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“త�� చ ����ంత �ా�ా�� ��వల కర� ఫలస� ��త�ం 
………..         …………………బ�హ� �����” 
 
�ా��రకం :  
            ఈ ప�కృ� ,�వ�లను శ��రం�ా గల�ా���  “�ా��రక” అంట�ర�. ప�కృ�, �వ�లక� పరమ�త� ‘ఆత�’ �ా ఉంట�డ�  
 
 అట��  పరమ��ే� �త�ం అ� కర�ల� అ�త�మ� �ె�యబడ�చు���� ఈ �ధం�ా ….. 
 
తద��ే� కర���� ల�కః ��య�ే 
ఏవ���ామ�త�  ప�ణ���ే ల�కః ��య�ే ( �ౖెత� ��యం) 
 
          ����ంత �ా�ా�ల (�ా����య అద�యనం ) 
వలన కర� ఫలం న�ం�ే��,ఇహ ల�కంల� కర� వలన క��� ఫలం ఎల� న�సు� ం�ో  పరల�కంల� కర� వలన క��� ఫల�ల� 
క��� అల��� న��ా� �  
 
“అన�వ�ే�ాస� తద�వ�” (బృహ��రణ�ం) 
                         జ�� నం ల�� కర�ల� అ��క �ాలం అను�ా� ��దుల� �ే�ి�� �వ���� న��ా� �..ఎవ����� అ�ర���న 
{�రం = న�ం�ే�� ,అ�రం =న�ంచ���} 
పరబ�హ� ను  �ెల�సు��క�ం�� యజ�, య�గ,తప,��న,హ� మ�దుల� ఎ�� �ే�ి�� ఎప�ట������ అంత ం అ���� తప�దు..  
 
“న��ధు� ��ౖః ��ా ప��ే”   ( క��ప�షత��  ) 
                    ��ం, జ�� నం అంతం ల��� పరబ�హ�� �� ం��లంట�, అంతం ల���� �� ం��లంట� న�ం�ే ����� 
�� ందల�ం…... న�ం�ే����� న�ం�ే�ే �� ందు��ం �ా� న�ంచ��� �� ందల�ం �యం �ా� ��� వలన �యం 
�� ందు��ం  
 
“ ప��ా����ే అదృ�� యజ� ర��ా” (మ�ండ��ప�ష�) 
 
            యజ� య�గమ�ల�, హ� మ జ�ాల�,��న ధ�ా�ల� �ే�ా� ం క�� ! అనుక�న��� జర�గ�త�ం�� అనుక��! ఇవ�� 
క��� సం�ా�ా�� ��ట� పడవల� ‘�ా�’ అ� �ాశ�తమ�ల� �ావ� దృఢ���న� �ావ� సం�ార సమ���� �� గట���ా ��ట� 



�ామర��ం �ాట��� ల�వ� తరం�ాల ��ట��� తట�� ��ల�వ� ఇవ��.మన పడవను ��ం������ భయంకర���న ��ా ణ�ల� ఆ 
పడవల��� మన�� ��శనం �ేయ����� ఉంట��… 
 
“ప���� ల��ా�…………………. బ�హ�  �����” 
(మ�ండ��ప�ష� ) 
  
          కర�ల వలన సం�ా��ం�న ఫల�ల� (ల��ాల�)  
ప��� (�మ�ం�ా��  ���యం��) �ేయ��.అల� �ే�ినప�డ� ప���� న�ం�ే�ే అ� �ెల�సు� ం�� ఒక��ళ అల� �ె����  
కర�ల� ఎవర� ఆచ��ంచర� క�� ఎవ����ే అంగమ�ల� ,ఉప�షత�� ల�� ������ �ెల�సుక�ంట��ో   “బ�హ�ణః”  అట��  �ాడ� 
ఆశ ల�క�� వడం, ఏ�� �ే���  ఫలం న�ంచ�ో  అ�� ���రణ �ేయ�లనుక����ాడ� అ�ే �� ం��� ,అ�ే ఆచ��ం��� అనుక��  
‘��ాగం’ �� ందు��డ� ( కర�ల� �ేసూ� �� -�షయ �ాసనల� అంటక�ం�� )  ����దః,  మనసు�, బ���� , ఆత� ఇ� 
�రంతరం ప� �ే�� యం��� ల� ల��ా ప� ��ంట�� ఫలం మ�� ప� ప� ��ంట ఫలం ఇల�.. 
                   ఇల�  �ెల�సుక�న��ాడ� బ�హ� జ�� నం �� ం��� అనుక�ంట�డ� . బ�హ� ���రం అ���� మనం ప�వ������  
కల�గదు పరమ�త� కృప వల�� అ�� ల�సు� ం�� ఉ�ాయం పరమ��ే� , ఉ��యం పరమ��ే� అట��  పరమ�త�  అకృతః= 
�త�ం,��ం.  కర�ల వలన ��ం, జ�� నం కల�గవ�  కృ�ేనః  అ�త�ం�� �త� ఫలం ల�ంచదు  
          �త�ం  అంట� ఏ��? ����దం �� ం��న �ాడ�  గ�ర����ా�గ�ే�� స����ణ�ః ( ఒక��డ� ������� హ� త�ం 
�ే���ార� కనుక స�ధల� �సుక��� �ా� అ���� �ాస� �ం, �ా�,�ౖెవం,గ�ర�వ� ��� దగ�రక� ����� టప��డ� ఉత�  �ేత�ల�� 
�� �ాద���� ���త��) ఎల�ంట� �ా�� దగ�రక� �� �ాల� �ెప�� ���ర� మనక�  ��� ��య�డ�,బ�హ� �ష�   ప�����ా కల�ా�� 
దగ�ర�� �� �ా� , ��దమ�ల� చ����� ��ంద�� మనసు� ��ర��ా ప�వ���సు� ం�� అల�ంట� �ా�� దగ�రక� �� క�ం�� ఉం��� 
ఇం���య �గ�హం�� ప��ాంత �త�ం కల�ా�ౖెన �ా�� వద�క� ����నప�డ�  అట��  ఆ��ర�డ�  ఏ���రం ప�రషం��దః  ఏ 
జ�� నం�� న�ంచ���, �త����న పరమ�త�ను �ెల�సుక�ంట��ో  అట�వంట� బ�హ��ద�ను �ె�ా�� … 
 
బ�హ� ������ �� పర�:  
             ఇల� బ�హ� ను �ెల�సుక�న��ాడ� ����� �� ందు��డ� పరబ�హ� జ�� నం క����ే �ా��� �హం, 
మృత��వ�, ప�మ�దం కల�గవ� అట��  �ార�  స�స��ా�  
స�తంత�� ల� అవ���ర� కర� వశం �ార�.. 
 
త��వ ����నమృత…. �ద��ే : 
        కర�ల� అ�త�ం బ�హ� �త�ం అ� �ెల�సు� ం�� కర�ల వలన స��ా� �� ల��ాల�( న�ం�ే� అ�త�మ�) 
బ�హ� ��ాసన వలన అమృతత�ం (పరమ�త��� ) �� ందు��ర� … 
 
���� భరణ� సంజ�తం �� వత� క�లభ�షణం / 
రత�మ�ర� గ���ప�త�ం �ామ�నుజ�ర�ం అహం భజ� // 
 
 
               జ�ౖ ��మ����ాయణ 
             జ�ౖ జ�ౖ ��మ����ాయణ 


