమలు ఔటే, 

శరీరాఱకు మా అతభఱకు త్నడా లేదు ఄన్వ భావన 

ఔలుగుతుంట్టంది. తభ దేహాలు తభవి ఄన్న 

భావిస్తంటారు. దీన్నన్న దేహాతభభావనమ ఄంటారు. ఇ 

దేహాతభభావనం వఱలన్వ జీవులు ఔయభలు చేస్తంటారు. అతభ 

శరీయంలో ప్రవేశస్తందనీ, కంతకాఱం అ శరీయంలో ఈండి 

స్కదుఃఖ్యఱకు దేహాన్నన గుఱచేస్తందనీ, అతభకు న్నశనం 

లేదనీ, యమాతభ నుండి విడివడిన జీవాతభ త్రిగ 

యమాతభ దఖగరకు చేయడాన్నక్క సాధన ఄవసయభనీ 

గ్రహంచ్చన సాధకుఱకు బ్రహభతేం ఱభిస్తంది. ఄట్టవం  

బ్రహభతేం ప్రసాదించే ఄవత్నయం ఔనుఔ ఖణ్యశున్న 

వక్రతుండుడు ఄన్ననరు. వక్రతుండం ఒంకాయమే. న్నతమం 

ప్రణవజం చేసేవాడు యబ్రహభమే ఄవుత్నడు.  

           పూయేం ఆంద్రుడు భహాతస్ు చేసేవారిపై 

మాతుయమం వహంచాడు. అ మాతుయమం ఄతన్న శరీయం 

నుండి ఫమటకు వచ్చి ఔ భహాస్యరూం ధరించ్చంది. 

భతుయత ఎప్పుడూ భంచ్చది కాదు. ఄందున్న 

శక్కతభంతులైన వారి భతుయత లోఔవిన్నశన్నన్నక్క 

ద్మరితీస్తంది. భతుయత నుండి పు టన రాక్ష్స్న్నక్క 

భతురాస్రుడు ఄన్న పేరు వచ్చింది. భతురుడు 

దైతమగురువైన శుక్రుడిన్న అశ్రయించ్చ ‘ఒం నభశివామ’ 

ఄనఫడే ప్రణవంచాక్ష్రీ భంత్రాన్నన ఈదేశంగా 

పంద్మడు. శవుడి కోసం ఇ భంత్రజం చేసూత 

ఔఠోయతస్ు చేమగా, పాయేతీసమేతంగా, 

యమేశేరుడు, ఄస్రున్నక్క దయినం ఆచాిడు. ఄస్రుడు 

బక్కతతో శవుడిన్న స్తత్ంచాడు. శవుడు ప్రీతుడై, 
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తనతోసహా, ఎవరినైన్న యుదధంలో జయించఖలిగే శక్కతన్న 

భతురాస్రున్నక్క ప్రసాదించాడు. భతురుడు అ 

వయప్రభావంతో సఔఱలోకాఱనూ జయించాడు. దేవతలు 

శవున్న దఖగర, యక్షంచభన్న దటర పెట్టటకోగా, ఆది తెలిసిన 

రాక్ష్స్డు శవుడిచ్చిన వయంతో శవుడిన్న కూడా 

ఫంధంచాడు. శవుడు దేవతఱను విన్నమకున్న కోసం 

తస్ు చేమభన్ననడు. విన్నమకున్న ప్రసననం 

చేస్కోవడం ఎలా ఄన్న భావిస్తనన దేవతఱ వదదకు 

దత్నతత్రేయుడు వచ్చి, ‘ఖం’ ఄన్వ ఖణత్ యొఔి ఏకాక్ష్రీ 

భంత్రాన్నన ఈదేశంచాడు. దేవతఱంత్న అ బీజ్ఞన్నన 

జప్ంచగా ఖణత్ వక్రతుండంతో దయినమచ్చి, 

వక్రతుండావత్నయంతో భతురాస్రుడిన్న జయిసాతనన్న 

ఄబమం ఆచాిడు. ఖణత్ చేత్లో ఒడిపోయి, ఄస్రున్న 

కడుకులైన స్ందయప్రియుడు, విషమప్రియుడు 

భయణించారు. చ్చవయకు భత్నుస్రుడు ఖణ్యశున్న శయణు 

కోరి అమనకు శాశేతబకుతడై, విభతురుడయామడు. 

లోకాఱకు త్రిగ ప్రశాంతత ఔలిగంది. ఇ విధంగా 

భతురాస్రుడిన్న ఄణచడాన్నక్క వచ్చిన ఖణ్యశున్న ఄవత్నయ 

న్నభమే వక్రతుండుడు. ఇ న్నభజం వఱల మాతుయమం 

నశస్తంది.  

           ఆదేకాఔ భరొఔ ఄదుబతగాథ కూడా ఆదే పురాణంలో 

ఈంది. ప్రలమం పూరిత ఄయామఔ బ్రహభదేవుడు పునః సృష్టట 

చేయాఱన్న సంఔలించాడు. కానీ సృష్టటకారామన్నక్క ఄన్వఔ 

విఘాత్నలు ఔలిగాయి. ఄప్పుడు ఏం చేయాలో ఄయథం కాఔ 

బ్రహభ యమాతుభడైన శ్రీహరిన్న శయణు వేడగా, 

విఘ్ననశేరున్న ఄనుగ్రహం లేనంత వయకు విఘానలు 

తవనీ, ఖణ్యశున్న కోసం తస్ు చేమభనీ చెప్, 

శ్రీభహావిషుణవు ఖణత్ భంత్రాఱలో గొదైన 

షడక్ష్రీభంత్రాన్నన ఈదేశంచాడు. (‘వక్రతుండామ 

హుమ్’) ఖణ్యశున్న ఇ షడక్ష్రీభంత్రజం వఱల విఘ్ననశుడు 

ప్రసనునడై వక్రతుండ న్నభంతో వక్రతుండావత్నయంతో 

ప్రతమక్ష్మై, బ్రహభకు సృష్టటకాయమసాభయథయంతో బాట్టగా వివిధ 

వరాలు ప్రసాదించాడు. సృష్టటకాయమం ఏ అటంఔం లేకుండా 

సాగంది. కానీ ఄ కే ఄనగా ఖణత్ దయిన్నన్నక్క 

మందే, తన నులు సరిగా సాఖడం లేదన్వ బమంతో 

బ్రహభ ఔంప్ంచడం వఱల, అమన శరీయం నుండి దంభుడు 

ఄన్వ రాక్ష్స్డు జన్నభంచాడు. వాడు పెరిగ పెదదవాడై శుక్రున్న 

అశీస్ుఱతో బ్రహభ గుఱంచ్చ తస్ుచేసాడు. బ్రహభ వాడిక్క 

ఎఔిడా ఏ విధమైన బమం ఈండదన్న వయమచాిడు. 

దంభుడు ఔ భహానఖరాన్నన న్నరిభంచుకన్న శుక్రాచారుమన్న 

కుఱపురోహతున్నగా చేస్కన్న సఔఱ దైతుమఱకు రాజై, తన 

వీయఫఱంతో సయేలోకాఱనూ జయించాడు. ఄప్పుడు 

దేవతలు ఇ రాక్ష్స బాధలు తట్టటకోలేఔ బ్రహభను 

యక్షంచభన్న ప్రారిథంచగా, బ్రహభ దేవతఱతో ఔఱసి ‘ఖం’ 

ఄనఫడే ఏకాక్ష్య బీజం జప్ంచ్చ విఘ్ననశున్న ప్రసనునన్న 

చేస్కన్ననడు. ఖణత్ వాయందరికీ ప్రతమక్ష్మై, ఄబమం 

ఆచాిడు. ఆంద్రున్న తన దూతగా చేస్కన్ననడు. యుదధమో 

లేఔ ఖణ్యశున్న శయణుకోయడమో న్నశియించుకోభన్న తన 

మాటగా దంభున్నక్క చెభన్న ఆంద్రున్నతో ఄన్ననడు. 

ఆంద్రుడు ఖణ్యశదూతయై దంభున్న వదదకు వెళ్ళి ఖణత్ 

అజాను వివరించాడు. ఄది వినన దంభుడు దేవతఱను 

సయేన్నశనం చేసాతనన్న లిక్క, ఄనంతయం గురువైన 

శుక్రాచారుమన్న వదదకు వెళ్ళి, ‘ఖణత్ ఎవయన్న?’ ఄడిగాడు 

సయేలోకేశేరుడైన ఖణత్ తత్నతవన్నన వివరించ్చ, ఖణ్యశున్నక్క 

బకుతడవేడమే భంచ్చదన్న శుక్రుడు శషుమన్నక్క సూచ్చంచాడు. 

దైవానుగ్రహం వఱల ఖణ్యశున్నపై దంభున్నక్క శ్రద్మధబకుతలు 

కుదిరాయి. ఄతడు వక్రతుండున్నక్క నభసిరించ్చ, 

అమనకు శషుమడు, బకుతడు ఄయి, అమన అజాను 

పా ంచ్చ, దేవతఱకు వారి రాజమం ఆచ్చి, శాశేతంగా 

ఖణత్ సన్ననధలో ఈండిపోయాడు. ఇ దంభుడు. 

ఖణ్యశబక్కత లేన్న వారిలో ఄహంకాయ రూంలో 

న్నవసిస్తంటాడు. వక్రతుండన్నభం జప్ంచే వారు 

దంబమ ఄనఫడే దురుగణం నుండి ఫమటడత్నరు. 

వక్రతుండుడు ఄనగా సరాేధ్యయమైన ఒంకాయమే. ఇ 

న్నమాన్నన 21 దినమలు బక్కతతో జప్ంచ్చనవారిన్న 

వక్రతుండుడు శీఘ్రకాఱంలో ఄనుగ్రహంచ్చ సఔఱ శుభాలు 

ప్రసాదిసాతడు. 

                                                                    ....  

***** 
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ప్రణవ ద్మభఔయం 

 
 

పూయేజనభ స్ఔృతం వఱల శ్రీవేంఔటేశేయ 

విలాసాన్నన లోకాన్నక్క స్ఱబశైలిలో ఄందించ్చన యమాతభ 

సేరూపుడు,సభయథగురుడు, త్రిభాషాభహాసహస్రావధ్యన్న, 

ప్రణవపీఠాధత్ ఄయిన బ్రహభశ్రీ వదిదరిత ద్మభఔర్ గారు 

న్నకు జనకుఱయామరు. తలిల శ్రీభత్ యంఖవేణి కూడా 

వేంఔటేశేయ బకుతరాలే. ఄందుకే శ్రీవేంఔటేశేరున్న లీలా 

యహసామలు వ్రాసే భాఖమం న్నకు ఔలిగంది. సతగరులు 

ఄన్వఔ దివమయహసామఱకు న్నఱయాలు. యుఖయుగాలుగా 

బ్రహభరుిలు, దివమరుిలు, భహరుిలు, రాజరుిలు, 

ఊషులు, మనులు, సాధకులు, యోగులు ఇ కండపై 

సాధనలు చేసూతన్వ ఈన్ననరు. అ సాధనఱనీన యహసామలే. 

కండఱలోన్న గుహలు యహసామలే. జఱపాత్నలు 

యహసామలే. వృక్షాలు, జంతువులు, కీటకాలు, ఆంతెందుకు 

ఇ కండలోన్న ఄణువుఱనీన యహసామలే. అ యహసామఱలో 

బఖవంతుడు ఄందించ్చన మేయకు కన్నన బకుతఱకు ఄందించే 

ప్రమతనం చేసాతను.  

 

 

ఔలియుఖ ప్రతమక్ష్దైవమైన శ్రీ 

 

 

 వేంఔటేశేరున్న వైబవాన్నక్క సంఫంధంచ్చన యహసామఱను 

తెలుస్కంట్టన్ననం, ఄందులో భాఖంగా తొండమానున్న 

పూయేజనభ వృత్నతంతమ కంత తెలుస్కున్ననమ ఇ 

సంచ్చఔలో భరిన్నన విషయాలు తెలుస్కంద్మం. 

తండమానుని పూరవజనమ వృత్తంత్ము 

 తొండమానుడు విశేఔయభను వెంటబెట్టటకన్న, వేంఔటాద్రిపై 

పూయేజనభలో త్నను న్నరిభంచ్చన బావిన్న పునరినరిభంచభనీ, 

సాేమవారిక్క దేవాఱమం ఄపూయేంగా న్నరిభంచభనీ 

వేడుకన్ననడు. విశేఔయభ శఱశాసర నైపుణమం ప్రదరిిసూత, 

మూడు ప్రాకారాలు, రండు గోపురాలు, సతద్మేరాలు, 

అసాథన భంటం, మకభంటం, గోశాఱ, ధ్యనమశాఱ, 

వంట ఆలుల, వసరఖృహం, అబయణాఱ ఖృహం, రిభలద్రవమ 

ఖృహం, వివాహ భంటం, తైఱం ఈంచే నూయి, న్వత్ 

నూయి, బక్ష్యశాఱ, నైవేదమశాఱ, ఄననశాఱ యొఔి 

ఄగ్రభాఖంలో భూమ    తీయథ   కూం  (భూ తీయథం ఈండే 

నూయి) న్నరిభంచాడు. వా  భధమలో ఎతెతతన విమాన్నన్నన 

న్నరిభంచాడు. విమానంపై ఫంగారు ఔఱశాలు సాథప్ంచాడు. 

విశాఱంగా ఈండే మూడు వీధులు న్నరిభంచాడు. క్రింది 

నుండి కండమీదిక్క వచేివారికోసం మెటలద్మరిన్న, ద్మరిలో 

కూరొినడాన్నక్క భంటపాలు, విశ్రంత్ 

తీస్కన్వవారికోసం నీ  భడుగులు, అహాయశాఱలు 

న్నరిభంచాడు. ఇ విధమైన ఄదుబత న్నరాభణాలు పూరితచేసి, 
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కండదిగ, శ్రీహరి దఖగరకు వెళ్ళి నభసిరించ్చ 

తొండమానుడు, విశేఔయభ ఄనుగ్రహంతో దేవాఱమ 

న్నరాభణం పూరిత ఄయిన విషమం తెలిమజేసాడు. అపై 

ఆలా రిథంచాడు - శ్రీభన్ననరామణా! నీ దివామనుగ్రహంతో 

వేంఔటశైఱంపై దేవాఱమ న్నరాభణం, తక్కిన దివమ 

ప్రఫంధ్యలు పూరిత ఄయామయి. ఆఔ నీవు సతీ సమేతుడవై 

ఄందులో కలువై ఈండడం ఔిటే మగలింది. ఆంతకాఱం 

కండపై శ్రీఔృషణవిగ్రహాన్నన నీ సేమంభూ మూరితన్న 

పూజించాను. ఆఔ నీవు నూతనంగా వేంఔటేశేయ 

రూధ్యరివై న్వను క్రొతతగా ఔ టంచ్చన అఱమంలో కలువై 

బకుతఱను ఄనుగ్రహంచు. తొండమానున్న ప్రాయథనం 

అఱక్కంచాడు శ్రీన్నవాస్డు. తొండమానున్నతో ఆలా 

ఄన్ననడు – “బకాత! శుకుడు, ఄఖస్తయడు న్నతో రాగా 

ఆప్పుడే ఫమలుదేరి వేంఔటాద్రిక్క వసాతను. 

శుబమహూయతంలో అనందన్నఱమంలో ప్రవేశసాతను. నీవు 

న్నకు ద్మరి చూప్సూత మందుగా నడు”. తొండమానుడు 

సాేమక్క ద్మరి చూపుతూ, సరుేఱకు ద్మరిచూపే సాేమన్న 

తోడ్కిన్న ప్రయాణభయామడు. వైఖ్యనసవిప్రమఖుమలు, 

శుకుడు, ఄఖస్తయడు శ్రీన్నవాస్న్న వెంట మనభయామరు. 

అ సభమంలో వస్ద్మనుడు ద్మభవతీశ్రీన్నవాస్లు, 

కండపైక్క వెళ్ళిపోత్న, తనకు, తనరాజ్ఞమన్నక్క దూయమై 

పోత్నయన్వ బెంఖతో ఄఔిడకు వచాిడు. ద్మభవత్ ఄంటే 

వస్ద్మనున్నక్క యభప్రీత్. ఄఔిగారిపై ప్రీత్తో బాట్టగా 

బావగారిపై బక్కత కూడా ఄమతమే. ఄందుకే ఄతడు, వారి 

దఖగరకు వచ్చి బక్కతతో నభసిరించ్చ, తనకు దూయంగా 

వెలివదదన్న ఄబమరిథంచాడు. ఄప్పుడు శ్రీన్నవాస్డు, ఄతన్నన్న 

ఒద్మరుసూత ఆలా ఄన్ననడు- న్నమన్న! చ్చంత్ంచకు. 

శేషాద్రి నీకు ఎఔివ దూయం కాదు. మేమదదయం ఄఔిడ 

కలువై, నీకు తఱచ్చనప్పుడు దయినమసాతం. నీకు ఱభించ్చన 

రాజ్ఞమన్నన ధయభఫదధంగా రిపాలించు. పూజుమలైన వారిన్న 

అదరించ్చ పూజించు. ద్మభవతీదయిన్నన్నక్క తరచుగా 

వస్తండు. ధయభం తఔ ద్మన్నలు, మజ్ఞాలు చేసి తరించు. 

న్వను బకుతఱకు దూయంగా ఈండను. తఱచ్చనప్పుడలాల 

హృదమంలోన్వ దయినమస్తంటాను. వేంఔటాద్రి న్న క్రీడా 

సథఱం. ఔనుఔ ఄఔిడ కలువై ఈంటాను.               

శ్రీన్నవాస్న్న మాటఱకు వస్ద్మనుడు సంతోష్టంచాడు. 

న్నశింతుడయామడు. ఄఔిగారైన ద్మభవత్క్క వివిధ 

వసారలు, అబయణాలు ఆచాిడు. ఄనంతయం సాేమవారు 

వేంఔటాద్రి చేరుకన్ననడు. నరులు స్యలు 

భంఖలవాద్మమలు మ్రోగస్తండగా, విఔృత్ న్నభ 

సంవతుయంలో, పాడమమీత్థిన్నడు, గురువాయం, ఄశేనీ 

నక్ష్త్రం ఈనన దినమన, శ్రీన్నవాస్డు అనందన్నఱమంలో 

ప్రవేశంచాడు. బ్రహభ, ఆంద్రుడు మననగువారు సాేమపై 

పూఱవాన కురిప్ంచారు. ప్రథానఊత్ేకుి 

ద్మేయపాఱకుఱను మందుగా ప్రత్ష్టఠంచ్చ, ఄనంతయం 

శ్రీహరిన్న దభపీఠంపై [త్నభయపూవు అసనం] న్నఱబె ట, 

ప్రత్షాఠ విధన్న న్నయేహంచాడు. శ్రీహరి తనమంతత్నను 

దభపీఠంపై న్నఱఫడాడడు. ఎడభచేత్న్న నడుమ దఖగర 

ఈంచాడు. కుడి పాద్మన్నన కుడి చేత్తో చూప్సూత, 

బ్రహాభదుఱతో ఆలా ఄన్ననడు – ఆదే న్న 

దివమభంఖలరూం. ఇ రూంతో న్న ఄంతట న్వను 

విగ్రహరూం ధరిస్తన్ననను. ఇ న్న రూం. ఆదే 

యభదం ఄన్న తెలిమజేస్తననది. న్న పాద్మన్నన 

అశ్రయించభన్న చెపుతుననది. ఇ రూదయినం, శాశేత 

మక్కతన్న ప్రసాదిస్తంది. ఄప్పుడు దేవతలు శ్రీహరి ధరించ్చన 

దివమవిగ్రహరూపాన్నన చూచ్చ పుఱక్కంచ్చపోయారు. 

