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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మభఔయం 

 

                                                             సుఖానికి ప్రథభ సోపానము- రిశ్రభ 

 

                   భనిషి తన జీవితంలో భోఖభాగ్యమఱను 

అనుబవించాఱంటే తఔ శ్రమంచాలి. శ్రమంచినటువంటి 

వారికి దివమశక్తులు కూడా సహఔరిస్తుయి. ని చేసేవారు 

శుభాఱను  పందుతారు. శ్రభసవభావానికి విరుదధంగ్య 

ప్రవరిుంచకూడదు.  ఏ ఔయభలు చేమనివాడు సోభరిగ్య 

మాయతాడు. భనిషి ఏ ని చేమక్తండా ఔక క్షణం కూడా 

ఉండలేడని భాఖవతం చెబుతుననది. జీవించి 

ఉననంతకాఱము ఔర్మభచయణము తదు. ప్రమతనం చేసే 

వాడికి మాత్రమే బఖవంతుడు మత్రుడై ఎఱలప్పుడూ 

సహఔరిస్తుడు.  

“న ఋతే శ్రానుసమ సఖామమ దేవాాః‛ 

(ఋగ్వవదము 4-33-11) 

            కూరుచని తినేవాని సంద ఔరిగిపోతూనే 

ఉంటుంది. నితమము శ్రమంచి నిచేసే వాడి సంద వృదిధ 

చెందుతుంది. పుణ్యమతుభడుగ్య ఉననటువంటి వాడి సంద 

పెరుగుతూ ఉంటుంది. పుణ్యమతుభడు కాని వాని సంద 

పెరుగుతుననటుుగ్య ఔనడినా ఔరిగిపోతూ ఉంటుంది. 

దీనిని ఫటిు శ్రమంచక్తండా విశ్రాంతి తీసుక్తనే వాడు 

భహాపాపి అని భనక్త అయథం అవుతుంది. శ్రభను  

జీవనసూత్రంగ్య భలుచుకొని జీవించేవాడు భహాతుభడు.  

భనం ఈ విషమంలో సూరుమడిని ఆదయశంగ్య 

తీసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సూరుమడు ఆఱసమంగ్య 

ఉదయించాడా!  ఎప్పుడైనా ఆఱసమంగ్య అసుమంచాడా !  

సూరుమని సభమపాఱన, క్రభశిక్షణ, శ్రమాగుణం, తాను 

మేలుకొని ఇతరుఱను మేల్కకఱటం అనే ఱక్షణ్యఱను 

అందరూ అఱవరుచకోవాలి. అఱసతవమే భహాపాం. 

భనిషి పాముఱ నుండి దూయంగ్య ఉండాలి అంటే 

చతురివధపురుషార్మధలైన ధర్మభయధకాభమోక్షాఱ కోసం 

నియంతయం ఔృషి చేయాలి. స్తధన చేయాలి. “అఱసాః పా 

నిఱమాః ” అనగ్య సోభరి పాపాఱక్త నిఱమము. నిలువ 

ఉనన నీరు దుయగంధానిన వెదజలులతుంది. అలాగ్వ సోభరిగ్య 

ఉనన భనిషి యొఔక భనసు దుయగంధపూరితంగ్య 

మారుతుంది.  కాఫటిు మానవుడు సద్మ ప్రవహంచే నీరులా 

క్రియాశీలుడై ఉండాలి. రిశ్రమంచాలి. అప్పుడే జీవనం 

సుకసంతోషాఱతో స్తగిపోతుంది. రిశ్రమంచేవాడికి 

మాత్రమే ప్రతిదినము దేవతాశక్తులు అననపానీయాఱను 

సభకూరుస్తుయి. సంతోషానిన ఔలిగిస్తుయి. శ్రమంచని 

వాడికి ఆ దివమ శక్తులు అనుకూలించవు. శ్రీఔృషణయమాతభ 

ఔయభలు చేమడం వఱల దుాఃకం ఔఱఖక్తండా ఉండాలి అంటే 

ఎలాంటి దృఔథానిన అఱవరుచుకోవాలో బఖవదీగతలో  

తెలిమజేసూు “ఔయభణ్యమవాధికాయసేు మా పలేషు ఔద్మచన । 

మా ఔయభపఱహేతురూబాః మా తే సంగోసువఔయభణి । “ఔయభలు 

చేమడానికి నీక్త అధికాయం ఉంది కానీ ఔయభపలాఱ 

విషమంలో మాత్రం అధికాయం లేదు. ఔయభపలాఱక్త నువువ 

కాయణం కాదు. అలాఖని ఔయభలు చేమడం మానకూడదు. 

అని బోధించాడు. ఔయభలు చేమటం అనేది మానవ 

సవభావంలో అంతర్మబఖం. ఈ ప్రంచంలోకి వచాచఔ, 

భనందరికీ భన క్తటుంఫరిస్థథతి, స్తమాజిఔ స్తథనం, 

వృతిుయంగ్య వేర్వవరు విధులు ఉంటాయి. ఈ నుఱనీన 

చేసేటప్పుడు ఆయా ఔయభఱ పలితాలు భన ఆనందం కోసం 

కాదు అని గురుుంచుకోవాలి. ఆ పలితాలు బఖవంతుని 
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కోసం ఉదేేశించినవి. భన ఔయభఱ ద్మవర్మ బఖవంతుని సేవ 

చేమటమే ఔయభసూత్రం. బఖవంతుడు సయవజ్ఞుడు. ఎవరికి 

ఏమ ఇవావలి, ఎలా ఇవావలి, ఎప్పుడు ఇవావలి అనే 

విషమం యమాతభ నియణమం. బఖవంతుని దమ, 

గురుఔృ ఉంటే ప్రంచభంతా అడడగించిన భనక్త 

ర్మవాలిసంది వచిచ తీరుతుంది. బఖవంతుని అనుగ్రహం, 

గురు అనుగ్రహం లేఔపోతే ప్రంచభంతా సహఔరించినా 

భనక్త ర్మవాలిసంది భనక్త ర్మదు అనన యభ సతామనిన 

భనం విశవస్థంచాలి. అలాంటి విశ్వవసంతో 

భహాకార్మమఱను స్తధించిన ఎందరో భహాతుభలు 

ఉనానరు. వారి అడుగుజాడఱలో నడుసూు 

బఖవదనుగ్రహం, గురు ఔటాక్షం పంద్మఱని అనేఔ 

భంఖళాశ్వసనాలు చేసుునానను. 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

               విఘ్ననశవరునికి అనంత నామాలునానయి. 

అనేఔ అవతార్మలునానయి. ఆమన లీలాగ్యథలు కూడా 

అనంతాలే. విఘ్ననశవరుడు నిరుగణుడూ, సగుణుడు కూడా. 

అటువంటి ఖణ్యశవరునికి బాగ్య ఇషుమైన 

దహారునామాలు ఉనానమని,  ఆ   దహారునామాఱని 

బకిుతో తఱచుకొంటే సఔఱశుభాలు ఔలుగుతామని 

వామసభహరిష సెఱవిచాచడు.  ఇందులో కొకఔక 

నామానికి ఖఱ విశేషార్మథఱను,  వుమతతుుఱను గురించి 

కూడా తెలుసుకొంద్మం. ఖత నెఱ సంచిఔలో భనము 

ఖజాననుడు,వక్రతుండుడు అను నాభముఱక్త అర్మథఱను, 

విశేషాఱను తెలుసుక్తనానం. ఈ సంచిఔలో ఇప్పుడు 14వ 

నాభము గురించి తెలుసుక్తంద్మం. ఆ నాభము  

శూయఔరుణడు. 

 

విఘ్ననశవరుని  దహారునామాలు: 

 

 ఖణ్యశుని దునాలుఖవ నాభం శూయఔరుణడు:శూయము 

అంటే చేట. చేటఱ వలె ఉండు చెవులు ఔలిగినవాడు ఔనుఔ 

ఖణ్యశుని శూయఔరుణడు అనానరు. చేటలో పోస్థ చెఱిగితే 

బిమమంలో ఉనన ర్మళ్ళు, ఊఔ వంటి వమయథద్మర్మథలు 

తొఱగిపోతాయి. శుదధమైన బిమమం ఱబమమౌతుంది. 

ఖణ్యశుడు తనను ఉపాస్థంచేవారిలో ఉనన అజాునాఱను 

ఎగుయగొటిు జాునం ఇస్తుడు. అదే ఈ నాభంలోని 

విశేషాయథం. ఆమన తన పెదే చెవుఱతో నికిమాలిన 

మాటఱను ప్రఔకక్త తోస్థ, భంచిని మాత్రమే 

ఔయణయంధ్రాఱలోనికి ంపి, వాటిని దిఱయచుకొంటాడు. 

