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పూజ్య గురుదేవులు బ్ర హ్మశ్రర  వది్దర్తి  ద్మమకర్ గారు ఄంద్దంచిన ద్దవయ 
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పూజ్య గురుదేవులు 30 రోజుల పారాయణ గర ంధంగా గురుభకిులకు 
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ప్రణవపద్మాకరం – ప్రథమ వార్షికోత్సవం 

 
ధర్మాసక్తి ఔలగిన వాయందరూ ఔకటై వార వార శక్తిన 

ఄనుసరంచి ధర్మానన నఱబెట్టాఱన, సతయధర్మాఱను 

అచరంచాఱనే అసక్తి ఖఱ వార కోసభన 

ప్రణవద్మాఔయభనే త్రిఔను 2022 సంవతషయం జనవర 

నెఱలో ప్రాయంభంచాము. బఖవంతుడిన అర్మధంచే 

ఴధానాలు, ధయాసూక్ష్మాలు ఄందంచడంతో పాటు ప్రతి 

జీఴక్త యమాతాను అర్మధంచే ఄవకాశం ఔలగించడం, 

హందవ ధయా రయక్షణం, బఖవంతునపై బమమే కాఔ 

బక్తి, అత్మామత పంచడం, ధయా, ఄయథ, కాభ, 

మోక్షముఱనఫడే భఔయంద్మనన ంచడం వంటి ఄనేఔ 

ఄంశాఱను ఇ సంవతషయకాఱంలో ప్రణవద్మాఔయం 

ద్మఴర్మ       ఄందజేసే    ప్రమతనం      చేసాము.      ఄవన్నన  

 

 

నతయసాయణీమములు.శ్రదధతో చేసే ఏ కాయయమైనా 

తస్సషతో సమానం. పదదలు, గురువులు సూచించిన 

వేదశాసర ఴషయాఱను బక్తితో శ్రదధతో అచరంచినట్లయతే 

జ్ఞానం పంపంద, భనం చేసే ప్రమత్ననఱకు ఱక్షయశుదధ 

ఔలుగుతుంద. ద్మనక్త చదువే పునాద. చదువు వఱన 

భనశక్త జీఴతం, బఴషయతుి ఔలుగుతుంద. జీఴతంలోన 

ప్రతి దశలోనూ జ్ఞాన సముపాయజన ఄననద అకుండా, దైవ 

చింతన భరయు సత్నషంఖతయంతో భనస్సషన లేద్మ 

హృదయానన ఴత్రంగా ఈంచుకుంటే భనం సభరుథఱం 

ఄవుత్నము. ఄప్పుడే జీఴతం సాయథఔం ఄవుతుంద. రుఱకు 

సేవ చేమడంలో బ్రహ్మానందం పందఖలగిన మానవుడు 

మాధవుడౌత్నడు. మానవసేవయే మాధవ సేవ. అ సేవయే 

నజమైన సేవ. ర ణవద్మాకయం ఇ సూపరిన ఄందంచే 

త్రిఔ.ఱలలు బఴషయత్ భాఖయ ఴధాతలు. వారక్త 

ఴలువఱతో కూడిన ఴజ్ఞానానన, జీవన ఴధానానన, 

నర్మాణాతాఔమైన ఴదయను బాఱయంలోనే ఄందంచఖలగితే 

ఄద సమాజ్ఞనక్త కూడా ఈయుఔిమౌతుంద. వారలోన 

శక్తిన, సృజనాతాఔతను వెలక్త త్మయాల. గురు ప్రబోధం 

వఱల మానవుడు సనాాయగంలో ప్రవరిసాిడు. సనాాయగం వఱల 

సౌకయం ఔలుగుతుంద. పుర్మతనమైన గురువషయ 

సంప్రద్మయానన జ్ఞాఔం చేస్సకంటూ గురు ఊణం 

త్మరుుకోవడానక్త, సనాతన ధయాసంసాథనలో ఱలఱనూ 

భాఖసాఴముఱను చేయాల. ద్మనక్త వారక్త  

వేదపుర్మణేతిహ్మసాఱపై అసక్తి భరయు ఄవగాహన 

ఔలంచాల. ఔనుఔ వారక్త ఇ ప్రణవద్మాఔయ స్సధను 

ఄందంచాల.భన నతయజీఴతంలో దేవాఱమం ఔ భాఖం 

ఄవాఴల. గుడి – ఫడి వంటి ఴత్ర కాయయక్రమాఱ ద్మఴర్మ 

ధయాపీఠాలైన దేవాఱయాలు పునర్వఴబవం 

పందుతునానయ. ‘గురు వాఔయంతు ఔయివయం’ ఄన 

భాఴంచి, ఄనేఔ భంద ఇ భహ్మకాయయక్రభంలో పాల్గగన  
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త్రిఔయణశుదధగా నచేస్సినానరు. వార వఱల సనాతన ధయాం 

రఢఴలులతుననద. వాటిక్త ప్రణవద్మాఔయం వాయధ 

కావాల. ర్మమామణ, భాఖవత్నద గ్రంథాఱను చదవడం, 

బఖవనానమానన ఈచురంచడం, సదుగరువుఱ ప్రవచనాలు 

ఴనడం, దేవాఱయాఱకు వెలళడం వఱల అధాయతిాఔ శక్తిన 

పందవచుు. దీన వఱన తఔ సతపలతం ఱభస్సింద. 

ప్రమత్నననక్త మంచిన ప్రత్నయమానమం లేదు. పలతం 

కోసం ఎదురు చూడకుండా ప్రమతనం చేసేి, ఔయా 

యోగుఱకు తఔ ఴజమం ఱభస్సింద. భన ఔయాఱ 

ద్మఴర్మ బఖవంతున సేవ చేమట్మే ఔయాసూత్రం. 

బఖవంతుడు సయఴజ్ఞాడు. ఎవరక్త ఏమ ఆవాఴల ఄనేఴ 

ఄయసతఱను ఫటిా యమాతా నయణమం చేసాిరు. బఖవంతున 

దమ, గురుఔృ ఈంటే ప్రంచభంత్న ఄడడగించినా 

భనకు ర్మవాలషంద తఔ వచిు త్మరుతుంద. బఖవంతున 

ఄనుగ్రహం, గురు ఔట్టక్షం లేఔపోతే ప్రంచభంత్న 

సహఔరంచినా భనకు ర్మవాలషంద ర్మదు ఄనన యభ 

సత్నయనన భనం ఴశఴషంచాల. ఄదే  ప్రణవద్మాఔయం 

ఄందంచే బోధనాభృతం. సంవతషయ కాఱంగా ఖణేశ 

పుర్మణం, శ్రీ వేంఔటేశఴయ యహసయం, ఐశఴయయ యోఖం, 

ఊశ చరత్ర, పుర్మణంలో భసలలు, ండుఖ ఴశేషాఱ 

వంటి ప్రతేయఔమైన శీరశఔఱ సమాహ్మయంగా, 

ప్రణవద్మాఔయమునకు మాత్రమే స్వఴమమైన అధాయతిాఔ 

సందను ఄందంచే ప్రమతనం చేసాము. వీటిన వెబెవషట్లల 

చదువుకోవట్టనక్త, ఴనడానక్త తగు ఏర్మటుల కూడా 

ఈనానయ. ఆంకా మెరుగురచే ప్రమత్ననలు 

జరుగుతునానయ. ఇ 12 సంచిఔలు మీ ద్మకా ర్మవడానక్త 

ఔృశ చేషన వాయందరక్త ప్రణవపీఠసథ దేవత్ననుగ్రహము 

ఱభస్సింద. వార సేవలు వారక్త ఆహర్మలు ఄందసాియ.  

వేదపుర్మణేతిహ్మసాఱను పాడుచేమడానక్త పూనుకనే 

ర్మక్షసశకిుఱను నర్వఴయయం చేష, సతయధర్మాఱను 

పాదుకల్పఱన దీఴస్సినానము. ద్మనక్త కావఱషన శక్తి, 

యుక్తి, సాధనా సంతుిఱను  ఇ భఔయ సంక్రంతి  

 

పాఠకుఱకు, ప్రణవ పీఠవషయ ఫృంద్మనక్త సఔఱ శుభాఱను 

ప్రసాదంచుగాఔ ఄన ఄనేఔ భంఖళాశాసనాలు 

చేస్సినానము. 

 

 

 

పూజయ గురుదేవుఱకు జమము జమము. బ్రహాశ్రీ వదదరి 

ద్మాఔర్ గారక్త జమము జమము. పూజయ గురుదేవుఱ 

బఔికోటిక్త గురువు గార జనాదనోతషవ శుభాకాంక్షలు. 

గురుదేవుఱ ఄనుగ్రహంతో ప్రణవ ద్మాఔయం  పాఠకుఱకు 

మొదటి వారశకోతషవ ఄభనందనలు.ఆటువంటి భరనన 

వారశకోతషవ వేడుఔలు జరుపుకోవాఱన గురువుగార 

దవయపాదద్మాఱను బక్తితో ప్రారథద్మదం. 

ఆటుల, 

ప్రణవ ద్మాఔయ వషయఫృందం. 
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విఘ్ననశఴరునక్త ఄనంత నామాలునానయ. ఄనేఔ 

ఄవత్నర్మలునానయ. అమన లీల్పగాథలు కూడా 

ఄనంత్నలే. ఴఘ్ననశఴరుడు నరుగణుడూ, సగుణుడు కూడా. 

ఄటువంటి ఖణేశఴరునక్త బాగా ఆషామైన 

దహ్మరునామాలు ఈనానమన,  అ   దహ్మరునామాఱన 

బక్తితో తఱచుకంటే సఔఱశుభాలు ఔలుగుత్నమన 

వాయసభహరశ సెఱఴచాుడు.  ఆందులో కకఔక 

నామానక్త ఖఱ ఴశేషార్మథఱను,  వుయతతుిఱను గురంచి 

కూడా తెలుస్సకంద్మం. ఖత నెఱ సంచిఔలో భనము 

శూయఔరుణడు ఄను నాభమునకు ఄర్మథఱను, ఴశేషాఱను 

తెలుస్సకునానం. ఇ సంచిఔలో ఆప్పుడు 15వ నాభము 

గురంచి తెలుస్సకుంద్మం. అ నాభము  హేయంబుడు. 

 

 

 

విఘ్నేశ్వరుని  దహారునామాలు: 

 

గణేశుని పదిహేనవనామం హేరంబుడు. 
హేయంఫనాభ నయఴచనం బ్రహావైవయి పుర్మణంలో 

ఈంద.  

శ్లల||  దీనాయథ వాచకో హేశు యంఫః పాఱఔవాచఔః | 

       దీనానాం రపాఱఔం హేయంఫం ప్రణమాభయహమ్  ||  

(బ్ర.వై.పు.ఖణేశకండం.ఄ.44.శ్లల.89) 

 హే ఄనగా దీనులు. యంఫః ఄనగా రపాలంచువాడు. 

హేయంబుడు ఄనగా దీనుఱను రపాలంచేవాడు. ఎవరైనా 

ఔషాాఱలో ఈండి, “న్నవే దకుక, ఖణేశా! యహంచు” ఄనగానే 

ఄన్నన ఴడచి పటిా రుగు రుగున బకిుఱ వదదకు చేర 

వారన యహసాిడు ఔనుఔ ఖణతిన హేయంబుడు ఄనానరు. 

