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“ఉ�త ���ల �దయ్ �ం�ష�” �వ్� ��వ�, ���య్ల� ��న �దయ్ ఉ�తం� + �లభం� + ఆకరష్�యం� +
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ఇం�� �� ��� కృతజఞ్త ��య���ం��న్�.

�� �� �� �వల �సత్రణ� �గం� ఈ �ం�ష� �థ్�ంచబ�న�. ���వ్�� అ�న్ �వ� అం�ంచబ��.
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2) ఉ�త ���ల �దయ్ �ం�ష� �� �� : www.freegurukul.org

3) �� �� �� �� : https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement
4) ��� ఆ�: Free Gurukul
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Website: www.freegurukul.org
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కర్మ యోగము
సాధకుడు అనే వాడు సాధించవలసిన మొట్ట మొదట్ి లక్ష్యము కర్మ అింట్కుిండా కర్మ చెయ్యగలుగుట్. కర్మ
అింట్కుిండా కర్మను చేయ్వలెననన నాలుగు జాగరత్తలు తీసికొన వలెను. ఈ నాలుగు జాగరత్తలు తీసికొని కర్మను
ఆచరించిన యెడల అద కర్మయోగము అవుత్ ింద.
1.శాస్తత ని
ర య్మిత్ కర్మలనే చేయ్వలెను
2.ఫలాపేక్ష్ లేకుిండా నిష్ాామముగా కర్మను ఆచరించ వలెను
3.కర్మలను ఈశ్వరారిత్ బుది తో చేయ్వలెను
4.కర్త ృత్వ భావనను విడచి కర్మలను ఆచరించవలెను.
పైన చెపిి న విధముగా జాగరత్తలు తీసికొని కర్మను ఆచరించిన చిత్త ము పరశుదద మవుత్ ింద. పరశుదద
చిత్త మిందు జాానము ఉదయస్తుతింద. జాానము దావరా మోక్ష్ప్ాాపిత కలుగుత్ ింద.
పాతి ఒకార్ు అనుకూలముగా ఉననను లేకుననను, నష్ట మన
ై ను, కష్ట మన
ై ను ధర్మబది మైన, శాస్తత ర
స్తమమత్మన
ై రీతిలోనే కర్మలను ఆచరించవలెను.
కర్మను నిష్ాామముగా చేయ్వలెననన కాింక్ష్ లేకుిండా కర్మను ఆచరించవలెను. నేను కోరనద ప్ ిందకుిండా
నేను ఉిండలేను అనునదయే కాింక్ష్. చిత్త ము నిందు పేార్ణ కలిగ ఒక ఆలోచన వచిినపుిడు పామాదమేమిలేదు. ఆ
ఆలోచన య్ిందు దుాష్ిట నిలుపుట్ వలన స్తింగత్వము లేక ఆస్తకతత కలుగు చుననద. ఆస్తకతత వలన పుర్ుష్ డు ఆ
విష్య్ాకార్ వృతిత ని ప్ ిందుచునానడు. అింట్ే కోరక బలపడు చుననద. కోరక

కోరధమును కలుగచేసేత,

కోరధము

మోహమునకు దార తీస్తుతింద. మోహము వలన బుది నాశ్నమవుత్ ింద, వివేకమును కోలోితావు. కనుక
విష్య్ముల పట్ల ధాయస్త కలిగనపుిడే జాానమును ఉపయోగించి పరష్ారించు కోవాలి. మరయ్ు చేసన
ి పనికత
పాతిఫలమును ఆశింపకూడదు.
కాింక్ష్తో, పాతి ఫలము ఆశించి చేసన
ి కర్మ య్ిందు గుణదో ష్ములు ఉింట్ాయ. గుణములతో కూడి కర్మ
చేయ్ుట్ వలన స్తింగత్వ దో ష్ము లేక ఆస్తకత త్ కలుగుత్ ింద. కర్మను స్తింగత్వముతో చేయ్ట్ వలన చేసన
ి పనికత
స్తింబింధించిన జాాపకములు చిత్త ము నిందు వాస్తనలుగా

భదాపర్చబడతాయ. ఆ వాస్తనల నుిండి మర్ల మర్ల

కర్మపేార్ణలు కలుగుచూ ఉింట్ాయ. మరయ్ు స్తింగత్వముతో కర్మ చేయ్ట్ వలన కర్మ ఫలములు మన ఖాతాలో జమ

చేయ్బడతాయ. ఆ కర్మ ఫలములను అనుభవిించుట్కు మర్ల మర్ల శ్రీర్ములను ధరించవలసి వస్తుతింద. జనన
మర్ణ చకరమునిందు పరభామిస్తూ
త ఉింట్ాము.
కర్మ బింధము నుిండి బయ్ట్ పడవలెననన ఆస్తకత త్ను పరష్ారించుకొని కర్మను నిష్ాామముగా
ఆచిరించవలెను. నీవు

నిష్ాామకర్మను ఆచరించుట్ వలన విష్య్ాస్తకత త్ నుిండి బయ్ట్ పడతావు. శాింతిని

ప్ ిందుతావు.
ఆస్తకత త్ ఉింట్ే కర్మ ఫలమును ఆశసాతవు
కర్మ ఫలమును ఆశసేత నిష్ాామ కర్మ చెడిప్ో త్ ింద
నిష్ాామ కర్మ చెడిప్ తే అరష్డవర్గమ ములు వసాతయ లేక కలుగుతాయ.

