మన �ే�ా��� ��రత �ేశమ�� ��ర� కలదు. ��రత శబ�ద్��� అర్థ ం ఏ�ట�?

��రత అ�� శబద్ ంల� మ�డ� అకష్�ాల� ఉ��న్�. '��' అ�� అకష్�ా��� ప్ర�ాశమ�, 'ర' అంట� ర�ంచడం అ�, 'త'

అంట� త��ంచడం అ� అర్థ ం. జ�్ఞన మ�రగ్ ంల� ర�ం� త��ం�ే�ాడ� ��ర�య�డ�. అందు�� మన ��రత�ే�ా�న్

'కర్మభ��' అ�, ఇతర �ే�ాలను '��గభ�మ�ల�' అంట�ర�.
కర్మభ���� ��గభ���� గల �ే�� ఏ�ట�?

��రత �ేశంల� 'కర్మ' క� �ా్ర��నయ్త ఇవ్వబ��న��. కర్మను ప్ర��నం�ా ప��గణ�ం� ����� ఆచ��సత్ ూ �వనం

�ా���త్ ార�. ఇతర �ే�ాలల� '���ా���' �ా్ర��నయ్త. �ాట�� �� ం�ేందు�� �ార� �వనం �ా���త్ ార�. �ావ�న ఈ ��ం��ంట�

మధయ్ ��ల� వయ్��య్సమ�ం��.
కర్మ అంట� ఏ�ట�?

��ర�య సంస్కృ�ల� జ�్మం�న ప్ర� ��ందువ� ��ద �ాసత్ మ
� �ల�� �ా్రమ�ణ�కం�ా ����ాత్డ�. మ��ి మనుగడ��� ��ద

�ా�ాత్�ల� �గయ్���న �వన �������� ��డప్�ే కర్మలను ���ద్�సుత్��న్�. అట�్ట �భప్రద��న
� కర్మల�� ఆచ��సత్ ూ

���్వక �ంతన�� జన్మను చ����ర్థ ం �ేసుక�ంట�ర� ��ందువ�ల�.
��ందూ అంట�?

సంస్కృత �ాయ్కరణంల� '��మ్' అ�� ��త�వ�క� �ాపమ� అ� అర్థమ�. 'దూ' అన�ా దూషయ�, ఖండయ�.

కనుక ��ందువన�ా �ాపర��త�డ� అర్థ ం. �ింధు న���,� ��ందూ మ�సమ���్ర��� మధయ్ ��గంల� �వ�ిం�ే �ా���

��ందువ�ల�, ��� ��ష్ట �న
� ఆ��రవయ్వ��ాల�� క���న సంస్కృ�� ��ందూ ధర్మమ� �ెపప్బ��ం��.
��ందూ ధర్మం అ� �ిలవడం త�ాప్?

త��ప్ ల�దు. స��తన ధర్మం�ా �ిలవబ�ే మన ధ�ా్మ��� ��ందూ ధర్మమ�� ��ర��� �ిలవడం తప�ప్�ా ఎల� ���ంచ

వచు్చ? ��ర� గ���ం� ��దద్ �ా��ద్ంతం �ేసు��వల�ిన ప�ల�దు �ా�, మన ఆ��ర వయ్వ��ాలను మర��� �,

��గజ����� క�ం�� ��ందూ అ�� ��ర��� వయ్వహ��ంచడం �ో ష��� �ాదు.

��ట� ధర్మ ప్ర��రక�ల� ఈ �షయ��న్ గ���త్ం���. అందు��� మన �ా్ర�న ఆ���ాలను, ����్మక ���ాలను, �ా�ాత్�లను

ప��ర��ం� �ాబ� వ� తరం �ా���� అం��ం�ే �గ�య్ల�ౖన అనుసం��న కరత్ ల� �ా�ా�.
మతం అ��న్, ధర్మం అ��న్ ఒ�� అ�ా్థ�న్ సూ�సుత్ం��?

మ��ి �క్క మ� (మనసు)ల� క���న ��వన�� మతమంట�ర�. వయ్��త్� ఆలంబన�ా �ేసుక�� ఉదభ్�ం�న��

మ��ల�. మనం అతయ్ంత ప్రమ�ణం�ా ���ం�ే ����లను వయ్క�త్ల� ఊ��ం� �ె�ప్ి న� �ావ�. ��య్గమ�ర�త్ల�న
ౖ

ఋష�ల� తపమ�చ��ం� ద��్శం�న స��య్లను ��దమ�లంట�మ�. అట�్ట ��దమ�ల� ���ద్�ం�న మ�రగ్ �� ధర్మమ�రగ్ ం.

అందు�� మన�� మతం �ాదు. స��తన ధర్మమ� గ���ం���. ధర్మ�� మనక� ప్ర��నం. �ాసత్ ం� సూ�ం�న మ��ాగ్�న్

సం���

ఉ�త ���ల �దయ్ �ం�ష�
www.freegurukul.org

“ఉ�త ���ల �దయ్ �ం�ష�” �వ్� ��వ�, ���య్ల� ��న �దయ్ ఉ�తం� + �లభం� + ఆకరష్�యం� +

�ణయ్త� �� అం�ం� �� �రయ్�మం� �గం� ఈ �సత్��న్ ఇంట�న్� �ం� �క�ం� అం��త్�న్�. �కరణ కరత్
�� �� ��య���, అ�� �� మం� �వ ��� ��న ఇం�� �� ��� కృతజఞ్త
��య���ం��న్�.

�� �� �� �వల �సత్రణ� �గం� ఈ �ం�ష� �థ్�ంచబ�న�. ���వ్�� అ�న్ �వ� అం�ంచబ��.
ఇ�వం� �సత్�� �� ��నటల్�� (�క) �క��త్ �� ��య�యం�. �� �� ��య్�ధ్� ఉ�తం� అం��

��త్�, త�వ్� ఉనన్త ��వ�, ���య్� క��న ��య్�ధ్ల� మన ���� అం�ంచవ�చ్. �� క�� నవ �రత
��మ్ణ �రయ్�మం� ప���ట�, �గ�వ్మయ్ం అ�ట� ఆస�త్ ఉం� సం��ంచగల�.

ఈ �ం�ల� ఉ�తం� ఆ� �� � చ��ట�, ��మ�(��ల్�) ����ట� గల ��గ్�:
1) ఉ�త ���ల �దయ్ �ం�ష� �� �� : www.freegurukul.org

2) �� �� �� �� : https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement
3) ��� ఆ�: Free Gurukul

గమ�క: భ�త్,�ఞ్న,ధరమ్ ���రధ్ం ఉ�తం� eBook �పం� ఇంట�న్� �ం� �క�ం� ఇవవ్డం జ��ం�. ఇ� ��రజ్న

దృ�ట్�� ఉ�త �వ. ఈ �వ� అంత�జ్లం��(ఇంట�న్�) ���స్ / ���� అభయ్ంత�� ��� అ��నన్ �సత్�ల�
��ంచటం జ��న�. అ���ం� ఏ�� అభయ్ంతరకర�న� ఉనన్� �� ��ప మన�, ��� �ల�ంచగల� అ�
మన� ���ం��న్�.

Website: www.freegurukul.org

Facebook: www.facebook.com/freegurukul

Mobile App: Free Gurukul

email: support@freegurukul.org

Helpline/WhatsApp: 9042020123

“ మన లకష్�ం: ��వ�, ���య్ల� ��న �దయ్ అ�� ఉ�తం� + �లభం� + ఆకరష్�యం� + �ణయ్త� �� అంద�� అం�ంచబ�� “

ఉ�త ���ల �దయ్ �ం�ష� – Free Gurukul Education Foundation
సరవ్ం పర�తమ్ �ద సమరప్ణమ�త్

అనుస��ంచడ�� ధర్మం. అట�్ట �ా�ాత్��న్ �ా్రమ�ణ�కం�ా అం��క��ం�ే మన సంస్కృ�ల� వయ్��త్గత��న
� ఆల�చనలక�,

�ాగ�ే్వ�ాలక� ��వ� ల�దు.

స��తన ధర్మం అ��న్ర�. స��తనం అంట� ఏ�ట�?
స��తనం అం�ే �ాశ్వతం�ా ఉం�ేద� అర్థ ం.

స��తన ధర్మంల�� ఆ���ాలను �ాట�ంచడం వల్ల ల�భ���ట�?

స��తనధర్మ�ా�ాత్�ల� మ�నవ�� ��య
� సుస్��� ప్ర��నం�ా ��ండ� �షయ�లను బ� ��సత్ ు��న్�. (1) �వన ���నం;

(2) ��త లకష్య్ం. ఇ� ��ండూ అర్థ ం �ా� �ా�� జన్మ వయ్ర్థ��. అందు�� �వన ������న్, ��త ల��య్�న్
ప�ర��ా�ా్థల ��్వ�ా �� ంద వచ్చ� �ా�ాత్�ల� ���ద్�సుత్��న్�.
ప�ర��ా�ా్థలంట� ఏ�ట�?

ధ�ా్మర్థ �ామ �కష్మ�ల� ప�ర��ార్థ మ�ల�. ఈ ల�కంల� ప్ర� వయ్��త్ సుఖం�ా ��ం��ల� ��ర�క�ంట�డ�. ఆ ����క��

"�ామః" అంట�ం�� �ాసత్ ం� . అట�్ట సుఖ��న్�ే్చ ప��కరమ�లను �� ంద����� ధనం అవసరం. కనుక ధ���న్ "అర్థ ః"

అంట�ం��. అ��ే ఈ ధ���న్ 'ధర్మ' మ�రగ్ ంల� ఆ��జ్ం� త��్వ�ా ��తంల� సుఖ��న్, ���, తృ�ిత్ � �� ం�ే
�వన ������న్ �ా�ాత్�ల� ���ద్�సుత్��న్�.

మ��ి �వన �������� ధర్మ, అర్థ , �ామమ�ల� ప్ర��న��న
� అంశమ�ల�ౖ�,ే మ��ి �క్క ��త ల��య్���
'�కష్��' అతయ్ంత ప్ర��న���న అంశమ��ా �ా�ాత్�ల� ప��గణ�సత్ ు��న్�. అట�్ట �వన ������న్, ��త ల��య్�న్

�� ం��లనుక��� �ా���� ఆశ�మ ధ�ా్మలను ప్ర����సత్ ు��న్�.
ఆశ�మ ధర్మమ�లంట� ఏ�ట�?

ఆశ�మ ధర్మమ�లంట� �వన ��������, ��త ల��య్��� �ాసత్ ం� సూ�ం�న ���ద్ష్ట��న పం�� అ� అర్థ ం. ��త

ల��య్�న్ �ేర����ాలనుక��� వయ్��త్�� మ�ఖయ్ం�ా �వన ���నం పట్ల అవ�ాహన అవసరం.

�ేసు��ల���ాడ� ��త ల��య్�న్ �ేర���వడం అ�ాధయ్��.

�����న్ అర్థ ం

అందు�� మన స��తన ధర్మ �ా�ాత్�ల� మ�నవ �����న్

(1) బ్రహ్మచ�ాయ్శ�మం; (2) గృహ�ా్థశ�మం; (3) �ానప్ర�్థ ాశ�మం; (4) స��న్��ాశ�మం �ా ప��గణ�సత్ ుం��.
బ్రహ్మచ�ాయ్శ�మం అంట� ఏ�ట�?

ఇ�� ఒక రకం�ా �ె�ాప్లంట� ���య్��్థ దశ. ఈ దశల��� ప్ర� వయ్��త్ తన �వన ������న్, ��త ల��య్�న్
�ర్ణ �ంచు���ా�.

గ�ర�వ�'.

��వ�క� �ట్ట �దట� గ�ర�వ� త�్ల , తదుప�� గ�ర�వ� తం��.్ర

తర��ాత 'ఆ��ర�య్�ే

అట�్ట గ�ర�వ� వదద్ �యమ �బంధనల�� తన ���య్��్థ దశ �ా్రరంభం అవ�త�ం��.

బ్రహ్మచ�ాయ్శ�మం అంట�ర�.

ఈ దశ��

గృహ�ా్థశ�మం అంట� ఏ�ట�?

బ్రహ్మచ�ాయ్శ�మ��న్ ���� ���
ౖ ా��క ��తంల� అడ�గ� ��ట్ట���న్ గృహ�ా్థశ�మం అంట�ర�. ఈ గృహసుత్ ఎంత��ప�

ఉ�ో య్గం, �ాయ్�ారం, సం�ాదన, సుఖ�ల వర�� ప���తం �ాక�డదు. �కష్మ�� �వ�� ప�ర��ార్థ �న
� ��త ల��య్�న్
�� ం�ేందుక� ప్రయ�న్ం���.

అర్థ, �ామమ�లను ధర్మబదధ్ ం�ా ��ర��ర�్చక��� వయ్��త్�� క���
� ీ �కష్ర�ప��న
�

పరమ�త్మను �� ం�ేందుక� అవ�ా�ా�న్ క�ప్ం�ే�ే గృహ�ా్థశ�మం.

ఈ దశల� �ీత్ � ప�ర�ష�ల� ఇర�వ���� ��ందూ ధర్మ �ా�ాత్�లల� �వ��ం�న �ధం�ా ప�త్ర��న ���
ౖ ా��క వయ్వస్థ ��

కల�ప���ర�. అనంతరం �ా��ర�వ�ర� ��రయ్, భరత్ అ�� బ�ధయ్��య�త���న �ాత్రల�� ��తంల� ప్ర��న��న
� ఘట్ట ం
ల��� అడ���డ���ర�. �ా���� ��వలం �ల�సమ�, సుఖ ���ాల� లకష్య్ం �ాక�డదు.

�ల�సవంత��న
� �ాల�ా� ��డలల� క�ట�ంబ సభ�య్ల� నవగ��ల�్ల�ా తల�క ��క�్క�� చూసూ
త్
ఎడ�హం,
��ద�హం �� ��సుత్ంట� అ�� గృహ�ా్థశ�మం అనబడదు. ఆక�ల�� �ా���� పంచభకష్య్ పరమ�నన్ ��జనం ఎంత

�ర�ప�గ� మమత, అను�ాగం, ��మ
్ర , ఆ�ాయ్యత ల��ిం�న క�ట�ంబ�లల� ఎ�న్ ��డల���న్, ఎంత ఐశ్వరయ్ం

ఉ��న్ అం�ే. క�ట�ంబం ల�� �ార� కల�ి ��ల�ి అ��య్నయ్త�� తమ ధ�ా్మలను, బ�ధయ్తలను గ���త్ం� సక�మం�ా

�ర్వ��త్ం�ే �������న్ గృహ�ా్థశ�మం అంట�ర�.
భరత్ �క్క �ాత్ర ఏ �ధం�ా ఉం���?

��రయ్ తన త�్ల దండ�్రలను, తన �ాళ్ళను, తన ఇంట� ��ర�ను, ����్ర�న్ వదుల�క�� భరత్ �� తన సర్వస్వమ�

���సుత్ం��. అట�్ట ��రయ్ 'హృదయం�ే ద���' అంట�ం��. అన�ా �� హృదయ��న్ �క� సమ��ప్సుత్��న్న� అర్థ ం.

భరత్ 'తవ�తత్ మను�తత్ ం భవత�' అంట�డ�. � హృదయం ననున్ అనుస��ంచు�ాక అ� అర్థ ం.
���క��న
�
ఆకరష్ణల�� ప���తం �ాక�ం�� ఒక����కర� అర్థ ం �ేసు���ా�.

ఇ�్చప�చు్చక��� గ�ణ��న్

అలవరచు���ా�. ఇబ్బందుల� ఎదు����ే సర�ద్క��� �� స్వ���ా�న్ క��� య�ం���. ��రయ్ను అ�ా్థం���ా గ���త్ం�

అహం�ా�ాలక�, అనుమ���లక� ���వ్వక అ�మ����న్, ఆనం���న్ పంచుత� భరత్ తన �ాత్రను గ���త్��
� � గృ����
యజమ���ా తనవంత� బ�ధయ్తను సదవ�ాహన�� �� �ిం���.

��రయ్ �క్క �ాత్ర ఏ �ధం�ా ఉం���?

భరత్ �క్క మ�����ాలక�, అ�ర�చులకనుగ�ణం�ా వయ్వహ��ంచడం, ��దద్లను ఆద�ా�మ�నమ�ల�� ���ంచడం
వంట�

ఉనన్త

�ల�వల�

గల

��రయ్

క�ట�ంబంల�

�ాం�,

�ామర�ాయ్లను

��ల��ల�ప్త�ం��.

అందు��

'���ాయ్మ�ల�దంగృహం' అ��న్ర�. ప���్థ త
ి �ల�న్ అనుక�లం�ా ఉనన్ంత ��ప� బ�గ�ండడం, ఏ�ె�
ౖ � �ే�� వ��త్

�ా�� �ద ��ప��ంచడం, �ే్వ�ించడం వంట� చరయ్ల� ప����ావ�. ప���్థ త
ి �ల� బ��ా ల�నప�డ� క��� �ాట��
అవ�ాహన�� ప��ష్క��ంచు�� గ��� �ామ�ా్థ�లను ��ం�� ం��ంచుక�ంట� అ��య్నయ్త��, సదవ�ాహన�� వయ్వహ��ం���.

గృహసు్థల �ాత్ర ��వలం ��ంపతయ్మ�న�� ప���తం �ెందక సం��నం పట్ల స��న
� అవ�ాహన�� త�్ల , తం��్ర అ�� అతయ్ంత

��లక��న
� �ాత్రల�� సమర్థవంతం�ా వయ్వహ��ం���.
త�్ల దండ�్రల �క్క బ�ధయ్త?

సుప���్ర సపత్ �రసః అ�� ��ను��. అ��య్నయ్��న
� ��ంపతయ్ంల� క��� సుఖం క��న్ ఉతత్ మ సం��నం వలన క���

ఆనందం వర్ణ���తం. �ిల్లల� � ప్ర��ంబ�ల� మర�వకం��. �ల� క��� ప్ర� ���ాల�, గ�ణ�ల�, సం�ా్కర
ర�పంల� �ా��ల� ��గ�ంట��. కనుక � ���ాలను, గ�ణ�లను ఎపప్ట�కప�ప్డ� సంస్క��ంచుక�ంట�ం���. �

ప్రవరత్ న �ా���� ఆదర్శవంతం �ా�ా�.

� తదనంతరం ఈ భ����ౖ ��న�ా�� � �ారసుల� ఎల� ����త్ � వం�ా���, సమ�జ���� ��తం �ేక�ర�త�ం�ో

గ���ం� ఆ మ�రగ్ ంల� �ా��� ���్చ ���ద్ ంే దు��� కృ�ి �ేయం��. �ా్వర్థ ం�� �ాగ �ే్వ�ాలక� ల�బ�� మ�న�ిక వ�త్ ���,�

ఘరష్ణక� గ����ాక�ం�� సమర్థవంత�ల�ౖన త�్ల దండ�్రల� �ా �గయ్��న
� ���త�ా��� మ�రగ్ దర్శక�ల�ౖ � బ�ధయ్తలను
��ర��ర�్చ���ా�.

క�ట�ంబంల� ���న్�ార�్ల �వ్ర��న వయ్���కతను ఎదు��్కవల�ినప�డ� ఎల� ప్రవ��త్ం���?

��తంల� ప్ర� ఒక్కర� ���న్ ఒ�� దుడ�క�లను ఎదు��్కక తపప్దు . అవ�ాహ�� �ా��తయ్ం వలన క�ట�ంబంల�

సప్ర్థ ల� తల�తత్ �త� ఉంట��.

ప��ష్క��ంచుటక� స���న
� ఆల�చ�� మ��ాగ్�న్ ఎంచు���ా�. ఒక��ళ � �ేత�ల�

��ట��ే �ాటంతట అ� సర�ద్క���ందుక� �ాల���� అవ�ాశం ఇ�ా్వ�. సర�ద్��క�� �ే అ� పర��శ్వర�� ఆజ్ఞ �ా ���ం�
�ాట�� తట�్ట����ందుక� మనసును సం�ిదధ్ పర�చు���ా�.

ననున్ మ�టల����, �ేతల���� బ�ధ��ట�్ట �ా��� చూడ�ా�� ��ల� �ే్వషం కల�గ���ం��. ఇట�వంట� వయ్���క ���ాల

నుం�� ఎల� బయటప���?

బ�ధ��ట్ట � �ార� తట�ి్ఠ ం�నప�డ� మనల� వయ్���క ���ాల� ఉద��ాత్�. ��ను�ా� ������
� � �ెట్ట � ప���� క�ం��

�లబడ గలగడం ఆ �ెట్ట � �క్క బల��న్ సూ�సుత్ం��. అల���, క�ా్టలను సమర్థ వంతం�ా ఎదు��్కన గ���న �ా్థ�

�ా�� మ�న�ిక ��్థ �
� ాయ్�న్ సూ�సుత్ం��. ఈ �ా్థ� ��వలం భగవదనుగ�హం���� �ి�ధ్ �సత్ ుం��. కనుక ప్ర� గృహసు్థ

అనుకష్ణం తనక� ల�ం�న ���� భగవత���ాదం�ా�� �ీ్వక��ంచ గ��� �ా్థ�� అలవరచు���ా�. అట�్ట వయ్��త్ల�
�ాగ�ే్వ�ాల� ��ల�� క����ీ వయ్���క���ాల నుం�� బయట పడగ��� �ి్థ� �ేక�ర�త�ం��.

ననున్ బ�ధ ��ట�్ట వయ్��త్ ప�ా� �ా����ే ఉ���ం� చవచు్చ. �ా� �ార� మన���� కల�ిఉం�ే �ా����?
ే �� క�ట�ంబ సభ�య్ల�
అ��ే? ����ం �ేయ��?

�ా�� అవ�ాహనల� మ�ర�ప్ �ె�ే్చందుక� ప్రయ�న్ం���.

అల� మ�రక�� �ే మన�� మన దృకప్���న్

మ�ర�్చ��గల�ా�. మం� ర��కర��న
� ప���ా్థ�న్ �ంట�నన్ప�డ� �� ర�ాట�న ఒ��్క�ా�� ��ల�కను కర�చుక�ంట�ం.

ఆ బ�ధ వర్ణ���తం. ���న్ భ��ంచల�ం. అంతమ�త్రం �ేత ��ల�కను బ�ధ ��ట్ట �న పళ్ళను �ాల��ట్ట ం క��! ఆ బ�ధను

ఓర�్చక�ంట�ం. �ారణం పళ�్ళ, ��ల�క ��ండూ మనల� ���ాల�. అల��� క�ట�ంబ వయ్వస్థ ల� అందర� ���ాల�న�
గ���
� �త్ ఇతర�ల వల్ల క��� దుఃఖ�లను, బ�ధలను క��� ప��పక్వ దృ�ి్ట�� అం��క��ం� సర�ద్క� �� గలం.

ఈ అవ�ాహన���� మన �ాక�్క, ఆల�చనల� సంస్క��ంచ బడ���. �ాగ�ే్వష ర��త �ి్థ� ఏరప్డ�త�ం��. క���
� ి

మనసు�� �ాం� క��� అలజ�� తగ�గ్త�ం��.

ఇట�వంట�� చదువ�త�నన్ంత ��ప�, �ంట�నన్ంత ��ప� బ�గ�ంట��. మ�్ళ ఎక్కడ ���ిన ��ంగ� అక్క�ే
అనన్ట�
్ల �ా ఈ ఆ��య్�్మక మ�రగ్ ంల� ఎదగల�క�� త���న్ం. ఎందుక�?

ఆ��య్�్మక మ�రగ్ ంల� గ�ర�వ�లను ఆశ��ం�ే �ాధక�ల� ��ండ� ర�ాల��ా ఉంట�ర�. తమ �దుయ్కత్ ధ�ా్మలను
��ర��ర�సూ
త్ భగవతస్ంబంధ���న �షయ�లను �ెల�సు������� గ�ర�వ�ను ఆశ��ం�ే �ార� ఒక రక���
� ,ే ��వలం

���క �ాంఛలను �ర�్చ����ందు�� ఆ��య్�్మక మ��ాగ్�న్, గ�ర�వ�ను ఆశ��ం�ే�ార� ఇం�� రకం. ఈ ��ండవ రకం
వయ్క�త్ల�� ��ౖ ప్రశన్ల� ఉద��ాత్�. బ్రహ్మ�దయ్ ల�క ఆ��య్త్మ �దయ్ అ���� ల���క �దయ్ వల� సులభ��న
� �� �ాదు.

����్క�కం�ా �దప��న సమసయ్ల వల్ల �� ల�క వయసు �ద పడ���ంద�� ��వన���� గ�ర�వ�ను ఆశ��ం�

ప్రవచ��ల� �నన్ంత మ���్రన ��ౖ�ాగయ్ం క��� జ�్ఞనుల�ౖ�� ర�. గ�ర�వ� బ� ��ం�ే �ా�ాయ్లను శ�దధ్�� గ���ం� �ాధన ��్వ�ా

అవ����లను ��టవచు్చ.

��ర�గ�త�ం��.

ఈ �ాధన వల్ల మ�న�ిక దృకప్థంల� మ�ర�ప్ క���, భగవత్ �ంతన పట్ల ఆస��త్

భగవత్ �ంతన పట్ల ఆస��త్ ����
� ��ే మ�� ఉ�ో య్�ాలక�, �ాయ్�ా�ాలక�, �తర��్ర వయ్వ��ాలక� దూరమ������?

అ�� స�� �ాదు. త�్ల ఎ�న్ పనులను �ర్వ��త్సత్ ునన్పప్ట��,� ఉయ�య్లల� పడ�క�నన్ ��వ���ౖ తన మనసుస్

�మగన్��� య�ంట�ం��. అల�గ� తను �ర్వ��త్ం�ే పనులల� అవకతవకల� ఉండవ�. అల��� ఉ�ో య్గ ధర్మంల� �ా�,

�ాయ్�ా�ాలల� �ా�, తన �� షణ��� ఇతర��్ర వయ్వ��ాలను �ర్వ��త్సత్ ునన్పప్ట��� �ాధక��� హృదయం ల� మ�త్రం భగవత్

�ంతన �రంతరం �ాగ�త�ంట�ం��.

మ�� ����త్మ�ం �ెందక�ం�� ఈ ల���క ప్రపంచంల� వయ్వ�రం �ేయడం �ాధయ్����?

�ాధయ్��. ఈ �ి్థ� ��వలం �నన్ంత మ���్రన, చ���నంత మ���్రన మనక� కలగదు. మనం ట�న్
ౖ� ల� ప్రయ�ణం

�ేయడం ��సం బ�రత్ � ��జర�్వ �ేసుక�ంట�ం. మనక� ��ట��ం�న బ�రత్ �ను ఉప���ంచుక�� మన గమయ్ం �ేర�ా��
���� ��ట్ట �
� త్ ామ�. అల��� ఈ ల�కంల� మనక� సమక�ర్చబ��నవ�న్ంట�� ఏ�ో ఒక���న ���� ����్ళల�� స��య్�న్
గ���ం� మ�న�ిక సం�ిదధ్తను అలవర�చు���ా�.

అట�్ట వయ్��త్ �ే�� ప్ర� ప�� ఈశ్వర �ర్ణయ��న� సంప�ర్ణ ం�ా ����ాత్డ�. త��్వ�ా ల�ం�ే ఫల�లను క��� ఈశ్వర

ప్ర�ాదం�ా�� �ీ్వక���త్ ాడ�.

ఈ ��వన�� కర్మ�గమంట�ం�� �ాసత్ ం� .

ఈ వయ్��త్ల� లకష్య్ �ాధనక� ఎదుర�ప�ే

అవ����లను అ��గ�ం�ే �ామర్థ �ం భగవదనుగ�హం వల్ల �ి�ధ్ స
� త్ ుం��.

గృహసు్థ ��వలం ��గబ���ధ్�� �ాక�ం�� తన

ధ�ా్మలను, కరత్ �ాయ్లను ఈశ్వ�ారప్ణ బ���ధ్�� ఆచ��ం� ఋణ�మ���త్ �� ం�ే ప్రయతన్ం �ేయ��.
ఋణ�ల� ఎ�న్ ర�ాల�?
(1) �ేవ ఋణం;

(2) ఋ�ి ఋణం;
(3) �ితృ ఋణం;

(4) భ�త ఋణం;

(5) అ��� ఋణం

�ట�� �ర�్చ���ా�స్న ప���త్ బ�ధయ్�� గృహసు్థలక� ఉనన్��.
�ేవ ఋణం అంట�?

మనం �ీల�్చ��వ����� �ా్రణ�ాయ�వ�, మన�న్ �సూ
త్ పంట�వ్వ����� భ��, మన అవస�ాలను, ద�ిప్కను

���్చ జలమ� �దలగ� ఈ పంచ భ���ల� మన ������� ఆ��రమ�ల�. ఇ� భగవంత�� సృ�ి్టల� ��గమ�ల�.

అట�్ట ఈ పంచభ���ల� మనక� ప్రతయ్కష్ �ేవతల�. �ాట��� మనం ఎం�� ఋణప�� ఉ��న్ం. �ట� ��్చనందుక� జలం,

��ల�గ���్చ నందుక� సూర�య్డ�, �ా్రణ��న్�్చనందుక� �ా� మననుం�� ప్ర�ఫలం ఆ�ంచడం ల�దు క��!! కనుక

�ాట�పట్ల కృతజ్ఞ �� ��వన�� ప్ర��తయ్ం గృహంల� భగవ���ాధనను �ర్వ��త్ంచుట�ే �ేవ ఋణం �ర�త�ం��.
ఋ�ి ఋణం అంట�?

మన �ా�ాత్�లక�, సంస్కృ��� మ�లం ఋష�ల�. �ాట�� ప్ర�ా��ం�న �ా���� ఋణప�� య���న్మ�. ���కం�ా

�ార� మన మ�ందు ల�క�� ���, మన గ�ర�వ�ను �ా�� ప్ర�ర�పం�ా ���ం�, సదు్బ��ధ్�� �ా��� ���ం���. �ార�

మనకం��ం�న �ాసత్ మ
� �లను అధయ్యనం �ే�ి ���� ఆచ��ంచడం ��్వ�ా ఋ�ి ఋణ��న్ �ర�్చ��వచు్చ.
�ితృ ఋణం అంట�?

మన జన్మక� �ారక�ల�న
ౖ త�్ల దండ�్రలక� మనం ఋణప�� వ���న్ం. �ార� ��ం� ఉనన్ంత �ాలం కంటత��
��ట్టక�ం�� చూసు���ా�. మన వలన �ార� ఏ��డూ కష్ట పడక�డదు. ఎనన్డూ బ�ధ పడక�డదు. అం�ే�ాదు

�ార� మరణ�ం�న �ిదప �ా�దధ్ కర్మల�, �ిండ ప్ర����ల� వంట� కర్మలను ఆ �����డ� ����ా �ర్వ��త్సత్ ూ �ితృ ఋణం
�ర�్చ���ా�.

మరణ�ం�న త�్ల దండ�్రలక� �ా�దధ్ కర్మల� �ేయ�ల�?

త�్ల దండ�్రల ఋణ��న్ �ా�దధ్ కర్మలను ఆచ��ంచుట ��్వ�ా�� �ర�్చ��గలమ�. శ�దధ్�� �ే���ే �ా�దధ్ మంట�ర�. మన

జన్మక� �ారక�ల�,ౖ మనలను ��ం� �� �ిం�నందుక� కృతజ్ఞ త�ా �ార� ��ం� య�నన్ంతవరక� �ా���� �ావల�ిన
వస� ��క�ాయ్లను ఏరప్ర� సుఖ ��ట్ట ��. అనంతరం �ా���� �ా�దధ్ �ధుల� �ర్వ��ం� ఋణం �ర�్చ���ా�.

మనం �ర్వ��ం�ే �ా�దధ్ కర్మల� చ��� �న �ా���� ఎల� అందు���?

"ఋణ�నుబంధ ర���ణ ప�ప�న్ సు��లయ" ఋణ�నుబంధ ర�ప�� ఈ జన్మ. ప్ర� వయ్��త్�� ఈ ల�కం��

ఋణమ�ంట�ం��. త�్ల దండ�్రల ఋణ��న్ ��డ�క� �ర్చడ�� మన ��ందూ సంస్కృ�ల� ��ష్ట �న
� అంశం. �ా��

ఋణ��న్ ���్చందు��� ��డ�క� �ర్వ��ం�ే �ా�దధ్ కర్మలను �ితృల�కంల� వ�ిం�ే �ితృ�ేవతల� �ీ్వక���త్ ార�. త��్వ�ా

ఋణ �మ�క�త్ల�ౖ వం�ా�వ����ధ్�, �ాం�� �� ందు��ర�.

స్వరగ్ స్థ ుల�న
ౖ త�్ల దండ�్రలక� బ్రహ్మక�ాలంల� �ా�దధ్ కర్మల� �ే��త్ మ��ంక ఎప�ప్డూ �ేయనవసరం ల�ద� అంట�ర�. అ��
�జ����?