ఖణ్యశబక్తుఱక్త ఏది భంచి సందేశమో, ఏది 

1. సుముఖుడు 9.   ధూభకేతుడు 

2. ఏఔదంతుడు 10. ఖణ్యధమక్షుడు 

3. ఔపిలుడు 11. ఫాఱచంద్రుడు 

4. ఖజఔయణక్తడు 12. ఖజాననుడు 

5. ఱంబోదరుడు 13. వక్రతుండుడు 

6. విఔటుడు 14. శూయఔరుణడు 

7. విగనర్మజ్ఞ 15. హేయంబుడు 

8. ఖణ్యధిపుడు 16. సకందపూయవజ్ఞడు 
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నికిమాలినదో తెలిపి, భంచిని మాత్రమే వినే భాఖమం 

ఖణ్యశుడు ఔలిగిస్తుడు.  

 

శ్లల||  శూయఔయణం సమాశ్రితమ తమకాువ భఱవికాయఔమ్  

        బ్రహ్మభవ నయజాతిసోథ బవేతేున తథా సభృతాః || 
                                                                     (ముదగఱ పుర్మణం) 

మామ చేత ఆవరింఫడి ఉననంత వరక్త స్తధక్తడు 

యబ్రహభను పందలేడు. అందువఱలనే మామను 

తొఱగించుకోవాలి. శూయఔరుణని ఆశ్రయిసేు భఱవికార్మలు 

తొఱగిపోతాయి. అప్పుడు నయజనభమెతిున వాడు కూడా 

బ్రహభసవరూపుడవుతాడు. చెవులు బఖవతసంఫంధమైన, 

యహతమైన వాక్తక వినడానికే త, వమయథ వాక్తక 

వినడానికి కాదు అని తెలిమజెప్ప నాభం  శూయఔరుణడు. 

...  

***** 
 
 

పూయవజనభ సుఔృతం వఱల శ్రీవేంఔటేశవయ 

విలాస్తనిన లోకానికి సుఱబశైలిలో అందించిన యమాతభ 

సవరూపుడు,సభయథగురుడు, త్రిభాషాభహాసహస్రావధాని, 

ప్రణవపీఠాధితి అయిన బ్రహభశ్రీ వదిేరిు ద్మభఔర్ గ్యరు 

నాక్త జనక్తఱయామరు. తలిల శ్రీభతి యంఖవేణి కూడా 

వేంఔటేశవయ బక్తుర్మలే. అందుకే శ్రీవేంఔటేశవరుని లీలా 

యహస్తమలు వ్రాసే భాఖమం నాక్త ఔలిగింది. సుగిరులు 

అనేఔ దివమయహస్తమఱక్త నిఱయాలు. యుఖయుగ్యలుగ్య 

బ్రహభరుషలు, దివమరుషలు, భహరుషలు, ర్మజరుషలు, 

ఋషులు, మునులు, స్తధక్తలు, యోగులు ఈ కొండపై 

స్తధనలు చేసూునే ఉనానరు. ఆ స్తధనఱనీన యహస్తమలే.  

 

              కొండఱలోని గుహలు యహస్తమలే. జఱపాతాలు 

యహస్తమలే. వృక్షాలు, జంతువులు, కీటకాలు, ఇంతెందుక్త 

ఈ కొండలోని అణువుఱనీన యహస్తమలే. ఆ యహస్తమఱలో 

బఖవంతుడు అందించిన మేయక్త కొనిన బక్తుఱక్త అందించే 

ప్రమతనం చేస్తును. ఔలియుఖ ప్రతమక్షదైవమైన శ్రీ 

వేంఔటేశవరుని వైబవానికి సంఫంధించిన యహస్తమఱను 

తెలుసుకొంటునానం, అందులో భాఖంగ్య తొండమానుని 

పూయవజనభ వృతాుంతము కొంత తెలుసుక్తనానము ఈ 

సంచిఔలో భరినిన విషయాలు తెలుసుకొంద్మం. 

   బ్రహభ రండు అకండ దీపాఱను సృషిుంచి, విషుణ 

సనినధిలో ఉంచి, దీపార్మధనం చేస్థ ఇంద్రాది దేవతఱతో 

ఇలా అనానడు – ‚ఔలియుఖధయభం నడచినంతకాఱం ఈ 

రండు దీపాలు శ్రీవిషుణసనినధిలో ఉంటాయి. ఈ రండు 

దీపాలు ఇఔకడ వెలుగుతుననంతకాఱం అనగ్య అయచక్తలు 

దీనిని ఆయక్తండా చూస్థనంతకాఱం ఈ దివమ విమానం 

నిఱఫడి ఉంటుంది. ఔలియుఖంలో అధయభం బాగ్య 

పెరిగినప్పుడు, యుఖం నశించే సభమం వచిచనప్పుడు 

దీపాలు రండూ ఆరిపోతాయి. అప్పుడు ఆనందనిఱమంపై 

ఔఱ విమానం విరిగి నేఱపై డుతుంది. విమానం 

డిపోగ్యనే శ్రీవేంఔటేశవరుడు వేంఔటాద్రి విడచి, 

వైక్తంఠానికి వెళ్ళుపోతాడు. అప్పుడు భూమపై అగినవయషం 

క్తరిస్థ సయవప్రాణులూ నశిస్తురు. ఆపై ఘోయవయషం 

క్తరుసుుంది. భూమ నీటిలో మునిగిపోతుంది. అనంతయం 

భయఱ భూమని శ్రీహరి ఉదధరిస్తుడు అప్పుడు ఔృతయుఖం 

ప్రాయంబమౌతుంది. ధయభదేవత తిరిగి నాలుగు పాద్మఱ 

మీద నడుసుుంది. భయలా ఔలియుఖం వచిచనప్పుడు 

మాత్రమే వేంఔటేశవయ నాభంతో శ్రీహరి వేంఔటాద్రిని చేరి, 

బక్తుఱను అనుగ్రహస్తుడు. అనిన యుగ్యఱలోను 

ఔలియుగ్యనికి ఔ ప్రతేమఔత ఉంది. తకికన యుగ్యఱలో 

పుణమం, ద్మనం చేస్థనవానికే పఱం ఱభిసుుంది.  
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ఔలియుఖంలో నాభసభయణం అతమంత పుణమపఱం 

ఇసుుంది. ఏడు కొండఱవాడు ప్రతమక్షదైవం. 

గోవిందనాభసభయణం నియంతయం చేసేవారిని, 

సఔఱపావిముక్తుఱను చేస్థ, శీఘ్రంగ్య 

అనుగ్రహస్తుడు. ఔనుఔ ఔలియుఖవాసుఱను కొండ 

ఎక్తకతునన సభమంలో, గోవిందనాభసభయణం 

చేమభని మీయందరూ ప్రోతసహంచండి.‛  

బ్రహభమాటఱక్త దేవతలు సంతోషించారు. ఆమన 

చెపినటేల చేస్తుభనానరు. భయఱ బ్రహభ 

శ్రీనివాసునక్త బ్రహ్మభతసవాలు నియవహంచాడు. 

తొండమానుడు స్తవమకి ఆనందనిఱమం నిరిభంచి 

సభరించే భాఖమం ఱభించినందుక్త 

పంగిపోయాడు. ఏనాడూ శ్రీహరి సేవను 

విసభరించఔ, బకిుతో ఉతసవాలు నియవహసూు, తన 

ర్మజామనికి వెళ్ళు, ర్మజమపాఱనం చేస్తడు. శ్రీహరి 

యోగ్వశవరుడు. అషాుంఖమాయగంతో కూడిన 

యోఖవిదమను అబమస్థంచి, యోఖమాయగంతో తనను 

పంద్మఱనుకొనేవారికి శ్వశవతకైవఱమం 

ప్రస్తదిస్తుడు. యోగ్వశవరుడైన ఔృషుణడు, ధనుసుసను 

ధరించిన అరుునుడు ఉనన చోట, ఱక్ష్మి, విజమము, 

ఐశవయమం ఉంటాయి. వేంఔటాద్రిపై బకిుతో మూడు, 

ఐదు లేఔ తొమభది దినాలు వస్థంచి, నేఱపై చా 

లేఔ క్రొతు వసరం యచుకొని శమనిసూు, 

విత్రానాననిన తింటూ, గోవిందుని, ఏకాగ్రచితుుడై 

ధామనించే బక్తునికి, యభవిత్రమైన యోఖశకిు 

అఱవడుతుంది. క్తండలినీ శకిు జాఖృతభవుతుంది. 