వశువుఱకు బాఱయకాఱంలో ఄనేఔ రోగాలు, బాల్పరషాాలు 

ఈంట్టయ. వీట్ననంటిన్న తొఱగించుకన పూర్మణయువు 

పందడం, అయువుననటి, జ్ఞానం, రి, ధనం 

పందడం ఄంత తేలఔ కాదు. బాల్పరషాాలు తొఱగించి, 

సఔలైశఴర్మయలూ ప్రసాదంచి, తన బకిుఱను సయఴకాఱ 

సర్మఴవసథఱలో యహస్సింట్టడు ఔనుఔ ఖణేశున హేయంబుడు 

ఄన లుసాిరు. హేయంఫఖణతి ఄనే ఔ ఄవత్నయం కూడా 

1. స్సముఖుడు 9.   ధూభకేతుడు 

2. ఏఔదంతుడు 10. ఖణాధయక్షుడు 

3. ఔలుడు 11. ఫాఱచంద్రుడు 

4. ఖజఔయణకుడు 12. ఖజ్ఞననుడు 

5. ఱంబోదరుడు 13. వక్రతుండుడు 

6. ఴఔటుడు 14. శూయఔరుణడు 

7. ఴగనర్మజ్ఞ 15. హేయంబుడు 

8. ఖణాధపుడు 16. సకందపూయఴజ్ఞడు 
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శ్రీఖణేశుడు ధరంచాడు. లోఔ శ్రేమస్సష కోసం ఖణతి 

ఄనేఔ ఴచిత్ర రూపాలు ధరస్సింట్టడు. ఄందులో 

హేయంఫరూం కూడా ఔటి. హేయంఫఖణతి తెఱలన 

యంగులో ఈంట్టడు. ఇమనకు ఎనమద చేతులుంట్టయ. 

ఐదు ముఖాలు ఈంట్టయ. ఐదూ ఏనుగుతఱలే. ఇమన 

వాహనం షంహవాహనం. చతురథ, పూరణభ, ఄషామ, 

సంక్రంతుఱలో హేయంఫఖణతిన పూజంచడం వఱల 

బమంఔయ ఴఘ్ననలు, ఔషాాలు నవసాియ.  

              ఄనేఔ నాభగుణఴశేషాలు ఔలగిన ఖణేశుడు ఄనేఔ 

ఄవత్నర్మలు ధరంచాడు. కకఔకప్పుడు కకఔక ఴధంగా 

ఄవతరంచి సఔఱ జీవుఱనూ అనందరచాడు. ఄందుకే 

ఖణతి ఄవత్నయ ఔథలు కకఔక పుర్మణంలో కకఔక 

యఔంగా ఈంట్టయ. ఖణేశున చరత్రలు, లీఱలు, 

ఄవత్నయఔథలు, ఏయే పుర్మణాఱలో ఎల్ప ఈనానయో 

తెలుస్సకంద్మం . 

లంఖపుర్మణంలో ఖణేశున ఄవత్నయ ఴశేషఔథ 

 

         దేవతలు, ఔప్పుడు ద్మనవుఱ చేతిలో చితుిగా 

ఒడిపోయారు. ఄవమాన భాయంతో వాయంత్న ఔచోట్ 

చేర యసయం చరుంచుకనానరు. ఄప్పుడు ఆంద్రుడు 

వారతో ఆల్ప ఄనానడు – ర్మక్షస్సఱంత్న తరచుగా 

బ్రహాగుఱంచి, వవున గుఱంచి, తస్సష చేష, యఔయకాఱ 

వర్మలు కోరుకంటునానరు. అ వర్మఱవఱల ఄస్సరులు 

ఴజృంభంచి దేవతఱను సంషస్సినానరు. దైతుయఱ వఱల 

నయంతయం ఔషాాలు ఎదుర్కంటునానం. భన ఔషాాఱను 

తొఱగించభన అశుతోషుడైన (అశుతోషుడనగా వెంట్నే 

సంతోశంచేవాడు) వవుడిన ప్రారథద్మదం. అమన భనఱను 

ఄనుగ్రసంచి యక్షకుడిన ఄనుగ్రససాిడు. ఆల్ప లక్త 

ఆంద్రుడు దేవతఱను వెంట్బెటుాకన వవున దఖగరకు 

వెళాళడు. వవుడిన బక్తితో ప్రారథంచగా అమన ప్రసనునడై, 

దేవతఱను ఏం కావాలో కోరుకోభనానడు. ఄప్పుడు 

దేవగురువు ఫృహసతి, దేవతఱందర ప్రతినధగా 

యమేశునతో ఆల్ప ఄనానడు – దైతుయఱకు న్నఴచేు వర్మఱ 

వఱల దేవతలు బాధలు డుతునానరు. ద్మనవుఱ నుఱను 

అట్ంఔరచి, దేవతఱను యహంచేందుకు మాకు ఔ 

యక్షకుడిన ప్రసాదంచు. న్న ఄనుగ్రహంతో బ్రతుకుతునన న్న 

పాదద్మస్సఱమైన భముా ఔరుణంచు.  

            ఄప్పుడు వవుడు వారన ఄనుగ్రసంచి, మీ కోరఔ 

నెయవేరుసాిను ఄన లకాడు. అ తయవాత కదద 

రోజ్ఞఱలోనే పాయఴత్మదేఴ శర్వయం నుండి ఖణేశుడు 

అఴయభఴంచాడు. కేవఱం వవున చూపుఱతో పాయఴత్మదేహం 

నుండి పుటిాన బాలుడు, పుటుాఔతోనే ఖజముకంతో 

ఈనానడు. ఔ చేతిలో త్రిశూఱం భర్ఔ చేతిలో పాశం 

ధరంచి, ప్రసననవదనుడై, తెఱలన యంగుతో జనాంచాడు. 

ఆద ఖణేశున ఄవత్నర్మఱలో మొట్ామొదటిద. ఄప్పుడు 

దేవతఱంత్న ఖణేశున పాద్మఱకు సాషాాంఖ నభసాకర్మలు 

చేష, జమజమధాఴనాలు చేసారు. ఔరుణాసఴరూపుడైన 

ఖజముఖుడు, ఄందరూ చూస్సిండగా, 

అనందత్నండవనృతయం చేసాడు. అ నృతయం వఱన సంగీత 

ధఴనులూ, ర్మగాలు, శబాదలు, పుటుాకున వచాుయ. నృతయం 

పూరి కాగానే పాయఴత్మమాత సయఴభంఖలముఱకు 

నఱయుడైన ఖణతిక్త, చఔకన ఫట్ాలు, అబయణాలు 

కానుఔగా ఆచిుంద. భహ్మదేవుడు ఖణతిక్త 

జ్ఞతఔర్మాదులు జరంచాడు. ఄనంతయం పుత్రున 

అలంఖనం చేస్సకన, తన తొడపై కూరుుండబెటుాకన 

ఄతనతో ఆల్ప ఄనానడు  

శ్లల||  తవావత్నరో దైత్నయనాం ఴనాశామ భమాతాజ | 

      దేవానాముకార్మయథం దఴజ్ఞనాం బ్రహావాదనామ్  ||   

(లంఖపుర్మణం.ఄ.105.శ్లల.15) 

పుత్రా! ఖణత్మ! దైతుయఱను నాశనం చేమడం కోసం, 

దేవతఱకు, ఴప్రుఱకు, బ్రహావాదుఱకు ఈకాయం చేమడం 

కోసం, న్నవు ఄవతరంచావు. దహణ లేన మజ్ఞాలు 

చేసేవార నులు ధయా ఴరుద్మధలు ఔనుఔ ఄటువంటివార 

ఔయాఱలో ఴఘ్ననలు ఔలగించు. వారక్త  సఴయగం 

ఱభంచకుండా చూడు. ధయాం, నాయమం ఴడచి 

ఄధయమనం చేసేవారక్త, ఆతరుఱకు ఴదయఱను 

బోధంచేవారక్త, వాయఖాయనాలు చేసేవారక్త, ఴఘ్ననలు 

ఔలగించి, ప్రాణహ్మన ఔలగించు. వయణధయాభ్రషుాలైన వారన, 
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సఴధయాం ఴడిచిన వారన బాధంచు. ననున పూజంచి, 

నులు ప్రాయంభంచేవారక్త అట్ంకాలు ర్మకుండా చూడు. 

పూజంచన వారక్త ఴఘ్ననలు ఔలగించు. ననున పూజంచిన 

ననఱనూ, పదదఱనూ ఆహయస్సఖాల్గసగి 

ఄనుగ్రసంచు. సఔఱఴగన ఖణాఱకు ననున నామకుడిన 

చేసాను ఔనుఔ త్రిలోకాఱలో ఄగ్రపూజ న్నకే జరుగుతుంద. 

ననున పూజంచఔ త్రిమూరుఱిను తక్తకన దేవతఱను 

పూజంచే వార పూజలు, జపాలు సరగా పలంచవు. ననున 

మొదట్ పూజంచన వార శ్రౌతసాాయి క్రిమలు 

ఄభంఖళాఱవుత్నయ. ఖణతిపూజ సయఴదేవత్నపూజగా 

ఇ రోజ్ఞ నుండి నేను శాసనం చేస్సినానను. పల్పపేక్షతో 

ఎవరే నులు చేషనా ననున పూజంచవఱషనదే. ననున 

కాదనన వార నులు ఴఘ్ననఱతో అగిపోత్నయ. న్నవు 

సయఴవాయఔ మూరిఴ. సయఴశక్తభింతుడిఴ. 

                ఆల్పఖ వవుడు ఴఘ్ననశున అశీయఴదంచాడు. 

ఄటినుండి ఖణతి ఄగ్రపూజ్ఞరుసడయాయడు. ఆద 

లంఖపుర్మణంలోన ఖణేశ్లతతిి ఔథ. వవపుర్మణంలోన 

ఖణేశ్లతతిి ఔథను గుఱంచి ఆప్పుడు తెలుస్సకంద్మం. 

కకఔక ఔఱంలో ఖణతి కకఔక ఴధంగా 

అఴయభఴసాిడన ఄందుకే ఖణేశ్లతతిిలో ఄనేఔ ఴధాఱ 

మారులు ఔనఫడత్నమన్న ముందే ఄనుకనానం. వవ 

పుర్మణంలో శేఴతఔఱంలో ఖణేశుడు ఎల్ప ఄవతరంచాడో 

తెలపే గట్ాం ఈననద. ఄనగా ప్రస్సిత ఔఱఔథ ఄననమాట్.  

               పాయఴత్మదేఴ ఔసార సాననానక్త వెడుతూ 

నందీశఴరున సాననశాఱ ముందు కాల్పగా ఈంచి లోనక్త 

ఎవరన్న ంవదదన ఄననద. కంతసేటిక్త వవుడు 

ఄఔకడకు వచాుడు. అమన లోనక్త వెలళబోతుండగా 

నందీశఴరుడు పాయఴత్మదేఴ ఎవరన్న లోఱకు ంవదదన 

చెన ఴషమం చెపాడు. వవుడు నఴఴ, “పాయఴతి అజా 

ఆతరుఱకు కాన నాకు కాదు” ఄన లక్త లోఱకు 

వెళళపోయాడు. ఄప్పుడు పాయఴతి అలోచనలో డింద. 

లోఔశ్రేమస్సష కోసం జఖనాాత కోంచినటుల నటించింద. 

నాకు నా స్వఴమ రవాయం లేఔపోఫటిా ఔద్మ ఇ 

తియసాకయం? నంద వవరచాయకుడు ఔనుఔ నా అజాను 

ఈఱలంఘంచి వవున లోనక్త ప్రవేశపటా్టడు. ఄదే నా 

సేవకుడైతే ఆల్ప జరగేద్మ! ఔనుఔ నాకు నా ఄననవాడు 

కావాల ఄనుకననద.  

 శ్లల||   ఴచారేయతి చ సా దేవీ వపుషో భఱసంబవమ్  

        పురుషం నయామౌ సాతు సయఴఱక్షణ సంయుతమ్  

        సర్మఴవమవనరోదషం సర్మఴవమవ స్సందయమ్ 

        ఴశాఱం సయఴశ్లభాఢయం భహ్మఫఱర్మక్రభమ్||                                            

(వ.పు.రు.సం.కు.కం.ఄ.13.శ్లల.20,21) 

 

                                                       ...                    

