�్ర��ధ వ్రతకలప
భ����ద్
ఇంట�ల� ఈ�ానయ్ మ�లల� స ్థలమ�ను �దద్ �, అక�, �యయ్ప� ి� ం���� �ా,
రంగ�ల చూర్ణ మ�ల� �ా�, మ�గ�గ్ల� ��ట�, �ెవ 
ౖ �ా్థపన ��త త్��� ఒక�ీటన
��య��. �ీట మ�� ఎత�
�
ఆ
త ్� �ా�, మ�� పల్లమ��ా �ా� ఉండక�డదు. ిదప
�ీటక� క��� చక్క�ాపసుప� �ా�ి, క�ంక�మ�� బ� ట�్ట��ట�, వ�� �ిం�� (�యయ్ప�
�ిం��) �� మ�గ�గ్ ��య��. �ా��రణం�ా అష్ట ప��్మ��న్ ���ాత్ర�. ప�జ ే���ా
�
త�ర�ప్ మ�ఖం�ా క���్చ�ా�. ఏ �ై�ా�న్ ప� బ� త���న్�� ఆ �ైవం

�క్

ప్ర�మను�ా, �త్ర పటమ�ను �ా� ఆ �ీట ��ౖ ఉం���. మ�ందు� పసుప���
గణప�� తయ�ర� �ే�ి ( పసుప�ను ష�మ�ర� అంగ�ళం ���
ౖ ల� �్ర��ణ ఆకృ�ల
మ�దద ్�ా �ే�ి) ����� క�ంక�మ బ�ట�్ట ��ట, �ిదప ఒక ప��్ళంల� �ా, ���తత
త�ండ�గ�డ్ డ

�ద�ా� �యయ్ం ���ి �����ౖ ఒక తమల�ాక� ను, అందు పసుప� 

గణప� నుం� అగర� వత�
త ్ల� �����ం���. ఇప�డ� ప�జక� �ావల�ిన
వసుత్వ�లను అమర�్చ���ా�. �ా�ా ��ౖఋ� ��శల� �ేయవల�ను.
���ా�ాధనక� �ావల�ిన వసుత్వ�ల�- ���ా�ాధన ���నమ�:
���ా�ాధన �ెయ�టక� క�ం�� (ప్ర�ద) ��ం���� �ా, ఇతత ్���� �ా, మట�్ట�� �ా� �ాడ
వచు్చను క�ం��ల� 3 అడ్ డ వత� త్ల1 క�ంభ వ�త ్ ( మధయ్ల����ి నూ����
తడ�పవల�ను. ఇం��క అడ్ వ�త ్ నూ���� త���ి ఏక �ర�ల� (కర�ప్ర �ర��� �ా�
వసుత్వ�) ���ి మ�ందు�ా ఏ �ర�ల� ���ిన వ�త ్� అ��గ్ ప�ల్ల�� ����, �����ం�న
వ�త ్�� క�ం��ల��1 అడ్ డ వ�త1 క�ంభ వ�త ్ �����ంచ వల�ను. త�ా్వత అకష్తల� �
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���ా�ాధనను ల��్ స్వర�పమ��ా ���ం� నమ�ా్కరమ� �ేయవల�ను. క�ం��ల
����న ��ండ� అడ్ డ వత� త్ల� ప� సమయంల� ధూపమ� చూ�ిన తర��ాత 
��పమ� చూ�ించుటక� �ాడవల�ను. ���ా�ాధనక� నువ�్వ నూ���ా�, ��బ్బ��
నూ���ా�, ఆవ� ���య్�ా� �ాడ వచు్చను. ఈ �ధం�ా ��పం ����� ఘంటను 
�ా�సూ
� �� �్
� లకమ�ను చదువ���నవల�న
త నమస్క��ం� ఈ �ం
ఘంట���దమ�:
��్ || ఆగ మ�రధ్ంత� �ే�ా��ం గమ��రధ్ంత� రకష్
క��ాయ్ద ్ఘంట వంతత్ర �ేవ�� �్వహన ల�ంఛ 
మనమ� ఆచ మనమ� �ే�ినట�వంట� పంచ �ాత్ర ల�� ��్ల �ేవ�� ప�జక� �
ళ
���ంచ�ాదు. ప�జక� ����ా ఒక �ా్లసు�ా, �ెంబ��ా� �సు��� ���ల� �దధ ్
్ ల మ�త్ర�� �ేవ�� ప�జక
జలమ�ను �ెంబ�నక� కల�ా�ాధన �ే�ి ఆ �ళ�
ఉప���ంచవల�ను.
ప�జక� �ావల�ిన వసుత్వ�ల�
త�ల�ీ స��త �ష�
్ ణవ� (ఏ వ్రతమ�ను (ప�జను) ఆచ��ంచుచు��న్� ఆ �ే
�క్క బ�మ్మ( ప్ ) ( తమ శ��త్ ��ల�� బం�ారమ��� ��ౖనన, ��ం���� ��ౖనను ల�క 
మట�్ట�� ��ౖనను �సు�� వల�ను), ల��� �త్ర పటమ,
్ ,
మండపమ�నక� మ���� ఆక�ల�, అరట� �క్కల, ��బ్బ�� �ాయల, పళ�
ప�వ�్వల, పసుప�, క�ంక�మ, గంధం, �ర� కర�ప్ర, అ��ంతల�, అ��గ్ ��ట�, అగర� 
వత�
త ్ల, వసత ్, యజ�్ఞ ప�తమ�ల, ��రమ�ల� (�ెల్ల� ��రమ�నక� పసుప��ా�ి9
వర�సల� (�� గ�ల�) ���ి 9 ��ట్ ల ప�వ�్వల కట�్, ఈ ��రమ�లను త�ల�ీ స��త 
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�ష�
్ ణ��� ప�జ�ే�ి ప�జ �ే�ిన �ారందర� తమ క��� �ే�� ధ���త ా్ర� ప్ర�ేయ్
���దన(�ిం�� వంటల�)
�ిమ్మ యజమ�నుల� (ప�జ �ే���ార�) ఈ ��గ�వ ��శవ��మ�లను స్మ��సూ
ఆచమనం �ేయ��. ఈ ��మమ�ల� �తత ్ం24 కలవ�.
1. " ఓం ��శ�ాయ �ా్వ� " అ� �ెప�ప్క�� �ే�ల� �ర� �సు��� ల�� �సు���ా�.
2. " ఓం ���ాయణ�య �ా్వ� " అనుక�� ఒక �ా�
3. " ఓం మ�ధ �ాయ �ా్వ� " అనుక�� ఒక �ా�� జలమ�ను ప�చు్చ ��వల�న
తర��ాత
4. " ఓం ���ం��య నమః " అ� �ేత�ల� కడ�గ����ా�.
5. " ఓం �ష్ణ�� నమః " అనుక�ంట� �ళ�్ళ ��్, మధయ్ ��్ర, బ� టన ��్రళ్ల �� కళ
త�డ�చు���ా�.
6. " ఓం మధు సూద��య నమః " అ� ��ౖ ��ద�� క��� నుం� ఎడమ�� �మ�ర�
���ా�.
7. " ఓం �్ర�క� మ�య నమః " ��ం
� �� ��ద�� క��� నుం� ఎడమ� �మ�ర����ా�.
8,9 " ఓం �ామ��య నమః" " ఓం ��ధ �ాయ నమః" ఈ ��ండ� ��మ�ల� స్మ��సూత
్ ల చల�్ల���ా
తల ��ౖ ��ం�ెం �ళ�
్ ల చల�్ల
10. " ఓం హృ�ీ���ాయ నమః" ఎడమ �ే��� �ళ�
11. " ఓం పద్మ����య నమః" �ా��ల ��ౖ ఒ��్కక్క చుక్క �ర� చల�్ల�
12. " ఓం ���ద �ాయ నమః" �రసుస్ �ౖ� జలమ�ను ��్ర��ంచు��వల�న
13. " ఓం సంకరష్ణ�య నమః" �ే� �్రళ�్ల 
�
� ��న్ల� వ�ం� గ త�డ�చు��వల�ను.
�
14. " ఓం �ాసు�ే�ాయ నమః" ��్రళ్ల�� మ�క�్కను వదుల��ా పట�్ట��వల
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15,16 " ఓం ప్రదుయ్మ�న్య నమః" " ఓం అ�ర���ద్య నమః" ����్రల� ��కవ
17,18 " ఓం ప�ర���తత ్మ�య నమః" ఓం అ� ోకష్జ�య నమః" ��ండ� �ెవ�
��కవల�ను.
19,20 " ఓం ��ర�ిం�య నమః " ఓం అచుయ్��య నమః" బ�డ�్డన
సప్ృ�ంచవల�ను
21. " ఓం జ��రద్ ��య నమః" �ే���్రళ్ల �� వకష్, హృదయం ��కవల�ను.
22. " ఓం ఉ��ం��్రయ నమః" �ే� ��న �� �రసుస్ ��క వల�న
23,24 " ఓం హర�� నమః " ఓం కృ�ా్ణయ నమః" క��� మ�ప�రమ�ను ఎడమ
�ే���ను, ఎడమ మ�ప�ర మ�ను క��� �ె���ను ��కవల�ను.
ఆచ మనమ� ��ంట�� సంకలప్మ� �ెప�ప్��వల�న
ఆచ మనమ� అ�న తర��ాత, ��ం�ెం �ర� �ే�ల� ��సుక�� ��ల ��ౖ �లక��ంచుత� ఈ
��్లకమ� పట�ంచవల�ను
��్ || ఉ�త ్ష్టంత� భ��ి�ా��ః ���ే భ����ర�ాః
���ే �ామ��� �ేన బ్రహ్మకర్మ సమ�ర||
�ా్రణ�య�మమ :
ఓం భ�: - ఓం భ�వః ఓం సువః - ఓం మహః - ఓం జనః ఓం తపః - ఓగo సతయ్ం- ఓం తత్
స�త�ర్ ��ణయ్ం భ��గ్ �ెవసయ్ ��మ ��ధ ��నః ప్ర��ద- ఓం ఆ��జ�య్�ర
��మృతం బ్రహ భ�ర�భ్ వసుస్వ��ం అసంకలప్మ� �ెప�ప్��నవల�న
సంకలప్మ :
మమ ఉ�ాతత ్ సమసత్ దు�� తకష్య ��్వ�ా �� పర��శ్వర మ�దద్శయ్ �� పర��శ్వర ���
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��భన మ�హ���త
ఆదయ బ్రహ్మణః (ఇక్కడ �� మ����్ణ �ాజ్ఞయ� అ� క��� �ెపప్వచు్చ) ��్వ� ��్వత
వ�ాహకల�ప్ ��ౖవ స్వతమన్వంతక�య��� ప్రధమ�ా�ే జంబ� ��్వ��భరత వ��ష్ భరత ఖ
����రద ్��ణ ���ాభ్�� ����లసయ్ ఈ�ానయ్ ప్ర�ే�� (మనక
�
��� ���లమ� ��త్రమ� �ావ�న
మనమ� �� ���లమ�నక� ఏ ��క�్కన ఉ��న్� ఆ ��క�్క �ెప�ప్��నవల, కృ�ా్ణ ������య్
మధయ్ ప్ర�ే�� (మనం ఏఏ నదులక� మధయ్న ఉ� ఆయ� నదుల ��ర్ � �ెప�ప్��న
వల�ను), ��భన గృ�� ( అ�ెద్ ఇ�్ల అ�న��
ల
వస� గృ�� అ�, �� ంత ఇల్ ల�న�
స్వగృ�� అ�య� �ెప�ప్��నవల�న, సమసత ్ �ేవ�� బ� ్రహ్మణ హ�� హర స�న్�ౌ ఆ�
వరత మ��� �ాయ్వ ���క ��ంద్ర మ���న సంవతస, (ఇక్కడ �ెల�గ� సంవతస్రమ�ను అంట
ప�జ �ేయ�నప�డ� ఏ సంవతస్రమ� జర�గ�చునన్�ో ఆ సంవతస్రమ� �క్క ��ర
�ెప�ప్��వల�ను, అయ��, ( సంవతస్రమ�నక� ��ండ� అయనమ�ల�- ఉతత ్ �ాయణమ,
ద��ణ�యనమ�. జనవ�� 15 మకర సంక�మణం �దల� �ల�ౖ 14 క�ా్కటక సంక�మణం
వరక� ఉతత ్�ాయణమ, �ల�ౖ 15 క�ా్కట సంక�మణం నుం�� మరల జనవ�� 14 ��దద
పండ�గ అన�ా మకర సంక�మణం వరక� ద��ణ�యనం. ప�జ�ేయ�నప�డ� ఏ అయనమ� 
జర�గ�చునన్� ో ���� �ెపప్వల�ను) ఋత, ( వసంత, ���ష్, వరష �|| ఋత�వ�లల�
ప�జ సమయమ�ల� జర�గ�చునన్ మ�సం ��ర�) ప�, (��లక� ��ండ� పకష్మ� ��ర్ణ���
మ�ందు �క్ ల పకష, అమ��ాసయ్క� మ�ందు కృష్ణ మ�ల� �ట�ల� ప�జ జర�గ�చునన్
సమయమ�న గల పకష్మ� ��ర�) �, ( ఆ��� ���) �ాస�� (ఆ��� ఏ �ార మన��
�ెప�ప్���) �భ నకష్, �భ ���, �భ కరణ� ఏవం గ�ణ ���ా్టయ�ం �భ ��ౌ మ
ఉ�ాతత ్ సమసత్ దు�� తకష్య ��్వ�ా

