Chapter 1 - భృగు సోమకాంత సంవాదం

Section - వేదవాయసకృత గణపతి ప్రార్థన

1 - “శబ్దబ్రహ్మయై – వాక్కులక్క ఛ౦దోగణాలకూ అధిపతి – ‘గణపతి’ సవరూపియైన ‘బ్రహ్మనసపతి’కి
భకిిపూర్వక నమస్కుర్ము! సమసి కార్యములకూ విఘ్నభయం నివారంచే “విఘ్నపతి”కి నమస్కుర్ము.
మాక్క సమసి సంపదలనూ ఇచేే “లక్ష్మిగణపతి”కి, లక్షని కటాక్షంచే మహా గజమునక్క నమస్సులు! ‘సిద్ధి’-ని
కలిగంచే యోగ జ్ఞానసవరూపమైన

‘బుద్ధి’శునక్క నమస్సులు. సమసి దేవతాగణములకూ

ప్రథముడైనవాడూ – ‘అక్షర్’, భీజ్ఞక్షర్, మంత్రరూపదేవతా గణాలక్క ప్రథమ ఆరాధ్యయడైన ‘ఓంకార్’
సవరూపియైన “గణనాథున”క్క నమస్సులు!”
2 - “ఓ బ్రహ్మరూపీ! జ్ఞానప్రదుడవు! ఓ విష్ణురూపీ సంపత్రపదుడవు! ఓ రుద్రరూపీ ‘కర్మ’లను భసమంచేసే
వైరాగయ సవరూపుడవు! నీవే పర్బ్రహ్మవు! సమసి వేదరాశికీ అక్షర్రూపియైన ఓ ఛ౦దసవరుడా! నీకివే నా
నమోవాకములు! ప్రసనునడవుకముమ!”

Section – ప్రార్ంభం
1

-

బ్రహ్మవిద్యయప్రద్యయక్కడైనటువంటి

గణేశునక్క

నమస్కుర్ము.

విఘ్నములనే

స్కగర్ములను అగసియ ఋషివలే శ్లశింపచేయు గణపతికి మనస్క నమసురంచుచునానను.
2 - పూర్వం నైమిశార్ణయంలో శౌనకాద్ధ మహ్రుులు లోకకళ్యయణార్థం పన్నండు
సంవతురాలపాటు జరగే సత్రయాగానిన తలపెటాారు. అందులో భాగంగా ప్రతిరోజూ
స్కయంసమయంలో సతుధాశ్రవణం చేసేవారు! ఒకనాడు సతాులక్షేపం చేసే సంకలపంతో ఆ
యజాసథలానికి విచేేసిన సూతమహ్మునితో ఇలా అనానరు.
3 - “ఓ సూతమహాముని! నీవు సకల శాస్కాల పురాణాల స్కర్ం ఎరగనవాడవు! సకల
విదయలకూ నిధివైన నీవంటి వకి లభంచటం జనమజనమంతర్ములలో చేసిన మహాపుణయం
వలనగానీ జర్గదు! మేమంతా అటువంటి నీ దర్శనమాత్రం చేత ధనుయలమైనాము! మా
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మనస్సులను పవనమోనరంచే భాగవతుథలను నీనుం వ వినాలనన ఉతాుహ్ంతో ఉనానము.
కనుక

అటిా

పర్మ

కమనీయములూ,

పవనకర్ములూ

మంగళమయములైన

భాగవతుథలను మాక్క శ్రవణానందముగా వినిపించి మమమలిన కృతారుథలను చేయవలసింద్ధ!”
4 - అమోఘ్ తపసుంపనునలూ, నిగ్రహానుగ్రహ్ సమరుథలు అయిన ఆ ఋష్ణల ప్రశనను వినన
సూతు వలా బ్దులిచ్చేడు.
Uvacha – సూతుడు
5 - “ఓ పర్మపావనులైన మునిసతిములారా! పావనమైన మీయొకు ప్రశన సకల లోకాలకూ
ఉపకరంచేద్ధ, ననూన తరంపచేసేద్ధను! కనుక మీరు కోరనవిధ౦గా సతుధా కాలక్షేపం
చేయాలని నాకూ ఉతాుహ్ంగానే ఉననద్ధ!
6 - “ఓ పావనులారా! మదుురువరేణ్యయలైన వాయసమునీంద్రుల వారచే ర్చింపబ్ వన అష్టాదశ
పురాణాలనూ, అష్టాదశ ఉపపురాణాలను కూడా మా గురుదేవుల అనుగ్రహ్ంతో ఆస్కంతం
నేరుేక్కనానను. వీటిలో ముఖయమైన ఉపపురాణంగా చెపపతగన శ్రీగణేశపురాణానిన మీక్క
వినిపిస్కిను. ఈ పురాణంయొకు విశేషమేమిటంటే ఇద్ధ అంతతేలికగా లభంచేద్ధకాదు! ఈ
గాణేశు వని సమర్ణమాత్రంచేతనే

విఘ్నములనే మంచుతెర్లు ఆయన అనుగ్రహ్మనే

సూరోయదయంతో పటాపంచలైపోతాయి. విఘ్నపతి భక్కిలక్క తమ మనోభీషాసిద్ధి,
సకలకార్యసిద్ధి కలుగుతుంద్ధ.
7 - ఎనోన జనమజనామంతరాల పుణయంవలోనే ఇటువంటి కధాప్రసంగం వినడం, చెపపడం
లభస్సింద్ధ. ఐతే నాసిిక్కలైనవారూ, శ్రద్యిర్హితులూ ఎంతమాత్రం ఈ పురాణశ్రవణానికి
అరుులుకారు!

