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కరమసాక్షి 

 

                 చరాచయ ప్రఔృతిలో జీవుఱన్నన వాటి 

ఔరాభనుగుణంగా జనభలెత్తుతూ జీవిస్తు ఈంటాయి. 

మానవుడు జీవుఱలో ఈతుభ జీవి. ఄందుకే ‘జంతూనం 

నయజనభ దుయలబమ్’ ఄననరు. ఎంతో పుణమం చేస్తునే 

మానవజనభ ఱభిస్ుంది. ఆంత ప్రశసుమైన జనభను 

అధ్యమతిభఔ, బక్తు, జ్ఞాన, సతకయభఱకు వినియోగంచినప్పుడే 

మానవజనభ సాయథఔభవుత్తంది. ఔబీర్ దాస్ కూడా ఇ 

విషయానిన తన దోహాఱలో వర్ణంచాడు. మానవుడు జనభ 

ఎతిు నితమం ఄనేఔ ఔయభఱను అచర్స్ుంటాడు. బఖవంత్తడు 

వాటనినంటికీ సాక్షి. అమనే ంచభూతాలు, 

స్తయమచంద్రులు, నూత్రాలు మొదఱగునటువంటి ఄనిన 

రూపాఱలో ప్రతి జీవి చేస్ునన మానసిఔ, వాచిఔ, కాయిఔ 

ఔయభఱనినంటిన్న ఖభనిస్తునే ఈంటాడు. సయవసాక్షి ఄయిన 

బఖవంత్తని ఔనునఖప్ప ప్రవర్ుంచటం ఏ జీవిక్త సాధమం 

కాదు. ఇ విషమమే భహాభాయతంలో శకుంతఱ 

దుషమంత్తనిక్త వివర్ంచింది. 

 

చ.  విభఱమశోనిధీ! పురుషవృతు మెఱంగుచునుండుుఁ జూవె వే 

      దములును ఫంచభూతములు ధరుభవు సంధమలు నంతరాతభయున్ 

      మముుఁడును జంద్రస్తరుమలు నహంబును రాత్రియు న నభహాదా  

      యథము లివి యుండుఁగా, నరుుఁడు దక్కకననేరుునె తనున మ్రుచిుఱన్.  

(అ.భ.భా.అ..అ-4, -80) 

        జీవుఱ ఔయభఱన్నన పై దారాథలు ఖభనిస్ుంటామని 

భాయతం చెబుత్తననది. తాను చేసిన పాపుణ్యమఱను 

ఖభనించి దానిక్త తగన పలాఱను ఆచేుటువంటి వమక్తు 

దేవుని రూంలో ఈననడని మానవుడు భావిస్తు చెడు 

ప్రవయున నుండి ఫమటడతాడు. పుణమఔయభకారామసకుుడు 

ఄవుతాడు. విశవంలోని చయమఱనిన బఖవంత్తని ఄధీనలు. 

మానవుఱందరూ బఖవంత్తని చేతిలో పావులు. ఇ 

సంసాయం ఔ వైకుంఠపాళి. మానవ జీవితం ఔయభఫదధం. 

సృష్టి బఖవత్ సంఔఱం. చరాచయ జఖతుంతా 

బఖవనభమం, ఔనుఔ పాపానిక్త తగన శిూ ఈంటుందని 

భావించిన మానవుడు సక్రభంగా ప్రవర్ుసాుడు. 

బఖవంత్తడు సయవసాక్షి ఖనుఔ అమన దమకు పాత్రులు 

కావాలి. ఇ సంవతసరాది నడు సతకరాభచయణం 

చేసాుభని జీవుఱందరూ సంఔలించుకండి. ఄందుకసం 

భనం ఄహయహం ఔృష్ట చేయాలి. ఇ శోబఔృత్ నభ 

సంవతసయం సంఔఱ సిదిధక్త నంది కావాఱని ఄనేఔ 

భంఖళాశాసనలు చేస్ుననను. 
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విఘ్ననశవరునిక్త ఄనంత నమాలుననయి. ఄనేఔ 

ఄవతారాలుననయి. అమన లీలాగాథలు కూడా 

ఄనంతాలే. విఘ్ననశవరుడు నిరుుణుడూ, సగుణుడు కూడా. 

ఄటువంటి ఖణేశవరునిక్త బాగా ఆషిమైన 

దహారునమాలు ఈననమని,  అ   దహారునమాఱని 

బక్తుతో తఱచుక్కంటే సఔఱశుభాలు ఔలుగుతామని 

వామసభహర్ష సెఱవిచాుడు. ఆందులో క్కకఔక నమానిక్త 

ఖఱ విశేషారాథఱను,  వుమతత్తుఱను గుర్ంచి కూడా 

తెలుస్క్కందాం. ఖత నెఱ సంచిఔలో భనము  

హేయంబుడు ఄను దివమనభమునకు సంఫంధంచిన 

విషమములు తెలుస్కుననము, ఇ సంచిఔలో 

సకందపూయవజుడు ఄను దివమనభమునకు సంఫంధంచిన 

విషమములు తెలుస్క్కందాం. 

 

 

 

విఘ్నేశ్వరుని  పదహారునామాలు: 

 

16వ నామం స్కందపూరవజుడు 

         
కుమాయసావమిని సకందుడు ఄంటారు. రుద్రవీయమం వఱన 

హిమాఱయాఱలోని రెలులఖడిు నుండి పుటినివాడు సకందుడు. 

రెలులను సంసృతంలో శయత్తు, శయవణము ఄని ఄంటారు. 

ఄందుకే కుమారునిక్త శాయదవంత్తడు, శయవణబవుడు ఄనే 

నమాలు వచాుయి. రుద్రవీయమం ముందుగా ఄగనక్త చేర్నటికీ, 

ఖణతి,  కుమారుని ఔంటె ముందుగా రూం ధర్ంచి, 

జనిభంచడం వఱన సకందపూయవజుడు ఄనే పేరు ఖణతిక్త 

వచిుంది. సకందుని ఔంటె ముందు పుటినివాడు (కుమారునకు 

ఄగ్రజుడు లేఔ ఄనన) ఄని ఇ నమానిక్త ఄయథం. ఖణేశోతతిు 

ఄయినఔ శివపురాణం ఇ విషయానిన తెలిమజేసింది. 

ఄందువఱన ఖణతిక్త సకందపూయవజుడు ఄనఫడే 16 వ నభం 

ఏయడింది. ఇ నభ జం వఱల బుదిధఫఱం పెరుగుత్తంది. 

భహాశ్రభతో చేస్త నుఱను తకుకవ శ్రభతో ఄతి స్ఱబంగా 

చేమవచుును. ఇ నమానిన 12 బుధవారాలు, వేయిసారుల 

చొప్పున జప్పస్తు ఖణతి ఔటాూంతో భహాబుదిధశాలి ఄవుతాడు, 

జసాధకుడు .  

  

1. స్ముఖుడు 9.   ధూభకేత్తడు 

2. ఏఔదంత్తడు 10. ఖణ్యధమక్షుడు 

3. ఔప్పలుడు 11. ఫాఱచంద్రుడు 

4. ఖజఔయణకుడు 12. ఖజ్ఞననుడు 

5. ఱంబోదరుడు 13. వక్రత్తండుడు 

6. విఔటుడు 14. శూయఔరుణడు 

7. విగనరాజు 15. హేయంబుడు 

8. ఖణ్యధపుడు 16. సకందపూయవజుడు 
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బ్రహ్మవైవరతపురాణంలో గణేశోత్పత్తత కథ 
 
ఆప్పుడు బ్రహభవైవయుపురాణంలో ఖణేశోతతిు ఔథను ఎలా 

వామస్డు ఄందించాడో తెలుస్క్కందాం. శివపాయవత్తఱ 

వివాహం ఄయామఔ అదిదంత్తలు ఔ దివమ నియజనవనంలో 

చాలాకాఱం విహర్ంచారు. ఄలా క్కంతకాఱం ఖడిచాఔ 

ఔనడు సయవభంఖల, శివునితో నక్కఔ శ్రేష్ఠడీు, ఈతుముడైన 

క్కడుకు కావాఱని ఄననది. ఄప్పుడు శివుడు పాయవతితో ఆలా 

ఄననడు – పాయవతీ! జఖదవందుమడు, ఈతుముడు ఄయిన 

పుత్రుడు కావాఱనుక్కనే వార్కసం నేనొఔ వ్రతానిన ఏరాటు 

చేసాను. అ వ్రతం పేరు పుణమఔవ్రతం. ఇ వ్రతానిన శ్రదధతో 

అచర్ంచిన వార్క్త ఄనుక్కనన నులు నెయవేయతాయి. ఆది 

భంఖలప్రదామఔవ్రతం. సత్తత్రుడిని పందాలి ఄనుక్కనేవార్క్త 

ఆది ఄపూయవ ఄదుబత వ్రతం. ఇ వ్రతానిన ృహర్ 

నభసభయణంతో మొదలుపెటాిలి. ఇ వ్రతం ఔ సంవతసయ 

కాఱం పాటు చేమవఱసిన వ్రతం. పూయవం 

సావమంభువభనువునకు సంతానం ఔఱఖలేదు. ఄతని భాయమ 

శతరూ సంతానం కసం చింతించింది. సృష్టిని 

మైథునక్రిమతో ఄభివృదిధ చేమడానిక్త, బ్రహభ తభ దంత్తఱను 

సృష్టించాడన్న, బ్రహభగార్ అశమం నెయవేయడం లేదన్న భావించిన 

శతరూపాదంత్తలు బ్రహభలోకానిక్త వెళాారు. బక్తుతో బ్రహభను 

ప్రార్థంచారు. ధ్యతా! నభతసంత్రాతా! జఖనినరాభతా! వివిధ ప్రాణి 

ఱలాటలేకనభహావిదామనుసంధ్యతా! న్నకు బక్తుతో 

నభసకర్స్ుననం. న్నవు సృష్టిఔయువు. కాయణకాయణుడివి. పుత్ర 

సంతానం లేఔ ఄఱభటిస్ుననం. పుత్రులు లేని ఖృహసాథశ్రభం 

అనందయహితమైనది. స్త్రీపురుష్ఠఱ దాంతమజీవనం ఐశవయమం, 

సంద ఆవన్నన పుత్రసంతానం లేఔపోతే వమరాథఱవుతాయి. 

