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SRI CHANDRASEKHARENDRA SARASWATHI GNANA PEETAM 

               ...Spreading Love and Light 

Founder’s Message - ఈశ్వరేచ్ఛ 

 ఎప్పుడూ కూడా ప్ర తి మనుష్యుడికీ ఒక సంఘటనలో తన హద్దు  ఒకటి తనకు ఉంటంది. నేను మనుష్యుణి్ణ, వాళ్ళు నాకంటే 

పెద్ు వాళ్ళు’ అనేటటవంటివి. లోప్ల ఆంతరంగిక సి్థతి ఏదై నప్పటికీ కూడా అంతసినేది (ఇకకడ అంతసి్థ అంటే ధనం, ఐశ్వరు 

రూప్ంలోది కాద్ద అని గమనించగలరు) వుక్తి క్త ఈలోకంలో ఉననప్పుడు, లౌక్తక జీవనంలో ఒకటంది. భకిుడే కావచ్చు, జా్ఞనే కావచ్చు, 

సాధారణంగా  కనప్డే ఎవరై నా కూడా కావచ్చు, యోగి కూడా కావచ్చు. తన అంతసి్థను ప్రిథిని మాతర ం అతికర మంచరాద్ద. 

 ఉద్యుగం చేసి్థనానం, మనతో కలిస్థ ప్నిచేసే వుక్తి ని, ఒక మామూలు వుక్తి ని తకుకవగా చూడడం ధరమమేనా? అవతల వుక్తి  

సేవకావృతిి లో ఉంటే మాతర ం అలా చేయవచ్చు? ఒకరు సేవ్యుడు ఒకరు సేవకుడు. అంతవరకే ఆ హద్దు  మీరరాద్ద. ఈ అంతసి్థలో 

ఉననతేడా లౌక్తక జీవనానిక్త సంబంధంచి వరకే. ఆంతరంలో ఉండే సి్థతిక్త లౌక్తక జీవన విధానంలో ఉండేసి్థతిక్త ముడి 

పెటు కోకూడద్ద. అలా ఐతే తారుమారై  ద్యషంకలిగి ధరమగాా ని కలుగుతంది. ఏ అంతసి్థలో, ఏఉద్యుగంలో, ఏ విధ నిరవహణలో ఏ 

పాతర ను ఆమనుష్యుడు పోషిసి్థనానడో, ఆ పాతర  ఔచితుం ప్రిధ దాటకూడద్ద. దానిన దాటితే అది ధరమగాాని అవ్యతంది. అంటే ధరామనిన 

దాటిన, అతికర మంచిన ద్యషంకలుగుతంది. ఇలా మనక్త తమ ఆంతర సి్థతిని లౌక్తకసి్థతిని ముడిపెటు ని ఘట్టు లు వాఙ్మయంలోనూ 

ఉననవి. 

          శ్రర రాముడు మానవ్యడుగా వచ్చుడు మానవ్యడుగా జీవించ్చడు, యుద్ు ంలో రావణుని ఎదిరించ్చడు, సంహరించ్చడు. సవయం 

ఈశ్వరుడే వచిు నువ్యవ ఆవిషి్యవ్యవే, ఆ ఈశ్వరాంశ్వని చెప్పపనా ఆంతర సి్థతిలో ఏమునాన లౌక్తక జీవన విధానంలో తాను ఎప్పుడూ 

మనుష్యుడుగానే ఉనానడు. దై వాంశ్ ఉననద్ని మహిమలు చూప్లేద్ద, మానవ్యడిగా తన ప్రిథిదాటలేద్ద, తన అంతసి్థ ప్రిథి 

అతికర మంచలేద్ద. 

          అలానే శ్రర కృషి్యడు కురుక్షేతర  యుద్ధ ంలో భీష్యమనిక్త తన ప్రిధేమటో  తెలియవచేులా చేసాడు . భీష్యమడు దై వీశ్కిులు కలవాడు, 

దై వాంశ్ సంభూతడు, వస్థవ్యలలో ఒకడు అని జనమ కారణంలోనే అవి మనకు చెప్పబడడ వి. కురుక్షేతర ంలో భీష్యమడు యుద్ధ  మతిడై  

ఒళ్ళు మరచి తన దై వీ శ్కిులను ప్ర కటిసి్త, పాండవ సేనను చీలిుచెండాడుతూ, అరుు నుని మీద్ కూడా తన దై వీ శ్కిులను ప్ర కటించి 

యుద్ధ ం చేసాడు.  భీష్యమడు మీరుతనన మానవ ప్రిధని సహించక, మానవ్యనిగా యుద్ధ ం చేయక అంతసి్థని, ప్రిథిని మంచి 

దై వీశ్కిులను ప్ర కటిసి్థనానడు కనుక ’నినున చంపేసిా’ అని భీష్యమని మీద్కు ఉరికాడు ఆయుధం ప్టు ననన కృషి్యడు. అది గమనించిన 

భీష్యమడు, తప్పు తెలుస్థకొని అసాా లను వదిలి కృషి్యని ద్ండన స్వవకరించడానిక్త స్థద్ధ ప్డాడ డు. ఇక తరవాత కృషి్యడు శంతించడం 

అరుు నుడు పార రిించడంతో తిరిగి యుద్ధ ం జరగడం పాండవ్యలు గెలవడం జరిగాయి. 

          సంపూరి అవతారమై నా ధరమం విషయంలో మనుష్యులతో మమేకమై నప్పుడు కృషి్యడకకడా ప్రిథిని మీరలేద్ద.  ధరమం పాటించ్చ 
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దాని ఫలితం శ్రర యస్థు అని చెపాపడు తప్ప, నేనునానను మమమలిన కాపాడతాను అని పాండవ్యలకు కానీ, అరుు నినిక్త కానీ 

చెప్పలేద్ద.అరుు నునిక్త గీత బోధంచినా "నీ కరి వుం యుద్ధ ంచేయడం. యుద్ధ ం చెయిు, గెలిసేి  రాజుం ఓడితే సవరగ ం" అనానడు తప్ప, ఏం 

జరిగినా నేనునానను, మీ అంద్రినీ కాపాడతానని చెప్పలేద్ద. అలా చెపేి  పాండవ్యలకు అప్పటికునన పెద్ు  వారస్థడు నూనూగు కోర 

మీసాలఅభిమనుుడు చనిపోతే దానిన ఆపాడా? లేద్ద! నువ్యవచేయవలస్థంది, నీ అంతసి్థలో నీప్రిథిలో చేయమనిచెపాపడు. "ధరమం 

పాటించమనానడు" అంతే. "కాపాడే కరి వుం తనమీద్ పెటు కోలేద్ద" అంటే పాండవ్యలను గెలిప్పంచే "బాధుత తీస్థకోలేద్ద". ఈ కరమకు 

ఈ ఫలితం అని నిర్దు శంచ్చడు తప్ప ఆ ఫలితం నేనిసిాను అని చెప్పలేద్ద. కాల సవరూపానిన గీతలో అరుు నునిక్త చూపాడు. "నేను మీకు 

ఫలితం ఇచేుయడం కాద్ద, నువ్యవ యుద్ధ ం చేయబోతనానవ్య. మీరు యుద్ధ ం గెలవబోతనానరు. వారు చనిపోబోతనానరు. మీరు 

రాజుం చేసిారు" అని చూప్పంచ్చడు తప్ప నేను మీక్తచేుసి్థనానను అని చెప్పలేద్ద. అలా ఐతే కురుక్షేతర  యుద్ధ ం లేకుండానే ఇచేుయవచ్చు. 

అలా చేయలేద్ద. మానుషు ఉపాధ అంతసి్థ ప్రిథి మీరలేద్ద, మీరనివవలేద్ద. 

          ఒడియాలు ఎండబెటు కునేవారొకరు, బటు లార్దసేవారొకరు, సంధాువంద్నం చేస్థ స్తర్యుపాసనచేసేవారొకరు. ఎవరు ఏకరమ 

చేసేి  వారికా ఫలితంవసి్థననది. ఆయన ప్ర తేుకంగా వడియాలు ఎండబెటు కునే ఆమకోసం ఎండబెటు లేద్ద. బటు లని ఆర్దలా చేయలేద్ద, 

ఉపాసకునిక్త సంధాువంద్న ఫలితంఇవవలేద్ద. ఆయన ఎవరియందూ ప్ర తేుక బుదిధ  కలిగిఉండడు. ఆయన సాక్షి. కాబటేు  ఈ కరమలు 

నమోదై , ఆయా కరి వు పాలనానిక్త ఆయా ఫలితాలుపంద్దతనానం. ఈ కరమక్తది ఫలితం వసి్థంది అని నిర్దు శంచ్చడు అది వసి్థననది. 

          అంతా ఈశ్వర్దచఛ అని వాువహారంలో అంట్టం అంటే మనం చేసే కరమలకు ఫలితం మనకు వసి్థంది. ఈశ్వరుడు నిర్దు శంచిన 

ఫలితం మనం చేస్థన కరమలకువసి్థననది. ఒక కరమకు ఒక ఫలితం నిర్దు శంచినవాడు ఈశ్వరుడు "అది ఈశ్వర్దచఛ". 

