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శ్రీల ప్రభుపాద: అమరికా, భారత్ ఇంకా 
ప్రపంచంలోన్ పలు దేశాలు లౌక్కతత్తివాన్నా 
సమరిథాంచే దేశాలే. దేశ న్యకులు త్ము 
ప్రత్్యకంగా ఏ ఒక్క మత్నీనా సమరి్ధంచమన్ 
అంటంటారు. కాన్ న్జ్న్క్ అది 

అధరామిన్నా ప్రోతస్హించడమే అవుతంది.
ర్యబారి: ఇది మాకుననా ఓ సమస్య. 
సమాజంలో ఎన్నా మత్లను 
అవలంబంచేవారున్నారు కాబట్టి ప్రభుత్వం 
చాలా జ్గ్రతతి వహించాలి. ప్రభుత్వం 

ఏ ఒక్క మతం పక్షాన ప్రత్్యకంగా 
వ్యవహరించకూడదు.
శ్రీల ప్రభుపాద: కాదు.. కాదు. ప్రభుత్వం 
ఒక ద్రుఢమైన సంకలాపోన్నా కలిగండాలి. 
తన విధిగా దేశంలోన్ ప్రామాణిక మత 

1973 సంవతస్రంలో శ్రీల ప్రభుపాద మరియు భారతదేశపు స్వాడన్ ర్యబారి 
మధ్ స్టోక్హోమ్ నగరంలో జరిగిన సంభాషణ

గురు ముఖ పద్మ వాక్

లౌకికవాద రాజ్యం
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ధరామిలపై ఖచిచుతంగా న్షపోక్షపాతంగా 
వ్యవరించాలిస్ందే. కాన్ అదే సమయంలో 
దేశ ప్రజలు సరైన ధరామిచారణను 
కలిగన్నారా అన్ చూసే బాధ్యత కూడా 
ప్రభుత్్వన్దే. “లౌక్క వాదం” అననా 
పేరుతో బాధ్యత్రహితంగా ప్రజలను 
వారి ఇష్టినుసారం జీవించమన్ 
వదిలేయకూడదు.
ర్యబారి: అవును. అది న్జమే.
శ్రీల ప్రభుపాద: అవును. మీరు ఒక 
మొహమమిద్యుడైత్, మీరు న్జంగా 
మొహమమిద్య ధరామిన్నా అనుసరిసుతిన్నారా 
లేద అన్ చూసే బాధ్యత ప్రభుత్్వన్దే. 
మీరు హిందువైత్, హైందవ ధరామిన్నా 

అనుసరిసుతిన్నారా లేద అన్ చూడటం 
ప్రభుత్వం బాధ్యత. అదే మీరు ఒక క్రైసతివుడైత్, 
సరైన క్రైసతివ ధరామిన్నా అనుసరిసుతిన్నారా 
లేద అన్ చూడటం కూడా ప్రభుత్వం 
బాధ్యత. ప్రభుత్వం మత ధరామిలను 
విసమిరించకూడదు. ‘ధరేమిన హీన పశుభిః 
సమానిః’, అంటే ధరామిన్నా అనుసరించన్ 
వాడు పశువుతో సమానమేనన్. కాబట్టి, 
ప్రజలు పశువులాలా మారకుండా చూసే 
బాధ్యత ప్రభుత్్వన్త్. వివిధ ప్రజలు వివిధ 
మత ధరామిలను అనుసరిసుతిండవచుచు. అది 
సమస్య కాదు. కాన్ ప్రత్ఒక్కరూ ధరామిన్నా 
అనుసరించాలి. “లౌక్క రాజ్యం” అంటే 
ప్రభుత్వం ఇక ఏద్ పటటినటటిగా వ్యవహరిస్తి 

ప్రజలు ఏమైన్ అయిపోనీ అన్ 
వదిలివేయడం కాదు. అలా చేసేతి, 
ఆ ప్రభుత్వం సరైనది కాదన్ అరథాం.
ర్యబారి: మీరు చెప్పోన మాటలోలా 
చాలా విశేషముంది. కాన్ 
రాజకీయాలంటే సాధ్యమయ్్యది 
మాత్రమే చేయటం కద!
శ్రీల ప్రభుపాద: కాదు. 
రాజకీయమంటే ప్రజలను 
అభవృది్ధ పథంలో నడిప్ంచడం, 
ముఖ్యంగా ఆధ్్యత్మికంగా 
పురోగత్ సాధించేలా 
చూడటం. అంత్కాన్, ప్రజలను 
భ్రష్టిపట్టించడం కాదు.
ర్యబారి: అవును. 
మీరు చెప్పోనదన్తో నేను 
ఏకీభవిసాతిను. కాన్ అంతకన్నా 
ముఖ్యంగా మీవంట్ ఆధ్్యత్మిక 
గరువులకు సరైన సదుపాయాలు 
కలిపోంచడమే ప్రభుత్వం యొక్క 
ప్రధ్న విధి అన్ నేను భావిసాతిను. 
ప్రభుత్వం అంతకన్నా ఎకు్కవగా 
తలదూరిసేతి వివిధ మత 
సంఘాలను సైతం కలుష్తం 
చేయవచుచు. న్కు తెలిసి, ఒక 
ఆటలోన్ న్ష్పోక్షిక న్్యయన్రేణుత 
ఎలా వ్యవహరిసాతిరో, ప్రభుత్వం 
కూడా అలా వ్యవహరిస్తి 

అందరికీ తగిన సదుపాయాలను, వాక్ 
సా్వతంత్రాన్నా ఇవ్వగలగాలి.
శ్రీల ప్రభుపాద: కాదు. ప్రభుత్వం ఇంకా 
పెద్ద పాత్రను పోష్ంచాలి. ఉదహరణకు 
ప్రభుత్్వన్క్ వాణిజ్య శాఖ ఉంది. వివిధ 
పరిశ్రమలు వాణిజ్య వా్యపారాలను 
సరైన మారగీంలో న్ర్వహిసుతిననాయా 
లేద అన్ వారు చూసాతిరు. అందుకు 
కావలసిన పరిమితలను కూడా 
ప్రభుత్వమే అందజ్సుతింది. పనులను 
పర్యవేక్షించే అధికారులు ఉంటారు. లేద 
విద్యశాఖనే తీస్కండి. విద్యరుథాలు సరిగాగీ 
చదువుతన్నారా లేద అన్ పర్యవేక్షించే 
అధికారులుంటారు. అదే విధంగా, వివిధ 
మత ధరామిలను అవలంబసుతిననా ప్రజలను 
కూడా పర్యవేక్షించే అధికారులు ప్రభుత్వం 
కలిగండాలి. మత ధరామిలపై ప్రభుత్వం 
పటీటి పటటినటటిగా వ్యవహరించకూడదు. 
ప్రజలు ఏ మత ధరామిన్నా అనుసరించిన్ 
న్షపోక్షపాతంగానే వ్యవహరించాలి. కాన్ 
ప్రజలు సరిగాగీ ఆచరిసుతిన్నారా, లేద మోసం 
చేసుతిన్నారా అన్ కూడా సరిచూడాలి.

ర్యబారి: ఖచిచుతంగా.. సమాజంలో 
నైత్క విలువలకు ఎవ్వరూ విఘాతం 
కలిగించకుండా ప్రభుత్వం చూడాలి. కాన్, 
అంతకన్నా ఎకు్కవగా చూడటం ఎలా 
సాధ్యం?
శ్రీల ప్రభుపాద: ముందు మీరు 
తెలుసుకోవాలిస్న విషయమేమిటంటే, 
మత ధరామిన్నా అనుసరించన్ వాడు, సరైన 
నైత్క విలువలను కూడా కలిగండలేడు 
అన్!

యస్్సి్త భకి్త ర్భగవత్కించనా
సర్వారు్ణై స్తత్ర సమాసతే సుర్: |
హరవభక్తస్ కుతో మహాద్్ణా: 
మనోరథేనాసతి ధావతో బహి: ||

“దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణున్ యందు 
అకుంట్తమైన భక్తి గలవాడు దేవతల 
సర్వ శుభలక్షణములను కలిగియుండును. 

గురు ముఖ పద్మ వాక్

•
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కాన్ అభకుతిడైనవాడు న్త్యం వివిధ లౌక్క 
కార్యకలాపాలలో పరితప్స్తినే ఉంటాడు. 
అట్టి అభకుతిడు కేవలము తచ్ఛములైన 
లౌక్క యోగ్యతలనే కలిగియుండును. “
- శ్రీమద్భగవతము 5 .18 .12

భగవంతన్పై మీకు భక్తి విశా్వసాలు 
ఉననాంతవరకూ ఏ మతధరమిమైన్ 
సరే. వాసతివాన్క్ భగవంతడు ఒక్కడే. 
భగవంతడు హిందువో, క్రైసతివుడో లేద 
మొహమమిద్యుడో కాదు. భగవంతడు 
ఒక్కడనే విషయానేనా వైదిక శాసా్రాలు సైతం 
ఉపదేశిసుతిన్నాయి -

స వై పుంస్ం పరో ధరో్మ యతో భకి్తరధోక్షజే
అహైతుక్ప్రతిహతా యయాతా్మ సుప్రస్దతి

“సమసతి ధరమిముల చరమ లక్షష్యము ఆ 
దేవాదిదేవున్ యందు భక్తియుత సేవయ్. 
అట్టి ఏ కలమిషము లేన్, న్రంతరాయమైన 
భక్తియుత సేవయ్ పరిపూరణుమైన 
ఆత్మినందన్నా ప్రసాదించగలదు.”

- శ్రీమద్భగవతము 1.2.6

కాబట్టి, ప్రత్ఒక్కరూ ధరామిన్నా 
అనుసరించాలి. ధరామిన్నా అనుసరించన్ 
వాడు ఎననాట్కీ సంతృప్తిన్ పందలేడు. 
ప్రపంచంలో అసపోషటిత, అసంతృప్తి అననావి 
ఎందుకు ఇంతలా పెరిగిపోయాయి? 
ఎందుకంటే ప్రజలు తమ ధరామిలను 
విసమిరిసుతిన్నారు కాబట్టి.
ర్యబారి: మాస్క నగరంలో ప్రజలకు 
మత ధరామిలపై ఆసక్తిలేదు. వాళ్ళు 
మతధరామిలకు పూరితిగా వ్యత్రేకం
ప్రభుపాద: మాస్క లోనే కాదు. ఎక్కడ 
చూసిన్ అలాగేఉంది. కనీసం మాస్క 
ప్రజలోలా న్జ్యితీ ఉంది. “మేము 
భగవంతణిణు విశ్వసించం” అనైన్ 
న్జ్యితీగా చెబుతన్నారు.
ర్యబారి: అవును.. అవును. అది న్జం.
శ్రీల ప్రభుపాద: అదే వేరే ప్రదేశాలోలా “నేను 
హిందువును, నేను మొహమమిద్యుడను, 
నేను క్రైసతివుడను... నేను భగవంతణిణు 
నముమిత్ను” అన్ చెబుత్రు, కాన్ వారి 

మతం బోధిసుతిననా ధరమిం గరించి మాత్రం 
ఏమీ తెలియదు. అనుసరించవలసిన 
ధరామినీనా అనుసరించరు.
ర్యబారి: మనలో చాలా మంది కూడా 
అటవంట్ వారే..! అది న్జం.
శ్రీల ప్రభుపాద: (నవు్వతూ..) ఆ విధంగా 
పోలిసేతి కనీసం మాస్క వాసులు 
న్జ్యితీ పరులనే నేనంటాను. ధరమింపై 
వారిక్ సరైన అవగాహన లేన్ కారణాన 
“మేము దన్నా నమమిము” అన్ వారంటారు. 
కాన్ ఈ మూఢులు “మేము భగవంతణిణు 
విశ్వసిసాతిము” అన్ అంటూనే హేయమైన 
కృత్్యలను న్ర్వహిసుతిన్నారు. చాలాసారులా 
నేను క్రైసతివులను “మీ బైబల్ ‘జీవహింస 
చేయకు’ అన్ బోధిసుతింది కద, మరందుకు 
మీరు చంపుతన్నారు?” అన్ అడిగినపుపోడు 
ఎవ్వరూ సంతృప్తికరమైన సమాధ్నం 
చెపపోలేకపోయారు. “జీవహింస చేయకు” 
అన్నా సుసపోషటింగా ఉపదేశించబడిన్ 
పెద్ద పెద్ద వధశాలలను నడుపుతన్నారు. 
ద్నేనామంటారు? 

గురు ముఖ పద్మ వాక్



వేదిక్ సైన్స్

 మానవుని పురోగతికి ఆధునిక ఆవిషక్రణలు, 
స్ంకేతికత ఒక నిదర్శనంగా భావిస్్తం. అయితే ఒకప్పటి 
మానవుని ఇపు్పడు మనకున్ంత విషయ పరిజ్ఞానం నిజంగా 
ఉండేది కాదా? గత 200 సంవతస్ర్లుగా పారిశ్రామిక 
విపలూవమనే పేరుతో ప్రకృతి వనరులకు జరుగుతున్ హాని 
నిజంగా మన పురోగతికి సూచకమా? ఆధునిక ఆవిషక్రణలలో 
అంతగా పేరందని భారత దేశం వాస్తవంగా ఎని్ వైజ్ఞానిక 
విషయాలకు నెలవో ఈ వా్సం దావార్ తెలుసుక్ండి.

 మానవున్ పురోగత్క్ ఆధున్క 
ఆవిష్కరణలు, సాంకేత్కత ఒక న్దర్శనంగా 
భావిసాతిం. నేడు మనకుననా సాంకేత్క 
సౌలభా్యలు, ప్రయాణ సదుపాయాలు 
ఇవాళ ఉననాటటిగా ఒకపుపోడు ఖచిచుతంగా 
ఉండేవి కావు. ఈ విశ్వం గరించి నేట్ 
మానవున్క్ తెలిసినంతగా గతంలో 

ఎననాడూ మానవున్క్ అంతట్ పరిజ్ఞానం 
లేదు. ప్రపంచాననాంతటా ఒక్కట్గా 
కలిపుతననా నేట్ సామాజిక మాధ్యమాల 
వంట్ అపూరూప ఆలోచనలు అన్గరిక 
మానవున్క్ ఎలా ఉంటాయి? ఇంకా 
చెపాపోలంటే ఎన్నా.. ఎననాన్నా...!! 
 ఇలాంట్ పై ఆలోచనలు నేట్ 

ఆధున్క విద్యవిధ్న్న్నా అవలంబంచే ప్రత్ 
విద్యరిథాక్ సహజంగా వచేచువే. పారిశ్రామిక 
విపలావం గత 200 సంవతస్రాలుగా ఎంతో 
మారుపోను సృష్టించింది. మరి అంతకు 
ముందు సమాజం ఎలా ఉండేది? ఒకపపోట్ 
మానవుడు అన్గరీకుడా? అసలు అపపోట్ 
విద్యవిధ్నం ఎలా ఉండేది?
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వైదిక శాస్త్ర 
విజ్ఞాన సంపద
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 ప్రపంచంలోనే అత్యంత 
పురాతనమైన గ్రంథం ఋగే్వదమన్ 
ప్రపంచమంతటా అంగీకరించింది. వేద 
పురాణాలను అధ్యయనం చేసేతి అవి 
కనీసం 5000 సంవతస్రాలన్ట్వన్ 
అరథామవుతంది. ఇటవంట్ వివిధ 
పురాతన గ్రంథాలోలా పందుపరచిన కొన్నా 
విషయాలను పరిశీలిసేతి ఒకపపోట్ న్గరికత, 
మానవున్ పరిజ్ఞానం ఎంతట్దననా 
విషయాలు సుసపోషటింగా అరథామవుత్యి. 
వాట్లోన్ కొన్నాట్న్ ఇక్కడ చూద్దం.

సౌర కేంద్రీకృత సిదా్ధంతం
 మన వివిధ ఆలయాలోలా ప్రత్ష్టించి 
ఉండేట్ నవగ్రహాలను ప్రత్ఒక్కరూ దరి్శంచే 
ఉంటాం. ఆ నవగ్రహ అధిష్టిన దేవతలను  
అమరిచున తీరును గమన్ంచినటలాయిత్ 
మధ్యలో స్ర్యభగవానుడు ఉండి, 
స్రు్యన్ చుటూటిరా మిగిలిన గ్రహాలను 
అమరచుబడి ఉంటంది. చరిత్రను పరిశీలిసేతి 
15వ శత్బ్దం వరకు భూమి చుటూటి 
అన్నా ఇతర గ్రహాలు త్రుగత్యి అనే 
భూకేంద్రీకృత సిద్ధంతమే ప్రాచుర్యంలో 
ఉండేది. భారతదేశం నుండి తరలి వెళ్ళున 

కొది్ద రాజులు ఏరాపోట చేసుకుననా గ్రీకు 
సామ్రాజ్యంలో కొది్దపాట్ శాస్త్ర రచనలు 
కూడా అందుబాటలో ఉండేవి. వాట్ 
ఆధ్రంగా కాపరినాకస్ మొదలగ శాస్త్రజుఞాలు 
అసలైన సౌర సిద్ధంత్న్నా ప్రత్పాదించేంత 
వరకు ఇతర ప్రపంచ దేశాలనీనా 
భూకేంద్రీకృత సిద్ధంతమే సత్యమన్ 
భావించేవారు. కాన్ వేద శాసా్రాలోలా ఉననా 
సౌర కేంద్రీకృత సిద్ధంతం అంతకు కొన్నా 
వేల సంవతస్రాల ముందే పందుపరచడం 
జరిగిందంటే అన్గరికులైన మానవున్క్ 

అది సాధ్యపడుతంద? ఎంతట్ 
ప్రజ్ఞాపాటవాలు కలిగిన మేధ్వులు 
ఆన్డు జీవించి ఉండేవారో, వారికుననా 
సదుపాయాలు ఎటవంట్వో 
ఆలోచించవచుచు!

భూ’గోళం’
 శ్రీకృష్ణున్ సుప్రసిద్ధ 
దశావత్రాలలో వరాహావత్రం గరించి 
అందరూ వినేవుంటారు. భూమిన్ రక్షించి 
తన కోరలపై భూగోళాన్నా న్లిప్న పురాతన 
శిలాపోలను వివిధ ఆలయాలోలా చూస్తినే 
ఉంటాము. ఇక్కడ ఒక విషయాన్నా 
గమన్ంచినటలాయిత్, సా్వమి తన కోరలపై 

ఉంచిన భూమి గోళాకారంలో ఉండటం. 
భూమిక్ ఉననా ఆకారాన్నా బటేటి ‘భూగోళం’ 
అన్ శాసా్రాలోలా సైతం పేర్్కన్నారు. 
అసలు భూమి చదరంగా ఉందనే కొన్నా 

శత్బా్దల క్రితం వరకు వివిధ తత్వవేతతిలు 
సైతం భావించారు. ఆ తరా్వత్ కాలంలో 
వెలుగచూసిన సత్యం పురాణ ఇత్హాసాలోలా 
అంతకు పూర్వమే తెలియపరచడం వాట్ 
ప్రామాణికతకు అద్దం పడుతన్నాయి.

అరుంధతీ నక్షత్రం
 సపతిఋష్ మండలం (Ursa 
Major) చివర వశిష్టిడి (Mizor) వెనకగా 
కొంచం చిననాగా కన్ప్సుతింది అరుంధతీ 
నక్షత్రం. దక్షిణ భారత దేశ వివాహాలోలా 
సపతిపది తరా్వత వధూవరులను అరుంధతీ 
నక్షత్రాన్నా దరి్శంచమన్ చెబుత్రు. 
అరుంధత్ నక్షత్రాన్నా చూడాలనుకుంటే 
జ్గ్రతతిగా ఆకాశం వంక చూడండి. ‘?’ 
మారు్క ఆకారంలో నక్షత్రాలు ఉంటాయి. 
ఖచిచుతంగా కాకపోయిన్ దదపుగా 
ఆ ఆకారంలో ఉంటంది. అదే సపతిరిషి 
మండలం. అందులో పక్కపక్కనే ఉండే 
నక్షత్రాలే అరుంధత్, వశిష్ఠులవారివి. 
అరుంధత్ నక్షత్రం చిననాగా ఉంటంది. 
అసలు కంట్తో అవి రండు నక్షత్రాలన్ 
గరితించడమే చాలా కషటిం. అటవంట్ది, 
పురాణాలోలా వశిషటి అరుంధత్ నక్షత్ర 
ఇత్హాసమే వరిణుంచబడిందంటే అపపోట్ 
మానవులకు ఎటవంట్ విషయ పరిజ్ఞానం, 
విశ్వంలో ఎక్కడి వరకు ప్రయాణించగలిగి 
ఉండేవారో అననా విషయాలపై ఒక 
అవగాహన ఏరపోడుతంది.

జే్ష్ఠ నక్షత్రం (Antares)
 శాసా్రాలు తెలిపే 27 నక్షత్రాలోలా జ్్యషఠు 
నక్షత్రమొకట్. ద్న్నా ఆకాశంలో పరిశీలిసేతి 
ద్న్కన్నా ఎంతో ప్రకాశవంతమైన, 

వేదిక్ సైన్స్
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వేదిక్ సైన్స్

పెద్దదైన నక్షత్రాలు సులభంగానే 
మనకు గోచరిసాతియి. ప్రకాశవంతమైన 
నక్షత్రాలతో పోలిసేతి ఈ నక్షత్రం 15 లేద 
16 వ సాథానంలో న్లుసుతింది. కాన్ ఈ 
నక్షత్రాన్క్ మన పురాణాలోలా ‘జ్్యషఠు’ అననా 
పేరును పెటాటిరు.  అన్నాట్కన్నా పెద్దదై, 
లేద అత్యంత ప్రకాశవంతమైనదైనపుపోడు 
‘జ్్యషఠు’ అననా పేరుతో ప్లిసేతి అది 

సమంజసమన్ అనుకోవచుచు. మరి 
ప్రకాశంలోనూ, పరిమాణంలోనూ 
పెద్దదికాన్ ఈ నక్షత్రాన్క్ ‘జ్్యషఠు’ అననా 
పేరందుకు? అంతరిక్ష శాస్త్రజుఞాలు వివిధ 
నక్షత్రాలను పరిశీలించినపుపోడు, వాసతివాన్క్ 
‘ఆంటారస్’ అననా ఈ నక్షత్రం స్రు్యన్కన్నా 
40,000 రటలా పెద్దదన్, తక్్కన 26 
నక్షత్రాల కన్నా అత్యంత విశాలమైనదన్ 
అత్యంత శక్తివంతమైన టెలిస్కపుల ద్వరా 
వీక్షించి గణాంకాలు లెక్్కసేతి గాన్ సపోషటింగా 
తెలియలేదు. ఇపపోట్ వరకు మానవున్క్ 
తెలిసిన అత్యంత పెద్ద నక్షత్రం కూడా ఇదే 
కావడం గమన్ర్ం. మరి ఈ విషయం 
తెలియకుండానే ఈ నక్షత్రాన్క్ ‘జ్్యషఠు’ 
నక్షత్రంగా పేర్్కన్నారన్ అంటారా?!!

‘జింక్’ లోహ పరిశుద్ధ విధానం
 ‘జింక్’ లోహాన్నా ముడి పదర్ధం 
నుండి శుది్ధచేసే విధ్నం ఎంతో 
ప్రత్్యకమైనది. 997 డిగ్రీల ఉషోణుగ్రత వద్ద 
ద్రవరూపంలోన్క్ మారే ఈ లోహం, 
1000 డిగ్రీల వద్ద వాయురూపంలోన్క్ 
మారిపోతంది. అంటే ఈ మూడు డిగ్రీల 
వ్యత్్యసంలోనే ఆ లోహాన్నా పటటికోగలగాలి. 

ప్రపంచం మొతతింలో జింక్ లోహాన్నా 
శుది్ధచేయగలిగింది ఒకపుపోడు కేలవం 
భారతదేశమే. వివిధ దేశాల నుంచి వచేచు 
వరతికులు మన దేశంలోనే ఈ లోహాన్నా 
కొనుగోలు చేసేవారు.
 సాధ్రణంగా లోహాన్నా 
ఒక కొలిమిలో ఉంచి క్రింద అగినాతో 
వేడిచేసాతిరు. కాన్ జింక్ లక్షణాన్నా 
తెలుసుననా మన పూరీ్వకులు కొలిమిన్ 
త్రగేసి పై భాగంలో అగినాన్ ఉంచేవారు. 
అలా వేడి చేసినపుపోడు ద్రవ రూపంలో 
మారిన లోహం వెంటనే క్రిందకు 
పడిపోతంది. క్రింద శీతలీకరించిన నీట్న్ 
ఉంచడం వలన ఆ లోహం అందులో పడి 
త్రిగి ఘన రూపంలోన్క్ మారిపోతంది..! 
ఈ యంత్రాన్కే కోషటి యంత్రం అన్ పేరు. 

అయిత్ ఈ పద్దత్న్ మొదటగా మన 
దేశంనుండి చైన్ దేశసుథాడు పటటికొన్ 
పోగా, అక్కడి నుండి ఆంగేలాయుడు 
తస్కరించాడు. విలియం ఛంప్యన్ 
అనే ఆ బ్రిటీషర్ ఆ తరా్వత మొటటిమొదట్ 
జింక్ డిసిటిలలార్ అనే పరికరాన్నా 1543 
సంవతస్రంలో ఆవిష్కరించాడు. అపపోట్ 
వరకు ప్రపంచంలో ఎవ్వరిక్ ఈ లోహం 
కావాలన్నా భారత దేశాన్కే వచేచువారు. 
అలా లోహ శాస్త్రంలో అనేక పద్దతలను 
భారతదేశం ప్రపంచాన్క్ అందించిందంటే 
ఇక్కడి వారు ఎంత ప్రజ్ఞావంతలై 
ఉండేవారో అరథాంచేసుకోవడం పెద్ద 
కషటిమేమీ కాదు..!
 అలా ఖగోళ శాస్త్రం, వైద్య శాస్త్రం, 
శిలపో కళా శాస్త్రం, న్రామిణ శాస్త్రం మొదలగ 
ఎన్నా విద్యలకు పుట్టిన్లులా ఈ భారతదేశం. 
అటవంట్ మన దేశాన్క్ మూలాధ్రం 
సన్తన ధరమిం, దన్నా బోధించే వేద 
పురాణాలు, శాసా్రాలు. ఒకపపోట్ మన 
శాస్త్రజుఞాలంత్ గొపపో ఋష్లు. ప్రకృత్క్ 
ఎటవంట్ హాన్ తలపెటటిన్ రీత్లో వారి 
ఆవిష్కరణలు ఉండేవి. అందుకే కొన్నా 
వేల సంవతస్రాల నుండి ఈ సంస్కృత్ 
సజీవంగా న్లిచింది. కాన్ నేట్ ఆధున్క 
ఆవిష్కరణలు ప్రకృత్న్ ఏ విధంగా 
ప్రభావితం చేసుతిన్నాయో మనందరికీ 
తెలుసు. మరి న్జంగా మనం న్గరిక 
పథంలో నడుసుతిన్నామా?     

క్షటో యంత్రం

సూరు్డు
సైనస్

పోలక్స్

అరుక్టురస్
రిగెల్ అలేదుబరన్

బెటెల్ గియూస్

ఆంటారస్

వివిధ నక్షత్రాల పరిమాణం



  హింద్లో ఒక సామత 
ఉంది. “దుిఃఖ్ సే సబ్ హరి భజ్, సుిఃఖ్ 
సే భజ్ కోల్, సుిఃఖ్ సే అగర్ హరి 
భజ్,  దుిఃఖ అసే హోయ్ ” అంటే ద్న్ 
అర్ధం : “ఎవరైన్ ఆపదలో ఉననాపుపోడు 
భగవంతణిణు గరుతిపెటటికుంటారు; అదే 
ఆనందంలో ఉననాపుపోడు భగవంతణిణు 
మరిచుపోత్రు. కావున మనం ఎలలాపుపోడూ 
భగవంతణిణు గరుతిపెటటికుంటే, ఆపదంటూ 
ఎక్కడ ఉంటంది?” మనం ఎపుపోడూ 
దైవచింతనలోనే ఉండాలి. అపుపోడు 
ఆందోళనకు త్వు ఉండదు. మనం 
మనలినా రక్షించుకోలేo. మీరు భూమిపై 
ఉన్నా లేద గాలిలో ఉన్నా మరణం తపపోదు. 
మీరు మరణం కోసం సిద్దంగా ఉండాలి.

 మనం భగవంతణిణు 
గరుతిపెటటికోవడం అభా్యసం చేసేతి, 
అది కూడా మరణసమయంలో 
గరుతిపెటటికోగలిగిత్, మన జీవితం ధన్యం 

అవుతంది. చావు అనేది ఉంటంది. 
మీరు దన్నా ఆపలేరు. “అంత్ న్రాయణ 
సమిృత్ిః” (శ్రీమద్ భాగవతం 2.1.6). మనం 
మరణించే చివరి క్షణంలో భగవంతణిణు 
గరుతిపెటటికుంటే, మన జీవితం 
విజయవంతం అవుతంది. కావున మనం 
చన్పోయ్లోపున, ఎలలాపుపోడూ భగవంతణిణు 
జ్ఞాపకం పెటటికునేలా మన జీవిత్న్నా 
మలచుకోవాలి. “మనమిన్ భవ మద్భకోతి....... 
సతతం కీరతియంతోమాం (భగవద్గీత 
9.14). ఇది జీవితం. మనం ఎలలాపుపోడూ 
భగవంతణిణు గరుతిపెటటికోవాలి. అలా 
చేయాలంటే, మనం భగవంతడు ఎవరో 
అన్ తెలుసుకోవాలి, లేకపోత్ మనం ఎలా 
గరుతిపెటటికోగలం. న్కు భగవంతడు 
అంటే ఏమీ తెలియనపుపోడు, నేను ఎలా 
గరుతిపెటటికోగలను?

