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అ�ౖె��  :- 
               బ�హ� �జ�� స �� మ�ందు కర� ���రమ� క�దరదు  
ఎందుకంట� ����ల�,ఉప�షత�� ల� అద�యనం �ే�ిన�ాడ� గతంల� కర� ���రం �ేయక�ం�� ఉన��ా�ౖె�� బ�హ� 
���రమ� (����న��ా��ా�ర� ���రమ�) �ేయవచు� క�� ? 
 
��ష�  :- 
              క�ా�ంగ ఆశ�మమ� అ�న  “ఉ��� ����”  ఉ�ాసనల� ����న�  �ాస� �మ��� ���రణ �ేసు� ���� ��దట కర� 
���రమ� �ేయ� ప�ంల� ����న�  �ా�ా�ర� ���రమ� �ేయ��ా���  ( బ�హ� ���రం) ఉ��� ���� ఉ�ాసనల� 
�����ంచుట �ాధ�పడదు క�� ! 
కర�ల గ���ం� �ె�య� /�ె�యబడ� �ా���� అట��  ఉ�ాసనల� �ేయల�డ� క��! అందువలన కర� ���రణ త�ా��ే 
బ�హ� ���రం �ేయవల�ను.. 
 
ఉ��� థం -   యజ�మందు ఓం�ారం ఐదు ర�ాల��ా �ానం �ేయబడ�త�ం�� (�ామమ� ) ఒ���క� �ామమ�నక� 
ప��ా� వమ�,ఉ��� థమ�,ప���రమ�,ఉపద�నమ�,�ధనమ� ఐదు ����ాల� కలవ�.�ట�� భక�� ల� �ిల��ా� ర� 
ఇందుల� ప��ా� వమ� ��ఞ��రప�ర�కం�ా �ానం �ే�ా� ర� , ఉ��� థమ� ప�ణవప�రస�రమ��ా �ానం �ే�ా� ర� ఈ 
సందర�ం�ా ��దం మనక� “ఓ��ే�తద�ర మ���� ��మ��ా�ీత” అను �ాక�మ� ఉ��� �ో�ాసనమ�ను ���ంచుచున��� . 
 
అ�ౖె�� :- 
           ‘“ అ���� అ����కృత ��ద బ�ద దర�న  ��త�  జన� జ�ా మరణ �ాం�ా��క దుఃఖ �ాగర �మగ�స� ��ల  
దుఃఖ మ�ల ����జ�� న �బర�ణ�య ఆ�ౖె�కత� �జ�� నం ప���ి�ాద��ి���” 
 
        అ���� అ����  అన�ా ప�ట�డ ం ��దల� కర�ల� �ేయడం ��వటం ,��ను �ే�ాను ఇదం�� ���� అ�� ��వనల�� 
అజ�� న�� పరమ�త� � �ెల�సు���ాలంట� అ�ద� ఉంట� �ెల�సు��ల�ర�  
 
          ��ద ��దః   సమ�ద�ం ��ర�,పర�తం ��ర�,ఇల��  ��ర� అడ� ��ర�, మ��ి ��ర� �ా��ద ��ర� ఇవ�� ��ర�  అ� 
చూ���� అ�ద� ల� ఉన��ార� ,ఇవ�� క��� పరమ�త�  శ���ాల� అ�� బ���� అ� భగవ� తత�ం �ెల�సుక�న��ాడ� 
����వంత�డ� -ప�కృ�, �వ�ల� శ��రం�ా కల�ాడ� పరమ�త� అ� మనం మ�ందు �ెప��క����ం  
 



            �ాం�ా��క దుఃఖ �ాగర ం  మన  ప�ట�� �� ��ద�  దుఃఖం ఎ�� �ార��  ప�ట���� అ�� ��ర� ��ను ��ర� తల��ా� ం 
త�� గర�ం నుం�� బయటక� �ావటం, ��రగటం, మ�స�తనం మరణం ఇవ�� దుఃఖ�ల� క�� సంపద వ���  దుఃఖం -�� �ే 
దుఃఖమ�, సంపద �ా�ాడ���వటం దుఃఖమ�, సంపద ఖర�� ��ట�డం దుఃఖమ� ఇ�� దుఃఖ�ల� ఉ��� డబ��� 
�ా���ంల��� పడ��డ� అజ�� � . 
 