ఔలియుఖవాస్లీరూపాన్నన చూచ్చ ధనుమలౌత్నయన్న 

భావించారు. బ్రహభ రండు ఄకండ దీపాఱను సృష్టటంచ్చ, 

విషుణ సన్ననధలో ఈంచ్చ, దీపారాధనం చేసి ఆంద్రాది 

దేవతఱతో ఆలా ఄన్ననడు – “ఔలియుఖధయభం 

నడచ్చనంతకాఱం ఇ రండు దీపాలు శ్రీవిషుణసన్ననధలో 

ఈంటాయి. ఇ రండు దీపాలు ఆఔిడ 

వెలుగుతుననంతకాఱం ఄనగా ఄయికులు దీన్నన్న అయకుండా 

చూసినంతకాఱం ఇ దివమ విమానం న్నఱఫడి ఈంట్టంది. 

ఔలియుఖంలో ఄధయభం బాగా పెరిగనప్పుడు, యుఖం 

నశంచే సభమం వచ్చినప్పుడు దీపాలు రండూ 

అరిపోత్నయి. ఄప్పుడు అనందన్నఱమంపై ఔఱ విమానం 

విరిగ న్వఱపై డుతుంది. విమానం డిపోగాన్వ 

శ్రీవేంఔటేశేరుడు వేంఔటాద్రి విడచ్చ, వైకుంఠాన్నక్క 

వెళ్ళిపోత్నడు. ఄప్పుడు భూమపై ఄగనవయిం కురిసి 
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సయేప్రాణులూ నశసాతరు. అపై ఘోయవయిం కురుస్తంది. 

భూమ నీ లో మన్నగపోతుంది. ఄనంతయం భయఱ 

భూమన్న శ్రీహరి ఈదధరిసాతడు ఄప్పుడు ఔృతయుఖం 

ప్రాయంబమౌతుంది. ధయభదేవత త్రిగ న్నలుగు పాద్మఱ 

మీద నడుస్తంది. భయలా ఔలియుఖం వచ్చినప్పుడు 

మాత్రమే వేంఔటేశేయ న్నభంతో శ్రీహరి వేంఔటాద్రిన్న చేరి, 

బకుతఱను ఄనుగ్రహసాతడు. ఄన్నన యుగాఱలోను 

ఔలియుగాన్నక్క ఔ ప్రత్నమఔత ఈంది. తక్కిన యుగాఱలో 

పుణమం, ద్మనం చేసినవాన్నకే పఱం ఱభిస్తంది. 

ఔలియుఖంలో ద్మనం చేసినవాన్నక్క, చేసాతనన్న లిక్కన 

వాడికీ కూడా పుణమ పఱం ఱభిస్తంది. ఔలియుఖంలో 

న్నభసభయణం ఄతమంత పుణమపఱం ఆస్తంది. ఏడు 

కండఱవాడు ప్రతమక్ష్దైవం. గోవిందన్నభసభయణం 

న్నయంతయం చేసేవారిన్న, సఔఱపావిమకుతఱను చేసి, 

శీఘ్రంగా ఄనుగ్రహసాతడు. ఔనుఔ ఔలియుఖవాస్ఱను 

కండ ఎకుితునన సభమంలో, గోవిందన్నభసభయణం 

చేమభన్న మీయందరూ ప్రోతుహంచండి.”  

 

                                                       ...                    

 ***** 

ఏటి సూత్కం ఉననవారు తీరథ యాత్రలు, నిత్య 
పూజలు, ఆలయ దరశనం చేసుకోవచ్చు. చనిపోయిన 
వారికి మాత్రం త్ప్పకండా పిత్ృకార్యయలు 
నిరవహంచాలి. క్షేత్రాలలో కూడా మాసికాలు 
పెట్టవచ్చు.కేవలం ప్రత్యయక పూజలు, శుభకార్యయలు 
చేసుకోర్యదు. - -శ్రీ గరుడపుర్యణం 

 
 
 
 
 

 
                          వింధమ ఖయేబంఖం 

అఖస్తయన్న చూడగాన్వ బాగా పడవుగా పెరిగ 

ఈనన వింధమ యేతం ఔిసారిగా వంగ వినమంగా 

నభసిరించ్చంది. ఄఖస్తయడు వింధమ యేత్నన్నన చూచ్చ, 

"న్నమన్న! నీవు ఄలాగే వంగ ఈండు. న్న భాయమ 

వృదుధరాలు. కండలు ఎఔిలేఔ బాధ డుతుననది. 

వంగ ఈనన నువుే ఄలాన్వ ఈండు. మేమ నీ కండ ఎక్కి 

ఄవతలి వైపుకు వెలత్నమ. మేమ భళ్లల త్రిగ 

వచేివయకు నీవు ఄలాన్వ వంగ వుండు. న్న మాట 

కాదన్న పైక్క లేచావో! తెలుస్గా న్న సంఖత్" ఄన్న 

ఄనగాన్వ, వింధమ యేతం "ఄయామ! మీరు చెపాఔ 

కూడా తలెతుతత్నన్న! కంచెం కంచెం ఔళ్ళిత్త మీరు 

ఎప్పుడు వసాతరా! ఄన్న ఎదురుచూసూత ఈంటాను" ఄన్న 

ఄన్ననడు. ఄప్పుడు ఄఖస్తయడు, "భంచ్చది. ఄలాన్వ డి 

ఈండు" ఄన్న వింధమ యేత్నన్నన ద్మ   వెళ్ళలపోయాడు. అ 

తరాేత ఄఖస్తయడు లోపామద్ర తో, "ఆది అ 

దేవతఱంత్న ఔలిసి ననున కాశీ నుంచ్చ 

ంప్ంచ్చవేమడాన్నక్క న్ననన కుట్ర కాఔపోత్న, వాళ్లల 
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వింధమ యేతం యొఔి ఖయేం ఎలా ఄణచఖఱరు! న్వను 

భళ్లల  త్రిగ కాశీ నఖరాన్నక్క వసేత ఇ వింధమ యేతం 

త్రిగ పైక్క లేస్తంది. ఄప్పుడు సూయమయథ ఖభనం 

అగపోతుంది. ఆప్పుడు వింధమ యేతం వంగంది. 

కాఫ ట సూరుమడు మథావిధగా త్యఖ ఖలిగన్నడు. 

ద్మన్నతో లోఔంలో ఖలు, రాత్రి కాఱ చక్రం 

మథావిధగా త్రిగంది" ఄన్న  ఄన్ననడు. అ తరాేత కాశీ 

క్షేత్ర మాహాతభయమను తెలుపుతూ, "ఎవరైన్న కాశీలో 

న్నవసించాలి ఄనుకుంటే వారిక్క న్నతమం విగనమలు 

ఔలుగుత్నయి. ఄలా విగనమలు ఔలిగంచే వారే 

సంభ్రమడు, విభ్రమడు. సంభ్రమడు ఄన్వ అమన 

దటటట దటదట  కాశీ నఖరాన్నక్క వెళ్ళలన వారిక్క  కాశీ 

మీద ఄసహమం ఔలిగేలా చేసాతడు. ఄప్పుడు భనం 

ఆదంత్న అ విశేేశేరుడి రీక్ష్ ఄనుకున్న ఄఔిడ నుంచ్చ 

ఔదఱకుండా ఈంటే,  విభ్రమడు వచ్చి అదుకుంటాడు. 

కావున సంభ్రభ, విభ్రమఱ రీక్ష్ఱక్క గురికాకుండా 

ఈండటాన్నక్క కాశీలో ఈననంత సేపూ 'శవ శవ శవ శవ 

శవ' ఄన్న ఄనుకుంటూ ఈండాలి. శవా! నువుే ఎన్నన 

రీక్ష్లు పె టన్న మేమ కాశీన్న విడిచ్చవెలలం ఄన్న అ 

విశేేశేరుడిన్న ఖ టగా ట్టటకోవాలి. కాశీలో ఈననంత 

సేపు కాశీన్న విస్గుకోకుండా, విశేేశేరుడిక్క 

వమత్రేఔంగా మాటాలడకుండా, "అమన్వ సరేేశేరుడు" 

ఄన్న ఄనుకుంటూ అమనకు సంపూయణ శయణాఖత్న్న 

పందిన వారు కాశీ నుంచ్చ ఫమటకు వెలిరు" ఄన్న 

లికాడు. అ తరాేత ఄఖస్తయడు లోపామద్ర తో ఆలా 

ఄంటాడు, "భనం ఆన్నన సంవతురాలుగా కాశీలో ఈన్నన 

కూడా 'భనం ఆంఔ కాశీ వదిలి వెలలమగాఔ వెలలమ ' 

ఄన్న ఄనుకోఔపోవడమే పయపాటంది ఔద్మ!" ఄన్న 

ఄఖస్తయడు ఎంతగానో  చ్చంత్ంచాడు.     
                                                                     ..  

***** 
 

 
 

“క సంవత్సరం పాటు పుర్యణం వినన 
వాడి శరీరం  సాలగ్రామంతో సమానం” 
 
“సంపూరణముగా  మహాభారత్ం  వినన వారి 
శరీరం బదరిలోని  నార్యయణుని తో 
సమానం” 
 
“ర్యమాయణం సంపూరణముగా వినన వారి 
శరీరం సరయు నది తో సమానం” 
 
“భాగవత్ం సంపూరణముగా వినన వాని 
శరీరము వైకంఠముతో సమానము” 
 
“రోజు భగవనానమ సమరణ చేయట్ం ద్వవర్య 
మన శరీరం కూడా దేవాలయం లో ఉనన 
సవయంభు విగ్రహం గా మారుతంది” 
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శ్రీ భహాఖణాధతయేనభః                                              శ్రీ మాత్రేనభః                                                      శ్రీ గురుభ్యమనభః 

అరోఖమమే ఐశేయమంగా భావించ్చ జీవించే బఔతజన్నవళ్ళక్క ఇ ఐశేయమయోఖం  ఄభృతఔఱశం. సదబకుతఱ హృదయాఱలో 

చేరిన మాలిన్నమన్నన తొఱగంచడాన్నక్క, సఔఱ అరోఖమసందలు ఄందరికీ ఄందజేమడాన్నక్క, శ్రీ ఱలిత్నసహస్రన్నమాఱన్వ 

కుస్మాఱను ఐశేయమయోఖంగా భఱచారు సదుగరువులు బ్రహభశ్రీ వదిదరిత ద్మభఔర్ గారు. ఱలిత్న సహస్రన్నమాలు 

ఄందరికీ స్రిచ్చతమే కానీ, ఏ న్నమాన్నన పారామణం చేసేత, తభ జీవనఖభన్నన్నన మారుికోవచ్చి తెలిమజేసేదే 

ఐశేయమయోఖం. సభసత  జనుఱకు  ఆది  దివమ  ఓషధమ. 

313 -  యమా   -   [ఒం ఐం హ్రం శ్రీం యమాయై నభః] 

యమా ఄంటే ఱక్ష్మి. ఱక్ష్మీదేవీ రూంలో బకుతఱను 

ఄనుగ్రహస్తననది ఄభభవారే. శ్రీభదేదవీభాఖవతంలో 

తృతీమసింధంలో త్రిమూరుతఱను తన వదదకు 

యప్ంచుకన్న తన నుండి, ఱక్ష్మీ వాణీ పాయేతుఱను 

సృష్టటంచ్చ ఱక్ష్మిన్న విషుణవునకు, వాణిన్న బ్రహభకు, పాయేత్న్న 

శవునకు భాయమగా ఆచ్చినట్టల వ్రామఫడింది. సూత 

సంహతలో వాకుి మననగు రూపాఱలో నయతక్కలా 

ప్రకాశంచే సేరూపాన్నన ఱక్ష్మి లేఔ యభ ఄంటాయనీ, అ యభ 

శ్రీజఖన్నభతృ ఔల . యభ ఄనగా సంద, శ్లబ, కాంత్ ఄన్న 

కూడా ఄరాథలున్ననయి. సందలు, శ్లబలు, కాంత్ ఄనీన 

త్నన్వ ఄయిన ఄభభవారిన్న యభ ఄన్న ప్లుసాతరు.  

 

భంత్రప్రయోఖవిధ్యనం – పలితం : శరీయం పాలిపోయి. 

ఄసహమంగా మారిపోయినప్పుడు ఇ భంత్ర జం చేసేత, 

త్రిగ కాంత్యుఔతమై, శ్లబతో న్నండుతుంది. త్రిగ 

శరీయం ఄందంగామారుతుంది. శరీయం పుట్టటఔతో అఔయిణ 

లేన్నదైన కీ ఇ భంత్రజం వఱల శరీరాన్నక్క అఔయిణ 

ఔలుగుతుంది. 63 దిన్నలు ఇ భంత్రాన్నన జప్ంచాలి. 

ఄభభవారిన్న భంద్మయపుషాఱతో పూజించాలి. గుడాననం 

లేద్మ ఔట్టటపంఖలి నైవేదమంగా పెటాటలి. గుడాననం ఄనగా 

బెఱలంతో వండిన ఄననం మాత్రమే. ంచద్మయ వేసిన ఄననం 

న్నక్కరాదు. ఄభభవారిన్న పూజించ్చన పూఱను భరున్నడు 

కదిదగా నీలిలో న్ననబె ట, అపై అ పూఱయసాన్నన మఖ్యన్నక్క 

రాస్కంటే మకం కాంత్వంతభవుతుందనీ, సందలు 

ఱభిసాతమనీ భంత్ర శాసారలు చెపుతున్ననయి. ఔనీసం 

భంత్రజం చేసిన్న పలితం ఈంట్టంది.  

 

 

          ...     

 

***** 
 

 

ఐశవరయయోగం 
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ఊరిమళ

   

 

రామామణంలోన్న పాత్రఱలో ఉరిభల పాత్ర 

కీఱఔమైనది. అమె జనఔభహారాజు యొఔి చ్చనన కుమారత 

భరియు సీత సోదరి. అమె బయత ఱక్ష్మణుడు. అమె 

అదిశేషున్న ఄవత్నయమైన ఱక్ష్మణుడిన్న వివాహం చేస్కునన 

న్నఖదేవి ఄవత్నయంగా నమభత్నరు. మథిలా రాజు 

జనఔభహారాజు, ఄతన్న భాయమ స్నయిన. వారిక్క 

సంత్ననమ లేరు. ఔ రోజు ఄతన్నక్క భూమ 

దునునతుండగా ఔ కుమారత ఱభించ్చంది. ఆది బఖవంతున్న 

వయం ఄన్న భావించ్చ, అమెను తన కుమారతగా సీేఔరించ్చ, 

అమెకు  సీత ఄన్న పేరు పెటాటడు. సీతను సీేఔరించ్చన కన్వనలల 

తరాేత బఖవంతున్న దమతో ఉరిభల ఄన్వ  కుమారతను 

పంద్మడు. ఔ రోజు ఉరిభల ఄఔి సీత సేమంవయం 

న్నయేహంచఫడి, ఄయోధమ యువరాజు శ్రీరామన్నతో సీత  

 

వివాహమైంది. సీత తండ్రి జనఔభహారాజు ఄయోధమతో 

సన్ననహత సంఫంధ్యలు ఏయయచుకోవడాన్నక్క  తన కుమారత 

ఉరిభల, భరియు తన తమభడైన కుశధేజునున్న 

కుమారతలైన మాండవి, శ్రుతకీరుతఱను శ్రీరామన్న  మగుగరు 

తమభలలకు ఆచ్చి వివాహమ న్నశియించాడు. అ విధంగా 

ఉరిభల శ్రీరామడి తమభడు భరియు  అదిశేషున్న 

ఄవత్నయం ఄయిన ఱక్ష్మణుడిన్న వివాహం చేస్కుంది. 

వివాహానంతయం ఉరిభల తన నలుగురు సోదరీభణుఱతో 

ఔలిసి ఄయోధమలోన్న రాజబవన్నన్నక్క వచ్చి సంతోషంగా 

జీవించడం ప్రాయంభించ్చంది. కైఔ వరాఱ కాయణంగా 

శ్రీరామన్నక్క ద్మనలుగు సంవతురాఱ వనవాసం 

విధంచఫడింది.  సీత కూడా శ్రీరామడితో పాట్ట 

వనవాసం చేయాఱన్న న్నయణయించుకుంది. ఉరిభల 

బయతయైన ఱక్ష్మణుడు కూడా తన ఄననకు, వదినకు సేవ 

చేసేందుకు ద్మనలుగేళ్లలగా ఄయణమవాసాన్నక్క వెళ్లతన్ననడన్న 

తెలుస్కునన ఉరిభల, అమె తన బయతతో ఔలిసి వెళ్లందుకు 

సిదధమైంది.   
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ఱక్ష్మణుడు తనతో పాట్ట ఄడవిలోక్క రావదదన్న ఄనడంతో 

ఉరిభల భనస్ ఔఱత చెంది కాయణం ఄడిగంది. ఱక్ష్మణుడు 

ఄయణమవాసంలో ఈనన తన సోదరుడు భరియు వదినకు 

సేవ చేమబోతున్నననన్న, ఉరిభల రావడం వఱల వారితో 

ఔలిసి నడవడాన్నక్క అటంఔం ఔలిగుతుందన్న చెపాడు. 

దీన్నతో పాట్ట, రాజబవనంలో ఈంటూ శ్రీరామన్న తలిల 

కౌసఱమను చూస్కున్వ బాధమతను ఉరిభలకు ఱక్ష్మణుడు 

ఄగంచాడు. బయత యొఔి మాటలు ఉరిభల హృదయాన్నన 

త్నకాయి.  అమె తన బాధమతగా ఄన్ననం న్న త్నమఖం 

చేమడాన్నక్క ఄంగీఔరించ్చంది. ద్మనలుగేలలపాట్ట బయత 

నుంచ్చ విడిపోయిన బాధతో ఄతతగారిక్క సేవ చేయాలిు 

వచ్చింది. ద్మన్నక్క సైతం ఉరిభల నవుేతూ ఄంగీఔరించ్చంది. 

