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SRI CHANDRASEKHARENDRA SARASWATHI GNANA PEETAM 

               ...Spreading Love and Light 

Founder’s Message - ఏది ప్ర మాణం? 

శ్రర  గురుభ్యోనమః 

త్రర కరణశుదిిగా ఏ ప్నై నా ఎందుకు చెయ్యోలి? 

అసలు త్రర కరణాలు అంటే ఏవి? 

1. మనసా ( మన ఆలోచన, సంకల్పం ) 

2. వాచా ( వాకుు ద్వారా, చెప్పపనటువంటిది ) 

3. కరమణా  (కరమ, చేతల్ ద్వారా ) 

 మనలో చాలామందికి మనస్సులో ఒక సంకల్పం ఉంటుంది. అది ఎదుటివారి మెప్పు కోసమో, లేక మన సంకల్పం బయల్పరచడం ఇష్ట ం 

లేకో, లేద్వ మరొక కారణం చేత అనుకుననది చెప్పలేము, లేద్వ కమిట్ చెయోలేము. చెప్పపన ప్ని చెయోలేము. మనస్సు అనుకునన విష్యం నాలుక 

ద్వారా చెప్పలేము, చెప్పపనది ఆచరించలేము. అది ఏది ప్డితే అది ఆలోచంచ, మాట్లా డి చేసెయోడం కాదు. ధారిమకమెై న, శాసర  ఆమోదయోగ్ోమెై న, 

అందరికీ ఉప్యోగ్ప్డే కరమ ఉండాల్ని శాసర ం చెబుతంది. అదే త్రర కరణశుదిి.  

 “త్రర కరణశుదిిగా చేసిన ప్నుల్కు దేవుడు మెచ్చును, లోకము మెచ్చును” అని హెచురిసాాడు అననమాచారుోడు. ఎవరు చూసినా చూడక 

పోయినా మనలోని అంతరాతమగా మెలిగే భగ్వంతనికి అన్నన తెలుసాాయి. మన మనస్సులో విష్యం మరొకరికి తెలియకపోవచ్చు, కాన్న మన 

సంకలాపల్న్నన చదవగ్లిగిన దేవునికి ఇది ఎరుకలో ఉండద్వ? ఒకసారి పురందరద్వస్సల్వారిని ఎవరికీ తెలియకుండా అరటిప్ండు త్రనమని 

వారి గురువుగారు చెప్పగా, దేవుడు లేని ప్ర దేశం కాన్న, అంతరాతమ చూడని చోటు కాన్న తనకు కనబడలేదని చెప్పగా గురువుగారు ఎంతో 

సంతోషంచ ఆశ్రరాదించారు. ఎవరి మెప్పుకోసమో కాదు కద్వ మనం చేసే కరమ. అది మనకోసమే కద్వ. అనుకుననది చెప్పప, చెప్పపన సతురమ 

చెయోడం అభ్యోసం మీద కాన్న రాదు. అన్నన మంచ ఆలోచనలే వసేా  వాటిని ఆచరించడంలో మనం జాప్ోం చెయోకుండా భగ్వంతని ఆజ్ఞ  

అనుకుని ఆచరించడమే శ్రర యసురం. 

 ఒక చనన లౌకిక ఉద్వహరణ తీస్సకుంద్వం. చననప్పుడు కిడీ్డ బ్ోంకులు అని చనన బొమమల్ను అందరూ చూసి ఉంట్లరు. ఆ బొమమ కిర ంద 

భ్యగ్ంలో అంకెల్ చట్లర లు మూడు ఉంట్లయి. సరై న అంకెల్ కల్యిక ఇవానిదే ఆ మూత తెరవబడదు. పై న ఒక చనన రంధ్ర ంనుండి మనం పై సలు 

లోప్ల్కు వేసాాము. చవరన అవసరమెై నప్పుడు ఆ అంకెల్ కల్యిక సరిగాా ఇసేా  ద్వనిలో డబుులు తీస్సకోవడానికి వీలు ఉంటుంది. మనం కూడా 

మన చట్లట లో చేస్సకుననంత పుణోం కొదిి కొదిిగా వేస్సకుంటూ ద్వచ్చకుంటూ ఉంట్లము. దై వానుగ్ర హానిన ఆ కిడీ్డ బ్ోంకులో ద్వచ్చకునుట ననటుట  

మనం పోర ది చేస్సకుంటూ ఉంట్లము. అటువంటి అనుగ్ర హ డబ్బులో ఒక చట్ర ం మానసిక, ఒక చట్ర ం వాచక, ఒక చట్ర ం కాయిక కరమలు. ఎప్పుడై తే 
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ఈ మూడూ సరిగాా సరిపోతాయో అప్పుడు ఆ గ్ని తెరువబడి దై వానుగ్ర హం అనే స్సధాధార మనమీద వరిిసా్సంది.  

 మనం పాపాలు కూడా ఈ మానసిక, వాచక, కాయిక కరమల్ ద్వారా ఆచరిసాాము. ఒకరికి చెడు జ్రగాల్ని కోరుకోవడం మానసిక పాప్ం, 

ఒకడికి చెడు కల్గాల్ని దూషంచడం వాచక పాప్ం, చేతల్ ద్వారా చేసే పాప్ం కాయిక పాప్ం. ఇంతేకాదు అది కాయిక మరియు మానసిక 

సంఘరిణకు లోను చేసి ప్ర శాంతతను ఇవాదు సరికద్వ అప్రాధ్భ్యవం వంట్లడుతూ ఉంటుంది.  కాన్న ఇవి హాని కలిగించే పాపాలు కావున 

వీటిని తోజంచ మనలో ఎల్ా ప్పుడూ కేవల్ం స్సకరమలు మాతర మే శుదిిగా జ్రిప్పంచాల్ని త్రర కరణశుదిిగా ఆ భగ్వంతని వేడుకుంటూ... 

Harihi Om 

Founder & President 

HK. Madhusundan Rao 

శ్రర  గురుభ్యోనమః  

గురువులు మారలేదు గురతతాాలు మారలేదు ... మారిందంటే సామానుోడి ఆలోచనా విధానం. 