***** 

 

ర ణవ ద్మాకయం లో పూజ్య గురుదేవులు ఫర హ్ా శ్రర  

వది్దర్తి  ద్మాకర్ గారు సంపాదకీమం లో బకుి లకు 

అనేక ధయా సూక్షములను తెలిమజేసారు. ర ణవ 

ద్మాకయం లో పూజ్య గురుదంతుల కుమార్తి లు శ్రర భతి 

శ్రర కర్త గారు, శ్రర భతి శ్రర విదయ గారు శ్రర  వంకటేశ్వయ 

యహ్సయము, శ్రర  గణేశ్ పురాణము గురుబకుి లందర్తకి 

అంద్దంచారు. శ్రర  గణేశ్ పురాణం శ్రర్తల కలో గణేడిడి 

నాభములకు గల అరాాలను, భంత్ర  ర యోగ పలితాలను 

అంద్దంచారు. శ్రర  వంకటేశ్వయ యహ్సయం లో శ్రర భతి శ్రర కర్త 

గారు కలియుగ ర త్యక్ష దై వం అయిన శ్రర నివాసుడి 

లీలలను, శ్రర  వార్త బకుి ల కథలను అంద్దసుి నాేరు. 
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పూయఴజనా స్సఔృతం వఱల శ్రీవేంఔటేశఴయ ఴల్పసానన 

లోకానక్త స్సఱబశైలలో ఄందంచిన యమాతా 

సఴరూపుడు,సభయథగురుడు, త్రిభాషాభహ్మసహస్రావధాన, 

ప్రణవపీఠాధతి ఄయన బ్రహాశ్రీ వదదరి ద్మాఔర్ గారు 

నాకు జనకుఱయాయరు. తలల శ్రీభతి యంఖవేణ కూడా 

వేంఔటేశఴయ బకిుర్మలే. ఄందుకే శ్రీవేంఔటేశఴరున లీల్ప 

యహసాయలు వ్రాసే భాఖయం నాకు ఔలగింద. సిగిరులు 

ఄనేఔ దవయయహసాయఱకు నఱయాలు. యుఖయుగాలుగా 

బ్రహారుశలు, దవయరుశలు, భహరుశలు, ర్మజరుశలు, 

ఊషులు, మునులు, సాధకులు, యోగులు ఇ కండపై 

సాధనలు చేసూినే ఈనానరు. అ సాధనఱన్నన యహసాయలే. 

కండఱలోన గుహలు యహసాయలే. జఱపాత్నలు 

యహసాయలే. వృక్ష్మలు, జంతువులు, ట్కాలు, ఆంతెందుకు 

ఇ కండలోన ఄణువుఱన్నన యహసాయలే. అ యహసాయఱలో 

బఖవంతుడు ఄందంచిన మేయకు కనన బకిుఱకు ఄందంచే 

ప్రమతనం చేసాిను. ఔలయుఖ ప్రతయక్షదైవమైన శ్రీ 

వేంఔటేశఴరున వైబవానక్త సంఫంధంచిన యహసాయఱను 

తెలుస్సకంటునానం, ఄందులో భాఖంగా తొండమానున 

పూయఴజనా వృత్నింతము కంత తెలుస్సకునానము ఇ 

సంచిఔలో భరనన ఴషయాలు తెలుస్సకంద్మం. 

           శ్రీహర యోగేశఴరుడు. ఄషాాంఖమాయగంతో కూడిన 

యోఖఴదయను ఄబయషంచి, యోఖమాయగంతో తనను 

పంద్మఱనుకనేవారక్త శాశఴతకైవఱయం ప్రసాదసాిడు.  

 

 

 

యోగేశఴరుడైన ఔృషుణడు, ధనుస్సషను ధరంచిన ఄరుజనుడు 

ఈనన చోట్, ఱక్ష్మి, ఴజమము, ఐశఴయయం ఈంట్టయ. 

వేంఔట్టద్రిపై బక్తితో మూడు, ఐదు లేఔ తొమాద దనాలు 

వషంచి, నేఱపై చా లేఔ క్రొతి వసరం యచుకన 

శమనసూి, ఴత్రానాననన తింటూ, గోఴందున, 

ఏకాగ్రచితుిడై ధాయనంచే బకిునక్త, యభఴత్రమైన 

యోఖశక్తి ఄఱవడుతుంద. కుండలన్న శక్త ి

జ్ఞఖృతభవుతుంద. శ్రీహరన సహస్రాయదాంలో 

సాధకుడు చూచి తరంచఖలుగుత్నడు. ఔనుఔ కండపై 

నమమాలు పాటిసూ ి ఇ మాయగంలో హరన 

దరవంచుకనవచుునన ఄఖస్సియడు వషుయఱకు 

ఈదేవంచాడు.     

వంకటాద్దర  – డికయోగి త్సుు 

శుకుడు వాయసపుత్రుడు. ఄవధూత. పుటుాఔతోనే వైర్మఖయం 

పందన కాయణజనుాడు. ఄతడు ఎప్పుడు చూషనా 

దహ్మరేలళ వయక్తి వలె ఈంట్టడు. ఄందుకే భాఖవతంలో.  

శ్లల|| ఄఱక్షయలంగో నజల్పబతుషోా, వృతశు బాలైః ఄవధూతవేషః   తం 

దఴయషా వయశం స్సకుమాయ పాద, ఔరోరు బాహఴంస ఔపోఱగాత్రమ్ 

చార్మఴమత్నక్షోననస తుఱయ ఔయణ, స్సభాఴాననం ఔంబుస్సజ్ఞత ఔంఠమ్ ||                                                          

(శ్రీ.భా.ప్రథభసకంధం.ఄ.19.శ్లల.25,26) 

స్వర పురుషాదఱక్షణాఱపై దృశా లేనవాడు శుకుడు. ఔ 

వయక్తిన చూడగానే ఆతడు పురుషుడా, స్వరయా, 

నపుంసకుడా? లేఔ మానవుడా కాద్మ? ఆటువంటి దృశ ా

లేన భహ్మతుాడు. తనకు ఱభంచిన ద్మనతో సంతృ ి

చెందేవాడు. ఄవధూత వేషంలో ఈనన వయక్తి. అమనను 

చూచి ఱలలు వెంట్ఫడి వేళాకోలం చేష ఄరుస్సినాన 

టిాంచుకోడు. దహ్మరేలళ వమస్సష ఔలగిన వయక్త ి వలె 

ఈంట్టడు.అమన పాద్మలు, చేతులు, ఉరువులు, 
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భుజ్ఞలు, చెక్తకళ్ళళ ముననగు ఄవమవాలు స్సకుమాయంగా 

ఈంట్టయ. అమన ఔళ్ళళ ఴశాఱంగా, భనోహయంగా 

ఈంట్టయ. ముకుక కంచెం ఎతుిగా ఄందంగా ఈంటుంద. 

చెవులు సమానంగా అహ్మలదంగా ఈంట్టయ. ఔనుబొభలు 

ఄందంగా ఈంట్టయ. శంకంల్పంటి మెడతో, 

ఎగుభుజ్ఞఱతో, ఴశాఱమైన వక్షఃసథఱంతో యభ 

స్సందయంగా శ్రీశుకుడు దయవనమస్సింట్టడు. 

అజ్ఞనుబాహుడు, దవయతేజోభయుడు ఄయ ఈండి 

కూడా, వైర్మఖయంతో దఖంఫయంగా తిరుగుతుంట్టడు. 

శాయభఱవయణంతో, భనోజారూంతో ఈండే అ భహ్మతుాన 

చూచి ఄషయసలు కూడా యవవంచిపోతుంట్టరు. ఆఔ 

ముక్తికాంత అమనను ఏనాడో వరంచింద. ఄంతటి 

భహన్నయుడు సయఴసంగాఱను వదల సమాఱయాఱకు 

వెళళపోతే, పుత్రునపై ప్రేభతో వాయస్సడు, ఒహో పుత్రా! 

పుత్రా! ఄంటూ వెంట్డాడడు. ఄయనా శుకుడు దయవనం 

ఆవఴఔ ఄదృశుయడయపోగా, వవుడు, శుకున న్నడను 

చూచుకోభన్న, అ న్నడ ఛాయాశుకుడనే పేరుతో 

వాయస్సనకు తరచుగా దయవనం ఆసూ,ి పుత్రశ్లఔం 

తొఱగిస్సిందన్న వయం ఆచాుడు. ఄటి నుండీ వాయస్సడు 

ఛాయా శుకున చూచుకన సంతోశంచేవాడు.ఄనంతయం 

వాయస్సడు భాఖవత్ననన యచించాడు. భాఖవతం ఔ 

ఄపూయఴ గ్రంథం. వేద్మఱ సాయం.  

 

ద్మనన బక్తిజ్ఞానవైర్మఖయయోఖసంనునలు ఄయన వారు 

ఄందరూ ఆషాడత్నరు. సయఴసంఖరత్నయగుఱను కూడా 

అఔరశంచే భహోతృషాపుర్మణం భాఖవతం. భాఖవతం 

కోసం, శుకుడు భయల్ప వాయస్సన వదదకు వచిు అ గ్రంథానన 

ఠంచాడు. శౌనకుడు ఄనఫడే మున మోక్షంపైన త 

దేనపైనా అసక్తి లేన శుకుడు భాఖవత్ననన ఏ కోరఔతో 

చదవాడో చెభన సూతున ఄడఖగా,   సూతుడు 

శౌనకునతో ఆల్ప ఄనానడు : 

ఔ||  ధీరులు, నయపేక్షులు, నా 

త్నార్మములునైన మునులు, హరబజనము, న 

షాకయణభ చేయుచుందురు,  

నార్మమణుడటిావాడ నవయచరత్రా! 

                                       (పోతన భాఖవతం – ప్ర.సకం.138 వ దయం) 

ధీరులు, ఏ కోరఔ లేనవారు, అతా ధాయనంతో అతాలో 

యమంచే భహ్మతుాలు, ఄయన మునులు ఏ కోరఔ 

లేకుండా ఏ కాయణం లేకుండానే హరన సేఴస్సంిట్టరు. 

నషాకభ బక్తితో హరన సేఴంచి తరంచడమే వార 

యమాయథం. నార్మమణుడు ఄటువంటివాడు. ఄనగా 

బకిుఱను నషాకభంగానే ఄనుగ్రసస్సింట్టడు. ఄటువంటి 

హర ఔథఱతో కూడిన భాఖవత్ననన సంపూయణంగా 

ఄధయమనం చేష, ర్వహతునికు ఄందంచాడు. భాఖవతం 

ర్వహతుినకు ఄందంచాఔ ఄయనా తన దఖగర తన పుత్రుడు 

ఈంట్టడేమోనన వాయస్సడు భాఴంచాడు. కాన్న శుకుడు 

భాఖవతం ఔంఠసథం చేష, ర్వహననరేంద్రునకు ప్రవచన 

రూంలో ఄందంచి, అపై తిరగి ఎవర ఔనఫడకుండా 

వెళళపోయాడు. వాయస్సడు పుత్రునకోసం వెదఔడం 

మొదలు పటా్టడు. ఄప్పుడు శుకుడు, భయల్ప తండ్రి – 

కడుకు ఄనే ఫంధంలో డి కటుామట్టాడడానక్త 

ఆషాడఔ, తండ్రి ఴషుణసఴరూపుడు ఔనుఔ అమనకు 

దొయఔకుండా తంచుకోవడానక్త, ప్రతయక్ష  
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  నార్మమణుడైన సూరుయన వదదకు వెళాళడు. 