తస్స, దానం, జం వఱల వచేు పుణమం యలోకాఱకు, 

రాబోయే జనభఱకు ఈయోఖడతాయి. పుత్రుడు తండ్రిక్త ఇ 

జనభలోనే స్కం, మోూం ప్రసాదిసాుడు. పుత్రుడి వఱల ఔలిగే 

హయషం ఆంఔ దేనివలాల ఔఱఖదు. ‘పుత్’ ఄనఫడే నయఔం నుండి 

యక్షిసాుడు ఔనుఔ క్కడుకునకు ‘పుత్రుడు’ ఄనే పేరు ఏయడింది 

పుత్+నభ – పుననమోన నయకాత్ త్రామతే ఆతి పుత్రః ఄని 

వేదం చెపుత్తననది. పుత్ ఄని పేరుఖఱ నయఔం నుండి యక్షిసాుడు  

 
ఔనుఔ పుత్రుడు ఄని ఇ నియవచనయథం). ఄందువఱలనే జీవులు 

పుత్రుని కసం తహతహలాడుత్తంటారు. పుత్రసంతానం 

పందేమాయుం తెలిమజేమభని ప్రార్థస్ుననము.  
                 ఆలా ప్రార్థంచిన భనుదంత్తఱను బ్రహభ ఒదారాుడు. 

శతరూతో ఆలా ఄననడు – శతరూపా! సంతానమే కాఔ 

సరావభీషాిఱను ప్రసాదించే ఔ ఈతుభవ్రతానిన న్నకు 

ఈదేశిస్ుననను. అ వ్రతానిన అచర్ంచిన వార్క్త సతీకర్ు 

ఱభిస్ుంది. శుభాలు ఔలుగుతాయి. ఄదే పుణమఔ వ్రతం. అ 

వ్రతానిన చేసినవార్క్త విష్ఠణఔటాూంతో, విష్ఠణత్తలుమడైన పుత్రుడు 

ఱభిసాుడు. ఇ వ్రతం మాగమాసంలో శుఔలూ 

త్రయోదశినడు, వయజయం, దురుభహూయుం లేని సభమంలో 

ప్రాయంభించాలి [రాహుకాఱం వ్రతాఱకు శుబమే ఔనుఔ దానిని 

టింిచుక్కనరాదు]. ఇ వ్రతానిక్త ఄధషీాన దేవత ృఔృష్ఠణడు. 

తన శక్తుని ఄనుసర్ంచి ృఔృష్ఠణడిని శ్రదధతో, విధప్రకాయం 

ఄర్ుంచాలి. త్తఱస్త్రదళాలు, పుషాఱతో ఔృష్ఠణడిని ఄర్ుంచాలి. 

ఇ వ్రతం వఱల పుత్రసంతాననిక్త అటంకాలు ఔలిగస్ునన 

విగనశకుుఱన్నన తొఱగపోతాయి. ఇ వ్రతకాఱంలో వేదంలో 

చెఫడిన ద్రవామఱను ఄనగా ధ్యనమలు, వెండి, ఫంగాయం, 

వసాీలు వంటివి దానం చేస్కవాలి. దానం శక్తుని ఫటి ి

చేయాలి. ఄప్పులు చేసి దానం చేమరాదు. ఆలా సంవతసయ 

కాఱం ఔృష్ఠణడిని పూజంచిన వార్క్త సతసంతానం ఔలుగుత్తంది.  
 బ్రహభ ఆలా చెగానే శతరూ ఇ వ్రతానిన చేసింది. అ 

వ్రతప్రభావం వఱన అమెకు ప్రిమవ్రత్తడు, ఈతాునపాదుడు 

ఄనఫడే ఆదదరు క్కడుకులు, అకూతి, దేవహూతి, ప్రస్తతి 

ఄనఫడే ముగుురు కుమారెులు జనిభంచారు. భనుపుత్రి దేవహూతి 

ఇ వ్రతానిన బక్తుతో అచర్ంచింది. అమెకు ఔప్పలుడు ఄనే పేరుతో 

ృహర్ తన ఄంశతో పుత్రునిగా జనిభంచి, ఔప్పఱ సాంకమయోఖం 

లోకానిక్త ఄందించి, తలిలని ముక్తుక్త ంప్పంచాడు. ఄరుంధతి 

కూడా ఇ వ్రతం చేసింది. శక్తు ఄనఫడే క్కడుకును పందింది. 

ఫలిచక్రవర్ుక్త బమడి, దేవమాత ఄదితి ఇ వ్రతం చేసింది. 

ృహర్ వాభనుడు ఄనఫడే రూంతో తన ఄంశతో 

ఄవతర్ంచాడు. ఄదితిని ఄనుగ్రహించాడు. ఇ వ్రతానిన చేసి, 

శచీదేవి జమంత్తడనఫడే పుత్రుడిని పందింది. ఈతాునపాదుని 

పెదద భాయమ, ధ్రువుడిని ఇ వ్రతప్రభావంతోనే పుత్రునిగా 
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పందింది. కుబేరుని భాయమ ఇ వ్రతప్రభావం వఱలనే 

నఱకూఫరుని క్కడుకుగా పందింది. స్తరుమని భాయమ సంజ ా

ఇ వ్రతభహిభ వఱల వైవసవతభనువును పుత్రునిగా 

పందింది. ఄత్రిభాయమ ఄనస్తమ పుణమఔ వ్రత భహిభ 

వఱన చంద్రుని పుత్రునిగా పందింది. ఄంగయస్ని భాయమకు 

ఫృహసతి ఇ వ్రత ప్రభావం వఱన పుత్రునిగా జనిభంచాడు.                                                          
    ...               

      ***** 

 

   

     ‚తింటూ రాభమను, తినకుండా రాభమను 

నవువతూ రాభమను నవివస్తు రాభమను, రాభ రాభ 

రాభ రాభ రాభ‛ ఄని లుకుతూ ఈండభని పూజమ 

గురుదేవులు బ్రహభృ వదిదర్ు దాభఔర్ గారు బకుుఱను 

అదేశించారు. ృ రాముడి గుర్ంచి తెలిమని వారు 

సనతన ధయభములో ఈండరు,  ృ రాముడు అదయశ 

పురుష్ఠడు, ృ రాభ నభమే జనుఱకు యూ. ఄందుచేత  ృ 

రాభ నభం రామటం ఄంటే రాముడి అదయశ భావాఱను 

పాటించటమే. గురుబకుులు ఄందరూ సామూహిఔంగా 

ఄంతరాజఱ వేదిఔ పై  సామాజఔ మాధమభమైన జూం దావరా  

వయోభేదం లేకుండా రాభనభము వ్రాయు మజామును 

ప్రాయంబం చేసారు ృ ప్రణవపీఠం విదామనిధ ఫృందం. ప్రతి 

నెఱ మొదటి అదివాయము సామంత్రం 7 ఖంటఱ 30 

నిముషముఱకు గురుబకుులు సమావేశం ఄయిమ రాభ 

నభము చేస్ుననరు., అసక్తు ఖఱ బకుులు ఄందరూ ఇ 

కాయమక్రభం లో పాల్గునవచుును.  కాయమక్రభ చిత్రమాలిఔ: 
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పూయవజనభ స్ఔృతం వఱల ృవేంఔటేశవయ విలాసానిన 

లోకానిక్త స్ఱబశైలిలో ఄందించిన యమాతభ 

సవరూపుడు,సభయథగురుడు, త్రిభాషాభహాసహస్రావధ్యని, 

ప్రణవపీఠాధతి ఄయిన బ్రహభృ వదిదర్ు దాభఔర్ గారు 

నకు జనకుఱయామరు. తలిల ృభతి యంఖవేణి కూడా 

వేంఔటేశవయ బకుురాలే. ఄందుకే ృవేంఔటేశవరుని లీలా 

యహసామలు వ్రాస్త భాఖమం నకు ఔలిగంది. సుగరులు 

ఄనేఔ దివమయహసామఱకు నిఱయాలు. యుఖయుగాలుగా 

బ్రహభరుషలు, దివమరుషలు, భహరుషలు, రాజరుషలు, 

ఊష్ఠలు, మునులు, సాధకులు, యోగులు ఇ క్కండపై 

సాధనలు చేస్తునే ఈననరు. అ సాధనఱన్నన యహసామలే. 