 మనం భగవంతన్క్ భకుతిలం 
కావాలి. అపుపోడే మనం ఈ ఆందోళన 

నుండి రక్షించుకోగలం. లేకపోత్ అది 
సాధ్యం కాదు. దైవచింతనతో ఉననా 
వ్యక్తిక్ తెలుసు ‘నేను చన్పోత్ను. 
అందరూ చన్పోత్రు’ అన్. కానీ అతన్ 
ఆందోళనంత్ ‘చన్పోయ్ ఆఖరి క్షణంలో 
కృష్ణుణిణు గరుతిపెటటికోవాలి’ అన్. ‘త్యకాతివా 
దేహం’ – మనం దేహాన్నా త్యజించాలిస్ందే. 
కాన్ ఇక్కడ ప్రశనా ఏమిటంటే – దన్నా ఎలా 
త్యజించాలన్. ప్లులాలు, కుక్కలు కూడా 
దేహాన్నా త్యజిసాతియి, నేను కూడా త్యజిసాతిను. 
కాన్ నేను జంతవులాలా త్యజించాలా లేద 
మన్ష్లా త్యజించాలా? మన్ష్ తన 
శరీరాన్నా ఎలా త్యజించాలి అననాదన్ 
కోసం సిద్దంగా ఉండాలి. అదే మానవత్వం 
అంటే. ద్న్ కోసం శ్రీకృష్ణులవారు భగవద్గీత 
4.9 లో చెబుత్రు “జనమి కరమి చ మే 
దివ్యమేవం యో వేత్తి తత్వతిః  త్యకాతివా దేహం 
పునరజానమినైత్ మామేత్ సరుజాన”

ఆందోళన నండి 
బయటపడటం ఎలా?
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 ఒకన్డు అడవిలో ఒక వ్యక్తిన్ 
ఏనుగ తరుముకుంటూ వసుతింది. 
విరామం లేకుండా వెంటాడుతండటంతో 
ఒక చెటటి ఎక్కడాన్క్ ప్రయత్నాంచాడు. 
ఎకు్కతండగా చేతలు జ్రి క్ంద 
పడిపోయ్ సమయంలో ఒక చెటటి 
కొమమిను పటటికుంటాడు. ఏనుగ 
అతన్నా మ్ంగివేయడాన్క్ క్ందే కాచుకు 
కూరుచుంది. అతను వ్రేలాడుతననా కొమమిను 
ఒక వైపు నుండి తెలలా ఎలుక, మరో వైపు 
నుండి నలలా ఎలుక కోరుకుతూ అతన్ 
చేతల దగగీరిక్ వసుతింటాయి. క్ందకు 
చూసేతి చాలా పాములు త్రుగతూ 
కన్ప్ంచాయి. అదే సమయoలో 
అకసామితతిగా ఒక త్న బొటటి అతన్ 
ముఖం మీద పడింది. అతడు తన 
న్లుకను చాప్ ఆ త్న బొటటిను న్కాడు. 
పైకు చూసేతి ఒక త్న తటటి వ్రేలాడుతూ 
కన్ప్సుతింది. ఆ కొమమి అట ఇట 
కదలడంతో ఆ త్నటీగలు అతన్నా కుటటిడo 

మొదలుపెటాటియి. అదే సమయములో 
ఆ త్న తటటి నుంచి త్న కారుతూ 
వుంటంది.

 తను ప్రసుతితం ఉననా పరిసిథాత్న్ 
(ఏనుగ, ఎలుకలు, త్న టీగలు, 
పాములు) మరచిపోయి, ఆ త్న తన 
న్లుక పైన సరిగాగీ పడే విధంగా తన 
న్లుకను సరు్దబాట చేసుకున్  ఆ త్నతో 
ఆనందపడుతన్నాడు.

 మహాభారతంలోన్ ఈ పోలిక 
సాధ్రణ మానవున్ పరిసిథాత్న్ చక్కగా 
తెలియజ్సుతింది. ఇందులోన్ ఆ వ్యక్తి 
సాధ్రణ మానవున్ స్చిసాతిడు. ఇక్కడ 
మనం అందరం కూడా సంసారం 
అనే అన్శిచుతసిథాత్లో చికు్కకొన్ 
ఉన్నాము. మరణం ఏనుగ రూపములో 
వెంటాడుతూనే ఉంటంది. అది మనలినా 
మ్ంగేయకుండా ఉండదు. ఆ నలుపు, 

తెలుపు రంగల ఎలుకలు పగలు, రాత్రిన్ 
స్చిసాతియి. అవి మన జీవితకాలాన్నా 
తగిగీంచుకుంటూపోత్యి. చెటటి క్ంద 
బుసకొడుతననా పాములనీనా మన 
జీవితములో ఎదురయ్్య అడ్ంకులను 
స్చిసాతియి. ఆ త్నటీగలు మనం 
ప్రత్రోజు ఎదుర్్కనే సమస్యలు. ఆ 
తీయ్యన్ త్న చుక్కలు ఈ ప్రపంచంలో 
లభంచే వివిధ రకాలైన సుఖాలు.

             కేవలం మనం భగవంతడి 
చేయినందుకుంటే చాలు, మనం 
ఈ భయంకరమైన పరిసిథాత్ నుంచి 
శాశ్వతముగా బయటపడచుచు. కాన్ 
మనం కారుతననా ఆ త్న చుక్కల 
కొరకు ఎదురుచూస్తి కాలాననాంత 
వృధ్చేసుకుంటన్నాము. ఈ ప్రపంచంలో 
మన్ష్ దురవసథా ఎంతో చిత్రం!

ఈ 
ప్రపంచంలో 
మనిషి
ద్ర్వస్థ
ఎంతో చిత్రం!
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అతి అందమైన జీవితపు విజ్ఞానాని్ 
ఆవిషక్రించిన భగవద్్త అద్్భతమైనది. 

ఇది తత్త్వ శాస్్రాని్ మతంలోకి 
వికసింపజేసేలా చేసు్తంది.

- హెర్మన్్ హెస్స్ 
ప్రఖ్్త జర్మన్ కవి మరియు చిత్రకారుడు



 క్షుద్రాయుసం అనే పదన్క్ 
అరథాం అలాపోయుష్షి. ఉదహరణకు 
చీమలు లేద స్క్షష్మజీవుల యొక్క జీవిత 
కాలాన్నాక్షుద్రాయుసంగా ప్లవవచుచు. ఇవి 
కూడా జీవరాశులే కాన్ వీట్ జీవిత కాలం 
చాలా తకు్కవ. కొన్నా రకాల  కీటకాల జీవిత 
కాలం ఒక రాత్రి మాత్రమే. సాయంత్రం 

పుట్టి రాత్రంత్ ఆహారం, న్ద్ర, భయం, 
మైథున్లతో జీవించి మరణిసాతియి. 
మన దేశంలో వీట్న్ ద్పావళ్ కీటకాలు 
అంటారు. సాయంత్రం స్రు్యడు 
అసతిమించే ముందు ఒకట్, రండు లేద 
మూడు కీటకాలు కనబడుత్యి. అరథార్రాత్రి 
లోపు కొన్నా వేల, లక్షలాది కీటకాలుగా వృది్ధ 

చెంది తెలలావారే సరిక్ పుటటిలు పుటటిలుగా 
చన్పోయి మన కంటబడుతంటాయి. 
ఈ భౌత్క ప్రపంచాన్నా మృత్యలోకం 
అంటారు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రతీఒక్కరు 
మరణించాలిస్ందే. కాన్ జీవుల యొక్క 
జీవితకాల పరిమితలోలా భేదలుంటాయి. 
ఒక జీవి న్లుగ న్మిష్లు బ్రతకచుచు, 

క్షుద్రాయుష్ం నృణామంగ మర్్తయునామృతమిచ్చతామ్ |
ఇహో పహూతో భగవాన్ మృతు్ుః శామిత్ర కర్మణి || 

ఓ సూతగోస్వామి! మనజులలో కందరు మృతు్వునండి బయటపడి నిత్ జీవనమున 
పంద నభిలషించుచుంద్రు. మృతు్నియామకుడైన యమర్జున ఆహావానించుట దావార్ 

వారు ఆ సంహారకార్ము నండి తపి్పంచుకనచునా్రు.

ఆచారు్ల భాగవతోపనా్సం
 లాస్ ఏంజిల్స్, జనవరి 4,1974

శ్రీమదా్భగవతము 1.16.7

ఆచార్ ఏ.సి. భకి్తవేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద
అంతరాజాతీయ కృషణు చైతన్్యద్యమ సంసాథాపకాచారు్యలు

భగవయంతుని నామయం మోక్షానికి మార్యం
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ఇంకొక జీవి 10 న్మిష్లు, ఇంకొకట్ 
100 న్మిష్లు, 100 రోజులు మరియు 
మన్ష్ మహా అయిత్ 100 సంవతస్రాలు 
జీవిసాతిడు. కాన్ మిగిలిన గ్రహాలలో, ఉననాత 
జీవరాశులైన దేవతలు మానవులకన్నా 
అధికంగా జీవిసాతిరు. ఉదహరణకు, 
శాసా్రాలననుసరించి చంద్రమండలంలో 

జీవించే జీవుల జీవితకాలం 10000 ల 
సంవతస్రాలు. చంద్రమండలంలోన్ ఒక 
రోజు భూమి మీద ఒక సంవతస్రంతో 
సమానం. ఆవిధంగా చంద్రమండలంలో 
జీవించే జీవరాశులు, అక్కడి కాల 
గణననుసరించి 10000 సంవతస్రాలు 
జీవిసుతిన్నారు. ఉహించుకోడాన్కే కషటింగా 
ఉంది కదూ!

 శ్రీ క ృ ష ణు భ గ వా ను డు 
బోదించేదేమిటంటే మనం ఏలోకాన్క్ 
వెళ్ళున్, మరణాన్నా న్యంత్రించే 
యమరాజు సిద్ధంగా ఉంటాడు. 
న్్యయమూరితి ప్రభుత్్వన్క్ ప్రత్న్దిగా 
ఉననాటేలా, యమరాజు శ్రీకృష్ణులవారిక్ 
ప్రత్న్దిగా ఉంటాడు. మన జీవితకాలం 
పూరతియిన వెంటనే యమరాజు మనలినా 
విచారించడాన్క్ సిద్ధంగా ఉంటారు. 
సాధ్రణంగా, జీవిత చరమాంకంలో 
ప్రజలు విసుగాగీ ఉంటారు. వాళ్ళు ఇక 
ఎంతమాత్రం జీవించాలనుకోరు. శరీరం 

సహకరించదు, ఎపుపోడూ వా్యదులు, 
మానసిక రుగమితలతో సతమతమవుతూ 
భౌత్కమైన ఆనందన్నాఅనుభవించలేరు. 
అనుభవించాలనుకుంటారు, కాన్ అది 
సాధ్యం కాదు. ద్న్నా ఉదే్దశించి 15వ 
శత్బా్దన్క్ చెందిన ఒక మొగల్ చక్రవరితి 
యొక్క కథను జఞాప్తి చేసుకోవచుచు. అతన్ 

కొలువులో చాల తెలివైన మంత్రులు 
ఉండేవాళ్ళు. ఎటవంట్ విచారణను వాళళు 
ముందుంచిన తెలివిగా పరిష్కరించేవాళ్ళు. 
ఒకసారి చక్రవరితి ఈ విధంగా ప్రశినాసాతిడు,

చక్రవరి్త: ఓ న్ ప్రియమైన మంత్రిగారు, 
జీవితంలో కామవాంచలు ఎపపోట్వరక్ 
న్లుసాతియి.
మంత్రి: మరణించేవరకు ఉంటాయి
చక్రవరి్త: అది ఎలా?
మంత్రి: అవును, వృదు్దడిక్ కూడా 
కామపూరిత వాంఛ ఉంటంది. కాన్ 
అతన్క్ తన శరీరం సహకరించనందువలలా 
అతన్కుననా       కామవాంచను తీరుచుకోలేడు. 
కాన్ ఆ కోరిక మాత్రం ఉంటంది.
చక్రవరి్త: నేను ద్నీనా నమమిను,  మీరు చెప్పోన 
సమాధ్నం న్కు సంతృప్తిన్వ్వలేదు.
మంత్రి: ఒకే సార్, నేను మిమమిలినాసంతృప్తి 
పరుసాతిను.

 అలా, ఒకరోజు ఆ మంత్రి 

రాజు దగగీరిక్ వచిచు “ మీరు తక్షణమే మీ 
కుమారతితో కలిసి న్తో రండి.” అన్ 
చెబుత్డు. రాజు దన్క్ సమమిత్ంచి, 
“మనం ఎక్కడిక్ వెళ్తిన్నాం” అన్ ప్రశినాసాతిడు. 
ఆ మంత్రి “ మీరే తెలుసుకుంటారు ” 
అన్ చెబుత్డు. వాళ్ళు మరణించడాన్క్ 
సిద్ధంగా ఉననాఒక వృదు్దడి ఇంట్న్ 
చేరగానే మంత్రి రాజుగారిక్ ఒక అభ్యర్ధన 
చేసాతిడు.  గదిలోక్ ప్రవేశించే మునుపు ఆ 
వృదు్ధడి యొక్క ముఖాన్నా పరిశీలించమన్ 
చెబుత్డు. రాజు చాల తెలివైనవాడు, ఆ 
వృదు్దన్ ముఖాన్నా పరిశీలించగానే, అతడు 
తన వైపు చూడకుండా యుకతివయసుస్లో 
ఉననా తన కూతరు వైపుకు చూసుతిన్నాడన్ 
గమన్ంచాడు. ఆ విధంగా ఆ రాజు మంత్రి 
చెప్పోంది న్జమేనన్ గ్రహిసాతిడు.

కావున మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి 
ర్వడానికి కారణం ఆనందించాలనే క్రిక. 
ఆధా్తి్మక ప్రపంచంలో ఆనందం ఉంటంది. 
దాని్ అనభవించేవాడు కృష్్ణడు, ప్రతీ 
ఒకక్రు కూడా ఆయనచే ఆనందింపబడే 
వాళ్లూ. ఇకక్డ ప్రతీ ఒకక్రు కూడా 
భగవంతునిలా ఆనందించాలనకుంటారు. 
అంద్వలలూ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోని 
జనన, మరణ చక్రంలో చికుక్కని 
భాధపడుతునా్రు. మన జీవిత లక్షయుం ఈ 
జనన, మరణాలనంచి బయటపడటమే. 
గొప్ప శాస్త్రవేత్తలుగా పిలువబడే వాళ్ళకి 
కూడా ఈ విషయం తెలియద్.

 ఇక్కడ మానవాళ్న్ 
“క్షుద్రాయుసం” గా చెపపోబడింది. 
ఎందుకంటే వాళ్ళు అలాపోయుష్షిలు. ఇతర 
గ్రహాల జీవరాశులతో పోలిచుత్ మానవాళ్ 
ఆయుష్షి అలపోమైనపపోట్కీ జీవితపు 
లక్షా్యన్నా పూరించాలిస్ ఉంటంది. జంత 
జీవితంలో చైతన్యం అభవృది్ద చెందలేదు. 
అదే మన్ష్ జీవితంలో అభవృది్ద చెందింది, 
జంత శరీరంలా క్షీణించినపపోట్కీ చాల 
విలువైనది. ప్రహాలాద మహారాజు ఈ విధంగా 
చెపాతిరు.

కౌమార ఆచరేత్ ప్రాజ్్ 
ధర్్మన్ భాగవాతాన్ ఇహ |

భాగవత వాణి



ద్రలూభం మానషం జన్మ 
తద్ అపి అద్రువం అర్తదం ||

చిననాపపోట్నుంచే ప్రతీ ఒక్కరూ తపపోకుండా 
భాగవత ధరామిన్నా లేద కృషణు చైతన్్యన్నా 
అభ్యసించాలి. అదే జీవితపు లక్షష్యం. కృషణు 
చైతను్యలు కండి, హరేకృషణు మంత్రాన్నా 
జప్ంచండి. కేవలం కృషణు చైతన్యంలో 
వృది్ధన్ సాదించడమే జీవితపు లక్షష్యంగా 
భావించి, హరేకృషణు మంత్రాన్నా జప్ంచమన్ 
న్రదమున్ ప్రహాలాద మహారాజుకు 
భోదించాడు.
    ప్రహాలాద మహారాజు 
హిరణ్యకశిపుడు అనే రాక్షశున్ కూమారుడు.  
హిరణ్యకశిపుడు ప్రహాలాద మహారాజుకు 
కృషణు చైతన్్యన్నా బోధించడాన్క్ ఎటవంట్ 
ఉపాధ్్యయున్నా కూడా న్యమించలేదు. 
కాన్ ప్రహాలాద మహారాజు గర్భంలో ఉననాపుడు 
న్రదమున్ అతన్ తలిలాక్ కృషణుచైతన్్యన్నా 
బోధించాడు.  ప్రహాలాదుడు ఆ గర్భం నుంచే 
ఈ దివ్య జ్ఞాన్న్నా విన్నాడు.
     జనమి, మృత్య, జరా, వా్యదులే 
జీవితంలో అత్పెద్ద సమస్యలన్ ప్రజలక్ 
బోధించాలి. ఇదే మన న్జమైన విద్య. 
ఉదహరణకు, మనం శ్రీమత్ భాగవతం 
గరించి మాటాలాడుకుంటన్నాము. ఇది 
భౌత్క ప్రపంచం నుండి ఆధ్్యత్మిక 
ప్రపంచంలోక్ ఎలా వెళాళులో, జనమి, మృత్య, 
జరా, వా్యధుల నుండి ఎలా బయటపడాలో 
తెలుపుతంది. ప్రజలందరు కూడా “ నేను 
చన్పోకూడదు “ అన్ భావిసాతిరు . కాన్ 
కేవలం తెలివైన వ్యక్తి మాత్రమే “ఎందుకు 
నేను బలవంతంగా చన్పోవాలిస్వసుతింది?” 
అనేది ప్రశినాసాతిడు. ప్రజలు మరణం గూరిచు 
ఆలోచించడాన్క్ ఇషటిపడరు, కాన్ ఒక 
రోజు అందరు మరణించాలిస్ందే. ఒక 
సహజ విపతతి గూరిచు మాటాలాడుకుందం. 
ఇటీవల నేను ఒక ముందు రూములో 
కూరుచుననాపుపోడు, భూకంపం వచిచు 
చిననాగా వణుకుతననాటటిగా అనుభవం 
కలిగింది. ప్రజలందరూ కూడా ఏడవడం 
మొదలుపెటాటిరు. ఒకవేళ పెద్ద భూకంపమే 
వసేతి, ప్రతీ ఒక్కరూ భయాందోళనకు 
గరవుత్రు.  ఈవిధంగా మనందరం 
కూడా మరణించబోయ్ వాళళుమే! 
మరణించాలిస్ందే! కాన్ ఎవ్వరూ కూడా 
ఏవిధంగా మరణం నుంచి బయటపడాలి 
అనే దన్ గూరిచు ఆలోచించరు.

  ఈ దేహాన్నా వదిలేసిన 
తరా్వత ఎవరైత్ చెడుపనులు చేసాతిరో 
వాళళుకే యమరాజు దర్శనమిసాతిడు, 
కాన్ భకుతిలకు కాదు. ఈ విషయాన్క్ 
సంబంధించి శ్రీమత్ భాగవతంలో ఒక 
వృత్తింతం ఉంది. అజ్మిలుడు అనే వృద్ద 
బ్రాహమిణుడు ఉండేవాడు. అతను చాలా 
పాపాతమిడు. అతన్క్ చిననా కూమరుడంటే 
చాల ప్రీత్. మరణించే సమయంలో 
అజ్మిలుడు భయంకర ఆకృత్లో ఉననా 
నలుగరు యమదూతలను చూసాతిడు. 
యమదూతలను చూసిన వెంటనే  
అజ్మిలుడు మిక్్కలి భయంతో తన 
కుమారున్తో ఇలా అన్నాడు, “ న్రాయణ 
దయచేసి ఇటరా! న్కు చాల భయంగా 
ఉంది!”
 వెనువెంటనే నలుగరు విష్ణు 
దూతలు అక్కడిక్ వచిచు ఆ యమదూతలను 
అడ్గిసాతిరు. “న్రాయణ” అనే 
న్మాన్కుననా శక్తి ఎటవంట్దో చూడండి! 
కేవలం ఆ న్మాన్నా జప్ంచడం వలలా 
అజ్మిలుడు వైకుంఠం వెళ్ళు అర్తను 
సంపాదించాడు. అజ్మిలుడు తన 
కొడుకు న్మాన్నా ఉచచురిసుతిననాపుపోడు, 
భగవంతన్ న్మాన్నా ఉచచురిసుతిన్నాడనే 
భావం కనబడదు. విశ్వన్ధ చక్రవరితి 
ఠాకూరలా వారు ద్న్ గూరిచు వా్యఖా్యన్స్తి, 
అజ్మిలుడు తన కుమారున్నా పేరు పెట్టి 
ప్లుసుతిననాపుపోడు, ఖచిచుతంగా భగవంతణిణు 
సమిరించాడు అన్ చెపాపోరు.

 అజ్మిలుడు బ్రాహ్మణుని 
కుమారుడు కావడం చేత బాల్ం నంచే 
నార్యణుని భకు్తనిగా పెరిగాడు. కాని 
ఒక వేశ్తో సహజీవనం చేయడం 
వలలూ, అతనికున్ బ్రాహ్మణ గుణాలని్టిని 
క్లో్పయాడు. ఇది సహజం. కేవలం 
ఒక వేశ్ స్ంగత్ం చేత అతన ఒక 
త్రాగుబోతుగా, మోసగాడుగా, దంగగా, 
మాంస్హారిగా మారిపోయాడు. ప్రసు్తత 
కాలంలో ప్రజలు, వేశా్ స్ంగత్ని్ 
పందడం పెరుగుతూ పోతూ ఉంది. వేశ్ 
వృతి్త అనేది బహిరంగ మారక్టా్ మారింది. 
ఇది మన ఆధునిక నాగరికత.

 ఆవిధంగా అజ్మిలుడు ఒక 
బ్రాహమిణ పుత్రుడు, న్యమబద్దంగా అన్నా 

న్యమాలను పాట్స్తి ఉండేవాడు. కాన్ 
ఒక వేశా్య సాంగత్్యన్నా పందినవెంటనే, ఈ 
విధంగా దిగజ్రిపోయాడు. అయినపపోట్కీ 
అంతకుముందు చేసిన భగవంతన్ సేవ 
వలన, మరణించే సమయంలో భగవంతన్ 
న్మాన్నా సమిరించగలిగాడు.
 శాస్త్రంలో ఒక చోట ఒక 
మహమిద్యుడు అడవి పందిచే ఎలా దడి 
చేయబడా్డో వివరించబడింది. అది తన 
దంత్లతో అతన్నా కొరుకుతననాపుపోడు 
హారామ! హారామ! అన్ అరిచాడు. అయిన్ 
కూడా అతను హారామ! అన్ పలకడం వలలా 
“ ఓ న్ రామచంద్ర” అనే పలుకు యొక్క 
ఫలితం పందడు. మహమమిద్యుల 
ప్రకారం హారామ అంటే అసహ్యకరమైనదన్ 
అర్ధం. 
 భగవంతన్క్, అతన్ న్మాన్క్ 
ఎటవంట్ భేదం లేదు. కృష్ణున్ యొక్క 
న్మాన్నా జప్సుతిననాపుపోడు, అతన్ 
ప్రత్యక్ష దర్శన్నేనా పందిన ఫలిత్న్నా 
పందుత్ము. అది శ్రీకృష్ణున్ యొక్క 
సంపూరణు స్వభావం. కృష్ణున్ యొక్క 
దేహంలో ఉననాశక్తి అంత్, ఆయన యొక్క 
న్మంలో కూడా ఉంటంది. అందువలలా 
ఆయన యొక్క న్మాన్నా జప్ంచడం 
చాలా ముఖ్యం. ఈ కలియుగంలో 
ధరామిచరణ దిగజ్రడం వలన, కృష్ణున్తో 
సాంగత్యం పందడం చాల కషటిం. కాన్ 
కృష్ణున్ న్మాన్నా జప్ంచిన్ చాలు, అది 
ఆయన యొక్క సాంగత్యంతో సమానం. 
భగవంతన్ న్మంతో సహవాసం చేసిన 
అది వారితో సహవాసం చేసినటేటి లెక్క. 
ఇది భగవంతన్ న్మాన్నా జప్ంచడం 
వలలా చేకూరే  ప్రయోజనం. మనం శ్రీకృష్ణున్ 
న్మంతో సహవాసం చేయడం ద్వరా 
పరిశుదు్దలమవుత్ము.

శృనవాతాం సవాకథాం కృష్ణుః
పుణ్శ్రవణకీర్తనుః |

హృద్న్తుఃస్్థ హ్భద్రాణి
విధునోతి సుహృతస్తామ్ ||   

అందువలన హరేకృషణు మంత్రాన్నా జప్ంచి 
పుటటిక , మరణం, ముసలితనం మరియు 
వా్యదుల నుండి బయటపడటం ప్రత్ ఒక్కరి 
విధి.
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పౌగండవయసుస్లో మహాప్రభువు 
లీలలు ఎంతో విశేషమైనవి. అపుడు 

చదువే ఆయన ముఖ్యకార్యముగా ఉండేది.  
గంగాదస పండితన్ దగగీర వా్యకరణము 
అధ్యయనము చేసేటపుపోడు మహాప్రభువు 
వా్యకరణస్త్రాలను,  న్ర్వచన్లను 
ఒక్కసారి వినగానే నేరుచుకునేవారు. 
అచిరకాలములోనే మహాప్రభువు 
పంజీటీకాను వా్యఖా్యన్ంచడములో 
ఎంత ప్రవీణులయా్యరoటే చిననావాడే 
అయినపపోట్క్న్ ఆయన విద్యరు్ధలందరినీ 
ఓడించేవారు.
 ఒకరోజు శ్రీచైతన్యమహాప్రభువు 
తమ తలిలా పాదల మీద పడి నమస్కరిస్తి 
తనకు ఒకట్ దనము ఇవ్వమన్ అడిగారు. 
“న్యన్! నీవు ఏది అడిగిత్ అది ఇసాతిను” 
అన్ తలిలా సమాధ్నమిచిచుంది. “అమామి! 
ఏకాదశిరోజు ధ్న్్యలను   త్నకు” అన్ 
అపుడు మహాప్రభువు అన్నారు.
 బాల్యము నుండే 
శ్రీచైతన్యమహాప్రభువు ఏకాదశిరోజు 
ఉపవాసము ఉండే పద్ధత్న్ ప్రవేశపెటాటిరు. 
ఏకాదశిరోజు అననామును త్న్నవాడు తలిలాన్, 
తండ్రిన్, సదరున్, గరువును చంప్నవాడు 
అవుత్డన్, అటవంట్వాడు వైకుంఠాన్క్ 
వెళ్ళున్ త్రిగి పతనం చెందుత్డన్ 
స్కందపురాణము పలిక్న విషయము శ్రీల 
జీవగోసా్వమి విరచితమైన భక్తిసందర్భములో 
తెలుపబడింది. ఏకాదశిరోజు విష్ణువుకు 

అననాము, పపుపోతోపాట అనీనా వండవచుచును. 
కాన్ వైషణువుడు ఆ రోజు విష్ణుప్రసాదము 
అయినపపోట్క్న్ అననామును త్నకూడదన్ 
ఉపదేశించబడింది. విష్ణువుకు నైవేద్యం 
పెటటిన్ ఏ ఆహారపదర్ధమును వైషణువుడు 
భుజిoపడు. కాన్ ఏకాదశిరోజు అతడు 
విష్ణువుకు నైవేద్యము పెట్టినపపోట్క్న్ 
మహాప్రసాదమును తీసుకోకూడదు. 
అటవంట్ ప్రసాదన్నా మరానాడు త్నడాన్క్ 
దచి ఉంచుకోవచుచు. అంటే విష్ణువుకు 
అరిపోంచినపపోట్క్న్ ఏ రకమైన ధ్న్్యన్నాన్ 
భుజింపడము ఏకాదశిరోజు కఛ్చుతంగా 
న్షేధించబడింది.
 “చక్కన్ మాట చెపాపోవు. ఇక 
ఏకాదశిరోజు అననామును త్నను” అన్ 
శచీమాత పలిక్, ఆ రోజు నుండి ఏకాదశిరోజు 
ఉపవాసము ఉండడం ప్రారంభంచింది.
 తదనంతరము పెద్దవాడైన 
విశ్వరూపుడు యౌవనవంతడు కావడం 
గమన్ంచిన జగన్నాధమిశ్ర అతన్క్ 
వివాహం చేయడాన్క్ కన్్యనే్వషణము 
చేయాలనుకున్నారు. అది విన్ విశ్వరూపుడు 
వెంటనే ఇలులా వదిలి వెళ్ళుపోయి సన్్యసము 
స్్వకరించి తీరా్ధటనము మొదలుపెటాటిడు. 
తమ పెద్ద కుమారుడు విశ్వరూపున్ 
న్ష్క్రమణమును గరించి విన్ శచీమాత, 
జగన్నాధమిశ్ర అమిత దుిఃఖితలయా్యరు. 
కాన్ శ్రీచైతను్యలు వారిన్ దుిఃఖ విముకుతిలను 
చేసిన్రు.