ప్రమాచ్చరు వాకుకలనుండి అలాుకుననవి. 

                    --------------------------------- వస్థధై వ కుటంబకం ----------------------- 

Harihi Om 

Founder & President 

HK. Madhusundan Rao. 
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Sloka from Bhagavad Gita (1.12) 

 

तस्य सञ्जनयन्हर्ष ंकुरुवदृ्ध: पितामह: ।             tasya sañjanayan harṣhaṁ kuru-vṛiddhaḥ pitāmahaḥ । 

ससिंहनादिं पवनद्योच्च:ै शङ्खिं दध्मौ प्रतािवान ्।।1.12।।  siṁha-nādaṁ vinadyochchaiḥ śhaṅkhaṁ dadhmau  ।।1.12|| 

 

tasya—his; sañjanayan—causing; harṣham—joy; kuru-vṛiddhaḥ—the 
grand old man of the Kuru dynasty (Bheeshma); pitāmahaḥ—
grandfather; sinha-nādam—lion’s roar; vinadya—sounding; uchchaiḥ—
very loudly; śhaṅkham—conch shell; dadhmau—blew; pratāpa-vān—the 
glorious  

Meaning:  

Then, the grand old man of the Kuru dynasty, the glorious patriarch 
Bheeshma, roared like a lion, and blew his conch shell very loudly, giving 
joy to Duryodhan.  

Nitya Smarana Slokas 

Sloka  to chant While going out for specific work to be done successfully : 

शुभिं भवतु कल्याणी आयुरारोग्य सम्िदाम ।    Shubham  Bhavatu  kalyaani  aarogyam  dhanasampadaam । 

मम शत्र ुपवनाशाय सायिं ज्योतत नमोस्तुत े॥  Mama  shatru  vinaashaaya saayam  jyothirnamosthute॥  

 

 

Sandhya Deepa Prartana: 

दीििंज्योतत िरब्रह्म दीििं सववतमोिहम  ।  Deepamjyothi  Parabrahma Deepam sarvatamopaham । 

दीिेन साद्यते सव ंसिंद्या दीििं नमोस्तुते ||  Deepena saadhyathe sarvam sandhya deepam namosthute॥ 

http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/tasya
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/sanjanayan
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/harsham
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/kuru-vriddhah
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/pitamahah
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/sinha-nadam
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/uchchaih
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/shankham
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/dadhmau
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/pratapa-van
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 గణపతి అచింత్య వ భైవమ 

" శుక్ల ిం  బరధరిం విష్ణ ిం శ్శివరణిం చ్త్్రభుజిం 
పరసన్న వదన్ిం ధ్యయయేత్ సరవ  విజఞో ప శ్ింత్యే" 

 గణప్తి మనకు బాగా తెలిస్థన దేవ్యడు, అలాగే ఏమ తెలియని దేవ్యడు. అలాగే ఆయనకు ఆది పూజ అని  తెలుస్థ. 

శవపారవతల తనయుడని మాతర మే తెలుస్థ, కానీ అయన వై భవం మన బుదిధ క్త, చింతనకు అంద్ద్ద. అంద్దకే అచింతాువై భవము 

అనానము. పెై న చెప్పపన శ్లా కం ప్రంగా చూసేి  సరవం వాుప్పంచినవాడు, నాలుగు భుజములు కలవాడు, తెలా టి వసాా లను 

ధరించినవాడు, ప్ర సననమై న ముఖము కలవాడు, ధాునించిన వంటనే సరవ విఘ్ననలు శంతి పంద్దతాయనన  భావన ఎకుకవగా 

విషి్యవ్యకు అనవయింప్బడినా కూడా విఘనరాజై న గణేశుడిక్త, విషి్యవ్యకు అభేద్ం అని నిరూప్పసి్ంది. 
 భారతీయ సంసకృతి ప్రంప్రానుగతమై న వేద్ం, మంతర  శసాా లు గణప్తి తతావనిన ఎంతగానో  వివరించ్చయి. శవపారవతలు 

కూడా తమ వివాహానిక్త ముంద్ద గణప్తిని పూజంచ్చరని పురాణాలు సపషు ం చేశయి. ఆయన శవపారవతల  తనయుడిగా ఎలా 

వచ్చుడని ఒక్తంత అనుమానంగా ఉనాన ఇకకడ తతి వం చ్చలా ముఖుమని ఎంద్ర్య మహానుభావ్యలు  నొక్తకవకాకణ్ణంచ్చరు. ఆయన 

తతావనిన గణేశ్ పురాణం, ముద్గ ల  పురాణం, బర హామండ పురాణాంతరగ త లలితా రహసు నామములో  వై భవానిన, పార శ్సిాునిన చకకగా 

ప్ర సిావించ్చయి. ముద్గ లుడు అనే మహరిిక్త గణప్తి సాక్షాతకరించిన తీరు, గృద్ువంద్దడు అనే ఋషి గణప్తి ఉపాసకుడిక్త ఆయన 

కై వలాునిన, మోక్షానిన ప్ర సాదించిన ఘట్టు లు ఇంతకుముంద్ద ప్ర సిావించిన పురాణాలలో చూడవచ్చు. ఇలా గణప్తిని ఉపాసనలో 

భాగంగా పూజంచడమే కాకుండా ప్రబర హమనిన ఉపాసనగా  ధాునించడము, పూజంచడము మనకు తెలిస్థనదే. దీనికే గాణాప్తుము 

అని పేరు. షణమతాలలో (గాణాప్తుము, శకేి యము, శై వము, సాకంద్ము, వై షివం, సౌరము) ఒకటిగా వ్యంచి మన భారతీయ వేద్ 

సంసకృతిని, ఉపాసనా ప్ద్ు తిని తరతరాలకు అందించిన   ఆదిశ్ంకరుల చరణాలను సమరిసి్త కృతజాతలు తెలుపుదాం. 
 ఇక గాణాప్తుము ఎకుకవగా మహారాషు రలో (రాషు రదై వం) ఉంది. నిరుగ ణ నిరాకార ప్రబర హమ సగుణ సాకారంగా  వచిునప్పుడు 

అది 'ఓం' కారంగా బర హమకు సాక్షాతకరించగా అది వకర తండ గణప్తిగా అవతరించ్చడని పురాణాలు చ్చట్టయి. వకర ములై న 

ఆలోచనలను బుద్దధ లను తర ంచేవాడు వకర తండుడు...! 

            "గణానానిావ"  అను ఋగేవద్ పోర కి మై న మంతర ం గృద్ుంద్దడు అనే ఋషి దావరా లోకాలకు అందించబడినది. గణ అనగా : ' గ 

'అనగా ప్ర ప్ంచతతావనిన, 'ణ' అనగా ప్రబర హమ తతావనిన తెలుపుతాయి. కావ్యన ఈ రండింటి కలయికే గణప్తి అని అరిం. కావ్యన 

ఆయనను పూజసేి  ప్ర ప్ంచ్చనుగతమై న భౌతిక విఘ్ననలను హరించడమే గాక ప్రబర హమ తతావనిన ప్ర సాదిసిాడని భావించవచ్చు. 

"చతరిి తిథి పూజః   చతరా క్ష  జప్ః ప్రర తః" 

పెై  వాకాునిన విశా్రషిసేి  నాలుగు అనే సంఖు గణప్తిక్త ఎంతో ప్రర తి అని చెప్పడమే కాకుండా చతరివధ పురుషారిాలను  ధరమ, అరి, కాము, 

మోక్ష) ప్ర సాదించగలిగే అనంతసవరూప్మని తెలుసి్థంది. గణం అనగా ఏడుకోటా మంతర  శసా ం అని అరిం(శసా ం). కావ్యన  

వేద్మంతార లకు అధప్తి అని అరిం చేస్థకోవచ్చు. వేద్శసా , మంతర  ఉపాసనలకు ప్రాకాషఠ  మోక్షమే కనుక ఆ మోక్ష సాధనలో  

భాగమై న కుండలిని యోగాలో మొద్టి చకర మై న మూలాధారానిక్త అధదేవత గణప్తి, కావ్యన మోక్షానిన ప్ర సాదించగలిగే ఏకై క  

ప్రబర హమ సాకార రూప్ం గణప్తి అని భావించి నమసకరిదాు ం. 

 ఇక గణప్తి ఆకారం చూసేి  "తం నరం వపుషి కుంజరం ముఖే" అని శా్లకం. కావ్యన శ్రీరం మనుస్థునిగా, ముఖం  ఏనుగుగా 

ఎనోన సారాు అంతట్ట వాుప్పంచినవాడు, విఘ్ననలను కలిగించేవాడు సమరణ చేత విఘనసంహారం చేసేవాడు అయిన ఆ గణేశ్ ప్రబర హమం 

ఆ రూపానిన ధరించడం వనుక ఉనన రహసుం నిజంగా ఆలోచనా యోగుమే... 