సూయయభండఱంలో ప్రవేవంచాడు. ఄఔకడ నుండి ఎవర 

ఄంతుచిఔకన ఏకాంత ప్రదేశం ఎఔకడుంటుంద్మ! ఄన 

ఄనేఴశస్సంిడగా సూరుయడు శుకున అ ఄతనతో ఆల్ప 

లకాడు – నామనా! శుఔయోగీంద్రా! ఴషుణన 

ఄవత్నయమైన వాయస్సడు సరుఴఱకు ముక్తిన 

ప్రసాదంచడానక్త భహ్మతస్సష చేష, బ్రహాసూత్రాలు, 

భహ్మభాయతం, ఄషాాదశపుర్మణాలు, ముకయంగా శ్రీభద్ 

భాఖవతభహ్మపుర్మణం లోకానక్త ఄందంచాడు. అమన 

ఔట్టక్షం పందడమే ముక్త ి ఄన సయఴమునులూ అమనను 

స్సితిస్సింట్టరు. ఄటువంటి భహ్మతుాడు న్న కోసం 

వెదకుతుంటే, న్నవు అమనకు దొయఔకుండా నాలో 

ప్రవేవంచావు. నా సూయయభండఱం భేదంచుకన 

యభధాభం చేర్మఱంటే, భూలోఔంలో న్న కునన ఊణాలు 

త్మర్మల. ఊణఴముకిులు కాన వారక్త ముక్తి ఈండదు.ముక్త ి

పంద్మల ఄనుకనే వారు దేవఊణం, తౄణం, ఊశ 

ఊణాలు త్మరుుకోవాల. అ ఊణాలు త్మయన నాడు ఎంతటి 

వానకైనా మోక్షం ఱభంచదు. న్నవు పుటుాఔతోనే వేద్మలు 

చదవావు. శాసారలు ఄధయమనం చేసావు. ఆఔ ఆప్పుడు 

తండ్రి దఖగరకు వెళళ అమన ఄనుభతితో ఴవాహం 

చేస్సకన, మజ్ఞాలు చేష, దేవఊణం త్మరుుకో. ఄనంతయం 

పుణాయతుాలైన పుత్రుఱను పంద, వార ద్మఴర్మ తౄణం  

త్మరుుకో. ఇ ఴధంగా భూమ మీద జనాంచిన మానవులు 

చేసే నులు చేష, ఄనంతయం వైర్మఖయజీవనం ఖడ, 

సూయయభండఱం ద్మటి, ఉయథవలోకాఱను క్రభంగా ద్మటి 

యభద్మనన పందు.  

                                            ...             

***** 

 

 

“కలియుగంలో పురాణశ్ర వణం కంటే మంచిన 

ధయాము, పుణయము లేవని వాయసబగవానుడు చెపాాడు. 

వాలీాకి నాయదుడిని ర శ్ేంచడం వలల  రామామణానిే, 

రీక్షితుి  డికుణి్ణ ర శ్ేంచడం వలల  భాగవతానిే 

పంద్మము” 
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సత్యవతి 

పూయఴం బ్రహా శాం వఱన ఄద్రిఔ ఄనే ఄషయస 

మమునానదలో చేగా మార తిరుగుతుండగా అ చే 

వస్సర్మజ్ఞ యొఔక వీయయబందువుఱను ఖయభం నందు 

ధరంచింద. దవనెఱలో జ్ఞఱరుల వఱ వేష అ చేను ల్పగి 

ద్మన ఔడుపున చీఱుగా ఄందులో ఔ బాలుడు, బాలఔను 

ఔనుగొనానరు. వారన బద్రంగా ద్మశర్మజ్ఞనకు ఆచాురు. 

ఄద్రిఔ ఄషయస మానవుఱకు జనానవఴడం వఱల తనకు 

శాం త్మరపోతుందన బ్రహా చెనందువఱల 

భతషయఖర్మభనన ఴడిచి, దవయవనతగా మార దేవలోకానక్త 

వెళళపోయంద. ద్మశర్మజ్ఞ పంచిన బాలుడు భతషయర్మజ్ఞ 

ఄనే పేరుతో ప్రషదుధడై భతషయ దేశానక్త ర్మజ్ఞ ఄయనాడు. 

ద్మశర్మజ్ఞ బాలఔను తన కూతురుగా చేస్సకన 

పంచుకుంటూ ఈనానడు. దాం వంటి చఔకన ముకం 

ఔలగిన అ ఔనయకు భతషయఖంధ ఄన లువఫడింద. 

భతషయఖంధ తన తండ్రి అజా చొప్పున మమునా నదలో 

డవ నడుపుతూ ములోలకాఱచే పఖడిఱను 

ఄందుకుననవాడు, ఴశాఱ హృదమం ఔఱవాడు,  

పాపాఱను నవంజేసే భహ్మసంనునడు,  వ్రతనషఠ 

ఔలగినవాడు, వవషుఠనక్త పౌత్రుడు,  శక్త ి భహ్మమునక్త 

పుత్రుడు ఄయన ర్మశరుడు ఄన పేరుఖఱ మున్నంద్రుడు 

త్మయథయాత్రకు వెళ్ళతూ మమునా నద ఒడరేవులో  

భతషయఖంధన చూశాడు. ఒడ ఎకేకందుకు వచేువార 

కోసం వేచి ఈనన భతషయఖంధన ర్మశరుడు చూష 

మోసంచి, తన దవయజ్ఞానం చేత అమె జనావృత్నింత్ననన 

గ్రసంచాడు. అమెతోపాటు ఫమలుదేర్మడు. ర్మశరుడు 

భతషయఖంధ నేత్ర సౌందర్మయనన చూచి భనస్సలో 

మెచుుకునానడు. తన కోరఔ వెఱలడయేయట్టులగా 

మాట్టలడాడు. అమె, త్నను ఆషాడఔపోతే అ మున 

శసాిడేమో ఄన బమడి ఆల్ప ఄననద. ఄయాయ ! నా 

శర్వయం చాఱ వాసనతో కూడినద. నేను జ్ఞఱరద్మనన. 

ఄద కాఔ పుణాయతుాడా! నేను ఔనయను నా ఔనాయతఴం 

ఄంతరంచితే నేను ఎట్టల నా తండ్రి 

ఖడతొఔకఖలుగుత్నను. నాకు దోషం ఔఱఖన ర్వతిగా 

ఄనుగ్రసంచవఱషనద ఄన ఱఔగా ర్మశరుడు చాల్ప 

సంతోశంచి, నాకు సేవ చేషనందువఱల న్న ఔనాయతఴం 

చెడదు. బమడకు ఄన వయం ఆచాుడు. అమె పూయఴజనా 

వృత్నింతమును తెలమజేష న్నకు ఔనాయతఴం చెడదు. 

బమడకు ఄన అమె శర్వయస్సఖంధం యోజన౦దూయంలో 

ఖఱ జనుఱకు  తెలసేట్టులగా ఄనుగ్రసంచాడు. ద్మనతో 

అమె ఖంధవతి  లేద్మ యోజనఖంధగా ప్రషదధ చెందంద. 

ఄప్పుడు అ ర్మశయమున  సభసి జనుఱ దృశాన నరోధంచే 

ఴధంగా భంచు చీఔట్లను ఔలంచాడు. బ్రహాసమానుడైన 

ర్మశయమున సతయవతితో ఴహరంచాడు. భనోహయమైన 

రూం ఔలగిన సతయవతిక్త అ మున భసభ వఱల 

తత్నకఱఖయభమునందు వేదభయుడైన కుమారుడు 

ఄవతరంచాడు. అ మమునా దీఴంలో భహన్నయుడు, 

నఱలనవాడు ఄయనటువంటి ఄతడు ఔృషణద్వఴపామనుడనన 

పేరు పంద్మడు. సతయవతి కోరన వర్మఱన్నన ఆచిు 

వెళళపోయాడు. ఎర్రన జడఱతోనూ దండఔభండల్పఱను 

ధరంచి, తలల ముందయ నఱచి అమెకు మ్రొక్తక మీకు న 

ఔలగినప్పుడు ననున తఱవండి. అ క్షణమే నేను వసాి ఄన 

చె యభ ఴత్రుడైన వాయస్సడు లోఔసత్ననకై 

తపోవనానక్త వెళళ ఄఔకడ భహ్మబమంఔయమైన తస్సష 

చేమడం మొదలుపట్టాడుఔనాడు హషినాపుయ ర్మజైన 

శంతనుడు మమునాత్మర్మనక్త ఴహ్మర్మనక్త వచాుడు. 
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ఄఔకడ ఄతనక్త ఄపూయఴమైన స్సవాసన వచిునద. అ వాసన 

వచిున దకుకగా వెళళ, ఔ ఄపురూ స్సందర శర్వయం 

నుంచి అ స్సఖంధం వస్సిననటుా తెలుస్సకున, 

శంతనుడామెను ఱఔరంచి, నువెఴవరు? ఎవర 

కూతురువు?” ఄన ఄడిగాడు. " నేను ద్మశర్మజ్ఞ కూతురన, 

'నా పేరు భతషయఖంధ’. ననున యోజనఖంధ ఄన కూడా 

లుసాిరు. నా తండ్రి అజ్ఞాంచగా  నేనఔకడ తె 

నడుపుతూ, భనుషుఱను నద ద్మటిసాిను” ఄననద్మమె. 

వెంట్నే శంతనుడు ద్మశర్మజ్ఞననచోటిక్త వెళళ, “న్న కూతురన 

నా క్తచిు పళళచెయయ,” ఄన ఄడిగాడు, “న్నవంటి ఄలులడు 

దొరక్తతే ఄంతఔనాన నాకేం కావాల? ఄయతే, నా 

కూతురుక్త పుట్ాబోయే కడుకు న్న ఄనంతయం ర్మజ్ఞ 

ఄయేయట్ట్లయతేనే నా కూతురనచిు పళళ చేసాిను ఄనానడు 

ద్మశర్మజ్ఞ. దేవవ్రతుడు ఄదవయకే యువర్మజై ఈండగా 

సతయవతిక్త పుట్ాబోయేవాడు తన  ఄనంతయం ర్మజ్ఞ 

కావట్ం పసఖదు, ఄందుచేత శంతనుడు ద్మశర్మజ్ఞ 

చెనద్మనక్త ప్పుకోఔ ఆంటిక్త తిరగి వచిు, భతషయఖంధన 

పళాళడలేఔపోయనందుఱకు   ఴచాయంలో 

మునగిపోయాడు. దేవవ్రతుడు తండ్రి ఴచాయం ఖభనంచి 

కాయణభడిగాడు. శంతనుడు ద్మశర్మజ్ఞ కూతుర ఴషమం  

చెపాడు. వెంట్నే దేవవ్రతుడు రవార్మనన వెంట్బెటుాకున 

ద్మశర్మజ్ఞ వదదకు వెళళ  నా తండ్రిక్త న్న కూతురును భాయయగా 

ఆయయ  ఄన  ఄడిగాడు. ద్మనక్త ద్మశర్మజ్ఞ  “బాబూ ఇ ఱల  

ఈరచయవస్సవు కూతురు. ఇ ఱలను అమన నాక్తసూి, 

దీనన తగిన వరుడి క్తచిు ఴవాహం చెమయభనానడు. దీన 

పేరు సతయవతి. ఄషతుడైన దేవలుడు పళాళడత్ననననప్పుడు 

కూడా నేను ప్పుకోలేదు. న్న  తండ్రి చేస్సకుంటే తఔ 

ఆసాిను. కాన నాకు ఔ బమం, న్నవు చూడబోతే 

భహయోధుడిఴ, వీర్మగ్రేసరుడిఴ. సతయవతిక్త పుట్ాబోయే 

వాడు న్న ముందు ప్రాణాఱతో నఱవట్ం ఔఱల, అ 

బమంతోనే వెనకాడుతునానను ఄనానడు. ఄప్పుడు 

దేవవ్రతుడు ద్మశర్మజ్ఞతో, ''ఄల్ప ఄయతే నా ప్రతిజా ఴను. 

నాకు నా తండ్రి ర్మజయం ఄఔకరేలదు. సతయవతిక్త పుట్ాబోయే 

వాడే ఄందరతోబాటు నాకూ ర్మజ్ఞగా ఈంట్టడు. ఄందర 

ఎదుట్ట నేన్న శవథం చేస్సినానను,” ఄనానడు. ద్మశర్మజ్ఞ 

దేవవ్రతుడితో ఆల్పంటి ప్రతిజా ఄందరూ చెమయఖఱర్మ? 

