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SRI CHANDRASEKHARENDRA SARASWATHI GNANA PEETAM 

               ...Spreading Love and Light 

 
Founder’s Message  సంకల్పం - అనృత దోషం 

      సత్యానన ప్రమదితవ్ాం, ధర్మానన ప్రమదితవ్ాం, 

      కుశల్ానన ప్రమదితవ్ాం, భూత్్యాన ప్రమదితవ్ాం, 

      స్మాధ్యాయ ప్రవ్చనయభ్ాం న ప్రమదితవ్ాం, 

      దేవ్పితృకమర్మాభ్ాం న ప్రమదితవ్ాం, 

      మాతృదేవో భవ్, పితృదేవో భవ్, ఆచయర్ాద్వో భవ్, అతిథిదేవో భవ్ 

 

 సతయమారుం నగండ ి మరలకుము, ధరమ మారుంనగండి మరలకుము, ఆతమ సంరక్షణ నగండి 

మరలకుము, స్ాాధ్యయయ పరవచనయల నగండి మరలకుము, దేవ పితృ కరమల నగండ ి

మరలకుము, తలీ్ల, తండరర, గురువు, అతిథగలనగ ద ైవసమానగలుగా తలచి పూజంచగము. ఇత్యయదిగా 

త్ ైతతరీయ శిక్షావలిలో శిష్ాయనగశాసనం చేస్ాత రు గురువులు. ఇది విద్య ఇచిిన తరవాత తన 

శిష్యయనికి ఒక గురువు అందించే సంకలపం. తరతరాలుగా పరంపరాగతంగా వ ైదిక విదయయవిధ్యనంలో 

ఈ శాసనం గురువు శిష్యయనికిస్ాత డు, అంట ే తన శిష్యయడు ఎలా ఉండయలో సంకలిపంచి శిష్యయనికి 

మారునిరదేశనం చేస్ాత డు. ఆ శిష్యయడు దయనిితన జీవిత్యనికి గురువు అందించిన సంకలపంగా 

తీసగకుని ఆ పరంపరని కొనస్ాగిస్ాత డు. గురువుల సంకలాపలు అంత త్ేలికగా తీసగకునేలా ఉండవు. 

సంకలపం గురువుదే ఐనయ నిలబెటటి  ఆ సంకలాపనగగుణంగా నిలబడవలసినవాడు శిష్యయడు. ఎవరి సంకలాపలు వాళ్ళు చేసగకుని 

దయనిి స్ాకారం చేసగకోవడం చేసగకోకపో వడం వయకితగతం. కానీ ఇకకడ గురుసంకలాపనికి 

కటటి బడడం వేరు. అదే సత్యయనిపరమదితవయం. రాముడు ద్శరథగని సంకలాపనికి కటటి బడయా డు,  

వశిష్యు ని సంకలాపనిక ికటటి బడి తని విద్యనంత్య లోక హిత్యనికద వాడయడు. అంద్గకద ...లోకహిత్ేరతః. 

 చితతశుదిి  కలిగిన మహానగభావుల హృద్యంలోంచి వచిిన సంకలాపల శకిత చయలా గొపపది. అసలు సంకలప 

వికలాపలకు అతీతమ ైన స్ాా యిలో ఉండే గురువులు సంకలిపసతత ... అది ఒకక కారణయనికద సంకలిపస్ాత రు. అది లోక కళ్యయణం 

కోసం, శిష్య హితం కోసం. అది లోకం మీద్వారికుని పతరమ, కరుణ, శిష్యయల యిెడ వాతసలయం. ఈ సంకలపం బహు గహనమ ైనది,  
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విచితరమ ైనదీనూ. గురువులు, మహానగభావులు ఏద ైనయ సంకలిపసతత  దయనిి న రవేరిడయనికి శిష్యగణం వ ంపరాీ డుతయంది. 

ఒకచోట ఆ గురువాకయం, ఆ సంకలపం ఆగిపో కుండయ కొనస్ాగుతూనే ఉండడయనికి శిష్యగణం వచిి భుజాలకెతయత కుని నిలబెడుతూ 

ఉంటటంది. శిష్యయడే కానకకరలేద్గ. ఆసితకయబుదిి  ఉనిఎవరెైనయ ఈ సతసంకలాపలకు త్యమునయిమని నిలబడత్యరు. 

దీంటలీ  గమమత్ేతమంటే సంకలపం గురువుది. న రవేరుసగత ని ఎవరిదీ కాద్గ. వాళ్ళు ఆ సంకలప స్ాధనలో స్ాధనయలే అంటే పనిముటేీ . 

ఆ భావన ఉనివారికి కరతృతా భావన కలగద్గ. ఎంతసతపూ ద్ృష్ిి  గురు సంకలాపనిి స్ాకారం చేయడంకోసం పని చేయడం. 

ఒకొకకకచోట ఆ సంకలాపనేి జీవితంగా మలచగకోవడం జరుగుతయంద.ి ఇంకోరకం సంకలాపలుంటాయి, అవి 

వయకితగతమ ైనవి. అవి ఏదో  ఒక కారణయనికి పుడత్యయి. అవీ స్ాకారం దయలుస్ాత యి. వాటటని స్ాధి్ంచడయనికి పద్గగురు కలుస్ాత రు. 

ఒకొకకకచోట వాటటని స్ాకారపరచగకునే కరమంలో గురుసపరశ కలిగి గురు సంకలాపలుగా చ పపబడత్యయి. 

రెండింటటలోనూ ’గురువుగారి’ సంపరకం ఉంటటంద.ి కానీ, మొద్టట సంకలాపనికి శిష్యయడు పనిముటటి , 

రెండవసంకలాపనికి గురువు లేదయ గురువాకుక పనిముటటి .  దీనిి మరింత విచయరిదయే ం.  

1. మా గురువుగారు ఒక దివయ సంకలపం చేస ి ఆకారయం చేయమని నయకు చ పతత  (లేదయ) చితతశుదిిత్ో 

ఒక మంచి సంకలపం చేసి ఆయనకు ఎరుక పరచి అంగీకారం తీసగకుంటే ఆ దివయ సంకలాపనికి నేనగపని ముటటి ని.  