ధార్వాహిక -7

కృష్ణ-వర్ణం తివాశాకృష్ణం సంగోపంగాస్త్ర-పార్శదమ్
యజ్్ుః సంకీర్తనప్రాయైర్ యజంతవా హి సుమేధసుః

ఈ కలియుగమునంద్ ఆవిర్భవించు సదా కృష్ణ నామ గానము 
చేయు భగవత్ అవతార మూరి్తని మేధోసంపతి్త కలిగిన 

మనజులు స్మూహిక సంకీర్తనలతో ఆర్ధంచెదరు. తన 
వర్ణము నలుపు కాకున్నూ అతడు సక్షాతు్త శ్రీ కృష్్ణడే. అతడు 
తన అనచరులు, దాసులు మరియు అత్ంత స్ని్హితు్లనే 

ఆయుధముల వల కలిగి ఉండున..
-- శ్రీమదా్భగవతం 11.5.32

సువర్్ణవతారం
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 ఆ తరా్వత నవద్్వపవాసి, బ్రాహమిణ 
వంశీయుడైన వనమాలి, లక్షీదేవితో మహాప్రభువు 
వివాహాన్నా ఏరాపోట చేశాడు. పూర్వము అతడు 
రామచంద్రున్ వివాహాన్క్ సంప్రదింపులు చేసిన 
విశా్వమిత్రుడు, రుక్మిణితో శ్రీకృష్ణున్ వివాహాన్క్ 
సంప్రదింపులు చేసిన బ్రాహమిణుడు. అదే 
బ్రాహమిణుడు చైతన్యలీలలో మహాప్రభువుకు పెళ్లా 

కుదిరేచువాన్గా వరితించాడు. ఆ విధంగా కొన్నా 
రోజులకే మహాప్రభువు లక్ష్మీదేవిన్ వివాహం 
చేసుకొన్నారు. 
 పదుకొండవ ఏట 
శ్రీచైతన్యమహాప్రభువు శిష్యగణముకు 
పాఠాలు చెపపోడము మొదలుపెటాటిరు. అది 
ఆయన కైశోరావసథా ఆరంభాన్క్ స్చకము. 
మహాప్రభువు అధ్్యపకుడు కాగానే 
అనేకమంది విద్యరు్ధలు ఆయన దగగీర చేరారు. 
ఆయన చేసే వివరణ పద్ధత్క్ ప్రత్యొక్కరు 
అత్విసిమితలయా్యరు.  సర్వశాస్త్రచరచులలో 
మహాప్రభువు పండితలందరినీ ఓడించారు. 
అయిన్ అయన వినయస్వభావము కారణంగా 
వారిలో ఎవ్వరూ దుిఃఖితలు కాలేదు.
 కొన్నారోజుల తరా్వత ఆయన 
తూరుపోబంగాలుకు వెళాలారు. ఎక్కడకు వెళ్ళున్ 
ఆయన సంకీరతిన్ద్యమాన్నా ప్రవేశపెటాటిరు. 
తూరుపోబంగాలులో తపనమిశ్ర అనే 
బ్రాహమిణుడు ఉండేవాడు. జీవితలక్షష్యమేమిటో 
లేద జీవితలక్షా్యన్నా సాధించే విధమేమిటో 
అతడు న్శచుయించుకోలేకపోయాడు. మన్ష్ 
పుసతికాల పురుగై పలు గ్రంధ్లను శాసా్రాలను 
చదివిత్, పలు రకాల వా్యఖా్యన్లను, పలువురి 
ఉపదేశాలను వింటే హృదయములో భ్రమ 
కలుగతంది. ఈ రకంగా అతను న్జమైన 
జీవితలక్షా్యన్నా న్శచుయించుకోలేడు. ఆ 

విధంగా భ్రమితడైన తపనమిశ్రున్క్ కలలో 
ఒక బ్రాహమిణుడు న్మాయి పండితన్ 
(శ్రీచైతన్యమహాప్రభువు) చెంతకు వెళళుమన్ 
మారగీదర్శనము చేశాడు. కల గన్న తరా్వత 
తపనమిశ్ర శ్రీచైతను్యల పాదపదమిలను 
ఆశ్రయించి స్వపనా వృత్తింత్న్నా ఆయనకు 
పూరితిగా వివరించాడు. మహాప్రభువు సంతష్టిలై 
జీవితలక్షష్యము గరించి, ఆ లక్షష్యసాధనమును 
గరించి ఉపదేశించారు. న్మసంకీరతినము 
(హరేకృషణు మహామంత్ర కీరతినము) చేయడమే 
విజయాన్క్ మూల సిద్ధంతమన్ ఆయన 
ఉపదేశము కావించారు.

సువర్్ణవతారం



శ్రీకృష్ణుడు గోవర్ధన గిరిన్ 
చిట్కెన వేలుతో పైకెత్తి 
వృందవన వాసులను 

రక్షించే లీలను కొన్యాడుతూ కారీతిక 
మాసంలో  జరుపుకునే ఉతస్వమే ఈ 
గోవర్ధన ఉతస్వం. ద్న్నా ద్పావళ్ మరుసట్ 
రోజున జరుపుకుంటారు.

   ఒకసారి వృందవన వాసులందరూ 
కలసి యజఞాం చేయదలచే సమయంలో, 
శ్రీకృష్ణుడు ఆ యజ్ఞాన్నా గోవరథాన పర్వత్న్క్ 
మళ్ళుంచాడు. ఈ పర్వతం మూలానే తమ 
ఆవులకు మంచి గడి్ దొరుకుతననాదన్, 
దన్ ద్వరా ఆవులు త్య్యనైన, కమమినైన 
పాలు ఇసుతిన్నాయన్,కావున అటవంట్ 
పర్వత్న్కే యజఞాం చేయాలన్ శ్రీకృష్ణుడు 

స్చించాడు.అది తెలుసుకుననా ఇంద్రుడు, 
వృందవనంపై భారీ కుండపోత వరాషిన్నా 
కురిప్సాతిడు. అపుపోడు శ్రీకృష్ణుడు గోవర్ధన 
గిరిన్ ఎత్తి, బృందవన వాసులందరినీ 
రక్షిసాతిడు. ఇంద్రుడు తను చేసిన 
తపుపోను తెలుసుకొన్, శ్రీకృష్ణున్నా 
మన్నాంచమన్ ప్రారిథాసాతిడు. ఆవిధంగా 
దేవాదిదేవుడిన్ శరణుపంది, భక్తితో 

గోవర్ధన ఉత్సవయం

హరి కథామృతం
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హలా్వ, పకోడా, పూరి, పాయసం, 
వివిధ రకాల స్్వటలా, సందేశ్, లడు్, 
రసగలాలా వంట్ వంటకాలు చేసి, చిననా 
పర్వతంలా అమరిచు భగవంతన్క్ 
న్వేదిసాతిరు. తరా్వత ఆ ప్రసాదన్నా 
అందరికీ పంచిపెడత్రు. కావున ఈ 
ఉతస్వాన్నా అననాకూట ఉతస్వం అన్ 
కూడా అంటారు.

         
భకుతిలు ఈ రోజున ఆవులను 

కూడా పూజిసాతిరు. కృష్ణున్నా గోపాలుడు 
అన్ అంటారు. అంటే గోవులను రక్షించే 
వాడన్ అరథాం.

నమో బ్రహమిణ్య దేవాయ గో 
బ్రహమిణ హిత్య చ  - విష్ణు పురాణం  
1.19.65

గోవులు, బ్రాహమిణుల 
శ్రేయోభలాష్గా కృష్ణుణిణు వరిణుసుతింది 
పై శోలాకం. చక్కగా అలంకరించిన 
ఆవులను, గోవర్ధనగిరి ముందు ఉంచి 
భకుతిలందరూ ప్రదక్షిణలు చేసాతిరు. 
శ్రీకృష్ణుల విగ్రహాలను గిరిధ్రిగా 
అలంకరిసాతిరు. 8 శోలాకాలతో 
రచింపబడిన గోవర్ధన అషటికాన్నా 
పఠిస్తి  కృషణు బలరాముల వారిక్ 
మంగళ హారత్న్ ఇసాతిరు.

గోవర్ధన లీల
 

“శ్రీకృష్్ణని సేవలో ఉన్ భకు్తలు 
ఇతర అని్ బాధ్తలనండి 
విముకు్తలవుతారు”, అని కృష్ణ 
దాస కవిర్జు గోస్వామిచే 
రచింపబడిన చైతన్ 
చరితామృ  (శ్రీ కృష్ణ చైతన్ల 
జీవితం మరియు బోధనలు 
గూరి్చన శాస్త్రం ) చెబుతుంది. 
అతన ఇంకే విధని 
నిరవాహించాలిస్న అవసరం 
లేద్. వేదాలోలూ చెప్పబడే 
స్ంప్రదాయక విధులన 
కూడా నిరవాహించాలిస్న 
అవసరం లేద్; మరే దేవతలన 
కూడా పూజించాలిస్న 
అవసరంలేద్. శ్రీకృష్్ణల వారు 
బృందావనంలో ఉన్పు్పడు 
ఈ నియమాని్ ద్రుఢంగా 
నెలకలా్పరు.
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సేవలు చేసేవారు మరే ఇతర దేవతల ఆరాధనకు 
గాన్ లేద ఇంకేవాట్కైన బదు్ధలై ఉండరు. శ్రీ 
మద్భగవతంలోన్ దశమస్కందంలో ఈ గోవర్ధన 
లీల గూరిచు వివరించడమైనది.

         వృందవన వాసుల 
అడుగజ్డల ప్రకారం మరియు శ్రీకృష్ణుల వారి 
స్చనలమేరకు ఈ ఉతస్వాన్నా ప్రతీ సంవతస్రం 
కారీతిక మాసంలో జరుపుకుంటారు. భకుతిలు వివిధ 
రకాల ధ్న్్యలు, పాలు, నయి్యతో-  అననాం, పపుపో, 

ఇంద్ర యజ్ఞాని్ గోవర్ధన పరవాతంకు మరల్చమని శ్రీకృష్్ణడు 
వసుదేవునితో హితవు చెప్పడం
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హరి కథామృతం

ఇంద్రుడు దేవతలకు అధిన్యకుడు, వరాషిన్క్ అధిపత్. 
శ్రీకృష్ణుడు ఇంద్ర యజ్ఞాన్నా గోవర్ధనగిరిక్ మళ్ళుంచిన వెంటనే, 
ఇంద్రుడు ఐరావతంతో వృందవనం వచిచు ఉరుములు, మరుపులతో 
కూడిన కుండపోత వరాషిన్నా సృష్టించాడు. కృష్ణుడు గోవర్ధనగిరిన్ 
ఒక చేత్తో ఎత్తి, వృందవన వాసులను, జంతవులను గిరి 
క్రిందకు రమమిన్నాడు. అలా వారం రోజులు ఆకలి, దప్పోక ఇంకే 
ఇతర ఇబ్ందులు లేకుండా అందరూ పర్వతం క్రింద గడిపారు. 
ఇది చూసి ఇంద్రుడు ఆశచురా్యన్క్ గరై, మేఘాలన్నాట్న్ వెనకకు 
రప్పోంచాడు. శ్రీ కృష్ణున్నా శరణు పంది, వివిధ రకాల ప్రారథానలు 
చేశాడు.

 

కృష్ణ ప్రస్దేనా సమస్త శైల
స్మ్రాజ్ం ఆపో్తి చ వైరినోపి

సక్రష్ యా ప్రాప్త బలిం స స్క్షాత్
గోవర్ధనోమ్ దిశతామ్ అభీషటోం.

ఓ గోవర్ధన పర్వతమా! శ్రీ కృష్ణున్ దయతో పర్వతపు 
రాజువయా్యవు మరియు ఇంద్రున్చే మననానలు పందవు. న్ 
కోరికలు నరవేరుచు.

ఇంద్రుడు తన తపు్పన తెలుసుకని శ్రీకృష్్ణనికి క్షమాపణ క్రడం
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ఉపదేశ ఉపాఖ్్నయం 

 

శ్రీల భకి్త సిదా్ధంత సరసవాతి ఠాకూరుల వారి సందేశాత్మక కథలు

గోడ లేని మేడపై ఓ బడవ
 ఓ రోజు ఓ బాలుడు ఇంట్ మేడపై 
నుండి గాలి పటాన్నా ఎగరేసుతిన్నాడు. 
అసలే ఆ ప్లలావాన్ది మందబుది్ధ, దన్క్ 
తోడు కనీసం అంచుగోడలు కూడా 
లేన్ మేడపై ఆటలాడుతన్నాడు. అలా 
ఎగరుతననా గాలిపటాన్నా చూస్తినే 
అందులో న్మజఞామైపోయిన ఆ బాలుడు 
మేడ అంచుల వరకు వచాచుడు. తోట్ 
బాలులు కూడా ఇది గ్రహించక ఆ బాలున్నా 
ఇంకా బాగా గాలిపటాన్నా ఎగిరేసేలా 
ప్రోతస్హిసుతిన్నారు. ఇంక మరో అడుగ 
వేసేతి క్ంద పడిపోత్డననా అపాయాన్నా 
అక్కడుననా వారవ్వరూ గరితించలేదు.
 ఇంతలోనే అటగా వెళ్తననా 
ఓ వ్యక్తి ఆ ప్లలావాన్నా చూసి పంచివుననా 
ఆపదను గరితించాడు. వెంటనే పరుగ 
పరుగన వెళ్లా ప్లలావాడిన్ పక్కకు లాగేసాడు. 
వారిన్ మందలించి గాలిపటాన్నా, దరాలను 
లాగేసుకున్నాడు. కాన్, అవివేకులైన 

ఆ ప్లలావాడు, అతన్ మిత్రులు ఆ వ్యక్తిన్ 
న్ందించసాగారు. ఎవరో దరినపోయ్ 
రౌడీ తమను ఆడుకోనీయకుండా గాలి 
పటాలను, దరాలను లాగేసుకున్నాడన్ 
వాళళు అమామి న్ననాలకు కూడా చెపాపోరు. 
న్జమేంటో తెలుసుకోకుండా అందరూ 
ఆ వ్యక్తిన్ దొంగ, దురామిరుగీడు, గూండా, 
దుష్టిడు, ఆకత్యి వెధవ అంటూ 
త్టటిసాగారు. మరికొందరు చేయికూడా 
చేసుకోబోయారు. ప్లలావాన్ ప్రాణాలను 
కాపాడిన ఆ వ్యక్తి వాటన్నాట్నీ ఓరుపోతో 
సహించాడు.

భావం
 ప్రాపంచిక స్వభావం కలవారు 
కేవలం వారిక్ ఏది ఆనందన్నాసుతిందో 
అదే చేసాతిరు తపపో వాసతివంగా అది తమకు 
కీడు చేసుతింద, మేలు చేసుతింద అన్ 
ఆలోచించరు. మొదటోలా కాసతి ఇబ్ందిగా 

ఉన్నా చిటటిచివరకు ఆనందన్నాచేచు మంచి 
విషయాలను ఎంతమాత్రం ఆచరిద్ధమన్ 
భావింపరు. మిత్రులంటూ మన చుటూటి 
చేరిన వాళళులో కూడా చాలామంది మన 
పతన్న్క్ దరితీసే పలు ఇంద్రియ 
భోగాలనే ప్రోతస్హిసాతిరు.
 మన అదృషటిం కొద్్ద ఎపుపోడైన్ 
సాధు మాహాతమిలను కలుసుకుననాపుపోడు, 
వారు మనకు జీవితంలో ఎదురయ్్య వివిధ 
నగనా సత్్యలను గూరిచు ఉపదేశిసాతిరు. 
ఒక చేదు మందులా ఆ వాకా్యలు 
వినడాన్క్ ఇబ్ందికరంగా వున్నాసరే, 
మనం అంగీకరించలేకపోయిన్ సరే, 
వారు మాత్రం మనకు తెలియజ్యాలిస్న 
సత్్యనేనా బోధిసాతిరు. కాబట్టి, మన 
హితంకోరి మహాతమిలు చేసిన ఉపదేశాలు 
కాసతి కఠినంగా అన్ప్ంచిన్, వాట్న్ 
స్్వకరించి ఆచరించగలిగిత్ ఉననాత సిథాత్న్ 
చేరుకోగలం. హరే కృషణు.
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హరే ర్మ హరే ర్మ ర్మ ర్మ హరే హరే

జపించండి... 

....ఆనందించండి 
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 ఒక ఊళ్లా నలుగరు 
సేనాహితలు ఉండేవారు. వాళ్లా ఒక మున్ 
దగగీరకు వెళ్లా, ఎవ్వరికీ నేరపోన్ విద్య ఏదైన్ 
నేరపోమన్ కోరారు. అయిత్ అటవంట్ 
విద్యలతో ఇబ్ందే తపపో ఉపయోగం 
ఉండదన్ ఆ మున్ చెపాపోడు. అయినపోట్కీ 
నేరపోమన్ పటటిపటాటిరు ఆ నలుగరు. 
తపేపోది లేక మున్ ఆ నలుగరికీ న్లుగ 
ప్రత్్యక విద్యలను నేరాపోడు. వారు ఆ 
విద్యలను నేరుచుకున్, తమ ఊరిక్ 
ప్రయాణమయా్యరు.
 ఒక అడవిగండా 
ప్రయాణిస్తిండగా మారగీమధ్యంలో 
వాళలాక్ కొన్నా ఎముకలు కన్ప్ంచాయి. 
అవి చూడగానే ఆ నలుగరికీ తమ 
తమ విద్యలను ప్రదరి్శంచే అవకాశం 
దొరిక్ందనుకున్ సంతోషం కలిగింది.
 మొదట్వాడు ఎముకల వాసన 
చూసి ‘ఇవి సింహం ఎముకలు’ అన్నాడు.

 రండవవాడు ‘నేను న్ విద్యతో 
వీటన్నాట్నీ కలిప్ అసిథాపంజరం చేసాతిను’ 
అన్ అలాగే చేశాడు.
 మూడవవాడు, ‘న్ విద్యతో ఈ 
అసిథాపంజరంపై మాంసాన్నా, చరామిన్నా 
తెసాతిను’ అన్, మంత్రం చదివి, సింహాన్నా 
తయారుచేశాడు.
 

న్లుగవ వాడు ‘ఇపుపోడు న్ విద్యను 
ప్రదరి్శసాతిను చూడండి’ అన్ మంత్రం 
చదివి ఆ సింహాన్క్ ప్రాణం పోశాడు. 
దన్క్ ప్రాణం వచిచుంది.

వెంటనే సింహం లేచి కూరుచుంది. 
ఆ నలుగరు తమ తమ విద్యలు 
వి జ య వ ం త మై న ం దు కు 
సంతోష్ంచారు. ఇంత మంచి విద్యలన్ 
ఇంతకాలం నేరుచుకోకుండా ఉననాందుకు 
బాధపడా్రు. ‘ఇక బయలుదేరదం’ 
అనుకుంటూ ఉండగా వాళ్లా ప్రాణం 
పోసిన సింహం మీదకు దూకడాన్క్ 
సిద్ధమయి్యంది.
 ఎదురుగా ఉననా నలుగరినీ 
చూసింది. తమ వలలా ప్రాణం పోసుకుననా 
సింహం తమనేమీ చేయదనుకున్నారు 
నలుగరు సేనాహితలు. కానీ, ఆ సింహం 
అమాంతం వాళలాన్ చంప్, త్నేసి తన 
దరిన త్ను వెళ్లాపోయింది!!

 అంద్కే పెదదుల మాట వినాలి. 
లేకపోతే ఈ నలుగురు సే్హితులకి 
జరిగినట్టో నషటోం వాటిలులూతుంది.

నీతి కథ

నిరుపయోగమైన విద్



పిలలూలూ! ఈ చిని్ దామోదరుని్ రంగులతో నింపేయండి

ఆబాల గోపాలం

పేరు:            వయస్సు:  తరగతి: 

చిరునామా: 

              ఫోను నెం.

పై చిత్రాన్క్ సరైన రంగలు వేసి మా చిరున్మాకు పంపండి. ఉతతిమ చిత్రాన్నా ఎంప్క చేసి విజ్తలను వచేచు సంచికలో ప్రచురించగలము. 
రంగలు వేసిన చిత్రాన్నా ఫోటో తీసి మాకు వాటస్ప్ ద్వరా లేద ఈ-మయిల్ ద్వరా పంపవచుచు.

9133107700 harekrishnavani@gmail.com



అడ్డము:
1. శ్రీకృష్ణుడు ఎత్తిన పర్వతం
7. శ్రీ కృష్ణున్ పది అవత్రాలు
8. గొపపోదైనది
9. ఓ ఇత్హాస పేరులోన్ భగవన్నామము
12. ఈ మాసంలోన్ ద్పాల పండుగ
13. యశోదమమి త్రాడుతో కటేటిసిన శ్రీకృష్ణుడు
15. ఆట వసుతివు
16. ప్రకృత్ పచచుదనం
17.త్త్్కలిక న్వాసం
21. చైతన్య చరిత్మృత గ్రంథకరతి

నిలువు:
2. రంగ
3. బ్రహమి-మధ్వ-గౌడీయ పరంపరలోన్ 26వ ఆచారు్యలు
4. భీమున్ ఆయుధం
5. సమసతిం త్రిగేసి
1. కృషణు-సత్యభామ వధించిన అసురుడు
10. అగినా
11. ________ సర్వ భూత్ష్
12. ద్నుల ఆశ్రయమైన దేవదేవుడు
14. న్మాచార్య
18. కమలము
19. ఇచ్ఛ
20. స్రు్యడు
19. ఆదేశం

పై వాట్ననీనా సరైన సమాధ్న్లతో మా చిరున్మాకు పంప్త్, విజ్తలను వచేచు సంచికలో ప్రచురించగలము. సమాధ్న్లను ఒక 
కాగితం పై వ్రాసి, ఫోటో తీసి 9133107700 సంఖ్యకు వాటస్ప్ ద్వరా లేద ఈ-మయిల్ ద్వరా కూడా సందేశాన్నా పంపవచుచు.

ఆబాల గోపాలం ‘పరమపద’ కేళి

కృష్ణ కివాజ్

కృష్ణ పజిల్

భగవంతన్ కన్నా గొపపోది ఇది,
ఇది అంటే భూత్న్కన్నా ప్రమాదకరమన్ 

అంటారు,
న్రుపేదల వద్ద ఉండేది ఇది,

ధనవంతలకు కావలసింది ఇది,
మీరు త్నేది కూడా ఇదే అంటే, ఇక 

పయినటేటి!
ఇంతకూ ఏమిటా ‘ఇది’? చెపపోగలరా??

 పిలలూలూ !! ఈ క్ంది ప్రశ్లకు సమాధానాలు 
చెప్పండి చూదాదుం..!!

1) పరీక్షితుని శపించినది ఎవరు?
2) పాండవులు ఎని్ సంవతస్ర్లు 
అరణ్వాసం చేశారు?
3) దమోదర్షటోకంతో శ్రీ కృష్్ణని కీరి్తంచిన 
ముని పేరేమిటి?
4) ర్ధార్ణి నిరి్మంచిన కలన పేరేమిటి?
5) భీష్్మచారు్ని తలిలూదండ్రులు ఎవరు?



27హరే కృష్ణ వాణి        అక్టోబర్  2017 •

పద కేళితేడాలు కనిపెటటోండి

1.  ఆవు మడలోన్ గంట
2. బలరామున్ చేత్లోన్ 
హలాయుధం 3. గోపబాలున్ 
చేత్లోన్ కటెటి 4. కొముమితో 
ఊదుతననా వెనకాలి సేనాహితడు 
5. దూరంగా ఎగరుతననా 
నమలి

కృష్ణ పజిల్ మొదట్ది గోధుమ వరణుపు గోవు - లక్ష్మి, రండవది తెలలాట్ గోవు - సురభ, మూడవది ఆవు దూడ - పదమి, ఇక చివరిదైన 
న్లగీవది నలలాట్ గోవు - కృషణు !!

కృష్ణ కివాజ్

1. రావణాసురుడు
2. కావేరీ నది
3. శ్రీల హరిదస ఠాకూర్
4. పాజక క్షేత్రం, ఉడిప్
5. శ్రీల ప్రభుపాద 
లీలామృత ఆధ్రంగా 6 
సముద్రాలు దట్ వెళాలారు

సెపెటోంబర్ మాస ఆబాల గోపాలం పజిల్స్ కు సరైన సమాధానాలు

జిష్్ణ గుప్త, విశాఖపట్ం
మొదట్ సాథానం

ఈ క్ంది రండు చిత్రాలలో తేడాలన కనిపెటటోగలర్?

సెపెటోంబర్ మాస రంగుల పోటీలోలూ విజేతలు

రోహన్
రండవ సాథానం

హరిణి
మూడవ సాథానం
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గీతోపదేశం

ఆత్మకు ఎన్డున జన్మగాని, మృతు్వు గాని లేద్. 
అది జని్మంపలేద్, జని్మంపద్, జని్మంపబోద్. 
జన్మరహితమున, నిత్మున, శాశవాతమున, 
పుర్తనమున అగు అటిటో ఆత్మ దేహము చంపబడినన 

చంపబడద్.
 భగవానున్ అణుపరిమాణ అంశయైన ఆతమి 
భగవానున్తో గణరీత్న సమానమైనది. దేహము వలె 
అది మారుపో చెందదు. కనుకనే అది కొన్నాసారులా సిథారము 
లేద కూటసథామన్ ప్లువబడుతంది. తలిలా గర్భము నుండి 
జన్మించుట, సిథాత్న్ కలిగియుండుట, పెరుగట, ఇతరములను 
సృష్టించుట, క్రమముగా క్షీణించుట, చివరిక్ నశించుట అనే 
ఆరు విధములైన మారుపోలు దేహమునందు కలుగను. కాన్ 
ఆతమి ఎపుపోడు అటవంట్ మారుపోల నందదు. అనగా జనమిము 
లేదు. కాన్ అది దేహమును స్్వకరించుట వలన దేహము 
జనమిము పందుచుననాది. అంటే ఆతమి జనమిము నందుట లేదు. 
అలానే అది మరణమునకు సైతము గ రు కా దు . 
జన్మించిన ప్రత్ దన్క్ మరణము తపపోదు. కాన్ 
ఆతమికు జనమిము లేనందున భూత, భ వి ష ్య త్ , 
వరతిమానములనునవి దన్క్ లేవు. న్ త ్య ము ను , 

 

శాశ్వతమును, పురాతనమును అగ ఆతమి ఎపుపోడు ఆవిర్భవించెన్ 
ఎట్టి చారిత్రిక ఆధ్రము లేదు. దేహభావన కారణముగా మనము 
ఆతమి యొక్క జన్మిది విషయములను గూరిచు ప్రశినాంపవచచును. కాన్ 
న్త్యమైన ఆతమి ఎననాడును దేహము వలె ముసలితనము నందదు. 
కనుకనే ముదుసలి కూడా తన బాల్యము లేద యౌవనములో 
కలిగియుననా ఉత్స్హమునే కలిగియుండును. దేహమునందు 
కలిగెడి మారుపోలు ఆతమిపై ప్రభావము చూపవు. వృక్షముగాన్ 
లేద మరే ఇతర భౌత్కవిషయముల వలె గాన్ ఆతమి క్షీణింపదు. 
ఇతరములను కుడా సృష్టింపదు. దేహము ద్వరా సృష్టింపబడు 
సంత్నము వాసతివమునకు భననాములైన జీవతమిలు. కాన్ దేహము 
కలిగియుననా కారణముగా వారు ఒక వ్యక్క్ సంత్నముగా 
కన్ప్ంచు చున్నారు. అనగా ఆతమి యొక్క ఉన్క్ కారణముననే 
దేహము వృది్ధనందుచుననాది. అయినను ఆతమి యందు మాత్రము 
మారుపోలు లేద ఇతర సృష్టిలు కలుగవు. కనుకనే దేహమునందు 
కలిగెడి ఆరు మారుపోలకు ఆతమి అతీతమై యుననాది.
కటోపన్షతతి (1.2.18) నందు ఈ విషయమును పోలిన 
విషయమునే మనము గాంచగలము.

