
 ��ందూ ఆ���ాల� మ��య� అ����ాల ��ా మ�ఖ�త మ��య� ��ా మ�ఖ�త ��ందూ 

 మతం ��వలం ఒక మతం �ాదు, అ�� ఒక �వన ���నం. ��ందూ మతంల�, ఆ�����కతను మ�నవ ��తంల��� 
 �సుక��ావ����� మ��య� భ��� మ��య� మతతత� ���ాలను ��ం�� ం��ంచ����� ఆ���ాల� �ర����ా� ర�. ఆ���ాల� 
 ��తంల� మ�త��� జర�ప�క�ంట�ర�, �ా� మరణం త�ా�త క��� ఖననం మ��య� దహన సం�ా��ాల�� స� 
 ��న�ాగ����. ��ందువ�ల ��రక�, ����ల� - ప�పంచంల�� ప��ాతన ఆ�����క గ�ం��ల� - �ా�� ఆ���ాలను 
 ర��� ం��ం��� మ��య� ప����తం �ే�ా�. ����ల� ��ల��� సంవత��ాల ���తం ��ట� ��ర�నల� మ��య� ఆ���ాల 
 సమ��రం. ఈ అమ�ల����న గ�ం��ల� మ��క కథనం ����ా అ��క త�ాలక� అం��ంచబ��� �. 

 ఇంతక� మ�ందు, అ��క ��ందూ ఆ���ాల� ఒక�� ��త దశక� సంబం��ం�న �ధులను �ర���ంచడం �క� 
 ��ా మ�ఖ�త��ౖ దృ�ి�  �ా��ం���. ��తంల�� ��ల�గ� దశల� ఈ ���ం�� �ధం�ా ఉ����: 

 బ�హ�చర� - �ద�నుమ��య� ఒక�� �ాత� 
 �� ందడంగృ��ా� �� ��ం�� ం��ంచు��వడం - ��ాహం మ��య� వృ��� క��� ఉన� ప�పంచ ఆనం��ల� మ��య� 

 ఆశయ�ల� వనప�స�ం 
 - ఆ�����కత 
 స���సం - �ంతన ��తం 

 ఈ��డ� �ేయ� అ��క ప��ాతన ఆ���ాల� ఉ���� శ��బ�� ల��ా అర�ం మ��య� అ���సం మ��ా�. ఉ��హరణక�, 
 ��ద �ాలంల�, యజ�� ల� కర� మ��య� ధ�ా���� సంబం��ం�న� �ా� ఇప��డ� అ� �ామ��క �ార�కల��ాల�� 
 మ���ప�� ఉ����. 

 A. ��ందూ 

 ఆ���ాల ��ా మ�ఖ�త ��ందువ�లక�, ఆ�ాధనల� �ే��టప��డ� �ేవ��� ఆ��ా���ల� �� ందడం ��ల� మ�ఖ�ం. �ేవ�డ� 
 �ా�� భ����� సం���ిం�నప��డ�, అతను �ా�� ఆ��ా���లను ప��ా���ా� డ� అ� �ార� నమ����ర�. ��ల� ��ందూ 
 ఆ���ాల� �ే�ాలయ�ల� ల��� ప�కృ�ల� ప�త� ప��ే�ాలల� జర�గ����, �ా� ���� ఇంట�ల� జర�గ����. 

 గృహ బ�ధ�తల��  ��గం�ా, ఒక భక�� �ౖెన ��ందువ� ప����� ���� ఆ���ాలను �ర���ం��ల� ���సు� ���ర�. 
 ఉదయం ఆ���ాలల� �ా�నం �ేయడం ల��� �ా��రక �ీ�య ����కరణ, సూర� �ేవ����� ��ా ర�నల� �ేయడం ల��� 
 �ాయ�� మం��� �� జ�ించడం వంట�� ఉండవచు�. ప�జ, ���నం, �శ�బ�  ��ా ర�నల�, ��ా, భగవ��� త ల��� భజనల 
 నుం�� గ�ం��లను చదవడం, మత ప�స��ాల� చదవడం, సత�ంగంల� �ాల�� నడం (��ా ర�న కల�సు� ం��),అ�� ��ందూ 
 గృ�లల� ఆచ��ం�ే అత�ంత �ా��రణ ఆ���ాల�. 
 �����క పనుల� �ేయడం, �ే�ాలయ��� సంద���ంచడం మ��య� జ�ించడం�ా�� �ి�య���న �ేవ�� ��ర�. ఈ 
 ఆ���ాల�, ��ా ర�నల� మ��య� ప�త� ��డ�కల ����ా�� ��ందువ�ల� �ేవ���� తమ భ���� ��ట�క�ంట�ర�. 