శ్రీహరిని సహస్రాయదభంలో స్తధక్తడు చూచి 

తరించఖలుగుతాడు. ఔనుఔ కొండపై నిమమాలు 

పాటిసూు ఈ మాయగంలో హరిని 

దరిశంచుకొనవచుచనని అఖసుుుడు శిషుమఱక్త 

ఉదేశించాడు.  

                                       ...                    

***** 
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విింధమ ఖయవము అణచిన ఆఖసుుుడు కొలాహపురి 

ఱక్ష్మిని దయశనం చేసుక్తనానడు. అభభను బకిుతో 

సుుతించాడు. "క్షీయసముద్రమున జనిభంచిన తలీల నినున 

నభసకరించిన వారు సఔఱ శుబములు పందుతారు, 

నీ నాభము ఉనన చోట భంఖలములు ఔలుగుతాయి, 

ఱక్ష్మి, ఔభఱ, ఔభలాఱమ" అంటూ అభభను 

అరిచంచాడు.ఆఖసుుుడి సుుతికి ప్రసనునర్మలైన ఱక్ష్మి 

ఆఖసుుుడిని, లోపాముద్రను అనుగ్రహంచింది.29వ 

ద్మవయ యుఖంలో వామసుడై, వేద విబజన చేస్థ కాశీని 

పందఖఱవు అని వయము ఇచిచంది చఱలనితలిల 

ఱక్ష్మి.అభభక్త అనేఔ నభస్తకయములు చేస్థ అఔకడినుండి 

శ్రీశైఱం వెళ్ళల లోపాముద్రతో ఔఱస్థ శికయ దయశనం  

చేసుక్తనానడు.భార్మమ సహతుడై  శ్రీశైఱమునక్త ప్రదక్షిణ 

చేస్థ సకందవనమునక్త ఫమలుదేరినారు.అఔకడ 

క్తమాయ స్తవమని దరిశంచి  నభసకరించి కాశీ 

వైబవమును తెలుసుక్తనానడు.  

 

             అఖసుు భహరిష ఈ విధంగ్య లోఔముఱను 

ఉదధరించటము కొరక్త అనేఔ దైవ కాయమములు 

నియవరిుంచారు.అనిన పుర్మణముఱలోను ఆఖసుు భహరిష 

భహభఱ గురించి ప్రస్తువన ఉననది. ర్మమామణం లో 

కూడా అఖసుు భహరిష ప్రస్తువన వసుుంది. ర్మక్షస వధ 

కోసము దేవతఱక్త అనేఔ ఉకాయములు 

చేస్తడు.అఖసుు భహరిష  వైబవం ఇంత అని చెలేము 

ప్రతి కాయమము లోఔహతము కొరక్త నియవరిుంచిన 

భహాతస్థవ. వచేచ సంచిఔ లో యభ పూజ్ఞమడైన 

విశ్వవమత్ర భహరిష గురించి తెలుసుక్తంద్మం.     
 
 
 

                                                                   

 

 

 

                              

                                 
 

                                                                        ..  

***** 
అలయములు తుడిచినవారు జీవితంలో దారిద్ర్యం 
పందరు. ధరమరాజు వంటి మహానుభావులు సైతం 

చేసిన ఄద్భుతమైన సేవ అలయసేవ. ఄటువంటి 
సేవలో పాల్గొనడం సకలపుణ్యప్రదం, 

సమసతశుభదాయకం. 
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శ్రీ భహాఖణ్యధితయేనభాః                                              శ్రీ మాత్రేనభాః                                                      శ్రీ గురుభోమనభాః 

ఆరోఖమమే ఐశవయమంగ్య భావించి జీవించే బఔుజనావళ్ళకి ఈ ఐశవయమయోఖం  అభృతఔఱశం. సదబక్తుఱ హృదయాఱలో 

చేరిన మాలినామనిన తొఱగించడానికి, సఔఱ ఆరోఖమసందలు అందరికీ అందజేమడానికి, శ్రీ ఱలితాసహస్రనామాఱనే 

క్తసుమాఱను ఐశవయమయోఖంగ్య భఱచారు సదుగరువులు బ్రహభశ్రీ వదిేరిు ద్మభఔర్ గ్యరు. ఱలితా సహస్రనామాలు 

అందరికీ సురిచితమే కానీ, ఏ నామానిన పార్మమణం చేసేు, తభ జీవనఖభనానిన మారుచకోవచోచ తెలిమజేసేదే 

ఐశవయమయోఖం. సభసు  జనుఱక్త  ఇది  దివమ  ఓషధము. 

314 – ర్మకేందువదనా – [ఒం ఐం హ్రం శ్రీం ర్మకేందు వదనాయైనభాః]

ర్మకా అనగ్య పూయణ చంద్రుడు ఔలిగిన ర్మత్రి. అనగ్య 

పూరిణభ. పూరిణభ నాటి చంద్ర బింఫం వంటి ముకము 

ఔలిగినది ఔనుఔ అభభవారిని ర్మకేందువదన అనానరు. 

పూరిణభనాటి చంద్రునిలో షోడశఔలలూ ఉంటాయి. ఆ 

ఔలలు అభభవారి విభూతులే. ర్మకేందువదనా అనగ్య 

సయవఔళాసవరూపిణి. యభశ్లభా ముకం ఔఱది అని 

భావించాలి. పూయణచంద్రబింఫం శ్వంతానికి, 

ఆహాలద్మనికి ప్రతీఔ. అభభవారు ఆహాలదం ఔలిగించే, 

శ్వంతంతో నిండిన ముకవయచసుస ఔఱది అని అయథం.  

భంత్రప్రయోఖవిధానం – పలితం -  కోం అనిన 

నుఱనూ పాడు చేసుుంది. కోం వఱల శత్రువులు 

పెరుగుతారు. అందరినీ అనుకూఱంగ్య మారుచకొని, 

శత్రువుఱను తొఱగించుకొని, కోపానిన దూయం 

చేసుకోవడానికి ఈ భంత్ర జం చేసుకోవాలి. 

ప్రతిమాసమూ పూరిణభ నాటి ర్మత్రి వేల ఈ భంత్రానిన 

వేయిస్తరుల జం చేసుకొని, అభభవారిని తెఱలపూఱతో 

పూజించి, పామసం నివేదించి, ఆ నైవేదమం ప్రస్తదంగ్య 

తాము తిని ఇతరుఱక్త కూడా పెడితే భంత్రం పలించి, 

శత్రువులు మత్రుఱవుతారు. అందరూ భనక్త 

అనుకూలురు అవుతారు. ఇలా ఔ సంవతసయ కాఱం 

(నెనండు పూరిణభలు) ఈ జం చేయాలి.         

     

 
 

 

     ...     

 

***** 

ఐశ్వరయయోగం 
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శ్రీ ప్రణవపీఠం వారి మాసత్రిఔ 

ప్రణవ ద్మభఔయం 

 
 

 

 

 
సీత

  శ్రీభద్రామామణంలోని సీర పాత్రఱలో అతమంత ప్రాధానమం 

ఔలిగిన పాత్ర ‚ సీత‛. 

శ్లల||  కావమం ర్మమామణం సీతాయాశచరితమ్ భహత్ 

        పౌఱసుు వధమతేమవ, చకాయ చరిత వ్రత: || 

               ర్మమామణభహాకావమం ‘సీతాయాశచరితం’ అని 

ప్పర్కకనఫడినది. ర్మమామణం వాసువానికి సీతభభ వారి 

ఔథ, సీతాదేవి ధయభశీలుడు, ర్మజరిష అయిన 

జనఔభహార్మజ్ఞ పుత్రిఔ. జనఔ భహార్మజ్ఞ మథిలాధితి. 

జనఔ భహార్మజ్ఞ మజుము చేయుటక్త భూమని 

దునునచుండగ్య నాఖలి చాలులో ఔ బాలిఔ ఱభించినది. 

