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ధర్మ సంస్థాన- మన కర్తవ్యం 

 పయమాతమకు ఈనన ఄనేఔమైన ప్రత్యయఔ గుణాఱలో 

ధయమసంస్థథన ఄతయంత విశిష్టమైనది. ఄది అమన ప్రథభ 

ఔయతవ్యం. ఄందుకే ధయమయక్షణ కోసం ఄవ్సయమైనప్పుడల్ల ా

బఖవ్ంతుడు ఄవ్తరిస్తత ఈంటాడు. ఄవ్తాయం ఄన్నన 

కాల్లఱలో కే విధంగా ఈండదు. కాల్లనుగుణంగా, 

రిస్థథతుఱను ఫట్టట, తాను చేమవ్ఱస్థనటువ్ంట్ట 

భహాకార్యయన్నన ఫట్టట వివిధ రూపాఱలో బఖవ్ంతుడు 

ఄవ్తరిస్థతడు. త్రేతాయుఖంలో ర్యక్షసులు ఱంఔకూ, 

దండకాయణాయన్నకి రిమితమై వీయవిహాయం చేసుతనన 

సభమంలో అ  ర్యక్షసతాాన్నన న్నరూమలంచడాన్నకి 

బఖవ్ంతుడు క్షత్రిమ వ్ంశంలో శ్రీర్యభచంద్రుడిగా 

ఄవ్తరించి వ్నవాసం చేస్థనటు ా

ర్యమామణభహాకావాయన్నన రిశీలస్తత తెలుసుతంది. అ 

యఔంగా ర్యక్షసుఱనూ, ర్యవ్ణున్న చంపి లోకోదధయణ 

చేస్థడు. ద్వాయయుఖం వ్చేే నాట్టకి రిస్థథతులు వేరుగా 

ఈనానయి. ర్యక్షసులు ర్యక్షసులుగానే కాకుండా 

మానవ్రూంలో సంచరిస్తత తీవ్రమైనటువ్ంట్ట 

ధయమసంఔటాఱన్న ఔలగిస్తత వ్చ్చేరు. అ నయరూ 

ర్యక్షసుఱను,  దుష్టటఱను సంహరించడాన్నకి 

శ్రీఔృష్ణబఖవానున్న రూంలో అ యమాతమ 

ఄవ్తరించ్చడు. ద్వనవుఱను సంహరించి భూభార్యన్నన 

తగిగంచ్చడు. ఔృష్ణణవ్తాయ ప్రధానఱక్షయం ఆదే. ఄందువ్ఱ ా

కురుక్షేత్ర సంగ్రాభంలో ఄరుునున్నకి  సందేహాఱను 

వ్దిలపెట్టట, ఔయమ చేమవ్ఱస్థందిగా దివ్యసందేశాన్నన 

ఈదేశించి జఖదుగరువై వెలుగంద్వడు. ఄవ్తాయఱక్ష్యయన్నన 

నెయవేర్యేడు శ్రీఔృష్ణ యమాతమ. 

 

 

 

ఔలయుఖంలో మానవున్న రిస్థథతి భరింత ప్రత్యయఔం. 

భంచి చెడుఱ ఔఱయిఔగా మానవుడు భనుఖడ స్థగిస్తత 

ఈనన సభమంలో ఄరిష్డార్యగలు ఎకుువ్ పాలళలో 

మానవున్న అవ్హంచి న్నతయం సంక్షుభితుడిన్న చేసుతనానయి. 

ధర్యమధర్యమఱ భధయ ఉగిసల్లడుతుననటువ్ంట్ట భన్నషిన్న 

గవాడిగా తీరిేదిదేద ఄవ్తాయం ఎప్పుడొసుతంది?  ఔవేల 

వ్చిేనా?  దుష్టతాంతో న్నండిపోయిన  ప్రతివారిన్న 

సంహరిస్తత పోత్య ఆఔ మిగిలేది ఎవ్రు? ద్వన్న కొయకు ఏం 

చేయాల? ఄనే ద్వన్నకి రిష్ణుయం కూడా 

శ్రీఔృష్ణబఖవానుడే తెలపాడు. ఎవ్రి అతమను వారే 

ఈదధరించుకోవాల. ఎవ్రో వ్స్థతరు భనలన ఈదధరిస్థతరు 

ఄన్న చేస్త న్నరీక్షణ ఎదురుచూపుగా మిగులుతుంది.  

చైతనయవ్ంతమైనటువ్ంట్ట ఇ పారిథవ్దేహాన్నకి ఎవ్రి 

భటుకు వారు ఄంతరుమఖులై స స్థయథయం వ్హంచ్చల. 

ఆంద్రియాఱనే గుఱ్ఱాఱను భనసుు, ఄనే ఖగంతో ఄదుపులో 

ఈంచ్చల. ఄప్పుడే బుదిధ ఄనేటువ్ంట్ట స్థధనతో శరీయం ఄనే 

యథం ఖమాయన్నన చేరుకుంటుంది. అ శరీయయథంలో 

వేంచేస్థనటువ్ంట్ట అతమ తాను స్థధంచవ్ఱస్థన ఱక్ష్యయన్నన 

స్థధసుతంది. చేరుకోవ్ఱస్థన ఖమాయన్నన చేరుకుంటుంది. ఇ 

స్థధన త్రిఔయణశుదిధగా స్థగిత్య ప్రతి నరుడు నార్యమణుడు 

ఄవుతాడు. ఄదే ఔలయుఖ మానవుఱ కోసం శ్రీఔృష్టణడు 

ఄందించినటువ్ంట్ట దివ్య సందేశం. ఇ స్థధనలో 

మందడుగు వేస్తత జీవిత యథయాత్రను ఆహయ 

స్థధనంగా చఔుగా స్థగిస్తత ఖభయం చేరుకునే విధంగా 

ఄనుగ్రహంచవ్ఱస్థందిగా అ యమాతమను ప్రారిథస్తత ఄనేఔ 

భంఖళాశాసనాలు చేసుతనానను. 
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విఘ్ననశారున్నకి ఄనంత నామాలునానయి. ఄనేఔ 

ఄవ్తార్యలునానయి. అమన లీల్లగాథలు కూడా 

ఄనంతాలే. విఘ్ననశారుడు న్నరుగణుడూ, సగుణుడు కూడా. 

ఄటువ్ంట్ట ఖణేశారున్నకి బాగా ఆష్టమైన 

దహారునామాలు ఈనానమన్న,  అ   దహారునామాఱన్న 

బకితతో తఱచుకొంటే సఔఱశుభాలు ఔలుగుతామన్న 

వాయసభహరిి సెఱవిచ్చేడు.  ఆందులో కొుఔు 

నామాన్నకి ఖఱ విశేష్ణర్యథఱను,  వుయతతుతఱను గురించి 

కూడా తెలుసుకొంద్వం. ఖత నెఱ సంచిఔలో భనమ  

హేయంబుడు ఄను దివ్యనాభమనకు సంఫంధంచి కొన్నన 

విష్మమలు తెలుసుకునానమ ఇ సంచిఔ లో భరిన్నన 

విష్మమలు తెలుసుకుంద్వం. 

 

 

 

విఘ్నేశ్వరుని  పదహారునామాలు: 

 

పాయాతీదేవి ఔస్థరి స్థననాన్నకి వెడుతూ నందీశారున్న 

స్థననశాఱ మందు కాల్లగా ఈంచి లోన్నకి ఎవ్రినీ 

ంవ్దదన్న ఄననది. కొంతస్తట్టకి శివుడు ఄఔుడకు 

వ్చ్చేడు. అమన లోన్నకి వెలళబోతుండగా నందీశారుడు 

పాయాతీదేవి ఎవ్రినీ లోఱకు ంవ్దదన్న చెపిన 

విష్మం చెపాడు. శివుడు నవిా, ‚పాయాతి అజఞ ఆతరుఱకు 

కాన్న నాకు కాదు” ఄన్న లకి లోఱకు వెళ్ళళపోయాడు. 

ఄప్పుడు పాయాతి అలోచనలో డింది. లోఔశ్రేమసుు కోసం 

జఖనామత కోపించినటుా నట్టంచింది. నాకు నా వామ 

రివాయం లేఔపోఫట్టట ఔద్వ ఇ తియస్థుయం? నంది 

శివ్రిచ్చయకుడు ఔనుఔ నా అజఞను ఈఱాంఘంచి శివున్న 

లోన్నకి ప్రవేశపెటాటడు. ఄదే నా స్తవ్కుడైత్య ఆల్ల జరిగేద్వ! 

ఔనుఔ నాకు నా ఄననవాడు కావాల ఄనుకొననది.  

 శ్లా||   విచ్చరేయతి చ స్థ దేవీ వ్పుషో భఱసంబవ్మ్  

        పురుష్ం న్నయమమౌ స్థతు సయాఱక్షణ సంయుతమ్||  

        సర్యావ్మవ్న్నరోదష్ం సర్యావ్మవ్ సుందయమ్ 

        విశాఱం సయాశ్లభాఢయం భహాఫఱర్యక్రభమ్||                                            

(శి.పు.రు.సం.కు.కం.ఄ.13.శ్లా.20,21) 

 

1. సుమఖులైడు 9.   ధూభకేతుడు 

2. ఏఔదంతుడు 10. ఖణాధయక్షుడు 

3. ఔపిలుడు 11. ఫాఱచంద్రుడు 

4. ఖజఔయణకుడు 12. ఖజాననుడు 

5. ఱంబోదరుడు 13. వ్క్రతుండుడు 

6. విఔటుడు 14. శూయఔరుణడు 

7. విగనర్యజు 15. హేయంబుడు 

8. ఖణాధపుడు 16. సుందపూయాజుడు 



 

 
 

3 

 

పూజ్య గురుదేవులు బ్ర హ్మశ్రర  వది్దపర్తి  పద్మమకర్ గార్తకి జ్యము జ్యము      ఫిబ్ర వర్త,2023 