న జ్యతే మ్రియతే వా విపశి్చన్
నాయం కుతశి్చన్ బభూవ కశి్చత్ |

అజ్ నిత్: శాశవాతో(యం పుర్ణో న
 హన్తే హన్మానే శరీరే ||

 ఈ శోలాకము యొక్క భావము ప్రసుతిత గీత్శోలాకపు 
భావనతో సమానమైనను ద్న్ యందు “విపశిచుత్” అనే ప్రత్్యక 
పదము ప్రయోగింపబడినది. విద్వంసుడు లేద జ్ఞానవంతడన్ 
దన్ భావము. ఆతమి అనునది జ్ఞానపూరణుము లేద సద 
చైతన్యపూరణుము. అనగా చైతన్యము ఆతమి లక్షణమై యుననాది. 
కనక హృదయమునందు (అది న్లిచియుండు సాథానము) ఆతమిను 
కనుగొనలేక పోయినపపోట్క్న్ ఆతమి ఉన్క్న్ చైతన్యము ద్వరా 
ఎవరైనను గరితింపవచుచును. కొన్నాసారులా మేఘముల కారణముగా 
లేద ఇతర కారణము వలన స్రు్యన్ మనము ఆకాశము నందు 
చూడలేము. కాన్ స్రు్యన్ వెలుగను బట్టి పగట్ సమయమును 
మనము గరితింతము. తెలలావారుఝామున కొంత వెలుగ 
వచిచునంతనే స్రు్యడు ఆకాశమున ఉదయించినటలా మనము 
తెలుసుకుంటాము. అదేవిధముగా సర్వదేహములందును 
(మనుజుడైనను లేద జంతవైనను) చైతన్యముండును కావున 
ఆతమి ఉన్క్న్ మనము తెలిసికొనవచుచును. కాన్ ఈ జీవ 
చైతన్యము భగవానున్ చైతన్యమునకు భననామైనది. ఏలయన 
భగవానున్ చైతన్యము భూత, భవిష్యత్, వరతిమాన జ్ఞానపూరణుమై 
యుండగా, జీవచైతన్యము మరుపు(forgetful) స్వభావము 

కలిగియుననాది. 

న జ్యతే మ్రియతే వా కదాచిన్  నాయం భూతావా భవితా వా న భూయ: |
అజ్ నిత్: శాశవాతోయం పుర్ణో న హన్తే హన్మానే శరీరే ||

    శ్రీమద్భగవద్్త 2.20
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శ్రీల నరోత్తమ దాస 
ఠాకూర

( గౌర గణోదేదుశ ద్పిక 93-95 )

( శ్రీల నరహరి చక్రవరి్త 
విరచితమైన ‘శ్రీ నరోత్తమ 

విలాసం’ అన గ్ంథం నండి 
సంగ్హించబడినది )

 భకాతిగ్రేసరుడు, పరమ 
భాగవతోతతిముడైన శ్రీల నరోతతిమ 
దసుల వారు గౌడీయ వైషణువ పరంపరకే 
మకుటము వంట్వారు. గౌడీయ వైషణువ 
పరంపరలో 26వ ఆచారు్యలైన వీరి 
జీవితం ప్రత్ఒక్కరికీ ఆదర్శనీయం. 
శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారి ప్రేమ 
భక్తిరసా భావనల యందు తనమియులైన 
భకతి బృందంలో ఒకరైన శ్రీల నరోతతిమ 
దస ఠాకూరుల వారి జీవిత చరిత్రను 
తెలుసుకొన్ స్ఫూరితిన్ పందుదం.
 ఒకానక సందర్భంలో శ్రీ చైతన్య 
మహాప్రభువులవారు తన అనుచరులతో 
కలిసి నృత్య సంకీరతినలు గావిసుతిననా 
సమయంలో అకసామితతిగా మహాప్రభువుల 
వారు ఖేతూరి అనే గ్రామాన్క్ వెళ్ళు 
మారాగీన్నా చూస్తి “నరోతతిమ! నరోతతిమా!!” 
అన్ ప్లుస్తి ఆనంద పారవశా్యలతో 
మున్గిత్లసాగారు. ఈ విషయాన్నా 
గమన్ంచిన మహాప్రభువుల వారి 
సన్నాహితలు త్వరలోనే ‘నరోతతిమ’ 
అనే ఒక పరమ భాగవతోతతిముడు 

జన్మించబోతన్నాడన్ గ్రహించగలిగారు.
ఇంతలోనే ఆ సమయం రానేవచిచుంది. 
మాఘ మాసంలోన్ పూరిణుమ త్థిన్డు 
ఖేతూరి గ్రామంలో న్రాయణి, కృష్ణునంద 
అనబడే రాజ కుటంబీక దంపతలకు 
దేద్ప్యమానంగా వెలుగొందుతననా 
పండంట్ బడ్ జన్మించాడు. దివ్య 
పురుష్న్ ఆకృతలతో జన్మించిన ఆ 
బాలున్నా చూసిన వారంత్ తనమియత్వం 
చెందరు. తన మనవడిన్ చూసేందుకు 
వచిచున వారికంత్ వివిధ దన ధరామిలు 
చేశారు కృష్ణునందున్ తండ్రి. రత్నాలహార 
కాంత్లా వెలుగొందుతననా ప్లలావాన్ 
ముఖ త్జసుస్ను చూసి ఆ దంపతలు 
ముగ్దలయా్యరు.
 అలా రోజులు గడిచాయి. ఒక 
శుభ ముహూరాతిన ప్లలావాన్క్ అననాప్రాసన 
కార్యక్రమం న్ర్వహించేందుకు తగిన 
ఏరాపోటలాను చేశారు. కార్యక్రమాన్క్ 
విచేచుసిన పండితడు ఆ ప్లలావాన్ 
శరీరంపై గల మంగళకరమైన చిహానాలను 
గరితించి ఈ ప్లలావాడు నరులలోకెలాలా 

అత్యంత గొపపోవాడవుత్డన్ చెప్పో, 
అందుకుగానూ ప్లలావాన్క్ న్రోతతిమ 
అన్ న్మకరణం చేశారు. ఇంతలో 
తండ్రి ప్లలావాన్క్ అననాం త్న్ప్ంచబోగా 
ప్లలావాడు అంగీకరించలేదు. ఎంత 
ప్రయత్నాంచిన్ త్నలేదు. విషయాన్నా 
గ్రహించిన పండితడు, విష్ణువుకు 
సమరిపోంచిన ఆహారాన్నా తపపో మరేద్ ఆ 
ప్లలావాడు స్్వకరించబోడన్ తెలిపాడు. 
వెంటనే అననామును విష్ణువుకు సమరిపోంచి 
తీసుకొన్ రాగా ప్లలావాడు త్నసాగాడు. 
అపపోట్నుండి, తన ప్లలావాన్క్ కేవలం 
శ్రీ కృష్ణున్క్ సమరిపోంచిన ఆహారానేనా 
ఇవ్వలిసిందిగా రాజైన కృష్ణునంద 
అందరికీ ఆజ్ఞాప్ంచారు.

నరోత్తముల విదా్భా్సం
 కొన్నా సంవతస్రాల తరా్వత 
విద్యభా్యసాన్నా ప్రారంభంచిన నరోతతిమ 
స్వలపో కాలంలోనే ఎంతో ప్రజ్ఞావంతడిగా 
గరితింపుపందడు. “నరోతతిమున్నా 
ఒక్కసారి చూసేతి చాలు, న్ మనసుస్లోన్ 
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కలతలనీనా పోయి ఉపశమనం లభసుతింది”, 
“ఈ యువరాజును ఎలా చూసిన్ 
అందంగానే కన్ప్సాతిడు”, “ఇంతట్ 
అమోఘమైన ప్లలావాణిణు నేనపుపోడూ 
చూడలేదు” అంటూ అలా ఊళ్ళున్ 
వాళళుంత్ కృష్ణునందున్ పుత్రుణిణు న్త్యం 
కొన్యాడుతూ ఉండేవారు.
తన పుత్రుణిణు వీక్షించినంత మాత్రానే 
కృష్ణునందున్క్ మిక్్కలి ఆనందం 
కలిగేది. అలా కొది్ద కాలం గడిచిన 
తరా్వత కృష్ణునందుడు ఆలోచిస్తి “ఇక 
న్ పుత్రుడు సర్వ విధ్లా అరు్డు. న్ 
పుత్రున్క్ వెంటనే వివాహం జరిప్ంచి ఇక 
న్ బాధ్యతలను అపపోజెప్పో నేను విశ్రాంత్ 
తీసుకోవాలి” అన్ భావించి, తన పుత్రున్క్ 
తగిన కన్యను వెత్కేందుకు ప్రజ్ఞావంతలైన 
కయాసుథాలను సంప్రదించాడు.
 కాన్, అక్కడ నరోతతిమ న్త్యం 
కృషణు భక్తి రస భావనలో మైమరిచిపోయి 
జీవించేవాడు. లౌక్క సుఖాల పటలా 
సంపూరణుంగా న్రాసకుతిడైన నరోతతిముడు, 
రాజరిక భోగభాగా్యలు, సంపదలకు 
సంబంధించిన విషయాలను వినడాన్క్ 
సైతం న్రుత్స్హం చూపేవాడు. ప్రాపంచిక 
జీవనంపై న్రాసక్తిన్ చూపుతననా తమ 
కుమారుడి పటలా న్రాయణి, కృష్ణునందులు 
మిక్్కలి ఆవేదన చెందసాగారు. తమ 
కుమారుడిన్ చూసుకునేందుకు 
ప్రత్్యకంగా పలువురిన్ న్యమించిన్ 
ఫలితం లేకపోయింది. నరోతతిముడు 
మాత్రం తనను ఈ రాజరిక చెరసాల 
నుండి విముకుతిణిణు చేయమన్ అనున్త్యం 
శ్రీకృష్ణున్నా ప్రారిథాస్తి విలప్ంచేవాడు. 
రండుచేతలనూ పైకెత్తి “గౌరాంగా! 
న్త్య్! అద్్వత్! ననునా ఈ నరకం నుండి 
రక్షించండి” అంటూ అరిథాంచేవాడు.

కృష్ణదాస కవిర్జుల పరిచయం
 ఆ సమయంలో శ్రీ చైతన్య 
మహాప్రభువుల లీలా విశేష్లు, బోధనలు 
పలు దేశాలోలా ప్రాశసతిష్యం పందసాగాయి. 
ఖేతూరి గ్రామంలోనే కృషణుదస 
కవిరాజులనబడే ఓ వృద్ధ బ్రాహమిణుడు 
ఉండేవాడు. శ్రీ కృష్ణున్ విశుద్ధ భకుతిలైన 
వీరు నరోతతిమ అంటే ఎంతో అభమానం. 

ప్రత్రోజు తన పూజను ముగించుకొన్ 
నరోతతిమున్ చూడటాన్క్ వెళ్ళువారు. 
కృషణుదసుల సాంగత్యమే నరోతతిమున్క్ 
ఎంతో ఉపశమన్న్నా ఇచేచుది. ప్రత్రోజూ 
కృషణుదసుల వారు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు 
మరియు వారి అనుచరుల లీలా విశేష్లను 
నరోతతిమున్క్ తెలియజ్సేవారు. వివిధ 
భకుతిల గొపపోదన్న్నా తెలుసుకుననా 
నరోతతిముడు ఎపుపోడు తనకు వారి 
సాంగత్యం లభసుతిందో అన్ న్త్యం 
ఆలోచిస్తి, ఎవ్వరినీ కలవలేన్ తన ద్న 
సిథాత్న్ చూసుకొన్ విలప్ంచేవాడు.

సవాప్ంలో గౌర్ంగుని దర్శనం
ఒకరోజు నరోతతిమున్ స్వపనాంలో శ్రీ 
చైతన్య మహాప్రభువుల వారు దర్శనమిచిచు 
నరోతతిమున్ అనుగ్రహించారు. మేలిమి 
బంగారు వరణుంతో ప్రకాశిస్తి, అత్యంత 
సుందర వదనుడైన గౌరాంగన్ దరి్శంచిన 
నరోతతిమున్ అనుభూత్ వరణున్తీతం. 
తన పాద పదమిలను నరోతతిమున్ తలపై 
ఉంచిన మహాప్రభువు పలుకుతూ, 
“నరోతతిమ! విచారించకు. వెంటనే 
వృందవన్న్క్ బయలుదేరి వెళ్ళు. 
అక్కడుననా లోకన్థుడనే న్ ప్రియ భకుతిడు 
నీకు మహామంత్రాన్నా ఉపదేశిసాతిడు. న్ 
ప్రణాళ్కలు ఎన్నా నీవు న్ర్వరితించాలిస్ 
ఉంది. బయలుదేరు..” అన్ అన్నారు. శ్రీ 
న్త్్యనంద ప్రభువు, అద్్వతలు, శ్రీవాస, 
గదధరులు సైతం నరోతతిమున్ ద్వించి 
వృందవన్న్క్ బయలుదేరమన్ చెపాపోరు. 
న్ద్రనుండి మేల్్కననా నరోతతిముడు తన 
స్వపానాన్నా తలచుకొన్ ఆనందించాడు. 
తనకు కన్ప్సుతిననా శుభ స్చికలను 
గరితించి, త్వరలోనే మంచి జరుగతందన్ 
కుతూహలంతో వేచిచూడసాగాడు.

వృందావనానికి ప్రయాణం
 అలా కొది్దరోజుల తరా్వత, 
నరోతతిమున్ తండ్రి తన మనుష్లతో 
పాట వా్యపారం పన్మీద గౌడ దేశాన్క్ 
వెళాలారు. నరోతతిమున్క్ అవకాశం 
రానేవచిచుంది. అమమితో ఎదో చెప్పో, 
తన చుటూటి ఉండే సేవకులను సైతం 
మోసగించి ఎవ్వరి కంటాపడకుండ 

ఇంట్నుండి తప్పోంచుకొన్ వృందవన 
మారగీంలో పరుగలు తీశాడు. ఎవ్వరూ 
తనను గరితించన్ విధంగా వస్త్రధ్రణ చేసి 
వివిధ వనమారాగీలలో 15 రోజుల పాట 
ప్రయాణించాడు.
 విషయాన్నా తెలుసుకుననా 
నరోతతిమున్ తలిలాదండ్రులు 
విలప్ంచసాగారు. విషయాన్నా 
తెలుసుకుననా వివిధ గ్రామాలోలాన్ 
ప్రజలు సైతం నరోతతిమున్ గరించే 
అంత్ చరిచుంచేవారు. మారగీమధ్యంలో 
నరోతతిముడు బస చేసిన ప్రత్చోట వారి 
దివ్య గణాలను ప్రజలు గరితించేవారు. 
సకల సౌకరా్యలు సమకూరేచువారు. అయిన్ 
వాట్న్ స్్వకరించక, సంకీరతినలతోనే 
గడిపేవారు. నరోతతిముడిన్ పంప్వ్వడాన్క్ 
గ్రామసుథాల మనసు అంగీకరించేది 
కాదు. నరోతతిముడే వారిక్ నచచుజెప్పో తన 
ప్రయాణాన్నా కొనసాగించేవాడు.
అలా ప్రయాణిస్తి, వ్రజ మండలాన్నా 
చేరిన నరోతతిముడు మథురలోన్ విశ్రామ 
ఘాట్ వద్ద యమున్ నదిలో సానానం చేసి 
సేదతీరాడు. ఆ తరా్వత ఏకాంతంగానే 
కీరతిన చేయసాగాడు. అక్కడిక్ సమీపానే 
ఉననా ఒక బ్రాహమిణుడు నరోతతిమున్క్ పలు 
రకాల కృషణు ప్రసాదన్నా అందజ్శాడు. 
వృందవనంలో న్వసిసుతిననా వివిధ భకుతిల 
కుశలాన్నా తెలుసుకోవాలన్ ప్రశినాంచగా, 
శోక హృదయంతో రఘున్థ భటటి, 
కశీశ్వర పండితలు, రూప సన్తనుల 
త్రోగమన్న్నా తెలిపాడు ఆ బ్రాహమిణుడు. 
అది విననా నరోతతిముడు శోకసముద్రంలో 
మున్గిపోయాడు. అదే రోజు రాత్రి 
త్రిగి వారంత్ నరోతతిమున్క్ స్వపనాంలో 
దర్శనమిచిచు పలు ఉపదేశాలు చేశారు. 
నరోతతిమున్ ఓదరిచున ఆ బ్రాహమిణుడు 
తన న్వాసాన్క్ రమమిన్ ఆహా్వన్ంచాడు. 
అయిత్, త్ను వృందవన్న్క్ వెళాలాలన్, 
గోసా్వముల పాద పదమిలను దరి్శంచాలన్ 
చెప్పో తనను ద్వించాలిస్ందిగా కోరి 
బయలుదేరారు.
 నరోతతిముడు తన మనసులో, 
“ఏ విధమైన అర్తలేన్ తనను 
వృందవన్న్క్ మహాప్రభువుల వారు 
తీసుకొచాచురు. లోకన్థుల వారు తనను 
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సేవకున్గా అంగీకరిసాతిరా? గోసా్వముల 
పాదపదమిలను నేను దరి్శంచగలన్? 
శ్రీన్వాసాచారు్యలు ఈ ద్నున్పై 
దయచూప్సాతిరా” అన్ చింత్స్తి 
నడవసాగాడు.

లోకనాథ గోస్వాముల ఆశ్రయం
 నరోతతిముడు వృందవన్న్క్ 
వచిచున విషయాన్నా తెలుసుకుననా 
శ్రీన్వాసాచారు్యలు, శ్రీ జీవ గోసా్వములు 
ఎంతో ఆనందించారు. నరోతతిమున్ గరించి 
ముందుగానే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువులు 
తనతో చెప్పోన విషయాన్నా శ్రీ జీవ 
గోసా్వముల వారు గరుతిచేశారు. వీరిన్ 
దరి్శంచిన నరోతతిముడు పాదక్ంతడై 
వారి ద్వెనలను అందుకున్నాడు. కాశీశ్వర 
పండితన్ తరా్వత శ్రీ గోవింద మందిరంలో 
ప్రధ్న అరచుకున్గా ఉననా శ్రీకృషణు పండితలు 
కూడా నరోతతిమున్క్ సా్వమివారి మాలను 
అందించి ఆశీర్వదించారు.
 ఆ తరా్వత వెంటనే శ్రీ జీవ 

గోసా్వముల వారు నరోతతిమున్ తీసుకొన్ 
శ్రీ లోకన్థ గోసా్వముల వారి ఏకాంత 
కుటీరాన్క్ వచాచురు. నరోతతిముడు 
వచిచున విషయాన్నా జీవగోసా్వముల వారు 
లోకన్థుల వారిక్ తెలుపగా ఎంతో 
ఆనందించి ఆహా్వన్ంచారు. నరోతతిమున్క్ 
వివిధ శాసా్రాల పటలా అవగాహన 
కలిగించమన్ జీవగోసా్వముల వారిన్ కోరి, 
కొన్నారోజుల తరా్వత ద్క్షను ప్రసాదిసాతినన్ 
చెపాపోరు.
 జీవ గోసా్వముల వారు 
నరోతతిమున్ వృందవనంలోన్ వివిధ 
మందిరాలకు తీసుకెళ్ళు శ్రీకృష్ణున్ 
దరి్శంపజ్శారు. శ్రీ రఘున్థ దస, గోపాల 
భటటి గోసా్వములను దరి్శంపజ్శారు. శ్రీ 
రూప సన్తనుల సమాధి మందిరాలను 
దరి్శంచిన నరోతతిముడు తీవ్రంగా 
విలప్ంచసాగగా జీవ గోసా్వముల వారే 
ఓదరాచురు. అలా వృందవనంలోన్ 
ప్రముఖ క్షేత్రాలనీనాట్నీ దరి్శంపజ్సిన జీవ 
గోసా్వమి, నరోతతిమున్క్ వివిధ శాసా్రాలను 

బోధించారు. విషయ సంగ్రహణ, వివరణలోలా 
నరోతతిముల ప్రజ్ఞాపాటవాలను ప్రత్యక్షంగా 
చూశారు. మిక్్కలి సంతష్టిలైన లోకన్థ 
గోసా్వములు హరిన్మ మంత్రాన్నా 
ఉపదేశించి నరోతతిమున్క్ ద్క్షను 
ప్రసాదించారు. విశేషమైన శాస్త్ర విజ్ఞాన్న్నా 
పెంపందించుకుననా నరోతతిమున్క్ జీవ 
గోసా్వములవారు ‘శ్రీ ఠాకూర మహాశయ’ 
అననా బరుదును ప్రసాదించారు. 
 ఆ తరా్వత్ కాలంలో గరువు 
మరియు శ్రీకృష్ణున్పై ఎన్నా కీరతినలను 
రచించారు శ్రీ నరోతతిమ దసులు. 
సంక్లాషటిమైన తత్తివాన్నా సైతం సులభంగా 
బోధిస్తి, సాధ్రణ ప్రజలను సైతం 
ఆలోచింపజ్యగల ఆ సంకీరతినలు గౌడీయ 
వైషణువ పరంపరలోనే విశేషమైనవిగా 
గరితింపుపందయి. తమ అవా్యజ్యమైన 
కరుణా కటాక్షాలను మనందరిపై 
అనుగ్రహించాలన్ శ్రీ నరోతతిమ దసుల 
వారిన్ ప్రారిథాద్దం. హరే కృషణు.

1.
హరి హరి! విఫల జనమ గొనైన 

మనష్ జన్మ పైయా, ర్ధా కృష్ణ  నా భజియా 
జ్నియా సునియా విష ఖైన 

ఓ హరీ ! నేన నా జీవితాని్ వ్ర్థంగా గడిపాన. మానవ జీవితం లభిoచినప్పటికీ 
ర్ధా కృష్్ణలన పూజించలేకపోయాన, తెలిసి తెలిసి విషం త్రాగాన. 

2.
గోలోకేర ప్రేమ ధన  హరి నామ సంకీర్తన 

రతి నా జని్మలో కేనె తాయ్ 
సంస్ర విష్నల దిబ నిశి హియా జవాలే

జురైతే నా కయిన ఉపాయ 

గోలోక వృందావనంలో ఉన్ ప్రేమనిధ హరినామ సంకీర్తన రూపంలో 
ఉద్భవించిoది. మరంద్కు నేన దానికి ఆకరిషితునవవాటం లేద్? రేయింబవళ్్ళ 

నా హృదయం భౌతికవాంచలతో రగులుతూంటంది, కాని దాని నండి 
ఉపశమించడానికి మార్్ని్ వెతకడంలేద్.      



32 హరే కృష్ణ వాణి        సెపెటోంబర్ 2017•





34 హరే కృష్ణ వాణి        అక్టోబర్  2017•

ముఖ చిత్ర కథనము

మానసిక పరిపుషిటో ఆవశ్కతపై ప్రతే్క కథనం

 ఆంగ్రీ బర్్స్, కా్యండీ క్రష్, జెలీలా 
సాగా, కలర్ సి్వచ్, ప్యాన్ టైల్స్, 
పోక్ మా్యన్, టెంపుల్ రన్.. ఈ పేరలాకు 
పెద్దగా పరిచయం అక్కరేలాదు. ఇంటరనాట్ 
ప్రపంచంలో చిన్నారుల నుండి యువత 
వరకు అందరీనా ఆకరిషిసుతిననా ఆన్లాన్ ఆటలివి. 
సాధ్రణంగా ఆటలంటే అందరికీ ఇషటిమే. 
ఒక సరైన సమయ పాలన పాట్సేతి, ఎదిగే 
ప్లలాలోలా మానసిక వికాసాన్క్ కూడా 
ఆటలు దోహదపడత్యి. కాన్, అదే 
పన్గా కంపూ్యటరలాకు హతతికుపోయి అదో 
వ్యసనంగా మారకుండా చూడటంలో పెద్దల 
పాత్ర కూడా ఎంతైన్ అవసరం. ఆన్లాన్ ఆట 
అంటూ ఇటీవల ఆటల జ్బత్లో చేరిందే  
‘ద బ్లావేల్ ఛలెంజ్’. ఆట అంటూనే 

ప్రాణాలను వేటాడుతననా ఈ క్లలార్ గేమ్ 
ఎలా ప్లలాల మానసిక బలహీనతలపై వేట 
వేసుతిందో తెలుసుకొన్ తగ జ్గ్రతతిలు 
తీసుకోవడం ఎంతైన్ ఆవశ్యకం.

 రష్్య నుంచి పుటటికొచిచున ఈ 
ప్రాణాంతక క్రీడను రూపందించింది ఫిలిప్ 
బుడేక్న్ అనే ఓ 22 ఏళలా యువకుడు. ఇతన్నా 
ఇటీవలే రష్్య పోలీసులు అదుపులోన్క్ 
తీసుకున్నా, ఆ ఆట అనేక కాపీ ప్రోగ్రామ్ ల 
రూపంలో ఇంటరనాట్ లో వివిధ దేశాలకు 
విసతిరిస్తినే ఉంది. మన దేశంలో కూడా ఈ 
‘బ్లా వేల్  ఛలెంజ్ ’ గేమ్  సష్టిసుతిననా అలజడి 
ఇంత్ అంత్ కాదు. గత నలరోజులోలా 
ఎంతో మంది ప్లలాలు, టీనేజరులా ఈ ఆట  

కారణంగా ఆతమిహత్య చేసుకున్నారననా 
వారతిలు వెలువడడం ఎంతో మంది ప్లలాల 
తలిలాదండ్రులను భయకంప్తలినా చేసింది. 
అయిత్ ఈ ఆటకు న్జంగా పసిప్లలాలు 
ఆకరిషితలై అన్్యయంగా ఆతమిహత్యలకు 
పాలపోడుతన్నారా అననాది ఇంకా దరా్యపులోలా 
న్రా్దరించాలిస్న విషయం. కేంద్ర మహిళా, 
శిశు సంక్షేమ శాఖ, కేంద్ర హోం శాఖ, 
కేంద్ర సమాచార ప్రసారాల శాఖలు 
సైతం ఇపపోట్కే ఈ ఆటను ఆడటాన్క్ 
సంబంధించినవన్నాట్నీ తీసివేయాలిస్ందిగా 
ఫేస్ బుక్, వాటాస్ప్, ఇన్ సాటిగ్రామ్  లాంట్ 
సామాజిక మాధ్యమాలకు మరియు 
గూగల్, మైక్రోసాఫ్టి, యాహూ లాంట్ సర్చు, 
వెబ్  సంసథాలకు ఉతతిరు్వలు జ్రీచేసిందంటే 
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ఈ ఆట ప్రభావం ఎంతగా వుందో 
అరథాంచేసుకోవచుచు.

 ఇంతకీ ఏమిటీ ప్రాణాంతక ఆట? 
ఆటననా పేరుతో ఎలా ఇది ప్రాణాలను 
వేటాడుతందననా వివరాలోలాన్క్ వెళ్త్.., 
మొదటోలా ఈ ఆట సరదగా మొదలౌతంది. 
ఆటలో పాల్గీననా వారిన్ చాలా 
ఆటలాడిసుతింది. అంత్ గేమ్ లో భాగం 
అనుకుంటారు. కానీ, అది అవతలివాడి 
స్్క్రన్ పేలాలో భాగమన్ గరితించలేరు. 
అలా ఆడిస్తి, పాడిస్తినే మానసిక 
బలహీనతలపై  దబ్కొడుతూ చివరకు 
బదిరిస్తి చావుముంగిటోలాక్ ప్లలాలను 
లాకె్కళ్తోంద గేమ్ !!

ఆట కాద్.. ఇది వేట
 ఫేస్ బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ తదితర 
సామాజిక మాధ్యమాల ద్వరా ఈ ఆట 
ప్రజలకు చేరుతంది. ఆటలంటే ఉత్స్హం 
చూపే ప్లలాలు ఇదేదో కొతతి ఆట, బావుందనే 
ఉదే్దశంతో ఆటలో పాల్గీంటారు. అలా 

పాల్గీననావారు 50 రోజులోలా 50 పనులు 
చేసేలా ఈ ఆటన్ అవతలి వ్యక్తి నడిప్స్తి 
ఉంటారు. చేత్పై త్మింగలం బొమమి 
గీసుకోవడం, అర్ధరాత్రి లేచి దయా్యల 
సిన్మాలు చూడటం, ఏకాంతంగా రైలు 
పటాటిలపై నడవడం, మేడ పైకెక్్క అంచులో 
న్లబడ్ం మొదలగ వింత వింత చేషటిలను 
చేయమన్ ఈ 50 రోజులోలా ప్రేరేప్ంచడం 
జరుగతంది. ఆటలో ముందుకు 
కొనసాగాలంటే ఇవనీనా ఖచిచుతంగా 
చేయాలన్ భావించిన సభు్యలు, ముఖ్యంగా 
ప్లలాలు అలా చేస్తి, ఆ ఫోటోలను అవతలి 
వ్యకుతిలకు పంపడం జరుగతంది. 
ఆ విధంగా ప్రత్రోజూ మానసికంగా 
క్ంగద్స్తి, ముఖ్యంగా ప్లలాలను వారి 
వశపరచుకుంటారు. ఇక చివరి రోజు 
ఎదో విధంగా ప్రాణం తీసుకోమన్ చెప్పో 
ప్లలాలు ఆతమిహత్యకు పాలుపడేలా చేసి 
తమ ఆటను, వేటను ముగించేసాతిరు. 
ఇంతకన్నా సైకో గేమ్ మరేముంటంది? 
ఈ ఆటకు సంబంధించిన ఒక సామాజిక 
మాధ్యమ వరగీంలోన్ సభు్యలలో 130 

మంది ఇలా ఆతమిహత్య చేసుకున్నారనే 
విషయం రష్్యలో వెలుగచూసింది. మన 
దేశాన్క్ సైతం పాకేసిన ఈ క్లలార్ గేమ్ 
ముంబై నగరంలో ఒక 14 ఏళలా అబా్యి, 
పశిచుమ బంగాళ్లాన్ మిదనాపూరోలా మరో 15 
ఏళలా బాలున్ ఆతమిహత్యలకు కారణమన్ 
పలు వారాతింశాలు ఇటీవల వెలువడా్యి. 
దేశంలోన్ పలు పాఠశాలలోలా ఇటవంట్ 
ఆటలపై అవగాహన సదసుస్లు న్ర్వహిస్తి 
ప్లలాలకు, తలిలాదండ్రులకు తగ జ్గ్రతతిలు 
తెలియజ్సుతిన్నారు. 