        ఆ�ౖె�కత��జ�� నం  అ�� శ��రమ�లల� ఉం�ే ఆత� ఒక�ట� అ� అ�� బ���� అ� ����ంత �ాస� �ం ప���ా��సు� ం�� 
క�� ! 
        అందువలన కర����రం / బ�హ� ����ా��� �ర�ద���.�ాస� �మ� న ఏ�� ప���న� ����� అవసర���న ����� 
గడ�న ����ా �ె�ా�� క��?  
‘బ� జనం �ే�ాక పడ�క�ంట�మ�’  అ��ే బ� జనం �ే�ిన ��ంట�� పడ�క�ందుమ�? మ�ందర క�ర��న��ాడ� ల��ా�  
,�ే� కడ�ా� ,ఆచమనం �ేయ�� ,�ాను� ��య�� ఇవ�� అయ��క  పడ�క�ంట�ర� క�� !  
 
బ�ష�  :- 
                   కర� ���రం�� క��� జ�� న�� �� �ాధనమ� �� త�ల� �ె�య�ేసు� ���� కనుక బ�హ� ���రమ� 
కంట� మ�ందు కర� ���రమ� �ేయవల�ను అందు�� బ�హ� సూత��ార�ల� “స�ా���� చ యజ�� ���� �ేరశ�వ�” 
(బ�.సూ.3-4-26) అను సూత�మ��ే ...ప�య�ణ �ాధన���న అశ�మ�నక� గంత �దల�ౖన ఉపకరణ�ల� 
ఆవశ�కమ�ల�ౖనట��  �� �ాధనమగ� బ�హ� �ద�క�  “యజ��న ����న”  ఇ����� �� � ప�మ�ణ �య�తమ�లగ� 
యజ�� దుల�� ఆవశ�కమ�ల� అ�  మ�డవ అ���యమందు �ె�యబడ�చున�� �ావ�న ‘ఇ� కర��ా���’ (ఏ�� ఎల� 
�ేయవల��అల��� �ేయవల�నన�  కర� జ�� నం ..ఆచమనం క����� �ేయవల�ను,అర�� ప���నం �లబ�� �ేయవల�ను 
ఇ�����..)  
కర�మ� �ె�యక�� �ే ఏ కర�ల�� సం�గం తగ��� ఏ కర�ల�� సం�గం తగ�ో  �ెల����వటం క�దరదు ( 
జ�� నమ�నక� �త� ��ౖ���క కర�ల�� సం�గం తగ�ను ,�ామ� ��ిద�కర�ల�� సం�గం తగదు ) కనుక కర� 
జ�� న�� గడ�న�� అ� �ెప�వల�ను  
 
అ�ౖె�� :- 
          ఇల� �ెప��ాదు. బ�హ�మ� అ���� “ సకల ���ష ప�త��క ����త�మ�” అన�ా ������ష ����త�మ�  
���షమ�  అన�ా బ�ధమ�  ������షమ�  అన�ా బ�ధమ�ల� ల����  
బ����  జ�� నం జ�� న�� బ�హ�  
అ�� బ���లక� వ����కం�ా,ఎదుర��ా ( opposite direction) ఉం�ే�� బ�హ��� క�� ! 
అంట� బ�హ� జ�� నం ���� అ�ద� ��ల�గ�త�ం��  
అ�ద� ������ే ���� క��! 
 
            ఇ�� ఇల� ఉండ�ా బ�� హ�ణ��� వర�మ�ల�,బ�హ�చ�ా��� ఆశ�మమ�ల� ��� ����ా �ా��ంచబ�ే 
యజ�� ���ామ��త�క�ా��� అ��క బ�ధమ�ల�క� �లయ���న�� �ావ�న అట��  కర�,బ�ధజ�� న �వృ��  ర�పమగ� అజ�� న 
�వృ���� ఎల� �ాధనమవ�త�ం��? 
బ�హ�మ�ను �ెల�సుక�న��ాడ� బ�హ��� అవ�చు���డ� ,జననమరణ�ద��త�డ� అవ�త����డ� ��ద �ా�ా�ల� 
క��� కర�మ�ల�  అ�త�మ�ల� అ� �� �ర�ద�మ�ల� ,జ�� న�� �� �ాధనమ�ల� �ె�య�ేయ�చున�� క��?  
           యజ�� �� క�ా����ల వలన �ద� వసు� ం�� అన� ఃకరణం �ర�లం అవ�త�ం�� ���వలన “����ష” ( 
�ెల�సు���ాల�� ����క ) ఏర�డ�త�ం�� కర� ���రమ���� ����ష మ�త��� అవ�త�ం�� �ా� ఫల�త���  �ాదు క��? 
జ�� ��త����� శమదమ��� గ�ణమ�ల� అంతరం���ాయ�ల� “�ా��� ��న�  ఉపర��ి���స�మ����� 
భ����త�����ా���నం ప����” (బృహ��రణ�కం 6-4-23) అంత��ం���య,బ����ం���య �గ�హమ� కల�ాడ� 
��ౖ�ాగ��డ�,సహన�ల�డ�,ఏ�ాగ��త�� �ౖె ఆత� యందు పరమ�త�ను దర�నం �ే�ా� డ� అ���� ����ల� స�ష�ం�ా 
�ెబ�త����� .�ావ�న అ��క ��ల  జన�ల� యందు ఫల���� ల�క�ం�� �ే�ిన యజ�� �� కర�ల వలన �ాపమ�  న�ం� 