2. నేనగ ఒక మంచి సంకలపం చేసి గురువుగార ి పతరుచ పుపకుంటే నయ సంకలాపనికి మా గురువుగారిని 

పనిముటటి  చేస ి వాడుకునిటటీ . ఆయన చ పపనిది చేయనిది నేనగ ఆయన చేస్ారని, చ పాపరని, చేయమనయిరని చ పతత  

సమ్త ంగ్ సిమ్లర్  టట పుటటింగ్ మ ై వరా్్ ఇన్ టట హిస్ మౌత్… అనృత దోష్ంపటిద్ూ?... సత్యయనిపరమదితవయం. 

                    --------------------------------- వసగధ్ ైవ కుటటంబకం ----------------------- 

Harihi Om 

Founder & President 

HK. Madhusudan Rao. 

Paramacharya’s Quotes 
1. The medicine of Grace to wipe out our sorrows is to develop unshakable faith in God and tolerance is the 
medicine of Grace to wipe out our sorrows. Bhakti alone can give us the capacity to put up with sorrows. Tem-
ples are the agencies for developing that Bhakti. Hence, the need for temples at all places. All offerings to the dei-
ties in the temples are tokens of our gratitude to God. 

 

2. In all that you do, let love be the sole motive. Any need must be with reference to another. Let action be out of 
love. Passions such as desire and hatred , anger and malice must be totally eschewed. If love becomes the 
grounding principle of all deeds . then most of the ills of the world will vanish.  
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Sloka from Bhagavad Gita (1.11) 

 

अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमर्वस्थथता: ।            ayaneṣhu cha sarveṣhu yathā-bhāgamavasthitāḥ  । 

भीष्ममेर्वाभभरक्षन्तु भर्वन्त: सर्वव एर्व हि ।।1.11।।   bhīṣhmamevābhirakṣhantu bhavantaḥ sarva eva hi   ।।1.11|| 

 

ayaneṣhu—at the strategic points; cha—also; sarveṣhu—all; yathā-

bhāgam—in respective position; avasthitāḥ—situated; bhīṣhmam—to 
Grandsire Bheeshma; eva—only; abhirakṣhantu—defend; bhavantaḥ—
you; sarve—all; eva hi—even as 

 

Meaning:  

Duryodhan looked upon Bheeshma’s unassailability as the inspiration and 
strength of his army. Thus, he asked his army generals to rally around 
Bheeshma, while defending their respective vantage points in the military 
phalanx. 

Nitya Smarana Slokas 

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

य:भिर्वो नाम रूपाभयाां यादेवर्व सर्ववमांगला ।   Yashivo nama roopabhyam yadevi sarvamangala । 

तयॊसांथमरनाथपुम्सा सर्ववतो जयमांगलां ॥    tayossamsmaranaatpumsaa sarvato jayamangalam ॥  

 

Sandhya Deepa Prartana: 

िुभां भर्वतु कल्याणी आयुरारोग्यसम्पदाम ्।  shubham bhavatu kalyANI Ayur ArOgya sampadAm । 

मम ित्रवुर्वनािाय दीपज्योतत नमोऽथतु ते   mama shatru vinAshAya dIpa jyOti namOstutE ॥ 

Meaning:  

Salutations to the Flame of the lamp, which gives auspiciousness and prosperity, gives long and disease free life 
and destroys all my enemies. 

http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/ayaneshu
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/sarveshu
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/yatha-bhagam
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/yatha-bhagam
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/avasthitah
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/bhishmam
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/abhirakshantu
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/bhavantah
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/sarve
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హో లీ ప్ూర్ణిమ  

 పిలీలు, పెదే్లు సమానంగా ఉత్యసహంగా జరుపుకొనే పండుగలోీ  హో ల్లది మొద్టట స్ాా నం అని చ పుపకోవచగి. పాలుు ణ 

పౌరణమ్ని హో ల్ల పండుగగా జరుపుకుంటాము. ఉతతర భారతదేశంలో ఈ పండుగని వసంత్ోతసవమని, పశిిమ బెంగాల్ 

లో  ధ్ోల్ పూరిణమ అనీ, వసంత్ోతసవం అనీ అంటారు. గోపబాలకులత్ో, గోపికలత్ో కలిసి కృష్యణ డు వసంత్ోతసవం జరిపినటటీ గా 

ఈనయటటకీ మధగరలో వసంత్ోతసవం జరుపుకుంటారు. హో ల్ల పండుగ జరుపుకోవడంలో కూడయ మన పురాణయలలో మనకు  రెండు 

కథలు పరా చూరయంలో ఉనివి.                                                  

మొదటి కథ : 

 హో ల్ల పూరిణమని కామ ద్హనం అని కూడయ అంటారు. సతీదేవి పారాతీ దేవిగా జనిమంచయక సతీవియోగంత్ో శివుడు 

హిమాలయాలోీ  యోగాభాయసంత్ో ఘోరతపసగస చేసతవాడు. పారాతీ దేవిని శివుని సతవకు పంపాడు హిమవంతయడు. 

త్యరకాసగర సంహారం కోసం, శివుడి మనసగస చలింప చేయడయనికి ఇంద్గర డు మనమధగడిని పంపుత్యడు. అమమవారు సరిగాు  

శివుని మ డలో ద్ండ వేయబో తయండ ే వేలలో చ టటి  చయటట నగండి బాణంవేస్ాడు మనమధగడు. నయ మనసగసని చలింప 

చేశావని, కోపంత్ో మూడో  కనగిత్ో మనమధగణణణ  కాలిి బూడిద్ చేస్ాడు శివుడు. అలా మనమధగణణణ  బూడిద్ చేసిన రోజు పాలుు ణ 

పౌరణమ్. కావున దీనిని కామ ద్హనం అంటారు. మనసగసలో కోరికలిి రదకదతిత ంచే మనమధగణణణ  కాలేిసి శివుడు కోరికలిి 

జయించయడు కాబటటి  ఆయనకు కృతజఞతగా ఆ రోజు పండగ జరుపుకోవాలని పరజలు భావించి ఒకరిపెై ఒకరు రంగులు చలుీ కొని 

వేడుక చేసగకుంటారు. హో ల్ల అనేది హిందీ భాష్ నగండి వచిిన పద్ం. ఇకకడ మీకు ఒక సందేహం రావచగి, మనమధగడు 

లోకకలాయణం కోసం బాణం వేసతత  శివుడు ఎంద్గకు కాలాిడు అని, మనమధగడు ఆ సమయంలో అహంకరించయడు. తన 

బాణం ముంద్గ ఆ శివుడు ఎంత అని విరరవీగాడు అంద్గకద అలా జరిగింది. 