 మారుది్వం అనగానే ఒక ప్ర ప్ంచానినగాని మన చ్చటుట ప్కుల్ ఉననవారిని గాని మారాులా? అంటే కాదు. ముందు మన ఆలోచనల్ 

విధానానిన మారుుకోవాలి. అది ఎలా? మనకు తెలియకుండానే ఉనన సామానోమెై న అల్వాటు ప్ర శ్నంచడం. మనం ద్వనిన ప్ర త్ర ఒకుద్వనిలోనూ 

అమలుచేసా్త ఉంట్లం. ఉద్వహరణకు ప్లానా నియమాల్ను పాటించాలి అని మన పదిలు చెబితే... ఎందుకు? ద్వనివల్ా  ఏమి లాభం? నాకు 

ఇది అనాయిసా్సంద్వ? దీనిని ఏ శాసర ంలో వార సారు? ఇప్పటి జీవితాల్కు అది అవసరమా? ఇలా ఎన్నన ప్ర శనల్తో మన పదివాళ్ా ను ఇబుంది 

పడుతూనే ఉంట్లం. మనలిని మనమే గొప్పగా అనుకుంటూ ఉంట్లము.  

 బర హమశ్రర  సామవేదం ష్ణ్మమఖశరమగారు చెప్పపనటుట  పాటించకపోతే అజాఞ నం గాన్న, పాటిసేా  అది అజాఞ నం ఎలా అవుతోంది? మన సనాతన 

ధ్రమంలో ఉనన అనిన నియమాలు, సంప్ర ద్వయ్యలు, వర తాలు, పూజా విధానాలు, యజ్ఞ  విధానాలు అన్నన జాఞ నం నుండి పుటిట నవే. వేద్వలు, 

ఉప్నిష్తాలు, స్తకాులు ఇంకా ఎన్నన మనకు, మన జీవితాల్కు ఆధారం కావాల్ని మన పదిలు తరతరాలుగా పాటిసా్త బోధిసా్త ఉనానరు. 

ఇవనినటిన్న మనం అరథ ం చేస్సకొని పాటిసాాం అనుకోవడం మూరఖ తాం. ఎందుకంటే అరథ ం చేస్సకోవడానికి ఎన్నన జ్నమలై నా చాల్వు. పాటిసేా నే 

ఫలితం. అందుకే, పాటిసా్త అరథ ం చేస్సకోవడానికి ప్ర యత్రనంచాలి.  

 అరథ ం చేస్సకోవాలి అంటే మనకు దేవుడి అనుగ్ర హం, మనలో తప్న, నిజాయితీతో కూడిన ప్ర యతనం ఉండాలి. ఈ మూడింటికీ 

సదాురువుయొకు అనుగ్ర హం ఉండాలి. సదాురువు ఎవరో కాదు. మానవ రూప్ంలో ఉనన ఆ దేవుడే. అంటే సదాురువు లేనిదే ఏమీ లేదు. ఇది 

మనలో, మన ఆలోచనలో పుట్లట లిున మొదటి మారుప. ఇలాంటి ఆలోచన పుట్లట ల్నాన సదాురువు యొకు అనుగ్ర హం ఉండాలి. దీనికి మన అనిన 

జ్నమల్ పార రబిం, మన సంకల్పం, ప్ర సా్సత జ్నమలో చేస్సకునన కరమఫలాలు, మన పదిలు చేసిన పూజ్లు మరియు పుణోఫలాలు అన్నన కలిసి రావాలి. 

                                                                      తతుద్ శ్రర  గురుచరణారపణమసా్స    —  శ్రర   పురుషోతా ం భరద్వాజ్  

ఆదరశ జీవనము 

 ఆదరశం అంటే – అదిం అనే అరథ ంతో పాటు మేలుబంత్ర, దృష్ట ంతము, అనుకరింప్దగినది, పార మాణోము అనే అరాథ లుకూడా ఉనానయి. 

అల్ంకరించ్చకొనన ముఖం ఎలావుందో చూస్సకోవాల్ంటే, అది్వనిన ఆశర యించక తప్పదు. అల్ంకరణలో లోటుపాట్ా ను చూప్పంచ, వాటిని సరి 

చేస్సకోవట్లనికి అదిం ఒక అవకాశం ఇసా్సంది. ఇది బ్హో సందరో ప్ర సాధ్న విష్యం. దీనికి అతీతమెై నది, అతోవసరమెై నది శ్రల్ సందరోం. 

ఇది మానవుల్ను ఉననతల్ను చేసా్సంది. అజ్రామరమెై న కీరిా  ప్ర త్రష్ఠ ల్ను సమకూరుుతంది. దీనికి మరింత శోభ కల్గాల్ంటే – మహరిుల్ 

ప్ర వచనాలు, గాథలు, వారి ప్ర వరా నలు మారాదరశకాలుగా నిలుసాాయి. ఒక తరం మరొక తరానికి అందించన ఆదరాశలు - దీప్ం నుంచ మరో 
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దీప్ం వలిగినటుా గా (“దీప్ ప్ర దీపాదివ”) కర మంగా ఒక సంసుృత్రగా రూపుదిదిుకుంట్లయి. 

“యదోద్వచరత్ర శ్రర ష్ఠ ః తతా దేవేతరో జ్నః 

స యత్ ప్ర మాణం కురుతే లోకసా దనువరా తే ” – అటుంది భగ్వదాీత. శ్రర ష్ఠఠ డు దేనిని ఆచరిసాాడో ద్వనినే ఇతరులు ఆచరిసాారు. అతడు ఒక 

ప్ర మాణానిన ప్ర త్రషఠ సేా  లోకం ద్వనిని అనుసరిసా్సంది. ఈ కారణంవల్ా  ప్ర త్ర వోకీా  శ్రర ష్ఠ తాానిన నిలుపుకోవట్లనికి, తన జీవితానిన ఆదరశవంతంగా 

మల్చ్చకోవట్లనికి కృషచేయట్ంలో జీవనసారథ కోం ఉంది. ఉపాధాోయుడు తన శ్ష్ఠోల్కు, తలిా దండుు లు తమ సంతానానికి, ఒక అధికారి తన 

తోటి ఉదోోగుల్కు, ఒక పీఠాధిప్త్ర తన అనుయ్యయుల్కు, ఒక రాజ్కీయ నాయకుడు తన సిది్వంత ప్ర చారకుల్కు లోకం మెచేు వోకిా తాానిన 

అల్వడజేయ్యల్ంటే ముందుగా వారు ఆదరశ జీవనులై  ఉండాలి. ఆ జీవనం సమాజానికి ప్ర యోజ్నకరంగా ఉంటుంది. 