విష్య్ముల యెడల అనురాగము లేక ఆస్తకత త్ రిండు పదద త్ లలో తొలగుత్ ింద
1. నిష్ాామ కర్మ - కర్మ ఫలమును ఆశించ కుిండా కర్మ చేయ్ుట్
2. అమనస్తాము - కర్త యే లేని పదద తిలో, మనస్తుుతో పనిలేకుిండా కర్మ చేయ్ుట్
ముిందు కర్మ ఫలమును ఆశించ కుిండా కర్మ చేయ్ుట్ అలవాడాలి. త్ర్ువాత్ అమనస్తాము.
నిష్ాామకర్మను ఆచరించవలెననన ఈశ్వరారిత్ బుది తో జీవిించవలెను. కర్మ నియ్మము స్తృష్ిట నియ్మము.
కనుక స్తృష్ిటకత ఆధార్ము ఎవరో కర్మ నియ్మమునకు అత్నే ఆధార్ము. ఆ ఈశ్వర్ుడే ఇర్ుస్తు. కర్మను ఆచరించు
నపుిడు నీ హృదయ్ము దెైవీభావనతో నిిండి ఆధాయత్మ చిత్త ముగా ఉిండవలెను. త్దావరా కర్మతో స్తింగత్వము
తొలగప్ో త్ ింద. కర్మ ఫలములను ఈశ్వర్ునికత అరిించి దాని నుిండి లభించే ఫలిత్ము లాభదాయ్కమన
ై ను,
నష్ట దాయ్కమైనను భగవతారాసాధముగా సవవకరించవలెను. ఎపుడెైతే ఈ విధముగా ఈశ్వర్ుని పట్టటకొని పని చేయ్ుట్
ప్ాార్ింభించావో అపుిడు జాాపకములు (స్తమృతి)

-> జాాపకముల నుిండి పేర్
ా ణను ప్ ిందుట్ -> ఆ పేర్
ా ణ కతరయ్ా

ర్ూపములో పట్టటట్ -> ఫలమును ప్ ిందుట్ అను నాలిగింట్ిలో --

ఫలము నిరీవర్యమవుత్ ింద. ఫలము

నిరీవర్యమవుట్ అింట్ే ఫలము స్తమృతిలోనికత చేర మర్ల పేార్ణను ఇవవజాలదు. ఇలా అస్తకత త్ లేక స్తింగత్వ దో ష్ము
లేకుిండా ఫలమును ఈశ్వర్ునికత అరిించుట్ దావరా ఫలమును నిరీవర్యము చేయ్ుట్యే నిష్ాామ కర్మ. జాానము,
వైరాగయము త్పి అనయదా నాకు ఏమి అవస్తర్ము లేదు అని సిిర్ముగా ఉిండగలిగనపుిడు మాత్ామే నిష్ాామ కర్మ
సాధయమవుత్ ింద.

కర్మను ఈశ్వరారిత్ బుది తో ఆచరించుట్ వలన
1.సావర్ి రాత్త్యము, త్దావరా చిత్త శుది కలుగుత్ ింద
2.భగవింత్ ని య్ిందు భకతత పరగ, భగవదనుగరహమునకు ప్ాత్ా లు అవుతాము
3.కర్మ ఫలములు మన ఖాతాలో జమచేయ్ బడవు కనుక కర్మ బింధము కలుగదు
కర్మను ఈశ్వరార్ిణ భావింతో చేయ్కప్ో యన స్తత్వ గుణిం చెడిప్ో యింద. ఏ ఆలోచన అయనా పాసాద
బుది తో ఈశ్వరార్ిణ భావింతో చేసేత అిందులో స్తత్వగుణిం నిలబడుత్ ింద. నిసావర్ి బుది తో చేయ్క ప్ో యన ర్జోగుణిం
కతరయ్ార్ూపింలోకత వస్తుతింద. నిసావర్ి పూరత్ింగా ఆలోచిసేత ర్జోగుణిం నిర్సిించబడిింద. పర్త్త్ిం లేనిందు వలల
త్మోగుణ ర్ూపింలోకత మారప్ో త్ ింద . పర్త్త్ిం కోర చేసేత త్మోగుణము నిర్సిించబడుత్ ింద. ఈశ్వరార్ిణ భావింతో,
పర్త్త్ము కోర కర్మలు చేయ్ట్ిం వలల మన: స్తింబింధమన
ై దో ష్ాలనీన తొలిగప్ో తాయ. లేనియెడల సావర్ి పూరత్
మైనట్టవింట్ి మనో స్తింబింధమైన దో ష్ాలు మిగలిప్ో తాయ.
నిష్ాామకర్మను ఆచరించకుిండా ఆధాయతిమక మార్గమ ములో అడుగులు ముిందుకు పడవు. నీవు ఏ ఉపదేశ్ము
సవవకరించాలి అనాన, ఏ ఉప్ాస్తన చెయ్యవలెననన, ఏ సాధన చేయ్వలెననన కావలసిన ప్ాాధమిక అర్హత్
నిష్ాామకరామచర్ణ. నిష్ాామ కర్మ(కర్మకు అతీత్ముగా ఉిండి కర్మ చెయ్యగలుగుట్) దావరా అింత్ర్ింగము శుది
కాకుిండా ఆధాయతిమక సాధనలో పురోగతి ఉిండదు.
నీవు దేనిని ఆచర్ణలో పడుత్ నానవో ఆ సాియకత స్తింబింధించిన విష్ములు ఏవి కూడా నీకు స్తిందేహము
ఉిండకూడదు.

జాానము

సిిర్ముగా

ఉననపుిడే

ఆచర్ణ

కూడా

నిర్ుదష్ట ముగా

ఉింట్టింద.

నిష్ాామకర్మ

చెయ్యగలుగుచునానవు అింట్ే అరష్డవర్గమ ములచే బాధించబడకూడదు. ఏ అింశ్ములో నీవు బాధించ బడుచునానవో ఆ
ఆ అింశ్ములలో నీకు నిష్ాామకర్మను చేయ్ుట్ కుదర్లేదు, ఆ ఆ అింశ్ములలో ఫలముల పట్ల ఆస్తకతత ఉననద అని
అర్ి ము. ఇదే నిష్ాామకర్మను ఎింత్వర్కు ఆచర్ణలోనికత వచిినదో పరీక్ిించుకొనుట్కు కొలమానము.
నిష్ాామ కర్మ వలన భోకత లేకుిండా ప్ో తాడు. కర్త