మ��ో షం. అ�� బదధ్ �ా���, �� మ��త����� �దర్శనం. అను��� అ�ాంతరం ఎదు��� �ా�దద్ కర్మ �ేయల�క�� �ే

అప�ప్డ� బ్రహ్మక�ాలంల� �ే�ిన �ర్థ ��� ర��సత్ ుం��. అం�ే�ా� మనం ఇంట�్ల మ�డ� ప�టల� సుష�
్ఠ �ా �ంట�,

సంవతస్�ా��� ఒక్క�ా�� ��ట్ట � �ా���ధ్�న్ �స్మ��ంచడం �ో షం. బ్రహ్మక�ాలం ��ర� �ెప�ప్క�� � క�ాల��న్

�� మ��త����� గ��� �ా�వ్వకం��.
భ�త ఋణం అంట�?

మనక� �తయ్��తంల� ఎ��న్ �వ�ా�ల� సహక��సత్ ు��న్�. కనుక �ాట�పట్ల మనం ఋణప�� ఉ��న్మ�. ����,

��ట�ాల వంట� అలప్�వ�ల పట్ల క��� దయ, జ�� గ��� ��ల�ా�. ఈ ప్రకృ�ల� మన�� �ాట� ��ం�ే సర్వహక�్కల�
�ాట��� ఉ��న్�. �ాట�� ��ం�ించడం, చంపడం వంట� క�
� ర��న
� చరయ్ల� మ�నుక�� �ాట� �వ����� సహక��ంచుట
��్వ�ా భ�తఋణం �ర�్చ��వచు్చ.

అ��� ఋణం అంట�?

"అ����ే��భవ" ���, �ార నకష్��్రల� చూడక�ం�� వ�ే్చ �ా�ే అ���. అట�్ట అ����ా మన ఇంట��� ��ే్చ�� �ా���
సత్క��ం���.

�ా��� చులకన�ా చూడడం, త�ల��డడం �ేయక�డదు. �ా��� తగ� ���ల� సత్క��ంచుట��

గృహసు్థల ధర్మం.

అ�థులను సత్క��ంచుక��� ��గయ్ం మనక� క���ం�నందుక� అ���� అ�నం��ం���. త��్కన ఆశ�మ�ాసుల�న
ౖ

బ్రహ్మ��ర�లను, �ానప్రస్థ ులను, స��య్సులను గృహసుత్ల� �� �ిం� ఆద��ం���. ఈ రకం�ా పంచ ఋణ�లను

�ర�్చక�ంట� �ిల్లలను సం�ా్కర వంత�ల��ా ���్చ���ద్ ,� ��దద్ల పట్ల బ�ధయ్తలను ��ర��ర�సూ
త్ , సదు
గ్ ర�వ� ��శ��ం�,

గ�ర�వ� ఉప�ే�ం�న �ా�ాయ్ల�� �����న్ సంస్క��ంచుక��� �ాధక�డ� ధనుయ్డ�, కృతకృత�య్డ�.
త�్ల దండ�్రల ��డల ఎల� ప్రవ��త్ం���?

త�్ల దండ�్రల� ఇంట�్ల ఓ ��రవ �ా్థ���న్ అలంక���త్ ార�.

��తంల� ఎం�� అనుభ�ా�న్ �� ం��య�నన్ �ర�,

క�ట�ంబంల� సమసయ్లను ప��ష్క��ంచడంల� సమర్థవంత��న
� �ాత్రను �� �ి�త్ ార�.

�డ్డ లక� ఆపద సంభ���త్

బ�ధప�ే�� ���. �డ్డ ల� వృ��ధ్ల��� వ�్చ�� మనసూప్��త్�ా ఆనం��ం�ే�� ���. అట�వంట� ��దద్ల పట్ల వృదుధ్ల��
నూయ్న��వన ప����ాదు.

ఒక �క్క సక�మం�ా ఎదగ����� ఆ��రం�ా కర�ను �ాడ��ం. ఆ కర� ఎక్క���?
� �ెట్ట �ల�� ��గ�� క��! ఆ కర� ఎం��

�� � ప�ల�, పండ�్ల ఇవ్వల�క�� ��� ఎ���� �క్కక� ఆ��రం�ా �లబ�� రకష్ణ క�ప్సుత్ం��. అల��� వృదుధ్ల�

క�ట�ంబ���� ఓ రకష్ణ మ��య� ఆ��రమ�� �ెప�ప్���ా�. కనుక జన్మ��్చన త�్ల దండ�్రల పట్ల కృతజ్ఞ �� ��వన��
�ా��� ఆద��ం�, ��ర�ం�ే సం�ా్కరం ��ం�� ం��ంచు���ా�. అట�్ట ఆచరణ � �ిల్లలక� మ�రగ్ దర్శకమ�త�ం��.

వృ��ధ్పయ్ంల� �డ్డ ల పట్ల ఎల� వయ్వహ��ం���?

ప్ర� �షయ���� �వ్రం�ా సప్ం��ం�, అనవసరం�ా సల�ల� ఇవ్వకం��. �మ్మ�న్ అ����
� ె ఆ�త�� ప���ా్కరం

�ెపప్ం��. ఎంత��ప� వృదుధ్ల దృ�ి్ట �ా�� 'వ��్డ ' �ద వ�ం���. వ��్డ అంట�? మనుమల�, మనుమ�ాళ�్ళ. �ాళ్ళ�
మ�్చక �ేసు��ం��. త�్ల ల� �ా��� ��్ర�ంచం��. సం�ా్క�ాల� ��రప్ం��. ఈ �ాలప� చదువ�ల�� మ�న�ిక వ�త్ ����

ల�నవ�త�నన్ �ిల్లలక� �ర� ఊరట��ా్వ�. �ామ�యణ, ��ర���� కథల� ���ిం���. ఆలయ���� ����్ళటప�ప్డ�

�ా��� ��డ� �సుక�� ����్ళ�. ఆ��య్�్మక �ా��వరణ��న్, ప�త్రతను, ప్ర�ాంతతను �ా���� అల�ాట� �ేసత్ ూ �ా��ల�
ఆ��య్�్మక �జ�లను ��ట��.

��ట�ౖరయ�య్క ��ష�����న్ ఏ �ధం�ా మలచు���ా�?

ఏ వృ�త్ ల� ప��ే�ి ��టర
�ౖ య�య్�� ఆ వృ�త్ ���� సమ�జ���� ఉ�తం�ా ��వను అందజ�య వచు్చ. ఉ��హరణక�

ఇంజ�ర��ా��, ��క్టర��ా�� ��ట�ౖర��ే ఆ వయ్��త్ ఏ�ో ఒక ���ా సంస్థ ��్వ�ా ల�క ఆశ�మం ��్వ�ా అం��త��వం�� తన
��వను

సమ�జ����

ఉప�గపడ���.

అం��ంచవచు్చ.

ఇట�వంట�

��వల�

సమ�జంల�

ఎంద��

��నులక�,

అ��గ�య్లక�

ధనం�� ��మ
్ర ను, ��ర�ా�న్ �� ందల�మ�. మన పలక��ంప�, మన ప్రవరత్ నల�న్ ఎదుట� వయ్��త్� ఆక��ష్ం�ేల� �ా����

ఆనం���న్ పం�ేల� ఉం���. ఇంతవరక� ��తం ఎల� గ����� క�సం ��టౖర
� య�య్క���
ౖ � మ��ి �క్క ఆల�చ��

సర�ల� మ�ర�ప్ �ా�ా�. ��ష�����న్ నూయ్స్ ��పర్ క�, ట�� ��నల్స్ క� అం��తం �ేయక ��్రమ��మ���ల��, ���ా
దృకప్థం�� ����త్ వృ��ధ్పయ్ంల� సంతృ�ిత్ �, �ాం�� తపప్క �� ందవచు్చ.

�ానప్రస్థం అంట� ఏ�ట�?

ప�ర్వం గృహసు్థల� �ా�� సంత� ఎ���,� ��ాహ��,� ధర్మబదధ్ �న
� �����న్ గడపగల �ి్థ��� �ేర�క���న్క �ా����
తమ ఆ�ిత్ ���ాట� ధ�ా్మ�న్, వం�ా���ాలను, కరత్ �ాయ్లను, అపప్జ��ప్ి వ��లక� ���్ల గ�ర�వ� ��్వ�ా �� ం��న మంత్ర
జ�ాను�ా్ఠనమ�ల��ను, ����ంత �ంతన��ను, మ���గ�హమ���ను గ���� ఆ��య్�్మక �వన �������న్ �ానప్రస్థం
అంట�ర�.

అందర� వ��ల��, ఆశ�మ�ల�� ���్ల �ానప్రస్థ ��తం గడపడం క�దరదు క��?

ఆశ�మ ��తం గడపడం �ాధయ్ం �ాక�� �ే ఇంట��� ఆశ�మం�ా మ�ర�్చ��వచు్చ. ఇంట�ల� ఒక గ��� తమ��సం
��ట��ంచుక�� అందుల� ఆ��య్�్మక �ా��వరణ��న్ ఏరప్రచు���ా�. �ల�ౖనంత సమయ��న్ ఆ��య్�్మక గ�ం��ల��,

జప అను�ా్ఠ��ల�� గడ�ా�.

�ా�్ర సమయంల� �సుక��� ఆ�రం స్వలప్ం�ాను, �ా�్వకం�ాను వ�ం���.

ఉదయ�� ��లక�వ వ�ే్చల� ఆ���ాయ్��� అవ��ధం క���ంచ� పండ�్ల, �ాల� వంట�� �సు��వడం అల�ాట�

�ేసు���ా�. బ్రహ్మ మ�హ�రత్ �ాలమ�ల� ల�� ��ా, �ా��ంగ్, �ా్రణ�య�మం, ��య్నం వంట�� అలవరచు���ా�.

�తయ్ం ఆలయ సందర్శనం, మంత్ర జప అను�ా్టనమ�, ��త్ త్ర �ా�ాయణం వంట� సత్క�ా్మచరణల� మనసును లగన్
పర���.

స��న్��ాశ�మం అంట� ఏ�ట�? సమ�జ���� స��న్�సుల వల్ల ఎంతవరక� ఉప�గమ�ంట�ం��?

సమయ్క్-��య్సః స��న్�సః సర్వ సంగ ప����య్గ�� స��య్సమ�. �ా�ాత్�ల� బ� ��ం�న ఆశ�మ ధ�ా్మలల� బ్రహ్మచరయ్

ఆశ�మ�ాసుల� కరత్ �ాయ్ల��ను, గృహ�ా్థశ�మం ల���ార� బ�ధయ్తల��ను మ���ప�� వ�ంట�ర�.

�ార� తమ

కరత్ �ాయ్లను, బ�ధయ్తలను ������ట్టడం ఎంత �ో ష� �ాట�ల��� క�ర�క� �� వడం క��� అం�ే �ో షమ� గ���ం���.

తన కరత్ �ాయ్లను, బ�ధయ్తలను ధర్మబదధ్ ం�ా �ర్వ��త్ం�న వయ్��త్ �ాట�� తన తర��ా� త�ా��� అపప్జ��ప్ి �కష్మ��

పరమ ప�ర��ా�ా్థ�న్ �� ం�ేందుక� ఆంతరం��కం�ాను, బ��రంగం�ాను సం�ిదధ్ ుడ� �ా�ా�.

ఈ సం�ిదధ్త��

స��య్సమ�, ����� �ద్వత్ స��య్సమ�, �����ా స��య్సమ� �ా�ాత్�ల� ��ండ� ���ల��ా �వ��ం���.
�ద్వత్ స��న్�సమన�ా?

��ద����ంత త��్వ�న్ గ���ం�న ���్వంసుడ� ఆ తతత్ �ంల� �ష్ఠ ను �� ం�� పరమధర్మ��న
� �కష్మ�ను �� ందుటక�
సమ�ాత్�న్ ప��తయ్�ం�ే �ాడ� �ద్వత్ సం��య్�ి.

�����ా స��న్�సమన�ా?

��తత్ �ం ఇ��్చ �����ా .. అంట� �ా�ాత్�ల ��్వ�ా త��్వ�న్ ప���త్�ా �ెల�సు���ాల�� సంకలప్ం�� తనక�నన్

ప్ర�బంధ�ాలను ��ట�క�ంట� శ�వణ, మననమ�ల ��ర��� అ�న్ంట�� తయ్�ం�ే�ాడ� �����ా సం��య్�ి. ఈ �ధం�ా
ఐ��క, ఆమ��ి్మక, �ామ��క, �ాయ్వ���క, ల���క ���ాల నుం�� ���వ��, �ాట��� ల�శమ�త్రప� సంబంధ���
� �

ల�క�ం�� ��వలం ఆత్మ�ి్థ� యందు ర���్చ�ా�ే స��య్�ి. �ా�� వల్ల సమ�జ���� ఉప�గం ఉం��, ల��� అ�

���ంచడం మన అ���క��.

అ�న్ వదుల�క�నన్ స��న్�సుల� సమ�జ��వ, ధర్మప్ర��రం వంట� వయ్వ��ాల�్ల ఎందుక� �మగన్మ�త���న్ర�?

సమ�జంల� ���ా �ారయ్క�మ�ల� �ర్వ��సత్ ునన్ ఈ �ా�ాయ�ంబర ��ర��న్ స��య్సుల� అ��క��న్ �ాధువ�ల� ల�క
మ�త�్మల� �ిలవడం సమంజసం�ా ఉంట�ం��. పర�ారయ్ం �ాధయ�� �ాధుః అంట� ఇతర�ల��స��� ��ం�ే�ాడ�

�ాధువ� అర్థ ం.

ఈ భగవత్ సృ�ి్టల� న��, వృకష్ం, సూర�య్డ� �దలగ�నవ�న్ ఇతర�ల ��స�� ��ం�ే �ాధు స్వర��ాల�. అల���

ఇతను క��� ధర్మ ప్ర��రం �ే��
ి �, భ��త్ ప్ర��ధం �ే��
ి �, మఠ మం��ర వయ్వస్థ లను �ా్థ�ిం���, ��ౖ�క
� ధ�ా్మ�వృ��ధ్��
��ద �ాఠ�ాలల� �ర్వ��ం��� అవ�న్ మ�నవ ���యసుస్��,� ల�క క��య్ణ�ర్థ �� �ే�� ��వల�న� గ���ం���.
'���రష్ ���్లకసంగ�హం' అ� �����ాకయ్ం. �ర� ల�క క��య్ణం ��ర�� �ాట�� �ర్వ��త్�త్ ార� �ా�ాయ్ర్థ ం.
మ�� �ాధువ�లక�, స��న్�సులక� �ే�� ఏ�ట�?

�ాసత్ ం� ల� �ెపప్బడ్డ స��య్�ి�� ఈ �ాధువ�లక� �ే�� వ�ం��. న కర్మణ� న ప్రజయ� ధ��న ��య్����ౖ�� అమృతత్వ

మ�న�ః। స��య్స ��ాత్ యతయః �దద్ స��్వః అంట�నన్�� ��దం. స��య్స లకష్ణ�లను �వ��సత్ ూ �ా���� ల���క,

��ౖ�క
� కర్మల��నూ, ధనం��ను, సం��నం��ను ��ట�
� �ను ల�శమ�త్రప� సంబంధం ల�క�ం��, �కలప్ ర��త���న
ఆత్మస్వర�ప �ి్థ�ల� స�� ర�ం�ే�ా��� స��య్సుల� �వ��ం�ం��. అ��ే �ా�ాయ�ంబర ��ర�ల�న
ౖ �ాధు

సత�ప్ర�ష�ల� సమ�జ ���ా �ారయ్క�మ�లను �ర్వ��త్సత్ ునన్ంత మ���్రన �ాట��� మ��క��� ����త్మ�మ�

�ెందనవసరం ల�దు. ����్మక, ��ౖ��క, �ామ��క �ారయ్మ�లను ఈశ్వ�ారప్ణ బ���ధ్�� �ర్వ��త్ం�, త��్వ�ా �తత్ ���ధ్�

�� ం�� క���
� ి �ా్వత్మ�ష్ఠ ��� �గయ్తను �� ందగలర�.

ఆ��శంకర�ల� ���ో దధ్రణ��� ��ండ��ార�్ల ఆ��త���మ�చలం �ాదయ�త్ర �ే�ార� ���న్ం.

అనవ��్చ?

మ�� �ా��� స��య్�ి

�� శంకర�ల� ఆ��త���మ�చలం పరయ్ట�ం� ����ంత రహసయ్��న
� అ�ై్వత �ి�ధ్ �ం���న్ సర్వమ�న�ా��� అం��ం�న

అవ��రమ���త్. మనవల��� మ�తృగరభ్ం నుం�� ఉదభ్�ం�, �ామ�నయ్ం�ా వయ్వహ��ం�నపప్ట��� �ా��� �ారణ

జను్మల� గ���ం���. ��ద�ా్రమ�ణ�య్�న్ �ి్థరపరచడం, ����ంత ప్ర��ా��త��న
� అ�ై్వత �ి�ధ్ �ం���న్ సర్వ మ�న�ా���

అం��ంచడం ��స�� �ార� జ�్మం��ర�. కనుక�� �ార� �రస్మరణ�య�ల�. ఇ�న్ వందల సంవతస్�ాల�ౖ�� ��ట�
� �

�ా��� జగదు
గ్ ర�వ�ల��ా�� ఆ�ా��సత్ ు��న్ం.

��ష్ట��న సంప్ర��యం�� ఇ�న్ ధ�ా్మలను ప్రబ� ��ం�ే ��ద�ా�ాత్�ల� ఎల� ఆ�రభ్�ం���?

��దమ�లక� ప�ట�్టక ల�దు. ఇ� మ�నవ���ే ర�ంచబ��న� �ావ�. అందు�� �ట�� అ��ర���యమ�లంట�ర�.

అ��ర���యమ�లన�ా మ��ి �క్క బ���ధ్ నుం�� ��ల�వ��న� �ావ�. సృ�ి్టల� ��గం�ా�� ఈ అమ�లయ్��న
�

��దసంపద ���పత్��� య�నన్��.
��దమ� అంట� అర్థ మ�?

సంస్కృత �ాయ్కరణం ప్ర�ారం ��దమ�� శబద్ మ� '�ద్' అ�� ��త�వ� నుం�� ప�ట�్టనద�, ����� జ�్ఞనమ�� అ�ా్థ�న్
�ెపప్బ��ం��.

అనంత��న
� జ�్ఞన�ా�� (1) ఋ��్వదం; (2) య���్వదం; (3) �ామ��దం; (4) అథర్వణ ��దం అ�

��ల�గ� ���ాల��ా �భ�ం��ర�.

�ాసత్ �మ�� పదం �ాడ�త�ంట�ం. ��� అర్థ ���ట�? అ�� ��దం క��న్ ����న��?
"�ాస��త్ ��్రయ�ే రకష్�� �ాసత్ �ం".

�ా�ిం� మనలను ఆపదల నుం�� ర��ం�ేద� ��వం. �ె��ీ �ె�య�

మందబ���ధ్�� �ేయక�డ� ప�� ��వ� �ేయడం వల్ల ����� �ాట�ల్ల � ప్రమ�దం నుం�� ర��ంచుట��� త�్ల �ా�ిసత్ ుం��.
అల��� �ాసత్ ం� క��� �వన ������న్, ��త ల��య్�న్ మనక� �ె�యజ��ప్ి �ారధ్కయ్తను �ేక�ర�్చత�ం��.

��దంల�� మం��్రలను �ణ్ణ ం�ాను, సమగ�ం�ాను �ె�య జ���ప్ందు�� (1) �కష్; (2) కలప్ం; (3) �ాయ్కరణమ�; (4)

�ర�కత్ మ�; (5) ఛందసుస్; (6) జ�య్�షయ్మ� అనబ�ే �ా�ాత్�ల� ఆ�రభ్�ం���.
��దమ�ను ఎల� గ���ం��ర�?

భ���� ఆకరష్ణ శ��త్� నూయ్టన్ కను����న్డ�. మ�� నూయ్టన్ క� మ�ందు భ���� ఆకరష్ణ శ��త్ ల���? ఉం��.

నూయ్టన్ క��� ప�ట�్టనప�ప్డ� భ�� �ద�� ప��్డడ�. ఆ భ�మ�య్కరష్ ణ శ��త్� కను����న్�ే �ా�, నూయ్టన్
తయ�ర��ే�న
ి �� �ాదు క��! ఆ �ధం�ా�� సృ�ి్టల� ���పత్��� య�నన్ ��ద జ�్ఞ���న్ తపసుస్ ��్వ�ా మన ఋష�ల�

ద��్శం� మనక� అం��ం��ర�. కనుక ��దం వయ్��త్ �ేత �ా్రయబడ్డ �� �ా�� �ాదు. ఋష�ల�ే ద��్శంపబ�� గ�ర��షయ్

పరంపర�� అ��్చనన్ం�ా ���ల�్లత�నన్ జ�్ఞనమ�.
����ల� మ� వంట� �ామ�నుయ్లకరధ్ మ��య్�� ఎల�?

����ల� ప్రబ� ��ం�ే జ�్ఞ���న్ �ామ�నుయ్లక� �ె�యజ�య�ల�� ��వన�� �ా�్మ��, �ాయ్స మహర�ష్ల� �ామ�యణ,
మ���రత గ�ం��ల ��్వ�ా సులభ���న ���
� ల� మనక� అందజ��ార�. �ాబట�్ట భ��త్ శ�దధ్ల�� �ాట�� అధయ్యనం �ే��త్

��దమ�లను �ెల�సుక�నన్ట�్ల ! '��రతః పంచ���దః' అందు�� ��రతం ఐదవ ��డమ� మ���ర����� ��దం��
సమ�న��న
� �ా్థ�� ఇ��్చర�.

మ�� �ామ�యణ �ావయ్ం �క్క ఉప�గం?

ఏ�ై�� ఓ ప��క�ా�న్ తయ�ర� �ే��త్ ���� ఎల� �ాడ����ాల�, ఎల� �ాడ�క�ంట� అ�� మనక� ప���త్�ా

ఉపక��సత్ ుం�ో ననన్ అం�ాలను �ె�యజ���ప్ందు��� �వ�ాల�� క���న ప�సత్ �ా�న్ ��ల�వ���త్ ార�. అల��� మ�నవ

జన్మను ఎల� �ాడ�క�ంట� ఇ�� �ార్థ కమ�త�ం�ో , ఎట�వంట� �వన ������న్ అవలం���త్ సుఖసం���ాల��
��ంచవచు్చ�� అ�� అం�ాలను ��నన్ �ాత్రల�� మన మ�ందుంచుత�ం�� �ామ�యణం. ఇ�� ��దంల� బ� ��ం�న

మ�నవ�� "�వన ������న్" సులభ ���
� ల� ���ద్�ం�ే కమ్మ� �ావయ్ం.
ఆదర్శవంత���న

ఎందుక��న్ర�?

�ామ�యణ��న్

�ాక�ం��

కల�ల�,

క�ట్ర ల��

�ం��న

��ర���న్

�ామ�యణం ��్వ�ా మనం ��ర�్చ��వల�ిన లకష్ణ�ల�, ధర్మసూ��్మల� ఎ��న్ ఉ��న్�.
పంచమ��దమన����� ��ండ� �ారణ�ల���న్�.

పంచమ

��దమ�

అ��ే ��ర���న్

1. భ��త్త��్వ�న్ ప్ర����ం�ే �� �ష�
్ణ సహస్ర��మమ�.
2. ����న్ ప్ర�ా��ం�ే జ�్ఞన����, అమృతవ��ష్ణ,� అ�ై్వత��త్�ను సం���� అ�న "��మదభ్గవ��గ్ త". ఇ�

��ండూ మ���రత గ�ం����� మధయ్ నుండ�ట�ే ��రతం పంచమ ��దమ� �ా్ల��ంచడ���న��. ��దంల� బ� ��ం�న
ఉ�ాసన, జ�్ఞన మ��ాగ్లను సులభ ���
� ల� సర్వమ�న�ా��� అర్థ మ��య్ల� ఆచరణ �గయ్��న
� ���ా ���ద్�ం�న గ�ంధం.

అ�ై్వతమంట�?

����ంత ప్ర��ా��త��న
� పరమ�త్మ త��్వ�న్ అ�ై్వత �ి�ద్ �ంతం ��్వ�ా బ� ���త్ ార�.

"బ్రహ్మసతయ్ం జగ�్మధయ్

���బ్ర��్మవ��పరః" - క��ిం�ే ఈ సృ�ి్ట�� ఆ��రభ�త��న
� తత్వం పరమ�త్మ య� ���క��న్ ��ర��ా ��ండవ��

ఏ��య�ను ల�ద� ఈ స��య్�న్ గ���ం�ే �వ�డ� క��� పరమ�త్మ �క్క స్వర�ప��న� �ెపప్బ��న��.

ఉ��హరణక� సమ�ద్రంల�� అలల� సమ�ద్రమ� క��న్ ��ర��ాదు. ��ండ� ��ర్ల�� �ి����, ఈ ��ం��ంట��� �ారణం
జలమ�� గ���ం���. �ట�యందు సమ�ద్రమ�, అలల�� ��మర��ాల� క�ప్తమ�ల�. కనుక అ� అ�ాశ్వతమ�ల�.
సతయ్��న
� ��, ��శనమ�ల���� జల��.

అల��� పరమ�త్మ స్వర�పమ� సతయ్ం జ�్ఞనం అనంతం బ్రహ్మ - ఏక��వ అ��్వ�యం అ� ����ంత �ాసత్ ం� అ�ై్వత
త��్వ��న్ బ� ��సత్ ుం��. జ�్ఞన�� �కష్మ�నక� మ�లమ� అనున�� అ�ై్వత �ి�ధ్ �ంతమ�.

��ందువ�ల� �ెట్ట �, ప�ట్ట , ��ల, �ం��, సూరయ్, చం��్రదుల� అ�న్ంట��� ��క�్క��ర� ఆ����
ి త్ ార�. అల� అ�న్ంట���

��క్కడంల� ఆంతరయ్ం?

ఇట�వంట� ఆ��పణలల� అర్థ ం ల�దు. మన ������� ఆ��రభ�త��� ఎల్ల ప�ప్డ� సహక��ం�ే �ాట�� మనం �ెవ
ౖ ం�ా��
����ాత్మ�. నమస్క��ంచడం మన సంస్కృ� ����ప్న సం�ా్కరం. మనం ��ంచ ����� ఆ��రం �ా్రణ�ాయ�వ�. ఈ

ల�కంల� ఒక��� గ���ంద� �ెపప్����� �ాలప్రమ�ణం సూర�య్డ�.

�ార� �కట�ల� ఆ�్లదకర��న
�
చల్ల �

��ల�గ���ే్చ�� చందు్రడ�. మనక� ఆ��ా�న్ అం��ం�ే�� భ��. ఈ భ�� �ా�� పంటల�� ససయ్�ాయ్మలం

�ా�ాలంట� వరష్�� ఆ��రం. ఆ వ�ాష్��న్ వర�ణ�డ� �ా ప���ాత్ం. �వ�ల �ేహంల� ఉండవల�ిన అ��న్ (ఉ��్ణ గ�త)

ల�క�� �ే

ఆ

�వ�ల�

మరణ�ం�నట�్ల !

"ఈ�ా�ాసయ్�దంసర్వం"

కంట���

కనబడ�

భగవంత�డ�

ఇ�న్

ర��ాల��ా వయ్కత్ మవ�త���న్డ�. మన �ేహంల�� ప్ర� అవయ�ా�న్ మనం ��్ర��ాత్ం. �ే�� చులకన�ా చూడం.

అల��� పరమ�త�్మ� ప్ర�ర�ప��న
� ఈ సృ�ి్టల� ప్ర� వసుత్వ�� పరమ�త్మ�ా�� ���ం� నమస్క��ంచ మంట�ం��
య���్వదంల� గల ��ర�ద్రం.

మన��వ���
� � �నన్ ఉప�ారం �ే��త్ ���� గ�ర�త్ంచుక�� అ�నం��సత్ ుంట�ం, ఆ వయ్��త్�� కృతజ్ఞ తల� �ె�యజ�సుక�ంట�ం.

అల��� మనం త�్ల గరభ్ంల� ప్ర��
� ం�న ��ట�నుం�� �ా్వస ������ట్ట � వరక� �రంతరం అ�న్���ల� సహక��ం�ే �ట���
భగవతస్�ర�పం�ా ���ం� కృతజ్ఞ �� ��వం�� ఆ�ా��ంచమంట�ం�� ��ందూ సంస్కృ�.

�ేసు��ల�క�� వడ�� �ౌ�ాభ్గయ్ం.

సంస్కృ�� అవ�ాహన

కనుక మ�ఢ��్వ�న్ ��� ��ందూ సంస్కృ�� అవ�ాహన �ేసుక�ంట� ఇ��

�ార్వజ�న���న���ాను మహతత్ ర���న���ాను దర్శన�సుత్ం��.

మ��ి ��తంల� క��� ������లక� నవగ��ల� �ారణమ�, �ాట��� �ాం� �ే���త్ మం� జర�గ�త�ంద� అంట�ర�.
�జ����?

మన �ా�ాత్�ల� బ� ��ం�ే ప్ర��ాకయ్మ� సతయ్��. ���న్ మనం స���న
� ���ాల�� అన్వ�ంచు���ా�. వక� దృ�ి్ట��

చూడక�డదు. �ం�� �ాదనలక� ��గక�డదు. మ��ి �క్క ప�ట�్టక నుం�� మరణం వరక� అత� �వనగ��,

వయ్��త్��్వ�న్, మ����న్ ��లక��న
� అం�ాల� జ�య్�షయ్ �ాసత్ ం� ల� చ��్చంచబ�� య���న్�.

'గ��య��త్ ల�కయ���్ర" - మనం ప్రయ�ణం �ేసత్ ునన్ �ాహ���న్ �ెవ
ౖ� ర� ఏ �ధం�ా న���ిం� గమ�య్��� �ేర��ాత్�ో ,

అ�ే �ధం�ా నవగ��ల� మ�నవ�� �వనగ��� ఆ��రమ�లవ�త���న్�.

అట�్ట మ�నవ�డ� జ��్మంతరంల�

�ేసుక�నన్ కర్మల వల్ల ఏరప్�ే దుష�����ాల నుం�� ఉపశమనం �� ందుట��� తపప్క �ా్రయ�్చ��త్��

�ేయమంట�ం��.

�ాసత్ ం�

ప�ర్వజన్మ అంట�ంట�ర� క��? �వ����� ప�ర్వ జన్మల� ఉ��న్య�?

ఎందుక� ల�వ�? తపప్క ఉ��న్�. బహ����వయ్���� జ��్మ� తవ��ర�జ్న - �వ���� రకర�ాల జన్మల���న్�

అంట�డ� ��కృష�
్ణ డ� ��తల�. రకర�ాలంట� ��వలం మ�నవజన్మ అ���ాదు. ప�, ప��, ����, �ెట్ల వంట� 84 లకష్ల

ర�ాల �వ�ా�ల���న్� అంట�ం�� �ాసత్ ం� . కనుక �వ�డ� ఎ�న్ ర�ాల జన్మల��త్నపప్ట��� అత� కర్మప���ాకం
వల్ల త�దక� మ�నవ జన్మ ల�సుత్ం��. దుర్ల భ��న
� మ�నవజన్మను �� ం�� త��్వ�ా ఎదు��్క�� దుఃఖ�ల నుం��

�మ���త్ �� ం�ేందు��� �ాసత్ ం� ���ద్�ం�నట�
్ల �ా �ా్రయ�్చ��త్�� కర్మలను ఆచ����త్ తపప్క దుఃఖమ�ల� ఉపశ�ం�

సుఖమ�లను �� ందవచు్చ.

నవగ��ల� మ�నవ �����న్ �ా�ి��త్ మ�� మ�నవ�డ� తన ప్రయ��న్లను �ర�ంచు��వ��్చ?

నవగ��ల ప్ర��వం ఈ సృ�ి్టల� ప్ర� �వ�ా���ౖ వ�ంట�ం��. అ��ే నవగ��ల� మ�నవ��� �వనగ�� సూ��ాత్��
తపప్ అత� ��్వ��్చ �ా్వతం��్ర�లను అ��కట్ట వ�. భంగపరచవ�. కనుక �ేవ���ాధన, గ�హ�ాంత�ల� �ేయడం ��్వ�ా
తపప్క ఉపశమనం �� ందు��ర�.

��ందూ ధర్మంల� మ���్కట� �ేవతల� వ���న్ర� అంట�ర�. ఇంతమం�� �ేవతల� ఎందుక�?

