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చాత్రరమాస దీక్ష/తొలి ఏకమదశి
శుభాకమంక్షలు

చాత్రరమాస దీక్ష
---------------------శయన ఏకమదశి (తొలి ఏకమదశి) న ంచి కమరతీక శుకల ఏకమదశి వరకు చాత్రరమాస దీక్షలన పమటిసీ ంటారు. ఈ నాలుగు నెలల

పమటు విష్ర
ు మూరిీని అరిచంచి, లీలా విశేషమలు, పురమణ పఠనం వలల అష్ట కషమటలు తొలగిపో యి, సరరిసంపదలు
చేకూరుతాయి.
మరోవెైపు నాలుగు నెలల పమటు మహావిష్ర
ు వు జల శయనం చేయడం వలల విష్ర
ు తేజం నీటిలో వమాప్రంచి
ఉంటుంది. అంద కే చాత్రరమాసాం (నాలుగు నెలలు) చేసే నదీ స్మానం శుభ ఫలితాలన ఇసీ ంది.
ఇంకమ చాత్రరమాసా పమిరంభం, సమాపీ ం సమయాలోల విష్ర
ు భగవమన నికి అతి ప్రితికరమైన ఏకమదశులోల
పుణాస్మానాలు ఆచరించడం దాారమ సత్ఫలితాలు ప ంద తారని పురోహిత్రలు సూచిసీ నాారు.
ఇంకమ...
ఆషమడే త్ర సరతే పక్షే ఏకదశమా ముషో షరత్:
చాత్రరమాసావిత్ంకురమా దాతికంచి నిాయతో నరః
వమరిికమం శుచత్రరో మాస్మ నాాహ యిేతేకనచి నారః
పివతేన నోచే దాపో ాతి కిలిిష్ం వత్సరోదభవమ్. అని చాత్రరమాసా దీక్షా పిశసరీ ని గురించి స్మకంద, భవిషో ాత్ీ రమది
పురమణములో తెలుపబడి ఉంది.
ఆష్డ , శమావణ , భాదిపద , ఆశ్వాయుజ మాస్మలోల శ్వా మహావిష్ర
ు వు పమల కడలి మీద శయనిస్మీడు కమవున ఈ నాలుగు
నెలలోల ఒకకకనెల ఒకకక పదారమానిా తినరు (వదలివేస్ీ మరు ) దీనినే ' చాత్రరమాస ' విత్ము అంటారు .

ఆషమడమాసము లో ... ఆకుకూరలు , (విరోచనాలు వమంత్రలు ఉనా కమలము కమవున ఆకుకూరలు తినకుండా ఉంటే
మంచిది ),
శమావణ మాసములో ... ప్ెరుగు (గమసరటక్ ఎసరడట
ి ీ ప్ెరగకుండా ఉండడానికి-- ఈ కమలములో ఎసరడట
ి ీ ప ి బల ంస్ ఎకుకవ
కమబటిట ),
భాదిపద మాసము లో ... పమలు ( గొడుల ఎదకటేట కమలము కమవున ),
ఆశ్వాయుజ మాసము న ంచి కమరతీకము వరకు పపుుదిన స లు వదిలేస్ీ మరు.
ఈ నాలుగు నెలలు ఈ పదారమాలు తినరు . ఆశ్వాయుజ , కమరతీక మాస్మలలో శమకవిత్ము చేసీ ూ ఆకుకూరలు , కంద ,
చేమ.. తో చాలామంది భోజనం చేస్ీ మరు . ఇవనీా అరోగాకరమన
ై సూతాిలు .

