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SRI CHANDRASEKHARENDRA SARASWATHI GNANA PEETAM 

               ...Spreading Love and Light 

Founder’s Message - ఏది ప్ర మాణం? 

శ్రర  గురుభ్యోనమః 

నమస్తే  

  ప్ర సే్తత కాల మాన ప్రిసి్థతులలో మీకు ప్ర మాణమేది అంటే చటుకుున చెప్పేది అంతరాతమ, తరవాత  గీత,  భారతం, రామాయణం ఆ 

తరవాత శాస్త్ర ం వగై రా వగై రా.. కానీ అస్త్లు మనం పుటి్టన గడ్డ  ఏది? ఈ గడ్డ లో స్త్నాతనంగా ఉనన ధరమంలో ఏది ప్ర మాణం? దేన్నన ప్ర మాణం 

చేస్తకొన్న జీవంచాలి అననది చాలా చోట్ల  ప్ర సే్తతం స్త్ందిగధ ంగా ఉననది. దాన్నకి కారణమేమై నా కావచ్చుగాక. 

  మొటి్మొదట్ మన మనస్తులలో, బుదిధ లో న్నగూఢంగా నాట్బడిన ’మతం’ అననమాట్ను తుడిచి మనది ఏదో ఒక మన్నషి మదిలోనుంచి 

పుటి్టన మతం కాదు. ఇది ధరమం అన్న చెరగకుండా ముదర  వేస్తకోవలస్థ ఉననది. మనం ఆచరించే వై దిక ధరమం, లేదా హై ందవ ధరమంగా 

పిలువబడేది స్త్నాతనమై నది. భగవంతుడంత స్త్నాతనుడో మన ధరమం అప్ేటునంచీ ఉననది. భగవంతుడప్ేట్టవరకూ ఉంటాడో అప్ేట్టవరకూ 

ఉంటుంది. అంటే భగవంతున్నకెలా ఆదోంతాలు లేవో మన ధరమమూ అంతే. 

  ఈ ధరమం ఏరూప్ంలో వోకే  ప్రచబడింది దీన్నన తెలుస్తకోవడ్ం ఎలా? అంటే ఆభగవంతున్న ఊపిరులుగా తెలియబడే వేదములు మొటి్ 

మొదట్ మనకి ధరామన్నన ( లౌకిక + పార లౌకిక), రండు రకాల జా్ఞనాన్నన కలిపి బోధంచాయి.  వేదాన్నన అరిం చేస్తకోవడాన్నకిగానూ దాన్నకి 

ముఖ్ోమై న కొన్నన అంగాలను కూడా తెలుస్తకోవలస్థఉంటుంది. అవ కూడా శాస్త్నములే, శాస్త్ర ములే.  అవ భగవతాాస్త్నములు కాబటిే వాట్టకి 

’శాస్త్ర ములు’ అన్న ప్పరు. భగవతాాస్త్నమును ఔదలదాలుడ్ం వనా తరిుంచడాన్నకి కుదరదు. అందుకే ఆయన జగన్ననయంత. ఈ శాస్త్రర దులు 

అందరికీ ఎలా అందుతాయి అంటే మహానుభావులై న ఋషులు తమ జీవతాలను తాోగం చేస్థ తపించి శృతులను దరిాంచి స్త్మృతులుగా కూరిు 

మనకందించారు. మరికొందరు భగవంతున్న లీలలను దరిాంచి పురాణేతిహాస్త్ములుగా అందించారు. అందుకే ఈ భరత ఖ్ండ్ం ఆరష భూమి. 

ఎందరో ఋషుల పాద స్త్ేరాచేతనూ, వారి అమూలోమై న వాగమృత ధారలచేతనూ తడిస్థ తడిస్థ ఉననదీ భూమి. 

  ఋషులు దరిాంచిన ఈ వేద వాఙ్మయాన్నన కలియుగంలో మానవులు స్త్ంపూరణ ంగా అధోయనం చేయలేరన్న, వాోస్త్ మహరిష  నాలుగు 

భాగాలుగా వభజంచి నాలుగు వేదములను తన నలుగురు శిషుోలకిచిు వాట్టన్న బోధంచమనానరు. అటాల గే ఈ అపారమై న వేద వాఙ్మయాన్నన 

ఇంకా స్తలభతరమై న ప్దధ తిలో తెలుస్తకొన్న ఆచరణలోకి తెచిు జీవతాలన్న బాగుచేస్తకోవడాన్నకి వేద వషయ ప్ర తిపాదితములై న 

పురాణేతిహాస్త్ములను రచన చేస్థ, ప్ంచమవేదంగా కీరిే ంచబడే మహాభారతాన్నన రచన చేస్త్రరు. స్త్మస్త్ే  వేదవహితమై న ధరమసూక్ష్మములతో కలిపి 

భగవంతున్న లీలలు కలిపి ఉననందునా ఎందరో ఋషుల గాథలు బోధలచేతనూ, మహానుభావులై న వారి ధరామచరణ వై శిష్ోము 

గలదై నందుననూ అది ప్ంచమ వేదమన్న కొన్నయాడ్బడింది. మొతే ంగా చూస్తే  వేద బదధ మై న వాఙ్మయములే వేదాన్నకి ప్ర తాోమానయంగా 

సూక్ష్మంగా స్తలభగార హోములుగా ధరమ ప్ర చారాన్నకి వాోస్త్రది మహరుష లు దరిాంచి ఇచిునవ తప్ే అనోములు స్త్నాతన ధరమమునకు ప్ర మాణము 

కావు అననది ప్రమ స్త్తోం. 
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 కలియుగంలో జనులు మంద బుదుధ లు, ప్రధరామస్త్కే తాప్రులు, రోగపీడితులు, పాఖ్ండులు (ఇది తిటిుకాదు పా అంటే వేదం దాన్నన 

ఖ్ండించేవారు పాఖ్ండులు అన్న అరిం) వగై రా వగై రా కలి ప్ర భావ పూరితమై న మనస్త్ే తవం కలిగి ఉంటారన్న వాోసోకిే . వాోస్త్ మహరిష  ఎంతో 

తాోగ బుదిధ తో, జనులను ధరమమారగ ంలో ఉంచడాన్నకి ఇచిున వేదవహితమై న వాఙ్మయం మనకి ప్ర మాణం. గీతలో శ్రర  కృషుణ డే చెపాే రు "తస్త్రమత్ 

శాస్త్ర ం ప్ర మాణం తే కారాోకారోవోవసి్థతౌ! జా్ఞతావ శాస్త్ర వధానోకే ం కరమ కరేు మిహారహ స్థ!! " తస్త్రమత్= కావున, కారో+అకారో వోవసి్థతౌ = 

కారోము చేయవలనా చేయవదాా అన్న న్నరణ యించవలస్థనప్పుడు, శాస్త్ర ం=శాస్త్ర ము తే ప్ర మాణం=నీకు ప్ర మాణం (అనుమాన న్నవృతిే  

చేయదగలిగినది, ఆధారప్డ్వలస్థనది) ఇహ శాస్త్ర వధానోకే ం=ఈ వధంగా చేయొచాు లేదా అనన శాస్త్ర వధన్న బటి్ట  కరమకరేుుఁ=స్త్వకరమను 

చేయడాన్నకి అరహ స్థ = అరుహ డ్వౌదువు అన్న స్త్వయం వషుణ మూరిే  స్త్ంపూరణ  అవతారమై న శ్రర  కృషణ ప్రమాతమ బోధ అంటే శాస్త్ర మే ప్ర మాణము తప్ే 

ఇతరములు కావు. శ్రర  కృషుణ డికి దణణ ం పెడ్తాం కానీ ఆయన చెపిేంది ప్ర మాణం కాదంటే? 