నువుఴ ర్మజయత్నయఖం చేషనా న్న సంతతి ఉరుకోవద్మద?” 

ఄనానడు. ద్మశర్మజ్ఞ మాట్లు ఴనన దేవవ్రతుడు నేను 

ఎటి ఴవాహము చేస్సకోను ఄన భీషాప్రతిజా చేసాడు. 

ఄటి నుండి దేవవ్రతుడు భీషుాడయాయడు. దేవవ్రతుడు 

ద్మశర్మజ్ఞతో ఆటికైనా నా తండ్రిక్త న్న కూతురును 

భాయయగా ఆయయ ఄన  ఄడఖగా ద్మశర్మజ్ఞ సంతోషంతో 

సతయవతి శంతనుడిక్త ఆచిు ఴవాహం చేసాడు. శంతనున 

ద్మఴర్మ సతయవతిక్త చిత్రాంఖదుడు, ఴచిత్రవీరుయడు ఄను 

పుత్రులు ఔలగారు.  చిత్రాంఖదుడు ఖంధరుఴఱ చేతిలో 

భయణంచగా, ననవమస్సకడైన ఴచిత్రవీరుయడు తలల 

అజాతో భీషుాన సఱహ్మమేయకు ర్మజయపాఱన 

జరుపుతుండగా ఴవాహ వమస్సష వచిుంద. ఄదే 

సభమంలో కాశీర్మజ్ఞ తన కుమారి్లైన ఄంఫ, ఄంబఔ, 

ఄంబాలఔఱకు సఴమంవయం జరుపుతునాననన చాటింపు 

వేశాడు. ఇ సంఖతి తెలష భీషుాడు సతయవతితో చె, 

యథం మీద కాశీనఖర్మనక్త ఫమలుదేర వెళాళడు. కాశీర్మజ్ఞ 

కుమారి్ఱకు వచిున వార ఴవర్మలు చెబుతునానడు. 

ఄప్పుడు భీషుాడు, ''నేన్న ఔనయఱను నా తముాడి క్తచిు పళళ 

చెమయట్టనక్త త్మస్సకుపోతునానను,” ఄన ప్రఔటించి 

ఄంఫనూ, ఄంబఔనూ, ఄంబాలఔనూ తన యథంలోక్త 

ఎక్తకంచుకున, హషినాపుయం చేయగానే భీషుాడు 

సతయవతితో సంప్రదంచి, కాశీర్మజ్ఞ కుమారి్ఱను 

ముగుగరన్న ఴచిత్రవీరుయడిక్తచిు పళళ చేమ నశుయంచాడు. 

ఄప్పుడు వారలో పదదదైన ఄంఫ త్నను ఆదవయకే సాళ్ళఴణణ 

వరంచాను. ఄతను కూడా నాపై ప్రేభగా ఈనానడు. 

సఴమంవయం సక్రభంగా జరగినట్ాయతే నేనతనన వరంచి 

ఈండే ద్మనన. ననున న్నవు ఄసహ్మయుర్మలన చేష త్మస్సకు 

వచాువు. ఆటికైనా నా కోరఔ చెలలంచట్ం న్నకు ధయాం,” 

ఄన భీషుాడితో ఄననద. భీషుాడు భంత్రుఱతోనూ, 

పురోసతుఱతోనూ, ఫంధువయగంతోనూ ఄలోచించి  వారు 

ఄనుభతించగా ఄంఫను సాళ్ళఴడి వదదకు ంపేష, 

ఄంబఔనూ, ఄంబాలఔనూ ఴచిత్రవీరుయడి క్తచిు పళళ 
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చేశాడు. ఄంబఔనూ, ఄంబాలఔనూ పళళ చేస్సకునానఔ 

ఴచిత్రవీరుయడు బొతిిగా స్వరలోలుడైపోయ, ర్మజయకార్మయఱను 

ఴడిచిపుచిు తన భాయయఱతోనే కాఱం ఖడసాగాడు. 

ఄతనక్త కాఱక్రమాన క్షమవాయధ సంప్రాిమై ద్మనతోనే 

ఄతను భయణంచాడు. పలళయన ఏడేలల తర్మఴత 

ఴచిత్రవీరుయడు సంత్ననం లేకుండా చనపోయాడు. 

భీషుాడు తన తముాడిక్త ఈతియక్రిమలు చేష, పుత్రశ్లఔంతో 

ఴఱస్సనిన సతయవతిన ఒద్మర్ముడు. కంతకాఱభయాయఔ 

సతయవతి భీషుాడితో, “నామనా, మీ తండ్రి వంశానన 

నఱబెట్ాట్టనక్త నువుఴ ఔకడివే మగిల్పవు, అదధయాంగా 

ఄంబఔ, ఄంబాలఔఱ మందు నువుఴ సంత్ననం ఔను, ఄద 

సభాతం కాఔపోతే తగిన ఔనయను పళాళడి వంశం 

నఱబెటుా,” ఄననద. భీషుాడిందుకు సభాతించలేదు, నేను 

చేషన ప్రతిజాను తను. ఆంద్రదఴ ఆసాిభనాన నా 

నయణమం మాయదు. నువుఴ అదధయాభన చెప్పునద ఄక్షర్మల్ప 

ఄధయాం. ఆంకఔ అదధయాం ఈననద. ద్మననయనా 

పదదఱనూ, అపుిఱనుఱనూ, భంత్రుఱనూ ఴచారంచి భర్వ 

ఄభలుచెయాయల. అ అదధయామేమట్ంటే, వంశం 

నఱబెట్ాట్టనక్త న్న కోడళ్ళళ ఈతిభ బ్రాహాణుఱ ద్మఴర్మ 

సంత్ననం పందవచుు. పూయఴం యశుర్మముడు 

ప్రంచంలోన క్షత్రియుఱందరన్న చంనప్పుడు 

చనపోయనవార భాయయలు బ్రాహాణోతిముఱ ద్మఴర్మ 

సంత్ననం పాంద క్షత్రిమ వంశాలు నఱబెట్టారు. భనం 

కూడా ఄల్పగే చేమవచుు,” ఄనానడు భీషుాడు. ఄప్పుడు 

సతయవతి షగుగడుతూ త్నను డవ నడిపే రోజ్ఞఱలో 

ర్మశయభహరశక్త ఔృషణద్వఴపామనుణణ ఔనన వృత్నింతం 

చె  ''ఄతను నా కడుకు, గొ తస్సష చేషనవాడు. 

వేద్మఱను ఴబజంచినవాడు, అతన ద్మఴర్మ బయతవంశానన 

నఱబెటుాద్మం,” ఄననద. ఄందుకు భీషుాడు సభాతించాడు. 

సతయవతి తలుచుకోగానే ఔృషణద్వఴపామనుడనే వాయస్సడు 

వచిు, ''ఄమాా! ననెనందుకు తలుచుకునానవు?” ఄన 

ఄడిగాడు. సతయవతి అమనకు తన ఈదేదశం చెంద. 

వాయస్సడు సభాతించాడు. వాయస్సన ద్మఴర్మ ఄంబఔ, 

ఄంబాలఔఱకు ధృతర్మషుుడు, పాండుర్మజ్ఞ, ఴదురుడు 

సంత్ననం ఔలగారు. ఇ ఴధంగా సతయవతి బయతవంశానన 

నఱబెటిాంద. సతయవతి వాయస్సడి సఱహ్మననుసరంచి, తన 

కోడలళయన ఄంబకా, ఄంబాలఔఱను వెంట్బెటుాకున, 

తనుష చెమయట్టనక్త ఄయణాయఱకు ఫమలుదేరపోయంద. 

ఄఔకడే తనుష చేస్సకుంటూ అ ముగుగరూ జీఴత్నలు 

ముగించారు. అ కాఱంలో భహ్మభాయతంలో 

సంప్రద్మయాఱను భలుపు తిన పాత్ర అమెద. అమె తన 

ఆదదరు కోడలలను వాయస్సన సహ్మమంతో తన 

వంశాభవృదధకై నయోగించింద భరయు తన ర్మజయంలో 

తిరుగుబాటును కూడా నరోధంచింద. అమె తెలఴఖఱ 

ర్మజన్నతిజ్ఞార్మలు.  

***** 
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శ్రీ భహ్మఖణాధతయేనభః                                              శ్రీ మాత్రేనభః                                                      శ్రీ గురుభ్యయనభః 

అరోఖయమే ఐశఴయయంగా భాఴంచి జీఴంచే బఔిజనావళక్త ఇ ఐశఴయయయోఖం  ఄభృతఔఱశం. సదభకిుఱ హృదయాఱలో 

చేరన మాలనాయనన తొఱగించడానక్త, సఔఱ అరోఖయసందలు ఄందర ఄందజేమడానక్త, శ్రీ ఱలత్నసహస్రనామాఱనే 

కుస్సమాఱను ఐశఴయయయోఖంగా భఱచారు సదుగరువులు బ్రహాశ్రీ వదదరి ద్మాఔర్ గారు. ఱలత్న సహస్రనామాలు 

ఄందర స్సరచితమే కాన్న, ఏ నామానన పార్మమణం చేసేి, తభ జీవనఖభనానన మారుుకోవచోు తెలమజేసేదే 

ఐశఴయయయోఖం. సభస ి జనుఱకు  ఆద  దవయ  ఓషధము. 

315. యతిరూపా (ఒం ఐం హ్రం శ్రీం యతిరూపాయై నభః) 

మనాథున భాయయ పేరు యత్మదేఴ. ఇ యతిరూంలో ఈననద 

కూడా ఄభావార దవయశక్తియే. ఄభావారు కకఔకనక్త 

కకఔక స్వర శక్తిన ఄనుగ్రసంచి అయా దేవతఱను, 

త్రిమూరుిఱను శక్తిసఴరూపుఱను చేషనటులగా 

శ్రీభదేదవీభాఖవతం తెలమజేస్సిననద. యతిన ఏనాడూ 

తియసకరంచఔ ప్రేభతో పూజంచి భనాథుడు త్రిలోకాఱను 

జయంచఖలగాడు. యతి వఱల భనాథుడు, భనాథున వఱల 

యతి భహ్మసౌందర్మయనన పంద్మరు. యత్మభనాథుఱ భధయ ఏ 

నాడూ ఄభప్రామభేధాలు లేవు. ఄందుకే శ్రీనాథుడు 

హయఴల్పసంలో యతి చేత ఆల్ప లక్తసాిడు  

 
భ || ప్రతికూల్పచయణంబు నా వఱన ఄఱంబైన న్న వందతే 

ప్రతికూల్పచయణంబు న్న వఱన నఱంబైన నేనందతే 

క్రితమొఔకండును లేన చందమద ఱక్ష్మీపుత్ర! ఆచోుట్న 

ననతిదుఃఖానఴత డించిపోవ తఖవా! మధాఴననపుంఫటుానన్ ||  

 

యతిరూపా ఄనడం ద్మఴర్మ కాభఔల్పరూయే ఄభావారు 

ఄన గ్రసంచవచుు. ఇ భంత్రజం ఎటువంటి వైరుధయ 

భావాలు ఔలగిన దంతుఱనైనా ఔకట్యేయల్ప చేస్సింద. 

నయంతయం యుదధం చేసే దంతులు ఔఱషమెఱష పోయేల్ప 

చేసే భంత్రమద.  

భంత్రప్రయోఖ ఴధానం – పఱం : తొంఫద రోజ్ఞలు, 

ఄక్షతలు లేఔ చాభంతిపూలు, లేఔ స్సపు కుంకుభఱతో 

ఄభావారన పూజసూి ఇ భంత్రానన శక్తనినుసరంచి 

108మారుల లేద్మ  ఄంతఔంటే ఎకుకవ  జసేి, దంతుఱ 

భధయ చుల్పట్లు తొఱగిపోత్నయ. యసర్మఔయశణ 

ఔలుగుతుంద. ఄయఖదీషన ఖంధం ఄభావారక్త సభరసే ి

పలతం శీఘ్రంగా ఱభస్సింద. 