ఆల్ల అలోచించి పాయాతి తన శరీయపు భఱం (భట్టట) నుండి 

ఔ పురుష్టన్న సృషిటంచింది. ఄతడు సయాశుబఱక్షణాఱతో 

ఈనానడు. ఄవ్మవాలు సుందయంగా, దోష్ణలు లేకుండా 

ఈనానయి. సయా సభరుథడు, భహాఫఱర్యక్రమాలు ఖఱ అ 

బాలుడిన్న చూచి పాయాతి సంతోషించింది. అ బాలుడిన్న 

అశీయాదించింది. ఄనేఔ వ్స్థాలు, ఄఱంకార్యలు, 

అబయణాలు ఄతన్నకిచిేంది. అపై ఄతన్నతో ఆల్ల ఄననది – 

“నామనా! నా పుత్రుడివి ఄయిన నీకు 

స్థట్టవ్చేేవారెవ్రూ లేరు. నా ఖృహద్వార్యన్నకి కాల్ల 

కాయి. నా అజఞ లేన్నదే ఎవ్రినీ లోఱకు ంవ్దుద. ఇ నా 

అజఞను ఔఠోయదీక్షతో పాలంచు.” ఆల్ల లకి ఖట్టట ఔరాను 

ఄతన్నకి ఆచిేంది. ఇ దండాన్నన ధరించి కాల్ల కామభన్న 

చెపి లోఱకు వెళ్ళళపోయింది. కొంతస్తట్టకి శివుడు తన 

ఄనుచరుఱతో ఄఔుడకు వ్చ్చేడు. శివుడు తన తండ్రి ఄన్న 

తెలమన్న ఖణతి లోఱకు వెలళడాన్నకి వీలు లేదన్న లకి 

అమనను చేతిఔరాతో న్నలువ్రించ్చడు. ఖణాలు యుద్వధన్నకి 

ర్యగా వాయందరిన్న చేతిలోన్న దుడుడఔరాతో బాది 

హడలెతితంచ్చడు. చివ్రకు శివుడు అగ్రహంచి ఄతన్న 

తఱను త్రిశూఱంతో కండించి వేస్థడు. ఇ వాయత వినన 

పాయాతీదేవి క్రోధాన్నన పందింది. తన దేవీశకుతఱను 

ప్రోతాుహరచి సయాలోకాఱను వినాశనం చేమండి 

ఄననది. ఄభమవారి శకుతలు విజృంభించ్చయి. ఄప్పుడు 

దేవ్తలు, ఊష్టలు ఄభమవారిన్న శాంతించభన్న 

ప్రారిథంచగా, ఖణతి పునరీువితుడు ఄయిత్యనే తాను 

శాంతిస్థతనన్న పాయాతి లకింది. ఄప్పుడు శివుడు 

దేవ్తఱతో ఆల్ల ఄనానడు –  

శ్లా ||     ఈతతయస్థయం పునర్యయత ప్రథభం మి మిలేదిహ| 

        తచిియ శే సమాహృతయ మిజనీమం ఔలేఫరే   ||  

(శి.పు.రు.సం.కు.కం ఄ.17.శ్లా.47) 

దేవ్తల్లర్య! మీయంతా ఈతతయ దికుునకు వెలళండి. ఄఔుడ 

మందుగా  మీకు  ఔనఫడే  ఏ  జీవి   శియసుునైనా  కండించి 

తీసుకొన్న     వ్చిే      ఇ       పాయాతీపుత్రున్న      మండేన్నకి  

 

ఄతికించండి. ఄతడు భయఱ జీవిస్థతడు. దేవ్తలు శివాజఞతో 

ఈతతయ దికుునకు వెళాళరు. వారికి ఄఔుడ మట్టమదట్గా 

కేు దంతమనన ఏనుగు ఔనఫడింది. అ ఏనుగు తఱను 

తెచిే శివున్న అజఞపై బాలున్న మండేన్నకి ఄతికించగా, 

శివుడు వారికి భంత్రజల్లన్నన ఆచ్చేడు. అ జఱం దేవ్తలు 

బాలున్నపై జఱాగా ఄతడు చైతనయం పంది లేచి 

కూరుేనానడు. ఄట్టనుండి ఖజమఖులైడయాయడు. 

ప్రసననవ్దనుడయాయడు. యభసుందర్యకారుడయాయడు. 

జీవితుడైన పుత్రున్న చూచి పాయాతి ప్రసనునర్య స తన 

శకుతఱను శాంతరచింది. ఄనంతయం పాయాతి ఄతన్నన్న 

సృశించి ఄతన్నతో ఆల్ల లకింది – దేవ్తఱందరూ 

మందుగా న్ననున పూజంచిన తయవాతనే తకిున వారిన్న 

పూజస్థతరు. న్ననున బ్రతికించ్చఔ దేవ్తలు నీ మకం పై 

స్థందూయం పూస్థరు. అ స్థందూయం నీకు శ్లబను 

చేకూరిేంది. ఔనుఔ నీకు స్థందూయ పూజ చేస్థనవారికి 

సఔఱ శుభాలు ఔలగేట్టుాగా వ్యమిసుతనానను. నీకు పూలు, 

ఖంధం, నైవేదయం, నీర్యజనం, తాంబూఱం సభరించి, నీ 

చుట్టట ప్రదక్షిణలు చేస్థ నభసురించే వారికి ఄనుకొనన 

నుఱనీన నెయవేయతాయి. విఘ్ననలు తొఱగుతాయి. శివుడు 

ఖణతిన్న ఄతయంతప్రేభతో డిలో కూరోేబెటుటకొన్న 

అదరించ్చడు. ఄప్పుడు త్రిమూరుతలు ఏఔఔంఠంతో, 

ఖణతిన్న ఄందరూ పూజంచి తీర్యల ఄన్న శాస్థంచ్చరు. 

త్రిమూరుతలు దేవ్తఱతో ఆల్ల ఄనానరు –  
శ్లా ||    ఖణేశ్ల విగనఔర్యత హ సయాకాభపఱప్రదః 

          ఏతతూజాం పుర్యఔృతాా శాేత్ పూజాయ వ్మం నరః 

          వ్మం చ పూజతాః సరేా నామం చ్చపూజతో మద్వ 

          ఄస్థమననపూజత్య దేవాః యపూజా ఔృతామది 

          తద్వ తతపఱహాన్నస్థయత్, నాత్ర కార్యయ విచ్చయణా  ||  
(శి.పు.రు.సం.కు.కం.ఄ.18.శ్లా.22 నుండి 24) 

         ఖణేశుడు విఘ్ననఱను తొఱగించే దైవ్ం. 

కోరిఔఱనన్ననంట్టనీ తీరుస్థతడు. మందు ఆతన్నన్న పూజంచి 

అ తయవాత్య భమమ పూజంచ్చల. ఆతడిన్న పూజంచఔపోత్య 

భమమ పూజంచనటాే. ఖణేశున్న పూజంచఔ, 

ఄనయదేవ్తఱను పూజస్తత, అ పూజాపఱం ఱభించదు. ఇ 
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విష్మంలో సందేహం వ్దుద. ఄనంతయం శివుడు తన 

శివ్ఖణాఱకు, విగనఖణాఱకు ఄధయక్షుడవై కీరిత పందభన్న, 

ఖణేశున్న దీవించ్చడు. ఖణతిన్న ఖరిఔపోచఱతోనూ, 

ఆయవై ఔు అకుఱతోనూ పూజంచిన వారికి సఔఱ శుభాలు 

ఔలుగుతామన్న శివుడు లకాడు. లోహంతో కాన్న, 

ఖడాఱతోకాన్న, తెఱాజలేాడుతో కాన్న చేస్థన ఖణతి 

రూపాన్నన పూజంచే వారు సఔఱ శుభాలు పందుతారు. 

విఘ్ననఱ నుండి ఫమట్డతారు. వినామఔచతురిథ నాడు 

భట్టటతో చేస్థన ఖణతి విగ్రహాన్నన తఔ పూజంచ్చల. అ 

రోజు నెనండు ఄంగుళాఱ పడవుండి ప్రఔున చినన చినన 

కొభమఱవ్ంట్ట ఈపాంగాలు లేన్న ఖరిఔఱను నూట్ఔట్ట, 

ఖణతికి సభరించిన బకుతలు సయాద్వరిదయర 

విమకుతఱవుతారు. మోదకాలు న్నవేదించిన వారు 

సంతోష్ం, సందలు పందుతారు. బ్రాహమణుఱకు, 

వినామఔ పూజానంతయం భధుయమైన అహార్యన్నన పెట్టట 

దక్షిణ ఆచిే సంతోష్పెట్టటనవారు సయా శుబపల్లలు 

పందఖఱరు. 
శ్లా ||      మి న్నతయం శ్రదధయా స్థయథం పూజాం చైవ్ సాశకితతః 

           కుర్యయతతవ్ ఖణేశాన సయాకాభపల్లతయే 

           స్థందూరః చందనైః చైవ్ తండు సః కేతకః తథా 

           ఈచ్చర యనేకశే పూజయేతాతవం ఖణేశాయమ్ || 
                                          

(శి.పు.రు.సం.కు.కం.ఄ.18.శ్లా.56,57)  

శివుడు ఔప్పుడు ఖణేశున్నతో ఆల్ల ఄనానడు – న్ననున 

న్నతయం శ్రదధతో పూజంచే వారి కోరిఔఱనీన తీరుతాయి. 

ఖజమఖులైడవైన న్ననున స్థందూయం, ఖంధం, బిమయం, 

మఖల పువుాలు సభరించి, సరోాచ్చర్యఱతో 

పూజంచిన వారికి స్థదిధ ఔలుగుతుంది. వారికి ఏ 

నుఱలోనూ ఏ విధమైన అట్ంకాలు ఎదురుకావు. 

 

శ్ల ా||       సర్ెాః వ్రె్ణః , ప్రఔయతవాయ వాభిశ్్ేవ్ విశేష్తః | 

               ఈదయాభిమఖై శ్్ేవ్ ర్యజభిశే విశేష్తః || 

(శి.పు.రు.సం.కు.కం. ఄ.18.శ్ల.ా59)  

సయావ్ర్యణఱవారు, మకయంగా వాలు ఇ వ్రతాన్నన చేయాల. 

ఄభివ్ృదిధన్న కోరుకొనే ర్యజులు ఇ వ్రతం చేసుకోవాల. 

వాయందరికీ నీ ఄనుగ్రహంతో శుబం ఔలుగుతుంది.  

శివున్న అజఞను దేవ్తలు, ఊష్టలు, నాయదుడు 

సయాలోకాఱకు తెలమజేస్థరు. ఄట్ట నుండి ఖణేశున్న 

పూజ సయావాయపితభయియంది. ఇ విత్ర ఔథను శ్రదధతో 

వినన వారికి సఔఱ భంఖళాలు ఔలుగుతాయి. పుత్రుడు 

కావాల ఄనుకొననవారికి పుత్రుడు ఔలుగుతాడు. వివాహం 

కాన్న వారికి వివాహం ఱభిసుతంది. సంతానం 

కోరుకొననవారికి సంతానం ఔలుగుతుంది. అరోఖయం 

ఱభిసుతంది. “సౌభాఖయం దుయభగో ఱభేత్” – దౌర్యభగుయడు 

సౌభాఖయం పందుతాడు. శ్లకాలు నశిస్థతయి. ఇ ఔథను 

గ్రంథరూంలో (పుసతఔరూంలో) ఆంట్లా ఈంచి, బకితతో 

నభసురించిన వాన్నకి న్నతయం శుబం ఔలుగుతుంది. 