 ��ా ర�నల� ల��� ప�జల� ��ందూ భక�� �� ��తంల� అంత�ా�గం. �ార� ��ందూ ప�జ�ర�ల� ల��� బ�� హ�ణ�ల 
 స�యం ల��� మ�ర�దర�కత�ంల� ఈ ��ా ర�నల� �ే�ా� ర�. ప�� ప�జ త�ా�త, �ేవ���� ప�త����న ��ౖ��ద�ం (ల��� 
 ప��ాదం) సమ���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమర�ణల� �ేవ��� ��వక� గ�ర�� �ా పరస�ర ప��జ��లను ����� 
 �ేయక�ం�� �ేయబడ���. ��ందువ�ల� ఈ ఆ���ాల� �ేయడం �ా�� ఆ�����క అ�వృ����� స�యపడ�త�ంద� 
 నమ����ర�. 



 ఆ���ాల� ���� �ా��రక �ార�కల��ాల�, ఇ� మనక� �ా��రకం�ా ల��� మ�న�ికం�ా �ా� ఎక��వ�ా ప��� మ�ర�ంల� 
 స�యపడ���. అ��క ��ర�య �ాంప���య ఆ���ాల� ఉ����, �ట�ల� �ా�ీ� �య �ారణ�ల� మ��య� �ాట�ల� 
 క�మ��ణ �త�ం �ారణం�ా ��ందూ ఆ���ాలక� అ��క ��ా మ�ఖ�త ల�సు� ం��. 

 ఆ���ాల� ������ సులభతరం �ే�� ��ా�ణ��� ఏర�ర��ా� �. ��ల�మం�� �ాట� ��నుక ఆ��గ� ప��జ��లను 
 �ా�ీ� �యం�ా �ర��ిం��ర�. �ార� య��ాల��ా అనుస��ంచబ��� ర� మ��య� తరత�ాల��ా పంపబ��� ర�. ఆ���ాల� 
 �ర� ఎక�డ ఉ����� మ��య� �ర� ఏ� �ేసు� ����� �క� �ె�యజ�సు� ం��. ��ల� ఆ���ాల� క��ించ� గ��య�రం 
 ల�ంట��, ఉ��హరణక�, �ర� సూర� నమ�ా�రం �ేసు� ంట� అ�� సూ���దయ���� సమయం �ా�ా�. 

 ��ందూ మతంల�, ఆ���ాల� అంట� భ��� మ��య� మతతత� ���ాలను ��ం�� ం��ంచడం మ��య� త����ా �ేవ�డ� 
 మ��య� ఆ�����కతను మ�నవ ��త ��ంద�ంల��� �సుక��ావడం. తన గృహసు� ల బ�ధ�తల��  ��గం�ా, ఒక భక�� �ైన 
 ��ందువ� ప����� ఉదయం నుం�� �ాయంత�ం వరక� ���� ఆ���ాలను �ర���ం��ల� ����ా� ర�. 

 ��ంతమం�� వ�క�� ల� ఆ���ాల� అ�� పదం ��ద మతపర���న �ార�కల��ాలను సూ�ంచ����� ఉప���ంచ����� 
 ఇష�పడర� ఎందుకంట� ఆ��రం అ�� పదం ����ష�  య�ం��క ��ౖఖ�� మ��య� �వ����న ప���యం ల�క�� వ���� 
 సూ�సు� ం��. ��ద ����ాల� మ�నవ ��తంల� ��నం �ేయబ��� � మ��య� అ� ����ష�  క�మబద�త�� �ేయవల�ి 
 ఉన�ప�ట���, �ాట� అం�మ ఉ�ే�శ�ం ��వలం ఆచరణ మ�త��� �ాదు, మనసు� మ��య� శ��రం �క� ప��వర�న 
 మ�త���, త����ా వ���� �ేవ�� ఉ�ే�శం మ��య� ఉ�ే��ా��� వ����క��ంచ����� త��న �ాహనం అవ�త�ం��. సృ�ి� . 

 ఆ���ాల� మ��య� ��డ�కల� ప���నం�ా �ేవతల�, �వ�ల�, ����� �న ఆత�ల�, మ�నవ�ల� మ��య� ఇతర 
 �వ�లక� సమ���ంచడం. ����ా��, �ార, ��ల�ా�� ల��� �ా���క ��ా �ప��కన సమర�ణల� �ేయబడ���. ���� 
 సమర�ణల� ��తంల� ఒక��ా�� మ�త��� వ�ే� ����ష�  సంద�ా�లల� �ేయబడ���. అల�ంట� సమర�ణల� పరస�ర 
 ప��జ��లను �ేవ���� మ��య� అత� అ�వ������ ��వ�ా �����నక�ం�� �ేయబడ���. 