క్కండఱలోని గుహలు యహసామలే. జఱపాతాలు 

యహసామలే. వృక్షాలు, జంత్తవులు, కీటకాలు, ఆంతెందుకు 

ఇ క్కండలోని ఄణువుఱన్నన యహసామలే. అ యహసామఱలో 

బఖవంత్తడు ఄందించిన మేయకు క్కనిన బకుుఱకు ఄందించే 

ప్రమతనం చేసాును. ఔలియుఖ ప్రతమూదైవమైన ృ 

వేంఔటేశవరుని వైబవానిక్త సంఫంధంచిన యహసామఱను 

తెలుస్క్కంటుననం. 

 

 

 

     వంకటాద్రి – శుకయోగి త్పస్సు 

శుకుడు వామసపుత్రుడు, ఄవధూత. పుటుిఔతోనే వైరాఖమం 

పందిన కాయణజనుభడు. ఄతడు ఎప్పుడు చూసిన 

దహారేలా వమక్తు వలె ఈంటాడు. శుఔయోగీ! న్న నుండి 

పుటిిన ఇ క్రొతు శుకుడు న్నకు మారు రూమా! 

ఄననటులననడు. న్న శరీయం నుండి పుటిినవాడు ఔనుఔ వీడు 

న్నకు క్కడుకే ఄవుతాడు. ఇతనిక్త ఛాయాశుకుడు ఄని 

పేరు పెడుత్తననను. న్నవిఔ స్తవచఛగా ఏ లోకానికైన 

వెలావచుు, ఄని శుకునితో స్తరుమడననడు. ఛాయా 

శుకుడు స్తరుమనిక్త నభసకర్ంచాడు. ఄనంతయం 

శుకునికేసి తిర్గ, వినమంతో, గాయవంతో ఆలా ఄననడు 

– తండ్రీ! న్న నుండి ననున సృష్టించడానిక్త ఖఱ కాయణం, న 

ఔయువమం తెలుపు. న్న భనస్సలో ఏది సంఔలించిన ఄది 

నకు ఄయథభయేమలా, న్న సంఔలానిక్త ఄనుగుణంగా నేను 

నడచుక్కనే విధంగా ననున తీర్ుదిదుద. ఄతామవశమఔ సిథతిలో 

నలో న్నవు లీనభయి, ని పూర్ు కాగానే తిర్గ న నుండి 

విడిపోయి యంధ్యమానిక్త వెళిాపో. శుకుడు 

ఛాయాశుకునితో ఆలా ఄననడు – పుణ్యమతాభ! నేను, న్నవు 

వేరు కాదు. ఆఔ నుండి న శకుులు, అలోచనలు న్నలో 

ప్రస్పటిసాుయి. నేను వైకుంఠం చేరుక్కంటాను. న్నవు 

భూలోఔ వైకుంఠమైన ృవేంఔటాద్రిక్త వెళ్ళా. 

ృవేంఔటేశవరుని సుగరులు భూలోఔంలో దక్షిణ వైకుంఠ 

లోఔంగా ప్రసిదిధకెకాకయి. నేను వేంఔటాద్రిక్త దక్షిణంగా, 

స్వయణముఖీనదిక్త ఈతుయంగా సిదధసథఱంలో ఔ అశ్రభం 

నిర్భంచుక్కని ఄందులో తస్స చేసాను. అ అశ్రభంలో 

న్నవు నివసించు. న తండ్రి వేదవామస్డు ఖంగాతీయంలో 

కాశీలో ప్రస్ుతం ఈననడు. అమన ఖంగానదీ సాననం చేసి, 

కాశీవిశేవశవరుని స్తవిస్తు న రాఔ కసం తప్పస్ుననడు. 

ముందుగా అమనను స్తవించి, పుత్రశోఔం తొఱగంచు.  
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అమన అజాను పాలించి ఄనంతయం వేంఔటాద్రి దఖుర ఈనన 

న అశ్రమానిక్త వెళ్ళా. ఄఔకడే ఔలియుగాంతం వయకు 

నివసించి, వామస్నిక్త, లోఔంలో ఖఱ భాఖవతోతుముఱకు 

అనందం ఔలిగంచు. ఆలా శుకుడు ఛాయాశుకునితో 

మాటాలడి, అతనిని భూలోకానిక్త ంప్పంచి, ఄనంతయం 

స్తయమబఖవానునితో ఆలా ఄననడు – స్తయమదేవా! న్న 

ఔృ వఱన పుత్రుడు జనిభంచాడు. ఆంఔనైన ననున ముక్తుక్త 

ంప్పంచవా! ఄప్పుడు స్తరుమడు నేనడిగే ప్రశనఱకు 

సమాధ్యనం ఆస్తు మోూం గుర్ంచి అలోచిసాును ఄననడు. 

“న్న ఄంతటివానిక్త సమాధ్యనం చెఖలిగే శక్తు నకు 

ఈందా? న్నవు జఖత్తునకే వెలుగువు. జ్యమతిససవరూపుడివి. 

న్న చినభత్రసతసవరూపానిన వర్ణంచడం ఎవర్ వఱల 

ఄవుత్తంది? ఄయిన న్న ఄనుగ్రహంతో నకు 

స్పర్ంచినంత వరకు న్నకు సమాధ్యనం ఆసాును, ఄని 

శుకుడు ఄననడు.  

              ఄప్పుడు స్తరుమడు “న సవరూమైన జీవతతువం 

ఎటువంటిదో వివర్ంచు” ఄననడు. గురుఔటాూంతో న్నకు 

తగన సమాధ్యనం ఆసాునని లిక్త శుకుడు స్తరుమనితో 

ఆలా ఄననడు – స్తయమదేవా! ఇ చరాచయ జఖతుంతా 

యబ్రహభసవరూమే. అ యబ్రహభం నుండి చిదిఫందువు 

వఱన ప్రణవసవరూమైన శఫదబ్రహభం ఈదయించింది. 

శఫదం నుండి అకాశం పుటిింది. అ అకాశం నుండి సయశ 

వఱల వాయువు జనిభంచింది. వాయు ఖఖనముఱ 

ఔఱయిఔతో ఈషణసవరూమైన తేజస్స పుటిింది. ఄందులో 

ఄగన అవియబవించింది. అ ఄగన విసుర్ంచి ప్రకాశించి, తనలో 

వామప్పంచడంతో, అ బందువు యసాతభఔమైన సాయమును 

భహాజఱంగా సృష్టంిచింది. అ హియణభమ తేజస్తస స్తరుమని 

రూం ధర్ంచింది. ఔదిలేవి, ఔదఱనివి ఄయిన జఖత్తుఱను 

తన యసాంశం వఱల జీవమై పోష్టస్తు, తేజ్యంశము వఱల 

హర్స్తు, వటబీజం భూజఱ సంఫంధంతో వృక్షాకాయం 

ధర్ంచినటులగా, వృూంలో యసరూమై నిఱచినటులగా, 

హియణభమ తేజస్స సుదీవ, సుసాఖయ, 

సుకులాచలాధ్యయమైన బ్రహాభండంగా ర్ణమించి  

 

స్తయమరూంలో నిఱచింది. అ స్తయమరూమే 

సఔఱభూతాఱలో యసరూమైన (న్నటిరూమైన) 

జీవంగానూ, అ యసంలోనే తైఱంలో వతిు వెలిగనటులగా 

వెలుగుతూ తెలివిని ఄందిస్ుననది. ఄనగా జ్ఞాననిన 

ఄందిస్ుననది. చెవులు, చయభము, నలుఔ, ఔనునలు, ముకుక 

ఄనఫడే ంచేంద్రియాఱ దావరా శఫద, సయశ, యస, రూ 

ఖంధ్యలు ఄనఫడే ంచతనభత్రఱతో, 

ఔరేభంద్రిమవిషయాలైన వచన, నదాన, ఖభన, విసయజన, 

అనందాఱనే వాటితో చినభత్ర సవరూం ఄవుత్తననది. ఇ 

స్తయమరూమే మేఘాఱరూం లోనిక్త జలాఱను 

మారుస్ుననది. అ జలాఱను మేఘాఱ నుండి వర్షంచేది 

స్తయమభండఱమే. ఄండజ్ఞలు, స్తవదజ్ఞలు, ఈదిబజ్ఞజలు, 

జరాయుజ్ఞలు ఄనఫడే నలుగు విధ్యఱ ప్రాణుఱను 

నిలుపుత్తననది స్తయమతతువమే. ఆలా శుకుడు సమాధ్యనం 

ఆచాుడు. శుకుని సమాధ్యననిక్త స్తరుమడు 

ప్రసనునడయామడు. యభదానిక్త వెలాభననడు. ఄప్పుడు 

శుకుడు మారాుండభండలానిన భేదించుక్కని 

యంధ్యమానిక్త ప్రయాణభయామడు. స్తయమభండఱం 

నుండి వరుసగా ఉయధవలోకాఱను దాటి యభదానిన 

పందాడు. ఛాయాశుకుడు కాశీక్త వెళిా వేదవామస్నిక్త 

స్తవ చేసి, అమన ఄనుభతితో పీవర్ ఄనే ఔనమను 

వివాహం చేస్క్కని, సంతానం పంది, ఄనంతయం 

శుకాశ్రభంలో నివసించాడు. ఆటికీ వేంఔటాచఱక్షేత్ర 

ప్రాంఖణంలో శుకాశ్రభంలో ఛాయాశుకుడు 

ఄదృశమరూంలో క్కలువై ఈననడు. అ అశ్రమానిక్త చేర్న 

వార్క్త రాత్రి పూట భనోహయమైన భాఖవతగానం 

వినఫడుత్తంది. యభ బఖవద్ బకుుఱకు మాత్రమే ఇ 

ఄనుభూతి ఔలుగుత్తంది.  