           ..     

 

***** 

ఐశ్వర్యయోగం 
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విశ్వామిత్రుడు -పర్షచయము 

 గాధర్మజ్ఞ కుమారుడుగా జనాంచిన కౌవకుడు 

క్షత్రిమఫఱము ఔంటే బ్రహా ఫఱము గొదన గ్రసంచి 

తము చేష బ్రహారశ ఄయ్యయను.  ర్మమామణ, భాయత, 

భాఖవత్నద గాథఱలో ఴశాఴమత్రున ప్రసాివన ఈంద. 

గామత్రీ భంత్ర సృశా ఔయిగా, శ్రీర్మమునకు గురువుగా, 

హరశుంద్రున ర్వహంచినవానగా, త్రిశంకు సఴర్మగనన 

నరాంచినవానగా,  బయతునకు త్నతగా 

రచితుడే.ఴశాఴమత్రుడు దీర్మాలోచన చేసేవాడు.భంచి 

ప్రణాళఔ ఔలగనవాడు.ఎనన ఴఘ్ననలు వచిునా నరుత్నషహ 

డఔ ఄనుకుననద సాధంచే వయక్తితఴము 

ఖఱవాడు.ప్రాణాలు నఱబెటుాకున చేషన తప్పున 

సరదదుదకోవచున తెలమజేషనవాడు.భూత 

బఴషయదఴయిమానాలు తెలషనవాడు. 

కౌవఔ (ఴశాఴమత్ర) వంశ వృత్నంితము 

           బ్రహా మానస పుత్రుడు భహ్మనుభావుడు  కుశుడు 

కౌవఔ వంశమునకు మూఱపురుషుడు.ఈతిభ వంశ 

సంజ్ఞతుర్మఱయన వైదరభ అమన భాయయ. వార ర్ండవ 

కుమారుడు కుశనాభుడు. అమన భాయయ గృత్నచి. వారక్త 

ఄయ స్సందర్వ భణులైన  నూరుగురు కుమారి్లు 

ఔఱరు.గొ తశవక్తభింతులు.వార సౌందయయమునకు 

వాయుదేవుడే మోసతుడై ఴవాహము చేస్సకోవాల 

ఄనుకునానడు. వాయుదేవుడిక్త  కూడా శాము ఆవఴఖఱ 

తశవక్తిభంతులు.అ నూరుగురు కుమారి్ఱను 

బ్రహావయము వఱల జనాంచిన  బ్రహాదతుిడిక్త ఆచిు 

ఴవాహం       చేసాడు. అ      తరువాత           కుశనాభుడిక్త  

పుత్రసంత్ననం లేఔపోవడం వఱల పుత్రకామేశా యాఖం 

చేసాిడు. తండ్రి  కుశభహ్మర్మజ్ఞ ప్రతయక్షమై, ఄతయంత 

ర్మక్రభం ఔలగి రిభంతుడైన కుమారుడు జనాసాిడు 

ఄన వయమసాిడు.అమనే గాధ, కౌవకున తండ్రి. అ 

ఴధంగా కుశనాభుడిక్త జనాంచిన గాధ కుమారుడే 

ఴశాఴమత్రుడు. ఴశాఴమత్రుడు కుశవంశంలో జనాంచాడు 

కాఫటిా కౌవకుడు ఄనే పేరు కూడా ఈంద.గాధక్త ఔ 

కుమారి్ ఈంద.ఴశాఴమత్రునక్త జేయషుఠర్మలు.అమె పేరు 

సతయవతి.సతయవతి చఔకన వ్రతనషఠ ఖఱద. కుశ 

వంశముననే జనాంచెను కావున అమెకు కౌవక్త ఄను పేరు 

కూడా ఔఱదు.అమె ఎఱలప్పుడు తిక్త ఄనుకూఱవతిగా 

ఈండి తిన ఄనుసరంచి సశర్వయముగా సఴయగమునకు 

చేర్ను. ఄనంతయము యమోద్మయ ఄయన అమె కౌవక్త 

ఄను భహ్మనదయై భూతఱమున ప్రవసంచుచుండెను. 

 కౌవఔ జనా వృత్నింతము:  

బృగువంశీకుడు ఊచీఔ భహరశ గాధ వదదకు వచిు 

సతయవతిన ఴవాహము చేస్సకుంట్టనంట్టడు.గాధ 

బ్రాహాణుడిక్త కుమారి్న ఆవఴడానక్త సంశయంచి ర్వక్ష 

పడత్నడు.ఔనాయశుఱకంగా నఱలన చెవులు తెఱలన శర్వయము 

ఔలగన వెయయ గుఱ్ఱాఱన ఆవఴభన ఄడుగుత్నడు. 

ఊచీకుడు వరుణదేవున ప్రారధంచి అమన ఄనుగ్రహంతో  

గుఱ్ఱాఱను పంద ఔనాయశుఱకంగా సభరంచి సతయవతిన 

ఴవాహము చేస్సకుంట్టడు.సతయవతి ఊచీకులు 

ఖృహసాథశ్రభం కనసాగిస్సినానరు.  

                                            ...             

***** 
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 ఏజనాలో ఏ పుణయం చేసామో, ఏ ఔయా చేసామో కాన 

దుయలబమైన ఇ మానవ  జనా  ఱభంచింద . ఄయతే 

సదుగరువుఱ ఄనుగ్రహం పందఖలగాము ఄననప్పుడు 

మాత్రమే భన జనాకు ఔ సాయథఔత ఈననటు ా

భాఴంచఖఱము. గురువు యొఔక ఄనుగ్రహం వఱన 

మాత్రమే త్మయథయాత్రలు చేమఖఱము, బఖవనానభసాయణ 

చేమఖఱము, మోక్షము పందఖఱము. నద ఎనన వంఔరుల 

తిరగినా చివరక్త సముద్రం లో చేరనటుా భనశ ఎనన గొ 

జనాలు ఎతిినా యమాతాను చేయవఱషందే.జీవుడు ఄను 

నదక్త యమాతా ఄను సముద్రం చేరు మాయగమును 

యమాతా సఴరూపులైన గురువులు మాత్రమే 

చూఖఱరు.భన ఄందర భాఖయవశాతుి యమాతా 

సఴరూమైన పూజయ గురుదేవులు బ్రహాశ్రీ 

వదదరిద్మాఔర్ గారు ఇ ధయణ పై ఄవతరంచిన  

పుణయకాఱంలోనే భనము కూడా జనాంచాము.పూజయ  

గురుదేవుఱ ఄనుగ్రహము వఱన ఄషాాదశ పుర్మణములు, 

ర్మమామణ, భాయత, భాఖవత్నలు,శ్రుతులు, సాృతులు,  

 

 

 

 

 

సంసతలు,శాసరములు  తెలుస్సకుంటునానము. జీవుడు 

ఄనే నద యమాతా ఄను సముద్రము లో ఔలసే 

సంఖభసథఱమే కాశీ. గురుఔృ, గురుఔట్టక్షం 

పందఖలగిన వారు మాత్రమే కాశీన చేయఖఱరు. జీవుడిక్త 

మోక్షము ఆచుు కాశీ యొఔక వైబవం తెలుస్సకన కాశీ 

వాసము పంద్మల ఄంటే గురుదేవుఱ యొఔక ఄనుగ్రహం 

ఈండాల.  కాశీ వైబవానన, వైవషాయమును, 

మాహ్మతాయమును కాశీ ఔథఱద్మఴర్మ గురుసాయణ చేసూ ి 

తెలుస్సకన తరద్మదం. 

                ముముక్షువుఱందరక్త కాశీవాసమే మోక్షమాయగం. 

కాశీక్షేత్రంలో నువుఴ గింజంత సథఱంలో కూడా వవలంఖం 

ఈంటుంద. జీవుఱకు ఄంతయకాఱం లో కాశీవాసమే 

శ్రేషఠం.ఄనంతమైన వవలీఱఱకు సాక్షయం కావ. 

కాశీనాథుడిక్త ఄయున చేష అమన సననధ చేరన వారక్త 

మభభీతి ఈండదు. సూరుయడిన, చంద్రుడిన, ఄగినన 

నేత్రములుగా ఔలగిన త్రిలోచనుడి నవాస క్షేత్రం కాశీ.  

సభసి జీవుఱ పాముఱను హరంచు ఖంఖను ధరంచిన 

ఖంగాధరుడి భరో రూమే ఄఴముఔి క్షేత్రం కాశీ.ప్రలమ 

కాఱంలో నంగి కూడా జఱభమం ఄయనప్పుడు వవుడి 

త్రిశూల్పగ్రము పై త్నభయ కాంతితో ప్రకావంచే క్షేత్రం కావ. 

ఆతయ క్షేత్రాఱలో ఏకాగ్రతతో కూడిన బ్రహాసాధన చేషనా, 

గొ గొ మజాములు చేషనా  ఱభంచన మోక్షం 

కాశీక్షేత్రం లో భయణంచినవారక్త ఱభస్సింద. కాశీక్షేత్ర 

ప్రవేశమాత్రం చేత జీవుడి యొఔక చితింలోన చంచఱతఴం 

నవస్సింద. కాశీ వాసమే యోఖం,కాశీ వాసమే 

తము,కాశీ వాసమే ద్మనం,  కాశీ వాసమే   వవైఔతఴము 

శ్లల|| కాశీప్రాియమం యోఖః  కాశీప్రాిరదం తః | 

      కాశీప్రాిరదం ద్మనం కాశీ ప్రాిః వవైఔత్న ||   

(సాకం.పు, కాశీ. కం,ఄధాయ:42, శ్లలఔం:54) 
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కాశీక్షేత్రము శైవ క్షేత్రము మాత్రమే కాదు వైషణవ క్షేత్రం, శక్త ి

క్షేత్రం కూడా. ఴశఴనాథుడి తో సహ్మ ఄనేఔ దేవీ దేవతలు 

కలువుత్మరన భహ్మభసమానఴత క్షేత్రం.56 

రూముఱతో ఴనామకుడు,12 రూముఱతో 

సూయయబఖవానుడు,64 యోగిన్న దేవతలు, కాఱభైయవుడు, 

దండపాణ, నవదుయగలు, నవ గౌరులు కలువుత్మరన క్షేత్రం. 

దకాఱకులు, నవగ్రహ్మలు,మునులు, ఊషులు ప్రతిశఠంచిన 

వవలంగాఱతో కాశీక్షేత్రం ఴర్మజలులతోంద.పూయఴకాఱపు 

ఴషమం. బ్రహా ప్రాయథన వఱన బ్రహా పై ఈనన గౌయవము 

వఱన వవపాయఴతులు ఔ సందయభంలో కాశీ వదల 

భందర్మచఱమునకు వెళాలరు. ఴషుణవు, సకందుడు, 

ఴనామకుడు, సూరుయడు ముననగు దేవీ దేవతలు ఄందరూ 

తభ తభ సాథనములు వదల భందయగిర చేర్మరు. 

దేవతలు ఄందరూ కాశీ ఴడిచిన భాట్ బ్రహా 

ఄనుగ్రహముతో ప్రత్నవంతుడైన దవోద్మస్స కాశీలో 

నఖయ నర్మాణము చేష ప్రజఱను ఔననబడడఱ వలె 

పాలంచుచుండెను. దవోద్మస్స భహ్మవీరుడు. ఄజేయుడై 

భూమన రపాలంచినాడు. సూయయ తేజము వలె 

దుషుాఱను తంజేషనాడు, భంచివారన చంద్రునవలె 

అహ్మలదయచేవాడు. సఔఱ దేవత్న శక్తి ఔలగినవాడు. 

దవోద్మస్స పాఱనలో ఄతివృశా లేదు ఄనావృశా లేదు, 

ర్మజయము ససయశాయభఱముగా, స్సభక్షముఖ ఈండేద. 