మ���్కట� �ేవతలల� ��ట� అ�� శబ�ద్�న్ సంఖయ్�ా ���ంచవచు్చ ల�క సమ�హమ� క��� గ���ంచవచు్చ.
సమ�హమంట� ఒక గ�
్ల అంట� మ�డ� వ�ాగ్ల�. అందుల� సృ�ి్ట అ�� వ�ాగ్��� బ్రహ్మ,
� ప్ అ� అర్థ ం. మ�డ� ��ట�

�ి్థ� అ�� వ�ాగ్��� �ష�
్ణ వ�, లయమ� అ�� వ�ాగ్��� ఈశ్వర�డ� అ���్ఠ ాన �ేవతల�.

ఇ�� �ాక మ�డ� ��ట్ల ను సంఖ�య్ పరం�ా ��ి��ంట� అసంఖ�య్క��న
� �ేవ��గణం మనలను ప్ర� ��ణం నుం�� �రంతరం

సంర��సత్ ు��న్ర� �ెపప్బ��ం��. ఒక �ాజయ్ంల� రకర�ాల ����ాల� వ�ంట��. ఒ��్కక్క ���గంల� ���ం�� �ా్థ�

నుం�� ��ౖ �ా్థ� వరక� ��ధ ఉ�ో య్గసు్థల�ంట�ర�. అల��� సృ�ి్టకరత్ �ా బ్రహ్మ, అత� అనుగ�హం�� ప్రజ�ప�, అశ్వ�

�ేవతల�, �శ్వకర్మ, �దలగ� �ారం�� సృ�ి్టక�మ���� ఉప�గప�ే �ేవతల�. అల��� �ి్థ� అ�� ���యల� �ష�
్ణ వ���
�ాట� ��్వద�ా��త�య్ల�, ఇం��్ర�� �ేవతల�, క�బ�ర�ల వంట� య�ల�, లయమ� అ�� ���యక� పర��శ్వర���� �ాట�
ఏ�ాదశ ర�దు్రల�, ర�ద్రగణ�ల�, యమ��� �ా్రణ�ంతక గణ�ల�ంట�ర�.

�ైవమ� అంట� ��వయ్త్వమ� క���న �ార� అర్థ ం. అంట� �ా���� మనవల� ���కం�ా క��ిం�ే ర��ాల� వ�ండవ�.

�ార� ��వయ్���న శ��త్ సంపనున్ల�. ఆ శక�త్ల ��్వ�ా సృ�ి్టల�� సమ�ాత్�న్ ర��ంచడ�� �ా�� కరత్ వయ్ం. సరస్వ� �ే�

�ాక�్క�� అ���్ఠ ాన �ేవత��� �ాక�్క�, సమసత్ �ాఙ్మయ��న్ ర��సత్ ుం��.

ల��్మ �ే� సంపదక�, �ార్వ��ే�

�����ాయ్��� అ���ేవతల�. �ాబట�్ట ఇంతమం�� �ేవతల� అనుక��� బదుల� ప్రకృ�ల� ఉనన్ ఒ��్కక్క ����ా���

ఒ��్కక్క��� అ���్ఠ ాన �ేవతల��ా ���ం� ఆ�ా��ంచడం మనక� ఎం�� �భ��యకం.

ఏ ఏ �ేవతలను ఆ�ా����త్ �భం కల�గ�త�ం��?

ఏ �ేవత��ౖ�� ఆ�ా��ంచవచు్చ. ఈ �గ���ాధన భక�త్� మ�� �శ్చలతక� ఉపక��సత్ ుం��. అందు�� '�ాధ�ా��ం
�����ా్థయ బ్రహ్మణ� ర�పకలప్��' త��్వ�న్ గ���ం�ే సూకష్్మ బ���ధ్� �� ం��లంట� ప్రపథ
్ర మం�ా �ాధక�ల� ఈ సగ�ణ
ర�పంల� వ�ం�ే �ేవతలను ఆ�ా��ం��ల�, �ాధక�లక� �ల��ా పరతత్వంల� సగ�ణ �ేయబ��ం��. అందు��

పం��యతన �ేవ���ాధనను ���ష్ఠం�ా ప��గణ�ం���.
పం��యతన �ేవతలంట�?

ఆ��తయ్ం అం��ామ్ �ష�
్ణ ం గణ��థం మ��శ్వరం

పంచ�ే�ాన్ స్మ���న్తయ్ం ప�జ��త్ �ాప��శనం
ఆ��తయ్ం - సూర�య్డ�,
అం��ా - అమ్మ�ార�,
�ష�
్ణ ం - మ��ష�
్ణ వ�
గణ��థం - గణప�

మ��శ్వరం - ఈశ్వర�డ�

ఈ ఐదుగ���� పం��యతన �ేవతల� అంట�ర�. ��ందూ ధర్మ�ా�ాత్�ల� ���� ప్ర��న �ేవతల��ా ����్క��న్�.

'ఆ��గయ్ం ��స్క�ా���్చే త్' అ��న్ర�. సూర�య్డ� ప్రతయ్కష్ �ైవం. కర్మ �ా��. య�వత్ సృ�ి్ట�� శ��త్� ప్ర�ా��ంచగల

మ� �ేజ�ి్వ, ఓజ�ి్వ. ఆయనను ఆ�ా��ంచడం ��్వ�ా ధృఢ ఆయ��ా���ాయ్లను �� ందు��ర�.

'�ా����రమృ��స��ం' - అమ్మ �ా��� మ�ల��్మ, మ��ా�, మ�సరస్వ� ర�ప��న
� ల���ం�క�ా ఆ�ా��ం���.
అమ్మ�ా�� ఆ�ాధన వలన అఖండ���న �ాక్ ���ధ్, సంపద, వర్చ�సుస్, సు��గయ్ం, �్ర�ాల దర్శనం, ��వయ్దృ�ి్ట వంట�

అ�ం��య
్ర
శక�త్ల� సం�ా్ర�ిత్ �ాత్�. �ట�న్ంట�క��న్ అంతఃకరణ ���ధ్ క��� మ�న�ిక ప��ణ� �� ందు��ర�.

'�కష్��ే్చత్ జ��రధ్��త్' - ����న్�ే్చ �ాడ� మ��ష�
్ణ వ�. �ష�
్ణ వ� �క్క ద�ావ���ాలల� ప్ర��న��న
� ��
��కృ�ా్ణవ��రం. 'కృష్ణసత్ ు భగ�ాన్ స్వయం' అ� అంట�ర�. ఆయన ఆ��ాభ్వం దుష్ట �కష్ణ, �ష్ట రకష్ణ ��సం.

�ష�
్ట లను ర��ంచడం అంట� ��వలం దుష�
్ట ల నుం�� �ా�ాడడ�� �ాక పతనమ��య్ మ�రగ్ ం నుం�� �ా��� ర��ం�
�కష్మ��ాగ్�న్ ఉప�ే�ం�ే భగవ��గ్ �� �ా�ాత్��న్ మ�నవ జ���� ప్ర�ా��ం��డ�.

'ఆ�ౌప�జ�య్ గణ���ప' ఏ �ారయ్మ�ను �ా్రరం�ం��� �దట�ా ప��ంచబ�ే�� గణప�ే. మ� గణప� �క్క
ఆ�ాధన ప్ర��నం�ా �గ�ాధనక� ఉపక��సత్ ుం��. ���వలన �ాధనల� ప్ర�బంధకమ�ల� ��లగడ�� �ాక�ం��

ఐ��క, ఆమ��ి్మక �ాంచల� క��� ��ర��ర����.

'ఐశ్వరయ్ం ఈశ్వ�ా���ే్చత్'! ఈశ్వ�ానుగ�హం వలన ఆయ�ష�
ష్ వృ��ధ్ �� ం��, సకల�శ
ౖ ్వ�ాయ్ల� సం�ా్రపత్ మ����.

ర���్ర����ాల�, ర�ద్రజపం �దలగ� �ాట� �ాళ్ళ సకల దుహ్ఖ ��ారణ క���, గ�హ బ�ధల� ��ల�� �ా్వంతన,

ఐశ్వరయ్�ి�ధ్ ,� అంతఃకరణ ���ధ్ కల�గ�త�ం��. �ావ�న �తయ్ం ఈ �ేవతల���ా��ం�ే �ా���� సకల �భమ�ల�
�ేక�ర���య� ధర్మ�ా�ాత్�ల �క్క ప్ర�జ�్ఞనువచనం.

ఈ ఐదుగ�ర� �ేవతలనూ ఆ�ా��ం��ల�? ఒక్క��న్ ఆ�ా����త్ స���� ��?

ఈ ప్రశన్ అంత సమంజస��న
� �� �ాదు. ఎందుకంట�, పంచ భ���లల� ఏ ఒక్కట� ల�క���న్ ఈ ప్రకృ� ఎల� నడవ�ో ,

అల��� ఈ పం��యతన �ేవతలల� ఏ ఒక్క��� ������ట్ట � ప��ం��� అట�్ట ఆ�ాధన ప�ర్ణ ��్వ�న్ �� ందదు. కనుక

అ�దుగ�ర� �ేవతలను ����ా ఆ�ా��ం� ��ా�.

అ��ే మనక� వంశ�ారంపరయ్ం�ా, సంప్ర��య�ిదధ్ం�ా

సం�ా్రపత్ ��న
� �ెవ
ౖ ం ఎవ���
� ే �ా��� ప్ర��నం�ా మధయ్ల� ��ట్ట ,� ����న నల�గ�ర� �ేవతలను ��ల�
గ్ ��శలల� �ా్థ�ిం�

ఆ�ా��ం���. అంట� మన ఇంట� ఇల��ల�ప్ �ష�
్ణ ��ౖ�ే �ష�
్ణ వ�� మధయ్నుం���. ఈశ్వర��ె�
ౖ ే ఆయనను మధయ్ల�

వ�ం���. అం�ే �ా� మన ఇష్ట �వ
ే తల� ��పప్ అ� ����న �ేవతలను నూయ్నం�ా ���ం� దూ�ించ గ�డదు. �ా����

�ే�� ఆ�ాధనను ������ట్ట క�డదు. �ాగ�ే్వ�ాల��, ��ందస ���ాల�� �ే�� ఆ�ాధన �ష్ఫల�� �ాక దుష్ఫ���లక�

�����సుత్ం��.

��రత�ేశంల� ఈ పం��యతన �ేవతల��� ప్ర��న��న
� ఉ�ాస�� ���్ర�ల���న్య�?

ఉ��న్�. ఒ���ాస్ �ాష్ట ం� ల�� ��ణ�ర్్క, ఆంధ్ర �ాష్ట ం� ల�� ���ాక�ళం �ల�్ల అరస��్ల ��తం్ర సూ��య్�ాసనక� ����్రల��ా
�ెపప్బ��్డ�.

అమ్మ�ా�� ఉ�ాస�� స్థ లం�ా ��రళ �ాష్ట ం� ప్రఖ�య్� �ెం��ం��.

అల��� కలక��త్ ల�� మ��ా� �ీఠం వదద్ �ామకృష్ణ పరమహంస వంట� �ార� అమ్మ�ా�� ఉ�ాసనల��� త��ం��ర�.

��రంగం �� మ��ష�
్ణ వ� ఉ�ాస�� ��తం్ర �ానూ, ��్వరక, బృం��వనం క��� కృ��్ణ �ాసనక� ��వయ్��న
� ����్రల��ా
�ెపప్బ��ం��.

ఇక మ�గణప�� ప్ర��నం�ా మ��ాష్ట � ల�, �తర��్ర క��� ఉ�ా�ి�త్ ార�.

������ాసన �షయ������త్ ��రత�ేశం ఆకృ��� �వ�ం�ాకృ� ల� క��ిసత్ ుం��.

�����గం (�ా�్మరం) �వ�ంగం�ా,

����న �ేశమం�� �ానపట్ట ం�ా, త�ర�ప్, ఈ�ానయ్ �ా్రం��ల� అ���క �ర్థ ం జ�ల��ా�� స్థ ల�ల��ా మనం

గమ�ంచవచు్చ. �ా�్మరం నుం�� క��య్క�మ��� వరక� మన �ేశంల� ల�క్కల�న�న్ �వ����్రల� ఉ��న్�. �ాట�ల�

మ�ఖయ్���న� ��్వదశ జ�య్���్లం�ా ����్రల�. ఈ �ధం�ా మన �ేశంల� ఈ అ�దుగ�ర� �ేవతలక� ఎ��న్ ఉ�ాస��
����్రల� ఉ��న్�.

�ేవ���ాధన ఎల� �ేయ��?

�ేవ���ాధన అ���� మన �ా�ాత్�లల� �� డ��ప��ర ���నం�ా �ెపప్బ��ం��. అ�� వర�స�ా ��య్నమ�, ఆ�ాహన,
ఆసనమ�, అర్ఘ�మ�, �ాదయ్మ�, �ాన్నమ�, వసత్ మ
� �, యజ�్ఞప�తమ�, గంధమ�, అర్చన, ధూపమ�, ��పమ�,
��ౖ�ద
� య్మ�, ��ంబ�లమ�, ��ాజనమ�, మంత్రప��ాప్�� ఉప��రమ�ల�� �ేయ��.

ఈ ఆ�ాధన ఎందుక� �ేయ��?

మనక� ఆ��రం ఈ ప్రకృ�. ఈ ప్రకృ�క��న్ ��ర��ా పరమ�త్మ ల�డ� �ా�ాత్�ల� బ� ��సత్ ు��న్�. కనుక మన

������� ఆ��ర��� మనలను �రంతరం సంర��సత్ ునన్ ఈ ప్రకృ��� పరమ�త్మ�ా ���ం� స�ా�ీత్ య
� ం�ా

ఆ�ా��ంచమంట�ం�� �ాసత్ ం� . అట�్ట ఆ�ాధనను ప�జ, అ���కం, యజ్ఞ ం, జపం, ��య్నం అ�� ఐదు ���ల��ా
����్క��న్మ�.

అ�దు ర�ాల ఆ�ాధ�� �ధులల�� అంత�ార్థ ���ట�?

ప�జ: ప��ాప్కష్తల�� ఒక �గ���న్ ఆ�ా���త్ ాం. ఆ �గ�హం భ�� నుం�� ఉతప్నన్���న ల�హం. కంచు, �ా��,

��ం��, బం�ారం ల�క మట�్ట�ై�� స��, అ�� పంచభ���లల� భ�త��్వ��� సం��తం.

అ���కం: జలమ�, ��రమ� �దలగ� ద్ర�ాయ్ల�� �వ�ం�ా���, �ాల�ా�మ���� ల�క ఏ�ే� �గ����� �ాన్నమ��

ప్ర��య�� మనం �ే�� ఆ�ాధన�� అ���కం అంట�ర�. ఈ ద్రవ ప���ా్థల� పంచ భ���లల� జలత��్వ��� సం��తం.

యజ్ఞ మ�, హ� మమ�: అ��న్� ప్ర��నం�ా �ేసుక�� అందుల� ఆజయ్మ�, స�ధలను సమ��ప్�ాత్ం.
�ేవతలక� ఆహ�త�ల� అందు���. ఇక్కడ హ� మమ� పంచభ���లల� అ��న్త��్వ��� సం��తం.

త��్వ�ా ఆయ�

జపమ�: ��త్ త్ర �ా�ాయణ, మంత్ర జపమ�, వంట�� �ాక�్క�� �ే�త్ ామ�. ����� శబద్ �� ఆ��రం. ఈ శబద్ మ� �ాయ�వ�
నుం�� ఉతప్నన్మవ�త�ం��. �ాబట�్ట జపమ� పంచభ���లల� �ాయ�త��్వ��� సం��తమ�.

��య్నమ�: ��య్����� ���క��న
� కర్మల� �ా�, వసుత్వ�ల� �ా� అవసరం ల�దు. హృదయంల� భగవంత�� ప�త్ర�న
�
��వన�� �ంతన �ేయడ�� ��య్నం అంట�ర�. ఈ హృదయంల� క��ల� సమసత్ ��వనలక� ఆ��రమ� ఆ�ాశ��.

����� ����ాశమ� ల�క హృదయ��ాశమ� అంట�ర�. ఈ ��య్నమ� పంచభ���లల� ఆ�ా�ాత��్వ��� సం��తం.
��ందూ ధర్మంల� భక�త్ల� �ల�ా�న్ ధ��ంచడంల� ఆంతరయ్ం?
చందనసయ్ మహత�ప్ణయ్మ్ ప�త్రం �ాప��శనమ్।

ఆపడం హర�ే�తయ్మ్ ల��్మ�ిత్ ష్ఠట� సర్వ��॥

� ��, �గయ్���న��. ఇతర�లక� సుగం���న్ ఇసుత్ం��. ��ట్ట �క�నన్
గంధం ఓ ����య్షధం. మన��ం�� ఉపయ�కత్ �న

వయ్��త్�� సుగం���న్, చల్ల ద���న్ క��� ఇసుత్ం��. మ�నవ�� ఆల�చ�� సర� య�వత�
త్ బ���ధ్��ౖ ��ం��క
్ర ృత���

య�ంట�ం��. కనుక మ��ి ఒ��్క సమయంల� �ప��త��న
� అలజడ�లక�, గ���త�ంట�డ�. ఆ సమయంల� వయ్��త్

�క్క భ�
్ర మధయ్ ��గం (కనుబ� మల మధయ్) ఎక�్కవ�ా సప్ం��సత్ ుం��. అట�వంట� మృదు��ౖన ��గం��ౖ ఈ �తల
గం���న్ ��రణ �ేయడం �ాళ్ళ మనసు �ాంతపడ�త�ం��. మ�ఖంల� క��� ల��్మప్రద��న
� �ేజసుస్ ఏరప్డ�త�ం��.

అం�ే�ాదు ఈ �లక��రణ వలన ��య్న�ి్థ�ల� �శ్చలత క��� ల�సుత్ం��.

�ల�ా�న్ అడ�్డ�ా��, �ల�వ� ��మం �ా�� ��ట్ట ���వ��్చ? ఏ�� ��ష
� ్ఠ ం?

��ందర� ఉ�ాసక�ల� ఆయ� ఉ�ాస�� �ేవతలననుస��సత్ ూ ����� అనుగ�ణం�ా బ� ట�
్ల , ��మ�ల� ��ట్ట �క�ంట�ర�.

��ాల��న
� నుదుట���ౖ ధ��ం�న గ�ండ్ర� బ� ట�్ట అనం���ాశంల� ప్ర�ా�ం�ే సూర�య్�ల� ���సుత్ం��. భ�
్ర మధయ్ం ల��

�గయ్��న
� ��తం్ర ��ౖ చక్క� గ�ండ్ర��న �తల గం���న్, ��� మధయ్ల� క�ంక�మ ధ��ంచడం ఆదర్శ�యం,
ఆచరణ�యం, అంద���� ఆ�ద�గయ్ం.

��ందర� �ల�ా�న్ ధ��ంచడం ����ీ �ా ఎందుక� ���సుత్��న్ర�?

�లక��రణ �క్క �ల�వను �ె�య� �ా�� ���� ����ీ �ా ���ంచవచు్చ. అ��ే ��ందర� గృ��ణ�ల� క���

క� క��ించ� �ి్టక్కర్ల క� ప���తమ�త���న్ర�. ��ందూధర్మంల� �ీత్ ల
� క� �లక ��రణ సు�ా�ి� �హన్ం�ా
����్కనబ��ం��. ఈ �హన్ం�� �ండ��ా క��ిం�ే �ీత్ ల
త్ ల�� ఆద��సత్ ుం��.
� ను సమ�జం ��రవ ప్రపత�

ఈశ్వర�ణ�్ణ ఎందుక� ప��ం���?

�వ�లల� రకర�ాల �ాయ్��ల� క�ప్ం� ప్రకృ� ల�� ఆకరష్ణలక� గ�����
ే �
� � మ�య. 'మ�మ మ�య� దురతయ్య�'
అ� ���� �ాకయ్ం. ఈ మ�య మ� శ��త్వంత��న
� ��. ��ర��ావనంల� త�� �ష�
్ఠ ల�ౖన మహర�ష్ల� మ�య�శ��త్� ��ట�

మ�రగ్ ం చూపమ� ఈశ్వర�ణ�్ణ �ా్ర��్థంచ�ా ఈశ్వర�డ� �ా���� 'ఆత్మజ�్ఞనమ�'ను ఉప�ే�ం��డ�. �ా� �ామ�నుయ్లక�
అ�� అంత సులభం�ా బ� ధపడదు.

కనుక ఆత్మజ�్ఞ����� �ావల�ిన అర్హతను ఈశ్వ�ా�ాధన క�ప్సుత్ం��. న��ల� �ేపల� వలను ఆశ����త్ అందుల�

�క�్కక�ంట��. అల� �ాక వల ��ి�న
� �ా�� �ా��లను ఆశ����త్ �ాట� �ా్రణ���� మ�ప�ప్ల�నట�్ల , భక�త్డ� క���
శ��ధ్ �భక�త్ల�� ఈశ్వర�� �ా��లను ఆశ��ం� శరణ�గ� �� ం���ే సకల దుఃఖ�ల� ��ల�� సం�ార �వృ�త్ కల�గ�త�ం��.
�వ���� ఎందుక� �ం�ాకృ�ల� ఆ�ా���త్ ార�?

స��్వశ్వర�డ�, సర్వ�ాయ్పక��ెన
ౖ
పర��శ్వర���� ర�పమంట� ల�దు .

ఆ�ా��సత్ ు��న్ం.

'�ంగమ�' అంట� 'గ�ర�త్' అ� అర్థమ�.

ఆ త��్వ�న్ �ం�ాకృ�ల� ���ం�

అ��యం, అ�ంతయ్ం, అ����, అ��్వ�య���న

ఆత్మత��త్��న్ �ం�ాకృ�ల� ఆ�ా��ం�ే ������న్ మహర�ష్ల� సూ�ం��ర�.

అట�్ట పర��శ్వర తత్వమ� �తయ్ �దధ్ , బ�దధ్ ��న
� ద� గ���ం���. అందు�� స్ఫట�క�ంగ�� ఈశ్వ�ా�ాధనక� ��ష
� ్ఠ మ�

�ా�ాత్�ల� బ� ��సత్ ు��న్�. ఈ స్ఫట�కం �ారదర్శకం�ా వ�ంట�ం��. ���గ�ం�� చూ��త్ ఆవత� వసుత్వ� క��ిసత్ ుం��.

అల��� స్ఫట�క ర�పంల�� పరమ�త్మను ఆ�ా��ంచడం వలన భక�త్���� తన మనసుల�� మ��నయ్ం ��ల��

స్ఫట�కర�ప��న
� తన య��ర్థ స్వర�పమ�ను �ెల�సు����ందుక� అర్హత, ప��పక్వత కల�గ�త�ం��.

��దమం��్రలను ����ధయ్యనం �ేయ� �ార�, �ేయ����� అర్హత ల���ార� ఈశ్వ�ా�ాధన ఎల� �ేయ��?

నమక చమ�ాలను ��ర�్చ��ల�క�� �ే �����ంచవల�ిన అవసరం ల�దు. ఆ వంక�� ఈశ్వ�ా�ాధనను �డవక�డదు.
�వపం��కష్�� మం��్ర�న్ జ�ిసత్ ూ అ���కం �ేయవచు్చ. ఈ �వపం��కష్�� కృష్ణ య���్వ��ంతరగ్ త��న
� ��ర�ద్రం ల�

మధయ్స్థ �� య�ం��.

ర���్రకష్ మ�ల ��ష్టతను �వ��ంచగలర�?

ర���్రకష్ ఈశ్వర���� ప్ర�క. ఇ�� ధ����త్ భ��త్, జ�్ఞన ���
ౖ ా�ాయ్ల� వృ��ధ్ �ెందు���. మనసుస్ �ా్వంతన �� ందుత�ం��.

త��్వ�ా ఆల�చనల� సవయ్��శల� ప్రయ�ణ�ం� �వన���నం, ఆ��గయ్ం ��ర�గ�పడ�త�ం��. ర���్రకష్లల� ఏకమ��,

��్వమ�� ...... ఇల� 18 మ�ఖ�ల వరక� ఉనన్ ర���్రకష్ల� ల��ాత్�.
ర���్రకష్లను ధ��ం�ేందుక� �యమ�ల���న్య�?

ఋత�సమయంల� ఉనన్ �ీత్ ల
� � స�� ఈ ర���్రకష్ మ�లను ��డల��� ధ��ం���. వసత్ ం� �ద ���
ౖ �
� � తపప్, ఎవ���

క��ిం�ేల� ఆడంబరం�ా �తర�ల ��సం ��సుక��� ఆభరణం �ాదు. ఇ�� శ���ా��� తగ�ల�త� ఉంట� మం�
ఫ���లను �� ందవచు్చ. మక�టంల�� ర���్రకష్ గ�ం�ె���ా��� త��� వ�ంట� మం���. �ట�� �దు��ం�ే సమయం

ల�ను, �ాలకృ��య్ల� �ర�్చక��� సమయంల�ను ధ��ంచ�ాదు. అ��ే ఏకమ�� ర���్రకష్క� ఈ �యమమ�ల�
వ��త్ంచవ�.

��ా���కం ఏ �� ద్ర�ాయ్ల�� �ేయ��?

ఈశ్వర�డ� అ���క �ి్రయ�డ�. పం��మృతమ�ల�� �ేయ��. అన�ా �ాల�, ��ర�గ�, ���య్, �ే�,� పట�కబ�ల్లం �� �ే��త్
�భప్రదం. అల� క�దర� పకష్ంల� �దధ్ జలం�� �వ�ం�ా��� పం��కష్�� మంత్రం జ�ిసత్ ూ �ేయవచు్చ. అ���కం �ే�న
ి

గంగను ప�జ�నంతరం �ర్థ ం�ా �ీ్వక��ం���.

మనక� ఆలయ�ల సంస్కృ� ఎపప్ట�నుం�� ఆరంభ��న
� ��?

ఆలయ�ల సంస్కృ� అ�����ా వ�్చన�� �ాదు. ప�ర్వం మన ఆరష్ సంస్కృ�ల� యజ్ఞ య��ాదుల ��్వ�ా��

భగవంత�� ఆ�ా��ం�ే�ార�. క�య�గంల� ��ట� మ�నవ�ల �క్క ఆల�చనల�, ���ాల�, �ాట� ప��ణ�మ�లను

దృ�ి్టల� ��ట్ట ����, �ల�సవంత��న
� ������� ��సుల��య్ ఈ మ�నవ సమ�జ���� యజ్ఞ య��ాదుల�, ��య్నమ�,

తపసుస్ల వంట� ప్ర��యలను ఆచ��ంచడం �ాధయ్ం �ావ�� ��వన�� మన ప���్వక�ల� ఈ భగవ���ాధనను �ే�ాలయ
సంస్కృ� ��్వ�ా వయ్కత్ ప����ర�. ఈ ఆలయ�ల� ఆగమ �ాసుత్�ా�ాత్�లక� అనుగ�ణం�ా�� ���్మంచబ��న�.

�ాసుత్�ాసత్ �ం అంట� ఏ�ట�?

గృ�లల� �ాసుత్ ప�ర�ష�డ� వ�ి�త్ ాడ�. �ాసుత్ ప�ర�ష�� ప��ంచ��ే ��ా్మణం జర�ప�ాదు. '�ాసత్ �క��్వత్

�ాసుత్'. కట్ట ��ల�, ��ా్మణ�ల� �ే��టప�ప్డ� ఏ ��శల� ఏ ��ా్మణం జర�ాల�, ఏ గ�� ఎల� ఉం��ల�, ��్వ�ాల�,

��ట�
� �లను ఏ ��శలల� ���్మ��త్ ఆయ��ా���ాయ్ల�� సుఖ �ాంత�ల�� ���ాత్మ�� �షయ�లను �వ��సత్ ుం�� ఈ �ాసుత్
�ాసత్ ం� . ఆలయ ��ా్మణ�లక� �ా�ాత్��న్ ఆగమ �ాసుత్ �ాసత్ ం� �ాను, గృహ ��ా్మణ�ల���
� ే గృహ�ాసుత్ �ాసత్ ం� �ాను

�భ�ంపబ��న�.

��ందువ�ల ఆలయ�ల��ౖ �ేవతల �ల�ప్ల�� �ాట� ���న్ అ�్ల ల���న బ� మ్మల� క��� �ెక్కబ�� వ�ంట��.
ప�త్ర�న
� �ెవ
ౖ ��త్రంల� ఈ అ�్ల లత ఎందుక�?

��ందూ ఆలయ�ల� ఒక ప�ర్ణ ��్వ��� సం��తం.

ఈ సృ�ి్టల� �వ�ల ఉతప్�త్ �� ప్ర��న��న
� సృ�ి్ట �ా�ాయ్�న్

యజ్ఞ ��వన���� గ���ం���. అల� �ాక ��గబ���ధ్�� చూ��త్ తపప్క అ�్ల ల��న
� ���ాల� తల�తత్ ����. మన �ేహంల��

�����గ�� �ే�ాలయం �క్క ��ప��ా��� సం��తం. మ�నవ బ���ధ్ల� క��� అ�న్ ర�ాల ���ాల� ఆ ��ప�రం��ౖ
ప్ర��ం�సుత్ంట��. ఎల�����ే ����లల�� గ�ాభ్లయంల� పరమ�త్మ ��ల���ౖ య�ంట��ో అల��� "�ేహ� �ే�ాలయః

��్ర కత్ ః" �ేహ�� �ే�ాలయమ� మ�నవ�� హృదయ ��తం్ర ల��� భగవంత�డ�ంట�డ� �ాసత్ ం� . కనుక ఆలయ ��ప�రం��ౖ

అ�్ల ల�లక� ��వ�ల�దు. అ�్ల లమ� ���ంచడం క��� సభయ్త �ాదు.

ప�త్ర�న
� ఆలయ �ా్రంగణంల��� ప్ర���ం�ేటప�ప్డ� మనసుస్ల� అప�త్ర ���ాల� కల�గక�డదు క��! �ా� ��ప�రం��ౖ
�ెక్కబ��న ఆ �ల�ప్లను చూ��త్ మనసుస్ చ�ంచ��?

ఆలయ���� ప�త్ర ��వన���� ����్ళ�. అ��ే ఇక్కడ మ��ి �క్క సం�ా్కరం బయటపడ�త�ం��. �ామ,

�����ల�� �ం��య�నన్ మనసుల� పరమ�త్మ దర్శనం కలగక�� �ా ��ా�ాల� �ం�� వ�ంట��. పరమ�త్మయం�ే
మనసు లగన్���న �ా��� ప్రకృ�ల�� ఏ ఆకరష్ణల� అడ�్డ�ావ�. ఆకరష్ణలక� బం�� అ��ే పరమ�త్మక� దూరం�ా��

ఉంట�డ�. ఈ ప��కష్ల� భక�త్ల� �ఫలం �ెందక�ం�� బ���ధ్ల� క��� ��ా�ాలను ���కం���� జ�ంచగల�ా�.

అల�

���కం�� చూడ గ���న�ా���� ప్ర��� భగవతస్�ర�పం�ా�� ��చ��సత్ ుం��. ఆ �ా్థ��� ఎ���న
� వయ్��త్�� ల�కం క��న్

ల����� పట్ల మనసు లగన్��� వ�ంట�ం��.

�ర్థ ��
� ్ర�ల� అంట� ఏ�ట�? �ాట�� సంద��్శంచు��నుట వల్ల ఉప�గ���?

���న్ ����్రలల� �ైవం స్వయంభ�వ��ా ��ల�ి ఉండడం �ేత, అక్కడ ప�ణయ్నదుల� ప్రవ��ంచడం వలన ఆ ప్ర�ే�ాలక�

��ష్ట త �ేక�ర�త�ం��. ����� ప�ణయ్����్రల� అంట�ర�. �ాట�� సంద��్శంచ����న్ �ర్థ య�త్ర అంట�ర�. అందు�� మన

త్ సంద��్శంచుక�ంట�ంట�మ�. అట�్ట
��రత�ేశంల� ప్ర� న��� ఒక �ర్థ ం�ాను, ప్ర� ఆలయ��న్ ��తం్ర �ాను, ���సూ

ప�త్ర ����్రలల� �ే�� ��న ధ�ా్మలక� క��� ��ష్ట �న
� ఫలం ల�సుత్ం��. మన �ా్రరబ�ద్ను�ారం ప�ణయ్��ా్థలల�

సత�ప్ర�ష�ల �ాంగతయ్ం ల�ంచవచు్చ. త��్వ�ా ఆ��య్�్మకం�ా ప��ణ� �� ం�ే అవ�ాశం గ�ర�వ� అనుగ�హం ��
తపప్క �ి�ధ్ స
� త్ ుం��.

గ�ర�వ� �క్క ఆవశయ్కత ఉం��?

మనల� అజ�్ఞ���న్ ��ల��ం� జ�్ఞ���న్ ప్ర�ా��ం�ే�ా�ే 'గ�ర�వ�'. 'గ�ర�వ� ల�� �ా�� గ���త్ట్ల � �ె�య��� అ����న
�

�ా� యబ్బ�����' అ� ��మన శతకం.