మానసిక పరిపుషిటో
 అబం శుభం తెలియన్ ప్లలాలు 
ఈ ఆటకు బలవుతననా కారణంగా 
ఇందుకు సంబంధించి దేశంలోన్ 
పలు న్్యయసాథాన్లోలా వివిధ వా్యజ్్యలు 
దఖలయా్యయి. అయిత్, కేవలం ప్లలాలే 
కాదు, పలు యువకులు, ఉదో్యగసుథాలు 
కూడా ద్న్వలలా ప్రాభావితం అవుతన్నారననా 
విషయం తెలిసి న్్యయసాథాన్లు సైతం 
ఆశచుర్యపోమాయి ప్రభుత్్వన్క్ తగచర్యలు 

ఆటతో వేటాడుతున్ ‘బ్లూ వేల్ ఛాలంజ్’ మారణ కాండ
‘బ్లా వేల్ ఛలెంజ్’ అన్ అంతరాజాల శోధనలోలా అగ్రసాథానంలో ఉననా 10 దేశాలోలా ఒక్క భారతదేశంలోనే 7 నగరాలున్నాయి

నూ్ ఢిలీలూ
ముంబై
మహారాష్ట్ర

బెంగళూరు
కరాణుటక

గౌహతి
అసాస్ం

హౌర్
ప.బంగాళ్

చెనె్్
తమిళన్డు

ర్్ంకు

క్లక్తా
ప.బంగాళ్

దేశంలోని మృతులలో
12-19 సం. వయసుస్

గలవారు

స్న్ ఆంటోనియో
అమరికా

నైరోబీ
కెన్్య

పారిస్
ఫ్రాన్స్

ప్రపంచవా్ప్తంగా 
మృతుల సంఖ్

ఎక్కడ మొదలైంది?

రష్్
సంవతస్రం

2013
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తీసుకోవాలిస్ందిగా ఆదేశాలిచిచుంది. 
అసలు ఎలా ఇటవంట్ ఆటలు ఒకరిన్ 
ప్రాణాలు సైతం తీసుకునేలా ప్రభావితం 
చేసుతిన్నాయననా అంశాన్నా పరిశీలిసేతి, వ్యకుతిల 
మానసిక బలహీనతలే ప్రధ్న కారణమన్ 
సులభంగానే గమన్ంచవచుచు. శరీర 
ఆరోగ్యం కోసం ఎన్నా జ్గ్రతతిలు వహిసాతిం, 
మరి మానసిక ఆరోగా్యన్నా ప్రభావితం చేసే 
అంశాలపై ఎంతమాత్రం మనం చొరవ 
చూపుతననాం అననా అంశాన్నా కూడా 
పరిశీలించుకోవాలి. అందుకు మొదటగా 
అసలు మనసుస్, దన్ లక్షణం ఏమిటననా 
విషయం తెలుసుకోవడం ఎంతైన్ 
అవసరం కాదంటారా?
మన భౌత్క శరీరంలోన్ ఎన్మిది 
అంశాలలో మనసుస్ కూడా ఒకటన్ 
భగవద్గీత వివరిసుతింది -

భూమిర్పో’నలో వాయు;
ఖం మనో బుది్ధరేవ చ |
అహంకార ఇతీయం 

మే భినా్ ప్రకృతిరషటోధా ||

“భూమి, జలము, అగినా, వాయువు, 
ఆకాశము, మనసుస్, బుది్ధ, అహంకారము 
అను ఎన్మిది అంశముల సముదయము 
న్ భననాప్రకృత్ యనబడును.”
- భగవద్గీత 7.4
 మన కంట్క్ కన్ప్ంచే ఈ 
స్థాలమైన దేహం ఎలా పంచ భూత్లతో 
న్రిమితమైందో, అలాగే మనసుస్, బుది్ధ, 
అహంకారమనే అంశాలతో న్రిమితమైనది 
స్క్షష్మ శరీరం. ఇవి కంట్క్ కన్ప్ంచనంత 
పలుచనైనవి. అందుకే మనసుస్, బుది్ధ 
ప్రత్ఒక్కరికీ ఉన్నాయననా విషయం అందరికీ 
తెలిసిన్ ఎక్కడ ఉంటాయో చూప్వ్వలేము. 
ఈ స్క్షష్మ శరీరాన్నా ఆంగలాంలో ‘సట్ల్ బాడీ’ 
(subtle body) అన్ అంటారు. ఈ ఎన్మిది 
అంశాలను ప్రత్పాదించిన శాస్త్రం, మన 
జీవిత్న్నా నడిప్ంచడంలో మనసుస్ ఏ 
విధమైన పాత్రను పోష్సుతిందో కూడా 
వివరించింది -

ఆతా్మనం రథినం విది్ధ శరీరం రథమేవ చ
బుది్ధంతు స్రథిం విది్ధ మనుః ప్రగ్హమేవచ

ఇంద్రియాని హయా నాహుః విషయాం 
సే్తష్ గోచర్న్

ఆతే్మంద్రియ మనోయుక్తం భోకే్తతా్హర్ 
మనీషినుః

“ఈ శరీరం ఒక రథమైత్, అందులోన్ 
ప్రయాణీకుడే జీవుడు. ఇక మనసుస్ రథము 
నడిపే సాధనం కాగా, బుది్ధ రథసారథి 
వంట్ది. ఇంద్రియాలు రథమునకు వుననా 
అశ్వముల వంట్వి. కావున, ఇంద్రియాలు 
మరియు మనసుస్ సాంగత్యంలో జీవుడు 
సుఖదుిఃఖాలను అనుభవిసుతిన్నాడు”

- కఠోపన్షతతి 1.3.3 - 4

 ఎలాగైత్ రథసారథి కళ్ళుమును 
ఉపయోగించి అశా్వలను న్యంత్రిస్తి 
ప్రయాణికుడిన్ గమా్యన్క్ చేరుసాతిడో, బుది్ధ 
కూడా మనసుస్ అనే గొపపో సాధనంతో 
ఇంద్రియాలను న్గ్రహించాలి. ఆ విధంగా 
బుది్ధ, మనసుస్ మరియు ఇంద్రియాల 
సమన్వయముతో జీవుడు తన గమా్యన్నా 
చేరుకోగలడు. ఇంద్రియాలకు యజమాన్ 
మనస్స్త్, మనసుస్కు యజమాన్ 
బుది్ధ. కాబట్టి సరైన బుది్ధబలాన్నా 
పెంచుకుననాటలాయిత్ అది మనసుస్ను 
న్యంత్రించడాన్క్ ఉపయుకతిమవుతంది. 
లేదంటే మనసేస్ బుది్ధన్ సైతం 
అత్క్రమిసుతింది. 

 కృషణు చైతన్య సాధనకు బుది్ధ 
యోగమన్ కూడా పేరు. మన న్జ 
ఆతమిస్వరూపసిథాత్పై మనకు అవగాహన 
కలిగినపుపోడు మాత్రమే ఈ మనసుస్, 
ఇంద్రియాలు, బుది్ధతో పాట వాట్న్ 
న్యంత్రించే మారాగీలపై ఆలోచించగలం. 
లేదంటే వాట్క్ బాన్సలమై అవి ఆడించిన 
ఆటలలాలా ఆడత్ము. అందుకే లేత 
మనసుస్లు కలిగిన ప్లలాలపై ఆ ‘బ్లా 
వేల్ ఛలెంజ్’ ఆట ఎకు్కవగా ప్రభావం 
చూపుతంది. 
“మనయ్వ మనుష్్యన్ం కారణం 
బంధ మోక్షయోిః” అంటాడు పరమాతమి 
గీత్చారు్యడు. మనసుస్ యొక్క బలాన్నా 
సరిగాగీ వాడుకోగలిగిత్ అది మనకు 

ప్రయోజకత్్వన్నా సాధించిపెడుతంది, 
అలా చేతకాకపోత్ ఆ మనసే బంధన్న్క్ 
గరిచేసుతింది. బాల్యము నుండే కృషణు చైతన్య 
సాధనను ఆచరించవలసిన ఆవశ్యకతను 
శ్రీమద్భగవతం ఇలా వివరిసుతింది

కౌమార్చరేత్ ప్రాజ్ఞా 
ధర్్మన్ భాగవతానిహ

ద్రలూభం మానషం జన్మ 
తదపి అధృవం అర్థదం

- శ్రీమద్భగవతం 7.6.1

 బుది్దమంతలైన వారు 
బాల్యము నుండే ఈ మానవ దేహాన్నా 
భాగవతస్ంబంధిత సేవలలో న్యుకతిం 
చేయాలి. అన్య ప్రాణులలా మానవ 
దేహం సైతం అశాశ్వతమైనపపోట్కీ, 
ఒక్క మానవ జనమిలో మాత్రమే 
భగవంతణిణు సేవించేందుకు సకల 
సదుపాయాలు కలవు. అందుకే మానవ 
జనమి సుదరలాభమైనది. త్రికరణ శుది్ధగా ఏ 
కొది్ద మాత్రం భగవంతన్కై ఆచరించిన 
సేవ సైతం జీవిత్న్క్ పరిపూరణుత్్వన్నా 
ప్రసాదించగలదన్ ప్రహాలాదుడు తెలిప్ందే పై 
శోలాకం. 

“ద బ్లూ బాయ్” ఛాలంజ్

శ్రీమద్భగవతంలో ఇలా ప్లలాల ప్రాణాలను 
పటటిన పెటటికుననా వైనం పూతన వధ 
ఘటటింలో కన్ప్సుతింది. కంసుడు 
పంప్న పూతన రాక్షసి పసి ప్లలాలినా 
చంపుతూ చివరకు చిన్నా కృష్ణున్ చేతనే 
వధించబడుతంది. తనను చంపటాన్క్ 
మారువేషంలో వచిచునది పూతన రాక్షసే అన్ 
తెలిసినపపోట్కీ, పాలు సేవించేందుకు తన 
సథానమును శ్రీ కృష్ణున్క్ ఇచిచున కారణంగా 
అదికూడా తనకు చేసిన సేవలా స్్వకరించి 
పూతనకు మోక్షాన్నా ప్రసాదించాడు ఆ కృషణు 
పరమాతమి. కలియుగంలో రాక్షసత్వం పెద్ద 
పెద్ద దేహాకృతలలో ఉండదు. మద్యం, 
జూదం, వ్యభచారం, మాంసాహారాల 
ద్వరా సమాజంలోనే భాగమై సత్యం, దయ, 
తపసుస్ మరియు శౌచం అను న్లుగ 
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మూల ధరమి సతింభాలపై దడి చేసుతింది. ఈ 
ప్రాణాంతక “బ్లా వేల్ ఛలెంజ్” ఆటను 
ఆడుతననా వారిక్ బహుశా కృషణు చైతన్యంలో 
గల అంతకన్నా ఆసక్తికరమైన ఆట “బ్లా 
బాయ్ (కృషణు) ఛలెంజ్” గరించి తెలిసుంటే 
దన్ వలలో పడకుండా ఉండేవారు. 
కృషణు చైతన్్యన్నా అనుసరిసేతి సాక్షాతతి శ్రీ 
కృష్ణున్తో సంబంధ్న్నా ఏరపోరచుకోవడమే. 
ఆన్డు గోవులను కాసుతిననా గోప 
బాలులపై ఎన్నా రాక్షసులు దడి చేసిన్ 
చిన్నా కృష్ణుడే ఆ రాక్షసులను సంహరించి 
తన మిత్రులను రక్షించాడు. పరిపూరణు 
భక్తివిశా్వసాలతో ఈ కృషణు చైతన్్యన్నా 
అనుసరిసేతి, ఎటవంట్ రాకాసులకైన్ 
సవాలు విసిరే ప్రధ్న పది లక్షణాలను 
ఆ సాధకుడు పెంపందించుకోగలడు. 
ఇక్కడే ప్రత్్యకంగా ఇవ్వబడ్ ఆ లక్షణాలను 
గమన్ంచేవుంటారు.  
కలియుగంలో సంభవించే ఎన్నా 
దుషపోరిణామాల నుండి రక్షించుకోవాలన్న 
హరిన్మ సంకీరతినమే కలియుగ ధరమిమన్ 
బృహన్నారద్య పురాణమునందు ఇలా 
తెలుపబడింది -

హరేర్్మ హరేర్్మ 
హరేర్్మ కేవలం |

కలౌ నాసే్తయువ నాసే్తయువ 
నాసే్తయువ గతి రన్థా ||

“కపటము మరియు కలహములతో కూడిన 
ఈ యుగమునందు హరిన్మక్రతినమే 
ఏకైక ముక్తిమారగీము. దన్క్ మించి 
వేర్కమారగీము లేదు. వేర్కమారగీము 
లేదు. వేర్కమారగీము లేదు.”

కాబట్టి ప్రత్ దంపతలు తమ గృహసథా 
ధరమింగా తమ ప్లలాలకు నేరేపో లౌక్క విద్య 
బోధనతో పాట వారిక్ భగవతస్ంబంధిత 
విషయాలపై ఆసక్తిన్ కూడా బాల్యం నుండే 
కలిగించిన, అది వారిలో తగిన మానసిక, 
బుది్ధ, ఆతమి బలాన్నా పెంపందించి 
వారిన్ సన్మిరగీంలో ఎదిగేందుకు 
దోహదపడుతంది.
మీ ప్లలాలను వివిధ బాలవికాస 
కార్యక్రమాలలో చేరిపోంచాలనుకునే వారు 

మీ సమీపంలోన్ హరే కృషణు మందిరాన్నా 
సంప్రదించగలరు. 

హరే కృషణు!

“ద బ్లూ బాయ్ ఛాలంజ్”
పది దశలలో కొనసాగే ఈ ఛలెంజ్ చిటటిచివర అమితమైన ఆనందనేనా 
పందగలరు!
1. ‘నేను ఎవరిన్? భగవంతడు ఎవరు? న్కు భగవంతన్క్ గల సంబంధమేమిట్? 
’ అనే ప్రశనాలకు సమాధ్న్లు తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాస మొదలైనపుపోడే ఈ ఛలెంజ్ 
మొదలవుతంది!
2. ఆధ్్యత్మిక జ్ఞాన్న్నా ప్రసాదించే శ్రీమద్భగవద్గీత మరియు శ్రీమద్భగవత్లను 
ప్రత్రోజూ పఠించండి
3. పరమ సత్్యన్నా తెలుసుకుననా మహాతమిల బోధనలను క్రమం తపపోకుండా వినండి
4. ఉదయానేనా న్ద్రలేచి హరే కృషణు మహామంత్రాన్నా కనీసం 108 సారులా జప్ంచండి. 
జపం సమయంలో ప్రత్ న్మంపై ధ్్యసను ఉంచే ప్రయతనాం చేయండి.
5. ఈ సాధన ద్వరా మీ బుది్ధ చురుకైన కత్తిలా తయారవటం మొదలవుతంది. 
ఈ జ్ఞాన ఖడగీంతోనే ఏది మంచి, ఏది చెడు అన్ వేరు చేయగలుగత్రు. మంచినే 
స్్వకరిస్తి ముందుకు ప్రయాణించండి.
6. మీ తరహాలోనే ఈ “బ్లా బాయ్ ఛలెంజ్” ను ఆడుతననా వాళళు (భకుతిలు) 
సాంగత్యంలో న్వసిస్తి, భక్తియుత సేవలోలా పరసపోరం సహకరించుకోండి.
7. పైన లభంచిన జ్ఞాన ఖడాగీన్నా మరింతగా పదును పెడుతూ హృదయంలో 
పాతకుపోయిన కామ, క్రోధ, మోహ, లోభ, మద, మాతస్రా్యలను పెక్లించివేసే 
ప్రయతనాం చేయండి. ఇది క్లాషటిమైన పనే సుమా..! అయినపపోట్కీ పటటివదలకుండా 
ప్రత్రోజూ ప్రయత్నాంచండి.
8. ఈ ప్రయతనాంలో మీ వెననాంటే ఉంటూ మిమమిలినా అనుక్షణం సన్మిరగీంలో 
నడిప్సుతిననా వాడు శ్రీ కృష్ణుడే (బ్లా బాయ్) అన్ గ్రహించగలిగి న్ర్భయులవుత్రు.
9. వీటన్నాట్ ద్వరా మీ జీవిత్న్నా సారథాకం చేసుకుంటూనే, ఇతరులకు సైతం 
ఈ మారాగీన్నా బోధించి ఈ ఆటలో వారు సైతం విజయాన్నా పందేలా చూడండి. 
ఇందుకు గరుదేవులే మీకు తగిన స్ఫూరితిన్, శక్తిన్ ప్రసాదించగలరు.
10. ప్రత్రోజూ ఆ “బ్లా బాయ్” ను దరి్శంచే ప్రయతనాం చేయండి. గరువుల 
అదేశానుసారం నడుచుకోండి. మీరు మనస్ఫూరితిగా ప్రయత్నాసేతి, ఇక త్రిగి ఈ 
భౌత్క జగతతిలో జన్మింపక ఇదే జీవితంలో ఆయన ధ్మాన్నా చేరుకొనగలరు.

హెచ్చరిక: ఈ ఛలెంజ్ మధ్యలోనే వదిలేసినవారు, త్రిగి తదుపరి జనమిలో అదే 
అంకంనుండి కొనసాగించవలసి వుంటంది. ఆటలో అన్నా దశలను పూరితిచేసిన 
వారే చిటటిచివరగా విజ్తలుగా న్లిచి సచిచుదనంద స్వరూపాన్నా పందగలరు.!!

గరుతించుకోండి.. ఇది “బ్లా బాయ్ ఛలెంజ్”. ఇందులో ఎవ్వరైన్ పాల్గీనవచుచు!!
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దశరధ మహారాజు  సుసంపననామైన 
అయోధ్య నగరాన్నా పాలించేవాడు. 

అతన్ ముగగీరు భార్యలోలా, కైకయి అంటే 
మిక్్కలి ప్రేమ. ఈమ, కీలక సమయంలో 
దశరథున్నాయుద్ధ ప్రమాదం నుండి 
రక్షించింది. అందుకు దశరధ మహారాజు  
కైకయిక్ రండు వాగా్దన్లు చేసాతిడు.
        
 దశరథున్క్ నలుగరు 
కూమరులు. రాముడు, పెద్దవాడు 
మరియు అందరికీ ఇషటిమైనవాడు. అతడు 
అత్ సౌoదర్యవంతరాలు మరియు 
భకుతిరాలైన స్తను వివాహమాడాడు. 
రామున్ పటాటిభషేకాన్క్ ముందు, కైకయి 
దశరధుడు తనక్చిచున వాగా్దన్లను గరుతి 
చేసి భరతనుక్ పటాటిభషేకాన్నా జరిప్ంచి 
రామున్నా 14 సంవతస్రాలు వనవాసాన్క్ 
పంపమన్ కోరుకుంటంది. ఆమ 
కోరికలను నరవేరుచుకుంది.

         కొది్దకాలాన్కే దశరథుడు 

అంతలేన్ ఆవేదనతో మరణిసాతిడు. 
వనవాస సమయంలో స్త రావణున్చేత 
అపహరించబడుతంది. అపుపోడు 
రాముడు, వానరసైన్్యధిపత్ అయిన 
హనుమంతన్ సహాయంతో స్తను 
కాపాడి, రావణున్నా వధిసాతిడు. 14 
సంవతస్రాల వనవాసం తరా్వత రాముడు 
మరియు స్త అయోధ్యకు త్రిగి వసాతిరు.

         వాళళు గౌరవారథాం ద్పావళ్న్ 
జరుపుకుంటన్నాము. ద్పావళ్ చెడుపై 
మంచి సాధించిన విజయాన్క్ ప్రతీక. 
నేట్కీ ద్పావళ్ రోజున భారతదేశంలో 
దుకాణాలన్నాట్న్ ప్రకాశవంతంగా 
అలంకరిసాతిరు. ప్రత్ ఒక్కరు 
కొతతివసుతివులను కొనుగోలు చేసాతిరు 
మరియు వాళళు ఇళళును అందంగా 
అలంకరించుకుంటారు. ప్రజలు వాళళు 
సేనాహితలను, బంధువులను కలుసుకొన్ 
మిఠాయిలు పంచుకుంటారు. ఇళళుంత్ 
బంధువులతో కళకళలాడుతంది.  ప్రతీ 

ఒక్కరూ స్త్రాములు రాజ్్యన్క్ త్రిగి 
వచిచున సందర్భంగా, వైభవంగా ఉతస్వాలు 
జరుపుకుంటారు. ఈ విధంగా ద్పావళ్ 
గతంలో జరిగిన విచారణ సంఘటనలను 
మరిచుపోయి, సంతోష్లను జీవితంలోక్ 
ఆహా్వన్ంచటాన్క్ గరుతిగా మారింది.

ద్పావళి జరుపుక్వటానికి గల ఇతర 
కారణాలు 
నరకాసుర వధ : ద్పావళ్ ముందురోజు 
రాక్షసుల రాజయిన నరకాసురున్నా 
కృష్ణుడు వధించి, అతన్ చెరనుండి 16000 
మంది రాణులను రక్షిసాతిడు.

లక్ష్మీదేవి పుటిటోన రోజు : ఈ రోజున లక్ష్మీ 
దేవి సముద్ర మంథన సమయంలో 
ఆవిర్భవించింది.

పాండవుల ఆగమనం : 12 సంవతస్రముల 
వనవాసం తరా్వత పాండవులు ఈ రోజున 
రాజ్్యన్క్ త్రిగివచాచురు.

ద్పావళి



 మీరు సేదతీరేందుకు 
ఏంచేసుతింటారు? న్ద్రిసాతిరా? టీవీ లేక 
ఏదైన్ సిన్మాకు వెళాతిరా? లేద ఏవైన్ 
ఆటలు ఆడత్రా? ఏదేమైనపపోట్కీ, పలు 
పరిశోధనల ప్రకారం ఎకు్కవ శాతం ఈ పై 
మూడింట్నే చేసాతిరట! అయిత్ ఇక్కడుననా 
ఆసక్తికర విషయమేమిటంటే ఈ మారాగీలనీనా 
మనలినా మనం వాసతివము నుండి వేరు 
చేసుకునే ప్రయతనాపూర్వక ప్రక్రియలే! ఎదో 
చూశాం, కొన్నాము, ప్రయత్నాంచాం, 
ఇక విసిగిపోయి వదిలివేయటమే 
మిగిలుంది. చాలామంది త్రిగి తమకు 
అవే కావాలంటారు, కాన్ ఏ కొది్ద మంది 
మాత్రమే ఇక దన్నా వదిలేసి అంతకన్నా 
ఉననాతమైన దన్కోసం అనే్వష్సాతిరు. 
ఈ ఉననాత ఆనందనే్వషణ పూరితిగా 
సహజమైనదే అంటంది శ్రీమద్భగవద్గీత.
 ఎవరైన్ తపాకీ గరిపెట్టి 
కాలుపోలు జరుపుత్మంటే న్లకడగా 
ఉండగలమా? ఎదిరించో, లేద పరుగలు 
తీస ప్రాణాలను రక్షించుకోవాలనే 
చూసాతిం. ప్రత్న్త్యం ఆనందంగానే 

ఉండాలనే ఎపుపోడూ ఆలోచిసాతిం కూడా. 
ఎవ్వరు కూడా త్ము భవిష్యతతిలో 
చింత్ంచాలన్ ప్రణాళ్కలు వేసుకోరు. 
వీటన్నాట్పై ఒక్కసారి ఆతమి పరిశీలనం 
చేసుకుంటే, అసలెందుకు మనం ఎపుపోడూ 
ప్రాణాలను రక్షించుకోవాలనే చూసాతిం, 
ఎందుకు న్రంతరాయమైన ఆనందనేనా 
పందలన్ భావిసాతిం? పోనీ ఈ భావనలు 
మన ఒక్కరికే ఉన్నాయన్ అనుకుంటే అద్ 
పరపాటే. సృష్టిలోన్ ప్రత్ జీవి ఇలానే 
ఆలోచిసుతింది. ఒక చిననా చీమ సైతం 
ప్రాణహాన్ కలుగతందంటే పరుగలు 
తీసుతింది. ఇంకా తన ప్రాణ పోషణకు 
కాలాన్క్ అనుగణంగా ముందుగానే 
ఆహారాన్నా సమకూరుచుకుంటంది కూడా! 
వీటన్నాట్నీ పరిశీలిసేతి, సకల జీవరాశులోలా 
అంతరగీతంగా ఉండే ఆ గణం ఒక్కటేనన్ 
అరథామవుతంది. అదే ఆనందనే్వషణ!
 వైదిక శాసా్రాలు అందుకు గల 
కారణాన్నా వివరిసాతియి. ‘మమైవాంశో 
జీవలోకే జీవ భూత సన్తనిః’ అంటాడు 
గీత్చారు్యడు. సృష్టిలోన్ సమసతి 

జీవరాశులు ఆయన నుండి ఉద్భవించిన 
అంశములేనన్ దనరథాం. భగవంతడు 
సచిచుదనంత స్వరూపుడు అయినందున, 
ఆయన అంశలమైన మనం కూడా సత్-
చిత్-ఆనందల కోసమే ఆరాటపడత్ం. 
కాకపత్ వాట్ కోసం అసలైన చోట 
అనే్వష్ంచటం తెలియక ఈ ఐహిక 
ప్రపంచంలో వెతకుతన్నాం. వైదిక 
శాసా్రాలు ఆధ్్యత్మిక జగతతిను గూరిచు 
వివరిసాతియి. అక్కడ ప్రత్ అడుగ 
నృత్యమే, ప్రత్ పలుకు గానమే, ప్రత్ చర్య 
ప్రేమ భక్తి భావనలతో న్ండి ఉననాదే, 
అక్కడి వాత్వరణం మనలో న్త్యం 
ఆనందోత్స్హాలను పెంపందించేవే. 
న్జమైన ఆనందనే్వషణ అట్టి ఆధ్్యత్మిక 
జగతతిను పందినపుపోడు మాత్రమే 
సంపూరణుమవుతందన్, భగవంతన్ 
అంశలమైన మనం పూరుణుడైన భగవంతన్ 
సేవలో న్యుకతిమైనపుపోడే పరిపూరణుతను 
పందిన వారము కాగలమన్ శాస్త్రం 
బోధిసుతింది. అపుపోడే మనకు న్జమైన 
విముక్తి. హరే కృషణు.

ఎపు్పడు నాకు విముకి్త?

ఆధా్తి్మక చక్షువు
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- H.G. శ్రీ సత్గౌర చంద్ర దాస, అధ్క్షులు, హరే కృష్ణ మూవ్ మంట్  , హైదర్బాద్

1. గ్రుడు్డ శాఖ్హారమా? మాంస్హారమా?    

జ)  ఈ ప్రశనాకు సమాధ్నం చాల మందిక్ ఆశచురా్యన్నాకలుగజ్సుతింది. ప్రజ్దరణ పందిన నమమికాన్క్ విరుద్ధంగా 
శాస్త్రపరంగా గ్రుడు్ అనేది మాంసాహారం. అందులో ప్రాణం ఉంటంది. కొంత కాలాన్క్ గ్రుడు్ నుండి కోడి ప్లలా వసుతింది,
 అనుమత్ంచి, దన్క్ అనువైన వాత్వరణాన్నా కలిపోసేతి! ఈ సహజ పద్ధత్న్ అడు్కొన్, గ్రుడు్న్ ద్వంసం చేసేతి అది పాపం. ఏ 
జీవరాశి ఎదుగదలనైన అడు్కొన్, కేవలం న్లుకను సంతృప్తి పరచడం కోసం చంప్త్ తదనుగణంగా పరిణామాలను 
ఎదురుకోవలసి వసుతింది.
         ఈ కృషణు చైతన్యంతో మేము కేవలం కృషణు ప్రసాదన్నా మాత్రమే సేవించమన్ సలహాలిసాతిం. శ్రీకృష్ణుడు వేట్నైత్ 
అంగీకరిసాతిడో వాట్న్ మాత్రమే నైవేద్యంగా పెట్టి, తదనంతరం ప్రసాదంగా(భగవంతన్ దయ) స్్వకరిసాతిం. ఎపుపోడైత్ 
ఆహారాన్నా భగవంతన్క్ న్వేదిసాతిమో, అపుపోడు మనం పాపం నుండి బయట పడత్ం. లేకపోత్ ఆ ఆహారం అంత్ 
పాపమే, అది శాఖాహారమైన లేద మంసాహారమైన్. శాఖాహారం మాంసాహారం కన్నా ఉననాతమైనది, కాన్ రండు కూడా 
పాపాలే. కాన్ ఆహారాన్నా కృష్ణున్క్ న్వేదించి స్్వకరిసేతి, అది ప్రసాదం అవుతంది మరియు కరమి నుండి విముకుతిన్నా చేసుతింది. 
ఇది సరో్వత్కృషటిమైన ఆహారం.
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2. ధర్్మనికి, మతానికి మధ్ భేదం ఏమిటి?