ఎనుఫద వేఱసంవతషయములు ఔరోజ్ఞ వలె 

ఖడుచుచుండెను.దవోద్మస్స పాఱన లో తప్పు చేయువారు, 

ధయామును అచరంచన వారు ఎవఴరూ లేరు. 

            దవోద్మస్సడిక్త ఄకాయము తఱపటుా ప్రమతనములు 

ప్రాయంబంచేషనారు దేవతలు.ఆంద్రుడు ఄగినహోత్రుడిన 

ఱచి దవోద్మస్స ర్మజయం నుండి ఄగినన 

ఈసంహరంచుకోభన కోరనాడు,ఄందుకు 

సభాతించిన ఄగినహోత్రుడు ఄగినన 

ఈసంహరంచుకునానడు.ఄగిన లేఔపోవడం వఱన ప్రజలు 

తభ తభ కాయయములు నయఴసంచలేఔపోయర.దవోద్మస్స 

వదదకు వచిున ప్రజలు తభ కాయయములు జరుగు మాయగము 

చూభన ఄరథంచారు. ప్రజఱ మాట్ ఴనన ర్మజ్ఞ "నేనే 

ఆంద్రుడనై వయశములు కురంచెదను, ఄగినయై కాయయములు 

నయఴసంచెదను, జఱమును సృశాంచెదను" ఄన లక్త అ 

రూములు ధరంచి ప్రజఱ అట్ంఔములు 

దూయంచేషనాడు. ధర్మాచయణ చేయు వారక్త, తపోఫఱము 

ఔఱవారక్త ఄజమము ఔలుఖదు, ఄసాధయం 

ఈండదు.బ్రహాప్రాయథన వఱన కాశీ వదలన అదదంతులు 

నతయము కాశీ పైన ధాయసను నలపేవారు. దేవదేవుడు కాశీ 

ఴయహమును బరంలేఔపోయనాడు.పాయఴతి కాశీన, 

కాశీ యొఔక భసభఱను, ఴశేషముఱను 

తలుచుకనెను. తిరగి కాశీ వాసము చేయుట్కు అలోచన 

చేమభన ఈమాతిన ఈభ ప్రారథంచింద. పాయఴతి 

మాట్లు ఴనన ఴశఴనాథుడు ఆల్ప ఄనానడు " దేవీ బ్రహా 

కోరఔ వఱన భనము భందయగిర వచిుతిమ. దవోద్మస్స 

ధయా ఫదదముగా కాశీన పాలంచుచునానడు. ధయాము 

అచరంచు వార యక్షణ నా ఔయివయము, ధర్మాచయణ 

చేయువారు జర్మ, భయణం, వాయధ వంటి బాధఱ నుండి 

ముకిులు ఄవుత్నరు. ధయాము తనప్పుడు మాత్రమే 

దవోద్మస్సను కాశీనుండి ంఖఱము". 

              ఇ ఴధముగా లక్తన చంద్రశేకరుడు యోగిన్న 

ఖణముఱను ఱచి దవోద్మస్సడి ర్మజయం లో ధయాలోము 

ఖభనంచి మీ యోఖమామ తో దవోద్మస్సడిన 

ధయాభ్రషుాడిన చేమభన అదేవంచాడు. అకాశ మాయగమున 

కాశీచేరుకునన  యోగిన్న ఖణం దవోద్మస్స ర్మజయం లో 

దోషముఱను ఎఔకడా చూడలేఔపోయర. సాఴమ కాయయం 

నెయవేయుఔ పోవడం వఱన తిరగి భందర్మచఱము వెళ్త ి

వవాగ్రహమునకు గుర కావఱష వస్సింద ఄన ఄఴముఔి 

క్షేత్రం కాశీనందే నవాసంఈండిర. 

             కాశీక్త వెళళన యోగిన్న ఖణం తిరగి ర్మఔపోవట్ం 

వఱన ఇశఴరుడు సూయయబఖవానుడిన ఱచి దవోద్మస్సన 

ధయాము తపేల్పఖ చేష కాశీ ఴడిచే ఴధముగా చేమభన 

అజ్ఞాంచెను, కాన్న దవోద్మస్సడిన ఄవమానయచవదుద 

ఎందువఱన ఄంటే ధర్మాచయణ చేయు వారక్త ఄర్మధము 

చేమకూడదు. బుదధ ఫఱంతో ఏదో ఔ మాయగంలో ఇ 



 

 
 

16   జనవరి,2023 పూజయ గురుదేవులు బ్ర హ్మశ్రర  వది్దపరిి  పద్మమకర్ గారికి జయము జయము 

కాయయము పూర ి చేయ ఄన వవుడు భాసకరుడిక్త 

తెలమజేసాడు. 

 శ్లల|| ధయామాయగ ప్రవృతిసయ క్రిమతేయావమాననా |  

       సాభ వేద్మతానో నూనం భహదేనశుజ్ఞమతే ||   

(సాకం.పు, కాశీ. కం, ఄధాయ:46, శ్లల:4) 

                         వవాజాతో దవాఔరుడు అకాశమాయగంలో 

కాశీట్ాణము ఫమలుదేర్ను. కాశీక్త వెళ్ళిననందుకు 

సూరుయడి భనస్స ఈత్నషహము తో నండిపోయనద. 

ఄఴశ్రంతముగా ప్రయాణం చేష కాశీ ట్ాణము 

చేరుకనెను. దవోద్మస్స రపాలస్సినన కాశీలో 

ప్రవేవంచిన సూయయదేవుడు ఏదైన ఄధయా కాయయము 

జరుగుతుననద్మ ఄన ఄనేఴశంచడం మొదలు పటా్టడు. ఔ 

సంవతషయము పాటు ధయాఴరోధ కాయయముఱ గురంచి 

తెలుస్సకనుట్కు ప్రమతనం చేసాడు కాన్న సూరుయడి 

ప్రమతనం పలంచలేదు.ద్మత వేషం తో దుఃకంలో 

ఈననవార కోరఔలు త్మర్ముడు, జోయతిషక వేషం వేసాడు, 

ప్రజఱ వదదకు వచిు శాసర ఴరుదధ వాయకయలు చేసాడు, నాషిఔ 

వేషం, జట్టధరుడి వేషం, దఖంఫయ వేషం, పాషండుడి 

వేషం, ఐంద్రజ్ఞలకుడి వేషం, బ్రాహాణ వేషం, 

ర్మజకుమారుడి వేషం, బ్రహాచార వేషం,భక్షుఔ 

వేషం,వానప్రసథ మతి వేషం, బ్రహాజ్ఞాన, సఔఱ ఴద్మయ 

ఴశాయద వేషం ఆల్ప ఄనేకానేఔ వేషములు ధరంచినటి 

దవోద్మస ర్మజయం లో ఎఔకడా ధయా ఴరుదధమైన న 

ఔనుగొన లేఔ పోయాడు, చేయంచ లేఔపోయాడు. 

             గ్రహర్మజ్ఞ సూరుయడు ఄనేఔ వేషములు ధరంచి కాశీ 

లో ర్మత్రి, ఖలు తిరగినా  ఔక ఄధయా కాయయమును కూడా 

చూడలేదు. (సామానుయఱకు ఆఔకడే ఔ సందేశం కూడా 

ఈంద భనలన భన ధయాము నుండి దూయం చేయుట్కు, 

ధయా భ్రషుాఱను చేయుట్కు  కందరు   ఄనేఔ వేషములు 

ధరంచి నయంతయం ప్రమతనం చేసాిరు, గురువు పై 

నభాఔంతో గురుమాయగం లో ఈనన ఎవఴరన కూడా ధయా 

మాయగం నుండి తంచలేరు, ఇ ఔథ కూడా ఄదే 

తెలమజేస్ింద కాశీ ప్రజఱను ధయా మాయగం నుండి ప్రతయక్ష 

దైవమైన సూరుయడు కూడా తంచలేఔపోయాడు. 

ఄందుకే ఄనానరు ధరోా యక్షతి యహతః ఄన)ఇ కాయణంతో 

ఔశయనందుడు ఄయన దనఔరుడు తనను త్నను 

నందంచుకునానడు. వవకాయయము పూరి చేమకుండా 

భందర్మచఱమునకు ఎల్ప వెలళఖఱను?వవాజా పూరి 

చేమకుండా వెళతే వవుడి అగ్రహమునకు గురకాఔ 

తదు ఄన భాఴంచాడు.ధయా సఴరూమైన కాశీమందే 

నవషంచాఱన నశుమమైన నయణమము త్మస్సకునెను. 

ఴశఴములో ఄందరూ కాశీవాసం కోరుకుంట్టరు కాన్న 

ఄందర ఇ భాఖయం దఔకదు ఔద్మ! కాశీవాసం వఱన నా 

తేజస్సష భరంత పరుగుతుంద త తయఖదు ఄన 

సూరుయడు భాఴంచెను. వవుడు ఔరుణా సముద్రుడు  కాశీ 

వాసం వఱన అమన ఄనుగ్రహం తఔ పందఖఱను  ఄన 

నయణమం త్మస్సకునెను.ద్మఴదశ రూముఱతో కాశీలో  

ఈండిపోయాడు ప్రతయక్ష దైవం ఄయన సూయయబఖవానుడు. 

లోల్పయక అదతయ , ఈతిర్మయక అదతయ , సాంబాదతయ, 

ద్రుద్మదతయ, భయూఖాదతయ, కఖోల్పకదతయ, 

ఄరుణాదతయ, వృద్మధదతయ,కేశవాదతయ, ఴభల్పదతయ,  

ఖంగాదతయ,మమాదతయ. ఆల్ప నెనండు రూముఱతో 

సూరుయడు కాశీక్షేత్రం లో బకిుఱను ఄనుగ్రసస్సినానడు. 

 

శ్లల||  లోల్పయక ఈతిర్మయకశు సాంబాదతయసిథైవచ | 

       చతుర్మథద్రూద్మదతోయ  భయూఖాదతయ ఏవచ ||   

 

శ్లల||  కఖోఱకశాురుణాదతోయ వృదధకేశవసంజాకౌ | 

       దశమో ఴభల్పదతోయ ఖంగాదతయసిథైవ చ ||   

 

శ్లల||  ద్మఴదశశుమమాదతయః కాశీపూర్మయం గట్లదభవ | 

       తమోధకేభ్యయదుష్టాబయః క్షేత్రంయక్షనాియమీసద్మ ||   

 

(సకం.పు, కా.కం, ఄధాయ:46, శ్లల:45,46,47) 

                                            ...             