 ఈ శాస్త్ర ములేవ అంటే అవ ప్ధానలుగు ఉనానయి అన్న చెప్ేబడింది. ఈ ప్ధానలుగింట్టనీ ధరమసి్త్రనములు అంటారు 

వేదములు - 4 

1)ఋగేవదము 2) యజుర్వవదము 3)స్త్రమవేదము 4)అథరవవేదము 

వేదాంగములు 6 

1)శిక్ష్ 2)కలేము 3)జ్యోతిషము 4)వాోకరణము 5)న్నరుకే ము 6)ఛందస్తు 

ఇతరశాస్త్ర ములు 

1)పురాణాములు 2) నాోయము 3) మీమాంస్త్ 4) ధరమ శాస్త్ర ములు 

మొతే ం 14 

  స్త్నాతన ధరమంలో చరించే వారవరై నా వీన్నన్న తెలుస్తకొన్న వాట్టకణుగుణంగా చరించవలస్థ ఉంటుంది. ఇవే ప్ర మాణములు. తరవాతి 

ప్రంప్రలో వచిునవారవరై నా ఇవే తిరిగి తిరిగి తిపిే తిపిే చెప్ేగలరు కానీ అవై దికాన్నన చెప్ేరు కదా! అలా చెప్పే  వై దిక ధరమమలా అవుతుంది! 

 ఇంతః పూరవం వేదరాశిన్న దరిాంచిన ఋషులు గానీ, వాోస్త్ మహరిష  గానీ లేన్ననాడు, ఈ శాస్త్ర ములు మనకందేవ కావు పూరవ ఋషులు 

తాోగ బుదిధ తో కొండ్లలో కోనలలో తమ జీవతకాలాలను వచిుంచి తప్స్తు చేస్థ దరిాంచిన అనంతమై న వేదరాశిన్న వాోస్త్ మహరిష  కలియుగ 

మానవులకోస్త్ం నాలుగు భాగములనొనరిు, తేలికగా ఉండ్డాన్నకి ఇతిహాస్త్ములను పురాణములుగా కూరిు స్త్రమ ధరమ శాస్త్ర ములను 

మనకందించారు. అంతట్ట మహోననత గురు ప్రంప్రకు, వాోస్త్రదులకు తగు వధంగా కృతజాతలావషురించకపోవడ్ం పెై గా వాోస్త్పౌరణ మి 

నాడు అవై దిక ప్దధ తులలో ప్రవదినం జరుపుకోవడ్ం ఆ వధంగా పోర తుహించడ్ం ఖ్చిుతంగా కృతఘ్నతయే....... ఐనప్ేట్టకీ స్త్నాతన ధరమ 

ఆచారుోల వశాల హృదయం ఏమంటే ఏ గురువులోనై నా స్త్ర్వ, నీ గురువున్న గానీ లేదా నువేవ వోకిే న్న గురువనుకుంటావో ఆయనను దరిాంచి 

స్తవస్తే  వాోస్త్పౌరణ మినాడు స్త్మస్త్ే  గురుమండ్లము యొకు అనుగర హమూ, వాోస్తణ్ణణ  స్తవంచిన ఫలితమూ వసే్తంది. తదావరా బుదిధ  ప్ర చోదనం 

జరిగి జా్ఞన స్త్ముపారజ న వేపుకు జీవతం స్త్రగుతుంది అన్న న్నరణ యించి మనకందించారు. అస్త్లు గురుపౌరణ మి అనన ప్పర గురువులను స్తవంచడ్ం 

వచిుందే వాోస్త్ జనమతిథియైన వాోస్త్ పౌరణ మి నాడు అటువంట్టది ఆయనను, గురుమండ్లాన్నన పూజంచకపోవడ్ం ఎంత అస్త్మంజస్త్ం? వాోస్త్ 

పౌరిణ మ అన్న తెలిసీ వాోస్తలవారిు కనీస్త్ం ఒకు నమస్త్రురం చేయకపోవడ్ం ఎంత కృతఘ్నత? 

  తెలియన్న వారు, తెలిస్థనవారు అన్న ఎప్పుడూ రండు తరగతులు లోకంలో ఉంటూనే ఉంటాయి. మధోలో తెలియన్న వారిన్న మభోపెటి్ట, 

తెలుస్తకున్న చెప్పేవారిన్న భయపెటిేవారూ కొందరుంటారు. తెలియన్నవారు తెలుస్తకునే ప్ర యతనం చేయాలి, తెలిస్థనవారు తెలిప్ప ప్ర యతనం 

చేసేూనే ఉండాలి. తెలియన్న వారికి ఇవనీన అరిం కావు కాబటి్ట వాళ్ళకు తెలిస్థందే వాళ్ల కు నచేుటేల  చెపాేలి అంటే అలా చెప్ేడ్ం కనాన వోరిమై న 
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ప్న్న ఇంకోట్టలేదు. ఒక తరగతిలో చదివేది పెై తరగతికెళ్ళడాన్నకి తప్ే ఆ తరగతిలోనే జీవతాంతం ఉండ్డాన్నకి కాదు. అలాఉండే వదాోరిి 

ఎవరై నా ఉంటే నీకు అబబదు బాబూ అన్న ఆ సూులు వాళ్ళళ ఇంట్టకి ప్ంప్పసే్త్రరు. కిర ంది తరగతులలో ఉననవాణ్ణణ  నీ శకిే  ఇంతే నువవంతే అనేవాళ్ళళ 

కొందరుంటే వాళ్ళన్న పెై  తరగతులలోకి తీస్తకొచేుందుకు ప్ర యతినంచేవారు కొందరు...  అందులో ఎవరు ఉతే ములోఎవరు ఉతేుతిే లో 

ప్ర తేోకంగా చెప్ేనవస్త్రంలేదు. అస్త్లంటూ ఏదో ఒకట్ట చేసే్తనానరు కదా అస్త్లు మానకుండా.. అంటారా? అవై దిక మతాల వాళ్ళళ కూడా ఏదో 

ఒకట్ట చేసేూనే ఉంటారు. వాళ్ళ వాళ్ళ స్థదాధ ంతాల ప్ర కారం అంత మాతార న వారు వై దిక ధరమ (హై ందవ ధరమ) ప్ర వరే కులు కారుగా. 

  ఈ ధరమంలో ఉంటూ, ఉనానమంటూ, ఉనానమనుకుుంటూ.. మీకు మీ శాస్త్రర లు గొపెై ేతే మాకు నచిునవ మాకు గొప్ే అనుకుంటే 

అనుకోవచ్చుగాక, అకారోమప్పుడూ అకారోమే! అశాస్త్ర మై నదప్పుడూ అశాస్త్ర మే! అవై దిక మతాలలో కూడా వాళ్ళ మత పెదాలు వార స్థన 

గర ంథాలుంటాయి అవే వారికి ప్ర మాణం, వేదశాస్తర తి ప్ర మాణాలు వారు నమమకపోయినా మాకూ ఓ గర ంథముంది మాకదే ప్ర మాణం అననంత 

మాతార న ఏదో ఒక ప్ర మాణం ఉందికదా అన్న వారు వై దిక ధరమ ప్ర వరే కులవగలరా? లేదా హై ందవ ధరమంలోన్న వారు అవవగలరా? ఏలకున వారు 

ఈ ధరమంలోన్నవారు కాదో, ఈ ధరమంలో ఉనానమన్న చెప్పుకుంటూ అవై దిక భావనలు ప్ర చారం చేసేూ, వేదశాస్త్ర పురాణేతిహాస్త్రల ప్ర మాణాన్నన 

అంగీకరించక అనోమై నవాట్టన్న మాతర మే ప్ర మాణంగా భావంచే వారూ అంతే! 

  ఇంతః పూరవం నేనొకస్త్రరి వార స్తకునానను తెలియకపోవడ్ం తప్పుకాదు కానీ తెలుస్తకునే ప్ర యతనం చేయకపోవడ్ం నేరం అన్న. ఇప్పుడు 

దాన్నకి పొడిగింపు ఇంకోటేంట్ంటే "తెలియకపోవడ్ం తప్పుకాదు కానీ తెలుస్తకునే ప్ర యతనం చేయకపోవడ్ం నేరం , దాన్నకడుడ ప్డ్డ్ం మహా 

పాప్ం". పాప్ం ఎందుకనాననంటే  ఒక వోకిే యొకు జనమ స్త్రఫలాోన్నన పొందడాన్నకి కావలిున జా్ఞన స్త్ముపారజ నకి అడుడ వచేువాడు స్త్హజంగానే 

పాప్ం మూట్కటిుకుననవాడౌతాడుకదా.. అస్త్లు మాకెందుకు మేమందుకు తెలుస్తకోవాలి మా ఇషిం మాది అననవారితో గొడ్వేలేదు. 

Harihi Om 

Founder & President 

HK. Madhusundan Rao 

శ్రర  గురుభ్యోనమః  

గురువులు మారలేదు గురతతావలు మారలేదు ... మారిందంటే స్త్రమానుోడి ఆలోచనా వధానం. 