నాఖలి చాలులో ఱభించుటచే ఆమెక్త ‘సీత’ అని 

నాభఔయణం చేస్తరు. జనఔ భహార్మజ్ఞ, ఆమన 

భాయమ సునమన అలాలరు ముదుేగ్య ఆ బిడడను 

పెంచుకొనానరు. ఔనుఔ సీత భూదేవి క్తమారు అని 

అంటారు,సీత జనభనక్షత్రము ఆశేలష నక్షత్రము. సీత 

ఖయబమున  జనిభంచలేదు  ఖనుఔ  అయోనిజ  అని  అంటారు  

 
 

ఈమెక్త మైథిలి, జానకి అనే ప్పరుల కూడా ర్మమామణంలో 

ప్రస్తువించఫడినవి. సీతాదేవి జనక్తనిచే పోషించఫడడ 

కూతురు. అసమాన ప్రజు, నైపుణమం, కీరిు, ఆదయము, 

ఆపామమతఱతో కూడుకొనన స్తధ్వవభణి. తివ్రతఱలో 

అగ్రేసరుర్మలు. ఆదయశప్రాయులైన గుణములు ఔలిగిన 

సీరమూరిు. తిసేవయే జీవితయమాయథముగ్య భావించిన 

యిలాలలు సీత. తెఱలవారితే టుభహషిగ్య అభిషేకింఫడే 

సభమంలో తండ్రి ఆజు మీదట అడవికి ఫమలుదేరిన 

ర్మమునికి తోడుగ్య ఉండాఱని నియణయించుకొనన 

తివ్రతాశిరోభణి. బయు ఔషుసభమంలో ఉననటికీ 

ఔషుసుకముఱనినంటిలో బయునే అనుసరించవలెననన 

హందవ ఆరోమకిు పాటించిన యమోతుభయిలాలలు సీత. 

సీతామాత వసుుతాః గొ దైవబకిు ఔఱది. ఆనాటి 

దేశకాలాచాయముఱను అనుసరించి ఆమె పూజించినదనీ 

ర్మమామణములోని వివిధ గటుముఱ ద్మవర్మ 

తెలియుచుననది. శ్రీర్మముడు, సీతాఱక్ష్మణ సమేతుడై 

గుహుని సహామముతో ఖంగ్యనదిని ద్మటుతుననప్పుడు 

సీతాదేవి ఖంగ్యనదిని ఉదేశేించి –  

        శ్లల||  పుత్రో దశయథస్తమమం భహర్మజసమధ్వభతాః 

               ని దేశం పాం మతేసవం ఖంగ్వతవయభి యక్షితాః ||  

అమాభ! నా బయు మగు శ్రీర్మభచంద్రుడు నీచే 

యక్షింఫడినవాడై దునాలుగు సంవతసయములు 

అయణమవాసము చేస్థ తండ్రి ఆజుతో నాతో పాటు సోదరుడు 

ఱక్ష్మణునితో ఔలిస్థ తిరిగి అయోధమక్త ర్మఖఱడు. నేను 

అప్పుడు తిరిగివచిచ మకికలి ఆనందముతో నీక్త అనేఔ 

పూజలు చేస్తును అని ప్రారిథంచినది. బయద్మవజ ఆశ్రభము 

దఖగయ భరియు మమునానదికి ప్రణమలిల ద్మని దఖగయలోని 

భఱిి చెటుుక్త ప్రదక్షిణము చేస్థనది. ఈ విధంగ్య సీతామాత 

దైవబకిు భనక్త గోచయభగుచుననది. పాతివ్రతమమునక్త 

భర్కఔ ప్పరు సీత. ఱక్ష్మణుని చేత బంఖడిన శూయణక 

తన అనన ర్మవణునితో మొయపెటుుకొని, "ఆ అంద్మఱ ర్మశి 

సీత నీక్త భాయమ కాదగినది" అని నూరిపోస్థంది. ర్మవణుడు 
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మారీచునితో ఔఱస్థ చేస్థన మామలేడి నానఖము వఱల 

ర్మభఱక్ష్మణులు యణశ్వఱనుండి దూయముగ్య వెళాురు. 

అప్పుడు ర్మవణుడు ఔట సనామస్థ వేషంలో వచిచ సీతను 

ఫఱవంతంగ్య తీసుకొని పోయాడు. ఆ సందయబములో 

ర్మవణుడిని వదే తన బయు ధ్వయ గుణ రిచయానిన చేస్థ 

ర్మవణుని ప్రలోభాఱక్త ల్కంఖక్తండా పాతివ్రతమమును 

నిలుపుకొనన స్తధ్వవభణి. వినమము, అతిధమభావన, 

క్షేభగుణము, సహృదమతవము, ఔలిగిన ఆదయశ వనిత – 

సీత.ర్మవణుడు సీతను ఱంఔక్త తీసుకెళ్ళల అశ్లఔవనంలో 

ఉంచాడు. ర్మవణుడు సీతను యక్షించడానికి భరియు ఆమె 

తపించుకోక్తండా ఉండటానికి చాలా భంది ర్మక్షసుఱను 

నిమమంచాడు. ఱంఔలో ఔ సంవతసయం ఫందీగ్య ఉనన 

సభమంలో, ర్మవణుడు ఆమె టల తన కోరిఔను వమఔుం 

చేసూునే ఉనానడు, కానీ సీత అతనిని తియసకరించింది 

భరియు ఆమె విత్రతను కాపాడుకోవడానికి చాలా 

ఔషుడింది.  ర్మమునిచే విడిచిపెటిున సీత ఖయబవతి. ఆమె 

అడవిలో తిరుగుతూ చివయక్త వాలీభకి భహరిష ఆశ్రభంలో 

ఆశ్రమం పందింది. ఆమె క్తశ భరియు ఱవ అనే 

ఔవఱఱక్త జనభనిచిచంది. వాలీభకి భహరిష 

మాయగదయశఔతవంలో సీత తన క్తమారుఱను ంటరిగ్య 

పెంచింది. ఔవఱలు ధైయమవంతులు భరియు తెలివైన 

ర్మక్తమారులుగ్య ఎదిగ్యరు. ఱవ భరియు క్తశలు తభ 

తండ్రి ర్మమునితో ఔఱవగ్యనే, సీత తన కాయమము 

పూయుయిందని భావించి, తన తలిల భూదేవిని ప్రారిథంచింది. 

భూమ అఔస్తభతుుగ్య చీలిపోయింది భరియు భూదేవి 

లోలి నుండి ఫమటక్త వచిచ సీతను తనతో పాటు 

తీసుక్తవెళ్ళలంది.అలాంటి సీతభభవారికి భాయతదేశంలోని 

చాలాప్రాంతాఱలో దేవాఱయాలు ఉనానయి. బీహార్, 

కేయల, ఉతుర్మకండ్, హర్మమనాఱతో పాటు శ్రీఱంఔ 

భరియు జనఔపురి, నేపాల్ నందు విశిషఠ దేవాఱయాలు 

ఉనానయి.   

                                     

***** 

 

 
ఖరుడపుర్మణంలో  3 వ అధామమంలో రండు శ్లలకాఱలో 

గురువుఱని తియసకరిసేు వచేచ నషాుఱ గురించి 

తెలిమజేస్తరు  

 

    ఏకాక్షయ ప్రద్మతం నో గురుంనాభి భనమతే| 

ససమయోని సతంఖతావ చండాఱతవం భవాపునయాత్|| 

 

భావం:ఔక అక్షయం ఇచిచనా గురువు గురువే. ద్మనితో 

జనభ తరించినటేు. ఔకఅక్షయమేనా అని ఎవరైనా 

తియసకరిసేు, ఎవరు గురువుని గౌయవించక్తండా ఉంటాడో 

అటువంటి వాడు నూరు జనభఱ క్తఔక జనభ ఎతుుతాడు.  

 

గురు హృంక్తతవ తుం ఔృతమ ఉఱలంగగ్యనన్ గురోయపి| 

      అయణ్యమనియులే దేశే బ్రహభ యక్షో బవిషమతి|| 

 

భావం:గురువుఱని ఎవయయినా హంఔరించినా, తక్తకవ 

చేస్థ మాటాలడినా అటువంటి వాడిని భంచినీళ్ళల కూడా 

పుటుని అడవిలో బ్రహభర్మక్షసుడై పుడతాడు. గురువుగ్యరి 

మాట ఉలిఱంఘంచకూడదు. కింఔయువమం అని 

చేమవఱస్థనదే.ఋగ్వవదంలో ఔ భంత్రం ఉంది. 'ఖభన 

విరోధం నక్తర్మమత్' అంటే గురువుగ్యరి ఔంటే భరీ ముందు  

వెలు కూడదు, భరీ వెనుఔ వెలు కూడదు. ఔవేల 

గురువుగ్యరు చెపిన మాట వఱల ప్రమాదం వసుుంది అని 

అనుక్తంటే వినమంగ్య గురువుగ్యరూ! ఇలా చేసేు 

బాగుంటుందేమో, దీనివఱల నషుమేమో అని చెపాలి. అంత 

జాగ్రతుగ్య ఉండాలి. గురువుఱ ఖభనమునక్త వమతిర్వఔంగ్య 

వెలుకూడదు. 
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हनुमान् चालीसा (संसृ्कत भाषायां) 