అమ�లయ్��న
� మన ఈ మ�నవజన్మక� త�్ల దండ�్రల� �ారక�ల�ౖ�,ే

జన్మ�ా����య్��� �ారణ��న
� జ�్ఞ���న్ అనుగ���ం�ే�ాడ� గ�ర�వ�. కనుక "గ�ర�వ� ల�� �దయ్ గ���్డ �దయ్".
స����న గ�ర�వ�ను గ���త్ంచడం ఎల�?

ఉతత్ మ, మధయ్మ, తృ�య�ల��ా గ�ర�వ�ల� 3 ర�ాల�. అందు�� "సగ�ర����ా�గ�ే్ఛత్ ����్రయం బ్రహ్మ�ష్ఠం" అ�

క��ప�షత�
త్ అంట�ం��. ఉతత్ మ గ�ర�వన�ా ����్రయ బ్రహ్మ�ష�
్ఠ డ�. అట�్ట ఉతత్ మ గ�ర�వ�ను ఆశ��ంచుట�ే

�ాధక�డ� సంప్ర��యబదధ్ ం�ా జ�్ఞ���న్ �� ం�� త��ంచగలడ�.
ఉతత్ మ గ�ర�వ� లకష్ణ�ల��?

"ఛం�ో అ���స
ే ����్రయః" సంప్ర��యబదధ్ ం�ా బ�లయ్ంల��� ఉపనయన సం�ా్కరం �� ం�� గ�ర�క�ల�ాసం �ేసత్ ూ

����ధయ్యనం ��్వ�ా కర్మ, ఉ�ాసనలను య������ా ఆచ��ం�ే�ా�ే ����్రయ�డ�.

ఇత�ే శ�వణ, మనన, �����య్సనల ��్వ�ా ����ంత త��త్��ాధ్�న్ గ���ం� ��� యం�ే �ి్థర���న �ష్ఠ ను క���

ఉంట�డ�. "బ్రహ్మణ� ��ా్ఠ యసయ్ స బ్రహ్మ�ష్ఠః" ఇత�ే బ్రహ్మ�ష�
్ఠ డ� అనబడ��డ�. ఇతను పరమ�త్మ తత్వ
�ంతనల� �ి్థర��న
� �ష్ఠ ను �� ం�� తనను ఆశ��ం�న �ష�య్లక� సంప్ర��యబదధ్ ం�ా జ�్ఞ���న్ అందజ��త్ ాడ�. అందు��

ఇత�� ����్రయ బ్రహ్మ�ష�
్ఠ డ�, ఉతత్ మ గ�ర�వ� �ా�ాత్�ల� సూ�సుత్��న్�.
మధయ్మ గ�ర�వ� లకష్ణ�ల��?

ఇతను ����్రయ��ే �ా� అ��య్పక�� వంట��ాడ�. ఇతడ� గ�ర�క�ల �ాసం �ే�ి ��ద����ం�ాలను అధయ్యనం
�ే�న
ి పప్ట��� బ్రహ్మ�ష�
్ఠ డ� �ాక�� వ�ట�ే తను ���్చ� న �దయ్ ��వలం ఇతర�లక� బ� ��ంచుట�� ప���తమ�త�ం��.

తృ�య గ�ర�వ� లకష్ణ�ల��?

ఇతను ��వలం బ్రహ్మ�ష�
్ఠ డ� మ�త్ర��.

�ా్రరబద్ వశం �ేత, జ��్మంతర సం�ా్కరం ���ె,ౖ తతత్ �మ�ాయ్�� మ�

�ా�ాయ్�ా్థ�న్ తతత్ � ���రణ�� గ���ం� బ్రహ్మ�ంతనల��� �����న్ అం��తం �ేసు��నన్ �ాధక�డ�.

ఇతను

సంప్ర��యం�ా �ా�ాత్�ధయ్యనం �ేయ� �ారణం �ే ఇతర�లక� బ� ��ంచుటక� అవ�ాశమ�ండదు. కనుక ఇతను ��వలం
బ్రహ్మ�ష�
్ఠ డగ�ట�ే స్వస్వర�ప ఆత్మజ�్ఞనం�� తన ఉదధ్ రణ�� ప���త మగ�చు��న్డ�.
అధమ�ధమ గ�ర�వ�ల�

����� ����్రయత్వమ�, బ్రహ్మ�ష్ఠ , ఆచరణ, అను�ా్ఠనమ�ల� ఏ� వ�ండవ�. �ాగ�ే్వ�ాల�, �ామ�����ల�, ����కల�,

��గల�లసత్వమ�, ���త్ �
� ాంకష్, ధన �ాయ్�హం �దలగ� ��వనల�� సతమతమవ�త�ంట�ర�. �ర� �ెప�ప్��వ�����
గ�ర�వ� �ా�, అంద���� బర���. �వరక� �ా���� �ా�� బర�వ��ి�త్ ార�. ����� ���య్��ర� లంట�ం�� �ాసత్ ం� .

సదుగ్ర�వ�ను ఆశ��ం�న �ష�య్� ప్రవరత్ న ఎల� ఉం���?

�ష�య్లన�ా �కష్క�, త��త్�ప�ేశమ� �� ందుటక� �గ�య్ల�న
ౖ �ార� అర్థ ం. అ��ే ��ందర� ల���క ప్ర�జ��ల��� తమ

����కలను ��ర��ర�్చ����ందుక� �ా్ర��నయ్త��్చ ఆ��య్�్మకమ��ాగ్�న్ ఆశ���ాత్ర�. �ర� ఎపప్ట��� �ష�య్లనబడర�.
�ష�య్�ెన
ౖ �ాడ� ��వలం ఆత్మజ�్ఞన �ా్ర�ిత్ ��� ప���దధ్ �న
� ��వన�� గ�ర�వ� ���ద్�ం�న మ��ాగ్�న్ అనుస���త్ ాడ�. ఇల�

గ�ర�వ���ౖ �ష�య్���, �ష�య్���ౖ గ�ర�వ��� గల సతయ్ సంబంధ�� గ�ర��షయ్ సంబంధమ�.
గ�ర�వ� ��శ��ం�న భక�త్��� �కష్ం సం�ా్ర�ిత్ సుత్ం��?

గ�ర�వ�� ఆశ��ం�న �ా��� �ష�య్డంట��� �ా�, భక�త్డ� సంబ� ��ంచమ�. సంప�ర్ణ�న
� శ�దధ్, భ��త్�� గ�ర�వ�ను
ఆశ��ం�ే�ా�ే �ష�య్డ�. అ��ే అత� లకష్య్ం ఆ��య్�్మక �ాధ��? ల�క ���క �ాంచలను �� ందడం ��సమ�? అ�
తనల� ��ను ప్ర�న్ంచు���ా�.

ప్రపథ
్ర మం�ా ����కలను �� ం��ల�� ��వన�� గ�ర�వ�ను ఆశ��ం��� క���
� ీ సం�ా్కరం �ేత గ�ర�వ� �క్క

స�న్��ల� మనసు ఆ��య్�్మక �ాధన ��ప
ౖ � మరల�త�ం��. అట�్ట వయ్��త్ క�మం�ా ఆ��య్�్మక మ�రగ్ ం ల�� ��ష్ట తను,
మ�ధు�ాయ్�న్ తపప్క గ����త్ ాడ�. త��్వ�ా �కష్మ�రగ్ ంల� పయ�ం�ే ప��ణ� క���, ���క �ాంచల� క���
� ీ

సనన్��ల్ల ����. గ�ర�వ� అనుగ�హం�� ����న్ �� ందు��డ�.

��ందర� గ�ర�వ�ల� భక�త్లను ఎంచుక�� ����న్ ఇ�ిప్�ాత్ర� అంట�ర� �జ����?

ఎవ�� ఇ�ే్చ��, ఎక్క���� ���్ల �ెచు్చ������ �కష్మనబడదు. పరమ�త్మ త��్వ�న్ �ెల�సు��వడ�� �కష్ం. ఎక్క����

��ళ్ళడం �కష్���
� ే అక్క�� నుం�� ఇం�ాసత్ మం� ��ట�క� ���త్ � బ�గ�ంట�ంద� ఆశల� ప�డ���. పరమ�త్మ ఏ�ో

ఒక ల�కంల� ఉ��న్డ�, మనం మ�ట� మ�ల�్ల సర�ద్క�� అక్కడ�� ����్ళల� అందు��సం ఒక గ�ర�వ� ట���స్్ట ఏజంట�

ల� ��ంద��న్ ఎంచుక�� �సు��డ��డ�� ���ాలను మన �ా�ాత్�ల� అం��క��ంచవ�. ������ �ారణ���న జ�్ఞ���న్
గ�ర�వ� బ� ��ంచగల�ే �ా�, ����న్వ్వడం ఎవ��తరమ� �ాదు.
�కష్మన�ా?

�కష్మంట� �మ���త్ అ� అర్థం. �ే�నుం��? బంధం నుం�� �మ���త్. బంధం అంట� "జన్మ మరణ ర�ప సం�ారః ఎవ

బంధః" ప�ట్ట డం, మరణ�ంచడం బంధంల� ఒక ��గ���
� ే ఈ మధయ్ల� ��ను, ���� అ�� అహం�ార, మమ�ా�ాల��

మ��క��� స��య్���, అస��య్��� �ే��ను గ���ంచల�క అ���కం�� ��ంచడ�� బంధమంట�ర�. అట�్ట ఈ బంధం నుం��
���వడడ�� �కష్మ� �ా�ాత్�ల� �ెబ�త���న్�.

ఈ ����న్ ఎల� �� ం���?

స��య్�న్ �ెల�సు��వడ�� �కష్ం. య���ా్థ�న్ ������ట్ట � ప���ా్థల�� సతయ్మ� ���సుత్��న్మ�. ఈ ల�కమ�,

ఇందుల�� సర్వమ� అనుకష్ణం ��శ����� గ�రవ�త���న్�. "యజజ్ నయ్ం తనన్శయ్ం" ఏ�� ప�డ�త�ం�ో అ�� తపప్క

న�సుత్ం��. ప�ట�్ట మన శ��రమ� నశ్వరమ��� గ���ం���. �� వరష్ప� �ందువ�ల ��్వ�ా �ెట్లను, పంటలను �ే��

ఆ�రర�పం�ా మ�ర�ప్ �ెందుత�ం��. ఈ ఆ��ా�న్ తం��్ర �ీ్వక��ంచ�ా అ�� ��త�వ��ా ప��ణ�సుత్ం��. ఈ

��త�వ� త�్ల గరభ్ంల�� అండకణం�� కల�ి "�క����ణ�త" సంబం��ల�� �ిండ��� అ�� క�మక�మం�ా వృ��ధ్

�ెం��, �ే�కృ��� ఈ ల�కంల��� అడ���డ�త�ం��. అట�్ట ఈ �� మరణమ�� అం���న్ �� ం�ేంతవరక� తన �వన

య�త్రను ��న�ా��సత్ ుం��.

�ాంచ���క��న
� ఈ �ేహంల� సతయ్��,� �తయ్��� ప్ర�ా�ం�ే త��త్��న్ గ���ంచమ� �ా�ాత్�ల� బ� ��సత్ ు��న్�.

"న��జ్ఞ ���న సదృశం ప�త్ర�హ�దయ్�ే" జ�్ఞనమ� క��న్ పరమ ప�త్ర�న
� �ాధనమ� ���� ల�ద� ���� �ాకయ్ం. అట�్ట

ఆత్మజ�్ఞ���న్ �� ం�ేందు��� �ాధన అతయ్ంత ప్ర��న���న �ాత్రను �� �ిసత్ ుం��.
జ�్ఞనం వల్ల �� �కష్ం వసుత్ం��?

సర్వం జ�్ఞనప్ల ���వ
�ౖ వృ�నమ్ సంత��షయ్�ి - జ�్ఞనం�� సకల సం�ార బం��ల నుం�� ��టగలమ� ���� �ాకయ్ం. అజ�్ఞనం

వ�నన్ంత వరక� వయ్��త్ బం��లల� �క�్కక�� ఉంట�డ�. జనన మరణమ�ల�� బంధమ�ల� అజ�్ఞనం వల్ల �� ఏరప్��్డ�.

కనుక ��� �������న జ�్ఞనం క����ే అజ�్ఞనం ��లగ�త�ం��. �కట�� ��ల��ంచ����� ��� �������న ��ల�గ� ఏ

�ధం�ా మ�ఖయ్�, అజ�్ఞ���న్ ��ల��ంచ�����, ��� ������న
� జ�్ఞనమ� క��� అం�ే మ�ఖయ్ం. బ���ధ్ల�
ఆవ��ం�న అజ�్ఞనం�ే �జస్వర�ప���న ఆత్మ త��త్��న్ �ెల�సు��ల�క�� త���న్ం. అందువల్ల �� ఈ దుఃఖ�లను
అనుభ�సుత్��న్ం.

జ�్ఞనమ� వల్ల అజ�్ఞనం ��లగడ�� �ాక, తన య��ర్థ స్వర�ప �ి్థ� �ె�యబడ�త�ం��.

����� �కష్మంట�ర�. అట�్ట జ�్ఞనమ�ను �ాధన ��్వ�ా�� �� ందగలమ�.
'�ాధన' అ�� పదం తరచు�ా �ాడ�త�ంట�ర�. �ాధన అంట�?

��ప్ �క్క �ాధనల� బండ�ా� నుం�� భగవంత�� ర�పం బ��రగ్తమవ�త�ం��. అల��� ఆత్మజ�్ఞన �ా్ర�ిత్ ���

తగ����న మనసును సంస్క��ంచు����ందుక� అవలం�ం�ే ���న�� �ాధన.

'త�ా్మత్ �ాసత్ �ం ప్రమ�ణం�ే' �ాసత్ ం� ��్వ�ా�� జ�్ఞనం ల�సుత్ం��. అ��ే ఈ �ాసత్ � జ�్ఞ���న్ ఎల� �� ం���? ఒక

�ా��రణ���న ప�సత్ కం చ���నట�
్ల �ా �ా�ాత్��న్ చ��� జ�్ఞ���న్ �� ందల�మ�. ���న్ బ� ధపర�ే తతత్ ���తత్ ��్వ�ా�� �ాసత్ �
జ�్ఞ���న్ �� ందగలమ�.

"ఆ��్మ�ా��ద్రష్టవయ్ః ���తవయ్ః మనత్ వయ్ః �����య్�ితవయ్ః" ఆత్మజ�్ఞ���న్ �� ం��లనుక���

�ాధక�డ� శ�వణ, మనన, �����య్సనల�� మ�త్ర�� �� ందగలడ� ��ం�ో ��య్ప�షత�
త్ �వ��సత్ ుం��.
శ�వణం అంట�?

గ�ర�మ�ఖతః �ాధక�డ� �ా�ాత్��న్ అధయ్యనం �ేయ��. గ�ర�వ� తను పరంపర�ా �� ం��న �ా�ాత్���� తన �ాధనల�
�� ం��న అనుభ�ాలను ��ళ�ం� శృ�, య���త్, అనుభవమ�ల�� బ� ���త్ ాడ�. అట�్ట �ా�ాయ్లను శ�దధ్�� గ���ంచ����న్
శ�వణం అంట�ర�.

మననం అంట�?

గ�ర�వ� ��్వ�ా గ���ం�న �షయ��న్ ఏ�ాంత ప్ర�ేశంల� ఆ�ను�ై మనసుల� ��రణ �ేసత్ ూ, ఆ �షయ�ల పట్ల
���రణ �ేయడ�� మననం. మననం �ేయడం వల్ల జ�్ఞనమ� ధృడ పడ�త�ం��.
�����య్సన అంట�?

మనన సమయంల� క��� సంశయ�లను గ�ర�వ� ��్వ�ా �వృ�త్ �� ం��న వయ్��త్ల� తతత్ �ం పట్ల స��న
� అవ�ాహన, �ష్ఠ

కల�గ�త�ం��. అట�్ట �ాధన�� �����య్సన అంట�ర�.

�ాధనల� ఎదుర��య్ అవ����లను ఎల� అ��గ�ం���?

�ామ�����ల�, ఈ�ాష్�సూయల�, �ాగ�ే్వ�ాల�, మదమ�తస్�ాయ్ల�, దంభం, దరప్ం, అహం�ారం, మమ�ారం ఇవ�న్

�ాధక�� బల��న పర�ే ��ణ�ల�. కనుక �ాధక�డ� ప�జ, జపమ�, ��య్నమ�� అను�ా్ఠనమ�ల�� అంతఃకరణ ���ధ్

�� ం��, క���
� ీ �ట� నుం�� బయటపడగలడ�.

�కష్ం �� ం�ేందుక� ప�జల�, జ�ాల�, ��త్ త్ర �ా�ాయణల� అవసరమ�?

అ�� �� ర�ాట�. ఇవ�న్ భ��త్ �క్క అం�ాల�. �ాలను �� �� మ�ందు �ాత్రను ఎల� ���ధ్ �ే�త్ ా� అల���
పరమప�త్ర�న
� జ�్ఞ���న్ �� ం��లనుక��� �ాధక��� హృదయ ��తమ
్ర � క��� ���ధ్ �� ం���. అందు�� '�కష్�ాధన

�ామ�ా��ం భ��త్ ��వగ��య�ీ' �కష్�ాధనక� అంతఃకరణ ���ధ్ అవసరమ�. అట�్ట అంతఃకరణ ���ధ్�� భ��త్ అ�� మ��ాగ్�న్

సూ�ం��ర�. �ాబట�్ట భక�త్డ� �ా��ే జ�్ఞ� �ాల�డ�. జ�్ఞ��రజ్ నక� భ��త్ �దట� ��ట్ట �. ఈ ��ట్ట ��� ఎక్కల�� �ాడ�
�కష్ప����� అర�్హడ� �ాల�డ�. �ాబట�్ట �ాధక�డ� ప�జ, జపమ�, ��త్ త్ర�ా�ాయణల వంట� సత్కర్మలను ఆచ��ం�
భ��త్ అ�� �� �ానం�� అంతఃకరణ ���ధ్� �� ందగలడ�.
భ��త్ అంట� ఏ�ట�?

నుదుట �భ�� ��ఖల�, బ� ట�్ట ధ��ం� ఉదయం, �ాయంత్రం ప�జల� �ేయడం, ప్ర���� గ����� ��ళ్ళడం వంట�� భ��త్��
బ��య్ం�ాల� మ�త్ర��. భ��త్ అ�� మహతత్ ర��న
� ���ా�న్ �ట� వర�� ప���తం �ేయక�డదు. ����ల�, గ�ం��ల�,

్ట �ర�గ���ర�. కనుక
ఖూ� �ే�� �ార� క��� బ� ట�్ట ��ట్ట �క�ంట�ర�. ప�జల� �ే�త్ ార�. గ�ళ�్ళ, ��ప��ాల చుట�

భ��త్� ��వలం ఈ బ�హయ్కర్మల�� ప���తం �ే�ి సంక��త��వన �� చూడక�డదు. భక�త్�ల� �తత్ ���ధ్� క���ం�

క���
� ీ అత�� ప��పక్వ�ి్థ��� �ే�్చ� �ే భ��త్. అట�్ట �తత్ ���ధ్ క���న �ాధక�డ� ��య్నం ��్వ�ా అంతర�్మఖతను �� ం��
�జస్వర�ప��న
� ఆత్మతతత్ �మందు �శ్చల �ి్థ�� �� ందగలడ�.
��య్నంల� మనసు �లకడ�ా ఉండడం ల�దు. ఎందువల్ల ?

మనసు అలజ��, ఉ�ే్వ�ాలక� ల���ౖ రకర�ాల ���య్�ాల� �ేసత్ ుం��. ఈ ���య్�ాలక�, ��ా�ాలక� మన ఆ�ర

���ాల� �ారణమ�త���న్�. కనుక �ాధక�డ� తన ఆ�ర ���ా�న్, చుట�
్ట ఉం�ే ప��స�ాలను తన �ాధనక�

�ానుక�ల��న
� ట�
్ల �ా మ�ర�్చ���ా�. అం�ే �ా� �ాధనక� �ర�దధ్ �న
� మ��ాగ్లల� పయ�సూ
త్ మనసు �లవడం
ల�ద� �ి�ాయ్దు �ేయడం సమ��తం �ాదు.

మ�� ఈ ��ఫ
ౖ ల�య్�న్ అ��గ�ం�ేందుక� ��ాస��ల�, �ా్రణ�య�మం వంట�� సహక���త్ ాయ�?

�ా్రణ�య�మం, ��ాస��ల వల్ల శ��రంల�� ��డ�ల� �దధ్ �� చక్కట� �ేహ��ర�ఢయ్ం ల�సుత్ం��. అ��ే మనసు
ఏ�ాగ�తను �� ం��లంట� అంతరం��క �ాధనను అల�ాట� �ేసు���ా�. ����� �ాయ్ను� ఆప����� �ి్వచ్ ����్కనట�
్ల �ా
పర�గ�ల� ��� మనసు� �యం�్రం�ేందుక� క��� మ�రగ్ మ�ం��.
"సతస్ంగ�ే్వ �సస్ంగత్వం - �సస్ంగ�ే్వ ���్మహత్వం

���్మహ�ే్వ �శ్చలతతత్ �ం - �శ్చలత�ేత్ � �వను్మ��త్ః" అ��న్ర�.

సతస్ంగంల� మనసు ప��వరత్ న �� ందుత�ం��. త��్వ�ా అంతర�్మఖ��� క����ీ ప్ర�ాంతతను �� ం�� స్వస్వర��ా�న్

గ���త్ంచ గల�గ�త�ం��.

సతస్ంగం అంట� ఏ�ట�?

1) సతప్����్థన సంగః (2) సత్ �ా��త్ �ణ సంగః

(3) సజజ్ న సంగః అ� మ�డ� ���ల��ా �వ��ం��ర�. సతప్��ర్థమంట�

ఈ సృ�ి్ట�� ఆ��రభ�త��న
� తతత్ �ం. అట�్ట తతత్ � స్వర��ా��� ఆదయ్ం��ల� ల�వ�. ��వ� ప�ట�్టకల� ల�వ�. ���శం
వ�ండదు. కనుక ఆ పరమ�త్మ తతత్ �ం �తయ్ సతయ్��,� �ాశ్వత��� ���ల�్లత�ం��. అట�్ట ఈ త��త్��న్ గ���ం��లంట�

మనక� ప్రమ�ణం ��ద�ా�ాత్�ల�. �ాట�� మనంతట మన�� గ���ంచల�మ� కనుక �ాట�� బ� ధ పర�ే ఓ సజజ్ నుడ�

�ా�ా�. �ా���� గ�ర�వ� అంట�ం. అట�్ట గ�ర�వ��� సజజ్ నుడ�, ��ద�ాసత్ మ
� �ల�� స��్చసత్ మ
� �, పరమ�త్మ త��త్��న్

సతప్��ర్థమ�, �ట��� సం�ా�న్ ��ంచు������న్ సతస్ంగమ� �ా�ాత్�ల� ����్క��న్�. ఇంతట� సమగ���న బ� ధ��

���నం ఒక్క ��ందూ ధర్మంల� తపప్ �గ�� ఎందుల�నూ ఇంత ���షం�ా �ాన�ాదు. �ావ�న ��ందువ��ా

జ�్మంచడం ఒక వర����ే ��ందూ ధర్మం బ� ��ం�ే మ�రగ్ ంల� పయ�ం� జన్మను చ����ర్థ ం �ేసుక��� ప్ర� ఒక్కర�
ధనుయ్ల�.

హ��ః ఓం తతస్త్

�న్మయ�రణయ్ం ప�్ల ��షన్స్ ట్రస్్ట �ా�� ��జనయ్ం �� ..........

��ర�య సంస్కృ�, సంప్ర��య�ల�
1. ���ా�ాధన ఎందుక� �ేయ��?

ప్ర� ��ర�య గృహమ�ల�ను �ైవ�ీఠమ� వదద్ ��� ���ా�న్ ������త్ ార�. ���న్ ఇళ్ళల� ఈ
���ా�న్ ఉదయమ�, మ�� ��ందర� �ాయంత్రం, ఇం��ందర� ఉభయ సంధయ్లల� ������త్ ార�.

అర�దు�ా ��ందర� (అఖండ ��పమ�) ప్ర� ��నమ� ��జం�� ఉం�ేల�గ ���ా�న్ ������త్ ార�.
�భ సంద�ాభ్ల�, �తయ్ ప�జల�, �ా్రరధ్నల�, పర్వ ����ల� మ��య� �ామ��క

�ా్రరం��తస్�ాల� �దల�ౖన� అ�న్ క��� ��పమ� �����ం�న త�ా్వత�� �ా్రరం��ాత్ర�.

ఒ��్కక్క�ా�� ఆయ� సంద�ాభ్ల� ప�రత్ ��య్వరక� ఆ ���ా�న్ అల��� ��న�ా���త్ ార�.
అట�్ల ఎందుక� �ెయ�య్�?

�ాం� జ�్ఞ�����, �కట� అజ�్ఞ����� �హన్మ�ల�. భగవంత�డ� జ�్ఞనస్వర�ప�డ�. అ�న్

�ధమ�ల�న
ౖ జ�్ఞ����� ఆయ�� ఆ��రమ�. జ�్ఞ���న్ ఇ�ే్చ�ాడ�, �� �ిం�ే �ాడ� కనుక జ�య్�

ర�పమ�ల� భగవంత���� ఆ�ా���త్ ామ�.

�ాం� �కట�� ��ల��ం�నట�
్ల �ా జ�్ఞనమ� అజ�్ఞ���న్ ��ల��సత్ ుం��. జ�్ఞనమ���� ఎపప్ట��� తరగ�

అంతరంగ సంపద. అ�న్ సంపదలక��న్ ��పప్ సంపద�ా జ�్ఞ���న్ ���ం� ���ా�న్ �����ం�

నమస్క���త్ ామ�. మనమ� �ే�� పనుల� మం���ౖ��, �ెడ్డ��ౖ�� జ�్ఞ���న్ ఆ��రమ��ా �ే�ి����
�ే�త్ ామ�. అందువలన�� అ�న్ �భ సంద�ాభ్లల� మన ఆల�చనలక� �ా���ా ���ా�న్
������త్ ామ�.

బల�్బను �ా� ట�య్బ్ ల�ట
ౖ �న్ �ా� ఎందుక� �����ంచర�? అ�� క��� �కట్ల ను ��ల��సత్ ుం�� క��!

�ా� �ాంప్ర��య ��ప �ాం� మనక� ఆ��య్�్మక���న �ా్రమ�ఖయ్తను క��� సూ�సుత్ం��.

���ా��� �ా�ే ���య్ ల�క �ైలమ� మనల�� �ాసనల� ల�క �ా్వరధ్ ప���త���న సం�ా్క�ాలక�

�హన్మ�. వ�త్ అహం�ా�ా��� ప్ర�క. ఎప�ప్�ై�ే ఆ��య్�్మక జ�్ఞనమ��� ������త్ ా� అప�ప్డ�

�ాసనల� ��ల్ల�ా క���� �� � అహం�ారం అంత��ం��� త�ం��.

జ�య్� ఎప�ప్డూ ��ౖ ��ౖప�క� మ�త్ర�� చూసూ
త్ ఉంట�ం��. అ�ే �ధమ��ా మనమ� ఆ��జ్ం�ే

జ�్ఞనమ� మన�న్ ఎప�ప్డూ ఉనన్త ఆశయ�ల ��ౖప� మ�్ళసుత్ం��.

ఒక ��పమ� ���న్ వందల ���ాలను �����సత్ ుం��. అ�ే �ధమ��ా ఒక జ�్ఞ� తన జ�్ఞ���న్

ఎం�� మం���� అం���త్ ాడ�. ���ాలను �����ంచడమ� వలన �����ం�ే ��పమ� �క్క �ాం�
ఏమ�త్రమ� త��గ్ �� దు. అ�ే �ధమ��ా జ�్ఞ� జ�్ఞ���న్ ఇతర�ల�� పంచడమ� వలన తన

జ�్ఞనమ� తగగ్ దు. ��ౖ��చు్చ జ�్ఞనమ� గ���ం�న అవ�ాహన ��ం�� ందుత�ం��. ఇ�్చన �ాళ్ల క�,

��ి���� �ాళ్ల క� క��� ఉప�గ �ా�� అవ�త�ం��.
��పం �����ం�ే టప�ప్డ� ఈ ���ం�� �ా్రరధ్న �ే�త్ ామ�.
��పం జ�య్� పరబ్రహ్మ ��పం సస్ర్వం త�పహః

����న �ాధయ్�ే సర్వం సం��య్ ��పం న�2సుత్�ే

అజ�్ఞ���న్ హ��ం�, జ�్ఞ���న్ ఇ�్చ అ�న్ంట�� �ి�ధ్ ం� ప �ే�ి���� శ��త్��ే్చ సం��య్ ���ా���
ప్రణ�మమ�ల�.

ఈ ఆ��రమ� జ�్ఞన సంపద, ఆ��య్�్మక సంపదను సూ�సుత్ం��.

2. �ా్రరధ్ �� గ��� ఎందుక� క��� ఉం���?

��ర�య�లందర� ప�జ���, �ా్రరధ్న��� ఒక గ��� ల�క ��ంత స్థ ల��న్ తమ గృహమ�లల�

��ట���ాత్ర�. ప్ర� ��� �ై�ా��� మ�ందు ఒక ���ా�న్ ������త్ ార�. జపమ�, ��య్నమ�,
�ా�ాయణమ�, �ా్రరధ్నల�, భజనల� �దలగ� ఆ��య్�్మక �ాధ��ల� క��� ఈ �ా్రరధ్��

స్థ లమందు జర�ప���ర�. ప�ట�్టన ���, ��ా��� ��నమ�ల� మ��య� పండ�గల� �దల�ౖన
అ�న్ �భ సంద�ాభ్లల� ప్ర�ేయ్క���న ప�జల� �ే�త్ ార�. గృహమ�ల�� ��దద్ల�, �ినన్ల�
అందర� క��� �ైవమ��� �ా�న్ధయ్మ� క��� ప�జ �ే�ి��ంట�ర�.
ప�జ�గ�� - ఎందుక�?

ఈ చ�ాచర సృ�ి్ట�� పరమ�త్మ మ�త్ర�� �� ంత ��ర�డ�. �ావ�న మనమ� �వ�ిం�ే గృ����

క��� �జ���న హక�్క��ర� పరమ�త్మ��. ప�జ� గ�� అ���� ఆ యజమ�� ఐన పరమ�త్మ
గ��. మనమ� భగవంత�� �� త�
త్ క� �జ���న �� ంత ��ర�లమ� �ామ� అ�� ��వన వలన
మ�త్ర�� మన దురహం�ారమ�, మన�� అ�� ��తత్ం���� తనమ�ను వ���ంచు��గలమ�.

మనమ� �వ�ిం�ే గృహమ�నక� మ��య� మనక� క��� యజమ�� భగవంత��ే. మనమ�
��వలమ� ఆయన గృ���� �య�ంచబడ్డ ��తత్ మ�త�్రల���న ��వక�లమ� అనన్ స��న
�

��వన క�గ్ ఉండటమ� ఉతత్ మమ�. ఈ �ధమ��ా ���ంచ �ల� �ా��� భగవంత���� మన
గృ���� ��ే్చ�ిన మ�ఖయ్ అ����ా ���ం� ఆయన సం��షమ��ా ఉండ����� ప�జ గ���

�ా�, �ైవ �ీఠమ�ను �ా� వస��ా క�ప్ం���. అ�న్ ��ళల� ఆ ప్ర�శ
ే ం �భ్రమ��ా మ��య�
అలం�ార య�కత్ ం�ా ఉం�ేల� చూ��� (ఉనన్�����ా�� మన ఇంట��� వసుత్ంట� �ా���� �ే��

��క�ాయ్లక��న్ ��ంత ఎక�్కవ�ా�� ఉం�ేల� చూ���).

పరమ�త్మ సర్వ �ాయ్�ి . ఈ �షయమ� గ�ర�త్ంచు ��వ����� ఆయన మన ఇంట�్ల మన��

ఉండ����� మనమ� ప�జ� గదులను క�గ్ ఉం���. భగవంత�� అనుగ�హమ� ల���ే మనమ�

ఎ ప�� �జయవంతమ��ా �ేయల�మ�, �ే�� �ా��ంచ ల�మ�. ప�జ గ��ల� భగవంత����

ప్ర� ��� �ా్ర��ధ్ంచటమ� వలన స�న్��త సంబంధమ� ఏరప్�� ఆయన అనుగ���న్ త్వర�ా

�� ందగలమ�.