 తెై త్రా రీయోప్నిష్తాలో ఆచారుోడు, విద్వోభ్యోసం ముగించ్చకొనన తన శ్ష్ఠోల్కు - 

“య్యనోనవద్వోని కరామణి తాని సేవితవాోని. న్న ఇతరాణి.య్యనోసామకగం స్సచరితాని తాని తాయోపాసాోని . న్న ఇతరాణి ” (నాయనా ! ఏవి 

దోష్రహితాలై న కారాోలో వాటినే నువుా ఉపాసించాలి. ఇతర కారాోలు చేయవదిు. మాలో ఏ సతపరవరా నాంశాలు ఉనానయో వాటినే నువుా 

స్వాకరించాలి. ఇతరముల్ను కాదు) అని మహోననతమెై న సందేశం ఇసాాడు.  

 రామాయణ సందేశం - "రామాదివ వరిా తవోం. న త రావణాదివత్" (రాముని వల ప్ర వరిా ంచాలి. రావణాదుల్వల కాదు) అని. రాముని 

సదాుణాలు సరాశ్రర ష్ఠ లు కనుకనే ఆయన లోకంలో ఆదరశ మానవునిగా ఆరాధింప్ బడుతనానడు. 

 “తీరాథ నికితీరథ ం, ప్ర సాద్వనికి ప్ర సాదం” అననటుట  చదివిన ఉతా మగ్ర ంథాల్లోని విష్య్యల్ను అధ్ోయనానికే ప్రిమితం చేయకుండా, 

ఆచరించనప్పుడే ఆదరశం స్సప్ర త్రషఠ తమౌతంది. అలాగే, ఆదరశ ప్ర బోధ్కులు కూడా ఆచరణ శ్రలురు కావాలి. లేకపోతే వారికి విలువ 

ఉండదు.ప్ర బోధించే అధికారమూ ఉండదు. 

 మానవతాపు విలువలు, నై త్రకత, ఆధాోత్రమక చంతన, సమాజ్ం ప్ట్ా  బ్ధ్ోత ఉనన వోకిా  ఆదరశజీవనుడు అనిప్పంచ్చకుంట్లడు.తన 

తరువాత తరాల్కు సమాదరణీయమెై న ఒరవడిని చూప్పన ఆ వోకిా కి మరణమే ఉండదు. అతడే దై వం అవుతాడు. 

Small story by Paramacharya - The Limping Horse  

 The Limping Horse A King had a favourite horse. All of a sudden for no reason, the horse started limping. 
The veterinarians of the palace examined it, but could not find any clinical reasons for the defect in its legs. It 
became a great puzzle and problem for the king. So, he went to a saint to find a solution.  

 The saint saw the horse, touched it with love and made it walk. It was limping. The saint asked the king, 
"How do you train your horse?" The king said "By able trainers". "Did you change the trainer recently?" asked the 
saint. "Yes. He is an expert in science of horse training". The saint thought for a while and asked, "Is the new 
trainer suffering from any discomfort in his leg?" The king said, "Yes, he had a leg injury and he limps while 
walking." The saint explained, "Dear king, this is the reason for the limping of your horse. It is imitating the 
trainer. Get someone who walks majestically like a horse. The horse will also take majestic steps."  

Parents and teachers should be ideal role models since children will imitate them. 

 

Source: http://mahaperiavaamyguru.blogspot.in/2015/05/small-stories-by-paramacharya-of-kanchi.html 
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గురుతతా ాం 

 గురువు దొరికితే గోవిందుడు దొరికినటేా . ఒక సారి శ్ష్ఠోడు గురువును గ్టిట గా ప్టుట కుంటే ఇంక ఆ గురువు శ్ష్ఠోణిి కిర ందకు 

ప్డనివాడు. కాన్న ఏ గురువు కూడా శ్ష్ఠోడికి అరథ ం అయ్యోలాగా ఉండడు. అలా ఉండాలిున ప్నిలేదు. ఎవరిన్న అనుకరించడు. ఆయన ఒకురికి 

మాతర మే సమాధానం చెప్పప అవసరం ఉంది - ఆయన గురువుకి. శ్ష్ఠోని ప్ర మేయం లేకుండానే అతని కరమను హరించ వేసి అతనికి ముకిా ని 

ఇసాాడు గురువు. ఇలా ఆలోచసేా  అది ఎలా సాధ్ోమో తెలుసా్సంది. 

 శ్ష్ఠోడి దగా్ర ఉండవల్సిన ఒక ముఖో ల్క్షణము ఒకటి - ప్రిపూరి శరణాగ్త్ర. ఎటువంటి ముస్సగు వేస్సకోకుండా ఆయన ముందు 

ధై రోంగా నిల్బడగ్ల్గాలి. ఆయన ఉచుష్ట మే తన జీవితం అని పూరిా గా నమామలి. కరా , కరమ, కిర య గురువే అని నమామలి! ఆ శరణాగ్త్ర వల్ా  చేసే 

ప్ర త్ర కరమలో కరా ృతా భ్యవం తొల్గిపోతంది. కరా ృతా భ్యవం లేకుండా చేసే కరమ, బంధానిన కలిగించదు. ధ్రమమెై నా, అరథ మెై నా, కామమెై నా ఆయన  

వై పు త్రప్పపన నాడు  మిగిలిన పార రబిము నమమదిగా సమిసి చవరకు ముకిా  ల్భిసా్సంది. 