 శ్రీరం మనుష్యునిగా అనగా శ్క్తి  తతవమని, ముఖం ఏనుగుగా అనగా శవతతవమని, కావ్యన శవశ్కిుల సంయోగమే  

సాకారమై  వసేి  ఆ రూప్మే "గణప్తి". 

 అలాగే శ్రీరం అనగా శ్క్తి  తతవమనబడు మాయ అని అదే జగతి అని; అలాగే ముఖం అనగా శవతవమనబడు బర హమమని  

అదే ప్రమాతమ అని; కావ్యన ఆ గణప్తి శవశ్కిుల తనయుడిగా రావడానిక్త వనుక ఉనన రహసాునిన చెప్పుకోవచ్చు. దీనిక్త ఊతంగానే 
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గణప్తి ఆవిరాావ ఘట్టు నిక్త అమమ తన ఒంటి నలుగుతో ఒక బాలుడి రూప్ం చేయగా, శవ్యడు ఆ బాలుని శరస్థును  తొలగించి తన 

తతావనిక్త చిహనంగా గజముఖానేన పెట్టు డనే కథ పెై న పేరొకనన గణేశుడి రూపానిక్త నిద్రశనం. కావ్యన జ్యుతి -  కాంతిల సంయోగమే 

మొగుగ గా రూపందితే ప్ర కృతి - పురుష్యలై న శవశ్కిుల కలయికే ఆ మహాగణప్తి. ఆ మహాగణప్తి ఆవిరాావ ఘటు ం లలిత సహసర  

నామాలలో ఎంతో వివరణాతమకంగా చెప్పడం పెై  వాకాునిక్త ఊతం ఇచిుంద్ని చెప్పవచ్చు. 
“ కామేశ్వరముఖాలోక కలిపత శ్రర   గణేశ్వర “ 

 అమమవారు భండాస్థరుడితో జరుగుతనన భీకరమై న సంగార మంలో, శ్క్తి  సేనలు అస్థరుడు విస్థరిన విఘనయంతార నిక్త లోబడి 

తమ తమ శ్క్తి  సామరిాులను కోలోపయిన సమయంలో అమమవారు మంద్హాసంతో శుద్ధ సఫటికతతవ బర హమ  సవరూప్మై న 

కామేశ్వరుడి వంక ఎంతో పేర మగా చూడటంతో, వారి కంటి చూపు కలయికతో ఒక అద్దాతమై న సాకారానిన  పందింద్ని అదే 

మహగణప్తి అని వరిించటం జరిగింది. ఆ మహాగణప్తి భండాస్థరిడి విఘనయంతార నిన తన ద్ంతంతో  ముకకలు చేస్థ దాని 

ప్ర భావానిన ప్ట్టప్ంచలు చేస్థ శ్క్తి సేనల ఉతేి జ్ఞనిక్త కారణమై , యుద్ధ ంలో విజయానిక్త కారణమై నాడని పురాణ వచనం. 
 ఆ మహాగణప్తి ఐద్ద మథున దేవతల (విషి్య, ఈశ్వర, మనమధ, వరాహ, గణప్తి) కలయికగా వచ్చుడని, ఆయనను ఉపాస్థసేి  

భౌతిక జీవనానిక్త కాకుండా ఆధాుతిమకకు విఘ్ననలై న అలస, దీన, తంద్ర నిద్ర , నిరహంకారం, ప్ర మీలిక అనబడే  భయంకరమై న  అజా్ఞన  

సవరూప్  విఘ్ననలను పోగొటిు , భౌతిక, ఆధాుతిమక భవిషతిను ప్ర గతి ప్థంలో నడిప్పసిాడు. 

 కావ్యన అటవంటి తతి వం కలవాడు, చింతనకు అంద్నివాడు అయిన ఆ మహాగణప్తిని మనసారా ధాునించి మన మనసునే 

ప్దామనిన ఆయన పాదాల వద్ు  వ్యంచి మనమానవ జీవితానిన ఉద్ధ రించి పునారావృతి  రహిత శశ్వత  శవసాయుజు  సి్థతిని  

ప్ర సాదించమని  పార రిిదాు ం. 

" సరవిం  శ్ర ీమహాగణపతి చ్రణ కమలేభ్యయ  న్మః " 

"సరవిం శ్ర ీగ్యత్యర యింబ సమేత్ శ్ర ీవిద్యయన్ిందనయథ గురభ చ్రణయరవిింద్యరపణమసతు   "   
—అశవని ద్త్ 

శీ్రమద్యర మాయణిం - "అశ్వమేధ యాగ సింకలపిం" 
 స్థమంతర నితో రాజు ప్రుటన చేస్థ ధరమపాలన లోని ప్ర జల సంతృప్పి ని చూస్థనా ద్శ్రథునిక్త మాతర ం పుతర లు లేని అసంతృప్పి  

తొలగలేద్ద. అటా ండగా స్థమంతర డు "ఓ మహారాజ! మీ పూరీవకులు ఎనోన గొప్ప యజా యాగాద్దలు చేస్థ అనంత పుణాులను పోగు 

చేస్థకొని తరించినారు. అటిు  వంశ్ంలో పుటిు న నీవ్య ఇలా చింతించడం ఎంత వరకు సరియయినది?" అని ప్లుకగానే ద్శ్రథుని క్త 

హఠాతిగా ఏద్య గొప్ప ఆలోచన వచిునటా యింది. ముఖంలో గొప్ప ఆనంద్ం. 

 స్థమoతర నితో ఇలా అనానడు "ఓ స్థమంతార , నీవ్య ఇంకా ఇకకడ నిలిచి ఉనానవంద్దకు? రాజు కరి వుo ఏమ అని బాగా తెలిస్థన 

మంతిర వి నువ్యవ. నేను అశ్వమేధము చేస్థ పుతర లను పందద్ను. నీవ్య మనకు దారి చూప్డానిక్త మహాతమలు, బర హమవేతి లై న వశషు , 

వామదేవాది మహామునులను ఆహావనించి సభకు తోడ్కకని రముమ. వారి ఆదేశలు గెై కొని తద్నుగుణంగా నేను హయమేధం 

ఆరంభిసిాను". స్థమంతర డు వనువంటనే మహామునులందిరికీ ఆహావనం ప్లికను. 

 మరుసటి ర్యజు ద్శ్రథ మహారాజు సభకు ముని వేషంలో ఉనన నారాయణుని వంటి వశష్యు డు తన సతీరతనం, ప్తివర తా 

శర్యమణ్ణ అయిన అరుంధతితో కలిస్థవచెును. మహారాజు వారిక్త సముచిత ఆసనమునిచిు వారిని ఆర్ు ప్దాుద్దలతో గౌరవించెను. 

వారి వంట వామదేవ్యడు, జ్ఞబాలి, కశ్ుప్ మహరిి మొద్లగు వారు వచ్చురు. ద్శ్రథ మహారాజు వారంద్రిని తగు రీతిలో గౌరవించి 

నమసకరించెను. వారిని ఇటా  పార రిించెను, "ఓ మహామునులారా! మీరు ధరణ్ణలో నారాయణాంశ్గా తిరుగు వారు. నాకు కలిగిన 

కషు ం మీకు తెలియనిది కాద్ద. ఇనిన వేల సంవతురాలు రాజుమేలిన నాకు నా ధరామనిన కొనసాగించే వారస్థలు లేరు. కనుక 

అశ్వమేధం చేస్థ తతఫలంగా ధరమసంవరధ నులై న పుతర లను పంద్గోరుతనానను. నాకు మారగ నిర్దు శ్ం చేయ పార రిన!" 

 అది విని ముని సమూహంలో ముఖ్యుడై న వశషు  మహరిి "ఓ రాజ్ఞ నీవ్య చింతించకు. వేద్ ప్ర తిపాద్ుములై న ఇటవంటి కర తవ్యల 
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ఫలముగా నూరుగ రు పుతర లను పంద్వచ్చును. అంతటి మహాసంకలపం చేస్థన నీకు తథుముగా సంతానం కలుగును చింతించకు. 

నీవ్య చేసే అశ్వమేధo యొకక హవిస్థులు అంద్దకోవడానిక్త సాక్షాతి సి్థతి కారకుడై న నారాయణునిన రప్పపసిాను.  నీ పూరివకులు ఎనోన 

పుణుకర తవ్యలు చేస్థన సరయు నది ఉతి ర తీరమే అంద్దకు తగిన చోట." అని ప్లికను. తథాసి్థ! అని ప్లిక్త వశషాు ది మహామునులు 

వారి ఆశ్ర మాలకు బయలుదేరినారు.  

 ప్రమోతుహభరితడై న ద్శ్రథుడు తన తొమమది మంది మంతర లను ప్పలిచి వంటనే సరయునది ఉతి ర తీరంలో యజాభూమ 

స్థద్ధ ం చేయమని ఆదేశంచేను. తన భారు అయిన కౌసలు వద్ు కు పోయి "ఓ కౌసలు! సరయు ఉతి ర తీరాన అశ్వమేధ చేయ నిశ్ుయం 

అయినది హావిరాాగం తీస్థకోడానిక్త నారాయణునిక్త నీవ్య సకల ఆభరణాలతో శ్లభిలిా  దేవ మాత అయిన అదితి లాగా కనిప్పంచ్చలి  

అని ప్లికాడు. 