అట��  మను�ల యందు జ�� ����� (����ష) క��� �ా�ా�ర� జ�� నం �� అ�ద� ��ల�గ�త�ం�� అం�ే �ా� కర� ���రం వల�  
�ాదు . 
          ���������� వసు�  ���క ,శమదమ��� �ాధన సంపత�� ల�� �ాధన చత�ష�యం��  బ�హ�  �త�మ�,  బ�హ� కంట� 
�����న� (సం�ారం,కర�ల� ఇ�����)  అ�త�మ�ల�   అ� , ���క ం క���  శమదమ�దుల�  ఏర�డ��� అట��  �ా��� 
ఫలబ� �ాల �ద �ర��� ఏర��� ��ౖ�ాగ�ం కల�గ�త�ం�� (ఇహ,పర ల�క ఫలబ� గ �ర���) అప��డ� ఇ��� మనక� అక����దు 
మనం పరమ�త��� �� ంద���� ఉ���మ�  అ�ే  మ�మ��త�ం   త�ా�త  శ�వణ మనన ������సనమ�ల�  బ�హ� ����ా��� 
ప�ర�మ� గడ�న���ా �ెప�వల�ను క��!?  
 
       శమదమ�దుల�  :-  శమ,దమ,ఉపర�,���,సమ���నమ�,శ�ద�  . 
 
శమమ�:-   మనసు� అ��షడ��ా� ల�ే భం��ంచక�ం�� 
               ఉండ�ట, �ామ��� ��దుల� అణ��� ఉండ�ట,  
  
దమమ�:-  బ������ �య�ల� �ా��ారమ�ల�  
              (�ాంఛల�,����కల�) ల����ౖ ఉండ�ట 
 
ఉపర� :-  ‘స���సమ�’=  పరమ�త� యం�ే ర�ణ  
               ��రమ�ంచుట ,స�+ ���సమ� =  
               స���సమ�, స� అన�ా పరమ�త�, 
               ���సమ� అన�ా అత� యందు  ��ను  
               ..తన�� అను�ా�� ఉంచుట. 
 
���   :-  ���ష�మ�ల�,ల���ల�భమ�ల�, 
              జయ�పజయమ�ల� ఈ ద�ంద�మ�లయందు 
              సమ��వమ� కలగటం,స��ంచుటం  
 
సమ���నం :- �ద�,బద�కం,�� ర�ాట��  ల��,మనసు��  
                  �లకడ�ా ఉంచడం  
 
శ�ద� . :-         ఆ�����ప�ేశమ�నను, 
                 ����న�మ�లయందును  నమ�కం  
 
                      మ�మ��త�ం 
 
ఈ ల�కమ�న ఐశ��ా���, పర ల�కమగ� స�ర�మ�ల��  ఫలమ�లయందు (బ� గమ�ల�) ����క ల�క�ం�� ఉండ�ట  
మ�మ��త�ం అంట� ��మ� నందు ఇచ� (����క) కల�ాడగ�ట  
 
             శ�వణ,మనన,������సనమ�ల� 
 
శ�వణం          :-  ఆ��ర�� వలన �ా�ా�ర�మ�ను గ���ంచుట 
 
మననం        :- ఆ��ర�డ� ఉప�ే�ం�న అర�ం య�క���న�,య�క�� ల�� తనల� ��ను ��ా� ��ంచు��నుట 
 



������సనం :-  జ�� ����� �ర�ద����న బ�ద జ�� న �ాసనను �� ��ట�� టక� ‘ఈ’ అర�మ��� �రంతరం తల�చు��నుట  
 
ఇట��  శ�వణ, మనన ,��� ���సనమ�ల వలన బ�ద జ�� నం �ాసన��గ�డ న�ం�న మనుష��� అ�ద�ను 
�ా�ా�ర�జ�� నమ� �� ��ట�� ను �ాబట��  ఇల�ంట� శ�వణ�దుల� బ�హ� ���రమ�నక� ప�ర�మ� గడ�న�� �ా �ెప�వల�ను 
�ా� కర� ���రం క�డదు ..అ� అ�ౖె�త�ల� లఘ�ప�ర�ప�మ� నందు ఆ��పణ �ేయ�ా భగవ��� మ�ను�ల �ార� 
లఘ��ి��� న�మందు ���� ఖం��ం� సం�ేహ �వృ��  -శంఖ ��ారణ �ే�ా� 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 
  


