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కోనసీమ అందాలకు వేదపవిత్ర సొబగులు సౌరభాలు అద్దిన ఆహితాగుులు -1 
- శ్రీ గబ్బిట దుర్గపా్రసాద్ గారి సరసభారతి ఉయ్యూరు వెబ్సై టు నుంచి సేకరించడమంద్ద. 
 

అసలే అందాల సీమలు. ప్రకృతి సోయగాలకు ఆటపటుు. ముక్కారు పంటలకు నిలయాలు. పవిత్ర దేవాలయ 
క్షేత్రాలు. కొబిరి తోటల పరవ్శాలు. ఒకాసారి చూసేే అకాడి నుండి ర్గబుద్ది పుటుని ఆకరషణ విలసితాలు 
కోనసీమ సీమలు. మరి వీటికి తోడు పవిత్రత కలిసేే, వేద గానాలు పరవ్శంపజేసేే, వీటికి మరింత శోభ 
తెచ్చే నితాూగ్ను హోత్రాలు ప్రజ్వరిలుుతంటే, ఆహితాగుులు పవిత్రాగుులను కంటికి రెపప లాగా 
క్కపాడుకొంటూ ఉంటే ఇక ఆ అనుభవ్ం, అనుభూతి మరువ్గలమా! అపుపడు అద్ద భూలోక సవరాం అనటం 
చాలుతందా? చాలనే చాలదు. అందుకే ‘’కోనసీమ అందాలకు వేద పవిత్ర సొబగులు, సౌరభాలు 
అలద్దనటుుంటాయని అనాును. దీనికి క్కరణభూతలు అకాడి ఆహితాగుులు. # ఆహితాగ్ను- అంటే గృహంలో 
పవిత్రాగ్నుని అంటే వేద సంసాార ప్రక్కరం అగ్నుహోత్రానిు ఉంచుకునువాడు# అని నిఘంటు (ఆంధ్ర శబి 
రతాుకర) అరథం. అగ్నుహోత్రానిు క్కపాడేవాడు. ఆయననే సోమయాజి అనీ అంటారు. ఆహితాగుులు 
కోనసీమ ప్రంతంలో ఉను బ్రాహమణ అగ్రహార్గలలో ఉంటారు. వీరిని “వేదంలో ఉనువారు” అని 
పిలుసాేరు. వారు కూడా నేను వేదంలో ఉనాును అని చెపుపకొంటారు. అద్ద గౌరవ్ం. "గర్గాష్ుమం"లో 
"ఉపనయన" సంసాారం జ్రిగ్న, "త్రిక్కల సంధ్యూవ్ందనం", "అగ్నుక్కరూం" చ్చస్తే గురువు వ్ది ఉంటూ 
"82పనాు"ల "తైతిేరీయ సంహిత"ను "ఎనిమిద్ద" నుంచి "పన్ుండేళ్ళు"లో నేరుేకొంటారు. "మధుకర" 
వ్ృతిేనవ్లంబ్బంచి, దానినే భుజిసేాడు. తెలువారు ఝామున "4 గంటల"కే క్కలకృతాూదులు తీరుేకొని 
గురువు ఎదుట కూరుేని ఆయన చెపిపంద్ద మరలా చెబుతూ అంటే ‘’సమావ్రేన” చ్చస్తే నేరుసేాడు. 
ఇదంతా బ్రహమచరూం లో పూరేవుతంద్ద. ఇక రెండవ్దైన గృహసాథశ్రమం లోకి ప్రవేశంచటానికి అగ్నుసాక్షిగా 
పెదిలు కుద్దరిేన అనుకూలవ్తి అయిన కనూను భారూగా పంద్ద గృహస్థథ అవుతాడు. అర్గింగ్నతో నితూం 
అగ్నుని ఆర్గధిసేాడు దీనిని గారహసపతాూగ్ను అంటారు. అతడికి ఇంక్క చదవాలని నేరుేకోవాలని ఉంటే 
అగ్రహారంలోనే చెపపగలిగ్నన గురువు వ్ది చ్చరి నేరుసేాడు. లేక బయటి ప్రదేశాలకు వెళ్లు నేరుేకుంటాడు పద 
పాఠం, క్రమపాఠంలలో నిష్ణాతలౌతారు ఎకుావ్ మంద్ద ఇకాడే ఆగ్నపోయి పరీక్షలకు హాజ్రై, సరిుఫికెటుు 
పంద్ద సంతృపిే చెందుతారు. ఇంక్క ముందుకు పోవాలనుకోనేవారు ఇంతకనాు కష్ుమన ఘనపాఠం 
నేరుేకుంటారు. దీనిు సాధించిన వారిని ఘనపాఠి అంటారు. దీని పైద్ద జ్టాపాఠం అనే మరింత కిుష్ు 
ప్రక్రియ. ఎకుావ్ మంద్ద దీనిు నేర్చే ప్రయతుం చ్చసినా బహు కొద్ది మందే దీని అంత చూడగలిగ్న 
నిష్ణాతలవుతారు. కేరళ లో రథపాఠం అనే మరో ప్రక్రియ ఉంద్ద. దీనిు నంబూద్రి బ్రాహమణులు ఎకుావ్గా 
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నేరుసేారు. క్కని తీర్గంధ్ర లేక సాగర్గంధ్రలో అలవాటులో లేదు. తైతిేరీయ సంహిత, బ్రాహమణాలు 
ఆరణూక్కలు, ఉపనిష్తేలను సంపూరేిగా నేరిేనవారు మిగ్నలిన వేదాలను వాని శాఖలను నేరుసేారు. 
ఋగ్వవదంను అదే గురువుక్కని వేరొక గురువు వ్ది క్కనీ అభూసిసేారు. ఇంక్క ఉతాైహముంటే సామవేదానిు 
నేరుేకుంటారు. ఇద్ద సోమ క్రతవులకు తపపనిసరి. గాన విధ్యనం ఇందులో ప్రత్యూకత. ఇందులో జైమినీయ, 
కౌథుమ, ర్గణాయనీయ శాఖలలో అద్దవతీయులయ్యూ ప్రయతుం చ్చసాేరు. వేదంలోని లోతలను 
తరచటానికి ఈ ముఖీయ అధ్ూయనం పెదిగా తోడపడదు. అందుకని మీమాంస, వాూకరణాలు చద్దవి 
వేదారథ ప్రవీణులౌతారు. వివాహాద్ద క్కర్గూలు చ్చయించటానికి సామరేం నేరుసేారు. ఆపసేంభ ధ్రమ స్తత్రాలను 
క్షుణాంగా నేరుేకొంటేనే ఇద్ద సాధ్ూమవుతంద్ద. మిగ్నలిన వాటిలో కూడా సరిుఫికెటుు క్కవాలంటే వాటినీ 
తరచి సాధిసేారు. పురోహితడు అనిపించుకుంటాడు. "శ్రౌతం"లో నిష్ణాతలు "ఋతివజు"లౌతారు. 
"గృహూస్తత్రాలు" నేరిే నితూకరమలు ఉపనయనాద్ద క్కర్గూలు చ్చయిసేారు. "శ్రౌతస్తత్రాలు" నేరిసేే 
"యజ్ఞయాగాదులు" చ్చయిసేారు. వేదం చద్దవి పండిత పరీక్షనిచిే ఉతీేరుాలైన వారిని వేదపండితలంటారు. 
ఈ క్రమంలో మొదటగా బ్రహమశ్రీ ఉపుపలూరి గణపతి శాస్త్రి గారి ఋణం తీరుేకోలేనిద్ద. అనేుళ్ళు కష్ుపడి 
వేద విదూనేరిే పండితలైత్య పటుగడిచ్చద్ద యెటాు? వారి ఇళులోు పయిూ వెలిగ్వదెలాగా? కోనసీమలో దీనిపై 
ముందుగా ఆలోచించి పరిష్ణార మారాం కనిపెటిునవారు బ్రహమశ్రీ ఉపుపలూరి గణపతి శాస్త్రి గారు. ప్రతి 
దేవాలయంలోనూ వేద పండితలచ్చత సామూహిక వేదపార్గయణ రోజుకు కనీసం మూడు గంటలు 
చ్చయించారు. ఇలా చ్చసే ఏర్గపటు చ్చయాలని ప్రభుతావనికి విజ్ఞపి ేచ్చశారు. దీనిు గమనించిన ప్రభుతవం 
తిరుపతి తిరుమల దేవ్సాథనం క్కరూ ప్రణాళ్లక సిదిం చ్చసి అమలుచ్చసింద్ద. దేవాలయాలలో పూజారి 
ప్రసాదాలు మాత్రమేక్కక వేద పార్గయణ చ్చసే పండితలను నియమించింద్ద. శ్రీశైలం, తిరుమల, బ్జ్వాడ 
కనకదురామమ మొదలైన ముఖూ దేవాలయాలలో ఈ పథకం ముందు ప్రరంభమంద్ద. నాలుగు వేదాలలో 
నిష్ణాతలైన పండితలు ఎనిమిద్ద మంద్దకి అవ్క్కశాలు లభంచాయి. దీని వ్లన అపుపలోు కూరుకుపోయిన 
బ్రాహమణ పండితలకు కొంచెం ఊరట కలిగ్నంద్ద. ప్రభుతవం ప్రకటించిన గౌరవ్ వేతనం వ్లన పిలుల పెళ్లుళ్ళు 
చ్చసే వీలు కలిగ్నంద్ద. ఈ విధ్యనానిు కోనసీమలో ప్రరంభంప జేసిన శ్రీ ఉపుపలూరి గణపతి శాస్త్రి గారి 
చిత్రపటానిు ప్రతి బ్రాహమణ కుటుంబలో దేవుని మంద్దరంలో ఉంచి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటంద్ద. ఆయనుు 
ప్రతఃసమరణీయులను చ్చస్థకునాురు కొనసీమవారు. పండితలు తమ పిలులకు కూడా వేదవిదూను 
నేరిపసే్థనాురు. ఈ వేదపండితలకు పెనషన్ సౌకరూం కూడా కలిగ్నంచమనే ఆందోళనా ఉనుద్ద. అయిత్య 
ఆహితాగుులు మాత్రం వేదానిు పండితలు అముమకుంటునాురు. ఇద్ద వేద విక్రయం అవుతంద్ద అని  
బాధ్పడాారు. భారతదేశ వేద పండితలలో ప్రథమ సాథనంలో ఉనువారు "శ్రీ ఉపుపలూరి గణపతి శాస్త్రి" 



కోనసీమ అందాలకు వేదపవిత్ర సొబగులు సౌరభాలు అద్దిన ఆహితాగుులు 

పు ట  3 | 66 

 

గారు. 1980లో ఆయన 92వ్ ఏట కూడా వారు క్కకినాడ సవగృహంలో తైతిేరీయ సంహిత లోని అగ్ను 
స్తత్రాలు, అశవమేధ్ యాగ మంత్రాలు "స్థుటము”గా, “ఉచెసేసవరం”తో గానం చ్చశారు. ఎకాడా 
తొట్రుపాటు, వ్ణుకు లేవ్ట. ఒక మహరిష మంత్ర పఠనంలాగా ఉందని చూసినవారు ఆశేరూ పోయారట. 
క్కరణజ్నుమలాయన. దీనికి 74 ఏళు క్రితం అంటే ఆయన 18వ్ ఏటనే ఒక క్రతవుకు అధ్వరుూలుగా 
ఉనాురట. ఏమి జ్నమ స్థకృతం? గణపతి శాస్త్రి గారు కోనసీమలో ప్రరంభంచిన సామూహిక 
వేదపార్గయణ "ప్రతివారినీ చైతనూవ్ంతలను చ్చసి, వేద విదూ వాూపిే, వేదపండిత సతాారం తమ విధి అని 
గురేించెటుు చ్చసింద్ద." దీనితో సంక్రమణం నాడు లేక న్లకోసారి క్కని సాథనిక బ్రాహమణ సంఘాలు 
వేదపండితలను ఆహావనించి మొదటి నలభై నాలుగు పనాులలో ఏదో ఒకదానిు వ్లిుంచమని కోర్చవారు. 
వారికి సంఘం తగ్నన పరితోషికమిచిే సతారించి పంపేద్ద. ఈ సంసాృతి ఆంధ్ర దేశమంతటా విసేరించింద్ద. 
వీలైన చోటు వేదసభలు శాసాారథ చరేలు చ్చయించి గౌరవిస్థేనాురు. వాటిని చూసి ఆనంద పారవ్శూం 
పందనివారు ఉండరు. "కంచి", "శృంగ్వరి" పీఠాధిపతలు దీనిపై ప్రత్యూక శ్రది వ్హించి ప్రోతైహిసే్థనాురు. 
వేదపండితలు గ్రామ, పటుణాలు సందరిశంచి తమ విదవతే ప్రదరిశంచి తగ్నన బహుమానాలు అందుకోవ్టం 
నేడు సరవసాధ్యరణమ పోయింద్ద. ఇదంతా శ్రీ ఉపుపలూరి గణపతి శాస్త్రిగారి పూనిక, వేదమాత సేవా 
భాగూమే. దేవాలయాలలో ఘనపండితడికి న్లకు రూ.1800, క్రమ పండితడికి న్లకు రూ.1500 
రూపాయలు గౌరవ్ భృతి ఇస్థేనాురు. రిటైరైన వారికి కూడా న్లకు వెయిూ రూపాయలిస్థేనాురు. వీరికి 
అమెరిక్కలో గొపప ఆదరణ లభసేోంద్ద. క్కని కేరళ పండిత నంబూద్రి కుటుంబాలు మాత్రం అమెరిక్క 
వెళుటానికి ఉతాైహం చూపటం లేదట. ఇపపటికీ కోనసీమ సంప్రదాయ కుటుంబీకులు వేదంలో సరిుఫికేట్ 
ఉను కొడుకులను, మనవ్ళును అమెరిక్క పంపటానికి ఇష్ుపడటం లేదట. వీరు చెపేప సామెత 
దూరపుకొండలు నునుపు. వేదపండిత సరిుఫికేట్ ఉనువారినే పంపటానికి ఇష్ుపడకపత్య 
నితాూగ్నుహోత్రులైన ఆహితాగుులు బయట దేశానికి ఎలా వెడతారు? వారికి గృహమే సవరా సీమ. వీరి 
విశేష్ణలు తర్గవత తెలుస్థకొందాం. 
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మూలం:  
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కోనసీమ అందాలకు వేదపవిత్ర సొబగులు సౌరభాలు అద్దిన ఆహితాగుులు -2 
ఆహితాగ్ను ద్దన చరూ: 
శ్రౌతం నేరిేనవారు సంప్రదాయానిు ఖచిేతంగా పాటించి ఆహితాగ్నుగా ఉంటారు. త్రేతాగుులను అరిేసేారు. 
రోజుకు రెండుసారుు వేడిపాలను అగ్నుహోత్రానికి సమరిపసాేరు. తర్గవత  అగ్నుష్టుమం చ్చసాేరు. భారత, 
నేపాల్ దేశాలలో ఉను ఆహితాగుుల సంఖూ 626 అయిత్య అందులో ఆంధ్ర ప్రంతంలోనే 200 మంద్ద 
ఉనుటుు తెలుసోేంద్ద. శ్రౌతకరమ విధ్యనం గృహిణితో చ్చసే కిుష్ు విధ్యనం. వీరి భాష్ కూడా ప్రత్యూకంగా 
ఉంటుంద్ద. నితూకరమలని, క్కమూకరమలనే మాటలు వాడుతారు. నితూకరమ - విధిగా తాను ఆచరించాలిైనద్ద. 
క్కమూకరమ - మనస్థలో ఉను కోరెా ఫలించటానికి చ్చసేద్దగా భావించవ్చుే. దీనిు నైమితికేం అని అంటారు. 
అంటే జాతకరమ, అంతూక్రియ, ఆయురవృద్ద,ి ఆరోగాూభవ్ృద్దిలకోసం చ్చసేవి. వీటికి ప్రయశేతాలేు కూడా 
చ్చయాలి. వేద విహిత కరమలను చ్చసే వారిని "శ్రౌత" లేక "యజ్మాని" అంటారు. యజ్మాని అర్గింగ్నతో 
కలిసి ఉదయమే "ఔపోసనాగ్ను"ని "ఆధ్యనం" ([సంసాార పూరవకముగా అగ్నుని)] సాథపించుట) చ్చయాలి. 
దీనితో "త్రేతాగుు"లను అరిేంచాలి. ఇంటుని ప్రత్యూక గద్దలో "పడమర" వైపు గుండ్రని "గారహపతూ అగ్ను" 
అంటే వ్ంట చ్చస్థకునే అగ్ను, "తూరుప"న చతరస్రాక్కరపు "ఆహవ్నీయ", "దక్షిణాన దక్షిణాగ్ను"లను 
మటిుముదిలతో ఏర్గపటు చ్చస్థకొంటారు. ఒకదానికొకటి సంబంధ్ం ఉండేటుు మధ్ూలో వేద్ద (యజ్ఞము 
మొదలగువానికై చదరముగా నేరపఱచిన తిన్ు [అరుగు, వేద్దక]) ఉంటుంద్ద. "వేద్ద" అంటే "హోమ 
ద్రవాూలు" ఉంచ్చ ప్రదేశం. ఈ పవిత్ర అగ్నుహోత్రాలు దంపతలు ప్రత్యూకంగా సంరక్షించుకొనేవి మాత్రమే. 
కుటుంబం లోని వారు, సహకరించ్చవారు మాత్రమే వీటిని చూడటానికి అరుహలు. మిగ్నల వారెవ్వరికీ ఈ 
గద్దలో ప్రవేశం ఉండదు. దంపతలలో ఒకరు మరణించ్చదాక్క ఇంత్య. మరణిసే ేవాటిని తొలగ్నసాేరు. ఆ 
ఇంటికి మాత్రమే ఆ అగ్నుహోత్రం ప్రత్యూకం అని భావ్ం. అగ్ను వారికి ప్రతూక్ష దైవ్ం. ఆహితాగ్ను భారూతో 
ఔపోసనాగ్నుతో నితాూగ్ను హోమం చ్చస్తే అంటే గారహపతాూగ్ను ని కొలుసాేడు. అగ్నుహోత్ర గోవును 
స్తరోూదయ, స్తర్గూసమేయ వేళలో పాలు పితికి, అగ్నుక్కరూం నిరవహించి, నైవేదూం పెటుగా మిగ్నలిన 
వాటిని ఉదయ, సాయం వేళల ప్రసాదంగా కుటుంబం అంతా సీవకరిసాేరు. అగ్నుహోత్రంలో సమిధ్లు 
వేయటమూ ఒక పవిత్ర క్కరూమే. ఉదయ సాయం సంధ్ూలలో సంధ్యూవ్ందనం, అగ్నుహోత్రం, వైశవదేవ్ం 
చ్చస్త ేదేవ్తలందరికి సంతషిు కలిగ్నసారేు. సాంకేతికంగా వివాహమన నవ్ దంపతలు అగ్నుహోత్రిలుగా 
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ఆ ఇంటి గారహపతాూగ్ను ఆర్గధ్నకు అరుహలవుతారు. గారహపతాూగ్నుతో పాలను వేడి చ్చసి ఆహవ్నీయ అగ్నుకి 
సమరిపసేారు. దంపతలు ఆధ్యనంతో త్రేతాగ్ను అరేన చ్చసాేరు. ఒకొాకా దంపతలు తమ జీవితక్కలంలో 
ఇలా అనేక వేలసారుు చ్చయటం జ్రుగుతంద్ద. ఉదయం స్తరూ, ప్రజాపతిలకు, సాయంత్రం అగ్ను, 
ప్రజాపతిలకు హవిస్థైలు సమరిపసేారు. 15 రోజులకొకసారి ‘’దరశ పూర ామాస” ను, ఇషిుని నిరవహించి 
దేవ్తలకు హవిస్థై సమరిపసేారు. అగ్నుకి సోమకు చ్చసేదే “అగ్నుష్టుమం”, అగ్ను ఇంద్రులకూ, అగ్నుకి, 
ప్రజాపతికి ప్రత్యూకంగా కూడా చ్చసాేరు. బ్బయూపు పిండికి నీళ్ళు కలిపి గుడ్రంగా తటిు గారహపతాూగ్నులో ఉడికించి 
కూడా "పురొడాశం" గా దేవ్తలకు సమరిపసేారు. పాలతో పాటు ఇదీ ప్రసాదంగా భుజిసేారు. ఇలా నితూం 
అగ్ను ఆధ్యనం, అగ్నుహోత్రం పక్షానికోసారి ఇషిుతోపాటు మిగ్నలిన నితూ క్కర్గూలు చ్చసాేరు. ఒక ఏడాద్ద 
దీక్షగా త్రేతాగ్ను హోత్రం చ్చసిన దంపతలు ఇంటునేక్కక బయటకూడా "శ్రౌతకరమలు" చ్చయటానికి 
అరుహలౌతారు. బయటి దానిు అగ్నుక్షేత్రమని, అకాడి అగ్నుని మహావేద్ద అని అంటారు. దీనికి ముందు 
అగ్నుష్టుమం చ్చసి అరహత సాధించాలి. సోమరసం తయారు చ్చసి అగ్నుకి ఆహుతిగా ఇవావలి. పశుబలి కూడా 
ఉండేద్ద క్కని ఇపుపడు అమలులో లేదు. ముంజ్ లేక దరా తాడు భరే నడుం చుటూు కటుుకోవాలి. యోకా ను 
భారూ నడుముకు కటాులి. అపుపడు అగ్నుష్టుమం చ్చయాలి. సోమలత దొరకటం కష్ుం కనుక ఇపుపడు వేర్చవరు 
లతలను (పూతికలత)  ఉపయోగ్నసే్థనాురు. సోమలతను గొపప అతిథిగా మహార్గజుగా భావించి 
గౌరవ్ంగా సావగతం పలుకుతారు. అయిదవ్ రోజు సవ్నం (సోమపానము) చ్చసాేరు. అంటే తీగను 
పిండటం చ్చసాేడు అధ్వరుూడు. సామవేదం లోని 12 స్తత్రాలను,12 యజుర్చవద మంత్రాలను సోేత్రంగా 
గానం చ్చసాేరు. సోమరసానిు వ్డపోసి మొదట కుండలోను తర్గవత కోయూ పాత్రలైన చమస్థైలలోను 
పోసి అగ్నుకి ఆహుతిసేారు. తర్గవత సోమరసం త్రాగుతారు. రెండవ్సారి కూడా ఇలానే చ్చసాేరు. ఇలా 
అగ్నుష్టుమం పూరేయాూక అవ్భృత సాున (యజాఞంత సాునము) విధి ఉంటుంద్ద. దీనితో పూరేిగా 
దంపతలు పరమ పవిత్రులౌతారు. ఇదంతా జ్నన, మరణాలకు ప్రతీకగా భావిసేారు. దీనిు చ్చసిన 
దంపతలకు కొతేపేరుు పెడతారు. "సోమానిు" అగ్నుహోత్రానికి సమరిపంచినందువ్లన ఆయనను 
"సోమయాజి" లేక "సోమయాజులు” అనీ, ఆమెను "సోమిదేవ్మమ" అనీ పిలుసాేరు. మొదటినుంచీ ఉను 
పేరుతో ఇక పిలవ్నే పిలవ్రు. 
 

కోనసీమ అందాలకు వేదపవిత్ర సొబగులు సౌరభాలు అద్దిన ఆహితాగుులు -3 
తీర్గంధ్రలో అగ్నుష్టుమం అనేక రక్కల అగ్నుచయనం తో చ్చసాేరు. దీనినే స్తక్షమంగా చయనం అంటారు. 
వేలాద్ద ఇటుకలను దీనికి వాడుతారు. అడుగున శేూన అంటే ఎగ్నర్చ గరుడ పక్షి ఆక్కరంగా చ్చసాేరు. దీనిు 
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శేూన చితి అంటారు. అయిదు అంతస్థేలలో ఇటుకలుపేరిే, అగ్నుహోత్రం చ్చయటానికి అనువుగా 
తయారుచ్చసాేరు. అగ్నుదేవుడికి, పురుష్ ప్రజాపతికి హవిస్థైలు సమరిపసేారు. శుకు యజుర్చవదానికి చెంద్దన 
శతపథ బ్రాహమణం అగ్నుచయనంపై విసేృతంగా వివ్రించింద్ద. పాశాేతూలకు ఇద్ద బాగా అరథమన విష్యం. 
చయనం చ్చసేవారు అగ్నుని తీస్థకుర్గవ్టానికి ఉక్ష అనే బూరుమూకుడు లాంటి దానిని ఉపయోగ్నసేారు. 
క్కనీ కోనసీమ బ్రాహమణూం తైతిేరీయ విధ్యనానేు ఉపయోగ్నసేారు. అగ్నుచయనం అందరీు విశేష్ంగా 
ఆకరిషస్థేంద్ద. 1975 లో కేరళ నంబూద్రి బ్రాహమణులు చ్చసిన అగ్నుచయనానిు ఫ్రిటై సాుల్, ర్గబర్టు గార్చనార్ట 
లు రెండు భాగాల అతి పెది గ్రంథం (AGNI - The Vedic Ritual of the Fire Altar) గా చిత్రాలతో 
సహా ముద్రించారు. దీనినే అలాుర్ట ఆఫ్ ఫైర్ట సినిమాగా కూడా తీశారు. దీనిు అతి ప్రచీన సజీవ్ సాక్షాతాార 
చివ్రి  క్రతవుగా పేరొానాురు. ఆంధ్రాలో మాత్రం ఏమాత్రం మారుపలు లేకుండా అగ్నుచయనం చ్చస్తేనే 
ఉనాురు. చయనం చ్చసినవారిని గౌరవ్ంగా చయనులు అని సంబోధిసాేరు. అగ్ను చయనం తర్గవత 
ఆంధ్రలో వాజ్పేయం ప్రముఖూత పంద్దంద్ద. 17 మంద్ద ప్రజాపతలకు హవిస్థైలు అందజేసే క్కరూమిద్ద.17 
రోజుల దీక్షతో చ్చసాేరు. ప్రతిరోజూ "స్థర ను బ్బయూం, లేక బారీు లేక చిరు ధ్యనాూలను పులియబ్టిు తయారు 
చ్చసాేరు. దీనేు కిణవన ప్రక్రియ లేక ఫెరెమంటేష్న్ అంటారు. చివ్రి రోజు సోమలతను  పిండి సోమరసం 
తయారుచ్చసి మంత్రాలను చదువుతూ ఆహుతలుగా సమరిపసేారు. ఒకపుపడు నలుమేకను బలి ఇచ్చేవారు. 
యజ్మాని, భారూ కలిసి య్యప సథంభం ఎకిా తమకు అమరతవం సిద్దించిందని ప్రకటించటం ఇందులో 
పర్గక్కష్ు. దీనికి పై మెటుుగా పండరీకం అనే క్రతవు ఉంద్ద. ఇద్ద 40 రోజుల దీక్ష తో చ్చసేద్ద. ఈ 
క్రతవులనీు ఎన్ను రోజుల ముందు ఆలోచన, వ్స్థేసేకరణ ,తగ్నన ప్రణాళ్లకలతో చ్చయాలిైనవి. వీటికి 
హోత, అధ్వరుూడు, ఉదాారుడు, బ్రాహమణులు క్కవాలి. మహావేద్ద నిర్గమణం చ్చయాలి. ఎంతో డబుి ఖరుేతో 
కూడుకును వ్ూవ్హారం. అందరికీ వారి వారి అరహతను బటిు దక్షిణ సమరిపంచాలి. పై నలుగురిలో ప్రతి 
ఒకారికీ ముగుార్చసి సహాయకులు క్కవాలి. అంటే 16 మంద్ద ఉండాలి 17వ్ వారు కొనిు ప్రత్యూక విధులు 
చ్చసాేరు. 18వ్ వారు సదసూం నిరవహిసేారు. వీళుందరీు యజ్మాని అందులో నిష్ణాతలైన వారి సలహాతో 
ఎంపిక చ్చసాేడు. ఇతనినే సోమప్రవాకుడు అంటారు. ఇందులో ఏమాత్రం దోష్ం జ్రిగ్ననా తాను 
పాపకూపంలో పడినటుు భావిసేారు. ఆహితాగ్నుకి ఒకరు సహాయంగా ఉంటే చాలు. కొడుకు క్కని 
తముమడుక్కని దగార బంధువుక్కని పనికొసాేడు. ఇషిు ని పాడూమి,పరామి నాడు చ్చసాేరు. పంటల క్కలంలో 
అగ్రయణం చ్చసాేరు. దీనికి యజ్మాని ఆధ్వరూ , హోత, బ్రాహమణ, ఆగ్నుధ్రలను ఏర్గపటు చ్చస్థకోవాలి. ఆగ్నుధ్ర 
అధ్వరుూడికి సాయంగా ఉంటాడు. అగ్రహారంలోని ఇతర ఆహితాగ్నులను దీనికి వినియోగ్నంచుకోవ్చుే. 
ఆధ్వరుూడు, హోతా ఇదిరు ఉంటే చాలు అని ఆపసేంభ స్తత్రాలు చెబుతనాుయి. కోనసీమలోని 
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శ్రీర్గమపురం, ఇరగవ్రం, క్కమేశవరి, వాూఘ్రేశవరం అగ్రహార్గలలో ఆహితాగుులు అగ్నుహోత్రం అంతటి 
పవిత్రులు. వీరి గురించి వ్రుసగా తెలుస్థకొందాం. 
 