 మన ఆలోచనలవలల  మన జీవన వధానం మారిపోయింది. మారుే జీవతస్త్తోం. ఆ మారుే మన మనస్తున్న పెై  సి్త్రయిలోకి 

తీస్తకుపోవాలన్న మన స్త్దుగ రువుల అఖ్ండ్ ప్ర యతనం. ఇది ఇప్పుడి కాలాన్నకే సీమితం కాదు. యుగ యుగాలనుండి న్నరంతరముగా 

జరుగుతునన మహా ప్రమారి యాగం. ఈ యాగములో ఎన్నన అవతారాలో, అవధూతలో, గొప్ే గురువులు స్త్మీధలుగా తమ జా్ఞనాన్నన, 

వదోలనీ, వలువలనీ, స్త్ంస్త్రురాలనీ, మన స్త్నాతన ధరమ సూక్ష్మ శకిే నీ, జీవతాలను మానవ జ్ఞతి మేలుకెై  తమ తపో మనో స్థదిధ  శకిే న్న 

ధారపోస్త్రరు. కేవలం జీవత వధానాలు మారాయి అన్న స్త్రకు చెప్పుకొన్న ఆలోచనలనూ వలువలనూ తెలిసీ  తెలియనవాళ్ల గా ఏమో గొప్ేగా 

స్త్రధంచినటిు బర తికేసే్తనానం. స్త్రధన అంటే ఏమి తెలియకనే మనలిన మనం స్త్రధకులు అనుకొంటునానం.  

 ఇప్ేట్టకె తెలిసో తెలియకనో మన పాపాల బుటి్ న్నంపుకొనానం. మన ఆలోచనలోల  మారుే రాకుంటే ఇంక మన జనమ అరిము లేన్నదాన్నగా 

మిగిలిపోతుంది. ఆ ప్రమాతుమడు ఇచిున ఈ మాంస్త్పు ముదాన్న ఆ ప్రమారి యాగవృక్షాన్నకి ఎరువు అవవడాన్నకి మనలను మనమే అరిేంచి 

చివరకు గురుపాదాల ధూళిగా మారుదాం.  మన ఆలోచనలు మారాలంటే గురువుయొకు బోధనలను పాట్టస్తే  చాలు జీవతారిం తానంతట్కు 

తానే స్త్రై న దిశలో రూపొందుతుంది. స్త్ంపూరణ  స్త్మరేణలో గురుస్తవలో జీవతం గడిప్పదాాం. ఆలోచన, జీవతం మరియు మానవ జ్ఞతి మలుకెై  

తప్నను తప్స్తుగా మారుదాాం.  

                                                                      తతుద్ శ్రర  గురుచరణారేణమసే్త    —  శ్రర   పురుషోతే ం భరదావజ్  
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గృహసి్త్జీవనము 

 స్త్ృషిిలోన్న పార ణులలో మానవజనమ ఎంతో వశిషిమై నది అనే వషయాన్నన నరతవం దురల భం లోకే, పార ణ్ణనాం నరజనమ దురల భం, దురల భ్య 

మానుషో దేహః వంట్ట శావాకాోలు ధ్రు వప్రు సే్తనానయి. ఈ మానవజనమ పూరవజనమలలోన్న పుణోఫలంగా లభిసే్తంది మానుషోం పుణో 

స్త్ంచయాత్ అన్న చెప్ేబడింది. 

 మనుషో జీవనము బర హమచరో-గృహసి్త్-వానప్ర సి్త్-స్త్నాో స్త్ము అనే నాలుగు 

వభాగములతో కూడినది. వేదవేదాంగాది వదాో స్త్ముపారజ నకెై  ఉదాేశింప్బడినది 

బర హమచరోము. బర హమచారి వదాోభాోస్త్ం తరువాత ప్ర జ్ఞతంతుం మా వోవచేేతీుః అనే 

శ్రు తివాకోరూప్మై న గురూప్దేశాన్నన పురస్త్ురించ్చకొన్న యథా యోగోమై న కనోను 

అనేవషించి ఆమను వవాహం చేస్తకొన్న గృహ సి్త్ జీవనాన్నన 

  కొనస్త్రగించవలను.బర హమచరో-గృహసి్త్-వానప్ర సి్త్-స్త్నాో స్త్రశర మములలో ఏది 

ముఖ్ోమై నది అనే చరు ఉదయించి నప్పుడు, ఏది గొప్ేదన్న తూకం వేస్థ చూస్థనట్ల యితే 

బర హమచరో- వానప్ర సి్త్-స్త్నాోస్త్ములు అనే మూడు ఒక ఎతేు కాగా, గృహసి్త్జీవనము 

ఒకుట్టయే మరొక ఎతేు అన్న ప్ండితులు న్నరణ యించి చెప్పుదురు - 

ఆశర మాం సే్తలయా స్త్రావన్ ధృతానాహురమనీషిణః 

ఏకతశు తర యో రాజన్ గృహసి్త్రశర మ ఏకతః ॥ అనే మహాభారతసూకిే  తెలియజేయుచ్చననది. 

గృహసి్తడే ప్శ్రప్క్షాోదులను, స్త్రవపార ణులను పోషించ్చనటి్టవాడు. అందుకే గృహసి్తడే శ్రర ష్డు -  

వయాంస్థ ప్శవశ్ై ువ భూతాన్న చ జనాధప్  

గృహై సి్థర్వవ ధారోంతే తస్త్రమచేేేష్ో గృహాశర మీ ॥  అన్న వాోస్త్మహరిష  ధరమరాజునకు బోధంచెను. 

 మండువేస్త్వలో ప్క్షులు, జంతువులు, బాట్స్త్రరులు వీరు, వారు అనే భేదం లేకుండా పార ణుల నీన ఒక మహావృక్షాన్నన ఆశర యించి తమ 

తాపాన్నన పోగొటిుకుననటేల  బర హమచారులు, వానప్ర సి్తలు, స్త్నాోస్తలు అందరూ స్త్ంస్త్రురవంతుడై న గృహసి్తన్న ఆశర యించి ఉంటారన్న శాసోర కిే . 

 ఈ గృహసి్తడు యజాయాగాది వై దిక కిర యాకలాప్ముల దావరా దేవతలను స్త్ంతృపిే ప్రచ్చను, శార దధ కరమలతో పితృదేవతలను, 

స్త్దగ ేనిప్ఠనముతో మహరుష లను, ఆదరాభిమానములతో అతిథు లను గౌరవంచ్చను. గృహసి్తడు జా్ఞన-వయో-శ్రల వృదుధ లై న తలిల దండుు లను, 

గురువులను గౌర వసేూ, గోదాదేవ తిరుపాేవై  ప్ర బంధంలో ఐయముం పిచెై ుయుం అన్న ప్పరొునన రీతిలో యోగుో లను దానమును స్థలుపుతూ, 

యాచకులను స్త్ంతృపిే ప్రచే వధంగా ధరమమును ఆచరిసేూ, ఆదరావంతమై న జీవతాన్నన కొనస్త్రగించగలిగిన యోగోత, శకిే  కలవాడు. 

 అందుకే ఒక కవ ధనోో గృహసి్త్రశర మః అన్న ప్పరొునానడు. స్త్మాజ్ఞన్నకి శ్రర యస్తును కలిగిం చే రీతిలో గృహసి్త్జీవనాన్నన కొనస్త్రగించే దిశగా 

ప్ర యతినదాాం. 

గురుతతే వం 

గురువాకోం అనుస్త్రించాలా శాస్త్ర  వాకోం అనుస్త్రించాలా ? రండింట్టలో ఏది ప్ర మాణం? 

 రండు రకాల వాళ్ళళంటారు. గురువు దొరికినవారు. గురువు దొరకన్న వారు.  వీరిదారికీ పెై  ప్ర శనకు వేర్వవరు స్త్మాధానాలు చెపాేలిు 

ఉంటుంది. గురు తతవం తెలిస్థన వాణ్ణణ  కాను. గురువు అనుగర హం పొందిన వాడిగా స్త్మాధానం వార స్త స్త్రహస్త్ం చేసే్తనానను! 

