Satyapadams

లాలాజీ శకము –మాసముల
నామకరణములు.
"ఆయన
అవతరణచే
ప్రారంభమైన
యీ
ఆనందపూరిత సమయం ఆధ్యా త్మి క చైతన్యా ంలో వొక
నూతన శకాన్ని
ప్రవేశపెట్ంది.
మానవ జీవిత
సమస్యా కు అనుభవ పూర్వ క ్రరిష్కా రమును అది
అందజేస్ంది. "
- పూజ్యా శ్రీ రామచంపదజీ మహారాజ్
లాలాజీ శకము –మాసముల నామకరణములు.
పూజ్యా లాలాజీ మహరాజ్ ద్వ రా నాంది ్రలికిన
కొత్శకమునకు నామ కరణము చేయవలెనన్ని
యెఱుక మాకు యెంతో సంతోష జనకము. ఆయన
యాశస్సు లతో యీ శకమునకు లాలాజీ శకమన
నామకరణము చేయబడినది.
1873లో
ఆయన
అవతరణతో
కొత్శకము
ప్రారంభమైనను మనము 1990 వరకు యీ శకములోన
సంవత్సు రాలను
లెకి్కా ంచలేదు.
పకొత్
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శకారంభమునుంచి
సంవత్సు రములను
లెకి్కా ంచుటకు శ్రీరామచంపద చైతన్యా
పసవంత
సాహసంచినదన
నేను
వినపమతా
భావంతో
తెలియబరుచుచునా్ని ను. చాలాకాలంగా మన స్వ ంత
కాలెండరు
యొకట
వండాలనే
వొకాలోచన
శ్రీరామచంపద చైతన్యా పసవంత యొక్కా దృష్లోవంది.
మాసములను లెకి్కా ంచుటకు సౌరమాన ్రద్దత
మరియు
చాంపదమాన
్రద్దతులలో
దేనన
యనుసరించాలా యన యిదమిద్ంగా తేల్చ లేక
వండినాము. ఎందుకంటే దేన ప్రయోజనాలు వాటకి
వనా్ని యి.
వాస్వములో మనము మన ఖగోళ
శాససా్ధరిత
్రంచాజ్ఞములకు
భిన్ని ముగా
నలుపుకోశక్యా ముగాన వింత తర్కా ముగల ఆంగ్ల
కాలండర్లతో సంవత్సు రాలను లేక్కా పెడతాము.
శ్రీరామచంపద
చైతన్యా
పసవంతలో
దీనకి
సంబందించిన నపుణులు లేన కారణముగా మనం
మన ప్రియతమ పూజ్యా బాబూజీ మహరాజ్ వారి
్రద్థతలో
సూచించిన
వివరణననుసరించి
మాసములకు
నామకారణము
చేయాలన
నర్ణయించినాము.
ప్రస్తానకి
ప్రభవాది
నామసంత్సు రముల ్రద్తనననుసరించక మనము
సంవత్సు రముల సంఖ్యా ను లెక్కా పెట్టతో తృ్రి్
చందుదము. కు్ల్ర్ముగా మాసములకు నామములను
నర్ణయించుటలోన
వివరణను
నేను
మీ
ముందుంచుతునా్ని ను. జనవరి 13న కాన 14న కాన
సూరు్యా డు
మకర
రాశియందు
ప్రవేశిసా్డు.
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అందుచేత జనవరి 14వ తారీఖును లాలాజీ శకములో
నూతన
సంవత్సు రమునకు
యుగాదిగా
తీసకునా్ని ము. ఇ్ర్ప టవరకు లాలాజీ శకములోన
మాసముల పేర్లతో కూడిన కాలండర్ మన వద్ద లేదు.
మనము పూజ్యా లాలాజీ మహరాజ్ గారికి సర్వ ద
ఋణ్రడి
యునా్ని ముగనుకాయన
పేరుతో
సంవత్సు రారంభించడము ఔచిత్యా ం. అంతేగాక యీ
మాసములోనే మాఘ శుద్ ్రంచమినాడాయన
అవతరించారు.
ఆయనత్యా ంత కృ్రామయుడు
మరియు సమవరి్.
అందుకన ఈ మాసమును,
సమవరి్ అన ్రిలుచుకొనటం యెంతైనా సబబు. ఇది
మనకు యీ సంవత్సు రమంతా జరిగేది నా్యా యంగా
ధర్మి ంగా మరియు భగవంతున నర్దశ ప్రకారము
జరుగుతుందన మరియు మాస్రు గారి ్రట్ల ్రరిపూర్ణ
విశా్వ సముతో మన సాధన కొనసాగుతుందనే ధైర్యా ము
కలుగజేస్ంది.
ధ్యా న సమయమున సాధకునలో ప్రాణస్యా ప్రాణః
ప్రవేశపెట్ బడుతుందిగనుక రండవ మాసమునకు
ప్రాణ అన నామకరణము చేయబడినది. ఆది గురువ
ఈ ఆధ్యా త్మి క శకి్న సాధకునలోనకి ప్రవేశపెట్
బడటానకి యనుమతన సం్రాదించి భగవంతుడు
మన వైపు వచు్చ టకంత ఆతృతను చూపుతునా్ని రో
ఆచరణాత్మి కముగా
ఋజువ్రరిచారు.
ఈ
ప్రాణాధరమైన ప్రాణస్యా ప్రాణఃతో యనుసంధనమే
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మన సాధనా ్రద్త యొక్కా ముఖ్యా విషయము.