ఈ

గజ్ఞననుడు భకివతులుడు! అనంత మహిమోపేతుడు!

నితయసతయ

సవరూపుడు. ఈయన నిరుుణతతవతంగానూ, సగుణమూరిగాకూడా ఆరాధించబ్డుతునానడు.
సకల వేద్యలకూ, మంత్రాలకూ ఆద్ధలో వెలువ వన ప్రణవసవరూపుడే గజ్ఞననుడు.
8 - ఈ వినాయక్కని
హ్ృదయాలలో

అటిా

నిర్ంతర్ం

కార్ణమైనటువంటివాడు.

ప్రణవసవరూపునిగానే
ధాయనిసూి

ఇంద్రాద్ధ

సకల దేవతలూ తమ

ఉంటారు. ఈతడే అఖిల జగములకూ

ఆద్ధమధాయంతర్హితుడు.

త్రిమూరుిలైన

బ్రహ్మ,

విష్ణు,

మహేశవరులు తమతమ కార్యభారానిన (సృషిా సిథతి లయలను) ఈ గణేశుని అనుజామేర్కే
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Chapter 12 - గజ్ఞనన దర్శనం

1 - సూతమహ్రు ఋష్ణలతో ఇలా అనానడు :
Uvacha – సూతుడు
2 - ఓ ఋష్టశవరులారా! బ్రహ్మ చెపిపన పై వాకాయలను వినన వాయసమునీంద్రుడు తన
అంతర్ంగం ప్రశంతమవగా ప్రసననచితింతో చతురుమఖు వని తిరగ యిలా ప్రశినంచ్చడు.
Uvacha – వాయస్సడు
3 - “ఓ చతురాననా! నీ అర్ివంతమైన ప్రశాంతమైన వాకాయలను విని నా మనస్సుక్క ఎంతో
స్కవంతన కలిగంద్ధ! ఈ గజ్ఞనన మంత్రానిన గతంలో ఎవరు అనుషిాంచ్చరు? వారు
గజ్ఞనను వనుం వ ఎటిా అనుగ్రహానిన పంద్యరు? నీ అమృతవచనాలను వింటుననకొద్ధద
గజ్ఞనను వ ల్లలలయందు రుచి పెరుగుతుననదేకాని తర్గడంలేదు! ఈ గణేశుని గురంచిన
ఉపాసనాద్ధ విశేష్టలను దయతో వినిపించి ననున కృతారుిణిు చెయియ! ఈ విషయంలో నీకనాన
సమరుథడైన గురువు దొర్కడం దుర్ోభం!”
4 - అపుపడు భృగువిలా అనానడు :
Uvacha – భృగువు
5 - “ఓ సోమకాంతమహారాజ్ఞ! వినమ్రుడై వాయసమునీంద్రుడు అ వగన ప్రశనక్క బ్రహ్మ యిలా
బ్దులిచ్చేడు.
Uvacha – బ్రహ్మ
6 - “ఓ వాయసమునీంద్రా! నీయొకు శ్రద్యిసక్కిలక్క నాకెంతో సంతోషమైంద్ధ. అనంతమైన
పుణయవిశేషం వలోనే నీకీ ఆసకిి కలిగంద్ధ! నీయొకు వినయమూ, సౌశీలయతా నన్నంతగానో
అలరంచ్చయి! యోగుయడూ, వినయగుణ

సంపనునడూ

అయిన

శిష్ణయడు

కోరతే

గురువైనవాడు తీర్ేని సందేహ్మే ఉండదు!
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-

నాయనా!