 "ఓ మహారాజ్ఞ, ఆభరణాలకు శ్రర మహావిషి్యవ్య లంగుతాడా? నా కళ్ులో కనిప్పంచే భక్తి క్త లంగుతాడు. నేను ఈ విషయం తెలిస్థ 

ప్ర వరిి సిాను." అని కౌసలు అనెను. "నీకు తెలియనిది ఏముననది రాణ్ణ. అటాే కానిముమ" అని ప్లిక్త స్థమతర  గృహానిక్త వళ్లా ను. స్థమతర  

"అకకకు పుతర లై తే నాకు పుతర లే కదా. అయినా మీరు అడిగారు కనుక నేను అశ్వమేధానిక్త స్థద్ధ ం అవ్యతాను" అని తన ఉదాతి  

సవభావం ప్ర కటం అయ్యులా బద్దలు చెపెపను. కై కేయి కూడా అశ్వమేధానిక్త స్థద్ధ ప్డుటకు అంగీకరించెను. ఇలా ప్టు పు రాణులు 

అంగీకరించగా మంతర లు రాజ్ఞజా మేరకు అశవనిన వడలించిరి. 

 ఇకకడ మహారాజై నా, మహాతమలై న మునులతో ద్శ్రథుడు ఎంత వినయంతో వువహరించ్చడో మనం తెలుస్థకోవాలి. వై దిక్త 

కరమ ప్టా  ఆయనకునన ఆస్థి కు బుదిధ  ఆయన తరువాతి కాలం నారాయణునిన పుతర నిగా పందేటా  చేస్థంది. వశషాు ద్దల గొప్పద్నం, 

కౌసలు మాటలోా  భక్తి  భావం, స్థమతర  ఉదాతి  సవభావం ఇకకడ మనం గమనించి తెలుస్థకోద్గిన అంశలు.  

---- గాయతిర   మహేష్    

       
జగదతు రభ ఉపద్ేశ్మృత్ిం — వ్చక ప్ప్లు 

(శృ౦గేరి శారదా పీఠాదిపతి శ్ర ీశ్ర ీశ్ర ీభారతీ తీరధ మహాస్ాామి వారి ఉపదేశాలు ) 
అజఞో నయిం జఞహ్నవీ తీరథిం విద్యయ తీరథిం వివేకినయిం | 

      సరేవష్ిం సతఖదిం తీరథిం భ్ారతీ తీరథమాశ్యీ ే|| 
వాచిక పాపాలు : 

1. పారుషుం – మనం ఇతరులను బాధప్డేటటా  మాట్టా డకూడద్ద. మరాుద్గా మాటా్టడితే మనకేమటి నషు ం? అయినా చ్చలా మంది 

ప్రుషంగా మాట్టా డి ఇతరులను బాధపెడుతూవ్యంట్టరు. వాక్ దావరా సంభవించే పాపాలలో అదొకటి. 

 

2. అనృతం చెై వ – అబద్ధ ం ఆడటం పాప్ం అని తెలుస్థ. అయినా అబదాధ మాడటం ఎవరూ మానుకోరు. అబద్ధ ం ఆడకుండా ఈర్యజులాో 

జీవించడం కషు ం అంట్టరు. ఇది తప్పుడు ఆలోచన. తమ ప్ర వరి న సకర మంగా ఉండాలంటే వారు అబద్ధ ం చెప్పడం మానివేసిారు. శ్రర  

రాముడు హాసాునికై నా ఒకకమారు కూడా అనృతం మాట్టా డలేద్ద. 

 

౩. పెై శునుం చ్చప్ప సరవశ్: – అంటే చ్చడీలు చెప్పడం. చ్చలా నిజ్ఞయితీతో ఒకడు ప్ని చేస్థనానడు అనుకోండి వారి మీద్ అస్తయతో పెై  

అధకారులకు అతని మీద్ నిందార్యప్ణ చేస్థ అతడిక్త శక్ష ప్డితే సంతోషించేవారు కొంద్రు. ఇది మహా పాప్ం అని గర హించ్చలి.  

 

4. అసంబద్ధ  ప్ర లాప్: - సంద్రాానిక్త తగిన రీతిలో కాక ప్రిసి్థతలకు ఉచితంగా మనం మాట్టా డాలి. అది కూడా పాప్మే. 

వాకుకకు సంబంధంచిన ఇటవంటి పాపాలు చేస్థనవారిక్త వాచిక బాధలు ఎద్దరవ్యతాయి. నతిి గా మాట్టా డేవారు, మూగవారు 

ఇత:పూరవ జనమలలో ఇటవంటి వాచిక పాపాలు చేస్థ ఉననవార్ద. 
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Paramacharya’s Call -  Preserving the Vedas: Why is it a Lifetime Mission  
                                 (Hindu Dharma) (Conti.. 2) 

 The Vedas have won the admiration of Western scholars for their poet-
ic beauty. They bring us face to face with many deities- they bring us also 
their grace. Above all, through the Upanisads they teach us the great truths 
relating to the Self. The Vedas are thus known for the profundity of the truths 
contained in them, but their sound is no less important. Indeed their sound 
has its own significance and power. All mantras, it must be noted have pow-
er, not only Vedic mantras. 
 The sound of some mantras have greater value than their meaning. 
Their syllables chanted in a particular manner create a special energy, but 
their meaning has no special significance. Take the mantra recited to cure a 
man stung by a scorpion. The words, the syllables, constituting the mantra 
have no special meaning. Indeed, they say, the meaning is not to be told. But 
by chanting the mantra, the vibrations are caused in space and one stung by 
a scorpion will be cured: the potency of the syllables of the mantra is such. The efficacy of sounds varies with the 
difference mantras. Evil is caused by reciting certain mantras or formulae: this is called "abhicara"[understood as 
the black magic in the West]. In all this the clarity with which the syllables are enunciated is important. There 
was the practice of knocking off the teeth of those who practiced billi sunyam (a form of black magic). The black 
magician, if toothless, will not be able to articulate the mantras properly and so his spells will not have the in-
tended effect. If the syllables of the spell are not clearly and properly enunciated, they will not give us the desired 
benefit. If we appreciate the fact that sounds have such power, the question of the language of the mantras loses 
it importance. It would be meaningless then to demand that the mantras must be expressed in some other lan-
guage [that we understand]. It would be equally meaningless to wonder whether the mantras of the sraddha cer-
emony should be rendered into English, Tamil or some other language so that our departed parents would un-
derstand them better. 
 The Vedic mantras do good to all creatures in this world and the hereafter: we must have implicit faith in 
this belief. It is not proper to ask whether what we ourselves cannot here with our ears will be heard by the 
seers. There is such a thing as the divine power of seeing and hearing. Our sight is dependent on the lens in our 
eyes. Were this lens different what we observe would also be different. Through the intense practice of yoga we 
can obtain the divine power of seeing and hearing. 
 We must not inquire into the Vedas with our limited powers of perception and with our limited capacity to 
reason and comprehend. The Vedas speak to us about what is beyond the reach of our eyes and ears and reason-
ing- that is their purpose. There are things that we comprehend through direct perception. We do not need the 
help of the Vedas to know about them. What cannot be provoked by reasoning and what is beyond the reach of 
our intellect- these the seers have gifted us in the form of the Vedas with their divine perception. How do we 
learn about the affairs of other countries? We are not eyewitnesses to them but we depend on newspaper reports 
of these affairs. There is another kind of newspaper which tells us about matters that cannot be known through 
any worldly means and this newspaper is constituted of the Vedic mantras that are the gift of the seers. 
We have to accept the Vedas in faith. Develop a little faith in them and experience for your self the fruits yielded 
by them. In due course you will be convinced about the truths told about them. 
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 Even today we see how mantras are efficacious though what we see is more often their power to do evil 
rather than good. The very word "mantrikam" inspires dread in us. If mantras have the power to do evil, they 
must also have the power to do good. We do hear reports of how mantras are beneficent, for instance how the 
mantras invoking the god Varuna produce rains. 
 It may be that sometimes the "Varuna japa" does not succeed in bringing rains. But this is no reason why all 
mantras should be rejected outright as of no value. Sick people die even after the regular administration of medi-
cine. For this reason do we condemn medical science as worthless? We have an explanation for the patient's fail-
ure to recover: his illness and reached such an advanced stage that no medicine could be of any avail. Similarly, 
no mantra is of any help when it has to contend against the working of powerful karma. There is also another 
reason. If you are not strict about your diet, the medicine taken may not work. Similarly, if we are lax in the ob-
servance of certain rules, the mantras will not produce the desired result. 
 Yoga is a science. In a scientific laboratory, certain rules have to be observed in the conduct of experi-
ments. If the electrician refuses to wear gloves or to stand on a wooden stool during his work, what will happen? 
So too, anyone practising yoga has to follow the rules governing it. To return to Varuna japa. If the japa is not 
always successful, it is because- as I have found out through inquires- of the failure of those performing the rite 
to observe the rule of "alavana"[taking food without salt]. 
 In Tirivanaikka (near Tirucirapalli) people have seen with their own eyes 
a tree bare of foliage putting forth green shoots under the spell of mantras. The 
sthalavrksa here [the tree sacred to a place or temple] in the white jambu. That 
is why the place (Tiruvanaikka) is also called Jambukesvaram. Once the tree 
was dead expect for one branch or so. Then the cettiars- the trustees of the 
temple- had an Ekadasa-Rudrabhiseka conducted for it. And behold, by the 
power of mantras the tree put forth fresh leaves. 