���ామ� మ�దద్శయ్ ���ామ �ీ్రతయ్రధ్ం ప�

��మ�న్.... ��త్రసయ్..... ��మ�, �� మతయ్, ��త్రస, ��మ�ేయసయ్ అ�య, �ీత ్� ల�ౖన ��
��మ�, ��త్రవ, ��మ�ేయవ�, �� మ��య్, ��త్ర వ��య, ��మ�ేయవ��య్ః అ�య� ( ప�జ
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�ేయ��ా�� ��త్రమ, ��మమ� �ె�ిప్) ��మ�ేయసయ్ః దర్మ  స��తసయ్ (
ప�ర�ష�ల�ౖన��) మమ సహ క�ట�ంబసయ, ��మ �్ థ� �రయ్ �రయ్ �జయ  ఆయ��ా��గయ్
ఐశ్వ�ాయ్� వృదధ్�, ధ�ా్మరధ్ �ామ �కష్ ఫల ప�ర��ారధ్ �ిద, ప�త్ర ����్ర� వృదధ్�ర
సకల�ధ మ���ాం��ఫల �ిదద ్�రధ, ���ామ మ�దద ్శ ���ామ �ీ్రతయ్రధ్ం( ఏ �ేవ
ప��ంచుచు��న్� ఆ �ేవ���క ��ర� �ెప�ప్��� సంభవ��భ్ ర�ప����:
�
సంభవ���య��న సంభవ�� ప్ర�ా��ణ య�వచ్చ��త్ ( ��క� ���న ��, ��క� ���న
�ధమ��ా, భ��త్ శ�దద్ల�� సమ��ప్ంచు��ంట�నన్ ప�జ) ��య్���ా ��డ��ప��ర
ప�జ�ం క����య్. తధంగ కలశ ప�జ�ం క���య
� || �ిద పకల�ా�ాధ నను �ెయవల�ను.
కలశ ప�జను గ���్చన �వర :
��ం��, �ా��, ల�క కంచు �ా్ల సుల�( ల��� పంచ �ాత్రల�) ��ం��ంట�ల� �దద్ జలమ�ను �సు�
ఒక ���యందు ఉదద ్��ణ�, ��ండవ ���యందు అ��ంతల�, తమల�ాక�, ప�వ�్వ
ఉంచు��నవల�ను. ��ండ�వ �ాత్రక� బయట మ�డ� ��ౖప�ల� గంధమ�ను �ా్ర�ి క�ంక�
అదద ్వల�ను. ఇట�్ల �ేనప�డ� �ా్లసును గ�ండ్రమ��ా �్రప�ప్చూ గంధమ�న,
క�ంక�మను�ా� ప�య�ాదు. గంధమ�ను ఉంగరప� ����� ప�యవల�ను. క�ంక�మ 
అకష్తల�వ ����ాబ�, మధయ, ఉంగరప� ��్రళ్లను క� సమ��ప్ంచవల�ను. యజమ�నుల�(
ఒక్క����ే ఒకర, దంపత�ల� ల�ౖ�ే ఇదద ్ర�ను) ఆ కల�ా�న్ క� �ే��� మ��ివ�ం�, ఇల�
అను���ా�. ఈ �ధమ��ా కలశమ�ను తయ�ర��ే�ి ప�జను �ేయ�నప�డ� �దట�ా ఈ
��్లకమ�ను చదవవల�ను
మం || కలశసయ్ మ�ఖ� �ష�్ణ: కంట� ర�ద్ర సస్మ��ి
మ�ల� తత్ర ి్థ�� బ
�
్ర�్మమ�ేయ్ మ�తృ గణ�స||
ఋ��్వ� ధయ���్వద �ాస్మ��� �ో హయ్ధర
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అం���శ్ స����సస్��్వ కల�ాంబసమ�����ః
��్ || గం���చ యమ��� �ైవ కృ��్, ����వ��, సరస్వ,
నర్మ� �ింధు �ా����� జల� �ి్మన్ స�న్ధంక�||
ఇక్క ఇల� ��్లకమ� మ����ిన తర��ాత ఆయ�త� �� త�ల�ి స��త �ష�్ణ( ఏ �ేవ�
ప�జ�ౖ�ే �ేసుత్��న్� ఆ �ేవ�� ��ర�ను �ెపప్వల�ను) ప�జ�రధ్ం మమ దు��తకష్య�
కల�� ద��న ఓం �ేవం సం ��్ రకష్య్ (కలశ మంద� ఉదకమ�ను �ేవ�� ��ౖ చల�్ల�
ఆ��్మన సం��్ రకష్య్ అ� (ఆ �ట�� తన ��ౖ చల�్ల ���ా�) ఓం ప�జ� ద్ర�ాయ్ణ� 
(ప�జ�ద్రవయ్మ�ల� ��ౖ క��� చల �్ కలశ మంద� �ట�� ��ౖ మంత్రం చదువ�త� ప�వ�్వ
�ా�, ఆక��� �ా� చల�్�.
మ�రజ ్నమ�
ఓం అప�త్రః ప���్ర�ా స�ా్వవ �ా్థంగ��
యసస్���త�ప్ండ �ాకష్ం సబ��య్భయ్ంతర ||
అ� �ిద ప�ా�ి� అకష్త, పసుప�, గణప� ��ౖ ���ి, ఆయనను ���� నమస్క��ం� �ా్
ప్ర��ా ్టపన �ేయవల�ను. �ా్రణ ప్ర�ష్ఠ అన�ా �� మ� గణ��� పత��నమః �ా��ా్ పన
మ�హ�రత ్సుస్ మ�హ���త్సుత్ త��సుత్. తర��ాత ఇల� చదువ�త� ���న్శ
నమస్క��ంచవల�ను
��్ || ��ా్లంబర ధరం �ష�్ణం శ�వర్ణం చత�ర�
ప్రసనన్వద ��య్�� తస్ర్వ ��న్ ప�ాం||
సుమ�ఖ���్చక దంతశ్చ క�ి గజకర్ ణక
లంబ� దరశ్చ �కట� �ఘన్�ాజ���యకః
ధూమ�� త�రగ ్ణ�ధయ్కష్ః �ాల చం�ో్ర గ
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వక� త�ండ �్మరప్క��్ణ ��రంబః స్కంధ ప�
��డ ��� ��� ��మ��యః పట�చ��ణ� య�ద�ి
���య్రం� ��ా��చ ప్ర��� �రగ్�� త
�
సం�ా��� సర్వ�ా��య్ష�

�ఘన్సత్సయ్ నజ||

�ిదప ��డ�� ప��ర ప�జను �ేయవల�ను. ��డ�� ప��ర మ�లన�ా ఆ�ాహన, ఆసనం,
ఆర్ఘ�, �ాదయ్, ఆచమ�యం, �ాన్న, వసత ్�, యజ�్ఞ ప�త, గంధం, ప�షప్, ధూపం,
��పం, ��ౖ�ద
� య్, ��ంబ�లం, నమ�ా్కర, ప్రద��ణమ�ల� �దలగ�న�. ిదప ��డ
�
��
ప��ర ప�జను �ేయవల�ను. ��డ�� ప��రమ�లన�ా ��య్, ఆ�ాహన, ఆసనం, ఆర్ఘ�,
�ాదయ్, ఆచమ�యం, �ాన్న, వసత ్�, యజ�్ఞ ప�త, గంధం, ప�షప్, ధూపం, ��పం,
��ౖ�ద
� య్, ��ంబ�లం, నమ�ా్కర, ప్రద��ణమ�ల� �దలగ�న�
��డ�� ప��ర ప�జ��ా్రరంభ
��య్నం
��్ || ఓం �� �్ర�� నమః ��య్య��- ��య్నం సమరప్య
అ� �్ర��ధు� మనసుస్న ��య్�ం� నమస్క��ంచవల
ఆ�ాహనం:
��్ || ఓం �� �్ర��ధ నమః ఆ�ాహయ��. ఆ�ా హ��రధ్ం అకష్��ం సమరప
అన�ా మనసూప్��త్�ా �ేవ�� మన ఇంట�్ల�� ఆ�్వ�ంచడం. అట�్ల మనసుస్న స్
అకష్త �ేవ�� ��ౖ ��యవల�ను.
ఆసనం:
��్ || ఓం �� �్ర��ధ నమః నవరతన్ ఖ�త �ిం�సనం సమరప్
�ిం�స��రధ ్ అకష్��ం సమయ��. �ేవ�డ� క�ర�్చండ�ట ��� మం� బంగర��ీట
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���ినట�
్ ల అనుక�ంట� అకష్ ��యవల�ను.
అర్ఘ�ం
��్ || ఓం �� �్ర��ధ నమః హ��త్: అర్ఘ�ం సమరప్
�ేవ�డ� �ేత�ల� కడ�గ� ��నుట��� ��్ళసుత్��న్మ� మనసున తల� , ఉదద ్��ణ��� �ర
����క ����న్ల� వదలవలయ�ను
�ాదయ్ం
��్ || ఓం �� �్ర��ధ నమః �ా�ౌ: �ాదయ్ం సమరప్య
్ ల కడ�గ� ��నుటక� �ర� ఇసుత్��న్మ� మనసున అనుక�ంట� ప�వ�
�ేవ�డ� �ాళ�
పంచ�ాత్రల�� �ర� అ�ే ����న్ల� ఉదద్��ణ��� వదలవల�
ఆచమ�యం :
��్ || ఓం �� �్ర��ధ నమః ఆచమ�యం సమరప్య�
అంట� �ేవ�� మ�ఖమ� కడ�గ� ��నుట��� ��్ళసుత్��న్మ� మనమ�న తల�సూత్ �
�ె�ిప్న �ాత్ర ఉదద ్��ణ��� ఒక మ�ర� �ర� వదలవల�ను
సూచన:
అర్ఘ�, �ాదయ్, ఆచమనం �దలగ� �ాట��� ఉదద్��ణ��� �ర� ����క �ాత్ర ల� వదలవల�ను
� ం (పంచ �ాత్రక� ��ంద నంచు పల�్లమ�) ల�
అ���ణ
వదల�ాద
�
మధుపర్క :
��్ || ఓం �� �్ర��ధ నమ మధుపర్క సమరప్య��
అ� �ా్వ��ా���� �ాన్నం �ేయ�టక� వసత్� �చు్చచు��న్మ� 
త ల, ఈ మధుపర్కం
ను ఆయన ప్ర�మక� అదద్వల�ను (ప్ర�త్� ��దద్ బ�ట�్ట �ళ్ళ ��ౖ�ల� గ�ండ్రమ��ా �ే
త���ి ఆ ��ౖన ��ండ� ��ప�ల
� పసుప�ల� అ��ద్ ఉంచు��నన్ ���న్ పర్కం అంట�ర )
ౖ
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పం��మృత �ాన్నం
��్ || ఓం �� �్ర��ధ నమ పం��మృత �ాన్నం: సమరప్య�
అ� �ాన్నమ�నక� పం��మృతమ�ల�� క���న �ర� ఇచు్చనట�్ల ���ం� ఆవ���
,ఆవ��ాల�, ఆవ���ర�గ�, �ే��, పంచ��ర క��ిన పం��మృతమ�ను �ా్వ���ౖ ఉద ద్��ణ�
చల్ లవల�ను
��ద ో ్ద �ాన్న :
��్ || ఓం �� �్ర��ధ నమ ��ద ో ్దక �ాన్నం సమరప్య�
పంచ�ాత్రల� �దధ ్ �ట�� ప�వ�్వ�� �ేవ����ౖ చల్లవల�న
వసత ్ య�గ్మం
��్ || ఓం �� �్ర��ధ నమ వసత ్� య�గ్మం సమరప్య�� (య�గ్మమన�ా ��ండ� ) అ
వసత ్�మ�ను (ప్ర�త్� ��దద్ బ�ట�్ట ళ్ళ �
�
గ�ండ్ రమ��ా �ే�ి �ట�ల� త��� ఆ��ౖన ��ండ�
��ప�ల
ౖ
� క�ంక�మల� అ��ద్న �� అ�� వసత్�మగ�ను ఇట�వంట�� ��ండ� �ేసు��నవల� )
�ా్వ��ా�� ప్ర�మక� అదద్వల�
యజ�్ఞప�తం
��్ || ఓం �� �్ర��ధ నమ ఉప�తం సమరప్య�
అన�ా జం�ెమ�ను ఇవ్వవల�ను ఇ��య�ను ప్ర �త్�� �ేయవచు్చను�త ్� �సుక��
పసుప� �ే��త బ� టన ��్రల, మధయ్ ��్ర��� మధయ్ మధయ్ నల�ప�త� ��డవ��ా �,క�ంక�మ 
అదద ్వల�ను ���� ప�ర�ష �ేవ�� ప�జక� మ�త్ర�� సమ��ప్ంచవల�న

గంధం :
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��్ || ఓం �్ర��ధ నమః గం��న్ సమరప్య
మ�ందు�ా ��ి ��ట్టక�నన్ గంధమ�ను క�
�
���ే� ఉంగరం �ల��� �ా్వ��ా�� ప్ర�మ�
చల్ లవల�ను
ఆభరణం :
��్ || స్వ��వ సుంద�ాం�ాయ ���� శ�ాత్� శ�య�య�|
భ�షణ�� ����్రణ� కలప్య� మయ్మ�ా��||
ఓం �� �్ర��ధ నమ ఆభరణ�న్ సమరప్య
అ� �ా్వ��� మనమ� �ే�ం�న ఆభరణమ�లను అలంక��ంచవల�ను ల�� ��
అలంకరణ�రధ్ం అకష్ సమరప్య�� అ� అకష్తల� �ా్వ���ౖ ���ి ఆభర
సమరప్య�� అ నమస్క��ంచవల�ను
అకష్తల
��్ || ఓం �� �్ర��ధ నమః అకష్ ��న్ సమరప
( అకష్తలక� ����ద్ �యయ్మ�ను త���ి పసుప����ి కల�పవల�ను) అకష్తల� �
�ా్వ��ా� ప్ర�మ �ౖ చల్లవల
�
�న
ప�షప సమరప్ణ
��్ || ఓం �� �్ర��ధ నమః ప��ాప్ణ� సమరప్య
�ా్వ��ా��� ప�వ�్వల�� అలం�ారమ� �ేయవల�ను. ప�వ�్వలను �ా్వ� ��ౖ ��
నమస్క��ంచవల�ను
�ిదప అ��ంగ ప�జను �ేయవల�ను. ఈ ��ం� �� ��మ�లను చదువ�చు ప�షప్మ�ల�� �ా,
పసుప� క�ంక�మల�� �ా� �ా్వ�� ప��ంచవల�ను
తర��ాత అ��్టత ర శత��మ�వ� ప�జ. ���యందు 108 మంత్ర మ�ల�ండ�ను. ఈ
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మంత్రంమ�ల�ను చదువ�చ ప�షప్మ�ల�� �ా, పసుప� క�ంక�మల�� �ా� �ా్వ�
ప��ంచవల�ను.
�్ర��ధ వ్రతకలప
ఓం భ���త్మ�� నమ
ఓం అవయ్య�య నమ
ఓం ప�ర��ాయ నమః
ఓం పరమ���్మయ నమ
ఓం బల�య నమః
ఓం భ�తకృ�ే నమః
ఓం శ�ా్వయ నమ
ఓం మ�క�ం��య నమః
ఓం అ��య�త్మ�� నమ
ఓం �భ ప్ర��య నమః|| 10 ||
ఓం కృత�� నమః
ఓం �ాప���ాయ నమః
ఓం �ేజ�� నమః
ఓం గణపత�� నమః
ఓం ��ాయ నమః
ఓం ���్ఘయ నమ
ా
ఓం సు��ాధ్య నమ
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ఓం ���న్ నమ
ఓం �ా్రణ��య నమ
ఓం మధు�� నమః || 20 ||
ఓం ప�నర్వస�� నమ
ఓం మ�ధ �ాయ నమః
ఓం మ� �ే�ాయ నమః
ఓం �ిదధ ్�� నమ
ఓం ��బల�య నమః
ఓం నవ ��య�ాయ నమః
ఓం హం�ాయ నమః
ఓం బ��� నమః
ఓం బల�య నమః
ఓం అనంద ��య నమః || 30 ||
ఓం గ�ర�� నమః
ఓం ఆగ మ�య నమః
ఓం అనల�య నమః
ఓం బ�దద ్�� నమ
ఓం పద్మ����య నమ
ఓం సుఫల�య నమః
ఓం జ�్ఞన��య నమ
ఓం జ�్ఞ��� నమ
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ఓం శ��ం��్వయనమః
ఓం పవ��య నమః || 40 ||
ఓం ఖ�ాయ నమః
ఓం సర్వ�ాయ్�ి�� న
ఓం �ామ�య నమః
ఓం �ధ�� నమః
ఓం సూ�ాయ్య నమ
ఓం ధ�్వ�� నమ
ఓం అ���� �ధ��య నమః
ఓం ప���్రయ నమ
ఓం అణ� మ�య నమః
ఓం ప��ే్ర నమః|| 50 ||
ఓం �క�మ�య నమః
ఓం �ాం��య నమః
ఓం మ���ాయ నమః
ఓం �ే�ాయ నమః
ఓం అనం��య నమః
ఓం మృద�� నమః
ఓం అకష్మ�య న
ఓం ���ాయ నమః
ఓం హం�ాయ నమః
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ఓం ��ాయ నమః || 60 ||
ఓం ఆ�� �ే�ాయ నమః
ఓం సుల��య నమః
ఓం ��ర�ాయ నమః
ఓం ��గయ్��య నమ
ఓం ఆ���ాయ నమః
ఓం ��ాయ నమః
ఓం ���ాయ్య నమ
ఓం అ�ల�య నమః
ఓం శంభ�� నమః
ఓం సుకృ��� నమః || 70 ||
ఓం తప��న నమః
ఓం �మ�య నమః
ఓం గ��య నమః
ఓం క�ిల�య నమః
ఓం ల�����య నమః
ఓం సమ�య నమః
ఓం అజ�య నమః
ఓం పస�� నమః
ఓం �షమ�య నమః
ఓం మ�య�య నమః || 80 ||
15