విష్ర
ు మూరిీ జఞానసరదా నికి చెప్ుర న చాత్రరమాసావిత్ విదానానిా ధనలోభికి అంగతరస డు వివరించెన
ఓ మునిశేష
ా ట మ! చాత్రరమాస విమత్ని చెపమురు కదా... ఏ కమరణం వలల దానిని ఆచరించాలి? ఇది వరకు ఎవరన
ై ాఈ
విత్మున ఆచరించారమ? ఆ విత్ము యొకక ఫలిత్మేమిటి? విధానం ఏమిటి? అనీా వివరించమని కకరన .
అంద లకు అంగతరస డు ఇలా చెప్ుె న ...
ఓ ధనలోభా విన ము... చాత్రరమాసా విత్మనగమ శ్వా మహావిష్ర
ు వు ఆషమడ శుదా ఏకమదశి రోజున పమలసముదిములో
శేష్రడు పమన ుగమ నిదింి చి కమరతీక శుదా ఏకమదశి రోజున మేలకకన న . ఆ నాలుగు నెలలకే చాత్రరమాసమని ప్ేరు. ఈ
నాలుగు నెలలోల శ్వాహరి ప్రితికొరకు స్మాన, దాన, జపత్పమది సతాకరమాలు చేసరనచో పూరుఫలము కలుగుత్రంది. ఈ
సంగతి శ్వా మహావిష్ర
ు వు దాారమ తెలుకొంటిని కమబటిట ఆ సంగత్రలన మీకు తెలియజేయుచ నాాన .
మొదట వెక
ై ుంఠమునంద గరుడగంధరుాలు, దేవత్లు, వేదాలచే సేవింబడే శ్వామనాారమయణుడు లక్షమాదేవి
సమేత్రడెై ఉండగమ నారదమహరిి వచిచ నమసకరిస్ీ మడు. కుశల పిశాలు అయిన ప్రదప శ్వాహరి నారదమహరిిని
లోకమంతా ఎలా ఉందని పిశిాస్మీడు. అపుుడు నారద డు శ్వాహరిక,ి ఆదిలక్షిాకి నమసకరించి ఓ దేవమ! నీకు తెలియని
విష్యాలంటూ ఈ సృషరటలో ఏమునాాయి. అయినా నన ా చెపుమనడంలో నీ గొపుదనం అరథ మవుతోంది. ఈ
పిపంచంలో స్మధ పుంగవులు, మానవులు కూడా వమరికి విధించిన కరాలన నిరారిీంచడం లేద . మరికొందరు
భుజంపకూడదని పదారమథలన భూజసీ నాారు. మరికొందరు పుణావితాలు చేసీ ూ కూడా మధాలో వమటిని
ఆప్ేసీ నాారు. కొందరు సదాచారులుగమ, మరికొందరు అహంకమర పూరిత్రల ై పరులన నిందిసీ ూ ఇష్ట ం వచిచనటు
ల

జీవనం స్మగిసీ నాారు. మరి వీరంతా ఎలా ముకిీ ప ంద తారో నాకు తెలియడం లేదని మహరిి ఆవేదన చెంద తాడు.
వీరందరినీ ఉదా రించేంద కు త్గిన మారగ ం ఉపదేశించమని అరిాస్ీ మడు.
అంద కమ జగనాాటక సూత్ిధారి శ్వా మహావిష్ర
ు వు కలవరపడి లక్షమాదేవితో పమటు, గరుడ, గంధరమాది దేవత్లతో
మున లు ఎకుకవగమ ఉండే పిదశ
ే మనికి వచిచ వృదా బాిహాణ రూపంలో తిరుగుత్ూ ఉంటాడు. అలా తిరుగుత్ూ
లోకంలోని సకల జీవులిా పరిశ్వలిసూ
ీ ఉంటాడు. పుణాక్షేతాిలు, పుణానద లు, పుణాాశామాలు ఇలా అనిా చోటల
తిరుగుత్రంటాడు. ఈ విధంగమ తిరుగుత్రనా భగవంత్రడిని చూసర కొందరు ముసలివమడని ఎగతాళి చేసేవమరు.
మరికొందరు ఈ ముసలివమడితో మనకేమి పని అని వమరు ఎద రుగమనే త్పుుకుతిరిగేవమరు, మరి కొందరు అసలు
ఈయనవంకే చూసేవమరు కమద . వమరందరినీ చూసూ
ీ ఈ మన జులన ఎలా త్రింపచేయాలి అని ఆలోచిస్మీడు శ్వాహరి.
ఈ విధంగమ ఆలోచిసూ
ీ నే ఓ రోజు శ్వాహరి నిజరూపంలో లక్షమాదేవితో సహా సకల దేవతాగణంతోనూ కలిసర
నెైమిశమరణాముకు వెడతాడు.
ఆ వనమంద త్పస స చేస కొంటునా మున లు సాయంగమ త్మ ఆశామాలకు వచిచన శ్వాహరిని దరిశంచి భకిీ శాదాలతో
నమసకరించి, లక్షమానారమయణలన పరిపరి విధాలుగమ స్ోీ తాిలు చేస్ీ మరు.
ఈ విధంగమ మున లందరూ కలిసర లక్షమానారమయణులన స్ోీ త్ిము చేసన
ర త్ద పరి జఞాన సరదా డన మహాయోగి ఓ
దీనబాంధవమ! వేదవమాస డని, అదిాతీయుడవని, సూరాచంది లే నేత్రిలుగమ గలవమడివని, నిరమకమరుడవని,
సరాజన లచే పూజంపబడుత్రనా ఓ మాధవమ! నీకివే మా హృదయపూరాక నమస్మకరములు. ఓ నందనందనా మా
స్మాగత్మున సరాకరింపుము. నీ దరశన భాగాము వలల మేము మా ఆశాయములు, మా నివమస సథ లములనీా
పవిత్ిముల న
ై వి. ఓ దయామయా మేమీ సంస్మరబంధం న ండి బయటపడే మారమగనిా నిరేాశించమని వేడుకొనెన .
మానవుడు ఎనిా పురమణములు చదివినా, ఎనిా శమసీ మ
ర ులు వినాా నీ దివా దరశనం చేస కకలేడు. నీ భకుీలకు
మాత్ిమే నీ దరశన భాగాం కలగుత్రంది. ఓ గజేంది రక్షకమ! ఉప్ేందాి! శ్వాధరమ! హృషరకశ
ే మ! మముా కమపమడమని
మైమరచి స్ోీ త్ిము చేయగమ, శ్వాహరి చిరునవుా నవిా జఞానసరదా ా! నీ భకిీకి నేనెంతో సంతోషరంచితిని. నీకు ఇష్ట మన
ై
వరము కకరుకకమని పలికన . అంత్ జఞానసరదా డు పిద ామాా! నేనీ సంస్మర స్మగరమున ంచి విముకుీడన కమలేక
సత్మత్మవుత్రనాాన కమబటిట నీ పమద పదాములప్ెై నా ధాానముండునటుల అన గాహించమని వేడుకొనెన .
అంత్ట శ్వామనాారమయణుడు జఞానసరదా ా! నీవు కకరిన విధంగమనే వరమిచిచతిని. అది కమక ఇంకొక వరం కకరుకకమనెన .
అపుుడు జఞానసరదా డు మా బో టి వమరే సంస్మరబంధమున ండి త్ప్రుంచ కకలేకపో త్రనాతారు. మరి స్మమాన ాలన
కూడా ఉదద రింపమని కకరగమ నారమయణుడు చిరునవుాతో భకమీ ఈలోకమంద అనేకమంది ద రమచారుల ,ై
బుదిాహన
ీ ల ై అనేక పమపకమరాములు చేయుచ నాారు. అటిట వమరి పమపములు పో వుటకు ఒక విత్మున
సూచిసీ నాాన . ఆ విత్మున అందరూ ఆచరించవచ చన . జఞగాత్ీగమ వినమనెన .