లేకుిండా

చేసక
ి ొనవలెననన

ఆత్మవిచార్ణను

ఆశ్రయించవలెను.
మాయ్ వలన పించభూత్ములతో 24 త్త్వములతో కూడిన ఈ శ్రీర్ము ఏర్ిడినద. దీని అింత్ట్ికత
ఆధార్ముగా ఈశ్వర్చెత్
ై నయము ఉననద. విదుయత్త వింట్ి ఈశ్వర్ చెైత్నయము వలన య్ింత్ాముల వింట్ి ఈ శ్రీర్ము,
ఇిందయ్
ా ములు పని చేయ్ుచుననవి. నీ ఉనికత ఎకాడ ఉననద? మాయ్ా స్తవర్ుపములెన
ై 24 త్త్వములే నీవా? కాదు

కదా. అనింత్ స్తృష్ిట పావాహమునకు ఈశ్వర్ుడు కర్త . కనుక స్తృష్ిట పావాహములో భాగముగా చేయ్బడుచునన స్తమస్తత
కర్మకు కర్త ఈశ్వర్ుడే. బుడగలు , నుర్ుగు, నీర్ు అని స్తముదాములో భాగములే కదా. అలాగే స్తమస్తత జీవరాస్తులు
అనింత్ స్తృష్ిట పావాహములో భాగములే. అనింత్ స్తృష్ిట పావాహమునకు కర్త అయన ఈశ్వర్ుడే స్తృష్ిట పావాహములో
భాగముగా

చేయ్బడుచునన స్తమస్తత కర్మకు కర్త .

ఆ అనింత్ స్తృష్ిట పావాహములో జర్ుపబడుచునన కర్మలో

భాగముగా ఈ శ్రీర్ము దావరా కర్మ జర్ుపబడుచుననద, నేను కర్త ను కాదు అనన భావనతో జీవిించు.
నీ ఇింట్ిలో మామిడికాయ్ పచిడి చేస్తత ునానవు. నీవు చేసట్
ే పుిడే దాని య్ిందు ఆనిందమును
అనుభవిసాతవు. అదే హో ట్ల్ నిందు పనిచేసే వార్ు కొనిన వేల మామిడి కాయ్ల పచిడి చేసత ార్ు. కాని తాదాత్మయత్
చెిందర్ు. ఎిందు వలన? ఏదెైనా పని చేసేట్పుిడు నాకోస్తము చేస్తత ునానను అనన భావనతో చేసిన పేార్ణ కలిగ పియ్
ా ము
పనిచేస్తత ుింద. నేను కర్త అవుత్ నానడు. నాకోస్తము చేస్తత ునానను అనన భావన లేకుిండా నేను ఆత్మ స్తవర్ూపుడను
అనన భావనతో చెయయ. కర్త ృత్వము ఉిండదు.
తాను ఏమి చేయ్ుట్ లేదు, అింతా ఈశ్వర్ుడే ఈ ఇిందయ్
ా
మనో బుదుిల దావరా జరపిించుచునానడు అనన
భావనతో జీవిించిన కర్త ృత్వభావన నుిండి బయ్ట్పడతాము.
ఈ విధముగా నిష్ాామకర్మను ఆచరించుట్ దావరా విష్య్ాస్తకత త్ నుిండి, భోకత ృత్వ భావన నుిండి
బయ్ట్పడతాము. ఆత్మ విచార్ణ, ఆత్మ భావన దావరా కర్త ృత్వ భావన నుిండి బయ్ట్ పడతాము. త్దావరా చిత్త ము
పరశుదద మవుత్ ింద. పరశుదద చిత్త మిందు జాానము ఉదయస్తుతింద. జాానము దావరా మోక్ష్ప్ాాపిత కలుగుత్ ింద.
--- X ---

కర్మ ఫలమ�ల�
�వ�నక� �ా్ర�ిత్ ంచు కర్మ ఫలమ�ల� మ�డ� �ధమ�ల��ా ఉండ�ను
1.సం�తమ� 2.�ా్రరబధ్ మ� 3.ఆ�ా�
సం�తమ� - �వ�ల� తమ ప�ర్వ జన్మలల� క�డబ�ట్ట ����న కర్మ ఫలమ�లను సం�తమ� అంట�ర�
�ా్రరబధ్ మ� - �వ�డ� ఏ కర్మఫలమ�లను అనుభ�ంచబడ� ��తత్ మ� ఈ శ��రమ� ధ��ం���ో �ాట�� �ా్రరబధ్ మ�
అంట�ర�
�ా్రరబధ్ మ� మ�డ� �ధమ�ల�
ఇ��్ఛ�ా్రరబధ్ మ� - మనమ� మనఃప�ర్వకమ��ా ��ర�ట వలన ఇప�ప్డ� అనుభవమ�నక� వ�్చన కర్మఫలమ�ల�
అ���్ఛ�ా్రరబధ్ మ� - ��మ� ��రక�ం���� �ె�
ౖ కమ��ా �ా్ర�ిత్ ం�ే�
ప����్ఛ�ా్రరబధ్ మ� - ఇతర�ల� ��ర�ట వలన మనక� �ా్ర�ిత్ ం�న కర్మఫలమ�ల�
ఆ�ా� - �వ�ల� �ా్రరబధ్ మ�ను అనుభ�ం�ే క�మమ�ల� ���తత్ కర్మల� �ేసత్ ూ ఉంట�ర�. �ాట�ల� ��గమ��ా ఏరప్��న
���తత్ కర్మఫలమ�లను ఆ�ా� అంట�ర�. భ�షయ్త�
త్ ల� �ే�� కర్మఫలమ�లను ఆ�ా� కర్మల� అంట�ర�.
సం�తమ� భ�త�ాలమ�, �ా్రరబధ్ మ� వరత్ మ�న�ాలమ�, ఆ�ా� భ�షయ్త�
త్
సం�తమ�ల� ��ంత ��గమ� �ా్రరబధ్ కర్మ�ా వసుత్ం��. ���� అనుభవ�ం�ే క�మమ�ల� ఆ�ా�
ఏరప్డ�త�ం��. ���ల� ����న�� సం�తమ�ల� కల�సుత్ం��.ఈ కర్మ సూ��్ర�న్ అధయ్యనమ� �ే�,ి అర్థమ� �ేసు���
జ�్ఞనమ��� సం�తమ��� స� ఎవ���
� ే �� ��ట�్ట��ంట��� �ాళ�్ళ ����న్ �� ందు��ర�.
ఫ�తమ�లను