ఓం కవ�� నమః
ఓం ����ం�ాయ నమః
ఓం �ామ��య నమః
ఓం �శ్వ�ేజ�య నమ
ఓం ����య్య నమ
ఓం సం��ాయ నమః
ఓం దమ��య నమః
ఓం దుష్ట ధ్వం�ాయ న
ఓం బంధ�ాయ నమః
ఓం మ�ల����ాయ నమః || 90 ||
ఓం అజ�య నమః
ఓం అ���య నమః
ఓం ఈ�ా��య నమః
ఓం బలవ�ే నమః
ఓం మ��ే�ాయ నమః
ఓం సుఖ��య నమః
ఓం ప�ాతప్�ాయ నమ
ఓం క�
� ర����� నమః
ఓం ���ాయ నమః
ఓం �భ సం��య నమః || 100 ||
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ఓం ప�ాక� మ�య నమః
ఓం స��ాయ నమః
ఓం సత్ఫల�య నమ
ఓం �ేవ �ే�ాయ నమః
ఓం బ్ర�్మయ న
ఓం �ష్ణ�� నమ
ఓం మ��శ్వ�ాయ నమః|| 108 ||
ఓం �్రమ���త్ స్వర�ప 
ఓం �� �్ర��ధ �ే�ాయ నమ
�ిదప అగర�వ�త ్� �����ం
ధూపం :
��్ || ఓం �� �్ర��ధ నమః ధూపమ�ఘ��పయ��
ధూపం సమరప్య��. అంట� ఎడమ �ే��త్ గంట �ా�సూత్ క��� �ే��త్ అగర�బ
�ప�ప్త� � �గన �ా్వ��� చూపవల�ను
��పం :
��్ || ఓం �� �్ర��ధ నమః �ా��త్ ��పం దర్శ
అ� �దట�్ల �ె�ిప్న �ధం�ా ���ా�ాధనల� వ�నన్ అదనప� వ త�త్ల�� ఒక ���� �సు
�ర� �����ం�ే ��ంట�్ల ���ి �����ం� గంట ����సూత్ ఆ ��పం �ా్వ��� చూప�త�
��్లమ�ను చదవవల�ను.
��ౖ�ద
� య్ :
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��్ || ఓం �� �్ర��ధ ��ౖ��దయ్ం సమరప్
అ� ఒక బ�ల్లం మ�క, పళ�్, ��బ్బ�� �ాయ �దలగ�న� ఒక పల�్లమ�ల���� �సు�
�ా్వ�వద ద్ నుం� ��� ��ౖ ప�వ�్వ�� �ళ�్ల చల�్లత� ఎడమ �ే��త్ గంట�' ఓం
భ�ర�భ్వసుస్వః ఓం తత్ స �త�ర్వ� భ��గ్ �ేవసయ్ ��మ, ��� �నః ప్ర ��దయ�,
సతయ్ం త్వ��త్న ప�� �ిం,( ఋతం��్వ స�ేయ్త ప�� �ిం��� అ� �ా�్ర �ెపప్వల
అమృత మసుత్ అమృ�� పసత్ రణమ, ఓం �ా్రణ�య �ా్, మ�ేయ్ మ�ే
�ా�యం సమరప్య�� అంట� ఆర� మ�ర�్ల �ే��� (�ే�ల�� ఉదద్��ణ���) �ా్వ
���దనం చు�ిం���. �ిదప ఓం త�ల�ీ స��త �ష�
్ ణ నమ ��ౖ����య్నంతరం' హ��త్ ప్ర��
య��' అ� ఉదద ్��ణ��� పంచ �ాత్రల�� �ర� మ�ందు �ె�ిప్న అర్ఘ��ాత్ర ( పంచ 
�ాక�ం�� ����ా �ెంబ�ల� ��ట్ట���
� � �ళ్ల �ాత్ర ) ల� వదల��. తర��' �ా�ౌప్ర��ళ య�'
అ� మ�� �ా�� �ర� అర్ఘ� �ాత్రల� ఉదద్��ణ��� వదల��. ప�నః ���ద్చ మ
సమరప్య� అ� ఇం��క ప�ాయ్యం �ర� వదల�� తదనంతర
��ంబ�లం :
��్ || ఓం �� �్ర��ధ నమః ��ంబ�లం సమరప్య
అ� �ెబ�త� ��ంబ�లమ�ను ( మ�డ� తమల�ాక�ల�, ��ండ� ��క �ెక్కల, అరట� పండ�
���ి) �ా్వ వదద ్ఉం���. ��ంబ�లం ��సుక���న్ ��ర� కడ���్కనుటక� �ర�
ఇసుత్��న్మ� తల�స , ' ��ంబ�ల చరవణ�నంతరం �దద ్ ఆచమ�యం సమరప్య�'
అంట� ఉదద ్��ణ��� �ర� అర్ఘ��ాత్ వదల��.�ిమ్మట కర�ప్రం �����
��ాజనం :
��్ || ఓం �� �్ర��ధ నమః కర�ప్ర ��ాజనం సమరప్
అ� కర�పర �ళ్ళల� �ర� క�ం��ల� ���ి మ�ందు�ా ���ా�ాధనక� �����ం�న ��పం�
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�����ం�, మ�డ�మ�ర�్ల �్రప�ప, �నన్�ా ఘంట �ా�ంచవల�ను. అనంతరం మ�్
ప�వ�్వ� �ర� �ర� క�ం�� �వర వదుల�త� ' కర�ప్ర ��ాజ��నంతరం ���ద్
మ�యం సమరప్య��' అ� �ె�ిప్ ��ాజనం �ా్వ��ా�� చూ�ిం� తర��ాత ఇంట�ల�� 
�ారందర� �ర�� కళ్ళక అదుద్���ా�. తర��ాత అకష్, ప�వ�్వల, �ల్ లర డబ�్బల
�ే��� పట�్ట��
మంత్ ప�షప్ం
��్ || ఓం �� �్ర��ధ నమః య��శ��త్ మంత్ర ప�షప్ం సమర
అ� �ెప�ప్��� అకష్, ప�వ�్వల, �ల్ లర �ా్వ�వదద్ ఉంచను. �ిమ్మట ఈ ��గ�వ
మంత్ర జ�ిసూ
త ్ మ�డ��ార�్ల ప్రద��ణల� �ేయ
ప్రద��ణం
��్ || ప్రద��ణం క���ాయ్� సతతం �దక �ి,
నమ��త �ఘన్ �ాజ�య న����త్ �ఘన్ ��||
��్ || ప్రమధ గణ �ే��శ ప్ర�ి�ేద్ గణ�,
ప్రద��ణ క�����్వ

�శ ప�త్ర న�సుత్||

��్ || య���ా�చ �ా�ా� జ��్మంతర కృ���
������ ప్రణసయ్ం� ప్రద��ణ ప�ే ప||
ఓం �� �్ర��ధ నమ ఆత్ ప్రద��ణ �ే�ి ( అన�ా తమల� ��మ� చుట
� ్ట ����� ) �ిమ్
�ా�ా్టంగ నమ�ా్కరం �ే�ి మగ �ార� ప���త్�ా పడ�క�� తలను ��లక� ఆ�, ఆడ��ార� 
���ాల� ఎడమ�ాల� ��ౖ ���ి ) తర��ాత �ా్వ� ��ౖ �ే�ల� నునన
��ాళ్ ల �ౖ పడ�క�� క
�
అకష్త, ప�వ�్వల� చ�్ల మరల  �ా్థనమ�న ఆ�ినుల�ౖ నమస్క��ంచు
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ప�నః ప�జ :
ఓం �� �్ర��ధ నమ ప�నః ప�జ�ంచ క����య
అ� �ెప�ప్��, పంచ�ాత్ర ల�� �ట�� �ే��� ���, అకష్తల� �ా్వ� ��ౖ చల�్లత� ఈ��
మంత్మ�ల� చదువ���నవల�ను.
����� ప��రమ�ల�:
ఛత్ర ఆ��్చదయ�, ��మరం �జయ��, నృతయ్ం దర్శయ, నృతయ్ం దర్శయ, ��తం
�ా�వ య��, �ాదయ్ం �షయ�, సమసత ్ �ాజ� ప��, భ��త్�ప��ర ప�జ�ం సమరప్య�
అను���, నమస్క��సూత్ ఈ�� �ం�� ��్లకమ�ను చదువ���నవల�
ప�జ�ఫల సమరప్ణమ
��్ || యసయ్స్మృ��య్చ ����ాత్� తపం ప�జ�

���య��

య�న సంప�ర��ంయ�� స�ో య్ వం�ే తమచుయ్
మంత్ ��నం ��య
� ���నం భ��త్ ��నం మ��శ్
యత�ప్�త మయ��ేవ ప��ప�ర్ ణం తదసుత్�||
అనయ���య్���ాహ��� ��డ�� ప��ర ప�జయ�చ భగ�ాన్ స�ా్వత్ �� �్ర��
సు�ీ్రతసుస్ ప��న్ వర� ో భవత�
ఏతత్ఫల �� త�ల�ీ స��త �ష�
్ ణ: అరప్ణమసుత్ అంట� అకష్తల� �ట��� �ాట� అర��
వదలవల�ను. �ిమ్మ �� �్ర�� ప్ర�ాదం �ర�ాగృ�న' అను��� �ా్వ�వద ద్ అకష్
�సు��� తమ తమ తలల��ౖ ��సు��నవల�ను.ఆ �ిదప పసుప� గణప� ఉనన్ ప��్ళమ
��క�ా�� ��ౖ�� ఎ�త ����� ��ంద ఉం� ప��్ళమ�ల� ఉనన్ పసుప� గణప�� ��ి �ేవ�
�ీటమ���ౖ నుంచవల�ను. ���� ఉ��్వస �ెపప్టం అంట�ర�
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ఓం �� �్ర��ధ నమ య���ా్థన ప్ర��శయ��
��భ��రధ్ ప�న�ాగమ��యచ అ� ఉ��్వసన పల�క���ర�
ప�జ� ���నం సంప�ర్ణం
�రధ �ా్రశ నమ్
��్ || అ�ాల మృత�య్హరణం సర్వ �ాయ్�� ��ార|
సమసత �ాపకష్ యకరం �� త�ల�ీ స��త �
ష�్ణ � ా�ో దకం �ావనం �||
అ� �రధ ్మ�ను �ే�ల� ��సు��� మ�డ�మ�ర�్ల ��ట� ల�� �సు��నవల�ను.
�్ర��ధు వ్రత క�� �ా్రరంభ
మధుసూదను� కధ
భక�త్ల�� ! మనసుస్ �ర్మలం�� �నం�� .�్ర��ధుల చ��త్రమ� మ�ట� మ�ట��� �నుటక
అమృతమ�వల� నుండ�ను. �� ప�రమ� అను �ా�మమ� నందు మధుసూదనుడను ��క 
బ�్రహ్మ డ�ం�ె���ాడ�.���్క� ద��దు్రదగ�ట�ే �కష్ ��త�త్క�� ��ం�ే �ా
బ�్రహ్మణ�నక� ఒక క�మ�ర�డ� జ�్మం�ెను. త�్ల�� �ాల� ��లనందున అ బ�ల�� శ��
��న ��నమ� కృ�ంచు చునన్�� . ఆ బ�ల�డ� �క్క ��వ�చునన్ందున ఆ బ�్రహ్మణ��
����ట��� �ట�
్ ల ప���ను
�్ర��ధ వ్రతకలప
" అయ�య్ ! ��ను �ె��ప్�� మ శ�దద్�ా �నం��,మన �ిల్ ల�ా��� �ాల� ��త త్మ
�ాల� గల ఆవ� ��కట� �సు��ం�� " అ� �ెపప్�ా ఆ మ�ట �� భరత��మ� �ెప�ప్
చు��న్డంట�'ఓ�ీ ' �క� ���� పట�్టన��? మనమ� చూడ�ా కడ� �ద�ారమ� �ాల� 
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ఇ�ే్చ ఆవ� ఏల�గ�న � ొర�క�త�ం��? ధన రతన్మ�ల� మన వద ల�వ� ��ను ల�కంల�
ఏ �ధం�ా గణయ్త � �ందు��ను? ఎవ�����ే ధన సంపదల� క��� య�ండ��� ,�ా����
ల�కమం�� మ�ాయ్దల� �ేసుత్ం�� . అట�్ట���� ల�కమం�� భయపడ��ర�. మనవంట�
�ద�ా��� ఎవర� అడగ���ర�. అ� బ�్రహ్మణ�డ� �ె��ప్ను. బ�రయ్ �
దుః�ం�న�ై ,ఓ బ్రహ్మ �ేవ��� ! �వ� మ� వంట� �ద �ా��ంట�్ల ఈ �డ్డను ఎంద
ప�ట�్టం��వ�?ఏ� �� ఈ �డ్ డ బ్రత�క���డ? ఈ �� హతయ్ ��క� చుట�్టక�ంట�ం�
అ� దుః�ంచు చుండ�ా �ిల్ ల�ా� �ష చూ�ి ఏ�య� ��చక ఆ బ� ్రహ్మణ�
�ం�� �ా�ంత��ై �����ం� ,తన ఇంట�ల� ఉం��న కమండలమ� వ����ా �ల్ లర
�ామ�నుల� సంతల� అ�్మ,ఆ వ�్చన � �మ�్మ అ�దు ర��ాయ జ�గ�తత్�ా
పట�్ట��� ���్ల ��రయ్ �ే��� ఇవ్,ఆ�� ఆ �� మ�్మ చూ� సం���ిం�, ����ట�� 
చూ� అయ�య్ ! ఈ � �మ�్మను �సుక����్ల �ాల� ఇ�ే్చ ఆవ�ను ��� � రండ� 
�ె�ిప్న��
అట�
్ ��రయ్ �ె�ిప్న మ�టల ప్ర�ారమ� బ�్రహ్మణ�డ� ఆ ర��ాయల� పట�్టక��
�ా�మమ� �����ను .ఇట�
్ ల �ర�గ�చూ,��దద్ ��గయ్ వంత�డగ� �ావ��ార� ఉం�
�ా�మమ�నక� ����్ళన . ధన ����య్ల� ప��ప�ర్ణ��� క�బ�ర���� ఆ �ావ��ార� స�
సమ�నమ��ా ఉ��న్డ�. అత ఆవ�ల�న్య� �ాల�� �ం�� య�నన్�. �ైవ ఘట
మ�త్రం మ�� �ధమ��ా య�నన్�� . తన ఆవ�ల '���� ' అ�� ఆవ� ఉం�ెను .అ��
�గ�ల దుష్ట బ���్డ గల�� .బ�ౖటక� ��తక�����త్ ప వయ్వ�ాయంల� ��రబ�� ��
��సుత్�� .ఒక ��నమ�న �ావ��ార� చూసుత్ండ�ా�� �
� ద ద్ �ా �� లంల��� � �రబ��
పం��న పంటను �� ��య�చం�ెను . అ�� చూ� �ావ��ార� అ� ��పం�� ��మను
చు��న్డంట� "ఇక ��� మ�ఖమ� చూడక�డదు .అవ�ను ఇప�ప్�ే అ�్మ���ాత
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.ఇ�� 50 ర� || ల� అ�నపప్ట��� ��క� మం�ర� ల�దు ఇప�ప్డ� బ�రం వన��
ఐదు ర��ాయల�� ఇ�్చ ���ాత్ను అ��స���� మధుసూదనుడ�� బ�్రహ్మణ�డ� 
మ�టల� �� �ావ��ార��� �ట్ ల��ను. "�ావ��ార� �నం�� 50 ర��ాయల� ఖ��దు 
కల ఆవ� అ�నపప్ట��� అందువలన

�క� మం�ర� ల�దు ఆ5 ర��ాయల� ����

ఇ�ాత్ను ఆవ� దూ�� ��ం��ట�� ��క� ఇ�ిప్ంచం�� " అ� అన�ా " ఓ బ�్రహ్మణ�
�క� ���� పట�్టన�� " అ� �ావ��ార� అ��ను. అంత బ� ్రహ్మణ�డ� "�ర� �ావ��ార
అ� ఉ��న్ర�

�మ�ట

�ర� �ల�ప� ��ం�� మ�ట త�ిప్�ే �ర� అసత

వంత�లవ���ర� " అ� అ��న్డ . ఆ బ�్రహ్మణ�డ� అనన్ మ�టల� �ావ��ార� 
,తన మ��ల� �����ం� �ె�యక అ����ి��ను .ఈ బ�్రహ్మణ�డ� ఎక్కడ నుం
�ంట���న్� ో, ఈ ఆవ�ను అత���వ్వక � ��ే ��క� అసతయ్ �ా్ర�ిత్ంచును క�� ! అ
బ�్రహ్మణ�� చూ� �ె�య్ �����డ� ��ంట��  �� ప�చు్చక�� ఆవ�ను దూడను
బ�్రహ్మణ�నక� �ావ��ార� ఇ�్చ �
� �ి��డ� ఆ ఆవ�ను చూడ� బ�్రహ్మణ�ీత్� చందు
చూ�న కల�వ వల� సం��ష ప�ెను. ��ంట�� �ాల� �ి��� క�మ�ర���� ���ి 
ఆనందమ� �� ం��న�� .ఇట�
్ ల ���న్ ��నమ�ల� గడ�న తర��ాత ఆవ� ఎ
�� �న�ో క��ించ ల�దు .��్ రదుద్ ������ ��ళ�న�� ఆవ� �ాక��వడమ� చూ
బ�్రహ్మణ� ��దక బ� ���డ� .�ధుల�్లనూ,స�పమ�న ఉనన్ వయ్వ�ా
భ�మ�ల�్లను చ�ెను . ఆవ� క��ించ ల�దు .�ెల్ల�ార�ా�� �ద్ర ��ల�్క� ఆవ�
��దుక�ట��� బయల��ే� �
� �ంత దూరమ� నడ� ���్ల ��టల� ఒక �ెట�్టను చూ���
మధు సూదనునక� �్ర��ధ �ేవ�ల� దర్ �చు్చట
అ�� ఒక ��పప్ మ��� �ెట�, ��ౖన మ�గ�గ్ర� మనుష�య్ల� క�ర�్చ� వ���న్ర� .�ార� వర
బ్రహ, �ష�
�
క���్చ�
్ ణ,మ��శ్వర�ల� �ా�� �్రమ�ర�త్ల� అట�వంట� ెట�్ట ���ంద బ�్రహ
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ఆయ�సమ� �ర�్చక��,ల�� ��వ�చుండ�ా ,�్రమ�ర� త్ల� బ�్రహ్మణ�' ఓ �ప���� � 
మనసుస్క� ఎందు�ేత దుఃఖమ� క���న��? �వ� ఎక్క���� ���్లచు��న?
ళ
ఆ సంగ�
మ��� �ెప�ప్ " న�ా బ�్రహ్మణ�డ� �ేత�ల� జ���ం� "అయ�య్ !��ను కడ� �ద�ా �కష
��త�
త ్క�� బ్ర��� �ాడను ��క� ఒక ఆవ� ఉనన్�� .అ�� క��ించట�్లదు ఈ � ��
ప�రమ� సంత అగ�చునన్�� .ఆ సంతక� ���్ల �����దను .ఎవ����� �ొం���ం� �సు�
�� �నట్ ల��ే ఆ సంత ల��� అమ�్మ��ర� గ�� ! ��ధ �ా్వమ�ల��ా ! ఈ ఉ�ేద్శయ్మ��
��ను ��త�క�్కంట� ��ళ�్ళచు��న్ను ."అ� తన సంగ� ె�
� �ప
అ�� �� బ�్రహ్మణ�నక� �్రమ�ర�త్ల� ��� �ెప�ప్చు��న్రంట� " � ��ల�గ�
్ లచు��న్వ� కను,మ� ��తత ్మ� ఏమ��న్ ���న్ ��నుసుల� �సుక��ావల�ను
��ళ�
�్రమ�ర� త్ అ��న్ర� . అంత బ� ్రహ్మణ�డ� " ��� ��నుసుల� �ా�ాల� అడ�
�్రమ�ర� త్ల� �ట్ల��� .ఒక్క ��ౖ�ా ఆక� �,ఒక్క ��ౖ�ా నూ�� మ�త్రమ��ె ఇమ్మ�
�ె�ిప్�� .ఆ మ�టల� �� బ� ్రహ్మణ�డ� ��మ� �ెప�ప్ చు��న్డంట �్రమ�ర� త్ల��ా 
ౖ ాల� ఎక్కడ � ొర�క�ను? ��ను �ద�ాడను గ�� ? �క ��త�
��క� ���
త ్క�� ��ంచు
చు��న్ను "అ� అన�ా,�్రమ�ర� త్ల���� �ెప�ప్ చు��న్రంట బ�్రహ్మణ��� ! �,
అ���� ఆ ��రంట �� ద క��ించు చునన్�� క�� ! ��� �దట మ�డ ��ౖ�ాల�నన్� " ఆ
మ�టల� �� బ�్రహ్మణ�డ����్ల ఆ ��రంట� గ��్డ �దల� ��ౖ��  స���� మ�డ� ��ౖ�ాల� 
�ొ ��
� �న� .ఇం�ా ఉండ���� న� ఆ �ెట్ట �ంకను
�
�ౖ
� �� ల�గ� చుం�ెన అ�� చూ�
�్ర��దుల�ార� " బ� ్రహ్మణ��� !�క� ���� ప�ట�్ట? అందుల� ��ౖసల� ఇం�ా ల�వ� ,ఎంత 
�ొ ��
� �న�ో అం�ే య�ండ�ను " అ� అ��న్ర� ఆ మ�టల� బ� ్రహ్మణ�డ� ,అచ్చ నుం��
���్ళ� ���ను.��ంత దూరం ���్ల ����� వ�్చ ఆ �ెట�్ట ���ంద ��� �ేత జ���ంచ�ా
�
�్ర��దుల� ఇట�్ల ప����. "ఓ �ప�
��� ! ����� ఎందు����్చవ� " అ అయ�య్