 భక�� ల�ౖన ��ందువ�ల� ����ా�� కర�ల� �ే�ా� ర� మ��య� ���ల� �����ర� సమయ�ల��  ��ధ �ేవతలక� ప��ా��ల� 
 ల��� �ట� సమర�ణల� �ే�ా� ర�. ఉదయం ����ాలల� �ా�నం ల��� �ా��రక �ీ�య ����కరణ, సూర������ ��ా ర�నల� 
 �ేయడం, �ాయ�� మం��� �� జ�ించడం, శ��రం�� ౖ����ష����న మతపర���న గ�ర�� ల� వ���ంపజ�యడం �దల�ౖన� 
 అత� క�ల�ల� మ��య� వ�ా� ల అనుబం��లను బట��  వ������ వ������ మ�రవచు�. అదనం�ా, భక�� ల� ��మ� అనుస��ం�ే 
 ఉ�ా���య సంప���య�లక� సంబం��ం�న ఆ���ాలను క��� గమ�ంచవచు�. ఇట�వంట� ����ా�� ఆ���ాల� 
 మ�ఖ�ం�ా గృహసు� ల ��సం ఉ�ే��ంచబ��� �. ��ందూ స���సుల� (స���సుల�) క��� ���� ����ా�� ఆ���ాలను 
 �ాట�ంచవచు� మ��య� �ేవ�ళ��  ల��� �ా�� ఉ�ా���య�లను ఆ�ా��ంచవచు�, �ా� �ార� గృహసు� ల నుం�� �న�ం�ా 
 ఉంట�ర�. 

 ఈ పద�త�ల� ��ల� వరక� అగ�వ�ా� లక� తప��స�� అ� మ��య� ��ల�మం�� ఇప�ట��� �ాట�� అనుస��సు� ���ర���� 
 �జ�� అ�నప�ట���, ��ందువ�ల� �ా�� నమ��ాల�, �ామ��క �ి��, సమయం లభ�త, క�ట�ంబ సంప���య�ల� 
 మ��య� ఇతర �ార�ాల ప��ారం ��న� ఆ���ాలను అనుస���ా� ర�. ఒకప��డ� తప��స�� అ�న అ��క ప��ాతన 
 ఆ���ాల� మ��య� పద�త�ల� ఇప��డ� ��ధ �ారణ�ల వల�  �స���ంచబ��� �. ప�జల� ��డ� నగ�ాల��  
 �వ�ిసు� ���ర� మ��య� �ాట�� �ర���ంచ����� గ�ం��లల� సూ�ంచబ��న క�మ��ణక� కట�� బ�� ఉండట���� 
 ప���ి�త�ల� అనుమ�ంచనందున ����ంట�� ��డ� ప�ద���ంచల�మ�. 

 ప�సు� తం అ��క ��ందూ గృ�లల� ఆచ��ంచబడ�త�న� ����ా�� ఆ���ాలల�, ప�జ, ���నం, �శ�బ�  ��ా ర�నల�, 
 ��ా, భగవ��� త ల��� భజన వంట� గ�ం��ల పఠనం, మతపర���న ప�స��ాల� చదవడం, "సత�ం�" ల� �ాల�� నడం 
 ల��� కం���� సంద���ంచడం వంట�� అత�ంత ��ా చుర�ం �� ం���. ప�త� ప�ర�ష�ల�, ���� �����క పనుల� 



 �ేయడం, �ే�ాలయ�ల� మ��య� ప�త� స�ల�లను సంద���ంచడం ల��� ���� మం��� ల� ల��� ����ష�  �ేవ�� ��ర� 
 జ�ించడం. 

 �. ��ందూ�క� ���� ర��ాల� 

 1. ప�త� స�ల�లల� ఆ���ాల� �ేయడం 

 ఆ���ాల��ందూ గ�ం��ల� మ��య� ప�త� గ�ం��ల� ��ందూ భక�� ల� తమ ��తమం�� తప��స���ా �ేయ���న 
 ��ధ ఆ���ాలను �����ం���. ��ందూ ఆ���ాల �షయ���� వ���  ప�త� స�ల�లక� ��ల� ��ా మ�ఖ�త ఉం�� 
 ఎందుకంట� ఈ ప��ే�ాల� �ేవ�� ��ా�ాల��ా ప��గణ�ంచబడ���. బ�� హ�ణ�ల� ఆ���ాల� �ే�� ప�త� స�ల�ల ప�త�త 
 గ���ం� ప�త� గ�ం��ల� ��ల� �వరం�ా ���������. ��ందువ�ల� క��� ఈ ప�త� స�ల�లల� తమ ప����క�లక� 
 ప�జల� �ే�ా� ర�. ��ర��ాల �ాం�� ప��ా��ంచ����� మ��య� �ై�క శ����� ఏకం �ావ����� ��ా ర�నల� �ర����ా� ర�. 

 2. యజ�ం 

 ఇ� ��ందూమతంల� ఆ�ాధన �క� బ�హ� ర��ాల�, ప��ాతన �ాలం ��ట� ��ద మతం�� ��� ప�త�� సంబం���� 
 గ�ర��  �ే�ా� �. యజ�� ల� �ే��టప��డ�, అర�త క���న ప�జ�ర�ల� ����క �ేవతలక� ��ౖ�����ల� సమ���ంచబడ��ర�, 
 త����ా �ార� ��తంల� ���� ఫ���లను �ా��ంచ����� ఆ�ాధక�లక� స�యం �ే�ా� ర�. 