 ముందుగా కృష్ణణ రుజ నులకు ఉనన అనుబంధం ఎలాంట్టదో చూదాాం. భగవదీగ తను స్త్వయంగా అరుజ నున్నకి ఇచిు అరుజ నున్న ఆతోమదధ రణకు 

కారణం అయాోడు కనుక కృషుణ డు ఆరుజ నున్నకి ఖ్చిుతంగా గురువే. గురువై న వాడు స్త్ఖుడు బంధ్రవు కాకపోతాడా!  కనుక గురువు, స్త్ఖుడు, 
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బంధ్రవు కూడా. వేదస్త్రరమై న గీతను అరుజ నున్నకే కాకుండా ప్ర ప్ంచాన్నకి ఇచిున జగదుగ రువు కృషుణ డు. 

 అటువంట్ట కృషణ ప్రమాతమ గురుసి్త్రనంలో ఉండి అరుజ నున్నకి చెపిేన మాట్లు ఇవ. "స్త్రవ ధరామన్ ప్రితోజో మామేకం శరణం వర జ - 

ధరామధరామల చింతన చాలా లోతెై నది. కనుక ఆ భారం నా మీద వేస్థ నేను ఒకుణేణ  నీకు శరణం అనుకో. నీకు నేను ముకిే న్న ఇసే్త్రను!" అన్న 

ఘ్ంటాప్థంగా చెపాేడు. ఇకుడ్ శాస్త్ర  వాకోం కంటే గురువాకోం పార మాణ్ణకం అన్న గీతాశాస్త్ర మే చెపిేంది. పెై గా అటువంట్ట ప్రిపూరణ  శరణాగతి 

ముకిే న్న ఇసే్తంది. 

 మరి గురువు దొరకన్న వారు? అవై దిక వాదనలు ప్ర బలుతునన కాలం ఇది. శాస్త్ర  ప్ర మాణం తెలియన్న వారు స్త్రమానుోలను కరమభర షిులను 

చేసే్తనన కాలం. ఎవరికి శాస్త్ర ం తెలిసో ఎవరికి తెలియదో తేలుుకోవడ్ం కషిం కనుక స్త్దుగ రువు కావాలన్న భగవంతుణ్ణణ  గురువుగా శరీరం ధరించి 

రమమన్న న్నరమలమై న మనస్తతో వేడుకోవాలి. 

     ---- శ్రర  గాయతిర   మహేష్  

        గురుశిషో స్త్ంబంధం 

 

 మంచిగురువు మనకు దొరకుట్ చాలా కషిం, అది స్త్రధోమయేో ప్న్న కాదు. గురువు మనలిన, అతన్న శిషుోన్నగా సీవకరించాలి తప్ే , ఇతనే 

మన గురువు అన్న మనం న్నరణ యించాము అంటే, అతన్నకనాన మనమే గొప్ే అననమాట్, అదే జరిగినట్ల యితే, అతను మన గురువు ఎలా 

అవుతారు ? మన అజా్ఞనం తప్ే.  

 మనకు తెలియకుండానే మనలిన సీవకరించి, మనకు కనప్డ్కుండానే మనలిన మంచి మారగ ంలో నడిపిసేూ, అవస్త్రమై న స్త్మయంలో, 

తన వదాకు చేరదీసే్త్రడు గురువు.  

 మననుంచి ఏమి ఆశించరు, మనమీద ఆధారప్డ్రు, తన నమమకాలను, వశావస్త్రలను మనపెై  న్నలబెటిేవార్వ అస్త్లై న గురువు. మన 

శ్రర యస్తు కోరి, మనలిన తనంత గొప్ేగా తీరిు దిదాేవార్వ న్నజమై న గురువు. 

దీన్నకి ఒక ఉదాహరణ చెప్పుకుందాము.  

 ఒక అయస్త్రుంతం తన స్త్రన్ననధోం చేత, మరో ఇనుప్ ముకును, 

అయస్త్రుంతంగా చేసే్తంది. అయస్త్రుంతం---ఇనుప్ ముకులోన్న, ఏ 

భాగాన్నన తొలగించదు. తనలోన్న ఏ భాగాన్నన, ఇనుప్ ముకులోకి చొపిేంచ్చట్ 

లేదు. ఇనుప్ముకులోన్న న్నఘూడ్ంగా దాగిఉనన అయస్త్రుంత ధరామన్నన, తన 

శకిే తో మేల్కులుేతుననది. గురువు కూడా అలాగే తన శకిే  మనకు 

ధారపోస్థ, తన అంత శకిే మంతున్న వల తీరిుదిదాుతునానరు.  

 దై వం కొరకు అనేవషణ మొదలుపెటి్టన శిషుోన్న మనస్తలో, గురువు 

వాకుు, మజజ గ చ్చకెై ు తోడ్వుతుంది. ఆపెై న కర మంగా పాలు పెరుగై నటుల , 

శిషుోన్న మనస్త న్నశులతావన్నన పొందుతుంది. ఆ పెై న స్త్తురామచరణ అనే చిలకట్ం దావరా, అనుభూతి అనే వననగా పెై కి తేలుతుననది. ఇలా 

వననలా రూపొందిన శిషుోడు, వనన మజజ గలో తేలుతూ, మజజ గకు మంచి రుచి ఇచిునటుల , తన చ్చటిూ ఉనన ప్ర ప్ంచంలోనే ఉంటూ, ఆ 

ప్ర ప్ంచాన్నకే దివోనుభూతిన్న ప్ర స్త్రరం చేస్త, కేందర ంగా రూపొందుతాడు. అంటే తయారై న ఈ మజజ గ ఎన్నన పాలకుండ్లకెై నా తోడుగా ప్న్నకి 

వసే్తంది. వనన ఎంత కలిపినా మజజ గలో కలవనటుల , ఎలాంట్ట ప్రిస్థే తులు ఎదురై నా, పూరవపు సి్థతి లోకి వళ్ళళట్ జరగదు.  

 గురుశిషో స్త్ంబంధాలు,ఆధాోతిమక రంగంలో వలక్ష్ణమై నవ. గురువే బర హమ, గురువే వషుణ , గురువే శివుడు........ అన్న చితే శ్రదిధ తో 

నమిమనవాడే అస్త్లై న శిషుోడు అన్న పిలవబడ్తాడు. 
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శ్రర మదార మాయణం - వారకాంతలు ఋషోశృంగున్న చేరుట్ 

 ఋషోశృంగుడు వబాంఢక మహరిష  కుమారుడు. ఆయన అస్త్ఖ లిత బర హమచారి. ఆయన తండిర న్న తప్ే ఇంకొక మానవున్న ఎరుగడు. సీర లు 

పురుషులకు భేదం తెలియన్నవాడు. తన అనుషి్ణనం, తన తండిర  స్తవ తప్ే వేరొకట్ట చేస్థ ఎరుగడు. పుటి్ట బుదిధ  ఎరిగినప్ేట్ట నుండి 

కందమూలములు తప్ే వండినవ తిన్న ఎరుగడు. ఇన్నన స్తగుణాల కారణంగా అతడు అమిత తప్శాకిే  స్త్ంప్నునడు అయాోడు. కనుక అతన్నన్న 

అంగ రాజ్ఞోన్నకి రపిేంచినచో కుంభవృషిి కురిస్థ క్షామం తొలగునన్న రోమపాదున్న మంతుు లు మొదలగువారు ప్పర ర్వపించారు.  

 కానీ అది చాలా కషితరం అన్న వార్వ సూచించారు. అంతట్ట తప్స్త్ుంప్నునడు ప్ర లోభాలకు ల్కంగడు. ఏ కారణం చేత కూడా ఆశర మం వీడి 

ప్టానన్నకి రాడు. అలాంట్ట వాణ్ణణ  వంచన తో రపిేంచినా వబాంఢకున్న కోపాన్నకి శాపాన్నకి గురి కావాలిు వసే్తంది. మరి తరువాతి కరే వోం ఏమన్న 

రాజు ఆలోచిసే్తండ్గా రాజు వనక న్నలబడి వంజ్ఞమర వీచే వారకాంతలు మాకు తాంబూలాలు ఇపిేంచినట్లై తే మేము వళిళ ఆయనను మా వంట్ 

తీస్తకు రాగలమన్న ప్లికారు. రాజు స్త్ంతోషించి వారికి రథాలను ఇచిు అరణోం లోన్న వభాండ్కున్న ఆశర మాన్నకి ప్ంపాడు.  