 

                                                              ...             

***** 
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కంత్త

   శూరుడు ృఔృష్ఠణడిక్త తాతగారు. అ యాదవ శ్రేష్ఠీడిక్త 

ృఔృష్ఠణడి తండ్రి ఄయిన వస్దేవుడు పుటిిన తరువాత, ృథ 

ఄనే ఄందమైన ఄమాభయి పుటిింది. మిత్రుడూ, మేనతు 

క్కడుకూ ఄయిన కుంతిభోజుడిక్త సంతానం లేఔపోతే 

ృథను ఄతనిక్త దతుతిచాుడు. చాలా చిననప్పఱలగా 

ఈననప్పుడే, అమె తన పుటిింటి చఱలని డిని విడిచిపెటిి, ఏ 

ప్పఱలజెఱలఱ సందడీ లేని కుంతిభోజుడి ఖాళీఖృహానిన 

అనందంతో నింప్పంది ఖనఔనే ృథాదేవి  మూరీుబవించిన 

వైరాఖమభని చెబుతారు. కుంతిభోజుడామెకు ‘కుంతీదేవి’ 

ఄని పేరు పెటుిక్కననడు. వినమం, గౌయవం, వివేఔం, 

భంచితనం మొదలైన ఈతుభ గుణ్యఱను ఔలిగ యుననది. 

ఒరులో భూమితో పోఱుదగంది ఄయిన ృథ (కుంతి)ని 

పాండురాజు సవమంవయంలో వర్ంచి, వివాహం 

చేస్కుననడు. భహాభాయతకావమంలో ఇమె పుణమవతిగా, 

విత్రమూర్ుగా, అదయశమాతృమూర్ుగా భనకు 

దయశనమిస్ుంది. 

               కుంతిభోజుని ఆంట కుంతి ఔనమగా 

పెరుగుత్తననప్పుడు ఄతిథుఱకు సతాకరాఱను సవమంగా 

నియవహిస్తు వార్ అశీస్సఱను, ప్రశంసఱను పందుతూ 

ఈండేది. ఔసార్ దురావస్డు వార్ంటిక్త ఄతిథిగా 

వచాుడు. ఄతనిక్త ఆషిమైన దారాథఱను వండి, వడిుంచి 

బక్తుతో స్తవించింది కుంతి. కంతో ఔసిర్న 

చిరాకుడకుండా శామశకుులా స్తవించింది. దానిక్త 

సంతోష్టస్తు దురావస్డు అమెకు ఔ దివమభంత్రానిన 

ప్రసాదించాడు. అ భంత్రంతో ఏ దేవతనైన అరాధస్తు, అ 

దేవత  అమెకు పుత్రుని ఆచిు సంతోషపెడతాడు. భంత్రానిన 

ఄందుకగానే కౌమాయచఱతవం క్కదీద కుంతి ఄది నిజమా 

కాదా ఄని రీక్షిదాదభనుక్కంది. ఖంఖ డుుకేగ కుంతి, 

స్తరుమడిని సభర్ంచి ఄతని వంటి క్కడుకును కర్ 

భంత్రానిన జప్పంచింది. స్తరుమడు దివమతేజస్సతో అమె 

వదదకు దిగ వచాుడు. ‘భంత్రానిన రీక్షించడానిక్త మాత్రమే 

నినున ప్పలిచాను ఄంతే, నువువ వెళిలపోవచుు’ ఄని ఄనన, 

స్తరుమడు అమె మాటను కాదంటూ, ‘ఇ భంత్ర 

భహిభను భనం అలేం. న్నకు క్కడుక్కఔడు 

ఔలుగుతాడు. ఄయిన న్న ఔనెనతననికేమీ ముప్పు రాదులే’ 

ఄని వయమిచిు వెళిాపోయాడు. 

సహజఔవచకుండఱశోభిత్తడైన బడునిచాుడు. ఄతడే 

ఔరుణడు. కుంతి స్తయమప్రేర్తమై వచిున ఔరుణడిని ఔ పెటెిలో  

ఈంచి నదిలో వదిలింది. అ పెటెి న్నలల ప్రవాహంలో 

సాగుతూపోయి రాధ బయు ఄయిన ఄదియథుడిక్త దొర్క్తంది. 

అ పెటెిను తీస్క్కని ఔరుణని తన కుమారుడుగా 

పెంచుక్కననడు. కుంతి ఔరుణని జనభయహసమము 

ఫమటపెటిలేదు. ఄది దేవయహసమంగానే ఈండిపోయింది. 

క్కంతకాలానిక్త కుంతిభోజుడు కుంతిక్త సవమంవయం 

చాటించాడు. వచిున రాజులోల పాండురాజును అవిడ 

వర్ంచింది. శలుమడి చెలెలలు మాద్రి అవిడకు సవతి 

ఄయింది. బయుతో వనవిహాయంలో కాలానిన సయదాగా 

ఖడుపుతూండగా ఔ రోజు వనంలో ఎఔకడా వేటకు 

భృగాలు దొయఔలేదు. ఔచోట రెండు భృగాలు క్రీడిస్ుంటే 

చూచి వాటిని బాణ్యఱతో క్కటిి చంపాడు. క్తందముడనే 

ముని తన భాయమతో ఔలిసి భృఖరూంలో క్రీడిస్ుననడు. 

ఄతడు పాండురాజు బాణ్యఱకు చనిపోతూ, 

శామిచాుడు. నేను న భాయమతో కూడినప్పుడు ఎలా 

చనిపోత్తనననో ఄలాగే న్నవు న్న భాయమతో కూడినప్పుడు 
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చనిపతావు ఄని శప్పంచి అ ముని దంత్తలు 

ఔనునమూసారు. పాండురాజు భారామసమేత్తడై 

శతశృంఖయవతం చేర్ ఘోయతస్స 

చేమనయంభించాడు. సంతాననిన గుర్ంచి 

కుంతీమాద్రుఱతో ఔఱసి అలోచించాడు. దురావసభహర్ష 

తనక్తచిున భహాభంత్రముననదని, అదధయభంగా దానిని 

సంతానప్రాప్పుక్త వాడుకవచుని కుంతి చెప్పంది. 

పాండురాజు ఄందుకు ఄంగీఔర్ంచాడు. అమె బయుకు 

ప్రదక్షిణం చేసి భంత్రానిన జప్పంచింది. సయవలోకాఱకు 

అశ్రమమైన ధరాభనిక్త మూఱమైన మభధయభరాజుని 

సభర్ంచి ఈతుభధయభవయునుడైన పుత్రుడిని కరుకుననది. 

మభధయభరాజు ఄంశాన, యుధష్టీరుడు జనిభంచాడు. 

వాయువు దావరా భీముణిన, ఆంద్రుడి దావరా ఄరుజనుణిన ఔని 

కుంతి, పాండురాజును సంతానవంత్తడిని చేసింది. 

ఄంతేకాదు, బయు కర్న మీదట మాద్రిక్త కూడా అ 

భంత్రానిన చెప్ప ఄశివన్న దేవతఱ దావరా నకుఱ 

సహదేవుఱను ఔలిగేలాఖ చేసింది. ఆలా ంచపాండవులు 

పుటిి, దినదినప్రవయధమానుఱగుచుననరు. వసంతమాసం 

వచిుంది. ఔనడు కుంతి ఄననదానవ్రతంలో 

నిభగునరాలైంది. మాద్రి ఔకతే పాండురాజు ప్రఔకన 

ఈననది. అమె భనోహయరూం వసంతప్రభావంతో ఄతని 

భనస్స అఔర్షంచింది. మాద్రియొఔక పందు కర్న 

పాండురాజు మునిశాం చేత భయణించాడు. మాద్రి 

పాండురాజుతో సహఖభనం చేసింది. కుమారుఱ 

యూణక్కయకు కుంతి దృఢచితుంతో జీవించ సంఔలించింది. 

మాద్రీపాండురాజుఱ ఄంతమక్రిమఱ తరావత, వార్ 

ఄవశేషాఱతో ఄందరూ హసిునపుయం చేరారు. 

పాండవులు పెర్గ పెదదవారై విదామబుదుధలు నేరుుకుననరు. 

ఄందర్ ప్రశంసఱందుకుననరు. యుధష్టీరుడు పెదదవాడు 

ఖనఔ ధృతరాష్ఠుడు ఄతనిన యువరాజుగా చేమడమైతే 

చేసాడు గాన్న, దురోమధనుడి పోరు మాత్రం ఆంతింతగాదు. 