 ����ాల� �ే��టప��డ� మం��� ల� జ�ించడం ����ష�  ����కల�, ఒక వ���� �క� �త�ం సం��మం, ప�జల సమ�హం 
 ల��� �త�ం సమ�జం �క� ��ర��ర��ను ��ా� ��సు� ం��. 

 యజ�ం �క� సరళ���న ర�పం గృహసు� డ� �ే�� గృహ కర�, అతను తన ఇంట��  �����ం�ే ప�త����న అ���ల� 
 సరళ���న అర�ణను సమ���ంచవచు�. మ��ంత సం���ష����న ��ర�� ల� మ�డ� నుం�� ఐదు మంటలను ఏ�ా�ట� 
 �ేయడం మ��య� �ాట�ల� ఆ�ర �����ల�, ���� ల��� ��న� మ��య� ఇతర క�ర�ాయల ప���ా� ల� మ��య� 
 ఎం�ిక �ే�ిన మ��య� అర�త క���న ప�జ�ర�ల�, ఏక�ాలంల� మం��� ల� జ�ించడం, మ�ఖ�ం�ా అ���, ఇందు� డ�, 
 వర�ణ �దల�ౖన �ాట�� సమ���ంచడం వంట�� ఉంట��. . 

 ���� Yajnas మట��  �ా�ా�� �ా�గత �ాం� మ��య� సంపద �దల�ౖన� సం���ష�త �ా� � �ద ఆ��రప�� క�, 
 వ�ా� ల� ఆ���ంచ�����, ��ంచ����� �త�ం సమ�జం, �ా��రణ సం��మ ��సం ��ద�  ఎత�� న �ర����ా� ర�, ఈ 
 Yajnas ���� గంటల నుం�� మ����ి�� త�ం�� ��ల� ���ల వరక�. ��డ�కల� �ాల�� �� మ��య� �ర���ం�ే ప�జ�ర�ల 
 సంఖ� అ�� �ర���ం�ే స���వం మ��య� ల��ం��ౖ ఆ��రప�� ఉంట�ం��. 

 ఆధు�క ��ందూ మతంల� యజ�� ల� మ��య� ఇతర ర�ాల ����ాల� ��మ����ా తగ�� త�����, ప���నం�ా �ా�ా�త� 
 �ద� ప���వం, �ాట�� �ర���ంచడంల� సం���ష�త మ��య� యజ�� ల� �ేయగ��� అర�త క���న ప�జ�ర�ల సంఖ� 
 తగ�డం. ప���� ��ద ఆ�ే�ాల ప��ారం సమర�వంతం�ా. 

 యజ�ం �ేసు� న�ప��డ�, ప�జ�ర�ల స�యం�� ��ధ �ేవతలక� ��ౖ�����ల� సమ���ంచబడ���. ఒక �న� 
 ప�త����న అ���� �����ం�, ఆ�ర �����ల�, ���� మ��య� క�ర�ాయల ప���ా� ల� వంట� ప��ా��ల� ఉంట��. 
 అ���, ఇందు� డ�, వర�ణ�డ� వంట� �ేవ�ళ�ను ��ా ���ంచ����� మం��� లను ఏక�ాలంల� ప���ా� ర�. �ార� �ా��రణం�ా 
 క�ట�ంబ సం��మం ��సం, వ�ా� లను ఆ���ంచ����� మ��య� �ాం� మ��య� ���యసు�ను �ా�గ�ంచ����� 
 �ే�ా� ర�. ���� యజ�� ల� ���� గంటల�ాట� జర�గ����, మ������ ���� �ా�ాల �ాట� జర�గ����. 



 3. జప - జపం అంట� �శ�బ�ం�ా ల��� ���ిం�ే �ధం�ా �ేవ�� ��ర� ప��ంచడం. ఈ కర�ల� మనసు�ను ����  
 �ేయ����� మ��య� ఒక�� �ౖెత����� ఆ�����క శ����� �ంప����� �ేవ�� ��ర�ను �రంతరం ప��ంచడం ఉంట�ం��. 
 ఈ ��గ��ల� జపం మనసు� మ��య� శ��రంల� ప�కంపనలను సృ�ి�ంచగలదు మ��య� ఆ�����క ప��వర�నక� 
 �����సు� ం��. �ేవ�����ౖ స�చ����న ���మ�� జపం �ేయ��, ప��ఫలం�ా ఏ�ై�� �� ం��ల�� ఆశ�� �ాదు. 