ర్ ండవ్ కథ : 

 రాక్షసగడ ైన హిరణయకశిపుడి  చ లలీ లు హో లిక మంటలోీ  కాలకుండయ ఆ వేడిని భరంిచే శకిత కలిగి వుంటటంది. హరిణయకశిపుడ ి

కొడుకెనై పరహీాద్గడు తండిర మాటలు కాద్ని శ్రరహరిని పూజసగత ంటాడు. అది నచిని హిరణయకశిపుడు కొడుకుని భయపెటాి లని ఒక 

పథకం ఆలోచించి, పరహీాద్గణణి హో లిక ఒడిలో కూరుిండ బెటటి  పెదే్ కటటిలనగ పో గుచేసి మంట పెడత్యడు. పరహీాద్గడు కళ్ళు 

మూసగకొని తననగ రక్షించమని శ్రరహరిని పరా రిాస్ాత డు. ఆశిరయకరంగా హో లిక మంటలోీ  కాలిపో తయంది. పరహీాద్గనికి ఏ హాని 

జరగకుండయ మంటలు చలాీ రిపో త్యయి. అయిత్ే చనిపోయిేముంద్గ తననగ రక్షించమని హో లిక వేడుకొనింద్గకు పరతి సంవతసరం 

తన పతరిట పరజలు హో ల్ల జరుపుకుంటారు అని పరహీాద్గడు వరమ్చయిడు. హో ల్ల పండుగ ముంద్గ రోజు రాతిర పెదే్ పెదే్ న గళ్ునగ 

పెటటి  మధయలో హో లిక రూపంలో పెదే్ ఆకారాననిి ఇంటలీ ని పాత వసగత వులత్ో తయారు చేసి, మంటలిి వ లిగించి ఇంటలీ ని 

వారంద్రూ దయని చగటటి  ఆనంద్ంగ పాటలు పాడుతూ తిరుగుత్యరు.హో లిక రాక్షసి మరణణంచినంద్గకు ఆనంద్ంగా మరుసటట రోజు 

హో ల్ల పండుగ జరుపుకుంటారు . 
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హో లీల్ో ర్ంగుల్ అంతర్మర్థం : 

 ఈ జగతయత లో 7 రంగులు వునయియి. త్ లుపు, ఎరుపు, పసగపు, గోధగమ, నలుపు మొద్లలైనవి. ఈ సపతవరాణ లే మన 

శరీరంలో సపతధ్యతయవులకు పరతీకలు. ఈ సపతధ్యతయవుల వలేీ   మనకు విపరీతమ ైన కోరెకలు పుడత్యయి. ఎవరికెైనయ 

కోరెకలు ఉండడం సహజం. కానీ పరపంచమంత్య నయ వశం అవాాలి, నేనగ మాతరమే బాగుండయలి, పకక వాళ్ళు నయశనం అవాాలి అని 

ఇలాంటట పిచిి కోరికల వలీ ముపుప వాటటలుీ తయంది. దీనినే కామం అంటారు. ఈ కామానిి 

ధాంసం చేయాలంటే సపతధ్యతయవులనగ అద్గపులో పెటాి లి. కామ ద్హనమే సపతధ్యతయవుల నియంతరణ . 

 మనలోమనం ఒకరిపెై ఒకరు రంగులు చలుీ కుంటటనయిం, తదయారా ఈ రంగులకు మూలమ ైన ధ్యతయవుల కోరికలనగ 

అద్గపులో పెడుతయనయిం అని అంతరారాం. కోరికలని జయించడమే ఈ రంగులు చలుీ కోవడంలో పరమారాం. శివుడు మనమధగణణణ  

కాలిి బూడిద్ చేసినయ, ఆయన రతీదేవి ద్గఃఖానిి చూసి ఆమ కు మాతరం తన భరత కనపడత్యడు అని 

మళ్ళు విష్యణ దేవుని కుమారుడుగా జనిమస్ాత డని వరం ఇస్ాత డు. రతీదేవి ఎనిి కష్ాి లు వచిినయ కృంగకుండయ దయాపర యుగంలో 

కృష్యణ డికి రుకిమణీకి  పరద్గయముిడిగా పుటేివరకు వేచివుంది. ఎలా అయిత్ే రతీదేవి అంత కాలం ఓపిక పటటిందో  అలాగద మనం 

కూడయ ఏ కషి్ం వచిినయ ఆతమసెథారయం కోలోపకుండయ వేచివుండయలని త్ లుపుతయంది.  

హో ల్ల రోజు చేయవలసిన పూజ , పఠించవలసిన స్ోత త్యర లు :  

 ఓ పారాివలింగానిి తయారు చేసగకొని, అభిష్తకించి, త్ లీని పూలత్ో శివుణణణ   పూజంచి శివసో్త తరం చేయాలి (అంటే 

చద్వాలి). లక్షరమదేవి స్ోత తరమ ైన లక్షరమ అష్ోి తత రం, కనకధ్యరాస్ోత తరం పఠించయలి. ఇంకా కామద్హన సో్త తరం పఠించయలి. పాలత్ో చేసిన 

పాయసం నివేదించయలి. శివుణణణ , లక్షరమ దేవిని ఉద్యం స్ాయంతరం పూజంచిన వాళీ్కు సకల సంపద్లు కలిగి మనసగసలో 

ఆతమసంతృపిత  కలుగుతయంది. హో ల్ల రోజున పరతి కుటటంబంలో ఆనంద్ం వ లీివిరుసగత ంది.  