కోనసీమ అందాలకు వేదపవిత్ర సొబగులు సౌరభాలు అలద్దన ఆహితాగుులు -4 
కోనసీమలో ఉచఛసిథతిలో, సవరాయుగంగా ఉను శ్రౌత క్కరూక్రమాలు 1980 నాటికి  ప్రభవ్ం కోలోపయాయి. 
క్కని దెందుకూరి, విష్ణభాటు వ్ంటి కొనిు కుటుంబాలు మాత్రమే శ్రౌతానిు కొనసాగ్నస్థేనాుయి. 1940లో శ్రీ 
డొక్కా ర్గమయూ అనే ధ్నిక వితరణశీలి అయిన బ్రాహమణుడు వేద పండితలకు శ్రీర్గమపురం అగ్రహార్గనిు 
ఇచిే ఉండటానికి ఏర్గపటు చ్చశారు. అపుపడు 14  బ్రాహమణ కుటుంబాలు మాత్రమే ఉండేవి. 
ఈశవర,ర్గధ్యకృష్,ాస్తరూ,అంబ్బక, విఘ్నుశవరు లతో కూడిన ఒక పంచాయతన దేవాలయం ఉండేద్ద. 
ఒకేఒకా మటిు ముఖూవీధి, ఒక చిను బడి, పోసాుఫీస్థ, స్థబ్రహమణూ దతాేత్రేయ మంద్దర్గలు ఉండేవి. 
కుగ్రామమే అయినా వైద్దక బ్రాహమణులు లౌకిక బ్రాహమణులతో కలిసి భోజ్నం చ్చసేవారుక్కదు. కనుక వేరు 
వేరుగా వైద్దక, లౌకిక బ్రాహమణులు నివ్సించ్చవారు. ఆహితాగ్ను లు ఆహితాగ్నులు క్కని వారింట భోజ్నం 
చ్చసేవారుక్కదు. వారి ఆడవారు వ్ండినా తినే వారుక్కదు. దీనికి దగారలో ప్రధ్యన రహదారికి 
బహుదూరంలో క్కమేశవరి అగ్రహారంలో కొద్దిమంద్ద బ్రాహమణులుండేవారు. వేద విధ్యనం ఉచఛసిథతిలో 
ఉనాు కూడా, త్రేతాగుులను అరిేసే్థను ఆహిఆగుులు, వేదపండితలు తమ పిలులకు నేరుపకొంటూ ఈ రెండు 
అగ్రహార్గలలో ఉండేవారు. ఈ రెండూ అమలాపురం క్కలువ్కు చెరి ఒకవైపున ఉండేవి. శ్రీర్గమపుర్గనికి 
మలునురదూరం లోఉను వాూఘ్రేశవరం ఒకపపటి అగ్రహారం. ఇకాడ ముగుారు ఆహితాగుులు ఉండేవారు. 
అంటే అతి సమీపంలో ఉను ఈ గ్రామాలలో మొతేం మీద ఏడుగురు ఆహితాగ్నులు ఉండేవారు. గోదావ్రి 
నద్దపై ఉను ఇరగవ్రం బ్రాహమణపల్లులో వేదపండితలు ఎకుావ్. 
బ్రహమశ్రీ భమిడిపాటి యజేఞశవర సోమయాజి: 
కోనసీమలోని లోని శ్రీర్గమపురం అగ్రహార వాసి బ్రహమశ్రీ భమిడిపాటి యజేఞశవర సోమయాజి గారు. వీరిని 
అందరూ బాబళుశాస్త్రి గారు అని పిలుసాేరు. వీరింటు మిగ్నలిన ఆహితాగుుల ఇళులోు లాగానే కుకాలు, 
పిలుులు కనిపించవు. అదొక నియమం వారికి. శ్రౌత కరమల సందరాంలో ఇంటు "కూరమం" అంటే "తాబేలు" 
తిరగాలి. అపుపడు దానిు అతి జాగ్రతేగా క్కపాడుకొంటారు. శ్రీ భమిడిపాటి యజేఞశవర సోమయాజి గారు 
శ్రీవ్తైస గోత్రీకులు. 1930లో జ్నిమంచారు. దాదాపు 20వ్ శతాబిం అంతా జీవించారు. బయట అరుగుపై 
కూరుేని అందరితో సంభాషించ్చవారు. తొంభైవ్ పడికి దగారపడుతను కొనిు న్లల వ్రకు ఈ వాూసంగం 
సాగ్నంద్ద. భారతదేశంలో 19, 20 శతాబాలిలోని ఆహితగ్నులలో ఉతాృష్ుమనవారుగా గణనకెకిాన 
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మహానుభావులాయన. ఆయన కుటుంబంలో మూలపురుష్ణలు  18వ్ శతాబ్బికి చెంద్దన భమిడిపాటి 
బ్రహ్మమకృత ఆచారుూలు. వివాహమాడి సంతానం పందకుండానే సనూసించిన వార్గయన. అదొక గొపప 
విష్యంగా ఆనాడు చెపుపకునేవారు. తండ్రి తరపు వారిలో వీరభద్ర సోమయాజి, అచుూతర్గమ 
సోమయాజులు, యజేఞశవర సోమయాజులు, చిన స్థబ్రహమణూ సోమయాజి ముఖ్యూలు. వీరిలో చిన 
స్థబ్రహమణూ సోమయాజులు గార్చ బాబళు సోమయాజులగారి తండ్రిగారు. తలిుగారు ఆకెళు వేద 
కుటుంబానికి చెంద్దన క్కమేశవరి. ఈ అయిదవ్ తరం వారు ఆరవ్ తర్గనికి జ్నమనిచిే ఆరుగురు 
కుమారులను కనాురు. ఈ ఆరుగురూ ఆహితాగుులే. ఇందులో అయిదుగురు సోమయాజులయాూరు. ఆరవ్ 
ఆయన కూడా అయ్యూవారు క్కని అగ్నుష్టుమ దశలో చనిపోయారు. బాబళు గారి ఒకే ఒక కుమారుడు 
బుల్లుబాియి అని పిలువ్బడే స్థబ్రహమణూ సోమయాజి అంతపటుని వాూధులతో ఇబింద్దపడి వేదపండితడు 
క్కకుండానే మరణించి పుత్రశోకం కలిగ్నంచగా ఇరవై రోజుల ఏకైక  కుమారెే కూడా చనిపోవ్టం ఆ 
కుటుంబానికి ఆశనిపాతమంద్ద. క్కని కొడుకు బుల్లుబాియికి సోమశేఖర, యజేఞశవర ప్రసాద్ ఇదిరు 
కొడుకులు. సోమశేఖరను బాబళు గారి చిను తముమడికి  పెంపుడిచాేరు. యజేఞశవరప్రసాద్కు ముగుారు 
అందమన కూతళ్ళు. మగ సంతానం లేదు. అందుకని బాబళువారి వ్ంశం ఆగ్నపోయింద్ద. ఈ ముగుారు 
కుమారెేలే బ్రాహ్మమభూతలవారి తొమిమదవ్ తరం వారు. స్తాల్ టీచర్ట అయిన యజేఞశవర ప్రసాద్, భారూ 
లక్ష్మి వీధి మొదటి ఇంటు ఉంటూ అతిథి అభాూగతలకు సావగతం పలికి ఆతిథూమిచిే తృపిేపడుతనాురు. 
1961 లో పుటిున బాబళు వారి మనవ్డు యజేఞశవర వెంకట సతూ స్తరూర్గమ స్థబ్రహమణూ సోమయాజి 
ఏడవ్తరం సోమయాజి అవావలిైనవాడు క్కలేకపోయాడు. బాబళు వారు ముక్కామలలో జ్నిమంచినా, 
దగారలోని ఇరుస్థమండ గ్రాామంలో మేనమామలింట పెరిగారు. బాబళు వారి భారూ స్థందరి, ఆకెళు 
స్థబాివ్ధ్యని గారి కుమారెే. ఆయన కంటే ఆర్చళ్ళు చినుద్ద. ఇరుస్థమండ లో ఇదిరూ కలిసి బడికి వెళ్ళువారు. 
ఆయనకు తొమిమదో ఏటనే తెలుగు వ్రాయటం చదవ్టం వ్చ్చేశాయి. ఆమె మూడవ్ తరగతిలో ఉండగా 
ఆయనకు 18, ఆవిడకు 12వ్ ఏట ఐదు రోజుల వివాహం జ్రిగ్న 71 ఏళ్ళు దాంపతూ జీవితానిు అనుభవించిన 
జ్ంట అయాూరు. మొదటు ముక్కామలలో క్కపురం పెటిునా, తర్గవత శ్రీర్గమపురం చ్చర్గరు. బాబళు గారి 
తండ్రి తన కొడుకులకే క్కక చాలామంద్దకి విదాూగురువు. శ్రీర్గమపురంలో రెండవ్ ఆహితాగ్నుగా గురేింపు 
పంద్దనవారు కూడా. అపుపడు ముక్కామలలో 20 మంద్ద వేదపండితలు ఉండేవారు. కొందరు సమీప 
గ్రామాల నుండి తెరచాప పడవ్లో క్కలువ్దాటి, కొందరు ఫంట్ లలో లేక ఆ ఒడుానా, ఈ ఒడుానా 
పాతబడిన కొయూసేంభాలకు కటిున తాడును ఆధ్యరంగా వ్చ్చేవారు, దువ్వవరి యాజులు అనే ఆయన 
కపిలేశవరపురం నుంచి వ్చ్చేవాడు.  బాబళు తండ్రి గారు వేదానిు వ్లిుస్తే తదేక ధ్యూనంలో ఉంటే, 
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’’పిలులమన మేము ఒంటేలి కని, రెండేళు కనీ సాకుతో న్మమద్దగా జారుకొనే వాళుం” అని దువ్వవరి గురు ే
చ్చస్థకునాురు. 
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బాబళు శాస్త్రి గారు 82 పనాులు పూరేిచ్చయగానే, తనకు సంక్రమించిన గంగలకుర్రు పలాలపై 
అజ్మాయిషీ చ్చస్తే, కొద్ది మంద్దకి వేదపాఠాలు చెబుతూ, తాను తైతిేరీయ శాఖపై సాధించిన పటుును 
నిలబ్టుుకొంటూ మరింత ముందుకు సాగారు. వేదం, శ్రౌతం, ధ్రమ శాస్త్రం, మీమాంస, జ్యూతిష్ం, 
వేదాంతం, వాూకరణం మొదలైన వాటిపై లోతైన అవ్గాహన సాధించి తన జాఞన తృష్ా తీరుేకునాురు. 
అనునితూం వీటిని సపృశస్తే అవ్గాహన పెంచుకునాురు. వారికూంలో కూడా చెవుడు వ్చిేనా కళ్ళు సరిగాా 
కనిపించక పోయినా, రోజూ ఏదో ఒక తాటాకు గ్రంథానిు కంటి స్థలోచానాలకు రెండుమూడు అంగుళాల 
దూరంలో ఉంచుకుని పరిశీలించ్చవారు. అంతటి విజాఞన తృష్ా ఉండేద్ద. తమ తండ్రిగారు తన జీవితంలో 
ఆరిథక బాధ్లకు గురిక్కకుండా ఆరిథక సౌకరూం కలిగ్నంచినందుకు కృతజ్ఞతలు చెపుపకొనేవారు. తండ్రిగారితో 
తన అనుబంధ్ం చాలా గొపపదని అనేవారు. తన చదువు నిర్గటంకంగా సాగాలని తండ్రి కోర్చవారు. ప్రతి 
విష్యంపై ఆయనే శ్రది చూపేవారు. తనకేరకమన ఇబింద్ద కలిగ్నంచలేదు. యవ్వనమంతా ఉయాూలలో 
ఊగుతూ స్థఖ సంతోష్ణలతో గడిపారు. తండ్రిగారి కంటే తకుావ్ మంద్ద విదాూరుథలను చ్చరుేకొని వారిపై 
పూరేీ అంకితభావ్ంతో బోధించ్చవారు. గ్రంథ పఠన క్కలంలో కూడా నలుగురు విదాూరుథలు ఇంటు 
ఉండేవారు. తన మనవ్డు ప్రసాద్కు కూడా 82 పనాులు 1971 నుండి 1980 వ్రకు తొమిమదేళ్ళు క్షుణాంగా 
నేరిపన గురూతేములాయన. పరీక్షలకు కటుకపోయినా ప్రసాద్ 1986లో దగార స్తాలోు స్తాల్ మాసుర్ట 
అయాూడు. తాతగారితో నితూం పలాలకు వెళ్లువ్చ్చేవాడు. అతని సహాధ్యూయులు చిర్రావ్వరి ర్గమం, 
శ్రీపాద మాణికూ, ప్రభల కృష్ామూరి,ే సామవేదం నార్గయణ. వీరిలో ఎవ్రో ఒకరు ప్రసాద్ వెంట 
తాతగారితో వెళ్ళువారు. వీరుక్కక ఆయనవ్ది నేరిేనవారు కోనసీమలో చాలామంద్ద వేదపండితలైనారు. 
పలాల గటుమీదో, కొబిరి చెటు నీడన్న కూరుేని వీరు అధ్ూయనం సాగ్నస్తే కనిపంచ్చవారు. వీరిని 
శాస్త్రిగారు పరూవేక్షిస్తే ఉండేవారు. మధ్యూహు సమయానికి ఇంటికి చ్చరి ఉదయ పాఠాలను 
సమీక్షించుకోనేవారు. నాగలిపటిు భూమిని దునుగలిగ్వ శాస్త్రిగారు ముసలితనంలో పరూవేక్షణకే 
పరిమితమయాూరు. వేదపరీక్షలను నిరిుష్ుంగా కఠినంగా జ్రిపేవారు శాస్త్రి గారు. అందుకే మనవ్డు 
ప్రసాద్ పరిష్త్ పరీక్షలకు హాజ్రవ్లేదు. శాస్త్రి గారు మరికొందరు సహాధ్యూయులైన వేదపండితలు కలిసి 
తాము కొంత ధ్నం వేస్థకుని, కొంత వితరణ శీలురవ్ది సేకరించి ఒక ట్రస్టు ను ఏర్గపటు చ్చశారు. దీనితో 
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వేదం, సంసాృతం, శ్రౌతం సామరేం, అపరం, ఆగమం, మీమాంస, వాూకరణం మొదలైన విష్యాలపై 
అమలాపురం, ర్గజ్మండ్రి మొదలైన చోటులో సభలు జ్రిపి పరీక్షలు నిరవహించి ఉతీేరుాలైనవారికి 
పురసాార్గలు అంద్దంచారు. 1987 వైశాఖమాసంలో వాూఘ్రేశవర గ్రామం ముందుకు వ్చిే వీటికి పూరేి 
సహక్కరం అంద్దంచి, ఆతిథూమిచిేంద్ద. 30 మంద్ద వేదంలో, నలుగురు సామరేంలో, ఒకరు ఆగమంలో 
పరీక్షనిచాేరు. వీరంతా పద్ద నుంచి పన్ుండేళ్ళు కష్ుపడి విదూనేరిేనవార్చ. రెండు రోజుల పాటు వివిధ్ 
శాసాాలలో, వేదపార్గయణలో పరీక్షలు నిరవహించి, రెండవ్ రోజు సాయంత్రం ఉతీేరుాలైనవారినీ, 
నిష్ణాతలైన గురువులను ఘనంగా సనామనించి చిరసమరణీయం చ్చశారు. ఉతేీరుాలైన విదాూరుిలకు 150 
నుంచి 200 రూపాయలవ్రకు ప్రోతాైహక నగదు పారితోషిక్కలను అందజేశారు. శాస్త్రిగారికి నడి 
వ్యస్థై నాటికి కుటుంబంలో శ్రౌతం ఉతాృష్ు సిథతిపంద్ద, ఆహితాగుులు పెరిగ్న తాను సవయంగా ఏదీ 
చ్చస్థకోవాలిైన అవ్సరం కలగలేదు. ఆయనకు ఎన్ను చోటు నుండి ఆహావనాలు వ్చాేయి. క్కని వెళుటానికి 
ఇష్ుపడలేదు. ’’వెళ్ళు ధైరూం నాకు లేకపోయింద్ద ‘’ అని నవువతూ చెపేపవారు. 1959 లో 55వ్ ఏడు 
వ్చ్చేదాక్క నితాూగ్ను హోత్రానికి ఆధ్యనం చ్చసేవారు. ఆరున్లల తర్గవత  అగ్నుష్టుమం మొదటి సోమ క్రతవు 
చ్చశారు. దీనినే కోనసీమలో యజ్ఞం అంటారు. దగారలో నేదునూరు గ్రామవాసి, ఆయన సేుహితడు, 
వేదంలో విశేష్మన ప్రభవ్ం ఉను లంక్క వెంకటర్గమ శాస్త్రి గారు అధ్వరుూగా వ్ూవ్హరించారు. లంక్క 
వారు కొద్ది రోజులోు అగ్నుష్టుమం పూరేిచ్చసే ఏర్గపటులో ఉనాురు. శాస్త్రి గారి యజ్ఞం అందరిలో గొపప 
ఉతాైహం కలిగ్నంచి శ్రౌతానికి మహోనుత దశ అయింద్ద. ఇలా అయిదేళ్ళు గడిపారు. ఆయన గౌరవ్ం 
విపరీతంగా పెరిగ్న కుటుంబంలో అగ్రహార్గలలో కోససీమ అంతా ఆయనకు బ్రహమరథం పటిుంద్ద. నా 
పూరీవకులు చ్చసిన దానినే నేనూ కొనసాగ్నస్థేనాును అను సంతృపి ేనాద్ద అనే వార్గయన. అగ్నుష్టుమం 
తర్గవత శ్రావ్ణ పశు నిరవహించారు. 1960లో భాద్రపద మాసంలో అరుణ కేతక చ్చశారు. ఇందులో 
అగ్నుహోత్రంలో ప్రతీక్కతమక ఇటుకలు, నీటి నైవేదూం ఉంటాయి. శాస్త్రిగారి పెంపుడు తాబేలు దీనికి 
సహకరించింద్ద. దీనికి 12 రోజులు మధుకరం ఎతాేలి. ఎపుపడో బ్రహమచరూంలో చ్చసింద్ద ఇపుపడు మళ్ళు 
చ్చయటం అనుమాట. చాతర్గమసూ ఆహుతలను సమరిపంచాలి. కొతేపంట చ్చతికి వ్చ్చే సమయంలో 
అగ్రయణం {ఆగ్రహాయణ మన్డి ఒక ఇషిు. మారశాీరషమాసమున సాగ్నుకముగా చ్చయవ్లసినద్దయు, 
నవ్ససూములకు సంబంధించినద్దయు అగు యాగము. అగ్రమ్ -అయనాత్ - అగ్ర అయన  
ఉతేర్గయణమునకు మొదలు చ్చయునద్ద.} చ్చయాలి. ఇలా శాస్త్రి గారు అర్గింగ్న స్థందరి దంపతలు 
1990లో ఆయన 87వ్ ఏడు, ఆమెకు 81 వ్చ్చేదాక్క చ్చశారు. 1991 లో ఇదిరూ చెవిటి వారు ఆవ్టంతో 
దీనిు మొటుమొదటిసారిగా వ్ద్దలేశారు. యథావిధిగా నితాూగ్నుహోత్రం ఇషిు చ్చశారు. శాస్త్రిగారి ప్రత్యూకత 
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దీరఘక్కలం నిరవహించ్చ “నక్షత్ర”, లేక “పవిత్ర హోమా”లలో కనిపిస్థంేద్ద. సాధ్యరణంగా గ్రహశాంతి కోసం 
నవ్గ్రహ పూజ్లు చ్చసి, దానాలు ఇస్తే ఉంటారు. శ్రీర్గమపుర్గనికి నడక దూరంలోనే శనైశేర దేవాలయం 
మందపలిులో ఉంద్ద. హిందువులతోపాటు ముసిుంలు, క్రిసిుయనుు కూడా ఈ దేవాలయం దరిశంచి శని బాధ్ 
నివ్ృతిే చ్చస్థకొంటారు. శాస్త్రి గారు ఏనాడూ మందపలిు వెళునూ లేదు లేక మరో చోటనైనా నవ్గ్రహ పూజ్ 
చ్చయలేదు. శాస్త్రిగారు "నలభై రోజుల" "నక్షత్ర ఇషిు" మాత్రం చ్చసేవారు. 1960 వ్రకు ఇవి నిర్గటంకంగా 
సాగాయి. అద్ద ఆయన శకి ే పరవ్ళ్ళు తొకిాన క్కలం. ఆయనకు కొనిు నిశేతాభప్రయాలునాుయి. 
"చయనం"లో యజ్మాని దీక్ష తీస్థకోకుండా యజ్ఞ వాటిక ఇటుకలు తాకర్గదు. తాకిత్య చ్చతికి గోువ్సై 
లేకుండా ఎలకీషీియన్ విదుూత్రపరవ్హించ్చ తీగలను ముటుుకొంటే ఎలా ష్ణక్ తగ్నలి చసాేడో అలా అగ్నుదేవుడు 
దహిసాేడు అని నమమకం. సోమానిు అగ్నులో వ్రేలిే సోమయాజి అయిత్య జీవితానిు సరైన మారాంలో అంటే 
గాడిలో బండి నడిచినటుు హాయిగా గడపగలడు. 
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1962లో శాస్త్రి గారికి శ్రీర్గమపురంలో ఒక ఇళుసథలం ఏర్గపటు చ్చయబడగా కుటుంబానిు ముక్కామల 
నుంచి ఇకాడికి మార్గేరు. ఆయన మనస్థలో సపగేోదావ్రి ఎపుపడూ మసలుతూ ఉండేద్ద. కౌశకుడైన 
విశావమిత్రుని వ్రంగా తలుస్తే ఉండేవారు, సథలం ఇచిేనవారు ఇలుు కటుుకోవ్టానికి ధ్నమూ 
అందజేయటంతో ఇలుు కటుుకొని అందులో అగ్నుహోత్ర గద్దనీ ఏర్గపటు చ్చస్థకునాురు. దాత 15 బసాేలు 
పండే ఒక ఎకరం పలుం భూమిని కూడా ఇచాేడు. నితాూగ్నుహోత్రులు, ఆహితాగ్ను అవ్టం, వేద పండితలకు 
నిరంతరం ఆ దంపతలు అతిథూమిస్తే ఉండటం వ్లన దాత వీరికి రోడాు ప్రకానే ఉను సథలం ఇచిే అతిథి 
అభాూగతల్లవ్రు ఊళ్లుకి వ్చిేనా తెలుస్థకొనే వీలు కలిపంచాడు. ఏ ఆహితాగ్ను అయినా వేరొక ఆహితాగ్ను 
ఇంటు ఆయన భారూ చ్చతి వ్ంట తింటాడు. ఆమె ఇచిేన ఉదకం పుచుేకొంటాడు. అద్ద విధ్యనం. అందుకని 
ముక్కామల, సీతార్గమపురం, వాూఘ్రేశవర్గలలో వేద సభలు జ్రిగ్ననపుపడలాు వీరంతా శాస్త్రి గారింటికి 
వ్చిే ఆతిథూం పంద్ద వెళ్ళువారు. తిరుమల తిరుపతి దేవ్సాథనం వేదపండితలను, వేద విదూను అమితంగా 
పోషించింద్ద. వారికి న్లవారీ వేతనం, స్సుఫండ్, పెనషన్, గౌరవ్ భృతి వ్గైర్గలను కలిపించి వారి 
జీవితాలలో వెలుగులు నింపింద్ద. ఈ దేవ్సాథనం చాలాసారుు శాస్త్రిగారిని వ్చిే వేదపార్గయణ చ్చయమని 
కనీసం గౌరవ్ భృతి సీవకరించమని కోరింద్ద. ఆహితాగ్ను వేదానిు అముమకోడుఅని చెపిప స్థనిుతంగా 
తిరసారించ్చ వార్గయన. వేద విక్రయం మహాపాపం అని భావించ్చవారు. కనుక వారెపుపడూ దాన 
గ్రహ్మతగా లేరు. ఎపుపడూ ‘’అపరిగ్రాహ్మత‘’ గానే ఉండిపోయారు. తిరుపతి దేవ్సేానం పటుువ్దలని 
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విక్రమారుాడిలా వెంటపడుతూనే ఉంద్ద. ఆయన ఇక ఒపుపకోరు అని గ్రహించి ఆయనను పెనషన్ పాున్ లో 
చ్చరిే, ఉదోూగం లేని ఆయన కుమారుడికి బహుమానంగా అందజేసింద్ద. వేద పరీక్షలకు శాస్త్రిగారిని 
పరీక్షాధిక్కరిగా ఆహావనించినా తన విధి సంతృపికేరంగా చ్చసేవార్చ క్కని దానికిచ్చే భృతిని ఎనుడూ 
సీవకరించని నిష్ణాగరిష్ణలాాయన. తపపనిసరై కనీసం శాలువా అయినా కపేప భాగూం కలిగ్నంచమని వేడిత్య 
‘’సర్చ ఇద్ద దతాతే్రేయునికి సమరపణ ‘’ అని నవేవవారు. తర్గవత దానిు వేరొకరికి కపిప సంతృపిే పడేవారు. 
14వ్ శతాబ్బికి చెంద్దన అదెసవత మత ప్రచారకులు పంచదశ వ్ంటి వేదాంత గ్రంథకరే విజ్యనగర సామ్రాజ్ూ 
సాథపనాచారులు శ్రీ విదాూరణూ సావమి దేవాలయం కౌశకనదీ తీరంలో, తమ ఇంటికి అతి సమీపంలో 
ఏర్గపటు చ్చసేే బాగుంటుందని జ్పతపాలకు అకాడ అందరికి వ్సతిగా ఉంటుందని శాస్త్రి గారు భావించి, 
చివ్రకు విదాూరణుూలవారి గురించి జ్నాలకు పెదిగా తెలియదని విరమించుకునాురు. క్కని అత్రి మహరిష 
కుమారుడు దతాేత్రేయ సావమి బహుజ్న హితడు అని భావించి, ఆయన త్రిమూరేి సవరూపుడు అవ్టంతో 
మొగుా చూపారు. కొందరు దతాేత్రేయుడు వేదం చెపిపన దేవ్త క్కడు అనగా బోసినవువతో "విష్ణవాు" 
"గారహపతాూగ్ను"లో, "శవుడు" "దక్షిణాగ్ను"లో, "బ్రహమ" "ఆహవ్నీయాగ్ను"గా ఉనాురు అని బదులు చెపాపరు. 
ఇంతటి గొపప ఆహితాగ్ను, విశష్ు వేద పండితలైన శాస్త్రిగారి అగ్నుహోత్రం గద్దని సాథనికుల్లవ్వరూ 
చూడనేలేదు చూసే అవ్క్కశమూ దొరికేద్దక్కదు. 1987లో ఒక ఉతాైహవ్ంతడైన దాత ముందుకు 
ర్గవ్టంతో చిను దతాేత్రేయ దేవాలయానిు శాస్త్రి గారు విధి విధ్యనంగా నిరిమంచి తనకోరిక తీరుేకునాురు. 
దీని చుటూు ర్గవి, మర్రి, వేప, మేడి వ్ంటి పవిత్ర వ్ృక్షాలు పెంచటానికి సథలం సేకరించాలనీ అనుకునాురు. 
ఈ వ్ృక్షాలను, దతాేత్రేయసావమిని దరిశంచ్చ ప్రజ్లకు మన్నభీషిు కలుగుతందని అభప్రయ పడాాడు. బాబళు 
శాస్త్రి గారు ముకుా స్తటి మనిషి. సేవచాేజీవి. సంభాష్ణలో తన విదాూగరవం ప్రదరిశంచరు. చాలా 
నికాచిేగా అభప్రయాలు చెపపటం ఆయన నైజ్ం. బహు విదూలలో ఆరిత్యరిన పండితలు కూడా, బ్రహమ 
చెవుడుతో బాధ్పడుతను శాస్త్రి గారి వ్దికు వ్చిే సందేహ నివ్ృతిే చ్చస్థకొనేవారు. పంచములు కూడా 
వారి దరశనం చ్చస్థకొని తరించ్చవాళ్ళు. అందుకే సాథనికులు వారిని మహా పురుష్ణడు అనాురు. ఇలాంటి 
వారిని ఆంగుంలో క్రాకర్ట బారల్ ఫిలాసఫర్టై అంటారు. మహాపండితలైనా, అక్షరం ముకా ర్గని వారైనా 
ఆయనను ఏదైనా అడిగ్నత్య తక్షణ సమాధ్యనం చెపేప సంసాారి. పరులకోసమే తపప తనకోసం జీవించని 
ఉతేమ పురుష్ణలు శాస్త్రి గారు. శ్రీర్గమపురంలో శాస్త్రిగారి అరుగు వేదపండితలతో, వారి మధ్ూ అనేక 
విష్యాలపై చరేలతో హోరెతిే పోయ్యద్ద. ఒకోాసారి ఆయన అధ్యూపనానికి ఇబిందీ కలిగ్వద్ద. అదొక మినీ 
సభా ప్రంగణంగా భాసించ్చద్ద. ఆయన దీనికి సాక్షీభూతంగా ఉంటూ, ఉద్రేక్కలకువారు లోనుక్కకుండా 
చూస్తే, అరథవ్ంతమన సమతలూమన చరేలుగా మార్చేసేవారు. ఘరషణ వాతావ్రణానిు నివారించి 
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ప్రశాంతత కలిాంచటం ఆయన నేరుప. శాస్త్రిగారి అరుగు గురించి వినువారికి కృష్ాశాస్త్రి గారు రచించిన మా 
అరుగు గురుేకు ర్గవ్టం సహజ్ం. శాసాాలలో నిష్ణాతలే అయినా, క్కలానికంటే ముందే ఉండే ఆలోచనా 
పరులాయన. దేశంలో విసేరించిన బహు సంసాృతల వాూపిేని చూసినవారు. కనుక సహనానికి ప్రతీకగా 
ఉండేవారు. శాస్త్రిగారిలో పవిత్రత, విలువ్లు ప్రతూక్షాలు. అపపటికే అదృశూమన స్థవ్ర ాయుగానికి ఆయన 
వెలకటులేని వారధి. ఆయన క్రోధినామ సంవ్తైర మారాశర శుద ిచవితి నాడు జ్నిమచి, దుందుభ నామ 
సంవ్తైర జేూష్ా మాసంలో స్థందరిగారిని వివాహమాడినటుు ప్రసంగవ్శాతే తరచుగా చెపేపవారు. 19వ్ 
శతాబింలో తమ తండ్రి, గురువులు నడచిన మార్గానేు శాశవతం చ్చసే ప్రయతుం తాను చ్చశాను అనేవారు. 
ధ్రమ విష్యంలో, కరమక్కండ విష్యంలో ఆయన చాలా నికాచిే. ఆధునికతను దీనిలో ప్రవేశంచటానికి 
అంగ్నకరించని వ్ూకితేవం ఆయనద్ద. సాధ్యరణ శ్రౌత విధులకు కటుుబడే ఉండాలని, స్తత్రప్రయంగా 
అంగ్నకరించ్చవారు. ఒకాసారి మాత్రమే "లంక్క" వారి యజ్ఞంలో తన మాట, మారాం నుంచి కొంచెం ప్రకాకు 
జ్రగాలిై వ్చిేందని బాధ్పడాారు. లంక్కవారి అగ్నుష్టుమంలో చిను సదసూం పాత్ర అంటే 17వ్ 
పురోహితడిగా, బ్రహమకు సహాయకుడిగా ఉండాలిై వ్చిేందట. తమ "అపరిగ్రహతవం" అనే సవచఛంద 
నియమం వ్లన కరమక్కండలకు వెళ్ళువారు క్కదు. వేదవిదాూభూసనం చ్చసిన ఏ శష్ణూని నుంచీ ఆయన ఒకా 
దమిమడీ కూడా దక్షిణగా పుచుేకోలేదు. ఋతివజులకిచ్చే దక్షిణ సీవకరించ్చ వారు క్కదు. ఇలా పుచుేకుంటే 
వేద విక్రయం అని వారి గటిు నమమకం. "భూమి ఎవ్రైనా దానం ఇసే ేతీస్థకోవ్టానికి, శ్రౌత క్రియలకు 
దక్షిణ తీస్థకోవ్టానికి త్యడా ఉందంటారు". ఋతివకుాగా ఉండటానికి కూడా పెదిగా ఇష్ుపడేవారు క్కదు. 
సరైన శక్షణ లేని వారితో, సరైన సంబార్గలు లేకుండా చ్చసేే దాని ఫలితం వ్ూతిర్చకంగా ఉంటుంద్ద 
అంటారు. సంప్రదాయంగా వ్స్థేనాు వేద విదాూభాూసంలో కొనిు తపుపలు జ్రుగుతాయనీ, పరీక్షా విధ్యనం 
సరళతరం చ్చస్థేనాురని, గురు ముఖ విదూ కంటే పుసకే్కలతో నేరుేకోవ్టం ఆయన అంగ్నకరించలేదు. దీని 
వ్లన క్రియలో పరబాటుు జ్రిగ్న, క్రియలకు తగ్నన మంత్రాలు చెపపకపోవ్టం జ్రిగ్న చ్చసే వాడికీ 
చ్చయించ్చవాడికి మాత్రమే క్కకుండా విశావనికి కూడా అనరథం జ్రుగుతంద్ద అనేవారు. అందుకే ఋతివజ్ 
శక్షణ పాసైనవారితో కలిసి పని చ్చయటం ఇష్ుం ఉండేద్దక్కదు. వారిలో పరిపూరాత ఉంటుందనటం తనకు 
తెలీని విష్యం అనేవారు. చాలాసారుు "సోమభక్షణ"లోని ప్రమాదాలపై ఆయన హెచేరించ్చవారు. 
క్కలంలో ఎన్ను మారుపలోసే్థనాుయి. భమిడిపాటి వ్ంశంలోనే అగ్నుష్టుమానికి 18 మంద్ద ఋతివజులు, 
సరవతోముఖానికి తగ్ననంత మంద్ద తయారయాూరని సంతోష్ంగా చెపేపవారు. ఒకపుపడు నాలుగైదు 
రోజులు చెసే ఉపనయనం ఇవాళ కొనిు గంటల తంతతో సరిపుచేటం ఆయనకు నచేని విష్యం. 
అలాంటివాడు ఏ విధ్ంగా బ్రాహమణుడు అనిపించుకొంటాడని ప్రశుసేారు. తన ఆహితాగ్ను గురువు బులుస్థ 
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సోమయాజులు గారు అని గరవంగా శాస్త్రి గారు చెపుపకొంటారు. అభచార ఎలా చ్చయాలో ఆయనే 
దగారుండి నేర్గపరని కృతజ్ఞత తెలియజేసేారు. నితాూగ్నుహోత్ర విధ్యనంలో తనకు ఎన్ను అదుాత దృశాూలు 
కనపడినాయనాురు. ఒకసారి అగ్నుహోత్ర సమయంలో ఒక అదుాత త్యజ్స్థై హోమం నుండి బయటికి వ్చిే 
తన కళు ముందు దరశనమిచిేందని ఇదొక శుభ స్తచనగా తాను భావించానని, తన కోడలు ప్రసవించి 
మగపిలాుడికి జ్నమనిచిేందని ఆనందంగా చెపాపరు. మరోసారి ఆహవ్నీయాగ్ను పూజ్ చ్చస్థేంటే ఒక 
చతరుాజ్ పురుష్ణడు కనిపించాడని, దీని ఫలితం ఏమిటి అని ఆలోచించగా, రెండవ్ మనవ్డుకూడా 
తవరలోనే ర్గబోతనాుడని తెలిసిందని ఆ ’’వేదపండు” అయిన ఆహితాగ్ను బాబళు శాస్త్రి గారనే  బ్రహమశ్రీ 
భమిడిపాటి యజేఞశవర సోమయాజులు గారు చెపాపరు. 
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గురువుగా ఋతివకుాగా తి.తి.దే ఆసాథన పండితనిగా దక్షిణ సీవకరించని, అరుహలు క్కని వారితో సోమరసం 
తాగని "బాబళు శాస్త్రి" గారు ఆనాటి వైద్దక ఉనుత బ్రాహమణులలో అరుదైన వ్ూకిే. ఆయనంత వారు ఆయనే. 
ఆయన తర్గవత వేరెవ్రూ లేరు అనాురు వారి ప్రకిాంటి సామవేదం వారు. 1993 జూన్1 లో తంటి 
ఎముకకు గాయమనపపటి నుంచి మంచంపై దరా పరచుకొని పడుకునేవారు. ప్రకా మంచంపై కేనైర్ట 
వాూధితో చావు బ్రతకుల మధ్ూ ఉను ఒకాగానొకా కుమారుడు బుల్లుబాియి పడుకోనేవాడు. శాస్త్రి గారి 
చ్చయి ఎపుపడూ ఆపాూయంగా అతని మీదనే ఉంచ్చవారు. కుమారుడికంటే తన అంత్యూషిు ముందు జ్రిగ్నత్య 
బాగుండునని కోరుకొనేవారు. ఇలా జ్రిగ్నత్య తండ్రి శ్రారిం కొడుకు పెటేు అవ్క్కశం ఉంటుందని వారి 
భావ్న. కొడుకు చ్చతలమీదుగా చనిపోయానను సంతృపిే మిగులుతందని ఆశ. భగవ్ంతడు శాస్త్రి గారి 
కోరిక న్రవేర్గేడు. శాస్త్రి గారు 1993 ఆగస్టు6న ఉతేమ లోక్కలకు వెడిత్య, 64 ఏళు కొడుకు ఆరు న్లల 
తర్గవత1994 జ్నవ్రి 1న చనిపోయాడు. ఆహితాగ్ను అయిన శాస్త్రిగారు మరణించారు కనుక వారికి 
బ్రహమమేధ్ అంతిమ సంసాారం జ్రగాలి. ఇద్ద మూడు గంటలు త్రేతాగుులతో ఇతర దహన కృతాూలతో 
పాటు ఎముకలను మళ్ళు దహనం చ్చసి సోమయాజులకు చ్చసే ప్రక్రియగా చ్చశారు. దీనిు పునరిహనం 
అంటారు. దీనిు లోష్ు చితిపై నిరవహిసేారు. శ్రీర్గమపురం, నేదునూరు, వాూఘ్రేశవర యువ్ ఆహితాగ్నులు 
చూసిన మొదటి బ్రహమమేధ్ం. తర్గవత క్కలంలో చాలా మంద్దకి జ్రిపారు. దువ్వవరి యాజులు గారి భారూ 
స్తరూ గారికి, పుల్లుల వారి భారూ క్కమేశవరి గారికీ, బులుస్థ చయనులు గారికి, లంక్క వారికి ఇలాగ్వ 
చ్చశారు. ఆహితాగ్ను మరణిసే ే మరణించిన క్షణం నుంచి ‘’అశౌచం” అంటే’’మల” పాటించరు. 
"బ్రహమమేధ్ం" జ్రినపపటినుంచి మల పాటిసారేు. తాను చనిపత్య పూణాలో ఉను తన ప్రియశష్ణూడు 
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ఆధ్యూతిమక కుమారుడు చిర్రావ్వరి ర్గమం వ్చ్చేదాక్క అంతూక్రియలు చ్చయవ్దిని చావు మంచంలో 
ఉండగానే ఆదేశంచారు శాస్త్రి గారు. టెలిగ్రాం అందుకొని రైలోుపడి ర్గజ్మండ్రి వ్చిే టాకీైలో రోజునుర 
తర్గవత శ్రీర్గంపురం చ్చర్గడు ర్గమం. చికిా శలూమన శాస్త్రిగారి పారిథవ్ దేహానిు అగ్నుహోత్రం గద్దకి వెలుపల 
మంచు గడాలపై ఉంచారు. శాస్త్రీయంగా, నాూయబదింగా ఆయన అపపటికి ఇంక్క చనిపోనటేు ల్లకా. ర్గమం 
ర్గగానే మిగ్నలినవారితో కలిసి శాస్త్రిగారి మండుతను ఆరణి చితలను బయటికి తీసి, గారహపతాూగ్ను లో 
కలిపి, ఆహవ్నీయ, దక్షిణాగ్నులో కూడా కలిపి మూడిటిలోను మహాజావల వ్చ్చేటుు చ్చశారు. చివ్రి ఇషిు 
ఇంటిలోనే నిరవహించి, ఆయన భారూ చివ్రి రోజులలో చ్చయలేకపోయిన అగ్నుహోత్రం ఇషిు, అగ్రయణాలకు 
ప్రయశేతే హోమాలు చ్చసి ఈ సమిధ్లను మూడు కుండలలో గారహపతూ, ఆహవ్నీయ, దక్షిణాగ్నులుగా 
సేకరించారు. నాలుగవ్ కుండ గృహగ్ను ఔపసనాగ్నులను మూడువైపులా తాళుతో కటిు ఇంటిబయటకు చ్చరిే, 
కొడుకు బుల్లుబాియికి ఆసర్గగా ఉంటూ, భారూ స్థందరి గారికి కడసారి చూపు కలిపంచి, బుల్లుబాియి బ్రతికి 
ఉనాుడు కనుక మనవ్డు మనవ్డు ప్రసాద్ అంతూక్రియలలో పాల్గానర్గదు కనుక అతనిు ఇంటివ్దినే 
ఉండిపమమని, సమశానానికి పారిథవ్దేహానిు చ్చరిే, త్రేతాగుులను ఆయన దేహంపై ఉంచి ఆహవ్నీయాగ్నుని 
ఆయన శరస్థ క్రింద ఉంచి దక్షిణాగ్నుని ఛాతీపై కుడివైపున, గారహపతాూగ్నుని కుడితొడ వ్ద ి ఉంచి 
కటెుపులులను కపిప యథావిధిగా దహనక్రియ పూరిే చ్చశారు. మూడు గంటలలో ఆయన దేహం తాను 
ఇంతక్కలం ఆర్గధించిన అగ్నుకి ఆహుతై, ఆయన పవిత్రాగ్నుదేవునిలో చ్చరిపోయారు. బ్రహమమేధ్, 
పునరిహన, లోష్ు చితి విష్యాలు సాథనిక లౌకిక అపర కరమలు చ్చయించ్చ వారికి అవ్గాహన ఉండనివి. 
ఒకవేళ ఉనాు వాటిని నిరుిష్ుంగా చ్చయించ్చ సాహసం చ్చయలేరు. శాస్త్రిగారి అపరకరమ అంటే దహనం 
తర్గవత రోజు నుంచి 12వ్ రోజు వ్రకు నిరవరిేంచాలిైన వాటిని అమలాపురం లోని ఆకొండి 
స్తరూనార్గయణ గారిని పిలిపించి యథావిధిగా చ్చయించారు. 13వ్ రోజు అసి ే సంచయనం, 
పునరిహనం, లోష్ు చితి ఏర్గపటులను చిర్రావ్వరి ర్గమం గారు అనే బాబళు శాస్త్రి గారి ముఖూ శష్ణూడు, 
ఆయనకు ఆధ్యూతిమక కుమారుడు, దువ్వవరి యాజులు, బులుస్థ చయనులు గారి సాయంతో పితృమేధ్ 
స్తత్రాలతో చ్చశారు. ఇవి అందరికి అందుబాటులో లేనివి కనుక పుసేకమే శరణూం. ఆయన చితాభసామనిు 
భద్రపరచి గంగలో కలపాలిైన పనేలేదు, క్కరణం, ఆయనకు అతూంత ప్రీతిపాత్రమన పవిత్రమన కౌశకీనద్ద 
సమీపంలోనే ఉంద్ద కనుక. సపిండీకరణ జ్రిగ్నన రెండు వార్గల తర్గవత ఇంటు ఉను ఆయతన మటిు 
హోమ గుండాలను ఛిద్రం చ్చశారు. అయన ప్రేతాతమ పితృరూపం పంద్దంద్ద. న్లమాసిక్కలు పెటాురు. 
కొడుకు బుల్లుబాియి నాలుగు పెటాుడు. నాలావ్ద్ద పెటెు రోజు ఉదయమే ఆయన చనిపోయాడు. శాస్త్రి గారి 
భారూను ఓదారేటం ఎవ్రి తరమూ క్కలేదు. అసలే చెవుడు. ఇపుపడు కొడుకు మరణంతో తాను గుడిాదానీు 
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అయాూనని రోద్దంచింద్ద. ఆమె కూడా జులైలో చనిపోయింద్ద. విధ్వ్ అయిన కోడలు సావిత్రి రెండు తర్గలు 
కళు ముందే అదృశూమవ్టం జీరాించు కోలేకపోయింద్ద. ఊరి జ్నం శాస్త్రి గారింటికి ముహూర్గేల కోసం, 
ధ్రమసందేహాలు తీరుేకోవ్టానికి ర్గవ్టం పరిపాటి. ఇపుపడు మనవ్డు యజేఞశవర ప్రసాద్ ఆ పని 
చ్చస్థేనాుడు. ఇతడు తాతగారి వ్ది 82 పనాుల "తైతిేరీయం" 19వ్ ఏటికే నేర్గేడు. తర్గవత లౌకిక విదాూ 
నేరిే సైన్ై గ్రాడుూయ్యట్ అయాూడు. దగార ఊరిలో టీచర్ట గా పని చ్చశాడు. పాలకొలుు పిలు 
లక్ష్మీనరసక్కంతను వివాహమాడి వ్రుసగా అందమన ముగుారు ఆడపిలులు ర్చఖ, మాధురి, కలాూణిలకు 
తండ్రి అయాూడు. దురదృష్ువ్శాతే ఇక ఆమెకు సంతానం కలగదని డాకురుు చెపాపరు. దీనితో బ్రహ్మమభూత 
బాబళు శాస్త్రి గారి వ్ంశం ఆగ్నపోవ్టం విచారకరం. ప్రసాద్ సైన్ై ల్లకాలు, సోష్ల్, తెలుగులను చకాగా 
బోధించ్చవాడు. తెలుగు తపప ఆ విదూలను హూణ విదూలని ఆ క్కలంలో అనేవారు. అతడు 
అమలాపురంలోని గోదావ్రి మండల వేద పరిష్త్ కు క్కరూదరిశ. యవ్వనంలో ఋతివకుాగా బాగా 
ర్గణించాడు. తన పూరీవకుల శ్రౌతం తమకు అచిేర్గలేదని భావించాడు. తన తాతగారు తన తండ్రి కంటే 
పూరేి అధిక్కరి. తనను తీరిే ద్దద్దింద్ద ఆయనే అనేవాడు ప్రసాద్. తాతగారి సలహా ఆనాడు దైవాజ్ఞగా 
భావించ్చవారు. సామరేంలో ప్రతి స్తక్షమ విష్యం తాతగారికి తెలుస్థనని క్కని ఎనుడూ దానిు 
కరమక్కండలకు వాడలేదని అనాుడు. తమ ఇంటు జ్రిగ్వ క్కరూక్రమాలనీు తరతర్గలుగా ఇంటి 
పురోహితడుగా ఉను అగ్రహారంలోని ఆహితాగ్ను బులుస్థ చయనులు గార్చ చ్చసేవారని అనాురు. వేద 
సభలకు, పెళ్లుళుకు ఉపనయనాలకు వ్చ్చే ఆహితాగ్ను బ్రాహమణులకు ఆహితాగ్ను అవ్సరం ఉందని గ్రహించి 
శాస్త్రి గారు, అర్గింగ్న స్థందరిగారు 1970 నుండి 1990 వ్రకు ఇరవై ఏళ్ళు శ్రావ్ణ, భాద్రపద మాసాలలో 
ముక్కామలకు వెళ్లు నలభై రోజులు ఉండి ఆమె చ్చతి మీదుగా వ్ంట చ్చయించి ఆహితాగ్ను వేదపండితలకు 
భోజ్నాలు పెటేువారు. దీనిు శాస్త్రిగారు ప్రసాదం అనేవారు. 1980లో ఒక విదేశీ ఇకాడికి విష్యాలు 
తెలుస్థకోనాలనే ఆసకిేతో వ్సేే, అతనితో శాస్త్రిగారు "మీరు మాలో ఒకరు. మీరు ఇకాడి వారికంటే మా 
సంప్రదాయాలు, ఆచార్గలు తెలుస్థకోవ్టానికి మికిాలి ఉతాైహం, ఆసకిే చూపిసే్థను సహృదయులు. ఏదో 
పూరవజ్నమవ్శాతే మీరు ఆ దేశంలో పుటాురు. క్కని మీరు మా దేశానికి, మా ప్రంతానికి, మా 
సంప్రదాయానికి చెంద్దనవార్చ" అని మనస్తపరేిగా ఆహావనించిన గొపపసంసాారి శాస్త్రి గారు. చిర్రావ్వరి 
ర్గమం శాస్త్రిగారి అంత్యవాసి, ఆతీమయ స్థపుత్రుని వ్ంటి వారు. అందుకే శాస్త్రి గారు తన అంత్యూషిు ఈయన 
వ్చాేకనే జ్రగాలని కోర్గరు. గురువుగారికి ఇషిులో చాలా ఏళ్ళు సహాయకులుగా ఉనాురు. కలిసి వేదం, 
మీమాంస, వాూకరణం, తరాం నేర్గేరు. ఆయన ర్గజ్మండ్రిలో ప్రభుతవ ఓరియంటల్ క్కలేజిలో సంసృతం 
బోధించారు. శాస్త్రిగారి మరణ సమయంలోనూ వారు ఉదోూగం చ్చస్తేనే ఉనాురు. పూణా 
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య్యనివ్రిైటిలో బోధ్న  చ్చసినా, నచేక వ్ద్దలేశారు. వేదాలలో ప్రచీన విజాఞనం ఉందని అంటారు. 
ఆయనకు స్ంటర్ట ఫర్ట రిస్ర్టే ఇన్ ద్ద సైన్ైస్ట అఫ్ ఏనిశయంట్ ఇండియా సాథపించాలని ఉండేద్ద. దీని దావర్గ 
కుష్ణు, లూూకోడర్గమ, చెవుడు, పాముక్కటు, జ్వరం, గుండె జ్బుి, క్షయ, తెలుజుటుు మొదలైన వాటి 
నివారణకు మందులు కనిపెటాులని ఆయన ఆలోచన. భోపాల్ గాస్ట దురఘటనలో కంటిచూపు కోలోపయిన 
వారికి కంటి చూపు తెపిపంచటానికి, వేదపండితలచ్చ అకాడ హోమాలు చ్చయించారు. బాబళు శాస్త్రిగారి 
మరణం శ్రీర్గమపురం, నేదునూరు, వాూఘ్రేశవరంలలోని నలుగురు ఆహితాగుులపై ప్రభావ్ం చూపించింద్ద. 
భావి తర్గలను ప్రభావితం చ్చసే శాస్త్రి గారు లేకపోవ్టం పెద ి లోటే అని ఆ అగాధ్యనిు పూడేలేమని 
అనుకునాురు. శాస్త్రిగారి నిజాయితీ, సమరిత, ముందుచూపు, సదోూసపందన నిజానిు గురేించ్చ నైజ్ం 
ఇతరుల్లవ్వరిలోను లేనివి, ర్గనివి, ర్గలేనివి కూడా. ఒకసారి శాస్త్రి గారు ఏదో గ్రంథం తిరగ్వస్థేను దువ్వవరి 
యాజులు గారిని చూసి ఏం చ్చస్థేనాురు? అని అడిగ్నత్య ఆయన "గ్రంథం తిరగ్వసే్థనాు ‘అనగానే ‘’ఎందుక్క 
శ్రమ? మీర్చ ఒక ఉద్రారంథం కదా ‘’అనాురట. అదీ ఆ మనీషి గొపపతనం. 
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రెండవ్ ఆహితాగ్ను – బ్రహమశ్రీ దువ్వవరి యజేఞశవర పండరీక సోమయాజులు గారు 
బాబళు శాస్త్రి గారి కుటుంబం శ్రీర్గమపురం చ్చర్చనాటికి శ్రీ దువ్వవరి యజేఞశవర పండరీక యాజులు గారు 
అపపటికే 17 ఏళు నుంచి రోజు రెండుసారుు అగ్నుహోత్రానిు చ్చస్థేనాురు. వీరిని దువ్వవరి యాజులు గారు 
అనే అందరూ పిలిచ్చవారు. రెండు కుటుంబాలు ప్రకాప్రకానే ఉండేవి. చివ్రి ఏడేళ్ళు నూతన గృహంలో 
అగ్నుహోత్రం చ్చశారు. 1915లో కపిళ్ళశవరపురంలో జ్నిమంచిన ఆయన ఆత్రేయస గోత్రీకులు. ఉదార 
హృదయులు. వీరి కుటుంబంలో నాలుగు తర్గలవారు వేదంలో సరిుఫికేట్ పంద్దనవారు. ఈయన 
మూడవ్ కొడుకు 27 ఏళుకే వేదపండితడయాూడు. మూడవ్ కొడుకు కొడుకు అంటే యాజులుగారి 
మనవ్డు ఘనపాఠీ. యాజులుగారు నాలుగ్వళ్ళు తండ్రి వ్దినే వేదం అభూసించారు. మరో అయిదేళ్ళు 
ముక్కామలలో బాబళుశాస్త్రి గారి తండ్రి చిను స్థబ్రహమణూ సోమయాజులు గారి వ్ది  నేర్గేరు. పరీక్ష 
ఇచాేక, పెదికా గారి భరే వ్ది అంటే బావ్గారి వ్ది కోరుమిలిు, తణుకు, వాూఘ్రేశవర్గలలో చద్దవారు. 
శ్రౌతంతో మిగ్నలిన విష్యాలనూ 24 వ్య్యట 1939 కి పూరేి చ్చశారు. అపపటికే పెళ్లు అయి ఒక కొడుకు, 
కూతరు కలిగారు. శ్రౌతం నేరుస్తే వేద పాఠాలు బోధించారు’’నేను చదువుకోలేదు సంతకం చ్చయటం 
కూడా ర్గదు ‘’ అని ఆ రోజులను జాఞపకం చ్చస్థకొనాురు. తర్గవత్య వ్రాయటం చదవ్టం అలవాటైంద్ద. బడికి 
వెళునే లేదు. వేదం తపప మర్చ వాూపకం లేదు. తమ తాతగారు వైద్దకోగ్రవాద్ద (మిలిటెంట్ వైద్దక్) అని 
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చెపేపవారు. సవసి ే వాచకం, ఋగ్వవదం 1-8 9 క్రమ, ఘన, జ్టలు తపుపలు లేకుండా వ్లిుంచినందుకు 
పారితోషిక్కలు పందారు. తపుపలు లేకుండా సవసిే చెపిపన వారిని ‘’వీరుని” గా భావించ్చవారట. అంటే 
హ్మరో అనుమాట. సామూహిక సవసి ేఅంటే ఆయనకు చాలా ఇష్ుం. అలా చ్చయటంలో ఎంతో ఉత్యేజ్ం 
కలుగుతందనాురు. ఒకసారి శ్రీర్గమపురం నుండి తమ బృందం భారూలతో సహా హైదర్గబాద్ వెళ్లు 27 
రోజులు సవసిే చెపాపరు. అద్ద అదుాతమన క్కలం అని గురుే చ్చస్థకొనాురు. వేదం నేరవటానికి తరచు ఊరు 
వ్దలి వెళాులిై ర్గవ్టంతో తన పోరుగువారైన లంక్క వారిలాగా వ్ూవ్సాయంపై దృషిుపెటులేక పోయానని 
బాధ్పడాారు. లంక్కవారు యాభై ఏళ్ళు వ్ూవ్సాయం చ్చశారని చెపాపరు. ఆహితాగ్ను మనవ్డు, ఆహితాగ్ను 
కుమారుడు ఆహితాగ్ను అయిన తముమడికి అను, ఆహితాగ్ను బాబళు శాస్త్రి గారి ఆహితాగ్ను తండ్రిగారి 
శష్ణూడు అయిన యాజులుగారు ‘’నా జీవితమంతా శ్రౌతంలోనే గడిచింద్ద. అద్ద తపప నాకు వేర్చ ఏమీ 
తెలీదు ‘’ అని చెపాపరు. ఇద్ద పూరేి సతూం క్కదు. ఎందుకంటే ముసలితనంలో కళ్ళు కనబడకపోయినా, 
ఇతరుల సాయంతో నద్దకి వెళ్లు నితూ సాునం చ్చసేవారు. 86 ఏళు వ్యస్థలో కూడా మనవ్డు కిరణ్ కు 
వేదం నేర్చపవారు. ఈ వ్యస్థలో కంటి చూపు లేని వారెవ్వరూ అలా బోధించినవారు లేరు. జీవితంలో 1-
ప్రధ్యన 2-మధ్ూ ౩- ముసలితనం అనే మూడు దశలుంటాయి. 33 ఏళు వ్యస్థలో అంటే మధ్ూ వ్యస్థ 
ప్రరంభంలో యజ్ఞం చ్చయాలి. 61వ్ ఏట కదలలేని సిేతి వ్స్థేంద్ద. ఈ వ్యస్థలో క్కళ్ళు చ్చతలు మనం 
చెపిపనటుు వినవు కనుక కరమక్కండకు ఇబింద్ద కలుగుతంద్ద. బాబళుశాస్త్రి గారు  అగ్నుహోత్రం ప్రరంభంచ్చ 
సమయానికి యాజులుగారు 30వ్ ఏటనే 1945 నాటికి "అగ్నుష్టుమం" చ్చసి ఆహితాగ్నులలో కూడా 
ముందునాురు.  ఒక దశాబిం తర్గవత ఆయన మేనలుుడు మిత్రనార్గయణ అగ్నుహోత్రం ప్రరంభంచి 22వ్ 
ఏటనే యజ్ఞం చ్చసి యాజులు గారి రిక్కరుాు అధిగమించాడు. యాజులుగారి ఆధ్యనం, అగ్నుహోత్రం 
కపిళ్ళశవరపురంలోనే జ్రిగాయి. అనుగారు చ్చస్థేంటే చూసి నేరుేకునాురు. నాలుగ్వళు తర్గవత 1949లో 
అకాడే అగ్నుచయనం, శ్రౌతం నిరవహించారు. ఇపుపడూ పెదినుగారిని ముందు చ్చయించి తాను చ్చశారు. 
చయనం, 40 రోజుల "అగ్నుచయనం" ను "పండరీకం" అంటారు. వీటిని చ్చయిసే్థనుపుపడు తానే ఎందుకు 
పండరీకం చ్చయకూడదు అనే ఆలోచనకలిగ్నంద్ద. శాసాాలు తిరగ్వసి క్కవ్లసిన సమాచారం సేకరించారు. 
పండరీకంలో ఉను మహావ్రతంలో ‘’అంతర వేద్ద”పై వేదం చద్దవిన బ్రహమచారి బ్రహమచరూ దీక్ష 
చ్చబటుటానికి పుంశేలి అంటే వేశూతో సంభోగం చ్చయిసాేరు దీనివ్లన అతనిలో బ్రహామండమన వీరూ వ్ృద్ది 
జ్రుగుతందని నమమకం. చాలా తెలివిగా దీనిు నిరవహించారు యాజులు గారు. వాూఘ్రేశవరంలోని 
ఆహితాగ్ను బులుస్థ క్కమేశవర, సతూవ్తి దంపతలు తమ అగ్నుహోత్రానిు ఫోటలు తీయటానికి ఆనందంగా 
ఒపుపకునాురు. యాజులు గారికి మనవ్డు సీతార్గమ శాస్త్రి ఈ విష్యం చెపపగా ద్దగ్రాారంతి చెందారట. 
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’’అగ్నుహోత్రానిు ఇతరులకు చూపించటం అంటే కనుతలిు వ్సాాలను ఊడదీయటమే” అనాురట యాజులు. 
తన అగ్నుహోత్రం పవిత్రం, రహసూం అనే వారట. భారూ స్తరూసోమిదేవ్మమ గారినీ ఎవ్రికీ 
కనిపించనిచ్చేవారుక్కరు. 
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ఆహితాగ్ను – బ్రహమశ్రీ దువ్వవరి యజేఞశవర పండరీక సోమయాజులు గారు -2 
1922 లో శ్రీమతి స్తరూ గారిని వివాహమాడిన దువ్వవరి యాజులు గారు 67ఏళు వైవాహిక జీవిత సౌఖూం 
అనుభవ్వించి 10 మంద్ద సంతానం పందారు. వైవాహిక జీవితంపై పూరి ే నమమకం, గౌరవ్ం 
కలవార్గయన. వివాహంలో పరమారథం, శ్రద,ి బ్రహమలోకం ఉనాుయని అంటారు. వివాహ వేడుక 
దంపతలకే క్కక బంధు మిత్ర అభమానులకూ ఆనందదాయకం కనుుల పండుగ. పెళ్లుచూపులలో మొదలైన 
చూపులు అయిదు రోజుల వివాహంలో ఎన్నుసారుు భారూను భర ేచూసాేడు. ఆ చూపులోు ఆమె అంద 
చందాలనుక్కక, ఆమె అంతఃసౌందర్గూనిు తెలుస్థకొనే ప్రయతుం చ్చసాేడు. అపుపడే అద్ద “నిజ్మన చూపు” 
అవుతంద్ద. ఆమెకు 7 ఆయనకు 14 ఏళు వ్యస్థలో వివాహమంద్ద. యాజులుగారి తండ్రి, మేనమామ 
సంబంధ్ం ఖాయం చ్చశారు. గౌతమి గోదావ్రిపై అనిు వ్సతలు, రోడాు, పడవ్ ప్రయాణ సౌకరూం ఉను 
నేదునూరుకు చెంద్దన దూరపు బంధువు ఆమె. ‘’ఆ అయిదు రోజుల పెళ్లు మరువ్ర్గని అనుభవ్ం” అంటారు 
ఆయన. మామగారు వ్ంట చ్చసేవాడు అతేగారు క్కదు. మిఠాయిలు వ్ండేవాడు. అవి ఎంతో పవిత్రమన 
రోజులు. ఆయనకు కటుంగా 116 వెండి రూపాయలిచాేరు. ఆయన బావ్మరిద్ద వాటిని అంగవ్స్త్రంలో 
మూటకటిు మోస్థకు వ్చాేడు. అపుపడు ఒక రూపాయి అంటే రెండునుర తలాల వెండి. పెళ్లు కొడుకిా పటుు 
పంచలు ఆడపడుచుకు తలా13 రూపాయలు ఇచాేరు. పెళ్లు కుమార్చ ేనగలకోసం యాజులుగారు 200 
రూపాయలు ఖరుే చ్చసి వ్డాాణం, న్కెుస్ట, గాజులు చ్చయించారు. యాజులుగారు భారూకు తానే గురువై 
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మంత్రార్గథలు వివ్రిస్త ేవిధులకు ఎలా తోడపడాలో బోధించారు. అందులో ఆడవారి కోసం చాలా ప్రత్యూక 
మంత్రాలునాుయి. వీటిని భటీుయం వేయాలిైందే. పెళ్లు అయిన 16 ఏళుకు యజాఞనికి ముహూరేం ఏర్గపటు 
చ్చస్థకునాురు. ఆమెకు అగ్నుష్టుమ మంత్రాలు నేర్గపరు. ఆమె చనిపోయిన నాలుగ్వళు తర్గవత 
సోమిదేవ్మమగా, ఆమె అంత్యూషిుకి పునరిహనం చ్చశారు. ఆహితాగ్ను భారూకు ఇలా చ్చయటం సంప్రదాయం. 
ఆమె తనలాగా సోమపానం చ్చయకపోయినా దాని ప్రభావ్ం ఆమెకు లభంచాయి అని యాజులు గారు 
వివ్రించారు. ఆమె చనిపోయ్యదాక భర ే వ్ద్దలేసిన భోజ్నం అంటే ఉచిేష్ుం తినేద్ద. ఈ నియమానిు 
జీవితాంతం పాటించిన సాధివ. 24 ఏళుకే విదూ పూరేి చ్చసిన యజులు గారు మొదట కొడుకుకు తర్గవత 
కుమారెేకు తండ్రి అయాూరు ‘’నాభారూ 14 క్కనుపలు కనుద్ద. అనీు ఇంటునే. ఎరుకలసాని వ్చిే 4 
రూపాయలకే పురుడు పోసేద్ద. ఆ క్కలంలో మందులు సాధ్యరణమనవి, చవ్క, త్యలికగా దొరికేవి. 
నలుగురు పిలులు చినుతనంలోనే చనిపోయారు. ’’బహు సంతానానికి తండ్రిగా గరవపడేవాడిని. ఒకసారి 
హైదర్గబాద్ లో నా సంతానం సంగతి తెలిసిన ఒక స్త్రీ అమాంతంగా నాపాదాలను సపృశంచి కళుకు 
అదిుకుని నమసాారం చ్చసింద్ద. అగ్రహార్గలలో ఉండేవారికి కనీసం 20 మంద్ద మనవాళ్ళు మనవ్ర్గళ్ళు 
ఉండటం ఆనాడు సహజ్ం, సమంజ్సం. నాకు 40 మంద్ద ఉండటం నా అదృష్ుం ‘’అని చెపాపరు. త్యలికగానే 
అయిదుగురు ఆడపిలుల వివాహాలు చ్చశారు. వ్రకటుంను ఆక్షేపించ్చ వారిని ల్లకా చ్చసేవారు క్కదాయన. 
1940 -50 దశకంలో డెలాు ప్రంతమంతా ఆయన పేరు మారు మోగ్వద్ద. 1990 నాటికి పరిసిథతలు చాలా 
మారిపోయాయని, పెళ్లుళ్ళు కుదరేటం కష్ుమపోతోందని బాధ్పడాారు. విలువ్లు పతనమయాూయని 
అనాురు. వేదం, యజ్ఞయాగాద్ద క్రతవులపై జ్నంలో ఆసకిే తగా్నందని వ్ూథ చెందారు. తన కుటుంబంలోనే 
మనవ్ర్గళు పెళ్లుళ్ళు   చ్చయటం తనకు ఆశకూంగా ఉందని, క్కరణం కటుక్కనుకలు విపరీతంగా 
పెరగటమేనని అనాురు.1936లో యాజులుగారబాియి సర్చవశవర సోమయాజులు ఆహితాగ్ను అవుతాడని 
ఆశంచారు. 19 ఏళుపుపడే తండ్రివ్ది వేదం పూరేిచ్చసి, పెళ్లు చ్చస్థకొని, గొరేి వారి వ్ది చ్చరి ఘనపాఠీ 
అవుదామనుకొంటే ఈశవర్గనుగ్రహం వేరుగా ఉండి, శవ్పుర్గణంపై ఆసకిేపెరిగ్న, తరచుగా క్కశీ వెళ్లు 
గంగా సాునం విశేవశవర దరశనం చ్చస్తే, కోనసీమలో శుభార్గూలలో సంభావ్న తీస్థకొంటూ 
శతరుద్రీయం సాధించి వేదపండితడై జీవ్నం గడపాలిై వ్చిేంద్ద. దీనిపై అతనిు కద్దలిసేే ‘’యోగం దైవ్ం 
ఈశవర ఈశవర” అనేవాడు శవార్గధ్నమే ముకిేనిసే్థందని నమామడు. యాజులు గారు 25 ఏళ్ళు ఈ 
కొడుకు పేరు ఎకాడా ఎతేలేదు. సర్చవశవర ఇదిరు కొడుకులు వేదం నేరవలేదు. క్కని ఒకమామయిని మాత్రం 
వేద పండితడికిచిే పెళ్లు చ్చశాడు. వీళు కొడుకు ఇరగవ్రం వెళ్లు ముతాేత గుళుపలిు సీతార్గమ శాస్త్రి గారి 
వ్ది అధ్ూయనం చ్చశాడు. నేదునూరు “ఋషి”గా ప్రసిదుిలైన లంక్క వారు సర్చవశవరను ఆపసేంభ స్తత్రాలు 
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బోధించమని కోరినా వినలేదు. దువ్వవరి కుటుంబలో ఎగుడు ద్దగుడులు వ్చిే శ్రౌతమారాం గాడి తపిపంద్ద. 
సర్చవశవర శవ్ భకుేడు అనిపించుకునాు పర్గణికుడు, వేదపండితడు, ఘనపాఠీ క్కకపోయినా తిరుపతి 
దేవ్సాథనం ఆయనకు వ్ృదాిపూపు పెనషన్ 1994లో అందజేసింద్ద. ఆయన వేదవిధి –హిందూ మతం మధ్ూ 
క్రాస్ట రోడ్ పై ఉండిపోయాడు. 2007లో అకసామతేగా అయన నితాూగ్నుహోత్రునిగా అగ్నుష్టుమం చ్చయాలని 
అనుకొనాుడు. అదే సమయంలో చిను తముమడు స్తరూ ప్రక్కశ అవ్ధ్యని, భారూ కనకదుర ాఅదే నిరాయానికి 
వ్చాేరు. క్కనీ ఈ ఇదిరూ వైశవదేవ్ం దాటి ముందుకు పోలేకపోయారు. యాజులుగారి రెండవ్, 
నాలుగవ్, అయిదవ్ కుమారులు వేద మారాం వ్ద్దలి లౌకికంలో ఉనాురు. 
యాజులు గారి అంతిమ యాత్ర: 
1996 డిస్ంబర్ట. ఒకరోజు యాజులు గారి భారూ స్తరూ ఆ ఊళ్లు సామవేదం వారింటు జ్రిగ్నన పెళ్లుకి 
వెళ్లు ర్గత్రి ఆలసూంగా ఇంటికి చ్చరి భరేకు ప్రోదునేు లేచిే క్కలకృతాూల తర్గవత తలసి కోట చుటూు ప్రదక్షిణం 
చ్చసి నవ్ర్గత్రుల సందరాంగా ప్రత్యూక ప్రసాదం వ్ండాలనుకొనుద్ద. ఇంతలో గోడకు ఆనుకొని ఆమె 
పడిపోయారు. అపుపడాయన అగ్ను హోత్రం చ్చస్థేనాురు. వెంటనే బయటికి వ్చిే, అపపటికే ఆమె ప్రణాలు 
అనంత వాయువులలో కలిసిపోతనాుయని గ్రహించి ఆ సమయంలో చదవాలిైన కరమ మంత్రాలు 
చద్దవారు. అవి తైతిేరీయ ఉపనిష్త్ మంత్రాలు. ఈమెకు ప్రయశేతే క్కరూక్రమం చ్చయాలిైన అవ్సరం 
లేదు. దంపతలిదిరూ అపపటికే దీపావ్ళ్లనాడు అగ్రయణం చ్చసి ఉనాురు. పునిస్త్రీ మరణం పంద్దనందుకు 
క్కలవ్ దగార మూసివాయనం జ్రిపారు. పతిుగా బ్రహమమేధ్ం చ్చశారు. అపపటికే కళ్ళు కనిపించని 51 
ఏళ్ళుగా ఇషిు, సోమయాగం చ్చసిన ఆయన ఆమె చితి వ్ది నిశేేష్ుంగా మౌనంగా ఉనాురు. ‘’అగ్నుని ఆమె 
తనతో తీస్థకు వెళ్లుంద్ద. నాకు వ్ంటింటి అగ్నాపులులే మిగ్నలాయి‘’ అని విచారించారు. 62 ఏళు నిండు 
దాంపతూం విచిేనుమంద్ద. అగ్నుకి ఆమె పారిథవ్ దేహం ఆహుతైంద్ద. ఆమె అసే్థలకూ పునరిహనం చ్చశారు. 
చాలా క్కలం క్రితం అగ్నుష్టుమం చ్చసి, ఆయన ఒకసారి గోదావ్రి జిలాులో జ్రిగ్నన వేదసభకు శ్రావ్ణ 
మాసంలో వెళాురు. అపుపడు ఒక ముసలాయన ‘’నువేవనా యజ్ఞం చ్చసిన వాడివి?’’ అని అడిగాడు. ’’నేనే 
‘’అనాురు. ’’చాలా డబుి అనవ్సరంగా ప్రయోజ్నం లేకుండా ఖరుే చ్చశావు” అనగానే యాజులుగారు 
నివెవరపోగా ఆయన ‘’భయపడకు నీకు 80ఏళ్ళు దాటాక నీ అగ్నుహోత్రానిు నీ భారూ తీస్థకు వెడుతంద్ద” 
అనాుడు. పెదిాయన ఆనాడే నిజ్ం చెపాపడు అనుకునాురిపుపడు. తన నాయనమమ గారు కూడా తాతగారి 
కంటే ముందే చనిపోయారు. ఆమె అతేగారూ, తండ్రిగారి పెదిను భార్గూ అలాగ్వ పోయారు. భారూ మరణం 
తర్గవత యాజులు గారు ర్గత్రి పూట భోజ్నం చ్చయకుండా మధ్యూహుం ఫలహారం మాత్రమే చ్చసేవారు. 
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చివ్రిక్కలంలో 86వ్ ఏట ఒకరోజు ఆయన తన తలిుని జ్ఞపిేకి తెచుేకునాురు. ఒక రోజు తనను ఆమె ఒక 
వింత ప్రశు అడిగ్నందట ‘’ఒర్చ నాయనా! దేవుడు ననుు మరచి పోయాడేమోర్గ? ఎవ్రైనా ఆయనకు 
జాఞపకం చ్చసేే బాగుండు” అని. ఇపుపడు ఆ మాటలు ఆయన తలచుకునాురు. 2005 జులై 30 న 
శ్రీర్గమపురంలో ఆయన పేరిట ఏర్గపటు చ్చసిన వారిషక వేద సభ జ్రిపిన నాలుగు న్లలకు యాజులుగారు 
తద్ద శావస విడిచారు. పదేలు క్రితం భారూ స్తరూ అంతూక్రియలు జ్రిపిన చోటే యాజులు గారివీ జ్రిపారు. 
 