క్కడుకు మాటను నెగుంచడానిక్త కుంతితోసహా 

పాండవులిన వాయణ్యవతానిక్త ంప్పంచి, ఱఔక ఆంట్లల సజీవ 

దహనం చేదాదభనన కుటిఱ ప్రమతనం చేసాడు 

ధృతరాష్ఠుడు. విదురుడి అలోచనఱ వఱల అ ఔషిం నుంచి 

ఫమటడి, ఐదుగురు ప్పఱలలీన పెటుిక్కని ఄజ్ఞాతంగా 

క్కననళ్ళా ఫతఔవఱసివచిుంది కుంతి. ఏఔచక్రపుయంలో 

తభకు నివాసానిన ఔలించిన బ్రాహభణుడిక్త వచిున ఔషాినిన 

తీయుడానిక్త భీముణేన ఫకాస్రుడి దఖుర్క్త ండానిక్త 

సైతం ముందుక్కచిుంది కుంతి. యుధష్టీయ 

యౌవరాజమటిాభిషేఔము, ద్రౌదీసవమంవయము, 

రాజస్తమభహాయాఖము, కుంతీదేవి జీవితంలో అనంద 

గటిములు. కాని ఇ అనందము గూడ అమెకెంతో 

కాఱము నిలువలేదు.  పాండవరాజమములు, 



 

 
 

9 

 

పూజ్య గురుదేవులు బ్ర హ్మశ్రర  వది్దపర్తి  పద్మమకర్ గార్తకి జ్యము జ్యము మార్్,2023 

ద్రౌదీరాబవములు, ఄయణ్యమజ్ఞాతవాసములు 

కుంతీహృదమమును భయఱ క్షోభించేసినవి. 

కాన్న క్కడుకుఱ తోడిదే లోఔభని, క్కడుకుఱ క్కయకే 

జీవించి, వార్ ఄభుమదమమునకే తన సయవశకుులు 

ధ్యయబోసిన కుంతివంటి మాతృమూర్ు భరొఔరు ఈండరు. 

కుంతి, పాండవుఱ ఄయణ్యమజ్ఞాతవాసముఱ తరువాత, 

ద్రుదపురోహిత్త రామబాయము, సంజమరామబాయము 

విపఱభగుట గుర్ుంచినది.  రామబాయమునకు వచిున 

ఔృష్ఠణనితో తన హృదమవేదనను వమఔుయచింది. 

స్త్రీసవభావము వఱన మేనలులని కౌగలించుకుని, 

కురుపాండవ రాజమ సభసమను ర్షకర్ంచుటకు, 

భహాభాయతసంగ్రాభమునునివార్ంచుటకు, 

క్కడుకుఱందరు స్కముగా జీవించుటకు, కుంతీదేవి 

ఎంతో సాహసంతో ఏకాంతమున ఔరుణని ఔలిసి ఄతని 

జనభయహసమమును చెప్పనది. పాండవూమునకు యభభని 

కర్నది. ర్సిథత్తఱను చఔకదిదద ప్రమతినంచినది. ఔరుణడు 

అమెకు ఔయణపారుథఱలో ఔకరే దకుకతాయని సెఱవిచాుడు. 

తలిలక్త ఆచిున మాటకు ఔటుిఫడాుడు. ఇ విధంగా కుంతి తన 

ఔయువమరామణతను చాటుక్కంటూ, ధయభరాజ్ఞదుఱచే 

భయణించినటువంటి వార్క్త తిలోదకాలు ఆప్పంచి వార్క్త 

పుణమలోకాలు సంప్రాప్పుంచేసింది. పాండవుఱ 

రాజమటిాభిషేకానంతయం ధృతరాష్ట్రాదుఱతో ఔఱసి 

ఄడవుఱకు ఫమలుదేర్ వెళిాంది. ఇ విధంగా కుంతి 

ఒరుక్త, సహననిక్త పేరుగాంచింది.    

***** 
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ృ భహాఖణ్యధతయేనభః                                              ృ మాత్రేనభః                                                      ృ గురుభోమనభః 

అరోఖమమే ఐశవయమంగా భావించి జీవించే బఔుజనవళిక్త ఇ ఐశవయమయోఖం ఄభృతఔఱశం. సదబకుుఱ హృదయాఱలో 

చేర్న మాలినమనిన తొఱగంచడానిక్త, సఔఱ అరోఖమసందలు ఄందర్కీ ఄందజేమడానిక్త, ృ ఱలితాసహస్రనమాఱనే 

కుస్మాఱను ఐశవయమయోఖంగా భఱచారు సదుురువులు బ్రహభృ వదిదర్ు దాభఔర్ గారు. ఱలితా సహస్రనమాలు 

ఄందర్కీ స్ర్చితమే కాన్న, ఏ నమానిన పారామణం చేస్తు, తభ జీవనఖభననిన మారుుకవచోు తెలిమజేస్తదే 

ఐశవయమయోఖం. సభసు  జనుఱకు  ఆది  దివమ  ఓషధము 

317. రక్షాకరీ – (ఒం ఐం హ్రం శ్రం రక్షాకర్యై నమః) 
రక్షాఔరీ ఄనగా యక్షించునది. శత్రువుఱను తొఱగంచి 

ఎటిఔప్పుడు ఄభభవారు తన బకుుఱను యక్షిస్ుంటుంది. 

యూ ఄనే శబాదనిక్త మజాం నుండి అవియబవించిన బసభము 

ఄని కూడా ఔ ఄయథం. మజబాసభం ధర్ంచిన వార్ని 

యక్షించునది ఄని కూడా ఄయథం. యూ ఄనగా పూజంఫడిన 

త్రాడు. దీక్షారులు చేతిక్త ఔంఔణముగా ఔటుిక్కనే త్రాడు 

రూంలో ఈండి, వార్ని వివిధ విగనబాధఱ నుండి 

యక్షించునది ఔనుఔ ఄభభవారు యక్షాఔర్. కేవఱ 

నభసభయణంతో బకుుఱను తీవ్రబాధఱనుండి ఄభభవారు 

యక్షిస్ుంది ఔనుఔ యక్షాఔర్ ఄనఫడుత్తందని దేవీభాఖవతం 

చెపుత్తననది.  

 

భంత్రప్రయోఖవిధ్యనం – పలితం 

 

          క్కందర్క్త నితమం భీతి ఔలుగుత్తంటుంది. ఏ ని 

చేయాలి ఄనన బమమే. నులు సాఖవు. ఄటువంటి 

వార్క్త భీతిని తొఱగంచి, యూణ ఔలిగంచి నులు 

నెయవేయడానిక్త ఇ భంత్రం యభసాధనం. నూరు 

దినముఱ పాటు మారేడాకుఱతో ఄభభవార్ని పూజస్తు, 

మథాశక్తుగా (108 క్త తకుకవకాకుండా) ఇ భంత్రజం 

చేయాలి. ఏ రోజునకారోజు రాత్రి వేల మారేడు అకులు తీసి 

దాచి, ఎండపెటిాలి. ఎండిన అకుఱతో చివర్ రోజున 

బసభం తయారుచేయాలి. అ బసభమును, భన శత్రుభీతి 

తొఱగ, ఄనుక్కనన నులు ఄయేమ దాకా రోజు ఈదమం, 

సామంత్రం రెండు పూటలా నుదుట ధర్ంచాలి. ఆఔ 

భన యూణ బాధమత ఄభభవారే చూస్క్కంటుంది.   

 

          ...  

 
***** 

 

ఐశవరయయోగం 
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కౌశిక జనమ వృత్తంత్ము 
 

గాధక్త విశావమిత్రుడు జనిభసాుడు. కుశిఔ వంశంలో 

జనిభంచినందువఱల కౌశికుడు ఄయామడు.రాజ వంశములో 

పుటిిన కౌశికుడు తశశక్తుచే ముని ఄవుతాడు. ఇ 

విషమం వామస్డు భహాభాయతంలో అనుశాసనిఔ 

యవంలో చెపాుడు. ఆంతవయకు చెగా మిగలిన ఔథ 

రామామణములో వాలీభక్త చెపాుడు. 

 "విశావమిత్రో భహాతేజ్ఞః పాఱయామాస మేదిన్నమ్ 

ఫహువయష సహస్రాణి రాజ్ఞ రాజమభకాయమత్." 

 

గాధ భహారాజు కుమారుడైన భహాఫఱ సంనునడైన 

విశావమిత్రుడు ధయభజుాడు,ధరాభత్తభడు,సభసు విదమఱలో  

అర్తేర్నవాడు.శత్రువుఱను ఄణచినవాడు. ఄనుూణము 

ప్రజ్ఞ క్షేభము కరుచు దీయఘకాఱము రాజమపాఱన  చేసాడు. 

 

 

 

 

వశిష్ఠుని విందు 
 

ఔదాచిత్తు భహాతేజ్ఞ యోజయితావ వరూధన్నమ్ 

ఄక్షౌహిణీ ర్వృతః ర్చక్రాభ మేదిన్నమ్. 

 

విశావమిత్రుడు చత్తయంఖ ఫఱముఱతో ఄక్షౌహిణీ 

సైనమముతో భూభండఱభంతా ర్క్రమించుచూ వశిష ీ

అశ్రమానిక్త వసాుడు. ఆరువురూ క్షేభసమాచారాలు 

మాటాలడుకుంటారు. రాజు ఫమలుదేయతాననగా వసిష్ఠీడు 

దే దే తన అతిథమమును స్త్రవఔర్ంచభంటాడు. 