ఆందులో ఏ మాత్రం సందేహం లేదు. ప్రయాణకాఱంలో, 

యాదినాఱలో ఇ ఔథను శ్రదధగా విననవాడు కోరుకొనన 

పల్లలు పందఖఱడు. ఆది శివ్పుర్యణంలోన్న ఖణేశ్లతతిత 

ఔథ.   

                                                          

    ...               

      ***** 

“

” 
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పూయాజనమ సుఔృతం వ్ఱా శ్రీవేంఔటేశాయ విల్లస్థన్నన 

లోకాన్నకి సుఱబశైలలో ఄందించిన యమాతమ 

సారూపుడు,సభయథగురుడు, త్రిభాష్ణభహాసహస్రావ్ధాన్న, 

ప్రణవ్పీఠాధతి ఄయిన బ్రహమశ్రీ వ్దిదరిత ద్వమఔర్ గారు 

నాకు జనకుఱయాయరు. తలా శ్రీభతి యంఖవేణి కూడా 

వేంఔటేశాయ బకుతర్యలే. ఄందుకే శ్రీవేంఔటేశారున్న లీల్ల 

యహస్థయలు వ్రాస్త భాఖయం నాకు ఔలగింది. సతగిరులు 

ఄనేఔ దివ్యయహస్థయఱకు న్నఱయాలు. యుఖయుగాలుగా 

బ్రహమరుిలు, దివ్యరుిలు, భహరుిలు, ర్యజరుిలు, 

ఊష్టలు, మనులు, స్థధకులు, మిగులు ఇ కొండపై 

స్థధనలు చేస్తతనే ఈనానరు. అ స్థధనఱనీన యహస్థయలే. 

కొండఱలోన్న గుహలు యహస్థయలే. జఱపాతాలు 

యహస్థయలే. వ్ృక్ష్యలు, జంతువులు, కీట్కాలు, ఆంతెందుకు 

ఇ కొండలోన్న ఄణువుఱనీన యహస్థయలే. అ యహస్థయఱలో 

బఖవ్ంతుడు ఄందించిన మేయకు కొన్నన బకుతఱకు ఄందించే 

ప్రమతనం చేస్థతను. ఔలయుఖ ప్రతయక్షదైవ్మైన శ్రీ 

వేంఔటేశారున్న వైబవాన్నకి సంఫంధంచిన యహస్థయఱను 

తెలుసుకొంటునానం,  

 

 

 

     వేంకటాది్ర – శుకయోగి తపస్సస 

శుకుడు వాయసపుత్రుడు. ఄవ్ధూత. పుటుటఔతోనే వైర్యఖయం 

పందిన కాయణజనుమడు. ఄతడు ఎప్పుడు చూస్థనా 

దహారేలళ వ్యకిత వ్లె ఈంటాడు. శుకుడు, తండ్రి – కొడుకు 

ఄనే ఫంధంలో డి కొటుటమిటాటడడాన్నకి ఆష్టడఔ, తండ్రి 

విష్టణసారూపుడు ఔనుఔ అమనకు దొయఔకుండా 

తపించుకోవ్డాన్నకి, ప్రతయక్ష నార్యమణుడైన స్తరుయన్న 

వ్దదకు వెళాళడు. స్తయయభండఱంలో ప్రవేశించ్చడు. ఄఔుడ 

నుండి ఎవ్రికీ ఄంతుచిఔున్న ఏకాంత ప్రదేశం 

ఎఔుడుంటుంద్వ! ఄన్న ఄనేాషిసుతండగా స్తరుయడు శుకున్న 

అపి ఄతన్నతో ఆల్ల లకాడు – నామనా! 

శుఔమిగంద్రా! విష్టణన్న ఄవ్తాయమైన వాయసుడు సరుాఱకు 

మకితన్న ప్రస్థదించడాన్నకి భహాతసుు చేస్థ, 

బ్రహమస్తత్రాలు, భహాభాయతం, ఄష్ణటదశపుర్యణాలు, 

మకయంగా శ్రీభద్ భాఖవ్తభహాపుర్యణం లోకాన్నకి 

ఄందించ్చడు. అమన ఔటాక్షం పందడమే మకిత ఄన్న 

సయామనులూ అమనను సుతతిసుతంటారు. ఄటువ్ంట్ట 

భహాతుమడు నీ కోసం వెదకుతుంటే, నీవు అమనకు 

దొయఔకుండా నాలో ప్రవేశించ్చవు. నా స్తయయభండఱం 

భేదించుకొన్న యభధాభం చేర్యఱంటే, భూలోఔంలో నీ 

కునన ఊణాలు తీర్యల. ఊణవిమకుతలు కాన్న వారికి 

మకిత ఈండదు. 

                 మకిత పంద్వల ఄనుకొనే వారు దేవ్ఊణం, 

పితౄణం, ఊషి ఊణాలు తీరుేకోవాల. అ ఊణాలు 

తీయన్న నాడు ఎంతట్ట వాన్నకనా మోక్షం ఱభించదు. నీవు 

పుటుటఔతోనే వేద్వలు చదివావు. శాస్థాలు ఄధయమనం 

చేస్థవు. ఆఔ ఆప్పుడు తండ్రి దఖగరకు వెళ్ళళ అమన 

ఄనుభతితో వివాహం చేసుకొన్న, మజాఞలు చేస్థ, 

దేవ్ఊణం తీరుేకో. ఄనంతయం పుణాయతుమ సన పుత్రుఱను 

పంది, వారి ద్వార్య పితౄణం  తీరుేకో. ఇ విధంగా 
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భూమి మీద జన్నమంచిన మానవులు చేస్త నులు చేస్థ, 

ఄనంతయం వైర్యఖయజీవ్నం ఖడపి, స్తయయభండఱం ద్వట్ట, 

ఉయథవలోకాఱను క్రభంగా ద్వట్ట యభద్వన్నన పందు. 

ఇ విధంగా స్తరుయడుదేశం ఆవ్ాగా శుకుడు లేతనవుా 

చిందిస్తత స్తయయబఖవానున్నతో ఆల్ల ఄనానడు – 

మార్యతండ దేవా! నీవు త్రిమూరిత సారూపుడవు. ఔయమస్థక్షివి. 

జఖచేక్షువువు. నీకు తెలమన్నదేదీ ఇ లోఔంలో ఈండదు. 

ఄయినా నా మానస్థఔ అలోచన నీకు తెలమజేసుతనానను. 

ఔయమమిఖం వ్ఱా మానవుడు తలాఖయభంలో ప్రవేశించి 

జన్నమసుతనానడు. ఆఔ ఄఔుడ నుండి న్నతయం ఏదో ఔ 

ఔర్యమచయణం చేస్తతనే ఈంటాడు. ఔయమఱ వ్ఱా 

సుకదుఃఖాలూ, పుణయపాపాలూ పంది సంస్థయ 

వాయమోహంలో డి కొటుటమిటాటడుతుంటాడు. కాఱం 

జీవుడిన్న వ్ంచిసుతంటుంది. ఈదమం, ఄసతభమం, 

సంధయలూ ఄనే పేయాతో కాఱం ఖడచిపోతుంటుంది. 

చూసుతండగానే అయువును హరించి వేసుతంది. 

మానవ్జీవితం నీట్ట బుడఖవ్ంట్టది. ఇ నీట్ట బుడఖ వ్ంట్ట 

దేహాన్నన, అయువును నమిమ మానవులు అయువు ఆంకా 

ఈంటుందనీ, దేహం శాశాతభనీ నమిమ 

నశించిపోతుంటారు. దేవ్ఊషిపితౄణాలు 

తీరుేకోవాఱనీ, ఄనంతయమే మకిత కోసం 

ప్రమతినంచ్చఱనీ నీవ్నన మాట్ వేదవాకుు. ఔనుఔ 

ఄనుసరించవ్ఱస్థందే. కాన్న ఄదే వేదం మమక్షువు 

ఄయినవాడు[మోక్షమను కోరుకొనేవాడు] ఔయమలు 

ఄనఫడే ఄడవిలో ప్రవేశించి ద్వరి తర్యదన్న 

సెఱవిసుతననది. ఔనుఔ నాకు ఔర్యమచయణాఱపై అసకితలేదు. 

శుకున్న మాట్లు వినన స్తరుయడు అమనకు 

సమాధానమిస్తత ఆల్ల లకాడు – ఔప్పుడు బ్రహమతో 

శ్రీభహావిష్టణవు, వేదోఔత ఔయమలు విడచినవాన్నకి సులువుగా 

మకిత ర్యదన్న లకాడు. ఄది నీవు కూడా ఎఱిగిన 

యహసయమే. వేదోఔత ఔయమఱను విడచి మకితకి ఎఖయడం ఎంత 

ఔష్టమో నీకు తెలమద్వ? 

               ఄప్పుడు శుకుడు భయల్ల మార్యతండున్నతో ఆల్ల 

ఄనానడు – “దేవా! ఇ విష్మంలో నాకూ జనకున్నకీ 

భధయ సంభాష్ణలు జరిగాయి. నేను జనకున్నతో కూడా 

ఆల్లగే ఄనానను. ఆప్పుడు నీవు కూడా భయల్ల ననున 

సంస్థయఫంధాఱలోన్నకి ఫల్లతాుయంగా త్రోస్థవేసుతనానవు. 

నీకిది ధయమమా?‛ ఄనగా స్తరుయడు హరి సారూపుడు 

ఔనుఔ శుకున్నతో ధయమబోధ చేస్తత ఆల్ల ఄనానడు – 

సయాలోఔమఱకూ మూఱం శ్రీభహావిష్టణవు. 

విష్టణనాభిదమం నుండి బ్రహమ అవియభవించ్చడు. 

బ్రహమపుత్రుడు వ్స్థష్టఠడు. వ్స్థష్టఠన్న పెదదకొడుకు శకిత. శకిత 

పెదదకొడుకు ర్యశరుడు. ర్యశరున్నకి సతయవ్తి వ్ఱా 

వేదవాయస భహరిి జన్నమంచ్చడు.  