కోనసీమ అందాలకు వేదపవిత్ర సొబగులు సౌరభాలు అలద్దన ఆహితాగుులు -10 
2వ్ ఆహితాగ్ను – బ్రహమశ్రీ దువ్వవరి యజేఞశవర పండరీక సోమయాజులు గారు -3 
శ్రీ దువ్వవరి సోమయాజులు గారి మూడవ్ కుమారుడు శ్రీ వెంకట స్తరూ ప్రక్కశ అవ్ధ్యని 1953లో 
గోదావ్రికి వ్రదలు వ్చిేనపుపడు ర్గజ్మండ్రి వ్ది పాత రైలేవ బ్రిడిిని తాకుతూ 65 అడుగుల ఎతేన నీరు 
వ్చిే తీర ప్రంతాలను అతలాకుతలం చ్చసి, కపిళ్ళశవర ప్రంతం పూరేిగా ధ్వంసమంద్ద. పంటలనీు 
పాడైపోయాయి. క్కనీ యాజులు గారి ‘’పంట పండింద్ద” వారింట మూడవ్ కుమారుడు వెంకట స్తరూ 
ప్రక్కశ అవ్ధ్యని జ్నిమంచటంతో. సర్చవశవర పుటిున దశాబాినికి ఈ పుత్రోదయం. ఎనిమిదవ్ ఏట 
ఉపనయన సంసాారం పంద్ద తండ్రి వ్ది వేదం 8 ఏళ్ళు నేరిే పూరేి చ్చశాడు. ఉదయం 5కే లేచి, సాున 
సంధ్ూలు చ్చసి, తండ్రిగారి అగ్నుహోత్రం పూరేయాూక వేదాభాూసం ప్రరంభంచి మధ్యూహుం 12 వ్రకు 
కొనసాగ్వద్ద. 20వ్ ఏట వేదం, శ్రౌతాలలో గోదావ్రి మండల పరిష్త్ వ్ది వాూఘ్రేశవరంలో 1973లో 
పరీక్షనిచిే అవ్ధ్యని అయాూడు. కనకదుర ా అనే గుళుపలిు వారి అమామయిని ఇరగవ్రంలో 1970లో 
పెళాుడాడు. అపుపడామెకు 12, అతడికి 17. 16వ్ ఏడుదాక్క బడిచదువు లేదు. అక్షరం ముకా అబికపోత్య 
లాభం లేదని శ్రీర్గమపురం నుంచి ముక్కామలకు నడిచి వెళ్లు చద్దవాడు. తండ్రి అడుగు జాడలలో 
అపపటిదాక్క ఉనాు, తర్గవత తెలుగు లేక సంసాృత పండితడి ఉదోూగంలో చ్చర్గలనిపించి, మొదెికూరులోని 
క్కలేజిలో చ్చరి 1976 లో కోరుై పూరేి చ్చశాడు. ట్రెయిన్ లో ప్రయాణం చ్చస్తే వ్రంగల్ లో అయిదు న్లల 
కోరుై చ్చశాడు. అపపటికే పండితల సంఖూ ఎకుావైందున ఉదోూగం ర్గవ్టం కష్ుమంద్ద. శ్రీర్గమపురంలోనే 
ర్గవి చయనులు గారి దగార క్కవాూలు నేర్గేడు. వీటికి అయిన ఖరుేలకు అపుప చ్చసీ, సభలో వ్చ్చే 
పారితోషిక్కలతో తీర్గేడు. వాూఘ్రేశవరం, ర్గజ్మండ్రి, గుంటూరు, విజ్యవాడ వేదసభలకు వెళ్లు తన 
ప్రవీణూ ప్రదరశనతో నగదు పారితోషిక్కలు పందాడు. 1982లో శ్రీర్గమపురం వ్ద్దలి ర్గజ్మండ్రిలో శ్రీ 
ర్చమెళు స్తరూ ప్రక్కశ శాస్త్రి గారి వ్ది అయిదేళ్ళు మీమాంస శాస్త్రం అధ్ూయనం చ్చశాడు. స్థదూర 
ప్రంతాలైన హైదర్గబాద్, సిరిసిలు లకు సంభావ్న కోసం వెళ్ళువాడు. ఊళ్లు ఏదో ఒక కరమక్కండ 
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చ్చయిస్తే ధ్నం పందేవాడు. సంసాార విధ్యనాలనీు తండ్రి యాజులు గారి వ్దినే నేర్గేడు. ఒకసారి 
హైదర్గబాద్ కు ఒక బ్రాహమణ కుటుంబంలో పెళ్లు చ్చయించటానికి వెడిత్య, అకాడ ఏ అగ్నుహోత్రి భార్గూ 
అనుం వ్ండి పెటుకపోయ్యసరికి అవాకెసా అలాపహారంతో గడిపాడు. ఇపపటిదాక్క తండ్రిగారి నితూ ఇషిు, ఇతర 
ఆహితాగ్నులకు అధ్వరుూగా ఉనాుడు. నితూం ముక్కామల దేవాలయంలో ర్గజ్మండ్రి సతూనార్గయణ 
సావమి దేవాలయం లో టి.టి.డి తరపున నియమింపబడి వేదపార్గయణ చ్చసేవాడు. నలుగురు పుత్రులకు 
తలిుదండ్రులైన  అవ్ధ్యని, భారూ 1988 జ్నవ్రిలో పెది కొడుకు వేదానిు తాతగారు యాజులు గారి 
వ్దినేరిేన ఫణియజేఞశవర యాజుల పెళ్లు చ్చశారు. ఆడపిలులు లేనందువ్లు కటాుల బాధ్ లేదు. గుళుపలిు 
వారమామయి లక్ష్మి ఫణి భారూ. పిలులు అకారకు వ్చాేరు. కనుక మళ్ళు శ్రీర్గమపురం చ్చరి తండ్రి గారి వ్ది 
వేదంతో క్కలక్షేపం చ్చయాలని 1987లో నిశేయించాడు. టి.టి.డి ఉదోూగం చ్చస్తే, వేద పార్గయణ 
కొనసాగ్నంచాడు. అగ్ను ఆర్గధ్న, ఇషిు, అగ్నుష్టుమం చ్చశాడు. తండ్రి గారి పదితినే అనుసరించాడు. తండ్రి 
తర్గనికి, తన తర్గనికి ఉను దూరం, త్యడా గమనించాడు. నా చుటూు ఉను సమాజ్ం గురించి కూడా నేను 
ఆలోచించాలి వారి కోసం పని చ్చయాలి. ఆదరశ వైద్దక జీవితం గడపాలి. నా అవ్సర్గలను తగా్నంచుకోవాలి 
అని తాను నిరాయించుకొనుటుు అవ్ధ్యని చెపాపడు.అనుకోకుండా అదృష్ుం తలుపు తటిుంద్ద. పదేళు తర్గవత 
అవ్ధ్యని ఇంక్క ర్గజ్మండ్రిలోనే ఉండగా దువ్వవరి కుటుంబానికి చెంద్దన ఒక సంపను దాత 
శ్రీర్గమపురంలో చుటూు గోడలు ఉను ఒక అందమన ఇంటిని దానిలో ఒక పాఠశాల పెటుటానికి శృంగ్వరి 
పీఠానికి అందజేశాడు. ఉదేిశూం బాగానే ఉంద్ద క్కని అకాడ పని చ్చయటానికి ఉపాధ్యూయుడేవ్రూ 
ముందుకు ర్గలేదు. అపుపడు దానిు స్తరూ ప్రక్కశావ్ధ్యనికే ఇచిేఅకాడే ఉండిపోమమనీ తన కొడుకులకు, 
తముమడి కొడుకులకు వేదం నేరుపతూ ఉండమని కోరగా వ్చిే చ్చర్గడు. శ్రీ దువ్వవరి ఫణియజేఞశవర 
యాజులు అనిుటా ప్రథమం. వైద్దక - లౌకిక జీవితానికి సమనవయము సాధించినవాడు స్తరూ ప్రక్కశ 
అవ్ధ్యని పెద ికుమారుడు ఫణి యజేఞశవర యాజులు. 1974లో జ్నిమంచి శ్రీర్గమపురంలోనే తాతగారు 
యాజులు గారి వ్ది ఆయన ముసలి గుడిా తనపు రోజులోు వేదం నేరిే, ఇంటర్ట చద్దవి, ఇంగ్నుష్ నేరిే 
మాటాుడగలిగ్నన మొటుమొదటి వేదపండితడుగా రిక్కర్ట ాసాధించాడు. బ్బ.క్కం. చద్దవి, మాసుర్ట ఆఫ్ బ్బజిన్స్ట 
ఆర్టు్ సాధించి కర్గుటక సేుట్ బాంక్ లో ఉదోూగం పందాలనుకునాుడు. క్కని మళ్ళు వేదంలోకి వ్చిే, 
క్రమంలోను శ్రీర్గమపురంలో సామవేదం వెంకట రమణ గారి వ్ది నేరిేన ఘనంలోను పరీక్ష ఇచిే, 
విజ్యవాడలో శ్రీ విష్ణభాొటు లక్ష్మీ నార్గయణ ఘనపాఠి గారి వ్ది రైలోు వ్చిే వార్గనికి మూడు రోజులు 
ఘనం నేరిే, 1999 లో ‘’ఘన” లో ఘనంగా సరిుఫికేట్ సాధించాడు. 25వ్ ఏట మీమాంస పై మనస్థపడి 
తండ్రితో సమానమ శ్రౌత విదూలో మరీ ముందుకు వెళాుడు. 14 ఏళు వ్యస్థలో 10 ఏళు మేనమామ 
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గొలుపలిు వెంకట ర్గమ స్తరూనార్గయణ గారి కూతరు లక్ష్మిని పెళాుడి ఇదిరు మగపిలులు స్తరూ ప్రక్కశ 
పవ్న కుమార శరమ, శాూమ స్థందర శ్రీర్గమ శరమలకు జ్నమనిచిే, కుటుంబ నియంత్రణ పాటించాడు. 
పెదిాడు 8వ్ ఏటనే తైతిరేీయం తండ్రి వ్ది మొదలుపెటిు నేర్గేడు. తండ్రిలాగ్వ ఇంగ్నుష్టు ఆసకిే కలిగ్న ఇంగ్నుష్ 
మీడియంలో చ్చరి చదువుతూ కూడా రోజుకు కనీసం "అయిదు గంటలు" "వేదాధ్ూయనం" చ్చసేవాడు. 
ప్రథమిక విదూ ఆంగు మాధ్ూమంలో చద్దవిన ఏకైక వేద పండితడు అనిపించాడు. చాలా దేవాలయాల 
నుంచి వేద పార్గయణకు ఫణి ఆహావనాలు పందాడు. అమెరిక్కలోని నుూజెరీై దేవాలయంలో ఋతివక్ గా 
ఆహావనమూ వ్చిేంద్ద. తాత గారు ఇలాంటి వాటికి ఆశపడవ్దుి అనాురు. కనుక ఇపుపడేక్కడు మరెపుపడూ 
అమెరిక్కవ్ంటి ఇతర దేశాలకు వెళును అని ఖచిేతంగా చెపాపడు. 2000 ఫిబ్రవ్రిలో ర్గజ్మండ్రిలో 
అయిదుగదుల ఫ్లుట్ కటుుకొని గృహ ప్రవేశం చ్చశాడు. 2009లో తిరుపతి వేంకటేశవర య్యనివ్రిైటి లో 
అధ్యూపక ఉదోూగం అందుకొని శృంగ్వరి పీఠం బడి వ్ద్దలేసి, కృష్ ాయజుర్చవదంలో అసిస్ుంట్ ప్రొఫెసర్ట ఆ 
తర్గవత ప్రొఫెసర్ట అయాూడు. ఆ ప్రంతంలో వేద పండితడు య్యనివ్రిైటి ప్రొఫెసర్ట అయిన మొటుమొదటి 
వ్ూకి ేఫణి. కంచి పీఠం ఫణిని ఆహావనించి, సనామనించి వేద భాష్ూ రతు బ్బరుదుతో సతారించింద్ద. నా 
జీవితం లో ఇదొక గొపప మలుపు. తాతగారు యాజులు గారు దీనినే కొనసాగ్నంచు అనాురు. అంత్య ఇక 
వేదం–లౌకికంల మధ్ూ ఊగ్నసలాడలేదు నేను అనాుడు ఫణి. 1998లో 16 ఏళు తర్గవత వేద ప్రవీణులైన 
దువ్వవరి కుటుంబం కొత ేఅరహత, విలువ్ సాధించింద్ద ఫణి వ్లన. క్కని దువ్వవరి “శ్రౌతం” బలహ్మనమన 
దార్గనికి వ్రేలాడుతూ ఉండిపోయింద్ద. 2014లో డయాబ్టిస్ట వ్లన స్తరూ ప్రక్కశ, కనకదురాలు బాధ్పడి 
2007లో చ్చదాిమనుకొను ఆధ్యన, అగ్నుష్టుమాలతో చ్చయాలనుకును వైశవదేవ్ం చ్చయలేకపోయారు. 
వారసతావనిు క్కపాడాలనుకును శ్రీ దువ్వవరి సీతార్గమ శాస్త్రి అను ఫణిలాగానే తముమడు సీతార్గమ శాస్త్రి 
అధ్వరుూగా తాత యాజులుగారి వ్ది ప్రరంభంచాడు. తైతిేరీయం ముందుకు సాగలేదు. మాతామహుడు 
గొలుపలిు వారి వ్ది కూడా ఇలాగ్వ జ్రిగ్నంద్ద. బలవ్ంతంగా భటీుయం వేసేే గొంత న్పిప వ్చ్చేద్ద. తాను వేద 
వారసతావనిు క్కపాడుదామనుకొనాు పరిసిథతలు సహకరించనందుకు బాధ్పడాాడు. టెకిుకల్ కోరుై చ్చసి, 
అమెరిక్క వెళ్లు పుష్ాలంగా డాలరుు సంపాద్దంచి అను ఫణి, ఫణి కొడుకులు వేద, శ్రోతాల వారసతావనిు 
నిలబ్టుటానికి సాయపడుదామని అతని కోరిక. తనకు వేదవిదూ అబిదని గ్రహించి, తన మనుైలోని 
ఆశయం సాధించటానికి అపపటి 65వేల ప్రవాస భారతీయులతో పాటు అమెరిక్కకు కన్కిుకట్ లోని హాఫర్టా 
కు విమానంలో వెళాుడు. ఆంధ్రప్రదేశ్ నే అంతవ్రకూ దాటని వాడు దేశాలు ఖండాలు దాటాడు. సతూం 
కంపూూటర్టై కు చెంద్దన ’’సిగాు ఇనూైరెన్ై కంపెనీ” లో చ్చరి, తర్గవత భారూ గౌరి శాూమల, కొడుకు 
క్కరికేేయ, కూతరు ప్రణతిలను కూడా అమెరిక్క తెచుేకునాుడు. ఇతని కజిన్ యజేఞశవర యాజులు అంటే 
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యాజులుగారి పెదబిాియి సర్చవశవర కొడుకు అంటే మనవ్డు కూడా విసాానిైస్ట లోని మిలావకీకి వ్చాేడు. 
యాజులుగారి మూడవ్ మనవ్డు హైదర్గబాద్ లో వాలుూ లాబ్ ఉదోూగ్న గ్నరిజా శంకర్ట కూడా అమెరిక్కకు 
యెగ్నరిపోయె ప్రయతుంలో ఉనాుడు. అమెరిక్కలోని హిందూ దేవాలయాల పూజారుల కోసం, హైటెక్ 
క్కరోపర్చష్ను అవ్సర్గలు అపుపడు వ్ర్గలయాూయి. అందరి దృషీు భారతదేశంపైనే ఉంద్ద అపుపడు. ఒకపుపడు 
సీమాంతర ప్రయాణానికి ఒపుపకోని సనాతనులు ఇపుపడు మనవ్ళును పంపటానికి ముందుకొచాేరు. 
స్తరూ ప్రక్కశ అవ్ధ్యని నలుగురు కుమారులు అంటే యాజులుగారి మనవ్ళ్ళు గొలుపలిు కుటుంబం వారి 
పిలులనే పెళ్లు చ్చస్థకునాురు. సతైంతానమూ పందారు. అందులో ఒకరు ఘనపాఠీ మాత్రమే క్కక 
విశవవిదాూలయ ప్రొఫెసర్ట. మరొకరు అమెరిక్కలో అయిదేళు ఉదోూగంలో చ్చర్గడు. ఇంకొకరు కూడా 
వెళుటానికి సిదిం. యాజులు గారు శ్రీర్గమపురంలో పంచాయతన దేవాలయంలో అథరవ వేదం పార్గయణ 
చ్చస్థేంటే దేవ్తలే ద్దగ్నవ్చిే ఆసకిేగా వినేటుు ఉండేద్ద. ఆ సవరం ఆ సాధ్నా ముచేటగా పరమ పవిత్రంగా 
ఉండేదని పెదిల ఉవాచ. ఒకసారి ఒక అమెరికన్ వ్చిే ఆయన ఇంటరువు తీస్థకుంటుండగా యాజులు 
గారు ఆతనితో ‘’మీరు అమెరిక్క వెళాుక, అకాడివాళుతో నాకు అమెరిక్కలో ఉదోూగం ఇపిపంచని సిఫ్లరుై 
చ్చయండి” అని చమతారించారట. దీనితో దువ్వవరి వారి చరిత్ర పూరేి. మరో ఆహితాగ్ను గారి పరిచయం 
చూదాిం. 
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3వ్ ఆహితాగ్ను – బ్రహమశ్రీ బులుస్థ వాూఘ్రేశవర చయనులు గారు 
శ్రీర్గమపురం అగ్రహారంలో మూడవ్ ఆహితాగ్ను బ్రహమశ్రీ బులుస్థ వాూఘ్రేశవర చయనులు గారు. 1915 లో 
జ్నిమంచి 82 ఏళ్ళు జీవించి 1997లో మరణించారు. భారూ స్థబిలక్ష్మి సోమిదేవ్మమ. ముపెసప ఏళ్ళు ఇకాడే 
సోమిదేవ్మమగా ఉండి, చయనులు గారి మరణానంతరం ర్గజ్మండ్రి కూతరు వ్దికు చ్చర్గరు. చయనుల 
గారి మరణంతో ఇంటు అగ్నుహోత్రాలనీు తీసేశారు. అపపటికే వైద్దకులైన గౌతమస గోత్రానికి చెంద్దన వారు 
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ఇదిరు ఉనాురు. ఒకరు బులుస్థ వాూఘ్రేశవర సోమయాజులు గారు పుటిునపపటి నుంచి చనిపోయ్య వ్రకు 
వాూఘ్రేశవరంలోనే ఉంటే, రెండవ్వారైన ఈ బులుస్థ వాూఘ్రేశవర చయనులు గారు శ్రీర్గమపుర అగ్రహార 
వాసి. అగ్నుచయనం చ్చసి "చయనులు" అయాూరు. ఈయననే అందరూ బులుస్థ చయనులు గారు అని 
సంబోధిసేారు. శ్రీర్గమపురంలో ర్గవి చయనులు అనే సామరే బ్రాహమణుడు ఉనాురు క్కని ఆయన ఆహితాగ్ను 
క్కదు, అగ్నుచయనమూ చ్చయలేదు. బులుస్థ చయనులు గారి పూరీవకులంతా గణపతి ఆర్గధ్కులు. 
ఒకసారి ఆయన పూరీవకుని ముసలితనంలో గణేశుడు ప్రతూక్షమనాడని అందరూ చెపుపకొనే వారు. వీరిలో 
మూడు తర్గల వారు వేదపండితలు అవుతారని తర్గవత తరం వారు కూడా ప్రముఖ వేద పండితలే 
అవుతారని వినాయకుడు అపుపడు ఆయనకువ్రమిచాేరట. మన చయనులుగారు చివ్రి మూడవ్ తరం 
వారు. ముగుారనుదముమలలో ఈయనకే వేదం అబ్బింద్ద. అదే వ్యస్థను  రెండుచింతల వెంకటాచలు తండ్రి 
గారి వ్ది బ్రహమచారిగా వేదాభాూసానికి చయనులు గారు చ్చర్గరు. రెండుచింతల వెంకటాచలు తర్గవత 
రెండు చింతల యాజులు గా శ్రౌత సామర్గేలలో ఎదురు లేని వాడిగా ప్రసిద్ద ిచెందాడు. 30 క్రతవులు చ్చసి 
వేదంలోనూ, భారతదేశంలోనే సాటిలేనివాడనిపించారు. ఆయన వేదం గానం చ్చస్థేంటే మహామహా 
వేదపండితలు ఆశేరూంతో న్నరు వెళుబ్టిుచూసేవారట. అంతటి గొపపవారు రెండు చింతల వారు. ఎకుావ్ 
క్కలం క్కశీలోనే గడిపేవారు. అపుపడపుపడు విజ్యవాడలోని సవగృహానికి వ్చిే వెళ్ళువారు. కోనసీమలో 
వేదం, శ్రౌతాల పరిసిథతి తెలుస్థకొనేవారు. 1936లో భారూ లక్ష్మీక్కంతతో కలిసి మొదటి యజ్ఞం, 
అగ్నుష్టుమం చ్చశారు. 1980లో క్కశీలోనే చివ్రి యజ్ఞం చ్చశారు. 50 ఏళుకు పైగా అగ్నుహోత్రానిు 
ఆర్గధించి 1987లో వారణాసిలోనే మరణించారు రెండు చింతల యాజులు గారు. బులుస్థ చయనులు 
గారు, రెండు చింతల చయనులు గారు కలిసి 82 పనాులు పూరేి చ్చసి వేదపండితలని పించుకునాురు. 
ఇదిరూ వివాహాలు చ్చస్థకొని జీవిత సౌఖూం అనుభవించారు. క్కని వాూఘ్రేశవరుల భారూ ర్గమ స్తరూక్కంత 
గారు 24వ్ ఏట టైఫ్లయిడ్ జ్వరంతో 1945లో చనిపోయారు. కరమక్కండ పదవ్ రోజున మూసివాయనం 
అంటే చ్చటలు, గాజులు ర్గజ్మండ్రి నుంచి వ్చిే వాూఘ్రేశవరంలో ఇపిపంచారు. ఈ యువ్ దంపతల 
కుమారుడు ర్గమమూరిే వ్యస్థ కేవ్లం 6. రెండు చింతల యాజులు గారు బులుస్థ వారిని తాను 
చ్చయబోయ్య పండరీక యాగానికి ఋతివకుాగా నియమించాలనుకునాురు క్కని "అపతీుకుడు" ఋతివకుా 
క్కకూడదు అనే నియమం ఉండటం వ్లన ఆయనకు కనూను ఇచిే అయిదు రోజుల వివాహం చ్చయాలి. 
తన మిత్రునికి ఈ విష్యంలో సాయం చ్చయాలని గంగలకుర్రులో తన 14 ఏళు కూతరు స్థబిలక్ష్మి ని 30 
ఏళు యువ్కుడు, భారూ లేనివాడు, వేదపండితడైన బులుస్థ వారికిచిే పెళ్లు చ్చయటానికి ఆమె తండ్రి 
అంగ్నకరించాడు. 8 న్లల తర్గవత వీరి వివాహం జ్రిగ్నంద్ద. మళ్ళు ఇపుపడు బులుస్థవారు శ్రౌతకరమలు 
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చ్చయటానికి పూరేిగా అరుహలయాూరు. స్థబిలక్ష్మి వాూఘ్రేశవరులకు ముగుారు ఆడపిలులు, తర్గవత ఒక 
కొడుకు, మళ్ళు కూతరు కలిగారు. చయనులు గారి మొదటి భారూ సంతానం ర్గమమూరి ేవాూఘ్రేశవరంలో 
అమమమమ గారింటు పెరిగాడు. తర్గవత శ్రీర్గమపురం తండ్రి వ్దికు వ్చాేడు. బులుస్థ, రెండు చింతల 
కుటుంబాలు పెళ్లుళుతో బంధువులూ అయాూరు. రెండు చింతల వారి అబాియి సతూనార్గయణకు బులుస్థ 
వారి మూడవ్ కుమారెేతో వివాహం చ్చసి మూడవ్సారిగా మళ్ళు బంధువులవావలనుకొనాురు. 
కటుక్కనుకలు లేవు క్కని అలుుడికి  బులుస్థ వారు విదాూ గురువులై వేదం నేర్గపరు. అతనికి 15, ఆమెకు 
10 వ్యస్థలో ఇదిరికీ విజ్యవాడలో వివాహం చ్చశారు. 
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3వ్ ఆహితాగ్ను – బ్రహమశ్రీ బులుస్థ వాూఘ్రేశవర చయనులు గారు -2 
అనేక మార్గాలలో సంపాదన చ్చశారు. సామరేం లోనేక్కక శ్రౌతం లోనూ చ్చయి తిరిగ్ననవారు. సాధ్యరణంగా 
ఏదో ఒక దానిలోనే ప్రవీణూం ఉంటుంద్ద. రెంటినీ స్థనాయాసంగా నిరవహించి సవ్ూసాచి అయాూరు. 
బాబళు శాస్త్రి గారి కుటుంబానికి తరతర్గలుగా బులుస్థ వార్చ గృహ పురోహితలు. ఇపుపడూ అంత్య. 15 
ఏళుకే సామరేంలో ప్రవేశంచి మూడేళు తర్గవత పరీక్ష పాసై, విజ్ృంభంచారు. అపర కరమలు చ్చయించ్చవారు 
క్కదు. వేదపాఠశాలలో14 ఏళ్ళు వేదం బోధించారు. అందులో వేదపరీక్షాధిక్కరిగానూ ఉనాురు. 
జీవితక్కలంలో "60 శ్రౌత" క్కరూక్రమాలు, 6 పండరీక్కలు" చ్చయించినటుు గురు ేచ్చస్థకునాురు. దీనికి 
"ఉదాాత"గా ఉండేవారు. 1960 క్కలం కోనసీమ అంతా బులుస్థవారి వేద ధ్వనులతో పులకించిపోయింద్ద. 
50వ్ ఏట 1965మాఘమాసంలో అగ్నుష్టుమానిు ఆధ్యనాగ్నుతో శ్రీర్గమపురం దేవాలయ ప్రంగణంలో 
చ్చశారు. నాలుగ్వళు తర్గవత 1969లో పుటిున ఊరు వాూఘ్రేశవరంలో సరవ ప్రస ే అగ్ను చయనం చ్చసి 
చయనులు అయాూరు. అదే ఏడాద్ద ఆయన పరుగునును దువ్వవరి యాజులు గారు పండరీకం చ్చసి 
పండరీక చయనులు అయాూరు. దీనికి బాబళు శాస్త్రి గారు చయనులుగారికి తోడపడాారు. వితరణశీలురైన 
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డొక్కా వారు వీరికి ఒక ఇలుు ఎకరం పలం ఇచిే శ్రీర్గమపుర్గనికి ఆహావనించారు. క్కనీ కూతరి పెళ్లు 
ఖరుేలకు కటు క్కనుకలకు పిత్రారిితమేక్కక దీనినీ అమేమయాలిై వ్చిేంద్ద. 61 ఏళు వ్యస్థలో టి.టి.డి 
వారి పార్గయణ సీాంలో చ్చరి పుటిున ఊరిలోని దేవాలయంలో చ్చసేవారు. 78వ్ ఏట రిటైరయి, పెనషన్ 
పందారు. ఆరిథక భారం వ్లన వేద సభలకు వెళ్లు సంభావ్న పుచుేకోనేవారు. కేంద్ర ప్రభుతవం అగ్నుష్టుమం 
చ్చసినవారికి గౌరవ్ వేతనం ఇచ్చేద్ద. ఆ విష్యం వీరికి ఇతర ఆహతాగ్నులు చెపపనే లేదు. అద్ద 
దూరమపోయింద్ద. ఎన్ను సంసథలు, వ్ూకుేలు బులుస్థ వారిని ఆహావనించి సనామనించాయి. హైదర్గబాద్ 
లో భారత ప్రధ్యని పి.వి. నరసింహార్గవు గారి చ్చతలమీదుగా సనామనం అందుకొని ఆశేరూపోయారు. 
ఎవ్వరూ ఆయన సాధించిన విజ్యాలను చెపపలేదు. ఈ గౌరవ్ పురసాార్గనీు ప్రచారం చ్చయలేదు. 80 
ఏళు వ్యస్థలో క్రికిారిసిన బస్థైలోు పడి 20 గంటలు ప్రయాణం చ్చయాలిై వ్చిేంద్ద. ఇద్ద మనకు 
సవరాకమలం ‘సినిమాలో వ్ృది వేదపండితడు పడిన బాధ్ గురుేకు తెసే్థంద్ద. ఆనాడు ఇచిేన  గౌరవ్ భృతి 
35.13 డాలరుు మాత్రమే. క్కనీ దీనికే పరమ సంతోష్ం పందారు. నాటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖూమంత్రి శ్రీ ఎనిు 
ర్గమార్గవు కూడా బులుస్థవారిని సతారించారు. బులుస్థ చయనులుగారు యవ్వనంలో బహు అందంగా 
ఉండేవారు. ఇతర దేశీయులను ఆపాూయంగా ఆహావనించ్చవార్గయన. 1996 ఫిబ్రవ్రి లో 81వ్ ఏట భారూ 
స్థబిలక్ష్మి గారితో కలిసి చ్చసిన అగ్రయణం, ఏదో ఒక క్కరణంతో 1995 చలిక్కలంలో చ్చయలేకపోయిన 
అగ్నుక్కర్గూనికి ప్రయశేతే విధీ చ్చశారు. వేదాంతి మాత్రం క్కదు. బాబళు, లంక్క, దువ్వవరి మాత్రం 
వేదాంతలే. మృతూ దేవ్త ఆయనకు హెచేరిక ఇవ్వకుండానే మీదపడింద్ద. కూతరు అలుుడు ఇంటికి 
వ్సాేరని సైకిల్ మీద సరుకులు తెచిే ఇంటు ద్దంచుతండగా అధిక శ్రమతో హార్టు ఎటాక్ వ్చిేంద్ద. అందరికీ 
తెలిసేలోపే ఆయనను మృతూవు కబళ్లంచింద్ద. ఆయన అంతూక్రియలు అగ్రహారం వెలుపల బ్రహమమేధ్ం, 
పునరిహన, లోష్ు చయనాలతో పూరేయాూయి. చయనులు గారి భారూ ‘’14 వ్ ఏట క్కపుర్గనికి వ్చాేను. 
మొదటు ఆయన అంటే భయంగా ఉండేద్ద. ఇదిరం కలిసి 32 ఏళ్ళు అగ్నుహోత్రం చ్చసి ననుు సోమిదేవ్మమను 
చ్చశారు” అని గురుేకు తెచుేకునాురు. తర్గవత కూతరు దగారకు ర్గజ్మండ్రి చ్చరి, దశావ్తార సోేత్రం, 
విష్ణా, లలితా సహస్రనామ సోేత్రం బ్బగారగా చదువుకుంటూ గడిపారు. భరే చనిపోయాక చాలాక్కలం 
దాక్క తనకు అక్షర జాఞనం లేదంటారు. ఆడవారి చదువును భరే ప్రోతైహించ లేదనాురు. ఇతర 
సోమిదేవ్మమల కూతళ్ళు తలుులకు దగారగా ఉంటే, సోమిదేవ్మమ స్థబిలక్ష్మిగారి కూతళ్ళు మాత్రం దూర 
దూరంగా కోనసీమ అంతా వాూపించి ఉనాురు. బులుస్థ చయనులు గారి వ్ంశం మగపిలులు లేకుండా 
ఆగ్నపోయింద్ద. చయనులుగారి మొదటి భారూ కుమారుడు ర్గమమూరేి మాతామహుల ఇంటపెరిగ్న, 
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సామరేం నేర్గేడు. అతని కొడుకు కూడా సామరేం లో ఉదిండుడు. వీరివ్లన బులుస్థ వ్ంశం కొనసాగ్నంద్ద. 
బులుస్థ చయనులుగారు శ్రీర్గమపుర్గగ్రహారంలో చనిపోయిన ముగుారు ఆహితాగుులలో రెండవ్వారు. 
 