 మనస్సను కోత్రతో పోలుసాారు కద్వ. అంత సిథ రమెై న ప్రిపూరి శరణాగ్త్ర ఎలా ల్భిసా్సంది? మునుపు చేసిన కరమ జీవుణిి బంధ్ముల్ 

నుంచ అంత తారగా పోనిసా్సంద్వ? వాసనాబల్ము అనే రూప్ములో వచు మరినిన బంధాల్ను కడుతంది. శరణాగ్త్ర వై పు అంత స్సలువుగా 

శ్ష్ఠణిి పోనివాదు కద్వ! 

 కాన్న శ్ష్ఠోనిపై  అపారమెై న కరుణ కలిగి ఉంట్లడు గురువు. శ్ష్ఠోలు కరా ృతా భ్యవనతో చేసే కరమల్ ఫలితానిన ఆయన తీస్సకుంట్లడు. 

అగినహోతు ని వల శ్ష్ఠోని కరమను దహించవేసాాడు. కరమ సమిసి శరణాగ్త్ర  కలిగిననాడు శ్ష్ఠోడు ఉననత్రని పందుతాడు. పూరి శరణాగ్త్రతో 

శ్ష్ఠోడు కరామచరణ చేయడం మొదలు పటిట ననాడు ఆ కరమ ముకిా కి కారణం అవుతంది. దీనికి సమయం ప్డుతంది తప్ప త్రరోగ్మనం అనేది 

ఉండదు. కనుక గురువు దొరికితే గోవిందుడు దొరికినటేా ! 

               ---- శ్రర  గాయత్రర   మహేష్  

శ్రర మద్వర మాయణం - వారకాంతలు ఋష్ోశృంగుని వంచంచ్చట్ 

 ఋష్ోశృంగుడు ఆ వారకాంతల్ను చూసి ఇలా అనడం మొదలు పట్లట డు. " ఓ మునివరుోలారా, మీరు ఎవరు. ఏమి మీ విచతర  వేష్ధారణ. 

మీకు గ్డీాలు, మీసాలు మొల్వకుండా ముఖం అంత నునుపుగా ఉండుట్కు గ్ల్ కారణం ఏమి? మీరు ఎటువంటి ఆసనములో సాధ్న 

చేసా్సనానరో మరి! మీ నడుము అంతగా చకిు మీ నితంబములు అంత వడలుపగా ఉనానయి. నాకు తల్పై  ఒక కొముమ మొలిచంది కనుక ననున 

ఋష్ోశృంగుడు అంట్లరు. మీకు ఎదపై  రండు కొముమలు మొల్వడం ఏమి విచతర ము. మీ ఆశర మము ఎకుడ?" స్వర  రూప్ం ఎరుగ్ని అతని 

అమాయకతాంతో ఋష్ోశృంగుడు ప్ర శనల్ వరిం కురిప్పంప్ సాగాడు.  

 ఆయన ప్ర శనల్కు అడీుకట్ట  వేసా్త ఒక వారకాంత ఇలా అంది. "ఓ మునివరాో! మా ఆశర మము చాలా దూరంలో ఉంది. ఆ దూరముగా ఉనన 

తాళ్ వృక్షాల్ వది ఉనన రథమునకిు మా ఆశర మము చేరవచ్చు. అకుడ మా వల ఎన్నన వేల్ మంది మునులు ఉనానరు. మిమమలిన అకుడికి తీస్సకు 

పోవడం అనే ఘనమెై న ఉదిేశోంతో మేము ఇకుడికి వచాుము. మీరు మాతో రావల్సి ఉంటుంది" అని చెప్పప ఆయనకు ల్డీులు ఇతర ప్పండి 

వంట్లు ఇచాురు. 

 "ఏమి ఈ ఫల్ములు? ఇవి అదటుల్ ఇంత మాధురాోనిన పందినవి. ఇవి ఏ చెటుట కు కాసినవి?" అని అడిగాడు."మా ఆశర మముల్ను 

సధాలు అంట్లరు. అకుడ ఇటువంటి ఫల్ములు ఎన్నన దొరుకుతాయి. ఇవే కాక మీరు ఇంకా ఎన్నన విడీురాలు చూడ వచ్చు. కనుక మీరు వంట్నే 

మాతో రండి," అని వంచన తో ఆహాానించగా, ఋష్ోశృంగుడు "తండిర గారు వచేు వేళ్ అయిోంది. ఆయనకు ఆర్ో ప్ద్వోదులు ఇచు, ఆయన 

అనుష్ట ననికి అన్నన సిదిము చేసి వసాాను." అని బదులు ఇచాుడు. అది వినగానే ఆ వారకాంతల్లో ఋష్ోశృంగుని తండిర  విభండకుడు వసేా  వారి 

కారోము భగ్నమవుతందని భయం మొదల్యిోంది..        ---- శ్రర  గాయత్రర   మహేష్  
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        గురువు అవసరం ఏమిటి? 

 ప్ర త్ర జీవి ప్రిపూరిత పంద్వలి. మన వరా మాన సిథ త్ర, మన పూరా కరమ, మన పూరాాలోచన మనకు ప్రిపూరిత అందజేసా్సంది. అలాగే మన 

భవిష్ోతా అనేది మన ప్ర సా్సత కరమల్కు, భ్యవముల్కు ఫలితం. ఈ కరమల్ను, భ్యవముల్ను సకర మమెై న మారాంలో నడిప్పంచడానికి ఒక ఉదిీప్న 

శకిా   కావల్సి వుంటుంది. ఆ ఉదిీప్న శకిా  ల్భించనప్పుడు ఆతమ శకిా  సామరాథ ోలు ఉదిీప్న చెందుతాయి. పారమారిథ క జీవితము ప్ర బోధానిన 

పందుతంది. అభివృదిికి చ్చరుకు కలుగుతంది. అంతోమున మానవుడు పావనుడై  ప్రిపూరిత పందుతాడు. 