దీన్న గురించ్చ రండు భిననమైన ఔథలు ప్రచాయంలో 

ఈన్ననయి. జన్నదయణ పందిన ఔథ ప్రకాయం, ఉరిభల 

ద్మనలుగు సంవతురాలు మాత్న కౌసఱమకు, ఆతయ 

ఄతతఱకు చాలా సేవ చేసింది.  భరొఔ ఔథ ప్రకాయం, 

ఱక్ష్మణుడు ఄయణమవాసంలో ఈననప్పుడు, దటద రోజు రాత్రి 

న్నద్రదేవత ఄతన్న వదదకు వచ్చింది. ఱక్ష్మణుడు ఄయణమంలో 

రాత్రి సభమంలో తన ఄననకు, వదినకు యక్ష్కున్నగా 

న్నద్రపోకుండా ఈనన సభమంలో ఄఔిడిక్క న్నద్రాదేవి 

ప్రతమక్ష్ం ఄవుతుంది. ఱక్ష్మణుడు న్నద్రాదేవితో ఆలా ఄన్ననడు 

– ‚ తన ఄనన, వదినఱకు యక్ష్కున్నగా ఈండటాన్నక్క 

ద్మనలుగు సంవతురాలు న్నద్రపోకుండా ఈండే వరాన్నన 

ప్రసాదించభన్న వేడుకున్ననడు. న్నద్రాదేవి ఱక్ష్మణుడితో ఆలా 

ఄననది – ‚ఱక్ష్మణా! నీ సాథనంలో ఎవరైన్న ద్మనలుగు 

సంవతురాలు న్నద్రించఖలిగత్న,  నీకు ఇ వరాన్నన 

ప్రసాదిసాతనన్న తెలిప్ంది. ఄప్పుడు ఱక్ష్మణుడు న్న భాయమయైన 

ఉరిభల అ న్న చేస్తందన్న తెలిపాడు. న్నద్రాదేవి ఉరిభల 

వదదకు వెళ్ళి ఱక్ష్మణుడి యొఔి వరాన్నన గురించ్చ 

తెలుపుతుంది. ఄది వినన ఉరిభల తన బయత యొఔి మాటను 

వెంటన్వ ఄంగీఔరించ్చంది. అ తరాేత ఱక్ష్మణుడు అ 

వయప్రభావం వఱల  ద్మనలుగేళ్లల న్నద్రపోలేదు. తన 

భాయమయైన ఉరిభల ద్మనలుగేళ్లల న్నద్రపోయింది. ఱక్ష్మణుడు 

ఄయణమవాసం నుండి త్రిగ వచ్చిన తరువాత, ఉరిభలకు 

ఆదదరు కుమారులు  ఔలిగారు. వారి పేరుల ఄంఖదుడు 

భరియు చంద్రకేతువు.  

 

 
 

           వాలీభక్క రామామణంలో ఉరిభలకు ఱక్ష్మణుడితో 

వివాహానంతయం ఄయోధ్యమనఖయంలో ఖృహప్రవేశాది విధ 

పూయేఔ కాయమఔలాపాలు పూయతయిన తరాేత ఉరిభల పాత్ర 

భనకు ఔనడదు. జ్ఞనదులు ఉరిభలను ప్రధ్యనంగా 

చేస్కన్న చాలా యకాఱ కావామలు యచ్చంచారు.  స్ప్రసిదధ 

హందీ ఔవి  మైథిలీశయణ్ గుత ‘సాకేత్’ ,  ‘ ంచవ ’ 

వం  కావామఱలో ఉరిభఱను ఄపురూమైన న్నమఔగా 

సృష్టటంచ్చ రాభ ఔథాఖభన్నన్నక్క ప్రధ్యన పాత్ర ఉరిభల 

ఄననంతగా పాత్రను తీరిిదిద్మదరు. ‘ఉరిభళాదేవి న్నద్ర’, 

‘ఱక్ష్మణ దేవయ నవుే’ వం  ఄన్వఔ జ్ఞనద గేయాలు 

తెలుగువారిక్క ఉరిభల పైన ఈనన ఄభిమాన్నన్నన, అరాధన 

భావాన్నన ప్రస్పటం చేస్తన్ననయి. ఔవైపున హందీ ఔవుఱ 

ప్రభావం భరొఔవైపున జ్ఞనద గేయాఱ ప్రభావం తెలుగు 

ఔవుఱను ప్రేరేప్ంచగా తెలుగు సాహతీ జఖతుతలో ఉరిభల 

గురించ్చ యఔయకాలైనట్టవం  కావామలు వచాియి. 

రామన్న సేవకై త్దేవున్న ంప్ 14 సంవతురాలు 

ఏఔభుఔతగా, న్నద్రామూరితగా, యోగన్నగా తనున త్నను 

ఔృశం చేస్కన్న తసిేన్నగా రూపందిన ఉరిభలక్క 

వాలీభక్క చేసిన న్నభధేమం కూడా సాయధఔం ఄన్న 

చెవచుిను. 

 

                                         ***** 
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శ్రీ చంద్రశేకరాషటఔం 

 

చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! పాహమామ్! 

చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! యక్ష్మామ్! 

1. యతనసాను శరాసనం యజత్నద్రిశృంఖ న్నకేతనం ! 

శంజినీఔృత ననగేశేయ భచుమత్ననఱ సామఔమ్ ! 

క్షప్రదఖధపుయత్రమం త్రిదశాఱయై యభివందితం ! 

చంద్రశేకయమాశ్రయే భభ క్కం ఔరిషమత్ వై మభః || 

చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! పాహమామ్! 

చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! యక్ష్మామ్! 

2. ంచపాద పుషఖంధ ద్మంబుజ దేమశ్లభితం ! 

ఫాఱలోచనజ్ఞత పావఔ దఖధభనభథ విగ్రహమ్ ! 

బసభదిఖధ ఔళ్ఫయం బవన్నశనం బవభవమమం ! 

చంద్రశేకయమాశ్రయే భభ క్కం ఔరిషమత్ వై మభః || 

చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! పాహమామ్! 

చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! యక్ష్మామ్! 
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3. భతతవాయణ మకమచయభ ఔృతోతతరీమ భనోహయం ! 

ంఔజ్ఞసన దభలోచన పూజ్ఞత్నంఘ్రి సరోరుహమ్ ! 

దేవసింధు తయంఖశీఔయ సిఔత శుభ్ర జటాధయం ! 

చంద్రశేకయమాశ్రయే భభ క్కం ఔరిషమత్ వై మభః || 

చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! పాహమామ్! 

చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! యక్ష్మామ్! 

4. మక్ష్రాజసకం బగాక్ష్హయం భుజంఖ విభూషణం ! 

శైఱరాజస్త్న రిషృత చారువాభ ఔళ్ఫయమ్ ! 

క్షేేఱ నీఱఖలం యశేథధ్యరిణం భృఖధ్యరిణమ్ ! 

చంద్రశేకయమాశ్రయే భభ క్కం ఔరిషమ త్ వై మభః || 

చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! పాహమామ్! 

చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! యక్ష్మామ్! 

5. కుండలీఔృత కుండలీశేయ కుండఱం వృషవావానం ! 

న్నయద్మదిమనీశేయస్తత వైబవం భువన్వశేయమ్ ! 

ఄంధకాంతఔమాశ్రిత్నభయపాదం శభన్నంతఔం ! 

చంద్రశేకయమాశ్రయే భభ క్కం ఔరిషమత్ వై మభః|| 

చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! పాహమామ్! 

చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! యక్ష్మామ్! 
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6. భేషజం బవరోగణాభఖిలాదభహారిణం ! 

దక్ష్మజావిన్నశనం త్రిగుణాతభఔం త్రివిలోచనమ్ ! 

భుక్కతమక్కతపఱప్రదం సఔలాగసంగ న్నఫయహణం ! 

చంద్రశేకయమాశ్రయే భభ క్కం ఔరిషమత్ వై మభః || 

చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! పాహమామ్! 

చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! యక్ష్మామ్! 

7. బఔతవతుఱభరిితం న్నధ భక్ష్మం హరిదంఫయం ! 

సయే భూతత్ం రాతయభప్రమేమ భనుతతభం ! 

సోభవారిణ భూహుత్నశన సోభపాన్నఱఖ్యఔృత్ం ! 

చంద్రశేకయ మాశ్రయే భభ క్కం ఔరిషమ త్ వై మభః|| 

చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! పాహమామ్! 

చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! యక్ష్మామ్! 

8. విశే సృష్టటవిధ్యయినం పునరేవ పాఱనతతయం 

సంహయంతభప్ ప్రంచ భశేషలోఔ న్నవాసినమ్ ! 

క్రీడమంత భహరినశం ఖణన్నథయూథ సభన్నేతం ! 

చంద్రశేకయ మాశ్రయే భభ క్కం ఔరిషమత్ వై మభః|| 

చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! పాహమామ్! 

చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! యక్ష్మామ్! 
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9. భృతుమభీత భృఔండ సూనుఔృతసతవం శవసన్ననధౌ ! 

మత్రకుత్ర చ మః ఠేత్ నహ తసమ భృతుమ బమం బవేత్ ! 

పూయణమాయుయరోఖత్నభఖిలాయథ సంద మాదయం ! 

చంద్రశేకయ ఏవ తసమ దద్మత్ మక్కత భమతనతః || 

చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! పాహమామ్! 

చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! చంద్రశేకయ! యక్ష్మామ్! 

॥ ఆత్ శ్రీచంద్రశేకరాషటఔం సంపూయణం॥ 

  
                                              ***** 
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కారితకమాస వైశిషటయము 
 

అదిదంతుఱ పాదద్మభఱక్క బక్కతశ్రదధఱతో నభసాియం 

చేస్కుంద్మం. న కారితఔ సమౌ మాసః. మాసాఱలో 

కారితఔమాసంక్క సమానమైన మాసం లేదన్న శాసరం 

చెపుతుంది. భన మాసాఱన్ననం క్క ఔ ప్రత్నమఔత ఈననది. 

పూరిణభ న్నడు ఏ నక్ష్త్రం ఈంటే అ నక్ష్త్రాన్నన ఫ ట అ 

మాసాఱక్క అ పేరున పేరుల పెటాటరు. ఈద్మహయణక్క, చ్చతత ఄన్వ 

ఔ నక్ష్త్రం పూరిణభ న్నడు ఈంటే ఄది చైత్ర మాసం. ఄదే 

విశాక నక్ష్త్రం పూరిణభ న్నడు ఈంటే వైశాక మాసం. 

జేషాఠ నక్ష్త్రం పూరిణభ న్నడు ఈంటే జేషఠ మాసం. 

పూరాేషాఢ లేఔ ఈతతరాషాఢ ఄన్వ నక్ష్త్రం పూరిణభ న్నడు 

ఈంటే, ఇ పూరాేషాఢ కానీ ఈతతరాషాఢ కానీ అషాఢ 

ఈంది ఔద్మ, ఇ అషాఢ పూరిణభన్నడు ఈంటే ఄది అషాఢ 

మాసం. అ తరాేత శ్రవణ నక్ష్త్రం పూరిణభ న్నడు ఈంటే 

శ్రవణం. పూరాేభాద్ర లేఔ ఈతతరాభాద్ర ఄన్వ నక్ష్త్రం 

పూరిణభన్నడు ఈంటే భాద్రద మాసం. ఄశేన్న నక్ష్త్రం 

పూరిణభ న్నడు ఈంటే అశీేయుజ మాసం. ఔృత్తఔ ఄన్వ 

నక్ష్త్రం పూరిణభన్నడు ఈంటే ఄది కారితఔమాసం. ఄందుకే 

కారీతఔం ఄన్న దీయఘం ఄనకూడదు స్మా! కారితఔం ఄన్నలి. 

ఔృత్తఔ పూరిణభలో ఈంది ఔనుఔ కారితఔం. అ తరువాత 

భృఖశీయి లేఔ భృఖశయ ఄన్వ నక్ష్త్రం పూరిణభన్నడు ఈంటే 

మాయగశీయి లేఔ మాయగశయ మాసం. పుషమమ నక్ష్త్రం 

పూరిణభన్నడు ఈంటే పుషమ మాసం. భక ఄన్వ నక్ష్త్రం 

పూరిణభన్నడు ఈంటే మాగం లేఔ మాకం. ఈతతయపలుగణి 

లేఔ పూయేపలుగణి, వమవహాయంలో పూయేపలుగణిన్న పుఫఫ 

ఄంటాం.ఈతతయపలుగణిన్న ఈతతయ ఄంటాం. ఏ ఈతతయపలుగణి 

లేఔ పూయేపలుగణి పూరిణభన్నడు ఈంటే ఫాలుగణ మాసం. 

ఄందులో ఆప్పుడు భనక్క మూడవ నక్ష్త్రం ఔృత్తఔ, రుద్ర 

సేరూం ఄది. ఇ నక్ష్త్రం పూరిణభ న్నడు ఈండడం వఱల 

ఇ మాసమనకు కారితఔం ఄన్న పేరు వచ్చింది. ఇ 

కారితఔమాసం రుద్రాంశతో అవియబవించ్చన్న 

హరిహరులిదదరికీ ఄతమంత ప్రీత్పాత్రమైన మాసం. ఆట్ట 

శవుడిక్క ఆట్ట విషుణవుక్క  ఆదదరికీ చాలా ఆషటమైన ఏకైఔ 

మాసం కారితఔ మాసం. కారితఔ మాసాన్నన సదిేన్నయోఖం 

చేస్కుననవారు ఎవరైన్న గొవాయవుత్నరు. ఇ కారితఔ 

మాసంలో దటతతం మాసభంత్న కూడా పూయేకాఱంలో 

సానన్నలు చేసేవారు, వా క్క కారితఔసానన్నలు ఄన్న పేరు. 

కారితఔసాననం ఄంటే ఏమ  ఄంటే దీపావళ్ళ వెళ్ళిపోయిన 

భరానడు నుంచ్చ దటదలు పెట్టటకన్న భళ్లి ఄమావాసమ 

వయకు ఇ నెఱ రోజులు సూరుమన్నన చూడకుండా సాననం 

చెయామలి ఄనగా తెఱలవారుజ్ఞమన సాననం చెయామలి. 

కారితఔమాసంలో సూరోమదమం తరువాత సాననం 

చెమమటాన్నక్క ఄధభ సాననం ఄన్న పేరు. అ సాననం భంచ్చది 

కాదు. ఆప్పుడు ఔలియుఖం ఄవేడం వఱల భనం 

 టంచుకోవడం లేదు కాన్న ఄంతఔంటే వరాహ సాననం 

భంచ్చదన్న శాసరం చెపుతుంది. ఄందుఔన్వ కారితఔ మాసంలో 

ఎప్పుడూ కూడా భనం సూరోమదమం ఔంటే మందే 

సాననం పూరిత చేస్కన్న, సూరుమడు ఈదయించే 

సభయాన్నక్క ఄయిన మగంచేస్కుంటే భంచ్చదననమాట 

దటదలు పె టన్న పరాేలేదు. నదుఱలో కాన్న, కాలువఱలో 

కాన్న, చెరువుఱలో కాన్న ఆంఔ ఆవేవి లేఔపోత్న ఆలల దఖగయ 

ఈండే బావుఱ దఖగయ కాన్న ఔనీసం సానన్నఱఖది లో ఄయిన్న 

సరే సూరోమదమం ఔన్నన మందు దంతధ్యవన్నదులు, 

కాఱఔృత్నమలు తీరుికున్న సాననం చెయామలి. అరోఖమం 

సహఔరించ్చన వాళ్లి ఇ నెఱ రోజులూ కారితఔమాసంలో 

శయసాననం చెమమండి. ఇ మాసభంత్న నఔతం ఄన్వ పేరుతో 

ఈవాసం ఈంటే చాలా భంచ్చది. పూయేకాఱంలో 

ఄందరూ అరోఖమవంతులు ఈండేవారు ఖనుఔ ఇ దటతతం 
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కారితఔ మాసం ఄంత్న సూరోమదమం నుండి 

సూరామసతభమం వయకు ఈవాసం ఈండి సామంత్రం 

సూరుమడు ఄసతమంచాఔ  శవాఱయాన్నక్క వెళ్ళి లేఔ విషుణ 

అఱయాన్నక్క వెళ్ళి ఄఔిడ దీపాలు వెలిగంచ్చ ఄది కూడా 

అవు న్వత్తో వెలిగంచ్చ బఖవత్ దయినం ఄయామఔ 

నక్ష్త్రాఱన్న చూచ్చ ఄప్పుడు ఆం క్క వచ్చి భ్యజనం 

చేసేవారు. ఆలా ఇ మాసం ఄంత్న నక్ష్త్ర దయిన్ననంతయం 

రాత్రిక్క భ్యజనం చేసాతరు. ఔనుఔ ద్మన్నక్క నఔత వ్రతం ఄన్న 

పేరు. కారితఔ నఔత వ్రతం ఄంటే ఆదననమాట. భళ్లి 

కారితఔమాసంలోకూడా సోభవారాలు, ఏకాదశ, 

పూరిణభ, మాస శవరాత్రి, ఄమావాసమ వీ క్క ప్రత్నమఔత 

ఈననది. కారితఔ సోభవారాఱనీన కూడా ఄతమంత 

విత్రమైనవి. పూరితగా శవానుగ్రహం ఄందించేవి. కాఫ ట 

కారితఔమాసంలో సొభవాయం న్నడు తకుండా 

(శయ)సాననం చెమమండి. నెఱరోజులు (శయ)సాననం 

చెమమలేన్నవారు ఔనీసం కారితఔ సోభవాయం న్నడైన్న 

(శయ)సాననం చేసి అ రోజు మథాశక్కతగా శవాఱయాన్నక్క 

వెళ్ళి శవుడిన్న ఄరిించండి. భన ప్రణవపీఠంలో ఇ 

నెఱరోజులూ తెఱలవారుజ్ఞమన రుద్రాభిష్టఔం 

జరుగుతుంది. గొత్రన్నమాలు ఆసేత మీ గోత్రన్నమాఱతో 

కూడా  ఄయిన చేసి పెడత్నం. ఔవేల రాలేన్నవారు 

ఈంటారు ఔద్మ, వారి గోత్రన్నమాఱతో ఄయిన 

చేయించుకోవచుి. ఎంతో లాబం ద్మన్న వఱన.ఇ 

నెఱరోజులూ చేస్కోలేన్నవారు ఔనీసం కారితఔమాసంలో 

సోభవాయం న్నడైన్న శవాఱయాన్నక్క వెళ్ళి రుద్రాభిష్టఔం 

చేస్కోండి, శవ దయినం చేస్కోండి, శవుడిన 

బిఱేత్రాఱతో పూజించండి. ఔనీసం సోభవాయమైన్న నఔత 

వ్రతం చెమమండి. ఔ పూట ఈవాసం చెమమటం ఔనీసం 

సోభవాయమైన్న చెయామలి. ఇ కారితఔ మాసంలో తఔ 

గురువుఱ దయినం చేస్కన్న మథశక్కతగా త్నంబూఱం 

ఆచ్చి, దక్షణ ఆచ్చి గౌయవించాఱన్న శాసరం. కారితఔమాసంలో 

గురుదయినం చెమమన్నవాడు మూరుుడైపోత్నడన్న, 

మూరుుడు కూడా కారితఔమాసంలో గురు దయినం 

చేస్కుంటే ండితుడౌత్నడన్న శాసరం. ండితో బవత్ 

మూయుః కారితఔమాసంలో గురువున్న దయినం 

చేస్కోన్నవాడు ండితుడు కూడా మూరుుడౌత్నడట. ఄదే 

కారితఔమాసంలో గురుదయినం చేస్కన్న గురుఔటాక్ష్ం 

పందిత్న మూరోు బవత్ ండితః,మూరుుడు కూడా 

ండితుడవుత్నడు. ఄందుఔన్వ తఔ ఎఔిడున్నన ఏదో 

యఔంగా గురువు యొఔి దయినం చేస్కోవాలి.  