�ర� �ె�ిప్

వసుత్వ�ల� ��ను ఎల�గ�న �ె�ాత్ను అ� ప్ర�న్ంచ�ా ��� �ావం��ల� �ెమ్మ�
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�్ర��దుల��న్ర� .అందుల�ా బ హ్మణ�డ� �ావం��ల� నూ�� ఎల� ఉంట�ం� ? �ర� 
జగత్కరత్ల,���� కపటం�ా �ెబ�త���న్ర� అన�ా "ఓ�� ! ��� కపటం�ా �ెపప్ల�
.మమ�్మ తల�చుక�� నూ�� �ావం��ల� ���ి �సుక�రమ్మ� �ెపప్�ా ఆ బ�్రహ్మణ�డ
ప�రం సంతల� ప్ర���ం� ��డ� .���్ల చూడ�ా ఆవ� క��ించ ల�దు .�్ర�ల కర�ణ�ే ��ౖ
పం�ెల� నూ�� �ల�చుట
ఆక�ల� వక్కల�,గంజ�� �సుక�� ,నూ�� ��సం బజ�ర����్ళ �ె�కల �ా��� "ఒక్క ��ౖ�
నూ�� �ావంచ ల� �� యమ��న్డ� అందుల�ా �ె�కల�ాడ� ఆశ్చరయ్ ప, " ఈ బ�్రహ్మణ�డ
�ి�్చ �ాడ �ాబ� ల� నూ��ల�దు .అ� �ె�ిప్��డ� .అక్కడ నుం�����్ల ఒక మ
�ె�కల�ా�� నూ�� అ������డ� అంత మ�స��ాడ� " ��గ�మట�్ట నూ�� ఎంతట��� �ా�ాల�
అడ�గ�ా ఒక్క �ౖ�ా నూ
�
� మ�త్ర �మ్మ� బ�్రహ్మణ�డ� �ావం�� చూ�ి��డ� �ె�కల�
" ఈ బ�్రహ్మణ�డ� ��ార �ాడ� �ాబ� ల� ! ��� �సమ� �ే�ి ��ౖ�ాల� �సుక�ంట�ను " 
అ� ఆల��ం� ��లత �ాత్ �రగ ���ి నూ�� ��లత ���ి ఇ�్చ��డ� . �ప��డ� �ావం�� ��న
�ెంగ� పట�్ట��� అచ నుం�� ��డ��� ��ను .
అం��� ,�ె�� కల�ా� క�ండల� నూ�� ��ంచ���ననూ ల�క�ం�� �� �న�� .అ�� చూ�
�ె�కల�ాడ� మ�ర్చ� ����డ� . �ె�కల �ాళ్ళంద ప����తత �్ ���్చ మ�స��ా
మ�ఖమ���ౖ �ళ�్ళ చ�్,��ద ���్చ క�ర�్చండ బ�ట�్ట�� ఏ� �ెప�ప్దను? ఎక్కడ నుం��
ఒక ��్రహ్మణ�డ� వ�్చ ���ెద్డ� నూ�� ���� ఇప�ప్��ట�్ల ���్ళ��డ� క�ండల� చూడ�ా
నూ�� ల�ద� �ెపప్�ా అందర� �����ం���ర�. �ప��డ� మ� వదద ్క వ�్ మమ�్మ క���
నూ�� అ������డ� ల�ద� అన�ా ���్ళ� ����డ� . ల�గ�న అందర� �����ం�
పర���తత �్��� �ప��� వద ద్క����్ల ఇల� అ�� ."�ప���� ! �ను �ర� నూ�� ����న్ర� క��
! అ�� ��లతక� తక�్కవ�ా య�నన్�� ప���త ఇ�్చ���ాత్మ� పట�్టక�� ��ళ్ళం�� " అ��
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.మ�్ళ �ప��డ� సంతక� ����్ళడ� ఈ �ా ,మ�ందు �ె�్చన దుత త్ ���� చమ�ర� స���
��లవ�ా ఎపప్ట�వల��� దుత త్ భ� ల��� �న�� . అ�� చూ� మ�స� �ె�కల�ా� 
ఆనందమ� �ెపప్నల� �ా� ��న�� .�� ప�� �ావం��ల� చమ�ర ఉం���ర�.అ�� పట�్టక��
�ప��డ� ��డ��� ���డ�. �్రమ�ర� త �ా���� ��ౖ �ామ�నుల� ఇ�్చ���ి శలవ� అ������డ� 
�్ర��ధు ఆన��ౖ బ�్రహ్మణ�డ� ���� జర�ప
శలవ� అడగ�ా�� �్రమ�ర� త్ల� �ప����� ఏమ��న్రంట� "ఓ�� ! � కష్టమ� చూ�
మ��ల� దయ క���న�� .ఒక మ�ట �ను .�వ� �్ర��ధుల �వ �ే
�
��ద��� � ద��ద్రమ� పట
పంచల�ౖ అ��క సంపదల� కల�గన� �్ర��ధులన�ా అ�� �� "�ా్వ� ! ఏ ��వసుత్వ�ల
�మ�్మలను ప� �ేయవల�నన�ా �్ర��ధుల� ఇల�గ��న్ర� 'ఓ ��్వ��� ! �నుమ�. మ�
ప�జక� అ��క ద్రవయ్ అక్కరల�దు ��ం�ెమ� ���� త�్ర�ిత్ ��ందుదుమ�.ఇప�ప్డ� 
�ె�్చన మ�డ� �ౖస
�
�ామ��� �
� �ల�ను. �్రమ�ర� త్ల ప�జ� వయ్మ�ల� ఇం�ే . మ�క�
������ ���� �ేయ�మ�. మ�డ� మట�్ట �ల�మల యందు గంజ�� న��ి,అందుల�
�ప�ప్�� ధూపమ� ��యవల�ను .�� ప్ర�దల� మ�డ� �ే�ి అందుల� చమ�ర� ���ి
,వత�
త ్ల� ���, ఆక��ెక్కల� జ�గ�త త్ �ే ఉం� ,�ా�్ర ��� జ�మ�ల� � ఇంట�ల���� �
� �� పజ� ద్రవయ్మ� �ె�్చ అచ్చట ఉం� సకల ప��రధ్మ�ల
��న్��త�లను ి
�ా్వమ�లక� సమ��ప్ంచవల�ను. అల�గ�న �ే�ిన స �ాపమ�ల� ��ా��ంచును. " అ��
�� ��్వ�డ� ప�జ �ేయ�టక� ఉపక��ం�ెను .�ెట�్ట �దట ప�జ ఆరం�ం� ,గంజ��
మ�ందు తయ�ర� పర���డ�. అప�ప్డ� �్రమ�ర�త్ల� "� �ావం�� �ె ��� వత�
త ్ల�
�ేయమన�ా ��్వ�డ� �ెప�ప్చు��న్, ��ను �ద బ�్రహ్మణ�డను ��త�
త ్క��
��నమ�ను గడ�ప���� క�ట�ంబ ��షణ �ేసు��నుచు��న్ను. అనన్ వసత్�మ�లక� కష్ట
పడ�చు��న్ను,��పమ� మ�ట�్టంచుటక� అ��గ్ ల�దు ���ావం�� వ
త �త్లక� �ా ్రపత్� ��
ఆవ� �ొ ంగల�ాల�ౖన�� .�� క�ట�ంబమ� ఉప�ాసమ��� ఎదుర� చూసుత్ంట�ర� ఏ బ���ద్�
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ప�జ �ే�ాత్ను? అ� ఏవ��ంచు క�� ��్వ�డ� క�ర�్చ��న్డ�. అ�� చూ� �్రమ�ర�త్ల
��్వ��� ! మ��ల� �ంత పడక� .� ఆవ� �య�య్ �ొ
�
ర�క���� . �వ� � క�ట�ంబ
,��ఖయ్మ��ా ఉంట�ర�.వసత్�మ�ల� క��� �ొర�క�న� �ె�ిప్��రఅంతట బ�్రహ్మణ�డ
�ేత�ల� జ���ం� " �ా్వమ�ల��ా ! అట�వంట� ��గయ్మ� ����ప�ప్డ� కల�గ�త� ం�ో అప�ప
ఐదు ����ల� �ా్వ� �ా���� ఇ�ాత్ను
ఈ మ�ట సతయ్మ� �ె�ిప్��డ�. ��ప �����ంచుటక� అ��గ్ ల��ే ! ��ను ఏ� �ేయగలను?
అన�ా �్రమ�ర� త్ల� �ెప�ప్చు��న్ర బ�్రహ్మణ��� � ��ండ� ��త్రమ�ల� మ�సు�� "
��ంట�� బ�్రహ్మణ�డ� ��త్రమ�ల� మ�సు� అక�ా్మత�త్�ా ��పమ������న�� .అ�� చూ
బ�్రహ్మణ�డ� ఆనం��ం� �ా్వ��� � సమ��ప్ం���డ� . ���� ఇ�్చ ���ి ఆనందం�
బ�్రహ్మణ�డ� �ేత�ల� జ���ం,�ా�ా్టంగ దం �న��ం���డ� .
�్ర��ధుల బ�్రహ్మ� అనుగ���ంచుట
�్రమ�ర� త వదద ్ శలవ� � �ం�� ��ం�ెమ� దూరమ� నడ� ��ళ�్ళ చుండ�ా ��్రవల� ఆవ,
దూడను చూ�ి సం���ిం� " �్ర��దుల�ార� ��యందు దయ ఉం� ఆవ�ను,��యయ్ను
�ె�్చ ఇ�్చ��ర� �ా ప�జ బ�గ��ా �ే�ి��ను " అ� ���ంచు��� ఆవ�ను దూడను 
��ల���� �� � ఇంట��� �ే����డ�. చూడ�ా తన ఇంట�ల� �ి�� సంపదల� ప��ప�ర్ ణమ��ా
య�నన్� అ�� చూ�ి అ��కమ��ా సం��షమ� � �ం� ,కడ� శ�దధ్�� ప�జ న��ప్ం���డ� 
�ేయ వల�ిన �ారయ్క�మమ�ల నంద���� �శదమ��ా �ె� పర���డ� .తన ��న్��త�లను
ర�ిప్ం� ��నుకట� వల��� ���� సమ��ప్ం���డ�. ���� �ే పదద ్�� అం���� �ెపప్�ా
అం�� ఒప�ప్క���న్ర�. ఆ �ాజయ్మ�ల� ఉనన్ ప్రజలందర� ప�జ �ే�ి��ర�. అంద��
ఇండ్ ల యందు సుఖ సం��షమ�ల� �ం�ెను.���వల్ల �ావ��ార�్ల అం �ాయ్�ారమ�ల�
మ��ి���ి��ర�.అందర� ఆ �ేశప� �ా� వదద ్క� ���్ల�ి�ాయ్దు ే
� �ి� .
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�ా� �్ర��ధులను త�ల���� ����న �����ంచుట
�ా��� చూ� �ా� " �రందర� ��ందుక� వ�్చ��ర�? అ� అడ�గ�ా " అయ�య్
మ��ి�ాయ్దు