ఆ�ంచక�ం��

కర్మలను

ఆచ��ంచుట

వలన

అ��షడ్వరగ్ మ�ల�

న�ం�

�తత్ మ�

ప���దద్ మగ�ను. ప���దద్ �న
� �తత్ �మ� జ�్ఞన బ� ధక� సం�ిదధ్�న
� ��. సదు
గ్ ర�వ� ��్వ�ా జ�్ఞనమ� కల�గ�ను.
జ�్ఞనమ�ను ఆచరణల� ��ట్ట � �ాధన �ేయ�ా �ేయ�ా భగవదనుగ�హమ� వలన జ�్ఞనమ� అనుభవజ�్ఞనమ��ా
ప��ణ�ంచును. అట�్ట �ి్థ�ల� జ�్ఞ����న్ వలన సం�తమ�ల�� సమసత్ ప�ణయ్ �ాపకర్మల� ���్శషమ��ా దగద్ ���� వ�ను.
�ాప కర్మ ఫలమ�లను ప�ణయ్ కర్మలను ఆచ��ంచుట వలన న�ంప�ే�ి��న వచు్చను. �ా� ప�ణయ్ �ాప కర్మలను
సమ�లమ��ా న�ంప �ేయగల శ��త్ ఒక్క ఆత్మజ�్ఞనమ�నక� మ�త్ర�� ఉనన్��.

�ా్ర(మ�ందు) + ఆరబద్ మ�(వ�్చన��) - �ా్రరబధ్ మ� అంట� ప�ర్వమ� నుం�� వ�్చన�� అ� అరధ్మ�. గత
జన్మ కర్మ ఫ�తమ�ను ఇప�డ� మనమ� అనుభ�సుత్��న్మ�. ��ల�మం�� ప్రసత్ ుతమ� ��మ� ఉనన్ ప���్థ �
ి ��
�ారణమ� �� �ా్రరబధ్ మ�. అ�ే ననున్ ఈ �ధమ��ా ��ం�ేటట�
్ల �ేసత్ ునన్�� అంట�ర�. �ా� �వ� వరత్ మ�నమ�ల� కర్మ
�ే�ట
� ప�ప్డ� ����� వయ్���క���న క�ా్మచరణ �ేయ�ట ��్వ�ా ఆ కర్మ ప్ర��వమ�నుం�� బయట పడవచు్చ. ప్రసత్ ుతం
ధర్మ పదధ్ �ల� ధర్మబదధ్ �న
� కర్మల� �ే�ి �ాట� ప్ర��వమ�ను త��గ్ంచు��నవచు్చను. ఉ�ాసనల�, �ా్రరధ్ నల�, ప�జల�,
�ా�ాత్�ధయ్యనమ�, తపసుస్, ��య్నమ� వంట� �ాట� వలన మనమ� గత �ాలమ�ల� �ర్వ��త్ం�న కర్మల వలన క���న
ఫ�త ప్ర��వమ�నక� ల�ను�ాక�ం�� త�ిప్ంచు��� సక�మ���న మ�రగ్ మ�ల� ����్ళల� �ే��
ి �నవచు్చను. గ�ం�న
�ాలం మన వశంల� ల�దు. గత �ాలంల� స��న
� �ర్ణయమ� �సు��నక అ��క �ాపకర్మల� �ే�ి ఉండవచు్చ. �ాపమ�
అంట� ఆత్మ ధ�ా్మ��� వయ్���ఖమ��ా �ే��దం�� �ాప��. ����� ఆత్మ ధర్మంల� �లబ�� ��ం� కర్మను అ��గ�ం�న
�ి్థ�ల� ఉండవచు్చ.
మనమ� ఈ శ��రమ� ధ��ంచ����� �ారణ��న
� బ�య��న
� సం�ా్కరమ�ల� మ��ో , ��ల��� ఉంట��.
అ�� మన �ా్రరబధ్ మ�. ����న సం�ా్కరమ�లను ��వలమ� ���రణ�ే అ��గ�ంచవచు్చ. �ా� జన్మక� �ారణ��న
�
సం�ా్కరమ�లను మ�త్రమ� ��వలమ� ఆత్మజ�్ఞనమ� �ేత�� అ��గ�ంచుటక� �లగ�త�ం��. సం�ా్కరమ�ల�,
�ాసనల� �ా్రణ,మ��,బ�దుధ్ల� అ�� సూ��్మ�న్ ఆశ��ం� ఉంట��. ఈ శ��రమ� �ా్రణ,మ��,బ�దుధ్లను ఆశ��ం�ే
ప��ేసత్ ుం��. కనుక మనమ� స���య
ే వల�ిన�� అంతరంగమ�ను, సూకష్్మమ�ను. అ�� ��వలమ� ���రణ ��్వ�ా��
�ాధయ్మ�.

బ���ధ్� బ���ధ్ �ేత�� అ��గ�ం���. మన �వన

���నమ� ఈ సం�ా్కర బలమ� మ��ంత బలప�ే

�ధమ��ా ఉంట�నన్��. ���రణ i��్వ�ా ఏ�ధ���న ��తమ�ను ��ం�న ఈ సం�ా్కర బలమ� నుం�� బయట
పడ��� ఆ �ధ��న
�
�వన

���నమ�ను ఆశ��ం���. అప�ప్డ� �ా్రరబధ్

ప్ర��వమ�నక� ల�బడక

��ంచగల�గ���వ�.
��తమ�ల� ఏ� మన వశమ�న ఉనన్�� అన�ా ప్రయతన్మ��ే మ�ర�ప్ �ే��
ి �నుట అవ�ాశమ� ఉనన్�ో
�ాట�� మ�ర�ప్�ే�ి���ా�. ఏ��ౖ�ే మన వశమ�న ల���

�ాట�� ఎం�� ఓర�ప్��, అణక�వ�� అనుభ�ం�

రదుద్

�ే��
ి �నవల�ిన�ే. �ా్రరబధ్ మ� �ల�్ల నుం�� ����న బ�ణం వంట���. �ాబట�్ట ��నుకక� �సు��టం క�దరదు. శ��రమ�
వ�ే్చ�ిం�� క��! �ాట�� ఏం �ేయగలం? అనుభ�ం� కష్�ంప�ేసు���ా�. ‘�వ�’ ల�క�ం�� ఉంట� అ� కష్యం
అవ����. �వ�ం�� �ే��త్ అ� ఎపప్ట��� ఉంట��. అనుభ�ం�ేటప�డ� ��ను �ేయటం ల�ద�� కరత్ ృత్వ ��కత్ ృత్వమ�ల�
ల�క�ం�� ఉం���, అప�ప్�ే అ� కష్యం అవ����. ల�క�� �ే �గ�ల�్చ��ంట�వ�. �ాట��� ఎదుర� �ెపప్క�ం��
మ�నం��,సహనం��, �ైరయ్ం�� అనుభ�ంచవల�ిం�ే. �ాట�� ఎల� త�ిప్ంచు���ా� అ� చూడక�ం��, ����� అనయ్

�ారణ�ల� ��తకక�ం��, సర్వ�ారణ �శ్వరం అ� ఈశ్వర ప్ర�ాదం�ా ���ం� ���� సం��షం�ా, సహనమ���,
�ాధన�ా త��ంచ����� మ�రగ్ ం�ా ���ం� ��వయ్��న
� �ి్థ�ల� అనుభ�ంచడం ��ర�్చ���ా�. ��ను అ�� ��మర��ాల�,
�వ��వం �ా్థనంల� �ై�ా�న్ అక్కడ ��ట్ట ����, ఆ �ై��ి్థ�ల� ఉం�� అనుభ�ంచడమ� ��ర�్చ���ా�. మనం
అనుభ�సుత్నన్ సుఖదుఃఖ�ల�న్ మనను భగవంత���ల� �ేర�్చ��వ����� ఆయన మన��సత్ ునన్ అవ�ాశం�ా చూ���.
�ాధ�� మ�రగ్ ం�ా చూ���. సుఖదుఃఖ�ల�� ప్ర���తం �ాక�ం�� చూసు���ా�. మనమ� బ�ధలననుభ�సుత్నన్ప�డ�
�ాట�� ��ా���ేందుక� ��ద
ౖ ుయ్డ� ఇసుత్నన్ మ�త్రల వంట��� ఈ దుఃఖ�నుభవమ� �ెల�సు���ా�. �ా�ా�న్ ఈ
ర�పంల� �సు���ా�. అప�ప్డ� � �ద �ా్రరబధ్ కర్మల వల్ల ఏరప్�ే సుఖదుఃఖ�ల ప్ర��వం ల�క�ం�� ఉంట�ం��.
�ా్రరబధ్ మ�ను ఓర�ప్��, అణక�వ�� అనుభ�ం��లంట� గ�ణ��తం�ా ఉం���. గ�ణ��తంల� ఎప�ప్డ�
�లబడ���� అప�ప్డ� �ా��� అవ���వ�. గ�ణత్రయ����, అవ�ా్థత్రయ���� ఎవ����ే �ా���ా �లబ��ఉ��న్�� �ాళ�్ళ
�ా్రరబధ్ మ�ను �ాధన�ా మ�ర�్చ��� జ�్ఞ���న్ �� ందగల�గ���ర�.
శ��ర మనసుస్ల� ��ను అనన్ ప���త ��వనను �డ� ��ట్ట � , ��ను ఆత్మను అను ��వనల� ఉం�� కరత్ ల��
�ి్థ�ల� కర్మను ఆచ��ంచ వచు్చ. కరత్ �� ల�నప�డ� కర్మ ఎవ��� ఆశ��సుత్ం��? కర్మ�� ల�నప�డ� కర్మ ఫలమ� ఎల�
ఉంట�ం��? జ�్ఞనమ� �క్క ఫలమ� �వ� �ా్రరబధ్ మ� �ేత బ���ంచ బడక�ం�� ఉం�ే �ి్థ�ల� ఉంచట��. ��ం�ేటప�ప్డ�
వ�్చన ���� �ాదనక, �� వ�చునన్ ���� వదద్ నక, ల�� ���� �ా�ాలనక �ా���ా ��ంచట�� ����� ప���ా్కరమ�.
కర్మ జడమ�. ����� ఉ��� ల�దు. �ెత
ౖ నయ్ స�యమ� ఉంట��� సం�ా్కరమ�ల� ప� �ేసత్ ు��న్�, మనసుస్ ర�పమ�ను
దృశయ్మ��ా

చూ�ిసత్ ునన్��, ఇం��య
్ర మ�ల� ప��ేయ� చునన్�. అ�ే �ెత
ౖ నయ్ స�యమ��� ఈశ్వర�� చూడ�.

అప�ప్డ� �ా్రరబధ్ మ� �ేత బ���ంచబడ� �ి్థ�ల� ఉండగల�గ���వ�. �వ� ఆత్మ ధర్మంల� �లబ�� ఉం�� ఈ �ాధ��ల�న్
�ే�న
ి ట్ల ��ే స్వస్వర�పజ�్ఞనమ� వసుత్ం��. స్వస్వర�పజ�్ఞన ప్ర��వం వలన ఆ కర్మ ప్ర��వం � �ద పడక�ం��
ఉంట�వ�.
జ�్ఞనమ�రగ్ ం ��్వ�ా భ�షయ్త�
త్ ల� జ���� కర్మఫలమ�లక� దూరం�ా ఉం���, గతమ�ల� మనం క�డబ�ట్ట ���నన్
కర్మఫలమ� నుం�� (సం�తమ� నుం��) ప��పక్వత �� ం��న కర్మ ఫలమ�ల� అంట� ఈ జన్మల� అనుభ�ంచ�����
�ిదధ్ం�ా ఉనన్ కర్మ ఫలమ�ల� �ా్రరబధ్ కర్మల� అవ����. �ా్రరబధ్ మ�ను అనుభ�ం�ే క�మమ�ల� భ�షయ్త�
త్ ల� మన
ఖ���ల���� �ే�� కర్మఫలమ�లను ఆ�ా� కర్మల� అంట�ర�. �ా�ాత్�ధయ్యనమ� �ేయటమ� వలన �రంతర
��య్����య్సమ� వలన జ�్ఞనమ�ను �� ం�� అహం�ార��వమ�ను ప���త్�ా లయం �ే��త్ ��తమ�ల� మనక� కల�గ�

సుఖదుఃఖ�నుభవమ�నక� అసంగం�ా, �ా����వమ��� ఉండటమ� �ాధయ్పడ�త�ం��. �ా�� ��వన�� ��ంచుట ��్వ�ా
ఆ�ా� కర్మను �� ��ట�్ట��వచు్చను.
“��ను, ��ను” అ�����న్ �ర�ించడం ��ర�్చ���ా�. ��ను �ా���, ��ను �ా���, అ� �లబ�� ఉం��, ఎ�న్
వ�్చ�� అ�న్ంట�� �ర�ిసత్ ూ వ�ే్చ��త్ ��వల �ా�� �వరక� �గ�ల�త�ం��. ఆ ��వల �ా�� బ్రహ్మమ� అ� �ెల�సుత్ం��.
బ్రహ్మమ�� �ి్థ�ల� �లబ�� ఉనన్ప��ే ఇవ�న్ �ర�ించ����� �ల� అవ�త�ం��. ఈ ఆత్మ జ�్ఞనమ� వలన ��ను
�ేసత్ ు��న్ను, ��ను అనుభ�సుత్��న్ను అను ��వమ�ల� ��ల���� ���. ��ను ���ం�ే�ా���, ��ను ఆల��ం�ే�ా���
అ�� �వ ��వం అం�� ��ల���� త�ం��. కరత్ ృత్వ ��కత్ ృ��్వలను �ర�ిం���. ��ను �ా��� అ��టపప్ట��� ఈ ఆల�చనల�,
���ాల� ల�క�ం�� �� ���. ��� పరయ్వ�ానమ��ా �వ� �వ ��వమ� ల�క అసంగం�ా ఉండ�ట సంభ�సుత్ం��. �ాబట�్ట
�ా�� �ాధన ��్వ�ా ఆ�ా� కర్మను �� ��ట�్ట��వచు్చ.
�ా్రరబధ్ మ� ��గమ��� న�సుత్ం��. �ా��త్వమ��� అకరత్ �ా ఉం�� అనుభ���త్ �ా్రరబధ్ మ� కష్యమ� అవ�త�ం��.
ఆ�ా� కర్మ �తయ్వరత్ మ�నమ�ల�, ��ా్కమ కర్మ��, ఈశ్వ�ారప్ణ ��వమ���

��ంచుట ��్వ�ా

ఏరప్డక�ం�� ఉంట�ం��.
సం�తమ� బ్రహ్మజ�్ఞనమ��� పరబ్రహ్మ �ర్ణ య��న్ �� ం�� తనువ� ల�� �ా��ా వ�నన్ప�ప్డ� మ�త్ర�� రదుద్
��ౖ �ధమ��ా ��ంచుట వలన మ�డ� కర్మల� న�ం�న �కష్మ� కల�గ�ను.
--- X ---

కర్మ
కర్మ అను పదమును క్రియకు

క్ార్ణమైన ప్రేర్ణను సూచించుటకు మరియు కర్మ ఫలములను

సూచించుటకు ఉపయోగిస్ా ార్ు. కర్మ చేతనే ఈ జీవ సృష్టి అింతా నడప్టించ బడుచుననది. కర్మ నియమము సృష్టి
నియమము. దానిని అవగాహన చేసక్
ట ొని ఆ సృష్టి

నియమానుస్ార్ము జీవించగలిగిన మన జీవతము

సుఖమయము అవుత ింది. బేహమ జ్ఞానమును అధ్యయనము చేయుటకు అర్హత కలుగుత ింది. బేహమజ్ఞానముతో
జీవించుట దాారా కర్మను అధిగమించ కర్మకు అతీతముగా జీవించగలుగుతాము.
నేను కర్ా . పని చెయయటము క్రియ. “నేను” పని చెయయటానిక్ర సమృతిని, ఇిందియ
ే ములను ఉపయోగిించు
క్ొింటునానడు. “నేను” ఇింతకమునుపు చేసన
ట క్రియల యొకక అనుభవములు, లక్షణములు సమృతిలో జ్ఞాపక
ర్ూపములోఉింటునానయి. తగిన సమయమునిందు సమృతిలోనివ

ప్రేర్ణ ప ిందుట వలన క్రియార్ూపము లోనిక్ర

వసుానానయి. సమృతిలోనివ క్రియార్ూపము లోనిక్ర రావటానిక్ర క్ార్ణమన
ై ప్రర్
ే ణయిే కర్మ.
ఉదాహర్ణ : నేను హాసటిటల్ కు వెళ్లి పరీక్ష చేయిించుక్ోవాలి అనుక్ొనానవు. ఇది సమృతిలో జ్ఞాపక ర్ూపములో ఉననది.
అది ప్రేర్ణ ప ిందినపుిడు (కర్మ) ఫలానా వెైదుయని దగగ ర్కు వెళ్ళాలి అని నిర్ణయిించుక్ొనానవు. ఆ వెైదుయని దగగ ర్కు
వెళ్ళావు. అది క్రియ. ఆ వెద
ై ుయడు పరీక్షించ నిర్ణ యము తెలిపార్ు. అది ఫలము. ఇదింతా చేసా ునన నేను అనే కర్ా
ఉనానడు. ఇదే కిమములో మన జీవతము అింతా నడుసుాననది.
కర్మను అధ్యయనము చేయునది
కర్మ ఫలముచే బాధిించబడని సటితియిందు నిలచుట ఎటులనో తెలసటక్ొనుటకు
ప్రేర్ణ సటితిలో కర్మ క్రియార్ూపము ధ్రిించకుిండా నిలుపు వధానమును తెలసటక్ొనుటకు
చవర్గా కర్ా లేని కరామచర్ణ లేక కర్ా ృతార్హిత కర్మను ఏవధ్ముగా చేయవలెనో తెలసటక్ొనుటకు
కర్మ ప్రేర్ణ క్రియా ర్ూపము ధ్రిించుట, ఆసక్రాతో కూడష చేసన
ట క్రియ యొకక ఫలము జ్ఞాపకముగా సమృతిలో
ముదిత
ే ము అగుట, ఆ సమృతిలోని జ్ఞాపకము అనుకూల వాతావర్ణము లభించనపుిడు మర్ల ప్రేర్ణ ప ింది క్రియా
ర్ూపము ధ్రిించుట జ్ర్ుగుచుననది.