సామంత్రం సూరుమడు ఄసతమంచాఔ భళ్లి శవ దయినం 

చేస్కన్న, భ్యజనం చేసి కారితఔ సోభవాయ వ్రత్నలు 

చెమమండి. పూయేం నందివయధనుడు ఄన్వ ఔ భహారాజు 

ఈండేవాడు. అమన ఇ కారితఔమాసంలో 

సోభవాయంన్నడు శవుణిణ పూజించాడు. అమన ఔథ 

చాలా గొ ఔథ. నందివయధనుడు ఄన్వ ఔ భహారాజు 

ఈండేవాడు. అ భహారాజు గారిక్క గురువుగారు ఔరు 

ఈండేవారు. న్నమన్న నువుే కారితఔమాసంలోన్వ కాదు, 

ఎప్పుడూ సొంతంగా శవుడి పూజ చేస్కో, నువేే 

సొంతంగా చేస్కో ఄంటే గురువుగారిక్క మాట ఆచ్చి 

సూరోమదయాన్నక్క న్వను ఏమైన్న సరే శవుడి పూజ 

చేసాతనండి ఄన్న మాట ఆచాిడు. ఆతన్న వేశామలోఱతేం, 

త్నగుడు ఈండేది. శవుడిన ఎంత బక్కతతో పూజించ్చన్న ఇ 

వేశామలోఱతేం మానలేఔపోయాడు. వమసన్నలు ఄంత 

త్నలిఔగా వదఱలేరు ఔద్మ. ఇ రాజు గారు ఔ రోజున నయతక్క 

దఖగరిక్క పోయాడు. అ పూట నయతక్క బాగా త్నగంచేసింది. 

పైగా సోభవాయంతో కూడిన ఏకాదశ కూడా అ రోజు, 

పైగా అ రాత్రి త్నగుడు మైఔంలో ఈండగా 

తెఱలవారుజ్ఞమన శవాఱమంలో ఄయికులు శవాఱమం 

తెరిచ్చ, భహన్నమసం చదవటం దటదలు పెటాటరు. నయతక్క 

ఆంట్లల ఈనన రాజుగారిక్క మెలుకువ వచ్చింది, చూసేత నయతక్క 

ఆంట్లల ఈన్ననడు. సూరోమదమ సభయాన్నఔలాల శవుణిణ 

ఎలా పూజిసాతడు?ఇ నయతక్క ఆం  నుండి ఆం క్క వెళాిలి, 

సాననం చెయామలి, ఆంట్లల ఈనన పూజ్ఞభందియంలో పూజ 

చెయామలి. ఆదంత్న ఄయేమసరిక్క సూరుమడు ఈదయించడం 

ఎప్పుడో ఄయిపోతుంది, భరానడు కూడా ఄయేమటట్టలంది. 

ద్మంతో ఇమనక్క ఔంగారొచ్చింది. పనీ నయతక్క ఆంట్లలన్వ 

పూజ చేసేద్మదమా ఄంటే నయతక్క ఆంట్లల ఔి శవలింఖం 

లేదు. నయతక్క, వేశమ ఆంట్లల శవలింగాలు ఎందుకుంటాయి? 
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ఄఔిడ ఄనీన పువుేలున్ననమట. ఏదో దటగుడు పెళాిలు 

విహరించడం కోసం, అ వేశమతో రాజుగారు విహయంచడం 

కోసం ఆచ్చిన పువుేలు, ఖంధ్యలు తప్త్న ఄఔిడ ఏమీ 

లేవు, భదమంసీసాలు తప్త్న ఏమీ లేవు ఄఔిడ. బారులో 

ఏమంటామండి, శవలింగాలు ఎందుకు పెడత్నరు? 

ఄలా పెటేటవారు కూడా ఈన్ననరు. ఇ భధమన 

భహానుభావులు లోఱ కూడా పె ట శవున్నన పూజించ్చ 

నీకో దండం పె ట మేమ త్నగేస్తన్ననం ఄనన వాళ్లల 

తయాయయామయట. ఄది వేరే విషమం కాన్న, అ రోజులోల 

అఱయాలు వేరుగా ఈండేవి, ఇ భదమపానం శాఱలు 

వేరుగా ఈండేవి.  ఄందువఱల ఄఔిడ ఎఔిడా ఔి 

శవలింఖం లేదు. ద్మన్నతో ఇమనక్క ఔంగారొచ్చింది, 

ఏడేిసాడాయాన. "ఄఔిట ఔనునగానఔ భధ్యంధుడనై 

ప్రియురాలి ఆం లో చ్చక్కిత్, శైవపూజ ఎట్టటచేయుదు, వేల 

ఄత్క్రమంచే ఆందెఔిడ కానరాదు యమేశేయ లింఖమ 

పోలు రాయో, వేరొఔి ద్మయథమో తుదకు యుఔతమయైన 

ఆంకెట్టటలీశేరా!" ఄయోమ ఔనూన మనూన గానఔ ఇ 

ప్రియురాలి ఆం క్క వచ్చి ఆరుకుిపోయాను. ఆఔిడ 

మాటవయసకు కూడా ఄయిన చేద్మదభంటే శవలింఖం 

లాం  ఔ రాయి కూడా ఔనడటంలేదు. న్నక్కమాలిన 

వస్తవైన్న శవలింఖమవలె ఔనడిత్న ఄభిష్టఔం చేసి, 

పూజించ్చ గురువునకు ఆచ్చిన మాటను 

న్నఱబెట్టటకుంద్మభంటే ఎఔిడా శవలింఖం ఔనఫడటం 

లేదు ఎలా ఇశేరా? ఄనుకుంటూ ఈండగా వాడికో 

విచ్చత్ర దృశమం ఔనడింది. న్నద్రపోతునన రాజనయతక్క యొఔి 

వక్ష్సథఱం మీదునన ఇ చీయ చెంగు ఔికు తొలిగంది. 

వక్షోజం ఫమటక్క ఔనడింది. అ వక్షోజం గుండ్రంగా ఈనన 

వక్షోజమే శవలింఖంలా ఔనడిందట వాడిక్క. ఆఔిడే 

ఈన్ననడు శవుడు ఄనుకన్న రాత్రి అవిడ తీస్కచ్చి పె టన 

పువుేలుంటాయిగా ఇ భలెలపువుేలూ ఄవీనూ, అ వేశమ 

తెచ్చిన భలెలపూలు చేత్తో తీస్కన్న అ వక్షోజ్ఞన్వన 

శవలింఖం క్కంద భావించ్చ ఒం న్నధనతయే నభః,  

న్నధనత్నంత్కామ నభః, ఉరాధవమ నభః, 

ఉయధవలింగామ నభః, ఄంటూ పూజ చేసేసాడు. సాననం 

లేదు, సంధ్యమవందనం లేదు, విభూత్ లేదు, భతుతలో 

ఈననవాడు, ఆంకా భతుత పూరితగా దిఖన్నవాడు, వేశామ 

వక్షోజం మీద కారితఔ సోభవాయం న్నడు పూలు వేసేత, ఇ 

పువుేలు శవుడి పాద్మఱమీదిక్క వెళ్ళిపోయాయి. అరోజు 

కైలాసంలో ఇశేయ దయినం కోసం కౌండినుమడు, ఄత్రి, 

భరీచ్చ, దక్షుడు, ఄఖస్థయడు, ఔప్లుడు, ఄంగీరుడు, 

శండిలుమడు, ఔృతువు, ఔణుేడు, కుతుుడు, బృగువు, 

విశాేమత్రుడు, మైత్రేయుడు, మాయిండేయుడు, వాస్డి, 

వాభడేవి, ఔప్, దురాేస్డు, ఫకుడు, వామఘ్రపాదుడు, 

మాండవుమడు ఆలాం  భహామనుఱంత్న అమన 

దయిన్నన్నక్క వెళ్లి పువుేలు అమన పాద్మఱ మీద వేసేత అ 

పాద్మఱ మీదిక్క పువుేలు వెలిటంలేదట. ఎందుఔంటే వాలి 

దఖగయ శక్కత ఈంది కాన్న ఄంత బక్కత లేదు. కానీ భూలోఔంలో 

వేశామవక్షోజం శవలింఖం క్కంద భావించ్చ రాజుగారు వేసిన 

పువుేలు అమనక్క చేరాయి. ఄప్పుడు పాయేత్ ఆదేం 

పూజండి ఄన్న ఄంటే వెర్రిద్మన్న వాడికునన అవేదన, అ బక్కత 

ఆఔిడునన ఆంత భందిలో లేదు. కాఫటేట చ్చతతశుదిధ ఈంటే 

వాడి శరీయం శుదిధ లేఔపోయిన్న పరాేలేదన్ననడు. 

చూసారా ఇశేరుడు ఎంత ఔరుణా సేరూపుడో. 

ఏకాదశ 
ఏకాదశ ఄన్వ మాటవింటే మభక్కంఔరులు వణిక్కపోత్నరు. 

ఄందులో కారితఔమాసంలో వచేి రండు ఏకాదశుఱలోనూ 

సూరోమదయాన్నక్క మందు లేచ్చ కాఱవఱలోగాన్న, 

ఖంఖలోగాన్న, నదుఱలో గాన్న ఎఔిడైన్న సంఔఱ సహత 

సాననం చేసి అ తరువాత  విషణవాఱమం లేఔ 

శవాఱయాఱకు వెళ్ళి మథాశక్కతగా ఄయిన చెయామలి.  

తుఱసీదళాఱతో హరిన్న, బిఱేత్రాఱతో హరున్న ఄయిన 

చేసి ఇ రోజు ఈవాసమండి, రాత్రిక్క నఔత భ్యజనం కాన్న 

లేద్మ సంపూయణ ఈవాసం కాన్న చేసి, బఖవంతున్న ఔథలు 

వింటూ, బఖవత్ ధ్యమనం చేసినట్టవం వాడు జీవితంలో 

మభక్కంఔయ దయినం చెమమడు, నయకాన్నక్క వెలిడు,సఔఱ 

శుభాలూ పందుత్నడు. ఏకాదశన్నడు 

ఔవెయామఎన్నమది తుఱసిదళాఱతో గాన్న బిఱేత్రాఱతో 

గాన్న శవున్నన పూజించ్చనవాడు ఐశేరామన్నన పందుత్నడు.  

చాభంత్ పువుేలూ, తుఱసీదళాఱతో విషుణవున్న 
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పూజించ్చనవాడు భంచ్చ దవి పందుత్నడు.  

ఏకాదశన్నడు జ్ఞఖయణ చేసి బఖవత్ ఔధలు వింటూ 

తెఱలవారుఝామన భళ్లి సాననం చేసి హరి దయినం 

చేస్కుననట్టవం వాడిక్క జీవితంలో ఎప్పుడూ దుఃకం 

రాదు. ఄసలు వాడిక్క ఎప్పుడూ స్కం, శాంత్, అనందం 

త మాటవరుసక్కకూడా దౌరాబఖమమూ, దుఃకమూ 

ఈండవు.  

కారితఔ పూరిణభ 
  కారితఔ పూరిణభ వైశషటయం:ఇరోజు దీపోతువం చెయామలి 

శవుడి సన్ననధ్యనమలో లేఔ విషుణవు సన్ననధ్యనమలో.  

  కారితఔ పూరిణభ న్నడు ఱక్ష్ త్రి పూజ తఔ 

చెయామలి.ప్రత్ సంవతుయం కారితఔ పూరిణభ వచ్చిందంటే ఱక్ష్ 

త్రి పూజ చేమవఱసిందే. ఱక్ష్ త్రి తీస్కచ్చి (బిఱే 

దళాలు) వా తో రుద్రున్నన పూజించాలి.ఱక్ష్దళాలు 

తఖగకూడదు,ఎకుివ ఈన్నన దోషమ కాదు.ఱక్ష్ త్రితో 

పూజ చేసి, ఖలు మధ్యశక్కతగా ఈవాసం వుండి, 

భహన్నమస పూయేఔంగా ఄభిష్టకాదులు చేసి రాత్రి కూడా 

ఇ పూజ చేసాతరు. ఆది కాకుండా కారితఔ పూరిణభ న్నడు 

కో దీపోతువం చెయామలి. అవునెయిమలో 

మంచఫడినట్టవం  కో  వతుతలు వెలిగంచటమ.  

శవాఱమమలో దీం వెలిగంచ్చనవాడు సాక్షాతుత 

కుబేరుడైపోత్నడు.  కుబేరుడి ఔథ ఄందరికీ 

తెలిసినదే.గుణన్నధ ఄన్న పేరు ఔలిగన కానొఔ 

దౌరాబగుమడుండేవాడు.  ఄంత  పాపాతుభడు భరొఔరు 

లేరు. వాడు చ్చనన  నుంచ్చ వేశామలోఱతేం, 

భదమపానం, జూదం ఆవనీన అడేవాడు ,వమసన్నఱతో 

త్రిగేవాడు. చ్చవరిక్క వాడి పాం ండింది, తండ్రి వాడిన్న 

ఆంట్లలంచ్చ గంటేసాడు. వాడు దికూిదటకూి లేఔ ఏడుసూత 

త్ండిలేఔ ఄఱభ సూత కాశీక్క పోయాడు. కాశీక్క పోతూ 

ద్మరిలో ఏడుసాతడు. ఔవి సాయేభౌమడు 

శ్రీన్నథుడు.సూరుమడు తూరు దికుిన ఈదయించే సరిఔలాల 

మా ఄభభ న్నకోసం ఫంగాయపు గనెనన్నండా పెరుగు ఄననం 

ట్టటకచేిది. ఉయగామ నంచ్చ ఆంత ఄననం పె ట ననున 

ఫమ క్క ంపేది. మా ఄభభ ఄననం త్న్న వేదం 

చదువుకభభంటే జూదమాడి సయేభ్రషుటడినైపోయాను. 

ఄభభక్క దూయమైపోయాను. ఆంఔ న్నకు ఆంత ఄననం 

పెటేటవాడెవడు? ఔడుపు మాడిపోతూవుంటే ప్లిచ్చ ఄననం 

మదద పెటేటవాడు లేడు. హయ! హయ! ఆంఔ న్నకు ఎవరు 

పెడత్నరు ఄననం? ఄన్న పాం ఏడిచాడు. ఆప్పుడు వెనక్కి 

వెలిలేడు ఔద్మ! చేసిన పాపాఱ వఱల చ్చవరిక్క కాశీక్క 

పోయాడు.  ఄఔిడ శవరాత్రిన్నడు ంచక్రోశుఱకు 

దూయంగా దంగాడు ఄన్న ఎవరో ఄనడంతో  

కాలావాళ్లి బాణం కడిత్న చన్నపోయాడు. శవుడి 

సన్ననధ్యనంలో శవరాత్రిన్నడు దీం వెలిగంచ్చ 

తదనంతయం ఄఔిడే చచాిడు. ఆప్పుడు చచ్చినవీడు శవుడి 

సన్ననధ్యనంలో శవరాత్రిన్నడు దీం వెలిగంచ్చన 

పుణమమవఱల కైలాసాన్నక్క వెళ్ళి ఄఔిడ స్ఖ్యఱనుబవించ్చ 

భూలోఔంలో ఔళ్ళంఖదేశపు రాజుగారిక్క ఐందవుడన్వ వాడిక్క 

దమడన్వ పేరుతో కడుకుగా పుటాటడు. శవరాత్రిన్నడు 

కాశీ దఖగయ శవాఱమమలో దీం వెలిగంచ్చన 

పుణమమవఱల రాజుగారి కడుకై పుటాటడు. ఔళ్ళంఖమ ఄంటే 

ఆప్పుడు డిసా .డిసా రాజుగారి కడుకుగా పుటాటడు.   

ఄదేవాడు కాశీలో ఐదుక్రోశుఱ లోఱ చన్నపోత్న పునయజనభ 

వచ్చివుండేది కాదు. వాడికాయోఖంలేదు. ఄందుకే అ 

ంచక్రోశమఱకు ఄవతఱ చన్నపోయాడు, రాజు కడుకై 

పుటాటడు. వాడిక్క పూయేజనభ గురుతననది. న్వను 

పూయేకాఱంలో శవాఱమంలో దీమ వెలిగంచ్చన 

పుణమమ వఱల ఔద్మ రాజుగా పుటాటను ఄనుకున్ననడు. 

శాసారఱనీన చదువుకున్ననడు.ఄందువఱల వీడు రాజవగాన్వ 

కారితఔమాసంలో, న్న రాజమంలో, శవాఱమంలో 

ఄకండంగా దీపాలు వెలిగంచాలి.  కారితఔమాసభంత్న 

వంతులు వేస్కన్న న్న ప్రజలు శవాఱమంలో దీపాలు 

వెలిగంచఔపోత్న భరీ మకమంగా సోభవారాలు, 

ఏకాదశ, పూరిణభఱలో  దీపాలు వెలిగంచఔపోత్న 

శయశేేధన శక్ష్ ఄన్ననడు. రాజ్ఞజా ఔద్మ! చటాటన్నక్క  బమడి 

ఄందరూ దీపాలు వెలిగంచారు.  ఇమన కూడా దీపాలు 

వెలిగంచాడు కారితఔ పూరిణభన్నడు శవాఱమంలో కో  

దీపాలు వెలిగంచాడు. ప్రజఱ చేత అవున్వత్తో దీపాలు 

వెలిగంచ్చన పుణమమవఱల, సేమంగా త్ననూ  దీపాలు   
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వెలిగంచటంవఱల, కారితఔ పూరిణభన్నడు   శవాఱమంలో 

కో  దీపాలు వెలిగంచటంవఱల అ భహాపుణమంతో 

తరువాత్ జనభలో పుఱసథయ ప్రజ్ఞత్ కడుకైన విశ్రవస్న్నకీ 

ఆలబిల దంతుఱకు కడుకై  పుటాటడు. అమన్వ కుబేరుడు 

ఆదంత్న కారితఔ దీ భహాతభయమ.  ఔ సామానుమన్నన ఔ 

పాపాతుభడిన్న రాజున్న చేసింది  శవాఱమంలో దీం. అ 

పాపాతుభడు రాజైన తరువాత భళ్లి కుబేరుడయామడు. 

కాఫ ట కారితఔ మాసభంత్న అవున్వత్తో దీపాలు 

శవాఱమంలో వెలిగంచాలి. భరీ మకమంగా కారితఔ 

పూరిణభన్నడు తఔ ఇశేరుడి సన్ననధ్యనంలో 

దీపోతువం చెయామలి. ఄదుబతమైనట్టవం  దవిన్న 

పందడాన్నక్క ద్మరిద్రమం తొఱగంచడాన్నక్క కారితఔ పూరిణభ  

గొగా ఈయోఖడుతుంది.   ఆఔ భరొఔ  కారితఔ 

పూరిణభన్నడు జ్ఞేలాతోయణం  శవాఱయాన్నక్క 

ఎదురుగుండా చఔిన్న రండు సతంభాలు (వంఔయలు 

బొడిలు లేన్న ఔర్రలు)పాతుత్నరు.  ఖడిడతో  వెం  

(త్నడు)న్న పేనుత్నరు. ఇ వెం న్న ఔర్రఱకు ఔడత్నరు.భంత్ర 

పూయేఔంగా వెం న్న  కాఖడాఱతో 

వెలిగసాతరు.బఖబఖలాడుతూ భండుతూ ఈంటేఅ భంటఱ 

క్రింద నుంచ్చ శవపాయేతుఱ ఈతువ మూరుతఱను పుచుికన్న 

దూరాలి. అ మూరుతఱ వెనుఔ ఄఔిడ ఈనన ప్రజలు ఄందరు 

దూరుత్నరు .ద్మన్నన్న జ్ఞేలాతోయణం దూరుట ఄంటారు. 