ప్రాణస్యా ప్రాణఃకి మూలమై, సమస్ అస్తా్వ నకి
మాతృవ భూమ . అందువలన మూడవ మాసమునకు
భూమగా నామకరణము చేయబడినది.
మన ప్రభువ - ప్రియతమ గురుదేవలు పూజ్యా
బాబూజీ మహరాజ్ గారి జన్మి దినమయిన బైసాకి బడీ
్రంచమి వైశాఖ మాసములో వచి్చ నందున యీ
నాల్గవ మాసమునకు ప్రభు యన నామకరణము
చేయబడినది.
ఆయన మన జీవితంలో సమస్థ
విషయాలలోనూ యన్ని
విధములుగానూ మనకు
మార్గదరి్శి యై మరియు మనలను సతు్ప రుషులుగా
మలచుటకు తోడ్ప డుతునా్ని రు.
మనలోన మూల స్ప ందనల వ్యా త్ప త్కి కారణమై
మనకు కంపదముతో విడరాన సంబంధంమేర్ప రచే
క్షోభ్ కి గురు్గా యయిదవ మాసమునకు భఁవర్ యన
నామకరణము చేయబడినది.
మన ప్రభువ పూజ్యా
బాబూజీ మహరాజ్
సన్ని హితుడు పూజ్యా ఈశ్వ ర్ సహాయ్ గారు.
గురు్గా
ఆరవ
మాసమునకు
ఈశ్వ ర్
నామకరణము చేయబడినది.
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పూజ్యా
బాబూజీ మహరాజ్ ్రద్దతన అభివృది్ద
చేయుటయందు మరియు విసా్రిం్రచేయుటలోనూ
సాటలేన సేవలందించి ప్రభువకి సఖుడైన పూజ్యా
డాII.క.స.వరదచారిగారి
పేరుతో
యేడవ
మాసమునకు
వరద
యన
నామకరణము
చేయబడినది. ఆయన దయానధి కృ్రవలననే మన
్రద్తలో
శిక్షణకు
నూతన
్రరం్రరయేర్ప డి
మానవడు శిఖరాపగ స్తులను చేరుకోగలుగుట
సాధ్యా ్రడుతున్ని ది.
అవతార పురుషుడయిన కృష్ణ భగవానుడు పూజ్యా
బాబూజీ మహరాజ్ వారి అన్ని
సంస్థల యొక్కా
(ఎందుచేతననగా
అధి్రత
వారిరువరిలో
భేదములేదు). ఆయన పుణ్యా తధి యీ మాసములోనే
వన్ని ందున ఎనమిదవ మాసమునకు కృష్ణ యన
నామకరణము చేయబడినది.
అందరినీ సమదృష్తో చూడడం అనేది కృష్ణ
భగవానున స్వ భావము.
అందుచేత తొమి్మి దవ
మాసమునకు
సమదృష్
యన
నామకరణము
చేయబడినది.
సత్యా ్రధమార్గము ద్వ రా మనము సాధన యొక్కా
ప్రాధమిక లక్ష్యా ం చేరుకొనెదము. దీనన సూచిసూ్
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్రదవ మాసమునకు సత్ ్రధ్ గా నామకరణము
చేయబడినది.
పపేమస్వ రూపుడైన కృష్ణ భగవానున సఖి రాధ గారు.
అందుచేత ్రదకొండవ మాసమునకు రాధ యన
నామకరణము చేయబడినది.
మన ్రధ్తన తీరి్చ దిదు్దటలో సా్వ మీ వివేకానందున
తోడా్ప ట పూజ్యా బాబుజీ మహారాజ్ గారిచే పూరి్గా
గురి్ంచబడినది.
దీనన సూచిసూ్ ్రనె్ని ండవ
మాసమునకు
వివేక
యన
నామకరణము
చేయబడినది.
ముందుగా అన్ని మాసములలోన రోజులు సమముగా
వండేటట్ల చేయబడినవి. ఆ తరువాత 365 రోజులను
పూరి్ చేయుటకు సమవరి్, ప్రభు, ఈశ్వ ర్, వరద,
కృష్ణ, మాసములకు ఒకొ్కా క్కా రోజు కలు్రబడినది.
సమవరి్ మరియు ప్రభు వొకటే యెందుచేతనంటే
బాబూజీగారిలో లాలాజీగారి లయ సంపూర్ణము.
అందువలన సమవరి్ మరియు ప్రభు మాసములకు
31 దినములను కటాయించాము. ఈశ్వ ర్ సహాయ్
పేరుతో వన్ని మాసము ఈశ్వ ర్ కు కూడా వొక రోజు
కల్రబడినది.
పూజ్యా డాII క.స.వరదచారి గారు
మనకు మన ప్రభుతో వన్ని
అనుసంధనము.
అందుచేతాయన పేరుతో పెట్న మాసమునకు కూడా
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వొక రోజు అధికముగా యివ్వ డమయినది. శ్రీకృష్ణ
భగవానుడు
మన
సంస్థ
అధి్రతయినందువలనాయన
మాసమునకుగూడా
వొక రోజధికముగా యివ్వ బడినది.
ప్రస్తము
సంవత్సు రాల
పేరు్ల
చంపదమాన
మాసములననుసరించు మన ్రంచాజ్ఞము ప్రకారమే
వంచడం జరుగుతుంది.
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