జ)   మతం అంటే ఒకరకమైన నమమికం. అది మానవ జీవితంలో శాశ్వతమైన అంశం కాదు. ఈ రోజు ఎవరైన్ వ్యక్తి  ఏదో ఒక 
నమమికంతో ఉంటాడు, రేపు అతడు ఆ నమమికాన్నా లేద మత్న్నా మారుచుకోవచుచు.అలాంట్ మతం త్త్్కలికమైనది మరియు 
శాశ్వతమైన గణం లేన్ది. త్త్్కలికమైనదేన్కైన్ ఆది, అంతం ఉంటంది.

           మర్కవైపు, ధరమిం, అన్నా జీవరాశుల యొక్క శాశ్వత స్వభావo గూరిచు స్చిసుతింది. ధరమిం అనేది జీవి   నుండి 
విడద్యలేన్ లక్షణం. ఉదహరణకు పంచదర యొక్క ధరమిం తీయదనం. తీయదనం లేన్ చకె్కర ఎక్కడా ఉండదు. 
అలానే జీవుడు యొక్క ధరమిం ఏమిటంటే ,అన్నా సందరా్భలోలానూ సేవించడం. మనమందరం భగవంతన్ సేవకులం.ఇది 
అందరి ధరమిం. పంచదర నుండి తీయదన్న్నా విడద్యలేనటటి, జీవుడు నుండి సేవను విడద్యలేము. మనం రోజంత్ 
సేవిసాతిం. మన కుటంబాలను, సమాజ్న్నా, కంపెనీలను, దేశాన్నా మొదలైన వాట్న్ సేవిసాతిం. మనం, మన యొక్క కుక్కలను, 
ప్లులాలను మరియు ఇతర జంతవులను కూడా సేవిసాతిం. చిటటిచివరిక్, మనమందరం మన యొక్క ఇంద్రియాలకు సేవకులం. 



పాఠకులు తమ సందేహాలన ఉత్తరం, ఈ-మయిల్ లేదా వాటస్ప్ దావార్ మాకు తెలియజేసే్త ర్నన్ సంచికలలో 
వాటికి సమాధానం తెలుపగలము
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౩. భర్త చనిపోతే భార్న ఆ సతిలో తోసేయడం ఎంతవరకు సబబు? పాండుర్జు మరణం తర్వాత 
మాద్రి కూడా సతి లోకి ప్రవేశిసు్తంది. బ్రిటీషరులూ ఈ మూఢనమ్మకాని్ తొలిగించి మన దేశానికీ చాలా 
మంచిపని చేస్రు. ద్నిపై మీ వా్ఖ్?

జ) సత్ గూరిచు వేదలోలా ప్రసాతివించబడింది. ఇది వైదిక కాలంలో ప్రత్వ్రత్ స్త్రీలు పాట్ంచే విశ్వసనీయమైన విధ్నం.  ఈ 
ఆచారాన్నా స్వచచుందంగా పాట్ంచేవారు. కాన్ ఎననాడూ బలవంతపెటటిలేదు. చన్పోయిన భరతితో పాట త్ను కూడా 
అగినాలోక్ దూక్ ఆహుత్ అవడం ఆమ స్వత్హాగా తీసుకుననా న్రణుయం. భకుతిడైనటవంట్ భరతి లేకుండా ఒంటరిగా 
జీవించడాన్నా ప్రత్వ్రత్ స్త్రీ ఊహించుకోలేక స్వచచుందంగా అగినాప్రవేశం గావించేది. ఇది బలవంతపు విధ్నం కానే కాదు.

         మాద్రి తన భరతి పాండురాజు మరణించినపుడు స్వచచుందంగా అగినా ప్రవేశం చేసింది. కుంతీ కూడా అదేవిధంగా 
చేయాలనుకుంది కాన్ పాండవుల బాగోగలు చూసుకోవాలన్ మునులు నచచుజెపపోడం వలన  కేవలం వాళళు కోసం 
జీవించాలనుకుంది. చాలా కషటింగా కుంతీ ఈ ప్రత్పాదనక్ అంగీకరించింది. అంత్కాన్, తనకు జీవితంలో బ్రతకాలన్ 
ఎటవంట్ ఆశలు లేవు.

         కాలానుగణంగా భారా్యభరతిల మధ్య సంబంధం దిగజ్రి వాళళు మధ్య ఆపా్యయతలు కరువయా్యయి. భార్యలు 
ప్రత్వ్రత్ ధరమిం ఆచరించటం లేదు, అలానే భరతిలు దైవత్వ లక్షణాలను పెంపందించుకోవటంలేదు. ఇటవంట్ 
పరిసిథాతలవలలా సత్ ఆచారం అరథా రహితంగా మారింది. కొన్నా ప్రాంత్లలో ఇది ఒక బలవంతపు వ్యవహారం అయింది. 
ప్రజలు బలవంతంగా స్త్రీన్ భరతి చిత్లోక్ త్రోసివేయడం మొదలుపెటాటిరు. ఇది వైదిక సాంప్రదయాన్క్ పూరితిగా 
విరుద్ధం. అoదువలననే హిందూసమజంలోన్ కొన్నా వరాగీలవారు ఈ బలవంతపు చటాటిన్క్ వ్యత్రేఖంగా ఉద్యమాన్నా 
ఆరంభంచారు. ఈ న్రసనలు మరియు సంస్కరణ కార్యక్రమాలను చూసి, బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం వారు ఆ రోజులోలా ద్న్నా 
తీవ్రంగా వ్యత్రేక్ంచి, ప్రజల బాగ కొరకు ద్న్నా రదు్ద చేసారు. సమాజంలోన్ మేధ్వులు ద్న్నా ఖండించడంతో వెంటనే 
ప్రభుత్వం ఈ చటాటిన్నా రదు్ద చేసింది.

         సత్ చటటిం మూడనమమికం కాదన్ గమన్ంచండి. కాన్ ద్న్ అమలు సరిగాగీ చేయలేదు. ఎపుపోడైత్ ప్రజలు 
ఈ ఉదే్దశా్యన్నా మరిచిపోయి కేవలం ఆచారన్కే పరిమితమయా్యరో, అపుపోడే అది సంట్మంట్ గా మారి సమాజంలో 
ఉద్రికతిను సృష్టించింది. ద్న్క్ మరో ఉదహరణ ఏమిటంటే కొన్నా మత్లవారు శాస్త్రంలో చెపపోబడే ఆచారాలకే పరితమై 
ఉదే్దశా్యన్నా మరిచి ఉగ్రవాదులను ఉతపోత్తి చేయడమే!   

ఇంద్రియాలను తృప్తి పరచడం కోసం మనం కఠోరంగా శ్రమిసాతిం. కాన్ ఎపుపోడైత్ ఈ సేవను శ్రీ కృష్ణుల వారి యొక్క 
తృప్తి కోసం మళ్ళుసాతిమో, అపుపోడది సన్తన ధరమిం అవుతంది. ధరమిం అనేది శాశ్వతం అవుతంది, ఎపుపోడైత్ దన్నా శ్రీ 
కృష్ణున్తో ముడిపెడత్మో! 
           న్జమైన మతం శ్రీకృష్ణున్నా ఎటవంట్ హేతవులు లేకుండా ఎలా సేవ చేయాలన్ తన అనుచరులకు భోదిసుతింది. 
ఇదే న్జమైన మతం మరియు సన్తన ధరమిం యొక్క సారాంశం.  
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ఉడుప్ అనేది ప్రఖా్యత శ్రీ కృషణు  
మఠాన్క్ ప్రసిది్ధ. అలానే 

మధ్్వచారు్యలు పుట్టిన సథాలం. వారు 13 
వ శత్బ్దంలో ఈ మఠాన్నా సాథాప్ంచారు. 
తొమిమిది రంధ్రాలతో చేయబడిన నవగ్రహ 
క్ండి అనే క్ట్కీ ద్వరా భగవంతణిణు 
పూజించడం ఈ ఆలయ ప్రత్్యకత. వెండి 
పూతతో అదు్భతంగా చెక్కబడిన ఈ 
క్ట్కీ ద్వరా సా్వమి వారిన్ కొలవడం 
సాంప్రదయబద్ధంగా వసుతిననా ఆచారం. 
మధ్్వచారు్యలు రావడాన్క్ పూర్వమే 
దక్షిణ భారతదేశం నుండి భకుతిలు వచిచు, 
అత్పురాతనమైనటవంట్ శ్రీ అనంత్శ్వర 
మరియు చంద్రమౌళీశ్వర సా్వమివారలాను 
దరి్శంచుకొన్, పునీతలయా్యరు. ఇది వేద 
విజ్ఞాన్న్క్ మంచి కేంద్రం.

శ్రీ కృష్్ణల వారి విగ్హం ఉడుపికి ఎలా 
వచి్చంది?
         మధ్్వచారు్యల జీవిత చరిత్రను 
తెలిపే “మధ్వవిజయం”లో ఉతతిర 
భారతదేశంలో ఉననా ద్వరకా నుండి 
దక్షిణ భారతదేశంలో ఉననా ఉడుప్క్ శ్రీ 
కృష్ణుల వారి విగ్రహం సముద్రాన్నా దట్ 
ఎలా వచిచుందో చక్కగా తెలపబడింది. 
ఉడుప్లో శ్రీకృషణు దేవాలయం ఉండాలన్ 
మధ్్వచారు్యలు తలచారు.
         5000 సంవతస్రాలక్రితం శ్రీ 
కృష్ణుల వారు చేసిన ముఖ్యమైన లీలలలో 
భాగమైన ద్వరకాలో, ఒక గోప్ చందనపు 
రాయిలో ఈ విగ్రహం దచబడింది. 
వైషణువులు సానానమాచరించిన తరా్వత ఈ 
చందనంతో త్లకధ్రణ చేసాతిరు. ఈ 
చందనపు రాళ్ళు అత్ భారీగా ఉండడం 
వలన, వీట్న్ న్వికులు ballast లుగా 

(న్వ అడుగ భారంగా ఉంచేందుకు) 
విన్యోగించేవారు. అందులో భాగంగా 
సా్వమి వారు కపపోబడిన గోప్ చందనం 
కూడా న్వలోక్ చేరింది. దక్షిణాది 
వైపు పయన్సుతిననా ఆ న్వ, ఉడుప్ 
దగగీరకు వచేచుసరిక్ పెద్ద తపానులో 
చికు్కకొన్, ఆ ఒడు్లో ఉననా ఇసుకలో 
కూరుకుపోయింది.
         ప్రఖా్యతమైన 12 శోలాకాలతో శ్రీ 
కృష్ణుల వారిన్ కీరితిస్తి, “ద్వదశ సతిత్ర” అనే 
రచనలో న్మగనామైన మధ్్వచారు్యల వారు 
అదేసమయంలో సముద్ర సానానంకోసమన్ 
అక్కడకు వెళాలారు (కొందరు సా్వమి వారిన్ 
సా్వగత్ంచడాన్క్ వెళాళురన్ చెబుత్రు). 
ఇసుకలో కూరుకుపోయిన న్వికుల 
అరుపులు విన్, మధ్్వచారు్యల వారు 
తన దగగీర ఉననా వసా్రాన్నా ఆ దిశగా 
ఝుళ్ప్ంచారు. దన్తో ఒక్కసారిగా న్వ 

ఉడుపి

తీర్థ యాత్ర



గోపి చందనం విరిగి కృష్ణ, 
బలరాములు ఇసుక తిన్నెల్లో 

పడ్డప్పుడు, మధ్వాచార్యుల వారి 
30 మంది శిష్యులు శ్రీ కృష్్ణల వారి 

విగ్రహాన్నె పైకి లేపడాన్కి ప్రయతినెంచి 
చిననె అంగుళం కూడా జరపలేక 

విపలమయ్యుర్. అలంటి విగ్రహాన్నె 
మధ్వాచార్యుల వార్ ఒక్కరే ప్రేమతో 
ఆలంగనం చేసుకోన్, సముద్రతీరం 

నండి 4 కిల్ మీటర్లో నడిచి ఉడుపికి 
తీసుకువెళ్లోర్. ఈ మధయు మార్ంల్ 

“ద్వాదశ స్తోత్ం” ల్ మిగిల 
ఉననె చివరి ఏడు శ్లోకాలన కూడా 
రచించార్. ఉడుపికి వచిచిన తరావాత 

స్వామి వారి విగ్రహాన్నెమధవాసరోవరంల్ 
స్నెనమాచరించి, మఠంల్ 

ప్రతిష్ఠంచార్. శ్రీకృష్్ణల వారిన్ 
ఆరాధంచడంల్ కఠినమైన 

ప్రమాణాలన మధ్వాచార్యుల వార్ 
ప్రవేశపెట్టార్.
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నీట్లో త్లింది. ఆనంద పారవశ్యంలో 
మున్గిన కెపటిన్, మధ్్వచారు్యల వారిన్ 
న్వలో ఉననాదేన్నైన కోరుకోమన్నాడు. 
మధ్్వచారు్యల వారు భారీగా ఉండే గోప్ 
చందన్న్నా అడిగారు. దన్నా పటటికొన్ 
సముద్రతీరంలో నడుసుతి ఉండగా, కొది్ద 
దూరంలో రండు ముక్కలుగా విడివడి 
అందమైన బాలకృష్ణుడు, బలరాములు 
వెలువడా్రు. బలరామున్నా, మలేపో అనబడే 
అదే సముద్ర తీరంలో వడభండేశ్వర అనే 
దేవాలయంలో ప్రత్ష్ఠుంచారు. శ్రీకృష్ణుల 
వారిన్ ఉడుప్లో ఉననా తన మఠంలో 
ప్రత్ష్ఠుంచారు. 

మధావాచారు్ల వారు తీసుకువచా్చరు. 
ఒకసారి శ్రీకృష్ణున్ తలె్లాన్ దేవక్, 
శ్రీకృష్ణుల వారి వృందవన బాల్యలీలలను 
చూడలేకపోయానన్ దుఖించసాగింది. 
యశోదదేవిన్ సంతోష్ంపజ్సినటలా, 
తనను కూడా కొన్నా బాల్యలీలలు చూప్ంచి 
ఆనందింపచేయాలన్ ప్రారిథాంచింది.         
 ఒక్కసారిగా శ్రీకృష్ణుల వారు, 
బాల్య రూపాన్నా ధరించి, దేవక్ ఒడిలో 

గ్రంతలేయడం మొదలుపెటాటిడు. దేవక్ 
దేవి వెననా చిలుకుతననాపుపోడు, కొంటె 
బాలుడుగా ప్రవరితించి, కుండను 
పగలగొట్టి, వెననాను త్ంటూ శరీరమంత్ 
పూసుకున్నాడు. కవా్వన్నా, త్రాడున్ 
దొంగిలించాడు. ఇలా కొంత సమయం 

గడిచిన తరా్వత, సా్వమి వారు సచిచుదనంద 
రూపంలోక్ మారారు. దేవక్ దేవి ఈ 
బాల్య లీలలను చూసి మిక్్కలి ఆశచురా్యన్క్ 
గరయా్యరు.
             శ్రీకృష్ణుల వారి భార్య అయిన 
రుక్మిణీ దేవి కూడా, సా్వమి వారి ఈ 
లీలలను చూసి మిక్్కలి ఆకరిషితలయా్యరు. 
ఈ అదు్భత మధుర జ్ఞాపకాలను పదిల 
పరుచుకోవడం కోసం, రుక్మిణీ దేవి, 
అచచుంగా సా్వమివారిన్ పోలే, కవ్వం, 
త్రాడుతో ఉననా బాలకృష్ణున్ విగ్రహాన్నా 
ఇవా్వలిస్ందిగా అభ్యరథాచింది. శ్రీకృష్ణుడు 
ఆమ కోరికను నరవేరాచుడు. అపపోట్ నుండి 
రుక్మిణీ దేవి ఆ విగ్రహాన్నా పూజించడం 
మొదలు పెట్టింది. కొంతకాలం తరా్వత, 
శ్రీకృష్ణుడు ఆధ్్యత్మిక లోకాన్క్ త్రిగి 
వెళ్ళున ప్మమిట, అరుజానుడు ఆ విగ్రహాన్నా 
రుక్మిణివనంలో పందుపరాచుడు. కొన్నా 
శత్బా్దలు గడిచిన ప్మమిట, ఆ విగ్రహం 
గోప్ చందనంతో పూరితిగా ద్వరకాలో 
కపపోబడిపోయి, న్వికుల ద్వరా ఉడుప్క్ 

చేరింది.        
  మధ్్వచారు్యల వారు ఈ 
భౌత్క ప్రపంచాన్నా విడిచి వెళ్ళుముందు, 
శ్రీకృష్ణుల వారి ఆరాధన మరియు వారి 
బోధనలను విసతిృత పరచడాన్క్ 8 
సన్్యస శిష్్యలను న్యమించారు. ప్రతీ 

తీర్థ యాత్ర
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శిష్్యడు 2 సంవతస్రాలపాట దేవాలయ 
కార్యన్ర్వహణను పర్యవేక్షిసుతింటాడు. 
ద్న్నా పరా్యయ అన్ అంటారు. తదుపరి 
కార్యన్ర్వహణ భాద్యతలకోసం 14 
సంవతస్రాలు వేచి ఉండాలి. ఈ కాలంలో 

ఆ శిష్్యలు దేశ పర్యటనను గావించి, కృషణు 
తత్్వన్నా బోధించి,తదుపరి కార్యన్ర్వహణ 
కోసం ద్రవా్యన్నా సేకరిసుతింటారు.
 ప్రతీ సన్్యసి వారి వారి మఠాలను 
పర్యవేక్షిస్తి, మధ్్వచారు్యల వారిచిచున 

దేవత్ మూరుతిలను ఆరాధిసుతింటారు. 
పండుగన్ బట్టి ఒకసారి ఒక రథాన్నా, మరి 
కొన్నా సారులా ౩ రథాలను విన్యోగిసాతిరు. 
న్లగీవది సంపూరణుముగా వెండితో కపపోబడి, 
ప్రత్్యకమైన ఉతస్వాలోలా విన్యోగిసాతిరు.

కనకన కిండి
        కనక దసుల వారు శ్రీకృష్ణున్ 
గొపపో భకుతిలు. వాదిరాజు సా్వమి 
వారిక్ సమకాలీనులు మరియు ప్రత్ 
న్త్యం దేవాలయం ముందు భజనలు 
చేసేవారు. ఒకసారి ఉడుప్లో శ్రీకృష్ణుల 
వారిన్ దరి్శంచేదుకు వచిచునపుడు 
అంటరాన్కులంలో పుట్టినందుకు 
దేవాలయంలోక్ ప్రవేశింపచేయలేదు. 
కనకదసుల వారి ఆరాధనను మచిచు, 
శ్రీకృష్ణుల వారు వెనకకు త్రిగి అక్కడ ఉననా 
గోడకు కననాం ఏరపోరిచి మరీ కనకదసుల 

వారిక్ దర్శన భాగా్యన్నా కలిపోంచారు. అపపోట్ 
నుండి ఈ రంధ్రాన్నా కనకన క్ండి అన్ 
ప్లవడం మొదలు పెటాటిరు. అపపోట్ నుండి 
ఈ రంధ్ం ద్వరా అందమైన బాలకృష్ణున్ 
దర్శనం మొదలైంది.

ఉడుపిలో చూడదగ్ ప్రదేశాలు
1. పాజక క్షేత్ర : ఇది ఉడుప్క్ 12 క్. 
మీ దూరంలో ఉంటంది. ఇక్కడ 
మధ్్వచారు్యల వారు జన్మించారు.
2. మలే్ప బీచ్: ఇక్కడ మధ్్వచారు్యలు 
బలరాలుల మూరితిన్ ప్రత్ష్టించారు

3. పరుశుర్మ క్షేత్రం: క్షత్రియులను 
సంహరించిన పరశురాముడు ఇక్కడే 
తపసుస్ను చేశాడు.
4. అనంతేశవార దేవాలయం: మధ్్వచారు్యల 
తలిలాదండ్రులు పుత్రప్రాప్తి కోసం 12 
సంవతస్రాల పాట ఇక్కడే సా్వమిన్ 
ఆరాధించారు
5. చంద్రమౌళీశవార దేవాలయం: 
అనంత్శ్వరున్ ఆలయ సమీపంలోనే  
తూరుపోన నలకొన్ వుననా శివాలయం ఇది.   

కనక దాసుల వారు శ్రీకృష్్ణని్ దరి్శంచుకున్ కిటికీమధావాచారు్ల వారు జని్మంచిన గృహం

అషటో మఠాలు

క్ర. సం మఠం పేరు పూజించే ఉతస్వ విగ్హం

1 కనియూర్ శ్రీ నరసింహ

2 స్డే శ్రీ భూవర్హ

3 పుతిగె శ్రీ విటటోల

4 అడా్మర్ శ్రీ కాళీయ మరదున కృష్ణ

క్ర. సం మఠం పేరు పూజించే ఉతస్వ విగ్హం

5 పేజ్వర శ్రీ విటటోల

6 పాలిమర్ శ్రీర్మ

7 కృష్్ణపుర శ్రీ కాళీయ మరదున కృష్ణ

8 శిరూర్ శ్రీ విటటోల



పూరి్త వివర్లకు - ఫోన్: 9849588913, ఈ-మయిల్: harekrishnavani@gmail.com

• విదా్సంస్థలకు, గ్ంథాలయాలకు గాని అందజేయాలన్ 
వారు అంద్కు తగిన సంవతస్ర చందా విర్ళాని్ చెలిలూసే్త, మీ 
పేరుపై ఈ మాసపత్రికన వారికి ప్రతి మాసం పంపగలము

• మీ సే్హితులు, ఆతీ్మయులు, బంధువులకు సైతం బహమతిగా 
ఈ మాస పత్రికన అందించి వారి ఆధా్తి్మక పురోగతికి 
పాత్రులు కాగలరు

• మాసపత్రిక వారిషిక చందా కేవలం రూ. 300/- మాత్రమే. 
‘పేటిఎం’ దావార్ కూడ చెలిలూంచి మీ చిరునామాన ‘వాటాస్ప్’ 
దావార్ పంపగలరు.

• పై విర్ళములు, ప్రకటనల చెలిలూంపులన ‘హరే కృష్ణ 
మూవ్ మంట్ హైదర్బాద్ వాణి’ పేరున ఎం.ఓ /డి.డి./ చెక్ 
రూపంలో మా చిరునామాకు పంపగలరు. 

• విర్ళాలన ఆన్ లైన్ దావార్ కూడా పంపవచు్చ.
     అకౌంట్ వివర్లు: ‘హరే కృష్ణ మూవ్ మంట్ హైదర్బాద్      
     వాణి’, అకౌంట్ నెం. 8711895663, క్టక్ మహంద్రా  
     బా్ంక్ ( IFSC: KKBK0000553 )

హరే కృష్ణ వాణి ఆధా్తి్మక మాస పత్రిక దావార్ వైదిక విజ్ఞానాని్ 
నిరంతర్యంగా కనస్గించేంద్కు ‘హరే కృష్ణ వాణి శాశవాత నిధ’ కి 

విర్ళాలు అందజేసి ప్రోతస్హించాలిస్ందిగా క్రుతునా్ం.

మహార్జ పోషకులు..... రూ. 1,00,000/-, అంతకనా్ ఎకుక్వ విర్ళం ఇచే్చవారు. 
ర్జ పోషకులు............... రూ.   50,000/-, అంతకనా్ ఎకుక్వ విర్ళం ఇచే్చవారు.
పోషకులు......................... రూ.   25,000/-, అంతకనా్ ఎకుక్వ విర్ళం ఇచే్చవారు.

పూరి్త పేజీ అర పేజీ పావు పేజీ

లోపలి పేజీలు రూ. 30,000 రూ. 15,000 రూ. 7,000

2,3 కవరు పేజీలు రూ. 40,000 - -
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పదమి పురాణంలో ఒక వ్యక్తి తన ఆరి్ధక 
సథామతను బట్టి భగవంతన్క్ 

ఉతస్వాలను న్ర్వహించాలన్ 
పేర్్కనబడింది. ప్రతీ ఒక్కరు  వివిధ 
రకాలయిన ఉతస్వాలను ఏదోవిధంగా 
తపపోన్సరిగా న్ర్వహించాలి. ఈ 
ఉతస్వ కార్యక్రమాలలో కెలాలా అత్యంత 
ప్రాముఖ్యమైనది ఊరజావ్రతం. ద్న్నే 

దమోదర వ్రతం అన్ కూడా ప్లుసాతిరు. 
కారీతిక మాసంలో ( అకోటిబర్ - నవంబర్ ) 
ఈ వ్రతం న్ర్వహిసాతిరు. వృందవనంలో 
భగవంతన్నా దమోదర రూపంలో 
అలంకరించి ప్రత్్యకంగా ఉతస్వాలు 
న్ర్వహిసాతిరు. సంస్కృతంలో “దమ” అంటే 
‘త్రాడు’ మరియు “ఉదర” అంటే ‘పటటి’ 
అన్ అరథాం. దమోదర అనగ  యశోదచే 

కట్టివేయబడిన కృష్ణుడు అన్ అర్ధం.  
భగవంతన్ దమోదర రూపం వారి 
భకుతిలకు చాల ప్రియమైనది, కావున కారీతిక 
మాసం లేద దమోదర మాసం అంటే 
భకుతిలకు చాల ప్రీత్. భకుతిలందరు కూడా 
భగవంతన్ అనుగ్రహం పందటాన్క్ 
అనుకూలమైన ఈ కారీతిక మాసంలో వివిధ 
వ్రత్లు చేసాతిరు.

కార్తీక దామోదర వ్రతo

 పద్మ పుర్ణంలో సూత గోస్వామి ఈ విధంగా చెపా్పరు “ఎవరైతే ఉపవాస్లు చేసూ్త నియమ నిబంధనల ప్రకారం ఈ 
దామోదర వ్రతాని్ ఆచరిస్్తరో వాళ్ళ దరికి యమదూతలు చేరరు” అని. వేదాలోలూ పేరక్నబడ్డ వంద యజ్ఞాలన నిరవాహించడం కంట్ 
కూడా దామోదరవ్రత ఆచరణ ఉత్తమమైనది. అని్ మాస్లోలూ కెలాలూ కారీ్తక మాసం ఉత్తమమైనది మరియు భగవంతునికి అత్ంత 
ప్రీతిపాత్రమైనది. శ్రీమతి ర్ధార్ణి ఈ కారీ్తకమాస్నికి అధష్టోనదేవత. ఈ కారీ్తక మాసంలో ఏ వ్రతాని్ ఆచరించిన సరే ఆ వ్రతం 
యొకక్ ఫలితం తర్వాత వంద జన్మల వరకు కనస్గుతుంది. అని్ పవిత్ర పుణ్ స్థలాలలో స్్నం ఆచరించి, దానధర్్మలు చేసినపు్పడు 
వచి్చన ఫలితం, కారీ్తక మాసంలో దామోదర వ్రతం చేసిన ఫలితంలోని క్టి భాగంతో కూడా సమతుల్ం కాద్. ఈ కారీ్తక మాసంలో 
ఎవరైతే విష్్ణమూరు్తని పూజిస్్తరో వాళ్్ళ వైకుంఠ ధామంలోకి అడుగుపెడతారు. హరికి సంబందించిన కథలన లేదా లీలలన ఎవరైతే 
ఈ మాసంలో శ్రవణం చేస్్తరో, వాళ్్ళ కని్ లక్షల జన్మల పాప ఫలితాల నంచి  విముకు్తలవుతారు



తీర్థ యాత్ర
        
                                        
దామోదర వ్రత ఆచరణ విధానం
 కారీతిక మాసంలో 
వేకువ జ్మునేనా మేల్్కన్ 
సానానం ఆచరించడం వలలా వచేచు 
ఫలితం, వివిధ తీరథాయాత్రలోలా 
చేసే పవిత్ర సానానం వలలా వచేచు 
ఫలిత్న్క్ సమానం అన్ పదమి 
పురాణం పేర్్కంటోంది.
కనీసం 108 సారులా ( ఒక మాల ) 
హరేకృషణు మంత్రాన్నా జప్ంచండి.