              వాయసున్నకి ఄయణి నుండి నీవు ఓయసపుత్రుడివై 

జన్నమంచ్చవు. నీకు కూడా ఔ పుత్రుడు జన్నమంచఔపోత్య 

నీవు మకితకి ఄరుుడివి కావు. ననున ద్వట్న్నదే 

యభధామాన్నకి ఎవ్రూ వెలళలేరు. నీకు పుత్రప్రాపిత 

జయఖఔపోత్య నేను న్ననున నా స్తయయభండఱం 

ద్వట్టపోన్నవ్ాను. ఆందులోనే న్ననున శాశాతంగా 

ఫంధస్థతను. స్తరుయడిల్ల ఄనగానే శుకుడు తన నీడను 

తండ్రి దఖగర నుండి తన వ్దదకు యపించ్చడు. ఆంతకాఱం 

ఄసష్టంగా నీడగా ఈనన అ శుఔ ప్రతిబింఫంలో తన శరీయం 

నుండి ఔ త్యజసుును ఫమట్కు యపించి న్నక్షితం చేస్థడు. 

ఆప్పుడా శుకున్న నీడకు పూయణరూం వ్చిే శుకున్నకి మారు 

రూమా ఄననటుాగా ఔనడింది. తన నుండి జన్నమంచిన 

నూతన రూం తనకు పుత్రుడేనన్న లకి శుకుడు 

స్తరుయన్నతో, పుత్రోతతిత ఄయియంది ఔనుఔ మకితకి 

వెలళడాన్నకి ఄనుభతి ఆభమన్న కోర్యడు. 

                             స్తరుయడు అశేయయం, అనందం పంద్వడు. 

శుకున్న మిఖశకిత ఎంత గదో అమనకు ఄయథం 

ఄయియంది. శుఔమిగ! నీ నుండి పుట్టటన ఇ క్రొతత శుకుడు 

నీకు మారు రూమా! ఄననటునాానడు. నీ శరీయం నుండి 

పుట్టటన వాడు ఔనుఔ వీడు నీకు కొడుకే ఄవుతాడు. ఇతన్నకి 

ఛాయాశుకుడు ఄన్న పేరు పెడుతునానను. నీవిఔ స్తాచిగా 

ఏ లోకాన్నకనా వెలళవ్చుే, ఄన్న శుకున్నతో 

స్తరుయడనానడు. ఛాయా శుకుడు స్తరుయన్నకి 

నభసురించ్చడు. ఄనంతయం శుకున్నకేస్థ తిరిగి, 
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వినమంతో, గాయవ్ంతో ఆల్ల ఄనానడు – తండ్రీ! నీ నుండి 

ననున సృషిటంచడాన్నకి ఖఱ కాయణం, నా ఔయతవ్యం తెలుపు. నీ 

భనసుులో ఏది సంఔలంచినా ఄది నాకు ఄయథభయేయల్ల, 

నీ సంఔల్లన్నకి ఄనుగుణంగా నేను నడచుకొనే విధంగా 

ననున తీరిేదిదుద. ఄతాయవ్శయఔ స్థథతిలో నాలో నీవు 

లీనభయి, న్న పూరిత కాగానే తిరిగి నా నుండి విడిపోయి 

యంధామాన్నకి వెళ్ళళపో. శుకుడు ఛాయాశుకున్నతో ఆల్ల 

ఄనానడు – పుణాయతామ! నేను, నీవు వేరు కాదు. ఆఔ నుండి 

నా శకుతలు, అలోచనలు నీలో ప్రసుపట్టస్థతయి. నేను 

వైకుంఠం చేరుకొంటాను. నీవు భూలోఔ వైకుంఠమైన 

శ్రీవేంఔటాద్రికి వెళ్ళళ. శ్రీవేంఔటేశారున్న సతగిరులు 

భూలోఔంలో దక్షిణ వైకుంఠ లోఔంగా ప్రస్థదిధకెకాుయి. 

నేను వేంఔటాద్రికి దక్షిణంగా, సువ్యణమఖీనదికి ఈతతయంగా 

స్థదధసథఱంలో ఔ అశ్రభం న్నరిమంచుకొన్న ఄందులో తసుు 

చేస్థను. అ అశ్రభంలో నీవు న్నవ్స్థంచు. నా తండ్రి 

వేదవాయసుడు ఖంగాతీయంలో కాశీలో ప్రసుతతం ఈనానడు. 

                                                    

 

           ...             

***** 

పిణవ పీఠేం వార్షష కోతసవ సమాచారేం 

భాఖవ్త ఔల్లయణఔృష్ణ, త్రిభాష్ణభహాసహస్రావ్ధాన్న, శ్రీ 

ప్రణవ్పీఠాధతి పూజయ గురుదేవుఱ ఄపాయ తశశకిత 

సభన్నాతం భరియు దివాయతమ శ్రీప్రణవ్పీఠం. ర్యనునన 

2023 వ్ సంవ్తుయం మాగపూరిణభ నాట్టకి శ్రీ ప్రణవ్పీఠం 

స్థథన చేస్థ 10 వ్సంతాలు పూరిత ఄవుతుంది. పీఠంలో 

ఔరు ఆదదరు దేవ్తలు త , ద్వద్వపుగా ప్రతి దేవ్తా 

ప్రతిష్ఠ మాగపూరిణభ నాడే జయఖడం భరో విశేష్ం. 

2023 వ్ సంవ్తుయం మాగ శుఔా చతుయదశీ, పూరిణభ 

తిథుఱలో (ఫిబ్రవ్రి 4,5 తారీఖులైఱలో)  ధాజసతంబం, 

ఫలపీఠం, ఄభమవారికి స్థంహవాహనం ప్రతిష్ఠ 

జరుగుతుననవి.ఇ దవ్ వారిికోతువ్ం సందయభంగా 

పీఠంలో ఄభమవాయాకు వివిధ రిభల జల్లఱతో ప్రత్యయఔ 

ఄభిషేఔమలు, ఄఱంఔయణలు ఈంటాయి. పీఠంలోన్న సఔఱ 

దేవ్తఱకు ప్రీతిఔయంగా ఄభిషేఔమలు, ఄఱంఔయణలు, 

పూజలు, నైవేద్వయలు, ఄననప్రస్థద వితయణ కాయయక్రమాలు 

ఈంటాయి.
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గేంగ 

 

గంఖ ఔ కేవ్ఱం ఔ పాత్రగానే కాఔ ఔ విత్రమైన 

నదిగా పేరుగాంచినది. పుర్యణేతిహాస్థఱలో 

లుయకాలుగా ఖంఖ యొఔు ఔథలు భనకు ఔన్నపిస్థతయి. 

భౌగోళ్ళఔంగా ఈతతర్యకండ్ ర్యష్రం రిధలోన్న హమాఱమ 

యాతాఱలో ఖంగోత్రి ఄనే హమానీనదంలో భాగయథి నది 

ఈదభవిసుతననది. ప్రవాహమాయగంలో దేవ్ప్రయాఖ వ్దద 

ఄఱఔనంద నది దీన్నతో ఔలుసుతంది. ఄఔుడినుండి దీన్నన్న 

"ఖంఖ" ఄంటారు. కొంతదూయం హమాఱయాఱలో 

ప్రహంచిన ఇ నది హరిద్వాయం వ్దద మైద్వన ప్రాంతంలో 

ప్రవేశిసుతననది. మమనానది ఄఱహాబాదు (ప్రయాఖ) వ్దద 

ఖంగానదితో ఔలుసుతంది. ఖంఖతో పాటు మమనకు 

కూడా హందూభతంలో విత్రస్థథనం ఈంది. ఇ రెండు 

నదుఱ డుడన ఈతతయ భాయతదేశంలో పెదదవైన నఖర్యలు, 

పుణయక్షేత్రాలు ఈనానయి. ఢిలీా, కానూరు, ఄఱహాబాదు, 

వార్యణాస్థ, పాటాన, కొఱఔతాత వ్ంట్టవి ఄల్లంట్ట 

నఖర్యఱలో కొన్నన. ఄఱహాబాదు తరువాత భరెన్నన 

నదుఱతో ఔలస్థ ఖంగానది భహాప్రవాహంగా 

మారుతుంది. తరువాత ఫంగాళాఖాతం వ్దద సమద్రంలో 

ఔలుసుతంది.  హందూభతాచ్చర్యఱ ప్రకాయం ఖంగానది 

చ్చల్ల విత్రమైనది. పావ్నం చేస్తది. ఔుమారు 

ఖంగానదిలో స్థననం చేస్తత జనమ జనమఱ పాపాఱనుండి 

విమకిత ఱభిసుతందన్న, చన్నపోయే మందు ఖంగా జఱం 

త్రాగిత్య సాయగప్రాపిత న్నశేమభనీ నభమఔం. చన్నపోయిన 

తభ కుటుంబీకుఱ ఄస్థతఔఱను ఖంగానదిలో న్నభజునం 

చేమడాన్నకి దూయదూర్యఱ నుండి వార్యణాస్థకి, ఖమకు, 

ప్రయాఖకు, ఆతయ ఖంగానదీ తీర్యధఱకు వ్స్థతరు. ఖంగానదీ 

జల్లన్నన ఔ చినన పాత్రలో ఆంట్టలో ఈంచుకోవ్డం 

శుబప్రదభన్న భావిస్థతరు. ఖంగానదీతీర్యన కుంబమేళా, 

ఛత్ పూజ వ్ంట్ట ఈతువాలు జరుగుతాయి. కుంబమేళా 

ప్రంచంలోనే ఄతిపెదద జనసమూహం కూడుకొనే 

ఈతువ్ం. వాయణాస్థ హందువుఱకు యభ విత్ర స్థథనం. 

పుర్యతన గ్రంథమైన ఊగేాదమలోన్న (10.75) నదీసుతతిలో 

తూరు నుండి డభయ వ్యకు ఈనన నదుఱ పేరాు 

చెఫడాడయి. వాట్టలో ఖంగానది పేరు వ్చిేంది. 

ఊగేాదమ పుర్యతన అయయ యుఖంలో స్థంధు, సయసాతి 

నదుఱకు ఎకుువ్ ప్రాధానయం ఈండేది ఄన్న తెలమవ్సుతంది. 

ఖంఖ గురించి, ఖంగావ్తయణం గురించి అసకితఔయమైన 

పుర్యణ గాథలు ఈనానయి. భాఖవ్తంలోను, ఫృహదధయమ 

పుర్యణంలోను, దేవీ భాఖవ్తంలోను ఖంఖను గూరిే 

చ్చల్ల గాథలునానయి. శ్రీ భహావిష్టణవు 

వాభనావ్తాయమన త్రివిక్రమడై ఎఱాలోఔమఱను తన 

పాదమఱతో కొలచినపుడు బ్రహమ తన ఔభండఱమలోన్న 
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అ నీట్టతోనే విష్టణపాదమను ఔడిగెను. అ పాదమనుండి 

ప్రవ్హంచునదే దివ్యఖంఖ. భరొఔ ఔథ 

ర్యమామణాంతయగతంగా తెలమవ్సుతంది. స్తయయవ్ంశపు 

ర్యజైన సఖరునకు వైదరిభ, శైఫయ ఄను ఆదదరు భాయయలు. 

