చాతేరభస దీక్ష
శమన ఏకదశి (తొయౌ ఏకదశి) నఽుంచి కరతీక వుకల ఏకదశి వయకు చాతేరభస దీక్షలనఽ తృటిసీ ఽుంటాయు. ఈ నాలుగు నెలల

తృటు విషే
ు భూరతీతు అరతచుంచి, య్లా విళేషలు, ురణ ఠనుం వలల అషట కషటలు తొలగతతృో య, వరతసుందలు
చేకయుతాయ.
భరోలెైు నాలుగు నెలల తృటు భహావిషే
ు వు జల శమనుం చేమడుం వలల విషే
ు తేజుం తూటిలో లముంచి
ఉుంటుుంది. అుందఽకే చాతేరభసముం (నాలుగు నెలలు) చేవే నదీ స్ననుం వుబ పయౌతాలనఽ ఇసఽీుంది.
ఇుంక చాతేరభసమ తృాయుంబుం, సభాీ ుం సభమాలోల విషే
ు బగలనఽతుకూ అతి ఼ాతికయమైన ఏకదవులోల
ుణమస్ననాలు ఆచరతుంచడుం దాార సతపయౌతాలు తృ ుందఽతాయతు ురోశితేలు సాచిసఽీనానయు.
ఇుంక...
ఆషడే తే వతే క్షే ఏకదళమ భుషో ఴత:
చాతేరభసమవాతుంకురమ దమతికుంచి తునమతో నయః
లరతికుం వుచతేరో భాస్ నాాహ యేతేకనచి ననయః
ావతేన నోచే దాతృో నతి కూయౌఫషుం వతసరోదబవమ్. అతు చాతేరభసమ దీక్షా ాశవీ తు గురతుంచి స్కుంద, బవిషో మతీ రది
ురణభులో తెలుఫడు ఉుంది.
ఆషడ , ళావణ , భాదాద , ఆశ్వాముజ భాస్లోల శ్వా భహావిషే
ు వు తృల కడయౌ మీద శమతుస్ీడె కవున ఈ నాలుగు
నెలలోల ఒకకకనెల ఒకకక దారధతున తినయు (వదయౌలేస్ీ యు ) దీతునే ' చాతేరభస ' వాతభు అుంటాయు .

ఆషడభాసభు లో ... ఆకుకయలు , (విరోచనాలు లుంతేలు ఉనన కలభు కవున ఆకుకయలు తినకుుండా ఉుంటే
భుంచిది ),
ళావణ భాసభులో ... ెయుగు (గవటక్ ఎవడుటీ ెయగకుుండా ఉుండడాతుకూ-- ఈ కలభులో ఎవడుటీ తృ ా ఫల ుంస్ ఎకుకవ
కఫటిట ),
భాదాద భాసభు లో ... తృలు ( గొడెల ఎదకటేట కలభు కవున ),
ఆశ్వాముజ భాసభు నఽుంచి కరతీకభు వయకు ుదినఽసఽలు వదిలేస్ీ యు.

ఈ నాలుగు నెలలు ఈ దారధలు తినయు . ఆశ్వాముజ , కరతీక భాస్లలో ళకవాతభు చేసీ ా ఆకుకయలు , కుంద ,
చేభ.. తో చాలాభుంది భోజనుం చేస్ీ యు . ఇవతూన అరోగమకయమైన సాతాాలు .