హనుమాన్ చాలీస్త   (సంసృతంలో) 
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हनुमान् चालीसा (संसृ्कत भाषायां) 

హనుమాన్ చాలీస్త   (సంసృతంలో) 

 

హనుభదుగరుదేవసమ మారుతే శచయణౌ సద్మ l 

ఇహ య సుఖే ప్రాపుు  భస్తభఔం శయణ్య కలు ll ఱలవి ll 

हनुमद्गुरुदेवस्य मारुतेश्चरणौ सदा l 

इह पर सुखे प्रापु्त मस्माकं शरणे खलु ll पल्लवव ll 

 

జమ శ్రీ హనుభన్ యక్ష జాునేన గుణవందిత l 

జమ ండిత ర్మమేషు హర్వ త్రిలోఔ  పూజిత ll 1 ll 

जय श्री हनुमन् रक्ष ज्ञानेन गुणवन्दित l 

जय पन्दित रामेष्ट हरे विलोक पूवजत ll 1 ll 

 

శ్రీ ర్మభదూత పింగ్యక్ష ! హమతుఱఫఱవన్ సద్మ l 

అంజనాపుత్ర పూజాయహ వనసుత బుదిధభన్ ll 2 ll 

श्री रामदूत वपङ्गाक्ष ! ह्यतुलबलवन् सदा l 

अंजनापुि पूजाहह पवनसुत बुन्दिमन् ll 2 ll 

 

ఉదమద్మబనుం పఱం చితావ మాధుయమం  నబస్థ స్థథతం l 

భావనాసుపటలీలేవ పానాభృత ఔపిం బజే ll 3 ll 

उद्यद्भानंु फलं वचत्वा माधुयं नभवस न्दथथतम् l 

भावनासु्फटलीलेव पानामृत कवपं भजे ll 3 ll 

 

కాంచనవయణ ర్మమేషుం ర్మజిత వేష వానయం l 

క్తండఱ భండితం నౌమ క్తంచిత కేశ నామఔం ll 4 ll 

काञ्चनवणह रामेषं्ट रावजत वेष वानरम् l 

कुिलमन्दितं नौवम कुवञ्चत केश नायकम् ll 4 ll 
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ర్మభసుగ్రీవమైత్రామది లాబద్మమఔ సేవఔం l 

సుగ్రీవదేశ ద్మతాయం ర్మజబఔుం చ నౌభమహం ll 5 ll 

रामसुग्रीवमैत्र्यावद लाभदायक सेवकम् l 

सुग्रीवदेश दातारं राजभकं्त च नौम्यहम् ll 5 ll 

 

ర్మభసమ ముద్రికాం  ధృతావ సముద్రఱంగనం ద్రుతం l 

ఱంకాపురీం ప్రప్పదే S సౌ  ర్మభబఔుశచ మారుతిాః ll 6 ll 

रामस्य मुविकां धृत्वा समुिलङ्घनं िुतम् l 

लङ्कापुरी ंप्रपेदे S सौ रामभक्तश्च मारुवतिः ll 6 ll 

 

సూక్ష్మరూపీ ఔపిసీసతాం దృషాువ విఔటరూఔం l 

ధాయయామాస తతశ్వచత్ ఱంకాదహనఔయభఔృత్ ll 7 ll 

सूक्ष्मरूपी कवपस्सीतां दृष्ट्वा ववकटरूपकम् l 

धारयामास तत्पश्चात् लंकादहनकमहकृत् ll 7 ll 

 

భీభరూధరో భూతావ తథా చాసుయనాశనం  l 

స్తపఱమం ర్మభకాయమం చ  హనుభదివజమం సద్మ ll 8 ll 

भीमरूपधरो भूत्वा तथा चासुरनाशनम् l 

साफलं्य रामकायं च हनुमविजयं सदा ll 8 ll 

 

హనుమాన్ ర్మగవోపానేు చిహనం మాయగం చ సీతయా l 

వయణనభఔరోత్ ర్మమాలింఖనం ప్రాువాన్ సఖా ll 9 ll 

हनुमान् राघवोपाने्त वचहं्न मागं च सीतया l 

वणहनमकरोत् रामावलङ्गनं प्राप्तवान् सखा ll 9 ll 

 

 

ర్మమో సహస్రరీతిబమాః హనుభంతం ఔపీశవయం l      

శ్వలగయామాస వాంఛాయథ కార్మమయణం నివేశమత్ ll 10 ll 
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रामो सहस्ररीवतभ्यिः हनुमनं्त कपीश्वरम् l      

श्लाघयामास वाञ्छाथहकायाहपहणं वनवेशयत् ll 10 ll 

 

ఔపిసేనాగ్రగో భూతావ వారిధి తయణం వృతం l 

ఱంకేశ్వభిముఖీ భూతో యుద్మధభియోఖకాయఔాః ll 11 ll 

कवपसेनाग्रगो भूत्वा वाररवध तरणं वृतम् l 

लङे्कशावभमुखी भूतो युिावभयोगकारकिः ll 11 ll 

 

భీషణనాదయుఔుం చ సంగ్రాభసంబవం తథా l 

ంకిుషవసుయసేనాశచ వాయుపుత్రేణ తాడితాాః ll 12 ll 

भीषणनादयुकं्त च संग्रामसम्भवं तथा l 

पङ्न्दक्तष्वसुरसेनाश्च वायुपुिेण तावितािः ll 12 ll 

 

వామక్తఱచితుర్మభసమ మూరిచితభ్రాతృమోచనాః l 

ఱక్ష్మణప్రాణద్మతా S సౌ నీతావ సంజీవనీ గిరిం ll 13 ll 

व्याकुलवचत्तरामस्य मून्दछह तभ्रातृमोचनिः l 

लक्ष्मणप्राणदाता S सौ नीत्वा सञ्जीवनी वगररम् ll 13 ll 

 

ర్మభఱక్ష్మణ బాణ్యబమాః భృతాాః ర్మక్షసయూథపాాః l 

అసుయవీయసంఘాశచ అసుభయాశచ   విగ్రహే ll 14 ll 

रामलक्ष्मण बाणेभ्यिः मृतािः राक्षसयूथपािः l 

असुरवीरसङ्घाश्च अस्तमयाश्च ववग्रहे ll 14 ll 

 

అరితామజమ బాణశచ శ్రీర్మమాసర నియోజనం l 

ఔృతావ ర్మవణ సంహాయం తతో నౌమ ఔపీశవయం ll 15 ll 

अपररत्याज्य बाणश्च श्रीरामास्त्र वनयोजनम् l 

कृत्वा रावण सम्हारं ततो नौवम कपीश्वरम् ll 15 ll 
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అహత యహతా ఱంకా తస్తమాః ర్మజా విభీషణాః l 

మారుతి హేతు యుకోు S సౌ ర్మభ భనోయథ సుథా ll 16 ll 

अवहत रवहता लङ्का तस्यािः राजा ववभीषणिः l 

मारुवत हेतु युक्तो S सौ राम मनोरथ स्तथा ll 16 ll 

 

సీతార్మమౌ తు హాసం చ ప్రాపౌు జఖతి తౌ బృశమ్  l 

నీర్మజనాని ఱబాధవ తౌ  త్రిలోకే పూజితౌ సద్మ ll 17 ll 

सीतारामौ तु हासं च प्राप्तौ जगवत तौ भृशम् l 

नीराजनावन लब्ध्वा तौ विलोके पूवजतौ सदा ll 17 ll 

 

ఆనంద్మశ్రునిపాతశచ నియవధిాః క్రమాఖతాః l 

అయోధామ నఖర్వ బకాుు సుఖినాః పుయవాస్థనాః ll 18 ll 

आनिाशु्रवनपातश्च वनरववधिः क्रमागतिः l 

अयोध्या नगरे भक्त्या सुन्दखनिः पुरवावसनिः ll 18 ll 

 

శ్రీసీతార్మభయోాః యభమం సుందయం భందియం పురీ l 

శ్రీకాంతదరూం చ మారుతేాః హృదయాంతర్వ ll 19 ll 

श्रीसीतारामयोिः रमं्य सुिरं मन्दिरं पुरी l 

श्रीकान्तपदरूपं च मारुतेिः हृदयान्तरे ll 19 ll 

 

శ్రీర్మభచరితం యభమం ఔర్మణభృతదం ధ్రువం l 

శ్రీర్మభనాభధేమం తు ప్పమం య యస్తభృతం ll 20 ll 

श्रीरामचररतं रमं्य कणाहमृतपदं धु्रवम् l 

श्रीरामनामधेयं तु पेयं पर रसामृतम् ll 20 ll 

 