ఈ

గజ్ఞననుడు

సకల

కారాయర్ంభములయందూ

అవశయం

పూజంచతగనవాడు. అతని దయచేతనే సకల విఘానలూ తొలగ, దుషుర్మైన కారాయలు
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కూడా అలవోకగా సిద్ధిస్కియి. అలా గజ్ఞననుని అనుగ్రహ్ం పందనివారకి అడుగడుగునా
కార్యసిద్ధికి ఆటంకాలు సంభవిస్కియి!
8 - ఎందుకంటే సమసి వేదమంత్రాలక్క ప్రణవమే ఆద్ధ! ప్రణవర్హితమైన మంత్రం నిర్ర్థకం.
ఇక విఘ్నహ్రుడైన గణపతి స్కక్షాతూి ప్రణవ సవరూపుడే! పర్తతవ సవరూపుడూ,
పర్బ్రహ్మరూపీ అయిన గజ్ఞననుడే సకల సృష్టా అయివునానడు. వయకి, అవయకి రూపాలలో ఉనన
జగతింతా ఆయన రూపమే! సమసి దేవతలూ, సిది, స్కధయ, గ౦ధర్వ, రాక్షస, యక్ష, కిననర్,
కింపురుష గణాలు, మానవులూ వీర్ందరూకూడా గణేశుని సవరూపమే అయివునానరు.
9 - ఇక గణేశ ఉపాసననూ, ద్యని విశిషాతను తెలియచేసే పురాతన గాధనొకద్యనిని
చెబుతాను విను!
10 - పూర్వం ఒకానొకపుపడు ప్రళయం సంభవించింద్ధ. భీకర్ంగా వీస్సినన ఆ ప్రళయకాల
ఝం ఝమారుతాలక్క పర్వతాలు సైతం ఎగుర్కొటాబ్ వ ముకులు ముకులైపోయాయి!
అపుపడు ఉదయించిన ద్యవదశాద్ధతుయల వలన ఆ జలం యావతూి ఎం వపోయింద్ధ. అపుపడు
ప్రళయాగన చేత సర్వమూ భస్వమపటలమైంద్ధ. ఆ సమయంలో ‘సంవర్ికము’ మొదలైన
మేఘాలు ఏనుగులు తొండములతో వరుంచినటుో క్కండపోతగా వర్ుం క్కరపించ్చయి.
ద్ధనివలో సృషిాయావతూి జలమయమైంద్ధ.
11 - అపుపడు సకలజగతూి నశించిపోయింద్ధ. అతిసూక్షమరూపం ధరంచిన గజ్ఞననుడు
మాత్రం అణ్యవుకనాన అతిసూక్షుమడై అజ్ఞాతంగా ఉనానడు. చిర్కాలం లోకాలనీన అంధకార్
బ్ంధ్యర్ంలో మునిగపోయాయి! ఇలా చ్చలాకాలం గ వచ్చక ప్రణవనాదమూ, ద్యనినుంచి
పర్బ్రహ్మ శబ్ిబ్రహ్మగా ఉదభవమైనారు! ఆ నాదమే క్రమముగా మాయావికార్ం పంద్ధ,
గజ్ఞనను వ రూపు సంతరంచుక్కంద్ధ! ఆ మాయావికార్ం పంద్ధన గజ్ఞననుని నుం వ సతవ,
ర్జ, సిమోగుణాలూ వాటినుం వ బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశవరులూ త్రిమూరుిలుగా ఉదభవించ్చరు.
ఆ తరువాత త్రైలోకయ సహితమైన చరాచర్ జగతుి యావతూి పుటిాంద్ధ!
12 - అపుపడు త్రిమూరుిలు మాయయొకు ప్రభావంవలో చితిబ్రాంతి కలవారై – ‘తామెందుక్క
పుటిాంద్ధ, తమ కర్ివయం ఏమిటి?’ అనన విషయాలు తెలుస్సకోవాలనీ, తమ పుటుాకక్క
కార్ణ్యడైన ఆ గజ్ఞననుణిు ధరశంచ్చలనీ ఉతుుక్కలైనారు.
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Chapter 18 complete

Chapter 19 - కమలాపుత్ర వర్ునం
1 - అపుపడు భృగుమహ్రు ఆ తరువాతి కథాక్రమానిన సోమకాంతు వతో యిలా
కొనస్కగంచ్చడు.
Uvacha – భృగువు
2 - “ఓరాజ్ఞ! బ్రహ్మవదదనుంచి పై కథావృతాి౦తానిన అంతావినన వాయస్సడు ఇంకాయిలా
పరప్రశనచేశాడు.
Uvacha – వాయస్సడు
3 - “ఓసృషిాకరాి! పర్మ శుభద్యయకములూ, మంగళప్రదములూ ఐన గణేశభగవానుని
ల్లలలను,

మాహాతమయమునూ

సకలాభీషాప్రదమూ

ఐన

ఎంతవినాన

గణేశుని

తనివి

గాధను

తీర్టం

యింకా

లేదు!