 ఆ వారకాంతలు తండిర  లేన్న స్త్మయం చూస్థ ఋషోశృంగుడిన్న మోహింప్ జేస్థ యతనం చేశారు. కానీ శృంగార వాంఛలు లేక సీరర  పురుష 

భేదం తెలియన్న బెై రగిన్న ఎలా మోహింప్జేయగలరు? ఏమి చెయాోలో పాలుపోక వారు ఆశర మ పార ంగణం చేరి ఋషోశృంగున్నకి ఎదురుప్డాడ రు. 

---- శ్రర  గాయతిర   మహేష్  

పురాణాలలో సీర  శకిే    

సీర లు అబలలు అన్న 21వ శతాబాంలో కూడా అనుకొంటునానరు . ఆబల అనగా బలము లేన్నది అన్న అరిం .  

 స్త్నాతన ధరమ శాస్త్ర ముల ప్ర కారము పురుష శబాం ఒకు ప్రమాతమకే అంకితం. మిగిలిన స్త్ృషిిలోన్న జీవరాస్తలనీన సీర  తతే వం కలిగినవే. సీర  

అనగా స్త్- త-ర - ఇవ మూడు తిర గుణములై న స్త్తవ, రజ్య, తమో గుణముల స్త్మాహారం . ఈ కారం అనేది ప్రతతవం ఐన పురుషుడు,  ప్ర కృతి 

గుణరహితమై  ఈ కార రూప్మై న ప్రతతవం లో లీనమై నప్పుడు మిగిలేది సీర . ఈ అస్త్రధారణమై న కలయిక, నేడు మన స్త్ంస్త్రర రూప్మై న 

భారాో , భరే  స్త్ంబంధం యొకు మారుే.  

 గృహస్త్రర శర మంలో  సీర  ప్ర ధానమై న పాతర  పోషిసేూఉంది. అనాదిగా ఇటు ఇంట్టలోన్న ప్నులను  చేసేూ, అయినవారి  స్తవలు చేసేూ, పిలల ల 

పోషణ, పాలన చూసేూ, అనేకమై న పాతర లను పోషిసేూనే ఉననది.  

 ఇటువంట్ట స్త్బల ఐన సీర  గురించి నేట్ట స్త్మాజం తనను ఆబల గా అనుకొంటూ అనేక వధములుగా కించప్రుసేూఉనానరు. కారణం సీర   

తన యొకు అప్రిమితమై న మేధా మరియు శారీరక శకిే న్న   గురిే ంచకపోవడ్మే.  

ఇటువంట్ట సీర  శకిే న్న పురాణం, ఇతిహాస్త్రల నుండి తీస్తకొన్న మీకు అందించే చిరు ప్ర యతనము ......  

గారిగ   

 బృహదారణోకోప్న్నషత్ లో వవరించబడిన  గొప్ే సీర  మూరిే  గారిగ . ఈమ చతుర్వవద, వేదాంతములలో  అప్రిమితమై న జా్ఞనము కలిగి ఆ 

కాలమునందలి మహా ఋషులకు పోటీగా న్నలబడి గలిచిన మాహా మేధావ .  

 గరగ  గోతర జుడై న వచకు ఋషి కుమారే  ఈమ.  ఒకనాడు మహా జా్ఞన్న  ఐన జనకమహారాజు యజా ప్రిస్త్మాపిే  వేళ్లో ఒక వేద వదవత్ 

స్త్భను ఏరాేటు చేస్త్రడు. ఆ స్త్భలో అనేకులై న మహా ఋషులు, జా్ఞనులు, ప్ండితులు పాల్కగ నానరు. వీరితో పోటీగా ఆ స్త్భలో పాల్కగ నన ఏకెై క  సీర  

మూరిే , బర హమవాదిన్న గారిగ .  ఈ స్త్భలో గలిచినవారికి స్త్దక్షిణ వధగా బంగారు కొముమలు, కాలి గిటి్లకు బంగారు తొడుగులు కలిగిన 1000 

గోవులను ఇవావలన్న స్త్ంకలిేంచాడు.  
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 ఈ స్త్భలో మహాఋషులను అందరిన్న ఓడించి ముందు వరుస్త్లో న్నలబడుతుంది  గారిగ , చివరగా బర హమవేతే  ఐన యాజావలుో మహరిష  తో 

పోటీ ఉంటుంది. ఈ  జరిగిన పోటీలో యాజావలుో మహరిష కి కి ధీటుగా గారిగ  ఆ  వశవ చెై తనోం గురించి ప్ర శినంచి , ఆ మహా తతవ వేతే కు ధీటుగా 

మప్పులు పొందిన ధీరవన్నత గారిగ .  

 ఈ స్త్భలో పురుషులకు ధీటుగా న్నలిచిన ఆ సీర మూరిే  న్న  తకుువ చేస్త  వధముగా మాటాల డినప్ేట్టకీ   తన  వచక్ష్ణ  జా్ఞననాన్నన 

కోలోేకుండా స్త్భలో వజేతగా  న్నలబడుతుంది .  

 కావున నేట్ట సీర లు గారిగ  న్న ఆదరాంగా  తీస్తకొన్న ఆమ కు ఉనన వచక్ష్ణ జా్ఞనము, ధీరతవము, స్తన్నశిత ప్రిశ్రలన, అకుంఠిత దీక్ష్, తన 

ఔననతాోన్నన న్నలుపుకోవడ్ం, న్నరాడ్ంబరంగా ఉండ్డ్ం, శాస్త్ర  జా్ఞనం, స్త్ంప్ర దయాన్నన పాట్టంచడ్ం, మొదలగు లక్ష్ణాలను అలవరచ్చకోవాలి అన్న 

కోరుతూ . 

మీ  

శ్రర మతి శ్రవతవషుణ చితే న్ . 

Sri Krishna leela Tatvam 

 

 Lord mahavishnu who takes the role of the stithikaraka for the entire universe takes many avataras from 
time immemorial to sustain the universe, Avatara is not only for the benefit of HIS devotees in manavas or 
devatas and rakshasas but for the samastha loka sreyas. 

  Whats is Avatara, It is the divine incarnation of the paramatma on earth for the benefit of everyone. Ava-
taras are of many types like Amsha avtara, Avesha avatara, Poorna avatara and Poornatama avtara.  

 Kapila, kurma are kala avataras, where paramatmas kala entered for a specific purpose. Avesha avatara, 
example Parashurama for a mahattara karyam bhagavt shakti is attracted. Narasimha, Naranarayana, Sri Rama 
are Poorna avataras. But Krishna is Poornatama avatara, who simultaneously showed both manava and 
madhava leelas, who not only eliminated Rakshas and also gave anugraham to so many eligible souls, gave bha-
gavadgeeta and became JAGADGURU and so and so forth. We shall know in this series few of his leelas and tat-
vam behind it. 

  Why Krishna incarnated, he himself said reason for that 'Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam. 
Dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge........' He keeps incarnating again and again(not only once in 
a yuga) for 'Sadhutva' rakshana and 'Dushtatva' shikshana. A devotee who keeps chanting his Naama or listens 
to his leelas shall reap the benefit of removal of 'asuri pravutti' and increasing 'Daivi sampada.' 

What does Krishna mean: 

Krishna means all attractive, who attracts everyone. It means the one who is the most beautiful than anything.   

Sarvam karoteeti – One who does everything 

Daithayaha karshateeti – One who controls Daanavas 
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Krushavarnatvaath – One who is black in color 

Karshati chittamiti – One who attracts Manas(chitta).  

 

Where was krishna born: 

As we chant saptha mokshapuris in our 'Nithya smarana sloka' : 

"Ayodhya Mathura Maya Kasi Kanchi Avantika | 

Puri Dwarakavati chaiva saptaite moksadayikah ||" 

  Ayodhya, mathura are two sacred places which has vaikunta vibhuti hence ‘Rama’ and ‘Krishna’ chose 
those places to take birth. Mathura has so many meanings, which we shall expound later. 

  

When was krishna born: 

 Krishna was born on Sravana bahula Ashtami. Till summer (Greeshma rutu) people would have endured 
heat and once rain comes in sravana, there would so much of taapashamanam in the same way, Krishna who is 
born in sravana masa gave ananadanubhuti to the samastha lokas. HE is the one who does tapopashamanam to 
sarva jeevas . 