ఇంట�ల�� ప్ర� గ�� ఒక ప్ర�ేయ్క���న ప��� ���ద్�ంపబ�� ఉంట�ం��. ఆయ� గదుల� ఆయ�

���ద్�ంపబ��న పనులక� అనుక�లమ� క�గ్ ఉం�ేల��ా అమ��్చ ఉంట��. అ�ే �ధమ��ా

��య్�����, ప�జక�, �ా్రరధ్నక� క��� అనుక�ల���న �ా��వరణమ� క�గ్ నట�వంట� ప�జ�గ��

మనక� అవసరమ� . ప�త్ర�న
� ఆల�చనల�, శబద్ తరం�ాల� ఆ ప్ర�ేశమ�ల� �ాయ్�ిం� అక్కడక�
వ�్చన�ా�� మనసుస్�న్ ప్ర���తమ� �ే�త్ ా� . మనమ� అల�ి�� �నప�ప్డ� ల�క కలత

�ెం��నప�ప్డ� ��వలమ� �ా్రరధ్�� గ��ల� ����ద్�ప
� � కళ�్ళ మ�సుక�� క�ర�్చంట� క��� ��ల�
ప్ర�ాంతత, ఉ��స్హమ�, ఆ��య్�్మక ఎదుగ�దల �� ందగలమ�.

(అం�ే �ా� �ే�� ���న్ ���ల�న
ౖ పనుల� భగవంత�� మ�ందర �ేయట���� Guilty �ా

ఉంట�ం�� కదం�� అందుక� �ాసత్ దూరం�ా ప్ర�ేయ్క గ�� కట�్ట అందుల� భగవంత�ణ�్ణ బం��ం�ే�ామ�
అ� మ�త్రమ� దయ�ే�ి అనకం��.)

3. 'నమ��త్ ' ఎందుక� �ె�ాప్�?

��ర�య�ల� ఒక����కర� 'నమ��త్ ' అ� పలక��ంచు క�ంట�ర�. నమ��త్ అనన్ప�ప్డ� తల వం�
��ండ� అర�ేత�ల� హృదయం మ�ందర కలపడమ� జర�గ�త�ం��. మనక��న్ �నన్�ా�����,
సమ వయసు్కల��
ౖ �, ��దద్�ా����� ��న్��త�ల��
ౖ � మ��య� ��తత్ �ా����� క��� ఇ�ే �ధమ��ా
నమ��త్ అ� పలక��ం���.

�ా�ాత్�లల� సంప్ర��య బదధ్ ��న ఐదు ర�ాల అ�వందనమ�ల� ఉ��న్�. అందుల�

నమ�ా్కరమ� ఒకట�. నమ�ా్కరమ� అంట� �ా��లపడ�ట అ�� అరధ్మ� వసుత్ం��. �ా� నమ��త్
అంట� ఈ ���ల�్ల మనమ� ఒక��� ఒకర� క��ినప�ప్డ� ఇ�్చ ప�చు్చక��� మ�ాయ్ద�ా
గ���ం���.

నమ��త్ ఎందుక� �ేయ��?

నమ��త్ అ��టట�వంట��� మ�మ�ల��ా అల�ాట��ా �ే��టట�వంట� వందన�,

సంప్ర��యబదధ్ ��న ఆ��ర� ల�క భగవ���ాధ�� అ� ఉండవచు్చను. ఏ�� ఏ��న
� పప్ట��� ఈ
ఆ��రమ�ల� మనక� �ె�య� ��ల� ల��ైన అరధ్మ� ఉం�� . సంస్కృతమ�ల� నమః+�ే =

నమ��త్ . ��� అరధ్మ� - ��ను �క� నమస్క��సత్ ు��న్ను అ�. నమః అ�� ప���న్ "న", "మః"

�ా �డ��యవచు్చ - ���� �ాదు అ�� అరధ్మ� వసుత్ం��. ఇతర�ల స�న్��ల� మన

అహం�ా�ా�న్ వ���ంచు���� ల�క త��గ్ంచు���� ఆ��య్�్మక �ాధనను �ె�య జ��� ఆ��ర���.
వయ్క�త్ల మధయ్ �జ��న
� కల�క అంట� �ా�� మనసుస్ల� కలవడ��. అందు�� మనమ�

ఇతర�లను క��ినప�ప్డ� నమ��త్ అంట�మ�. అన�ా 'మన మనసుల� క�య��ాక' అ�

అరధ్మ�. హృదయం మ�ందర ��ండ� అర�ేత�ల� కలపడమ� ఈ అ�ా్థ��న్ సూ�సుత్ం��. తల

వంచడమ� అ���� ��్రమ�� �నయమ��ా మ�ాయ్ద�, ��న్��న్ అం��ంచ���న్ �ె�య�ేసత్ ుం��.

నమ�ా్కరమ���� ఆ��య్త్మ పరం�ా ఇం�ా ల��ైన అ�ాధ్�న్ సూ�సుత్ం�� . �ా్రణ శ��త్, ��వయ్త్వమ�;
ఆత్మ ల�క పరమ�త్మ అంద��ల� ఒ��ల��ా ఉనన్��. ఈ ఏక��్వ�న్ గ���త్ం� ��ండ� �ేత�ల� క��ి
తల వం� ఇతర�లను క��ినప�ప్డ� �ా��ల� ఉనన్ ��వయ్��్వ��� నమస్క���త్ ామ�.

మ�త�్మలక�, భగవంత����� నమ�ా్కరమ� �ే�ట
� ప�ప్డ� అందుక�� ఒ��్క�ా�� మనల�నునన్
��వయ్��్వ�న్ చూసు��వ����ా అనన్ట�
్ల కనుల� మ�సు��ంట�మ�. ��వయ్��్వ�న్ సూ�ం�ే

�ధమ��ా నమ�ా్కరమ� ఒ��్క�ా�� భగవ��న్మమ�ల�� ��్వ�ా క��� �ేయ బడ�త�ం��. ఈ
�ా్రమ�ఖయ్త �ె��ి��నన్ప�ప్డ� నమ�ా్కరమ� �ే�ట
� ప�ప్డ� ��ౖ��ౖ�� నమ��త్ అనడమ� �ాక
స���నట�వంట� ��న్���� �ో హదమ� �ే�� ల�గ�న ��్రమ��ను ��రవమ���ను క���న
�ా��వరణ��న్ కల�గ �ేయ గలమ�.

4. త�్ల దండ�్రలక�, ��దద్లక� �ా�ా్టంగ నమ�ా్కరమ� ఎందుక� �ేయ��?

��ర�య�ల� తమ త�్ల దండ�్రలక�, ��దద్లక�, గ�ర�వ�లక�, మ�త�్మలక� �ా�ా్టంగ

నమ�ా్కరమ� �ే�త్ ార�. మన�ే నమస్క��ంపబ��న ��దద్ల� ����� �ా�� �ే�� మన తల�ద
ల�క ��ౖన ఉం� ����ాత్ర�. ప్ర� ��� ��దద్లను క��ినప�ప్డ� మ��య� ఏ�ై�� ���తత్ �ా

�ా్రరం�ం�ేటప�ప్డ�, జన్మ��నమ�ల� పండ�గల� �దలగ� �భ సంద�ాభ్లల� క��� ��దద్లక�
నమస్క��ంచడమ� జర�గ�త�ం��. ���న్ సంప్ర��య సమ��లల� తమ క�ట�ంబమ�,

�ామ��క హ� �� మ��య� తమ ప��చయమ� �ె�య�ే�� �ధమ��ా (ప్రవర �� క���) �ా�ా్టంగ
నమ�ా్కరమ� �ేయబడ�త�ం��.

�ా�ా్టంగ నమ�ా్కరమ� ఎందుక� �ేయ��?

మ�నవ�డ� తన �ా��ల ఆ��రమ��ా �లబడ��డ�. �ా�ా్టంగ నమ�ా్కరమ�ల� ��దద్ల

�ా��లక� నమస్క��ంచడమ���� �ా�� వయ్��త్��్వ��� ఆ��ర���న ��దద్���ా���, ప�ర్ణ��్వ���,

ఉ��రతక�, ��వయ్��్వ��� మనమ� ఇ�ే్చటట�వంట� ��ర�ా��� �హన్మ�. ఇ�� �ా���� మన��ౖ

గల �ా్వరధ్ర��త ��్రమ మ��య� మన సం��మ���� �ార� �ే�ిన ��య్�ాల పట్ల మన కృతజ్ఞ త�

�ె�యజ�సత్ ుం��. ఇ�� ఇతర�ల ��పప్త���న్ అణక�వ�� అం��క��ం�ే ఒక మ�రగ్ మ�.

��రత�ేశమ� �క్క ��పప్ శక�త్లల� ఒకట�ౖన పట�ష్ట��న క�ట�ంబ బ�ంధవయ్ వయ్వస్థ ను
ప్ర��ం�ంప జ��� ఆ��రమ�లల� ఇ�� ఒకట�.

��రత �ేశమ�ల� ��దద్ల �భ సంకల�ప్లక� మ��య� అ��ా్వదమ�లక� ఉనన్త��న
� �ల�వ

ఇవ్వబడ�త�ం��. �ాట�� �� ంద����� మనమ� నమస్క���త్ ామ�. మం� ఆల�చనల� మం�

తరం�ాలను సృ�ి్ట�త్ ా�. ప��ప�ర్ణ��న ��మ
్ర , ��వయ్త్వమ� మ��య� ఉ��రత్వమ��� �ం��న

హ�
� దయ�లనుం�� ఉదభ్�ం�ే �భ�ామనల� అదుభ్త���న శ��త్� క�గ్ ఉంట��. ఎప�ప్�ై�ే

మనమ� �నయమ��� ��రవమ��� ��దద్లక� నమస్క���త్ ా� అప�ప్డ� �ా�� �భ�ామనల�,

����నల� మం� శ��త్ వంత���న తరంగ ర�పంల� మన��ౖ ప్రస���త్ ా�. ఇందు వలన�� మనమ�

�లబ�� �ా�, �ా��లబ�� �ా� నమ�ా్కరమ� �ే�న
ి ప�ప్డ� శ��రమం�� ఈ శ��త్� �ీ్వక��ంచ

గల�గ�త�ం��.
��ర�ా�న్ �ె�యపర�ే ��ధ ��త�ల�:

ప్రత���్థనమ� : ల�� �లబ�� �ా్వగత�చు్చట

నమ�ా్కరమ� : నమ��త్ అ� ��ేయతను వయ్కత్ పరచడమ�
ఉపసంగ�హణ
�ా�ా్టంగమ�

: ��దద్ల, గ�ర�వ�ల �ా��లను ��కడమ�

: �ాళ�్ళ, ��ాళ�్ళ, ఉదరమ�, ���, నుదుర� �ేత�ల� అ�న్ ��లను ����ల��ా

��దద్ల మ�ందు �ా��లబ�� నమస్క��ంచుట

ప్రతయ్�వందనమ�: ప్ర� నమ�ా్కరమ� �ేయ�ట.
సంపద, వంశమ�, వయసుస్, ��ౖ�క బలమ� మ��య� ఆ��య్�్మక జ�్ఞనమ� ఒక��� కంట� ఒకట�

ఎక�్కవ �ా వయ్క�త్లక� ��ర�ా�న్ �� ం�ే అర్హతను క�గ్ �త్ ా�. ఇందువలన�� భ��� ప���ా�ం�ే

�ా� ఐనపప్ట��� ఆ��య్�్మక గ�ర�వ� �క్క �ా��లక� నమస్క���త్ ాడ�. ఈ ���ా�న్ ప్ర�ేయ్కం�ా
సప్ష్ట మ� �ే�� కధల���న్ మనక� �ామ�యణం, మ� ��రతమ� వంట� ఇ���ాలల� గలవ�.

ఈ సంప్ర��యమ� వలన క�ట�ంబమ� మ��య� సంఘమ� ల�� వయ్క�త్ల మధయ్ పరసప్ర ��్రమ,
��రవమ�, ఐకమతయ్ం, �ాం�య�త �ా��వరణమ� ��ం�� ం��ంచ బడ�త���న్�.

5. నుదుట బ� ట�్ట ��ట్ట ���ంట�మ�. ఎందుక�?

�ైవభ��త్ గల ��ర�య�ల� ప్ర�ేయ్��ం� ��ా��త�ల� ఐన �ీత్ ల
� � ను��ట� �ద �లకమ� ల���

బ� ట�్ట ��ట్ట ���ంట�ర�. ప్ర� ��� �ాన్నమ� �ే�న
ి తర��ాత మ��య� ప్ర�య్ే క సంద�ాభ్లల�నూ,
ప�జ �ే�� మ�ందర, తర��ాత, ల�క �ైవ దర్శ����� ����్ళటప�ప్డ� తపప్క బ� ట�్ట

��ట్ట �క�ంట�ర�. ��ల� �ెగలల� ��ా��త�ల�ౖన �ీత్ ల
� � ఎల�్ల ��ళల� నుదుట క�ంక�మ ��ట్ట �����

క��ిం��ల�� ఆ�ేశమ� ఉం��. ��ౖ��క పదద్ త�లను ఆచ��ం�ే �ార� మంత్ర �ా్రరధ్నల�� క�ంక�మ
ధ���త్ ార�. మ�త�్మలక� మ��య� �ెవ
ౖ ప్ర�మలక� ఆ�ాధ�� సూచకం�ా బ� ట�్ట / �లకం
��రణ జర�ప���మ�. �లకమ� ��ర� ��ర� రంగ�లల�ను, ర��ాలల�ను ఉంట�ం��.

ను��ట� ��ౖన బ� ట�్ట ఎందుక�?

నుదుట� ��ౖన బ� ట�్ట - ధ��ం�న �ా��ల�నూ, ఎదుట� �ా��ల�నూ ప�త్ర ��వనను కల�గ

�ేసత్ ుం��. �ైవ �హన్మ� �ా గ���త్ంచ బడ�త�ం��.

మ�నుపట� �ాలమ�ల� బ�్రహ్మణ కష్�్రయ, ��ౖశయ్, �దు్రల� ��ర� ��ర� ��న్లను ధ��ం�ే�ార�.

������తయ్మ� ల�క �ాసత్ � సంబంధ���న వృ�త్ � క���న బ�్రహ్మణ�డ� తన స్వ��వ���న ప�త్రతక�

�హన్ం�ా �ెల్ల� చంద���న్ ధ��ం�ే�ాడ�. కష్�్రయ వం�ా��� �ెం��న కష్�్రయ�డ� తన

�ర��్వ��� �హన్ం�ా ఎర�� క�ంక�మను నుదుట ధ��ం�ే �ాడ�. వరత్ క �ాణ�జ�య్ల ��్వ�ా

సంపదను ��ం�� ం��ం�ే ��ౖ�య్డ� అభ�య్దయ���� అ�వృ��ధ్�� �హన్ం�ా పసుప� పచ్చ� ��స���

ధ��ం�ే�ాడ�. �దు్రడ� నల్ల � భ�ా్మ�న్ ల�క కసూ
త్ ��� ధ��ం�ె�ాడ�.

�ష�
్ణ ఉ�ాసక�ల� U ఆ�ారమ��ా చందన �ల�ా�న్, ���వ ఉ�ాసక�ల� భస్మ �్రప���్డ��న్, �ే�
భక�త్ల� ఎర�� క�ంక�మ బ� ట�్టను ధ��ం�ే�ార�.

భగవంత���� సమ��ప్ం�న చందనమ�, క�ంక�మ, భస్మమ� ప్ర�ాదమ��ా �ీ్వక��ంచబ��న

తర��ాత మన నుదుట ��ట్టబడ�త�ం��. జ�్ఞపక శ��త్�� మ��య� ఆల�చ�� శ��త్�� �ా్థన���న

కనుబ� మ్మల మధయ్ నునన్ ప్ర�ేశమ�ల� �లకమ� ��డ��మ�. �గ ప����షల� ఈ ప్ర�శ
ే మ�

ఆజ�్ఞ చక�మ��ా �ెపప్బడ�త�ం��. ��ను భగవంత�� గ�ర�త్ను్చ��ండ�ను �ాక! ఈ భ��త్ ��వన ��
అ�న్ �ారయ్ కల��ాలల�నూ �ాయ్�ించు�ాక! ��ను �� అ�న్ వయ్వ��ాలల� ధర్మబదధ్ మ��ా

ఉందును �ాక! అ�� �ా్రరధ్న�� �లకమ� ��ట్ట ���బడ�త�ం��. మనమ� ఈ �ా్రరధ్��య�త��న
�
��ౖఖ��� ����్క�కమ��ా మర��� ���, ఇతర�ల నుదుట� ��ౖనునన్ బ� ట�్ట మనక� ��ంట��

మన �ా్రరధ్నను గ�ర�త్క� �ేసత్ ుం��. అందు�� ఈ �లకమ� మనక� భగవంత�� ఆ��ా్వదమ�
మ��య� అధర్మ ప్రవ� �త�
త్ లనుం�, వయ్���క శక�త్ల నుం�� రకష్ణ వంట��.�

మన శ��రమ� �తత్ మ� ప్ర�ేయ్��ం� నుదుర� కనుబ� మ్మల మధయ్నునన్ సూకష్్మ���న �ా్థనమ�

�దుయ్దయ�ా్కంత తరంగ ర��ాలల� శ��త్� ��ల�వ��సత్ ుం��. అందువలన�� ���రమ��ా

నునన్ప�ప్డ� ���� క��� తల���ిప్ వసుత్ం��. �లకమ� ల�క బ� ట�్ట మన ను��ట�
� చల్ల బర� ����

నుం�� రకష్ణ �సుత్ం��. శ��త్� ��ల�ప్క�ం�� మన�న్ �ా�ాడ�త�ం��. ���న్ సమయ�లల�

చందనమ� ల�క భస్మమ� నుదుట �తత్ మ� ప�యబడ�త�ం��. బ� ట�్టక� బదుల��ా �ా�ే
�ా్ల�ి్టక్ �ం�� ల� అలం�ార �ా్రయ�� �ా� �జ��న
� ప్ర�జ���న్ క���ంచవ�.

��ర�య�లక� ఈ ఆ��రమ� ��ల� అప�ర్వ��న
� ��. మ��య� ఎక్కడ ఉ��న్ సులభం�ా
మన�న్ గ���త్ంచ����� స�యపడ�త�ం��.

6. �ా����లను ప�సత్ �ాలను, మనుష�లను �ాళ్ళ�� తగలక�డదు ఎందుక�?

��ందువ�ల ఇళ్ళల�్ల, �నన్పప్ట�నుం� �ా����ల��, ప�సత్ �ాల�� మ��య� మనుష�ల�� �ాళ్ళను

తగల�వ్వ క�డద� ����ప్ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ �� రబ�ట�న �ా����ల��, ప�సత్ �ాల��, సం��త

�ాధ��ల�� ల��� ఏ ఇతర���న ���య్ సంబంధ��న
� వసుత్వ�ల�� �ాల� త����ే కష్మ�పణ��

గ�ర�త్�ా �ాల� త���న వసుత్వ�� ��రవప�ర్వకమ��ా �ే��� ���� కళ్ళకదుద్���ాల� �ిల్లలక�
��రప్బడ�త�ం��.

�ా����లక�, మనుష�లక� �ాళ�్ళ ఎందుక� తగల�ాదు?

��ర�య�లక� జ�్ఞనమ� ప�త్రమ�, ��వయ్మ� ఐన��. అందువలన�� ����� ఎల్ల ��ళల�

��రవ��ా్వ�. ఈ ���ల�్ల �ాఠయ్ంశమ�లను ఆ��య్�్మకమ� ఐ��కమ� అ� �డ��సత్ ు��న్మ�.

�ా� �ా్ర�న ��రత�ేశమ�ల� ప్ర� �షయమ� �ాసత్ � సంబంధ��న
� ల�క ఆ��య్త్మ సంబంధ���న��

అ��� స�� ప�త్రం�ా ప��గణ�ం� గ�ర�వ�ల �ేత గ�ర�క�ల�ల�్ల ����ప్ంచబ�ే��.

చదువ��� సంబం��ం�న వసుత్వ�ల� ��క్క క�డద�� ఆ��రమ� ��ర�య సంస్కృ� �దయ్క�

ఇ�ే్చ ఉనన్త �ా్థ���న్ తరచూ గ�ర�త్ �ేసత్ ుం��. �నన్ తనమ�నుం�ే ఈ �ధమ��ా ��రప్డమ�

వలన మనల� ప�సత్ �ాల పట్ల , �దయ్ పట్ల శ��ద్ �భక�త్ల� ��ట�క� �� ���. జ�్ఞ���� �ేవతక�

అరప్ణ�ా సంవతస్�ా��� ఒక�ా�� సరస్వ� ప�జ ల��� ఆయ�ధప�జ ���న మనమ�

ప�సత్ �ాల� �ాహ��ల� మ��య� ప�మ�ట్ల � ప��ంచ����� క��� ఇ�� ఒక �ారణమ�.
మనమ� చదువ�క��� మ�ందు ఈ ���ం�� �ధం�ా �ా్ర��్థ�త్ ామ� .......
సరస్వ� నమసుత్భయ్ం వర�ే �ామర��ిణ�

���య్రంభం క���ాయ్� �ి�ధ్ �రభ్వత� �� స��
వ�ాల��్చ, ����కల� ���్చ ఓ సరస్వ� �ే�! �� చదువ�ను ఆరం�ం�ే మ�ందర �క�

నమ�ా్కరమ� �ేసత్ ు��న్ను. �వ� ఎల్ల ప�ప్డూ �� ����కల� �ర�్చదువ� �ాక!

�ిల్లల� �� ర�ాట�న ఎవ��క��� �ాళ�్ళ త���నప�ప్డ� ��ల భయపడ��ర�. ఒక��ళ

�� ర�ాట�న త����ే కష్మ�పణ��� మనమ� ఆ వయ్��త్� �ే��� ���� ��ళ్ళను కళ్ళక� అదుద్���ా�.

��దద్�ాళ్ళ��� �నన్�ాళ్ళ� అజ�గ�తత్�� �ాళ్ళ�� త����ే, �ార� ��ంట�� కష్మ�పణ �ె�త్ ార�.
ఇతర�ల�� �ాళ�్ళ ��కడమ� �ెడ�నడవ���ా ప��గణ�ంప బడ�త�ం�� - ఎందుక�?

మ�నవ�డ� ఈ భ�� �ద �ా్రణమ���, భగవంత�� �క్క చక్కట� ఆలయమ��ా ప��గణ�ంప
బడ���డ�. అందువల్ల ఇతర�లను �ా��ల�� ��కడమ� అంట� �ా��ల� నునన్ ��వయ్��్వ�న్

అ��రపరచడం వంట��.ే అందు�� �� ర�ాట�న త����� క��� ��ంట�� భ��త్, �నయమ�ల��
క���న కష్మ�పణను �ె�ాప్�.

��ౖ �ధమ��ా మన ఆ��రమ�ల� ��ల సరళ���న�. �ా� అ� ��ల� శ��త్వంత���న

ప��ప�ర్ణ��న ఆ��య్�్మక స��య్లను గ�ర�త్క� �ె�త్ ా�. ఇట�వంట� ఆ���ాల� శ��బ�ద్లనుం��
��ర�య సంస్కృ�� స�వమ��ా �లబ�ట్ట����� �ారణమయ�య్�.

7. �భ��� ఎందుక� ��ట్ట ���ంట�మ�?

���య్ మ��య� ఇతర వనమ��కల�� క��ి ప్ర�య్ే క���న స�ధల�� భగవంత���� హ� మంల�

ఆహ���ా సమ��ప్ం�నప�డ� అందుల�నుం� వ�్చన భస్మ�� �భ��. ల��� �గ�����

భస్మమ��� అ���కమ� �ే�ిన ���� �భ���ా ప��గణ��త్ ార�. అం�ే �ా� �ా�న ప్ర� వసుత్వ�
�క్క బ���ద �భ���ా ప��గ�ంచబడదు.

�భ��� �ా��రణం�ా ను��ట� �ద ��ట్ట ���ంట�ర�. ��ందర� ���� భ�జ�ల� ��� �దల�న
ౖ

ఇతర శ��ర ���ాల �ద క��� ��ట్ట �క�ంట�ర�. ��ందర�, ఆ�ిత్ క�ల� శ���ా��� అంతట��� ����

ర�దుద్��ంట�ర�. ��ల� మం�� భ�ా్మ�న్ �ీ్వక��ం�నప�ప్డల�్ల �ట���డ� ��ట్ల � ���ి��ంట�ర�.
�భ��� ఎందుక� ధ��ం���?

భస్మమ� అ�� మ�టక� "మన �ా�ాలను భస్మమ� �ే���,� భగవంత���� జ�్ఞపకమ� �ే����" అ�

అరధ్మ�. "భ" అంట� భస్మమ� �ేయ���న్; "స్మ" స్మరణమ�ను సూ�సుత్��న్�. అందువలన
భస్మ��రణ దుష్ట ��్వ�న్ �ర�్మ�ం�, ��వయ్��్వ�న్ జ�్ఞపకం �ేసత్ ుం��. భస్మమ� .. ధ��ం�న

�ా���� ��భ�సుత్ం�� గనుక "�భ��" (��భ) అ�, ���� ��ట్ట �క�నన్ �ా��� ప���దద్ పర�
�ా��� అ����గయ్త, దుష్ట తలనుం�� ర��సత్ ుం�� గనుక రకష్ అ� అంట�మ�.

హ� మమ� (ప�త్ర��న మం��్రల�� అ��న్ �ేవ����� సమ��ప్ం�ే ���దన) అహం�ారమ� �ా్వరధ్
�ామనలను జ�్ఞనమ�� అ��న్�� ల��� ఒక ఉనన్త ��ాస్�రధ్ �ారణ�రధ్మ�క� ఆహ���ా

సమ��ప్ంచ���� సూ�సుత్ం��. త��్వ�ా వ�ే్చ భస్మమ� అట�వంట� పనుల� ఫ�తం�ా వ�ే్చ

మ�న�ిక ప���దద్ తను సూ�సుత్ం��. ���దనలను, స�ధలను అ��న్ల� ద��ంపజ�యడమ����
జ�్ఞనమ�� అ��న్ల� అజ�్ఞనమ�, �� మ�� త���న్ వ���ంచు ��వ���న్ సూ�సుత్ం��. మనమ�

ధ��ం�ే భస్మమ�, ఈ శ��రమ�ల� నునన్ అసతయ్ప� ����త్మ�త మ��య� జనన మరణ�ల

ప���త�ల నుం� ���వ�� స్వతంత�్రల మ�ా్వల� సూ�సుత్ం��. శ��రమ� న�ం�ేద�,

ఒక��డ�� బ���ద�ా అవ�త�ంద� క��� మనక� భస్మ ��రణ గ�ర�త్ �ేసత్ ుం��. అందువలన

మనమ� �ేహమ���ౖ �����న మమ�ారం క��� ఉండక�డదు. మరణమ���� ఏ కష్ణ���ౖ��
�ావచు్చ. ఈ గ���ంప� �����న్ ఉతత్ �తత్ మమ��ా �����ంచు��� అ�వృ��ధ్ మ��ాగ్న
పయ�ం�ే ల�గ�న �ేసత్ ుం��. అం�ే�ా� మరణ��న్ గ���ం� జ�్ఞపకమ� �ే�� దుఃఖ

భ��త���నద� అ�ారధ్మ� �ే�ి�� క�డదు. �ాలమ� ఎవ�� ��సం �లబడద� �ె�యజ���
శ��త్వంత���న సూ�క ఈ భస్మమ�.

శ��రమంతట� భ�ా్మ�న్ �ాసు����టట�వంట� పరమ �వ���� ఈ భస్మమ� ప్ర�ేయ్క���న

సంబంధమ� క��� ఉం��. �వ భక�త్ల� భ�ా్మ�న్ �్రప�ం��్ర�ారంల� ధ���త్ ార�. మధయ్ల� ఎర��
బ� ట�్ట�� క��ి ��ట్ట �క�నన్ప�ప్డ� ఆ గ�ర�త్ �వ శక�త్లను సూ�సుత్ం��.

కట�్టల�న్(ప���ాధ్ల�) �ా��� �న తర��ాత ���ల��� బ���ద. ����� ��శనమ� ల�దు. అ�ే

�ధమ��ా ల�క్కల�న�న్ ��మ ర��ాల�� క���న సృ�ి్ట అం�� న�ం�నప�ప్డ� ���� ఉం�ే�,�
��శనమ� ల�నట�వంట� �ాశ్వత సతయ్మ� ఐన భగవంత�డ� మ�త్ర��.

"భస్మమ�" ఔషధగ�ణ�ల� క��� ఉం��. ఇ�� ఎ��న్ ఆయ���్వద మందులల� �ాడ బడ�త�ం��.
ఇ�� శ��రమ�ల�� అ��క �తలతను �ీల�్చ��ంట�ం��. జల�బ�, తల��ప�ప్ల� �ాక�ం��

�ా�ాడ�త�ం�� . భ�ా్మ�న్ నుదుట ధ��ం�ేటప�ప్డ� మృత�య్ంజయ మంత్రమ� �ె�ాప్ల�
ఉప�షత�
త్ ల� �ెప�త���న్�

త్ర�ంబకం యజ�మ�� సుగం��ం ప��ి్ట వరధ్నం

ఉ�ా్వర�క �వ బంధ��త్ మ����య్ర�్మ��య మ�మృ��త్

మన�న్ �� �ిం�ేటట�వంట�, మన ����లల� ప��మ��లను �ాయ్�ింప �ే�ట
� ట�వంట�

�్ర��త�
్ర �ర��ైన �వ���� ప����ద్మ�. అతడ� మన�న్ దుఃఖమ� మ��య� మరణ�ల

సం��ళ్ళనుం�� పం��న �ో స�ాయ ����మ నుం�� ����� �� టంత సులభం�ా ����ించును �ాక.

8. ఆ�రమ� ��ి���� మ�ందర భగవంత���� �����
� త్ ామ� ఎందుక�?

�ా�ా్చతయ్ �ాంప్ర��యమ�ల� క��తజ్ఞ �� పర��న
� �ా్రరధ్న తర��ాత ��ి��బడ�త�ం��.

��ర�య�ల� ���� భగవంత���� ���దన �ే�న
ి తర��ాత 'ప్ర�ాదం' �ా �ీ్వక���త్ ార�.

�ే�ాలయ�లల� మ��య� అ��క�ల గృ�ల�్లను ప్ర���� వం��న ప�ా�ాధ్ల� మ�ందు�ా

భగవంత���� �����న్చబడ���. ఆ �����ంపబ��న ప��రధ్మ� �గ�� ప���ాధ్ల�� క��ి

ప్ర�ాదం�ా వ��్డ ంచ బడ�త�ం��. మన �తయ్ ప�జ� �ారయ్క�మంల� క��� మనమ� భగవంత����
'��ౖ��దయ్మ�' సమ��ప్�ాత్మ�.

మనమ� ��ౖ��దయ్మ� ఎందుక� సమ��ప్�ాత్మ�

భగవంత�డ� సర్వ శ��త్ వంత�డ� మ��య� సర్వ�్ఞడ�. భగవంత�డ� ప�ర�్ణడ� ఉండ�ా

మ�నవ�డ� అందుల� అంశ మ�త్ర��. మనమ� ఏ ప��ౖ�� భగవంత����్చన శ��త్, జ�్ఞనమ� వలన
మ�త్ర�� �ేయగల�గ�త���న్మ�. �ావ�న ��తమ�ల� మనం �ే�� కర్మల ఫ�తం�ా మనమ�
�� ం�ేదం�� �జ���� ఆయన�ే. ఈ �షయమ� గ���ం� ఆ��ా�న్ ఆయనక� ��ౖ��దయ్ం�ా

సమ��ప్�ాత్మ�. భగవంత���� అ��ప్ం�న త�ా్వత అ�� ఆయన ��వయ్ సప్ర్శ ��ం�� అనుగ�హం��

మన���్చన �ానుక�ా మన�ే �ీ్వక��ంచ బడ�త�ం��.

ఈ �షయం �ె��ి��నన్ తర��ాత ఆ�రం పట్ల , ఆ�రం ��� ���నంపట్ల మన ��ౖఖ�� ప���త్�ా

మ�ర�త�ం��. �ా��రణం�ా ����మ
� ప్బ��న ఆ�రమ� ప�త్రం�ాను, ఉతత్ మ���న�� �ాను

ఉంట�ం��. మనమ� ���� �ీ్వక��ం�ే మ�ందర ఇతర�ల�� పంచు��ంట�మ�. మనమ�
ఆ��ా�న్ అ���ార ప�ర్వకమ��ా అడగక�డదు. అసంతృ�ిత్ పడక�డదు ల�క మనక�

ల�ం�న ఆ�రప� ��ణయ్త గ���ం� �మ��్శంచ క�డదు. మనమ� ���� సం��షమ��ా

ప్ర�ాద బ���ధ్�� �ీ్వక��ం���. ఈ �ధమ��ా ప్ర�ాద ��వన ��ం�� ం��ంప �ేసు��ంట� ��వలమ�

ఆ�రమ� పట్ల �� �ాక మన ��తమ�ల� ల�ం�ే అ�న్ంట�� క��� ప్ర�ాదం�ా సం��షమ��ా
�ీ్వక��ంచగలమ�.