విషే
ు భూరతీ జఞానవదధ ఽతుకూ చెన చాతేరభసమవాత విదానాతున ధనలోభికూ అుంగతయసఽడె వివరతుంచెనఽ
ఓ భుతుళేష
ా ట ! చాతేరభస వాభతతు చెతృయు కదా... ఏ కయణుం వలల దాతుతు ఆచరతుంచాయౌ? ఇది వయకు ఎవరైనా ఈ
వాతభునఽ ఆచరతుంచార? ఆ వాతభు యొకక పయౌతమేమిటి? విధానుం ఏమిటి? అతూన వివరతుంచభతు కకరనఽ.
అుందఽలకు అుంగతయసఽడె ఇలా చెెనఽ...
ఓ ధనలోభా వినఽభు... చాతేరభసమ వాతభనగ శ్వా భహావిషే
ు వు ఆషడ వుదధ ఏకదశి రోజున తృలసభుదాభులో
ళేషేడె తృనఽగ తుదిుంా చి కరతీక వుదధ ఏకదశి రోజున మేలకకనఽనఽ. ఆ నాలుగు నెలలకే చాతేరభసభతు ేయు. ఈ
నాలుగు నెలలోల శ్వాహరత ఼ాతికొయకు స్నన, దాన, జతతృది సతాకరమలు చేవనచో ూయు పలభు కలుగుతేుంది. ఈ
సుంగతి శ్వా భహావిషే
ు వు దాార తెలుకొుంటితు కఫటిట ఆ సుంగతేలనఽ మీకు తెయౌమజేముచఽనాననఽ.
ముదట లెైకుుంఠభునుందఽ గయుడగుంధయుాలు, దేవతలు, లేదాలచే వేవిుంఫడే శ్వాభనానరమణుడె లక్షమభదేవి
సమేతేడెై ఉుండగ నాయదభహరతి వచిచ నభసకరతస్ీ డె. కుశల ాశనలు అయన ద శ్వాహరత నాయదభహరతితు
లోకభుంతా ఎలా ఉుందతు ాశినస్ీడె. అుడె నాయదఽడె శ్వాహరతక,ూ ఆదిలక్షుభకూ నభసకరతుంచి ఓ దేల! తూకు తెయౌమతు
విషమాలుంటృ ఈ సిఴటలో ఏభునానయ. అయనా ననఽన చెభనడుంలో తూ గొదనుం అయథభవుతోుంది. ఈ
ాుంచుంలో స్ధఽుుంగవులు, భానవులు కడా లరతకూ విధిుంచిన కయభలనఽ తుయారతీుంచడుం లేదఽ. భరతకొుందయు
బుజుంకడదతు దారథలనఽ బూజసఽీనానయు. భరతకొుందయు ుణమవాతాలు చేసీ ా కడా భధమలో లటితు
ఆేసీ ఽనానయు. కొుందయు సదాచాయులుగ, భరతకొుందయు అహుంకయ ూరతతేల ై యులనఽ తుుందిసీ ా ఇషట ుం వచిచనటు
ల
జీవనుం స్గతసీ ఽనానయు. భరత వీయుంతా ఎలా భుకూీ తృ ుందఽతారో నాకు తెయౌమడుం లేదతు భహరతి ఆలేదన చెుందఽతాడె.
వీయుందరతతూ ఉదధ రతుంచేుందఽకు తగతన భాయగ ుం ఉదేశిుంచభతు అరతధస్ీ డె.
అుందఽక జగనానటక సాతాధారత శ్వా భహావిషే
ు వు కలవయడు లక్షమభదేవితో తృటు, గయుడ, గుంధరాది దేవతలతో
భునఽలు ఎకుకవగ ఉుండే ాదేళతుకూ వచిచ విదధ ఫాాహభణ యౄుంలో తియుగుతూ ఉుంటాడె. అలా తియుగుతూ
లోకుంలోతు సకల జీవుయౌన రతశ్వయౌసా
ీ ఉుంటాడె. ుణమక్షేతాాలు, ుణమనదఽలు, ుణామశాభాలు ఇలా అతున చోటల
తియుగుతేుంటాడె. ఈ విధుంగ తియుగుతేనన బగవుంతేడుతు చావ కొుందయు భుసయౌలడతు ఎగతాయ చేవేలయు.
భరతకొుందయు ఈ భుసయౌలడుతో భనకేమి తు అతు లయు ఎదఽయుగనే తుకుతిరతగేలయు, భరత కొుందయు అసలు