విశావమిత్రుడు  "మీ దయశనం వఱల, ఄయఘయపాదామదుఱ వఱల 

ఆటికే సంత్తష్ఠిడనయామను. కాఫటిి సెఱవు 

ఆప్పంచవఱసింది" ఄని ఄంటాడు. కాన్న వశిష్ఠీడు అతిథమం 

తీస్కభని ఫఱవంతపెటిడంతో, విశావమిత్రుడు 

ఄంగీఔర్సాుడు. కాభధేనువు సంతతిక్త చెందిన తన 

హోభధేనువు శఫఱను  ప్పఱచి భహారాజుకు, అమన 

సైనమనిక్త వార్వార్ ఆచాఛనుసాయం దారాథలు తయారు 

చేసి, విందు చెమమభంటాడు. వశిష్ఠీని అజా మేయకు శఫఱ 

సైనికుఱ ఆషాిఱను గ్రహించి, వార్క్త నచిున దారాథలు 

సృష్టించి, ఄతిథి సతాకరాలు చేస్ుంది. శఫఱ ఆచిున 

విందును చూసి విశావమిత్రుడు అశుయమచక్తత్తడై శఫఱను 

తనకు ఆచిు ఱూ గోవుఱను దానంగా స్త్రవఔర్ంచభంటాడు. 

ఱూ గోవులు ఆచిున శఫఱని ఆవవడానిక్త వశిష్ఠీడు 

ఄంగీఔర్ంచడు. విశావమిత్రుడు కప్పంచి "నేను రాజును, 

యతనం లాంటి ఇ గోవు న వదేద ఈండాలి" ఄంటాడు. 

 

...             

*****   
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పూజమ గురుదేవులు బ్రహభృ వదిదర్ు దాభఔర్ గార్ 

అధవయమవంలో ృ ప్రణవపీఠంలో ృ రాభ నవమి నడు 

ృరాభ టిాభిషేఔమునకు  నదీనద జఱముఱ భఱియు 

దివమతీయథముఱ (పుణమక్షేత్రముఱ, కనేరు జఱములు) తో 

ఄభిషేఔం చేస్కవాలి ఄని సంఔలించుకుననము. 

త్రేతాయుఖంలో స్గ్రీవుడు భూభండఱంలోని  500 

నదీనదజఱములు భఱియు దివమతీయథముఱను 

వానయవీరుఱతో తెప్పంచి ృరాభ టిాభిషేకానిక్త 

వినియోగంచేలా చేసాడు. ఄదే రీతిలో భనం కూడా ృ 

రాభనవమి యవదినన టిాభిరాముడిన ఄభిషేక్తంచుకుని 

తర్దాదం! ఄందుక్కయకు మీ దఖుయలో ఈనన నదీనదములు, 

పుషకర్ణులు, తీయథముఱ యొఔక జఱముఱను స్తఔర్ంచి ృ 

ప్రణవపీఠమునకు ంఖఱయని ప్రాయథన. ృరాముడిక్త 

ఄభిషేఔం జర్ప్పన జఱం ప్రోూణ చేసి ఄందర్కీ 

దివమతీయథంగా కూడా ఆవవఫడుత్తంది. ఄవకాశం 

ఈననవారు తఔ ఄరుదుగా జర్గే ఇ ఄపూయవ 

ఄవకాశానిన సదివనియోఖం చేస్కఖఱరు.  

నది నద జలములు పంపంచవలసిన చిరునామా 

ృ ప్రణవ పీఠం, రామానఖర్,  

బావిసెటివిార్ పేట, ఏలూరు,  

అంధ్రప్రదేశ్- 534001. 

క్కర్మర్ పై రామవలిసిన ఫోన్ నెంఫర్ :  

+91 82972 55129 

 

 

 

గమనిక 

 పీఠమునకు సవమముగా కాన్న, క్కర్మర్ దావరా 

కాన్న, ఫస్స  దావరా కాన్న భరే విధముగానైన 

నదీజలాలు ంప్పంచవచుు.  

 ఫస్స దావరా ంప్పంచు వారు పాత ఫసాిండుకు 

ంఖఱరు. ఄఔకడ నుండి పీఠమునకు చేరుసాురు .  

 క్కర్మర్ దావరా ంపు వారు మూతను ఖటిిగా 

బగంచి, సెలోల  టేపుతో లేదా పార్సల్ టేపుతో బాటిల్ 

మొతాునిక్త చుటిఖఱరు. 

 జప్ లాక్ ఔవరులో పెటి,ి ఎనవఱప్ లో పెటిి క్కర్మర్ 

చేమఖఱరు. 

  

 

“ఄష్టమి, నవమి, చతురదశి త్తథులోో 
ఄమమవారిని ఏకాగ్రత్చితుతలై ఄత్ైంత్ భక్తతతో 

కొలవడం వలన ఄనేక శుభ ఫలిత్లు 
లభిసాతయి” 

నదీనదములు మఱియు పవిత్ర తీరథముల నండి జ్లసేకరణ 
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దేవతఱకైన, సామానమమానవుఱకైన, గొ 

తస్వఱకైన ఔలియుఖంలో  మోూమునిచుు ఏకైఔ క్షేత్రం 

కాశీ. కాశీవైబవం ఆంత ఄని మాటఱలో చెలేము. 

ముముక్షువుఱందరూ ఎఔకడ ఈనన, ఏ కాయమం లో ఈనన 

వార్ చితుము లో నియంతయం కాశీనే ఈంటుంది. కాశీ 

సాధకుఱకు దికూసచి.  ఄనేఔ క్షేత్రముఱ మందు ఱూఱసారుల 

జం చేసిన ఔఱఖని పుణమం కాశీ లో బక్తు శ్రదధఱతో ఔక 

సార్ సభయణ చేస్తు ఔలుగుత్తంది. కటి విదమలు కూటి క్కయకే 

ఄనన విధంగా ఎనిన జనభలు ఎతిున, ఎనిన దాన ధయభములు 

చేసిన ఄది మోూ సాధన క్కయకే. ఔలియుఖం లో జీవుఱకు 

అయుష్ఠష తకుకవ, ఄందువఱల సంవతసయముఱ తయఫడి 

సాధన చేమటం సామానుమఱకు సాధమం కాదు. కాన్న 

గురువుఱను అశ్రయించి గురుబక్తుతో  ఔక రోజైన కాశీని 

స్తవించి పుణమకాయమములు చేయువార్క్త విశవనథుడి 

ఄనుగ్రహం తూణమే ఱభిస్ుంది. భన తలిలతండ్రుఱ 

పుణమము వఱన పూజమగురుదేవులు బ్రహభృ వదిదర్ు 

దాభఔర్ గార్ అశీస్సలు భనకు ఱభించాయి. గురుదేవుఱ 

పాదదభముఱను సభర్ంచుక్కంటూ కాశీ వైబవమును, 

కాశీ ఔథఱను తెలుస్కుందాం. ఖత సంచిఔలో లోలాయక  

 

 

 

అదితమ గుర్ంచి తెలుస్కుననం ఇ సంచిఔ లో గురువు 

గార్ఔృ తో ఈతురాయక అదిత్తమడి గుర్ంచి 

తెలుస్కుందాము. శివకాయమము పూర్ు చేమకుండా 

భందరాచఱమునకు ఎలా వెలాఖఱను?శివాజా పూర్ు 

చేమకుండా వెళితే శివుడి అగ్రహమునకు గుర్కాఔ 

తదు ఄని భావించాడు. ధయభ సవరూమైన కాశీమందే 

నివసించాఱని నిశుమమైన నియణమము తీస్కుననడు. 

విశవములో ఄందరూ కాశీవాసం కరుకుంటారు కాన్న 

ఄందర్కీ ఇ భాఖమం దఔకదు ఔదా! కాశీవాసం వఱన న 

తేజస్స భర్ంత పెరుగుత్తంది త తయఖదు ఄని 

స్తరుమడు భావించెను. శివుడు ఔరుణ్య సముద్రుడు.  కాశీ 

వాసం వఱన అమన ఄనుగ్రహం తఔ పందఖఱను  ఄని 

నియణమం తీస్కుననడు. దావదశ రూముఱతో కాశీలో  

ఈండిపోయాడు ప్రతమూ దైవం ఄయిన స్తయమబఖవానుడు. 

లోలాయక అదితమ , ఈతురాయక అదితమ , సాంబాదితమ, 

ద్రుదాదితమ, భయూఖాదితమ, కఖోలాకదితమ, 

ఄరుణ్యదితమ, వృదాధదితమ, కేశవాదితమ, విభలాదితమ,  

ఖంగాదితమ, మమాదితమ. ఆలా నెనండు రూముఱతో 

స్తరుమడు కాశీక్షేత్రం లో బకుుఱను ఄనుగ్రహిస్ుననడు. 

 

శోల ||      లోలాయక ఈతురాయకశు సాంబాదితమసుథైవచ| 

            చత్తరాథద్రుదాదితోమ  భయూఖాదితమ ఏవచ|| 

 

శోల ||      కఖోఱకశాురుణ్యదితోమ వృదధకేశవసంజాకౌ| 

             దశమో విభలాదితోమ ఖంగాదితమసుథైవ చ|| 

 

శోల ||      దావదశశు మమాదితమః కాశీపూరామం గట్లదబవ| 

            తమోధకేభోమదుషేిబమః క్షేత్రం యూనుయమీసదా|| 

 
(సాకం.పు, కా.కం, ఄధ్యమ:46, శోల:45,46,47) 
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  కాశీక్త ఈతుయ దిశలో ఄయకనభముఖఱ కుండము 

ఈననది.ఆఔకడే  దావదశ అదిత్తమఱ లోని ఈతురారుకడు ఄను 

నభముతో స్తయమబఖవానుడు వెలిసాడు. భహా తేజసివ 

ఄయిన ఈతురారుకడు జీవుఱ దుఃకరాశిని దూయం చేస్తు 

అనందమును ప్రసాదిసాుడు. స్తయమ బఖవానుడిక్త 

సంఫంధంచి ఆఔకడ ఄదుబతమైన ఄందమైన ఔథ ఈననది. 