ప్ర���� ��జ���న్ మ�ందర ప�త్రమ� �ే�� చరయ్�ా కంచం చుట�
్ట �ర� చల�్ల��మ�. కంచం

ప్రక్క�ా ఐదు మ�దద్ లను మన�ేత �ె�్లంచబ�ే ర�ణ�ల�� ప్ర�క�ా ఉంచు��మ�.
1) �ేవ ఋణం .. �ేవతల దయ�రద్� అనుగ�హమ� మ��య� రకష్ణలక�.

2) �ిత్ర� ఋణం .. �ితృ �ేవతల�� వంశ �ారంపరయ్��్వ�న్ మ��య� సంస్కృ��
ఇ�్చనందుక�.

3) భ�త ఋణం .. ఎవ�� ఆలంబన ల���ే ఈ సంఘమ�ల� మనమ� ����్చల�� ఆ
సంఘ��న్ ఏరప్���న �ార�.

4) ర��ి ఋణం .. మన మతమ�ను మ��య� సంస్కృ�� గ���త్ంప�ే�,ి వృ��ధ్ పర�,

త��్వ�ా మనకం��ం�నందుక�

5) మనుషయ్ ఋణం .. ఇతర �ా్రణ�ల� స్వల�����కష్ ల�క�ం�� మన�న్ ���సుత్నన్ందుక�
ఆ త�ా్వత పంచ �ా్రణ�ల��ా శ���ా�న్ �లబ�ట్ట � �ా్రణ శ��త్�ా మనల� ఉనన్ భగవంత�����

�ా్రణ�య� �ా్వ�; అ�ా��య �ా్వ�; �ాయ్��య �ా్వ�; ఉ����య �ా్వ�; సమ���య

�ా్వ� అ� �ెప�త� �����ంచ బడ�త�ం��. పంచ �ా్రణ�ల� ఈ ���ం�� �ధమ��ా �ా��రక �ధుల�
�ర్వ���త్ ా�.

1) �ా్రణమ� ... �ా్వస ��శమ�ను �ైతనయ్ వంతమ� �ా�సుత్ం��.
2) �ాయ్నమ� ... ���� వయ్వస్థ ను �యం�్రంప �ేసత్ ుం��

3) అ�ానమ� ... వయ్రధ్ ప�ా�ాధ్లను బయటక� ��్రసుత్ం��.

4) సమ�నమ� ... �ర్ణ ���యను �ైతనయ్ వంతమ� �ే�ి శ���ా�కంతట��� శ��త్ సరఫ�ా �ేసత్ ుం��.

5) ఉ��నమ� ... ఎ��్కళ�్ళ �దలగ�న� క�గ్ ం�ే��, ఆల�చ�� శ��త్ ��ే్చ��. ��ౖ �ధం�ా

�����ంచబ��న తర��ాత ఆ�రం ప్ర�ాదం�ా ��ి��బడ�త�ం��. ఈ ��వన గ�ర�త్ �ే�ి ��వ�����

భగవ��గ్ త ల�� ఈ ��్ల�ాలను చదువ���ర�.

బ్ర�్మరప్ణం బ్రహ్మ హ�: బ్ర�్మ��న్ బ్రహ్మణ�హ�తం
బ్ర�్మ� వ�ేన గంతవయ్ం బ్రహ్మ కర్మ సమ�����

కర్మ�� బ్రహ్మమ� �ి్థరం�ా ���ం� బ్రహ్మమ�� హ�సుస్ బ్రహ్మమ�� అ��న్ల� బ్రహ్మమ��ేత
హ� మం �ేయబ�ే�� బ్రహ్మ��. �����్వ�ా అందు��వల�ిన గమయ్ం క��� బ్రహ్మ��.
అహం ��ౖ�ా్వన��భ���్వ �ా్రణ���ం �ేహమ���తః

�ా్రణ��ాన సమ�య�కత్ ః ప��మయ్నన్ం చత���్వధం

��ను ��ౖ�ా్వనర�����ౖ �ా్రణ�ల �ే�లను ఆశ��ం� �ా్రణ��ానమ�ల�� క������ చత���్వధ
అ��న్�న్ పచనమ� �ేసత్ ు��న్ను.

9. ప్రద��ణమ� �ే�త్ ామ� - ఎందుక�?

మనమ� �ే�ాలయ��న్ ద��్శం�నప�ప్డ� �ా్రరధ్న, ప�జ అనంతరమ� గ�ాభ్లయమ� చుట�
్ట

క��� �ే� ��ప��ా �రగడ�� ప్రద��ణ.
ప్రద��ణమ� ఎందుక� �ే�త్ ామ�?

ఒక ��ంద్ర �ందువ� ల���ే మనమ� ఒక వృ��త్�న్ ��్రక��ంచల�మ�. భగవంత�డ� మన

����లక� ��ంద్రమ�, ఆ��రమ� మ��య� �ారమ�. మనమ� ఆయనను ��ంద్రమ��ా �ే�ి���
మన ��త �ారయ్ కల��ాల� �ా���త్ ామ�. ఈ �ా్రమ�ఖయ్తను �ె����ే ప్రద��ణమ�.

ఒక వృ��త్��� ��� ప���� ల�� ప్ర� �ందువ� ��ంద్ర �ా్థనమ� నుం� సమ�న���న దూరంల���

ఉంట�ం��. అన�ా మన��క్కడ ఉనన్పప్ట��,� ఎవరమ�నపప్ట��,� భగవంత���� అందరమ�
సమ�న���న స�న్��త�ల��. పకష్�ాత ర��తమ��ా ఆయన కర�ణ అంద�� ��ౖప� ఒ��ల��ా
ప్రవ��సత్ ూ ఉంట�ం��.

ప్రద��ణ ఎడమ నుం�� క����� గ�ండ్ర �ా�� ఎందుక� �ేయబడ�త�ం��?

ప్రద��ణ �ే��టప�ప్డ� భగవంత�డ� మనక� క�����ౖప� ఉంట�డ�. అందుక� క��� ��ప
ౖ � నుం�
ప్రద��ణమ� �ే�త్ ామ�. ��రత �ేశమ�ల� క��� ��ప
ౖ � అ���� �భ ప్రదత ను �ెల�ప�త�ం��.
ఆంగ్ల ��షల� క��� స��న
� , స���ా� అ� �ెపప్����� ���ట్ ��ౖడ్ / �ాంగ్ ��ౖడ్ అ�� ప��ల�

�ాడ��ర�. అందువలన గ�ాభ్లయంను క��� ��ౖప��ా ఉం� ప్రద��ణమ� �ే��టప�ప్డ� మనక�
అ�న్ ��ళల� స�యమ�, శ��త్� ఇ�్చ, మ�రగ్ దర్శకత్వమ� అ� మన �����న్ ధర్మమ�

��ౖప� న���ిం�ే �ాడ�న భగవంత���� బ�ట� ఋ� వరత్ నమ� క��� �భప్రద���న �����న్

గడ�ాల� గ�ర�త్ �ే�ి���ా�. మనమ� అతయ్ంత �ా్రమ�ఖయ్ం ఇ�ే్చ �ాట�� క��� ��ౖప�న అంత

క��న్ తక�్కవ �ా్ర��య్నయ్త ఇ�ే్చ �ాట�� ��డమ ��ౖప�న ఉంచడమ� మన �ాంప్ర��యం. ఈ
�ధమ��ా �ేయడమ� వలన అధర్మ ప్రవృత�
త్ ల నుం� బయట ప�� మ�్ళ మ�్ళ తప�ప్ల�
�ేయక�ం�� సవయ్ మ�రగ్ మ�ల� �లబడ��మ�.

��ర�య ��ద గ�ం��ల� మ�తృ�ే�� భవ, �ితృ�ే�� భవ, ఆ��రయ్�ే�� భవ, అ��� �ే�� భవ అ�

�ా�ి�త్ ా�. నువ�్వ � త�్ల దండ�్రలను మ��య� గ�ర�వ�ల� భగవతస్�ర�ప�ల��ా

���ంచుదువ� �ాక! ఈ ��వమ��� మనమ� మన త�్ల దండ�్రలక� మ��య� మ�త�్మల��
క��� ప్రద��ణ �ే�త్ ామ�. తన త�్ల దండ�్రల�� గణప� �ేవ�డ� ప్రద��ణ �ే�ినట�
్ల �ె��ప్ కధ
అంద���� �ె��ిన�ే.

సంప్ర��య పదద్ � ప్ర�ారమ� ప�జ ప���త్ �ే�న
ి తర��ాత మనమ� ����ా ఆత్మ ప్రద��ణ

�ే�త్ ామ�. ఈ �ధమ��ా �ేయడమ� వలన బ�హయ్మ��ా �గ�హ ర�పంల� ఉనన్ భగవంత��ే

మనల� ఉనన్ ��ష్ట ��న ��వయ్త్వమ��ా గ���త్�త్ ామ�. మనమ� ప్రద��ణ �ే��టప�ప్డ� ఈ ���ం��
�ధం�ా సుత్��ాత్మ�.

య���ా�చ �ా�ా� జ��్మంతర కృ��� చ
��� ��� ప్రణశయ్ం� ప్రద��ణ ప�ే ప�ే

ఎ��న్ జన్మల��ా �ేయబ��న �ా�ాల�న్ ప్రద��ణల� ���� ప్ర� అడ�గ�ల�నూ న�ంపబడ� �ాక!

10. �క్కల�, �ెట్ల� ప�త్రమ��ా ����ాత్మ� ఎందుక�?

�ా్ర�న �ాలమ� నుం� ��ర�య�ల� �క్కల� వృ��ల� ప�త్ర ��వన �� ప��సుత్��న్ర�.

ఆయ� ప్ర�ేశమ� లంద� వృకష్, జంత� �ా్థవ�ాల�న్ంట�� ప�త్ర ��వన�� ��ర�సుత్��న్ర�. ఇ��

ఒక మ�ఢ ఆ��రమ� ల�క అ��గ��క చరయ్ �ాదు. ఇ�� ��రత సంస్కృ� �క్క జ�్ఞ���న్,

దూరదృ�ి్ట� మ��య� మం� సం�ా్క�ా�న్ �ె�య పర�సుత్నన్��. ప��ాతన ��ర�య�ల�
ప్రకృ� మ�తను ప��ం��ర�. ఆధు�క మ�నవ�డ� ప్రకృ�� వశపరచు��వ�����

ప్రయ�న్సుత్��న్డ�.

మనమ� �క్కల�, వృ��ల� ఎందుక� ప�త్రం�ా ����ాత్మ�?

మనల� �వ శ��త్ �ా ఉనన్ భగవంత��ే �క్కల�, జంత�వ�ల� �దల�ౖన అ�న్ �ా్రణ�లల�ను
�ాయ్�ిం� ఉ��న్డ�. అందువలన�� �క్కల�ౖనపప్ట���, జంత�వ�ల�ౖనపప్ట��� �ాట� న�న్ంట��
ప�త్ర��న� �ా ప��గణ��త్ ామ�. ఈ భ�� �ద మ�నవ��� ��తమ� �క్కల��ౖ మ��య�

వృ��ల��ౖ ఆ��రప�� ఉం��. అ� మన మనుగడక� అవసర���న ఆ�రమ�, �ా్రణ �ాయ�వ�,

వ�ాత్�ల�, వస�, ఔష��ల� �దల�న
ౖ �ా్రణ���ర వనర�లను అం��సత్ ు��న్�. మన

ప��స�ాలక� సుందర��్వ�న్ క���సత్ ు��న్�. ఏ� ఆ�ంచక�ం�� మ�నవ����� ��వ�ేసత్ ూ
మనమ� ��ంచ����� �ాట� �����న్ అ��ప్సుత్��న్�. ��య్�ా��� ఉ��హరణ�ా �లబ��

ఉ��న్�. ఫలభ��త��న
� �ెట్ట � ��ౖ�� �ా� ��ి��
� ే ఆ �ెట్ట � బదుల��ా ఫల��న్ ఇసుత్నన్��.
�జ���� భ�� �ద మ�నవ���క��న్ మ�ం�ే వృకష్ జంత� సమ��ల� �వ�ిం�ే�.

ప్రసత్ ుతమ� �ాట� పట్ల మ�నవ�� క��న ��ఖ
ౖ �� వలన వనయ్ �ా్రం��ల� ��శనమ� �ేయడమ�

వలన ఎ��న్ ర�ాల వృకష్జ��� న�ంప �ేయడమ� వలన ప్రపంచమ� �వ్ర��న భయ���ద్ళనలక�

గ��� అగ�చునన్��. మనమ� ��ట��� �ల�వ ఇ�ాత్� �ాట��� ర��ంచు��ంట�మ�. అందు�� ��రత
�ేశమ�ల� �క్కలను వృ��లను ప�త్ర�న
� ��ా ��ర�ంచడమ� �నన్పప్ట�న్ం�ే
��రప్బడ�త�ం��. అప�ప్�ే స్వత��ా �ాట�� మనమ� ర��ంచు��ంట�మ�.

ఏ �ారణమ��ేత��ౖ�� ఒక �ెట్ట �ను నర�క వల�ివ��త్ ప�� �ెట్లను ��ట�ల� ��ర�య ప�త్ర

గ�ం��ల� �ెపత్ ���న్�. మనక� ఆ�రమ�, వంట�ెరక� వస� �దల�న
ౖ �ాట��� అవసర���నంత
వరక� మ�త్ర�� �క్కల వృ��ల ���ాలను �ాడ����ాల� �ెపప్బ��ం��. అం�ే �ాక�ం��

�ెట్ట �ను న���న
� �ాపమ� �ాక�ం�� ఉం��లంట� ఒక �క్కను ల�క �ెట్ట �ను ��యబ� ��

మ�ందు కష్మ�పణ అడగవల�ిం���ా క��� �ెపప్బడ�త�నన్��. �క్కల�, వృ��ల� �ే�� ��య్గ

��వల గ���ం� మ��య� �ాట�� �� �ించవల�ిన మన బ�ధయ్త గ���ం�న కథల� �నన్తనమ�

నుం�ే �ెపప్ బడ���. అదుభ్త���న ప్ర�జనకర గ�ణ�ల� క�గ్ న త�ల�ి, �ా� �దల�న
ౖ
�క్కల�, వృ��ల� ��ట�
� � ప��ంప బడ�త���న్�.

�ేవతల� �క్కల� మ��య� వృ��ల ర�పమ�ల� ఉ��న్ర�� నమ్మకమ� వలన అ��క�ల� �ా��
����కలను �ర�్చ��నుటక� మ��య� భగవంత���� సం��ష పరచుటక� �ాట�� ప���ాత్ర�.

11. ఉప�ాసం ఎందుక� �ేయ��?

భ��త్ శ�దద్ల� గల అతయ్��క పకష్ ��ర�య�ల� ఒక క�మ పదద్ �ల� ల��� పండ�గల వంట� ప్ర�ెయ్క

సంద�ాభ్లల� ఉప�ా�ా�న్ �ాట��త్ ార�. అట�వంట� ���ల�్ల �ాళ�్ళ ఏ� �నక�ం�� ల�క ఒక్క�ా��
�నడం ల��� పండ�్ల ల�క అల�ప్�రమ�ను ఆ�రమ��ా ��ి��� ఉప�ాసమ� ఉంట�ర�.

��ందర� ��జం�� క�సం మం� �ళ�్ళ అ��� ��్రగక�ం�� క��న ��న
� ఉప�ాసమ� �ే�త్ ార�.

ఉప�ాసం ఎ��న్ �ారణ�ల ��సం �ేయబడ�త�ం��. భగవంత�� ��సం ల�క సంయమనం ��సం,
అసమ్మ�� �ె�య పరచ����� క��� ఉప�ాసం �ే�త్ ార�. �ాం�� �ార� �్రట�ష్ ప���ాలనక�
వయ్���కం�ా అసమ్మ�� �ె�యపరచ����� ఉప�ాసం �ే�ార�.
ఉప�ాసం ఎందుక� �ే�త్ ామ�?

ఆ��ా�న్ �� దుప� �ేయ����ా ల�క ఆక�� బ��ా ��ంచుక�� �ందు ఆర��ం������ా?
�జ���� అందుక� �ాదు. మ�� మన��ందుక� ఉప�ాసం �ే�త్ ామ�?

సంస్కృతంల� ఉప అంట� 'దగగ్ ర�ా' + �ాస అంట� 'ఉండడం' అ� అరధ్మ�. �ాబట�్ట ఉప�ాసమ�

అంట� దగగ్ �ా (ఆ భగవంత���) ఉండడం అంట� భగవంత���� స�న్��త మ�న�ిక �ా�పయ్తను
సం�ా��ంచడం. మ�� ఉప�ాసం - ఆ�రమ�ల మధయ్ ఏ�ట� సంబంధమ�?

���న్ ర�ాల ఆ�రమ� మన బ���ధ్� మంద���� �ాను మ��య� మనసుల� అలజ���
క���సత్ ుం��. అందువలన మ�నవ�డ� ���న్ �య�త ���ల�్ల ��ా�రమ��ా ల�క

అల�ప్�రమ��ా �ా� ఉం�� తన సమయ��న్ శ��త్� ఆ�� �ే�ి���ాలనుక�ంట�డ�. త��్వ�ా
బ���ధ్ చుర�క��ాను మనసు ప�త్రమ��ాను అవ�త�ం��. అ�� వరక� ఆ�రప�ట�ల�చనల�
క���న మనసుస్ ఇప�ప్డ� ఉనన్త��న
� ఆల�చనల�� క��� భగవంత�� వదద్ �ల�సుత్ం��.
తనక� ��ను �య�ంచు��నన్ క�మ�కష్ణ �ాబట�్ట ఆనందం�ా ఆ �యమ��న్ మనసుస్
అనుస��ం�ే ఉంట�ం��.

ఏ ప� �ర������ క��� అ�� బ��ా ప��ేయ�లంట� మరమ్మత�
త్ మ��య� ప���త్ ��ామమ�
అవసరమ�. ఉప�ాసంల� ��ా�రమ��ా ల�క అల�ప్�రమ��ా ఉండ�ట వలన �ర్ణ
మండల���� ��ా�ం� ల�సుత్ం��.

ఇం��య
్ర �ల�� �షయ ���ాల� అనుభ�ం�ే ����ద్ అ� వశమ� �ాక ఇం�ా ఎక�్కవ

�ావల�ననును. ఉప�ాసమ� మనక� ఇం��య
్ర
�గ�హమ� అలవరచు��వ����� ����్కలను

ఉ��తత్ ���న �ాట��ా �ే��
ి �వ����� �ాం�య�త మనసుస్ను క�గ్ ఉండ����� మ�రగ్ మ� చూ�ి
స�య పడ�త్ం��.

ఉప�ాసమ� మనల� �రస ప���ే���ాను, ��ందర�ా ��పం క�గ్ �్చ� టట�
్ల �ాను మ��య�

తర��ాత అనుభ�ంచ వచు్చన�� ��్రరణ ��ే్చ���ాను ఉండక�డదు. ఉప�ాసమ� ��నుక

ఉనన్త��న
� లకష్య్మ� ల�నప�ప్డ� ఇట�్ల జర�గ�త�ం��. ��ందర� ��వలమ� బర�వ� త��గ్ంచుక���
��తత్ �� ఉప�ాసం ల��� పతయ్ం (diet) �ాట��త్ ార�.

మ�� ��ందర� భగవంత��

���ిప్ంచ����� ప్ర�జ్ఞ �ా ల��� తమ ����కలను �ర�్చ����ందుక�, మ�� ��ందర� సంకలప్ శ��త్
వృ��ధ్ �ే�ి��వ�����, సంయమ�����,� ��ందర� ఒక �ధ���న తపసుస్ �ాను ఉప�ాసమ�

�ే�త్ ార�. మ�� తక�్కవ�ా �ాక ఎక�్కవ�ా �ాక య�కత్ ఆ�రమ� ��ి��వల�ినద� ��వలమ�
ఉప�ాసమ� �ేయ�నప�ప్�ే �ాక �గ�� ���ల�్ల క��� �� ఐన బలవరధ్క���న �ా�్వక
ఆ�రమ� ��ి��వల�ిన���ా భగవ��గ్ త మనక� బ� ��సత్ ుం��.

12. �ే�ాలయంల� గంట �����త్ ాం ఎందుక�?

��ల� �ే�ాలయ�లల� ప్ర��శ��్వ�ా��� దగగ్ ర ��ౖకప�ప్ నుం� ఒకట� ల�క ఎక�్కవ గంటల� ��ల
్ర �డ

��యబ�� ఉంట��. భక�త్డ� ఆలయంల��� ��ళ్ళ�ా�� గంట ����ం� ఆ తర��ాత�� భగవంత��
దర్శ����� మ��య� �ా్రరధ్నల�� ఉపక���ాత్డ�. �ిల్లల� ఎత�
త్ �ా ఉనన్ గంటను ��ౖ�� ఎ���� ల�క
ఎత�
త్ ��బ�� ����ంచ����� ఇష్ట పడ��ర�.
మనమ� గంటను ఎందుక� �����త్ ామ�?

భగవంత���� �ద్ర ల�ప����ా? �ా� �ేవ�డ� ఎప�ప్డూ �ద్ర�� దు.

భగవంత���� మనమ� వ�్చనట�
్ల �ె�య�ేయ����ా? ఆయన సర్వ�్ఞడ� �ాబట�్ట
�ెల�పవల�ిన అవసరమ� ల�దు.

ఆయన �ా్రంగణమ� ల���� �ావ����� అనుమ� ��ర�ా? అ�� స్వంత ఇంట��� వసుత్నన్ట�్ల గనుక

�ావ����� అనుమ� ��ి��న అవసరమ� ల�దు. భగవంత�డ� మనల� ఎల్ల ��ళల�

ఆ�్వ�సుత్ంట�డ�.

మ�� మనం గంటను ఎందుక� ����సత్ ునన్ట�
్ల ?
గంట ����ంచడం ��్వ�ా ��ల�వ�ే శబద్ మ� మంగళకర���న ధ్వ��ా ప��గణ�ంచ బడ�త�ం��. ఇ��
��ా్వ�కం�� భగవ��న్మమ�న 'ఓం�ార' �����న్ ఉదభ్�ంపజ�సత్ ుం��. స�� �భప్రద���న

భగవంత�� �క్క దర్శనమ� �� ంద����� బ�హయ్ అంత�ాలల� ప�త్రత ఉం��� అందు�� గంట
�����త్ ాం.

��ౖ��క ��య
� � పరం�ా '�ర�' ఇ�ే్చ సమయంల� క��� మనమ� గంట �ా�ంచు��మ�. ఇ��

���న్ సమయ�లల� మంగళకర���న శంఖ��ావమ�ల��ను మ�����న్ ఇతర సం��త

�ా���య్ల��నూ క��� ఉంట�ం��. ���� గంట, శంఖమ� మ��య� ఇతర �ా���య్ల�

భక�త్లను తమ భ��త్ �ారవశయ్త, ఏ�ాగ�త మ��య� అంతరంగ �ాం� నుం�� �ెదర��ట�్ట అమంగళ,

అసంగత���న శబ�ద్ల� మ��య� �ాయ్ఖ�య్��ల నుం�� బయట పడ����� స�య పడ���.
ఇ�� గంట ����ంచడమ� ల�� అదనప� సం��తమ�.

మనమ� �ే�� �తయ్ ప�జ ఆరంభమ�ల� ఇల� �ెప�త� గంటను �ా��ాత్మ�.
ఆగమ�రధ్ ంత� �ే�ా��ం గమ��రధ్ ంత� రకష్�ాం

క�ర�ఘంట� రవం తత్ర �ేవ���్వన ల�ంఛనం
�ై�ా�న్ �ా్ర��ధ్సత్ ూ ��ను ఈ ఘంట��ావం �ేసత్ ు��న్ను. ��� వలన సదు
గ్ ణ �ై� పరమ�న

శక�త్ల� ��ల� ప్ర���ం� (�� గృహమ�, హృదయమ�) అసు�� మ��య� దుష్ట పర��న
� శక�త్ల�
బ��య్భయ్ంత�ాలనుం�� ��ౖ�ొ లగ� �ాక!

13. కల�ా�న్ ఎందుక� ప���ాత్మ�?

మ�ందు�ా అసల� కలశమ� అంట� ఏ�ట�?

�ట��� �ం��న ఇతత్ �� ల�క మట�్ట ల�క �ా�� �ాత్ర; �ాత్ర �దట�్ల మ���� ఆక�ల�; �ాట� ��ౖన

��బ్బ�� �ాయ ఉంచబడ�త�ం��. �ెల�ప� ల�క ఎర�ప� ��రం ��� ��డ చుట�
్ట ల�క ప���త్�ా
�ా� సమ చత�ర�ా్ర�ారప� నమ���ల� చుట్ట బ�� ఉంట�ం��. ఆ �ాత్ర �త్రమ�ల�� క���

అలంక��ంచబ�� ఉండవచు్చ. అట�వంట� �ాత్ర 'కలశం' అనబడ�త�ం��. ఆ �ాత్రను �ట���

�ా� �యయ్మ��� �ా� �ం�ినప�ప్డ� "ప�ర్ణక�ంభమ�" అనబడ�త�ం��. అ�� ��వయ్���న

�ా్రణశ��త్ �� �ంపబ��న జడ శ���ా��� ప్ర�క అవ�త�ం��. �ా్రణశ��త్ వలన�� అ�న్ అదుభ్త��న
�
పనులను �ే�� శ��త్ శ���ా��� వసుత్ం��.

సంప్ర��య బదధ్ ��న గృహ ప్ర��శమ�, ��ాహమ�, �తయ్ ప�జ �దల�ౖన అ�న్ ప్ర�ేయ్క

సంద�ాభ్లల� త��న ��ౖ�క
� ���య�� 'కలశమ�' ఏ�ాప్ట� �ేయబడ�త�ం��. �ా్వగ�����

�హన్ం�ా ప్ర��శ ��్వరం వదద్ ఉంచబడ�త�ం��. ఇ�� మ�త�్మలను సంప్ర��య పదధ్ �ల�

ఆ�్వ�ం�ేటప�ప్డ� క��� �ాడబడ�త�ం��.
మనమ� కల�ా�న్ ఎందుక� ప���ాత్మ�?

సృ�ి్ట ఆ��ాభ్�ా��� మ�ందు �� మ� �ష�
్ణ వ� �ాల సమ�ద్రమ�ల� తన ��గశయయ్ ��ౖ

పవ్వ�ం� ఉ��న్డ�. అత� ��� నుం�� ��ల�వ��న పద్మమ�ల� నుం� బ్రహ్మ�ేవ�డ�

ఉదభ్�ం� ఈ ప్రపం���న్ సృ�ి్టం��డ� . కలశమ�ల�� �ర� సర్వ సృ�ి్ట ఆ�రభ్�ా��� ప్రధమ
జ�త��న
� �ట��� ప్ర�క �ా �ల�సుత్ం��. ఇ�� అ�న్ంట��� �వన ��త. ల�క్కల�న�న్

��మర��ాల��, జడ ప��రద్మ�ల మ��య� చ��ం�ే �ా్రణ�ల �క్క అంతరగ్ త సృ�ి్టకరత్ . ఈ
ప్రపంచమ�ల� ఉనన్దం�� సృ�ి్ట�� మ�ందు�ా నునన్ శ��త్ నుం� వ�్చన�� �భప్రద���న��.

ఆక�ల�, ��బ్బ���ాయ సృ�ి్ట�� ప్ర�క. చుట్ట బ��న ��రమ� సృ�ి్టల� అ�న్ంట�� బం��ం�ే '��్రమ'
ను సూ�సుత్ం��. అందువల్ల �� 'కలశం' �భసూచకమ��ా ప��గణ�ంపబ��

ప��ంపబడ�త�నన్��.
అ�న్ ప�ణయ్ నదులల�� �ర�, అ�న్ ����లల�� జ�్ఞనమ� మ��య� �ేవతలంద�� ఆ�సుస్ల�

కలశంల��� ఆ�్వ�ంచ బ��న తర��ాత అందుల�� �ర� "అ���కమ�" �� స� అ�న్ ��ౖ��క

���యల�� �����ంప బడ�త�ం��. �ే�ాలయ క�ం�����కమ�ల� ఎ��న్ ర�ాల ప�జల� కలశ
జలమ�ల అ���కమ�ల�� ��ష్ట పదద్ �ల� �ర్వ���త్ ార�.

�ాల సమ���్ర�న్ �ాకష్సుల�, �ేవతల� మ��ం�నప�డ� అమర��్వ�న్ ప్ర�ా��ం�ే అమృత

కలశమ��� భగవంత�డ� ప్రతయ్కష్మయ�య్డ�. కనుక 'కలశం' అమృత��్వ�న్ క���
సూ�సుత్ం��.

ప�ర్ణ��్వ�న్ సంత��ంచుక�నన్ జ�్ఞనుల� ��మ
్ర , ఆనం��ల�� ��ణ���సల�డ�త� ప�త్రతక� ప్ర�క

�ా ఉంట�ర�. �ా��� ఆ�్వ�ం�ేటప�ప్డ� �ా�� ��పప్ద����� గ���త్ంప��ా మ��య� �ా��పట్ల గల
��రవ�య���న భ��త్�� �దర్శనం�ా ప�ర్ణ క�ంభమ� �� హృదయ ప�ర్వకమ��ా
�ా్వగత��ాత్మ�.

14. త�ల�ి� - ప���ాత్మ� ఎందుక�?

��ందువ�ల గృ�లల� మ�ందర, ��నుక ల�క ��రట�్ల మధయ్ స్థ లంల� 'త�ల�ి ��ట ���్మంచబ��

ఉంట�ం��. ఈ ���ల�్ల �నన్ �నన్ �ాట�ల (అ�ార�్ట��ంట�
్ల ) ల�� �ార� క��� ప�ల ��ట�్టలల�
త�ల�ి �క్కను �� �ించు��ంట���న్ర�. ఇంట� ఇల�్లల� త�ల�ి �క్కక� �ర� �� �ి ��పం

�����ం� ప్రద��ణల� �ేసత్ ుం��. త�ల�ి �క్క ఆక�ల�, �తత్ ��ల� �క్కక� ఆ��ర��న
� మట�్ట��
స� అ�న్ ���ాల� ప�త్ర��న��ా ప��గణ�ంచ బడ���. భగవంత���� �����ంపబ�ే

��ౖ��దయ్మ�ల� ఎప�ప్డూ త�ల�ి ఆక�ల� ఉంచబడ���. భగవంత����� �ే�� ప�జలల�,
ప్ర�ేయ్��ం� �� మ��ష�
్ణ అవ��ర మ�ర�త్ల ప�జలల� త�ల�ి సమ��ప్ంచ బడ�త�ం��.
మనమ� త�ల�ి� ఎందుక� ప���ాత్మ�?

సంస్కృతమ�ల� 'త�ల�� ���ిత్ అ�ెవ
ౖ త�ల�ి' అంట� �ే���ను �� ల్చల���� త�ల�ి (���
లకష్ణ�లల�) అ� అరధ్మ�. ��ర�య�లక� గల ప�త్ర��న �క్కలల� ఇ�� ఒకట�.

�ాసత్ �ా��� ఇ�� స్వ���ధ్�ా�� కనుక�� ప�జ� సమయ�లల� �����ం�ే వసుత్వ�లల� ఇ�ొ క్కట�
ఒక�ా�� �ా��న తర��ాత క���� మ�్ళ ప�జక� �ాడద��న���ా ప��గణ�ంచవచు్చ.

ఒక కధనం ప్ర�ారమ� త�ల�ి ఒక �ేవత. ఆ�� శంఖచూడ���� భ��త్ శ�దధ్ల� గల ��రయ్.

ఆ��ల�� భ��త్, ధర్మ�లత యందు గల ��ా్వసమ�లను చూ� భగవంత�డ� ఆ��ను ప�జ�ర్హత

గల త�ల�ి �క్క�ాను మ��య� భగవంత�� తల�ద అలంక��ంప బ�ే �గయ్త గల�� �ాను
���ం��డ�. త�ల�ి ఆక�� సమ��ప్ంచక�ం�� �ే�ిన ఏ ప�జ అ��� అసంప�ర్ణ��.

అందువలన�� త�ల�ి ప��ంప బడ�త�ం�� (���న్ ప�జలల� త�ల�ి �ాడక�డదు అంట�ర�.

�ష�
్ణ ప�జ �� సంబం��ం� మ�త్రం తపప్క �ాడ వల�ిన��).

ఇం�� కధనం ప్ర�ారమ� - భగవంత�డ� త�ల�ి�� తన అ�ాధ్ం�� అ��య్ల�గ వర���్చడ�.