 ఆతమ శకిా  సామరాథ ోల్ను ఉదిీప్న చేసే శకిా ని పుసా కాల్ నుంచ పందలేం. ఒక ఆతమ ప్పర రణ పంద్వల్ంటే మరో ఆతమద్వారానే 

సాధ్ోమవుతంది. దీనికి మరో మారాం లేదు. య్యవజీీవం గ్ర ంథ ప్ఠనం చేసేవారు, మహా ప్ండితలు కూడా ఆతమను ఉదిీప్న చేసే శకిా  సహాయం 

పందలేకపోతే ఆతమ వికాసం పందలేం. గ్ర ంథాల్ను, 

పురాణాల్ను ప్ఠనం చేయడం వల్ా  మనం ఆతమవికాసం 

పందుతూ వుంట్లమని అనుకుంటూ వుంట్లం. కాన్న అది 

కొంతవరకే నిజ్ం. గ్ర ంథ ప్ఠనం వల్ా  కలిగే ప్ర త్రఫలానిన 

ప్రిశ్రలించనట్ట యితే, గ్ర ంథ ప్ఠనం వల్ా  మనకు కొంత ధై రోం 

వసా్సందనే మాట్ మాతర ం వాసా వం. అయితే అంతరాతమకు మాతర ం 

ఒరిగే ప్ర యోజ్నం మాతర ం అంతంత మాతర మే. ఆధాోత్రమక 

విష్య్యల్ గురించ అదుుతంగా మాట్లా డగ్ల్గే వోకాులు కూడా 

అనుష్ఠ నానికి, నిజ్మెై న పారమారిథ క ఆచరణల్కు వచేుసరికి 

వనకబడిపోతూ వుంట్లడు. దీనికి  కారణం ఆ వోకిా  ఆతమకు మరో 

ఆతమ నుంచ తగిన ప్పర రణ శకిా  ల్భించకపోవడమే. 

 మరి అలాంటి ప్పర రణ శకిా  మన ఆతమల్కు అందించే మరొక ఆతమ ఎవరిది? ఆ ఆతమ ఎవరిదో కాదు.. గురువుది. ఇలాంటి ప్పర రణ శకిా ని 

ప్ర సరింప్జేసే వోకిా  గురువు. ఆ శకిా ని స్వాకరించేవారు శ్ష్ఠోలు. గురువు ఈ ప్పర రణ శకిా ని ప్ర సరింప్జేసే శకిా ని కలిగి వుండాలి. అలాగే శ్ష్ఠోడు 

కూడా ఆ శకిా ని స్వాకరించడానికి సిదింగా వుండాలి. ఎలా వుండాలీ అంటే, వితా నం నాటితే మొల్కెత్రా ంచడానికి సిదింగా వుండే సారవంతమెై న 

భూమిలా వుండాలి. అప్పుడే గురువు అందించే శకిా  ఆ వోకిా లో బ్బజ్ంలా ప్డి, సాధ్న ద్వారా భవిష్ోతాలో మహా వృక్షమవుతంది. 

 గురువు నుంచ తతాానిన గ్ర హించే శ్ష్ఠోడు తాతాులికావేశానిన, భ్యవావేశానిన పందుతూ వుంట్లడు. అదే జాఞ నమని భర మప్డుతూ 

వుంట్లడు. గురువు శ్ష్ఠోడి వంటే వుంటూ, అతనిలో కలుగుతనన భర మల్ను గ్మనించ, వాటిని అతని నుంచ దూరం చేయడానికి తనవంత 

సహాయం అందిసాాడు. గురువులేని విదో గుడీి విదో అంట్లరు కద్వ.. ఆతమజాఞ నం అనే విదోను నేరుుకోవడానికి గురువు తప్పనిసరిగా అవసరం. 

ఈ జాఞ న మారాంలో గురువు దీప్ంలా ఉప్యోగ్ప్డతాడు. ఈ మారాంలో గురువు లేకుండా ప్ర య్యణించడం అంటే, చీకటిలో చేత్రలో దీప్ం 

లేకుండా ప్ర య్యణించడంతో సమానం. 
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Sri Krishna leela Tatvam 

Eswaraha paramaha krishnaha sacchidanandavigraha 

 Anaadiraadi govindaha sarvakaaranakaaranam ||     ~ Bramha samhita. 

 Krishnashtami is known as MohaRatri. As per Markandeya Purana’s ‘Devi Mahatmyam’(also called as 
Durga Saptasati) Rathri (Night) is Amma swaroopam.  (Diva Rudrah, Rathri Uma). There are few types of Rathris 
like KaalaRatri, MohaRatri, DarunaRatri etc. 

  Krishashtami is called MohaRatri to signify that Krishna removes Moha and grants Moksha – ‘Moksha is 
nothing but Mohakshayam'. Krishna has removed Moham of many, like Gopikas, Sishupala, Kamsaadi Rakshas. 

 Krishna is usually pictured with only two hands but the eligible devotees during their life time saw him 
with four hands (Chaturbhuja); Gods with four hands represent fourth dimension. 

Great Poet ‘Leelashuka’ in SriKrishna Karnamrutam narrates about Balakrishna leela mahima as below: 

"Listening to Navaneeta chourya leela removes swarnastyeya (stealing gold) papam(sin). Gopikajhara gadha, re-
moves 'Gurutalpagamana' (sleeping on gurujis bed) papam. 

Ravanavadha gadha, removes bramhahatya papam.  

Putana stanya episode, removes madhyapana dosham." 

 As the popular saying goes 'Hari Ananth Hari katha Ananth', Bhagavan Sri Hari is infinite just like his sto-
ries and teachings. 

  Krishna avatara is ‘Parama kaarunika avatara’. He gave Mukthi not only to pious devotees but even to his 
enemies who tried killing him. Whoever approached him with whatever bhava, he gave anugraha accordingly, 
as they say 'Bhavagrahi Janardhana' 

Why Kamsa became eligible to get mukti in the hands of Krishna, unlike other danavas is because of his Vaira 
Bhakti. 

 Liberation (Mukthi or Moksha), Karma, Rebirth are unique concepts of Sanatana Dharma. It teaches us 
that our life on earth is a very minor part of the Soul's journey. It is after accumulation of our great punyas, we 
gain this human body (Upadi) or human life. Therefore we should utilize our life time by doing Karmas as speci-
fied in Vedas or taught by Gurus. 

To illustrate about karma, the story of Kamsa is the best example among many. 