Narayana teertha in Krishna leela tarangini sings “NEELA MEGHA”  

Adi Shankara bhagavatpaada praises Krishna as ‘SAJALA JALADA SHYAMALA TANUHU’ ‘SAJALA GHA-
NANEELAHA KARATALE’  

 As Annamaiah says in his one of the kriti how it was when Krishna was born: 

sashi vadiche kalushambu vidiche dishala devatalu diggulu vidiche 

  At the time of Kirshna’s birth, Panchabhutas were at peace and there was no vichara for Dikdevatas, ocean 
was serene, flowers were full of makarandam (honey), forests were filled with greenery, there was no kalmas-
ham in prakruti, Graha tarakas were standing in shuba sthanam. Devata mahotsavam was going on! 

  Devaki maata gave birth to ‘Devadeva’ Sri Krishna smilingly unlike normal mothers who gives birth with 
lot of pain as the baby in the womb gets strained to come out and hence mother also!  But that is not the case 
with Krishna, infront of Devaki Vasudeva, Krishna appeared as chaturbahu with shankachakra gadadhi 
ayudhas, eyes were like lotus, srivatsakinta vakshaha, neck has kaushtuba, jewel studded keeritam, his cheeks 
were shining with kundalas on ears, samastha alankara shobita boy who surprised parents.  Devaki vasudeva did 
stotram to that bhagavad swaroopam.  

  Let all of us do namasmarana of Krishna, by doing bhagavadarpana of samastaha karmas there by getting 
bhagadanugraham!                                                    (… To be continued) 

              — Sri Nagalingeswara Goud 
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Sloka from Bhagavad Gita (1.16 - 1.18) 

अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर: |       Anantavijayam raajaa kunteeputro yudhishthirah | 

नकुल: सहदेिश्च सुघोषमणिपुठपकौ ||16||              Nakulah sahadevashcha sughoshamanipushpakau. ||16|| 

काश्यश्च परमेठिास: शिखण्डी च महारथ: |      Kaashyashcha parameshwaasah shikhandee cha mahaarathah | 

िठृटद्युम्नो विराटश्च सात्यककश्चापराष्जत: ||17|| Dhrishtadyumno viraatashcha saatyakishchaaparaajitah ||17|| 

द्रपुदो द्रौपदेयाश्च सिवि: पधृथिीपते |      Drupado draupadeyaashcha sarvashah prithiveepate | 

सौभद्रश्च महाबाहु: िङ्खान्दध्मु: पथृक् पथृक् ||18|| Saubhadrashcha mahaabaahuh shankhaan dadhmuh prithak 
prithak. ||18|| 

Meaning:  

King Yudhishthir, blew the Anantavijay, while Nakul and Sahadev blew the 
Sughosh and Manipushpak. The excellent archer and king of Kashi, the great 
warrior Shikhandi, Dhrishtadyumna, Virat, and the invincible Satyaki, Drupad, 
the five sons of Draupadi, and the mighty-armed Abhimanyu, son of Subhadra, all 
blew their respective conch shells, O Ruler of the earth.  

Sources : http://www.holy-bhagavad-gita.org/chapter/1/verse/16-18 

Nitya Smarana Sloka 

Saraswathi Sloka: 

 

सरस्िती नमस्तुभ्यं िरदे कामरूवपिी ।     sarasvatī namastubhyaṃ varade kāmarūpiṇī | 

विद्यारम्भं कररठयाशम शसद्धिभवितु मे सदा ॥   vidyārambhaṃ kariṣyāmi siddhirbhavatu me sadā || 

या कुन्देन्द ुतुषार हार ििला, या िुभ्र िस्त्राितृा ।  yā kundendu tuṣāra hāra dhavaḷā, yā śubhra vastrāvṛtā | 

या िीिा िरदण्ड मष्ण्डत करा, या श्िेत पद्मासना ।  yā vīṇā varadaṇḍa maṇḍita karā, yā śveta padmāsanā | 

या ब्रह्माच्युत िङ्कर प्रभतृतशभर-्देि ैः सदा पूष्जता ।  yā brahmācyuta śaṅkara prabhṛtibhir-devaiḥ sadā pūjitā | 

सा माम ्पातु सरस्िती भगिती तनश्िषेजाड्यापहा ।  sā mām pātu sarasvatī bhagavatī niśśeṣajāḍyāpahā | 
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Paramacharya’s Call -  Why Religion?  
(Hindu Dharma : The Vedas )  

 Why do we need religion? Why do we listen to a religious teacher? We do so hoping to have our problems 
solved and our faults corrected. We do not seek a preceptor when we are not in trouble or when we feel that 
there is nothing lacking in us. The more we are besieged by troubles the more often we go to worship in temples 
or seek the darshan and advice of great men. 
 
 We approach great men, saintly persons, hoping to find a remedy for our suffering and to have our doubts 
cleared. When we are harassed by difficulties, we try to find solace in books or in listening to the advice of men 
of wisdom and virtue. Or we go on pilgrimage and bathe in sacred ponds or rivers. Thus we hope to find mental 
peace by and by. Those who know utter tranquillity remain in bliss. It does not matter to them in the least 
whether they are stabbed or injured otherwise, whether they are honoured or maligned. 
 
 Great men arise in all jatis, great men who experience inner peace. What is religion? It is that which shows 
the way to santhi, the peace that passeth understanding. Religion is known as "mata" or "dharma". Dharma is the 
means to attain the ultimate good that is liberation -- and it is the same as "mata". 
 
 The pursuit of dharma is first meant for happiness and well-being in this world. When it is practised, 
without desiring happiness here, it will lead to liberation. Yes, this is dharma; this is mata. 
 
 "Dharma" which is the term used by the sastras for religion denotes all the moral and religious principles 
that constitute the means to obtain fullness of life. We have many a work that teaches us this dharma, but we re-
main ignorant of them. Since they deal with matters that are the very basis of dharma, they are called "dharma-
pramanas". "Pramana" is that which establishes the truth or rightness of a thing (or belief). We have fourteen 
basic sastras that pertain to dharma, that is canonical texts that deal with what has come to be known as Hindu-
ism and what has been handed down to us from the time of the primordial Vedas. These treatises tell us about 
the doctrines and practices of dharma. 
 
Angani Vedascatvaro mimamsa-nyayavistharah 
 
Puranam dharmasastram ca vidya hyetascaturdas 
 
       --- Manusmrti 
 
Purana-nyaya-mimamsa-dharmasastrangamisritah 
 
Vedah sthanani vidyanam dharmasya ca caturdasa 
 
       --- Yagnavalkyasmrti 
 
 The term "caturdasa" occurs in both verses. It means "fourteen". We learn from these two stanzas that we 
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have fourteen authoritative works on dharma embracing all aspects of our religion. 
 
 "Vid" means "to know". From it is derived "vidya" which means a work that imparts knowledge, that sheds 
light on the truths of religion. That there are fourteen treatises on vidya is mentioned in the above two stanzas: 
"vidya hyetascaturdasa" and "vidyanam dharmasya ca caturdasa". The fourteen are not only sastras that impart 
knowledge but also treatises on normal principles. That is why they are called "vidyasthanas" and 
"dharmasthanas" : "sthanani vidyanam dharmasya ca caturdasa". Though "vid" means to know, the word does not 
connote every type of knowledge. The "vid" in "vidya" means knowledge of truth. The English words "wit" and 
"wisdom" are derived from this root. And it is from the same root that we have "Veda", which term may be said to 
mean literally the "Book of Knowledge". As sources of knowledge the fourteen sastras are called "vidyasthanas", 
that is they are "abodes of knowledge or learning". The dharmasthanas("abodes of dharma") are also the abodes of 
vidya. 

Paramacharya - Acquisition of Jnana 

 
 All of us should strive to acquire Jnana. It is only then that we shall be able to endure any kind of suffering. 
No man can escape suffering in some form or other. Each of us has his or her share of suffering. We may think 
that a wealthy person, or a highly placed in life, is free from cares and anxieties, and, so thinking may covet that 
wealth or that status in the belief that we can thereby get rid of our worries. But if you ask those persons, they 
will unburden to you their tale of woes. In fact, every man thinks that his suffering is the greatest, even as he 
thinks that he is the most handsome or the most wise. No person dares to express the latter two feelings openly; 
but each person thinks that his sufferings are greater than the 
sufferings of others and likes to parade them with a view to elic-
iting sympathy from others. In a sense, suffering seems to be our 
birth-right. Suffering is the fruit of our actions in previous births. 
So when we came into the world in the present birth, we came 
with the seeds of suffering deeply implanted into our being. 
There is no escaping from suffering. 
 