కారీ్తక మాసంలో నేతి ద్పార్ధన 
వలలూ చేకూరే ప్రయోజనాలు
 స్కంధ పురాణంలో 
పేర్్కనబడిన, న్రద మహరిషి 
మరియు బ్రహమిల సంభాషణల 
ఆధ్రంగా ఈ క్రింది విషయాలు 
పందుపరచుడమైనవి.
ఈ కారీతిక మాసంలో 
దమోదరున్క్ ద్పారాధన 
చేయడం వలన కొన్నా 
లక్షల జనమిల పాపం 
పటాపంచలవుతంది.
ఎటవంట్ మంత్రాన్నా 
జప్ంచకపోయిన్, పవిత్ర 
కారా్యలు ఆచరించకపోయిన్ 
సరే, కారీతిక మాసం అంత్ 
దమోదరున్క్ ద్పారాధన 
చేసేతి చాలు అంత్ 
పరిపూరణుమౌతంది.
 వివిధ నదులు 
మరియు యజ్ఞాలు చేయడం 
ద్వరా వచేచు పుణ్యఫలం కేవలం 
కారీతిక మాసంలో కేశవున్క్ 
ద్పారాధన చేయడం ద్వరా 
పందవచుచు. తద్వరా 
పూరీ్వకులకు మోక్ష ప్రాప్తి 
చేకూరుతంది.
ఈ కారీతిక మాసంలో 
దమోదరున్నా కొలిచిన వాళలాక్ 
అదృషటిం,ఖా్యత్ వరిసుతింది. 
అలానే ములోలాకాలోలాన్ ఎటవంట్ 
పాపాన్నాన్ పారద్రోలుతంది.
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దామోదర లీల
 ఒకసారి యశోద దేవి తన 
ప్రియమైన పుత్రున్క్ పాలు ఇసుతిననాపుపోడు, 
పయి్య మీద పాలు ప్ంగతననాటటి 
గమన్ంచింది. వెంటనే కృష్ణుణిణు క్రిందకు 
దించి అక్కడకు వెళ్ళుంది. తలిలా యశోద 
తనను వదిలి వెళళుటంతో, కృష్ణుడు 
కోపగించి చిలకడాన్క్ సిద్ధంగా 
ఉననా వెననాకుండను పగలగొటాటిడు. 
ఆ తరా్వత దొంగ కనీనారు కారుస్తి 
ఏకాంతప్రదేశంలో వెననా త్నడం మొదలు 
పెటాటిడు. యశోద కృష్ణున్నా వెతకుతూ 
ఉండగా, ఆ దగగీరలో ఉననా రోలుపై 
కూరోచువడం కంటపడింది. చేత్లో 
కర్రను పటటికుననా యశోదను చూడగానే, 
కృష్ణుడు రోలు పైనుంచి క్రిందకు దిగి 
భయంతో పరుగలు పెటటిడం మొదలు 
పెటాటిడు. గొపపో యోగలకు కూడా 
చేజిక్కనటవంట్ శ్రీకృషణు పరమాతమిను 

పటటికోవాలన్ యశోద అన్నావైపుల 
నుంచి వెంబడించింది. గొపపో భకుతిరాలైన 
యశోద ముందు దేవాది దేవుడు ఒక 
చిననా బాలుడు వలె ఆడాడు. చివరకు 
యశోద శ్రీకృష్ణున్నాపటటికుంది. కృష్ణుడు 
ఏడుపు ముఖంతో కన్ప్ంచాడు. 
అతన్ యొక్క కళ్ళు భయంతో 
భీత్లిలానటటి అగప్ంచాయి. భయంతో 
కన్ప్సుతిననాతన పుత్రున్నాచూడగానే 
యశోద చేత్లో ఉననా కర్రన్ విసిరివేసింది. 
అతన్నా శిక్షించేందుకు, త్రాడుతో కట్టి 
వేయాలనుకుంది. దేవాదిదేవుడయిన 
భగవంతణిణు కట్టిపడేయడం సాధ్యoకాదనే 
విషయం ఆమకు తెలియదు. ఆమ 
కృష్ణున్నా త్రాడుతో కట్టివేయాలనుకుననా 
ప్రత్సారి త్రాడు రండు అంగళాలు 
తకు్కవ కావడం గమన్ంచింది. 
ఇంటోలా ఉననా త్రాడులనన్నాట్న్ 
తీసుకువచిచు వాట్తో జతకలిప్ మరల 

మరల ప్రయత్నాంచినపపోట్కీ త్రాడు 
రండంగళాలు సరిపోకపోవడం 
ఆమను విసమియపరిచింది. ఆవిధంగా 
ప్రయత్నాంచి ప్రయత్నాంచి చివరకు 
అలసిపోయింది. కృషణు భగవానుడు 
తన తలిలా యొక్క కష్టిన్నా ప్రశంసించి, 
ఆమపై కరుణతో తనను త్రాడుతో 
కట్టివేయడాన్క్ అంగీకరించాడు. 
అయిన్ ఎవ్వరు కూడా భగవంతణిణు 
న్యంత్రించలేరు. కాన్ భగవంతడు 
తన యొక్క శుద్ధ భకుతిలకు మాత్రమే 
ల్ంగత్డు. పైన తెలిప్న దమోదర లీల 
ద్పావళ్ మరుసట్ రోజున జరిగిందన్ 
శ్రీల విశ్వన్ధ చక్రవరితి ఠాకూరుల వారు 
వరిణుంచారు. ఈ లీల భాగవతం దశమ 
స్కంధంలోన్ తొమిమిదవ అధ్్యయంలో 
విపులంగా వరిణుంచబడింది.               

కారీ్తక దామోదర వ్రతం
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పరీక్షిత్ మహార్జు

భాగవత కథలు

 పరీక్షిత్ మహారాజు భాగవత 
కథాన్యకుడు. విష్ణురాతడన్ ప్రసిది్ద 
చెందిన ఆ పరమ భాగవతడు ఉతతిర 
అభమను్యల తనయుడు. సుభద్రారుజానుల 
పుత్రుడు అభమను్యడనేడి విషయం 
మనకు తెలిసినదే. కురుక్షేత్ర యుద్ధం 

ముగిసిన ప్దప అందరూ మరణించిన 
తరా్వత మిగిలిన ఏకైక పాండవ 
వంశాంకురం పరీక్షిత్ మహారాజు. 

భాగవతం అంటే కృషణుకథ. అది పననాండు 
స్కందల రూపంలో రచించబడింది. 
ప్రథమ స్కందంలోనే “కృషణుసుతి భగవాన్ 
స్వయం” అనడి అత్యంత ముఖ్యమైన 
విషయం న్రూప్ంచబడింది. ఇటవంట్ 
శ్రీకృషణుదివ్యకథయైనట్టి భాగవతం పరీక్షిత్ 

మహారాజు శుకదేవగోసా్వమి సంవాదంగా 
మనకు అందించబడింది. పరీక్షితతి యొక్క 
జనమిము, కరమిము, ముక్తి వివరాలను 

తెలుపుత్నన్ స్తగోసా్వమి పలకడంతో 
భాగవతంలో పరీక్షిత్ మహారాజు చరితం 
ఆరంభమవుతంది. భాగవతంలోనే అతన్ 
జనమికరమిములు వరిణుంచబడా్యంటే అవి 
ఎంతో ప్రాధ్న్యం కలిగినవై యుంటాయి. 
సర్వ ప్రదనుడైన శ్రీకృష్ణున్తో సంబంధం 

కలిగి ఉననాపుపోడే ఏ విషయమైన ప్రాధ్న్యం 
పందుతంది. అంటే పరీక్షితతి యొక్క 
జనమికరమిముకుతిలు తపపోకుండా  శ్రీకృష్ణున్తో 
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సంబంధం కలిగే ఉంటాయి. ఆ సంబంధం 
ఎటాలా ఉందో ఇపుడు తెలుసుకుందము.

     కురుపాండవ యుద్ధం 
ముగిసింది. పంచపాండవులు తపపో 
కురువంశమంత్ నశించింది. తొడలు 
విరిగి దురో్యధనుడు రణరంగంలో 
పడియున్నాడు. ఇంకా ప్రాణం పోలేదు. 
అపుడు తన ప్రభువుకు ఆనందం 
కలిగిద్దమనే ఉదే్దశ్యంతో ద్రోణసుతడైన 
అశ్వత్థామ న్ద్రిసుతిననా పాండవ పుత్రులను 
వదించి వారి తలలను దురో్యధనున్న్క్ 
కానుకగా ఇచాచుడు. న్దురిసుతిననావారిన్ 
కన్కరం కూడా లేకుండ వధిoచిన 
అశ్వత్థామకు ఎటవంట్ శిక్ష వేయాలా 
అనడి విషయంలో అనేక చరచులు 
జరిగాయి. చివరకు అందరిక్ నచేచు 
విధంగా  అరుజానుడు అతన్క్ కేశఖండనం 
చేసి తలలోన్ మణిన్ తొలగించాడు. 
ఆ విధంగా అవమాన్తడై అశ్వత్థామ 
విడిచివేయబడా్డు. దబ్త్న్న పాము 
ఊరుకుంటంద? అశ్వత్థామ కూడా 
అంత్. సమయం కోసం వేచియున్నాడు.

     భకతిజనరక్షకుడైన శ్రీకృష్ణుడే 
పాండవులకు రక్షకుడు. ఆ దేవదేవుడే 
వారిక్ కురుక్షేత్రయుద్ధంలో రక్షణ 
కవచమై న్లిచాడు. ఈ విషయాన్నా 
మనం కురుక్షేత్రరణంలో అడుగడుగన్ 
చూడవచుచును. ఆవిధంగా సాదు 
పురుష్లును రక్షించి, దురామిరుగీలను 
నశింపజ్సి, ధరామిన్నా నలకొలిపో శ్రీకృష్ణుడు 
త్రిగి హసితిన్ నుండి ద్వరకకు 
పయనమయా్యడు. అదే అదునుగా 
భావించి అశ్వత్థామ త్రిగి బ్రహామిసా్రాన్నా 
ప్రయోగించాడు. రథం ఎక్కబోతననా 
కృష్ణున్క్ అభమను్యన్ పత్నా ఉతతిర 
పరుగలతో రావడం కన్ప్ంచింది. 
ఆమ నేరుగా శ్రీ కృష్ణునేనా సమీప్ంచింది. 
భయవిహా్వలయయై భకతిమందరున్ 
ఆశ్రయించి “ దేవా దేవా! జగన్నాథా! 
మహాయోగీ! ననునా రక్షించు. ఏదో లోహపు 
బాణము న్ వైపునకు అత్వేగముగా 
వసుతిననాది. అది ననునా దహింపజ్సిన్ న్ 

గర్భము మాత్రం నశించకుండా కాపాడు 
సా్వమి!” అన్ ప్రారిథాంచింది. అశ్వత్థామ 
దుషటికార్యంగా దేవదేవుడు గరితించాడు. 
వెంటనే భకతి రక్షణారథామై సుదర్శనచక్న్నా 
చేపటాటిడు. ఇపుడు కురువంశాకురాన్నా 
రక్షించడాన్క్ అతడు ఆమ గర్ంలో 
ప్రవేశించాడు. తలిలా గర్భంలో ఉననా 
పరీక్షితతికు బ్రహామిస్త్ర త్జం దుసస్హముగా 
మారింది. ఆ త్పాన్క్ తపతిమౌతననా 
తరుణంలో ఒక పరమపురుష్డు 
చెంతకు రావడం ఆ శిశువుకు 
కన్ప్ంచింది. చతరా్భహువులను, 
మరుపు వంట్ పీతవసా్రాన్నా ధరించిన 
అతన్ నేత్రాలు క్రోధంతో ఎర్రగా ఉన్నాయి. 
చేత్లో ఉననా గదను చుటూటి త్రిపుపోతూ 
అతను రక్షణ వలయాన్నా ఏరాపోట 
చేసాడు. స్రు్యడు మంచు తెరను 
నశింపజ్సినటలాగా భగవానుడు బ్రహామిస్త్ర 
త్జ్న్నా నశింపజ్సుతిండగా అతడు 
యవరాయన్ శిశువు ఆశచుర్యపోయాడు. 
ఆ ప్లలావాడు చూసుతిండగానే ఆ దివ్యమూరితి 
అదృశ్యమయా్యడు. ఈ విధంగా 
కృష్ణున్చే తలిలా గర్భంలో రక్షించబడి ఆ 
బాలుడు విష్ణురాతడన్, అంటే విష్ణువుచే 
రక్షించబడినవాడన్ ప్రసిది్ధ చెందడు. ఈ 
విధంగా పుటటికముందే భగవత్ దర్శన్న్నా 
పందిన పరీక్షితతి మహాభాగావతోతతిముడు. 

     తరా్వత ఒక శుభముహూరతిములో 
పరిక్షీతతి జననం కలిగింది. బ్రాహమిణులు 
ఆ శిశువును ద్వించి అతడు 
విష్ణురాతన్గా, మహాభాగవతన్గా ప్రసిది్ధ 
చెందుత్డన్ భవిష్యవాణిన్ పలికారు. 
సత్యసంధతలో శ్రీరామున్, ధైర్యంలో 
బలిన్ పోలెడి ఆ బాలుడు ప్రహాలాదున్ 
వలె గొపపో కృషణు భకుతిడవత్డన్ చెపాపోరు. 
పెకు్క అశ్వమేధయజ్ఞాలను చేసాతిడన్ 
వివరించారు. తలిలా గర్భంలో త్ను 
దరి్శంచిన మహాపురుష్న్ అనే్వష్ంచుచు 
అందరినీ పరీక్షగా చూడడంతో ఆ బాలుడు 
పరీక్షితతిగా ప్రసిది్ద కెకా్కడు.

   పాండవుల మహాప్రసాథానం 
తరా్వత భాగవతోతతిముడయిన పరీక్షితతి 

రాజ్యపాలన్ భారాన్నా చేపట్టి బ్రాహమిణుల 
ఆదేశాన్నా అనుసరించి ప్రజలను 
పాలించాడు. ఉతతిరున్ కూమరతిను 
వివాహమాడి జనమేజయుడు ముననాగ 
నలుగరు పుత్రులను పందడు. 
కృపాచారు్యన్ నేతృత్వంలో గంగాతటం 
చెంత మూడు అశ్వమేధయాగాలు 
చేసాడు. ఆ యజఞాసమయములో 
సామాను్యలకు కూడా దేవత్దర్శనం 
కలిగింది. ఆ విధముగా పరీక్షితతి రాజ్యం 
పరిపాలిసుతిననా తరుణంలో కలియుగ 
లక్షణాలు నమమిదిగా వా్యప్ంచడం అతన్క్ 
తీవ్రమైన కలతన్ కలిగించింది. దన్న్ 
సహింపజ్లక అతడు దనురా్భణములను 
చేపట్టి దిగి్వజయయాత్రకు బయలు 
దేరాడు. దిగి్వజయ యాత్రలో అతను 
అనేక ప్రాంత్లను జయించి ఆయా 
రాజులనుండి కపపోములను తీసుకున్నాడు. 
ఏ ప్రదేశాన్క్ వెళ్ళున్ అతన్క్ తన పూరీ్వకుల 
దివ్యగాథలే విన్ప్ంచాయి. వాట్న్ అతను 
ఆనందంతో విన్నాడు. ఆవిధంగా అతడు 
సంచరించుచుండగా వృషభ రూపమును 
దలిచున ధరమిదేవత, గోరూపమును దలిచున 
భూదేవి పరసపోరము మాటాలాడుకొనుట 
కన్ప్ంచింది.

 వృషభమునకు ఒకే కాలు ఉననాది. 
అంటే ధరమిదేవత కేవలం ఏక 
పాదయై కన్ప్ంచింది; భూదేవి 
అశ్రుపూరణువదనముతో గోచరమిచిచుంది. అవి 
పరసపోరం పరామరి్శంచుకుంటన్నాయి. 
శ్రీకృష్ణుడు తన లీలలను పరిసమాప్తి చేసి 
వెళ్లా పోయినందుకు భూదేవి చింత్సుతిననాది. 
ధరమిం యొక్క మూడు పాదములు నశించి 
ఇపుడు అది కేవలం ఒకే పాదముతో 
త్రుగచుననాది. ఇంతలో రాజవేషములో 
ఉననా ఒక్క శూద్రుడు గోవృషభములను 
దండముతో కొటటిసాగాడు. వెంటనే ఖడాగీన్నా 
దూసి రాజవేషములో ఉననా కలిపురుష్ణిణు 
సంహరించడాన్క్ ఉదు్యకుతిడయా్యడు. 
పరిక్షీతతిన్ చేత్లో తనక్ చావు 
మూడిందన్ తెలిసిన కలిపురుష్డు 
వెంటనే రాజలాంచన్లను విడిచి 
శరణాగతడయా్యడు. కాళలా మీద పడి 
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క్షమాబక్ష అడిగాడు. పరీక్షిత్ మహారాజు 
ధరమిపరుడు కాబట్టి శరణాగతన్ చంపక 
వదిలిపెటాటిడు. కాన్ తన రాజ్యంలో 
ఉండరాదంటూ ఆజ్ఞాప్ంచాడు. చివరక్ 
జూదం, మద్యము, వ్యభచారం, పశువధ 
జరిగే సాథాన్లలో కలిక్ సాథానం కలిపోంచాడు. 
కలిపురుష్డు త్రిగి ప్రారిథాంచగా బంగారం 

ఉననా చోట కూడా కలిక్ సాథానం లభoచింది. 
ఆ విధంగా పరీక్షిత్ మహారాజు కలిన్ 
బంధించి, కేవలం ఐదు సాథాన్లనే 
వసించడాన్క్  ఇచిచు తన రాజ్్యన్నా 

కలిదోషరహితం చేసాడు. ఆ విధముగా 
అతడు తన పూరీ్వకుల పేరుకు తగినటలాగా 
రాజ్యం చేయసాగాడు.

     ఒకసారి పరీక్షితతి అడవిలో 
వేటకు వెళ్లా అనేకమైన పశువులను చంప్ 
అలసిపోయాడు. అతన్క్ ఆకలిదపుపోలు 

కలగగా నీట్ కొరకు వెతకుతూ సమీపంలో 
ఉననా శమీకమున్ ఆశ్రమాన్నా చేరాడు. 
అపుపోడా మున్ ధ్్యన మగనాడై ఉన్నాడు. 
పరీక్షితతి రావడం ఆ మున్ గమన్ంచలేదు. 

పరీక్షితతి తనక్ జలమున్వ్వమన్ 
అడిగినపపోట్క్ సమాదిమగనాడైన మున్క్ 
ఆ మాట విన్ప్ంచలేదు. మున్ వ్యవహారం 
రాజుక్ అవమానం కలిగించింది. 
క్రోధ్వేశుడై అతన్ చెంతనే పడి ఉననా 
ఒక మృత సరాపోన్నా మున్ మడలో 
వేసి తన  రాజ్్యన్క్ వెళ్ళుపోయాడు. 
తరువాత క్షణికావేశంలో చేసిన ఆ 
కారా్యన్నా తలుచుకొన్ ఖినునాడయా్యడు. 
ఇంతలో శమీకమున్ తనయుడైన శృంగి 
ఆశ్రమాన్క్ వచిచు తన తండ్రి మడలో 
ఉననా మృతసరాపోన్నా చూసి దుిఃఖించాడు. 
తన తండ్రిన్ అవమాన్ంచిన పరీక్షితతి 
ఇపపోట్ నుండి ఏడవరోజు తక్షకున్ 
కాటచే మరణించగలడన్ శప్ంచాడు. 
శాపనంతరం తండ్రి మడలో ఉననా పామును 
చూసి ఏడ్వసాగాడు. దంతో శమీకమున్క్ 
బాహ్యసమిృత్ కలిగింది. ఇహలోకంలోక్ 
రాగానే విషయమంత అరథామైంది. దైవ 
ప్రత్న్ధి అయిన రాజును చిననా తప్పోదన్క్ 
అంత తీవ్రముగా శిక్షించడం సబబు కాదన్ 
ఆయన తెలిపాడు. కాన్ బ్రాహమిణ శాపం 
అప్రత్హతమైనది. కాబట్టి శాపవారతిను 
గూరిచు పరీక్షిత్ మహారాజునకు వారతిను 
పంప్ంచాడు. మున్ పటలా చేసిన అవమాన 
కారా్యన్క్ పరీక్షిత్ మహారాజునకు ఆ 
వారతి శుభవారతిగా అన్ప్ంచింది. వెంటనే 
అతను ప్రాయోపవేశం చేసి గంగాతటంలో 
ఆస్నుయా్యడు. జీవితంలో మిగిలిన కొది్ద 
సమయాన్నా కృషణు చింతనలోనే గడపాలన్ 
న్శచుయించుకున్నాడు.
     మహాభాగవతడైన పరీక్షితతి 
ప్రాయోపవేశం చేసాడన్ తెలియగానే 
గంగాతీరాన్క్ రాజులు, మునులు, 
సాదువులు విచేచుసారు. అత్రి, చవ్యనుడు, 
భ్రుగవు, వసిష్టిడు, పరాశరుడు, 
విశా్వమిత్రుడు, దేవరిషి న్రదుడు, సాక్షాతతి 
వా్యసదేవుడు వారిలో ఉన్నారు.ఇంతలో 
శ్రీ శుకదేవగోసా్వమి అవధూతవేషములో 
అక్కడకు వచాచురు. శుకదేవుడు వా్యసదేవున్ 
తనయుడు. అత్యంత సుందరుడైన ఆయన 
దిగంబరున్గా ఉన్నారు; దేహచాయ 
శ్రీ కృష్ణున్ దేహ వరణుంలో ఉననాది. 
శుకదేవ గోసా్వమి రాగానే అందరు 
ఆయనకు నమస్కరించి ముఖా్యసన్న్నా 

తక్షకుని విషజ్వాలలోలూ దగ్ధమౌతున్ పరీక్షిత్ మహార్జు 
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సమరిపోంచారు. పరీక్షితతి శుకదేవుడన్క్ 
నమస్కరించి మరణమాసననామై 
యుననావాడు చేయవలసినదేమిటో 
వివరింపమన్ అరిథాంచాడు. ఆవిధముగా 
భాగవతకథోదయం జరిగింది. శుకదేవున్ 
ముఖతిః శ్రీమద్భగవత శ్రవణంలో 
పరీక్షితతి రేయింబవళళును మరిచాడు. ఆకలి 
దపుపోలను విసమిరించాడు. కృషణుకథామృత 
పానంతో అమృతత్్వన్నా పందడు. 
తలిలా గర్భంలో తనన్ రక్షించినది ఆ 
దేవదేవుడే; కురుక్షేత్ర రణరంగములో తన 
త్తలను అడుగడుగన్ కాపాడినది 
ఆ పరమపురుష్డే; సాదుసతపోరుష్ల 
ప్రాణం అతడే. అటవంట్ కృషణులీలా 
శ్రవణములో తనకు ఆకలిదపుపోలు 
తెలియటేలాదన్ అతను అన్నాడు.

  శుకదేవగోసా్వమి నుండి భాగవత 
శ్రవణాన్నా పూరితిచేసిన తరా్వత పరీక్షితతి 
ఆయన పాదపదమిలకు నమస్కరించాడు. 
ఆద్యంత రహితడైన అచు్యతన్ కథను 
తనక్ విన్ప్ంచి జనమిన్ సారథాకం చేసారన్ 
ఆయనను పరీక్షితతి శాలాగించాడు.  
పురాణసంహితయయిన భాగవత్న్నా 
విన్న తరా్వత తనకు ఇక తక్షకున్ భయమే 
లేదన్ అతడు తెలిపాడు. తరువాత 

పరీక్షితతిను ఆశీర్వదించి  శుకదేవగోసా్వమి 
వెళ్ళుపోయారు.

 పూరణుమైన ఆతమినుభావములో 
పరీక్షితతి భౌత్కాసక్తి నుండి విడివడా్డు. 
బ్రాహమిణ శాపం మేరకు పరీక్షితతి వద్దకు 
బయలుదేరిన తక్షకున్క్ దరిలో 
కశ్యపమున్ కన్ప్ంచాడు. తక్షకున్ విష్న్నా 
కూడా విరుగడు చేసేతంత శక్తివంతడు 
కశ్యపుడు. తక్షకుడు ఒక చెటటిను కాట 
వేయగా అది భస్మి పటలం అయింది. 
కాన్ కశ్యపుడు దన్క్ త్రిగి జీవం 
పోసి తన యోగ శక్తిన్ న్రూప్ంచాడు. 
అది చూసిన తక్షకుడు అతన్క్ కొంత 
బహుమానం ఇచిచు పరీక్షితతిను కాపాడే 
ప్రయతనాం నుంచి విరమింపజ్సాడు. 
తరా్వత కామరూప్ అయిన తక్షకుడు 
బ్రాహమిణవేషములో పరీక్షితతిను సమీప్ంచి 
ఆ రాజును కాటవేసాడు. ఆ సరపో 
విష్నలాన్క్ పరీక్షితతి దేహం క్షణంలో 
దగ్ధమైంది. అదిచూచి భూమా్యకాశాలలో 
హాహాకారాలు చెలరేగాయి. దేవతలు 
దుందుంభులు మ్రోగించారు, గందరు్వలు 
గానం చేసారు.ఆకాశం నుండి పుషపోవృష్టి 
కురుసింది. ఈ విధంగా పరీక్షిత్ మహారాజు 
యొక్క విముక్తి కూడా శాలాఘనీయమై 

ఒపాపోరింది.  శుకదేవగోసా్వమి 
పరీక్షిత్ మహారాజునకు భాగవత్న్నా 
విన్ప్ంచే సమయంలో శ్రోతలతో 
స్తగోసా్వమి కూడా ఆస్నులైయున్నారు. 
కలియుగం ఆసననామైనది అన్ తెలిసి 
శౌనకాదిమునులు వెయి్య సంవతస్రాలు 
కొనసాగే ఒక యజ్ఞాన్నా లోకకలా్యణాన్కై 
తలపెటాటిరు. కాన్ కొంతకాలం తరా్వత 
దన్ వలన కలిగే ప్రయోజనంపై 
సంశయం కలిగి స్తగోసా్వమి ద్వరా 
కృషణుకథను వినడాన్క్ సననాద్దమయా్యరు. 
శుకదేవున్ ముఖతిః విననా భాగవతకథను 
అపుడు స్తడు శౌనకాదిమునులకు 
నైమిశారణ్యంలో విన్ప్ంచాడు. కృషణుకథలు 
జగనమింగళములు.

         ఈ విధముగా పరీక్షితతి 
జననసమయంలో శ్రీకృష్ణున్ ప్రత్యక్షంగా 
దరి్శంచాడు. మరణమాసననామైనపుడు 
అతడు శ్రీకృష్ణున్ న్మ రూపంలో, 
లీలా రూపంలో దరి్శంచాడు. కృష్ణున్క్, 
కృషణున్మాన్క్ త్డా లేదు. ఈ ప్రకారంగా 
అతడు తలిలా గర్భంలో ఉననాపపోట్ నుండి 
భగవద్ధమం చేరేంతవరకు కృషణుభక్తి 
భావనలోనే సద న్లిచియుండి భకుతిలకు 
మారగీదర్శకమయా్యడు.    

భాగవత కథలు

ర్జు వేషములో ఉన్ కలి పురుష్ని్ దండిసు్తన్ పరీక్షిత్ మహార్జు
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ఒకస్రి “ఆనంద్ బజ్ర్“ అనే బెంగాలి దినపత్రిక 
సంపాదకుడు, శ్రీల భకి్త సిదా్ధంత సరసవాతి ఠాకూరలూ వారితో 

ఈ విధంగా అడిగారు. “మీ యొకక్ భక్త బృందంలో చాలామంది 
కపట వేషధారులన చూస్న. వాళ్్ళ చెపే్పదానికి, చేసేదానికి 
సంబంధం ఉండటం లేద్. ఎంద్కు మీరు వాళ్ళన బయటకు 
పంపించకూడద్? వాళ్్ళ ఇంటికి వెళిలూ పెళిలూ చేసుక్వడమో 
లేదా ఏదో ఒకటి చేసుకుంటారు కదా, ఎంద్కు మీ మఠంలోనే 
ఉంచుకుంటనా్రు?”
       శ్రీల భకి్త సిదా్ధంత సరసవాతి ఠాకూరలూ వారు ఈ విధంగా 
సమాధానం ఇచా్చరు. “ఈ మఠం కంట్ ఉత్తమమైన ప్రదేశం 
ఏదైనా ఉందా? ఇది కాకుండా వీళ్ళన రక్షించే గొప్ప ప్రదేశం 
ఇంకెకక్డుంది? వాళ్్ళ ఇకక్డ మంచివాళ్్ళగా లేదా చెడ్డ వాళ్్ళగా 
జీవించవచు్చ. అదృషటోం కలిసి వసే్త మంచి వాళ్్ళగా మారవచు్చ. 
లేదంట్, నేనేం చేయగలన? ద్ని కంట్ ఉత్తమ ప్రదేశం ఉందా? 