 Kamsa in his previous birth was a Demon by the name Kalanemi. After getting his sister Devaki married to 
Vasudeva. Kamsa filled with love becomes a charioteer of the newly wedded couple. While riding the chariot, 
Akasha vani says that 'Devaki's eighth child will kill you!’ This is a Divine play of Krishna wherein constant fear 
and hatred is instilled in Kamsa's mind towards vishnu. He starts to unconsciously experience fear of death in 
the hands of Krishna on various occasions. Here Kamsas enmity (vairam) is turned into yoga--so that Krishna 
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gives Mukthi unlike other Danavas-- as he ends up doing Anusmarana of Krishna all the time. 

 There are instances of Kamsa while talking suddenly he asks if Krishna said something as if he had heard 
Krishna’s voice out of fear. At other times, when someone was coming towards him, he used to imagine that 
Krishna was coming to kill him. Even while thinking all by himself, he used to ask people around him if they 
raised Krishna's name. If there was a sound or a good fragrance around him, he used to imagine that Krishna is 
around or has come to him in adrusya rupa(invisible form). 

  As can be inferred, in all avasthas like Jagrat, Swapna, Tishtan, or Gachan there is nothing but Krishna 
smarana for Kamsa. As he had the bhava of shatrutva, Krishna appeared to him as enemy and gave him mukti. 

 Therefore, we have to be associated with god in whatever relationship possible, even if it is against him. HE 
will give 'Anantha Sreyas'. As granting siksha or abhaya are both part and parcel of his karuna, Krishna Avathara 
is parama karunika avatara.                     (… To be continued) 

 

              — Sri Nagalingeswara Goud 

Nitya Smarana Sloka 

Hauman Stotram: 

मनोजवं मारुत तुल्यवेगं जजतेजरियं बुद्धिमतां वरिष्टम ्।  

वातात्मजं वानियूि मुख्य ंश्रीिामदतूं शििसा नमाशम ॥ 

बुद्धिबबलं यिोियै ंननर्बयत्व-मिोगता । 

अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत-्स्मिणाद्-र्वेत ्॥ 

 

manojavaṃ māruta tulyavegaṃ jitendriyaṃ buddhimatāṃ variṣṭam | 

vātātmajaṃ vānarayūdha mukhyaṃ śrīrāmadūtaṃ śirasā namāmi || 

buddhirbalaṃ yaśodhairyaṃ nirbhayatva-marogatā | 

ajāḍyaṃ vākpaṭutvaṃ ca hanumat-smaraṇād-bhavet || 
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Sloka from Bhagavad Gita (1.19) 

स घोषो िातबिाष्राणां हृदयानन व्यदाियत।्   sa ghoṣho dhārtarāṣhṭrāṇāṁ hṛidayāni vyadārayat । 

नर्श्च पधृिवीं चवै तुमुलो व्यनुनादयन।्।1.19।। nabhaśhcha pṛithivīṁ chaiva tumulo abhyanunādayan ।। 

Meaning:  

The tumultuous sound rent the hearts of Dhritarashtra’s party, making both heaven and earth resound.. 

Paramacharya and Miracles - Let his grace be on us - Sr. A.R. Venkataraman 

 My father (late) Sri Ramakrishna Iyer was a native of Anaipatti village in Dindigul taluk in Tamil Nadu. 
He lost his parents in a very early age and went on pilgrimage to places like Benares. On his return he got 
married and settled at Nellore (Andhra Pradesh) and started a business of his own. 
 At that time there were only ten families of Tamils at Nellore employed in business. There was a Sankara 
Mutt in Nellore. We learnt about His Holiness returning to Madras from the North and passing through our 
village. We greeted Him with poornakumbham on the Trunk Road. Offering our pranams we requested Him 
to speak a few words of grace in the local Sri Anjaneya Temple. WE imagined that there were only very few of 
us. His Holiness gave a short discourse. People who were passing through the road just outside the temple 
stopped out of curiosity and listened to His Holiness. They were so charmed that every one of them came into 
the Temple and heard Him with rapt attention. Then the unexpected happened. His Holiness who was ex-
pected to stay at Nellore for a couple of days stayed there for about six months, hundreds having His Darsan, 
attending the Puja and receiving His blessings. Imagine our joy at the unexpected boon. 
 Similarly, when he was returning on the Trunk Road, after the bath in the North Pennar, His Holiness got 
down from the Pallakku and walked into our house. What a grace! After some years my father would up his 
business at Nellore and returned to our place, Periyakulam, Madurai district. After some time, may father 
passed away. I wanted to have the darsan of His Holiness and went to the Kanchipuram. His Holiness was then 
observing silence. I offered my pranams and introduced myself as the son of late Ramakrishna Iyer of Nellore. 
His Holiness nodded His head and indicated by drawing a circle to show that we belong to periyakulam ("BIG 
TANK") and not Nellore. 
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Paramacharya’s Call -  The Fourteen Abodes of Knowledge 
(Hindu Dharma : The Vedas )  

 The fourteen "abodes" of knowledge are: the four vedas; the six Angas or limbs of the Vedas; Mimamsa, 
Nyaya, the Puranas and Dharmasastra. You must have seen at least references to the Vedas and the six Angas. 
The Tamil work Tevaram says: "Vedamodarangamayinanai". According to this devotional work Isvara is the form 
of the four Vedas and the six Angas. 
 
 The fourteen dharma-pramanas (authorities of dharma) are called "caturdasa-vidya". The well-known po-
etic work 'Naisadham' mentions that Nala was conversant with these fourteen branches of learning. The poet 
(Sriharsa ) plays on the word "caturdasa": he says that "Nala accorded 
caturdasa to the caturdas-vidya", meaning he gave the fourteen 
branches of learning four dasas: reading, understanding what is 
read, living according to the teachings contained in what is read, 
and making others also live in accordance with them. 
 
Caturdasatvam Krtavan kutah svayam 
Na vedmi vidyasu caturdasasvapi 
--Naisadham, 1. 4 
 
All religious knowledge is encompassed by these fourteen branches 
of learning. 
 