�ర �నవలయ�ను మధుసూదనుడను ��ద బ�్రహ్మణ�డ� ఒకడ� �

��త�
త ్క�� ��ం�ె���ాడ ��ప�రమ� ���్ల వ�్చ �్ర��ధ ����ను ఆచ��ం���డ� .�్ర��ద
�� �ేవతల� ? �ా��� ఆ బ�్రహణ�డ� ప��ంచ�ా�� సకల సంపదల� అత��� క���న� .
ఊ��ల� నునన్ ���త�ల య�వన్మం�� �్ర��ధ ���� �ే�ి��ర� గ��� �్డ�ా,క�ంట��ార�,
అందర� క��� ఈ ����ను �ే�ి��ర�. అందర� �కష్మం�� ��ర�. ధన ����య్ల� క�
క�బ�ర���� సమ�న��� �� ���ర�.మ� �ాయ్�ారమ�ల� � ��న� మ� క�య �కయమ�ల� 
ఏల�గ�న జర�గ���� .!" అ� �ెపప్�ా �ా� మ�టల� �� ��ల� ��పమ� �ెచు్చ���
సకల జనులను �ి��ిం� ��పమ��� ఇట్ ల��న్డ"�్ర��దుల� అ�� �ేవతల� ��� �ేవతల
? �ా��� �ర� ��ందుక� ప��ంచు చు��న్ర�.? ��ను �ెప�ప్చు��న్ను �నం�� ఆ ప�
�ర� �ేయక�డదు అట�
్ ల ప�జఎవర� �ే�ాత్�� �ార� ఐదువందల ర��ాయల� జ��మ���
ఇ�్చ ఆర� మ�సమ�ల ఖ��దుల� ఉండవల�ిం�� .అట�ల �ా� ��డల �లం ��యబడ�న� 
�ా� �ార� ప్రజలంద���� ���ద ఇ�్చ పం�ి��ర�
�్ర��ధుల �ా���ౖ ���ించుట - య�వ�ా� మరణమ�
ఈ సంగ� �్ర��ధు �ా���� �ె��ి ఆ �ా�నక� దండన ���ం� ��ర� .��� ఫ�తమ��ా
�ాజక�మ�ర�డ� చ��� ���డ� నగరంల� ఏడ�ప్ �ష ���ించు చునన్�� .ప్రజలంద
�ా� వదద ్క� పర����త్��ర� .� �ైవ కృప ,తపప్డం వలన తన క�మ�ర�డ�
చ��� ���డ� అనుక�ంట���న్డ� క�మ�ర�� మ�ఖం చూసూ �ా� ఏడ�్చ చు��న్డ�
త�్ ల,బంధువ�ల� �దలగ� �ారం�� దుః�ంచు చు��న్ర�. దహనమ �ేయ�ట��� స్వర్
భ��్ర న�� �రమందు ఆ శవమ� నుం���ర�
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�్ర��ధు దయ�� య�వ�ా� బ్రత�క�
�్ర��దులక దయ క���న�� "�ాజ క�మ�ర�� బ్ర���ం� ��త�మ� ! మనక� �ర� ప్రఖ�య్త�
�
కల�గ�ను ." అ� బ�గ��ా ఆల��ం� బ�్రహ్మణ ర�పంల� ఆ స్మ�ానమ�నక� వ�్చ��
�ా�ను �ా�� సమ�హమ�ను చూ�ి "�రందర� ఈ న�� �రమ�నక� ��ందుల ���్చ��ర�
?ఏల ���రమ��ా క�ర�్చ��న్ర� .ఈ �ిల్ల�ాడ� ఎందుక� పండ���� య���న? ఇత� 
శ��రమ�ల� చల్ లదనమ� కల� ? అ� అడ�గ�ా అం�� �్రమ�ర� త్ల�� ఇల� అ��న్ర� . "�
ఏ� �ెపప్గలం �ాజ క�మ�ర�డ చ��� ���డ� ఆ �ాజ�� �ోషమ� �ే���� �ా� ఈతడ�
చ��� ���డ�. " అన�ా ఈ క�ర��ాడ� చ���ల�దు �్ర��ధుల �ా���� �ా� అప�ాధమ�
�ే�ినందు న ఈ ��వ� క���న�� .ఇప�ప్డ �రందర� �్ర��ధులను భ�ం��ే ఈ బ�ల�డ�
ల�� క�ర�్చంట�డ� . మ� ���� �ేయ�టక� �ా ఒప�ప్క�నన్ ట్ల��ే ఈ �ాజక�మ�ర�
బ్రతక గలడ �ె�ిప్ �్ర��ధ మ�ర�త అదృ�య్ల�ౖ��ర� .అందర� �ా�� మ�టలను ��
�్ర��ధ �ా్వమ�ల ��ర� ఆ �ాజ తనయ�� �ె� �ె�ిప్��ర�. ఏడ� ����ల� �ేయ�టక�
ఒప�ప్క���న్ర� .అల� ఒప�ప్���ా�� �ాజక�మ�ర�డ� క�ర�్చ��న్డ�. అ�� చూ
అందర�ను సం��షమ� ను �� ం����ర� .అప�ప్డ� �్రమ�ర� ��ర� మ�ట� మ�ట���
స్మ��ం���ర�. అంద�� ��ట�నుం�� ��ల�వ��న పల�క�ల� సమ�ద్ర గరజ్న  ���ిం�న� .
వరత ్క�డ� �్ర��ధుల ���� �ేయ�ట ��క�్క��ను
అట�వంట� సమయమ�న ఒక వరత ్క�డ� ఆ వ���

�దు�ా తన ఓడలల� ��ేశమ�లక�

సర�క�లను �సుక� ��ళ�్ చుం�ెను .ఆ ఓడను న���ించు��� స్వర్ణ భ��్రన�� �రమ
ప్ర���ం���డ�. �ష �ే�ి స్థలమ� దగ గ్రక����్ళ��డ�. �ా��� చూ� జనుల��ా
�్ర��ధుల �ర�్ల 
�
��� ��ర�? ���ల స్మ��ంచు చు��న్ర? �న����� శ�దద్�ా ఉనన్� .అన�
�ా��ా�� మనుష�య్ల ఇట్ ల��న్ర�. ఓ వరత్క��� ! �నుమ�. బ, �ష�
్ , మ��శ్వర�ల�
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అ���ార� �్ర�� �ా్వమ�ల� అట�వంట� ప్రభ�వ�లను మ� �ా� �ార� మ�న్ంచ నంద
అప�ాదు�ై��డ� . ఆ అప�ాధమ� వలన ఈ �ాజక�మ�ర�డ� చ���వ�ట �ే ఇత�� ��మ� 
�సుక�� వ�్చ అ��న్ సం�ా్కరమ� �ేయ� క�ర�్చ� య���న్మ�. ఇ�� చూ
ప్రభ�వ�లక� దయక���న�� వ�్చ ��� బ్ర�� ��ర� .అందుక� ఏడ� ����ల� �ేయ�టక� 
ఒప�ప్క���న్మ� .��ంట�� �ాజక�మ�ర�డ� బ్ర క�ర�్చం�ెను. ఈ �ధం�ా �ార� �ెపప్�
�� ,�ావ��ార� మ��ల� సం���ిం� అట�వంట� ప్రభ�వ� ల�క్కడ�ందు�? చ��� �న
�ాక�మ�ర�డ� బ్ర��� క�ర�్చం�ెను .�� ఓడల� ఓడ ఒడ�్డన అడ�్డ��� య�నన్�ను ఈ
ఒడ��ౖ ���్ల వ�ాత్ను �� ఇంట��� సుఖం�ా �ేర�క�ంట� . ��క� �ాయ్�ారంల� నష్టమ� �ా
�� �నట్ ల�న ప్రభ�వ�ల�ా���� ఐదు ����ల� �ే�ాత్ ఇట�
్ ల మనసుస్ల� సంక�ప్ంచు�
ఓడ��ౖ క�ర�్చ� న���ించు��� ���్ళ �����డ�. ��ౖ�ేశ ���్ల అచ్చట ��పప్ ల�భ
�� ం�� ����� వ�్ ఓడ న��బ� డ�్డన లంగర� ���ం� ఇంట�� ���్ళ��డ�
���� �ేయక ��వ�ట�ే ఓడ మ�నుగ�ట
తన ��కర్ లందర� ఓ ల�� ధనమ� �సు��� �� ���ర�.ధనమ�ను ఇంట�ల� ��సుక�� 
�ావ��ార� సం��షమ��� ఉ��న్డ� ధనం చూ� ప్రభ�వ�ల�ా�� ����ల� మ���ెను .
అందుక� ప్రభ�వ�లక� ��పమ� క��� దండ ���ి��ర� ఓడ �ట�ల� మ������ �న�� .
��కర�్, ఓడల� నునన్ �ారందర� �ట�ల� మ��� �� ��� .అ�� �ె��ిన అతను క���
భ����ౖ ప�� ��ల ��ట�్ట��డ�. మ�� ��ంత ��పట��� �ె� �ెచు్చక�� ఏడ�్చ చుండ�
ఆ�ాశమ�ల� నుం�� �్ర��ధుల� �వ� మ�క� ����ల� ఇ�్చ�� �ావ�. అందు�ేత�� ఓడ 
మ����న�� . �వ� ఐదు ����ల� సమ��ప్ం� నట్ల�న � ఓడ � �ా్ర�ిత్ంచును. అ
��ల��్చ��ర� అ�� �� �ావ��ార� మ��ల� దుః�ం� మ�ందు ��న సంకలప్మ�
�ే�ియ�ంట�� ప్రభ�వ�ల మ��మను మర��� ఇప�ప్�ే �్ర��దుల�ా���� � ఇ�ాత్ను.
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అ� మ��ల� �శ్చ�ంచు��� ����క� �ావల�ిన �ామ����ె�ిప్ం� ��న్��త�ల ర�ిప్ం�
ప్రభ�వ�ల�ా���� ���� సమ��ప్ం� �ా్ర��ధ్ం���డ� .�ట�ల� మ�� ����� ��ంట�� ��ౖ��
�ే�న�� .అ��చూ� పట్టల�� సం��షమ� � �ం�ెను ప����రకల� ��కర� , ఓడల� గల ����న
ధనమ� ��� �� ���ర�. ధనమ� ��ం� �ావ��ార� ఇంట�ల� ప్ర���ం�ెను.గంజ�
ఆక�ల� ,�ెక్కల� అ�న్ �ా్వ� �ా���� ���� సమ��ప్ం�� ా�ా్టంగ దండ ప్రణ�
�ే�ి��ర� .�ాజయ్మం�� �్ర��ధ �ా్వ� ���� గ���ం� ప్రకటనల� పం�ిం� ��ర�.��
చూచుటక� అం�� వసుత్��న్ర�
గ����్ డ�ా��� చూప ,క�ంట��ా��� �ాళ�్ళ వచు్
ఇట�్ట ి్థ
� � గ����్ డ�ా� ొకడ� ��్రవను బ��� �ా���� అ��న్ ���వర� ������? ���క్కడక�
��ళ�్ చు��న్ర�? అ��ను �ార� ���� చూచుట క��� .అ�� �� గ����్ డ �ార� ��క� కండ�
�ాన�ావ� .�రందర� ��త్రమ�ల�� చూ�ాత్ర� .��ను �ే��� చూ�ాత్ను. అ� అ గ����ద్�ా��
! �్ర��ధ �ా్వ� ��� భ�ంప�మ� � కనున్ల� బ�గ��ా కనపడ�ను ప్రభ�వ�ల �ా��
మ��మ చూడ వచు్చను. అ� �ె�ిప,�ారం�� ���� వదద ్క� ప్ర���ం��� .గ����్ డ �ాడ� ఆ
��్రవల� క�ర�్చ� �ా్వ��ా�� భజన �ేయ�చుండ�ా ��ం�ెమ� కను క�ప్ం�న�
.అప�ప్డ� గ����్డ�ాడ� ��ంత దూరమ� �����డ� .���� ఒక �� ట్ట �ాడ క�ర�్చ�
్ లచు��న్వ� అ
య���న్డ� .�ా�� చూ�ి �వ� �� �ాడవ� ఇంత కష్టం�� ఎక్క ��ళ�
అ������డ� .గ����్ డ�ాడ� �ెప�ప్చు��న్డ� .అ��న్ ! ��ను �� చూచుటక� ��ళ�్ళ
చు��న్ను ఆ మ�టల� � �ట్ట�ాడ� �� " �ా్వ� �ా�� దయ �� �ద ల .�ేత�ల� ,�ాళ�్
,�� ట్ట,����ల�గ�న నడ�వగలను? �క� �ాళ�్ళనన్� �ేక�్క� ��ళ్ళ , అంత గ����్ డ�ాడ�
�ెప�ప్ చు��న్డ� " �వ� �్ర��ధ �ా్వ� �ా�� � భ�ంప�మ �ాళ�్ళ �ేత�ల� బ���త�
.కష్ణంల� ఇదద్రం కల�ి ��డ �����మ�.��ను ��వలం గ�� ��్డ� ఎ మ�త్రం కనున్ల
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క��ించుటల�దు .�్ర��ధ �ా్వ� �ా��� భ�ం� ��ను కను,��ం�ెమ� క��ిసుత్నన్�
.అందు�ే ,�వ� క��� �ా్వ��ా��� భ�ం���వంట� � బ�ధల� ��ార �ే�ాత్ర� . అ�
�ెపప్�ా � �ట్ట�ాడ� �్ర����! �్ర���� ! అ� భ�ం���డ�..గ� అ��న్ ! �క� �ాళ�్ళనన
,నడవ గలవ�, ��ను ఎల�గ� నడవ గలను .ననున్ � భ�జమ�

� క���్చ బ�ట�్ట��

��మ్మ���ా నడ� ��ళ�్ళ ��ను ��్రవ చూప�త�ంట�ను. ��్చ ఇదద ్రమ� ����క�
�ేర�క�ం��మ�. అ� �� ట్ట�ాడ� �ె�ాప్డ�. అత� మ�టల� �� గ����్డ� �� ట్ట�ా��
భ�జమ���ౖ క���్చ బ�ట�్టక����ల్ల�ా నడ� ��త���న్డ�.��సత్ం ���్�ల� �ర్మలం�ా
క��ించు చునన్� అ� అన�ా � �ట్ట�ాడ� అయ�య్ ఇప�ప్డ� నడ� �� ఈ �ధం�ా
గ����్ డ�ాడ�,�� ట్ట�ాడ� కల�ి �్ర��ధ �ా్వ� ���� దగగ్రక� ప్ర ��ర� .
�్ర��ధుల ��ౖష్ణవ భక�త్� ర��ంచు,మ�ర్ఖప� గ�ర�వ�ను ���ంచు
ఆ ���� జర�గ� స్థలమ�నక��తయ్మ� ఒక ��ౖష్ణవ�డ� వసూత్ ఉం�ె���ాడ� .అతడ� �్ర
���� �ెల్లక�ం� ఇంట��� ఎప�ప్డూ ���్ళ��త� ఉంట�డ�.అత�� ఈ ��్రదుద్ మన �
మందు క�ర�్చండ బ�ట వదుద్ అ� అనుక�� ���� �ేయ� �ారం�� ��ౖష్ణవ�డ� �ా�ా�� చూ
���� �ె�్లంచ క�ం� �వ� ��ళ�్ళ చు��న్వ�. �ాబట�్నున్ ���� వద ద్క� �ాక�ం�� ఆప
�ేయడ���న�� .అ� �ెపప్�ా ��ౖష్ణవ� �ే� అంట���న్డన�ా ��యనల��ా ! అప�ాధ
కష్�ంచం�� . ఇకనుం�� �� �ాక�ం�� ��ళ్ళను.��ను �కరమ��ా �ెప�ప్చు��న్ను 
గ�ర�వ� ఇక్కడక� వ�్చ�� స ���� ��ళ్ళను .�ైవ �గమ�న ఆ కష్ణ�� గ�ర�వ� వ
��ష
ౖ ్ ణవ� ఇంట�ల���� ���్ళ��డ�. �� �ష�య్డ� ఎక్కడక� ���్ళ�? ఆ ��నమ� 
ౖ ్ ణవ� గ���ం� అత� త�్ ల� అ������డ�. అప�ప్డత��� ఇల�గ�
అగ��ించల��ే ? మ� ��ష
�ె�ిప్న�� �� క�మ�ర�డ� ��� వదద ్క� ���్ళ��డ� గ�ర�వ� ���� ఎవ��ద� అ������డ
అందుల�ా మ�స��� అ�� �్ర��ధు ���� అ� �ె�ిప్న�� .ఆ మ�టల� �� గ�ర�వ�
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అక్కడక� ���్ల చూడ�ా అం�� �ా్వ��ా భ��త్ శ�దద్ల�� ప�జ �ేయ�చు��న్ర� .అ�� చ
గ�ర�వ�క� ��పం వ�్చ,బ��ా �ట�్ ,���� స్థలమ�ను �ామ����� �ా��� త�న్���ాడ
.తర��ాత ��ౖష్ణవ�� పట�్టక�� బర బ ల�క�్క ��య�డ� .��ంత దూరమ�����్ లస����బ�ర�న
వరష్మ� క���య�ా��న�� .కట�క �కట� �ావడ వలన ��్రవ క�ప్ంచడమ� ల�దు గ�ర
�ష�య్ల� �ెల�్ల �ెదు��� అ� కష్టం �ద గ�ర�వ�� ఇంట��� �ేర�క���న్ర� గ�ర�వ� ఇంట�ల�
చూడ�ా ,అత� త�్ ల గడప వద ద్ క�ర�్చ� ఏ చునన్�� గ�ర�వ� ఆశ్చరయ్ప�� ల���� �
చూడ�ా అత� ��రయ్,క�మ�ర�డ� చ��� ���ర�.
గ�ర�వ� ప�ా్చ��త్ప ప�� ���� �ేయ�,�్ర��ధుల� కర�ణ�ంచు
�ా��� చూ� గ�ర�వ� మ�ర్చబ�య�డ� �ష�య్డ� పట�్టక�� ల��ి క�ర�్చండ బ�
,మ�ఖమ���ౖ �ళ�్ళ చ�్ల" అయ ! తమర� �్ర��ధ �ా్వ��ా���� అప�ాదు, �్ర��ధ
����ను �ాడ� �ే�ి��ర�. అందు�� ����� ప్ర�ఫలమ� .�ర� �ష్ట�� �ా్వ� �ా�� ����
�ే�ిన ��డల � ���ాయ్ క�మ�ర�ల బ్రత�క���ర�." అ� �ష�య్డన�ా ఆ మ�ట �
గ�ర�వ� ఐదు ����ల� ఇచు్చటక� ఒప�ప్��న ,��ంట�� ���ాయ్ క�మ�ర�ల� ల��
క�ర�్చ��న్ర�. �్ర��ధ ���� �ాడ��ే�ినందుక� త �కష్ �ొ����ం�� ."��ను మ�ర�్ఖడ
,అధమ�డను ప్రభ�వ�ల�ా�� మ��మ �ె��ి��నల�క� ��� అ� ప్రభ�వ�ల �ా���
కష్మ�పణ ���� ����క� �ావల�ిన ప��రద్మ�ల� య�
వత�త్ �ె� అంద���� క��ి ����
సమ��ప్ం���డ� . నూ�� �ాండమ� �ె�్లన�� .ప్రభ�వ�ల �ా�� �ావ�్చన�� .ఆక�ల�
�ెక్ల� గంజ��� అందర� పంచుక�� ���ం� సుఖమనుభ�ం���ర�.
ఫల���
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ఈ చ��త్ర ఎవర �ంట��� �ా���� క�ష్ట �ాయ్�� గ�
�
���్డ తనమ� క��� ��� త���ాత్ర�. ప�త�
ల�� �ీత ్� �ర్మలం�ా �ంట� పత�్రల� ప
�
�డ��ర�. ఎవ����� ��ంట��ా �సయ్మ� �ె�ిప్న
న��్ డ తనమ�,గ����్ డ తనమ కల�గ�త�ం�� .మ�గ�గ్ర� �్రమ�ర�త్లను మ�డ� స్థల
నుం� మ�ందు �ష�
్ ణవ�ను ప��ంచవల�ను .చందనమ� ప�వ�్వలను �ె�్చ �్రమ�ర�త
��ర� ��ర��ా ప��ంచవల�ను. ���
ౖ �దయ్మ� సమ��ప్ం� గంజ��ల� అ��న్� ��యవల�న
��ంబ�లమ� మ�డ� ��గమ�ల� �ే�ి ఉంచవల�ను. �్రమ�ర� త్ల �ా�� ఎడమ గమ�న
���యక�ణ�్ ణ ఉంచవల�ను. మ�డ ��పమ�ల� �����ం� "ఓ �్ర��ధ �ా్వమ�ల��ా ద
�ేయం�� " అ� అనవలయ�ను. అం�� సమ��ప్ం �్ర��ధ �ా్వమ�ల�ా�� �ాదమ�ల��
పడవల�ను. అందర� �ర్మల���న మనసుస్�� క�ర�్చ� �నవలయ�ను. ప్ర�ాదమ�
అందర� పంచుక�� ���ంచ వల�ను. ఈ �ధమ��ా �్ర��ధలను ప��ం� త��ంచం�� " అ� 
ఈ కధను �ీ�� ��సు �ె�ిప్ య���న్ర
��్ల|| మంగళం భగ�ాన్ �ష�్ణ : మంగ మధుసూదన
మంగళం ప�ండ�� �ాకష్ మంగళం గర�డధ
�ల�చల ��ా�ాయ ���య్య పరమ�త్మ
�� ల��్మ �ా్రణ ����య జగ��న్ మంగళం.||
ద��త్�ే్రయ ప���్రయ �� �్ర����య మం.
�� �్ర��ధ ���� సమ�పత

34