***** 



 

 
 

17   జనవరి,2023 పూజయ గురుదేవులు బ్ర హ్మశ్రర  వది్దపరిి  పద్మమకర్ గారికి జయము జయము 

  

 

 

శ్రీ కృష్ణ కవచమ్ (శ్రీ బ్రహ్ాండ పురాణం) 

వవషఠ ఈవాచ: 

1. శృణు వతష ప్రవక్ష్మయమ ఔవచమ్ యమాదుభతమ్ l భంత్రం చ షదధదం శశఴత్నషధకానాం స్సఖావహమ్ ll 

2. గోపీజనదసాయంతే వఱలభామ సముచురేత్ l సాఴహ్మంతోమం భహ్మభంత్రో దశారోణ భుక్త ిముక్తిదః ll 

3. సద్మవవసివసయ ఊశః ంక్తిశఛంద ఈద్మహృతమ్ l దేవత్న ఔృషణ ఈదతో ఴనయోగోఖిల్పియే ll 

4. త్రైలోఔయ ఴజమసాయథ ఔవచసయ ప్రజ్ఞతిః l ఊశశఛందశు జఖత్మ దేవో ర్మజేశఴయః సఴమమ్ ll 

5. త్రైలోఔయ ఴజమప్రాపౌ ి ఴనయోఖః ప్రరితః l ప్రణవో మే వయః పాతు శ్రీ ఔృషాణమ నభః సద్మ ll 

6. పాయాతకపాఱం ఔృషాణమ సాఴహేతి సతతం భభl ఔృష్టణతి పాతు నేత్రే మే ఔృషణ సాఴహేతి త్నయకామ్ ll 

7. హయయే నభ ఆతేయష భ్రూఱత్నం పాతు మే సద్మ l ఒం గోఴంద్మమ సాఴహేతి నాషకాం పాతు సంతతమ్ ll 

8. గోపాల్పమ నమో ఖండం పాతు మే సతతం భనుః l లం ఔృషాణమ నభః ఔర్ణణ పాతు ఔఱతరుయాభ ll 

9. శ్రీం ఔృషాణమ నభః పాతు నతయం మేధయ యుఖాఔమ్ l ఒం గోపీశామ సాఴహేతి దంతంక్తంి భమావతు ll 

10. శ్రీ ఔృష్టణతి యదచిఛద్రం పాతు మే త్రయక్షరోభనుః l ఒం శ్రీ ఔృషాణమ సాఴహేతి జసఴకాం పాతు మే సద్మ ll 

11. ర్మమేశఴర్మమ సాఴహేతి త్నలుఔం పాతు మే సద్మ l ర్మధకేశామ సాఴహేతి ఔంఠం మే పాతు సయఴద్మ ll 

12. నమో గోపీ ఖణేశామ గ్రీవాం మే పాతు సయఴద్మ l ఒం గోపీశామ సాఴహేతి సకంధౌ పాతు సద్మ భభ ll 

13. నభః క్తశ్లయవేషామ సాఴహ్మ ృషఠం భమావతు l ఈదయం పాతు మే నతయం ముకుంద్మమ నమో భనుః ll 

14. హ్రం శ్రీం లం  ఔృషాణమ సాఴహ్మ ఔర్ణ పాతు సద్మ భభ l ఒం ఴషణవే నభః సాఴహ్మ బాహు యుఖాం భమా వతు ll 

15. ఒం హ్రం బఖవతే సాఴహ్మ నకంక్తిం భమా వతు l నమో నార్మమణాయేతి నక యంధ్రం భమావతు ll 

16. ఒం హ్రం శ్రీం దానాభామ నాభం పాతు సద్మభభ l ఒం సరేఴశామ సాఴహేతి కేశానాభ సద్మవతు ll 

17. నభః ఔృషాణమ సాఴహేతి బ్రహాయంధ్రం సద్మవతు l ఒం మాధవామ సాఴహేతి ఫాఱం మే సయఴద్మవతు ll 

18. ఒం హ్రం శ్రీం యషకేశామ ఔటిం భభ సద్మవతు l నమో  గోపీ జనేశామ ఉరూ పాతు సద్మ భభ ll 
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19. ఒం నమో దైతయనాశామ సాఴహేతయవతు జ్ఞనున్న l మశ్లద్మనందనాయేతి నమోంతో జంగకేవతు ll 

20. ర్మసాయంబప్రియాయేతి సాఴహ్మంతో హ్రం భమావతు l వృంద్మ ప్రియాయా సాఴహేతి సఔల్పంగాన మేవతు ll 

21. రపూయణభనాః ఔృషణః ప్రాచాయం మాం సయఴద్మవతు l సఴమం గోలోఔనాథో  మామాగేనయాయం దవ యక్షతు ll 

22. పూయణ బ్రహా సఴరూశు దహణే మాం సద్మవతు l నైయృత్నయం పాతు మాం ఔృషణః వుమే పాతు మాం హరః౹౹ 

23. గోఴందః పాతు వామవాయముతిరే యషకేశఴయః l ఐశానాయం మే సద్మపాతు ఫృంద్మవనఴహ్మయఔృత్ ll 

24. వృంద్మ ప్రాణేశఴయః శశఴత్ పాతు మామూయధవదేశతః l సదైవ మాభధః పాతు ఫలధఴంస్వ భహ్మఫఱః ll 

25. జలే సథలే చాంతరక్షే నృషంహః పాతు మాం సద్మ l సఴపేన జ్ఞఖయణే చైవ పాతు మాం మాధవః సఴమమ్ ll 

26. సర్మఴంతర్మత్నా నరలిః పాతు మాం సయఴతో ఴభుః l ఆతి తే ఔథితం భూ సర్మఴఘౌగఴనాశనమ్ ll 

27. త్రైలోఔయం ఴజమం నాభ ఔవచమ్ యమేవతుః l భయా శ్రుతం వవముఖాతావఔివయం న ఔసయచిత్ ll 

28. గురుభబయయుయ ఴధవతకవచం ధాయయేతు ిమః l ఔంఠే వా దహణే బాహో స్ ఴషుణయన సంశమః ll 

29. ససాధకోవసదయత్ర తత్ర వాణీయమే షథతే l మదసాయతిషదధఔవచో జీవనుాకో ిన సంశమః ll 

30. నవుతం కోటివర్మశణాం పూజ్ఞయాః పఱమాపునయాత్ l ర్మజసూమసహస్రాణ వాజపేమశత్నన చ ll 

31. భహ్మద్మనాన యానేయవ భువశాు ప్రదహణా l త్రైలోఔయఴజమసాయసయ ఔల్పం నాయసంతి షోడశీమ్ ll 

32. వ్రతోవాస నమమాః సాఴధాయయాధయమనే తథా l సాననం చ సయఴత్మరేథషు నాసాయయసంతి ఔల్పభ ll 

33. షదధతఴభభయతఴం చ ద్మసతఴం శ్రీహరేయ l మదసాయతిషదధఔవచః సయఴం ప్రాపోనతి నవుతమ్ ll 

34. స బవేతిషదధ ఔవచో దశఱక్షం జపేతుిమః l యో బవేతిషదధ ఔవచో ఴజయీ స బవేత్ ధ్రువమ్ ll 

35. ర్మజయం దేమం వరో దేమం ప్రాణా దేయాశు భూతే l ఏతతుి ఔవచమ్ వతష న దేమం సంఔటే చ ll 

36. భయా ప్రకావతం మతే ిచైతేషాం త్రాణకాయణాత్ ll భమాజ్ఞాఔయణాచెవువ తదఴదధ కుఱ భాసకయ l 

 

ఆదం ధృత్నివ తు ఔవచమ్ చక్రవర్వి బవాన్ బవ ll 

 

పఱశ్రుతి: యమాదుభతమైన భంత్రసాధనతో కూడిన శ్రీ ఔృషణ ఔవచమునకు సద్మవవుడు ఊశ, దేవత సాక్ష్మతూ ి

ఔృషుణడు. సయఴలోకాలు భనలో ఈండి, భనం సయఴలోకాఱలో ఈండి చివయకు ముక్త ిపందడమే దీన ఴనయోఖం. ఇ 

ఔవచమ్ చదవడం వఱల చిట్ాచివయకు ఔలగేద ముక్త,ి ఇ లోఔంలో ఈననపుడు త్రైలోఔయఴజమం, ఄందుకే యభఴత్రమైన 

ఇ ఔవచమ్ భన శర్వర్మనన, భనస్సషన ఴత్రం చేస్సింద 
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ప్రథమోధ్యయయము- గురువే దైవం
 

 

పయమాతా తను సృశాంచిన జీవుఱకు ఔ మాయగము 

చూంచాల ఄన తఱచాడు. ఇ మాయగము 

జ్ఞానమాయగముగా, ధయామాయగము గా జీవుఱను ఈదధరంచు 

మాయగముగా ఈండాల, ఆహము, యము ర్ండూ ఔలంచే 

మాయగముగా ఈండాల ఄన తఱచాడు. జీవుఱకు ఇ 

మాయగమును ఄందంచి వారన తరంజేమడానక్త 

గురువుఱను, గురుయంయను తన సఴరూముతో, 

శక్తితో భూలోఔ, భువరోలఔ, సఴరోలఔముఱను 

ఄనుగ్రసంచాడు యమాతా.కానొఔకప్పుడు బ్రహా గురు 

శఫదమునకు ఖఱ ఄయథమును ఇ ఴధంగా ఴవరంచాడు- 

 

"గురువు త్రిమూరి సఴరూము, ఖ కాయము షదధ ఆస్సింద, 

య కాయము పానావన, ఈ కాయం ఴషుణవాచఔము" 

 

శ్లల||  గురుః త్న గురుర్మాత్న గురుః ఏవ యం వవః | 

వవే రుష్టా గురుసారత్న గుర్ణ రుష్టా న ఔశున ||   

 

గురువే తలల, గురువే తండ్రి, గురువే వవుడు. వవుడు న్న పై 

అగ్రససేి గురువు యహసాిడు, గురువే అగ్రససే ి

వవుడుకూడా కాపాడలేడు ఄన పై శ్లలఔమునకు ఄయథం. 

ఎవరైతే గురువును తభ భనస్సమందు నలుపుకన 

గురుసాయణ చేసాిరో వారక్త ఄజమం ఈండదు, వారు 

ఄందరచేత రింఫడత్నరు, శీఘ్రఖతిన బఖవంతుడిన 

చేయత్నరు.ఎఔకడ ఎఔకడ దృఢమైన బక్తితో గురువుఱను 

భనస్సతో పూజసాిరో ఄఔకడ ఄఔకడ భహ్మదేవుడు, 

యమాతా ప్రకావసాిడు, ఄనుగ్రససాిడు.ఴవేఔ 

చూడాభణ లో జఖదుగరువులు అదశంఔరుఱవారు ఆల్ప 

తెలమజేసారు. 

 

"दुर्लभं त्रयमेवैतदे्दवानुग्रहहेतुकम् । 

मनुष्यतं्व मुमुकु्षतं्व महापुरुषसंश्रयः । । " 

 

మూడు ఴషయాలు దుయలబము ఄఴ భనుషయ జనా 

ఱభంచట్ం, భనశ జనా ఱభంచినా మోక్షము పంద్మల 
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ఄనే కోరఔ,మోక్షమాయగము చూఖఱ భహ్మతుాలైన 

పురుషుడి యొఔక అశ్రమము దొయఔడం ఄనగా గొ 

గురువు ఄనుగ్రహము ఱభంచట్ం ఄన శంఔరుఱ వారు 

తెలమజేస్సినానరు.శంఔరుఱ వారు తెలమజేషన ఴధంగా 

భన ఄందర ఄదృషాం వఱన పూయఴజనా స్సఔృతం వఱన, 

భన తలల తండ్రుఱ తః పలతం వఱన, బఖవంతుడి ఔరుణ 

భనపై ఈండట్ం వఱన యుఖపురుషులు,

 భహ్మపురుషులు ఄయన పూజయగురుదేవులు బ్రహా శ్రీ 

వదదరి ద్మాఔర్ గార పాదద్మాఱ వదద భన ఄందరక్త 

అశ్రమం ఱభంచింద.ధయా సంసాథనార్మధమ సంబవామ 

యుగే యుగే ఄన శ్రీ ఔృషణయమాతా గీత లో ఄనానరు.అ 

మాట్ను నజం చేసూి భాఖవత సఴరూపులుగా పూజయ 

గురుదేవులు బ్రహాశ్రీ వదదరి ద్మాఔర్ గారు 

ఄవతరంచారు. బఔిజన యక్షణ-ధయా సంయక్షణ ననాదంతో 

పూజయగురుదేవులు ప్రంచం నలుమూఱల్ప ధయాప్రచాయం 

చేస్సినానరు. ఔలయుఖంలో జనులు ఄఱస్సలై, స్భరులై, 

ధయాభ్రషుాలుగా జీఴస్సినానరు. జనుఱను తన 

ప్రవచనధాయఱతో ధర్మాచాయతతరులుగా మారుస్సినానరు. 

ఆంతటి గొ భహన్నయులు, యభ పూజ్ఞయలు ఄయన 

బ్రహాశ్రీ వదదరి ద్మాఔర్ గార జీవన ఴశేషముఱను 

గురుదేవుఱ జీవన యానము ఄనే శీరశఔ ద్మఴర్మ 

తెలుస్సకన పార్మమణ చేస్సకన తరద్మదం. 
                                         

                                                       ...             
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