 But it is in us to blunt the edge of suffering. An idiot or a 
lunatic, a Jada an Unmatta, does not "suffer" as we do. He be-
comes impervious to suffering. But when this man is cured of his 
idiocy or lunacy, as the case may be, and he is normal like us, he 
becomes aware of suffering and begins to suffer as we do. Sleep is 
the soothing balm for all suffering. We are oblivious to suffering in dreamless sleep or Sushupti. The conscious-
ness of suffering in waking life is negated in sleep. But we relapse into this consciousness when we wake up 
from sleep. The Jnani "sleeps to suffering" even when he is awake. It is not that he does not suffer in body ; but it 
is that he does not suffer in mind. A heavy log of wood is not easily lifted or shifted ; it requires a number of 
hands to do so. If the same log is immersed in water, it becomes light and even a child can move it without ef-
fort. Similarly, if we learn to immerse our load of suffering in the water of Jnana, it will become extremely light 
and we can make light of our suffering. 
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 What is this Jnana that can lighten our suffering? It is knowing a thing as it really is. That is the quest of all 
scientists, namely, to arrive at the core of the truth of things. And we know that a scientist, engrossed in his re-
search, loses himself in his pursuit and is undisturbed by any difficulty or distress. The pursuit of his research 
and the joy resulting from the knowledge he thereby acquires, far out weigh his personal suffering, which be-
comes very nearly non-existent to him. 
 
 We seek a Vaidya or a Mantravaadi to cure our ills. But whatever relief either can give will only be tempo-
rary. The remedy they prescribe will not drive out suffering from our system root and branch. The Jnani, howev-
er, is able to get our sufferings, because he develops a sense of imperviousness to it. Time is a great healer. Thirty 
years hence, our present woes, viewed in retrospect, will appear insignificant. We are also not afflicted by suf-
ferings of people in a distant place, as we are by the sufferings of people close to us. In the face of present and 
proximate sufferings also we must develop such a detachment. When a person who has acquired such a detach-
ment is commiserated with for any loss or bereavement he has suffered, his reaction to the offer of sympathy will 
be : " It is not anything of much consequence. It came of its own accord and it went". 
 
 How much greater will be sense of equanimity in the face of suffering when absolute Jnana dawns in the 
mind? To a Jnani there is no distinction such as friend or foe. He looks on all as the Paramatma. He allows noth-
ing to irritate him. He detaches himself from his environment. He is not afflicted by sorrow or elated by joy. Such 
a sense of indifference and equanimity can come only from the knowledge of the Ultimate Truth. This 
knowledge must be acquired gradually by intense meditation or Tapas, as detailed in the Bhrigu Valli of the Tait-
tiriya Upanishad. Asking the question what is the purpose and purport of life (kim samsare saaram), Sri Sankara 
Bhagavatpada answers, in his Prashnotharamaalika, that it is intense meditation on this question itself (Bahavopi 
Vichintyamaanam Idam Eva). 
 
 The Jnana that ensues from such meditation alone will teach us to make light of our own sufferings and 
also prompt us to go to help of others in distress, as a matter of duty. Engaging oneself in the acts of public be-
nevolence and devotion to God produce Chitta Suddhi, cleansing of heart, so necessary for meditation and Jnana. 
Such service is not for show or fame; but for chastening one's own mind. In fact, one ought not to expect grati-
tude for the service one renders. The ingratitude of the other person is a test of one's purity of motive and con-
stancy of service. Rarely does the beneficiary feel benefited by the help rendered to him. By such service one does 
not help the other man so much as one helps oneself to have Chitta Suddhi. 
 
 A true Jnani creates an atmosphere of detachment and holiness around him and draws innumerable peo-
ple towards him. Such great Jnanis have arisen in the world, from time to time, no matter whatever religion they 
professed. All this prophets and saints proclaimed the same Truth, each in his own way, and if they happened to 
come back to life now and meet together, there will be perfect unity in their messages. It is the followers that 
have put into their mouths more than what they said and wrangle with others, freezing the original teachings, 
mangled in their hands into institutional forms, which foster narrowness and bigotry. 
 
 The test of a Jnani is whether all troubles and tribulations of life appear light to him. This attitude of the 
Jnani is the sure solvent for all our ills. To that end we should all strive, doing good deeds and entertaining devo-
tion to God both of which will be futile unless oriented to that goal. 
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What we have done in July 2017 

Note books distribution for the Needy and Poor students: 
SCSGP along with donors contribution distributed note books and other needy items in Netaji School Anantapur, 
Saraswati Vidya Mandir Anantapur and Raptadu Govt School on 7th and 8th July, 2017 in the presence of 
Brahmasri Goteti Srinivasa Rao Garu, Chennai. SCSGP Founder and members distributed notebooks to the stu-
dents. Srimati Swaroopa, Mayor of Anantapur also participated in the book distribution drive.  
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Gurupoornima Celebrations on 8th and 9th July, 2017: 
 Chandi Parayana and Srichakra navavarana archana performed on 8th July, 2017. Shodashopachara 
Pooja, Ekadashavara Rudrabhshekam, Gurumandala Pooja, Sri Chadi Homam and Sri Guru Pada pooja is per-
formed on 9th July, 2017. 
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SCSGP Calendar — August 2017  (Sravana maasa 24/7/2017 to 21/08/2017)         

1. July 25th - Sravana shukla Vidiya – Mangala Gouri vratham  

2. July 27th - Sravana shukla chavithi – Nagula chavithi  

3. July 28th - Sravana shukla panchami - Garuda  or Naaga Panchami  

4. August 4th - Varalakshmi Vratham  

5. August 6th - Krishna Yajurveda Upaakarma  

6. August 7th - Rugveda upaakarma, Raksha Bandhan, Hayagreeva Jayanti  Sravana Pournami - Sampatkari 
Srilakshmi homam at Peetam – All members should attend this program  

7. August 11th - Sankashta hara chaturthi  

8. August 15th - Sravana Krishna Ashtami – Sri Krishna ashtami  Chandi Homam at peetam  

9. August 17th - Simha sankramanam – Punya kaalam 06:07 AM - 12:30 PM  

10. August 19th - Sravana Krishna trayodasi – Shani Trayodashi  

 

SCSGP Calendar — September 2017 (Bhadrapada Masam 22/08/17 to 20/09/2017)       

   

1. August 24th - Bhadprapda Shukla Tadiya - Sri Varaha Jayanthi  

2. August 25th - Bhadprapda Shukla Chavithi - Vinayaka chavithi Vratam, Mahabhishekam and Homam for 
Vallaba Ganapathi in peetam.  

3. August 26th - Bhadraprapda Shukla Panchami – Rushi panchami  

4. September 2nd - Bhadraprapda Shukla Dasami - Sri Vamana Jayanti 

5. September 7th - Mahalaya Paksham Aarambham  

6. September 9th - Sankashta hara Chaturthi  

7. September 12th - Kaveri Nadi pushkaralu aaranbham 

8. September 17th - Kanya Sankramanam – Punya Kaalam 06:17AM – 12:21PM 

9. September 20th - Mahalaya amavasya or Bhadrapada amavasya  
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శార వణమాస్త్ వశిషిత  

శార వణమాస్త్ం ప్రమ ప్వతర ం 

 శార వణమాస్త్ం.. ఈ మాస్త్ంలో ప్ర తి ఇలుల  ఆలయాన్నన తలపిసే్తంది. నల రోజుల పాటు ఉదయం, స్త్రయంతర ం భగవనానమస్త్మరణతో 

మారు మోగుతాయి. శార వణంలో చేప్టిే ఎలాంట్ట కారాోన్నకెై నా ఎంతో ప్వతర త ఉంటుందంటునానరు ప్ండితులు. అంత గొప్ే ప్వతర మాస్త్ం 

పార రంభమై ంది. అంతేకాకుండా ఈ నలలో ఎనోన మంచి రోజులు, వశిషి ప్ండుగలు రానునానయి. స్త్నాతన ధరమంలో (హిందూ) చందర మానం 

ప్ర కారం మనకునన ప్ననండు మాస్త్రలోల  ఐదవది ఎంతో ప్వతర త కలిగినటువంట్టంది శార వణమాస్త్ం. ఈ నలలో పౌరణ మినాడు చందుు డు శార వణ 

నక్ష్తర ంలో స్త్ంచరించడ్ం వలన ఈ మాస్త్రన్నకి శార వణమాస్త్ం అన్న ప్పరు వచిుంది. 