ఄలా మూడుసారుల చేసాతరు.అ తరువాత శవుడి 

సన్ననధ్యనంలో ఇ ఈతువ మూరుతలు వుంచ్చ శవన్నభ 

సభయణ చేసూత శవుడి దయినం చేస్కుంటే  వారిక్క వునన 

ద్మరిద్రమభంత్న తొఱగపోతుంది. భహాపాపాలు 

టాంచలైపోత్నయి.   ఖడిడ మేట్ట ఎలా ఄయిత్న 

చుయచురా కాలి బూడిదై పోతుందో మానవుడు చేసిన 

భహాపామఱనీన ఇ జ్ఞేలాతోయణం దూరిత్న 

టాంచలైపోత్నయి, కాలి బూడిదై పోత్నయి. కాఫ ట 

కారితఔ పూరిణభన్నడు జ్ఞేలాతోయణ భత్తువం కూడా 

జరుపుకోవాలి,కాఱగా మగలిన ఖడిడ యఔఱను 

శువుఱకు త్న్నప్సాతరు. శుసంద పెరుగుతుదన్న 

నభభఔమ. 

    ఆఔ  కారితఔ మాసంలో చ్చటటచ్చవరిక్క పోలిసేయగం. 

ఄమావాసమ ఄయిన భరున్నడు ఇ కాయమక్రమాన్నన కూడా 

బకుతఱందరూ కూడా చేస్కోవాలి. ఆందులో ఏ 

కాయమక్రభం చేసేత ఏ లాబమో ఄనీన కారితఔ పురాణంలో 

వున్ననయి. కారితఔ మాసంలో సానన్నలు చెమమండి, 

సూరోమదయాన్నక్క మందు చేసేవి కారీతఔ 

సానన్నలు.మకమంగా కాఱవఱలో, నదులోల ప్రవాహ 

జఱంలో చేసేత భంచ్చది. కారితఔ మాసంలో  నెలాలళ్లిగాన్న, 

సోభవారాలు గాన్న, ఏకాదశుఱలో గాన్న రాత్రిపూట 

మాత్రమే భ్యజనం. ం  పూట భ్యజనం చేసేత నఔతవ్రతం 

ఄన్న పేరు. ఇ కాఱంలో గురువు దయినం చేస్కోండి. 

గురువు యొఔి ఄనుగ్రహం పందండి. ఄక్ష్తలు 

వేయించుకోండి. వీలుననంత వయకూ మీ కుఱ 

గురువుఱకో, మీ కుఱ పురోహతుఱకో, గులిలోలన్న 

ఄయికుఱకో సేమంపాఔ ద్మనం చేస్కోండి. ఄంటే 

భ్యజనం చెమమటాన్నక్క న్నకచేివి దక్షణతో పాట్టగా 

ద్మనం చెమమండి.  బిమమం, ప్పులు, ఈప్పులు, 

కూయగామలూ వీటన్ననం తో పాట్టగా దక్షణ. 

సేమంపాఔ ద్మనం చాలా గొది. ఇకాఱంలో 

గురువుఱకు చుటూట ప్రదక్షణ చెయామలి శవాఱమంలో 

ప్రదక్షణ చెయామలి. దీమలు వెలిగంచాలి. ఄందున్న 

అవున్వత్ దీం భరింత భంచ్చది. అవున్వత్తో ఇకారితఔ 

మాసంలో వెలిగంచ్చన దీమలు ఄపూయేమైన జ్ఞాన్నన్నన  

ఆసాతయి. పాపాలు తొఱగసాతయి. దవులిసాతయి   రాత్రి, 

ఖలూ కూడా  మీ సంప్రద్మయాన్నన ఫ ట  విభూత్ ధ్యయణ 

ఉయధవ పుండ్రధ్యయణ, కుంకుభ ధరించండి. ఏమైన్న 

దయఔి దరికే కారితఔ మాసాన్నన సదిేన్నయోఖం 

చేస్కోవాలి. బఖవత్ ఄనుగ్రహం పంద్మలి.    

కారితఔమాస ఈతువాఱనీన భన ప్రణవ పీఠంలో గురువుఱ 

అధేయమవంలో న్నయేహంచఫడత్నయి. ఄవకాశమ 

ఈననవాయందయమూ సదిేన్నయోఖమ చేస్కుంద్మమ. 

                   హరిః ఒం తతుత్ 

 

***** 
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కారితఔ మాసంలో దీం ఎందుకు వెలిగంచాలి? 

ఒం నభశివాయైచ నభశివామ. దీం గురించ్చ సౌయ 

పురాణంలో ఔ గొ మాట ఈననది. దీం 

వెలిగంచేటప్పుడు క్రింద ఔ ప్రమద పెడత్నరు. ఇ ప్రమద 

భన శరీయం. భృణభమ శరీయం. ఄందుకే సాధ్యయణంగా 

ప్రమదఱనీన భ టతో తయారు చేసి కాలిి ఄఔిడ పెడత్నరు. 

ఇ భృణభమ శరీయమే ఄనగా, భ టతో తయారు 

చేమఫడిన శరీయమే అ ప్రమద. ఇ ప్రమదలో అజమం 

ధయభం, అజమం ఄంటే నెయిమ. ప్రమదలో పోసే నెయిమ ధయభం 

ఄన్న ఄయథం. లోఔంలో శరీయం న్నఱఫడాఱంటే మందు ధయభం 

ఈండాలి. ఄయిత్న ఇ ధరాభన్నన పోష్టంచేది సతమం. ఄదే 

మీరు ప్రమదలో వేస్తనన వత్త. సంసృతంలో దీన్నన్న వరిత 

ఄంటాం. తెలుగులో వత్త ఄయిమంది. దీన్నన్న జ్ఞానం 

ఄన్వట్టవం  ఄగనతో వెలిగసేత ‚జ్ఞాన్నగన దఖధ ఔరాభణాం 

తమాహు ండితం బుధ్యః”  ఄన్న సేమంగా 

బఖవదీగత్నచారుమడు శ్రీఔృషుణడు ఄన్ననడు. ఇ ఄగన 

వెలిగంచగాన్వ సతమం ఄన్వ అ వత్త వెలుగుతుంది. ఇ వత్త 

వెఱఖడాన్నక్క ఆంధనం నెయిమ, ఄది ధయభం. ద్మన్నతో భ టతో 

తయారు చేమఫడిన శరీయం, ఇ భృణభమ శరీయం 

శాశేతంగా విత్రం ఄవుతుంది. భళ్లి ఆలాం  

జనభలెత్తన్న న్నన్న ఔయభలు చెమమవఱసిన ఄవసయం లేన్న 

కానొఔ ఈచే సిథత్క్క తీస్కు వెళ్ి ఔ ఄపూయేమైన 

వస్తవు ఇ దీపారాధన ఄన్న చెవచుి. దీపారాధన ఏ 

మాసంలో ఄయిన్న వెలిగంచవచుి. ఆఔ కారితఔ మాసంలో 

‚మాసాన్నమ్ న్నమమో న్నత్రాన్న జన్నన్నం 

న్నమమోప్న్న” ఄన్న సాింద పురాణంలో ఇ దీ 

భహాతమం గురించ్చ చెపారు. పలాన్న మాసం, పలాన్న 

నెఱ ఄన్న లేదు. కాన్న కారితఔ మాసాన్నక్క మాత్రం ఔ ప్రత్నమఔత 

ఈంది. ద్మన్నక్క ఖఱ కాయణం గురించ్చ, ఎంతసేపు లౌక్కఔమైన 

చ్చన్ననచ్చతకా ఔథలు చెప్పుకున్నన, ఄసలు మూఱ కాయణం 

మాత్రం ృథు చక్రవరిత కూడా ఄన్న చెపాలి. ఄతన్న తండ్రి 

ఄయిన వేనుడి వఱల ఎప్పుడో ఔృతయుఖంలో ఇ 

దీపారాధన చేమటం దటదలైంది. పూయేం విత్రమైన 

సూయమ వంశంలో వేనుడు ఄన్వ ఔ రాజు ఈండేవాడు. వాలి 

ఄభభ మభధయభరాజు గారిక్క, ఄనగా భృతుమ దేవతక్క 

సేయాన్న చెలెలలు. అ దోషం వఱలనో ఏమట్ల ఇ వేనుడు 

ఄన్వ వాడు వ ట న్నసితకుడుగా తయాయయామడు. ఆయవై 

న్నలుగు ఖంటలు న్నసితఔ వాదం, ఖందయగోలం ప్రచాయం 

చేసే కానొఔ దరిద్రపు ఱక్ష్ణం వాడిక్క ట్టటకుననది. వాడిక్క 

ఆలా దీపోతువాలు ఄన్నన, కారితఔ మాసం ఄన్నన కూడా 

ఄసహమం. ఏమైన్న ఄంటే న్వన్వ దేవుడిన్న, న్వన్వ సాధసాతను 

ఄన్న ఄన్వవాడు. కంత భంది పెదదలు, సజజనులు దీపాలు 

వెలిగసూత ఈన్నన, మజాం చేసూత ఈన్నన కూడా వాడిక్క కోం 

వచేిది. ద్మన్నన్న  

ఔం. దివుమలు వెరఁఖందఁఖఁ ఫృ 

       థ్వేవోమభమఱ ఖఱ భేరి వ్రేయించె ‚న మ 

       షటవమ భద్మతవమభత్ 

       తవమం విప్రా” మనుచు నుద్మతతధేనుఱన్ 

 ఄన్న పోతన గారు చాలా ఄదుబతంగా ఔంద దమం లో 

చెపారు. ‘ఇ రోజు నుంచ్చ న్న రాజమంలో ఎవేరూ మజాం 

చెమమడాన్నక్క వీలు లేదు. మజాంలో నెయిమ పమమడాన్నక్క 

వీలు లేదు. ‘ఄద్మతవమం’  ఄనగా ఄసలు ద్మనం 

చేమడాన్నక్క వీలు లేదు. ఇ ద్మనం పుచుికున్వ వాళ్లి, 

మజ్ఞాలు చేయించే వాళ్లి పాపాతుభలు. న్వన్వ 

యమాతుభడిన్న, న్వన్వ దేవుడిన్న. ఄసలు భన్నష్ట ఔంటే 

గొవాడు లేడు’ ఄన్న ఄన్వవాడు. మజ్ఞాలు లేఔ 

పోవడం వఱల లోకాలోల వరాిలు లేవు. వరాిలు లేఔ పోత్న 

ంటలు లేవు. ంటలు లేఔపోత్న క్షేభం పోయి క్షాభం 

మగలింది. ద్మన్నతో పాం ఊషుఱందరూ 

కూడఖట్టటకున్ననరు. ఄందులో దేవతలు, వశషుఠడు లాం  

భహానుభావులు ఄయిన ఊషులు ఄంత్న కూడా ఔ 

రోజు వేనుడి దఖగయకు వచ్చి, ‚భహారాజ్ఞ! వేద కాఱం 

నుంచ్చ వస్తనన సంప్రద్మమం ఆది. మజ్ఞాలు చేసి తీరాలి. 

మజాం చేసేత ఆంద్రుడు సంతోష్టసాతడు.  
అ. భకమ సేమ వజ్రి భది సంతసించును 

వజ్రి సంతసిం వాన గురియు 

వాన గురిమఁ ఖసవు  

వస్భత్ఁ బెరుగును 

ఖసవు మేసి ధేనుఖణమ బ్రతుకు. 
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ఄనగా మజాం చేసేత ఆంద్రుడు సంతోష్టసాతడు. ఆంద్రుడు 

సంతోష్టసేత సకాఱంలో వరాిలు కురిప్సాతడు. వరాిలు 

కురిసేత ంటలు హాయిగా ండుత్నయి. ఇ ంటలు 

భనం త్ంటాం. ఖడిడన్న గోవుఱకు వేసాతం. భళ్లి గోవులు 

పాలు ఆసాతయి. పాలు కాసి తోడు పెడిత్న పెరుగు 

ఄవుతుంది. ఄందులోంచ్చ వచేిటట్టవం  వెనన, నెయిమ, 

పెరుగు దటదలైనవి భనం తీస్కుంటాం. కంత వెనన, 

నెయిమ, భనం వాడుకుంటాం. భరికంత నెయిమ 

దేవతఱక్క మజ ారూంలో ఄందిసాతం. వేద భంత్రమఱతో 

భనం వేసే న్వత్న్న, ఄనగా హవిస్ున్న భళ్లి దేవతలు 

సీేఔరించ్చ వయిం కురిప్సాతరు. కాఫ ట మజాం చేసి తీరా” 

ఄన్న ఄన్ననరు. వీడు మూరుుడు ఔద్మ! మజాం చెమమడాన్నక్క 

ఎఔిడో ఔనడన్న దేవుడు ఎందుకూ, ఎదురుగా ఔనడేదే 

న్నజం. ఄన్ననం కీ ప్రతమక్ష్ ప్రమాణం ఈండాలి. ఇ రోజు 

నుంచ్చ మజ్ఞాలు చెమమఔండి. మీరు దేవుడిక్క న్నవేదన 

చెయామఱనుకుంటే అ ండో లేఔపోత్న నెయోమ న్నకు 

ఆచేిమండి. ఎవరికైన్న ద్మనం చెయామఱనుకుంటే న్నకే 

చేసేమండి. శవుడి మీద కాసేపు ఈండే ఄభిష్టఔం కోసం 

వాడుతున్ననరే, ఇ నెయిమ దటదలైనవి న్నకు ఆచేిమండి. 

ఔనీసం ఇ జనం త్ంటారు. ఔనడన్న దేవుడు ఎందుకూ

” ఄన్న ఄన్ననడు. ఊషులు, దేవతలు కూడా ఄతడిక్క 

ఎంతో చెప్ చూసారు. వాడు మూరుుడు ఔద్మ! వినడు. 

చ్చవయకు వీలిక్క కూడా అగ్రహం ఔలిగంది. ఄంత్న, 

అవేశంతో ఊషులు వేనుడిన్న ‘ఇ క్ష్ణమే భయణించు’ 

ఄన్న ఄన్ననరు. భహాతుభఱక్క కోం వసేత శాం పెడత్నరు. 

వారు కూడా సామానమంగా ఎప్పుడో గాన్న పెటటరు. కాన్న 

ఆప్పుడు పెటాటరు. ఄలా పెటటడం తో  అ క్ష్ణమే 

చచ్చిపోయాడు వేనుడు. వాడు చచ్చిపోగాన్వ లోఔం భళ్లి 

ఄఱలఔలోలఱం ఄయిపోయింది. ఄయిత్న లోఔంలో ఔనీసం ఇ 

మాత్రం ప్రభువు కూడా దికుి లేడన్న తెలిసివచ్చింది. ఄప్పుడు 

చ్చవరిక్క దేవతలు, ఊషులు ఄందరూ వచ్చి వేనుడి 

శరీరాన్నన చ్చలికారు. ఄదిగో ఄలా చ్చలిక్కనప్పుడు అ శరీయం 

నుంచే యఔయకాఱ వస్తవులు పుట్టటకచాియి. ఄప్పుడు 

అమన కుడి తొడ నుంచ్చ భహానుభావుడు ృథు చక్రవరిత 

పుట్టటకచాిడు. ఄతడు వేనుడి కడుకు కాఫ ట ృథువును 

‘వైనుమడు’ ఄన్న ఄన్ననరు. అమన పు టన వెంటన్వ, 

ఆ ద్మకా వాలి న్ననన చేసిన పాం వఱల భూలోఔంలో 

ఎఔిడా ంటలు లేవు. దటతతం సయేన్నశనం 

ఄయిపోయింది. ఄయిత్న భూదేవిక్క కన్నన వేద 

కాయమక్రమాలు జయఖఔపోత్న వేదన ఔలిగ, ఄనీన తన లోఱ 

ద్మచేస్కుంట్టంది. ఄయిత్న ఄప్పుడు ఏమౌతుంది?  

భూమపై వితతన్నలు దటఱకెతతవు. న్వఱంత్న చవి  భూమ 

ఄయిపోతుంది. ఎఔిడా సాయవంతమైన భూమ ఈండదు. 

ఎవయన్నన భనుషులు ఆలుల ఔట్టటకుంటే భూఔంపాలు వచ్చి 

ఆళ్లి కూలిపోత్నయి. ఄయిత్న ఄ కే సయేన్నశనం 

ఄయిపోయింది. భూదేవి నుంచ్చ ఎట్టవం  సాయం లేదు. 

ంటలు లేవు, త్ండి లేదు. ఄప్పుడు ఏం చెయామలి? ఄన్న 

ృథు చక్రవరిత సంఔలించాడు. ఄప్పుడు ఱక్ష్మీ దేవి అమన 

దఖగయకు వచ్చింది. ‚కారితఔ మాసంలో నెఱ రోజులు ప్రత్ 

శవాఱమంలో, విషుణవు అఱమంలో, ధేజసతంబ ప్రత్షఠ 

ఈనన ప్రదేశాలోల, ఖంగానది వం  నదీ తీరాఱలో ఇ నెఱ 

రోజుఱపాట్ట దీపారాధన వెలిగసేత అ దీపాలు ఈనన చ్చట 

న్వను వచ్చి చేయత్నను. న్వను వచాినంటే న్నతో పాట్ట ఄషట 

విధ్యలైన ఱక్ష్మీ మూరుతలు కూడా వసాతయి. ఄందులో ఔ  

వయిం, భరొఔ  శాంత్, భరొఔ  సౌకమం, భరొఔ  

ంట ఆలా వరుసగా ఎన్నమది యకాలైన విశేషాలు 

మానవుడిక్క ఄందుత్నయి. కాఫ ట దీపాలు వెలిగంచు 

న్నమన్న ృథు చక్రవరీత!‛ ఄన్న ఄననది. ఄప్పుడు ృథు 

చక్రవరిత తన రాజమంలోన్న ప్రజఱతో, ‘మీయందరూ కారితఔ 

మాసంలో దీపాలు వెలిగంచండి’ ఄన్న ఄన్ననడు. ఄయిత్న 

భంచ్చమాటను ఎవరైన్న ఄంత త్నలిఔగా వింటారా! 