సమృతిలోని జ్ఞాపకములనే వాసనలు అింటార్ు. ఈ శరీర్ము వడచ

ప్ెటిబడునపిటిక్ర ఏవెైతే వాసనలు మగిలిపో యినవో వాటిని తీర్ుుక్ొనుటకు మర్ల క్ొితా శరీర్ము ధ్రిించబడుచుననది.
ఈ వధ్ముగా జ్నన మర్ణ చకిములో జీవులు పరిభమ
ే ించుచునానర్ు.

జ్నన మర్ణ చకిము నుిండష బయట పడవలెననిన, కర్మ నుిండష వడుదల ప ిందవలెననిన మొదట కర్మ
ఫలములచే బాధిించబడని సటితియిందు ఉిండవలెను. అది నిష్ాకమకర్మను ఆచరిించుట దాారా స్ాధ్యము అవుత ింది.
కర్మఫలము లభించన తర్ువాత దాని గురిించ చింతిించుట ఉపయోగము ఏమ ఉిండదు. అలా చేయుట వలన
సమృతిలో జ్ఞాపకముగా నిలుసుాింది. దీని నుిండష బయట పడవలెననిన కర్మ ఫలమును దెవ
ై నిర్ణయముగా భావించ
స్ామానయముగా సవాకరిించ జీవించుట అలవర్చుక్ోవాలి.
ఉదాహర్ణకు నేను హాసటిటల్ కు వెళ్లి పరీక్ష చేయిించుక్ోవాలి అనుక్ొనానవు. వెద
ై ుయని దగగ ర్కు వెళ్ళావు. ఆ
వెైదుయడు పరీక్షించ నిర్ణ యము తెలిపార్ు. ఫలము వచున తర్ువాత నేను హాసటిటల్ కు ఎిందుకు వెళ్ళాను? ఆ వెైదుయడు
పరీక్షించ నిర్ణయము ఎిందుకు తెలిపాడు అని వచారిించుట వలన ఉపయోగము లేదు. ఆ వెైదుయని నిర్ణ యమును
మాములుగా సవాకరిించన అది స్ామానయమవుత ింది. ఆ వెైదుయని నిర్ణ యమును పదే పదే సమరిించుట వలన అది వశేషమై
అది నీ సమృతిలో బలపడుత ింది. అింటే అహింక్ార్ము బలపడుత ింది. అది మర్ల ఇింక్ొక పనిక్ర ప్రేర్ణ అవుత ింది. ఈ
వధ్ముగా కర్మచకిము క్ొనస్ాగిించబడుత ింది. దానిక్ర బదులుగా ఫలమును దెైవనిర్ణయముగా భావించ సవాకరిించన
అింతటితో ముగిసటపో త ింది. దానిక్ర సింబింధిించన జ్ఞాపకములు బలీయముగా ముదిింే చబడవు.
కర్మ నియమము సృష్టి నియమము. కనుక సృష్టిక్ర ఆధార్ము ఎవరో కర్మ నియమమునకు అతనే ఆధార్ము.
ఆ ఈశార్ుడే ఇర్ుసు. ఎపుడెత
ై ే ఈశార్ుని పటుిక్ొని పని చేయుట పాేర్ింభించావో అపుిడు సమృతి, ప్రేర్ణ , క్రియ ,
ఫలములలో -- ఫలము నిరీార్యమవుత ింది. ఫలము నిరీార్యమవుట అింటే ఫలము సమృతిలోనిక్ర చేరి మర్ల ప్రేర్ణను
ఇవాజ్ఞలదు. ఇలా ఆసకా త లేక సింగతా దో షము లేకుిండా ఫలమును ఈశార్ునిక్ర అరిిించుట దాారా ఫలమును
నిరీార్యము చేయుటయిే నిష్ాకమ కర్మ. నిష్ాకమ కర్మ వలన భోకా లేకుిండా పో తాడు.
ఆసక్రాతో కూడష చేసటన కర్మఫలములు అరిషడార్గ ములుగా సమృతిలో నిలుసుాననవ. మర్ల ప్రేర్ణను
ఇచేుటపుిడు కూడా అరిషడార్గ ర్ూపములోనే ప్రేర్ణ నిసుానానయి. ఆ అరిషడార్గ ములే క్రియార్ూపములోనిక్ర
వసుానానయి. మర్ల అవే కర్మ ఫలములుగా వసుానానయి. కనుక సమృతి ర్ూపములో ఉనన వతా నమే ఫల ర్ూపములో
వృక్షముగా కనపడుచుననది. వతా న ర్ూపములోనుిండష వృక్షముగా పరిణామము చెిందిించేది కర్మ. ఇదే కర్మ బింధ్ము
అింటే. ఈ కర్మబింధ్మును క్ొనస్ాగనివాకూడదు అింటే ఏ సటితిలో దానిని నిలపాలి? సమృతి పరిధల
ి ోన? కర్మ ప్రేర్ణ
సటితిలోన? క్రియార్ూపము ధ్రిించే సటితిలోన లేక ఫలము సమృతిగా మార్ుి చెిందనివాకుిండా చేయుట వలనా? ఏ
పరిణామము కలగాలనాన ఒక ఆధార్ము ఉిండాలి, దానిని ఆసరాగా చేసుక్ొని పనిచేసర శక్రా ఉిండాలి. సమృతి నుిండష ప్రేర్ణ
కలగాలనాన, ప్రేర్ణ క్రియగా మారాలనాన, క్రియ ఫలమును ఇవాాలనాన నీలో పాేణశక్రా సహాయము ఉిండాలి. ఎపుిడెత
ై ే