 Each sound has a specific impact on the outward world. Experiments 
were once conducted by a lakeside by producing a certain pattern of svaras on 
an instrument. It was observed that as a result of the vibrations so created the 
light on the water shone as particles. Later these particles took a specific shape. 
From such scientific proof it is possible to believe that we can perceive the form 
of a deity through chanting the appropriate Veda mantras. It is not that sound 
is transformed into light alone in the outward world. It is pervasive in many 
ways and produces various kind of impacts. The sound of the Vedic mantras pervading the atmosphere is ex-
tremely beneficial. There are ways in which sound is to be produced to make it advantageous to us. Some notes 
are to be raised, some lowered and some to be uttered in an even manner. The Vedas have to be chanted in this 
way. The three different ways of chanting are "udatta", "anudatta" and "svarita". The sound and svara together 
will turn the powers of the cosmos favourable to us. 
 The question that now occurs is why there should be a separate caste committed to Vedic learning practic-
es even if it is conceded that Vedic mantras have the power to do good. In answering this question we must first 
remember that the Vedas are not to be read from the written text. They have to be memorized by constant listen-
ing and repeated chanting. The learner then becomes a teacher himself and in this manner the process goes on 
from generation to generation. Maintaining such a tradition of learning and teaching is a whole-time occupa-
tion. Neither the teacher nor the taught may take up any other work. 
 We must also remember that the Brahmin is expected to master subjects other than the Vedas also, like the 

http://www.kamakoti.org/hindudharma/part3/referp3.htm#VARUNA JAPA
http://www.kamakoti.org/hindudharma/part3/referp3.htm#EKADASA - RUDRABHISEKA
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arts and crafts and the various sciences(sastras). He has in fact to learn the vocations of other jatis (but he must 
not take up any for his own livelihood). It is the responsibility of the Brahmin to promote knowledge and culture. 
He is expected to learn the hereditary skills of all jatis, including the art of warfare, and pass on these skills to the 
respective jatis to help them earn their livelihood. The Brahmin's calling is adhyayana and adhyapana (learning 
and teaching the Vedas). According to the sastras he must live in a modest dwelling, observe strict rules and vows 
so as to gain mastery of the mantras. He must eat only as much as is needed keep body and soul together. All 
temptations to make money and enjoy sensual pleasures he must sternly resist. All his actions must be inspired by 
the spirit of sacrifice and he must pass his days sustaining the Vedic tradition and practices for the good of man-
kind. 
 It is the duty of other jatis to see that the Brahmin does not die of starvation. They must provide him with 
bare necessities of life and such materials as re needed for the performance of sacrifices. Wages are paid to those 
who do other jobs or a price is paid for what they produce. The Brahmin works for the whole community and 
serves it by chanting mantras, by performing sacrifices and by leading a life according to the dictates of religion. 
That is why he must be provided with his upkeep. The canonical texts do not say that we must build him palace 
or that he must be given gifts of gold. The Brahmin must be provided with the wherewithal for the proper per-
formance of sacrifices. In his personal life he must eschew all show and luxury. It is by taming his senses- by 
burning away all desire- that he gains mastery over the mantras. 
 I have said more than once that the Vedas are to be learned by constant listening, that they are not to be 
learned from the written text. Let me tell you why. The sound of the Vedas must pervade the world. This is of 
paramount importance, not that the text itself should be maintained in print. Indeed, the Vedas must not be kept 
in book form. If the printed text is available all the time, we are likely to neglect the habit of memorizing the 
hymns and chanting them. There is not the slightest doubt about this. "After all it is in the book. When the need 
arises we can always refer to it. Why should we waste our time in memorizing the mantras? " Thus an attitude of 
indifference will develop among those charged with the duty of maintaining the Vedic tradition. 
 Nowadays we have what is called the "pancanngaran" (pancangakkaran), that is the "almanac-man". We 
understand his job to be that of officiating at the rites performed by members of the fourth varna. But from the 
term "almanac"-man" we know that this is not his main duty. The pancangakkaran or almanac-man is truly one 
who determines the five angas" or components of the almanac. Each day has five angas: tithi, vara, naksatra, yoga 
and karana. To find out whether a particular day is auspicious or whether a certain work or function may be 
performed on a particular day, all these five factors have to be taken into ac-
count. Today astronomers in Greenwich observe the sun, the moon and the stars 
to fix the timings of sunrise and sunset. Three or four generations ago, every vil-
lage had an almanac-man who was an expert in such matters. He could predict 
eclipses, their exact timings, with the precision of present-day astronomers. He 
inscribed the five angas relating to the day on a palm-leaf and took it round 
from house to house to help people in their worldly and religious duties. In the 
past he had also another name "Kuttai Cuvadi"(meaning "Shortened Palm-leaf"). 
How have the present day almanac-men forgotten their great science? With the 
advent of the printing press the almanac could be printed for a whole year and 
made available to people. There was no longer any need for the old, type of al-
manac to pancanga, an important part of astronomy, is now on the verge of ex-
tinction. 

http://www.kamakoti.org/hindudharma/part3/referp3.htm#YOGA AND KARANA


                                                                  www.srignanapeetam.org                                                                                             12 

Sri Chandrasekharendra Saraswathi Gnana Peetam 

 The Vedas would have suffered a similar fate had we stuck to a system of learning them from written or 
printed texts. Their sound would not have then filled the world and created all-round well-being. Our forefa-
thers realised that to put anything in writing was not the best way of preserving it since it bred indifference to 
the subject so preserved. One who recited the Vedas from the written text ("likhita-pathaka") was looked down 
upon as an "adhama" (one belonging to the lowest order among those chanting the  
Vedas). In Tamil the Vedas are known as the "unwritten old text"(ezhutakilavi). In Sanskrit the Vedas are also 
called "Sruti", which means "that which is heard", that is to say not be learned from any written text. Since listen-
ing to the Vedas as they were chanted and then memorizing them was the practice, preserving the Vedic tradi-
tion came to be full-time vocation. The teacher taught pada by pada(foot by foot) and the student repeated each 
pada twice. In this way the sound of the Vedas filled the whole place. It was thus that the study of our own scrip-
ture, with all its recessions which are like the expanse of a great ocean, was maintained in the oral tradition until 
the turn of the century. This treasure, this timeless crop that sustains our inner beings, has come to us through 
the ages as ordained by the Lord. There can be no greater sin that that of neglecting this treasure and allowing it 
to perish. 
 If the Vedic tradition becomes extinct there is no need for a separate caste called Brahmins. Nowadays the 
cry is often heard, "Brahmin, get out". But do we hear cries like, "Potter, get out" or "Washerman, go away? " If the 
potter and the washerman leave the village they will be brought back by force and retained. Why so? Because 
the community need their services. 
 So long as the Brahmin possessed sattva-guna(the quality of goodness and purity) and so long as he kept 
the Vedic tradition going and lived a simple life, others recognized his value for society. They regarded him with 
affection and respect and paced their trust in him. They realised that if society was not afflicted by famine and 
disease (as in the case today), it was because the sound of the Vedas pervaded everywhere and the performance 
of Vedic recites created a healthy atmosphere around and brought its own blessings. 
 This was not the only way in which the Brahmin served society. His personal example was itself a source of 
inspiration to people. They saw how he curbed his sensual appetites, how he lived a life of peace, how he was 
compassionate to all creatures, how he mediated on the Lord, how he performed a variety of rites strictly adher-
ing to sastric rules and without any expectations of rewards. They saw a whole case living a life of selflessness 
and sacrifice. Naturally, they too were drawn to the qualities exemplified by its members. They emulated their 
example, observed fasts and vows to the extent permitted by the nature of their occupations. It is preposterous to 
accuse the Brahmin of having kept other jatis suppressed. There is a special way of life that the scriptures have 
prescribed for him and in remaining true to it he becomes a personal example for 
others desirous of raising themselves. 
 It is equally preposterous to suggest that other where kept down because they 
were denied the right to learn the Vedas. I have already spoken to you that preserv-
ing the Vedic tradition is a hereditary and lifelong vocation. Any calling must be 
pursued on a hereditary basis. Otherwise, there is the risk of society being torn 
asunder by jealousies and rivalries. The maintenance of the Vedic tradition is a call-
ing by itself. There will be confusion and chaos in the system of division of labour if 
people whose vocations are different are allowed to pursue one common tradition. 
Also, as a consequence, will not the social structure be disturbed? Every vocation 
has as high a place on the social scale as any other. Why should anyone nurse the 
ideas that the pursuit of the Vedic dharma belongs to a plane higher than all other 
types of work? 

http://www.kamakoti.org/hindudharma/part3/referp3.htm#EACH PADA TWICE
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Paramacharya —  Sastra or Conscience? 