 ఆధు�క ��ందూ మతంల� జపం ��ల� ప�జ�దరణ �� ం��న ఆ�ాధన�ా మ���ం��. మ�ఖ�ం�ా భ��� ఉద�మం ��రగడం 
 మ��య� అ��క మం�� �గ�ల� మ��య� బ�బ�ల ప�జ�దరణ��, జ�ా ��ల� మం�� భక�� ల� మ��య� ఆ�����కం�ా 
 �గ��  చూ�� ��ందువ�ల హృదయ�లల��� ప����ం�ం��. జపం అంట� �ేవ�� మనసు�ల� �శ�బ�ం�ా ల��� 
 సమ�హంల� �గ�ర�ా ప��ంచడం. �ేవ�� ��ర�ను �రంతరం ప��ంచడం భక�� �� మనసు�ను ����  �ేసు� ం�� మ��య� 
 అత� �ౖెత����� �ౖె�క ఆల�చనల� మ��య� శ���వంత���న ఆ�����క శ����� �ంప�త�ం��. క�మం తప�క�ం�� 
 జ�ించడం వలన శ��రం మ��య� మనసు�ల� ���� ��ౖబ��ష� ల� ఏర�డ��య� ���సు� ���ర�, ఇ�� ఒక �ా��రణ వ���� 
 �క� ఆ�����క ప��వర�నను సులభతరం �ేసు� ం��. 

 ��ందూ మతంల�, ప�ర��ాలం నుం��, ��ద మం��� ల� మ��య� ��� �ాలను స���ా�  ప��ంచడం��ౖ అ��క ��ా ��న�త 
 ఇవ�బ��ం��. ఈ ��� క��� ��ద �ాఠ�ాలల�� , ����ర�� ల� సంస�ృత ఉ���రణల�� సూ�� సూ�� ��ౖప�ణ��లను 
 సంగ���ంచ����� గంటల�, ���ల� మ��య� సంవత��ాల� గడ�ప���ర�. జపంల�, మనక� అల�ంట� దృఢత�ం 
 క��ించదు. వ���� తన ��లభ�ం మ��య� అంతర�త ���రణ ప��ారం ���� ఆచ��ంచ����� త��నంత ���చ�ను క��� 
 ఉంట�డ�. జప �ాధన కనుక ఈ ��ా �న సంప���య���� అనుగ�ణం�ా ఉంట�ం��, �ా� ��ద మం��� లను జ�ించ����� 
 �ా���ీ�� ���నం ల�దు. 

 అ��ే ���� �యమ�ల� ఉ����. ఒకర� తమ సం��మం ��సం ల��� ఇతర�ల ���యసు� ��సం జప �ాధన 
 �ేయ��, �ా� ఇతర�లక� �� �ేయక�డదు ల��� �ాయపరచక�డదు. ఏ �ా�ర� ప��జ��ల ��సం �ాక�ం�� 
 �ేవ�����ౖ స�చ����న ���మ�� �ే���  మం���. మ�డవ���ా, ప���వవంతం�ా ఉం��లంట�, ప�త� అ�రం "AUM" �� 
 జపం ��ా రం�ం���. 

 4. సంధ� వందనం 

 ���జ�క� తప��స���ా ఆచ��ం����న ఆ��రం సం��� వందనం, ఇక�డ సూర�భగ�ాను���� న�� వంట� ప�వ��ం�ే 
 మ�లం నుం�� ఉదయ���� మ��య� �ాయంత�ం ��ళల��  �ర� అం��ంచబడ�త�ం��. ఈ సమయంల��� సూర��� ల�త 
 ��రణ�ల� మ��య� ప�వ��ం�ే �ర� 4-5 ���ాల� ��� �ాలను చ���� ఈ ప�� �ే�� వ������ అ��క �త�ంల� శ���� బ��� 
 �ే�ా� �. 

 5. సూర� నమ�ా�రం 

 సూర� నమ�ా�రం అ���� బ��రంగ ఆ�ాశంల� సూ���దయం సమయంల� ఉదయం �ే�� �ా��రక �ా�య�మం. ఇ�� 
 �ట�� �� ప�ష�లం�ా ఉన� వ���� ఆ���ా��� ��ర�గ�పర�సు� ం�� అల��� ���� వ�వస�ను ������ిసు� ం��, మన 
 శ��రంల�� అ�� ��లక అవయ�ాల ప��ర�ను ��ర�గ�పర�సు� ం�� మ��య� వ���� �క� �ా��రక మ��య� మ�న�ిక 
 �ి��� ప�నర�ద���సు� ం��. 

 6. బ�ల�ం నుం�� ��ల� మం�� ��ందువ�లక� బ� ��ం� ేఆ��హణ మ��య� అవ��హణ గమ�క�� AUM ప���� గట���ా 
 �ెప�డం సంప���యం. ఈ ప�త� అ�రం �ౖెత����� మ���� �ామ�ా� ��� క��� ఉం��. 



 ఏయ�ఎం ప��ంచడం వల�  ఏ�ాగ�తను ��ర�గ�పరచడం, ఒ���� మ��య� ఆం�ోళనను త���ంచడం ��సం ���� 
 ప��జ��ల� ఉ����. ఇ�� శ��రంల�� అ�� అవయ�ాల ప��ర�ను ��ర�గ�ప���, ����న�  ప��ర�ను 
 ఉ�ే�జప���ే సమయంల� శ��రం �క� �����ీకరణ ప����యల� స�యపడ�త�ం��. ఇ�� ప��ే�కం�ా ఆ�ా�ా���� 
 ��ర�గ�పర�సు� ం�� మ��య� ఒక వ����� మ�న�ికం�ా �ి�రం�ా �ేయడం ����ా ప��క�లతను త���సు� ం��. 