శైఫయకు ఄసభంజసుడను కుమారుడు, వైదరిభకి 60వేఱ 

భంది కుమారులు ఔలగారు. సఖరున్న ఄశామేధయాగాన్నన 

బంఖం చేమడాన్నకి ఆంద్రుడు యాఖధేనువును 

పాతాలంలో ద్వచ్చడు. అ ఄశాాన్నన వెతఔడాన్నకి వెళ్ళళన 

సఖరున్న 60 వేఱ భంది పుత్రులు ఔపిఱ భహామన్న 

శామన బసమమైపోయారు. వారికి ఈతతభఖతులు 

ఱభించ్చఱంటే దేవ్లోఔమలోన్న ఖంఖను పాతాళాన్నకి 

త్యవ్ఱస్థ ఈంది. సఖరుడు, ఄతన్న కొడుకు ఄసభంజసుడూ 

తసుు చేస్థనా ప్రమిజనం లేఔపోయింది. ఄసభంజసున్న 

కొడుకు ఄంశుభంతుడు. అంశుభంతున్న కొడుకు 

బగయధుడు. బగయధుడు తన తాతఱకు ఈతతభ ఖతులు 

ప్రాపితంచ్చఱన్న ఖంఖ కోసం తసుు చేస్థడు. ఖంఖ 

ప్రతయక్షమై "నేను భూమి మీదికి దిగిర్యవ్డాన్నకి స్థదధంగా 

ఈనానను. కాన్న నా దూకుడు బరించఖఱ నాథుడెవ్ారు?" 

ఄన్న ఄడిగింది. ఄప్పుడు బగయథుడు శివున్నకోసం తసుు 

చేస్థడు. ఄనుగ్రహంచిన శివుడు దేవ్లోఔమలోన్న 

ఖంఖను భువికి ర్యగానే తన తఱపై మోపి, జటాజూట్ంలో 

ఫంధంచ్చడు. బగయథున్న ప్రాయథనతో ఔ పామను నేఱపైకి 

వ్దిల్లడు. బగయథున్న వెంట్ ఖంఖ రుగులు తీస్తత 

స్థగింది. ద్వరిలో జహ్ననమన్న అశ్రమాన్నన మంచెతిత, 

"జాహనవి" ఄయియంది. అపై స్థఖయంలో ప్రవేశించి, 

పాతాళాన్నకి చేరి, సఖరున్న పుత్రుఱకు ఈతతభ ఖతుఱను 

ఔలుఖజేస్థంది. సాయగంలో "భంద్వకిన్న"గా, భూలోఔంలో 

"ఖంఖ" లేద్వ "ఄఱఔనంద"గా, పాతాలంలో "భోఖవ్తి"గా 

మూడు లోకాలోా ప్రహంచినందున ఖంఖను "త్రిథఖ" 

ఄంటారు. భహాభాయతయంగా భనకు భరొఔ ఔథ 

భనకు తెలమవ్సుతంది. శంతనుడు. ఇమన కురు 

పాండవుఱకు మతాతత. పూయాజనమలో భహాభిషేకుడనే ఒ 

బకుతడే శంతనుడిగా జన్నమంచ్చడు. గ బకుతడైన 

భహాభిషేకుడు భయణం తర్యాత సార్యగన్నకి చేరుకునానడు. 

ఔరోజు ఆంద్రసబకు ఖంగామాత వ్చిేనప్పుడు అమెకి 

తెలమకుండా ంట్టపై వ్సాం జారిడింది. ఆంద్రపురిలో 

న్నఫంధనఱ ప్రకాయం ఄఔుడునన పురుష్టఱందరూ తఱలు 

వ్ంచుకోగా, భహాభిషేకుడు మాత్రం ఖంఖను చూస్తత 

ఈండిపోయాడు. ఇ ఄనాఖరిఔ చయయకు అగ్రహంచిన 

ఆంద్రుడు ‘దేవ్లోఔంలో ఈండే ఄయుత నువుా కోలోయావు, 

తిరిగి మానవుడిగా జన్నమంచు’ భన్న శపించ్చడు. 

భహాభిషేకుడి చయయఱకు ఖంఖ కూడా సందించడం ట్ ా

దేవ్లోకాధతి అమెను భందలంచ్చడు. ఆది చ్చల్ల తప్పు. 

నువుా కూడా మానవ్జనమలోన్న సుక దుఃఖాఱను 

ఄనుబవించి నీ ఄహంకాయం తగిగన తర్యాత తిరిగి 

దేవ్లోకాన్నకి చేరుకోభన్న అదేశించ్చడు. ఆంద్రుడి శాం 

వ్ఱా శంతనుడిగా జన్నమంచిన భహాభిషేకుడికి 

పూయాజనమఙ్ఞఞనం లేదు. కానీ ఖంఖకు పూయా జనమ 

విశేష్ణలు గురుతండట్ంతో శంతనున్న అఔరిించడాన్నకి 

సభమం కోసం ఎదురు చూస్తంది. ఔరోజు ర్యజు 

శంతనుడు ఖంగా నది డుడన వేటాడుతునానడు. ఖంఖ వా 

రూం ద్వలే నది నుండి ఫమట్కు వ్చిేంది. ఖంఖ యొఔు 

ఄదుభత సౌందర్యయన్నన చూడగానే శంతనుడు అమెను 

మోహంచ్చడు. తనను వివాహమాడభన్న ఖంఖన్న 

వేడుకునానడు. విహహం చేసుకోవాఱంటే నేను ఏమి 

చేస్థనా, ఏమి చేసుతనానవు, ఎందుకు చేసుతనానవ్న్న 

ప్రశినంచర్యదనే ష్యతును ఖంఖ విధంచింది. ఄల్ల ఄడిగిన 

రోజు నీ జీవితం నుంచి శాశాతంగా వెళ్ళాపోతానన్న 

పేరొుంది. ద్వన్నకి ఄంగఔరించిన శంతనుడు ఖంఖను 

వివాహమాడాడు. కొంతకాల్లన్నకి ఖంఖ ఖయభవ్తియైనది. 

ఖంఖకు కొడుకు పుట్టగానే శంతనుడు ఖంఖను 

ఔఱవ్డాన్నకి అమె ఖది వైపు వెళాళడు. ఄతను ద్వరిలో 

ఈండగా, ఖంగాదేవి తన కుమారున్నతో ఔలస్థ ఄడవికి 

వెళ్ళాందన్న న్నభన్నషి చెపింది, ఔఱత చెంది, ఖంఖను 

వెతఔడాన్నకి ఫమలుదేర్యడు. ఄతను ఖంగానది డుడకు 

చేరుకుననప్పుడు, ఖంఖ తన కొడుకును నదిలోకి 

విస్థరివేమడం చూస్థడు.  
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తన ఔలా మందే కొడుకు చన్నపోవ్డం చూస్తతనే ఈండి, 

ఫరువెకిున హృదమంతో ర్యజబవ్నాన్నకి తిరిగి వ్చ్చేడు. 

ఖంగాదేవికి భరో కొడుకు పుటాటడు, ఇస్థరి కూడా 

ఖంగాజల్లన్నకి ఄరించింది. ఄతను తన ఔలా మందు 

ఖంగానదిలో ప్రవ్హసుతనన తన మూడవ్, నాఱగవ్, ఐదవ్, 

అయవ్ భరియు ఏడవ్ కొడుకుఱను చూస్తతనే ఈనానడు 

కానీ ఏమీ చేమలేఔపోయాడు. ఄయిత్య ఎన్నమిదవ్ 

కుమారున్నకి జనమన్నచిే ఖంఖ నది డుడకు చేరుకోగానే 

ప్రియా! ఎందుకు ఆల్ల చేసుతనానవ్న్న ఄడిగాడు శంతనుడు. 