దుయగభనీమ కాయమం చ సుఖభం చ ఔరోతి యా l 

హనుభతాః ఔృపాదృషిుాః తతో S హం  మారుతిం బజే ll 21 ll 
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दुगहमनीय कायं च सुगमं च करोवत या l 

हनुमतिः कृपादृवष्टिः ततो S हं मारुवतं भजे ll 21 ll 

 

ఔలామణ్యభిజనా వీయం వాయుపుత్రం సుయక్షణం l 

మారుతిం శయణం ప్రామ హమబమం ప్రాపునవంతి తే ll 22 ll 

कल्याणावभजना वीरं वायुपुिं सुरक्षणम् l 

मारुवतं शरणं प्राप्य ह्यभयं प्रापु्नवन्दन्त ते ll 22 ll 

 

హనుమాన్ యక్షకో మత్ర ర్మభసమ ద్మవయపాఱఔాః l 

నిమమోఱలంగనం తత్ర బ్రహాభదేర్వవ దుషకయం ll 23 ll 

हनुमान् रक्षको यि रामस्य िारपालकिः l 

वनयमोल्लङ्घनं ति ब्रह्मादेरेव दुष्करम् ll 23 ll 

 

శ్వకినీడాకినీభూతపిశ్వచాశచ బయేన చ l 

త్రస్తుాః ధావంతి వీయసమ నామోనజాప్పన మారుతేాః ll 24 ll 

शावकनीिावकनीभूतवपशाचाश्च भयेन च l 

िस्तािः धावन्दन्त वीरस्य नाम्नोजापेन मारुतेिः ll 24 ll 

 

ధవజవిర్మజ మాం పాహ తేజోవజ్రశరీయఔ l 

వనాతభజ ! పింగ్యక్ష ! భుజవీయమ ఖద్మధయ ll 25 ll 

ध्वजववराज मां पावह तेजोवज्रशरीरक l 

पवनात्मज ! वपङ्गाक्ष ! भुजवीयह गदाधर ll 25 ll 

 

హే ఈశవర్మంశ సంభూత  ! ర్మభదూత !విత్ర భోాః l 

కేసరిపుత్ర ! ర్మమేషు ! పావనగ్యత్ర ! పాహ మాం ll 26 ll 

हे ईश्वरांश समू्भत ! रामदूत ! पववि भोिः l 

केसररपुि ! रामेष्ट ! पावनगाि ! पावह माम् ll 26 ll 
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శ్వయద్మనాయద్మహావమాః సనంద సనకాదమాః l 

ఆదిశేషో S పి బ్రహాభద్మమ దేవాాః పుఱకితాాః తథా ll 27 ll 

शारदानारदाह्वायिः सनि सनकादयिः l 

आवदशेषो S वप ब्रह्माद्या देवािः पुलवकतािः तथा ll 27 ll 

 

ఉదఘరిషణో భహాతాభనాః ప్రసనానాః ఔవమ ససద్మ l 

మభ క్తబేయ దికాలాాః మారుతి కీయునైాః ముద్మ ll 28 ll 

उद्घवषहणो महात्मानिः प्रसन्ािः कवय स्सदा l 

यम कुबेर वदक्पालािः मारुवत कीतहनैिः मुदा ll 28 ll 

 

శివ కేశవ మైత్రీవ ర్మమాంజనేమ మత్రతా l 

భ్రాతృ బయత తుఱమం చితావ ర్మభ ఖణనం బృశం ll 29 ll 

वशव केशव मैिीव रामाञ्जनेय वमिता l 

भ्रातृ भरत तुलं्य वचत्वा राम गणनं भृशम् ll 29 ll 

 

ఇంద్రో S స్థు మారుతి స్తసధుసనినహతే తు యక్షఔాః l 

ర్మక్షస స్తనవయే కాలో భూతావ S పి శ్వసఔ ససద్మ ll 30 ll 

इन्द्रो S न्दस्त मारुवत स्साधुसवन्वहते तु रक्षकिः l 

राक्षस सान्रये कालो भूत्वा S वप शासक स्सदा ll 30 ll 

 

మారుతియషుస్థదీధనాం ద్మయీతి జానకీహతం l 

ద్మతా నవనిధ్వనాం చ ఇతుమఔు ససవస్థువాచఔాః ll 31 ll 

मारुवतरष्टवसिीनां दायीवत जानकीवहतम् l 

दाता नववनधीनां च इतु्यक्तथवन्दस्तवाचकिः ll 31 ll 

 

ర్మభ యస్తభృతం పానం తథా భధుయ కూజనం l 

ఔృతావ S బవత్ చియంజీవీ భృతుమంజమశచ మారుతిాః ll 32 ll 
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राम रसामृतं पानं तथा मधुर कूजनम् l 

कृत्वा S भवत् वचरञ्जीवी मृतु्यञ्जयश्च मारुवतिः ll 32 ll 

 

మారుతినాభధేమసమ బజనం ర్మభయంజనం l 

జనభజనాభంతర్వ దుాఃకం బంజనం క్తరుతే సద్మ ll 33 ll 

मारुवतनामधेयस्य भजनं रामरञ्जनम् l 

जन्मजन्मान्तरे दुिःखं भञ्जनं कुरुते सदा ll 33 ll 

 

మత్రైవ విదమతే శ్రీర్మభద్మసశ్మచవ ర్మగవం l 

అంతతాః ర్మభనైఔటమం బకాుు ప్రాపోనతి మారుతిాః ll 34 ll 

यिैव ववद्यते श्रीरामदासशै्चव राघवम् l 

अन्ततिः रामनैकटं्य भक्त्या प्राप्नोवत मारुवतिः ll 34 ll 

 

ఇతయచింతనానమత్ర భనస్థ దుాఃకకారిణాః l 

స్థథర్మాః మారుతిసేవాశచ దీమంతే తు సుఖాని చ ll 35 ll 

इतरवचन्तनान्यि मनवस दुिःखकाररणिः l 

न्दथथरािः मारुवतसेवाश्च दीयने्त तु सुखावन च ll 35 ll 

 

మత్ర మత్ర హ ర్మభసమ కీయునం సభయణం ఔృతం l 

తత్ర తత్ర హ వీర్మంజనేమసమ నయునం ధ్రువం ll 36 ll 

यि यि वह रामस्य कीतहनं स्मरणं कृतम् l 

ति ति वह वीराञ्जनेयस्य नतहनं धु्रवम् ll 36 ll 

 

శ్రదధయా మారుతే సోసతో్రం శ్రవణ మాచర్వత్ తద్మ l 

శుబ పలాని ఱభామని బకిుమార్వగణ వైబవం ll 37 ll 

श्रिया मारुते थस्तोिं श्रवण माचरेत् तदा l 

शुभ फलावन लभ्यावन भन्दक्तमागेण वैभवम् ll 37 ll 
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నూమనభపాయబకెముువ శ్రావమగ్యనం భహాఫఱం l 

ఔృతావ యాతి హ ముకిుం చ గౌరీశౌ స్తక్షిణౌ ధ్రువమ్  ll 38 ll 

नू्यनमपारभकै्त्यव श्राव्यगानं महाबलम् l 

कृत्वा यावत वह मुन्दकं्त च गौरीशौ सावक्षणौ धु्रवम् ll 38 ll 

 

చాలీస్తం తు శ్రవధామం హ   తుఱసీద్మసలేఖితం l 

అనాయాసేన గ్యతవామ ఫహులైససంసృతే హతా ll 39 ll 

चालीसां तु श्रवध्यां वह तुलसीदासलेन्दखतम् l 

अनायासेन गातव्या बहुलैसं्ससृ्कते वहता ll 39 ll 

 

సుఫఫర్మయోఔుపాదేషు మది దోషా విశంతి తాన్  l 

క్షభసవ హతకామేన వాయుపుత్రం బజితావ చ ll 40 ll 

सुब्बरायोक्तपादेषु यवद दोषा ववशन्दन्त तान् l 

क्षमव वहतकामेन वायुपुिं भवजत्वा च ll 40 ll 

 

సీవక్తరుషవ చ నీర్మజనం తిషఠ మారుతాతభజ ! 

అంతర్మతభని సీతార్మభఱక్ష్మణసమేత ! మే ll  ఆయతి ll 

वीकुरुष्व च नीराजनं वतष्ठ मारुतात्मज ! 