అందువలన ఆ��క� భగవంత���� ��ల ఆడంబర ప���తమ��ా ��ాహ మహ� తస్వం

జర�ప���మ�. ఈ �ధమ��ా �ష�
్ణ మ���త్ ��రయ్ యగ� ల��్మ �ే��� క��� త�ల�ి ప్ర�క.
ఎవ����ే ధర్మబదధ్ ��న సం��షకర���న గృహస్థ �����న్ గడ�ాల� ��ర�క�ంట��� �ార�

త�ల�ి� ప���ాత్ర�.

ఒక�ా�� సతయ్��మ కృష్ణ భగ�ాను��� తన దగగ్ ర�నన్ �ల���న
ౖ సంపద�� త�ల���రమ�

�ేసత్ ుం��. �ా� ఆ సంపద�� �ాట� ర���్మణ� �ే� భ��త్�� ఒక్క త�ల�ీదళం ���� వరక� ఆ

త�ల�మ�నం స��త�గల�దు. ఆ �ధం�ా త�ల�ి ప్రపంచంల�� �తత్ మ� సంపద కంట� భ��త్��
సమ��ప్ం�ే �నన్ వసుత్���
ౖ � స�� ��పప్���ా భగవంత�డ� �ీ్వక���త్ ాడ� ప్రపం�����
�ర��ించడమ�ల� ప్ర��న �ాత్ర �� �ిం�న��.

త�ల�ి ఆక� ��ల ���ష���న ఔషధ �ల�వల� క��� ఉనన్��. జల�బ��� స� ��ధ
అ�����ాయ్లను నయం �ేయ����� �ాడబడ�త�ం��.

త�ల�ి మ�ల �� జపం �ే��త్ �తత్ ���ద్ త్వర�ా క��� త��్వ�ా �కష్ం ల�సుత్ం��. �తత్ ���ద్ ��
త�ల�ి మ�ల ఉతత్ మం.

త�ల�ి� ద��్శం�నప�ప్డ� స్మ��ంచవల�ిన ��్లకమ�:
యనూ్మల� సర్వ ��ాధ్ణ� యద��� సర్వ �ేవ��ః

యన్మ�ేయ్ సర్వ ����శ్చ త�ల�ీం ��ం నమ�మయ్హమ్
ఎవ�� మ�లమ�ల� సర్వ ప�ణయ్ ��ాధ్ల� ఉ��న్�, ఎవ�� అగ�మ�ల� సర్వ �ేవతల���న్��

మ��య� ఎవ�� మధయ్ ��గంల� సర్వ ����ల���న్� అట�్ట త�ల�ి�� ప్రణ�ల�్లత���న్ను.

15. ��మర ప�వ�� ప్ర�ేయ్క���న���ా ప��గణ��త్ ామ� - ఎందుక�?

��మర ప�వ� ��రత �ేశ జ��య ప�షప్మ��ా గ���త్ంప� �� ం��న��. ఈ గ���త్ంప�

స���నట�వంట��ే. ����ద్ �ాలమ� ��త
� మ� వరక� క��� ��రత �ేశప� �ెర�వ�ల�, ��లనుల� ఎ��న్

రంగ� రంగ�ల ��మర ప�షప్మ�ల�� �ం�� ఉం�ే�.

��మర ప�వ�� ప్ర�ెయ్క���న���ా ప��గణ�ంచుట ఎందుక�?

��మర ప�వ� సతయ్మ� ప�త్రత మ��య� సుందర��్వ��� ప్ర�క. భగవంత�� స్వ��వమ�

క��� సతయ్ం �వం సుందరమ�. కనుక అత� ��ధ ���ాల� పద్మమ��� �� ల్చబడ���.
మన ����ల�, ఇ���ాల� ��మర ప�వ� అం��ల� సుత్�ంచు���. �త్రకళ �ాసత్ మ
� �ల�
క��� ��మర ప�వ�� ��ధ అలం�ారయ�త ���్రల��ా ��్రక��సత్ ుంట��. ��ల� మం��

��మర ప�వ� ల��� ����� సంబం��ం�న ��ర్లను క��� ఉంట�ర�. సంపదక� అ�� �ేవత ఐన

ల��్మ �ే� ఒక ��మర ప�వ� ��ౖన ఆ�ీన��� మ��క ��మర ప�వ�� తన హసత్ మ��� పట�్ట���
ఉంట�ం��.

��మర ప�వ� ఉద�ం�ే సూర�య్��� �ాట� �చు్చ��� �ా�్ర�� మ�డ�చు��� �� త�ం��. అ�ే
�ధం�ా మన బ�దుధ్ల� జ�్ఞనమ�� ��ల�గ��� ��ాసమ�, వృ��ధ్ �ెందు���. ��మర ప�వ�

బ�రద గ�ంటల�్ల క��� ��ర�గ�త�ం��. ��� ప��స�ాల� ఏ �ధమ��ా ఉనన్పప్ట��� ��ను

మ�త్రమ� కళంకమ� ల�క�ం�� అందం�ా ఉంట�ం��. మనమ� క��� బ�హయ్ ప���్థ త
ి �ల� ఏ

రకమ��ా ఉనన్పప్ట��� అంతరగ్ త���న ప�త్రత, ��ందరయ్మ� �ెదరక�ం�� ఉం��ల�,

ఉండగలగట���� �ాట�ప��ల� గ�ర�త్ �ేసత్ ూ ఉంట�ం��. ఎప�ప్డూ �ళ్ళల��� ఉనన్పప్ట���

��మర ఆక��� త�� అంట���దు. జ�్ఞ� దుఃఖ�ల��ను మ�ర�ప్ల��నూ క�డ���నన్ ప్రపంచమ�ల�
ఉనన్పప్ట��� �ాట��� చ�ంచక�ం�� ఆ��్మనందమ�ల��� �న��� ఉంట�దన����� ప్ర�క�ా ఈ
�షయమ� �ల�సుత్ం��. భగవ��గ్ త ల�� ఒక ��్లకమ� ��్వ�ా ఈ �షయమ� �ె�యజ�య
బ��ం��.

బ�్రహ్మణ�య్��య క�ా్మణ� సంగం తయ్�ాత్� క��� యః
�పయ్�ే నస�ా��న పద్మ �ాత్ర ��ాంభ�ా

భగవంత����� అ��ప్ం� ఫల���కష్ వ���, ఎవర� కర్మల� �ే�త్ ా��, ��మ�ాక��� �ర� ల�గ �ా����

�ాపమ� అంట���దు.

���వలన జ����� ఏ�ై�ే సహజ లకష్ణ� అ�� �ాధక�లంద���� ఆ��య్త్మ అ��్వషక�ల�� భక�త్ల��

ఆచ��ంచ వల�ిన క�మ �కష్ణ అవ�త�ంద� మనమ� �ెల�సు����న్మ�.

�గ �ాసత్ � ప్ర�ారమ� మన �ే�ల� శ��త్ ��ం��్రల�న ���న్ చ�ా�లను క��� ఉ��న్�. ప్ర�
చక�మ� �య�త దళమ�ల పద్మమ�ను క�గ్ ఉంట�ం��. ఉ��హరణక� �����గమ�న గల

సహస్ర చక�మ�, ��� ఆత్మ జ�్ఞ���న్ �� ం��నప�ప్డ� �క�ిసత్ ుం��. ���� ���య్ దళమ�ల�

గల పద్మమ��� సూ��ాత్ర�. అం�ే �ాక�ం�� ��య్����� క���్చవ����� ప��్మసనమ� �ి�ారసు

�ేయబ��ం��.

�ష�
్ణ భగ�ాను� ��� నుం� ఆ�రభ్�ం�న ��మర ప�వ� నుం�� బ్రహ్మ�ేవ�డ� ఈ

ప్రపం���న్ సృ�ి్టంచ������ ఉదభ్�ం��డ�. ఆ �ధమ��ా ��మరప�వ� సృ�ి్ట కరత్ �� మ��య�

పరమ�త్మక� గల సంబం����� �హన్ం�ా �ల�సుత్నన్��. ఇ�� బ్రహ్మ�ేవ�� ��ాస �ా్థన���న
బ్రహ్మల��ా��� క��� �హన్మ�.

�భ సూచక���న స్వ�ిత్ క్ గ�ర�త్ క��� ��మర ప�వ� నుం�ే ��ల�వ��నట�
్ల �ెపప్బడ�త�ం��.
��మర ��రత జ��య ప�షప్మ��ా ఎందుక� ఎనున్��బ��న�ో , ��ర�య�ల�� ఎందుక�� అంత

ప్ర�ేయ్క���న�ో మనమ� ��ౖ �షయ�ల ��్వ�ా చక్క�ా �ెల�సుక���న్మ�.

16. శంఖమ� ఎందుక� ఊదు��మ�?

�ే�ాలయ�లల� �ా� ఇళ్ళల� �ా� �ా��త్ � కత్ ప�జ�రంభ సమయమ�ల� ఒక్క�ా�� ల�క అ��క �ార�్ల

శంఖమ� ప���ంచ బడ�త�ం��. �ర� ఇ�ే్చటప�ప్డ� �ా� ల�క సుభసూచక���న సంద�ాభ్�న్

గ���త్ంచ����� �ా� శంఖమ� ఊదబడ�త�ం��. య�దధ్ ం ఆరం�ంచ����� మ�ందర ల�క ��ౖనయ్ప�

�జయ��న్ ప్రకట�ంచ����� �ా� శంఖ��ావమ� �ేయబడ�త�ం��. శంఖమ� �ెవ
ౖ �ీఠమ� వదద్
క��� ��ట్ట � ప��ంచ బడ�త�ం��.
శంఖమ� ఎందుక� ఊదు��మ�.

ఎప�ప్�ై�ే శంఖమ� ఊదబడ�త�ం�ో , అప�ప్డ� అందుం�� సృ�ి్ట�� మ�లభ�త���న ప్రణవ
��దమ� ��ల�వడ�త�ం��. ఓం�ారమ� సృ�ి్ట�� ప�ర్వమ� భగవంత���ే �ేయబ��న
మంగళకర���న ��దమ�. అ�� ప్రపం�����, ����� ఆ��ర���న స��య్��� ప్ర����.

ఒక కథనం ప్ర�ారం శంఖ�సుర�డ�� �ాకష్సుడ� �ేవతలను ఓ��ం� ����లను అపహ��ం�
సమ�ద్రప� అడ�గ� ��గమ�ల��� ����్ళడ�. �ేవతల� స�యమ� ��రక� �ష�
్ణ మ���త్��

�నన్�ంచు����న్ర�. �� మ��ష�
్ణ 'మ��స్�వ��రమ�' ధ��ం� శంఖ�సుర�ణ�్ణ సంహ��ం��డ�.
భగ�ానుడ� శంఖ��ారమ�ల� ఉనన్ అత� �ె� మ��య� తల ఎమ�కను ఊద�ా అందుం��

����లను ఉదభ్�మప్�ే�ినట�్ట ��దమ� ��ల�వ��ం��. ����లల� ఉనన్ జ�్ఞనమం�� ఓం�ారమ�
�క్క �వరణ��. శంఖమ� 'శంఖ�సుర��' మరణ�నంతరమ� 'శంఖమ�' �ా

�ిలవబడ�చునన్��. భగ�ాను��ే ప���ంచబ��న శంఖమ� '�ాంచ జనయ్మ�' �ా �ిల�వ

బడ�చునన్��. ఆయన ��ల�గ� �ేత�లల�� ఒక �ే�ల� ఎల్ల ��ళలల� శంఖమ� పట�్ట���
ఉంట�డ�. అ�� ��తప� చత���్వధ ప�ర��ా�ాధ్లల� ఒకట�న 'ధర్మమ�' ల�క

ధర్మ�లతక�ప్ర�క . అందువల్ల �� శంఖ��ావమ� అధర్మమ���ౖ ధర్మమ� �క్క �జయ����

సం��తమ�. శంఖ��న్ మన �ెవ�ల�� దగగ్ ర�ా ��ట్ట ���ంట� సమ�ద్రప� అలల హ� ర�
�నబడ�త�ం��.

భక�త్ల మనసులను �ా��వరణమ�ను కలవర��ట్ట � వయ్���క �ాయ్ఖ�య్��లను �తలను ప���త్�ా

త���య
� య్����� �ాను శంఖమ� మ��య� ఇతర �ా���య్లను ����ం� మంగళకర���న
ధ్వనులను ఉతప్నన్మ� �ేయడమ� అ���� మ���క మ�ఖయ్ ఉ�ేద్శయ్మ�.

ప��ాతన ��రత �ేశమ� �ా�మ�లల� �వ�ిసత్ ూ ఉం�ే��. ప్ర� �ా�మమ� ఒక ప్ర��న

�ే�ాలయమ� మ��య� అ��క �నన్ �ే�ాలయ�ల అధయ్కష్తల� ఉం�ే��. ప్ర� మ�ఖయ్��న
� ప�జ
మ���ంప�ల�ను మ��య� ప�ణయ్ ����లల�నూ �ర� �� �ాట� శంఖ��ావమ� �ేయబడ�త�ం��.

�ా��రణం�ా �ా�మమ� �నన్���ా ఉండడం వలన ఆ శంఖ��దం ఊరంతట��� ���ిం�ే��.

�ే�ాలయ���� ��ళ్ళ����� �ల��ా� ప్రజలం�� �ార� ఏ ప� �ేసత్ ు��న్ ఆ ప� ఆ�ి ���న్

కష్ణ�ల �ాట�ౖ�� మ�న�ికం�ా భగవంత����� ప్రణ�ల�్లల� గ�ర�త్ �ేయబ�ే��. ఈ శంఖ ��దం

���క ల�� �తయ్ కృ��య్ల మధయ్ నునన్ ప్రజల మనసుల� క��� భ��త్ ���ాల�� �ంప�త�

��వను అం��ం�ే�.�

��ద బ్రహ్మమ�, సతయ్మ�, ����ల�, ఓం�ారమ�, ధర్మమ�, �జయమ� మ��య�

�భసూచ�ాల�� ప్ర�క�ా �ే�ాలయ�ల ల�ను, ఇళ్ళల�నూ, �ైవ �ీఠమ� వదద్ , భగవంత����

ప్రక్క�ా శంఖమ� ఉంచ బడ�త�ం��. భక�త్ల మనసుల� ఉనన్త��� సతయ్ం ��ౖప� ఎదగ�����
ఇ�ే్చ �రధ్మ�నక� క��� శంఖమ� �ాడ బడ�త�ం��.
ఈ ���ం�� ��్లకమ��� శంఖమ� ప��ంపబడ�త�ం��.
త్వం ప��ా �ాగ��తప్నన్ః �ష�
్ణ �� �దు్రతః క��

�ే��ౖశ్చ ప��తః స���్వః �ాంచజనయ్ం న�సుత్�ే

సమ�ద్రమ�ల� ప�ట�్టన, �ష�
్ణ మ���త్ �ేత బట�్టన మ��య� �ేవతలంద���ే ప��ంపబ��న
�ాంచజనయ్మను శంఖమ�నక� వందనమ�.

17. �ాం� వచనమ� మ�డ� �ార�్ల �ె�త్ ామ� - ఎందుక�?

�ాం� అంట� అరధ్మ� ప్ర�ాంతత, అ�ే �� �క్క సహజ���న �ి్థ�. సహజ �ి్థ� � భంగం

క���ం�ే� అ�న్ అ�ాశ్వ��ల�. శబ�ద్ల�, ఆం�ో ళనల� మ�� ఏ ఇతర అడ్డ ంక�ల� మన�ే �ా�

ఇతర�ల�ే �ా� క���ం చబడ���. ఉ��హరణ�� ఒక స్థ లమ�ల� ఎవ����� శబద్ మ� �ే�� వరక�

అక్కడ ఉం�ే�� ప్ర�ాంత�ే. �ాబట�్ట మన అ�న్ ఆం�ో ళనల� అంత��్లనం�ా �ాం�� క���

ఉ��న్�. ఆం�ో ళనల� మ����న
ి ��ంట�� అపప్ట��� అక్కడ ఉనన్ందువల్ల �ాం� సహజం�ా��

అనుభవంల���� వసుత్ం��. ఎక్క�ై�ే �ాం� ఉంట�ం�ో అక్కడ సం��షం ఉంట�ం��. అందువలన
ఏ �న��ంప� ల�క�ం�� ప్ర� ఒక్కర� తన ��తంల� �ాం�� ��ర�క�ంట�ర�. ఐనపప్ట���

మన స్వంత ఆం�ో ళనల �ేత క�ిప్��యబ��నందువల్ల , అంతరం��కం�ా �ా� బ�హయ్ం�ా �ా�

'�ాం�' � �� ందడమ� ��ల కష్ట మ��ిసత్ ుం��. ��ల అర��ైన ��ందర� మ�త్ర�� బ�హయ్���న

ఆం�ో ళనల�, క�ా్టల మధయ్ క��� �ాం�య�తం�ా ఉండ గల�గ���ర�. మనమ� �ాం��

�� ంద����� �ా్రరధ్నల� �ే�త్ ామ�. �ా్రరధ్నల� �ేయడం వలన క�ా్టల� మ����ి బ�హయ్ఆం�ో ళనల��
సంబంధం ల�క�ం�� అంతరం��కం�ా �ాం� అనుభవమ�ల��� వసుత్ం��. అట�వంట� �ా్రరధ్నల�న్

మ�డ� �ార�్ల �ాం� పలకడమ��� మ�గ��ాత్�.

మనమ� మ�డ� �ార�్ల �ాం� వచనమ� ఎందుక� �ె�త్ ామ�?

'�్ర�ారం సతయ్ం' అనబడ�త�ం��. ఏ�ై�� ఒక �షయ��న్ ����్క �ెపప్����� మనమ� మ�డ�

�ార�్ల అ�ే �షయ��న్ ప�న�ావృతం �ే�త్ ామ�. ��య్య �ా్థనమ� ల� క���, �ాకష్య్ం �ెపప్�����
�లబ��న�ార� "��ను �జ�� �ె�త్ ాను, అం�� �జ�� �ె�త్ ాను, �జం తపప్ మ�� ఇం���

�ెపప్ను" అ� మ�డ� �ార�్ల �ె�త్ ార�. మనక� �ాం� �� ం��లనన్ ����క �క్క �వ్రతను ����్క
�ెపప్����� మనమ� మ�డ� �ార�్ల �ాం� వచనమ� వ�్ల �త్ ామ�.

అ�న్ ర�ాల �ఘ�న్ల�, సమసయ్ల�, మ��య� దుఃఖ�ల� మ�డ� ���ల��ా

ఉతప్నన్మవ����.

1. అ���ై�క: ఏ మ�త్రమ� మన అదుప�ల� ల�� �ై� శక�త్ల వలన ఏరప్�ే భ�కం�ాల�,
వరదల�, అ��న్పర్వత ��� ్ఫట��ల� �దలగ�న�.

2. అ��భ�త: మనచుట�
్ట ఉం�� మనక� �ె��ిన ప్రమ���ల�, మ�నవ సంబం��ల�,
�ాల�షయ్మ� ��రమ�ల� �దలగ�న�.

3. ఆ��య్�్మక: �ా��రక �ాయ్ధుల�, ��పమ�, �ర���స్హమ� వంట� మ�న�ిక సమసయ్ల�.
మన���ై�� ప్ర�ేయ్క��న
� ప� �ే��టప�ప్డ� మ��య� �తయ్ ��తమ�ల� ��ౖన �వ��ంచబ��న

మ�డ� మ�ల�ారణ�ల వలన ఏ సమసయ్ల� ల�క�ండ�ా ల�క సమసయ్లను త��గ్ంచమ� "�ాం�
ఒక్కట� ఉండ��ాక!" అ� భగవంత�� �ా్ర��్థ�్థ ామ�. �ాబట�్ట మ�డ� �ార�్ల �ాం� వచనమ�

�ేయబడ�త�ం��.

�దట� �ా�� దూరం�ా ఉనన్ అవయ్కత్ శక�త్లను ఉ�ేద్�ం� �ాం� వచనమ� �ేయబడ�త�ం��.
మన ��ను��ంట ఉనన్ ప��స�ాలను మ��య� చుట�్టప్రక్కల ఉనన్ వయ్క�త్లను ఉ�ేద్�ం�

��ండవ�ా�� ��ంత మృదువ� �ాను; తమక� ��మ� ఉ�ేద్�ం� �వ�� �ా�� బ��ా మృదువ��ాను
�ాం� వచనమ� �ేయబడ�త�ం��.

18. ��బ్బ�� �ాయను �����
� త్ ామ� - ఎందుక�?

��రత �ేశప� �ే�ాలయ�లల� �ే�� అతయ్ంత �ామ�నయ్ ���దనలల� ��బ్బ���ాయ ఒకట�.

��ాహమ�ల� పండ�గల�, ��తత్ �ాహనమ�, వం�ెన, ఇల�్ల �దలగ�న� �ా�ేటప�ప్డ�

మ��య� అ�న్ �భ సంద�ాభ్లల�నూ ��బ్బ���ాయ �����ంపబడ�త�ం��. �ట��� �ం��

మ���� ఆక�ల�� అలంక��ంపబ�� �����ౖ ��బ్బ���ాయ ఉనన్ కలశమ�ను మ�ఖయ్���న ప�జ�
సంద�ాభ్లల� మ��య� ప్ర�ేయ్క అ�థులను ఆ�్వ�ంచ����� ఉప���ంచబడ�త�ం��.

హ� మమ� �ే�� సమయమ�ల� ఇ�� హ� మ���న్�� ఆహ���ా అ��ప్ంచ బడ�త�ం��. భగవంత��
��ప�ప్��,� ����కల� �ర�్చ��న����� ��బ్బ���ాయ పగ�ల ��ట్ట బ�� �ా్వ��� ��ౖ��దయ్మ��ా
��ట్టబడ�త�ం��. తర��ాత ప్ర�ాదమ��ా పంచ బడ�త�ం��.

ఒ�ా��కప�ప్డ� మనల�� జంత� ప్రవృత�
త్ లను భగవంత���� సమ��ప్ంచ����� గ�ర�త్�ా
జంత�బ� అమల�ల� ఉం�ే��. ��మ్మ���ా ఆ ఆ��రమ� త��గ్�� � ����� బదుల��ా

��బ్బ���ాయ �����ంచ బడ�త�నన్��. ఎం��న ��బ్బ�� �ాయక� ��ౖ ��గమ�ల� �ిలక��సం

మ�త్రమ� వ���, �గ�� �ీచు అం�� ��ి ��య బడ�త�ం��. ��ౖన ఉనన్ గ�ర�త్ల� మ�నవ��
తల మ������ా క��ి�త్ ా�. ప���న ��బ్బ���ాయ అహం�ారమ� �క్క �ర�ప�ను

ప్ర��ం�ంప �ేసత్ ుం��. మనల�� అంతరంగ ప్రవృత�
త్ లక� (�ాసనల�) ప్ర�క ఐన ల�ప� �ర�,

మనసుక� ప్ర�క ఐన ��బ్బ���� స� భగవంత���� �����ంప బడ���. భగవంత�� సప్ర్శ��
���ధ్ అ�న మనసు ప్ర�ాదం �ా �����ంచ బడ�త�ం��.

�ే�ాలయ�ల�్లనూ ఇళ్ళల�్లను �ే�� సంప్ర��య బదద్ ��న పం��మృత అ���క ప్ర��యల� �గ�హం
��ౖనుం� �ాల�, ��ర�గ�, �ే�,� ��బ్బ�� �ర�, గంధప� �శ�మమ�, �భ�� �దలగ� �ాట���

అ���కమ� �ే�త్ ార�. ప్ర� ఒక్క ప��రధ్మ� భక�త్ల�� ప్ర�జ��లను క�గ్ ం�ే ఒక ప్ర�ేయ్క���న

గ���త్ంప� గ��� ఉనన్��. �ాధక���� ఆ��య్�్మక ఉనన్�� క���సత్ ుంద�� నమ్మకమ���
��బ్బ���ర� అ���క ప్ర��యలల� �ాడబడ�త�ం��.

��బ్బ���ాయ ఫల���కష్ ర��త ��వ�� క��� ప్ర�క. �ెట్ట � �క్క ప్ర� ��గమ� - మ��ను,

ఆక�ల�, �ాయ, �ీచు �దల�న
ౖ � ఇంట� కప�ప్, ��పల� ర��కర���న వంట�ాల�, �ైలమ�,

సబ�్బల� �దల�ౖన �ాట� తయ��� ల� ఉప���ంచ బడ���. ఇ�� భ��ల�నుం� ఉప�ప్

�ట�� ��ి��� బలవరధ్క���న �ట��ా మ�ర�్చత�ం��. ఈ �ర� ప్ర�ేయ్కమ��ా ��గ�లక� ఉప�గ
పడ�త�ం��. ఇ�� ఎ��న్ ఆయ���్వద మందుల�్లనూ ఇతర ప్ర��య్మ�న్య ��ౖదయ్ �����లల�ను
�ాడబడ�త�ం��.

��బ్బ�� �ాయక� ��ౖనునన్ మ�డ� కళ్ళ గ�ర�త్�న్ బట�్ట �్ర��త�్ర�ైన పరమ�వ���� ప్ర�క�ా

����ాత్ర�. అందువల్ల �� మన ����కల� �ర్చ����� అ�� �ాధనం�ా ప��గణ�ంచ బడ�త�ం��.
���న్ ��ౖ��క ప్ర�య
� లల� పరమ �వ���� మ��య� జ�్ఞ��� ప్ర�క�ా ��బ్బ�� �ాయ కలశం ��ౖ

��ట్టబ�� అలంక��ంపబ��, మ�ల�లంకృతమ� �ేయబ�� ప��ంపబడ�త�ం��.

19. ఓం�ారమ� పల�క���మ� - ఎందుక�?

��రత �ేశమ�ల� ఎక�్కవ�ా పల�కబ�ే శబద్ �హన్మ� ఓం�ారమ�. ఓం�ారమ� - ధ్వ�ంప�ే��
�ా�� శ��రమ�, మనసుల��ౖన మ��య� ప��స�ాల ��ౖన క��� ప��ప�ర్ణ ప్ర��వమ� ఉంట�ం��.
��ల� మం��్రల�, ��ౖ��క �ా్రరధ్నల� ఓం�ారమ��� ఆరంభమవ����. ఓంహ��ఃఓం �దల�ౖన
అ�నందనలల� క��� అ�� �ాడబడ�త�ం��. ��� ఆ�ారమ� ప��ంపబడ�త�ం��. �����ౖ

��వన �ేయబడ�త�ం��. �భసూచకం�ా �ాడబడ�త�ం��. ఇ�� మంత్రమ� మ����� �ా�� ప�ే

ప�ే జ�ించ బడ�త�ం��.

ఓం�ారమ� ఎందుక� �ే�త్ ామ�?

ఓం అ���� భగవంత�� �క్క ప్రధమ ��మమ�. అ�� అ, ఉ, మ అ�� అకష్�ాల కల�క వలన

ఏరప్��న��. స్వర�ాన్య�వ�ల నుం�� ��ల�వ�ే శబద్ మ� ��ంత� �క్క అడ�గ� ��గమ� నుం�

'అ'�ారమ��ా ఆరంభమవ�త�ం��. ����మల� మ�సు��నన్ప�ప్డ� 'మ'�ారమ� �� శబద్ మ�
ఆ���� త�ం��. మ�డ� అకష్�ాల�, మ�డ� అవస్థ ల� (జ�గ�త్, స్వపన్, సుష��ిత్ ), మ�గ�గ్ర�

�ేవతల� (బ్రహ్మ �ష�
్ణ , మ��శ్వర), మ�డ� ����ల� (ఋగ్, య�ర్, �ామ), మ�డ� ల��ాల�

(భ�ః, భ�వః, సువః) �దల�ౖన �ాట��� ప్ర�కల�. ఇ� అ�న్ మ��య� �ట�న్ంట��� ఆవల

ఉనన్�ాడ� "భగవంత�డ�" ��ండ� ఓం�ార ధ్వనుల మధయ్నునన్ �శ్శబద్ మ� �ర�గ్ణ ��ా�ార

పరబ్ర�్మ�న్ సూ�సుత్ం��. ఓం�ారం ప్రణవమ� అ� క��� �ిల�వబడ�త�ం�� ("�ే� ��్వ�ా

అ��ే భగవంత�డ� సుత్�ంచ బడ���ో " అ� అరధ్మ�). ����లల�� �ారమం�� "ఓం" అ��
ప���్రకష్రమ�ల� ���పత్���న��.

భగవంత�డ� ఓం�ారమ� మ��య� 'అథ' అ� ప���న తర��ాత ప్రపం���న్ సృ�ి్టంచడం

ఆరం�ం��డ� �ెపప్ బడ�త�ం��. �ాబట�్ట మనం తల��ట్ట � ఏ ప� ఆరంభమ� ల�న��� ఓం�ార
��దమ� �భ సూచకం�ా ప��గణ�ంచ బడ�త�ం��.

ఓం�ార��దమ� �ే�ినప�ప్డ� వ�ే్చ శబద్ మ� గంట �క్క ప్ర�ధ్వ�� �� � ఉం���

(ఓంooooo...మ్ మ్) అ�� మనసు� �ాం�ంప�ే�ి ప��ప�ర్ణ�న
� సూకష్్మ���న శబద్ ం�� సం��ంప
జ�సత్ ుం��. మ�నవ�ల� ��� అరధ్ం��ౖన ��య్నం �ే�ి ఆ��్మనుభ�ా�న్ �� ందు��ర�.

ఓం�ారం ����్వర� �ా్రం��లల� ����్వర� ���ల��ా �ా్రయ బడ�త�ం��. సర్వ �ా��రణ���న ఓం

ఆ�ారమ� గణ������ �హన్మ��ా ఉంట�ం��. ��ౖన ఉనన్ వంప� తల, ���ంద�ా ఉనన్ ��దద్ వంప�

�� ట్ట ప్రక్క�ా ఉనన్�� ��ండమ� మ��య� చుక్క�� ఉనన్ అరధ్చం��్ర�ారమ� గణ�శ భగ�ాను��
�ే�ల� ఉనన్ �దకమ�.

ఈ �ధమ��ా ఓం�ారమ� �వనగమయ్ం, �ాధన, ప్రపంచమ� ��� ��నుక ఉనన్ సతయ్మ�

���కమ� అ���కమ� �ా�ార-���్వ�ారమ�ల� అ�న్ంట�� �ె�యబర�సుత్ం��.

20. �ర� ఇ�ాత్మ� - ఎందుక�?

భగవంత�� �ా్రరధ్న, ప�జ ల��� భజన �వ��్ల ల�క ��రవ�య�ల�ౖన అ���� ల�క మ�త�్మ���

ఆ�్వ�ం�ేటప�ప్డ� �ర� ఇ�ాత్మ�. ఇ�ెప�ప్డూ ఘంట� ��దం ��ను ���న్ సమయమ�లల�

�ాటల� ఇతర సం��త �ా���య్ల��ను, మ��య� చపప్ట్ల ��ను క��ి ఉంట�ం��.

ఇ�� పద�ర� అం�ెల��ా �ే�� �� డ��ప��ర ప�జ� �ారయ్క�మమ�ల�� ఒక ��గమ�. ఇ��
�భసూచక���న మంగళ ��ాజనమ��ా సూ�ంప బడ�త�ం��. భగవంత�� ర��ా�న్

ప్ర�ా�ంప �ేయ����� మనమ� క����ే�ల� ��ల�గ�త�నన్ ���ా�న్ పట�్ట��� వలయ��ార
��శల� �ర� ఇ�ే్చటప�ప్డ� ��పప� ��ల�గ�ల� ప్ర�ా�ం�ే భగవంత�� సుందర ర��ా�న్

ప్ర���గమ� ����ాను మ��య� ప���త్ ర�పమ� శ�దధ్�ా గమ�సూ
త్ మనసుల� �ా� ��ౖ�� గట�్ట�ా
�ా� ��త్ ��్రల� చదవడమ� �ే�త్ ామ�. ఆ సమయంల� మన �ా్రరధ్నల� తపన మ��య�

భగవంత�� ర�పమ�ల� ప్ర�ేయ్క���న ��ందరయ్మ� మనక� అనుభవమవ�త�ం��. �వరల� ఆ

��ల�గ� ��ౖ మన �ేత�లనుం� తర��ాత ��మ్మ���ా మన కళ్ళక� తల ��ౖ���ా���

అదుద్��ంట�మ�.

మనమ� �నన్పప్ట� నుం� ఈ ప్ర�య
� ను చూసుత్��న్మ�. అందుల� �ాల�గ్ంట���న్మ�.
మనమ� �ర� ఎందుక� ఇ�ాత్� �ెల�సుక�ం��మ�.