పాపహ్ర్మూ,

వినగోరుతునానను“

అనన

కృషుదణవపాయనుడైన వాయసమునీంద్రునితో బ్రహ్మ యిలా అనానడు.
Uvacha – బ్రహ్మ
4 - “ఓ వాయసమునీంద్రా! దేవతలందర పూజలను ప్రధము వగా అందుక్కనే పర్మ
శుభాకర్ములైన వర్ద వినాయక్క వ ల్లలవిశేష్టలను నీ అభీషాం మేర్క్క వివర్ంగా
తెలియజేస్కిను శ్రదితో ఆలకించు!
5 - పూర్వం విదర్భదేశానిన భీముడు అనేరాజు పరపాలిసూిoడేవాడు. అతడు మహాబ్ల
పరాక్రమసంపనునడు. అనేకమంద్ధ రాజులను తన శౌర్యపరాక్రమములచేత వశంచేస్సక్కని
వారని స్కమంతులుగా చేసి వారు చెలిోంచే కపపం స్వవకరసూి ‘కం వనయ’మనే పేరుగల
నగరానిన రాజధానిగా చేస్సకొని పాలించేవాడు. ఆ రాజుక్క

బ్రహామండమైన సైనయం

సర్వసననదిమై ఉండేద్ధ. ద్యనధర్మములయందు వితర్నకలిగ అ వగనవారకి లేదనక్కండా
యిచేే ఆయనను ఆశ్రయించి అనేకమంద్ధ వేదపం వతులైన బ్రహ్మణ్యలు జీవించేవారు.
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6 - ఆరాజుక్క చ్చరుహాసిని అనన పేరుగల సకల సౌందర్యసదుుణ శ్లభతురాలూ,
మహాపతివ్రతాయైన భార్యఉండేద్ధ. ఏలోటు లేక్కండా సకల సంపదలూ అనుభవిసూినన ఆ
రాజదంపతులక్క రాజయభోగాలు ఎనిన అనుభవిసూినన సంతానయోగం మాత్రం కలుగలేదు.
ఆరాజు పుత్రసంతానానిన కోర అనేక పూజలూ, వ్రతాలూ,ద్యనధరామలూ ఆచరంచినా ఏమాత్రం
ఫలితం లేకపోయింద్ధ. ఎంతకాలం నిరీక్షంచినా తమక్క సంతానం కలిగే సూచనలేమీ
కనిపించక, ద్ధగులుతో కృశించస్కగాడు. చివర్కి తన మంత్రులైన మనోర్ంజనుడు,
స్సమంతులను పిలిచి వారకి

రాజయభారానిన అపపగంచి, బ్రాహ్మణ్యలయొకు ఆశీస్సులను

తీస్సకొని సవసిిపుణాయవచన పూర్వకంగా అనేక ద్యనధరామలు నిర్వరించి అర్ణాయలక్క
బైలుదేరాడు. ఒక క్రోస్సదూర్o వర్కూ సకల పరవార్మూనూ తన వెంటరానిచిే, ఆతరావత
వారని వీడ్కుని పతీనసహితుడై అర్ణయంలోకి వెళ్ళళపోయాడు. అలా చ్చలాదూర్ం న వచ్చక
అకుడ ఒకచోట పెదద సరోవరానిన చూశాడు. ర్మణీయంగాఉనన ఆ ప్రకృతి సోయగం ఎంతో
నాయనానందకర్ంగా ఆహాోదజనకంగా ఉండటమూ, ఆ సర్స్సుక్క సమీపంలోనే ఒక
ఋషియొకు ఆశ్రమం ఉండటానిన చూచ్చడు. రాజు ఆ ఆశ్రమంలోనికి ప్రవేశించి
దరాభసనంపై ఆస్వనుడై శిషయగణములు వేద్యధయయనం చేస్సిండగా ద్ధవయతేజస్సుతో
వెలుగొందుతునన విశావమిత్రమహ్రుని దరశంచ్చడు. భయవినయాలతో ఆ మహ్రు పాద్యలక్క
స్కష్టాంగ నమస్కుర్ము ఆచరంచి

ఆ దంపతులు ఎదుట నిలిచ్చరు. ఆ మహ్రు

భూతభవిషయత్ వర్ిమానములు అనీన తెలిసిన త్రికాలజుాడూ సర్వజుాడై ఉననపపటికీ ఏమీ
తెలియనివానిలాగా ఆ రాజునిలా ఆశీర్వద్ధంచ్చడు!
Uvacha – విశావమిత్రుడు
7 - ‘శుభమస్సి! సదుుణసంపనునడైన సతుపత్రుడు నీక్క చిర్కాలంలో కలుగగలడు! నీవేవర్వో
నీయొకు వివరాలను నాక్క తెలియజేయి! నీవెకు వనుం వ వస్సినానవు? నీనివాసమెకుడ?
ఎందుకని ఇలా అర్ణయంలో సంచరస్సినానవు? ఈ వివరాలు ముందు నాక్క చెపుప. నీ
బాధానివార్ణక్క పాప నాశనమునక్క మార్ుం తెలుపుతాను!” అంటూ మందహాసం చేశాడు.
8 - అపుపడు భీముడనే ఆరాజు తన యావదవృతాిoతానీన యిలా తెలియచేశాడు.
Uvacha – భీముడు
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Chapter 22 – భలాోల వినాయక కధనం