अन्तरात्मवन सीतारामलक्ष्मणसमेत ! मे ll  आरवत ll 

***** 

‚మాయగశీయష పూరిణభ నాడు ఔటి కాదు రండు కాదు కొనిన వందఱ అపూయవమైన కాయమక్రమాలు 

బఖవంతుడు చేశ్వడు.మొదటిది 22 అవతార్మలు ఎతుడానికి ఔ ప్రణ్యళ్ళఔ వేసుక్తనానడు. ఆ ప్రణ్యళ్ళఔ 

వేస్థంది ఈ మాయగశీయష పూరిణభ నాడే.దతాుత్రేమ అవతార్మనికి అతమదుబతమైన త్రిమూరిు అవతార్మనికి 

ప్రణ్యళ్ళఔ వేసుక్తంది మాయగశీయష పూరిణభ నాడే.మాయగశీయష పూరిణభ నాడు పూయవం కానొఔప్పుడు 

అనుగీత అనే ప్పరుతో బఖవదీగత అయిపోయాఔ  ఔృషుణడు అరుునుడికి కొంత బోధ చేశ్వడు. అది కూడా 

మాయగశీయష పూరిణభ నాడే.ధయభవామధుడు అని ఔతను ఉనానడు ఆమన కౌశిక్తడు అనే ప్పరు ఔలిగిన ఔ 

భంచి ండితునక్త  ధర్మభనిన బోధించింది కూడా ఈ మాయగశీయష పూరిణభ నాడే‛ 
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మాయగశీయష మాస వైశిషుుం 

 ‚మాస్తనాం మాయగశీరోషహం‛ అని సవమంగ్య 

శ్రీ ఔృషణ యమాతభ బఖవదీగతలో వివరించాడు. 

మాయగశీయష మాసం అతమంత విత్రం అనీ 

సంవతసర్మనికి ఈ మాసం ఆబయణము అనీ 

వాలీభకి ర్మమామణం చెబుతుననది. 

 ఈ మాసంలో తాభయపూఱతో ఱక్ష్మీదేవిని 

పూజించిన వారికి భహానంద్మనిన, 

సయవసందఱనూ ప్రస్తదిస్తునని శ్రీ భహాఱక్ష్మి 

సవమంగ్య అఖసుుుడితో చెపింది.  

 శివపుర్మణంలో అషుమనాటి శివుడు సంత్ 

ప్రద్మత అని వామసుడు ప్పర్కకనానడు. 

 మాయగశీయష మాసంలో వేద్మధమమనం, ఉనిషత్ 

పార్మమణలు చేసేు బ్రహభలోఔం ప్రాపిుసుుందని 

శివ పుర్మణం చెబుతుననది. ఆరుద్ర నక్షత్రం ఉనన 

రోజ్ఞ శివుని పూజించిన మానవులు ఈ 

లోఔంలో భోగ్యలు ఱభిస్తుయి. శరీయం 

విడిచిపెటాుఔ శివ సనినధి పందుతారు. అనన 

ద్మనం చేసేవాడు, కోరిన కోరిఔలు 

తీరుచకోఖలుగుతాడు. ఈ లోఔంలో 

సఔఱభోగ్యలూ పందుతాడు. తెఱలవారుజామున 

శివుని పూజించేవాడు, క్తబేరునితో సమానమైన 

సందఱను పందుతాడు. 

కాఱభైయవాషుమ 

 కాఱభైయవుడు అవతరించిన తిథి ఔనుఔ 

కాఱభైయవాషుమ అని అంటారు. ఆ యమేశవరుడు 

అనేఔ రూపాలు లోఔఔళామణం కోసం 

ధరించాడు. అందులో ఔటి ఈ కాఱభైయవ 

అవతాయం.  

 

 

 

 

 

 

 

 ఈ విత్రదినమున సూరోమదయానికి పూయవమే 

లేచి, తఱకి నువువఱ నూనె పెటుుక్తని తఱస్తననం 

చేస్థ, వీలుంటే నీఱము కానీ, నలుపు కానీ 

వసరములు ధరించి, ఆ కాఱభైయవుడిని నఱలని 

పుషముఱతో లేఔ నీఱపుషముఱతో కానీ 

పూజిసేు బమంఔయ అభృతుమ దోషాలు 

తొఱగుతాయి. గ్రహాఱ యొఔక అనుగ్రహం 

ఱభిసుుంది.  

 కాఱభైయవ రూపానిన ంచలోహాఱతో కానీ, 

ఫంగ్యయంతో కానీ, వెండితో కానీ, ఇతుడితో 

కానీ, శకిు లేఔపోతే భటిుతో చేస్థనది అయినా 

కానీ, బ్రొటన వేలు లేఔ ఔ జానెడు ఎతుునన 

విగ్రహం తీసుక్తని, ఇతుడి లేఔ ర్మగి ళ్ళుములో 

పెటిు ంచాభృతాలు, లుయస్తఱతో అభిషేఔం 

చేయాలి. అభిషేఔం చేసుుననంతసేపు 

కాఱభైయవాషుఔం కానీ భనుమ సూఔుం కానీ 

చదువుకోవాలి. చదవలేఔపోతే ఎవరైనా 

చదువుతుంటే ఆ కాఱభైయవుడిని తలుచుక్తంటూ 

చేమవచుచ. 

 అభిషేకానంతయం శుదోధదఔ స్తననం చేయించి, 

ఖంధం చెఔక అయఖతీస్థ తీస్థనటువంటి ఖంధానిన 

విగ్రహం మొతుం అఱద్మలి. ఖంధం పడి కొననది 

వాడర్మదు. ‚బం బం బం వటుఔనాథన్ 

కాఱభైయవం బజే‛ అని కానీ, కాఱభైయవాషుఔం 

కానీ చదువుకోవాలి.   

 కాఱభైయవుడికి ప్రతేమఔంగ్య వేళ్ళల నైవేదమంగ్య 

సభరిస్తురు. గ్యరలు ఆమనకి అతమంత 

ప్రీతి.  27 లేఔ 54 లేఔ 108 గ్యరలు దండగ్య వేస్థ, 

తరువాత ప్రస్తదంగ్య తెసుకోవాలి.  
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 కాఱభైయవుడిని అషుమ నాడు దయశనం చేసుక్తంటే 

సఔఱ శుభాలు ఔలుగుతాయి. అషుఔషాులు 

తొఱగి, అష్ముశవర్మమలు ప్రాపిుస్తుయి. ఆదివాయం 

అషుమ, బుధవాయం అషుమ వచిచనాడు 

కాఱభైయవుడి దయశనం చేసుక్తంటే అభృతుమ 

దోషాలు తొఱగుతాయి.  

 కాఱభైయవుడి ప్రతేమఔమైన గుడి ఉజుయినిలో 

ఉంది. అఔకడ స్తవమని నఱలటి పూవుఱతో, నీఱం 

పూవుఱతో ప్రతేమఔంఖ పూజిస్తురు. అఔకడ 

కాఱభైయవాషుమ నాడు భద్మమనిన నివేదన 

చేస్తురు. ఆమన సఖం తాగి సఖం 

వదిలేస్తురు.  బసభంతో అభిషేకిస్తురు. ఆ బసభం 

పెటుుక్తననవారు ఐశవయమవంతుడు అవుతాడు.  

 ద్రాక్షార్మభంలో ఖఱ కాఱభైయవుడిని 

కాఱభైయవాషుమ నాడు దయశనం చేసుక్తనన వాళ్ళు 

యోఖజాతక్తలు అవుతారు. భీమేశవరుని 

దయశనం అయిన తరువాత కాఱభైయవుని దయశనం 

చేసుక్తని, ఆ గుడి ప్రాంఖణంలో కూరుచని 

కాఱభైయవాషుఔం పార్మమణ చేసుకోవాలి. 

ఔనీసం వినాలి. అలా చేసేు జాతఔ దోషాలు అనీన 

తొఱగి భహర్ముతక్తడు అవుతాడు.  

 ఐశవయమం ఉండి ఆరోఖమం సరిగ్యలేఔ, 

భనశ్వశంతి లేఔ, క్తటుంఫంలో సుకం లేని 

వాళ్ళు అషుమ నాడు వెండిని చూడడం, వెండిని 

ముటుుకోవడం, వెండి ద్మనం చెమమడం వఱల 

అనీన ఔషాులు తొఱగి, సుకశ్వంతులు 

చేకూరుతాయి. అవకాశం ఉననవాళ్ళు సువయణ 

ద్మనం కూడా చేసుకోవచుచ. 