భహార్యజా, మీ కుమారుఱందరూ సజీవ్ంగా ఈనానరు 

భరియు క్షేభంగా ఈనానరు, ఄయిత్య భహరిి వ్శిష్టఠన్న 

శాం నుండి విమకిత పంద్వయన్న ఖంఖ శంతనున్నతో 

చెపింది. అ ఔథను వివ్రించింది. వ్శిష్ఠ భహరిికి 

దివ్యమైన అవు కాభధేనువు ‘నందిన్న’ ఈందన్న ఖంఖ 

చెపింది. ఔ రోజు ఎన్నమిది భంది వ్సువులు ద్వన్నన్న 

దొంగిలంచ్చఱన్న భావించి ఄందరూ వ్శిష్ఠ భహరిి 

అశ్రమాన్నకి వెళాళరు. ఔ వ్సువు అవును దొంగిలంచ్చడు, 

అ విష్మం భహరిికి తెలమగానే కోం వ్చిే, అవుఱను 

దొంగిలంచడం భనుష్టఱ సాభావ్ం ఄన్న వ్సువుఱతో 

చెపాడు, మీరు భనుష్టఱవ్లె ప్రవ్రితంచ్చరు ఔనుఔ 

మీయంతా ఆప్పుడు మానవ్ రూంలో జన్నమంచ్చల. ఄది విన్న 

ఄష్ట వ్సువులు బమడి ఊషికి క్షమాణ చెపారు. ఊషి 

భనసు ద్రవించినా, శాపాన్నన వెనకిు తీసుకోలేఔ ద్వన్నకి 

సవ్యణ చేస్థడు. కానీ మీరు మానవ్ రూంలో జన్నమంచిన 

వెంట్నే మోక్ష్యన్నన పందుతాయన్న, మీలో ఔరు పా 

ప్రామశిేతతం కోసం మానవ్ రూంలో చ్చల్ల కాఱం 

పాటు భూమిపై ఈండవ్ఱస్థ ఈంటుందన్న చెపాడు. ఄప్పుడు 

ఄష్ట వ్సువులు నా దఖగయకు వ్చిే, నేను వారికి తలాన్న 

కావాఱన్న భరియు మానవ్జనమ నుండి వారిన్న విమకిత 

చేమభన్న ఄబయరిథంచ్చరు. అ ఄష్ట వ్సువులు భనకు 

కొడుకులుగా జన్నమంచ్చరు, ఄందులో ఏడుగురు విమకిత 

పంద్వరు, కాన్న ఎన్నమిదవ్ వ్సువు ఊషి శాం 

కాయణంగా విమకిత పందలేఔపోయాడు. ఄతను ఆప్పుడు 

భూమిపై చ్చల్ల కాఱం ఈండాలువ్సుతంది. ఆప్పుడు నా 

ష్యతు ప్రకాయం తిరిగి వెళ్ళాపతునానను. నాతో పాటు నా 

కొడుకున్న కూడా తీసుకెళ్ళతనానను. సభమం వ్చిేనప్పుడు 

నేను నా కొడుకును తిరిగి ఆస్థతను. ఆల్ల చెపి ఖంగాదేవి 

ఎన్నమిదవ్ కుమారున్నతో నదిలో ఔలస్థపోయింది. చ్చల్ల 

సంవ్తుర్యఱ తరువాత, ఔ రోజు భహార్యజు శంతనుడు 

ఖంగానది డుడన తిరుగుతుననప్పుడు, ఔ యువ్కుడు 

బాణాఱతో ఖంగా నది ప్రవాహాన్నన అడం చూస్థడు. దీన్న 

కాయణంగా ఖంగానది నీరు ఎండిపోవ్డం ప్రాయంబమైంది, 

ఄతను నదీప్రవాహాన్నన పునరుదధరించభన్న యువ్కుడిన్న 

కోర్యడు, కానీ ఄతను న్నర్యఔరించ్చడు. దీన్నపై ఖంగాదేవి 

ప్రతయక్షమై శంతనుడితో, భహార్యజా, ఆతను నీ కొడుకు 

దేవ్వ్రతుడు ఄన్న చెపింది. ఄతను శుక్రాచ్చరుయన్న నుండి 

శాసా జాఞనాన్నన భరియు యశుర్యమన్న నుండి ఄసా, శసా 

జాఞనాన్నన పంద్వడు. ఆప్పుడు ఇ గ కుమారుడిన్న నీకు 

ఄగిసుతనానను. ఄన్న ఖంఖ వెళ్ళళపోయింది. ఇ యఔంగా 

ఖంఖ తాను శాం నుండి విమకిత పంది, వ్సువుఱను, 

శంతను భహార్యజును కూడా తరింజేస్థంది. దేవ్వ్రతుడు 

ఄనగా భీష్టమడు వ్ంట్ట గ కొడుకున్న, ధర్యమతుమడిన్న 

భనకు ఄందించింది. 

***** 
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శ్రీ భహాఖణాధతయేనభః                                              శ్రీ మాత్రేనభః                                                      శ్రీ గురుభోయనభః 

అరోఖయమే ఐశాయయంగా భావించి జీవించే బఔతజనావ్ళ్ళకి ఇ ఐశాయయమిఖం ఄభృతఔఱశం. సదభకుతఱ హృదయాఱలో 

చేరిన మాలనాయన్నన తొఱగించడాన్నకి, సఔఱ అరోఖయసందలు ఄందరికీ ఄందజేమడాన్నకి, శ్రీ ఱలతాసహస్రనామాఱనే 

కుసుమాఱను ఐశాయయమిఖంగా భఱచ్చరు సదుగరువులు బ్రహమశ్రీ వ్దిదరిత ద్వమఔర్ గారు. ఱలతా సహస్రనామాలు 

ఄందరికీ సురిచితమే కానీ, ఏ నామాన్నన పార్యమణం చేస్తత, తభ జీవ్నఖభనాన్నన మారుేకోవ్చ్చే తెలమజేస్తదే 

ఐశాయయమిఖం. సభసత  జనుఱకు  ఆది  దివ్య  ఓష్ధమ. 

316. యతిప్రియా – (ఒం ఐం హ్రం శ్రీం యతిప్రియాయై నభః) 
 

రతికి ఆష్టటర్యలు ఄన్న ఔ ఄయథం. యతీదేవి ఄభమవారిన్న 

బకితతో పూజసుతంది. యతమ ఄనగా భోఖమను లేఔ 

సుకమను ఆష్టడునది ఄన్న భరొఔ ఄయథం. ప్రతిజీవికి 

సుకడాఱనే తన ఈంటుంది. జీవుఱందరి రూంలో 

ఈండే ఄభమవారు, వారికోసం భోగాఱను ఆష్టడుతూ 

వారికి భోగాఱను ప్రస్థదిసుతంటుంది. ‚శ్రీసుందరీ స్తవ్న 

తతర్యణాం, భోఖశేమోక్షశే ఔయసథ ఏవ్‛ -  ఄనన పుర్యణ 

వాకుును సమరించుకోవ్ఱస్థందే. ఄభమను స్తవించిన వారికి 

భోఖమోక్ష్యలు రెండూ చేతిలోనే ఈంటాయి. జీవుఱకు 

సౌందర్యయన్నన, భోగాన్నన ప్రస్థదించ్చఱన్న ఄభమవారు న్నతయం 

భావిసుతందన్న ఇ నాభ మఖాయయథం.  

భంత్ర ప్రమిఖ విధానం - పలతం : వాఱకు వైధవ్యం, 

పురుష్టఱకు విధుయతాం ఄనగా భార్యయ విమిఖం 

తొఱగించఖఱ ఄదుభతభంత్రమిది. 120 దినాఱపాటు 

ఄభమవారిన్న కుంకుభతో పూజస్తత, పులహోయ లేఔ 

దధయననం న్నవేదిస్తత, ఇ భంత్రాన్నన ప్రతిదినమ 300 

ర్యయయాలు జపించి, పూజాకుంకుభ నుదుట్ ధరించి, 

ప్రస్థదం    వాఔరించిన     వాకి   బయతతోనూ,      పురుష్టన్నకి  

 

 

 

భాయయ తోనూ విమిఖం ఏయడదు.

 
     ...  

***** 
 

ఐశ్వరయయోగం 
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 కౌశిక జన్మ వృత్త ేంతము:  

 

భృగువ్ంశీకుడు ఊచీఔ భహరిి గాధ వ్దదకు వ్చిే 

సతయవ్తిన్న వివాహమ చేసుకుంటానంటాడు. గాధ 

బ్రాహమణుడికి కుమారెతన్న ఆవ్ాడాన్నకి సంశయించి రీక్ష 

పెడతాడు. ఔనాయశుఱుంగా నఱాన్న చెవులు తెఱాన్న శరీయమ 

ఔలగన వెయియ గుఱ్ఱాఱన్న ఆవ్ాభన్న ఄడుగుతాడు. 

ఊచీకుడు వ్రుణదేవున్న ప్రారిథంచి అమన ఄనుగ్రహంతో  

గుఱ్ఱాఱను పంది ఔనాయశుఱుంగా సభరించి సతయవ్తిన్న 

వివాహమ చేసుకుంటాడు. సతయవ్తి, ఊచీకులు 

ఖృహస్థథశ్రభం కొనస్థగిసుతనానరు. ఊచీకుడు 

సతయవ్తితో     నీకు   సంతానాన్నన       ఆవ్ాఖఱ    చరువును  

చేస్థతనంటాడు తన తలాదండ్రులు తరించడాన్నకి వారికి 

పుత్రసంతానం కావాఱన్న కోరుతుంది సతయవ్తి. 

 

 

 

 

(త్య.)    రెండు చరువు లొనరిే, యొఔుండు బ్రాహమ  

   ణతా భతుయజువఱమఖ నొనయ, నొఔట్ట          

   ర్యజభావ్ంబు నధఔ తీవ్రమఖఁ జేమఁ  

   జాలునటుాఖ న్నజతశశకితఁ జేస్థ. 

 

ఊచీకుడు తన తశశకితతో బ్రహమ, ర్యజభంత్రాఱతో 

రెండు చరువులు (ఄననపు మదదలు) సృషిటస్థతడు. బ్రహమ 

భంత్రపు మదదన్న సతయవ్తిన్న తినభంటాడు. నీకు 

బ్రహమజాఞన్న పుడతాడు. రెండవ్ది తలాకి ఆభమంటాడు. 

ఊతుకాఱమలో సతయవ్తిన్న మేడిచెటుటను,  తలాన్న 

ర్యవిచెటుటను కౌగిలంచుకోవాఱన్న చెపాతడు. విధవ్శమన 

వారు చరువును ఈమిగించే వేల చరువులు  చెటుా 

మారిపోతాయి.  ఖర్యభలు ధరిస్థతరు. ఊచీకుడు భాయయ 

ఖర్యభన్నన రీక్షించి తరుణీ! నీ ఔడుపులో పుటేట బిడడ 

దుర్యమరుగడైన ర్యచబిడడ. బ్రాహమణ కుమారుడు కాదన్న 

చెపాతడు. నీవు జాఞనసంనునడవు, దుర్యమయగమైన 

సంతానాన్నన లోఔం మెచేదు ఔద్వ, నీ గ 

తసుంననశకిత సష్టడేటుాగా ఄల్ల కాకుండా చేమభన్న 

ప్రాధేమడుతుంది. ఊచీకుడు ఔరుణించి కుమారుడు 

స్థతిాకుడుగాను, భనవ్డు క్రూరుడుగా పుడతాడన్న 

చెపాతడు. వారే జభదగిన, యశుర్యమలు. గాధకి 

విశాామిత్రుడు జన్నమస్థతడు. కుశిఔ వ్ంశంలో 

జన్నమంచినందువ్ఱా కౌశికుడు ఄయాయడు. ర్యజ 

వ్ంశమలో పుట్టటన కౌశికుడు తశశకితచే మన్న 

ఄవుతాడు. ఇ విష్మం వాయసుడు భహాభాయతంలో 

అనుశాసన్నఔ యాంలో చెపాతడు. ఆంతవ్యకు చెగా 

మిగిలన ఔథ ర్యమామణమలో వాలీమకి చెపాతడు. 

...             

***** 



 

 
 

13 

 

పూజ్య గురుదేవులు బ్ర హ్మశ్రర  వది్దపర్తి  పద్మమకర్ గార్తకి జ్యము జ్యము      ఫిబ్ర వర్త,2023 

 

 

          

  

  మోక్షమను పంద్వల ఄనుకునన వారికీ,తభ 

ఆష్టదైవ్ం యొఔు స్థయుజయం పంద్వల  ఄనుకునన వారికీ 

కాశీ మాత్రమే దికూుచి. కాశీ శివుడి న్నవాస క్షేత్రం కాదు 

కాశీ శివుడి యొఔు సారూం.స్థమానుయఱకు కాశీ ఔ 

భౌగోళ్ళఔ క్షేత్రం మాత్రమే కానీ స్థధకుఱకు కాశీ ఔ 

అతామనందం, యమేశాయ తతతవం. గిరినందిన్న తన 

ప్రిమనందనుఱతో ఔఱస్థ కాశీవాసం చేయువారినీ, 

చేమగోరు వారినీ ఄనుగ్రహసుతంది. కాశీ వైబవాన్నన, 

వైశిష్టయమను, మాహాతమయమను కాశీ ఔథఱ ద్వార్య 

గురుసమయణ చేస్తత తెలుసుకొన్న తరిద్వదం. ఖత సంచిఔలో 

మిగినీ ఖణమలు, స్తరుయడు ఎందుకు ఇశాయ కాయయం 

పూరితచేమలేఔ కాశీలో న్నవాసం ఏర్యటు చేసుకునానరో 

తెలుసుకునానం. ఇ సంచిఔ లో స్తరుయడికి లోల్లరుుడు  

 

 

 

 

ఄనే నాభం ఎందుకు వ్చిేంది,లోల్లరుుడిన్న పూజస్తత 

ఔలగే పలతాలు ఏమిట్ట వ్ంట్ట విష్యాలు తెలుసుకుంద్వం. 