తన పూరీవక్కడైన దక్షుని చరతనంతటినీ విశావమిత్రమహ్రు చెపపగా వినన భీమ మహారాజు
యిలా అనానడు.
Uvacha – భీమరాజు
Meaning :
.1. “ఓ మహ్రుసతిమా! మీ యొకు అపార్మైన కృపా విశేషం చేత మా పూరీవక్కడైన దక్షుని
చరతానిన వినగలిగాను! ఐనా ననొనక సందేహ్ం పటిా పీ వస్సిననద్ధ. పుటుాకతోనే మూక, బ్ధిర్,
అంధతావలను సంతరంచుకొని శరీర్మంతా రోగాలతో దోషభూయుష్ణాడై జనిమంచిన దక్షుడు
ఏ పూర్వపుణయంవలన ఆరోగయవంతుడైనాడు?ఈ మహ్రు శరీర్ంపైనుం వ వీచిన వాయుసపర్ు
ఏవిధంగా అత వని ఆరోగయవంతు వని చేసింద్ధ? ఎనోన సంవతురాలు గాఢతపస్సు చేసినా
ముదులునికి ఎందుకని స్కక్షాతాురంచలేదు? ఎతిి శ్రమాలేక స్సలభంగా వలోభ పుత్రునికి ఎలా
ఈ ద్ధవయ స్కక్షాతాుర్ం లభంచింద్ధ? ఇంతకీ పూర్వజనమలో తన పుటుాపూరోవతిరాలేమిటి?
2. ఈ నా సంశయ సమూహాననంతనీ తాము విచేేధన సలుపవలసింద్ధ. తాము సర్వజుాలు,
మూరీిభవించిన అనుగ్రంలా వునన తమరే నాకీ గణేశ కధామృతానిన పానం
చేయించవలసింద్ధ. ఈ కధను ఎంత వింటునాన నాక్క తనివితీర్టం లేదు!” వినయంగా ఆ
రాజు చేసిన ప్రశనక్క విశావమిత్రుడు అమిత ప్రసనునడై యిలా బ్దులిచ్చేడు.
Uvacha – విశావమిత్రుడు
Meaning :
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3. ‘ఓ రాజ్ఞ! సంశయాల నివృతిికై నీవ వన ప్రశన ఎంతైనా తగయుననద్ధ. ఆ వృతాింతాననంతా
నీక్క చెబుతాను స్కవధాన మనస్సుడవై ఆలకించు!’
Section – విశావమిత్రుడు రాజుక్క ఇతిహాసమును వివరంచుట
4. ఓ భీమరాజ్ఞ! పూర్వం సింధ్యదేశంలో ప్రసిద్ధిచెంద్ధన 'వల్లో' అనే నగర్ం ఉండేద్ధ. ఆ
పటాణంలో ' ‘కళ్యయణ సంజాక్కడూ' అనే పేరుగల ధనిక్కడైన వైశుయడుండేవాడు. వితర్ణతో
అ వగనవార్ందరకీ లేదనక్కండా ద్యనఢరామలు చేసేవాడు. డెవబ్రాహ్మణభకిిలో స్కటిలేనివాడు.
అతనికి ఇందుమతి అనన పేరుగల సౌందర్యవతియూ, మహాపతివ్రతయూయైన భార్య
ఉండేద్ధ
5. ఆ దంపతులక్క గుణవంతుడూ, రూపవంతుడూ ఐన క్కమారుడు జనిమంచ్చడు.
యధోచిత సంస్కుర్ములు నిర్వరించి, పుత్రుని జనన కాలంలో బ్రాహ్మణ్యల సంప్రీతికై
గోవులను, ర్తనమాణికాయలనూ, అనేక ద్ధవయవస్కాలను ద్యనమిచ్చేడు. జోయతిష్ణులను
సంప్రద్ధంచి ఆ పిలోవానికి భలాోలుడనన నామకర్ణం చేస్కడు.
6. ఆ పిలోవాడు కూడా శుకో పక్ష చంద్రునిలా ద్ధనద్ధన ప్రవర్ిమానుడై ఎదగస్కగాడు.
బాలయమునంచే భగవదభకిి అతనికి సహ్జంగా అలవ వంద్ధ. పూర్వపుణయ విశెషంచేత
గజ్ఞననుని పటో అతనికి గాఢానుర్కిి ఉండేద్ధ. ఇలా వుండగా ఆ భలాోలుడు తన తోటి
బాలక్కలతో కలిసి ఒకనాడు అడవికెళ్యళడు. అనేకర్కాలైన ఆటలా వ, స్కననంచేసి ఒక
నునుపైన రాతిని స్కథపించి ద్యనికి ప్రాణప్రతిషాచేసి శ్రదిగా దూరావంక్కరాలతోనూ,
పువువలతోనూ ఆ గణేశుని మూరథని భకిితో పూజంచ్చరు. అతని మిత్రులలో కొందరు
ధాయనమగునలై గణ్శ నామానిన జపిస్సింట, మరకొందరు ఆనందంతో నాటయం చేశారు.
మరకొందరు మృదుమధ్యర్ంగా గానం చేశారు. కొందరు కఱ్ఱలతోనూ, మామి వచిగుళళ
తోర్ణాలతోనూ ఆ మూరికి ఒక చకుని మంటపానిన ఏరాపటుచేశారు. ఇలా ఆ బాలక్కలంతా
చకుని ప్రాకారానిన, దవునికి మంటపానీన, ఆలయానీనకూడా అతయంత శ్రద్యిభక్కిలతో
నిరమంచ్చరు. ఫలపుష్టపదులను నైవేదయంగా సమరపంచి ఢూపద్ధపాలతో ఆ మూరిని
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Chapter 30 – అహ్లాయధర్ుణం