 మార్ి న లలో వసంతఋతయవు పరా రంభమవుతయంది. వాత్యవరణమంత్య రకరకాల కిరమ్కీటకాలత్ో జారాలు, జలుబులు 

కలిగించే అవకాశం వుంది. పూరాకాలంలో రంగులనగ వేప, తయలసి ఆకులనగ ఉపయోగించి పసగపు, కుంకుమత్ో పరకృతి సిది్ంగా 

తయారు చేసతవాళ్ళు. ఆ రంగులు నీళీ్లో కలిపి ఒకరిపెైఒకరు చలుీ కోవడం, పిచకారీ చేసి కలపడం దయారా కిరమ్కీటకాలు 

నశిస్ాత యి. ఈ విధంగా ఆరోగయపరంగా కూడయ ఈ  పండుగ ఉపయోగపడుతయంది. కానీ యిపుపడు సహజ పదయరాే లనగ 

వాడకుండయ కృతిరమ రస్ాయనయలత్ో తయారెైన రంగులనగ వాడటం వాలీ శరీరంపైె ద్గరద్, మంట ఏరపడే అవకాశం వుంది. కావున 

స్ాధయమ ైనంత వరకు సహజ వనరులత్ో రంగులనగ తయారు చేసి వాడుకోవడం ఆరోగయకరం. హో ల్ల పండుగలో రంగులే కాకుండయ 

భంగ్ అనే పరత్ేయకమ ైన పానీయానిి సతవిస్ాత రు. ఈ పండుగ రోజున రకరకాల పిండివంటలనగ, తినగ బండయరాలనగ 

మ్తయర లకు, బంద్గవులకు ఇచిిపుచగికుంటారు. హో ల్ల పండుగరోజు కోపత్యపాలత్ో ద్ూరమ ైన వారు కూడయ పరసపరం రంగులు 

చలుీ కొని భంగ్ సతవించి మ్తయర లుగా మారుత్యరు. పరకృతి లోని వసంతమేకాకుండయ పరజల జీవిత్యలోీ  కూడయ రంగులు వ ద్జలేీ  హో ల్ల 

పండుగ అంటే చిని పెదే్ అంద్రికి  ఆనంద్ం. 
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గమనిక : 

పౌరణమ్ తరువాత వచేి పాలుు ణ బహుళ్ పాడయమ్ నయడు ఎరరని పూలత్ో లకిమదేవిని శ్రర సూకతం చద్గవుతూ పూజసతత  సగఖ 

సంపద్లు కలుగుత్యయి. 

సర్ాం శ్ర ీగుర్ుచర్ణయర్పణమసతు   

---- శ్రీమతి శుభ్మహీ   

శీ్రమదయర మాయణం - దశర్థతని ర్మజ్ాపమల్న 

 ద్శరథ మహారాజు కొనిి వేల సంవతసరాలు ధరమ బది్ంగా రాజయ పాలన చేశాడు. నిజమేనంటారా? త్యము నయసిత కులో 

ఆసిత కులో తమకద సపషి్త లేనివారు తిరుగుతయని ఈ సమాజంలో పెరిగిన ఈ కాలం బురరలకి ఇలాంటట వ రిర పరశి రావడం వింత్ేమీ 

కాద్గ.  

 మనగష్యలు సద్ారతనగలు, పాప భీతి కలవారు కనగక ఆ కాలంలో ఇపుపడు ఉనినిి రోగాలలాంటటవి మనగష్యలనగ 

పీడించేవి కావు. ఎవడో  మద్మ కిక ధరమబలం, ద ైవబలం ఉనివాడిపెై యుదయి నికి బయలుదేరి నడిా  విరగొు టటి కోవడం తపప అకాల 

మృతయయవులు ప ంద్డం, అలాపయుష్యకలుగా పో వడం మనగష్యలకు త్ లియని రోజులు అవి.  కొనిి వంద్ల సంవతసరాలు బరతికద 

స్ాధగవులు ఉనయిరని కూడయ నమమలేని ఈ ఆధగనిక బురరల కుతరాకలకు ఒక నమస్ాకరం పెటటి  మనం కథ లోకి వ ళ్యే ం.  

 ఈ వేలసంవతసరాల రాజయ పాలనలో ఇక్షాాకు మహారాజు వంశసగా డ ైన ద్శరథగడు ఎంత్ో ధరమ నిరతి త్ో వయవహరించయడు. 

ముగుు రు పటిపు రాణులు ఆయనకు. కౌసలయ, సగమ్తర, కెైకదయి. త్ొమ్మది మంతయర లు. పరధ్యనమ ైన మంతిర పతరు సగమంతయర డు. 

ఎనిి రాజ భోగాలు ఉనయి విచగికుని లేత కమలము మధయలో నీటటలోని పాచి కాసత  అంటటకునిటటి  ఆయనకు తీరని లోటట 

ఉండేది. పుతయర లు లేక పో వడం. అంత ధరమ పరునికి అలాంటట బాధ ఏమ్టట? ఎదో  పాపము చేశాడని కాద్గ. బహుశ 

విరాటటపుగరుష్యడు, ధరమ పరిరక్షకుడు అయిన శ్రర మహావిష్యణ వునగ కొడుకుగా ప ంది లాలించి ముదయే డే భాగాయనికి చేయవలసిన 

పుణయం ఆయన అపపటటకి ఇంకా చేయాలిస ఉంది. రాజయ పాలనలో ఎంత నిబది్త చూపినయ, కొడుకులు లేరనే బాధ ఆయననగ 

కబళంచి వేసతది. అయన పాలించిన అయోధ్యయ పుర వీధగలోీ  సంచరించేటపుపడు చిని పిలీలు వీధగలలో కనిపిసతత  వారిని 

ఎతయత కుని ముదయే డి వారికి కావలసిన కొయయ బొ మమలు కొని పెటేి  వాడట. పగలు రాజయ భారం లో ఎంత మునిగి ఉనయి రాతిరళ్ళు 

నిద్ర పటిక తీవర విచయరం లో మునిగి పోయిేవాడు. కొనిి స్ారుీ  ఈ వ ైఖరి ఆయన కరతవాయనికి అడుా  పడేది.  