శివ్కాయయమ పూరిత చేమకుండా భందర్యచఱమనకు 

ఎల్ల వెలళఖఱను?శివాజఞ పూరిత చేమకుండా వెళ్ళత్య శివుడి 

అగ్రహమనకు గురికాఔ తదు ఄన్న భావించ్చడు. ధయమ 

సారూమైన కాశీమందే న్నవ్శించ్చఱన్న న్నశేమమైన 

న్నయణమమ తీసుకునానడు. విశామలో ఄందరూ 

కాశీవాసం కోరుకుంటారు కానీ ఄందరికీ ఇ భాఖయం 

దఔుదు ఔద్వ! కాశీవాసం వ్ఱన నా త్యజసుు భరింత 

పెరుగుతుంది త తయఖదు ఄన్న స్తరుయడు భావించెను. 

శివుడు ఔరుణా సమద్రుడు.  కాశీ వాసం వ్ఱన అమన 

ఄనుగ్రహం తఔ పందఖఱను  ఄన్న న్నయణమం 

తీసుకునానడు. ద్వాదశ రూమఱతో కాశీలో  

ఈండిపోయాడు ప్రతయక్ష దైవ్ం ఄయిన స్తయయబఖవానుడు. 

లోల్లయు అదితయ , ఈతతర్యయు అదితయ , స్థంబాదితయ, 

ద్రుద్వదితయ, భయూఖాదితయ, కఖోల్లుదితయ, 

ఄరుణాదితయ, వ్ృద్వధదితయ, కేశవాదితయ, విభల్లదితయ,  

ఖంగాదితయ, మమాదితయ. ఆల్ల నెనండు రూమఱతో 

స్తరుయడు కాశీక్షేత్రం లో బకుతఱను ఄనుగ్రహసుతనానడు. 

 

శ్లా ||      లోల్లయు ఈతతర్యయుశే స్థంబాదితయసతథైవ్చ| 

            చతుర్యథద్రుద్వదితోయ  భయూఖాదితయ ఏవ్చ|| 

 

శ్లా ||      కఖోఱుశాేరుణాదితోయ వ్ృదధకేశవ్సంజఞకౌ| 

             దశమో విభల్లదితోయ ఖంగాదితయసతథైవ్ చ|| 

 

శ్లా ||      ద్వాదశశే మమాదితయః కాశీపూర్యయం గట్లదభవ్| 

            తమోధకేభోయదుషేటబయః క్షేత్రం యక్షనాతయమీసద్వ|| 

 
(స్థుం.పు, కా.కం, ఄధాయ:46, శ్లా:45,46,47) 
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                కాశీట్టణమను చూచిన అదితుయడి భనసు 

లోఱమనకు గురి ఄయినది (లోఱమ ఄనగా మికిుల 

అనందమ, కోరిఔ). ఄందువ్ఱా స్తయయబఖవానుడిన్న 

లోల్లరుుడు ఄనానరు. కాశీ నఖయం లో దక్షిణ భాగాన 

ఄవ-ఖంఖ సంఖభమ వ్దద లోల్లరుుడిగా స్తరుయడు 

ద్వాదశ రూమఱలోన్న మదట్ట రూమగా స్థథయడాడడు. 

కాశీవాసుఱకు ఎటువ్ంట్ట లోటు లేకుండా లోల్లరుుడు  

ఄనుగ్రహసుతనానడు.లోల్లరుుడి ద్వార్య కాశీవాసుఱకు 

సద్వ భంఖలమలు ఱభిస్థతయి. మాయగశీయి మాసంలో 

అదివాయం నాడు, ష్షిఠ, సతమి తిథుఱ నాడు లోల్లరుుడి 

యాత్ర పూరిత చేస్థన బకుతఱకు సఔఱ పామలు 

నశిస్థతయి. మానవుడు సంవ్తుయం పాటు చేస్థన 

పామలు ఏ రోజైత్య కాశీలో లోల్లరుుడిన్న దయశనం 

చేసుకుంటారో అ రోజే పామలు నశిస్థతయి. ఄవ 

సంఖభమలో స్థననం చేస్థ శాస్ాఔతమగా పితృదేవ్తఱకు 

తయణమలు ఆస్థతరో వారి పితృఖణమఱకు మకిత 

ఱభిసుతంది. లోల్లయు సంఖభమ లో స్థననమ ద్వనమ, 

హోభమ, దేవ్తాయేన చేస్థతరో వారికి ఄనంత 

శుబపలతమ ఱభిసుతంది. గ్రహణకాఱం లో ఆఔుడ చేస్త 

స్థననమ, ద్వనమ వ్ఱా ఔలగే పలతమ కురుక్షేత్రంలో 

చేయు స్థనన, ద్వనమఱఔనాన దిరెటుా ఄధఔ పలతం 

ఆసుతంది. 

              మాగ మాసం, శుఔా సతమి నాడు ఄవ-ఖంఖ 

సంఖభ సథఱమలో, లోల్లయు కుండమ లో స్థననం 

చేయు వారి ఏడు జనమఱ పాం తొఱగిపోతుంది. ప్రతి 

అదివాయం ఏ వ్యకిత ఄయిత్య విత్రమగా లోల్లయు పాదోదఔ 

పానం చేస్థతరో వారికి దద్రు, విచరిేఔ వ్ంట్ట 

బమంఔయమైన చయమ రోఖమలు దరిచేయవు, ఄంత్య కాదు 

ఆహలోఔం లో ఎటువ్ంట్ట బాధలు ఔలుఖవు. కాశీలో 

ఈంట్ట కూడా లోల్లయు అదితుయడిన్న దరిశంచకుండా 

ఈంటారో వారు సద్వ అఔల, రోఖమఱతో 

పీడింఫడతారు. లోల్లయు తీయథమ కాశీలోన్న సభసత 

తీయథమఱకు భకుటామమానమైన తీయథమ. 

భూభండఱంలో ఏ తీయథమైన ఄవసంఖభ తీయథమ 

గదనమ లో దునాయవ్ వ్ంతు భాఖమతో కూడా 

సమానం కాదు. సభసత తీయథమఱలో స్థననం చేస్తత ఔలగే 

పలతం కేవ్ఱం ఇ సంఖభమ లో స్థననం చేస్తత 

స్థదిదసుతంది. ఆది సుతతి కాదు సతయమ. విశానాథుడు, ఖంఖ, 

స్తరుయడు ఈననట్టట ఇ యభ పుణయక్షేత్రమను  

బుదిదహీనులు మాత్రమే విశాస్థంచరు. కాశీ భహభ 

ఄయథయహతమ ఄన్న భావించువారు ఄనేఔ జనమలు క్రిమ స 

మకితన్న పందలేరు. లోల్లయు భహభను తెలుసుకునన 

వారు ఎటువ్ంట్ట బాధఱను పందరు. కాశీలో లోల్లయు 

అదితుయడి భందియం లోల్లయు కుండం, తుఱవ గట్టం వ్దద 

ఈననది.లోల్లయు కుండంలో బకుతలు స్థననానంతయమ 

లోల్లయు అదితుయడిన్న, లోల్లయు వినామకుడిన్న దయశనం 

చేసుకోవ్చుే. బకుతలు డవ్ లో తుఱవ గట్టం వ్యకు 

చేరుకొన్న మెట్ా మాయగం ద్వార్య కూడా లోల్లయు కుండం 

చేరుకోవ్చుే.

                                                                ...                                           

***** 
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గేంగా స్తత తిేం 

దేవి! సురేశారి! బఖవ్తి! ఖంగే త్రిభువ్నతారిణి తయలతయంగే | 

శంఔయమౌళ్ళవిహారిణి విభలే భభ భతిర్యస్థతం తవ్ దఔభలే || 1 || 

భాగయథి సుకద్వయిన్న మాతసతవ్ జఱభహమా న్నఖమే ఖాయతః | 

నాహం జానే తవ్ భహమానం పాహ ఔృపాభయి మాభజాఞనమ్ || 2 || 

హరిదపాదయతయంగిణి ఖంగే హభవిధుమకాతధవ్లతయంగే | 

దూరీకురు భభ దుష్ృతిభాయం కురు, ఔృయా బవ్స్థఖయపాయమ్ || 3 || 

తవ్ జఱభభఱం యేన న్నపీతం యభదం కలు త్యన ఖృహీతమ్ | 

మాతయగంగే తాయి మి బఔతః కిఱ తం ద్రష్టటం న మభః శఔతః || 4 || 

తితోద్వధరిణి జాహనవి ఖంగే కండితగిరివ్యభండితబంగే | 

భీష్మజనన్న హే మన్నవ్యఔనేయ తితన్నవారిణి త్రిభువ్నధనేయ || 5 || 

ఔఱఱతామివ్ పఱద్వం లోకే ప్రణభతి మస్థతవం న తతి శ్లకే | 

పార్యవాయవిహారిణి ఖంగే విమకయువ్తిఔృతతయల్లపాంగే || 6 || 

తవ్ చేనామతః స్రోతః స్థనతః పునయపి జఠరే స్పి న జాతః | 

నయఔన్నవారిణి జాహనవి ఖంగే ఔలుష్వినాశిన్న భహమోతుతంగే || 7 || 

పునయసదంగే పుణయతయంగే జమ జమ జాహనవి ఔరుణాపాంగే | 

ఆంద్రమకుట్భణిర్యజతచయణే సుకదే శుబదే బృతయశయణేయ || 8 || 
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రోఖం శ్లఔం తాం పాం హయ మే బఖవ్తి కుభతిఔల్లమ్ || 