ఈమనవుంకే చావేలయు కదఽ. లయుందరతతూ చాసా
ీ ఈ భనఽజులనఽ ఎలా తరతుంచేమాయౌ అతు ఆలోచిస్ీడె శ్వాహరత.
ఈ విధుంగ ఆలోచిసా
ీ నే ఓ రోజు శ్వాహరత తుజయౄుంలో లక్షమభదేవితో సహా సకల దేవతాగణుంతోనా కయౌవ
నెైమిళయణమభుకు లెడతాడె.
ఆ వనభుందఽ తసఽస చేసఽకొుంటునన భునఽలు సాముంగ తభ ఆశాభాలకు వచిచన శ్వాహరతతు దరతశుంచి బకూీ శాదధలతో
నభసకరతుంచి, లక్షమభనారమణలనఽ రతరత విధాలుగ స్ోీ తాాలు చేస్ీ యు.
ఈ విధుంగ భునఽలుందయౄ కయౌవ లక్షమభనారమణులనఽ స్ోీ తాభు చేవన తదఽరత జఞాన వదధ ఽడనఽ భహాయోగత ఓ
దీనఫాుంధల! లేదలమసఽడతు, అదిాతీముడవతు, సాయమచుందఽాలే నేతేాలుగ గలలడువతు, తురకయుడవతు,
సయాజనఽలచే ూజుంఫడెతేనన ఓ భాధల! తూకూలే భా హిదమూయాక నభస్కయభులు. ఓ నుందనుందనా భా
స్ాగతభునఽ వ఼ాకరతుంుభు. తూ దయశన భాగమభు వలల మేభు భా ఆశామభులు, భా తులస సథ లభులతూన
వితాభుల ైనవి. ఓ దమాభమా మేమీ సుంస్యఫుంధుం నఽుండు ఫమటడే భారగతున తురేధశిుంచభతు లేడెకొనెనఽ.
భానవుడె ఎతున ురణభులు చదివినా, ఎతున ళసీ భ
ర ులు వినాన తూ దివమ దయశనుం చేసఽకకలేడె. తూ బకుీలకు
భాతామే తూ దయశన భాగముం కలగుతేుంది. ఓ గజేుందా యక్షక! ఉేుందాా! శ్వాధర! హిఴ఼కేళ! భభుభ కతృడభతు
మైభయచి స్ోీ తాభు చేమగ, శ్వాహరత చియునవుా నవిా జఞానవదధ ా! తూ బకూీకూ నేనెుంతో సుంతోఴుంచితితు. తూకు ఇషట మైన
వయభు కకయుకకభతు యౌకనఽ. అుంత జఞానవదధ ఽడె ాదఽమభాన! నేతూ సుంస్య స్గయభునఽుంచి విభుకుీడనఽ కలేక
సతభతభవుతేనాననఽ కఫటిట తూ తృద దభభులెై నా ధామనభుుండెనటుల అనఽగాశిుంచభతు లేడెకొనెనఽ.
అుంతట శ్వాభనానరమణుడె జఞానవదధ ా! తూవు కకరతన విధుంగనే వయమిచిచతితు. అది కక ఇుంకొక వయుం కకయుకకభనెనఽ.
అుడె జఞానవదధ ఽడె భా ఫో టి లరే సుంస్యఫుంధభునఽుండు తుంచఽకకలేకతృో తేననతాయు. భరత స్భానఽమలనఽ
కడా ఉదద రతుంభతు కకయగ నారమణుడె చియునవుాతో బకీ ఈలోకభుందఽ అనేకభుంది దఽరచాయుల ,ై
ఫుదిధశీనఽల ై అనేక తృకయమభులు చేముచఽనానయు. అటిట లరత తృభులు తృో వుటకు ఒక వాతభునఽ
సాచిసఽీనాననఽ. ఆ వాతభునఽ అుందయౄ ఆచరతుంచవచఽచనఽ. జఞగాతీగ వినభనెనఽ.
నేడె ఆషఢవుదధ దశమి రోజున లక్షమభదేవి సశితభుగ తృల సభుదాభున ళేషశమమెై తుదాకు ఉకామిస్ీనఽ. తిరతగత
కరతీక వుదధ దాాదశి నాడె తిరతగత తుదా లేస్ీ నఽ. ఈ నాలుగు నెలల కలానేన చాతేరభసమ వాతభతు అుంటాయు. ఈ
కలుంలో తిాసుంధమలలో చేవే ూజలు, వాతాలు నాకు ఎుంతో ఇషట ుం. ఈ సభముంలో ఎవరైతే ఈ వాతాతున చేసీ ా,
ఇతయులచేత చేయస్ీరో లయుంతా నా సతునధికూ చేయుకుుంటాయు. ఆషఢ వుదధ దశమి నఽుండు కయలు, ళావణ వుదధ
దశమి నఽుంచి ెయుగు, భాదాద వుదధ దశమి నఽుండు తృలు, ఆశాముజ వుదధ దశమి నఽుండు ులు తినడుం
భాతులేమాయౌ. నా ముందఽ బకూీ గలలరతతు రతక్షుుంచఽటకు నేనఽ ఇలా శమతుుంతేనతు తెయౌ శ్వాభనానరమణడె
శ్వాభహాలక్షుభతో తృలసభుదాభునకు లెయి ళేషతృనఽుెై వయుంచెనఽ.

ఈ విధభుగ విషే
ు భూరతీ జఞానవదధ ఽతుకూ చెన చాతేరభసమవాత విదానాతున ధనలోభికూ అుంగతయసఽడె వివరతుంచెనఽ. ఈ
వాతభునఽ ఆచరతుంచఽటకు వ఼ీ ,ర ుయుష ఫేధభు లేదఽ. అుందయౄ చేమవచఽచననెనఽ. శ్వాభనానరమణుతు ఉదేశుం
ాకయుం భుతుుుంగవులుందయౄ ఈ చాతేరభసమ వాతాతున ఆచరతుంచి ధనఽమల ై లెైకుుంఠభునకు లెఱళినతు తెయౌర.త
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