 కరతవయ విముఖగడ ైన రాజు రాజాయనికద పెదే్ పరమాద్ం కదయ. అంద్గకు మంతయర లు అంద్రూ చేరి వారిలో పరధ్యనగడ ైన 
సగమంతయర ణణణ  వేడుకుని ఉపాయం ఆలోచించమనయిరు. సగమంతయర డు కాసత  ఆలోచించి రాజు వదే్కు వ ళ్ుడయనికి పూనగకునయిడు. 
ద్శరథగని చ ంత చేరి ఇలా మాటాీ డడం మొద్లు పెటాి డు. 
"ఓ రాజా, మీరు ఇంత విచయరం లో ఉండడయనికి కారణం ఏమ్?" 
"సగమంత్యర , నయ మనగసగ బాగా త్ లిసిన మంతిరవి. నీకు త్ లియనిది ఏముంది. అయోధయ పరజలకు ధరమపరుడ ైన రాజు కాగల ఒక 
పుతయర ని ప ంద్లేకునయినగ. పరజలకు హితము చేసత పుతయర ణణణ  ప ంద్లేని సాితిలో భారయలత్ో సగఖంచడం, రాజభోగాలు 
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అనగభవించడం పశువులు చేసత పని కదయ. అపుతయర కడ ైన నేనగ నయ తరువాత ధరమ రక్షణ నగ ఎలా కొనస్ాగించ గలనగ?" 
    "ఓ రాజా, మీ పాలనలో ధరామనికి ఎటటవంటట లోటట లేద్గ. పరజలు పరమ సంతృపిత  త్ో జీవిసగత నయిరు. మీ పాలన వలీ మన 
త్ేరత్యయుగము ధరమం విష్యం లో కృతయుగం వలల ఉంది. నేనగ ముఖ సగత తి కోసం ఇది చ పపడం లేద్గ. మీరద పరతయక్షంగా పరజల 
కష్ాి లు తీరిడయనికి మనం ఇదే్రం మన రాజయం లో పరయటన చేదయే ము. మీ తరువాత మీ ధరామనికి వంశానికి వారసగడి గురించి 
మనం తరువాతి యుగం అయిన దయాపరములో ఆలోచించవచగి. అంద్గకు ఇంకా చయలా సమయం ఉంది. మీరు వ ళీ 
విశరమ్ంచండి", అని రాజునగ ఉరడించి సగమంతయర డు ఆ పూటకి సెలవు తీసగకునయిడు. ఈ మాటలు విని ద్శరథగడు కాసత  
ఉరడిలాీ డు. సగమంతయర డు మహారాజు పరయటన లో పరజలు తమ కష్ాి లు చ పుపకోవచగి అని నలు దికుకలా చయటటంపు 
వేయించయడు. 
 మరునయడు ఉద్యం రాజు, మంతిర ఇదే్రు రాజయ పరయటనకు బయలుదేరారు. అకాల మృతయయవునగ ప ందినవారి 
కుటటంబాలు, ద ంగల చేత దోచగకో బడావారు, అవమానయలు ప ందిన సీత లీు, పతద్రికంత్ో బాధపడా వారు, వేదయధయయనం చ యయని 
బరా హమణులు, ద్గరిిక్షానికి గురి అయిన ద్శరథగడు ధరమ పరిరక్షణ కోసం పుతయర ని కోరాడు తపప నేటట నయయకుల లాగా అకరమంగా 
సంపద్లు పెంచగకొని, ఆ సంపద్నగ అనగభవించి సమాజం పెై పడి పీడించే లోకకంఠకులనగ కనయలి అనగకోలేద్గ. కొడుకులు లేక 
పుటటిడు ద్గఃఖం లో ఉనయి ధరమ పరిపాలన వలీ సగభిక్షంగా, సగఖ శాంతయలత్ో ఉని పరజలనగ చూసి సంతృపిత  చ ందయడు. 
సగమంతయర డు గొపప యుకిత కలిగిన మంతిర. కరతవయ నిరతయడు. రాజు ద్గఃఖం తీరిలేనిద ైనయ ఆయన పూరాం చేసిన మంచిని చూపి 
మరల కరతవయం వ ైపు ఆయన ద్ృష్ిి  మరలేి లా పోర తసహించయడు. 

---- గమయతిర  మహేష్    

      జ్గదతు ర్ు ఉప్దేశమమృతం — వమచిక పమపమల్ు 
    (శృ౦గదరి శారదయ పీఠాదిపతి శ్రర శ్రర శ్రర భారతీ తీరి మహాస్ాామ్ వారి ఉపదేశాలు ) 
అజ్ఞా నయం జ్ఞహనవీ తీర్థం విదయా తీర్థం వివేకినయం | 
సర్వాషమం సతఖదం తీర్థం భ్ర్తీ తీర్థమాశయీ ే|| 
 
వమచిక పమపమల్ు : 
1. పమర్ుషాం – మనం ఇతరులనగ బాధపడేటటటీ  మాటాీ డకూడద్గ. మరాయద్గా మాటాీ డిత్ే మనకదమ్టట నషి్ం? అయినయ చయలా 
మంది పరుష్ంగా మాటాీ డి ఇతరులనగ బాధపెడుతూవుంటారు. వాక్ దయారా సంభవించే పాపాలలో అద కటట. 
2. అనృతం చ్యవ్ – అబది్ం ఆడటం పాపం అని త్ లుసగ. అయినయ అబదయి మాడటం ఎవరూ మానగకోరు. అబది్ం ఆడకుండయ 
ఈరోజులోీ  జీవించడం కషి్ం అంటారు. ఇది తపుపడు ఆలోచన. తమ పరవరతన సకరమంగా ఉండయలంటే వారు అబది్ం చ పపడం 
మానివేస్ాత రు. శ్రర రాముడు హాస్ాయనికెైనయ ఒకకమారు కూడయ అనృతం మాటాీ డలేద్గ. 
౩. ప యశునాం చయపి సర్ాశ: – అంటే చయడరలు చ పపడం. చయలా నిజాయితీత్ో ఒకడు పని చేసగనయిడు అనగకోండి వారి మీద్ 
అసూయత్ో పెై అధ్ికారులకు అతని మీద్ నిందయరోపణ చేసి అతడికి శిక్ష పడిత్ే సంత్ోష్ించేవారు కొంద్రు. ఇది మహా పాపం అని 
గరహించయలి.  
4. అసంబదధ  ప్రల్ాప్: - సంద్రాినికి తగిన రీతిలో కాక పరిసిాతయలకు ఉచితంగా మనం మాటాీ డయలి. అది కూడయ పాపమే. 
వాకుకకు సంబంధ్ించిన ఇటటవంటట పాపాలు చేసినవారికి వాచిక బాధలు ఎద్గరవుత్యయి. నతితగా మాటాీ డేవారు, మూగవారు 
ఇత:పూరా జనమలలో ఇటటవంటట వాచిక పాపాలు చేసి ఉనివారద. 
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Paramacharya’s Call -  Preserving the Vedas: Why is it a Lifetime Mission (Hindu Dharma)  