త్రిభువ్నస్థరే వ్సుధాహారే తాభస్థ ఖతియమభ కలు సంస్థరే || 9 || 

ఄఱకానందే యమానందే కురు ఔరుణాభయి కాతయవ్ందేయ || 

తవ్ తట్న్నఔటే మసయ న్నవాసః కలు వైకుంఠే తసయ న్నవాసః || 10 || 

వ్యమిహ నీరే ఔభఠో మీనః కిం వా తీరే శయట్ః క్షీణః | 

ఄథవాశాచ్చ భలన్న దీనసతవ్ న హ దూరే నృతికులీనః || 11 || 

భో భువ్నేశారి పుణేయ ధనేయ దేవి ద్రవ్భయి మన్నవ్యఔనేయ | 

ఖంగాసతవ్మిభభభఱం న్నతయం ఠతి నరో మః స జమతి సతయమ్ || 12 || 

యేష్ణం హృదయే ఖంగా బకితస్తతష్ణం బవ్తి సద్వ సుకమకితః | 

భధుర్యఔంతా ంఝట్టకాభిః యమానందఔలతఱలతాభిః || 13 || 

ఖంగాస్తత్రమిదం బవ్స్థయం వాంఛితపఱదం విభఱం స్థయమ్ | 

శంఔయస్తవ్ఔ శంఔయ యచితం ఠతి సుఖీః తవ్ ఆతి చ సమాతః || 14 || 

***** 
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              ద్రవతీయోధ్యాయేం:  మారగ పిదరశకులు-జన్నీజన్కులు

 

 పూజయ గురుదేవులు బ్రహమశ్రీ వ్దిదరిత ద్వమఔర్ గారు 

తెలుగు, హందీ, సంసృత భాష్ఱలో గ పాండితయమ 

ఔలగిన వారు.పూజయ గురుదేవుఱ వైబవ్మను, 

పాండితయమను మాట్ఱతో వ్రిణంచలేమ. బకితతో 

మాత్రమే తెలుసుకొన్న అతామనుభూతిన్న పందఖఱమ. 

భహాతుమలు, కాయణ జనుమలు ఄవ్తరించడాన్నకి మందే 

ప్రఔృతి తనకు తాను స్థదధం ఄవుతుంది.వారి ఄవ్తయణకు 

సరన సభమం, సథఱం,వారికి జనమన్నచేే తలాదండ్రుఱను 

ప్రఔృతి మందే న్నయణమం చేసుతంది. భహాతుమఱకు జనమన్నచేే 

తలాదండ్రులు కూడా కాయణజనుమలే. ఎంతట్ట 

భహనీయుడైనా ఔ తలాకి బిడడడే ఔద్వ! ప్రతిరోజు 

భనమ ఈదయాన వినే సుప్రభాతం కౌసల్లయ  సుప్రజా 

ర్యమా ఄంట్ట ప్రాయంబం ఄవుతుంది, కౌసఱయర్యభ, 

దశయథర్యభ ఄన్న పిలపించుకొన్న ర్యమడు బకుతలు 

ఄందరిన్న ఄనుగ్రహసుతనానడు. 

 

                  శ్రీ ఔృష్ణ యమాతమ ఎన్నన యుద్వదలు చేస్థ ధయమం 

న్నఱబెట్టటనా,ఎన్నన భహభలు చూపినా, దీనజనుఱను 

ఈదధరించినా బకుతఱను ఄతయంత పాయవ్శయమనకు 

గురిచేస్త గట్టమ మాత్రం మశ్లద్వమాతతో పుత్రున్నగా 

బాఱఔృష్టణన్న లీఱలు, వారి ఄనుఫంధం. మశ్లద్వదేవి 

ఄమామఔపు మాతృప్రేభ ఔృష్ణ బకుతఱందిరికీ  

యమానందమ ఔలగిసుతంది. తలా దఖగయ చిన్నన ఔృష్ణ ఄఱారికి 

మగుధలు కాన్న మిగులు ఎవ్ారు? తలాదండ్రుఱ యొఔు 

తః పలతం వ్ఱన మాత్రమే సంతానం ఈననత స్థథతిన్న 

చేరుకుంటారు. ఄందుకే తలాదండ్రుఱను 

అదిగురువుఱంట్ట, దైవ్ంతో పోలుస్థతరు. గురుదేవులు 

బ్రహమశ్రీ వ్దిదరిత ద్వమఔర్ గారు ఫహ్నభాష్ణండితులు, 

సఔఱశాసావిద్వయవిశాయదులు, ఄభినవ్శుకులు. 

గురువుగారి గురించి తెలుసుకోవ్డాన్నకి మందు 

గురుదేవుఱ తలాదండ్రుఱ గురించి కొన్నన విష్మమలు 

తెలుసుకుంద్వం. 

 

             శ్రీభతి శేష్భణి దేవి, శ్రీ వేంఔటాచఱతి గాయా 

ఐదవ్ సంతానం బ్రహమ శ్రీ వ్దిదరిత ద్వమఔర్ గారు. శ్రీభతి 

శేష్భణి ఄభమ  శ్రీభతి బుచిేఱక్ష్మి, శ్రీ జోగిర్యజు గాయ ా

సంతానం. వీరు 1931 సంవ్తుయం లో జన్నమంచ్చరు. 

శ్రీభతి శేష్భణి గారు తెలుగు, సంసృతం, హంది 

భాష్ఱలో ప్రావీణయమ ఔలగినవారు. భాయతీమ భహలలు 

స్థాతంత్రయ పూయామ నుండే విదయను ఄబయస్థస్తత 

కాఱమనకు ఄనుగుణంగా భాయతదేశపు ప్రఖతి లో 

భాఖస్థామలుగా ఈనానరు ఄనటాన్నకి శ్రీభతి శేష్భణి 

గారు ఈద్వహయణగా న్నఱచ్చరు. ఄదుభతధాయణతో 
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అంధ్రనాభ సంగ్రహమ, ఄభయమ, బాఱవాయఔయణమ 

ఄక్షయం పలుాపోకుండా ఄజెపేవారు. 

 

               శ్రీ  వ్దిదరిత వేంఔటాచఱతి గారు 1916 వ్ 

సంవ్తుయంలో శ్రీభతి బానభమ, శ్రీ భాసుయర్యవు 

దంతుఱకు జన్నమంచ్చరు. శ్రీభతి బానభమగారు శ్రీ 

వేంఔటేశాయ స్థామి బకుతర్యలు. బానభమ గారికి శ్రీవారు 

ఔఱలో దయశనం ఆచిే సుదయశనచక్ర కాంతుఱను ఖయభంలో 

ప్రవేశపెటాటరు. అ తర్యాత శ్రీ వ్దిదరిత వేంఔటాచఱతి ర్యవు 

గారు జన్నమంచ్చరు. కుమారుడికి బానభమ గారు 

పెటుటకునన పేరు శ్రీ వేంఔటేశాయ శయమ, తరువాత ఉరి 

పెదదలు ఄందరూ వేంఔటాచఱతి ఄన్న ఄనానరు. బానభమ 

గారు తయచూ రుకిమణీకేశవ్ దయం గానం చేస్తత 

ఈండేవారు. ఇ దయం వినన వేంఔటాచఱతి గారు ఄదే 

క్రభంలో ఇ దయమ తయచుగా చదువుతూ ఈండేవారు. 

 

శ్రీవ్తు గోత్రుండను, 

పావ్న మౌ వ్దిదరిత వ్ంశ్లదభవుడన్ 

శ్రీ వేంఔటేశార్యఖులైయడ, 

దేవా శతఔమ యచించితిన్ శశిమౌళ్ళ! 

 

               ఆది వినన ఄననగారు ర్యజార్యవు గారు 

వేంఔటాచఱతి సహజ ఔవి ఄన్న వాయఔయణం నేయడాన్నకి 

పూనుకునానరు, కానీ వేంఔటాచఱతి గారు కాశీలో 

సంసృత భాష్ చదవాల ఄన్న కోరుకునానరు. 

నయస్థంహమూరిత ఄనే స్తనహతుడితో ఔఱస్థ విశాకట్టణం 

చేరుకొన్న జమపూరు సంస్థథనాధీశులు విక్రభవ్యమ గారి 

దయశనం చేసుకునానరు. కాశీలో విద్వయభాయసం చేయాల 

ఄనన కోరిఔ విన్న కాశీ లోన్న వారి ఄతిథి ఖృహంలో వ్సతి, 

భోజన సదుపామమ ఔలంచ్చరు. కాశీ చేరుకునన 

వేంఔటాచఱతిగారు ఄఔుడ సరన వ్సతి 

ఔలంచఔపోయినా భణిఔరిణఔ, హరిశేంద్ర గట్టమఱలో 

చితికాంతుఱలో టుటదఱతో చదువుకొనానరు. ఄఔుడే 

భాయతయతన భదన మోహన మాఱవాయ గారితో 

ఄనుబంధం ఏయడి వారి సహకాయంతో సంసృతంలో 

భాష్ణయంతయ వాయఔయణం పూరిత చేసుకొనానరు. జమ 

శంఔయప్రస్థద్ గారు వేంఔటాచఱతి గారికి చదువు ట్ా 

ఈనన శ్రదధను చూస్థ సంతోషించి, హందీలో ండితున్న 

చేస్థరు. శ్రీ వ్దిదరిత వేంఔటాచఱతి గారు కాశీ లో 

భాఖవ్తమను హందీ భాష్లో ప్రవ్చించ్చరు. తండ్రిగారు 

ఄయిన భాసుయ ర్యవు గారికి అరోఖయం సరిగా లేన్న 

కాయణంగా తిరిగి అంధ్రదేశాన్నకి వ్చ్చేరు. అంధ్ర 

ర్యష్రమనకు తిరిగి వ్చ్చేఔ కాఔయర్రులో వేదుఱ స్తరి 

గారు సహాధాయయులుగా వెంర్యఱ వారి వ్దద తెలుగు 

భాష్లో పాండితయం సంపాదించ్చరు. శశిమౌళ్ళ శతఔం, 

చిత్రరేక ఄనే కండిఔ, ంచవ్ట్ట ఄను పుసతఔమలు 

యచించ్చరు. అకాశవాణి కోసం తెలుగు, హందీ భాష్ఱలో 

ఄనేఔ ఔవితాాలు ర్యస్థరు. తెలుగులో ఄఱాస్థన్న పెదదన 

ర్యస్థన  భనుచరిత్రను "ప్రవ్ర్" పేరుతో హందీలో 

స్తాచ్చినువాదం చేస్థరు. పూజయ గురుదేవులు బ్రహమశ్రీ 

వ్దిదరిత ద్వమఔర్ గారికి తండ్రిగా, గురువుగా వ్దిదరిత 

వేంఔటాచఱతి గారు దిశాన్నరేదశం చేస్థరు, 

ధయమమాయగంలో నడిపించ్చరు. 

 
...             

***** 

 