లేనేలేద్, ఉంట్ చెప్పండి.”
       ఇంక్ సందర్భంలో ఠాకూర్ భకి్తవినోద సంస్థ 
ప్రధానోపాధా్యులు, శ్రీల భకి్త సిదా్ధంత సరసవాతి ఠాకూరలూ వారిని 
ఇలా అడిగారు. “చాలమంది మఠంలో నివసిసు్తన్ భకు్తలు, 
అని్ంటిని వదిలేసి భగవంతుని సేవలో నిమగ్మయా్రు. కాని 
వాళ్్ళ ఎంద్కు ఆధా్తి్మకంగా పురోగమించడం లేద్?”  శ్రీల భకి్త 
సిదా్ధంతసరసవాతి  ఠాకూరలూ వారు ఈ విధంగా సమాధానం ఇచా్చరు. 
“వాళ్్ళ అంతర్త క్ములతో బాధంపబడుతునా్రు. ఆహార్ని్ 
స్వాకరిసు్తన్ప్పటికీ, ఏవిధంగా అయితే క్ముల మూలంగా పౌషిటోకంగా 
ఉండలేకపోతామో, అదే విధంగా వాళ్్ళ భకి్తయుత సేవలో 
నిమగ్మై ఉన్ప్పటికీ భౌతికమైన క్రికలు మరియు రహస్ ద్షటో 
ప్రవర్తన మూలంగా ఆధా్తి్మకంగా పురోగమించలేకపోతునా్రు. 
అంద్కే వాళ్్ళ బలహనవులవుతునా్రు.”

అయంతర్త క్రిములు
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శ్రీకృష్్ణనికి నివేదించిన ఆహారం కృష్్ణమృతం, సకలపాప హరణం  

మాలో్పవ

కావలసిన పదార్్థలు:
1. పాలు        -  ½ లీటర్
2. బయ్యం ప్ండి   -  4 టేబుల్ స్పోనులా
3. పంచదర      -   ½ కప్
4. మంచి నీళ్ళు -      ½ కప్
5. ఆయిల్       -   ౩౦౦ ml
6. యాలకుల పడి  -  ½ టేబుల్ స్పోన్
7. కుంకుమ పువు్వ రేకులు   -  కొన్నా( తగినన్నా )

తయారుచేయు విధానం:
1. ½ లీటర్ పాలను ఒక పెద్ద సైజు పాత్రలో 

పోసి సౌటి సిమ్ లో పెట్టి చిక్కగా మారేంతవరకు (20 నుండి ౩౦ న్ముష్లు ) మరిగించాలి. న్లుగ వంతలోలా 
మూడు వంతలు (౩/4) తగేగీవరకు మరగాలి.

2. ఈ సమయంలో చక్కర పాకం తయారు చేసుకొన్ పెటటికోండి. తరా్వత యాలకుల పడిన్ ఈ పాకంలో కలపండి.
3. వేడి పాలలోలా కుంకుమ పువు్వ రేకులు వేసి కరిగించండి.
4. వేడిపాలు చలాలారిన తరా్వత 4 టేబులా స్పోనలా బయ్యపు ప్ండిన్ పాలలో వేసి బాగా కలపండి.
5. తరా్వత అడుగ సమాంతరంగా ఉననా పాత్రలో(పాన్) ఆయిల్ పోసి వేడి చెయ్యండి. పై కలిప్న ప్ండిన్ ఆయిల్ 

లో దోశ ఆకారంలో వచేచులాగ వెయ్యండి ( మలోపోవ ప్ండి పలుచగా అయిపోయి సరిగాగీ రానటలాయిత్ కొంచెం 
బయ్యపు ప్ండిన్ కలపండి లేద గట్టిగా ముద్దలాగా మారిత్ కొన్నాపాలు కలపండి ).

6. రండువైపులా లేత గోధుమ రంగలోక్ వచేచుంతవరకు వేగించండి. తరా్వత వాట్న్ నూనలోంచి చక్కర పాకంలోక్ 
ముంచి తరువాత జలెలాడ లాంట్ పాత్రలో వేసి ఒక న్మిషం పాట ఆరబటటిండి. ఈ విధంగా మనం రుచికరమైన 
మాలోపోవాలను గృహంలోనే తయారు చేసుకోవచుచు.  



అందరికీ ఆరోగ్ం
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 గోమూత్రం ఆధ్రంగా ‘కవ్ 
యూరిన్ థెరప్’ మొదలగ వైద్య విధ్న్లు 
అందుబాటలోక్ వచాచుయి. గోమూత్రంతో 
పందు విశేష సతఫూలిత్లలో కొన్నా ఈ 
విధంగా ఉన్నాయి -
1) గోమూత్రాన్క్ విశేషమైన క్రిమి సంహారక 
శక్తి ఉండటంతో, క్రిములచే ఉతపోననామయ్్య 
వివిధ జబు్లను నయం చేయగలదు.
2) సకల రోగాలకు కారణం శరీరంలోన్ 
వాత, కఫ, ప్త్తిలనే త్రిదోష్లు సమతల్య 
సిథాత్లో లేకపోవడమేనన్ ఆయురే్వదంలో 
చెపపోబడింది. గోమూత్రం వీట్న్ 
సమతల్యంగా ఉంచగలదు.
3) కాలేయం సరిగాగీ పన్చేయడాన్క్ 
గోమూత్రం దోహదపడుతంది. 
4) శరీరంలో ఉండే కొన్నా స్క్షష్మ 
పోషకాలు జీవశక్తి గమన్న్క్ విశేషంగా 
తోడపోడత్యి. ఇవి ఎంత త్వరగా మూత్రం 
ద్వరా విసరిజాంపబడుతండటాన్నా బట్టి 
అంత త్వరగా వృద్ధప్యం సంక్రమిసుతింది. 
గోమూత్రం ఈ పోషకాల లోటను 

పూరించి ద్ర్ఘ యవ్వన్న్నా ప్రసాదించడంలో 
తోడపోడుతంది.
5) గోమూత్రంలో రాగి, పసిడి గణాలకు 
సంబంధించిన లవణాలు న్క్షిపతిమై 
ఉంటాయి. వివిధ కారణాల రీత్్య శరీరంలో 

సంభవించే పోషకలోపాన్నా ఈ లవణాలు 
పూరిసాతియి.
6) గోమూత్రాన్నా మేధ్య మరియు హ్రద్య 
అన్ కూడా అంటారు. అంటే మదడుకు, 
హృదయాన్క్ బలాన్నా చేకూరేచుది అన్. 

విశిషటో ఔషధ గుణాల భాంఢారం

గోమూత్రం

 గోమాత ఓ కదిలే 
ఔషధాలయం! గోవునండి 
ఉత్పన్మయ్్ ఎనో్ పదార్్థలు 
మానవ జీవన గమనానికి 
ఎంతగానో తోడ్పడతాయి. 
గోమూత్రం సైతం ఎనో్ 
వా్ధులన నయం చేయగలదని 
ఆయురేవాద మొదలగు శాస్్రాలు 
తెలుపుతుండగానే, నేటి 
ఆధునిక వివిధ శాస్త్రధ్నాలోలూ 
సైతం వెలలూడైంది. వా్ధులన 
నివారిసూ్తనే, మానవునికి సంపూర్ణ 
ఆరోగా్ని్ ప్రస్దించడంలో 
గోవు ఉత్పతు్తలు ఎంతగా 
తోడ్పడగలవో అథరవా వేదం, 
చరక సంహిత, రజని ఘంట, 
వ్రిధభగభత్, అమృతస్గర్, 
భావప్రకాష్, సుశ్రుత సంహిత, 
అష్టోంగ హృదయం మొదలగు 
ఎనో్ పుర్తన గ్ంథాలు 
తెలియజేసు్తనా్యి



మానసిక ఆవేదనలు న్డీ వ్యవసథాను కూడా 
ప్రభావితం చేసాతియి. అలా న్డీ వ్యవసథాపై 
కలిగే దుషపోరిణామాలను గోమూత్రం 
న్వారించగలదు.
7) మందులను మోత్దుకు మించి 
సేవించడం వలలా కూడా వాట్ అవశేష్లు 

శరీరంలో మిగిలిపోయి వివిధ వా్యధులకు 
త్రిగి కారణమవుత్యి. అటవంట్ 
అవశేష్ల విషప్రభావాన్నా గోమూత్రం 
తొలగిసుతింది.
8) ప్రకృత్లో సహజంగా ఉండే కొన్నా 
విదు్యతతిరంగాలు మన శరీరం ఆరోగ్యంగా 
ఉండేందుకు ఉపయోగపడత్యి. ఆ 
తరంగాలు అత్యంత స్వలపో పరిమాణంలో 
మన శరీరంలో సహజంగా ఉండే 
రాగి మూలకం ద్వరా శరీరంలోన్క్ 
ఆకరిషించబడి శరీరం ఆరోగ్యంగా 
ఉంటంది. అలా శరీరాన్క్ అవసరమయ్్య 
రాగి మూలకాన్నా గోమూత్రం ద్వరా 
పందగలం.
9) సాత్్వకత అననాది మనసుస్ను స్వచచుంగా 
ఉంచి సరైన ఆలోచనలతో జీవిత్న్నా 
సుగమం చేసేందుకు ఉపక్రమిసుతింది. 
గోమూత్రం సాత్్వక గణం కలదైన 
కారణంతో మనలో సతతివా గణాన్నా 
పెంపందిసుతింది.
10) గతంలో చేసిన పాపాల ప్రత్ఫలంగా 
కూడా ఒకో్కసారి వివిధ రకాల వా్యధులు 

సంక్రమించగలవన్ కరమి సిద్ధంతం ద్వరా 
అరథాం చేసుకోవచుచు. అయిత్ గోమూత్రంలో 
గంగాదేవి వసించి ఉంటంది. గంగాజలం 
పాప ప్రక్షాళనకు ప్రసిది్ధ. కాబట్టి గోమూత్రం 
ద్వరా గంగను సైతం సేవించడం వలలా 
గతంలోన్ పాప ప్రత్ఫలాలను సైతం 

అధిగమించవచుచు.
11) సరైన మోత్దులో న్త్యం గోమూత్రాన్నా 
సేవించడం వలలా వా్యధిన్రోధక శక్తి 
పెంపందుతంది.
12) ‘సరే్వ రోగా హి మందజ్ఞా’, అంటే 

సర్వ రోగాలు ఉదరంలోన్ జఠరాగినా 
మందగించడంతో ప్రారంభమవుత్యి 
అన్. గోమూత్రం జఠరాగినాన్ సమసిథాత్లో 
ఉంచుతంది.
అలా గోవు మూత్రం, గోవు పేడ సేంద్రియ 
ఎరువులుగా, పంట పలాలకు మరింత 
పౌష్టిక విలువలను చేకూరుసాతియి. కాన్ నేట్ 
రసాయన వాడకాల వలలా వీట్ విన్యోగం 
తగిగీపోయింది. నేడు వివిధ వ్యవసాయ 
శాస్త్రజుఞాలు సైతం సేంద్రియ వ్యవసాయ 
పద్దతలను ప్రోతస్హించే మారాగీలలో 
గోవు అవశేష్ల ప్రాధ్న్యతను మళీళు 
వెలిక్తీసుతిన్నారు. భగవంతడు పుష్కలంగా 
ప్రసాదించిన ఈ సహజ వనరులను 
సది్వన్యోగ పరచుకోగలిగిత్ ఎన్నా 
వా్యధులనుంచి ఉపశమన్న్నా పందటమే 
కాక, ఖరీదైన చిక్త్స్ విధ్న్లకు అయ్్య 
వ్యయాలను అరికటటివచుచు. 

‘సరే్వ జన్ిః సుఖిన్ భవంత’.  
హరే కృషణు.
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అందరికీ ఆరోగ్ం

గమనిక: భకు్తల సౌలభ్ం కరకు 
ఆరోగా్నికి సంబంధంచిన చిటాక్లన 
ఇకక్డ పంద్పరుసు్తనా్ము. వైద్్ని్ 
సంప్రదించి ఉపయోగించగలరు



 ప్రభుపాద ఆసే్రేలియా వచేచు మునుపు, నేను వారతి 
పత్రికల వాళలాకు ముందుగానే సమాచారం ఇచిచు వాళళుతో 
పత్రికా సమావేశాలు ఏరాపోట చేసేవాన్నా. రిపోరటిర్స్ 
ప్రభుపాదల వారిన్ ఎయిర్ పోర్టి నుంచి మందిరం వరకు 
అనుసరిస్తి వెళ్ళువారు. అక్కడ ప్రభుపాద మల్ బోర్నా ఏజ్ 
అనే అత్ పెద్ద దినపత్రిక రిపోరటిర్ తో కొంతసమయం 
వెచిచుంచారు. ప్రభుపాద రిపోరటిర్ తో వ్యక్తిగతంగానే 
ముఖాముఖిగా మాటాలాడేవారు. అందరితో కలసి 
ముఖాముఖిగా మాటాలాడేవారు కాదు.  ప్రభుపాద వాళళును 
కూడా కృషణు చైతను్యలను చేయాలన్ ప్రయత్నాంచాడు. 

ఆ మల్ బోర్నా ఏజ్ దినపత్రిక రిపోరటిర్ పై ప్రభుపాదల 
వారు చాల కరుణను చూపెటాటిరు. కాన్ తదుపరి రోజు 
ఆ వారాతిపత్రికలో ప్రభుపాద ఫోటోతో ఈ విధంగా ఒక 
శీరిషిక ప్రచురితమైంది. అది ఏమిటంటే “ సా్వమీజీ తన 
మరు జీవితములో జంతవుగా పుడుత్రన్.” ఆ రిపోరటిర్ 
యొక్క తెలివితకు్కవ తన్న్క్ మరియు కృతజ్ఞాత 
బావాన్క్ మేము చాల ద్రిగా్ంత్ చెందము. “ చూడండి 
ఇతడు ఏమి రాసాడో “ అన్ ద్న్నా మేము ప్రభుపాదల 
వారిక్ చూప్ంచాము. ప్రభుపాదలవారు నవు్వతూ ఇలా 
అన్నారు.
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ప్రభుపాద : చారు, ఎని్స్రులూ కృష్ణ అని ఈ ఆరిటోకల్ లో పేరక్నా్రు?
రచయిత : ఎనమిది లేదా పదిస్రులూ
ప్రభుపాద : ఆ పత్రిక సరుక్యులేషన్ ఎంత?
రచయిత :  రండు లేదా మూడు లక్షలు ఉంటంది
ప్రభుపాద : ఎంత మంది ఆ ఆరిటోకల్ చదివుంటారు?
రచయిత :  దాదాపుగా కృష్ణ అనే పేరున ఈ ఆరిటోకల్ మూలంగా పదిలక్షల మంది చదివుంటారు.
ప్రభుపాద :  ఏ విధంగా ఇది చెడు అవుతుంది? “శ్రీకృష్ణ“ నామాని్ ఈ రోజు పదిలక్షలకు పైన ప్రజలు 
ఉచ్చరించారు. అదెలా చెడు వార్త అవుతుంది? చెడు వార్త కానే కాద్.        

శ్రీల ప్రభుపాదతో మధుర జ్ఞాపకాలు

-సిదా్ధంత దాస

అదెలా చెడు వారతీ అవుతుయంది?



31 ఆగసుటో 2017 న మితుస్బిషి 
యుఎఫ్ జ  పైనానిషియల్ గ్రూప్ వారి 
స్్పనస్ర్ షిప్ తో మొదటి హైటెక్ కిచెన్ 
నారిస్ంగ్ లో ప్రారంభించబడింది. 
తెలంగాణాలోని 35,000 మంది 
బాలలకు ఈ కిచెన్ మధా్హ్ 
భోజనాని్ అందించనంది. కేంద్ర 
కారి్మక మరియు ఉపాధ శాఖ (సవాత్రంత 
శాఖ ) మాతు్లు శ్రీ బండారు దతా్తత్రేయ 
గారు ఈ కార్క్రమంలో ముఖ్ 
అతిథిగా పాల్్నా్రు. ఎంయుఎఫ్ జి 
భారతదేశ ప్రాంతీయ కార్నిర్వాహక 
అధకారి రోయిచి శింకేలు గౌరవ 
అతిధులుగా పాల్్నా్రు. అక్షయపాత్ర 
పౌండేషన్ అధ్క్షులు శ్రీమాన్ మధు 
పండితదాస గారు మరియు తెలంగాణ 
& ఆంద్రప్రదేశ్ విభాగాల అక్షయపాత్ర  
అధ్క్షులు శ్రీమాన్ సత్గౌర చంద్రదాస 
గారులూ కార్క్రమాని్ నిరవాహించారు.

అక్షయపాత్ర
హైటెక్ కిచెన్

నారస్ంగిలో నూతనంగా నిరి్మతమైన వంటశాల

ప్రారంభోతస్వ వేడుకలోలూ పాల్్న్ ముఖ్ 
అతిథి శ్రీ బండారు దతా్తత్రేయ గారు

వంట చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్ వంట పరికర్లు

అక్షయపాత్ర పౌండేషన్ అధ్క్షులు శ్రీమాన్ మధు పండిత దాస ; తెలంగాణ& 
ఆంద్రప్రదేశ్ విభాగాల అక్షయపాత్ర అధ్క్షులు శ్రీమాన్ సత్గౌర చంద్ర దాస గారలూతో 

ఎంయుఎఫ్ జి భారతదేశ ప్రాంతీయ కార్నిర్వాహక అధకారి రోయిచి శింకే
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అంతర్జాల (web) పూతన మరియు
ఇతర భ్రమలు కృష్్ణనిచే చంపబడుతాయి

 పూతనలో మరియు కంసుడిలో ఒక స్మాన్ విషయాని్ గమనించవచు్చ. ఇదదురు కూడా బాలల హంతకులే మరియు 
కృష్్ణనిచే చంపబడ్డవారే. కృష్్ణడు బాలుడిగా ఉన్పు్పడు, కంసుడు అతని్ చంపేంద్కు పూతనని పంపిస్్తడు. ఆమ 
కృష్్ణని చేతిలో చసు్తంది. కంసుడు తన చెలలూలి చాలా సంతానాలన చంపాడు. చివరకు కృష్్ణని చేతిలో హతమయా్డు. 
అమాయకమైన చిన్ పిలలూలి్ చంపడం అనాగరికత.
         అనాగరికమైన వ్కి్త, తన ఇంద్రియ భోగం క్సం అమాయకమైన చిన్ పిలలూలి్ చంపడానికి కూడా సంక్చించడు. 
తపా్ప? ఒపా్ప? అని కూడా పటిటోంచుక్డు. తన స్వార్థ ప్రయోజనం క్సం ఎంతటి క్రూరతావానికైన పాల్పడుతాడు. ద్నికి 
నిరిదుషటోమైన ఉదాహరణ, కంసుడు. ఎపు్పడైతే తన చెలిలూ యొకక్ 8వ సంతానం, కంసుని్ చంపుతుందని తెలుసు్తందో, అపు్పడే 
వివాహమైన తన చెలిలూని చంపడానికైన వెనకడుగు వేయలేద్.
         వైదిక సంసక్ృతి ప్రకారం చిన్ పిలలూలి్, మహిళలి్, ముసలివాళ్ళని, గోవులన బ్రాహ్మణులన/వైష్ణవులన ఎపు్పడూ 
శిక్షించర్ద్, ఒకవేళ ఏమైనా తపు్పలు చేసిన సరే. ఇలాంటి సంసక్ృతే నిజమైన నాగరికతకి చిహ్ం. కానీ ద్రద్షటోవశాతు్త 
పై తెలుపబడ్డ వర్్లనీ్ నిలువు దోపిడికి గురవుతునా్యి. బాలల వేధంపులు, మహిళలపై అర్చకం, ముసలివారిపై నిరలూక్షయు 
ధోరణి, బ్రాహ్మణులన మరియు వైష్ణవులన పటిటోంచుక్కపోవడం మొదలగునవి అని్ కూడా అనాగరిక ప్రపంచానికి 
సంకేతాలు. ఇటీవల ఇంటరే్షనల్ సూక్ల్ కి వెళ్్ళ బాలుడు, బసుస్ కండకటోర్ చే హత్ చేయబడడం వినేవుంటారు.
         ఇంతలో పిలలూలి్ చంపడానికి మరో హంతకుడు అంతర్జాలంలో (web) ప్రత్క్షమయా్డు. ఈ చంపే ఆట్ “ధ బ్లూ 
వేల్ చాలంజ్ “ – ఇదో కత్త తరపు పూతనావతారం. చాలా మంది పిలలూలు మరియు యువత ద్ని చేతిలో వశమై తనవులు 
చాలిసు్తనా్రు. ఈ చంపే ఆటన ఎంత నేరు్పగా కనగొనా్రంట్, ఒకస్రి కథనం మొదలడితే, దాని్ ఆపలేనంతగా! ద్ని్ 
ఉహించని పిలలూలు, యువకులు ఈ ర్క్షసి బారినపడి ప్రాణాలు విడిచిపెడుతునా్రు.
         శ్రీకృష్్ణడు ఏ ప్రపంచంలోనైన ఆవిర్బవించి, తన భకు్తలన రక్షించుక్గలుగుతాడు. 5000 సంవతస్ర్ల క్తం 
పూతనన చంపి, పిలలూలన రక్షించాడు. అలానే పిలలూలైనా లేదా యువతైన లేదా మరవరైనా శ్రీకృష్్ణని్ శరణుపంది, 
భగవద్్తలో తెలిపినటలూగా అతని్ ఆశ్రయిసే్త వారు నవతరపు అంతర్జాల పూతనలకు వా్మోహం చెందక, నిగ్హంగా 
ఉండగలుగుతారు.
         చద్వు అంట్ పిలలూలి్ లేదా యువతని మాయన ఎద్రక్ని కృష్్ణని్ శరణాగతిని నేరే్ప శిక్షణ. నిజమైన విద్ ప్రతీ 
ఒకక్రికి భగవంతుని భకు్తలుగా అయ్్ అవకాశాని్ కలి్పంచి, ద్ఖ్ుఃల నండి రక్షించేది. ప్రతీ ఒకక్రిని శ్రీకృష్్ణడు లేదా 
నార్యణుని ఉత్తమ భకు్తడిగా మరలే్చదే నిజమైన ర్జవిద్.
         అలాంటి విద్ లేకపోతే, ప్రజలు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్ మిథా్ వా్మోహాలకు బానిసలవుతారు. వాళ్్ళ మంచేదో, 
చెడేదో తెలుసుక్లేకపోతారు. కెపటోన్ లేని నావలో సముద్ర ప్రయాణం చేసినటలూ అవుతుంది. కృష్్ణడు వేలాది ర్క్షసులన 
చంపి, తన భకు్తలన రక్షిస్్తడు. అవసరమైతే అని్ కండలన పైకెతి్త అని్ ప్రమాదాలనండి భకు్తలన రక్షిస్్తడు. ఇదే గోవర్ధన 
గిరి లీలలో చూపించాడు.
         ఈ మాసంలో గోవర్ధన గిరి ఉతస్వాని్ జరుపుతునా్ము. ఈ ఉతవలోలూ భాగంగా గోపూజ,గోవర్ధన పూజలన 
జరుపుతాము. మీరు శ్రీకృష్ణ దేవాలయాని్ దరి్శంచి ఈ ఉతస్వంలో పాల్్ని, భగవంతునిపై ఆపా్యతన వృది్ధ చేసుక్ండి.
       పరిశుద్ధంగా కృష్్ణని్ సేవిదాదుం, ఆ శ్రీవారే అని్ అపాయాలనండి మనలి్ రక్షిస్్తరు. హరేకృష్ణ!

సంపాదకీయం

సత్ గౌర చంద్ర దాస  (M.Tech, IIT Chennai) 
అధ్క్షులు, హరే కృష్ణ మూవ్ మంట్  & 
అక్షయ పాత్ర  ఫండేషన్, హైదర్బాద్
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ఆచార్ గ్ంథాలు

గ్యంథ సమీక్ష

సాధ్రణంగా మన్ష్ మదడులో ఎన్నా ప్రశనాలు 
మదలాడుతూంటాయి. ఆ ప్రశనాలనీనా కూడా మనం మన 
జీవిత సమస్యలను ఏ విధంగా పరిష్కరించుకోవాలనే దన్ 
మీదే ఆధ్రపడి వస్తి ఉంటాయి. జీవితంలో సమస్యలు 
ఎందుకు వసుతిన్నాయో అనేది తెలుసుకుననాపుపోడు 
మాత్రమే, వాట్క్ పరిష్్కరం దొరుకుతంది. అసలు ఈ 
భౌత్క ప్రపంచంలో జీవుల యొక్క న్జమైన సమస్యలు 
( ప్రశనాల రూపంలో ), వాట్క్ పరిష్్కరాలు ( సమాధ్న్ల 
రూపంలో ) ఈ పుసతికం మనకు తెలియజ్సుతింది. 
ఆధ్్యత్మిక జ్ఞానం ద్వరానే మన జీవితంలో ఎదురయ్్య 
సమస్యలకు పరిష్్కరం దొరుకుతంది. ఆధ్్యత్మిక 
జీవిత్న్నా ఫలవంతంగా అనే్వష్ంచడాన్క్ కావలిసినంత 
జ్ఞానం, దన్క్ సంబంధిoచిన విజ్ఞానం ఈ గ్రంథo 
ద్వరా మనకు లభసుతింది. A.C భక్తి వేదoత సా్వమి 
ప్రభుపాదుల వారిక్ మరియు బాబ్ కోహెన్ అనే భౌత్క 
శాస్త్ర అధ్్యపకున్క్ మధ్య జరిగిన సంభాషణను “ఉతతిమ 
ప్రశనాలు, ఉతతిమ సమాధ్న్లు” అనే పుసతిక రూపంలో 
పందుపరుసుతిన్నాము.  

రచయిత: భకి్తవేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద

• భగవద్గీత యథాతథము
• ఈశోపన్షతతి
• సంపూరణు శ్రీమద్భగవతము (18 సంపుటములు)
• శ్రీ చైతన్య చరిత్మృతము (9 సంపుటములు)
• భక్తి రసామృతము
• కుంతీ మహారాణి ఉపదేశములు
• ఉతతిమ ప్రశనాలు ఉతతిమ సమాధ్న్లు
• గ్రహాంతర సులభ యానం
• కృషణు చైతన్యమే సరో్వతతిమ యోగము
• ప్రకృత్ న్యమాలు
• జీవం నుండి జీవం
• రాజ విద్య
• యోగ పరిపూరణుత
• జనన మరణాలకు అతీతంగా
• పునరావృత్తి
• కృషణు చైతన్య సాధన
• సన్తన ధరమిం
• హరే కృషణు సవాల్
• శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు బోధ్మృతము
• ది్వతీయ అవకాశము
• కృషణు చైతన్యము అది్వతీయ వరప్రసాదము
• ఐకు్య, ఈకు్య, ఎసు్కష్య (IQ, EQ, SQ)

పై పుసతికాలను కావాలనుకుననా వారు క్రింది దూరవాణి 
సంఖ్యను సంప్రదించిగాన్ లేద QR కోడ్ ను సా్కన్ 
చేసి ఆన్ లైన్ లో కొనుగోలు చేయవచుచు.

మా వదదు లభించు 
పలు ఇతర గ్ంథాలు

9133107700

ఉత్తమ ప్రశ్లు ఉత్తమ సమాధానాలు
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తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్్రాలలో 
గల హరే కృష్ణ మూవ్ మంట్  కేంద్రాలు

సవాయంభు శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహ స్వామి క్షేత్రం
శ్రీ నితాయ్ గౌర్ంగ మందిరము

హరే కృషణు మూవ్ మంట్ , N.B.T. నగర్, MLA కాలన్,
రోడ్ నం. 12, బంజ్రా హిల్స్,

హైదరాబాదు - 500034, తెలంగాణ.
ఫోన్: 040-23326999 / 93917 72355

శ్రీ ర్ధా శా్మసుందర్ మందిరము
హరే కృషణు మూవ్ మంట్ ,

కప్ల తీరథాం రోడ్, నంది సరి్కల్, 
త్రుపత్ - 517501, ఆంధ్ప్రదేశ్ 

ఫోన్: 81849 13970 / 9396935229

శ్రీ నితాయ్ గౌర్ంగ మందిరము
హరే కృషణు మూవ్ మంట్ , పాలాట్ నం. 212, డబల్ రోడ్,

MVP కాలన్, సకాటిర్ 4,
విశాఖపటనాం - 530017, ఆంధ్ప్రదేశ్  

ఫోన్: 0891-2705295 / 96666 11108

శ్రీ నితాయ్ గౌర్ంగ మందిరము
హరే కృషణు మూవ్ మంట్ , పాలాట్ నం. 24, 

డోర్ నం. 40-9-89, 
సాయి నగర్, బంజ్ సరి్కల్ దగగీర,

విజయవాడ - 520008, ఆంధ్ప్రదేశ్ 
ఫోన్: 93425 25862

వైష్ణవ ఉతస్వాలు

1      ఆదివారం    పాశాంకుశ ఏకాదశి
1      ఆదివారం    శ్రీల రఘున్థ దసుల త్రోభావం
2      సమవారం    శ్రీల రఘున్థ భటటిల త్రోభావం
5      గరువారం    న్లగీవ చాతరామిసం ప్రారంభం
5      గరువారం     కారీతిక మాసం ప్రారంభం
10    మంగళవారం    శ్రీల నరోతతిమ దసుల త్రోభావం
13    శుక్రవారం    రాధ్ కుండ ఆవిరా్భవం
15    ఆదివారం    రమ ఏకాదశి
19    గరువారం    ద్పావళ్
20   శుక్రవారం    గోవర్ధన పూజ, గో పూజ
23    సమవారం    శ్రీల ప్రభుపాద త్రోభావం
31    మంగళవారం    ఉత్థాన ఏకాదశి
31    మంగళవారం    శ్రీల గౌర క్షోర దస బాబాజి  
     త్రోభావం
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