ఄదీగాఔ ఄంతకు పూయేం రిపాలించ్చన రాజుగారి 

ప్రభావం కూడా కంత ఈంట్టంది ఔద్మ! ‘ఄసలు అ దీపాలు 

వెలిగసేత లాబం ఏమ ? ఄసలే ఔరువుతో ఈన్ననం. ఈనన 

నెయిమ కాసత ఄననంలో త్ంటే లాబం ఔద్మ!’ ఄన్న వారు 

ఄన్ననయట. ఄయిత్న ృథువు తన ప్రజఱతో కాసత 

ఔఠినంగాన్వ, ‘ఇ క్ష్ణం నుంచ్చ చెపుతున్ననను. న్న 

రాజమంలో కారితఔ మాసం నెఱ రోజుఱపాట్ట దీపాలు 
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వెలిగంచన్న వాలలన్న దంఖన్న వధంచ్చనట్టట వధసాతను’ 

ఄన్న ఄన్ననడు. ఄప్పుడు రాజుగారి బమంతో ఄందరూ 

కారితఔ దీపాలు వెలిగంచారు. ఄలా వెలిగంచడం తోటే 

భూమ భళ్లి ససమశామభఱం ఄయిమంది. క్రభంగా ఄన్నన 

యకాఱ సందలు సభకూరి వచాియి. ఄదిగో ఄ  

నుంచ్చ కారితఔ మాసంలో దీపాలు వెలిగంచడం 

దటదలుపెటాటరు. అ విధంగా దీపాలు వెలిగంచడం 

దటదలు పె టన  నుంచ్చ, భళ్లి భూభండఱం ఄంత్న 

ఄన్నన యకాఱ సందఱతో తుఱతూగంది. కాఫ ట అ ృథు 

చక్రవరిత అజాకు ఫదుధఱమై ఄ  నుంచ్చ ఇ కారితఔ 

మాసంలో భనం దీపాలు వెలిగంచుకుంట్టన్ననం. 

భహాభాయతంలోన్న ఄనుశాసన్నఔ యేంలో కూడా 

దీపారాధన గురించ్చన ఔ ఄదుబతమైన ఔథ ఈననది. 

ఔసారి సాక్షాతూత శ్రీ భహాఱక్ష్మీ దేవి దీపావళ్ళ ఄమావాసమ 

న్నడు భూభండలాన్నక్క ప్రదక్షణకు వచ్చింది. ఏ ఆం క్క 

వెలద్మమ ఄన్న ఄనుకుందట. ఱక్ష్మీ దేవి ఔ ఆం లోక్క 

వెళాిఱంటే అ ఆలుల కాసత ఔలఔల లాడుతూ ఈండాలి. 

చ్చంప్రి జుట్టట వేస్కన్న, సాననం చెమమకుండా, 

ఄవిత్రంగా ఈంటూ, దీపాలు వెలిగంచన్న ఆంట్లలక్క 

ఱక్ష్మీదేవి యభభంటే కూడా రాదు. ఄయిత్న మీయంత్న ఎంతో 

ఄదృషటవంతులు. మీ చేత ఆలాం  విత్ర కాయమక్రభం 

ఎందుకు చేయిస్తన్ననయంటే, ఆలా దీం వెలిగంచ్చ మీ 

ఆం క్క వెళ్ళత్న వదదంటే కూడా డబుఫ వస్తంది. ఄందుచేత 

ఱక్ష్మీదేవి దటతతం భూభండఱం ఄంత్న ఔప్పుడు 

ఄమావాసమ న్నడు వెత్క్కంది. అమెకు ఏ ఆలుల నచిలేదు. 

చ్చవరిక్క వెత్క్కత్న వెత్క్కత్న, ఉరు ఄవతఱ ఔ గోశాఱ 

ఈంది. అ గోశాఱ దఖగరిక్క వెళ్ళలందట. లోఱ యఔయకాఱ 

అవులు ఈన్ననయి. అ అవుఱను చూచ్చ మచిట డి, అహా 

ఎంత విత్రంగా ఈన్ననయి అవులు ఄనుకుంది. ఆఔిడ 

ఈండి పోద్మం ఄన్న ఱక్ష్మీదేవి లోలిక్క ఄడుగు పెడుతూ 

ఈంటే టకుిన గోవులు, ‚కాసి తేం ఔలామణి?‛ ఄనగా ‘ఒ 

శుబ ప్రదమైన ద్మన్న! నీవు ఎవేరివి?’ ఄన్న ఄడిగాయి. 

ఱక్ష్మీదేవి వా తో, ‘ననున మీరు ఎరుఖరా!’ ఄన్న ఄననది. 

ఱక్ష్మీ దేవిన్న ఎరుఖన్న వాళ్లి ఎవరున్ననరు? కాన్న పాం అ 

గోవుఱక్క తెలిమదులెండి. ఄందుఔన్న ‘నీవు ఎవరివి?’ ఄన్న 

భళ్లి ఄడిగాయి. న్వను సాక్షాతుత విషుణవు త్నన్న ఱక్ష్మిన్న 

ఄంద్మవిడ. ‘ఄయిత్న మేమ ఈంట్టనన చ్చట్టక్క రావదుద. 

ఫమటకు వెళ్ళలపో’ ఄన్న ఄన్ననయి గోవులు. ఱక్ష్మీ దేవి 

చ్చననబోయింది. (మీలో ఎవరైన్న మీ ఆం క్క ఱక్ష్మీదేవి 

ఆప్పుడు వసాతనంటే మా ఆం క్క రావదదభభ ఱక్ష్మీ ఄన్వ వాళ్లి 

ఈన్ననరా!) కాన్న గోవులు వదుద ఄన్ననయి. ద్మంతో ఇవిడ 

ఔంగారుడి, ‘ఄదేమ  భహాఱక్ష్మిన్న ననున రావదదంటే 

ఎలాగా? రే  నుంచ్చ న్నకు రువు ఈండదు’ ఄన్న 

ఄననది. ఄందుకు గోవులు, ‘లేదమాభ! నీకు న్నఱఔడ 

లేదు.‛ఱక్ష్మీః చంచలా” ఄనగా ‘ఱక్ష్మీ ఄంటే చంచఱంగా 

ఈంట్టంది’ ఄన్న ఄయథం. అమె ఔ క్ష్ణం ఈంట్టంది, ఔ 

క్ష్ణం ఈండదు. ఆవాల వాడు కోటీశేరుడు. రేపు వాడే 

పేదవాడు ఄవుత్నడు. పేదవాడు కోటీశేరుడు ఄవుత్నడు. 

ఔనుఔ ‘నీవు క్ష్ణ క్ష్ణాన్నక్క మారిపోత్నవు. ఎఔిడా 

న్నఱఔడగా ఈండన్న నీలాం  వాలిన్న మా దఖగయకు రాన్నవేం 

ఄన్న గోవులు ఄన్ననయి. ఄలా ఄనగాన్వ ఄపుడు పాం 

ఱక్ష్మీదేవి చ్చననబోయిన మకంతో, ‘మీరు ఏదో యఔంగా 

రాన్నవేఔ పోత్న న్నకు విలువ ఈండదు ఄన్న ఄననది. 

గోవులు కూడా ఱక్ష్మిన్న ఖ టగాన్వ ఫత్మాలాయి. ఄప్పుడు 

గోవులు ఱక్ష్మీదేవితో, ‘ఄయిత్న ఇ క్ష్ణం నుంచ్చ 

చెపుతున్ననమ. కారితఔ మాసం నెఱ రోజులు అవు న్వత్తో 

ఎఔిడ దీపారాధన జరిగత్న ఄఔిడ ఈండండి. వెలిగంచే 

వాలి ఆలిలో ఈండండి’ ఄన్న ఄననవి. ఄందుఔన్న ఄ  

నుంచ్చ కారితఔ మాసం నెఱ రోజులు అవు న్వత్తో దీం 

వెలిగంచడం దటదలు పెటాటరు. అవిధంగా ఆప్పుడు ఱక్ష్మీదేవి 

కారితఔ మాసం నెఱ రోజులు దీపారాధన చేసేటట్టవం  

వాలి ఆలిలో ఈంటానననది. ఔనుఔ మీరు దీపారాధన చేసేత 

మీ ఖృహాఱలో ఱక్ష్మీదేవి సభృదిధగా ఈంట్టంది. 

శాంత్గానూ, సంతోషం గాను ఈంట్టంది. కాఫ ట ఆట్ట 

ఇశేరుడిక్క ప్రీత్గా, ఄట్ట ఱక్ష్మీ ప్రీత్గా మీరు దీపారాధన 

నెఱ రోజులు చెమమండి. ‚హయణమ వరాణం హరిణీం స్వయణ 

యజత స్రజ్ఞం” ఄన్న ఄన్ననరు. ఫంగారు యంగులో 

ఈంట్టంది ఱక్ష్మి. కావున అ జఖన్నభతక్క, భరొఔ ప్రఔి 
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ఇశేరుడిక్క ఄన్నన క్షేత్రాఱలో, దేవదేవుఱ సన్ననధలో కూడా 

ఇ దీం వెలిగసేత ఄన్వఔ శాంతుఱతో కూడిన ఱక్ష్మీ ఔటాక్ష్ం 

ఱభిస్తంది 

 
కారితఔ మాసం లో వనభ్యజన్నలు చేయాలి ఄంటారు 

ఎందుకు? 

      కారితఔ మాసంలో తోటఱలో ప్రఔృత్ చాఱ బాగుంట్టంది 

.అ సభమం లో అరోఖమం ఔఱఖచేసే కన్నన సూక్ష్మక్రిమలు 

తోట లో త్రుగుతుంటాయి .తోట లో ఈనన గాలి కూడా ఇ 

కాఱం  లో అరోఖమ ఔయమైన గాలి .ఇ ఔి రోజు ఄందరు 

కులాలు భత్నలు సంఘాలు ఄన్వ భేధభావం విడిచ్చ పె ట 

చఔిగా పూజలు చేస్కున్న ంక్కత భ్యజనం చేసే 

వారు.ఄందరి లోను ఈనన జీవాతభ యమాతభయే ,మీరు 

ఄందరు ఐఔభతమం తో ఔరిన్న  ఔరు ఄయధం చేస్కున్న 

ఈన్ననరు, ఔనుఔ మీ ఄందరిలో న్వను ఈండి ఄనుగ్రహసాతను 

ఄన్ననడు. బఖవంతుడు .శ్రీ ఔృషణ యమాతభ బఖవదీగత లో 

ఏమ చెపారు ఄంటే "ప్రత్ ప్రాణిలోనూ  అకరిక్క  

కుఔిలోను , కుఔి మాంసం త్న్వవాడిలోనూ  కూడా 

యమాతభన్న చూడ ఖలిగే వాడే ండితుడు".కోటీశేరుడు 

,సామానుమడు, ండితుడు పాభరుఁడు ఄనన  భేధభావం 

లేకుండా ఄందరు ఔలిసి భ్యజనం చేమటం ద్మేరా 

ఄందరిలో ఈనన యమాతభన్న గౌయవిసాతరు  ,ఇ జీవ 

ఐఔభతమం ఄంటే ప్రాణులు ఔరిన్న ఔరు గౌయవించు  

కోవటం ద్మేరా ఇశేరుడి  పూజ చేసినటేట  .రాఖదేేషమక్క 

త్నవు లేకుండా బఖవంతుడిన ఄన్నన ప్రాణుఱలో చూసే తంత్న 

వనభ్యజనం .కాఫ ట విత్రమైన కారితఔ మాసం లో ప్రత్ 

వృక్ష్ం లో ఈనన దేవతను ,ప్రాణుఱలో ఈనన దేవతఱన్న 

పూజించుకుంటూ ఄందరు ఐఔభతమం తో భ్యజనం చేసేత 

ఄప్పుడు ఇశేరుడు ,కేశవుడు సంతోష్టసాతరు  ద్మన్న ద్మేరా 

భనక్క ఈతతభ ఖతులు సందలు ఔలుగు త్నయి ,ఉరు 

కూడా ఐఔభతమం తో ఈంట్టంది .ఎప్పుడు ఎవరి ఆం లో 

వారు భ్యజనం చేసూత ఆతరుఱను  టంచుకోఔ పోత్న 

ఐఔభతమం ఈండదు .వనభ్యజనంలో బిరామనీ లావు 

త్నడం చేమకూడదు ఄలా చేమటం  భహా పాం వృక్ష్  

దేవతఱ శాపాన్నక్క గురి ఄవుత్నమ .ఄందువఱల పులిహాయ 

,పామసం వం  సాంప్రద్మమ వంటకాలే ఈండాలి 

మాంసం భదమం వం వి భహాపాం ఄలా  సేవించ్చన 

వాళ్లి ఘోయ నయకాఱపాలు ఄవుత్నరు .వనం దేవత, చెట్టల 

దేవతలు ఐఔభతమం తో భ్యజనం చేసేవాళ్లి ఄందరు  

దేవతలు . 

 

కారితఔ మాసం లో ద్మమోదరున్న యొఔి విశషటత ఏమ ? 

ప్రథభంగా ద్మమోదరున్నన పూజించాలి ఄంటారు ఎందుకు,  

ఄసలు ద్మమోదరుడు ఄంటే ఎవరు? 

 

 ద్మమోదరుడు ఄంటే విషుణమూరిత ద్మభమ ఈదయమ 

నందు ఔఱవాడు, ఔనుఔ అమన ద్మమోదరుడు ఄయామడు 

శ్రీ భహావిషుణవు యొఔి గొ న్నభభది, శ్రీభహావిషుణవు 

ఄవత్నరాలు ఎతతడాన్నక్క దటటటదటదట సంఔఱం చేసింది 

కారితఔమాసంలో, ఄంతకు పూయేం అమన ఄవత్నరాలు 

ఎత్నతలి ఄనుకోలేదు, సృష్టటలో కాఱం ఏరాట్ట ఄయామఔ ఇ 

కాలాన్నక్క ఄధషాటన దేవత ఄయిన విషుణమూరిత, న్వను 

ఆఔమీదట ఄప్పుడప్పుడు భూలోఔ యక్ష్ణ కోసం దేవతఱను 

మానవుఱను, ఄందరినీ యక్షంచడం కోసం ఄవత్నయం 

ఎత్నతలి ఄన్న ఔ సంఔఱం చేశాడు అ సంఔఱం 

కారితఔమాసంలో చేమడం వఱల ఇ మాస మనకే కారీతఔ 

ద్మమోదయ మాసం ఄన్న పేరు వచ్చింది, విషుణమూరిత 

కారితఔమాసంలో ఄవత్నరాలు ఎత్నతలి ఄనుకోవడం వఱల 

ఇ మాసం విషుణ మాసంగా ప్రశసితకెక్కింది, శవుడు ఇ 

కాఱంలో మానవుఱకు వితతన్నలు ఆవాేలి ఄనుకున్ననడు 
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ఄందుకే కారితఔ మాసం ఆట్ట శవుడిక్క కూడా 

ప్రీత్ఔయమైనది, ఇ విధంగా కారితఔద్మమోదరుడు, కారితఔ 

ఇశేరుడు ఄన్వ పేరుతో ప్రసిదిధక్క ఎకాిరు కాఫ ట ఇ 

కాఱంలో,ఆట్ట శవుడిన్న ఄట్ట కేశవుడిన్న ఏ బేధం లేకుండా 

బక్కత తో పూజించాలి  

 

కారీతఔ మాసంలో నదీ సాననమ యొఔి విశషటత ఏమ ? 

నదీ సాననం వీలులేన్న క్ష్ంలో ఆంట్లల చేమవచుిన్న? 

 

 కారితఔ మాసంలో తెఱలవారుఝామన లేవాలి, కారితఔ 

మాసంలో సూరుమడు ఈదయించడాన్నక్క కంచెం మందు 

ఈననంత వయకు కాఱంలో దేవతఱఱంత్న దటతతం 

దేవతఱంత్న బ్రహభతో ఔలిసి నదుఱలో జీవిసాతరు. 

గోద్మవరి,ఖంగా,మమన్న,చయభణభత్,ఔృషణవేణి 

ఆట్టవం  దివమ నదుఱలో దేవతఱంత్న సాననం చేసి 

వెళ్ళలపోత్నరు. దేవతఱంత్న ఏఔకాఱంలో ఎఔిడైన్న 

ఈండఖఱరు, ఄందుకే దేవతఱను సరాేంతరామమలు  

ఄన్ననరు,ఆప్పుడు భనంకూడాతెఱలవారుఝామన వాళ్లి 

సాననం చేసినప్పుడు అ నదిలో సాననం చేసేత భనకు లాబం 

ఏమ  అ దేవతఱ సయితో నదిక్క శక్కత ఎకుివ వస్తంది, 

భహానుభావులు ఎప్పుడైన్న భన ఉరిక్క వచ్చినప్పుడు అ 

ఉరి వాత్నవయణం లోన్వ భరు వస్తంది, ఄదే పాపాతుభలు 

ఉరోల ఈంటే ఄశాంత్ ఈంట్టంది.  నదిలోక్క దేవతలు 

రాగాన్వ అ నదిక్క గొ శక్కత వస్తంది, దివమ శక్కత వస్తంది, 

చైతనమం వస్తంది ఄప్పుడు భనం సాననం చేసేత అ చైతనమం 

భనం పందుత్నమ, ఄందుకే ఇశేరుడు ఏభన్ననడు 

కారితఔమాసంలో సూరోమదయాన్నక్క మందు న్నద్ర లేవండి, 

నదీ సాననం చేమండి, ఄప్పుడు దేవతఱలో ఈనన చైతనమం 

మీకు ఱభిస్తంది. నదిక్క కూడా కారితఔ మాసంలో అ 

ప్రవాహంలో గొ చైతనమం  ఈంట్టంది(ఔరంట్ట), నదీ 

జలాఱలో విదుమత్ ప్రవాహం ఈంట్టంది ఄందుకే భనం 

ఔరంట్ట ఄందులోంచ్చ తీస్తన్ననమ జఱవిదుమత్ ఄంటారు 

ద్మన్నన. ఄది తెఱలవారుఝామన ఎకుివగా ఈంట్టంది. 

తెఱలవారుజ్ఞమన సాననం చేసినప్పుడు శరీరాన్నక్క వచేి శక్కత 

ఈత్నుహం తరాేత చేసేత ఄంతగా ఈండదు తరాేత తరాేత 

నదిలో కాలుషమం కూడా పెరుగుతుంది.కాఫ ట భన 

శరీరాన్నక్క చైతనమం, శారీయఔ చైతనమం, మానసిఔ 

చైతనమం, అధ్యమత్భఔ చైతనమం, ఆవనీన రావాఱంటే దేవత 

ఄనుగ్రహం ఱభించాఱంటే తెఱలవారుఝామన 

సూరోమదయాన్నక్క మందు ఄరుణోదమ వేలఔంటే 

మందుగా  సాననం చేయాలి.ఄందరికీ నదులు ఆం  దఖగయ 

ఈండవు ఔద్మ కంతభంది ఄవకాశం ఈండదు నఖరాలోల 

ఈండాలిు వస్తంది  ఄలాంటప్పుడు సమద్రం దఖగయ ఈంటే 

సమద్రం లో , కాలువలు దఖగయలో ఈంటే కాఱేలోల కానీ, 

కాలువలు లేనప్పుడు కన్నన కన్నన ఉయలలో పెదద పెదద 

చెరువులు ఈంటాయి ( కురుక్షేత్రంలో కానీ తమలన్నడులో 

కానీ ) చెరువులు కూడా లేవను కోండి ఄప్పుడు ఏమ 

చేయాలి  ఆలిలో బాత్రంనీలల లోన్వ ఆది ఖంగాజఱం 

మమన్న జఱం ఄన్న సంఔఱం చెప్పుకన్న సాననం చేసేత అ 

సాననం కూడా నది సాననంతో సమానం ఄవుతుంది 

పూరితగా రాఔపోయిన్న ఆంచుమంచుగా 

సమానభవుతుంది, ఄందుకేగా ఔఱశజఱం లో 

ఖంగేచ మమన్వచైవ ఔృష్టణ గోద్మవరీ సయసేతీ.! 