పూయవము అత్రేమ గోత్రమునకు చెందిన  శుబవ్రత్తడు 

ఄను బ్రాహభణుడు కాశీలో ఈండేవాడు. నితమం 

సతాకయమములు, ఄనుషాీనములు చేస్తు ఈండేవాడు. భాయమ 

కూడా తి స్తవ చేస్తు అమన ధయభకాయమముఱలో 

పాల్గునేది. ఆలా ఈండగా వార్క్త స్ఱూణ ఄను పుత్రిఔ 

జనిభంచినది. స్ఱూణ మూలా నూత్రం, మొదటి పాదం 

ఫృహసతి కేంద్రంగా జనిభంచినది. స్ఱూణ పెర్గ మవవన 

దశకు వచిునది. తలిలదండ్రులు అమెకు స్గుణుడు, వేద 

ండిత్తడు ఄందగాడు ఄయిన వరుడిని వెతిక్త తెచిు 

వివాహం చేయాలి ఄని సంఔలించిర్. కాన్న వరుడు 

దొయఔలేదు, ఇ చింతతో తీవ్ర ఄనరోఖమం వఱన 

భంచానడాుడు తండ్రి. కుమారెు వివాహము గుర్ంచే 

అలోచిస్తు భయణించాడు. బయు స్తవయే యమావధగా 

భావించిన ఄతని భాయమ సతీసహఖభనం చేసింది. 

తలిలదండ్రుఱ భయణముతో ఄతమంత దుఃకం చెందింది 

స్ఱూణ. ఎవరైతే తనకు జనభను ఆచాురో, తన 

లాఱన,పాఱన చూస్కుననరో వారు తనను వదిలి 

వెళిలపోయాయని తీవ్రముగా చింతించింది. తన ముందే తన 

తలిలదండ్రుఱకు భయణఖతి ఔలిగంది ఄని బాధడింది.ఆలా 

ర్ర్ విధ్యలుగా అలోచిస్తు బాధడుతూ ఄనితమమైన 

ఇ దేహముపై ఈనన మోహమును తామఖం చేసి నితమమైన  

ధయభమును అచర్ంచెదను ఄని నియణమం చేస్కుంది. 

ఈతురారుకడి దఖుయ చేర్ జతేంద్రీయురాలై  ఔఠిన బ్రహభచయమ 

దీూను పూని ఘోయతస్సకు పూనుకుంది.ఏ రోజు నుండి 

స్ఱూణ తస్స ప్రాయంభించినదో ఄటినుండి ఔ 

ఄరుదైన మేఔ వచిు స్ఱూణ తస్సను చూస్తు, ఄఔకడ 

దొర్కే అకుఱను తింటూ ఄఔకడి  ఄయక కుండంలో న్నరు 

త్రాగుతూ సామంత్రమునకు తిర్గ తన మజమాని 

దఖుయకు వెళ్ళాది. ఇ విధముగా స్ఱూణ తస్స ఐదు 

సంవతసయములు ఖడిచి అయవ సంవతసయము 

ప్రాయంబమైనది. ఔసార్ విశవనథుడు పాయవతితో ఔలిసి 

లీఱగా విహర్స్తు స్ఱూణ తస్స చేస్కుంటునన చోటిక్త 

వచాురు.ఈతురారుకడి సనినధలో తస్స చేస్ునన 

స్ఱూణను అదిదంత్తలు చూసిర్. స్ఱూణను చూసిన 

పాయవతీదేవిక్త దమ ఔలిగంది. పాయవతీమాత స్ఱూణకు 

వయము ఆవవభని జఖతతి ఄయిన శివుడిని కర్ంది. 

దయాభయుడైన విశవనథుడు కూడా స్ఱూణ 

తస్సనకు అనందడి, స్ఱూణ న్న ఔఠోయ తస్సకు నేను 

ఄతమంత ప్రసనునడనై వయము ఆవవదలిచాను, న్నవు ఏమి 

కరుకుంటుననవు, నకు చెప్పు ఄని లికెను.యభశివుడి 

దివమవాకుకను వినన స్ఱూణ ఔళ్ళా తెయచి చూసింది. 

ఎదురుగా పాయవతీ సమేతంగా ఈనన విశవనథుడిని 

దర్శంచి ఄంజలి సభర్ంచింది. పాయవతీ యమేశవరుఱను 

దర్శంచిన స్ఱూణ అనందమునకు హదుదలు 

లేవు.స్ఱూణ ఇశవరుడిని ఏమి వయం కరాలో ఄని 

అలోచించసాగంది, ఄఔకడ తనతో పాటు ఈనన మేఔ వంఔ 

ఔసార్ చూసి ఆలా ఄనుకుననది. ఎవరైతే రోకాయ 

బుదిధ ఔలిగ ఈంటారో, ఆతరుఱకు స్తవ చేసాురో, వార్ 

జనభలు సాయధఔము ఄవుతాయి.ఇ ఄమామఔపు మేఔ 

ప్రతిరోజు న దఖుయకు వచిు స్తవ చేస్తు ఈంది, ఄందువఱల 

ఇ మేఔ కసం వయం ఄడఖటం స్ముచితంగా ఈంటుంది 

ఄని నియణయించింది. భహాదేవా దయాభయా మీరు నకు 

వయమీమదఱచినచో ముందు ఇ మేఔను 

ఄనుగ్రహించండి, మూఖజీవి కావటం వఱన ఇ మేఔ 

మిభభలిన ఏమీ కయలేదు ఄని శివుడిక్త విననవించింది 
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స్ఱూణ. స్ఱూణ మాటఱకు అనందబర్త్తడైన 

ఇశవరుడు రోకాయము క్కరకు ఎవరు ప్రమతినసాురో 

వారు ధనుమలు, ఒ పాయవతీ! మేఔకు ఏమి వయము ఆవావలో 

న్నవే చెప్పు ఄనెను. శివుడి మాటలు వినన పాయవతి ఆలా 

లికెను, ఒ భహాదేవా, దేవదేవా,ఔరుణ్యసింధు ఆఔ 

నుండి స్ఱూణ నకు ప్రిమ సఖి ఄవుత్తంది. జమ,విజమ 

జమంతికా, శుభానంద, స్నంద, కౌముది, ఉర్భల, 

చంఔమాఱ, భఱమవాసిని, ఔరూయతిఱఔ, ఖంధవాహ, 

ఄశోఔ, విశోఔ, భఱమఖంధని, చందనన్నఃశావస, 

భృఖభధోతుభ, కక్తలాలాపా, భధుయభాష్టణి,   

ఖదమదామనిధ, ఄనుఔుజా, ఔృతభనోయథా, గానచితుహయ, 

ప్రభూతి ఇ సఖులు ఄందరూ నతోనే ఈంటారు. 

వీయందరూ నకు ఄతమంత ఆష్ఠిలు,నకు ప్రిమ సఖులు. 

ఆఔనుండి స్ఱూణ కూడా వీర్తో పాటే  నకు 

ఆష్ఠిరాలుగా  ఈంటుంది, ఄని స్ఱూణకు వయము ఆచెును. 

ఇ మేఔ కాశీరాజు కుమారెుగా జనిభంచి భోఖభాఖమముఱను 

ఄనుబవించి ఄంతమకాఱంలో సవయుం చేరుత్తంది, ఄని 

పాయవతి మేఔకు వయము ఆచెును. ఇ మేఔ పుషమమాసంలో 

అదివాయం నడు ఄతమంత చలిలో కూడా 

స్తరోమదమమునకు ముందే ఄయక కుండంలో సాననం 

చేసింది. ఇ ప్రభావంతో కాశీరాజు కుమారెు ఄయేమ వయం 

పందింది. ఒ దేవాదిదేవా, శుతీ, ఆఔనుండి ఇ ఄయక 

కుండమునకు ఫయకరీకుండము ఄని పేరు వచుుగాఔ,కాశీ 

పఱమును కరు బకుుఱందరూ పుషమమాసం,అదివాయం 

నడు బక్తు పూయవఔముగా ఈతురాయక యాత్ర చేమవలెను. 

ఈతురాయక దయశనం,  ఫయకరీ కుండంలో సాననం చేయు 

వార్క్త కాశీ పఱము ఱభించి సఔఱ శుబములు 

పందుతారు, ఄని పాయవతీ దేవి ఄనుగ్రహించింది. ఇ 

విధంగా దావదశాదిత్తమఱలోని రెండవ రూమైన 

ఈతురాయక అదిత్తమని భహిభ కాశీకండంలో 

తెలిమజేమఫడింది. 

                                                       ...                   

***** 

 

పూజమ గురుదేవులు త్రిభాషాభహాసహస్రావధ్యని బ్రహభృ  

వదిదర్ు దాభఔర్ గార్క్త జమము జమము. పూజమ 

గురుదేవులు సనతన ధరాభనిక్త నిఱమమైన 

భందియముఱలో (గుడి) శుచి, శుభ్రత, పోషణ నితమం 

జయగాఱని, ఄనిన భందియముఱలో పురాణములు జయగాలి, 

బఖవంత్తడి నభసభయణ నితమం జయగాలి ఄనన 

సంఔఱంతో గుడి-ఫడి కాయమక్రభమునకు ృకాయం 

చుటిారు. గురుదేవుఱ అశీస్సఱతో 2023, ఫిబ్రవర్ 

3,4,5,11,12 తేదీఱలో గుడి- ఫడి కాయమక్రభము భీమిలి, 

వైజ్ఞగ్, గుంటూరు, నెలూలరు, ఔరూనల్, వయంఖల్, ఔడ, 

విజమవాడ, తిరుతి, హైదరాబాద్ వంటి నఖయముఱలో 

సతసంఖ సభుమలు  ఄనేఔ భందియముఱను శుభ్రం చేసారు. 