 " If the divisions of labour on a hereditary basis is good for all society, 
what specifically is the benefit gained from the vocation of Brahmins, that is 
preserving the Vedas? " is a question frequently asked. 
 The potter makes pots for you; the washerman washes your clothes; the 
weaver weaves clothes for you to wear; the cowherd brings you your milk; 
the peasant tills the land to grow rice for you to cook and eat. Everyone does 
some work or other, essential in the life of everybody else. The rice (or 
wheat ) grown by the tiller sustains us all. The cloth woven by the weaver is 
indispensable to our modesty, it is also needed to keep us warm in the cold 
season. We drink the milk brought by the cowherd and also use it to make 
buttermilk; we cook our food in the pot made by the potter. We find that all 
jatis provide commodities useful for the society. What is the Brahmin's con-
tribution in this context? What vocation is assigned to him by the Sastras? 
 The Brahmin has to learn the Vedas by listening to his teacher chanting them. This is adhyayana. If 
adhyayana is chanting the Vedas, adhyapana is teaching the same. The sastras have charged the Brahmin with 
the additional duty of performing various rites including Vedic sacrifices. The Vedas contain lofty truths. People 
in modern times may not be averse to the idea that these truths are worthy of being cherished. Society requires 
knowledge, arts, etc. The Vedas are a storehouse of knowledge. So the idea that we must have a special class of 
people to propagate the truths contained in the Vedas may seem reasonable enough. According to the sastras 
such a special class is needed to preserve these scriptures. Brahmins perform their function on a hereditary basis. 
The idea that propagating the truths of the Vedas will help mankind may be acceptable to many, but the belief 
that a small group of people can contribute to the good of the world by preserving the sound of the Vedas may 
not find many takers. The community stands to lose if the peasant does not till the land and the potter, weaver, 
carpenter, etc., do not do their respective jobs. But would you say the same thing about the work of the Brahmin? 
What difference would it make to the society if he ceased intoning the Vedas? 
 To understand the questions raised above we must first try to find out the nature of the Vedas. No purpose 
is served by approaching this subject entirely on an intellectual level. We must accept the words of great men 
who know the Vedas deep in their hearts. "How can we do that, sir? " some people might protest. "We are ration-
alists and we can be convinced of a truth or statement only on the basis of reason or direct knowledge. " What do 
we do then? How can anyone claim, as a matter of right, that all subjects ought to be brought within the ken of 
human reasoning? Man is but one among countless creatures. Take for instance the experiments conducted by a 
physicist in his laboratory. Does a cow understand them? If the scientist formulates certain laws on the basis on 
his experiments, does the cow say that "These laws of physics do not exist"? But how are humans ignorant of 
physics to know about such laws? They trust the statements made by people proficient in the subject. To illus-
trate, take the example of any common appliance. Let us assume that you are told that it works on the basis of 
certain principles of science. Don't you accept these principles by observing how the appliance works? In the 
same way we must have faith in what great men say about the Vedas, great men who live strictly adhering to the 
sastras. We must also place our faith on our scriptures on the basis of the fruits or benefits yielded by them, the 
benefits we directly perceive. One such "fruit" is still there for all of us to see. It is Hinduism itself, the religion 
that has withstood the challenges of all these millennia. Our religion has produced more great men than any 
other faith. People have been rewarded with the highest inner well-being [the highest bliss] as a result of their 
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faith in the Vedic tradition. There is no insistence on their part that everything on earth must be brought within 
the realm of reason or direct perception. 
 "The sages transcended the frontiers of human knowledge and became one with the Universal Reality. It is 
through them that the world received the Vedic mantras and basic concepts of our religion. If you do not accept 
that human beings can obtain such Atmic power as exemplified by these seers, any further talk on the subject 
would be futile. One could point to you great men whom you can see for yourself, great men who have perfected 
themselves and acquired powers not shared by the common people. But if you think of them to be cheats or 
fraudulent men, any further talk would again be useless. In your present state of limited understanding, the ar-
gument that denies the existence of anything beyond the range of human reason and comprehension itself be-
trays the height of rationalism.. You have come here to listen to me instead of going to a political meeting where 
you can hear interesting speeches. So I believe that few of you here are full-fledged rationalists. You may not 
therefore refuse to listen to me if I speak to you about why the Vedas should be preserved according to the time-
honoured tradition. But it is also likely that even if some of you happen to be rationalists, you may still be willing 
to listen to me thinking that there may be some point in what the Swamiyar has to say. Some people are at a loss 
to understand why the sound of the Vedas is given so much importance. How does sound originate or how is it 
caused? Where there is vibration, where there is movement or motion, there is sound. This is strictly according 
to rational science. Speech is constituted of vibrations of many kinds. We hear 
sounds with our ears. But these are sounds that are converted into electric 
waves and these we cannot hear. We know this from the working of the radio 
and the telephone. All that we hear or perceive others are indeed electric 
waves. Science has come to the point of recognizing all to be electric waves- 
the man who sees and listens, his brains, all are electric waves. 
 There are countless numbers of inert objects in the world- land masses 
and mountains, rivers and oceans, and so on. Also there are sentient creatures 
of many kinds. All of them must have been created out of something. During 
creation this something must have vibrated in many different ways and given 
rise to all that we see today. If all movements are sound, there must have exist-
ed numerous different kinds of sound before creation. In this creation one is 
sustained by another. In the process of mutual sustenance, different movements 
and sounds must be produced. It is not necessary that vibrations should form a 
part only of gross activities. Science has discovered that even our thinking pro-
cess is a kind of electric current or energy. Each thought process is a form of electric current or energy and it 
must produce a vibration and a sound. This kind of sound being very subtle we do not hear it with our ears. Just 
as there are bacteria which we do not see with our naked eye, there are many sound that our ears do not pick up. 
According to science any physical or mental movement must produce a sound. 
 The idea that each movement produces its own sound may be put differently thus: to create a particular 
sound a particular movement must be produced. Take the case of vidvan singing. If you want to sing like him 
you will have produce the same vibrations that he creates in his throat. Sound and vibration(or motion) go to-
gether. The vibrations produce either a gross object or a mental state. We come to the conclusion that creation is 
a product of sound. This ancient concept is substantiated by science itself. Creation, the many things connected 
with it, thoughts and movements and the sound associated with them fill space. What happens to the sound pro-
duced by the clapping of our hands? It remains in space. Good as well as bad action produce their own sounds 
as well as movements associated with them. Conversely, the creation of these types of movements will result in 



                                                                  www.srignanapeetam.org                                                                                             12 

Sri Chandrasekharendra Saraswathi Gnana Peetam 

good as well as evil. To produce good thoughts in people, good movements must be created: the sounds corre-
sponding to them must be produced. If we can generate such sounds for the good of mankind than such good 
thoughts? The mantras of the Vedas are sounds that have the power to inspire good thoughts in people. 