ఇష్ట ప�ర్వకమ��ా భగవంత���� ప��ం�నప�ప్డ�, అ���కం �ే�ినప�ప్డ�,

అలంక��ం�నప�ప్డ�, ఫలమ�ల� మ��య� మధుర ప��ర్థమ�ల�� ����ం� �నప�ప్డ�

��ౖభ����త��న
� ఆయన సుందర ర��ా�న్ చూడగలమ�. ��పప� ��ల�గ��ే ప్ర�ాశవంతమ� �ా
కనపడ�త�నన్ భగవంత�� ప్ర� ��గమ� �ద మనసుస్ సం��ంచబ�� అత� రమయ్���న

ర�పమ���ౖ మనసు ��లక�వ�� �శ్శబద్ ��య్నం �ేసత్ ుం��. �ానం �ెయయ్డం చపప్ట�
్ల చరచడం,

గంట �ా�ంచడం �దల�ౖనవ�న్ భగవంత�� దర్శనమ��� క�గ్ న సం���ా�న్ మ��య� �భ
సూచ�ా�న్ �ెల�ప����.

�ర� �ా��రణం�ా కర�ప్రం�� ఇవ్వబడ�త�ం��. కర�ప్�ా�న్ �����ం�నప�డ� ఏ మ�త్రమ�

��యల� �గల్చక�ం�� తనక� ��ను ప���త్�ా �ా��� త�ం��. కర�ప్రం మన అంతరగ్ త
ప్రవృత�
త్ లక� (�ాసనల�) ప్ర�క. జ�్ఞనమ�� అ��న్�ేత �����ంచ బ��నప�ప్డ� ఏ�ై�ే

భగవంత���� ప్ర�ా�ంప �ేసత్ ుం�ో ఆ జ�్ఞ����న్ మన �ాసనల� ప���త్�ా దగద్మ� �ే�ి భగవంత���
నుం� దూరమ� �ే�� అహం�ా�ా�న్ �ర�్మ�సుత్ం��. కర�ప్రమ� ��ల�గ�త�నన్ప�ప్డ�

భగవంత�� �భ��� ��భను �ెల�ప����� అ�� తనను ��ను ఆహ�� �ేసు��ంట� క���

చక్క� సు�ాసన� ��ల�వ��సత్ ుం��. మన ఆ��య్�్మక ప����వృ��ధ్ల� మనమ� మన గ�ర�వ��

సంఘ��న్ ���ంచుక�ంట� అంద���� '��్రమ' అ�� 'సుగం���న్' �ాయ్�ింప�ేయ�����

మనసూప్��త్�ా మనల� మనమ� అ��ప్ంచు���ా�.

తరచూ మనమ� ప్ర�ా�ంప�ే�� భగవంత�ణ�్ణ చూడ����� ��ల���ప� ��� ఉంట�మ�. �ా�

మనల�పల చూసు��వ����ా అనన్ట�
్ల �ర� ఇ�ే్చ అసల� సమయ���� అయ��తం�ా కళ�్ళ
మ�త పడ���. మన �ేహమ� �ేవ�� ఆలయమ�, ల�పల ��వయ్��్వ�న్ క��� ఉ��న్మ�

ఈ �ధం�ా కళ�్ళ మ�యడం సూ�సుత్ం��. ప�జ��� �ర� ��ల�గ�ల� భగవంత���� సప్ష్ట ం�ా
చూ�ిం�నట�
్ల �ా��, గ�ర�వ� �ార� క��� జ�్ఞనమ�� ��ల�గ� స�యమ��� ప్ర� ఒక్క����

ల�నునన్ ��వయ్��్వ�న్ సప్ష్ట ం�ా �ె�యపర��ాత్ర�. �ర� �వ��ల� �����ౖ �ేత�ల�ం�

తర��ాత కళ్ళ��, తల��ౖ���ా��� అడ�్డ��వడమంట� అరధ్మ� - భగవంత���� ప్ర�ా�ంపజ��ిన ఈ
��ల�గ� �� దృ�ి్ట� �����ంచు�ాక! �� దృ�ి్ట ప�త్రమగ� �ాక �� ఆల�చనల� ఉనన్తమ��ాను
మం�� �ాను ఉండ��ాక! అ� �ా్ర��ధ్ంచడం.

�ర��� ����నత్ పర���న అరధ్మ�; సూర�య్డ� చందు్రడ� నకష్��్రల� �దుయ్త్ మ��య� అ��న్ - ఇ�

��ల�గ��� సహజ��న
� మ�ల �ారణమ�ల�. సృ�ి్టల�� అదుభ్త���న అప�ర్వ���న �ాట�న్ంట���
భగవంత�డ� ఆ��రమ�. ఆయన �ారణమ��ా�� ����న� ఏ���
ౖ � ఉండటమ� మ��య�

ప్ర�ా�ంచడమ� జర�గ�త�ం��. �ర� ��ల�గ�ల� భగవంత���� ప్ర�ా�ంప �ే�ినప�ప్డ� మన

దృ�ి్ట� అ�న్ ��ల�గ�లక� మ�ల �ారణమ� మ��య� జ�్ఞ���న్ �����న్ సూ�ం�ే పరమ�త్మ

��ౖప� మ�్ల �త్ ామ�.

సూర�య్డ� బ���ధ్�,� చందు్రడ� మనసు��, అ��న్ �ాక�్క�� అ���వ
ే తల�. భగవంత�డ� �ట�న్ంట��
�����ం�ే అత�య్నన్త��న
� �ైతనయ్మ�. అతను ల�క�ం�� బ���ధ్ ఆల��ంచల�దు. మనసు

���ంపల�దు. ��ల�క మ�ట�్లడ ల�దు. మనసు బ���ధ్ మ��య� �ాక�్కల�� ��నుక ఉనన్��

భగవంత��ే. ఈ ప���త���న ఉపకరణ�ల� ఆ అప���త���న భగవంత���� ఏ �ధమ��ా

ప్ర�ా�ంపజ�యగలవ�. అందు�� �ర� ఇ�ే్చటప�ప్డ� మనమ� ఈ ���ం�� �ధమ��ా సుత్��ాత్మ�.
న తత్ర సూ��య్��� న చంద్ర ��రకం

��మ� �దుయ్�� ��ం� క���2 యమ��న్ః
త��వ ��ంత మను��� సర్వం
తసయ్���ా సర్వ�దం ����

సూర�య్డ� ప్ర�ా�ంచ� ��ట, చందు్రడ�, నకష్��్రల�, �దుయ్త్ ప్ర�ా�ంచ� ��ట, ఆయన ఉ��న్డ�.

మ�� ఈ ��న్ జ�య్� (�� �ే�ల� ఉనన్) ఏ� �ేయగలదు? ప్ర��� అత� వలన�� ప్ర�ా��ాత్�.
అత� ��ల�గ� వలన మ�త్ర�� మనమం�� ప్ర�ా�ంప బడ�త���న్మ�.

MæüÆæÿÃ çÜ…º…«§æþÐðþ$O¯èþ {ç³Ôèý²Ë$ & fÐéº$Ë$
1. Ðèþ$–™éÔo^èþÐèþ$$ H çÜ…º…«§æþÐðþ$O¯èþ¨ ? G…§æþ$Mæü$ ´ësìý…^èþÐèþÌñý¯èþ$ ? ©° ÐèþË¯èþ GÐèþÇMìü Ðóþ$Ë$ ?
f‘‘ {ç³Ñ$™ú í³™èþÆúÄæý$çÜÅ §óþçßýçÜ¢çÜÅ AÔèý$_ÆŠÿ ¿æýÐóþ™Œþ ‘
¯èþ §ðþOÐèþ… ¯éí³Ðé í³{™èþÅ… Äæý*Ðèþ™Œþ ç³NÆøÓ¯èþÐèþ™èþÞÆæÿ@ ‘‘
GÐèþ° ™èþÍÏ§æþ…{yæþ$Ë$ Ðèþ$Ææÿ×ìý…_Æø Ðé° §óþçßýÐèþ$$ AÔèý$¨® ´÷…§æþ$^èþ$¯èþ²¨. A…§æþ$ÐèþË¯èþ JMæü
çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$ §óþÐèþMæüÆæÿÃË$ ^óþÄæý$Væü*yæþ§æþ$. ¡Ææÿ¦ Äæý*{™èþË$, {Ðèþ™èþÐèþ$$Ë$, Eç³ÐéçÜÐèþ$$Ï Hyé¨ ´ër$ ^óþÄæý$Ææÿ$
º$¨®Ðèþ$…™èþ$Ë$ & Ôo^èþÐèþ$$ {º†MìüÐèþ#¯èþ²ÐéÇ ÔèýÈÆæÿ çÜ…º…«§æþÐðþ$O¯èþ¨. ´ùÆÿ$$¯èþÐéÆæÿ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ
{õ³™èþ ÔèýÈÆæÿÐèþ$$ Ðèþ§æþÍ ¿ZVæüÔèýÈÆæÿÐèþ$$ (í³™èþ–MæüÐèþ$$¯èþ$) ´÷…§ðþ§æþÆæÿ$. ÔéçÜˆ Ñ«§é¯èþÐèþ$$ Mæü¯èþ$Mæü ´ësìý…^èþÐèþÌñý¯èþ$.
´ùÆÿ$$¯èþÐéÇ çÜ§æþ†
Y Mìü Ððþ$$§æþsìý ç³¨ ¨¯èþÐèþ$$Ë$ §óþÐéËÄæý$ §æþÆæÿØ¯èþÐèþ$$, Ðèþ$*Ç¢ç³Nf, °Ðóþ§æþ¯èþ, àÆæÿ†
ÐèþÇj™èþÐèþ$$, ™èþÆæÿ$Ðé™èþ çÜ…«§øÅ´ëçÜ¯èþ, ç³Nf, ç³…^èþ Ðèþ$àÄæý$fqÐèþ$$Ë¯èþ$ B^èþÇ…^èþÐèþ^èþ$a¯èþ$. M>° Hyé¨ ´ër$
¡Ææÿ¦Äæý*{™èþ ÑÐéà§æþ$Ë$ ^óþÄæý$Væü*yæþ§æþ$. Ððþ$$§æþsìý ç³¨ ÆøkË$ Væü*yæþ fç³Ðèþ$$ (Ðèþ*¯èþíÜMæüÐèþ$$V>)
´ëÆ>Äæý$×ýÐèþ$$ ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯èþ$. gê™èþ Ôo^èþÐèþ$$ MóüÐèþËÐèþ$$ ç³¨ÆøkË$. A…§æþ$ çÜ…«§éÅ, §óþÐèþ™éÆæÿa¯èþÐèþ$$
Ððþ$$§æþÌñýO¯èþÑ ÐèþÇj™èþÐèþ$$. M>° Ðèþ*¯èþçÜ Ðèþ$…{™èþfç³Ðèþ$$ ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯èþ$. (For Further Details Refer
Dharma Sindhu) Ñ$Væü™é ÑÐèþÆæÿÐèþ$$ËMæü$ «§æþÆæÿÃíÜ…«§æþ$ÌZ (ÌôýMæü °Ææÿ~Äýæ $ íÜ…«§æþ$ÌZ ) V>° ^èþ*yæþÐèþ^èþ$a¯èþ$.
2. {Ôé§æþ® MæüÆæÿÃË$ ^óþÄæý$$rÐèþË¯èþ í³™èþÆæÿ$Ë$ ´ëç³ÑÐèþ$$Mæü$¢Ë$ AVæü$§æþ$Æ> ? {VæüçßýÐèþ$$Ë œç ËÐèþ$$Ë$
çÜ™èþÅÐèþ$$Ìê ?
f‘‘ {Ôé§æþ®MæüÆæÿÃË^óþ í³™èþÆæÿ$ËMæü$ A¯èþ² ´ë¯èþÐèþ$$Ë^óþ ™èþ–í³¢ MæüË$Væü$¯èþ$ M>° ´ëç³ÑÐèþ$$Mæü$¢Ë$ AÐèþÆæÿ$. „îü×ôý
ç³#×ôýÅÐèþ$Ææÿ¢üÅ ÌZMæü…ÑÔèý…† ÐéÆæÿ$ ^óþíÜ¯èþ ´ëç³ç³#×ýÅÐèþ$$Ë$ ÐéÇMóü. º$$™óþ gêq¯é¯Œþ¯èþÐèþ$$Mìü¢@ gêq¯èþÐèþ$$ MæüË$VæüMæü$…yé
´ëç³Ðèþ$$ ¯èþ$…yìþ Ðèþ$$Mìü¢ MæüË$Væü§æþ$. {VæüçßýÐèþ$$Ë çœËÐèþ$$Ë$ çÜ™èþÅÐèþ$$Ìôý.
3. D f¯èþÃÄæý$…§æþ$ ^óþÄæý$$ {MìüÄæý$Ë¯èþ$ çœÍ™èþÐèþ$$Ë$ Ðèþ$ÆöMæü f¯èþÃÌZ ËÀ…^èþ$¯é ?
f‘‘ gêq¯éW² §æþVæüª MæüÆ>Ã×ýÐŒþ$ gêq¯èþÐèþ$¯èþV> B™èþÃ ç³ÆæÿÐèþ*™èþÃ IM>Å¯èþ$¿æý*†, A¨ çÜ…_™èþMæüÆæÿÃË¯èþ$, BV>Ñ$
(Æ>»ZÐèþ#) MæüÆæÿÃË¯èþ$ ¯èþÕ…ç³gôýÄæý$$¯èþ$. °ÚëPÐèþ$º$¨®™ø MæüÆæÿÃË¯èþ$ ^óþíÜ¯èþ^ø (çœËÐèþ$$Ë¯èþ$ BÕ…ç³Mæü$¯èþ²^ø) A¨
A…™èþ@MæüÆæÿ×ý Ôèý$¨®Mìü ™øyæþµyæþ$¯èþ$. Ôèý$§æþÐ® ðþ$O¯èþ A…™èþ@MæüÆæÿ×ýÐèþ$$ ¯èþ…§æþ$ ÑÐóþMæü ÐðþOÆ>VæüÅÐèþ$$Ë$ E™èþµ¯èþ²Ðèþ$Væü$¯èþ$.
Ýë«§éÆæÿ×ý f¯èþ$Ë$ ™éÐèþ$$ ^óþÄæý$$ MæüÆæÿÃËÄñý$$MæüP çœÍ™èþÐèþ$$Ë¯èþ$ Ðèþ$$…§æþ$ f¯èþÃËÌZ ´÷…§æþ$§æþ$Ææÿ$. ÐéÆæÿ$ ^óþíÜ¯èþ
Ðèþ$…_ MæüÆæÿÃË çœÍ™èþÐèþ$$V> çÜÓÆæÿYÐèþ$$¯èþ$ ´÷…¨ Ðèþ$ÆæÿË Ðèþ$¯èþ$çÙÅ f¯èþÃ¯èþ$ ´÷…§æþ$§æþ$Ææÿ$. ^ðþyæþz MæüÆæÿÃË¯èþ$ ^óþíÜ¯èþ^ø
¯èþÆæÿMæüÐèþ$$ ¯èþ¯èþ$¿æýÑ…_ çÜ*MæüÆæÿ, Mæü$Mæü$PÆæÿ, {MìüÑ$ MîürM>§æþ$Ë f¯èþÃ¯ðþ™ðþ¢§æþÆæÿ$. ´ëç³Ðèþ$$V>°,ç³#×ýÅÐèþ$$V>° A™èþÅ…™èþ
E™èþPrÐðþ$O¯èþ MæüÆæÿÃ 3 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$ËÌZ, 3 Ðèþ*çÜÐèþ$$ËÌZ, ÌôýMæü 3 ¨¯èþÐèþ$$ËÌZ¯óþ çœÎ¿æý*™èþ Ðèþ$Væü$¯èþ$.
4. JMóü Äæý$gZqç³Ò™èþÐèþ$$ ¯èþ…§æþ$ {ºçßýÃ^éÇMìü Ðèþ$*yæþ$ ´ùVæü$Ë$ (ÐèþÆæÿ$çÜË$) HËÄæý$$…yæþ$¯èþ$ ?

f‘‘ {ºçßýÃ^èþÆóÿÅ×ý º$$íÙ¿ZÅ, Äæý$gôýq¯èþ§óþÐóþ¿æýÅ@, {ç³fÄæý* í³™èþ–¿æýÅ@, Ðèþr$Ðèþ# {ºçßýÃ^èþÆæÿÅ ç³NÆæÿÓMæüÐèþ$$V>
Ðóþ§é«§æþÅÄæý$¯èþÐèþ$$ ^óþÄæý$$r ÐèþË¯èþ º$$íÙ º$$×ýÐèþ$$ ™öËVæü$¯èþ$. A…§æþ$Mæü$ Æðÿ…yæþÐèþÐèþÆæÿ$çÜ, ç³#{™èþ çÜ…™é¯ø™èþµ†¢
§éÓÆ> í³™èþ– º$$×ýÐèþ$$ ™öËVæü$¯èþ$. A…§æþ$Mæü$ Ðèþ$*yæþÐèþ ÐèþÆæÿ$çÜ. Äæý$gZqç³Ò™èþÐèþ$$ Äñý$$MæüP 3 ÐèþÆæÿ$çÜË$ º$$íÙ,
§óþÐèþ , í³™èþ– º$$×ýÐèþ$$Ë¯èþ$ çÜ*_…^èþ$¯èþ$, ÑÐéçßýÐðþ$O¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ 6 ÐèþÆæÿ$çÜË$…yæþ$¯èþ$. ™èþ¯èþÑ 3, ç³†²Ñ 3 ^óþÇ
BÆæÿ$ ´ùVæü$Ë$…yæþ$¯èþ$.
5. AW² çßZ{™èþÐèþ$$¯èþ$ HË ^óþÄæý$$§æþ$Ææÿ$ ? Ðèþ$*Ç¢ ç³Nf Ðóþ§æþ ÑÆæÿ$§æþ®Ðèþ* ? ç³NfÌZ Ôèý…QÐèþ$$ ¯ðþ…§æþ$Mæü$
Eç³Äñý*W…™èþ$Ææÿ$?
f‘‘ Ðóþ§æþÐèþ$$Ë Äñý$$MæüP Ððþ$$§æþsìý Ðèþ$*yæþ$ ´ë§æþÐèþ$$ËÌZ {»êçßýÃ×ý, „æü{†Äæý$ ÐèþÆæÿ~Ðèþ$$Ë ¯èþ¯èþ$çÜÇ…_
MæüÆæÿÃM>…yæþÐèþ$$ ÑÐèþÇ…ç³ºyìþ¯èþ¨. {ºçßýÃ^èþÆæÿÅ, Væü–çßýçÜ¦, Ðé¯èþ {ç³çÜ¦, çÜ¯é²üÅçÜ B{ÔèýÐèþ$Ðèþ$$Ë ¯èþ¯èþ$çÜÇ…_ MæüÆæÿÃË$
Ñ«¨…ç³ºyìþ¯èþÑ. Ðèþ$¯èþ C…{¨Äæý$Ðèþ$$ËMæü$ (gêq¯óþ…{¨Äæý$Ðèþ$$Ë$ + MæüÆóÿÃ…{¨Äæý$Ðèþ$$Ë$ + Ðèþ$¯èþçÜ$Þ) A«¨Úët¯èþ
§óþÐèþ™èþË$ MæüËÆæÿ$. ÐéÆæÿ$ Äæý$fq Äæý*V>¨ MæüÆæÿÃË ^óþ™èþ¯óþ ™èþ–í³¢¯ö…§æþ$§æþ$Ææÿ$. Äæý$fq Äæý*V>§æþ$ËMæü$ Ðèþ$*ËÐèþ$$
AW²çßZ{™èþÐèþ$$. §æþ«§é² C…{¨Äæý$ M>Ððþ* kçßý$Äæý*™Œþ C…{¨Äæý$ ÝûçÙxÐèþÐèþ$$ ¯éÕ…_¯èþ ÐéÆæÿ$ ò³Ææÿ$Væü$™ø
çßZÐèþ$Ðèþ$$ ^óþÄæý$ÐèþËÄæý$$¯èþ° {Ôèý$† ¯èþ$yæþ$Ðèþ#^èþ$¯èþ²¨. Ò$Ææÿ$ JMæü G…yæþ$ Ñ$Ææÿç³M>Äæý$ †°¯èþ^ø Ò$ ¯øÆæÿ$
Ðèþ$…yæþ$¯èþ$. B G…yæþ$ Ñ$Ææÿç³M>Äæý$¯èþ$ AW²ÌZ ÐóþíÜ¯èþ^ø ^èþ$r$t {ç³MæüP¯èþ$¯èþ² A…§æþÇ Ðèþ$$Mæü$PË$ Ðèþ$…yæþ$¯èþ$. A§óþ
Ñ«§æþÐèþ$$V> AW²ÌZ ÐóþíÜ¯èþsìýt Mö…^ðþÐèþ$$ çßýÑ‹Ù ç³§éÆæÿ¦Ððþ$O¯èþ¯èþ$ GMæü$PÐèþ çœËÐèþ$$ °^èþ$a¯èþ$.
Ðèþ$*Ç¢ ç³Nf Ðóþ§æþ çÜÐèþ$Ã™èþÐóþ$. Mæü¯èþ$Mæü¯óþ ç³Nf çÜË$ç³#ÐéÆæÿ$ Ôèý$_V> Ôèý${¿æýÐèþ$$V> ¯èþ$…yæþÐèþËÄæý$$¯èþ$,
Ððþ$OË, AÔèý$_, ïÜˆË ¯ðþËçÜÇ ¨¯èþÐèþ$$ËÌZ ç³NfË$ çÜË$ç³Æ>§æþ$. ç³Ngê çÜÐèþ$Äæý$Ðèþ$$ÌZ ç³…^èþ
Ðèþ$à¿æý*™èþÐèþ$$ËÌZ° fÌê…ÔèýÐèþ$$V> ç³ÆæÿÐóþ$ÔèýÓÆæÿ$° ¿êÑ…^èþ$rMðüO Ôèý…QÐèþ$$¯èþ$ Eç³Äñý*W…™èþ$Ææÿ$. Ôèý…QÐèþ$$
¯èþ$…yìþ {ç³×ýÐèþ«§æþÓ° Ðèþ^èþ$a¯èþ$. A¨ ç³ÆæÿÐèþ*™èþ$Ã°Mìü {ç³¡MæüÐèþ$$. Ôèý…Q «§æþÓ° Ðèþ$…VæüâæýMæüÆæÿÐèþ$$. M>Ðèþ#¯èþ A¨ ¿æý*™èþ &
{õ³™èþ í³Ôé^é§æþ$Ë¯èþ$ ´ëÆæÿ{§øË$rMæü$ ÔèýMìü¢Ðèþ…™èþÐðþ$O Äæý$$¯èþ²¨.
6. Ðèþ*…çÜÐèþ$$ †…sôý ™èþ´ëµ ?
f‘‘ B«§éÅ†ÃMæü Ýë«§æþ¯èþÌZ AÀÐèþ–¨®° MøÆæÿ$¯èþsìýt Ýë«§éÆæÿ×ý Ýë«§æþMæü$ËMæü$ Ðèþ*…çÜ¿æý„æü×ýÐèþ$$ ^óþÄæý$$r Ðèþ$…_¨
M>§æþ$. ç³NÆæÿÓÒ$Ðèþ*…çÜ ÔéçÜˆÐèþ$$ÌZ ™èþ{™èþ^èþ A¯èþÅ{™èþ^èþ {´ëõ³¢ç³Ç çÜ…RêÅ C†XÄæý$™óþ A° ^ðþç³µºyìþ¯èþ¨ {ç³çÜ$¢™èþ
{ç³çÜ…VæüÐèþ$$ÌZ¯èþ$, C™èþÆæÿ çÜ¦ËÐèþ$$ÌZ¯èþ$ {´ëí³¢…_¯èþ §é°° ç³ÇçÜ…RêÅ A…§æþ$Ææÿ$. ©°Mìü E§éçßýÆæÿ×ý
ç³…^èþç³…^èþ¯èþRê¿æý„>üÅ@ A° Ðèþ*…çÜÐèþ$$ †¯èþ$ÐéÇMìü B AËÐér$¯èþ$ ™èþí³µ…^èþ$rMðüO ^ðþç³µºyìþ¯èþ¨. Ðèþ*…çÜÐèþ$$
†¯èþ$ÐéÇMìü ±Ðèþ# †¯èþÐèþ§æþ$ª A°¯èþ Ðèþ*¯èþÆæÿ$. Mæü¯èþ$Mæü I§æþ$ Vøâæý$å VæüË I§æþ$ f…™èþ$Ðèþ#Ë¯èþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ †¯èþ$rMæü$
Ðóþ§æþÐèþ$$ A…XMæüÇ…_¯èþ¨, AËÐér$ MæüËÐéÆæÿ$ D f…™èþ$Ðèþ#Ë¯èþ$ Ððþ§æþMìü Ððþ§æþMìü ¡çÜ$Mö°Ðèþ_a Ðèþ…yìþ †¯ðþ§æþÆæÿ$.
M>° Òsìý° Ððþ§æþMæü$rÌZ VæüË ç³Ç{ÔèýÐèþ$Mæü$ KÆæÿ$aMö¯èþÌôýMæü _ÐèþÇMìü B AËÐér$¯èþ$ Ðèþ§æþÍ ÐóþÄæý$$§æþ$Ææÿ$.

JMæü ÕçÙ$Åyæþ$ Ðèþ*…çÜÐèþ$$¯èþ$ †¯èþ$^èþ$…yðþ¯èþ$. Væü$Ææÿ$Ðèþ#V>ÇMìü B Ðèþ*r¯èþ$ GÐèþÆø JMæüÆæÿ$ ^ðþí³µÇ. Aç³šyæþ$
Væü$Ææÿ$Ðèþ#V>Ææÿ$ ÕçÙ$Å°Mìü ±Ðèþ# Ðèþ*…çÜÐèþ$$¯èþ$ †¯èþÐèþ^èþ$a¯èþ$, M>° ^ðþÐèþ#Ë ´÷yæþ$Væü$ GMæü$PÐèþVæüË Ðóþ$Mæü Ðèþ*…çÜÐèþ$$¯óþ
†¯èþ$Ðèþ$$ A°Ç. ÕçÙ$Åyæþ$ çÜ…™øíÙ…^ðþ¯èþ$. M>° Mö¨ª ÆøkËÌZ¯óþ A™èþyæþ$ Ðèþ*…çÜÐèþ$$ †¯èþ$r¯èþ$ Ñyìþ_ ò³sñýt¯èþ$.
HË¯èþ¯èþV> ^ðþÐèþ#Ë$ ´÷yæþ$Væü$ GMæü$PÐèþVæüË Ðóþ$MæüË$ A† MæüçÙtÐèþ$$V> ËÀ…^èþ$¯èþ$, Ðèþ*íßý…ÝëÅ™Œþ çÜÆæÿÓ¿æý*™é°
{´ë×ý$Ë¯èþ$ íßý…íÜ…ç³Æ>§æþ$. º…V>âæý§æþ$…ç³, Ðèþyæþ$Ï Ððþ$$§æþËVæü$Ðésìý° ¯ésìý¯èþ^ø Ððþ$$ËMæü Ðèþ^èþ$a¯èþ$. A…§æþ$ÌZ¯èþ$
{´ë×ýÐèþ$$ MæüË§æþ$. A¨ íßý…çÜM>§é ? A°¯èþ^ø {´ë×ý ´ùçÙ×ýMðüO A™éÅÐèþÔèýÅMæüÐèþ$$Ë$V> ¿æýVæüÐèþ…™èþ$yóþ Ðésìý° çÜ–
íÙ…t ^ðþ¯èþ$. Mæü¯èþ$Mæü ÔéM>àÆæÿÐèþ$$Ë¯èþ$ †¯èþ$rÌZ ™èþç³šÌôý§æþ$. A¨Äæý$$¯èþ*²M>Mæü E§æþÆæÿÐèþ$$ ÌZ° çÜVæüÐèþ$$
¿êVæüÐèþ$$¯óþ °…ç³#rMæü$ ÔéçÜˆÐèþ$$ ^ðþç³š^èþ$¯èþ²¨. Ðèþ$¯èþ$çÙ$ÅËMæü$ ç³#Í, íÜ…çßýÐèþ$$, Mæü$MæüP Ððþ$$§æþËVæü$
f…™èþ$Ðèþ#ËÐèþÌñý MøÆæÿË$ (MøÆæÿ§æþ…™èþÐèþ$$Ë$) ÌôýÐèþ#. M>ºsìýt, §óþÐèþ#° çÜ–íÙt ¯èþ¯èþ$çÜÇ…_ ^èþ*_¯èþ¯èþ$ Ðèþ*¯èþÐèþ#yæþ$
Ðèþ*…çÜ¿æý„æü×ýMæü$ AÆæÿ$áyæþ$ M>yæþ$. Ðèþ*…çÜ¿æý„æü×ýÐèþ$$ Æ>fíÜMæü Væü$×ýÐèþ$$¯èþ$ ò³…^èþ$¯èþ$. (Ôèý$§æþ® çÜ™èþ¢üÓÐèþ$$
gêq¯èþÐèþ$$¯èþMæü$ Ýù´ë¯èþÐèþ$$) „æü{†Äæý$$Ë$, Æ>fÅ çÜ…Ææÿ„æüMæü$ËVæü$ òÜO°Mæü$Ë$ Ðèþ*…çÜÐèþ$$¯èþ$ †¯èþ$rÌZ ™èþç³šÌôý§æþ$,
Ôèý{™èþ$Ðèþ#Ë¯èþ$ ç³Æ>fÄæý$ Ððþ$$¯èþÆæÿ$arMæü$ Æ>fíÜMæü Væü$×ýÐèþ$$ A™éÅÐèþÔèýÅMæüÐèþ$$.
7. ç³#¯èþÆæÿj¯èþÃ A¯óþ¨ Ðèþ#…§æþ…sêÆ> ?
f‘‘ gê{Væü§æþÐèþçÜ¦Äæý$…§æþ$ Açßý… çÜ$Q… AÝëÞüÓç³ÐŒþ$ ¯èþ Mìü…_™Œþ AÐóþ¨çÙÐŒþ$ C^èþar çÜ$QÐèþ$$V> °{¨…_†°
HÑ$Äæý$$ ™ðþÍÄæý$Ìôý§æþ$ A° AÆæÿ¦Ðèþ$$, HÑ$Äæý$$ ™ðþÍÄæý$Ìôý§æþ$ A¯èþ$¯èþ¨ Agêq¯èþ A¯èþ$¿æýÐèþÐèþ$$. çÜ$QÐèþ$$V>
°{¨…_†° A¯èþ$¯èþ¨ ^ðþ™O èþ¯èþÅÐèþ$$ Äñý$$MæüP A¯èþ$¿æýÐèþÐèþ$$, C¨Äôý$ B™èþÃÄæý$° {Væüíßý…^èþÐèþÌñý¯èþ$. °ÇÃ…_¯èþ
Mæü$…yæþÄæý$…§æþ$ BM>ÔèýÐèþ$$ E¯èþ²r$Ï ÔèýÈÆæÿÐèþ$$ f°Ã…_¯èþ §é° Äñý$$MæüP A…™èþ@MæüÆæÿ×ýÐèþ$$ÌZ çÜÆæÿÓÐéÅí³Äæý$Væü$
B™èþÃ {ç³†¼…¼…^èþ$¯èþ$. B™èþÃÄæý$…§æþ$ ÔèýÈÆæÿÐèþ$$ ¯éÆøí³…_¯èþç³šyæþ$ çÜÆæÿÓÐèþÅÐèþàÆæÿÐèþ$$Ë$ MæüË$Væü$¯èþ$,
°ÆæÿÐèþÄæý$ÐèþÐðþ$O ÐéÅç³¢Ððþ$OÄæý$$¯èþ² BM>ÔèýÐèþ$$¯èþ…§æþ$ ±ÍÆæÿ…Væü$ MæüyéÆÿ$$ BM>ÆæÿÐèþ$$ BÆøí³…ç³ºyæþ$¯èþr$Ï, °™èþÅ
°ÆæÿÐèþÄæý$Ðèþ AçÜ…Væü B™èþÃÄæý$…§æþ$, ÔèýÈÆæÿÐèþ$$¯èþ$ BÆøí³…^èþ$rÄôý$ Agêq¯èþÐèþ$$. °{§æþÌZ B¯èþ…§æþÐèþ$Væü²Ððþ$O¯èþ iÑ
C^èþaÐèþË¯èþ Ðèþ$ÆæÿË çÜ…ÝëÆæÿÐèþ$$¯èþ…§æþ$ {ç³ÐèþÇ¢…^èþ$¯èþ$. ±sìýÌZ Ðèþ$$°W¯èþ Mæü$…yæþ {™ésìý^óþ ºÄæý$rMæü$ Ðèþ^èþ$a¯èþr$Ï.
iÑ C^èþeÄæý$¯èþ$ {™ésìý^óþ ÌêVæüºyìþ Ðèþ$ÆæÿË Ðèþ$ÆæÿË f°Ã…^èþ$¯èþ$. A¨Äôý$ ç³#¯èþÆæÿj¯èþÃ.
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