కోనసీమ అందాలకు వేద పవిత్ర సొబగులు సౌరభాలు అలద్దన ఆహితాగుులు -13 
బ్రహమశ్రీ సామవేదం స్తరూనార్గయణ అవ్ధ్యని గారు, కుమారులు శ్రీర్గమపుర్గగ్రహార్గనికి చెంద్దన 
నాలుగవ్ వారు బ్రహమశ్రీ సామవేదం స్తరూనార్గయణ అవ్ధ్యని గారు హరితస గోత్రీకులు. తాతగారు 
ముక్కామలకు చెంద్దన ఆహితాగ్ను. తండ్రి తెలుగు పండితడు. తండ్రీ కొడుకులు అగుహోత్రం క్కని శ్రౌతం 
క్కని చ్చయలేదు, వేదవిదూకే ప్రధ్యనూమిచాేరు. వేదం చదవ్టం నేరపటమే నా జీవితం అంటారు 
సామవేదం. కుమారులు నలుగురిలో ఇదిరిు వేదంలో పెటాురు. వేద పండిత కుటుంబ కనూలనే వారికి 
వివాహం చ్చశారు. అవిశ్రాంత వేదాధ్ూయన, అధ్యూపనమే వారి శకి ేసామర్గిులు. 1932 డిస్ంబర్ట 30న 
జ్నిమంచిన శ్రీ స్తరూనార్గయణ అవ్ధ్యని గారు నలుగురు అనుదముమలలో చివ్రి వారు. పదవ్ ఏట 
ఉపనయనం జ్రిగ్న, పదేళ్ళు దీక్షగా వేదం నేరుేకునాురు. మొదట పెదినుగారి వ్దేి ముక్కామలలో, తర్గవత 
బ్బళుకూరులో శ్రీ వాూఘ్రేశవర చయనుల గారి దగార నేర్గేరు. అ తర్గవత బులుస్థ చయనులు గారి వ్ది 
శ్రీర్గమపురంలో అభూసించారు. కొంతక్కలం ఇందుపలిులోని శ్రీ ర్గణి హయగ్రీవ్ం గారి వ్ది చద్దవారు. 
విదాూభాూస సమయంలో వార్గలు చ్చస్తే, మదుకరంతో జీవ్నం గడిపారు. 1955లో విజ్యవాడ లో 
కరమలో పరీక్షఇచాేరు. శ్రీ బాబళు శాస్త్రి గారి కోడలి చిను చెల్లులు శ్రీమతి కమల ను వివాహమాడారు. 
వీరిద్ద వేలేేరులోని ప్రభల వారి కుటుంబం. ఈ కొత ేక్రమపాఠి గారికి 1955లో శ్రీర్గమపురంలో ఒక 
ఇంటిసథలం, ఇంటి నిర్గమణానికి వెయిూ రూపాయలు మంజూరయాూయి. దీనితో పాటు సాలుకు 15 బసాేలు 
వ్డుు పండే ఎకరం పలమూ వ్చిేంద్ద. ముక్కామలకు శ్రీర్గమపురం పద్ద నిమిష్ణల నడక దూరంలోనే 
ఉనాు అవ్ధ్యని గారి తలిు తనను వ్ద్దలి వెళువ్దిని కోరింద్ద. క్కని ముక్కామలలో తమకును దానిలో 
తనకు దకేాద్ద అతి సవలపమేనని తెలిసి తనకంటూ ప్రత్యూకమన గృహం ఎరపరచుకోవాలనే నిశేయించారు. 
ఆనాటి గ్రామ వాతావ్రణానిు గురుే చ్చస్థకొని మటిు రోడాు మీద నడవాలంటే తాతలు ద్దగోచ్చేవారు. ర్గత్రి 
పూట అయిత్య మరీ భయంకరం. దారిలో దొంగల భయం కూడా. స్టిల్లమంట్ గాూంగ్ ల ఆవాసాలు దగార్చ 
అంటారు. శ్రీర్గమపురంలోని ఎకరం పలం కౌలుకిచ్చేవారు. ఫలసాయం బాగానే ముటేుద్ద. క్రమంగా 
షెడూూల్ క్కస్టు వారి ప్రబలూం పెరిగ్న వారి ఆక్రమణకు గురై౦ద్ద పోలం. వాళ్ళు మా పోలంలో గుడిస్లు 
వేసేశారు కొబిరిక్కయలు మాకు దకాకుండా కోసేసేవారు. కోళు పెంపకం కూడా చ్చసి మా బోటివాళ్ళు 
అడుగుపెటుటానికి కూడా వీలులేని దురార పరిసిథతి కలిపించారు. ఈ బాధ్పడలేక ఆ ఎకర్గనిు అయినక్కడికి 
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అతి తకుావ్ ధ్రకే అమేమసి చ్చతలు దులుపుకొని, పీడా విరగడయిందని వేరొక చోట మళ్ళు అర ఎకరం 
పలం కొనాును అని బాపన ఎవ్సాయం కష్ణులు చెపాపరు సామవేదం. ఏడాద్దకి రెండు పంటలు పండే 
పలం అద్ద. దానీు అమేమసి వేద పండితనిగానే జీవిక సాగ్నంచాలని నిరాయించుకొనాురు. డబుి 
అడగటానికి నామోషి పడలేదు. వ్ృతిేలో నిలబడటానికి ఎందరెందరిన్న ధ్నసాయం చ్చయమని అడిగారు. 
కొంతక్కలం బయటికి వెళ్లు వేదవిదూ ప్రదరిశంచి డబుి సంపాద్ద౦చటమా, లేక ఇంటునే ఉంటూ తన పిలులకు 
వేదం నేరపటమా అనే సంద్దగింలో పడిపోయారు. “డబుి సంపాదన లేకపోతె సంసారం ఈదటం కష్ుం. 
యాచనకు బయటికి వెడిత్య ఇంటు వేదాధ్ూయనం సాగదు. ఈ రెండిటికీ లంగరు కుదరదు” అని విచికితైకు 
లోనయాూరు. చివ్రికి తానే ఒక నిరాయానికి వ్చిే, నలుగురు కొడుకులలో వేదం పై అభరుచి ఉను ఇదిరికీ 
తానే ఇంటి వ్ది నేరుపతూ మిగ్నలిన ఇదిరికీ శాసాాలలో పాండితూం కలిగ్నంచ్చ లౌకిక విదూ 
నేరిపంచాలనుకొనాురు. ఇంతలో నాలుగవ్ కుమారుడికి ఉపనయన వ్యస్థై వ్చిేంద్ద. పెదివాడికి 24, 
మధ్ూలో ఇదిరికీ 22, 21 వ్యస్థ. వీరిదిరికీ 82 పనాులు వ్చాేయి. అగ్రహారం వ్దలి బయటికి 
ఆశీరవచానాలకు వెళ్ళువారు. లేకపోతె వేద సభలలో పాల్గానేవారు. మహా శవ్ర్గత్రికి పటిుసీమలోని శ్రీ 
వీరభద్ర సావమి ఆలయంలో జ్రిగ్వ సవసిే వ్చనానికి వెళ్ళువారు. తిరుపతిలో వ్రుణ పూజ్లో పాల్గానేవారు. 
అవ్సరమత్య శ్రౌత విధులకు ఆహావనిసేే వెళ్ళువారు. నా సంసారం గడవ్టానికి డబుిక్కవాలి. అందుకే వెళ్లు 
డబుి పంద్ద వ్చ్చేసేాను. దీనికి పశాేతాేపం పడాలిైంద్ద ఏమీలేదు. క్షమాపణ అవ్సరం లేదు అనాురు. తన 
వేదసవర్గనికి ల్లకాకటిు ఇచ్చే ధ్నం కోసం చివ్రిదాక్క ఎకాడికైనా ఏ సమయంలోనైనా వెళ్ళువారు. ఎకాడ 
ఏ సభ ఎపుపడు జ్రుగుతంద్ద, ఎవ్రి ఆధ్వరూంలో జ్రుగుతంద్ద, యెంత సంభావ్న గ్నడుతంద్ద అను 
ల్లకాలనీు ఆయన వ్ది సిదింగా ఉంటాయి. దాదాపు ఆ సభలనీు ఉభయ గోదావ్రి జిలాు లలోనే ఉండేవి. 
ఒకోాసారి గుంటూరు, కృష్ణా, విశాఖ జిలాులలో అరుదుగా జ్రిగ్వవి. వాటికీ వెళ్ళువారు. ఒకసారి మద్రాసోు 
అతూంత సంపను బ్రాహమణుడి నుంచి కూడా ఘన సంభావ్న పుచుేకునాునని తెలిపారు. జీవితంలో చాలా 
ఒడిదుడుకులు చూశారు. ముసలితనంలో జ్రిగ్నన సంఘటనలు జాఞపకం చ్చస్థకొనాురు. 1994లో 
తిరుపతిలో జ్రిగ్నన వైష్ావ్ యాగానికి 150 మంద్ద వేదపండితలు ఉదయం 7 గం.ల నుండి మధ్యూహుం 
వ్రకు 12 రోజులు వ్రుసగా పార్గయణకు పిలిచారు. 1000 అగ్నుహోత్రాలు లక్ష్మీ నార్గయణులకు ఏర్గపటు 
చ్చశారు. ఇదిరు కుమారులతో అవ్ధ్యనిగారు వెళాురు. మళ్ళు వీరి ముగుారినీ 60 మంద్ద 
వేదపండితలతోపాటు 7 రోజులు వేదపార్గయణకు 1955 ఆగసోుో కంచిలో సావమి 60వ్ జ్నమ 
ద్దన్నతైవ్ంకు ఆహావనించారు. ముగుారికీ తలా వెయిూనూుట పదహారుు, ఒక బంగారు నాణం, 14 తలాల 
వెండి పళ్ుం నూతవ్సాాలు, భారూలకు కొత ే చీరలు క్కనుకగా అంద్దంచారు. మూడు న్లల తర్గవత 
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పుటుపరేికి శ్రీ సతూసాయి బాబా 70వ్ జ్నమ ద్దన్నతైవానికి ఆహావని౦పబడిన 70 మంద్ద వేదపందడితలతో 
పాటు ఈ ముగుారూ వెళాురు. ఒకొాకారికి 5 వేల రూపాయలు, బాబా సృషిుంచి ఇచిేన చ్చతి గడియారం, 
నూతన వ్సాాలు, భారూలకు సిల్ా చీరలు, ఒకోాకారికి రెండు బంగారు గాజులు, ప్రెజ్ర్ట కుకార్ట, వారం 
రోజులు ఉచిత భోజ్న వ్సతి కలిపస్తే ప్రయాణం ఖరుేలకుగాను ఒకొాకారికి వెయిూ రూపాయలు ఇచిే 
ఘనంగా సనామనించారు. 

  