Uvacha – నార్దుడు
1 – “నాయనా! రుకామoగద్య! నేనోస్కర త్రిలోకాధిపతియైన ఇంద్రుణిు చూడటానికి అమరావతీ
నగరానికి వెళ్యళను. అపుపడు ఇంద్రుడు ననున మూడు లోకాలలోనూ సంతోషం కలిగంచే
ఆనందకర్మై విషయం ఏమిట్ల ఆ వివర్ం త్రిలోక సంచ్చరని గనుక ననున చెపపమని, ఉచిత
సతాురాలనంద్ధంచి, ప్రశినంచ్చడు.
2 – ‘భూలోకంలో అతయంత ర్మణీయకమైన ప్రకృతి పరసరాలతో అనేక వృక్షాలతోనూ,
లతలతోనూ, పక్షుల క్కహూర్వాలతో నయనానందకర్ంగా విలసిలుోతూ గౌతమముని
ఆశ్రమం! ఆ ప్రశాంత ఆశ్రమంలో అపూర్వ సౌందర్యరాశియైన అహ్లయతో కూ వన
గౌతమమునిని దరశంచ్చననీ, ఆమె సౌందర్యం లోకోతిర్మైనదనీ వరాుతాతీతమైనదనీ
ఇంద్రుడెరగునన అపుర్సలకనాన, లక్ష్మీ, పార్వతివంటి దేవతామూరుిలకనాన అరుంధతి
అనసూయలవంటి మహాపతీవ్రతల సౌందర్యంకనాన మిననయై, సూరుయని పతునలైన ఛాయ,
సౌoజాలకనాన, చివరకి కశయపప్రజ్ఞపతి భార్యయైన అద్ధతికనాన కూడా సౌoదర్యవంతురాలనీ,
అందచంద్యలాలో ఆమెక్క స్కటిరార్నీ’ దేవరాజైన ఇంద్రు వకి చెపాపను.
3 – ‘అటువంటి ద్ధవయసౌందర్యవంతురాలిని చూడగానే అఖండ బ్రహ్మచ్చరనైన నాక్కసైతం
మనస్స చలించిందనీ, ఇక గానము, భోజనపానాదులేవీ నాక్క రుచిoచలేదనీ, నిద్రకూడా
పటాలేదనీ చివరకి బ్రహ్మచర్యవ్రతం భంగమౌతుoదేమోననన భయంకలిగ వెంటనే
అకు వనుం వ ఎకాయికి సవరాునికి వచ్చేననీ, అందుచేత ఆమెలేని సవర్ుం అలంకార్ంలేని
అతివలా వుoటుందనీ’ చెపిప అంతరుతుడనైనాను!
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4 – ఓ రుకామంగద్య! అలా నేను ప్రేరేపించి అంతరుతుడనైనాక ఇంద్రుడు అహ్లయను ఆమె
రూపలావణాయలనూ పదేపదే తన మనస్సులో తలపోసూి మదనబాధ భరంచలేనంత
ఎక్కువకాగా తటుాకోలేక మూరఛలాోడు. కొంతతడవాగాక లేచి
5 – ‘మహ్రు వివరంచిన ఆ అంద్యలరాశియైన గౌతముని పతినని ఎపుపడు
చూడగలనోకద్య? ఆమె పందును శీఘ్రంగా ఏ ఉపాయంచేత పందగలను? నాక్క కలిగే
ఈ భరంచరాని మధనతాపానిన ఎలా ఉపశమింప చేస్సకోగలను? ఆమె ఆధరాలు చిలికించే
స్సధార్స్కనిన ఎపుపడు గ్రోలగలను? ఆమెను బిగయార్ తనివితీర్ ఎలా కగలించుకోగలను?
ఆమె లేని ఈ జీవితం నిర్ర్ికమైనదే!’ అని భావిసూి ఆమెనే హ్ృదయాన సమరసూి
కామరూపుడవటంచేత గౌతమముని రూపానిన ధరంచి ఆయన ఆశ్రమానిన చేరుక్కనానడు!
మహ్రు స్కనన అనూష్టానాదులకనీ స్కననపానాదులకై వెళ్ళద్యకా అనువైన సమయం కోసం
వేచివుం వ ఆయన వెళ్ళళన తరువాత కొంతసేపటికి కపటబుద్ధితో గౌతమముని రూపుద్యలిేన
శచీపతి – గౌతమముని ఆశ్రమంలో ప్రవేశించి అహ్లయను సమీపించి తనక్క
“మృదుశయయను ఏర్పర్చ” మంటూ ఋషిపతినయైన అహ్లయను కోరాడు.
Uvacha – అహ్లయ
6 – అపుపడా మునిపతిన ఆశేర్యపోతూ “ఓనాధా! తమరు సంధాయ అనుష్టానాలకని
ఇపుపడేకద్య నద్ధతీరానికి వెళ్యళరు. తిరగ ఇంతలో వచేేశారేమి? ఎననడూలేనిద్ధ,
తపస్సవలకతయంత గార్ునీయమైన ఈ అకాల కామవాంఛ మీలో ఎలా పడసూపింద్ధ?
నిషిదదమైన ద్ధవార్తిని కోరుతునానరందుక్క?” అంటూ ప్రశినంచింద్ధ
Uvacha – కపట గౌతమముని (ఇంద్రుడు)
7 – “ఓ ప్రియురాలా! స్కననార్ిమై వెళ్ళళన నేను ఒక అపుర్సను చూశాను. ద్ధగంబ్రగా
సర్స్సులో స్కననంచేస్సినన ఆమెను చూడగానే నాకూ కోరక, సంగమేచఛ కలిగంద్ధ. ఇక
ఉండబ్టాలేక వచేేశాను! కోరకతో ప్రజవరలుోతునన ననున నీదరకి చేరుేకొని నాక్క
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Chapter 35 – కదంబ్పుర్ గతవర్ునం