 నయభదే సింధు కావేరీ జలేసిభన్ సన్ననధం కురు.!! 

 

 ఄంట్టన్ననం ఄలాగే భన ఆలిలో బాత్రంలో ఫకెట్ నీలలలో 

కూడా ఆందులోన్వ ఖంఖ ఈననది ఆందులోన్వ మమన 

ఈననది ఄన్న సంఔఱం చెప్పుకన్న తెఱలవారుజ్ఞమన సాననం 

చేసేత  అ సాననం  నదీ సాననం తో సమాన మైన పలితం 

ఆస్తంది 

 

కారితఔ మాసంలో చఱలనీలి  సాననం చేమలేన్న వాళ్లి వేడి 

నీలలతో సాననం చేమవచాి? 

 

మాయిండేమ పురాణం ఏం చెపుతంది 

 భరుతయనకు న్నజేచి చేమనగు రోఖమ పందిన 

ఎప్పుడపానుల్.మానవున్నక్క అరోఖమం సహఔరించ్చనప్పుడు 

ఏ విధమైన సాననమైన్న చేమవచుిను కారితఔ మాసంలో 

నెఱ రోజులు తఱకు సాననం చేయాఱన్న శాసరం, తఱకు 

సాననం చేసేత మసలి వాలలకు డదు, మసలి వాలికే కాదు 
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వృదుధఱక్క,సివాలికు అరోఖమం బాగా లేన్న వాళ్లల వేడి నీళ్లల 

ఄయిన్న చేమవచుి ఄన్న చెపారు ఄందువఱల 

తెఱలవారుజ్ఞమన సాననం చేమడం మకమం త వాళ్లి 

ఏ నీళ్లల చేసిన్న పరాేలేదు, అరోఖమం బాగునన వారు, ఒప్ఔ 

ఈనన  వాళ్లి మాత్రం తఔ చఱల నీళ్ి చేయాలి,అరోఖమం 

బాగోలేన్న వాళ్లి ఏ నీళ్లల ఄయిన్న చేమవచుిఄసులు ఆంఔ 

ఔదఱ లేకుండా వయధఔమం లో వాంతులు వచ్చి డిపోతూ 

,దగుగకుంటూ ఈండేవాళ్లి ఆన్నన నీళ్లల నెత్తమీద  తుఱసి 

దలంతో చలులకుంటే ఄది కూడా సాననంతో సమానం, ఄలా 

కాకుండా ఒప్ఔ ఈనన వాళ్లి తఔ ఫదధక్కంచకుండా చలి 

ఄనుకోకుండా సాననం చేయాలి, కంతభందుక్క చేతులు 

వణుకుతూ ఈంటాయి నరాఱ ఫఱహీనత తో, ఄలాం  

వాళ్లి చఱల నీలల సాననం చేమకుండా అరోఖమం 

సహఔరించటేలదు ఔనుఔ వేడినీలితో సాననం చేమవచుి 

ఄది చేమలేన్న వాళ్లల ఆంట్లల ఈనన నీళ్లల తుఱసీదలంతో తఱ 

మీద చలులకున్నన బఖవంతుడు సానన పలితం ఆసాతడు. 

 

కారితఔ మాసంలో దీపారాధన భహా పుణమం ఄంటారు 

ఎందుకు? 

దీం ఄంటే ఎంతో గొది   

దీపోజ్యమత్ః యం బ్రహభ, దీః సయేతమో హం | 

దీపేన సాధమత్న సయేం సంధ్యమదీ నమోస్తత్న || 

 దీం సాక్షాత్ యబ్రహభ సేరూం, జ్ఞాన్నన్నన ఆచేిది, 

దీం ఱక్ష్మీసేరూం దీంలో ఆట్ట చైతనమం ఈననది, ఆట్ట 

వెలుతురు ఈననది,ఄజ్ఞాన్నన్నన తొఱగంచే శక్కత ఈననది,అ 

దీం కూడా కారితఔమాసంలో ఈతత  ఔంటే ఎకుివ 

పలితం ఆస్తంది.దటతతం దేవతఱందరిక్క అహాయం ఎవరు 

ఆసాతరు? ఄగనత్త్రుడు, ఄగనత్త్రుడు   ఏ రూంలో 

ఈంటాడు దీం రూంలో ఈంటారు, ఄంటే భనం 

ఄగనత్త్రాన్నన దేవత యొఔి మక సేరూపాన్నన 

ఆతరుఱకు ద్మనం చేస్తన్ననం, దీ ద్మనం ఄంటే  దీం 

వఱలన్వ ఔద్మ, చీఔ  తొఱగపోతుంది భనలో ఄజ్ఞనాభన్వ 

చీఔ  ఈననది, ఇ చీఔ  తొఱగపోవాఱంటే కారితఔ 

మాసంలో అవు న్వత్ తో దీం వెలిగంచ్చ ద్మన్నన్న ఆతరుఱకు 

ద్మనం ఆవాేలి. ఇ దీ ద్మన్నన్నక్క న్నమభమేంటంటే, 

డబుఫంటే ఫంగాయపు ప్రమద, కదిదగా తకుివ ఈంటే వెండి 

ప్రమద, ఆంకా తకుివగా ఈంటే భ ట ప్రమద ఄసలు డబేఫ 

లేఔపోత్న భ ట ప్రమద ఄయిన్న చేమవచుి కానీ 

ప్సినుగొట్టట తనం న్నక్కరాదు డబుఫనన వాళ్లి ఫంగాయం 

తో కానీ వెండి తో కానీ తయారు చేసిన ప్రమద లో ఄవు 

నెయిమ పోయాలి, ధనం లేన్న సామానుమడు భ ట ప్రమదలో 

నెయిమ పోసి అ తరాేత వత్త వేసి ద్మన్నన్న శవున్న 

సన్ననధ్యనంలో కానీ,విషుణవు సన్ననధ్యనంలో కానీ,గురువుఱ 

సన్ననధ్యనంలో గానీ వెలిగంచ్చ అ తరాేత దక్షణతో ఔలిప్ 

ద్మనం ఆవాేలి. ఇ దీం వఱల, దీద్మనం వఱల ఆట్ట జ్ఞానం 

పెరుగుతుంది ఄజ్ఞానం తొఱగపోతుంది దేవతఱ యొఔి 

ఄనుగ్రహం ఱభిస్తంది, జీయణశక్కత కూడా పెరుగుతుంది             

ఄజీయణవామధ ఈనన వాలింత   కారితఔమాసంలో ఇ నెఱ 

రోజులు దీ ద్మనం చేసేత ఔడుపులో జీయణశక్కత పెరుగుతుంది, 

ఔడుపులో ఈనన ఄగనత్త్రుడు అమనకు వైశాేనరుడు ఄన్న 

పేరు అమన కూడా భనలిన ఄనుగ్రహసాతడు. 

 
కారితఔమాసంలో తుఱసిమాతను, ఈసిరికామ చెట్టటను 

పూజించాలి ఄన్న ఄంటారు ఎందుకు?  

 

కానొఔప్పుడు గోలోఔంలో ఈనన తుఱసి  ఄన్వ ఔ 

భహాతుభరాలు రాధ్యదేవి శాం వఱన భూలోఔంలో ఔ 

రాక్ష్స వంశంలో జన్నభంచ్చంది.  అవిడ  శంకచూడుడు ఄన్వ 

అమనను పెండిల చేస్కుననది. అ తరాేత విషుణమూరిత 

శంకచూడుడిన్న చంపాఱంటే తుఱసి యొఔి పాత్వ్రతమ 

బంఖం ఄవాేఱన్న తెలుస్ ఔనుఔ తుఱసి ప్రత్వ్రతగా 

ఈననంతవయకు ఄంటే, అవిడ యపురుష సంఖభం 

చేమనంత వయకు శంకచూడుడిక్క భయణం లేదు. ఄందుకే 

శవుడు ఎంత ప్రమతనం చేసిన్న శంకచూడుడు 

భయణించలేదు. ఄప్పుడు శవుడు విషుణవుతో  నీవు వెళ్ళి 

తుఱసి యొఔి పాత్వ్రతమ బంఖం చేమభనగాన్వ, 

శంకచూడుడి రూంలో తుఱసీ సాంఖతమం చేశాడు 

విషుణవు. ద్మంతో ఄఔిడ శవుడు శంకచూడుడిన్న 

చంపాడు. ఆది తుఱసిక్క తెలిసింది. ఄప్పుడు అవిడక్క కోం 
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మభఔయం 

వచ్చి, నువుే భహానుభావుడవు ఄనుకున్ననను. 

ఔరుణాసేరూపుడవు ఄనుకున్ననను. రాత్ గుండె నీది. 

పాషాణం ఄయిపో! ఄన్న శప్ంచ్చంది. ఄప్పుడు అమన 

చ్చరునవుే నవిే, ఒసి! వెర్రి ద్మన్న! నీవు న్నలో ఔ భాఖం. 

రాధ యొఔి సేరూపాన్నవి. ఉరికే భూలోఔంలో 

శావశాతుత ఆలా పుటాటవు. నీవు న్న భాయమలోల ఔ ద్మన్నవి. 

అ శంకచూడుడు కూడా న్న ఄంశతో పు టన స్ధ్యమడే 

కాఫ ట న్వన్వమీ నీకు యపురుషుడను కాను. కాఫ ట 

భూలోఔంలో ఈనన నీకు న్వను యపురుషుడు వలె 

ఔనఫడాడను. ఇ నీ శాపాన్నన ఄనుబవిసాతను. నీవు వెంటన్వ 

నీ శరీరాన్నన విడిచ్చపెట్టట. నీ శరీయం ఖండకీ ఄన్వ పేరుతో 

నది క్రింద  ప్రవహస్తంది. ఄందులో న్న శరీరాన్నన విడిచ్చ 

పెటేటసాతను. ఄది సాఱగ్రాభమ ఄన్వ పేరుతో శఱగా 

మారిపోతుంది. అ తరాేత నీ తఱ వెంట్రుఔఱలో  కన్నన 

వెంట్రుఔలు తుఱసి దటఔిగా, కన్నన వెంట్రుఔలు ఈసిరిఔ 

దటఔిగా మారిపోత్నయి. వా న్న కారితఔమాసంలోన్వ నీవు 

శప్ంచావు ఔనుఔ, కారితఔమాసంలోన్వ నీవు నదిగాను, 

దటఔిఱగాను మారుతున్ననవు ఔనుఔ, న్వను సాఱగ్రాభంగా 

మారుతున్ననను ఔనుఔ, ఇ కారితఔమాసంలో ఇ తుఱసి 

దటఔిన్న ఈసిరిఔ చెట్టటన్న పూజించేవాళ్లల రాధ్య మాధవులిన 

పూజించ్చన పుణమం పందుత్నరు. వారి ద్మరిద్రమం 

తొఱగపోతుంది. ఈసిరిఔ చెట్టట క్కంద కారితఔమాసంలో 

భ్యజనం చేసినట్టవం  వాళ్లి రాధ్య మాధవుఱక్క 

సేమంగా భ్యజనం పె టన పుణమం పందుత్నరు. 

కారితఔమాసంలో తుఱసీదలంతో దక్షణ, ఫంగాయం 

దటదలైనవి భహాతుభఱకు ద్మనం చేసిన వాళ్లి 

గోలోఔంలో ఈనన అవుఱను సేమంగా ఔృషుణడిక్క ద్మనం 

చేసిన పలితం పందుత్నరు ఄన్న వయం ఆచాిడు.  

ఄ నుంచ్చ అవిడ శరీయం ఖండకీ నదిగా ప్రవహసేత, 

ఔృషుణడి శరీయం ఄందులో సాఱగ్రాభ శఱలుగా మారిపోత్న, 

అవిడ తఱ వెంట్రుఔలోల కన్నన ధ్యత్రి వృక్ష్ం ఄనగా ఈసిరిఔ 

చెట్టటగా మారాయి. భరికన్నన తుఱసి వృక్ష్ంగా మారాయి. 

కాఫ ట ఇ తుఱసిన్న, ఈసిరిన్న శ్రీఔృషుణడు అజా ప్రకాయంగా 

భనభందయం కూడా పూజిసేత, భనక్క ఆన్నన శుభాలు 

ఔలుగుత్నయి. ఇ ఈసిరి చెట్టట క్కంద భ్యజనం చేమడం 

రాధ్య మాధవుఱకు ఄననం పెటటడం, తుఱసిదలంతో పూజ 

చేమడం ఄంటే రాధ్య మాధవుఱ దయినం చేమడం. 

తుఱసీదలంతో దక్షణ ద్మనం చేమడం, ఫంగాయం ద్మనం 

చేమడం ఄంటే, శ్రీఔృషుణడిక్క భూలోఔంలో ఈనన గోవుఱను 

ద్మనం చేమడం వం  పుణామలు భనకు ఱభిసాతయి. 

 

గౌరీ పూజకు ప్రత్నమఔమైన వైశషటయం ఇ మాసంలో ఈంది 

ఄంటారు. ఄయిత్న శవారాధనకు ఈననంత ప్రత్నమఔత ఈంద్మ, 

గౌరీ మాత పూజ లోకూడా? 

ఔప్పుడు పాయేతీదేవి ఇశేరుడే తన బయత కావాఱన్న 

సంఔలించ్చంది. 

  

భూధయ రాజఔనమ భణిభూషణమల్ దిఖద్రావి ఇశేరా 

 

రాధన కేళ్ళ కౌతుఔ రామణయై ధరియించ్చ బాండు య 

 

క్షాధృత్ పూయేఔంబుఖ బ్రగాఢ యోధయభండలీ సమ 

 

త్నుద విశీయణ సంహతుఱ జెలుల భహీరుహవఱిఱంబుఱన్ 

 

ఄన్న శ్రీ న్నథుడు హయవిలాసంలో ఄదుబతమైన  దమం 

చెపారు. పాయేతీ దేవి, శవుడు  న్నకు  బయత  కావాలి. ఇ 

శవుడు  ననున  వరించడంలేదు  ఄనుకున్న, తన నఖఱనీన 

తీసివేసి న్నయచీయలు  ధరించ్చంది. రుద్రాక్ష్లు, విభూత్ 

రేకలు ధరించ్చంది. జడఱనీన ఄటట ఔటేటలాగున జుట్టటన్న మడి 

వేస్కుననది. అ తరాేత  హమాఱమ యేతంలో  

ఇశేరా! ఇశేరా! ఇశేరా! న్నకు బయత కావాఱంటూ  

ఒం నభశివామ ఄన్వ ంచాక్ష్రీ భంత్రం జం  చేమడం 

దటదలుపె టంది. ఄలా గౌరీదేవి శవుడు తన బయత కావాఱన్న 

తస్ు ప్రాయంభించ్చన కాఱం  యభ విత్రమైన ఇ కారితఔ 

మాసకాఱం. ఇ కారితఔ మాసంలో ఇశేరుణిణ తెఱలవారు 

ఝామన విత్ర ఖంగానదిలో, అకాశఖంఖ భంద్మక్కన్నలో 

సాననం చేసి  ఄరిించ్చంది. భంద్మక్కన్న ఄంటే 

మాటలా!హమాఱయాఱలో కేద్మయంలో భంద్మక్కనీలో 

సాననం  చేసేత శరీయం సతంభించ్చ పోతుంది. ఄట్టవం  
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చలిలో  అవిడ సాననం చేసింది. ఄందుఔన్న ఇశేరుడు, అ 

తరాేత అమెకు బయత ఄయామఔ, నీవు కారితఔమాసంలో 

న్నకోసం భహా తస్ు చేశావు. కాఫ ట కారితఔ మాసాన్నన 

గౌరీ ప్రీత్ఔయ మాసంగా  మారుస్తన్ననను న్వను. ఆట్ట 

శవుడిక్క, విషుణవుక్క, బ్రహభక్క, గౌరి ఐన నీకు ప్రీత్ 

పాత్రమైనది. ఇ కాఱంలో స్పు మదదతో గౌరీ విగ్రహం 

తయారు చేసినవాడు, శలా విగ్రహంగా గౌరీదేవిన్న  

పూజించేవాడు లేఔ ఫంగాయం, వెండి దటదలైన  

ధ్యతువుఱతో గౌరీదేవి యొఔి విగ్రహమను  తయారుచేసి 

కారితఔ మాసంలో పూజించేవాడు, ఄందులోనూ 

మకమంగా సోభవాయం, భంఖలవాయం, ఏకాదశ, 

పూరిణభఱలో న్ననున పూజించేవాడు, నీవిగ్రహాన్నన 

ఆతరుఱకు ద్మనం  చేసేవాడు శాశేతంగా  నీ ఄనుగ్రహం 

వఱల కైలాసం  చేరుకుంటాడు ఄన్న ఇశేరుడు 

వయమచాిడు. కాఫ ట గౌరీ దేవిక్క ఄంత విలువ ఈననది. 

శవ, విషుణవుఱ పూజలు ఎంత గొవో, ఇ కాఱంలో 

గౌరీ పూజ కూడా ఄంత్న గొది. ఄందుకే 

భహానుభావులు ప్రణవపీఠం లాం  పీఠమఱలో 

మగుగయభభఱను సాథప్ంచ్చ ఄభభవారిన్న ఄందుకే 

ప్రత్నమఔంగా ఇ కాఱంలో పూజిసాతరు. 

  

కారితఔ మాసంలో దీద్మనం యొఔి వైశషటయం ఏమ ? 

 

దీం ఎంత గొదో ఄందరికీ తెలుస్.  కానొఔప్పుడు 

గుణన్నధ ఄన్న ఔ పాపాతుభడు  ఈన్ననడు. వాడు 

ఄనుకోకుండా దీపాన్నన ద్మనం చేశాడు. దీపాన్నన 

వెలిగంచాడు. ద్మంతో వాడు కుబేరుడు ఄయామడు. అ 

కుబేయ  చరిత్ర కాశీకండంలో , శవ పురాణాలోల కూడా 

ఈంది చాలా గొది. ఇశేరుడు ఄ నుంచ్చ 

ఏభన్ననడంటే శవాఱమంలో వెలిగంచే దీం దటతతం 

భువనబ్రహాభండమఱకు వెలుతురు చూప్ంచడంతో 

సమానం. ఔి క్ష్ణం ఎవరైన్న ఔ ఉహ చేసేత, ఇ 

ప్రంచంలో సూరుమడు కాసేపు లేడు, ఄసలు చంద్రుడు 

లేడు నక్ష్త్రాలు లేవు ఔటే చీఔ . ఔ ఔ చీఔ . అ ఔ ఔ 

చీఔ  ఎకుివ కాఱం ఈండిపోత్న ఏమైపోత్నరు 

మానవులు? కాశీకండంలో చెపారు, కానొఔప్పుడు 

ప్రలమ కాఱంలో  ఄనక్ష్త్రఔంబు, ఄనయియంబు, 

ఄచంద్రఔంబు, ఄత్నయఔంబు ఄంటారు. ఄంటే ఎఔిడా 

చంద్రుడు లేడు, నక్ష్త్రాలు లేవు, సూరుమడు లేడు. ఄంత్న 

ఔ ఔ చీఔ  చీఔ . కన్నన వేఱ సంవతుయమలు ఱక్ష్ఱ 

సంవతురాఱ పాట్ట ఇ భూభండఱభంత్న ఔ ఔ చీఔ తో 

న్నండిపోయింది. ఄలాం  చీఔటే ఖనుఔ భూలోఔంలో 

ఈంటే మానవులు ఏమైపోత్నరు? ఄట్టవం  కాఱంలో 

ఎవరైన్న దీం వెలిగసేత ఔిసారి ఏభవుతుంది? 