 One more thing. We need food for our sustenance. And to grow food there must be rain. The formation of 
clouds and their precipitation are dependent on certain vibrations. Rainfall depends on the production of partic-
ular sounds which, in turn, create particular vibrations. The same applies to all our needs in life. It is true that 
unnecessary and evil objects are also produced by sound. But the one and only goal of the voice of the Vedas is 
the well-being of the world. But are sound and vibrations spontaneously produced? If vibrations arise on their 
own they will be erratic and confusing and not related to one another. But what do we see in the cosmos? There 
is a certain orderliness about it and one thing in it is linked to another. What do we infer form this? That a Great 
Intelligence has formulated this scheme that we see, that it has created it from its own vibrations. The Vedas are 
sounds emanating from the vibrations of this Great Intelligence, the Great Gnosis. That is why we believe that the 
mantras of the Vedas originate from the Paramatman himself. We must take special care of such sounds too to 
ensure the good of the world. Yes, the Vedic mantras are sequences of sounds that are meant for the good of the 
world.  

 Doubts are expressed on this point. People argue: "We hear the mantras of the Vedas distinctly. But we do 
not hear the sounds in space, the sounds of creation. How can the two be the same? " What exists in the cosmos 
in present in the individual being. The belief that the "microcosm" inherits the "macrocosm" is not in keeping 
with our commonsense view of things. But all people, including atheists, will agree that there are "instruments" 
in our body in the form of the senses through which we can grasp what exists in the macrocosm. The sun in the 
macrocosm is felt by our body as heat. We perceive the flower in our garden through its scent. We savour the 
sweet taste of sugarcane with our tongue. With our eyes we learn that one object is red, that another it yellow. 
Unless the macrocosm and microcosm are constituted of the same substance one would not be aware of the oth-
er. Indeed the very conduct of life will not be possible otherwise. If we go one step further, the truth will dawn 
on us that it is not merely that the macrocosm and the microcosm are constituted of the same substance but that 
it is the same substance that becomes the macrocosm and the microcosm. The yogins know this truth directly 
from their experience. Whatever is present in space is also present in the individual being. These elements exists 
in the human body in a form that is accessible to the senses. The sounds a person 
makes in his throat have their source in space in a form not audible to us. The 
radio transforms electrical waves into sound waves. If a man can grasp the 
sounds in space and make them audible, he will be able to create with them what 
is needed for the good of the world. Yoga is the science that accomplishes such a 
task. Through yogic practice (perfection) one can become aware of what is in the 
macrocosm and draw it into the microcosm. I shall not be able to give you proof 
of this in a form acceptable to human reason. Yoga transcends our limited rea-
son and understanding. The purpose of the Vedas is to speak about matters that 
are beyond the comprehension of the human mind. You must have faith in the 
words of great men or else, to know the truth of such matters, you must practise 
yoga strictly observing its rules. It may not be practicable for all those who ask 
questions or harbour doubts about the Vedas to practice yoga in this manner. 
Even if you are prepared to accept the words of a true yogin, how are you, in the first place, to be convinced that 
he in indeed a true yogin and not a fraud? Altogether it means that you must have faith in someone, in some-
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thing. Later such faith will be strengthened from your own observations, inference and experience. There is no 
point in speaking to people who have either no faith or refuse to develop it through their own experience. There 
is a state in which the macrocosm and the microcosm are perceived as one. Great men have reached such a state 
and are capable of transforming what is subtle in one into what is gross in the other. I am speaking here to those 
who believe in such a possibility.  

 When we look at this universe and the complex manner in which it functions, we realise that there must 
be a Great Wisdom that has created it and sustains it. It is from this Great Wisdom, that is the Paramatman, that 
all that we see are born and it is from it that all the sounds that we hear have emanated. First came the universe 
of sound and then the universe that we observe. Most of the former still exists in space. The space that exists out-
side us exists in our heart as well. The yogins have experienced this hrdayakasa, the heart-sky or the heart-
space, when they are in samadhi (absorbed in the infinite). In this state of theirs all differences between the out-
ward and the inward vanish and the two become one. The yogins can now grasp the sounds of space and bestow 
the same on mankind. These successions of sounds that bring benefits to the world are indeed the mantras of the 
Vedas. These mantras are not the creation of anyone. Though each of them is in the name of a rishi or seer, in 
reality it is not his creation. When we say that a certain mantra has a certain sage associated with it, all that we 
mean is that it was he who first "saw" it in space and revealed it to the world. The very word "rishi" means 
"mantra-drasta" (one who saw- discovered- the mantra), not "mantra-karta" (one who created the mantra). Our 
life is dependent on how our breathing functions. In the same way the cosmos functions in accordance with the 
vibrations of the Vedic sounds- so the Vedic mantras are the very breath of the Supreme Being. We must thus 
conclude that, without the Vedas, there is no Brahman: To put it differently, the Vedas are self-existent like the 
Paramatman. 

 The mantras of the Vedas are remarkable in that they bring blessings to the world in the form of sound- 
even if their meaning is not understood. Of course, they represent the lofty principle that it is One Truth that is 
manifested as all that we perceive. They also confer blessing on us by taking the form of deities appropriate to 
the different sounds (of the mantras). Sound does not bring any benefits, any fruits, by itself. Isvara alone is the 
bestower of benefits. However, instead of making the fruits available to us directly, he appoints deities to distrib-
ute them in the same manner as the king or president of a country appoints officials to carry out his dictates. The 
mantras represent various deities in the form of sound. If we attain perfection (siddhi) by constant chanting and 
meditation of a mantra, it should be possible for us to see the deity invoked in his physical form. The deities also 
arise if we make offerings into the sacrificial fire reciting specific mantras. If a sac-
rifice is conducted in this manner, the deities give us their special blessings. We do 
not pay taxes directly to the king or president. In the same way, we pay taxes in the 
form of sacrifices and Vedic chanting to the aides of the Paramatman for the sake of 
the welfare of the world. The sounds of the mantras constitute their form. 
 