కోనసీమ అందాలకు వేదపవిత్ర సొబగులు సౌరభాలు అలద్దన ఆహితాగుులు -14 
ఇపపటి వ్రకు మనం కోనసీమలోని ర్గమేశవర అగ్రహార ఆహితాగుులు వేద పండితల గురించి 
తెలుస్థకొనాుం. ఇక నుంచి నేదునూరు దగారును క్కమేశవరి అగ్రహారంలోని వారి గురించి తెలియజేసాేను. 
1.శ్రీ లంక్క వెంకటర్గమ శాస్త్రి గారు. 
రెండు చెవులకు బంగారు రింగులు, కనులలో వేద ప్రక్కశం, కుడి చ్చతి నాలుగు వేళుకూ బంగారు 
ఉంగర్గలు, ముంజేతికి బంగారు మురుగు, మెడలోశుది సపటికమాల, క్కంతలీనే యజ్యఞపవీతం, 
బోసినవువలతో 84 ఏళు వ్యస్థ లోనూ తగాని వేద సవరంతో కనిపిసేారు శ్రీ లంక్క వెంకటర్గమ శాస్త్రి 
గారు. వేద పండితలుగా ఆంధ్రదేశంలో స్థప్రసిదుిలు. శ్రౌతంలో ఘటికులు. శ్రీ రెండు చింతల యాజులు, 
శ్రీ కపిలవాయి యజేఞశవర అగ్నుహోత్రి గారల మరణం తర్గవత శాస్త్రి గారు బాగా ప్రచురూంలోకి వ్చాేరు. 
కొంచెం ఆలసూంగానే అగ్నుహోత్రం ప్రరంభంచి, అగ్నుష్టుమం వాయిదా వేసి, యజ్ఞం చ్చసిన తర్గవత 
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శ్రౌతానికి సవసిే పలికి, మరణానికి 13 ఏళు ముందు వ్రకు నితాూగ్నుహోత్రిగా ఉనాురు. వేద, శ్రౌతాలలో 
అద్దవతీయులనిపించుకొని గౌరవ్ం పందారు. యజ్ఞయాగాద్ద క్రత నిరవహణలో “లంక” వారిని ‘’అభనవ్ 
ఆపసేంభుడు” అంటారు. తైతిేరీయానిు ఆపోసనపటిు, ఋగ్వవద పాండితాూనిు సాధించి అధ్రవవేదంలో 
అవ్సరమనంతవ్రకు పటుు సాధించి, సామవేదానీు చాలినంత మధించారు. “వేదం, “శ్రౌత, “ధ్రమ శాస్త్ర 
పరీక్షాధిక్కరి” గా ఉనాురు. జ్యూతిష్ంపై సలహాదారు కూడా. ఋతివకుా నిరవహించాలిైనవ్నీు ఆయనకు 
కరతలామలకం. “సంసాృత ఆంధ్రా” లలో గ్రంథాలు వ్రాసారు, తాము సవయంగా చ్చస్థకొనాు ఆధ్యన, 
అగ్నుష్టుమలకు యజ్మానిగా ఉనాు, బ్రాహమణాలపై అపార విజాఞనఖని అయినందున, జ్రిగ్వ మంత్ర 
తంత్రాలపై చకాని పరూవేక్షణ చ్చసేవారు. ఆయన అగ్నుష్టుమం చ్చశాక, భారతదేశంలోనే బాగా 
అనుభవ్మును అధ్వరుూలలో ఒకరుగా గురేింపు పందారు. స్థనిశత మేధ్ లంక వారి సొతే. నిష్ణపక్షికతకు 
నిలువెతే దృష్ణుంతం. వేదసభలలో సమదృషిుతో, బహు మెతేగా, మాటాుడాలిైన విష్యంపై పూరేి దృషిుతో 
జ్నరంజ్కంగా ప్రసంగ్నంచ్చ నేరుప శాస్త్రి గారిద్ద. “తిరుపతి దేవ్సాథనం” వేతనంతో ఉదోూగం 
అందజేసేామంటే బాబళు శాస్త్రి గారు అద్ద ఆహితాగ్నుకి క్కదు అని తిరసారిసేే, వెంకర్గమ శాస్త్రి గారు 
వారిని అసలు పటిుంచుకోనేలేదు. 1995 నవ్ంబర్ట 5న బంగాళాఖాతంలో పెను తఫ్లన్ ఏరపడి కోసేా 
జిలాుల జ్న జీవితాలను అసేవ్ూసేం చ్చసినపుపడు, ఇళుకపుపలు ఎగ్నరిపోయి, కొబిరి తోటలు నేలకూలి, 
పంటలు దెబితిని వేలాద్ద పశువులు అస్థవులుబాసి దారుణ నష్ణునిు కలిగ్నంచింద్ద. లంక్క వారి పెంకుటిలుు, 
గొడుపాక, ఆవులు, పంట, కొబిరి చెటుు తీవ్రంగా నష్ుపోయాయి. దానిు గురించి ఆయన ‘’దావోయిస్టు” 
వేదా౦తి లాగా ‘’తఫ్లనుు వ్సాేయి, పోతాయి” అనాురు. ఈ సిథతప్రజ్ఞత వ్లునే ఆయన 
ఆర్గధ్నీయులయాూరు. లంక్కవారి సంప్రదాయ వేద విదాూభాూసం, బాబళు శాస్త్రి గారి అభాూసంలాగానే 
సాగ్నంద్ద. శాస్త్రిగారు నేదునూరు గ్రామంలో జ్నిమంచి, ముక్కామలలో బాబళు శాస్త్రి గారి తండ్రిగారి 
శష్ణూలైనారు. చాలా క్రమశక్షణతో నియమ నిబంధ్నలతో సాగ్నన విదూ అద్ద. తెలువారు ఝామున 
3గంటలకే లేచి రెండుమళ్ళు చీకటి మటిు రోడుాపై నడిచి భమిడిపాటి వారింటికి చ్చర్చవారు, ఉదయం అంతా 
అధ్ూయనం జ్రిగ్వద్ద. తర్గవత గురుపతిు శ్రీమతి క్కమేశవరి గారు మధ్యూహు భోజ్నం పెటేువారు. ఆ తర్గవత 
ఉదయం జ్రిగ్నన అధ్ూయనానికి స్థదీరఘ సమీక్ష జ్రిగ్వద్ద. సాయం సంధ్యూవ్ందనం చ్చసి, మళ్ళు చీకటిలో 
నడిచి సవగ్రామం చ్చరుకోనేవారు. తలిుగారు వ్ండి వ్డిాంచిన భోజ్నం చ్చసి, ర్గత్రి 8 గంటలకు 
నిద్రపోయ్యవారు.’’మా తండ్రి గారు రోజూ ర్గత్రి నిద్రపోయ్య ముందు రెండు శోుక్కలు నేర్చపవారు” అని 
ఆయన జాఞపకం చ్చస్థకొనాురు. ఈ ద్దనచరూ, బ్రహమచరూ జీవితక్కలం అంతా  కొనసాగ్నంద్ద అని చెబుతూ 
ముసలితనంలో ‘’ఇటీవ్లి క్కలంలో ఎకుావ్గా నిద్రావ్సరం లేకపోతోంద్ద. అందుకని 2 గంటలకే నిద్ర 
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లేచి 3 గంటల వ్రకు పకామీదనే మెలకువ్గా భగవ్ధ్యూనంతో ఉంటాను.  అందరు హాయిగా 
నిద్రపోతంటారు. అరుణోదయ వేళకు మంచం నుంచి లేసాేను” అని చెపాపరు. శాస్త్రిగారి బ్రాహమ 
విదాూధ్ూయనం 6 సంవ్తైర్గలు భమిడిపాటి గురువ్ర్చణుూల వ్ది సాగ్నంద్ద. రెండవ్ గురువు తమ అలుుడి 
తండ్రిగారివ్ది ముకామలలో మూడేళ్ళు ఘనం నేర్గేరు. అరడజ్ను మంద్ద తోటి విదాూరుిలతో వార్గలు 
చ్చసి అకాడ చద్దవారు. లంక్క వారి వేదవిదూతో పాటు, వివాహం కూడా భమిడిపాటి వారి ఆధీనంలోనే 
జ్రిగ్నంద్ద. బాబళు శాస్త్రి గారి సమీప బంధువు శ్రీమతి అనస్తయ గారితో జ్రిగ్నంద్ద. అపుపడు ఆయనకు 
10, ఆమెకు 7 వ్యస్థ. లంక్కవారి ధ్రమపతిుగారి తండ్రి తాతముతాేతలు అందరూ ఆహితాగుులే కనుక 
ఆమెకు పతీుధ్ర్గమలు సహజ్ంగా అలవ్డాాయి. రజ్సవలయాూక 14వ్ ఏట ఆమె నేదునూరుకు క్కపుర్గనికి 
వ్చాేరు. పతివ్రతామతలిు అనస్తయ పేరు పెటిునందుకు ఆ ధ్యర్గమలనీు ఆమెలో ఉనాుయి. 8 మంద్ద 
మగపిలులకు జ్నమనిచాేరు. చివ్ర ఆడపిలు అనస్తయ. ఒకరు పసితనంలోనే చనిపోయాడు. చినునాటి 
నుండి శాస్త్రిగారు తండ్రికి వ్ూవ్సాయపనులకు తోడపడేవారు. వ్ూవ్సాయ యాజ్మానూం సహజ్ంగా 
అలవ్డి, మంచి యజ్మానులుగా పేరు పందారు. నారు పోయటం, దుకిా దునుటం, నాటుు వేయటం, 
కూలీలను మాటాుడటం, కలుపు తీయటం, అదునుకు నీరు పెటుటం, కోతలు, కటిువేతలు, నూరిపడి అనీు 
దగారుండి తండ్రీ కొడుకులు చూసేవారు. పలాల గటుమీద కొబిరి చెటు నీడలో తండ్రి తనయులు శష్ణూలకు 
అధ్ూయనమూ కొనసాగ్నంచ్చవారు. గ్రామస్థేలు ముహూర్గేలకోసం, ధ్రమ సందేహాలు తీరుేకోవ్టం కోసం 
అకాడికే వ్చ్చేవారు. ఒకోాసారి ఉదయం నుండి సాయంత్రం వ్రకు అకాడే ఉండాలిై వ్చ్చేద్ద. సామవేదం 
వారు “ఇంటి వ్ద ి వేదాధ్ూయన౦, పలాలలో వ్ల్లువేయటం అంతా ధ్నారినా వాూమోహమే” అను 
విమరశకు శాస్త్రిగారు ధీటుగా సమాధ్యనం చెబుతూ ‘’కృషి వేదానికి అవ్రోధ్ం. వేదం కృషికి అడాంకి” అని 
అరథం వ్చ్చే శోుకం చద్దవేవారు. వ్ూవ్సాయం క్కవాలంటే వేదపండితడు క్కలేడు. క్కనీ నా విష్యంలో 
నా చదువు, అధ్ూయనం నేను వ్ూవ్సాయ విధులను చ్చబటుటానికి ముందే జ్రగటం నా అదృష్ుం అనాురు. 
శాస్త్రి గారి తండ్రి గారు 72 వ్ ఏట 1947 లో చనిపోయారు. అపుపడు ఆయన వ్యస్థ 35. శాస్త్రిగారు 
తలిు, అర్గింగ్న, కుటుంబం ఇతరులతో సహా రైలులో స్థదీరఘ ప్రయాణం చ్చసి క్కశీ వెళ్లు శ్రాదికరమ న్రవేర్గేరు. 
ఉను ఆసిే అనుదముమలు పంచుకోగా, శాస్త్రిగారికి ఎకరం 20 బసాేలు పండే పంటభూములు వ్చాేయి. 
అయినా పిలుల చదువుల కోసం అపుపలు చ్చయాలిై వ్చిేంద్ద. నా జీవితం అపుప లేకుండా గడవ్లేదు 
అనాురు. చిను అనస్తయ (చిను కూతరు) ను కోరుమిలిు వాసి భమిడిపాటి మిత్రనార్గయణ కిచిే వివాహం 
చ్చయటానికి చాలాక్కలం క్రితం 400 రూపాయలు కటుమిచాేరు. ఇతడు ఆహితాగ్ను కుమారుడు. తవరలో 
ఆహితాగ్ను అవుతనువాడుకూడా. ఆంధ్రదేశంలోనే క్కదు, యావ్త్ భారతదేశంలోనే అతూంత 
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చినువ్యస్థలో ఆహితాగ్ను అయినవాడు. ఈమె వ్లన శాస్త్రి గారి కుటుంబం ఆహితాగ్ను కుటుంబంకు 
మళ్ళు చ్చరువ్యింద్ద. 
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శ్రీ లంక్క వెంకటర్గమ శాస్త్రి గారు -2 
శ్రీ వెంకటర్గమ శాస్త్రి శాస్త్రి గారి భారూ అనస్తయ గారు మా అమామయిని ఆదరశంగా అగ్రహారంలో 
ఆహితాగ్ను భారూగా పెంచాను. అద్ద బాగా పని చ్చసింద్ద. మావారు మా ఇదిరబాియిలకు వేదం నేర్గపలని 
ప్రయతిుంచారు. అద్ద ఫలించలేదు అనాుర్గమె. బాబళు శాస్త్రి గారు చాలా అంకిత భావ్ంతో సోమయాగం 
చ్చశారు. ఆయన కుటుంబంలో, ఆయన తరంలోనే  ఆరుగురు ఆహితాగుులు ఉండటం అరుదైన విశేష్ం. 
అయిత్య అనారోగూపు కొడుకు, పిలులు లేని మనవ్డు ఆయనను బాధించాయి. ఇద్ద ఇలా ఉంటే లంక్క 
వారి కుటుంబంలో వేదాధ్ూయనం బాగానే కొనసాగ్న, ఎనిమిద్ద మంద్ద సంతానంలో ఏడుగురు పుత్రులు 
ఆయన మధ్ూ వ్యస్థైలోనే లౌకిక వ్ృతిేలో ర్గణించారు. నేను కను అదుాత కల న్రవేరుేకునాును. నా 
నలుగురుకొడుకులు నాలుగు వేదాలలో ద్దటులు. ముగుారు శాసాాల లోతలు తరచారు క్కని దీని వ్లు 
లభంచింద్ద పూజ్ూమే. అని నిర్చవదంగా అనాురు లంక్క వారు. మా పెదిబాియిలిదిరికీ ముందు వేదం 
నేర్గపను. క్కని వాళ్ళు గొణుగుతూ సణుగుతూనే ఉనాురు. రూపాయలు ర్గలటం లేదని న్ల జీతాలు లేవ్నీ. 
అపుపడు వాళుతో వేదం, వ్ూవ్సాయం జ్మిలిగా చ్చస్థకోండి అనాును. దీనికి తోడూ బంధువుల ఒతిేడీ 
పెరిగ్నంద్ద. వేదం నేరిప వాళును ఇంటు బందీలుగా ఎందుకు ఉంచుతనాువ్ని ప్రశుంచారు. వాళు మానాన 
వాళును సేవచేగా వ్ద్దల్లయిూ, ఏద్ద క్కవాలంటే అదే నేరుేకొంటారు. వాళ్ళు బుద్దిమంతలే కదా!! అంటూ 
సనాుయి నొకుాలు నొక్కారు. దీనిపై నిరాయం తీస్థకోవ్టం నాకు కష్ుమన విష్యం. బాగా ఆలోచించి 
నిశేయానికి వ్చాేను. పెదిాడిని సంప్రదాయ పదితి ఉను బ్రాహమణ కుటుంబం వారింటు ఉండటానికి 
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క్కకినాడకు పంపాను. మా అమమగారు వాడికి వ్ంట చ్చసిపెటేుద్ద. వాడు అకాడ హైస్తాల్ చదువు పూరేీ 
చ్చసి, హైదర్గబాద్ వెళ్లు డిగ్రీ అందుకొనాుడు.  కొడుకులకంటే మనవ్ళ్ళు సంప్రదాయానికి ఇంక్క 
దూరమయాూరు. అయిత్య కొడుకులు, మనవ్ళ్ళు ఇకాడికే వ్చిే ఉపనయనాలు చ్చస్థకొని సంధ్యూవ్ందనం 
నేరుేకొనాురు. సంప్రదాయం వ్ద్దలినా వారి వారి వ్ృతేలలో వాళ్ళు బాగా ర్గణించారు అదే మాకు 
సంతోష్ం సంతృపిే. సవయంగా ఎద్దగ్న సవంతక్కళుపై నిలిచి వాళ్ళు స్థఖంగా జీవిసే్థనాురు” అని తమ 
కుటుంబ విష్యాలనీు తెలిపారు. శాస్త్రిగారి చివ్రి అబాియి శ్రీ లంక్క భద్రాద్రి శ్రీర్గం అదేనండీ 
ఎల్.బ్బ.శ్రీర్గం మంచి రచయిత,నాటకనటుడు, సినిమాలో ప్రముఖ హాసూనటుడు. శ్రీ నేదునూరి 
శ్రీర్గమమూరి ేగారు ఉదార హృదయంతో కొత ేఅగ్రహారంలో ఇంటినీ, అర ఎకరం పలానీు 1960 మారిే 
4న ఏర్గపటు చ్చశారు. అదే క్కమేశవరీ అగ్రహారం శ్రీర్గమమూరేి గారి మాతృమూరేి పేరిట ఏర్గపటు చ్చశారు. 
నేదునూరుకు చాలా దగారలోనే ఉంద్ద. ఈ ప్రశాంత నూతన అగ్రహారంలో వీరుక్కక మరో నాలుగు 
బ్రాహమణ కుటుంబాలునాుయి. కొబిరి, మామిడి తోటల మధ్ూ, పచేటి పంట పలాల మధ్ూ ఈ అగ్రహారం 
ఉంటుంద్ద. ’’ఆ నలుగురు” వేద పండితలు క్కరు, క్కని బాబళు శాస్త్రి గారి ప్రియ శష్ణూడు రమణ 
చిర్రావ్వరి కుటుంబీకుడు. తర్గవత శ్రీపాద వారి కుటుంబం ఇకాడికి చ్చరింద్ద. వీరి కుమారుడు మాణికూం 
వేదం నేర్గేడు, కనుక లంక్క శాస్త్రి గారికి ఈ అగ్రహారం చాలా అనువైనద్దగా వేదాధ్ూనానికి వీలుగా 
ఉందని సంతృపిేపడాారు. పిత్రారిితంతోపాటు తనకును 7 ఎకర్గల పోలం వ్ూవ్సాయం పరూవేక్షిస్త ే
వేదంనేరిపంచారు. తాము రచించిన గ్రంథాలను, వేదం, శ్రౌతాలపై వ్రాసిన విష్యాలను ముద్రించారు. 
వీలైనపుపడు ర్గజ్మండ్రి వేద సభ లకు హాజ్రౌతూ, ఈస్టు కోస్టు రైలు ఎకిా కంచికి, శృంగ్వరిలకు వెళ్లు వేదారథ 
ప్రవ్చనాలలో పాల్గానేవారు. లంక్క వారు క్కమేశవరీ అగ్రహారం చ్చర్గక, నేదునూరులో బ్రాహమణ 
కుటుంబాలు క్రమగా తగా్నపోయి రెండు మూడు శాతానికి వ్చిేంద్ద. షెడూూల్ా క్కస్టు, బాక్ వ్ర్ట ా క్కుస్ట, 
స్టిుబలిజ్, కంసాలి, దేవాంగ, కుమమరి, మంగలి, చాకలి కుటుంబాల సంఖూ పెరిగ్న వారి 
మెజారీుగణనీయంగా వ్ృద్ది చెంద్దంద్ద. వ్ూవ్సాయ పనులకు వీరి ఆసర్గ తపపదు. వీరందరికీ శాస్త్రిగారంటే 
తమ నేదునూరు వాసి అనే గొపప అభమానమే నేదునూరులో ఏడాద్దకి రెండు సారుు వేద సభలు 
జ్రుగుతాయి. ఒకటి లంక్క శాస్త్రి గారి పేరు మీద, రెండవ్ద్ద గ్రామంలోని శవాలయంలోని శవుని పేరిట. 
ఆరోగూం మరీక్షీణించిపోయ్యదాక్క శాస్త్రిగారు తాము నిరవహించిన శ్రౌత క్కర్గూల గురించి ఎంతో ఆసకిేగా 
చెపేపవారు. తమ నితూ కరమక్కండల గురించి మాత్రం తకుావ్గానే మాటాుడేవారు. నేదునూరు లో ఒక 
వ్డ్రంగ్నని కుదురుేకొని 1957లో నిరవరేించిన శ్రౌత క్కర్గూలకు క్కవ్లసిన పనిముటును సవయం 
పరూవేక్షణలో తనకు క్కవాలిైన విధ్ంగా తయారుచ్చయించుకొనాురు. అకాడ ఆధ్యనం 
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మాత్రమేచ్చయాలనుకొనాురు. అగ్నుష్టుమం చ్చసేే "దుర్రాిరహమణుడు” అనే మచే మాసిపోతందనిఅందరికీ 
చెపేపవారు. సతీమణి అనస్తయ గార్చ ప్రోతైహించి నిరవహించ్చటుు చ్చశారు. ఆమె క్కవాలనికోరింద్ద. 
జ్రిగ్నంద్ద అని తాను నిమితేమాత్రుడిని అనుటుు చెపాపరు. అలుుడు మిత్రనార్గయణ ‘’సోమయాగం లేని 
ఆధ్యనం అరథరహితం, అసంపూరాం” అని మామగారికి నచే చెపాపడు. మూడేళు విర్గమం తర్గవత శాస్త్రి 
గారు మళ్ళు వ్డ్రంగ్నని పటుుకొని, అగ్నుష్టుమానికి క్కవ్లసిన పరికర్గలనీు దగారుండి తయారు 
చ్చయించుకొని సరవ సమరిమ 1960లో అగ్నుష్టుమం "క్కమేశవరీ” అగ్రహారంలో పోలాల మధ్ూ ఘనంగా 
నిరవహించి అందరికి ఆనందం సంతృపిే కలిగ్నంచారు. ఈ సమయంలో శాస్త్రి గారి అలుుడు మిత్రనార్గయణ 
“సరవతో ముఖం‘’ చ్చయటానికి దూరం వెళాుడు. ఒకసారి ఆ ప్రంతంలో గంటకు 160 మళు అంటే 257 
కి.మీ. వేగంతో గాలులతో భీకర తఫ్లను చుటుుముటిు శాస్త్రి గారి ఇలుు కొడుకు ఇలుు, చ్చతికి అంద్ద వ్చిేన 
పంట అనీు తడిచిపెటుుకుపోయాయి. ఆయనుు ఓదారేటానికి వ్చిేన వారితో “ఇలా జ్రగాలిై ఉంద్ద. 
జ్రిగ్నపోయింద్ద. ఇబిందేమీ లేదు” అనుసిథతప్రజుఞలు శాస్త్రి గారు. ’’ఆయనకు దేనితోనూ అంటీముటుని 
అనుబంధ్మే” అనాురు దువ్వవరు యాజులు గారు. చివ్రి రోజులోు ష్ణగర్ట బాగా పెరిగ్న ఒక బొటన వ్రేలు 
తీస్యాూలిై వ్చిే ఆపర్చష్న్ చ్చసి తీసేసేే పలకరించటానికి వ్చిేన వారితో "బొటన వ్రేలు తీసేశార్గ? 
నిజ్ంగానా? నాకే తెలీలేదు మీకెలా తెలిసింద్ద?’’ అని ప్రశుంచారు. ఆంధ్రలో శ్రీ కంచి పరమాచారుూల 
వారు మహా వైభవ్ంగా చక్రవ్రేి భోగంతో పారున చ్చస్థనాురు. ఒకరోజు ఈ చిను క్కమేశవరీ ఆగ్రహార్గనికి 
కనీసం సంప్రదాయానికి బదింగా పలుకీలోనైనా క్కకుండా సామానుూనిలాగా క్కరులో లంక్క శాస్త్రి 
గారింటికి వ్చిే పర్గమరిశంచారు. ఈ విష్యం అకాడా, అనిు చోటు ఎంతో గోపప విష్యంగా ప్రచారమ 
పోయింద్ద. 
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పదమభూష్ణ్ శ్రీ లంక్క వెంకటర్గమ శాస్త్రి గారు-3(చివ్రి భాగం) 
బాబళు శాస్త్రి గారి లాగానే, లంక్క శాస్త్రి గారు కూడా వేద విక్రయానిు సమరిథంచలేదు. భరే మరణానతరం 
అనస్తయ గారిని తమ దంపతలు అగ్నుష్టుమం చ్చసిన తర్గవత ఇంక్క ఏవైనా శ్రౌత క్కరూక్రమాలు చ్చశార్గ 
అని అడిగ్నత్య ‘’మా సవంతిలుు, వ్నరులూ ఉనాు, సరైన ఋతివజులు లేరు. అనీు తెలిసి చ్చయి౦చగలిగ్ననవారు 
నేదునూరు, శ్రీర్గమపుర్గగ్రహార్గలలో మా చిను తముమడితో సహా కొద్ది మంద్ద మాత్రమే ఉండేవారు. 
దువ్వవరి యాజులు మొదలైన పరిణతి చెంద్దనవారు మావారి దగార్చ నేరుేకోవ్టానికి వ్చ్చేవారు. దేనికైనా 
డబుి క్కవాలి కదా. మాకు తగ్ననంతగా డబుి ఉండేద్దక్కదు. అంతా డబుి చుటూునే తిరుగుతోంద్ద ప్రపంచం. 
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డబుి సంపాద్దంచటం, కూడబ్టుటమే యావ్ అయిపయింద్ద అందరికీ. భారతదేశంలో డబుి సంసాృతి 
పెరిగ్నపోయింద్ద. మేము నితూం అగ్నుహోత్రం చ్చస్తే దానితోనే సరిపుచుేకొంటూ సంతృపిేగా గడిపాము” 
అని చెపాపరు. వేదపండితడైన శాస్త్రిగారు శ్రౌతంలో ఘనులనిపించుకునాు, వేదపరూవేక్షకులుగా, వేద 
విజాఞనానిుఅంద్దంచ్చవారుగానే ఉనాురు క్కని ఇంక్క క్రతవులు చ్చసి అదనపు బ్బరుదులు అందుకోవాలనే 
తాపత్రయం అతాూశ లేని వారు. నాటక సినీ నటులకు వ్చిేననిు అవార్ట ాలు రివార్ట ాలు అందుకును మహా 
వేదపండితలు వేదార ిసారమతలు శాస్త్రిగారు. 1994 మే 7వ్ త్యదీన వారికి భారత ప్రభుతవం పదమభూష్ణ 
పురసాారం అందజేసి సతారించినదుకు ఆయన భుజాలు ఎగర్చసి ఇదంతా ఒటిు ఆర్గాటం (ప్రపగాండా) 
మాత్రమే అను నిగరివ శాస్త్రి గారు. లంక్క శాస్త్రి గారిద్ద ‘’తృపిే చెందని జిజాఞస ఉను వ్ూకిేతవం. సోమానిు 
గూరిే సవివ్రంగా తెలియ జేస్తేనే, మధ్ూలో అకసామతేగా కరమ, దేవుడు, పుణూం, పాపం, మనుష్ణల 
కరమలో మానవ్తవంలపై స్థదీరఘంగా చరిేంచ్చవారు. దళ్లతలలో సదుారువుల గురించి, క్రైసేవ్ం గురించి 
అడిగ్న తెలుస్థకొనేవారు. ఒకోాసారి ఎదుటివారిు ఆశేరూపరుస్తే జారిి ర్గజు, వికోురియామహార్గణిలు 
ఎలా ఉనాురు”? అని అడిగ్వవారు. అంటే వారి ఉదేిశూంలో 20వ్ శతాబింలో ప్రముఖూమన సంఘటనలు 
ఏవీ జ్రగలేదని. వికోురియా మహార్గణి 1901లో, 6వ్ జారిి చక్రవ్రేి 1947 వ్రకు ఇండియాకు కూడా 
ర్గజే. 1952లో చనిపోయాడు. 1991లో శాస్త్రిగారి క్కళుకు నీరు పటిు అగ్నుహోత్రంలో మంత్రాలు మాత్రమే 
చద్దవి సరిపుచుేకోనేవారు. లేచి నిలబడి క్రియ చ్చయగలిగ్వ వారు క్కదు. దీనిపై జ్యకులు వేస్తే ‘’మేము 
ముగుారం ఆహితాగుులం. “బాబళు వారికి చెవిలేదు అంటే చెవుడు. యాజులు గారికి కళ్ళు లేవు. అంటే 
చూడలేరు. నాకు క్కళ్ళు లేవు”. కొడుకును వెంట తీస్థకొని విమానం ఎకిా ర్గష్ట్రపతి పురసాారం 
సీవకరించటానికి ఢిలీు వెళ్లున “ఏకైక కోనసీమ ఆహితాగ్ను” పదమభూష్ణ్ శ్రీ లంక్క వెంకట ర్గమ శాస్త్రి 
గారు. తన 72వ్ ఏట తనకు మరణం సంభవిస్థేందని శాస్త్రి గారికి రెండు దృష్ణుంతాలు కనిపించాయి. 
ఒకటి ఆయన జాతక చక్రంలో ర్గహు వీక్షణంతో మృతూచక్ర స్తచన. రెండు తమ తండ్రి గారు కూడా 
72వ్ ఏట ర్గహు ప్రభావ్ంతో 1947లో మరణించటం. అయిత్య శాస్త్రి గారు తీవ్రంగా ర్గహు జ్పం చ్చసి 
మరణం నుంచి తపిపంచుకొనాురు. క్కని ఆరోగూం ఇద్దవ్రకు లాగా బాగాలేదు. రెండేళు తరవాత 36 ఏళు 
స్థదీరఘ అగ్నుహోత్రానికి సవసిే పలిక్కరు. దీనిని జిర్గుదు అంటారని శాస్త్రి గార్చ చెపాపరు. వ్ృదాిపూ క్కలంలో 
ఇతర వేద పండితలలాగా శాస్త్రిగారికి కూడా అనుం అరిగ్వద్దక్కదు. తైతిేరీయ ఉపనిష్త్ లోని 
‘’ఆహమనుమహమనుం” మంత్రానిు జ్ఞపిేకి తెచుేకోనేవారు. అయినా తగ్ననంత జీరాం ఉండేద్దక్కదు. 
ఆహితాగ్ను దంపతలు తగ్ననంత శారీరక బలం లేనపుపడు ఏమి చ్చయాలో ఇతర ఉపాయాలను ఆయన 
వెతికి ఆయా మంత్రాలను మననం చ్చసేవారు. 1988లో మళ్ళు మృతూ చక్రం వేయించారు. దీని ప్రక్కరం 
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ఆయనకు 80 గారంటీ. అంటే అపపటిదాక్క మృతూవు ఆయన సమీపానికి ర్గదనీ అరథం. క్కని ఈ చక్రం 
లోపభూయిష్ుమ మృతూవును మరొకా 7 ఏళ్ళు వాయిదా వేసింద్ద. శాస్త్రిగారి 80వ్ జ్నమ ద్దన్నతైవ్ం నాడు 
సహస్ర చంద్రదరశనం ఘనంగా జ్రుపుకొనాురు. బొటన వ్రేలి సరిరీతో బాధ్పడుతనాు ముఖంలో 
చిరునవువ తగాలేదు, 83 ఏళు వ్యస్థలో కూడా కొత ేసాుతక విదాూరిికి ‘’వాూకరణం” బోధిస్తేనే ఉనాురు. 
మృతూవు అనివారూం. తపిప౦పర్గనిద్ద. క్కని జీవిత్యచఛ బలీయమనద్ద అనాురు వేదాంత ధోరణిలో. 
చయనులు గారిలాగా అకసామతగేా కి౦ద పడి చనిపోలేదు. బాబళు శాస్త్రి, దువ్వవరి యాజులు గారులా 
అరిర్గత్రి మరణి౦చనూలేదు. బాధ్తో, జాఞపకశకి ేలేమితో చివ్రి సంవ్తైర్గలు గడపాలిై వ్చిేంద్ద. ఆయన 
స్ంటిమెంట్ 72 దాటి, మరో 15 ఏళ్ళు జీవించి చివ్రి రోజులోు జాఞపక శకి ే కోలోపయి, మృతూవుతో 
పోర్గడి, ఆహితాగ్ను, పదమభూష్ణ్, వేదపండితలు బ్రహమశ్రీ లంక్క వెంకటర్గమ శాస్త్రి గారు 87వ్ ఏట 20-
6-1999 తెలువారు ఝామున 3 గం.లకు మృతూంజ్య సనిుధ్యనం చ్చర్గరు. 1995లో తఫ్లనుకు 
క్కమేశవరి అగ్రహారం దెబితినే నాటికి శాస్త్రి అనస్తయ దంపతలకు 8 మంద్ద సంతానం. వెంటనే 
ఎదురుగా ఉను ఇంటిని 4వ్ కుమారుడు వ్ూవ్సాయ సహక్కర పరపతి సంఘం మాజీ అధ్ూక్షుడు 
ఆక్రమించాడు. తఫ్లను శాంతి౦చాక అ ఇంటిని క్కంక్రీట్ సాుబ్ వేసి పునరిురిమంచాడు. ఇందులోనే 
శాస్త్రిగారి భారూ అనస్తయ గారు చివ్రి రోజులు గడిపారు. 72 ఏళు వైవాహిక జీవితం గడిపిన పాత 
ఇంటు మళ్ళు 1999లో చ్చర్గరు. ఇందులో శాస్త్రిగారి మాసిక్కలు మాత్రమె పెటేువారు. సంవ్తైరీక్కలు 
జ్రిగాక మళ్ళు ఆవాస యోగూం చ్చశారు. భరే శాస్త్రి గారి గూరిే చాలా మధుర జాఞపక్కలునుటుు ఆమె 
చెపాపరు. భరే గారి లాగానే అనస్తయ గారి అంతూ దశ కూడా కష్ణులలో గడిచింద్ద. 2005 నాటికి 
నేలమీద దుపపటిపై నిద్రించ్చ ఆమె అతిథుల్లవ్రైనా వ్సేే, పలకరిచటానికి లేవ్లేకపోయ్యవారు. గురేించగలిగ్వ 
వారు కూడా క్కదు. బయటి వారి సంగతి సర్చసరి ఇంటు తనను అతి జాగ్రతేగా సంరక్షిసే్థను కొడుకును, 
కోడలిు కూడా గురుే పటుగలిగ్వ వారు క్కదు. అపపటి ఆమె పరిసిథతి ‘’లేడీ మేక్ బ్త్” లాగా ఉండేద్ద. ఎపుపడూ 
ఏదో ఆలోచనలో, ఏదో గొణుగు కొంటూ, తికమకగా మాటాుడుతూ, ఏదేదో ఊహించుకొంటూ, చ్చతి 
ఉంగర్గనిు తనకు తెలీకుండానే మరో చ్చతి అనిు వేళుకు మారుస్తే గడిపారు. ఒకోాసారి అకసామతేగా 
‘’అగ్నుహోత్రా అగ్నుహోత్రా” అని పలవ్రించ్చవారు. ఇంత నరక యాతన తెలిసీ తెలియని సిథతిలో 
అనుభవిస్తే ఆహితాగ్ను శ్రీ లంక్క వెంకటర్గమ శాస్త్రి సహ ధ్రమచారిణి శ్రీమతి అనస్తయ గారు 2005 
డిస్ంబర్ట 31 మధ్యూహుం 2:30 గం.లకు 90వ్ ఏట తద్ద శావస విడిచారు. ఆమె సహచరులలో అంతక్కలం 
జీవించిన వారు లేరు. ఇవీ క్కమేశవర పుర్గగ్రహార ఆహితాగ్ను లంక్కవారి కుటుంబ విశేష్ణలు. 
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కోనసీమ అందాలకు వేదపవిత్ర సొబగులు సౌరభాలు అలద్దన ఆహితాగుులు -17 
‘’సారీ ‘’తో ఆధ్యర౦ వివ్ర్గలు – 
‘’కోనసీమ ఆహితాగుులు‘’ గురించి 17 ఎపిసోడ్ లు వ్రాశాక ,ఇపపటిదాక్క సస్పన్ై లో ఉంచి , దీనికి 
ఆధ్యరం విష్యం ఇక భరించలేక ‘’అతి రహసూం బటు బయలు చందం‘’ గా’’ సారీ’’ తో ఇపుపడు బయట 
పెడుతనాును. హైదర్గబాద్ లో ఉంటును మా రెండో అబాియి శరమ నా కోసం ఆరెులు క్రితం ఒకరోజు 
‘’నానాు!గూగుల్ లో ‘’వేద్దక్ వాయిస్స్ట” అనే పుసేకం గురించి చద్దవాను. అందులో కోనసీమ వేద 
విదావంస్థల గురించి ఉనుటుు’’ సినాపిైస్ట ‘’ చెబుతోంద్ద. వెంటనే గోపాలకృష్ా గారికి మా వాడిచిేన 
వివ్ర్గలతో మెయిల్ ర్గశాను. ఆయన నా దగారుుంచి మెయిల్ వ్సేే ,అసలు ఆగరు కదా !వెంటనే గూగుల్ 
లో వెతికి అమెజాన్ దావర్గ ఆరార్ట చ్చసి నాకు పంపించ్చ ఏర్గపటు నిమిష్ణలమీద చ్చసేశారు .’’ఈ నాటి ఈ 
బంధ్ మేనాటిదో ‘’అని పించారు .పుసేకం నాకు 12-2-18 బహు జాగ్రతేగా అంద్దంద్ద .అదే 24 
స్ంటిమీటరు పడవు ,15 స్ంటి మీటరు వెడలుప ,3 స్ంటి మీటరు మందం ఉను స్థమారు 3 వేల రూపాయల 
260పేజీల అరుదైన బృహత్ గ్రంథం ‘’Vedic Voices ‘’.-Intimate Narratives of a living 
‘’ANDHRA TRADITION ‘’ దీనిు ర్గసినవారు  అమెరికన్ రచయిత’’ DAAVID .M. KNIPE .’’డేవిడ్ 
ఏం, నైప్-ప్రోఫెసర్ట ఎమిరిటస్ట సౌత్ ఏషియన్ సుడీస్ట ఎట్ ద్ద య్యనివ్రిైటి ఆఫ్ విసాానిైన్-మాడిసన్ 
యు.ఎస్ట.ఏ. ఈయన మరో రచన ‘’హిందూఇజ్ం –ఎక్ష్పపరిమెన్ు్  ఇన్ ద్ద సేక్రేడ్ ‘’ పుసేకం చ్చతిలోకి 
వ్చిేన క్షణానేు మనేనిగారికి కృతజ్ఞతలు, మా శరమకు అభనందనలు  తెలియజేసి,పుసేకంలో 
దూరిపోయాను. ఒక సరికొతే పాత లోకంలో అడుగు పెటిున గొపప అనుభూతి కలిగ్నంద్ద. ఆపు లేకుండా 
10 రోజులోు చద్దవేశాను. చాలా ప్రణాళ్లక్క బదింగా, అతూంత నిరిుష్ుంగా కోనసీమ ఆహితాగుుల గురించి 
రచించినపుసేకం ఇద్ద. రచయితకును అవ్గాహన, చెపాపలను తపన, వారందరి ఇళుకు వెళ్లు వివ్ర్గలు 
సేకరించిన విధ్యనం వారి అనుమతితో తీసిన ఫోటలు, వారి  కుటుంబ వ్ంశాల నేపధ్యూల వివ్రణ, వారి 
తరువాత తరం వారి విశేష్ణలు అతని భాష్లో Extended Famiies ‘’అనీు సవివ్రంగా అతి త్యలిక 
ఇంగ్నుష్ పదజాలంతో హృదయానికి హతేకొనేటుు వ్రాశాడు. ఇంతటి ఆంకిత భావానికి ఏమిచిే తెలుగు 
జాతి రచయిత ఋణం తీరుేకోగలదు? వీరి గురించి మనవాళ్ువ్రూ ఇంత అధ్ూయనం చ్చసి ర్గసిన దాఖ 
లాలు లేవు అనిపించింద్ద నా చినుబుర్రకు. శ్రీ పాద స్థబ్రహమణూ శాస్త్రిగారు తమ ‘’అనుభవాలు జాఞపక్కలు‘’ 
లో కొందరి వేద విదవతే, వారి అమోఘ సామర్గిుల గురించి కొంత అకాడకాడ తెలియ జేసి ఉండవ్చుే. 
వీర్చశలింగం గారు వాళు ఛాందసానిు హాసూ అపహాసూ వ్ూంగాూలకెకాడైనా పేరుు లేకుండా ప్రసేావించి 
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ఉండచుే .క్కని ఇంత సమగ్రంగా ఏరచయితా ర్గసినటుు  లేదనే నేను అనుకొంటునాును .ఎవ్రైనా వారి 
కుటుంబసభుూలు ఒకరిదిరి గురించి ర్గసి ఉండవ్చుే .క్కని ఇంతటి సమగ్ర రచన లేదనే నా విశావసం. 
అనీు వేద వ్ూవ్హార, కరమ క్కండల పదజాలమే.  పడికటుు పదాలే. వాటిని ఆంగుంలో అతి త్యలికభాష్లో 
వ్రాయటం ‘’అంత వీజీ క్కదు”. “అసాధ్యూనిు స్థసాధ్ూం చ్చసిచూపాడు రచయిత’’ ’నైప్’’ నిజ్ంగా 
కతిే’’నైఫ్‘’ అని పించాడు హాటాైఫ్. 1980 అకోుబర్ట 3న అతడు కోనసీమ వేదపండితలతో అతని భాష్లో  
‘’ఎన్ాంటర్ట ‘’ ప్రరంభంచాడు. కొందరు వేదపండితలు అతనిు సంశయించారు, కొందరు విష్యాలు 
చెపపటానికి స౦దేహించారు, అతనిు వారు ‘’దొర ‘’అని దూరం పెటాురు. ఈ రచయిత తన యువ్ కొలీగ్ 
ప్రొఫెసర్ట, ఆంద్ర విశవ విదాూలయ ఫిలాసఫీ ఎమిరిటస్ట చైర్ట  శ్రీ ఏం. వి.కృష్యాూ తో కలిసి ఎకేా గుమమం, 
ద్దగ్వ గుమమంగా శ్రమించాడు.  అగ్రహార్గలు వాటి నేపధ్ూం తెలుస్థకొని, ర్గజ్మండ్రి, అనువ్రం, 
సింహాచలం, విజ్యవాడలు తిరిగాడు. ’’ర్గమ, కృష్ా‘’ వ్చాేరని పించుకునాురు ఇదిరూ. 3700 ఏళు 
భారతీయ  సంప్రదాయానిు అరిం చ్చస్థకొనాురు.కైమోడుప ఘటించాడు. ప్రముఖ ఆంగు కవి టిఎస్ట ఇలియట్ 
కవితాపంకిే ‘’Ido not know much about gods,but I think that the river is a  strong brown 
god ‘’ రచయితకు ప్రేరరణ. డెలాు, ఏర్గపటు, ర్గజ్వ్ంశాలు, సాథనిక ర్గజులు, క్కకతీయ సామ్రాజ్ూం, ఇసాుం 
మతం దకాన్ లో క్కలుపెటుటం, విజ్యనగర సామ్రాజ్ూం,య్యరోపియన్ లర్గక, డెలాులోఆద్దపతూం ,ఆంద్ర 
ర్గష్ట్రం ఏర్గపటు, అగ్రహార్గలు, వేదపండితల పరిభాష్, నాలుగు ఆశ్రమాలు, ధ్ర్గమలు, జీవ్న భ్రుతి 
అవ్క్కశాలు, ఆహితగ్ను నిరవచనం వారి పరిభాష్, ఆగ్ను హోత్రంతో అనుబంధ్ం, ఆహితాగుుల, 
వేదపండితల’’సవర హేల‘’మొదలైన  శీరిషకలతో రచయిత ఈ  గ్రంథానిు’’స్థసంపనుం‘’చ్చశాడు. ఇద్ద 
చద్దవి మీకు ఆవిష్యాలు అంద్దంచాలని మధ్నపడి, శీరిషక కోసం కొనిు రోజులు ఆలోచించి ఇపుపడును 
శీరిషకతో 25-7-18  వ్రార్గయటం  ప్రరంభంచాను. అయాూ ఇదీ నేపధ్ూం అని వినువిస్థేనాును. రచయిత 
నైప్ కు, పుసేకం కొనిపంపిన మనేని గారికి,  వాూసాలు  చద్దవి ఆదరించిన మీకు ధ్నూవాదాలు  
మీ –గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్-7-10-18 –ఉయ్యూరు 
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కోనసీమ అందాలకు వేదపవిత్ర సొబగులు సౌరభాలు అలద్దన ఆహితాగుులు -18 
ఇపపటి వ్రకు సీతార్గమపుర, క్కమేశవరీ అగ్రహార్గలోని ఆహితాగుుల గురించి తెలుస్థకొనాుం. ఇపుపడు 
వాూఘ్రేశవర అగ్రహారం లోని వారి గురించి తెలుస్థకొందాం. 
1-బ్రహమశ్రీ బులుస్థ క్కమేశవర సోమయాజి గారు 
శ్రీర్గమపురంలో శ్రీ బులుస్థ చయనులు గారి గూరిే ముందే ముచేటించుకొనాుం. ఇపుపడు ఈ 
ఆగ్రహార్గనికి కూతవేటు దూరంలో అరటి కొబిరి తోటల ప్రకృతిలో ఉను వాూఘ్రేశవర అగ్రహారం లో ఉను 
బ్రహమశ్రీ బులుస్థ క్కమేశవర సోమయాజి గారి గురించి తెలుస్థకొందాం. అమలాపురం లాక్ ఐన 
ముక్కామల మెయిన్ రోడుా దగార చిను గ్రామం వాూఘ్రేశవరం ఉంద్ద. ఇకాడి శవుని పేరు వాూఘ్రేశవరుడు 
కనుక గ్రామానికి ఆ పేరోచిేంద్ద. మటిు రోడుామీదనే నడక, బండీ ప్రయాణం. సీతార్గమపురం నుంచి సైకిల్ 
మీద వ్సేే పద్ద ని.|| లు పడుతంద్ద. చాలా ప్రశాంతమన పల్లుటూరు. మోటారు క్కరు రణగొణ ధ్వనులు 
వినిపించవు. చాలా క్కలం క్రితం ఒక బ్రాహమణుడికి ఇకాడ ఒక పులి చెటుుకింద  కనిపిసేే, ప్రకానే ఉను బ్బలవ 
వ్ృక్షం ఎకిా ప్రణాలు క్కపాడుకొనాుడు మార్చడు చెటుుమీదే ‘’వాూఘ్రేశవర మహా పూజ్‘’ చ్చశాడు. పూజ్ 
పూరేయ్యూటపపటికి కింద ఉను పులి "శవ్ లింగం’’గా మారి ఆశేరూం కలిగ్నంచింద్ద. అపపటి నుంచి ఈ 
ప్రదేశానిు వాూఘ్రేశవరపురం అనాురు. తర్గవత వాూఘ్రేశవరం అయింద్ద. ఇకాడును బులుస్థ కుటుంబంలో  
ఇదిరు అనుదముమలునాురు. పెదాియన పేరు గ్రామనామమే వాూఘ్నశవరుడు. రెండవ్ ఆయన పేరు 
క్కమేశవర. పుల్లుల వారి కుటుంబానికి దగార్చ వీరిలుు. బులుస్థ సోదరులు, పుల్లులవారు  వాూఘ్రేశవరంలో 
ఆహితాగుులు. బులుస్థ సోదరుల తండ్రిగారు ముంగండలో స్తాల్ మాసుర్ట. ఆయన ఆహితాగ్నుక్కడు 
ఆయన తండ్రీ, తండ్రి గారి సోదరులు మాత్రం ఆహితాగుులే. పెదిాయన అనంత గారు చయనం చ్చయటానికి 
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వెడిత్య, సోదరులిదిరు శ్రౌతానిు తాతగారు, మేనమామల వ్ది నేర్గేరు. దీనికి తోడు వీరి ఆసకిేని రెటిుంపు 
చ్చశారు శ్రీ రెండు చింతల యాజులు గారు అనే వాూఘ్రేశవర పూరవ విదాూరిథ, మరొకరు కోనసీమలో పుటిున 
శ్రీ కపిలవాయి యజేఞశవర అగ్నుహోత్రుడు. 1967 ఏప్రిల్ లో బులుస్థ సోదరులు ఇదిరు అగ్నుహోత్రం ఏర్గపటు 
చ్చస్థకొని రోజు విడిచి రోజు యజాఞనిు ఋతివకుాతో కలిసి ముందుగా వాూఘ్రేశవర “ఆధ్యనం” చ్చసేే, తర్గవత 
క్కమేశవర గారు ఆధ్యనం చ్చశారు. వెంటనే వాూఘ్రేశవరుడు గారు అగ్నుష్టుమం చ్చసి  బులుస్థ వాూఘ్రేశవర 
సోమయాజి అయిత్య క్కమేశవర కూడా అగ్నుష్టుమం చ్చసి బులుస్థ క్కమేశవర సోమయాజి అయాూరు. ఇదిరి 
భారూలు సోమిదేవ్మమ అనిపించుకొనాురు. పెదివారైన వాూఘ్రేశవరులకు ఆహితాగ్ను అయిన తాత గారి ఆసిే 
ఇలుు  సంక్రమించాయి. దీని ప్రకానే క్కమేశవర కూడా సవగృహం ఏర్గపటు చ్చస్థకొనాురు. క్కమేశవర గారు 
అనుగారిని మేనమామ చ్చసినటుు చయనం చ్చసి చయనులు అనిపించుకోమని ప్రోతైహించారు. ఆయన 
మాత్రం తనకు ఇష్ుం లేదని చెపిప తముమడినే చ్చయమని ప్రోతైహించాడు. సర్చ అనాుడు తముమడు. తముమడు 
క్కమేశవర చ్చసే అగ్నుచయనానికి క్కవ్లసిన ఏర్గపటునీు అను వాూఘ్రేశవరుడు గార్చ చ్చశారు. దురదృష్ువ్శాతే 
అకసామతేగా వాూఘ్రేశవర సోమయాజి గారు మరణించారు. విరకిే పంద్దన క్కమేశవర ఇక అదనపు 
క్రతవుల జ్యలికి పోకుండా క్కమేశవర సతూవ్తి దంపతలు నితాూగ్నుహోత్రంతో సరిపెటుుకునాురు. 
క్కమేశవర సోమయాజి గారు 1926లో జ్నిమంచి 7వ్ ఏట ఉపనయంచ్చస్థకొని, 6 మళు దూరంలో ఉను 
ఇందుపలిులో శ్రీ ర్గణి హయగ్రీవ్ అవ్ధ్యని గారి వ్ది, 13 ఏళ్ళు వేదం నేర్గేరు. ఈ అవ్ధ్యని గార్చ 
సామవేదం వారికి కూడా మూడవ్ వేదగురువు. క్కమేశవర గారు ఆపసేంభ స్తత్రాలను అనుగారు 
వాూఘ్రేశవరుని వ్దినే అభూసించారు. వేద విదూ పూరేి క్కకమునుపే 20వ్ ఏట సావిత్రి గారిని 
పరిణయమాడారు. ఈ దంపతలకు 10మంద్ద సంతానం. ఆరుగురు కుమారులు నలుగురు కుమారెేలు. 
బులుస్థ సోదరులు తమ కుమారులకు వేదం నేరపలేకపోయారు. క్కని కుమారెేను మాత్రం క్కమేశవరి 
అగ్రహార వేద పండితడు శ్రీపాద మాణికూ అవ్ధ్యని ఘనపాఠీ కు ఇచిే వివాహం చ్చసి తృపిే చెందారు. 
ఆసకిే ఉంటే ఈయన ఆహితాగ్ను క్కగలడు. 
కోనసీమ అందాలకు వేదపవిత్ర సొబగులు సౌరభాలు అలద్దన ఆహితాగుులు – 19 
1-బ్రహమశ్రీ బులుస్థ క్కమేశవర సోమయాజి -2 
సౌముూలైన శ్రీ క్కమేశవర సోమయాజి గారి దంపతలు సంభాషించ్చటపుపడు కళులోు క్కంతలు పెదవులపై 
చిరునవువ దరశనమిసేాయి. అందరు ఆహితాగుుల భారూల కంటే సోమయాజి గారి భారూ సావిత్రి గారు 
శ్రౌత ధ్రమం పాటించ్చ వారి జీవితాలలో ఉను స్తక్షమ విష్యాలు కూడాతెలియజేసేవారు. ఈ దంపతలు 