 AUM ��ల� ప�త����న పదం�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��. ఇ�� శబ�  బ�హ�ం, ఒక పదం ర�పంల� ఉన� బ�హ���. ఇ�� 
 ����న ప������� �ౖెవ����� అం��సు� ం��. కనుక ఇ�� ప�ర�పదం�ా మ��క పదం�� �ే��నప��డ�, ఆ పదం �ై�క 
 స���వం క��� ఉంట�ం�� మ��య� అ�� ప���నప��డ� అ�� ���� ��ౖబ��ష� లను సృ�ి�సు� ం��, ఇ�� �ైత����� మ���� 
 �ామ�ా� ��� క��� ఉంట�ం��. అందువల�  ��ందూమతంల� అ�� ప�త����న ఈ ప�త� అ�రం "AUM" ను 
 ఉప���ంచడం మ�ందు ఉంట�ం��. 

 7. ప�జ 

 �ా�నం �ే�ిన త�ా�త �ే�� ప�జ ల��� ��ప ఆ�ాధన �క� ��జం�� సుర��త���న మ��య� ఆ�ా�ాద అనుభ��� 
 క���ం�ే మ�న�ిక ప��ాంతతను మ��య� �ామర�ా��� అం��సు� ం��. 

 ��ందూ మతంల� అ��క �ాంప���యక చర�ల� �వన ������� ��ర�గ�పర��ా� � ఎందుకంట� ఇ�� ��ా �న ధర�ం, 
 ఇ�� మ�నవ ��తం మ��య� ప�కృ� �క��ల��  ఉంద� మ��య� పరస�ర �� షణను ��� త���సు� ంద� సూ�సు� ం��. 

 8.���� ����ా�� ఆ���ాల� 

 ��ందూ మతంల�, �ారంల�� ప�� ��� ఒకట� ల��� అంతకంట� ఎక��వ ��ా�స �ేవతలక� అం��తం �ేయబడ�త�ం��. 
 ఈ �ేవతల� మ��య� �ేవతలను ��ర�ంచ����� ��ా ర�న మ��య� ఉప�ాసం�� స� ప��ే�క ఆ���ాల� జర�గ����. 
 ప�� ��� క��� ��ద జ���ష�ం నుం�� ఖ��ళ శ��రం�� సంబంధం క��� ఉంట�ం�� మ��య� ����� సంబం��ం�న రత�ం 
 మ��య� రంగ� ఉంట�ం��. 

 ��ందూ మతంల� ��ండ� ర�ాల ఉప�ా�ాల� ఉ����. ఉప�ా�ాల� ప��జ�ను ��ర��ర������ �ే�ిన ఉప�ా�ాల�, 
 వ���ల� మతపర���న ఆ���ాలను �ాట�ంచ����� �ే�ిన ఉప�ా�ాల�. భక�� ల� �ా�� ఆ�����క ఉ�ే��ా�� బట��  �ారంల� 
 ఏ �ధ���న ఉప�ాసంల� �ాల�� నవచు�. 

 ��ా �న ��ందూ gesష�ల� ��ధ �ేవ�ళ�  అవ�ాహనను �ా��ి�  �ేయ����� ఆ��ర ఉప�ా�ాల� వంట� ఆ���ాలను 
 ఉప���ం��ర�. ఆ�రం మ��య� �ా�య�లక� దూరం�ా ఉండటం వలన భక�� ల� భగవంత���� గ���ంచ����� �ై�క 
 మ��ా� �� సుగమం �ే�ా� ర� �ార� �శ��ిం��ర�, ఇ�� మ�నవ ఉ��� �క� ఏ���క ఉ�ే�శ�మ� అర�ం. 

 ��ందూ �ా�ల�ండ� ల�, ప��ాతన ��ర వ�వస�ల�� ఏడ� ఖ��ళ వసు� వ�ల ��ర� ��ట�బ��ం��: సూర��డ�, చందు� డ�, 
 బ�ధుడ�, �క�� డ�, అం�ారక�డ�, బృహస�� మ��య� శ�. 

 1. �� మ�ారం (�� మ�ారమ�) 

 �� మ�ారం �వ�డ� మ��య� అత� ��ర� �ార���� అం��తం �ేయబ��ం��. ఆ�ాధన ��ా రంభంల� �ా�� క�మ�ర�డ� 
 ���యక�డ� ప�జలందుక�ంట�డ�. భక�� ల� ఈ ���న �వ భజనల� అ�� భ��� �ాటలను క��� �ంట�ర�. �వ�డ� 
 చందు� డ�, చందు� ��� సంబంధం క��� ఉంట�డ�. �ెల�ప� అత� రంగ� మ��య� మ�త�ం అత� రత�ం. 