Uvacha – వాయసమునీంద్రుడు
1 – “ఓ చతురాననా! ఆవిధంగా చింతామణితీర్థమహిమను వివరంచి నార్దమహ్రు
అంతరాినం చెంద్యక రుకామంగదుడు ఏమిచేశాడు? తదుపర కథావిధానమెటిాద్ధ? నాక్క
వివరంచం వ!”
Uvacha – బ్రహ్మ
2 – “ఓ వాయసమునీంద్రా! అలా నార్దమహ్రు గణేశషడక్షరీ మహామంత్రోపదేశం చేసి,
‘చింతామణితీరాథనిన’ ఆ తీర్థమహిమను వరుంచి వెళ్ళళపోయిన తరువాత, తన తలపైనుంచి
ఒక పెదద భార్ం తొలగనంత సంతోషించి, రుకామంగదుడు తనని వెదుక్కతూ వసూినన తన
సేనాపరవారానిన చూశాడు. రాజుని అతని సైనిక్కలు పోలుేకోలేకపోయారు. సవర్ుకాంతితో,
మనమధ్య వ సౌందరాయనేన తలదనేనoత అందగాడైన తమ ప్రభువైన రుకామంగద మహారాజు,
అలా కాంతిహ్మనుడై, వికృతరూపం ధరంచి ఉండటానిన వారు అర్థంచేస్సకోలేక అత వని ఇలా
ప్రశినంచ్చరు.
3 – “ఓ రాజ్ఞ! నీజ్ఞడ తెలియక, నినున అనేవషిసూి అర్ణాయలు, నదులూ అనీన ద్యటి,
ఆకలిదపుపల బారనప వ అలసిసొలసి చివర్క్క నినున ఇపపటికి దరశంచగలిగాము. నీకీ
దుర్వసథ ఎలా సంప్రాపిించిందో? ఆ వివర్ం మాక్క తెలియజేయవలసింద్ధ” అంటూ
క్కశలప్రశన వేసిన ఆ పరవారానికి రుకామంగదుడు తాను దపిపకగొని వాచకనవి ఆశ్రమానికి
వెళ్ళళ అకుడ మంచినీటిని అరథంచిన వైనమూ, ఋషిపతినయైన ముక్కంద తనపై మరులుగొని
తన పందుగోర బ్లవంతం చేయటమూ, తాను ఆమెను నిరాకరంచినందుక్క ప్రతిగా, ఆమె
తనక్క శాపమివవడమూ, అపుపడు విద్ధవైపరీతాయనికి ఖినునడై దుుఃఖిస్సినన తనక్క
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దేవఋషియైన నార్దమహ్రు ప్రతయక్షమై, చింతామణిక్షేత్ర మహిమనూ అకుడ స్కననంచేసేి
నాక్క గల సమసిచింతలూ తొలగగలవనన ఉపాయం ఎరగంచటమూ అంతా పూసగుచిేనటుో
వివరంచి, తాను ఆ చింతామణి క్షేత్రానికి వెలోదలిచ్చనని చెపాపడు.
4 – ఆ తరువాత పరవార్ సమేతుడై చింతామణి తీర్థమునక్క వెళ్యళడు. ఆ తీరాథనిన
సందరశంచినంత మాత్రానేన ఆ రాజు తన రోగభూయిషామైన శరీరానిన పాము క్కబుసం
వీ వనటుో వి వచి, ద్ధవయదేహానిన పంద్యడు.
5 – అపుపడు ఆతడు పూర్వంలా బ్ంగారువన్న దేహ్ంగలిగ ప్రకాశించ్చడు. ‘ఆహా!
నార్దమహ్రు వాకాయలు అక్షర్సతాయలుకద్య!’ అని మనస్సులో సంతోష్టనిన అనంతమైన
ప్రశాంతిని పంద్ధ, ఆ చింతామణి తీర్థంలో విధివిధానపూర్వకంగా పుణయస్కనన మాచరంచి,
అనేక ద్యనాలను సైతం ఆచరంచ్చడు. ఎంతో సంతోషంగా భకిితో అకుడ వెలసిన
వినాయక్కని అరేంచ్చడు. ఇలా అరేసూి ఉండగా సూర్యకాంతిని తలదనేనటటుోనన ప్రకాశం
కళ్ళళమిరుమిటుో గొలుపుతూఉనన ఒక ద్ధవయ విమానం అతని కంటప వంద్ధ. అందులో ఉనన
వైనాయక గణములు అపుర్సలతో, కిననర్ కింపురుష గణాలతో అలరారుతూ ఉండటానిన
చూసి అందులోని వారని ‘ఓ దూతలారా! మీరవరు? ఎవర దూతలు? ఎకు వనుం వ
విచేేశారు? మీ ఆగమనంలోని కార్ణమేమిటి? ఆ వివరాలు దయతో తెలుప’మంటూ
ప్రారథంచగా, ఆ వైనాయక దూతలిలా అనానరు.
Uvacha – దూతలు
6 – “ఓ రాజ్ఞ! నీవు ధనుయ వవి! అననయభకిితో చింతామణి తీర్థములో స్సస్కనతుడవై,
విధివతుిగా విఘ్న నివార్క్కడైన గణేశుని అరేంచి సకలములైన ద్యనాలనూ శ్రదితో చేశావు.
కనుక నీవు కోరన అభీషాము న్ర్వేరంద్ధ. చింతితార్థములనీన ఇచేేవాడు కనుకే ఆ
దేవదేవునికి ‘చింతామణి వినాయక్కడ’నన ఖాయతి కలిగంద్ధ! త్రికర్ణశుద్ధిగా ఆతామర్పణబుద్ధితో
నీవు చేసిన ఆరాధన ఎంతో ఫలప్రదమైనద్ధ! అంతేకాదు ఆ అఖిలాండకోటి
బ్రహామండనాయక్కడైన గణపతికి చేసే అర్ేన, ఎంతో అనుగ్రహానిన ప్రస్కద్ధస్సింద్ధ. అందుచేతనే
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Chapter 38 – వర్ప్రద్యనం