కోనసీమ అందాలకు వేదపవిత్ర సొబగులు సౌరభాలు అద్దిన ఆహితాగుులు 

పు ట  43 | 66 

 

అగ్నుహోత్రం చ్చసే పవిత్ర పరిక్కర్గలను చూపించ్చవారు. అగ్నుహోత్రం ఆరిపోత్య ప్రయశేతేం చ్చస్థకొని మళ్ళు 
వెలిగ్నంచ్చవారు. అగ్నుహోత్రంతో తమకును గాఢ అనుబంధ్యనిు సవివ్రంగా తెలియ జేసేవారు. సోమయాజి 
గారికి ఉను విజాఞనం  సావిత్రి గారికీ ఉండేద్ద. ఈ దంపతలు 35 ఏళ్ళు నిర్గటంకంగా అగ్నుహోత్రార్గధ్న 
చ్చసిన ధ్నూజీవులు. ఇంటరువు చ్చసేవారొసేే వారికి క్కఫీ, టీ కొబిరి నీళ్ళు ఇచిే సంభాషించ్చవారు. 
అనువ్రంలోని కపిలవాయి ర్గమశాస్త్రి గారి పతిు శ్రీమతి మారుతి గారికి ఎలాంటి సంభాష్ణా చతరత, 
విష్య సపషీుకరణ ఉందో సావిత్రి గారికి కూడా ఉనుద్ద. మగవారితో చకాగా మాటాుడుతూ అడిగ్నన 
ప్రశులకు సపష్ుమన సమాధ్యనం అంద్దంచటంలో వీరిదిరూ ద్దటులు. క్కమేశవర సోమయాజి గారు స్థమారు 
30 శ్రౌత క్కరూక్రమాలకు ఆహావనింపబడాారు. వీటిలో వాజ్పేయం, పండరీకం, చయనాలు కూడా 
ఉనాుయి. కొనిుటిలో ఋతివకుాగా, అధ్వరుూనిగా కూడా ఉనాురు. వీరి దగార చదువుకును శష్ణూల్లవ్రూ 
తైతిేరీయానిు పూరేి చ్చయలేకపోయారు. సోమయాజి గారు 30మంద్దకి పైగా విదాూరుిలకు 
విజ్యవ్ంతంగా సామరంే నేర్గపరు. 80ఏళ్ళు దాటినాకూడా, ఇంక్క నేరుపతూనే ఉండటం విశేష్ం. వీరంతా 
హైదర్గబాద్ ఇతర ప్రంతాలలో సామరే పండితలుగా పేరు తెచుేకొనాురు. క్కమేశవర సోమయాజి గారి  
వేద విధ్యనం ఆంధ్రదేశం అంతటా అవిచిఛనుంగా కొనసాగుతోంద్ద. అద్ద ఆయనకు దకిాన గొపప అదృష్ుం. 
2010 లో క్కమేశవర సోమయాజి గారు 84వ్ ఏట మరణించారు. నేదునూరు పరిధిలో శ్రీర్గమపురం, 
వాూఘ్రేశవరం అగ్రహార్గలలో క్కమేశవర సోమయాజి గార్చ చిటుచివ్రి ఆహితాగ్ను. మిత్రనార్గయణ గారు ఈ 
పరిధికి వెలుపల ఉను ఆహితాగ్ను. 
2-శ్రీ పుల్లుల లక్ష్మీనార్గయణ సోమయాజులు గారు (1920-1999) 
వాూఘ్రేశవర అగ్రహారంలో 1960లో సిథరపడిన మూడవ్ ఆహితాగ్ను శ్రీ పుల్లుల లక్ష్మీ నార్గయణ గారు. 
కౌండినూ గోత్రీకులు. 1920లో వ్సిష్ు గోదావ్రి తీరంలో గనువ్రం క్కలువ్ ప్రకానును నర్చంద్రపురంలో 
జ్నిమంచారు. 1970లో అగ్నుష్టుమం చ్చసి పుల్లుల లక్ష్మీనార్గయణ సోమయాజులు అయాూరు. అర్గింగ్న 
క్కమేశవరి గారు సోమిదేవ్మమ అయాూరు. ఆహితాగ్ను తండ్రిగారికి ఈయన ఒకార్చ కుమారుడు. 
తొండవ్రంలోని మేనమామ శ్రీపాద లక్ష్మీనరసింహ సోమయాజి గారు లక్ష్మీనార్గయణ గారు శ్రౌతం 
నేరవటానికి గొపప ప్రేరకులయాూరు. గంగలకుర్రుకు దక్షిణాన ఉను తొండవ్ర్గనికి చెంద్దన ఆహితాగ్ను గారి 
మనవ్ర్గలు శ్రీమతి క్కమేశవరి గారినిచిే లక్ష్మీనార్గయణ గారికి వివాహం చ్చశారు. వివాహం 1936లో 
వైనత్యయ గోదావ్రినద్ద గుర్రపునాడలాగా వ్ంపు తిరిగ్నన చోట ఆమెకు 10 ఆయనకు 16 వ్యస్థలో 
జ్రిగ్నంద్ద.ఈ దంపతలకు నలుగురుపుత్రులు, నలుగురు పుత్రికలు. కుమారెేల్లవ్వరికీ వేదపండితలతో 
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వివాహం క్కలేదు. కుమారుల్లవ్రికీ కూడా వేదం అబిలేదు. మధ్ూ వ్యస్థ దాటిన ఈ దంపతల 
కుమారులు ఆరిథక బాధ్లనుభవించారు. తండ్రిగారి లాగ్వ తామూ ఆహితాగ్ను క్కవాలనుకొను 
లక్ష్మీనార్గయణ గారు అగ్నుహోత్రం ఏర్గపటు చ్చస్థకోవ్టానికి ఒక ప్రత్యూక ఇంటికోసం ఎదురుచూశారు. 
వాూఘ్రేశవర్గనికి దక్షిణాన ఉను చోట భారూ క్కమేశవరి గారి అకాగారు వీరుండటానికి ఒక నివాసం 
ఏర్గపటు చ్చసేే కుటుంబానిు 1962లో అకాడికి మార్గేరు. ముక్కామల, నేదునూరు, శ్రీర్గమపురంలు  
వాూఘ్రేశవర్గనికి ఎలా దగారో, శ్రౌతానికి ఏ విధ్ంగా ఇబింద్ద లేకుండా ఉంటుందో ఇదీ అలాగ్వ ఉనుద్ద. 
దువ్వవరి యాజులు గారి పండరీకం, బాబళు శాస్త్రి గారి అరుణ కేతకం లంక్క, బులుస్థ వారల యజాఞలు 
చాలా ప్రేరణ కలిగ్నంచాయి. లక్ష్మీనార్గయణ, క్కమేశవరి దంపతలు కొతేచోట అగ్నుహోత్రం ఏర్గపటు 
చ్చస్థకొని, రెండు పూటలా అగ్ను క్కరూం నిరవహిస్తే, పరామి, పాడూమి రోజులోు  ‘’ఇషిు’’ చ్చస్తే, ప్రతి 
సంవ్తైరం అగ్రయణం చ్చశారు. లంక్క వారి లాగానే సోమయాగం చ్చయటానికి చాలాక్కలం నిరీక్షించాలిై 
వ్చిేంద్ద. చివ్రికి లంక్క వారు అధ్వరుూలుగా, మిత్రనార్గయణ గారు ‘’బ్రహమణుూలు‘’గా, కోనసీమలోని 
18మంద్ద "ఋతివకుాలు"గా 1970లో అగ్నుష్టుమం నిరవహించి మన్నభీష్ుం న్రవేరుేకొనాురు. 
లక్ష్మీనార్గయణ గారికి అగ్నుహోత్రం అనాు ఇషిు అనాు పరమ ఆర్గధ్నా భావ్ం. కొడుకులతో కలిసి 
పదలలో, పాముల భయం ఉను చోటు చపుపళ్ళు చ్చస్తేఎండు కటెులను పోగ్వసి తెచిే అగ్నుహోత్రానికి 
ఉపయోగ్నంచ్చవారు. ముఖూంగా పంటల క్కలంలో అమావాసూ, పరామి రోజులలోను, దీపావ్ళ్ల 
సమయంలోనూ అగ్రయణం చ్చయటానికి చాలా ఉతాైహ పడేవారు. ఒకాసారి మాత్రమే అగ్నుష్టుమం చ్చసిన 
వెంటనే శ్రావ్ణ పశు చ్చశారు. మిగ్నలిన ఏ శ్రౌత కరమల జ్యలికీ పోలేదు. శ్రౌతం డబుి వ్చ్చే  వ్ృతి ే
అనుకోలేదు. కనుక కుటుంబ ఆరిథక సిథతి ఎపుపడూ ఒడిదుడుకులతోనే ఉండేద్ద. 1986లో ఆయన 66వ్ ఏట 
తిరుపతి దేవ్సాథనం వారి దృషిులోపడి వ్ృది పండితలుగా మాత్రమే గురేించి వేదపఠనం లేని పెనషన్ 
ఇచాేరు. న్లవారీ డబుి ర్గవ్టంతో కొంత త్యరుకునాురు. చివ్రిక్కలంలో ఋతివజుల లేమితో కొంత కలత 
చెందారు. తెలుగు పండిట్ అయిన కొడుకు ఆసర్గగా నిలబడాాడు. 1996లో క్కమేశవరీ సోమిదేవ్మమ గారు 
70వ్ ఏట మరణించారు. ఆమెతోపాటు త్రేతాగుులు ’’బ్రహమమేధ్ం‘’తో పాటు దూరమయాూయి. ఈ 
బ్రహమమేధ్యనిు శ్రీర్గమపుర్గ నికి చెంద్దన దువ్వవరి యాజులు గారు, వాూఘ్రేశవర్గనికి చెంద్దన బులుస్థ 
క్కమేశవర సోమయాజి గారు దగారుండి చ్చయించారు. లక్ష్మీనార్గయణ దంపతల ముసలితనం వ్లన 
అంతకు మూడేళుకు ముందే అగ్నుహోత్రం ఆగ్నపోయింద్ద. ’’లౌకిక ఆరణి’’, స్త్రీలకు మాత్రమే ఉను మరొక 
‘’సభోూకి‘ే’ అగ్నులను మాత్రమే జాగ్రతేగా క్కపాడి, రెండేళు తర్గవత చనిపోయిన లక్ష్మీ 
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నార్గయణసోమయాజులు గారి అనేేుషిుకి ఉపయోగ్నంచారు. వీరితో పుల్లుల వారి కుటుంబం 
ఆతమవిశావసంగా, గరవంగా చెపుపకొనే వేదంలో ఉనాుము అనే మాట కూడా దూరమపోయింద్ద. 
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ఇపుపడు క్కకినాడలోని ఆహితాగుుల గురించి తెలుస్థకొందాం 
1-బ్రహమశ్రీ భమిడిపాటి మిత్రనార్గయణ మహాగ్ను చతర్ట సరవతోముఖ యాజులు గారు. 
క్కకినాడకు చెంద్దన బ్రహమశ్రీ భమిడిపాటి మిత్రనార్గయణ సరవతోముఖ సోమయాజి గారు శాండిలూ 
గోత్రీకులు. తండ్రి గారు బ్రహమశ్రీ భమిడిపాటి శేష్ణద్రి సోమయాజులు గారు ఆహితాగ్ను, ఘనపాఠీ, వేద 
భాష్ూ ప్రవీణులు. శేష్ణద్రి గారు 1935లో అగ్నుష్టుమం తన 26 ఏళు వ్యస్థలో చ్చశారు. అపుపడు 
మిత్రనార్గయణ గారి వ్యస్థ 5 సం.లు. వేద, శ్రౌతాలలో శేష్ణద్రి గారు డిసిుంక్షన్ సరిుఫికేట్ పందారు. 
ఉర్గుంపటాు, బ్జ్వాడ పటాుదారు కూడా. ఇవి ఈనాడు గొపపగా చెపుపకొనే హారవర్టా,  
ఆక్ై ఫర్టా య్యనివ్రిైటీల నుండి పందే పి.హెచ్.డి.ల కంటే ఎకుావ్. అర్గింగ్న శ్రీమతి స్తరూ సోమిదేవ్మమ 
గారి తండ్రి, తాత, సోదరులు అగ్నుష్టుమం చ్చసినవార్చ. శేష్ణద్రి దంపతలకు ముగుారు కొడుకులు, 
ఏడుగురు కుమారెేలు. ఇదిరు కొడుకులకు శేష్ణద్రిగార్చ వేదం నేరిప వేద పండితలను చ్చశారు. ఇదిరూ 
సరిుఫికేట్ పంద్దనవార్చ. ఒక ఆడపిలును మాత్రం వేదపండితడికిచిే పెళ్లు చ్చశారు. లంక్క వారు భమిడిపాటి 
వారికంటే మూడేళ్ళు చినువారు. లంక్క వారు కూడా భమిడిపాటి శష్ణూడే. లంక్క వారు అగ్నుహోత్రం 
ప్రరంభంచ్చనాటికి మిత్రనార్గయణ గారికి లంక్క వారి ఏకైక పుత్రిక అనస్తయ గారితో వివాహమంద్ద. 
దీనితో లంక్క వారికి  ఆహితాగ్ను అలుుడు లభంచాడనుమాట. శేష్ణద్రి దంపతల పెది కొడుకు 
మిత్రనార్గయణ గారు 1930లో జ్నిమంచారు. 16ఏళు వ్యస్థలోనే వేద విదూనంతటినీ కపిళ్ళశవరపురం 
దగారును కోరుమిలిులో తండ్రి గారి వ్దినే అభూసించారు. నేదునూరుకు కోరుమిలిు ఉతేర్గన ఉంటుంద్ద. ఇదే 
దువ్వవరి యాజులు గారి ఆవాస భూమి. తూరుపకు ప్రవ్హించ్చ గౌతమి గోదావ్రికి ఎడమ గటుు మీద 
ఉంటుంద్ద. 15 ఏళు వ్యస్థలో అనస్తయ గారు ఈ అతూంత విశాల గోదావ్రి దాటి కోరుమిలిు కి 
క్కపుర్గనికి వ్చాేరు. మిత్రనార్గయణ దంపతలకు ఏడుగురు సంతానం. మొదటి సంతానం పందగానే 
1955లో శ్రౌతంలో ప్రవేశం కోసం ఆధ్యనం, అగ్నుష్టుమం చ్చశారు. అలుుళ్ళు, మామగారి కుటుంబం 
ప్రోదిలంతో సవయంగా 22వ్ ఏట తండ్రి అయిన దానికంటే  నాలుగ్వళు ముందే ఆహితాగ్ను అయాూరు 
మిత్రనార్గయణగారు. మిత్రనార్గయణ గారి అగ్నుష్టుమంకు బాబళు శాస్త్రి గారు, బులుస్థ చయనులు 
గారు, లంక్క లక్ష్మీనార్గయణ గారు, బులుస్థ వాూఘ్రేశవరుడు గారు, బులుస్థ క్కమేశవర సోమయాజి గారు 
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వ్ంటి ద్దగింతలు హాజ్రయాూరు. దువ్వవరి యాజులు గారొకార్చ ర్గలేదు, అగ్నుష్టుమం అవ్గానే మిగ్నలిన 
శ్రౌత కరమల విష్యంపై దృషిు పెటిు 1970కి ముందే చయనం, సరవతోముఖంలను నేదునూరులో 
నిరవహించారు. సరవతో ముఖానికి నాలుగు వైపులా ఉను అగ్నుహోత్రాలు నిరవహించటానికి 72 మంద్ద 
ఋతివకుాలు అవ్సరం. గోదావ్రి డెలాులో 50ఏళు క్రితం బ్రహమశ్రీ రెండు చింతల యాజులు గారు చ్చసిన 
తర్గవత మళ్ళు ఇపుపడు మిత్రనార్గయణ గారు చ్చసి రిక్కర్టా న్లకొలాపరు. దీనితో మిత్రనార్గయణ గారు 
మహాగ్ను చతర్ట సరవతోముఖ యాజులు గారు అయాూరు. మిత్రనార్గయణ గారికి దగార బంధువైన 
దువ్వవరి యాజులు గార్చ గొపప ప్రేరణ. ఈ జ్ంట ఎపుపడూ కోనసీమలో ఎకాడ ఏ శ్రౌతక్కరూం వ్చిేనా 
కలిసి నిరవహించ్చవారు. 1950-60 క్కలంలో "ఇషిు", "అగ్రయణం", "శ్రావ్ణ పశు" నిరవహణలకు 
ఋతివకుాల కొరత ఉండేదే క్కదు. 7ఏళు వ్ూవ్ధిలో మిత్రనార్గయణ గారు నితాూగ్నుహోత్రులుగా ఉంటూనే 
నాలుగు అద్దవతీయమన శ్రౌత క్కర్గూలు నిరవహించి ప్రశంసలు పందారు.  క్కని మామగారు లంక్క వారి 
లాగా మిత్రనార్గయణ గారు కొడుకులకు  వేద విదూ నేరపటంలో అంతగా సఫలీకృతలవ్వలేదు. ఇతరుల 
పిలులకు బోధించి మాత్రమే సంతృపిేపడాలిై వ్చిేంద్ద. ఈ వేద బోధ్ ఆయన 70ఏళు వ్యస్థ దాటే వ్రకు 
నిర్గఘాటంగా సాగ్నంద్ద. వేదపండితలకు ‘’పార్గయణ ప్రోగ్రాం‘’ ను ప్రరంభంచటానికి తిరుపతి 
దేవ్సాథనానికి బ్రహమశ్రీ ఉపుపలూరి గణపతి శాస్త్రి గారు గొపప ప్రేరణ, స్తపరేి కలిగ్నంచారని మిత్రనార్గయణ 
గారు  సపష్ుం చ్చశారు. ఆయన ఈ ఆలోచన చ్చయకపోత్య వేదపండితలకు ఆరిథక వ్నరులు సమకూర్చవి 
క్కవు అనాురు. బ్రాహమశ్రీ ఉపుపలూరి గణపతి శాస్త్రి గారు కోరుమిలిుకి తూరుపనును బాంక్ కెనాల్ పై ఉను 
దంగ్వరు గ్రామంలో 1888లో జ్నిమంచారు. క్కకినాడలో సిథరపడాారు. శతమానం భవ్తి అనుటుు నూర్చళ్ళు 
పూరా ఆయుర్గియంతో జీవించారు. క్కకినాడలో ఉను జానకీ జాని అని పిలువ్బడే శ్రీ సామవేదం 
జానకిర్గమశాస్త్రి గారు ప్రభుతవ జూనియర్ట క్కలేజిలో ఇంగ్నుష్ ల్లకేరర్ట గా, ప్రినిైపాల్ గా పని చ్చసి 
రిటైరయాూరు. క్కకినాడ కేనైర్ట ఆసపతి ఎదురుగా ఉండే ఎల్.బ్బ.నగర్ట లో సవంత ఇంటు ఉండేవారు. 
1994లో ర్గజ్మండ్రిలో మూడు రోజులపాటు ఆతీమయులు, మహాకథకులు, అఖిల భారత సాహితూ పరిష్త్ 
అధ్ూక్షులు మానుూలు శ్రీ ఆర్ట.ఎస్ట. కే.మూరిే గారి ఆధ్వరూంలోనిరవహించబడిన సభలలో నాకూ మా 
బావ్మరద్ద ఆనంద్ కు పరిచయమయాూరు. వ్యస్థలో మాకంటే చాలా పెది అయినా, ఎంతో చనువుగా 
ఆపాూయంగా ఆ మూడురోజులు మాతో గడిపారు. ఆయనకు వాలీమకి ర్గమాయణం వాచో విదేయం. 
కవిసామ్రాట్  విశవనాథసతూనార్గయణ గారి ముఖూ  శష్ణూడు కూడా. కలపవ్ృక్షర్గమాయణం పై అధ్యరిటీ. 
గణపతి శాస్త్రి గారు మిత్రనారయణ గారికి క్కకినాడలో 1977లో ఒక ఇంటిని కుద్దరిే దగారలో ఉను 
జ్గనాుయికపురంలోని శ్రీ వెంకటేశవర దేవాలయంలో వేదపార్గయణకు ఏర్గపటు చ్చయించారు. అదెి లేని 
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ఆ ఇంటు ఉంటూ తన 9 మంద్ద సంతానానిు మిత్రనార్గయణ గారు పోషించారు. నితూం సాునం, 
సంధ్యూవ్ందనం, అగ్నుహోత్రం చ్చయటం, టిఫిన్ చ్చసి దేవాలయానికి వెళ్లు ఉదయం 8నుండి 10వ్రకు 
వేదపార్గయణ చ్చయటం నితూ కృతూం. ఉదయం 11గంటలకు ఇంటికి చ్చరి మాధ్యూహిుక సంధ్యూవ్ందనం 
అగ్నుహోత్రం చ్చసి భోజ్నం చ్చసి మధ్యూహుం ఒక విదాూరిికి వేదం నేర్చపవారు. ర్గత్రి భోజ్నం నిద్ర. 1992కు 
వేదపార్గయణ జీతం న్లకు వెయిూ, 1998కి 1800 రూపాయలయింద్ద. 
 

కోనసీమ అందాలకు వేదపవిత్ర సొబగులు సౌరభాలు అలద్దన ఆహితాగుులు – 21 
1-బ్రహమశ్రీ భమిడిపాటి మిత్రనార్గయణ మహాగ్ను చతర్ట సరవతోముఖ యాజులు గారు -2 
తన సరవతోముఖ యాగం గురించి మిత్రనార్గయణ గారు “సరవతోముఖం అయాూక నాకు శ్రౌతం అంటే 
విరకిే కలిగ్నంద్ద”  అనాురు. అందుకనే చాలా ఏళ్ళు శ్రౌతాలకు, ఋతివకుాలపై  పరూవేక్షకులుగా ఉనాురు. 
1998లో ఆయన విశష్ుమన 8 పండరీక్కలకు, 2 వాజ్పేయాలకు బ్రహమ లేక ఆధ్వరులుపై పరూవేక్షకులుగా 
ఉనాురు. చాలా వాటికీ అంటే నక్షత్రేషిు, పంచ రతుయాగంలలో ఉదాార్ట గా, హోతగా మచిలీపటుం 
మొదలైన చోటు ఉనాురు. చివ్రికి 2005 జ్నవ్రి చివ్రలో విజ్యవాడలో జ్రిగ్నన పండరీక్కనికి బ్రహమగా 
ఉండి 75 ఏళు మిత్రనార్గయణ బాగా అలసిపోయి, క్కకినాడ వ్చిే విశ్రాంతి తీస్థకొనాురు.  
క్కకినాడలో ఏడేళ్ళు నితాూగ్నుహోత్రం చ్చసి, ఆ తర్గవత సవసిే పలిక్కరు. మళ్ళు అగ్రయణం, శ్రావ్ణ పశు, 
దరశ, పరామాస  క్రతవులోు ప్రయశేతేం జ్రిపి పునః అగ్నుహోత్రం చ్చశారు. మంచి ఇలుు కటుుకొనే 
సంకలపంతో కూడా కొంతక్కలం ఆపేశారు. చివ్రకు క్కకినాడ సమీపంలో విశాలమన గృహం 
నిరిమంచుకొని గృహపవేశం చ్చశారు. క్కనీ అగ్నుహోత్రం జ్యలికిపోలేదు. దీనికి క్కరణాలు చాలా ఉనాుయి. 
అగ్నుహోత్రం గద్ద పూరేిక్కకపోవ్టం, భారూ ఆరోగూం బాగులేకపోవ్టం, ఇషిు నిరవహణకు తగ్ననంత 
ఋతివజులు లభూం క్కకపోవ్టం. క్కకినాడ టౌన్ విపరీతంగా పెరిగ్నపోయి కోనసీమ అగ్రహారం  ఒంటరిద్ద 
ఐపోయింద్ద. వేదపండితలు విదాూరుిలు క్రమంగా తగా్నపోయారు. 1988లో ఉపుపలూరి గణపతి శాస్త్రి గారు 
వ్ందేళ్ళు జీవించి మరణించాక క్కకినాడలో వైద్దక విదూ కూడా దూరమందని మిత్రనార్గయణ అనాురు. 
1992లో ఒక రిటైర్ట ఇంజ్నీర్ట కు రోజుకు ఎనిమిద్ద గం.లు వేదం నేర్గపరు. తైతిేరీయ సంహిత నాలుగవ్ 
క్కండ క్రమ పాఠంలో ఉండగా, మిత్రనార్గయణ గారు కళ్ళు మూస్థకొని తనమయంతో సంత చెబుతంటే, 
ఆ 60 ఏళు ఇంజ్నీర్ట విదాూరిథ పుసేకం చ్చతిలో పెటుుకొని బ్బగారగా వ్ల్లువేస్థేంటే, ఆయనకు తన తండ్రి గారి 
వ్ది యాభై ఏళు క్రితం వేదాధ్ూయనం చ్చసిన రోజులు గురుేకొచ్చేవి. ఈ సనిువేశానిు ఆంగు దొరకు 
తెలియజేస్థేంటే, ఒకా అక్షరం కూడా మారకుండా ఇంతక్కలం వేదం ఎలా క్కపాడబడిందో అరథమ 
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ఆనందంతో కళ్ళు అశ్రుపూరితాలయాూయి. తర్గవత క్కకినాడ బయట ఒక వేదపాఠశాల వెలిసింద్ద. అయిత్య 
దానికి శ్రౌతంలో నిష్ణాతల్లవ్రూ ఉపాధ్యూయులు లేరు. వారి అభూరిన మేరకు మిత్రనార్గయణగారు 10-
12ఏళు వ్యస్థగల అయిదుగురు విదాూరుథలకు తైతిేరీయ సంహితలోని ఆధ్యన, అగ్నుష్టుమ, అగ్నుచయన 
భాగాలను నేర్గపరు. మధ్ూవ్యస్థలో మిత్రనార్గయణగారు అందంగా స్థపరద్రూపిగా, మామగారు లంక్క 
వారంత ఎతేతో, చెవులకు సవరాకుండలాలతో వాద ప్రతివాదాలలో చ్చతలూ, తలా ఊపుతనుపుపడు ఆ 
కుండలాలు కూడా ఊగుతూ, సవరా క్కంతలను వెదజ్లేువి. 1992 ఏప్రిల్ లో క్కకినాడలో ఆయనకు 
ర్గజ్మండ్రిలోని "వేద భాష్ూ ప్రవీణులు" శ్రీ ర్చమెళు స్తరూ ప్రక్కశ అవ్ధ్యని గారు ముఖూ అతిథిగా గొపప 
సనామనం జ్రిపారు, మామగారు లంక్క వారు వ్ృదాిపూంతో ప్రయాణం చ్చయలేక ర్గలేకపోయారు. 
మిత్రనార్గయణగారికి చాలా సనామనాలు, పటాు ప్రదానాలు జ్రిగాయి. అందులో ముఖూమనవి మద్రాస్ట, 
కంచి, తిరుపతి, ర్గజ్మండ్రి, ఢిలీువి స్థప్రసిదిమనవి. సతాార సనామనాలంటే చివ్రికి విస్థగనిపించ్చద్ద 
‘’మీకు సనామనం చ్చసేాం, మీతో ఫోట ద్దగుతాం, మీ విగ్రహం పెడతాం‘’ అని చాలామంద్ద ఉవివళ్ళురించ్చ 
వారని చెపాపరు. వీటి వ్లన అంకిత భావ్ం, ఆతమజాఞనం కోలోపవ్టం జ్రుగుతందని బాధ్పడాారు. శతాబిం 
చివ్రకు మిత్రనార్గయణ గారు శరీరం బలహ్మనమ, వ్యస్థ భారమ ఇక తాము ఎన్ను ఏళ్ళు జీవించలేము 
అని తెలుస్థకొనాురు. ఒతే జుటుు బటుతల అయింద్ద. శరీరం కృశంచి, ముఖం పడవై చెవికుండలాలు 
భారమ కింద్దకి వేలాడేవి. కొతే శతాబింలో మొదటి దశాబిం వ్రకు సమాజ్ంలోని యువ్కులు, వ్ృదుిలు 
ఆయనను అతూంత గౌరవ్ంగా ఆదరించారు. ‘’అరుగో! శ్రౌతంలో అద్దవతీయులు, సవయంపోష్కులు, 
సరవసవతంత్రులు, ఏ విష్యంపైన అయినా సాధిక్కరంగా, పాండితూం ఉటిుపడేటుు ప్రసంగ్నంచగల ద్దటు శ్రీ 
భమిడిపాటి మిత్రనార్గయణ సోమయాజులు గారు‘’ అని ఉపపంగ్నపోతూ చెపుపకొనేవారు అని శ్రీ 
దువ్వవరి యాజులు గారు అనాురు. దువ్వవరి ఫణి గారు మిత్రనార్గయణ గారిని ‘’మానాను గారు 
యాజులుగారి కంటే ‘’త్రిక్కండ‘’ విదవతేలో మిత్రనార్గయణ గారు ఘనులు. "కరమ", "ఉపాసన", "జాఞనం" 
మూడింటిలో  మిత్రనార్గయణగారికి సాటి వేరెవ్రూ లేరు‘’ అని నిష్ారషగా నిరిుష్ుంగా నిసైంకోచంగా 
చెపాపరు. 
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1-బ్రహమశ్రీ భమిడిపాటి మిత్రనార్గయణ మహాగ్ను చతర్ట సరవతోముఖయాజులు గారు -3 (చివ్రిభాగం) 
"పటిుసీమ" శ్రీ వీరభద్ర సావమి దేవాలయంలో ఒక శవ్ర్గత్రి రోజు స్థమారు 200 మంద్ద వేదపండితలు 
వేద పఠన సమావేశంలో మిత్రనార్గయణ గారు పాల్గాని, వారి సామర్గథునిు అంచనా వేశారు. సవసిే 
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వ్చనం నిరుిష్ుంగా చెపపగల వేరొక ఆరుగురిని ఆహావనించి సవసిే చెపిపంచి ఘనంగా వారికి పారితోషిక్కలు 
ఇపిపంచారు. మరొకసారి దువ్వవరి యాజులు గారి బదులు మిత్రనార్గయణ గారు వేద విదాూరుథలను 
పరీక్షించ్చ బోరాులో సభుూలుగా ఉనుపుపడు ప్రథమ, ద్దవతీయ, తృతీయ శ్రేణి విదాూరుిలను ఎంపిక 
చ్చయమనుపుపడు ’’ఇందులో శ్రేణి అంటే ఏమిటి? వ్ంద మంద్ద వీళ్ళు వేర్చవరు ప్రంతాల నుంచి వ్చాేరు. 
వీరిలో ఏ ఒకారిన్న ఎంపిక చ్చసి క్కుస్ట ఇవ్వటం కుదరదు. వీరెవ్రూ పాస్ట కు అరుహలుక్కరు. అందుకని నేను 
ప్రేక్షక పాత్ర వ్హించి మిగతా సభుూలనే నిరాయించమని చెపాపను‘’ అనాురు. వేదసంసాృతం గురించి 
మాటాుడుతూ ఎవ్రికీ సరైన అవ్గాహన లేదనాురు. మిత్రనార్గయణ గారు ప్రచీన సంప్రదాయ 
పరిరక్షకులలో ఒకర్చ క్కక, ఆధునికక్కలంలో జ్రుగుతను అనర్గథలపై మంచి విమరశకులు కూడా. ఈ 
నాటి వేదవిదాూరుథలు ఇంగ్నుష్ కూడా నేరవటానిు ‘’హూణ విదాూ ప్రవేశంతో వేదం, శ్రౌతం భ్రష్ణుపటాుయి. 
వైద్దక జీవితం కనుమరుగైంద్ద అందులోని ఆతమ దెబితినుద్ద. ఇద్ద హూణ విదూ క్కలం. వేదంలో నిష్ణతాల 
తరం గడిచిపోయింద్ద సరైన ఋతివజులు లేరు. ఉనువారికి సాధిక్కరత లేదు. ఇపుపడు జ్రుగుతను శ్రౌత 
క్కర్గూలనీు రసహ్మనమే‘’ అంటారు. దక్షిణాద్దకి పరూవేక్షకునిగా వెళుటానిు గురించి మాటాుడుతూ 
‘’ఉదేిశాూలు పవిత్రంగా లేనపుపడు, అకాడ జ్రిగ్వ క్రియలూ సతులితాలను ఇవ్వవు. చెరుకు గడ నుంచి తీసిన 
రసం రుచిక్కని, దాని పిపిప నుంచి తీసేే ర్గదుకదా‘’ అనాురు. కృష్ణాజిలాులో యజ్ఞయాగాదులు 
చ్చయించ్చవారు డబుి గుంజ్టం మీదనే దృషిుపెటుటం బాధ్యకరం అంటారు. మిత్రనార్గయణ గారి ఆహితాగ్ను 
తండ్రి గారు 1989లో చనిపోయినపుడు ‘’బ్రహమమేధ్ం‘’ చ్చయటానికి సమరుథలు, నిష్ణాతలైన వారిని 
పిలిపించటం చాలా కష్ుమంద్ద. ఆయనకు అతూంత ఆపుేడు సేుహితడే నిర్గిక్షిణూంగా ర్గవ్టానికి 
నిర్గకరించాడు. అపుపడు వాళ్ళు "దీనికి వ్సేే తాము కూడా చసేామను భయం‘’ అని దెపాపరు. తానే 
పుసేకం దగార పెటుుకొని బ్రహమమేధ్ం చ్చశానని గరవంగా చెపాపరు మిత్రనార్గయణ గారు. ’’బ్రహమమేధ్ం 
లేని అనేేుషిు కుకాగత్య’’ అనాురు. ధ్రమ శాస్త్రంపై అంతటి అపార విశావసం ఆయనకు. 1988లో బాబళు 
శాస్త్రి గారు డెలాులో శ్రౌతకరమలు ఇంకో పదేళ్ళు మాత్రమే జ్రుగుతాయి అని చెపాపరు. దాదాపు ఆయన 
అనుటేు జ్రిగ్నంద్ద. శతాబిం చివ్రలో బులుస్థ క్కమేశవర సోమయాజి, మిత్రనార్గయణ గారు  మళ్ళు 
అగ్నుహోత్రం ప్రరంభంచాలని నిరాయించారు. అగుులనీు ఆరిపోయాయి. సంతృపిేగా ఆధ్యనం చ్చయటానికి 
ఇదిరికీ కుదరలేదు. లంక్క వారి అలుుడు మిత్రనార్గయణ గారు లంక్క వారు, దువ్వవరి వారు లాగా పాత 
తర్గనికి చెంద్దనవార్చ. పఞ్చేఙ్గాలను బటేు నడిచ్చవారు. చెపపటం కూడా తెలుగు సంవ్తైర్గల పేరుతోనే 
అంటే నందన, శరవరి మొదలైన పేరుతోనే గత చరిత్ర గురుే చ్చసాేరు. దువ్వవరి యాజులు గారిలా శ్రౌత 
విదూనూ కులవిదూగా భావించారు. ఇంటికి అతిథుల్లవ్రైనా వ్సేే భారూ అనస్తయ గారు, మనవ్ర్గలు క్కఫీ 
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లేక టీ లుఇచిే మర్గూద చ్చసాేరు. మిత్రనార్గయణ, అనస్తయ దంపతలకు 13మంద్ద మనవ్లు 
మనవ్ర్గళ్ళు. ఆయన గద్దలో 200 ఏళునాటి తాళపత్ర గ్రంథాలునాుయి. వీటిలో కొనిు వేదపండితలైన 
ఆయన తాతగారు వ్రాసినవికూడా ఉండటం విశేష్ం. ఆహితాగ్ను గారైన తండ్రిగారికి వారినుంచి 
ఈయనకు తరతర్గలుగా సంక్రమించి గ్రంథనిధి. ఒకసారి విస్థగుపుటిు దేశంలో ఈ ప్రంతంలో మిగ్నలిఉను 
వైద్దక శ్రౌతి అనిపించుకోవ్టం ఇష్ుం లేకపోయింద్ద. అందుకే దానినుంచి విరమించారు. క్కని ఒకసారి 
ఎవ్రో ఫోన్ చ్చసి ఫోన్ లో వేద పఠనం వినిపించమని బ్రతిమిలాడారు క్కనీ ఇష్ుపడలేదు. ఆయన 
సేుహితడి బలవ్ంతం పై పఠనం  చ్చసి, ఎలాఉందని  ఆయనుు అడిగ్నత్య రిక్కరాింగ్ చాలా అదుాతంగా 
వ్చిేందని సంతోష్ంగా చెపాపరట. ఫోన్ చ్చసినాయన వెయిూనూుట పదహారు రూపాయలు గౌరవ్ 
పారితోషికంగా పంపాడు. అపుపడు ‘’ఎంత ఉతాృష్ుమనద్ద ఈ వేదవ్ృతిే? రోజుకో ఫోన్ క్కల్ ఇలా వ్సేే 
చాలు సంతోష్ంగా ఉంటుంద్ద ‘’అనాురు ఆనందంగా బ్రహమశ్రీ భమిడిపాటి మిత్రనార్గయణ మహాగ్ను చతర్ట 
సరవతోముఖయాజులు గారు. 
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బ్రహమశ్రీ కపిలవాయి యజేఞశవర అగ్నుహోత్ర శాస్త్రి గారు (1909-1983) 
క్కకినాడకు చెంద్దన క్కశూప గోత్రీకులు  బ్రహమశ్రీ  కపిలవాయి వెంకట సోమయాజులు, స్థబిలక్ష్మీ 
సోమిదేవ్మమ దంపతలకు అయిదుగురు పుత్రులు, ముగుారు పుత్రికలు. వీరి పెది కుమారుడు పెద ిర్గమ 
శాస్త్రి (1889-1987) గారు 98 సం.లు జీవించారు. అరుదైన వేదపండితనిగా గణనకెక్కారు. వివాహం 
చ్చస్థకోకుండా బ్రహమచారిగా ఉండిపోయారు. కనుక త్రేతాగుులలో ఒకే ఒక అగ్నుహోత్రానిు ఆర్గధించారు. 
రెండవ్ కుమారుడు చిను ర్గమ శాస్త్రి గారు(1904-85) కూడా గొపప వేదపండితలే. వివాహమాడి 
గారహపతాూగ్ను మాత్రమే చ్చశారు. క్కని తండ్రిలాగా త్రేతాగుులను ఆర్గధించలేదు. ఈయన బాబళుశాస్త్రి 
గారికి సమక్కలీనుడు. మూడవ్ కుమారుడు జ్నిమంచిన తర్గవత నాలుగవ్ పుత్రుడు శ్రీ యజేఞశవర శాస్త్రి 
గారు జ్నిమంచారు. ఈయనే మన కథానాయకులు. 