 ఈ యవదినం నాడు ఔంద, ఫచచలి, దుంలు, 

ఆక్తకూయలు సవమంపాఔం ఔ అయహత ఖఱ 

బ్రాహభణుడికి కానీ, గురువుకి కానీ ఇవావలి. ఇలా 

చేసేు ఏనాడూ జీవితంలో భుకిుకి లోటు ఉండదు. 

వసర ద్మనం వఱల పిఱలలు వృదిలేోకి వస్తురు.  

 

గీతా జమంతి 

 

శ్రీఔృషణ  బఖవానుడు అరుునుడికి గీతని ఉదేశం చేస్థన 

రోజ్ఞ మాయగశీయష మాసం ఫహుల ఏకాదశి. గీతాజమంతి 

రోజ్ఞన భనం అందయం కూడా: 

 బకిుగ్య ‚ఔృషణ‛ నాభసభయణ చేసూు స్తననం 

చెయామలి. యవదినాఱలో చేసే స్తననం చాలా 

శకిుని ఇసుుంది. 

 గుడిలో కానీ, ఇంటి వదే కానీ ఆ ఔృషణ 

బఖవానిడికి షోడశ్లచాయఱతో అంటే 16 

ఉచార్మఱతో పూజించాలి (ధామనం, 

ఆవాహనం, స్థంహాసనం, పాదమం, అయఘుం, 

ఆచభనం, శుదోధదఔ స్తననం, వసరం, 

మజోువీతం, ఖంధం, పుషం, ధూం, దీం, 

నైవేదమం, తాంబూఱం, నీర్మజనం). ఇలా 

చేమడం వఱన ఆ షోడశఔళాప్రపూరుణడు 

అయినటువంటి ఆ ఔృషణ బఖవానునితో సమానం 

అవుతాడు. సంపూయణ ఆయువుని, ఆరోగ్యమనిన, 

సుకభయణ్యనిన పంది, భయణ్యనంతయం 

వైక్తంఠానికి చేరుక్తంటాడు.  

 ఈరోజ్ఞ మార్వడు ఆక్తఱతో అషోుతుయ నామాలు 

చదువుతూ పూజిసేు ఐశవయమం ప్రాపిుసుుంది. 

ఖనేనరు పూఱతో పూజిసేు తెలివితేటలు 

పెరుగుతాయి, భంద్మయ పూఱతో పూజిసేు 

ఖృహ ప్రాపిు ఔలుగుతుంది.  

 27 కానీ 54 కానీ ప్రదక్షణలు చేసేు సఔఱ పాపాలు 

తొఱగుతాయి. ఈరోజ్ఞ సధుగరువుఱకి వసర 
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ద్మనం చేసేు శ్వశవత గోలోఔ ప్రాపిు 

ఔలుగుతుంది. 

 అవకాశం ఉంటే బఖవధ్వగత 18 ఆధామమములు 

పార్మమణ చెయామలి.  

 పులిహ్మయ, దధమననం, గుడాననము (బెఱలం వేస్థ 

వండినది) నివేదన చెయామలి.  

 గురు దయశనం చేసుకోవాలి. ప్రదక్షిణ చేసూు  

‚వసుదేవ సుతం దేవం ఔంసచాణూయ 

భయేనమ్ | దేవకీ యమానందం ఔృషణం వందే 

జఖధుగయమ్ ||‛ అని శ్లలకానిన చెప్పుకోవాలి. 

 పిరికితనం పోవాఱంటే శ్రీఔృషుణడికి 

సభరిసుునటుుగ్య ‚ఔృషణయణభసుు‛ అంటూ 

ఔ బ్రాహభణుడికి సవమంపాఔం ఇవావలి.  

నాఖ ంచమ 

నాఖదేవతఱకి భన వఱల తెలిస్థ కానీ, తెలిమఔ కానీ 

అచాయములు జరిగితే క్షమాణ అడిగి పుటులో పాలు 

పోస్థ, పూజలు చేసుక్తని, మొక్తకలు చెలిలంచుక్తనే రోజ్ఞ 

ఈ నాఖంచమ. 

కానొఔప్పుడు వాసుకి శివుడి కోసం తసుస చేస్థ శ్వం 

నుంచి యక్షించభని కోయగ్య, వాసుకిని ఔంఠాబయణంగ్య 

వేసుక్తనానడు. అలా ఔంఠాబయణంగ్య చేసుక్తనన రోజ్ఞ ఈ 

నాఖంచమ 

ఆదిశేషుడు ఆ శ్రీభహావిషుణవుని గూరిచ తసుస చేస్థ తన 

తలిల ఔద్రువ ఇచిచన శ్వం నుంచి యక్షించభని కోయగ్య ఆ 

ఆదిశేషుడిని తన పానుగ్య చేసుక్తనన రోజ్ఞ కూడా ఈ 

నాఖ ంచమ. 

క్తమాయస్తవమ, దేవసేనను వివాహం చేసుకోవడానికి 

భూలోకానికి వచిచన రోజ్ఞ కూడా ఈ నాఖ 

ంచమరోజే.  ఈ రోజ్ఞ నాఖదేవతఱ ఆర్మధన భరియు 

నాఖదోష రిహాయ సోుత్రం పార్మమణ చెమమడం అతమంత 

శుబప్రదం.  

 

శ్రీ దతు జమంతి 

 మాయగశియ ఫహుల పూరిణభని (ర్మత్రికి పూరిణభతిథి 

ఉండాలి) దతుజమంతిగ్య జరుపుక్తంటాము.  

 అనసూమ, అత్రి భహరుషఱ పుత్రుడు 

దతాుత్రేయుడు. త్రిమూరిు అవతాయం దతాుత్రేమ 

అవతాయం.అత్రి పుత్రుడు ఔనుఔ ఆత్రేయుడు అని 

అనానరు. దతాుత్రేయుడు గొ యోగి, 

అవధూత, స్తక్షాతుు విషుణ అవతాయం ఔనుఔ 

బఖవంతుడు, ఆతభజాఙనానిన భోదించినవాడు 

ఔనుఔ గురువు.  

 స్తక్షాతుు ఆ ఆదిఱక్ష్మి అనఘాదేవిగ్య, 

దతాుత్రేయుడికి భాయమగ్య వచిచంది. 

 ఈ పుణమదినమున ఆ దతాుత్రేయుడిని అషోుతయ 

శతనామావళ్ళతో పూజించాలి. తెలుపు, 

సుపు, ఎరుపు యంగు పూవుఱతో పూజించాలి. 

దధ్యమదనం (పెరుఖననం), బెఱలంతో చేస్థన 

గుడాననం నైవేదమంగ్య సభరించాలి. 

 ‚ఒం ద్రాం దత్రాత్రేయామ నభాః‛ అనే భంత్రానిన 

జపించుకోవాలి. అవకాశం ఉంటే ఆరోజ్ఞ ర్మత్రి 

10 ఖంటఱకి వెనెనఱలో కూరుచని ఈ భంత్రానిన 

జపించుక్తంటే ఉతుభం.  

 ‚దతాుత్రేమమ్ సుధ్వగ్వమం 

బ్రహభవిషుణశివాతభఔం 

బాఱయక సదృస్తభాసం శ్వంతమూరిుమ్ 

నమాభమహమ్‛ అనే శ్లలకాని ఠంచాలి.  

 దతాుత్రేయుడు చాలా బఔు సుఱభుడు. ఆమనని 

నమభ బకిుతో నభసకరించినా కూడా ప్రసనునడు 

అవుతాడు. నిజమైన బక్తుఱను ఆమన 

రీక్షిస్తుడు. ఆ దతాుత్రేయుడిని నమభ ఆ రీక్ష 

తటుుక్తని నిఱఫడఖలిగితే ఆమన ప్రసనునడు 

అయి ఎననటికీ యక్షిసుుంటాడు.  

దతాుత్రేయుని 24 అవతార్మఱలో ముకమమైనవి శ్రీ 

పాదవఱలభుడు, శ్రీ నృస్థంహసయసవతి అవతాయములు. 
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శ్రీ మహాగణాధితయేనమః 

శ్రీ గురుభ్యయనమః 
 

పూజ్యగురుదేవులు బ్రహమశ్రీ వద్దిరిత దామకర్ గారి ఄనుగ్రహంతో శ్రీ ప్రణ్వ దామకరం 12 
సంచికలు పూరిత చేసుకంద్ద. ప్రణ్వ దామకరము దావరా పూజ్య గురుదేవులు ఄనేక ధారిమక 

విషయాలు తెలియజేసారు. ప్రణ్వ దామకరమును అదరిసుతనన గురుభకతలందరికి 
గురుదేవుల ఄనుగ్రహంతో శుభాకంక్షలు 
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