 �� మ�ార వ�తం ల��� �� మ�ారం ఉప�ాసం సూ���దయం నుం�� సూ�ా�స�మయం వరక� �ాట�ంచబడ�త�ం��, 
 �ాయంత�ం ��ా ర�నల త�ా�త ������� త�ం��. ఉప�ాసం ����ా, తమ ����కల��ంట�� ��ర��ర�గల �వ�� ����ా జ�� నం 
 ల�సు� ంద� ��ందువ�ల� నమ����ర�. ���� ప��ే�ాలల�, అ��ా��త మ��ళల� తమ ఆదర� భర�ను ఆక���ంచ����� 
 ఉప�ాసం ఉంట�ర�. 

 2. మంగళ�ారం (మంగళ�ా�)మంగ����� 

 మంగళ�ారం �ేవత హనుమంత�డ� మ��య� అం�ారక గ�హంఅం��తం �ేయబ��ం��. ద��ణ ��రత�ేశంల�, ఈ ��� 
 స�ంద �ేవ����� అం��తం �ేయబ��ం��. ఈ ���న భక�� ల� హనుమ�� ����ా, �ి�య� �ేవ����� అం��తం �ే�ిన 
 �ాటలను క��� �ంట�ర�. హనుమంత���� ��ర�ంచట���� మ��య� �ెడ�ను �ార�ో�ల����� మ��య� �ా�� 
 మ�ర�ంల� ఉన� అడ�ంక�లను అ��గ�ంచ����� ��ందువ�ల ��ా�సం ఉప�ాసం. 

 ��డ�క� �ా�ాలనుక��� జంటల� క��� ఉప�ాసం �ాట��ా� ర�. సూ�ా�స�మయం తర��ాత, ఉప�ాసం �ా��రణం�ా 
 ��ధుమ మ��య� బ�ల� ం (��� ష�గ�) �� క���న ��జనం ����ా ���న�మవ�త�ం��. ప�జల� మంగళ�ారం ఎర�ప� 
 రంగ� బట�ల� ధ���ా� ర� మ��య� హనుమంత����� ఎర�ప� ప�వ��ల� సమ����ా� ర�. మ�ం�ా (ఎర�ప� పగడప�) ఆ ��� 
 ఇష�ప�ే రత�ం. 

 3. బ�ధ�ారం (బ�ధ�ా�) 

 బ�ధ�ారం ��కృష�� డ� మ��య� కృష�� � అవ��ర���న �ఠ� �ేవ����� అం��తం �ేయబ��ం��. ఈ ��� బ�ధ, బ�ధ 
 గ�హం�� సంబంధం క��� ఉంట�ం��. ���� ప��ే�ాలల�, �ష�� వ�ను క��� ప���ా� ర�. ఈ ��� భక�� ల� కృష�  భజనల� 
 (�ాటల�) �ంట�ర�. ఆక�పచ� రంగ� ��ా ��న�త��ే� రంగ� మ��య� ఒ��� మ��య� పచ��� ��ా ��న�త��ే� 
 ర���ల�. 

 బ�ధ�ారం ఉప�ాసం ఉం�ే ��ందూ భక�� ల� మ���హ�ం ఒ���ా�� ��జనం �ే�ా� ర�. బ����� ఉ�ా�� (బ�ధ�ారం 
 ఉప�ా�ాల�) �ాంప���యకం�ా �ాం�య�త క�ట�ంబ ������ ��ర�క��� జంటల� మ��య� �����షయక 
 �జయ��� ��ర�క��� ����ర�� ల� �ాట��ా� ర�. బ�ధుడ� ల��� బ�ధ గ�హం ��త�  ��ా జ�క�� లను ��ం�� ం��సు� ంద� 
 �శ��ిసు� న�ందున ప�జల� బ�ధ�ారం ��త�  �ా��ారం ల��� �ా��ా�ా�� ��ా రం��ా� ర�. 

 4. గ�ర��ారం (గ�ర�వ� ల��� వృ�స��వ�) 

 గ�ర��ారం �ష�� వ� మ��య� �ేవతల గ�ర�వ� బృహస���� అం��తం �ేయబ��ం��. �ష��  గ�హం బృహస��. భక�� ల� 
 "ఓం జ�ౖ జగ��� హ��" వంట� భ��� �ాటలను �ంట�ర� మ��య� సంపద, �జయం, ����� మ��య� ఆనం���� �� ంద����� 
 ఉప�ాసం ఉంట�ర�. 

 పసుప� �ష��  సంప���య రంగ�. సూ�ా�స�మయం త�ా�త ఉప�ాసం �ర�ం�నప��డ�, ��జనం �ాంప���యకం�ా 
 చ�� ��� (బ�ం�ా� �ా� �) మ��య� ���� (స�ష����న ��న�) వంట� పసుప� ఆ��ాలను క��� ఉంట�ం��. 
 ��ందువ�ల� క��� పసుప� దుసు� ల� ధ���ా� ర� మ��య� �ష�� వ�క� పసుప� ప�వ��ల� మ��య� అరట�పండ��  
 సమ����ా� ర�. 