యజేఞశవర శాస్త్రి గారు అనుగారు పెది ర్గమ శాస్త్రి గారి వ్దినే వేదం నేర్గేరు. వీరు అనిువిధ్యల తండ్రికి 
సరిజ్యడు. #దక్షిణ భారతదేశంలో వీరికి మించినవేదపండితలు, శ్రౌతం క్కరూ నిర్గవహకులు లేరని 
పించుకొనాురు#. అనేక ప్రముఖ పటుణాలలో తమ విదవత్ ప్రదరశన చ్చసి గొపప ప్రశంసలందుకొనాురు. 
పరూవేక్షణలో, ఆరిథక ప్రోతాైహమివ్వటంలో, పదోనుతిలో, క్కరూ నిరవహణలో ఆయనకు సాటి 
మరెవ్వరూలేరు. క్కని చినునుగారు చిను ర్గమ శాస్త్రి గారిలాగా ఆధ్యనం చ్చయలేదు. కనుక అగ్నుష్టుమం 
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కూడా లేదు. చెయాూలనే కోరికలేకక్కదు క్కని, సోదరుల అనాసకిే వ్లన మాత్రమే. పెదినులిదిరూ 
త్రేతగుులను చ్చయనటేు ఈయనా చ్చయలేదు. దీనికి బదులు సరిసాటిలేని "శ్రౌతి" అనిపించుకొనాురు 
ఆధునిక దక్షిణ భారత చరిత్రలో. ఆహితాగ్ను కుటుంబం వేదంలో ఉనాుం అని  చెపిపనటుుగా చ్చయటానికి 
సరైన గురువు ప్రోదిలం కూడా అవ్సరం. ధ్రమ శాస్త్రం చెపిపన  పరీష్ు అంటే పెదివారిని అధిగమించి తాను 
చ్చయటం అనే సంద్దగిం కూడా తోడైంద్ద. కనుక అనుగారు అనుమతి పందాలిై ఉంద్ద. పెదినుగారు 
దారిచూపి ఉంటే తనకు ఈ ధ్రమ సంకటం ర్గకపోయ్యద్ద కదా. అపుపడుతాను కర్గమధిక్కరి యోగూత 
పందేవాడిని కదా అని వితరిాంచుకొనాురు. వారితో సహపంకిే భోజ్నానికీ అరహత లేదు. కనీసం చినును 
అయినా మనస్థ మారుేకొని అగ్నుష్టుమం చ్చసి ఉంటే తనకీ తిపపలుండేవి క్కవు. ఎపుపడూ తోడి పెళ్లు 
కొడుగాా ఉండటమే తపప పెళ్లు కొడుకు పాత్ర ర్గవ్టం లేదని బాధ్పడేవారు అంటే యజ్ఞంలో యజ్మాని 
అయ్యూ అవ్క్కశం కోలోపతనాునని భావ్ం. కనుక యజ్ఞయాగాలకు అధిక్కరి, పరూవేక్షకులుగా ఉండి 
యజేఞశవర అగ్నుహోత్రి అని పిలిపించుకోవాలనే గటిు నిరాయానికి వ్చాేరు. అంత్య ఇక తిరుగులేదు. ఈ 
రంగంలో తనకు మించినవారెవ్రూ లేరనే సాథయి సంపాద్దంచి యజేఞశవర అగ్నుహోత్ర శాస్త్రి అయాూరు. 
ఆరవ్ ఏటనే ఉపనయనం జ్రిగ్న, పెదినుగారి వ్ది తైతిేరీయం నేర్గేరు. ఒకరకంగా అరుదైన బాలమేధ్యవి 
అనిపించారు. 25-1-1984న యజేఞశవరుల మరణం తర్గవత రెండు న్లలకు ఇండియన్ ఎక్ై ప్రెస్ట పత్రిక 
ఆయన ఫోట ప్రచురించి ఆయన గురించి అతూదుాతంగా వ్రాసింద్ద –దాని సార్గంశం తెలుస్థకొంటే వారి 
ప్రతిభ మనకు అవ్గతమవుతంద్ద. 12వ్ ఏటనే యజేఞశవర శాస్త్రిగారు వేద, వేదాంగాలలో, విదాూరణూ 
భాష్ూంలో, ష్ట్ శాసాాలలో వీటికి మించి శ్రౌతంలో అపార జాఞన సమనుులవ్వటం, అనీు నాలుక మీద 
నరిేసే్థనుటుు గోచరించటం చూసి ఇరుగూ, పరుగూ వారు ఆశేరూ చకితలై కళుపపగ్నంచి చూసేవారు. 
16వ్ ఏట మొటుమొదటిసారిగా ఒక యజాఞనిు పరూవేక్షించారు. తర్గవత కుంభకోణం లోని  కంచి క్కమకోటి 
పీఠం గురుకులంలో చ్చర్గరు. అకాడ నేలమాళ్లగలో ఉను, అకాడ సాథనిక వేద పండితలకు అవ్గాహన 
లేని మూడు తాళపత్ర గ్రంథాలను వెలికితీసి, వాటిలోని రహసాూలను వెతికి వ్రాసి, లోక్కనికి తెలియజేసే 
వ్రకు విశ్రమించలేదు. అంతటి కఠోర దీక్ష ఆయనద్ద అని ఆయన ప్రతిభను ఆవిష్ారిస్తే వ్రాసింద్ద. ఈ 
అసాధ్యరణ ప్రతిభకు ప్రశంసల వ్రషం కురిసింద్ద శాస్త్రి గారిపై. దీనితో వారికి వేదవిజాఞనంపై విపరీతమన 
మకుావ్ ఏరపడింద్ద. జీవితాంతం ఉతేమ గురువుల, అతూతేమ గ్రంథాల అనేవష్ణలోనే ఉనాురు. గ్రంథాల 
ఆచూకీ కోసం భారూతో, ఇదిరనుగారుతో కలిసి రైళ్ళు బస్థైలలో ప్రయాణం సంపాద్దంచ్చవారు. ఒకోాసారి 
వీరంతా అనేక మళ్ళు సాధువులు లాగా నడిచి వెళాులిై వ్చ్చేద్ద. ఈ ప్రయాణాలలో వారి ఆహారం 
వేరుశనగక్కయలు, జీడిపపుప మాత్రమే. వీరి అనేవష్ణ ఎకాడైనా గొపప వేదపండితల వ్ది అరుదైన శాస్త్ర 
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గ్రంథాలునాుయా, శ్రౌత క్కర్గూలకు ఇంక్కఎవైనా  నిరిుష్ు పదితలు ఉనాుయా అని తెలుస్థకోవ్టానికే. 
ఒకోాసారి పీఠాధిపతలను సందరిశంచి సంభాషించి విష్య సేకరణ చ్చసేవారు. తన ముఖూ సేుహితడు 
రెండుచింతల యాజులు గారితో, గోదావ్రి డెలాులోని మరికొందరు పెదిలతో సమావేశమ చరిేంచ్చవారు. 
అద్ద ఆయనకు బాగా  గురేింపు పంద్దన క్కలం. ఈనాడు వేదపండితలు మొదలైనవారు రైళులో బస్థైలోు 
టాకీైలలో ప్రయాణాలు చ్చస్థేంటే ఆనాడు వారు ఎంత శ్రమపడాారో తెలిసేే ఆశేరూమేస్థేంద్ద. ఈ వేద 
అనేవష్ణ శాస్త్రి గారి నడి వ్యస్థైపైదాక్క సాగ్నంద్ద. 50వ్ య్యట ఆయనకు ‘’శుకు యజుర్చవద వాజ్సనేయ 
సంహిత’’ క్కశీలో ఉనుటుు తెలిసింద్ద. ఆయన ముఖూ గ్రంథం ’’ఆపసేంభ శ్రౌత స్తత్రం‘’ దీనేు శ్రౌతం 
అంటారు. ఆయనకు అతూంత ఇష్ుమనద్ద పండరీకం. ఇద్ద ఒక రకమన అగ్ను చయనం. ఆంధ్రదేశమంతటా 
ఆచరించ్చద్ద. దీనిు వారు గోదావ్రి, కృష్,ా క్కవేరీ ప్రంతాలలో, ర్గమేశవరం దాటి శృంగ్వరి, కంచి, 
తిరుచినాపలిులలో దక్షిణాన, ఉతేర్గన బదరీనాథ్, ఢిలీు, క్కశీలలో కూడా పరూ వేక్షకులుగా ఉంటూ 
నిరవహించారు. "తైతిేరీయ సంహిత" ఆయనకుఅభమానమనదే అయినా,ఆయనకు "సామవేదం" మీదా 
అతూంత ఆదరణ ఉండేద్ద. యుకే వ్యస్థలో విజ్యనగరంలో ర్గణాయానీయ విధ్యనానిు అధ్ూయనం 
చ్చశారు. తర్గవత కౌథుమ పధ్ితి కంచిలో నేర్గేరు. జైమినీయ పధ్తిి పై ఆసకిేలేదు. పై రెండు పదితలలో 
త్యడాలు పెదిగా లేవ్ని అందరూ అంటునాు శాస్త్రి గారికి వీటిలోని స్తక్షం భేదాలను గురేించ్చ సామరథుం 
ఉండేదని వారి కుమారులు చెపాపరు. ఈ భేదాలే శ్రౌత కుటుంబాలలో 20వ్ శతాబింలో చీలికలకు 
దారితీసింద్ద. అథరవ వేదం విష్యంలో డెలాులో ఒకటికంటే ఎకుావ్ పంకుేలలో దాటవేతలునాుయి. శ్రీ 
తంగ్నర్గలబాలగంగాధ్ర శాస్త్రి గారు, యజేఞశవర శాస్త్రి గారికి   కపిలేశవరపురంలో ఋగ్వవదం నేర్గపరని 
లంక్క వారు తెలియజేశారు. శాస్త్రి గారు నేరుేకొని ఋగ్వవదం బోధించారు కూడా. తంగ్నర్గల వారు 
క్కశీలో అథరవణ వేదానిు ప్రత్యూక విధ్యనంలో  ఉదయం వేళ మాత్రమే  ఒక కుండలో ఉను అగ్నుహోత్రానిు 
శరస్థపై ఒక తడిగుడాపై ఉంచుకొని “అగ్నువ్రతం"గా అభూసించారు. శష్ణూడు యజేఞశవర శాస్త్రి గారు కూడా 
ఇదే పదితిలో నేరుేకొనాురు. 1975లో యజేఞశవర, మహాలక్ష్మి దంపతలు విజ్యవాడ కృష్ాలంకలో 
సవగృహం నిరిమంచుకొని, ఆంధ్రదేశమంతాసంచారం చ్చస్తే జీవితం గడిపారు. తర్గవత నేదునూరులో 
జ్రిగ్నన వాజ్పేయంకు యజేఞశవర శాస్త్రి గారు, లంక్క వారు పరూవేక్షకులుగా ఉండి నిరవహించారు. 74వ్ 
ఏట బ్రహమశ్రీ యజేఞశవర అగ్నుహోత్ర శాస్త్రి గారు యజ్ఞపురుష్ణనిలో లీనమయాూరు. #ఆంధ్రదేశమే క్కదు, 
యావ్దాారతదేశం కూడా ఒక మహా శ్రౌతిని, మహనీయ వేదపండితని కోలోపయింద్ద#. 
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 కపిలవాయి యజేఞశవర అగ్నుహోత్ర శాస్త్రి గారి కుటుంబ సభుూల చిత్రం.  
చిత్రంలో వ్రుసగా ...  
 శరస్థైనందు కపిలవాయి పెదర్గమశాస్త్రి {కపిలవాయియజేఞశవర అగ్నుహోత్రశాస్త్రి గారి పెది అనుయూ} 

గారు 
 హృదయం లో కపిలవాయియజేఞశవర అగ్నుహోత్రశాస్త్రి గారు  
 వామపక్షంలో కపిలవాయి చినర్గమశాస్త్రి { కపిలవాయియజేఞశవర అగ్నుహోత్రశాస్త్రి గారి చిను అనుయూ} 

గారు  
 దక్షిణ పక్షంలో కపిలవాయి గణపతిశాస్త్రి గారు 
 పుచఛం (తోక భాగం) లో,  కపిలవాయి వేంకటేశవర శాస్త్రి గారు ( కపిలవాయియజేఞశవర అగ్నుహోత్రశాస్త్రి 

గారి పెది కుమారులు),  కపిలవాయి ర్గమశాస్త్రి ( కపిలవాయియజేఞశవర అగ్నుహోత్రశాస్త్రి గారి చిను 
కుమారులు ) గారు మరియు కపిలవాయి గణపతి శాస్త్రి గారి అబాియి కపిలవాయి ర్గమకృష్శాాస్త్రి గారు 
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కోనసీమ అందాలకు వేదపవిత్ర సొబగులు సౌరభాలు అలద్దన ఆహితాగుులు – 24  
శ్రీ కపిలవాయి వెంకటేశవర శాస్త్రి గారు 
కపిలవాయి సోదరులు ఏడవ్ ఏటనుంచి 12వ్ ఏట వ్రకు తండ్రితో, మేనమామలతో కలిసి 
శ్రౌతక్కర్గూలకు వెళ్ళువారు. 1953లో పుటిున వెంకటేశవర శాస్త్రి గారు తైతిేరీయ సంహిత అపసేంభంతో 
పాటు నేరిే 12నుంచి 15వ్ ఏడు వ్రకు ఆధ్వరూవ్, హోత్రీయ, ఔదాతా్రీయ క్కండలను 10అంగుళాల మందం 
ఉను తాతగారు తెలుగు, సంసాృతాలలో వ్రాసిన దాదాపు శథిలావ్సథలో ఉను తాళపత్రాల గ్రంథంలోని 
శ్రౌతం నేరుేకునాురు. తర్గవత ఋగ్వవదం “శాకల” శాఖ, “ఆశవలాయన” శాఖతో  అభూసించారు. ఆ 
తర్గవత అథరవ వేదం “శౌనిక” శాఖ అధ్ూయనం చ్చసి 27వ్ ఏట 1979లో పూరేి చ్చశారు. వీరికి స్తపరేి 
లంక్క వారు. సామవేదానీు వ్ద్దలిపెటులేదు. మూడు పాఠ భేదాలును దానిలో కొనిు భాగాలు 
నేరుేకొనాురు. వీరి బాబాయి శ్రీ చినుర్గమ శాస్త్రి గారు సింహాచల దేవాలయంలో రిటైరై, వీరిని ఆ పోస్టు 
కు  సిఫ్లర్టై చ్చశారు. నితూమూ మహా పండితని వ్ల్ల ఋగ్వవదం వ్లేు వేస్థకొంటారు. 19 ఏట శాస్త్రి గారికి 
శ్రీమతి అనుదానం సీతామహలక్ష్మి గారితో వివాహం జ్రిగ్నంద్ద. ఈమె తెనాలి దగార ఆరూపాటి అగ్రహారం 
లోని వేదపండితని కుమారెే. భారూతో సింహాచలంలో క్కపురముండి, మగ పిలుల కోసమని ఆశపడి 
వ్రుసగా ముగుారు ఆడపిలులను కనాురు. చివ్రికి కోరిక న్రవేరి వ్రుసగా ఇదిరు కుమారులు పుటాురు. 
కొడుకులను వెంట తీస్థకొని 1922 ఏప్రిల్గు సింహాచలం అపపను దేవాలయానికి వెళ్ళువారు. 13,8 ఏళు 
వ్యస్థలో వారిదిరీు బడి చదువు మానిపంచ్చశారు “వాళుకిష్ుమేనా!” అని అడిగ్నత్య “బోడి వాళు అంగ్నక్కరం 
ఎవ్రిక్కావాలి? పనిలేదు. నేను నిరాయించా. అలా జ్రగాలిైందే” అనాురు మొండిగా. సోదరులిదిరూ 
రోజూ ఉదయం 5 గం.లకే లేచి మూడవ్ క్కండ రెండవ్ పనుం సంతను 5 గం.లపాటు చెపుపకొంటుంటే, 
తండ్రి గారి పార్గయణ పూరేయ్యూద్ద. అగ్ను ర్గమకుమార్ట, ర్గమ యజ్ువ్ర్గహ నరసింహమూరిేలకు 
వ్రుసగా ఉపనయనాలు జ్రిపిచారు. అను వేదం నేరుసే్థంటే తముమడు వింటూ ఉండేవాడు “ఇలా చ్చసేే 
రెండవ్వాడు నేరవటం ప్రరంభంచ్చ నాటికి అనుభవ్ం బాగా వ్స్థేంద్ద” అనాురు తండ్రి. ఆర్చళు తర్గవత 
ఇదిరూ మళ్ళు బడిలో చ్చరి పెదాియన ఇంటర్ట పాసై నేవీలో ఉదోూగారహత సాధిసేే, తముమడు టెన్ే క్కుస్ట లో 
ఉండి, వేదం పూరేి చ్చశాడు. 1998 నాటికి వెంకటేశవర శాస్త్రి గారి ముగుారమామయిలు సీతార్గమలక్ష్మి, 
సీతా మహాలక్ష్మి, శ్రీదేవిలకు వివాహాలు అయిపోయాయి. సంతానవ్తలై తలిదండ్రులకు మనవ్ళ్ళు 
మనవ్ర్గళును అంద్దంచారు. పెదిమామయికి ఇదిర్గడపిలుల తర్గవత కవ్ల మగపిలులు పుటాురు. వీళ్లుదిరిని 
అతిజాగ్రతేగా పెంచి తమ అగ్నుహోత్ర విధులు అపపగ్నంచారు. అతి పెది నగరమన విశాఖ పటుణానికి 
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సింహాచలం  అతి చ్చరువ్లో ఉండటం వ్లన, ఋగ్వవద పఠనంలో మంచి గురేింపు పంద్దనందువ్లన 
వెంకటేశవర శాస్త్రి గారి ఆదాయం చాలా బాగా ఉండేద్ద. వేదపండితలలో మొటు మొదటిసారిగా మోటార్ట 
సైకిల్, టి.వి, స్ల్ ఫోన్ లను కొను ఘనులాయన. మధ్ూతరగతికుటుంబమనా మంచి ఆధునిక వ్నరులతో 
సంతృపిేగా సంసారం గడిపారు. దురదృష్ువ్శాతే శాస్త్రి గారి భారూ సీతాలక్ష్మి గారు 49ఏళుకే కేనైర్ట వాూధి 
తో 2010లో మరణించారు. ఆమె మరణం శాస్త్రి గారికి, పిలులకు అతూంత  బాధ్యకరమంద్ద. మళ్ళు 
వివాహమాడకుండా, అగ్నుహోత్రం జ్యలికి వెళుకుండా ఉనాురు. ఆయన చినుతముమడు ర్గమశాస్త్రి గారు 
కూడా అంత్య. ఈయన కూడా బాబాయి, తండ్రి గారులాగానే ఉండిపోయాడు. సాగార్గంధ్రలో కుటుంబంలో 
యవ్వనంల్గ ఉనువాడు మరణిసేే అతని భారూ ఆమె సేుహితలు, బంధుజ్నం ‘’గుండా గుండా‘’ అని 
ఏడవ్టం సంప్రదాయం. దీని అరథం అగ్నుగుండంలో దూక్కలని. అంటే సహగమనం చ్చయాలని భావ్ం. 
క్కని క్కలం మారి ఇపుపడెవ్రూ అలా చ్చయటం లేదు. చటుం ఊరుకోదు కూడా. ఆహితాగ్ను భారూ మరణిసేే 
అగ్నుహోత్రం ఆర్చపయటం, శ్రౌతక్కర్గూలు నిషేధించటం జ్రుగుతాయి. వెంకటేశవర గారు తన జాతక రీతాూ 
ద్దవతీయం వ్రాసిపెటిు ఉందని తెలుస్థకొనాురు. క్కని వివాహం చ్చస్థకొంటే రజ్సవల క్కని పిలునే 
చ్చస్థకోవాలి. తనకు అపపటికే 61, కొడుకిా 35 ఏళ్ళు కనుక అలా చ్చస్థకోవ్టం భావ్ూం క్కదని, 
విరమించుకునాురు. ఇంతలో వీరి కొడుకులిదిరూ వేదంలో సరిుఫికేట్ పంద్ద తిరుపతి దేవ్సాథనం వారి 
వేదం పార్గయణ క్కరూక్రమంలో నియోగ్నంపబడాారు.  ర్గమయజ్ఞశాస్త్రికి చితూేరు జిలాు క్కణీపాకం 
దేవాలయంలో పార్గయణ ఉదోూగంలో చ్చర్గరు. ఈ దంపతలకు ఒక కొడుకు. ర్గమయజేఞశవరుడు 
తాతగారు, గురువు అయిన వెంకటేశవర శాస్త్రి గారి వ్దినే సింహాచలంలో ఉనాుడు. 2014లో ఉపనయనం 
అయింద్ద. చినుతముమడు ర్గమకుమార్ట ఋగ్వవద పండితడై విశాఖ పటుణంలో శ్రీ ఆంజ్నేయసావమి 
దేవాలయంలో పార్గయణ ఉదోూగం చ్చసే్థనాుడు. ఇవీ శ్రీ  కపిలవాయి వెంకటేశవర శాస్త్రి గారి కుటుంబ 
విష్యాలు, విశేష్ణలు. 

స్తచన: పై వాూసాంగంలో చిను సవ్రణలు. ఈ క్రింద్ద సవ్రణలు సవయాన *శ్రీ కపిలవాయి వెంకటేశవర 
శాస్త్రి* గారి మేనలుుడు *శ్రీ పోలా పవ్నకుమార శరమ, బాపటు భావ్నార్గయణ సావమి దేవాలయ 
వేదపండితలు* గారు సవయంగా తెలిపిన విష్యాలు.  

సవ్రణ 1 - వీరి సంతానం:- మొదట ఆడపిలు అనంతరం మగపిలువాడు పునః ఇదిరు ఆడపిలులు,మరల 
మగపిలువాడు.ఇద్ద పిలుల వ్రుస.  
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సవ్రణ 2 - వీరి విదాూభాూసం :- ఋగ్వవదమూలం, యజుర్చవదక్రమానేం, అథరవవేద మూలం, సామవేదం 
యజ్ఞభాగం ఆంధ్రగానం వ్రకు అధ్ూయనం, ఆంగుంలో BA డిగ్రీని కూడా పందనారు. 

సవ్రణ 3- వీరి పునరివవాహంలో చ్చసిన కలపన (ఊహ):-పునరివవాహ ఆలోచన విష్యం ఊహాజ్నితమే. 

