
సనాతన ధర్మం 
 

సనాతన ధర్మ ప్రచారానికి మన దేశంలో అనేక పీఠాలు కంకణం కట్టుకొని అహర్నిశలు 

పాట్టపడుతునాియి. పీఠాలలో నియమాలు చాలా కఠినంగా యంటాయి. శ ంగేర్న పీఠాధిపతి 

శ్రీ శ్రీ శ్రీ భార్తీ తీర్థ స్వామివి  రోజూ అనుగ్రహ భాషణాలు లభిస్తంటాయి. ఒకస్వర్న అనుగ్రహ 

భాషణం వార్నమాటలలోనే “నీవు సంధ్యావందనం రండు గంటలు, 3 గంటలూ 

చేయలేకపోయినా, ఒకక గంట చేయి. ఒకక గంట కూడా కుదర్దంటావా, అర్ధ గంట చేయి. 

అంత చేయడానికి కూడా  సమయం లేదంటావా,   ఒకక పది నిమిషాలు చెయిా. 

సంధ్యావందనం చేయడానికి పది నిమిషాలు సమయం లేదని ఎలాా చెబుతావు? ఎగొ్గటుడానికి 

కార్ణాలు అనేకం ఉంటాయి. పేపరు చదవడానికి సమయం ఉంది. టీవి చూడడానికి సమయం 

ఉంది. ఇతరులతో బాతాఖానీ కొటుడానికి సమయం ఉంది. సంధ్యావందనం చేయడానికి 10 

నిమిషాల సమయం లేదని అంటే ఎవరూ హర్నషంచరు. సంధ్యావందనం చేస్తత అది నీకు 

శ్రేయస్ు…”  ఇలా స్వగుతుంది, వార్న ప్రసంగం. దిాజులు కానివార్నకి ధ్యానం లేక దైవ ప్రార్థన 

అని మనం అర్ధం చేస్కోవాలి. ఈ ధ్యానం మానసికంగా చేస్తత ఉతతమం. దీనికి సమయం 

సందర్భం అవసర్ం లేదు. ఇది నిర్ంతర్ ప్రక్రియ. అషాువధ్యనంలో అవధ్యని ఒకేస్వర్న ఎనిమిది 

ప్రక్రియలు చేయగా లేనిది మనం రండు ప్రక్రియలు చేయలేమా? మనం ఏ పని చేస్తనాి, మనస్ 

ఎలాప్పుడూ భగవంతుని మీద కేంద్రీకర్నంచగలగాలి.  నిర్ంతర్ భకిత గుర్నంచి భాగవతంలో 

మనకు కనిపిస్తంది. రాక్షస రాజు హిర్ణా కశిపుడు విష్ణు భకుత డయిన తన తనయని ఎనిి 

విధ్యల బాధలు పెట్టునా ప్రహ్లాదుడు హర్నభకితని మానలేదు.  

పానీయంబులు త్రావుచున్ కుడుచుచున్ భాషంచుచున్ హ్లసలీ 

లానిద్రాదులు స్తయచున్ తిరుగుచున్ లక్షంపుచున్ సంతత 

శ్రీ నారాయణ పాదపదమయగళీ చింతామ తాస్వాద సం 

ధ్యనుండై మర్చెన్ స్రార్న స్తుడేతదిాశామున్ భూవరా!! 

ప్రహ్లాదుడు ఒక చోట సిథర్ంగా కూర్చొని తపస్ు చేసినట్టా మనకు కనపడదు. ప్రతీ క్షణం కూడా 

హ దయంలో హర్న భకిత నింపుకొని తనమయడవుతంటాడు. ఇదే మనకి కావలసింది.  



అననాా శిొంతయంతో మాం ఏ జనాాః పరుాపాసతే 

తేషాం నితాాభియకాతనాం యోగక్షేమం వహ్లమాహమ్—9-22  

శ్రీ భగవదీతొ – తొమిమదవ అధ్యాయము – “రాజావిద్యా రాజగుహా యోగము” లో సాయంగా 

పర్మాతమ ప్రకట్టంచినది. రాజావిదా యనగా విద్యాలలో కెలా శ్రేషఠమైనది యని, రాజగుహా 

మనగా ర్హ్లసాములలో కెలాా పర్మ ర్హసామైనదనియ అర్ధము.   

ఎవరు ఇతర్భావములు లేనివార్యి ననుి గూర్నొ చింతించుచూ  ఏడతెగక ధ్యానించు 

చునాిరో, ఎలాప్పుడూ నా యందే నిషఠ గలి ొ యందురో  అట్టు వార్న యోగక్షేమములను నేనే 

వహించుచునాిను.  

అనాము లేనిది అననాము. అనగా భగవంతుడు తపప అనామగు ఏదియ లేనివార్ని అర్ధము. 

లేక, పర్మాతమయందు తపప  తకికన దేనియందును మనస్ును పోనీయక యండువార్ని 

భావము.  ఎవరు ఇతర్ భావములు లేనివారై ననుి గూర్నొ చింతించుచు ఎడతెగక 

ధ్యానించుచునాిరో, ఎలాప్పుడూ నాయందే నిషఠగలగియనాిరో నట్టువార్నయొకక 

యోగక్షేమములను నేను వహించుచునాిను. ఇది పర్మాతమ యొకక అభయం.  

స్వధన చేయనిచో ఏదియ లభించదు. స్వధన దేనిగుర్నంచి చేయాలి? ఏది లభిస్తత మర్న యేదీ  

అవసర్ము లేదో అది. అదే బ్రహమ స్వక్షాతాకర్ం. అందుకు స్వధన నిర్ంతర్ం చేయాలి. 

దైవమును గూర్నొయే చింతించుట, ఆయనను గూర్నొయే చెప్పుట, ఆయనను గూర్నొయే 

పర్సపర్ము సంభాషంచుట, ఆయననే ధ్యానించుట మొదలగు క్రియలద్యారా అచిర్ 

కాలముననే పర్మాతమను  చేర్గలుగుతాము.     డా. వి. యన్. శాసిి, మానేజంగ్ ఎడిటర్.  
 