 5. �క��ారం (�క��ా�)�క�గ�హం�� 



 �క��ారంసంబంధం ఉన� త�� �ేవత శ����� అం��తం �ేయబ��ం��; దు�ా�  మ��య� �ా� �ేవతలను క��� ప���ా� ర�. 
 భక�� ల� ఈ ���న దు�ా�  ఆ���, �ా� ఆ��� మ��య� సం���ీ మ�త ఆ��� ��డ�కలను �ర����ా� ర�. సూర�స�మయం త�ా�త 
 ఒక� ��జనం మ�త��� �ంట�, శ���� ��ర�ంచ����� ���క సంపద మ��య� ఆనం���� ��ర�క��� ��ందువ�ల�. 

 శ��� అ���� శ����� అత�ంత స����తం�ా ఉం�ే రంగ� �ాబట�� , �ాయంత�ం ��జనం �ా��రణం�ా �ాల� మ��య� 
 �య�ం�� �ే�ిన �ెజ�� అ�న �� ల��� �ాయసం వంట� �ెల�  ఆ��ాలను క��� ఉంట�ం��. చ�� (బ�ం�ా� �ా� �) 
 మ��య� గ�� (బ�ల� ం ల��� ఘన �ల��ి�) సమర�ణల� అమ��ా���� �జ��ి�  �ేయ����� ఇవ�బడ��� మ��య� 
 ప�ల�� ఆ��ాలను ��ా��ం���. 

 శ����� సంబం��ం�న ఇతర రంగ�ల� ����ంజ, ఊ��, ఊ�� మ��య� బ�ర�� ం��, మ��య� ఆ�� రత�ం వజ�ం. 

 6. శ��ారం (శ��ా�) 

 శ��ారం శ� గ�హం�� సంబంధం ఉన� భయప�ే �ేవ�డ� శ��� అం��తం �ేయబ��ం��. ��ందూ ప��ాణ�లల�, శ� 
 దురదృ�ా� �� �ె�ే� ��ట�ాడ�. భక�� ల� సూ���దయం నుం�� సూ�ా�స�మయం వరక� ఉప�ాసం ఉంట�ర�, శ� 
 అ����గ�ం, అ�����ా�ల� మ��య� ఇతర అన�ా� ల నుం�� ర�ణ ��ర�క�ంట�ర�. సూ�ా�స�మయం తర��ాత, 
 ��ందువ�ల� నల�  నువ��ల నూ�� ల��� నల� ��గ�� (���) ఉప���ం� తయ�ర��ే�ిన మ��య� ఉప�� ల�క�ం�� 
 వం��న ఆ��ా�� �నడం ����ా ఉప�ాసం �ంట�ర�. 

 ఉప�ాసం �ాట�ం�ే భక�� ల� �ా��రణం�ా శ� ప�ణ������ లను సంద����ా� ర� మ��య� నువ��ల నూ��, నల�  బట�ల� 
 మ��య� నల�  ��� వంట� నల�  రంగ� వసు� వ�లను అం���ా� ర�. ��ందర� �ీ�ా� (ప�త� ��ర�య అ�� ) ను ప��ం�, 
 ��� బ�రడ� చుట��  ఒక ���ా�� కట�� , ల��� శ� ��పం నుం�� ర�ణ ��ర�త� హనుమంత���� ��ా ����ా� ర�. �లం 
 మ��య� నల�ప� శ� రంగ�ల�. ��మణ� వంట� ��రంగ� ర���ల� మ��య� గ�ర�ప��ెక�ల�� �ే�ిన నల�  ఇనుప 
 ఉంగ�ాలను శ� ��ా��ంచ����� తరచు�ా ధ���ా� ర�. 

 7. ఆ���ారం (ర�వ�) 

 ఆ���ారం సూర� �ేవ�డ� ల��� సూర����ాయణ భగవంత����� అం��తం �ేయబ��ం��. భక�� ల� తమ ����కలను 
 ��ర��ర�డంల� మ��య� చర� �ా�ధులను నయం �ేయడంల� అత� స�యం ��ర�త� ఉప�ాసం ఉంట�ర�. 
 ��ందువ�ల� కర� �ా�నం మ��య� ఇంట� �భ�త�� ���ను ��ా రం��ా� ర�. �ార� ��జం�� ఉప�ాసం ఉంట�ర�, 
 సూ�ా�స�మయం త�ా�త మ�త��� �నడం మ��య� ఉప��, నూ�� మ��య� ���ం�న ఆ��ాలక� దూరం�ా 
 ఉంట�ర�. ఆ ���న అన���నం క��� �ే�ా� ర�. 

 సూర�ను మ�ణ��ా�ల� మ��య� ఎర�ప� మ��య� గ�ల�� రంగ�ల� సూ��ా� �. ఈ �ేవ���� ��ర�ంచ�����, 
 ��ందువ�ల� ఎర�ప� రంగ�ను ధ���ా� ర�, �ా�� ను��ట��� ౖఎర� చందనం ����  � ప��ా� ర� మ��య� సూర� భగ�ాను� 
 �గ��ల� మ��య� ���లక� ఎర�ట� ప�లను సమ����ా� ర�. 