కోనసీమ అందాలకు వేదపవిత్ర సొబగులు సౌరభాలు అలద్దన ఆహితాగుులు – 25 
శ్రీ కపిలవాయి ర్గమశాస్త్రి గారు 
శ్రీ కపిలవాయి యజేఞశవర అగ్నుహోత్ర శాస్త్రి గారి రెండవ్ కుమారుడు సరవ సవతంత్రుడుగా,ఆతమ విశావసంతో 
పెరిగారు. చాలా విశాల హృదయులు. అనుగారితో కలిసి శ్రౌతక్కర్గూలకు అపుపడపుపడు వెళ్లునా, అనువ్రం 
శ్రీ సతూనార్గయణ సావమి దేవాలయ ఆసాథన  వేదపార్గయణ విదావంస్థలుగా ఉనాురు. చాలా వినయంతో 
ఉంటారు. అనుగారు వెంకటేశవర చతర్చవద్ద అని బ్బజిన్స్ట క్కర్టా లు వేయించుకొంటే, దానికి భనుంగా 
ఉంటారు. అథరవణ వేదంలో బ్రాహమణాలు కూడా నేరిే త్రివేద్ద అనిపించుకొనాురు. 1998లో అనువ్రం 
దేవాలయం దశావ్తార్గలకు యజ్ఞం చ్చశారు. దీనికి ర్గమశాస్త్రి గారు అధ్వరుూలుగా వ్ూవ్హరించారు. 
వెంకటేశవరుు గారు మొదలైన చాలామంద్ద ఆంధ్రదేశంలోని వేదపండితలు అగ్నుహోత్రాలలో న్యిూ, 
సమిధ్లు వేసే పనిలో ఉనాురు. మధ్ూలో వ్చ్చే ఖాళ్ళ సమయాలలో అనుదముమలిదిరూ చ్చసే క్రియా 
పరమార్గథనిు  అందరికి అరథమగునటుు  వివ్రించ్చవారు. ఇదిరికీ తండ్రిగార్చ గురువు అని మనకు తెలుస్థ. 
అనుదముమలిదిరికీ సమాన పారితోషికమే దేవ్సాథనం అంద్దంచింద్ద. కపిలవాయి వారి బజారులో 
శాస్త్రిగారు అయిదు అంతసే్థల సౌధ్ం నిరిమంచుకొనాురు. ఇదిరు కూతళుకు వివాహం చ్చశారు. కొడుకు 
అగ్నుహోత్ర శరమ వీరితోనే ఉండేవారు. అయిదవ్ అంతసే్థలో విలువైన 150 ప్రచీన తాళపత్ర గ్రంథాలను 
భద్రపరచారు. శాస్త్రి గారికి 11వ్ ఏట క్కశీలో ఉపనయనం జ్రిగ్నంద్ద. అనుగారు వెంకటేశవర శాస్త్రి గారు 
తైతిేరీయం పూరేీ చ్చసి ఘనం క్కక ఋగ్వవదంలో పడాారు. ఈయన అథరవ వేదం దారిన పడాారు. అనుగారు 
అగ్నుహోత్ర పరికర్గలను చూపించ్చవారు క్కదు. వీరు మాత్రం అతిథులు అడిగ్నత్య తమ వ్ది ఉను అరణి, 
జుహు, ఉపభ్రుత్, చమస మొదలైనవి  చూపెటేువారు. బ్రాహమలు క్కని వారు ఇతరులేవ్రైనా ఇంటరూవు 
చ్చయటానికి వ్సేే భోజ్నానికి ఆహావనించ్చవారు. సంభాష్ణ సమయంలో టీ క్కని క్కఫీ క్కని ఇచ్చేవారు, 
అవ్సరమత్య అతిథి ఉండటానికి సౌకరూం కలిపంచ్చవారు. వీరి సతీమణి శ్రీమతి బోనపలిు మారుతి గారు 
భరేకు సమానంగా వేదం శ్రౌతాలలో బాగా అవ్గాహన, ఆకళ్లంపు ఉనువారు. పురుష్ణలతో పాటు వేదం, 
శ్రౌత చరేలు చ్చసేవారు. వేదపండితని కుమారెే, ఆహితాగ్ను అయిన తాతగారి ఇంట గుంటూరు జిలాు ర్చపల్లు 
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అగ్రహారంలో పెరిగారు. వెంకటేశవర గారి భారూ గారిదీ ఈ అగ్రహారమే. కపిలవాయి సోదరులు ఈమె 
తాతగారి శష్ణూలే. గురువు గారింటునే ఆరు న్లలు ఉండి నేరుేకునాురు. వీరిలో తముమడు ర్గమశాస్త్రి 
గారికి తన మనవ్ర్గలినిచిే శష్ణూడి వివాహం చ్చశారు గురువు గారు. 16వ్ ఏట భరేతో క్కశీలో క్కపురం 
పెటిునపపటికే ఆమెకు శ్రౌతంలో ప్రక్రియలపై గొపప అవ్గాహన ఉండేద్ద. క్కశీలో మొదటి ఆర్చళ్ళు 
యజ్ఞపాయసం మొదలైన అగ్నుహోత్రునికి నివేద్దంపబడినవి మాత్రమే భుజించ్చవారు. ఇందులో ఆమెకు 
సతపత్రుడు కలగాలనే తీవ్ర సంకలపమూ ఉండేద్ద. చాలా మంద్ద వేదపతిుల కంటే మారుతి గారు పూరేిగా 
వైద్దక జీవితానికే అంకితమ ఉనాురు. శ్రౌతకరమలలో ఏవైనా లోపాలు జ్రిగ్నత్య తపపనిసరిగా చెపిప సరి 
చ్చయించ్చ నేరుప ఆమెద్ద. ఆమె గారి పరిశీలన అంత నిశతంగా ఉండేదనిచెపుపకొనేవారు. 2005లో ఒకరోజు 
ఆమె తన విశాల భవ్నంలో మూడు న్లల మనవ్డిని ఉయాూల ఊపుతంటే, ఒళుంతా నలుగు పెటిు 
తలంటి పోసే్థంటే   ఇరుగమమ,పరుగమమలు ఆశేరూంగా చూసేవారు. పిలాుడు నడక మొదలుపెడిత్య, 
అరిక్కళుకింద అరిస్లు వేసి నడిపించారు. ఇవ్నీు చ్చస్థేనాు భరేకు అగ్నుహోత్ర విధిలో యథావిధిగా 
సహకరించ్చవారు. అదే ఏడాద్ద ర్గమశాస్త్రి గారు తిరుపతిలో జ్రిగ్నన పండరీకంకు ఉదాతాగా ఉనాురు. 
చినునాట, యవ్వనంలో  ఎపుపడో పండరీకం చూశారు. మళ్ళు 25ఏళు తర్గవత ఉదాాతగా ఆహావనిసేే 
సమరథంగా చ్చయించగలనా అనే సందేహం వ్చిేందట. ఆ విష్యం వివ్రిస్తే ఆయన దీరఘక్కలం వాూధితో 
ఉనాు మా తాత గారు కలలో కనిపంచి భయం లేదు బాగా చ్చయించగలవు అని చెపాపరు. కలలోనే దానికి 
సంబంధిన చారుులను ఏర్గపటు చ్చసే పనిలోపడాాను, ఇంతలో గాలి వ్చిే వాటిని చెలాు చెదురు చ్చసింద్ద.  
కంగారు పడాాను.’’వెతకండి వెతకండి ‘’అని అరిచాను. అపుపడు ‘’అవి పత్య పోయాయిలే. వాటి కోసం 
ద్దగులుపడకు‘’ అనే మాటలు వినిపించాయి. మా నాను గారిని ర్చపు నేను ‘’పండరీకం’’ఎలా 
చ్చయించగలను“ అని అడిగాను. ఆయన “భయపడకు. నేను నీ వెంట ఉంటాను” అనాురు. ’’తెలువారి 
లేచిచూసేే ఇద్ద కలా! నిజ్మా! అని ఆశేరూపోయాను‘’ అని చెపాపరు శాస్త్రిగారు. అనుదముమలిదిరి మధ్యూ 
పోలికలే ఎకుావ్. వెంకటేశవరుు గారి ముగుారు కుమారెేల వివాహాలు అయాూయి. పెదిమామయి సీతా నాగ 
లక్ష్మి కంపూూటర్ట సైన్ై ల్గ డిగ్రీ పంద్ద, ఇంగ్నుష్ టీచర్ట గా పని చ్చస్తే గుంటూరు జిలాు బాపటులోని 
వేదపండితడు పోలా పవ్న కుమార శరమతో   వివాహమంద్ద. స్థందరి అయిన ఈమె అతూదుాత గాత్రంతో 
భకీే గ్నతాలను, మంత్రాలను స్థసవరంగా ఆలపించ్చ నైపుణూం కలద్ద. ఈమె కంటే మూడేళు చినుదైన అగ్నువ్తి 
నాగలక్ష్మికి ద్రాక్షార్గమానికి చెంద్దన వేదపండితనితో వివాహం జ్రిగ్న బ్జ్వాడలో భరేతో క్కపురం 
ఉంటంద్ద. చినుకూతరు సావహాదేవికి 11వ్ ఏటనే 1998లో తూరుపగోదావ్రి జిలాు ఏలేశవర్గనికి చెంద్దన  
సామరే బ్రాహమణుడు, తండ్రిగారి శష్ణూడికిచిే వివాహం చ్చశారు. వీళ్ళు మాత్రమే తూ.గో.జిలో ఉంటునాురు. 
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2005లో పెదికుమారెే సీతా నాగలక్ష్మి, బాపటు శ్రీ భావ్నార్గయణ దేవాలయంలో వేదపండితడుగా ఉను 
పవ్న్ కుమార్ట దంపతలు తాము బాపటులో ఆధ్యనం చ్చయబోతనాుమను కమమని వారే తెలియ జేశారు. 
ఒక దశాబిం తర్గవత కూడా ర్గమ శాస్త్రి గారు ఆ పని చ్చసాేర్చమో అని ఎదురు చూశారు. 2016లో శాస్త్రి 
గారు రిటైరెమంట్ సనాుహంలో ఉనాురు. 1998 మే న్లలో ఉపనయనం అయిన అగ్నుహోత్ర శరమ 
"అగ్నుక్కరూం" చ్చశాడు. తండ్రిచాటున యవ్వన ప్రదుర్గావ్ంలోనే ఋతివకుాగా ఉనాుడు. 14వ్ ఏట 
తొమిమదో క్కుస్ట చదువుతూ, తైతిేరీయంలో పదపాఠం నేర్గేడు. తండ్రి ఉదాాతగా, బాబాయి హోతగా 
తిరుపతిలో జ్రిగ్నన పండరీకంలో ప్రసారేుడుగా ఉనాుడు. దీనికి ముందే ఒక అగ్నుష్టుమానికి 
స్థబ్రహమణుూనిగా వ్ూవ్హరించాడు. దీనితో శ్రౌతంలో నిష్ణాతడు అనిపించుకునాుడు. 2014కు బాపటు 
శంకర విదాూలయంలో సామవేద ఉపాధ్యూయునిగా, అకాడే యజుర్చవద పార్గయణ కూడా చ్చసి మంచి 
కీరేి సాధించాడు. ర్గమశాస్త్రి గారి శ్రౌత సంప్రదాయం కుమారుడికి, మనవ్డు మారుతి ర్గమయజేఞశవరుని 
వ్రకు కొనసాగ్నంద్ద. ఇవీ కపిలవాయి ర్గమశాస్త్రి గారి కుటుంబ విశేష్ణలు. 
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శ్రౌత కక్షలు: 
కొనిు దశాబాిలుగా శ్రౌత,  కరమక్కండలలో తమ తండ్రిగారి పై కక్షలు ఉనాుయని కపిలవాయి సోదరులు 
చెపాపరు. ఇవి శ్రౌతకరమలు చ్చయించటంలో, శ్రౌత పరిజాఞన విష్యంలో ఉండేవి. ఇవి శ్రౌతకరమక్కండలు 
ఆరంభమన నాటినుండే ఉండేవ్ట. ముఖూంగా దరశ, పూరామాస విష్యంలో, యజ్మాని విష్యంలో 
బాగా కనిపించ్చవి. యజేఞశవర శాస్త్రి గారు విజ్యవాడలో 1975లో  సవగృహంలో ఉనుపుపడు, అకాడి 
దెందుకూరి యాజులు గారితో ఈ సపరిలు బయటపడాాయి. అనేక సభలు సమావేశాలలో ఇదిరి మధ్యూ 
చరోేపచరేలు జ్రిగాయి. ఈ కక్షలకు ముఖూ క్కరణం దెందుకూరి వారు శ్రౌత క్కర్గూలకు కోనసీమ 
వారిని ఆహావనించ్చ వారు క్కదని, తర్గవత పిలిచినా కొనసీమ నుంచి ఎవ్రూ ఋతివకుాలుగా వ్చ్చేవారు 
క్కదని కపిలవాయి సోదరుల ఉవాచ. దెందుకూరి గారు తమిళ వేద పండితల వైపు మొగుా చూపి, 
సామవేద గానానిు, కోనసీమ యజేఞశవర శాస్త్రి గారు బోధించిన ఆంధ్ర గాన విధ్యనానిు క్కదని తమిళనాడు 
విధ్యనానిు ప్రవేశపెటాురు. కనుక మేము ‘’ఎవ్రో చెపిపన గానానిు ఎందుకు అనుసరించాలి?’’ అని 
సోదరుల ప్రశు. ఒకేసారి అనేక క్రతవులు ఒకేచోట చ్చయటం విష్యంలోనూ అభప్రయ భేదాల్గచాేయి. 
యజేఞశవరులు ‘’సరైన నిష్ణాతలైన వారు నిరవహిసేే, వారు బంధువులుక్కని సేుహితలుక్కని క్కకపత్య, 
రెండు ప్రదేశాలు ఒకనద్ద లేక కొండ చ్చత విడదీయబడి, ఒక చోటి శబిం వేర్చ చోట వినబడనంత దూరంలో 
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ఉంటేనే అనేక క్రతవులు నిరవహించాలని‘’ యజేఞశవర శాస్త్రి గారు చెపాపరు. కంచి సావములు కొనిు 
విష్యాలపై తమ అభప్రయానిు కోరిత్య అనీు పూసగుచిేనటుు వివ్రించి వ్రాసి పీఠానికి అందజేశారు 
యజేఞశవరులు. వీరి అభప్రయాలను వారు పూరేిగా అంగ్నకరించి, ఆమోద ముద్ర వేశారు. యజేఞశవర గారి 
అభప్రయాలను లంక్క వారు సమరిించారు. అభచార విష్యంలో యజేఞశవర, లంక్క వారలపై తీవ్ర 
ఆరోపణలు ఉండేవి. వీటికి సమాధ్యనాలుచెపపటానికి వారిదిరూ బాగా ముసలివారైపోయారు, లంక్క 
వారు 1983 నవ్ంబరోు దేహం చాలించారు. కనుక ’’డిఫెన్ై’’ ఇవ్వలేకపోయారు. కనుక కోనసీమ,కృష్ణ ా
శ్రౌతల మధ్ూ “తమిళ గాన”, “ఆంధ్రగాన” వివాదం అలాగ్వ ఉండిపోయింద్ద. తర్గవత క్కలంలో వైద్దక 
విధిలో కొనిు సమసూల్గచాేయి. ఇవి తెలుస్థకోవ్టం చరిత్రను తెలుస్థకోవ్టమే అవుతంద్ద. చాలా 
ఉతాైహంగా ఉంటాయి కూడా. కపిలవాయి వారి ఆరోపణలో దెందుకూరి వారి ఋతివకుాలు రజ్సవల 
క్కని పిలులను పెళ్లు చ్చస్థకోనాురనేద్ద ఒకటి. కనుక వారికి ఋతివజ్ అరహత లేదంటారు. రెండోద్ద దెందుకూరి 
గారు శ్రౌతానిు వాూపారంగా మార్చేశారని. డబుి కోసం కకుారేిపడి కొనిుటిని అతి తకుావ్ సమయంలో 
అంటే చ్చయాలిైన సమయం కంటే సగం సమయం కూడా తీస్థకోకుండా, యజ్మాని అమాయకతావనిు 
’’క్కూష్’’ చ్చస్థకొని సమయమంతా డబుి మీదే లగుం చ్చసే్థనాురని, చ్చసి లాభం పందుతనాురనేద్ద. 
దెందుకూరి వారు కోనసీమలో సరైన వారులేక, ఇకాడి తమ సంపాదన చూసి ‘’అందని ద్రాక్ష పళ్ళు 
పులున‘’ అనే సామెత ఋజువు చ్చస్థేనాురు‘’ అంటారు. దువ్వవరి యాజులు గారు చ్చసిన పండరీక్కనికి 
దెందుకూరి వారు ఆరిథక సహాయం చ్చశారు. దీనితో వీరిదిరి మధ్ూ సయోధ్ూ కుద్దరి శ్రీర్గమపురం, 
నేదునూరు వేదపండితలు దూరమయాూరు. ఒక రకంగా దువ్వవరి వారిని ‘’కొనేశారు‘’ అంటారు 
కపిలవాయి, దెందుకూరి వ్ర్గాలకు చెందని తటస్థథలైన వేదపండితలు. వీర్చ ‘’శ్రౌత కక్షలు అంతా నాటకం, 
ర్గజ్కీయం‘’ అనాురు కూడా. దువ్వవరి, దెందుకూరి కుటుంబాలు పశేమ గోదావ్రి జిలాులో ఉను  
గొలుపలిు వేదపండిత కుటుంబాలతో  వివాహాలు ఇచిేపుచుేకునుటుుగా జ్రిగాయి. 

బ్రహమశ్రీ దెందుకూరి అగ్నుహోత్ర సోమయాజులు గారు:  

దెందుకూరి అగ్ను హోత్ర యాజులు గారి కుటుంబంలో 15 తర్గల వేద పండితలు ఉనాురు. ఆయన 
త్రేతాగ్నుహోత్రులు. కుమారుడు శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహసోమయాజులు గారు కూడా అగ్నుహోత్రం చ్చసేారు. 
పెదియాజులు గారి వ్ది పెదిపెది పాుసిుక్ సంచులలో సంసాృత, తెలుగు గ్రంథాలునాుయి. ఇదిరి కలర్ట జిర్గక్ై 
‘’రెస్తూమ్ై’’ కూడా అందరికి పంచి పెడతారు. రూపాయలలో క్కని, డాలరులో క్కని ‘’ఇషిు’’ కోసం ధ్న 
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సాయం అరిథసేారు. ఈ అభూరినలు ఏదో ఒకసారి మాత్రమే క్కదు. పదే పదే అడగటం వారికి పరిపాటి. ఈ 
లక్షణం ఇపపటివ్రకు మనం చెపుపకొను ప్రసిది కోనసీమ శ్రౌతల విష్యంలో లేనేలేదు. ప్రపంచం 
స్థభక్షంగా ఉండాలనే వారు క్కక్షించి చ్చశారు తపప సవంత లాభం కోసం క్కనేక్కదు. అంతా అయాూక 
యజ్మానులు యెంత ఇసేే అంత్య సీవకరించార్చ తపప ముందుగా బేరసార్గలు ఉండేవిక్కవు వారి 
విష్యంలో. 1980 నాటికీ కోనసీమలో శ్రౌతక్కర్గూలు చివ్రి దశకు చ్చరుకొంటే, 180మళు పడమరలో 
ఉను కృష్ణా తీర్గన విజ్యవాడలో అపుపడపుపడే మొదలయాూయి. 2005కు కృష్ణా జిలాులో 20 మంద్ద 
‘’ఆహితాగ్ను’’లునాురని, అందులో 12 మంద్ద బ్జ్వాడలోనే ఉనాురని దెందుకూరి వారు చెపాపరు. 
నితాూగ్నుహోత్రులలో దెందుకూరి తండ్రీ కొడుకులు, రెండు చింతల, విష్ణాభొటు, కపపగంతల, మదూిరి 
మొదలైన కుటుంబాల వారునాురు. 1965లో దెందుకూరి గారు విజ్యవాడలో అగ్నుష్టుమం చ్చసి, తర్గవత 
అనేక శ్రౌత క్కర్గూలు నిరవహించి బహు యాజి అనిపించుకొనాురు. వాజ్పేయం, సరవతోముఖం, 
అరుణకేత, మూడు పండరీక్కలు మొదలైనవి చ్చసిన ఘన చరిత్ర ఆయనద్ద. ముగుారు కొడుకులకు 
నేర్గపరు. ఇదిరు కూతళును వేదపండితలకిచిే  వివాహాలు చ్చశారు. ఒక "వేద సభ" సాథపించి కృష్ణాజిలాులో 
వైద్దక వ్ూవ్సథకు బలం చ్చకూర్గేరు. శ్రౌత కక్ష ఉనాు, కపిలవాయి వెంకటేశవరుు గారు దెందుకూరి వారి 18 
శ్రౌత క్కర్గూలలో లంక్క వారిలాగా ఋతివజులుగా చూపిన సరవ సమరితను మెచుేకొని, తమ విశాల 
హృదయనిు ఆవిష్ారించారు. దెందుకూరి గారి తండ్రీ, పెదిను పండరీక యాజులు గారు కూడా 
‘’ఆహితాగుు’’లే. తండ్రి గారు గుంటూరు జిలాు నలుపాడు నుంచి ఇకాడి విజ్యవాడకు వ్చాేరు. 
డయాబ్టిస్ట, నర్గల బలహ్మనత, కీళునొపుపలు ఉనాు అనిుటినీ అధిగమించి దెందుకూరి యజేఞశవర 
సోమయాజులు గారు కోనసీమలోని కపిలవాయి యజేఞశవర అగ్నుహోత్ర శాస్త్రి, రెండు చింతల యాజులు 
గారు  రిక్కర్టా లను అధిగమించి, కొతే రిక్కర్టా సాధించి, సాథపించి, తమకు, కృష్ణా జిలాుకు కీరేి ప్రతిష్ులు 
తెచాేరు. దెందుకూరి యాజులు గారు పటిుగా నుదుట దటుమన విభూతి ర్చఖలతో  మెడలోరుద్రాక్షలతో , 
మొక్కలిపైకి బ్బగ్నంచికటిున అంగోస్త్రం, పైన ఉతేరీయం, చ్చతిలో దరాలకటుతో కనిపించ్చవారు. అనువ్రం 
వారి దేవ్సాథన సరీవస్ట ల్గ ఉను కపిలవాయి ర్గమశాస్త్రి గారిని దేవ్సాథనం 2014 ఫిబ్రవ్రి-మారిేలో 
న్లూురు జిలాు మాద్దర్గజు గోడూరు గ్రామంలో జ్రిగ్నన వ్వూఢ పండరీకంకు సలహాదారుగా ఉండమని 
పంపింద్ద. దీనికి యజ్మాని కపిలవాయి, రెండు చింతల కృష్ ాచయనులు గారు. 
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కోనసీమ అందాలకు వేదపవిత్ర సొబగులు సౌరభాలు అలద్దన ఆహితాగుులు – 27 
క్కకినాడ ఆహితాగుుల గురించి తెలుస్థకొనాుం కనుక ఇపుపడు పశేమ గోదావ్రి జిలాు ఇరగవ్రం గ్రామ 
ఆహితాగుుల గురించి తెలుస్థకొందాం 

పశేమ గోదావ్రిజిలాు:  
కోనసీమ ఆగ్రహార్గనికి పశేమాన, మధ్ూ డెలాుకు గోదావ్రి–వ్సిష్ాకు తూరుప సరిహదుిన, గోదావ్రి-
వైనత్యయ (గరుడ )నద్ద అంతమౌతంద్ద. ఆధునిక క్కలంలో బ్రిడీిల నిర్గమణం జ్రిగ్వ వ్రకు ఈ రెండు చానళ్ళు 
దాటాలంటే ప్రవాహ ఉదిృతి లేనపుపడు ఫెర్రీలే ద్దకుా. వ్సిష్ాకు దూరంగా ఉను  కుడి భూభాగానిు ఇపుపడు 
పశేమ గోదావ్రి జిలాు అంటునాురు. దీని ముఖూపటుణం ఏలూరు. ఇద్ద కూడా దాదాపు తూరుప గోదావ్రి 
వైభవానిు పచేదనంతో సహా కలిగ్న ఉంటుంద్ద. ధ్యనాూగారం అనిపించ్చ పంట పలాలు వాటి దగార 
తెలుకొంగలు ముచేటగా ఉంటాయి, ఇకాడి పక్షులలో ‘’పాలపిటు‘’ ప్రత్యూకమనద్ద. త్రికోణాక్కరమన ఈ 
భూభాగం జూన్ జులై ఆగస్టు న్లలో వ్రదలకు గురౌతంద్ద. వీటితో అంటువాూధులు ప్రబలి జ్న నష్ుం కలుగ 
జేసాుయి. 26 -12 -2004న వ్చిేన స్థనామీలో 2,32,000 మంద్ద మృతి చెందారు. 

వేదపండిత ముఖూపటుణం’’ఇరగవ్రం‘’ 
కోనసీమకు చ్చరువ్లో తణుకు పటుణం వ్సిష్ా గోదావ్రికి కనుచూపులో ఉంటుంద్ద. ఇపపటికీ ఇకాడ 
డజ్నుకు పైగా వేద పండిత కుటుంబాలునాుయి. దీనికి సమీప గ్రామాలే ఇరగవ్రం, జుతిగే, నిడదవోలు, 
ఖండవ్లిు, సిదాింతం, క్కనూరు, ముక్కామల అగ్రహార్గలు. 20వ్ శతాబ్బిలో ఇకాడ చాలా కుటుంబాలలో 
ఎందరో ‘’ఆహితాగుులు’’ వ్రిిలాురు. 1991లో శ్రీ పీసపాటి వేంకట సిదాింతి గారు కోనసీమ  
శ్రీర్గమపుర్గగ్రహార్గనికి చెంద్దన శ్రీ దువ్వవరి యాజులు గారిని అందరు ఋతివకుాలను ఆహావనించ్చ సోమ 
ప్రవాకునిగా తాము చ్చసే్థను అగ్నుష్టుమానికి ఆహావనించారు. ఇపుపడు ఈ ప్రంతంలో పేరు పంద్దన శక్షణ 
పంద్దన వేదపండితలు, ఘనపాఠీలకు కొదువ్లేరు. తణుకుకు 6 మళు దూరంలో ఉను ఇరగవ్రం  
"భారతదేశంలో వేదపండిత ముఖూ పటుణం”గా వ్న్ుకెకిాంద్ద. భారత ఉపఖండంలోనే అరుదైన 
వేదపండితలను అంద్దంచింద్ద ఇరగవ్రం. వీరిలో క్రమపాఠంలో సరిుఫికేట్ పంద్దనవార్చ 30 మంద్దకి 
పైగా, అందులో సగం మంద్ద అనేక సాథయిలలో 2007లో ఏరపడిన శంకర వేద పాఠశాలలో ఉనాురు. 
ఇవాళ ఈ గ్రామానికి తూరుపన ఉను ఏ గ్రామంలోనూ ఇలా చెపుపకోవ్టానికి ఎవ్రూ లేరు. శతాబిం క్రితం 
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కోనసీమలోని ముక్కామలకు ఎంతటి ఘన కీరేి ఉండేదో, నేడు ఇరగవ్ర్గనికి అంతటి కీరేి ప్రతిష్ులు 
లభంచాయి. వేద సంప్రదాయానికి ఇరగవ్రం గరవపడే సిథతి లభంచింద్ద. అనేక కలర్ట ఫోటల ఆలింలు, 
వీడియోలు అనేక వేద సభలలలో ఎందరెందరో ఘనత వ్హించిన వేదపండితలకు న్మలి సింహాసనం 
పై ఆసీనులను చ్చసి జ్రిపించిన అరుదైన సతాార్గలు, ఘన సనామనాలు పై తీసినవి చూసి ఆనంద పరవ్శం 
పందవ్చుే. అలాంటి ఘన వేద సంప్రదాయం ఉను ఇరగవ్ర్గనికి చెంద్దన వారిలో గుళుపలిు వారి 
కుటుంబం ఎనుదగ్ననద్ద. వీరికి కోనసీమ దువ్వవరి, దెందుకూరి కుటుంబాలతో జ్రిగ్నన వివాహాల 
విష్యాలు ముందే చెపుపకొనాుం. ప్రసే్థతం గుళుపలిు కుటుంబంలో మూడు తర్గలవారి గురించి 
తెలుస్థకొందాం. 

శ్రీ గుళుపలిు సీతార్గమ శాస్త్రి అవ్ధ్యనులు గారు:- శ్రీ గుళుపలిు సీతార్గమ శాస్త్రి అవ్ధ్యనులు గారు, 
అర్గింగ్న నరసమాంబ గారికి అయిదుగురు కుమారులు, ఇదిరు  కుమారెేలు, చాలా మంద్ద మనవాళ్ళు, 
మనవ్ర్గళ్ళు ఉనాురు. అయిదుగురిలో నలుగురు కుమారులు తిరుపతి దేవ్సాథనం 1990 అకోుబర్ట లో   
వ్రుణపూజ్ క్కరూక్రమం నిరవహించినపుడు ఆహావనింపబడిన 16 మంద్ద ఆంధ్ర వేద పండితలలో ఈ 
నలుగురూ ఉండటం విశేష్ం. దీనితో వ్ర్గషభావ్ం ఏరపడిన తిరుపతిలో కుంభవ్ృషిు కురిసి బాధ్లను 
పోగొటిుంద్ద. గుళుపలిు కుటుంబం పూరిేగా వేద సంప్రదాయానికే కటుుబడింద్ద. వీరి ఉప కుటుంబాలు ఆ 
సంప్రదాయం నిలబ్డుతూ ఆధునిక సౌధ్యలు  బ్రాహమణ వాటికలలో నిరిమంచుకొని ఉంటునాు, 
సంప్రదాయానిు విసమరించక అవిచిఛనంగా కొనసాగ్నస్థేనాురు. ఇదిరు ‘’ఘనపాఠీ’’లయాూరు వీరిలో. 
ఆధునిక క్కలంలో కూడా ఈ కుటుంబం కోనసీమ అగ్రహార కుటుంబాలతో వియూం అందుకోనటం 
సంప్రదాయ పరి రక్షణలో భాగమే.  సీతార్గమ శాస్త్రి అవ్ధ్యనులు గారు  లోహితస గోత్రీకులు. 1925లో 
ఇరగవ్రంలో జ్నిమంచి, 10వ్ ఏట ఉపనయనం చ్చస్థకొని, కోనసీమలంక పదిగటుపలిులోని శ్రీ 
కంభంపాటి లక్షమణ అవ్ధ్యని ఉండి అగ్రహారంలోని శ్రీ తంగ్నర్గల స్థబాివ్ధ్యనులు, ర్గజ్మండ్రిలోని శ్రీ 
విశవనాధ్ ఘనపాఠీ గారు వ్ది శాసాాలు అభూసించారు. కనుక వీరి చదువు ఎకుావ్ భాగం కొనసీమలోనే 
కొనసాగ్నంద్ద. మామూలు పదితిని వ్ద్దలి, ముందుగా శాస్త్ర విదూ నేరిే, తర్గవత్య వేద విదూ అభూసించారు. 
ఆ తర్గవత వేదారథం నేర్గేరు. విజ్యవాడ, ర్గజ్మండ్రి, సలేుపలిులలో జ్రిగ్నన పరీక్షలో ఉతేీరుాలైనారు. 
శ్రౌతంపై అభలాష్ తకుావే అయినా శ్రౌత, సామరే కరమలు నేరుేకునాురు. వీరి నైపుణాూనిు కొందరు చకాగా 
ఉపయోగ్నంచుకునాురు కూడా. ఇరగవ్రంలోని తంగ్నర్గల వారిలో చాలా మంద్ద ఆహితాగుులు ఉనాురు. 
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1970లో శ్రీ తంగ్నర్గల ర్గమ సోమయాజులు గారు నిరవహించిన అగ్నుష్టుమంకు గుళుపలిు సీతార్గమ శాస్త్రి 
గారిని అధ్వరుూని చ్చశారు.  

16వ్ ఏట వివాహం:- 1924లో జ్నిమంచిన నరసమాంబ గారితో జ్రిగ్నంద్ద. ఔపోసన క్కరూం అయాూక  
1950-60 మధ్ూక్కలంలో వ్రుసగా ఏడుగురు సంతానం కనాురు దంపతలు. ఇందులో ఇదిరు 
కుమారెేలను వేదపండితలకే ఇచిే సంప్రదాయబదింగా రజ్సవల పూరవ వివాహం చ్చశారు. కొడుకులోు 
ఒక్కయన వేదమారాం పై కొంత క్కలం ఊగ్నసలాడినా, చివ్రికి వేదం నేరిే స్వెన్ అవుట్ ఆఫ్ స్వెన్ అని 
పించుకొనాురు శాస్త్రిగారు. అయిదుగురు  కుమారులు తిరుపతి వారి వేదపార్గయణ సీాంలో ఉదోూగాలు 
పందారు. ఉపనయనం తర్గవత  సీతార్గమ శాస్త్రి గార్చ వేదం నేర్గపరు. ’’మా మనవాళ్ళు అందరూ 
అయిదోక్కుస్ట తోనే ఇంగ్నుష్ చదువు మానేసి వేదంలో పడారాు. ఇపుపడు స్తాల్ లో ఎవ్వరూ మావాళ్ళు 
లేరు. అందరూ వేదంలోనే ఉనాురు‘’ అని గరవపడతారు శాస్త్రి గారు. ప్రశాంత చితేంగా ఉండే ఆయన విదూ 
నేరపటంలో చాల క్రమశక్షణ పాటిసేారు. ’’కోనసీమలో ఒకే గ్రంథానిు ఒకేసారి ఇదిరు బ్రహమచారులకు 
బోధించర్గదు’’ అనే “సంప్రదాయం” ఉనుద్ద. క్కని శాస్త్రిగారు దానిు అధిగమించి ఎకుావ్ మంద్దకి 
నేర్గపరు. 1998 లో 10-12 ఏళు వ్యస్థను  తన అయిదుగురు మనుమలకు, 8వ్ ఏట ఉపనయనం 
తర్గవత ఒకేసారి తైతిరేీయ సంహిత నాలుగవ్ క్కండ బోధించారు. తర్గవత ఇకటి, రెండు, మూడు 
క్కండలు, తరువాత అయిదు, నాలుగు, ఏడు క్కండలు నేరిప 2000 మారిే నాటికి పూరేి చ్చయించి పరీక్షకు 
సిదిం చ్చయించారు. నాలుగు న్లలు పునశేరణ చ్చయించి, నలభైనాలుగు పనాులలో శ్రావ్ణమాసంలో 
జ్రిగ్నన పరీక్షలో కూరోేపెటాురు. పరీక్ష వ్రాసిన తర్గవత మొదట ప్రరంభంచిన నాలుగవ్ క్కండను 
‘’పదం’’ తో నేర్గపరు. అంత పటుుదల దీక్షగా గుళుపలిు ర్గమశాస్త్రి అవ్ధ్యని గారు నేరిపత్య, అంత్య పదితిగా 
క్రమశక్షణతో అయిదుగురు మనవ్లు నేరుేకొని తాతగారి కీరేిని ఇనుమడింపజేశారు ఇరగవ్రంలో. 
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(చివరిభాగం) 

శ్రీ గుళుపలిు సీతార్గమ శాస్త్రి అవ్ధ్యనులు గారు-28 (చివ్రిభాగం) 

ఈ అయిదుగురు మనవ్ళ్ళు సంహిత నేరుేకును వేగం అచేంగా కోనసీమలో ఎనభై, తొంభై ఏళుక్రితం 
బాబళు, లంక్క వారి కుటుంబాలలోని వారు నేరుేకును వేగానికి సమానంగా ఉంద్ద. లంక్క వారు 
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లేచినటుుగా వీరు తెలువారు ఝామున మూడు గంటలకే లేచి గురువుగారింటికి నాలుగు గంటలకు చ్చరి 
వేదం నేరుేకోలేదు. తాతగారు దాదాపు జీవితమంతా గడిపిన మేడ క్రింద్ద భాగంలో ఉను గద్దలోనే 
ఉదయం సాున, సంధ్యూవ్ందన, అగ్నుక్కర్గూలు నిరవరేించి సరిగాా 7:30కు తాతగారి వ్ది అధ్ూయనం 
ప్రరంభంచి 11 గం.ల వ్రకు నేరుేకొనేవారు. వీరు ఒకాసారి మాత్రమే సింబాలిక్ గా  ‘’మధుకరం‘’ 
(భక్షానుము)  చ్చశారు. మిగతా క్కలంలో తమ తలుులు వ్ండి పెటిున దానినే భుజించారు. మధ్యూహు 
సమయంలో ఈ బ్రహమచారి శష్ణూలు అచుే పుసేక్కలు చ్చతబటిు పునశేరణ చ్చసేవారు. ఒకోాసారి తాతగారు 
ఇంటు లేనపుపడూ అలా చ్చసేవారు. ఎవ్వరైనా ముందు గురుముఖతగా నేర్గవలిైందే ఆ 
తర్గవతనే ‘’పుసేక్కల’’సాయం. గురువు కంటే ముందే చదవ్ర్గదు. ఇటీవ్లి క్కలంలోనే పుసేక్కలను 
వాడటానికి అనుమతిసే్థనాురు. అచుేపుసేకం ఉంటే, పూరేిగా దానిపైనే ఆధ్యరపడతారని భావించ్చవారు. 
ఈ అయిదుగు వారి తండ్రులు అందరూ కలిసేే సీతార్గమ శాస్త్రి గారి కుటుంబంలో వేదంనేరిేన వారు 30 
మంద్ద అవుతారు. మిత్రనార్గయణ గారు కోపంగా చెపిపనటుుగా వేదం మేధ్య ప్రమాణాలు ఏమీ 
తగా్నపోలేదని వీరిని చూసేేనే తెలుసే్థంద్ద. ఇదంతా వీరి వారసతవ ప్రభావ్ బలమే. బాబళు, లంక్క 
వారిలాగానే సీతార్గమ శాస్త్రి గారు కూడా అపరిగ్రహులే అంటే దానం గ్రహించ్చవారు క్కదు. అనస్తయ 
గారు నిర్చవదంతో చెపిపన  ‘’డబుి యావ్‘’ వీరికి అంటలేదు. కోనసీమ సీతార్గమపుర్గగ్రహారంలో ఉను 
ఇళు మాద్దరివి క్కకపోయినా గుళుపలిు వారి గృహాలు రెండు అంతసే్థల బ్బలిాంగుు. చకాని ఎలివేష్న్ వ్ర్టా 
తో అందంగా నిరిమంచినవి. ఇంటుకి పక్షులు ర్గకుండా కిటికీలకు క్కవ్లసిన రక్షణ ఉంద్ద. అలమర్గలలో 
కప్ బోర్టా లలో ఇంటు జ్రిగ్నన ఉపనయనాద్ద శుభక్కర్గూల వేదసభలు మొదలైన కలర్ట ఫోట 
ఆలింలు చాలా ఉనాుయి. వేంకట నాగ సీతార్గమావ్ధ్యని గారి గృహం పూరేిగా తయారయాూక వేద్దక్ 
వాయిస్స్ట రచయిత డేవిడ్ నైప్ ఇంటరువు చ్చయటానికి వెడిత్య లేచినిలబడి షేక్ హాండ్ ఇచాేరు. ఇలాంటి 
అనుభవ్ం తనకు కోనసీమలో ఎవ్రింటా జ్రగలేదనాుడు రచయిత. క్కలానిు బటిు వ్చిేన మారుప. ఇకాడ 
కటిున రెండు అంతసే్థల ‘’వేద సభ భవ్నం’’ కు ‘’ఘనాపాఠీ భవ్నం‘’ అని గౌరవ్ంగా నామకరణం 
చ్చశారు. ఇకాడ వేదపండితల ఇళులోు జ్రిగ్వ శుభక్కర్గూలు నిరవహించుకోవ్చుే. సభలనూ హాయిగా 
జ్రుపుకోవ్చుే. గుళుపలిు వారి అయిదుగురుకుమారులు దాదాపు ఒకే మాద్దరిగా ఉంటారు. వారి పేరుు 
వ్రుసగా గుళుపలిు ర్గమకృష్ా, వేంకట స్తరూ స్థబ్రహమణూ అవ్ధ్యని, వేంకట ర్గమ స్తరూనార్గయణ 
ఘనపాఠీ, చిను ఆంజ్నేయ ఘనపాఠీ. 1946లో బులుస్థ చయనులు గారి అమామయిని శష్ణూడైన 
చయనులు గారికిచిేన విష్యం తెలుస్థకొనాురు. అలాగ్వ వీరి కుటుంబాలలోనూ జ్రిగాయి. సీతార్గమ 
శాస్త్రి గారి కూతరు కనకదురాను దువ్వవరి యాజులు గారి మూడవ్ కుమారుడు వేంకట స్తరూ ప్రక్కశ 
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అవ్ధ్యని గారికిచిే 1970లో పెళ్లు చ్చశారు. అపపటికి ఆయన వ్యస్థ 18, ఆమెకు 12. మాత్రమే. అపపటికే 
ఆయన 82 పనాులు సీతార్గమపురంలో తండ్రిగారి వ్ది పూరేి చ్చశారు. వీరికి నలుగురు మగ సంతానం. 
ఆడపిలులు లేరు. మేనరిక వివాహాలు వీరింటు జ్రిగాయి. దువ్వవరి స్తరూప్రక్కశావ్ధ్యని గారి నలుగురు 
కుమారులు – ఫణి యాజులు, సీతార్గమ శాస్త్రి,హరిప్రసాద్,గ్నరిజా శంకర్ట. వీరు గుళుపలిు వారి  నాగలక్ష్మి, 
గ్నరిజాశాూమల, క్కమేశవరి, పలువిలను వివాహం చ్చస్థకునాురు. స్తరూ ప్రక్కశ గారి నలుగురు 
కొడుకులలో పెదివాడు వేదం నేర్గేడు. నిజ్ంగా ఆతను’’ ఘనపాఠీ‘’ అని పించుకొనాుడు. సీతార్గమ 
శాస్త్రి గారి మిగ్నలిన ముగుారు కూతళును వేదంలో ప్రవేశమును లౌకికులకే ఇచిే పెళ్లు చ్చశారు. పెది 
కూతరు లక్ష్మికి ఇదిరు కొడుకులు. ఘనపాఠీ కొడుకు, దువ్వవూరి యాజులు గారి ఏకైక మనవ్డు వేదమే 
అభూసించాడు. ఇదిరబాియిలు ఇంగ్నుష్ విదూ నేర్గేరు. సీతార్గమ శాస్త్రి గారు మాత్రం మనవ్ళును బాలూం 
లోనే వేదంలో ప్రవేశపెటుగలిగ్న వేద సంప్రదాయానిు కొనసాగ్నంచగలిగారు. 2000లో ర్గజ్మండ్రిలో 
దువ్వవరి స్తరూ ప్రక్కశ గారు నూతన గృహం నిరిమంచి తలిుదండ్రులతో సహా మారిేలో గృహప్రవేశం 
చ్చశారు. మిగ్నలిన ముగుారు కొడుకులకు యవ్వనం లోనే(టీనేజ్) లోనే అయిదు రోజుల వివాహాలు 
సంప్రదాయ బదింగా జ్రిపించారు. భారూలు మాత్రం ఇరగవ్రంలోనే భరేలు పూరేిగా సిథరపడే వ్రకు 
ఉండిపోయారు. సీతార్గమ శాస్త్రి గారి ధ్రమపతిు నరసమాంబ గారు.  

59 ఏళుకే 1983లో చనిపోయారు. దీనితో శాస్త్రిగారు గృహూకరమ, ఔపోసనాగ్నుకి సవసిే పలిక్కరు. జీవిత 
చరమాంకంలో శాస్త్రిగారు మనవ్ళుకు వేదం నేరుపతూ సంతృపిేగా జీవించారు. దీనితో గుళుపలిు సీతార్గమ 
శాస్త్రి గారి కుటుంబ విశేష్ణలేక్కక, ఆహితాగుుల ధ్యర్గవాహి కంసంపూరాం.  

ఈ 28 ధ్యర్గవాహికలలో కొనిు చోటు’’ గుళుపలిు’’ కి బదులు’’ గొలుపలిు’’ అని పరబాటున పడింద్ద. 
దానిు ‘’గుళుపలిు’’ గా భావించమని మనవి. 

ఆధ్యరం – ‘’ కోనసీమ అందాలకు వేదపవిత్ర సొబగులు సౌరభాలు అలద్దన ఆహితాగుులు ‘’ అనే ఈ 28 
ధ్యర్గవాహికలకు Emeritus of South Asian Studies  at the University of Visconsin, 
Madison లో Professor అయిన David.M.Knipe రచించిన Vedic Voices-intimate 
Narratives of a Living Andhra Tradition అని సవినయంగా మళ్ళు మనవి చ్చస్థేనాును. ఆ ఆంగు 
రచయితకు మనందరి తరఫున అభనందన, ధ్నూవాద కృతజ్ఞతలు అందజేస్థేనాును. ఈ పుసేక్కనిు న్ట్ లో 
చూసి నాకు తెలియజేసిన మా అబాియి శరమకు అభనందనలు. నేను చెపిపనదే ఆలసూంగా పుసేక్కనిు 
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కొని, నాకు పంపి, చద్దవించి, ఈ ధ్యర్గవాహిక వ్రాయటానికి ననుు  ప్రోతైహించిన సరసభారతి 
ఆతీమయులు శ్రీ మనేని గోపాలకృష్ా గారి సౌజ్నాూనికి కృతజ్ఞతలు. ధ్యర్గవాహికను చద్దవి ప్రోతైహించి, 
అభనంద్దంచిన సాహితీ బంధువులకు నమస్థైలు. 

మనవి – కోన సీమ ఆహితాగుుల గురించి మాత్రమే వ్రాయగలిగాను. ఇలాంటి ఆహితాగుులు 
ఆంధ్రదేశంలో చాలా ప్రంతాలలో ఉనుటుు తెలిసింద్ద. మీరెవ్రిదగారైనా వారి సమాచారం ఉంటే వ్రాసి, 
అందరికీ తెలియజేయండి. ఒకవేళ మీకు కుదరకపోత్య ఆ వివ్ర్గలు నాకు పంపిత్య నేను వ్రాసి, నా జీవితం 
ధ్నూం చ్చస్థకొంటాను అని మనవి చ్చసే్థనాును. 

సమాపేం 
 మీ- గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ - ఉయ్యూరు. 
http://sarasabharati.wordpress.com 
http://sarasabharativuyyuru.wordpress.com 
http://suvarchalaanjaneyaswami.wordpress.com 
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