 The goal of dharma is universal welfare. The great men who produced the works on Dharmasastra didn't 
have a trace of self-interest in them and had nothing but the thought of the happiness of all creatures. These 
treatises are the authority on which dharma is founded. You find the form of things, the image, with your eyes; 
you perceive sound with your ears; you know dharma with the help of Dharmasastra. 
 The Vedas (Sruti) are the root of all dharma. After Sruti comes Smrti. The latter consists of the "notes" based 
on Smrti. It is the same as Dharmasastra. Another guide for the dhar-
ma is the example of great men. The Puranas provide an answer to 
how great men conducted themselves. Then there is sistacara to guide 
us, the life of virtuous people of noble character. Not everybody's con-
duct can be a guide to us. The individual whose life is an example for 
the practice of dharma must have faith in the sastras and must live in 
accordance with their ordinances. Besides, he must be free from desire 
and anger. The conduct of such men is sistacara. Another authority or 
guide is what we know through our conscience in a state of transpar-
ency. 
 In matters of the Self, of dharma and religion, the Vedas are in 
the forefront as our guide. Next come the dharmasastras. Third is the 
conduct of the great sages of the past. Fourth is the example of the vir-
tuous people of our own times. Conscience comes last in determining 
dharma. 
 Now everything has become topsy-turvy. People give importance 
first to their conscience and last to the Vedas. We must consult our conscience only as a last resort when we have 
no other means of knowing what is dharma with reference to our actions. Why is conscience called one's 
"manahsaksi"? Conscience is fit to be only a witness(saksi), not to be a judge. A witness often gives false evidence. 
The mind, however, doesn't tell an untruth - indeed it knows the truth of all things. " There is no deceit that is 
hidden from the heart(mind), " says Auvvai. Conscience may be regarded as a witness. But nowadays it is 
brought in as a judge also in dharmic matters. As a witness it will give us a true report of what it sees or has seen. 
But on the basis of it we cannot give on what is just with any degree of finality. "What I think is right, " every-
body would try to satisfy himself thus about his actions if he were to be guided only by his conscience. How can 
this be justified as the verdict of dharma? 
 We often hear people say, "I will act according to what my conscience tells me. " This is not a right attitude. 
All at once your conscience cannot be given the place of a judge. It is only when there is no other way open to 
you that you may tell your mind: "You have seen everything as a witness. Now tell me your opinion. " The mind 
belongs to each one of us as individuals. So it cannot be detached from our selfish interests. The place it has in 
one's personal affairs cannot be given to it in matters of religion. On questions of dharma the opinion of sages 
alone is valid, sages who were concerned with universal welfare and who transcended the state of the individual 
concerned with his own mind [or with himself]. 
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SCSGP Calendar — April 2016  (Chaitra maasa 28/4/17 to 26/5/2017)         

1. March 28th - HevalimbiNamaSamvatsaraUgadi VasanthaNavarathrulumodatiroju (Lalitha / Vasantha 
Navaratrulu   28th Mar to 5th Apr) Lalitha Pooja and Sri chakra Navaavaranapooja every day at Peetam. 

2. March 30th - Chaitrashuklatadiya – SriMatsyaJayanthi  

3. April 1st - ChaitrashuklaPanchami - VasanthaPanchami / Sri panchami – Visheshasaraswatipoojaat Peetam 
- – All members should attend this program  

4. April  2nd -  ChandiHomam at Peetam  

5. April 5th -  ChaitrashuklaNavami- SriramaNavami, VasanthaNavarathri Last Day – Vishesha Rama 
&lalitapoojaatPeetam  

6. April 10th -  ChaitraPournami -  Sri Chakra Nava avaranaPoojaatPeetam  

7. April 14th -  MeshaSankramanam  - PunyaKaalm06:10 AM - 12:27 PM  

8. April 14th -  SankashtaharaChaturthi  

9. Feb 26th -  Magha amavsya  
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What we have done: March’17 Updates 
 Sri Sri Vidyanandanatha Swamiji’s birthday is celebrated on 12th and 13th March, 2017 in Bellary. Ga-
napati Prarthana, Aruna Parayana and Aruna Homa, Ayushya homa, Sri Chakra Navaavarnarchana are per-
formed on 12th March, 2017. Rudrabhishekam and Gurupooja are performed on 13th March, 2017. All 
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 చ ైత్ర మాస విశిషటత్ 

 ఇది సంవత్సరంలొ మొదటి నెల. ఈ నెలలో గృహారంభం చెస్తే  సువరణ, పుత్ర లాభం అని మత్సయ పురాణం పతర్కంటున్నది. 

చిత్ాే  న్క్షత్రంత్ో కూడిన్ పున్నమి కలది ఈ మాసం. ఈ మాసంలొ వసంత్ ఋత్ువు వుంటుంది.  

 ఈ నెలలో విశేషాలు. 

శు.పాడ్యమి :-   ఏడాది పండ్ుగ, ఉగాది పండ్ుగ,  త్ెలుగు సంవత్ాసరాది. ఇది వివిధ పరా ంత్ాలలొ వివిధ రోజులలో  

జరుపుక ంటారు. ఆంధుర లు చాందరమాన్మున్ు  పరిగణిస్ాే రు కన్ుక ఆంధుర లకు ఈరోజు ఉగాది. బ్రహ్మ పురాణం ఈ ర్జునే ఉగాది 

అని నిరణయంచిన్ది. వసంత్ కాలారంభములో ఉగాది జరుపుక వడ్ం అతి పరా చీన్కాలము న్ుండి ఉన్నది. వింధయ పరాత్ములకు 

దక్షిణమున్ శాలివాహ్న్ శకము, ఉతే్రమున్ వికీమారక శకము పరచారములో ఉన్నయ. అలాగే స్ౌర, బ్ార్హసపత్యం, 

చాందరమాన్ము పంచంగములు ఉన్నయ. ఆంధర, కరానటక, మహ్రాష్్టర పరజలకు చెైత్రా ది దిన్మే ఉగాది.  

ఈ రోజున్ చెయవలస్ిన్ కారయకమీాలు క్ంీది విధంగా  ఉనానయ. 

1. పరతి గృహ్ ధాజార్హ్ణం : ఈ నాడ్ు పరతిగృహ్ము ముందు ధాజార్హ్ణం నిలపడ్ం విజయ చిహ్నం. ఈనాడ్ు ఇందర 

ధాజమున్ు కాని, బ్రహ్మ ధాజమున్ుకాని పూజంచాలి అని ఉంది. కాని నేడ్ు ఆంధ్రా  పరా ంత్ములో ఇది కన్పడ్టం 

లేదు. మహారాష్్టర పరజలు నేటిక్ త్మ ఇళ్ళ ముందు ఒక ధాజానిన నిలిపి దానిప ై రాగిదికాని, వెండిది కాని పాత్రన్ు 

బ్ో రిలంచి దానిక్ పటు్  వస్ాే ర నిన కటి్  దానిక్ పూలు చుటి్  పూజ చెస్ాే రు. దీనినే “గుడిపరా” అని అంటారు. ఆంధర, కరానటక 

పరా ంత్ాలలో గుమామలకు మామిడి ఆకులన్ు కట్డ్ం ఆచారంగా వసే్్ ంది.  

2. త్ెైలాభయంగన్ం: ఈరోజున్ న్ువుాల న్ూనెత్ో  త్లంటుకోవాలి.  

3. న్వ వస్ాే ర భరణ ధ్ారణ, ఛత్ర చామరాది స్ీాకరణం: ఈ రోజున్ క తే్ బ్ట్లు, క తే్ ఆభరణాలు ధరించడ్ం ఆన్వాయతి. 

ఈరోజునే క తే్ విసన్కర,ీ క తే్ గ్డ్ుగు స్ీాకరించాలని చెపపబ్డాా య.  

4. దమనేన్ పూజన్ం: ఈ రోజున్ుండి పౌరణమి వరకు ఒకోకరోజు ఒకోక దేవత్న్ు దమన్ము త్ో పూజంచాలని శాసేరం. 

 

 

 

 

 

దమన్ం మంచి పరిమళ్ము గల పత్రము. ఇది హ్ృదయానిక్ చాల హిత్మ ైన్ది. ఇది విష్ట దో షాలన్ు, భూత్ భాదలన్ు, శరీర 

దురగంధ్ానిన హ్రిసుే ంది.  