Paramacharya — Need To Worship Divine Mother 
 

 In this world, we mortals are so overwhelmed with ajnaana (ignorance) that 
though we know a thing to be wrong, we are helplessly impelled to do it. Ajnaana is 
a disease for which jnaana (enlightenment) is the only cure. The Divine Mother 
alone is capable of bestowing this milk of jnaana (jnaanappal in Tamil), removing 
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our ignorance, and satiating the hunger of our atma (soul). A hungry child thinks of his/her mother and the milk 
she will give and yearns for both. Similarly, we must yearn for the grace of the Divine Mother, so that we can 
obtain from Her the milk of enlightenment. For that purpose, we must be constantly thinking of Her and praying 
to Her. The time available to us, after attending to our prescribed and essential duties, must be utilised in con-
templation of the Divine Mother. If we do not switch over our mind in Her direction, when we have nothing else 
to do, there is the danger of the mind straying along the forbidden or sinful path. If, on the other hand, we think 
of Her, we will not only be avoiding doing wrong, but will also be fed by Her with the milk of jnaana. As a result, 
we will be endowed with the grace of Saraswati, the Goddess of Learning, and of Lakshmi, the Goddess of 
Wealth. Not only that, physically we will be healthy and radiant with charm (tejas) that flows from health. We 
will also be blessed with long life. Thus long life, health, wealth, and knowledge.  
 Jnaana will sever the paasa (chord) of ajnaana, which binds the soul to this world and makes us pasu 
(animal). When the bond is severed, the liberated soul merges itself into that limitless and all-pervasive Bliss, the 
Paramaananda, and is no longer afflicted by fear, sorrow, or pain. Thus, with the worship  of  Divine Mother one 
achieves the purpose of life—the union of the atma with the Paramatma. This is the significance of the following 
verse in Soundarya Lahari, which is given as the phalasruti for the 100 verses preceding it. 
Sarasvatyaa lakshmyaa vidhi-hari-sapatno viharate Rateh paativratyam sithilayati ramyena vapushaa Chiram 
jeevanneva kshapita pasupaasa vyatikarah Paraanandaabhikhyam rasayati rasam tvadbha-janavaan. 
January 31, 1958. 
 
Sourec:http://www.kamakoti.org/newlayout/template/hindudharma.html 

 

 

SCSGP Calendar — March 2017  (Phalguna  Maasa 27/2/17to 29/03/17) 

1. March  12th - Phaluguna Pournami, Holi Pournami  

2. March  13th - Guruji Sri Sri Vidyanandanatha birthday Celebrations. 

3. March  14th - Meenasankramanam, Punya Kaalam 4.14 PM to 6.13 PM  

4. March  16th - Sankastahara Chaturthi  

5. March  28th - Phalguna Amaavaasya  

6. March  29th - Sri Hevilambi Ugaadi  



                                                                  www.srignanapeetam.org                                                                                             15 

Sri Chandrasekharendra Saraswathi Gnana Peetam 

 

What we have done: February’17 Updates 

 మాఘ బహుళ్ చతయరేశినయడు మహాశివరాతిర ఈ స్ారి బెంగళ్ూరులో సంసా సభుయడు వ ంకీ వాళ్ు ఇంటలీ   శ్రర గురువులు, 

గోటేటట శ్రరనివాస రావు గురువుగారీ ఆధారయంలో గొపపగా జరుపుకునయిము. స్ాయంకాలము ఇంకా తరయోద్శి ఘడియలు 

ఉండగా శ్రర గురువులు పరదోష్ పూజ చేస్ారు.  

 తరువాత శ్రర గోటేటట శ్రరనివాస రావు గురువు గారు, దీక్షితయలు (బరహమ) గారీ రాక త్ో మహానయయస పూరాక ఏకాద్శ వార 

రుదయర భిష్తకం మొద్లయింది. ఏకాద్శ వార రుదయర భిష్తకం 4 యామాలలో గొపపగా పంచయమృతయలత్ో మరియు వివిధ పళ్ు 

రస్ాలత్ోనగ జరిపించయరు. ఆఖరి నయలు వ యామ పూజలో బిలాంత్ో శివుడికి విశేష్ంగా పూజ జరిపించయరు. ద్శ శాంతయలత్ో 

యామ పూజలు ముగించయరు. వారాంతం కావడంత్ో చయలా మంది శిష్యయలు పూజలో పాలగు నయిరు. దీక్షితయలు గారు చివరి 

యామ పూజ ముంద్గ సతసంగంలో శివరాతిర వ ైభవం, గురువు గారి పరా ముఖయత  చకకగా వివరించయరు. తరాాతి రోజు ఉద్యం 

పూజ ముగిశాక గురువు గారిీదే్రు శిష్యయలకు పరసని వద్నయలత్ో ఎనని గొపప విష్యాలు చ పాపరు. 
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 ఫమల్ుు ణ మాస విశిషటత 

 ఇది సంవతసరంలగ 12వ న ల. ఈ న లలో గృహారంభం  చేసతత  సగవరణ , పుతర లాభం అని మతసయ పురాణం పతరొకంటటనిద.ి 

ఉతతర ఫలుు ణణ నక్షతరంత్ో కూడిన పునిమ్ కలది. ఈ మాసంత్ో శిశిర ఋతయవు ముగుసగత ంది. తిలలు, ఆమలకం చూత 

కుసగమం ( మామ్డి) విరివిగా వాడమనే పండగలు  ఈ న లలో వస్ాత యి.  

విశేషమల్ు:  

శు. చవితి :- శ్రర రామకృష్ణ  పరమ హంస జయంతి.  

శు. ఏకాద్శి : -  దీనినే అమలక ఏకాద్శి అంటారు. అమలకం యొకక వివిధ అరాా లనగ చూసతత .. అమలకం- గుణమునగ 

ధరించగనది, ధ్యతిర - దయది వంటటది, వయసా- వయసగసనగ నిలుపునది, ఫలరవ- స్ారవంతమ ైనది, అమృత- అమృతము 

వంటటద,ి శ్రతఫలి- శ్రతవీరయము కలది. త్ లుగులో ఉసిరి కాయ- పరా ణమునగ నిలుపునది.  

ఫా. పూరిణమా:- హో ళకా ద్హనం, హొళ్ళ , డోలా పూరీణమా, కామ ద్హనం , బరహమ స్ావరిణ మనాంతరాది.  

కామద్హనం అనగా శివుడి మూడో  కనగిత్ో మనమథగనిి ద్హనం చేసిన రోజు, హో ళకా ద్హనం అనగా హో ళ అన  రాక్షసిని 

సంహరించిన రోజు, ఈమ  హిరణయ కశిపుడి  చ లలీ లు అని కొంద్రి అభిపరా యం. ఈ రొజునే ఒకరిపైె ఒకరు రంగుల నీళ్ళు, రంగులు 

చలుీ కోవటం కలద్గ.  

 

 

 

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/