Uvacha – వాయస్సడు
1 – “ఓ పదమసంభవా! ఆ తరువాత జరగన గృతుమదుని వృతాింతమును తెలుస్సకొన
గోరుతునానను. నాక్క చెపపవలసింద్ధ!”
Uvacha – బ్రహ్మ
2 – “ఓ వాయసమునీంద్రా! అపుపడు సకల మునిగణాలు గృతుమదుని గౌర్వించి
నమసురంచ్చరు. అపపటినుంచీ సకల కారాయర్ంభములలోనూ చేసే గణపతి పూజలో
ముందుగా ఆ మునికే నమసురంచస్కగారు. ఈరీతిగా ఎంతో ప్రఖాయతిని గాంచిన
గృతుమదుడు స్సనిశిేతభకిితో ఏకాగ్రచితింతో గణేశునే ధాయనిసూి ఉతుృషా భకిిని పంద్యడు!
ఇలా ఉండగా ఒకానొక సమయంలో పెదదధవని అయేలా ఆ ముని తుమిమనాడు. ఆ
తుముమధవనికి పర్వతగుహ్లు అద్ధరపడాడయి క్షణంలో తన ఎదుట ఒక బాలక్కడు
కనిపించ్చడు. ఎఱ్ఱని దేహ్కాంతిని కలిగ పెదద ధవనినిచేసూి తేజోరాశితో కళ్ళళ మిరుమిటుో
గొలుపతూనన ఆ బాలక్కని చూసి భయంతో గృతుమదముని గడగడావణికాడు.
3 – ‘ఆహా! ఇద్ధయేమి విపతుి? ఈ పుత్రుడు గజ్ఞననునిచే యివవబ్ వనాడా ఏమి?’
అనుక్కంటూ తిరగ తేరపారా ఆ పిలోవానివంక చూడగా, సౌందరోయపేతమైన
ముఖార్విందంతో, పదమరేక్కలవంటి విశాలనేత్రాలను కలిగ, బ్ంగారు భుజకీరుిలతో,
బాహుపురులు, ద్ధవయకిరీటము, పాద్యలంకారాలను కలిగ, కటిప్రదేశంలో బ్ంగారు
మొలత్రాటిని ధరంచి, నవమనమదు వలా ఉనన ఆ బాలక్కణిు చూసిన ముని యిలా ప్రశినంచ్చడు.
Uvacha – గృతుమదముని
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
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