 వరష  రుతువు పార రంభమవుతుంది. తిర మూరేులోల  సి్థతికారుడు దుషి శిక్ష్కుడు, శిషి రక్ష్కుడు అయిన మహావషుణ వుకు ఆయన దేవేరి(భారో) 

మహాలక్షిమకి అతోంత పీర తికరమై న మాస్త్ం శార వణమాస్త్ంగా చెప్పుకుంటారు. వవధరకాల పూజలు, వర తాలు ఆచరించడ్ం వలల  వశ్రష ఫలితాలు 

ప్ర స్త్రదించే దివోమై న మాస్త్ంగా పెదాలు చెబుతారు. మహావషుణ వు జనమనక్ష్తర ం శార వణ నక్ష్తర ం కావడ్ం, అటువంట్ట ప్పరుతో ఏరేడిన 

శార వణమాస్త్ం మహావషుణ వు పూజకు ఎంతో ఉతుృషిమై నది. ఈ మాస్త్ంలో చేస్త దై వ కారాోలకు ఎంతో శకిే  ఉంటుందన్న వేద పురాణాలు 

చెబుతునానయి. 

శివారాధనకు ఎంతో వశిషిత. 

 శార వణమాస్త్ం దక్షిణాయనంలో వచేు వశిషిమై న మాస్త్రలోల  శార వణమాస్త్ం ఒకట్ట. ఈ మాస్త్ం శివపూజకు వశిషిమై నది. ముఖ్ోంగా 

భగవదారాధనలో శివ, కేశవ భేదం లేకుండా పూజంచడాన్నకి వశ్రషమై నది. ఈ నలలో చేస్త ఏ చినన దై వ కారోమై నా కొన్నన వేల రటుల  శ్రభ 

ఫలితాన్ననసే్తందన్న ప్ర తీతి. సోమవారాలు ప్గలంతా ఉప్వాస్త్ం ఉండి రాతిర  వేళ్లో స్త్రవమివారికి రుదార భిషేకాలు, బిలావరునలు చేస్తే  పాపాలు 

కడ్తేరుతాయన్న శాస్త్ర  వచనం. 

 సోమవారాలోల  శివుడి పీర తాో రిాం ఈ వర తాన్నన (ఉప్వాస్త్దీక్ష్ను) చేయాలి. ఈ వర తంలో ఉప్వాస్త్ం ఉండ్గలిగినవారు పూరిే గా, అలా 

స్త్రధోంకానీ ప్క్ష్ంలో రాతిర  పూజ ముగిస్థన అనంతరం ఆహారాన్నన భుజంచవచ్చు. ఈ వర తాన్నన ఆచరించడ్ం వలల  అనేక శ్రభ ఫలితాలు 

కలుగుతాయి.  వీట్టకి తోడు శార వణ శ్రకల  ప్క్ష్ంలో గల ప్దిహేను రోజులు ఎంతో వశ్రషమై న రోజులనీ ఒకోురోజు ఒకోు దేవుడికి పూజలు 

చేయాలన్న వేద శాస్త్ర లు చెబుతునానయి. ఈ మాస్త్ంలో భకిే తో ఆచరించే ప్ర తి పూజకు తగిన ప్ర తిఫలం ఉంటుందంటునానరు ప్ండితులు. 

మంగళ్ గౌరీ వర తం. 

 శార వణ మాస్త్ంలో అన్నన మంగళ్వారలోల  చేస్త వర తమే మంగళ్గౌరీ వర తం. దీన్నన శార వణ మంగళ్వార వర తం అనీ, మంగళ్గౌరీ నోము అన్న 

వవధ రకాలుగా పిలుసే్తంటారు. ఈ వర తాన్నన గురించి నారధ్రడు స్త్రవతిర కి, శ్రర కృషుణ డు ద్రర ప్దికి తెలిపినటుల  పురాణాలు చెబుతునానయి. ఈ 

వర తాన్నన కొతే గా పెళ్ై ళన వారు ఆచరించాలి. వవాహమై న తరావత వచేు శార వణంలో ఈ వర తాన్నన చేయడ్ం పార రంభించాలి. శార వణమాస్త్ంలో వచేు 

అన్నన మంగళ్వారాలోల  ఈ వర తం కర మం తప్ేకుండా చేయాలి. ఐదు స్త్ంవతురాల పాటు మంగళ్గౌరీ వర తాన్నన ఆచరించి ఉదావప్న చేయాలి. 

దీంతో వారు న్నండు స్తమంగళిగా ఉండ్డ్మే కాకుండా వారి కుటుంబంలో స్తఖ్శాంతులు, అషి ఐశవరాోలు ఉంటాయి. 

వరలక్ష్మమ వర తం. 

 శార వణమాస్త్ంలో పూరిణ మకు ముందు వచేు శ్రకర వారం ఈ వర తం చేయాలి. ఒకవేళ్ అప్పుడు వీలుకాకుంటే శార వణ మాస్త్ంలో మరొక 

శ్రకర వారమై నా ఈ వర తం ఆచరించవచ్చు. పూజ మండ్ప్ంలో న్నండు కలశాన్నన ఏరాేటు చేస్తకున్న దాన్నకి వరలక్ష్మమ దేవ ముఖ్ప్ర తిమను 

అలంకరించి పూజ చేయాలి. తరావత తొమిమది ముడులతో తోరణాన్నన తయారు చేస్థ పూజ చేస్థన అనంతరం ఈ శ్లల కాన్న ప్ట్టంచాలి. 
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శ్లల కం :  

బధానమి దక్షిణే హస్తే  నవసూతర ం శ్రభప్ర దం 

పుతర  పౌతార భివృదిధ ంచ దేహిమే రమే 

అన్న ప్ఠిసేూ కంకణం చేతికి కటిుకోవాలి. అలాగే మంతార లను ప్ట్టసేూనే ముతే యిదువులకు వాయినాలు ఇచిు ఆశ్రవరాదాలు తీస్తకోవాలి. ఈ 

వర తం స్త్వయంగా శివుడు పారవతీదేవకి సూచించి సౌభాగోం, మంగళ్ో బలాన్నన వవరించినటుల  ప్ర స్థదిధ .. 

శార వణ మాస్త్ంలోన్న వశిషితలు. 

శ్రకల ప్క్ష్ దావదశి, దామోదర దావదశి అన్న ఈ మాస్త్ంలో రండు శ్రభ దినాలునానయి. శ్రకల  ప్క్ష్ ఏకాదశి నాడు ఉప్వాస్త్ం ఉండి 

మహావషుణ నువును పూజంచినట్ల యితే మోక్ష్ం లభిసే్తంది. 

శ్రకల  ప్క్ష్ పౌరణ మి : శార వణపౌరణ మి, రాఖీ పౌరణ మిగా జరుపుకునే ఈ రోజు సోదర, సోదరీ స్త్ంబంధాన్నకి సూచికగా రక్ష్బంధనం 

జరుపుకుంటునానం. అంతే కాకుండా ఈ రోజున నూతన యజా్యప్వీతధారణ, వేదభాోస్త్రన్నన పార రంభం చేసే్త్రరు. 

కృషణ పాడ్ోమి, హయగీర వ జయంతి, కృషణ ప్క్ష్ వదియ, రాఘ్వేందర  స్త్రవమి ఆరాధన వంట్ట ముఖ్ో రోజులు వచేువ శార వణమాస్త్ంలోనే. కృష్ణణ షిమి, 

పొలాల అమావాస్త్ో, గోవులను పూజంచడ్ం వంట్టవ స్థై తం ఈ నలలో రావడ్ం ప్ర తేోకత. ఎనోన వశిషితలను సంతం చేస్తకునన ఈ నలలో 

చేయాలిున వధ్రలు, పూజలు, వర తాలు, న్నయమాలు, తూచ తప్ేకుండా ఆచరిస్తే  స్త్కల సౌభాగాోలు కలుతాయంటునానరు పెదాలు. 

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/