 

పాడ్యమి బ్రహ్మ న్వమి మహిషాసుర మరిధని 
విదియ ఉమ, శివ, అగిన దశమి ధరమరాజున్కు 
త్దియ గౌరి శంకరులు ఏకాదశి మున్ులు 
చత్ురిి గణపతి దాాదశి శ్ర ీమహావిష్టుణ వుకు 
పంచమి నాగులు త్రయోదశి కామదేవునిక్ 
ష్టష్ి్ కుమారస్ాామి చత్ురధశి శంకరుడ్ు 
సపేమి సూరుయనిక్ పౌరణమి శచి, ఇందుర లకు 
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5. సరాాపచాచంతికర మహాశాంతి: ఈ రోజున్ సవంత్సరేష్ి్  అనే హ్ో మం చెయవలస్ిన్ది. ఈ ర్జున్ వినాయకుడిని, 

న్వగహీాలన్ు, బ్రహామది దేవత్లన్ు పూజంచాలని శాసేరం. 

6. నింబ్కుసుమ భక్షణం: వేప పువుా గుణవంత్మ ైన్ ఔష్టదము. రకేమున్ు శుదిి  చేస్ి వృధ్ిి  చేస్  గుణం దానిక్ ఉంది. ఈ 

రోజున్ వేప ఆకున్ు కాని, పువుాని కాని తిన్వచుచ. ఈ రోజున్ ఉగాది పచచడి తిన్డ్ం పరిపాటి. ఈ పచచడి లో  క తే్ 

బ్ెలల ం, క తే్ చింత్పండ్ు, నెయయ, మామిడి ముకకలు, వేపపువుా  మొదలగు వాటిత్ో పచచడి చేయడ్ం ఉంది.  

7. పంచాంగశవీణం: ఈ నాడ్ు పంచాంగ పూజ సలిప పంచాంగ శవీణం చేయటం ఆచారము. తిథి, వారము, న్క్షత్ర, యోగ, 

కరణములన్ు పంచాంగము అంటారు.  

A. సంపద కోరుక నేవాడ్ు తిథి విష్టయమ ై జాగతేీ్ వహించాలి 

B. ఎకుకవ ఆయువున్ు కోరే వాడ్ు వారం విష్టయమ ై జాగతేీ్ వహించాలి 

C. పాపం న్ుండి విముక్ే కోరే వాడ్ు న్క్షత్ర విష్టయమ ై జాగతేీ్ వహించాలి 

D. రోగాలన్ుండి రక్షణ కోరేవారు యోగ విష్టయమ ై జాగతేీ్ వహించాలి 

E. త్ాన్ు చేస్త పన్ులలొ విజయం కోరేవారు కరణం విష్టయమ ై జాగతేీ్ వహించాలి 

ఇది పంచాంగం యొకక పరయోజన్ం. 

8. పరపాదాన్ పరా రంభం: అన్గా చలి పందిరి వేస్ి దాహ్ తీరాి లు ఇవాడ్ం.  

9. రాజ దరశన్ం: ఈ నాడ్ు మన్ శేయీసుసన్ు కోరేవారిని, మన్క్ వృతేి దాత్ల ైన్ వారి దరశన్ం చాల శేయీోదాయకం. 

10. వాసంత్ న్వరాతిర పరా రంభం: ఈ రోజున్ుండి శ్రరీామన్వమి వరకు వసంత్ న్వరాత్ుర లు.  

శు.విదియ:- వేదవాయస తీరాి నాం పుణయదిన్ం.  

శు.త్దియ:- మాస గౌరీ వరత్ం, స్ౌభాగయ గౌరీ వరత్ం.  

శు.పంచమి:- శ్రరీామ రాజయయత్సవం. శేాత్వరాహ్ కలపం. 

శు. అష్్టమి:- భవాని అష్్టమి , అశోకా అష్్టమి  

శు.న్వమి:- శ్రరీామ న్వమి. శ్రరీామ జన్న్ం. మన్ పంచాంగ కరేలు పది అవత్ారాల జయంత్ులన్ు ఈ విధంగా 

ప ర్కంటునానరు. 

 

 

 

 

 

 

మత్సయ చెైత్ర బ్హ్ుళ్ పంచమి పరుశురామ వెైశాక శు. దాాదశి 

కూరమ వెైశాక పౌరణమి రామ చెైత్ర శు. న్వమి 

వరాహ్ చెైత్ర బ్హ్ుళ్ త్రయోదశి కృష్టణ  శాీవణ బ్హ్ుళ్ అష్్టమి 

నారస్ిమహ  వెైశాక శు, త్రయోదశి బ్ుది వెైశాక పౌరణమి 

వామన్ భాదరపద శు. చత్ురిశి కలిక భాదరపద శు.విదియ 
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శు.పాడ్యమి మొదలు న్వమి వరకు ఉన్న కాలానిన గరభ న్వరాత్ుర లు అంటారు. ఈ కాలం లో రామయణ, దేవి భాగవత్ం 

ఇత్ాయది పారాయాణం చేస్ాే రు. ఈ రోజునే ఆంధ్రా  పరా ంత్ములో రామ కలాయణము చేస్ాే రు.  

శు.ఏకాదశి: - సంవత్సరానిక్ 26 ఏకాదశులు ఉనానయ అధ్ిక మాసముత్ో కలుపుక ని. అవి క్ంీది విధంగ 

పిలవబ్డ్ుత్ునానయ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

మాసం పక్షమ్ ఏకాదశి 
చెైత్ర శుకల కామద  

  బ్హ్ుళ్ వరూధ్ిని 

వెైశాఖ శుకల మోహిని 

  బ్హ్ుళ్ అపర 

జేయష్్ట శుకల నిరజల 

  బ్హ్ుళ్ యోగిని 

ఆశాడ్ శుకల పదమ 

  బ్హ్ుళ్ కామిక 

శాీవణ శుకల పుత్రద 

  బ్హ్ుళ్ అజ 

భాదరపద శుకల వామన్ 

  బ్హ్ుళ్ ఇందిర 

ఆశ్రాజ శుకల పాశాంకుశ 

  బ్హ్ుళ్ రమా 
కారీేక శుకల పరభోధన్ 

  బ్హ్ుళ్ ఉత్ాే న్ 

మారగశిర శుకల మోక్షద 

  బ్హ్ుళ్ సఫల 

పుశయ శుకల పుత్రద 

  బ్హ్ుళ్ శటతిల 

మాఘ శుకల జయ 

  బ్హ్ుళ్ విజయ 

ఫాలుగ ణ శుకల అమలక 

  బ్హ్ుళ్ పాపమొచనీ 

అధ్ిక శుకల సుభదర 
  బ్హ్ుళ్ కమల 
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పౌరణమి:- చిత్రగుపే వరత్ం.  

సత్యమారగం న్ుండ ిమరలకుము, ధరమ మారగంన్ుండి మరలకుము, ఆత్మ సంరక్షణ న్ుండి మరలకుము, స్ాాధ్ాయయ పరవచనాల  

న్ుండి మరలకుము, దేవ పిత్ృ కరమల న్ుండి మరలకుము, త్ల్లల, త్ండరర, గురువు, అతిథులన్ు దెైవసమాన్ులుగా త్లచి  

పూజంచుము. ఇత్ాయదిగా తైె్తే్రీయ శిక్షావలిలో శిషాయన్ుశాసన్ం చేస్ాే రు గురువులు. ఇది విదయ ఇచిచన్ త్రవాత్ త్న్ శిష్టుయనిక్  

ఒక గురువు అందించే సంకలపం. త్రత్రాలుగా పరంపరాగత్ంగా వెైదిక విదాయవిధ్ాన్ంలో ఈ శాసన్ం గురువు శిష్టుయనిక్స్ాే డ్ు. 

 
 
రచన్: బ్ుధ కౌశిక ఋష్ి 
ఓం అసయ శ్ర ీరామరక్షా సే్్ త్రమంత్రసయ బ్ుధకౌశిక ఋష్ిిః 
శ్ర ీసీ్త్ారామ చందోర దేవత్ా 
అన్ుష్టు్ ప్ ఛందిః 
స్ీత్ా శక్ేిః 
శ్రమీాన్ హ్న్ుమాన్ కీలకం 
శ్రరీామచందర పీరత్యరేి రామరక్షా సే్్ త్రజపత వినియోగిః 
ధ్ాయన్మ్ 
ధ్ాయయేదాజాన్ుబ్ాహ్ుం ధృత్శర ధన్ుష్టం బ్దధ  పదామసన్సిం 
పీత్ం వాస్్ వస్ాన్ం న్వకమల దళ్సపరిి నేత్రం పరసన్నమ్ 
వామాంకారూఢ సీ్త్ాముఖ కమల మిలలోల చన్ం నీరదాభం 
నానాలంకార దీపేం దధత్మురు జటామండ్లం రామచందరమ్ 
సే్్ త్రమ్ 
చరిత్ం రఘునాథసయ శత్కోటి పరవిసేరమ్ 
ఏక ైకమక్షరం పుంస్ాం మహాపాత్క నాశన్మ్ 
ధ్ాయత్ాా నీలోత్పల శాయమం రామం రాజీవలోచన్మ్ 
జాన్కీ లక్షమణోపతత్ం జటాముకుట మండిత్మ్ 
స్ాసి్త్ూణ ధన్ురాాణ పాణిం న్కేం చరాంత్కమ్ 
సాల్లలయా జగత్రా త్ు మావిరూభత్మజం విభుమ్ 
రామరక్షాం పఠేత్ారాఙ్ఞిః పాపఘ్నం సరాకామదామ్ 
శిరో మే రాఘవిః పాత్ుఫాలం దశరథాత్మజిః 
కౌసలేయయో దృశౌపాత్ు విశాామిత్ర పిరయిః శృతీ 
 