 There are yet four more vidyas. If you add to the fourteen al-
ready mentioned, you will have eighteen vidyas - astadasa-vidya 
which are all-inclusive. Of them, the fourteen already mentioned are directly concerned with dharma. The re-
maining four - Ayurveda, Arthasastra, Dhanurveda and Gandharvaveda - do not directly deal with dharma. 
They are not dharmasthanas (abodes of dharma) but they qualify to be vidyasthanas(abodes of knowledge). The 
first fourteen, as already mentioned, are both dharmasthanas and vidyasthanas (abodes of dharma as well as 
abodes of knowledge). 
 
 The dharmasthanas and vidyasthanas are together commonly known as the sastras. The word "sastra" 
means an order or commandment. We speak of a royal "sasana", meaning a royal "edict". There is a chapter in the 
Mahabaharaaata in which Bhisma expounds the ordinances of dharma to Yudhisthira and it is called 
"Anusasana-parva". Aiyanar is called "Sasta" because he keeps the hosts of Siva under his control (through his 
orders ). Works on sastras incorporate the ordinances that are calculated to keep us disciplined and ensure that 
we tread the right path. 
 
 While all the fourteen sastras are basic and authoritative texts, the Vedas are their crown. Just as Bud-
dhism, Zoroastrianism (Zarathustrianism), Christianity and Islam have the Tripitaka, the Zend-Avesta, the Bible 
and the Qur'an respectively as their scriptures, we have the Vedas as our prime scripture. 
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 Of the fourteen branches of learning the first four (the four Vedas) form the basis for the subsequent ten. 
Together they constitute the complete corpus of sastras on which our religion is founded. 

Paramacharya - Adherence to the Sastras 

 According to our tradition, there are fourteen branches of knowledge which are common to both general 
education and dharma. They are described as the sources of vidya and dharma. (Vedaah sthaanaani vidyaanaam 
dharmasyacha chaturdasa - the fourteen (chaturdasa vidyaas are, the four Vedas, the six Vedaangaas and the 
four Upaangaas. The six angaas (limbs) of the Vedas are: siksha vyaakaranam, cchandas, niruktam, jyotisham 
and kalpam). The Tamil expression, sadangu is derived from shadanga or six angaas. The four Upaangaas are: 
the puraanaas, which illustrate Vedic truths through stories-projecting the truths as if through a magnifying 
lens-nyaaya, meemaamsa and the smritis. The smritis deal with the Dharma Saastra portion of the Vedas. Be-
tween the vedaangaas and the Upaangaas, almost all branches of knowledge are covered. The jyotisha saastra, 
one of the Vedaangaas, covers the entire field of astronomy, astrology and the technique of prediction. A detailed 
study of this saastra will prove that our ancient Rishis had perfected what is now known as higher mathematics, 
long before the science of mathematics, was developed in the West. The Tamil expression saangopaangamaha 
i.e., with angaas and upaangaas, used to denote a work well done, is very significant. It coveys to us the idea that 
a job has been done correctly and well, without forgetting even the minutest details. 
 
 From the travel records written by Fa Hian and Huen Tsang, from the various records available in China 
and from archaeological excavations, we know the manner in which the ancient universities of Taxila and Na-
landa had been functioning. It is seen that though these universities flourished in the heydays of Buddhism, all 
students were required to study first the chaturdasa vidyaas which included the Vedas also. Studies pertaining to 
Buddhism, of course, followed. I am mentioning this to show how these fourteen branches of knowledge have 
been regarded as basic for any education worth its name and for dharma. 
 
 Besides these chaturdasa vidyaas, there are four other 
branches of knowledge, known as upavedas, in the scheme of 
general education. Thus the number of branches of knowledge 
included for study in the scheme of general education becomes 
eighteen. These upavedas are: Ayurveda, science of medicine and 
surgery, which is stated to have originated from the Rig Veda; 
Dhanurveda, including physical culture and military science, 
originating from the Atharva Veda; Gandharva Veda, which is a 
term used for all fine arts, including music, dancing, painting, and 
sculpture, originating from the Sama Veda; and Artha Sastra: the 
science of politics and administration, having its origin in Yajur 
Veda. 
 
 Sri Harsha, in his Naishadha, has punned on the word, 
chaturdasa, when describing the education of Nala. He says:  
Adhiti bodha aacharana prachaaranaih  
Dasaaschatasrah pranayan upaadhibhih  



                                                                  www.srignanapeetam.org                                                                                             13 

Sri Chandrasekharendra Saraswathi Gnana Peetam 

Chaturdasastvam kritavaan kutasvayam  
Navedmi vidyaasu chaturdasasvayam 
 
 The poet says in this verse that Nala made the chaturdasa vidyas into chaturdasa. Dasa, in the second 
chaturdasa, has to be given the meaning, "stage". The verse says that Nala's education in all the fourteen branches 
of knowledge was in four stages, namely adhiti (study), bodhah - (understanding), aachaarana- (adoption or 
practical use), and praacharana- (propagation). Pracharana, in this context, does not mean propaganda, as that 
word is ordinarily understood. It means, giving knowledge to person or persons tested and found fit to receive 
instruction. Propaganda is pressed into service mostly when the result aimed at is reaching a large number, for 
statistical purposes. In proselytisation, for example, the emphasis is on the number of converts, and not on the 
fact that conversion was secured only after those who were converted had understood, believed, and accepted 
particular tenets preached to them. In this process the truth of what we wish to propagate may be lost sight of. 
Our ancients were particular that truth and right understanding should be preserved. So, they were against 
propaganda in respect of both religion and knowledge. They believed that the seed of knowledge should germi-
nate only in proper soil, in order that the fruit that it will yield later may be good and not forbidden fruit. There-
fore, they laid down that the person receiving knowledge must be proved pakvi, fit to receive it and benefit from 
it. This was specially necessary in the case of mantras, whose literal meaning was "protects by repetition" mana-
naat traayate. As physical exercises strengthen the muscles by constant practice, mantraas strengthen the inter-
nal nerves by constant repetition. In the process, the mind is cleansed, so that the residence of God within us be-
comes pure. Mantraas can be studied and repeated beneficially and preserved only by those who are found fit 
for such study by their conduct and daily anushtaanaas. 
 