నేడు ఆషమఢశుదా దశమి రోజున లక్షమాదేవి సహిత్ముగమ పమల సముదిమున శేష్శయాప్ెై నిదికు ఉపకామిస్మీన . తిరిగి
కమరతీక శుదా దాాదశి నాడు తిరిగి నిది లేస్ీ మన . ఈ నాలుగు నెలల కమలానేా చాత్రరమాసా విత్మని అంటారు. ఈ
కమలంలో తిిసంధాలలో చేసే పూజలు, వితాలు నాకు ఎంతో ఇష్ట ం. ఈ సమయంలో ఎవరత
ై ే ఈ వితానిా చేసీ ూ,
ఇత్రులచేత్ చేయిస్మీరో వమరంతా నా సనిాధికి చేరుకుంటారు. ఆషమఢ శుదా దశమి న ండి కూరలు, శమావణ శుదా
దశమి న ంచి ప్ెరుగు, భాదిపద శుదా దశమి న ండి పమలు, ఆశాయుజ శుదా దశమి న ండి పపుులు తినడం
మానివేయాలి. నా యంద భకిీ గలవమరిని పరతక్షించ టకు నేన ఇలా శయనింత్రనని తెలిప్ర శ్వామనాారమయణడు
శ్వామహాలక్షిాతో పమలసముదిమునకు వెళిి శేష్పమన పుప్ెై పవళించెన .
ఈ విధముగమ విష్ర
ు మూరిీ జఞానసరదా నికి చెప్రున చాత్రరమాసావిత్ విదానానిా ధనలోభికి అంగతరస డు వివరించెన . ఈ
విత్మున ఆచరించ టకు సరీ ,ర పురుష్ బేధము లేద . అందరూ చేయవచ చననెన . శ్వామనాారమయణుని ఉపదేశం
పికమరం మునిపుంగవులందరూ ఈ చాత్రరమాసా వితానిా ఆచరించి ధన ాల ై వెైకుంఠమునకు వెళ్ళినని తెలిప్రర.ి
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