సమృతి నుిండష ప్రర్
ే ణ కలుగు చుననదో అపుిడు నీ పాేణానిన స్ాాధీనము చేసటక్ోవాలి. నీ శాాస ఎపుిడెత
ై ే సమృతి నుిండష
ప్రేర్ణ కలుగు చుననదో అపుిడు ఎడమ నుిండష కుడషక్,ర కుడష నుిండష ఎడమకు తిర్గదు. వెింటనే గురిాించ ప్రేర్ణ నుిండష
పనిలోనిక్ర వచేులోపు మర్ల శాాసను సరిచస
ే ుక్ొనిన ప్రేర్ణ క్రియా ర్ూపము ధ్రిించక మర్ల సమృతిలోనిక్ర వెళ్లాపో త ింది.
పాేణశక్రాని స్ాాధీన పర్చుక్ొని ప్రేర్ణ, క్రియా ర్ూపములోనిక్ర రానివాకుిండా చేయుట వలన క్ేవలము స్ామానయమన
ై
పనులు మాతేమే జ్ర్ుగు చుననవ. వశేషమన
ై వ లేక పేతయే కమన
ై వ అనిన ఆగిపో వుచుననవ.
పాేణశక్రా స్ాాధీనమగుట వలన ప్రర్
ే ణ, క్రియా ర్ూపములోనిక్ర రావటము లేదు. వశేషములు సమృతి పరిధిలోనే
ఆగిపో వుచుననవ. క్రియార్ూపములోనిక్ర వచున స్ామానయమైన పనుల ఫలమును ఈశార్ునిక్ర అరిిించుట వలన క్ొతా
కర్మలు(ప్రేర్ణలు) ఏర్ిడుట లేదు. క్ాని సమృతిలో కర్ా ఉనానడు. ప్ెై వధ్ముగా జీవించుట వలన చెైతనయశక్రా సమృతి దగగ ర్
ఆగిపో వు చుననది. ఆ సమృతిలో ఉనన వతా నములను కూడా

నిరీార్యము చేయవలెననన ఆతమ వచార్ణ

చెయాయలి.నిష్ాకమ కర్మ దాారా ఫలములోని వతా నములను, ఆతమ వచార్ణ దాారా సమృతిలోని

వతా నములను

నిరీార్యము చేయవలెను.
అనుభవ క్ేతింే తో

సింపర్కిం కలిగినపుిడు కర్మ ఏర్ిడుత ింది. సింపర్కిం అింటే కలవడిం. నేను

ఆతమసార్ూపుడను అనుభావన నుిండష దిగివచు

మనసుుతో

తాదాతమయత చెిందుట వలన కర్మ ఏర్ిడుత ింది.

మనసుుతో కలవకుిండావుింటే నీక్ే కర్మ లేదు. గాఢ నిదాేవసి లో మనసుుతో కలవట లేదు కనుక ఏ కరామలేదు.
మలకువలో అనుభవ క్ేతమ
ే ైన మనసుుతో కలసటపో త నానవు కనుక
తయార్వుత ింది. నీవు

కర్మ పేభావిం ఏర్ిడష కర్మఫలిం

ఆలోచన కింటే భననమన
ై వాడషవ, అతీతమన
ై వాడషవ. నీ పేభావిం వలన ఆలోచన

కలుగుచుననది క్ాని మనసుుక్ర సాతఃసటదదింగా ఆలోచించగల శక్రా

లేదు.

అది

జ్డిం. నువుా క్ేతజ్ఞ
ే ా డషవ,

చెైతనాయనివ. సూర్యర్శ్మమ చేత చిందుేడు పేక్ాశ్మసుాననటు
ి , మనసుు నీ సింపర్కిం వలి పని చేసా ుననది. క్ాబటిి నువుా
మనసుు కింటే అతీతింగా, అధిష్ి ానింగా , స్ాక్షగా వుననటి యితే మలుకువలో కూడా కర్మ ఏర్ిడదు.
ఆధారానిన గటిిగా పటుిక్ోవాలి. అభాయస బలిం చేత నేను చెత
ై నాయనిన అని ఆధారానిన గటిిగా పటుిక్ోవాలి.
నామ ర్ూపాలిన పటుిక్ొింటే ఈ సూక్షమ వచార్ణ రాదు. బాగుింది, బాగలేదు తొచనపుి డెలి ా నేను చెైతనాయనిన కదా!
నాకు ఏమీ లేవు కదా అని సటిర్పడడిం రావాలి. అపుిడు మాతేమే వషయపరిజ్ా ఞనానిన క్ాదని, కర్మకు స్ాక్షగా
వుిండగలిగేటటువింటి సూక్షమ పరిజ్ా ఞనిం వసుాింది. బుదిిని చెత
ై నయింలో ప్ెటి ాలి, ఇిందియ
ే ాలు స్ామానయింగా పనిచేయాలి.
బాగుింది, బాగులేదు,సుఖము, దుఃఖిం అనే గురిాింపు లేకుిండా ఉిండగలుగుతావు. అపుిడు వషయాలను గురిాించవు,

ఒక వేళ గురిాించనా బుదిి అవసర్ిం లేదు అని చెబుత ింది. అవసర్ిం వుింది అింటే మనసు వసుాింది, జ్ఞాపకములు, కర్మ
ఏర్ిడతాయి.
ఏ వషయమునకు, జ్ఞాపకమునకు

పేతిసిిందన వుిండకూడదు. సిిందిసరా కర్మ ఫలిం వసుాింది.

గురిాించకుిండా వుింటే కర్మ ఏర్ిడదు.
సూర్ుయని వలే జీవించు, అపుిడు స్ాక్షగా ఉిండగలుగుతావు. స్ాక్షగా ఉననవానిక్ర ఇిందియ
ే ములు శమస్ాాయి
ఇిందియ
ే ములు శమసరా కర్మ నినున వదిలివేసా ుింది. నువుా దేనినెన
ై వడచుట క్ాదు అదే నినున వడచే వధ్ముగా నీ
జీవనవధానము ఉిండాలి.
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