ఆంకా ఎందరో వమక్తుఖతముగా క్కకఔకరుగా వెళిల ఏదో 

ఔరోజు అఱయాలు శుభ్రం చేమటం ముదావహం. 

లోఔఔళామణ్యయథం హనుమాన్ చాలీసా వంటి స్తుత్రాలు 

పారామణం చేసారు.  అఱమ ధయభఔయులు, ఄయుఔ 

సావములు పాల్గునన బకుుఱను ఄభినందించారు.  ఆలాంటి 

కాయమక్రమాలు చేయిస్ునన పూజమ గురుదేవులు బ్రహభృ 

వదిదర్ు దాభఔర్ గార్క్త ప్రతేమఔ నభసాకరాలు 

తెలిమచేసారు. వార్ ఇ గుడి-ఫడి ఄనే కాయమక్రభం 

భహిమానివతమైన సంఔఱం ఄని, బకుులు బక్తుశ్రదధఱతో 

అఱమ ర్సరాలు శుభ్రం చేమటం వార్ గురుబక్తుక్త 

నిదయశనం ఄని చాటి చెపారు. ప్పఱలలు ఇ కాయమక్రమాఱలో 

పాల్గునడం మిక్తకలి సంతోషదామఔం. భన గ్రాభం, 

టిణంలో ఄందయం ఔలిసి నెఱకు ఔటి లేదా రెండు 

పురాతన అఱయాఱను శుభ్రం చేస్కుందాం! వాటిక్త 

పూయవ వైబవం తీస్కువచిు, బకుుఱలో ఐఔమత పెంచుదాం ! 

భన అఱయాఱను ర్యక్షిదాదం !   

           ఆటుల, గుడి-ఫడి కాయమక్రభ నిరావహకులు 

 

గుడి-బడి 
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శ్ర ష్ష్ఠు దేవి స్తతత్రమ్ 

 

నమో దేవెయమ భహాదేవెయమ, సిద్ధయధయ శాంతెయమ నమో నభః  |  

శుభాయై దేవస్తనయై, షష్ఠయీయ దేవెయమ నమో నభః ||1|| 

వయదాయై పుత్రదాయై, ధనదాయై నమో నభః |  

స్కదాయై మోూదాయై, షష్ఠయీయ దేవెయమ నమో నభః||2|| 

సృష్ఠయియ షషాీంశరూపాయై, సిదాధయై చ నమో నభః |  

మాయాయై సిదధయోగనెయమ, షష్ఠ ీదేవెయమ నమో నభః||3|| 

సారాయై శాయదాయై చ రాదేవెయమ నమో నభః |  

బాలాధషాీతృ దేవెయమ చ షష్ఠ ీదేవెయమ నమో నభః ||4|| 

ఔలామణదాయై ఔలామణ్యమ పఱదాయై చ ఔయభణ్యమ్ |  

ప్రతమక్షాయై సవబకాునం షష్ఠయీయ దేవెయమ నమో నభః ||5|| 

పూజ్ఞమయై సకంద కాంతాయై సరేవషాం సయవ ఔయభస్ |  

దేవ యూణకార్ణ్యమ షష్ఠ ీదేవెయమ నమో నభః||6|| 

 

 

 

శుదధసతువ సవరూయై వందితాయై నృణ్యం సదా |  

హింసాక్రోధ వర్జతాయై షష్ఠ ీదేవెయమ నమో నభః||7|| 

ధనం దేహి ప్రియాం దేహి పుత్రం దేహి స్రేశవర్ |  

మానం దేహి జమం దేహి దివషో జహి భహేశవర్||8|| 

ధయభం దేహి మశోదేహి షష్ఠ ీదేవెయమ నమో నభః |  

దేహి భూమిం ప్రజ్ఞం దేహి విదామం దేహి స్పూజతే |  

ఔలామణం చ జమం దేహి షష్ఠ ీదేవెయమ నమో నభః ||9|| 

ృ షష్ఠ ీదేవి స్తుత్రం సంపూయణం 

 

ృ స్బ్రహభణమ ప్రీతమయథం ఇ క్రింది శోలఔమును నితమ 

పారామణము చేస్తు భంచిదని శాసీము. 

 

        శక్తు హసుం విరూపాూం శిఖివాహం షడాననమ్ | 

దారుణం ర్పురోఖగనమ్ భావయేత్ కుకుకట ధవజం || 

***** 

“ఄంత్ైకాలంలో హ్రినామస్మరణం చేస్తత భగవత్ స్నిేధానం, ఉత్తమజనమలు ప్రాపతసాతయి. కానీ ఄలా చెయైడం 
ఄంత్ తేలిక కాదు. ఄందుకే శివ, రామ, కృష్ణ, గురు ఇలా ఏదో క భగవత్ నామానిే నిరంత్రం త్తంటునాే, 
త్తరుగుతునాే, త్గుతునాే, పడుకనాే స్రవకాల స్రావవస్థలలో జపంచుకంటూ ఉండాలి. త్ద్వవరా మనస్సక 

నామస్మరణం ఄలవాటు ఄవుతుంది, చివరదశ్లో నామం పలకగలుగుత్ము” 
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              త్ృతీయోధాైయం  
 

 పూజమ గురుదేవులు బ్రహభృ వదిదర్ు దాభఔర్ గార్క్త 

జమము. ఎవరు బక్తు, శ్రదధఱతో గురు నభసభయణ 

చేసాురో, ఎవరు నితమం గురుపాదముఱను నియంతయం 

స్తవిసాురో ఄటిి వార్క్త ఔలి దోషములు ఄంటవు ఄని బ్రహభ 

ఔలిపురుష్ఠడిక్త తెలిమజేసాుడు. గురుబక్తుతో ఎవరు 

బఖవననభ సభయణ చేసాురో ఄటిి వారు ఇ జనభలోనే 

ముక్తు పందుతారు. బమంఔయమైన ఔలి దోషముఱ నుండి 

కుడా గురుసభయణతో ఫమటడవచుు. గురువే సయవం, 

గురువే నితమం ఄని భావించే బకుుఱకు ఏ విషమం లోను 

లోటు ఈండదు. ఖత సంచిఔలో పూజమ గురుదేవులు 

బ్రహభృ వదిదర్ు దాభఔర్ గార్ తలిలదండ్రుఱ గుర్ంచి 

తెలుస్కుననం. ఇ సంచిఔ ఄభినవశుఔ, త్రిభాషాభహా 

సహస్రావధ్యని పూజమ గురుదేవులు బ్రహభృ వదిదర్ు 

దాభఔర్  గార్ బాఱమ విశేషాలు తెలుస్కుందాం. 

 

ృభతి శేషభణి, ృ చఱతిరావు దంత్తఱకు ఐదవ 

సంతానముగా పూజమ గురుదేవులు బ్రహభృ వదిదర్ు 

దాభఔర్ గారు జ్యఖననపాలెం గ్రాభంలో 01-01-1966 

నడు బ్రాహ్మభముహూయుంలో జనిభంచారు. ఄదే 

సభమంలో ఉర్ వాగుకు వయద వచిు, అ వయద న్నటిలో 

ఔ ఖంధపు చెటుి క్కటుికువచిుంది. ఉర్ వారు ఇ 

చెటుిను గురువుగారైన చఱతిరావు గార్ దఖుయ శ్రభకు 

తఖు నభమాత్రము సొముభ తీస్క్కని ఆచాురు. 

గ్రాభస్ులు ఄందరూ ఆది శుబస్తచిఔము ఄని 

భావించారు. అ చెటుి నుండి ఔ క్కభభను స్తఔర్ంచి  

పయిమ వెలిగంచి వేడిన్నటిని కాచి అ న్నటితో  పుర్టి 

సాననం చేయించారు ముతుయిదువలు. భహాత్తభలు 

ఄవతర్ంచినప్పుడు ప్రఔృతి ఆటువంటి శుబ స్తచనఱ 

దావరా వార్క్త సావఖతం లుకుత్తంది. యోగ వంటి 

జీవితం ఖడుపుతూ ఎటువంటి కుటుంఫ కాయమక్రభముఱకు 

హాజరు కాని దాభఔర్ గార్ పెదననన గారు దాభఔర్ 

గార్ బాఱసారెకు హాజరుఄయామరు. ఇ విషమమును 

ఖభనించిన పెదదలు ఄందరూ ఇ బడు సామానుమడు కాదు 

భహన్నయుడు, పూజన్నయుడు, జఖదవందుడు ఄవుతాడు 

ఄని అశీస్సలు ఄందించారు. సివాడిగా ఈండగానే 

ఔృష్ఠణడి వంటి చురుకుదనం ప్రదర్శంచేవారు. పూజమ 

గురుదేవుఱ బాఱమం ఖణవయం, ఈంగుటూరు, తణుకు 

మొదలైన ఉయలలో సాగంది. 

 

...             

***** 

 