 When a person, by his study, observation and experience, comes to certain conclusions on problems which 
he considers beneficial to all, it is desirable that he should either record those conclusions in writing, or com-
municate them to those who are capable of appreciating the same, so that the benefit of his opinion may not be 
lost to the world. It may be that some of his views are not accepted immediately, or acted upon. But if it benefits 
even one kindred soul, it will be enough. Bhavabhuti dealing with this points sasys: 
 
Ye naama kechidiha nah prathayanti avajnaam  
Jaananti te kimapi taan pratinaisha yatnah  
Utpatsyatesti mama kopi samaana dharmaa  
Kaalohyayam niravadhih vipulaa cha prithvee 
 The substance of this verse is: "Time is eternal and the world is wide. Some where or at some time a kindred 
soul may be born who will appreciate what I have written, even though, for the moment, some may deride it as 
useless". 
 
 I was eminded of this verse when I read Mr. Hilton Brown's article in The Hindu wherein he has given the 
answer to the question, "why do I live in India". Here is a foreigner who is appreciative of the Hindu dharmic 
ideals and practices and finds in this country a peace and satisfaction which he could not obtain elsewhere. 
 
 We must realise the basic principles expounded by our saastraas and model our lives accordingly. The only 
lasting thing is our endeavor for the elevation of soul. Realising this, let us conduct ourselves in the proper man-
ner.   
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SCSGP Calendar — August - September2017  (Bhadrapada maasa 22/08/2017 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 5th - Bhadraprapda Pournami - Sri Chakra Navavarana Pooja at Peetam, Bhadraprapda Shukla 
chaturdasi - Anantha padmanabha vratham 

6. September 7th - Mahalaya Paksham Aarambham  

7. September 9th - Sankashta hara Chaturthi  

8. September 12th - Kaveri Nadi pushkaralu aaranbham 

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

10. September 20th - Mahalaya amavasya or Bhadrapada amavasya  

SCSGP Calendar — September - October 2017 (Ashwayuja Maasa 21/09/17 to 19/10/2017)       

1. Sep 21st - Sharannavaraathri aarambham (Sharad navarthrulu 21st Sep to 29th Sep 2017) Kalsa sthapa-
na, Chandi Sapthashathi Prayana, Nithya Srichkra nava avarana pooja at Peetam.  

2. Sep 23rd - Upanga lalitha vratham 

3. Sep 25th - Ashviyuja Shukla Panchami - Parama guru Sri Champakanandanatha vari aaradhana utsavam 
at Peetam 

4. Sep 26th - Saraswathi aavahanam Sri chidanandanatha swamiji vaari aaradhana mahotsavam  

5. Sep 27th - Saraswathi pooja – Triraathri Vratham  

6. Sep 28th - Durgastami  

7. Sep 29th - Maharnavami – Chandi Homam at Peetam  

8. Sep 30th - Vijayadashami 

9. Oct 5th - Ashviyuja pournami, - Sri chakra Nava Avarna pooja at Peetam 

10. Oct 8th - Sankastahara Chaturthi, Chandi Homam at Peetam 

11. Oct 17th - Tula sankramanam - Punya kaalam 16:40 PM Ashviyuja Krishna Trayodasi - Dhana Tray-
odashi 

12. Oct 18th - Ashviyuja Krishna Chaturdasi -Naraka Chaturdashi 

13. Oct 19th - Ashwayuja Amavasya- Deepavali , Vishesa Lakshmi pooja at Peetam Kedara Gouri vratham 
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Sri Chandrasekharendra Saraswathi Gnana Peetam 

భ్యదర ప్దమాస విశ్ష్ట త  

ఇది సంవతురంలో ఆరవది. ఈ మాసంలో గ్ృహ నిరామణం ఆరంభిసేా  హాని అని మతుో పురాణం చెబుతోంది. 

భ్య.శు.విదియ - కలిు జ్యంత్ర. 

భ్య.శు.తదియ - హరితాళికా వర తం. ఇది ఇప్పుడు పార చ్చరోంలో లేదు. సారి గౌరీ వర తం. తామస మనాంతరాది. ఇతను నాలా్వ  మనువు. 

భ్య.శు.చవిత్ర - గ్ణేశ చవిత్ర, గ్జాస్సర సంహారం జ్రిగిన రోజు.  

భ్య.శు.ప్ంచమి - ఋష ప్ంచమి. ఇది కేవల్ం ఆడవాళ్ళ వర తం. దీని వల్ా  స్వర ాల్ రజ్సాలా దోష్ం పోతంది. ఇది పార యశ్ుతాాతమకమెై న వర తము. 

భ్య.శు.దశమి - దశావతార పూజ్. 

భ్య.శు. ఏకాదశ్ - ప్రివరా న ఏకాదశ్. విషి్ఠవు యోగ్నిదర లో ఎడమనుండి కుడికి ఒత్రా గిలుతాడు. అందుకే దీనిని ప్రివరా న ఏకాదశ్ అని కూడా 

ప్పలుసాారు.  

భ్య.శు. ద్వాదశ్ - వామన జ్యంత్ర  

భ్య.శు. చతరిశ్ - అనంత ప్దమనాభ వర తం.  

భ్య.బ. పాడోమి - మహాల్య ప్క్ష పార రంభం. దీనికి కారణం దేవాస్సరుల్ యుదిం నేడు మొదలై , అమవాసోతో ముగిసింది. ఇందు దేవతలు 

కర మముగా ఓడిపోయ్యరు. ఆ  యుదిమున సనాోస్సలు మొదల్గువారు మరణించారు. అందుకే దీనిని యత్ర మహాల్యము అని కూడ అంట్లరు. 

భ్య.బ.తదియ - ఆంధ్ర  పార ంతమున ఉండార ళ్ళ తదిి జ్రుపుతారు. ఇది స్వర ాల్ ప్ండగ్. 

భ్య. అమావసో - కనాో సంకర మణం. మహాల్య అమావసో. ప్పతృదేవతల్కు పూజ్. 

 

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 

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