భనలాం  వాలలక్క చీఔట్లల వెలుతురు ఔన్నప్సేత ఎంత 

అనందం పందుత్నమ? ఄందుఔన్వ ఇశేరుడు 

ఏభన్ననడు ఄంటే, కారితఔమాసం ఄన్వది ఏమటంటే 

ప్రలమకాఱ చీఔ తో సమానం.  ఄందువఱల ఇ కాఱంలో 

దీం వెలిగంచడం ఄంటే!భూలోఔంలో ఈననట్టవం  

జీవుఱందరికీ సూరుమణిణ చూప్ంచడం వం ది, చంద్రుడిన్న 

చూప్ంచడం వం ది, నక్ష్త్రాలు చూప్ంచడం వం ది.  

ఔ ఔ చీఔ న్న తొఱగంచ్చ వెలుతురు ఆచేి వాడి 

పుణమభంత్న ఆంత్న కాదు. కారితఔమాసంలో అవున్వత్తో 

దీం వెలిగంచండి.  ద్మన్నన్న ద్మనం చేమండి.  దీద్మనం 

చేమడం ఄంటే సూరుమణిణ  అకాశంలో ప్రత్ష్టఠంచడంతో 

సమానం ఄయిన పుణమం.  చంద్రుడిన్న అకాశంలో 

ప్రత్ష్టఠంచడంతో వచేి పుణమంతో సమానం.  27 నక్ష్త్రాలు  

అకాశంలో ప్రత్ష్టఠంచడంతో వచేి పుణమంతో సమానం ఄన్న 

ఇశేరుడు వయమచాిడు.  ఄ నుంచ్చ ఇ 

కారితఔమాసంలో దీపాలు వెలిగంచ్చ ద్మనం చేమడం 

దటదలుపెటాటరు. దీద్మనం చేమడం ఄంటే ఆంత పుణమం 

ఄనన మాట. సూరుమణిణ  సృష్టటంచడం భన వఱల కాదు. 

అమనను  సృష్టటంచ్చ  అకాశంలో పెటటడం, చంద్రుణిణ 

సృష్టటంచ్చ అకాశంలో పెటటడం, నక్ష్త్రాలు సృష్టటంచ్చ  

అకాశంలో పెటటడం వఱల వచేి పలితం ఔ దీద్మనం వఱల 

వస్తంది.  దీ ద్మనం భూభండఱ ద్మనంతో సమానం.  

దీద్మనం ఈసిరికామ మీద పె ట భరీ ఆసేత! ఄనగా 

ఈసిరికామ మీద ఔ దీం పె ట వెలిగంచ్చ ద్మనం ఆసేత ఆఔ 

అ పుణమం ఄంత్న ఆంత్న  కాదు.  ఇ దీంలో వత్తతో పాట్ట 

ఔ ఫంగాయపు వత్త లేద్మ  వెండి వత్త  కూడా వేసేత ఄది 
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భరింత పలితం ఆస్తంది.  కాఔపోత్న దీద్మనం ఎప్పుడూ 

కూడా వమసనమలు లేన్నవారిక్క భహాతుభఱక్క , 

ండితుఱక్క, ఈపాసన్న  ఫఱం ఔలిగన వాలిక్క ఆవాేలి.  

పాత్రత లేన్న వారిక్క ద్మనం చేసేత ఄది భహా పాం 

చేమడం.  భహాపాం ఄన్న శవపురాణంలో ఈననది, విషుణ 

పురాణంలోనూ ఈననది. పాత్రత లేన్న ద్మనం భహా పాం 

ఄన్న చెపారు కావున ఆచేిటప్పుడు కంచెం వెనుఔ మందు 

చూస్కున్న మాత్రం ద్మనం చేయాలి. 

 

ధన త్రయోదశ న్నడు ఫంగాయం కచ్చితంగా 

కన్నఱంటారు ఎందుకు? ఫంగాయం ఫదులు ఆంకేమైన్న 

కనవచాి? కంతభంది చీపురు కన్నన ఄదే పలితం 

ఈంట్టంది ఄంటారు ఔద్మ, ఄది న్నజమేన్న? 

 

న్నజ్ఞన్నక్క ధన త్రయోదశ న్నడు ఱక్ష్మీదేవిన్న పూజించండి ఄన్న 

ఈననది. ఄంత్నగాన్న ఫంగాయం కన్నలి లేద్మ ఆంకో  

కన్నఱన్న లేదు. కాఔపోత్న ఫంగాయం కంటే భనకు 

లాబమే ఔద్మ! కనుకుింటే నషటమేమీ లేదు. ఱక్ష్మీదేవిక్క 

ఫంగారు పూఱతో పూజ చేయిసాతం ఄనుకోండి ఄది ఆంకా 

లాబం.  ధన త్రయోదశ న్నడు భనం చేమవఱసింది ఱక్ష్మీ 

పూజ.  ఆంఔ మఖత్నవనీన మీరేం కనుకుిన్నన, 

కనుకోిఔపోయిన్న ఄది వారి ఆషటం.  మీకు 

ఈయోఖడడాన్నక్క త శాసరమఱలో ఇరోజు 

ఫంగాయం కన్నఱన్న గాన్న, ఇరోజు ఫటటలు కన్నఱన్న గాన్న 

ఏమీ చెలేదు.  కాఔపోత్న భన లాబం కోసం 

పూయేకాఱంలో ఈతతప్పుడు వమసన రులైన బయతలు 

భాయమఱకు ఏమీ కన్న ఆచేివారు కాదట, (భన  

గురువుగారి లాం ) గురువులు ధన త్రయోదశ న్నడు 

కంచెం ఫంగాయం కన్నలి, కన్న   మీ భాయమఱకు ఆసేత నీకు 

ఐశేయమం పెరుగుతుంది ఄంటే, ఔనీసం ఇ  ఔిరోజైన్న 

అమన తన డబుఫ కరుి పె ట భారామభణిక్క ఏదో ఔ నఖ 

చేయించాడనుకోండి! అ డబుఫ ఆంట్లల 

ఈయోఖడుతుంది ఔద్మ! ఄతను సదిేన్నయోఖం 

చేస్తన్ననడు. ఄందుఔన్న గురువులు  కంతభంది వాళ్లి 

బాగుడత్నయన్న ధన త్రయోదశ  రోజునైన్న ఫంగాయం 

కనండి.  ఇ రోజైన్న ఫటటలు కనండి. ఇ రోజైన్న భంచ్చ 

నులు చేమండి ఄంటే, వాడు ఔిరోజైన్న శాసరంలో 

చెప్ంది కాఫ ట అచరిసాతడు.  ఄందుఔన్న కుట్టంబాన్నక్క 

బాగు చేమడాన్నక్క గురువుగారు చెపారు కానీ శాసరమలు 

కాదు. కుట్టంబాన్నక్క లాబం, కాఔపోత్న కనఔపోత్న 

మాత్రం ప్రమాదం ఄన్న కాదు. 

 

దైవ పూజలో పా ంచవఱసిన న్నమమాలు ఏమ ? 

దేవత్న పూజలు చేసేటప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా మందు 

శుచ్చగా ఈండాలి.  విత్ర సాననం చేయాలి.  చేతులు కాళ్లల 

ఆలాం వి ఎ ఔప్పుడు శుభ్రంగా ఈంచుకోవాలి.  

దేవత్న  పూజలో అచభనమ  చేమకుండా సంఔఱం 

చెకుండా ఄయిన చేమకూడదు.  దీపారాధన చేమన్న 

దేవత్నయిన వమయథమైపోతుంది కాఫ ట దీం వెలిగంచాలి. 

ఇ ఄయిన చేస్తననప్పుడు సాధమమైనంత వయకు వమయథ 

ప్రసంగాలు లేకుండా చూస్కోవాలి. ఄందుకే పూజ 

చేస్తననప్పుడు పూజ మీద దృష్టట ఈంచాలి ఄన్న, 

దేవాఱయాఱలో ఫోట్లఱను వీడియోఱను న్నష్టధంచారు.  

(ఇ భధమకాఱంలో చాలా భంది వామఖ్యమత్రీభణులు 

కూడా వామఖ్యమనం మాన్వసి ప్రశన ఔన్నన వాళ్లి ఫోట్లలు 

తీస్తన్ననరా! ఄన్న గుభభటంగా ఈండి పోతున్ననరు. ఄందుకే 

ప్రశనలు అఱసమం ఄయిపోతున్ననయి) 

చ్చతతం శవున్న మీద ఈండడంలేదు. ఇ కాయణమఱ చేత 

భనం దేన్న మీద దృష్టట పెటాటలో ద్మన్న మీదే దృష్టట పెటాటలి త 

దృష్టటన్న ఆంకఔ ద్మన్న  మీదక్క కేంద్రీఔరించకూడదు. 

ఄందువఱన ఫోట్లలు లాం  ప్చి విడిచ్చపె ట 

ఏకాగ్రచ్చతుతలై దేవత్నయిన చేయాలి. ఄంటే, దేవత్నయినక్క 

దీం వెలిగంచాలి, సంఔఱం చేయాలి, అచభన్నదులు 

ఈండాలి.  తరాేత ఎ ట రిసిథతులోల భనస్ 

చెదయన్నవేకుండా ఏకాగ్ర చ్చతుతలై ఈండాలి.  భంచ్చ భంచ్చ 

పుషాలు దటదలైన ధూ దీపాలుతో  షోడశ్లచారాలు 

చేయాలి.  ఏదైన్న విత్రంగా ఈండి ఄయిన చేసేత చాలు. ఆఔ 

ద్రవమభంటారా! భన అరిథఔ శక్కతన్న ఫ ట మథాశక్కతగా 

చేస్కోవచుి.  డబుఫ బాగా ఎకుివగా ఈంటే ధూ దీ 

నైవేద్మమలు ఎకుివ చేయొచుి.  బఖవంతున్న పేరు చెప్ 



 

ప్ర ణవ ప్ద్మాకరం-నవంబర్                                                                                                                                30

 

శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మభఔయం 

ద్మన్నలు చేమఖలుగుత్నరు, కంచెం అరిథఔ శక్కత తకుివగా 

ఈంటే తకుివ ద్మన్నలు చేసాతరు. కానీ భనస్ మాత్రం 

ఇశేరుడు మీదే, దేవుడి మీదే ఱఖనం చేయాలి. 

  

కారితఔ మాసంలో అకాశ దీపాలు ప్రత్నమఔంగా వెలిగసాతరు 

ఎందుకు? ఄయిత్న కారితఔమాసంలోన్వ ఇ అకాశదీం 

యొఔి వైశషటయం ఈననద్మ?.  

 

ఆఔిడ రండు కాయణాలు చెపాలి. ధేజసతంబం మీద 

అకాశదీం పెటటగాన్వ దేవతలు ఄనగా ఈద్మహయణకు.... 

శవాఱమం ఄయిత్న శవాఱమంలోన్న  ధేజసతంబం మీద 

దీం ఈంచ్చత్న శవుడు అ దీం చూసి  అ దేవాఱమంలోన్న 

ధేజసతంబం పై త్షట వేస్కన్న కూరుింటాడు.  అమన శక్కత 

పూరితగా కేంద్రీఔృతం ఄవుతుంది.  ఄదే విషుణ అఱమంలో 

ఄయిత్న విషుణవు న్నవసిసాతడు ఄనగా దేవతలు ఇ 

దీమనకు అఔరిితులై అ గుడిలో ఈంటారు.  గుడిలో 

ఈన్ననయంటే! భన కోరిఔలు తొందయగా తీరుసాతరు. 

రండవది, పూయేకాఱంలో ఇ ఔరంట్ట దీపాలు విదుమత్ 

దీపాలు లేవు కాఫ ట, ఎఔిడ ఄడవుఱలో పరుగు ఉయలలో  

ఈనన వాలిక్క, ఇ దఖగయలో దీం ఈందన్న భనకు 

ఔనఫడిందంటే, ఒత్! ఉరు ఈందన్న తెలుస్తంది. 

ఈద్మహయణకు కామన ఄడవిలో నడుస్తన్ననడు. అ 

కాఱంలో, ఄట్టవం  సభమంలో ఎఔిడుంది ఉరు ఄన్న 

వెతుకుింట్టంటే, దూయంగా ధేజసతంబం మీద దీం 

ఔనఫడిత్న ఏభవుతుంది ఄనన మాట, ఒత్! ఆఔిడ 

ధేజసతంబం మీద అకాశదీం ఈంది కాఫ ట ఆఔిడ ఔ 

ఉరు ఈంది ఄన్న తెలుస్తంది.  ఄందుఔన్న ఄడవుఱలో 

ప్రయాణాలు చేసే వారిక్క అ ఉరు ఈందన్న 

తెలిమజేమడాన్నక్క కూడా అకాశదీం పెటేటవాళ్లి. ఆఔ 

మూడవది, అకాశదీమ ఄంటే మభధయభరాజు బమం 

తొఱగంచుట. సేమంగా విషుణమూరిత ఏభన్న చెపాడంటే, 

అకాశదీం వెలిగంచ్చన వాళ్లి, అకాశదీంలో 

చూసేవాళ్లి మమడి బమమను పందకుండా ఈందురు 

గాఔ! ఄన్న వయం ఆచాిడు. ఄందుకే కారితఔ మాసంలో ఇ 

నెఱన్నళ్ళి అకాశదీం పె ట, అ దీపాన్నన చూసిన్న, అ 

దీపాన్నక్క సహకాయం చేసిన్న, అ దీంలో నూనె 

పోమడాన్నక్క గాన్న వతుతలు వెలిగంచడాన్నక్క గానీ, ఏదైన్న 

సామం చేసేత  ఄట్టవం  వాళ్లి మభలోకాన్నక్క వెలిరు.  

కాఫ ట అకాశదీం చాలా భంచ్చది. ఔ , మభబమం 

తొఱగస్తంది. రండవది... ఉరు ఎఔిడ ఈందో 

తెలుపుతుంది. మూడవది.. దేవతఱను అఔరిిస్తంది. 

తద్మేరా దేవతఱ శక్కత భనకు ఱభించేలా అకాశదీం 

భనక్క సామం చేస్తంది.   
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శరననవర్యత్రుల సందయబమగా పూజమ గురుదేవుఱ ఄనుగ్రహంతో ఄన్వఔ పోటీఱను శ్రీ ప్రణవపీఠం శషమఫృందం 

న్నయేహంచ్చంది. గురుబకుతలు ఄందరూ ఄతమంత ఈత్నుహంతో పాల్గగన్ననరు. ఇ పోటీఱలో పాల్గగన్న విజేతలుగా న్నలిచ్చన 

ఄబమరుథఱకు శుభాకాంక్ష్లు. విజేతఱ వివరాలు 

 

ప్రసంఖపు పోటీలు (ప్ఱలఱవిభాఖం) 
1.Chi. Ambika Sugatri K  

2.Chi. Anish B 

3.Chi.Gautam Narayana Chiredi 

4.Chi.Jai Mayur Bhaskarbhatla 

5.Chi.Roshni Reddy 

6.Chi Sri Abhiram 

7. Chi SriAkshaj Bolisetti 

8.Chi Vedamsha Gourisetti 

ప్రసంఖపు పోటీలు(పెదదఱవిభాఖం) 
దటద  విజేత: Sri.  R.R.Srikanth  

రండవ విజేత: Sri. Manoj kumar Asam  

మూడవవిజేత:Sri.DuddikuntaVishnuvardhanReddy  

 

చ్చతల్రేకనపు పోటీలు ప్ఱలఱవిభాఖం 

దటద  విజేత: Chi .Divya Hamsini  

రండవ విజేత: Chi .B. Deekshita 

మూడవవిజేత: Chi .Samyuktha PSNSV 

చ్చతల్రేకనపు పోటీలు (పెదదఱవిభాఖం) 
దటద  విజేత:  SHRUTI CHINTAKAYALA 

రండవ విజేత:  SUJATHA.G 

మూడవవిజేత: Neeraja  & Shailaja Boddupalli 

 

 

 

Quiz winners 
 

 రండవ విజేత: R. R. Srikanth  

 మూడవవిజేత: Smt SAMYUKTHA PSNSV 

  

సేరూప్రదయిన పోటీలు 

 
1.Vijayalskshmi vakeel 

2.Gupteswari Vasupilli  

3.Akshaya kowndinya. V 

4.Swathi Vasupilli  

5.Katroju Jyothi  

6.P.Laasya Kamakshi  

7.Madishetty nityasree  

8.ANKARAJU VIDITHA TANVI  

 9.Poorna Satya Sudha Bolisetti  

10.Mahankali sitamahalakshmi  

11.Sri Aishani Bolisetti  

12.V.Geetha Reddy  

13.Ruthvika Chandolu  

14.V Dharani kumari 

15.B. Deekshita 

16.Gosula  srinidhi 

17.B. Nagasharanya  

18.Kadapa Roshni Reddy 

19.Y KEERTHANA  SURYANI 

20.Joshitha. Linga 

21.PADMAVATHI G 

22.RUSHWIKA G 

23.Rushika Chandolu 

*****

 



 

ప్ర ణవ ప్ద్మాకరం-నవంబర్                                                                                                                                32

 

శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మభఔయం 

 

 

శ్రీ మంగళషష్ఠి స్తతత్ర పార్యయణం 
 

దేవీ నవరాత్రుఱలో భాఖమగా, ఄభభవారి అయవ ఄంశగా ఈదబవించ్చన బ్రహభమానసపుత్రిఔ, 

విషుణమామ, దేవసేన, కుమాయసాేమ త్న ఄయిన షష్టఠదేవీసోతత్ర పారామణను సతుంఖ బకుతఱ 

సంఔఱం సిదిధంచాఱన్వ సతుంఔఱమతో,గుయదే వుఱ ఄనుగ్రహంతో సతుంఖ బకుతఱందరూ  సామూహఔ 

పారామణం చేమడం జరిగంది. పారామణమనకు  కుమారి ధయణి గారు సభనేమ ఔయతగా 

వమవహరించారు.  ఇ పారామణం కాయమక్రమాన్నక్క సహామ సహకారాలు ఄందించ్చన సేమంసేవకులు 

శ్రీభత్ కావూరి ద్మభవత్గారు, శ్రీ భలిలకారుజనగారు, శ్రీ భూపాఱం జిత్నంద్రగారు, శ్రీభత్ మయసింగ 

మాధవి గారు. ఎంతో న్నషఠగా సామూహఔ పారామణం లో పాల్గగనన  బకుతఱందరిక్క గురుదేవుఱ 

అశీస్ులు ఱభించాయి 

 

***** 