 
 
 
కౌసలేయయో దృశౌపాత్ు విశాామిత్ర పిరయిః శృతీ 
ఘాాణం పాత్ు మఖత్రా త్ా ముఖం స్ౌమితిరవత్సలిః 
జహాాం విదాయనిధ్ిిః పాత్ు కంఠం భరత్ వందిత్ిః 
సకంధ్ౌ దివాయయుధిః పాత్ు భుజౌ భగేనశకారుమకిః 
కరౌ సీ్త్ాపతిిః పాత్ు హ్ృదయం జామదగనయజత్ 
మధయం పాత్ు ఖరధాంస్ీ నాభం జాంబ్వదాశయీిః 
సుగీవేీశిః కటీపాత్ు సకి్నీ హ్న్ుమత్-పరభుిః 
ఊరూ రఘూతే్మిః పాత్ు రక్షకుల వినాశకృత్ 
జాన్ునీ స్తత్ుకృత్ పాత్ు జంఘే దశముఖాంత్కిః 
పాదౌవిభీష్టణ శ్రదీిఃపాత్ు రామో உఖిలం వపుిః 
ఏత్ాం రామబ్లోపతత్ాం రక్షాం యిః సుకృతీ పఠేత్ 
సచిరాయుిః సుఖీ పుతీర విజయీ విన్యీ భవేత్ 
పాత్ాళ్ భూత్ల వయయమ చారిణశ్-చదమ చారిణిః 
న్ దరష్టు్ మపి శకాే స్తే  రక్షిత్ం రామనామభిః 
రామేతి రామభదేరతి రామచందేరతి వాసమరన్ 
న్రో న్లిపయత్ే పాప ైరుభక్ేం ముక్ేం చ విందతి 
జగజ జజ త్ెై రక మంత్ేరణ రామనామానభ రక్షిత్మ్ 
యిః కంఠే ధ్ారయేతే్సయ కరస్ాి ిః సరా స్ిదధ యిః 
వజరపంజర నామేదం యో రామకవచం సమరేత్ 
అవాయహ్త్ాఙ్ఞిః సరాత్ర లభత్ే జయ మంగళ్మ్ 
ఆదిష్్టవాన్ యథాసాపతన రామ రక్షా మిమాం హ్రిః 

శ్రీ ర్మరక్షా స్తు త్రము  



                                                                  www.srignanapeetam.org                                                                                             20 

Sri Chandrasekharendra Saraswathi Gnana Peetam 

త్థా లిఖిత్వాన్ పరా త్ిః పరబ్ుదౌధ  బ్ుధకౌశికిః 
ఆరామిః కలపవృక్షాణాం విరామిః సకలాపదామ్ 
అభరామ సేి్రలోకానాం రామిః శ్రమీాన్సన్ిః పరభుిః 
త్రుణౌ రూపసంపననన సుకుమారౌ మహాబ్లౌ 
పుండ్రీక విశాలాక్షౌ చీరకృషాణ  జనాంబ్రౌ 
ఫలమూలాస్ినన దాంత్ౌ త్ాపస్ౌ బ్రహ్మచారిణౌ 
పుత్రౌ  దశరథస్ ైయత్ౌ భరా త్రౌ రామలక్షమణౌ 
శరణౌయ సరాసత్ాానాం శేషీా్  సరా ధన్ుష్టమత్ాం 
రక్షిఃకుల నిహ్ంత్ారౌ త్రా యేత్ాం నో రఘూతే్మౌ 
ఆతే్ సజయ ధన్ుషా విష్టుసపృశా వక్షయాశుగ నిష్టంగ సంగినన 
రక్షణాయ మమ రామలక్షణావగతీ్ిః పథిసదైెవ గచఛత్ాం 
సన్నదధ ిః కవచీ ఖడరగ  చాపబ్ాణధరో యువా 
గచఛన్ మనోరథాన్నశచ రామిః పాత్ు స లక్షమణిః 
రామో దాశరథి శ్శశరో లక్షమణాన్ుచరో బ్ల్ల 
కాకుత్సిః పురుష్టిః పూరణిః కౌసలేయయో రఘూతే్మిః 
వేదాంత్ వేదో య యఙ్ఞఞశిః పురాణ పురుష్ తే్మిః 
జాన్కీవలల భిః శ్రీమాన్పరమేయ పరాకమీిః 
ఇత్ేయత్ాని జపతనినత్యం మదభకేిః శదీధ యానిాత్ిః 
అశామేథాధ్ికం పుణయం సంపరా ప్ నతి న్సంశయిః 
రామం దూరాాదళ్ శాయమం పదామక్షం పీత్ావాససం 
సుే వంతి నాభర్-దివెైయర్-న్త్ే సంస్ారిణో న్రాిః 
రామం లక్షమణ పూరాజం రఘువరం స్ీత్ాపతిం సుందరం 
కాకుత్సం కరుణారణవం గుణనిధ్ిం విపరపిరయం ధ్ారిమకం 
రాజేందరం సత్యసంధం దశరథత్న్యం శాయమలం శాంత్మూరిేం 
వందేలోకాభరామం రఘుకుల తిలకం రాఘవం రావణారిమ్ 
రామాయ రామభదరా య రామచందరా య వేథస్త 
రఘునాథాయ నాథాయ స్ీత్ాయాిః పత్యే న్మిః 
శ్రరీామ రామ రఘున్ందన్ రామ రామ 
శ్రరీామ రామ భరత్ాగజీ రామ రామ 
శ్రరీామ రామ రణకరకశ రామ రామ 
శ్రరీామ రామ శరణం భవ రామ రామ 
శ్రరీామ చందర చరణౌ మన్స్ా సమరామి 
శ్రరీామ చందర చరణౌ వచస్ా గృహాణ మి 
శ్రరీామ చందర చరణౌ శిరస్ా న్మామి 

శ్రరీామ చందర చరణౌ శరణం పరపదేయ 
మాత్ారామో మత్-పిత్ా రామచందరిః 
స్ాామీ రామో మత్-సఖా రామచందరిః 
సరాసాం మే రామచందోర  దయాళ్ ిః 
నాన్యం జానే నెైవ న్ జానే 
దక్షిణేలక్షమణో యసయ వామే చ జన్కాత్మజా 
పురత్ోమారుతిర్-యసయ త్ం వందే రఘువందన్మ్ 
లోకాభరామం రణరంగధ్ీరం 
రాజీవనేత్రం రఘువంశనాథం 
కారుణయరూపం కరుణాకరం త్ం 
శ్రరీామచందరం శరణయం పరపదేయ 
మనోజవం మారుత్ త్ులయ వేగం 
జత్ేందిరయం బ్ుదిధ మత్ాం వరిష్్టం 
వాత్ాత్మజం వాన్రయూధ ముఖయం 
శ్రరీామదూత్ం శరణం పరపదేయ 
కూజంత్ం రామరామేతి మధురం మధురాక్షరం 
ఆరుహ్యకవిత్ా శాఖాం వందే వాల్లమక్ కోక్లమ్ 
ఆపదామపహ్రాే రం దాత్ారం సరాసంపదాం 
లోకాభరామం శ్రరీామం భూయోభూయో న్మామయహ్ం 
భరజన్ం భవబీజానామరజన్ం సుఖసంపదాం 
త్రజన్ం యమదూత్ానాం రామ రామేతి గరజన్మ్ 
రామో రాజమణిిః సదా విజయత్ే రామం రమేశం భజే 
రామేణాభహ్త్ా నిశాచరచమూ రామాయ త్స్ ైమ న్మిః 
రామానానస్ిే  పరాయణం పరత్రం రామసయ దాస్్ సమయహ్ం 
రామే చితే్లయిః సదా భవత్ు మే భో రామ మాముదధ ర 
శ్రరీామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే 
సహ్సరనామ త్త్ుే లయం రామ నామ వరాన్నే 
ఇతి శ్రబీ్ుధకౌశికముని విరచిత్ం శ్రరీామ రక్షాస్్ే త్రం సంపూరణం 
శ్రరీామ జయరామ జయజయరామ 
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Contact Us: 

SCSGP,        Visit our website: www.srignanapeetam.org 

#4-75, Behind 1st road,     Twitter handle: @scsgpatp 

Georgepet, Anantapur, Andhra Pradesh,   Facebook: https://www.facebook.com/srignanapeetam/ 

India - 515001. 

Contact No : +91 9949692729,+91-9880032729 

Email : scsgpes@gmail.com 

Please share your valuable feedback and expectations from this letter to: scsgpfeedback@gmail.com 

SARVE JANA SUKHINOBHAVANTHU - SAMASTHA SANMANGALANI BHAVANTHU 

http://srignanapeetam.org
https://twitter.com/scsgpatp
https://www.facebook.com/srignanapeetam/

