
 

  

 

 

         

1. తలి్లదండ్రులను పూజంచాల్ల. ఏ స్థ తిలోనూ 

దూషంచరాదు. 

2. మండ్రోపదేశం చేినవారు మాడ్రతమే గురువు. (తకి్క న 

విదయ లు నేర్పి నవారు అధ్యయ పకులు మాడ్రతమే) అటి్ట గురువును 

ఏ పర్ప తిిలోనూ నందంచరాదు. ఆయన ఎదురుగా కాళ్ళు చూపి 

కూరో్చ రాదు. 

3. భోజనం తూరిు , ఉతతర దకుి లవైపు కూరో్చ న చేయాల్ల. 

4. నుస్తత  కాన, నలబడి కాన మలమూడ్రాదులు 

విువరాదు. 

5. బటి్లు ధర్పంచకుండా నదులో సా్న నం చేయరాదు. 

6. దేవాలయాోినూ, గోశాలోను మలమూడ్రాదులు 

విువరాదు. 

7. మలమూడ్రత విసరజన ఉతతర, దక్షిణ దశలుగా మాడ్రతమే 

చేయాల్ల. 



 

8. తూరుి , దక్షిణ దకుి ల తల పెటి్ట నడ్రదపోవాల్ల, ఉతతర, 

పశో్చ మాల వైపు తల పెటి్ట నడ్రదస్తత వారు డ్రపమాదాలపాలౌారన 

మారి ండేయ పురాణం చెబుతంద. 

9. ఇంట్టక్క గురువు వస్తత ట్కుి న లేచి నలబడి ఎదురుగావెళ్ళు  

ోపల్లక్క గౌరవంగా తీసుకొన వచోి  ఆసనం వేి 

కూరో్చ బెటి్కుండా మాటి్లడరాదు. స్నగనంపేట్పుు బయట్కు 

వచిో  గురువున కొంచెం దూరం అనుసర్పంచాల్ల. 

10. పైన అనగా భుజాలమీదుగా వస్తసతం లేకుండా దైవపూజ 

చేయరాదు, భోజనం చేయకూడదు. 

11. రంు చేతలో ఎపుి డూ తల గోకి్క రాదు. 

12. గురుపాపం ఎవర్పకీ చెపి రాదు. గురువునకు క్కపం వస్తత 

తక్షణం డ్రపసనా ం చేసుక్కవాల్ల. 

13. ఇతరుల చెపుి లు, వస్తస్నత లు ధర్పంచకూడదు. 

14. చతరదశ్చ, అష్మిి దనాలో తలంటు పనక్కరాదు. స్తరత 

సంగమం పనక్కరాదు. 

15. అనా ము లనాా క కంచంో చేయి కుకి్క రాదు. చేయి 

కడిగిన తరువాత ఆ చేలన విదలో రాదు. 

16. గురువు క్కర్పతే ఏదైనా ఇమమ న శాస్తసత వచనం. అటువంట్ట 

గురువును ఏ పర్ప తిిలోను అసహ్య ంచుకొనరాదు. 10వేల 

యజాాల ఫల్లతం కూడా ఈ ఒకి  కారయ ంో నశ్చంచిపోతంద. 

కనుక గురుధికాి రం పనక్కరాదు. 

17. పిినగొటిుో, శడ్రతవుో, అసతయ ం పల్లకే వాడిో భరతను 

లటి్ట స్తరతో  కల్లి భోజనం చేయట్ం మహాపాపం. 



 

18. సా్న నం చేయకుండా అనా ం వండరాదు. ఆ అనా ం 

లనరాదు. 

19. నోట్టో అగిా న ఆరి రాదు, ఊదరాదు. 

20. పురాణాలు చెపేి  వయ క్క త సరో్చ తతముు. అటువంట్ట వార్పన 

నందంచరాదు. 

21. పుణయ  కారాయ ోి చోళ్ళు , జొనా లు, వెలిులి్ల, ఉలి్ల, చదద 

పదారాతిలు లనరాదు, ఉపయోగించరాదు. 

22. డ్రపయాణం మధయ ో భోజనాదులకు నయమంలేదు. 

23. తడిిన బటి్ల నీళ్ళు  ఇతరులపై పడేటిు విదల్లంచరాదు. 

24. ఎటి్ట పర్ప తిితలోను ఆతమ హతయ  చేసుక్కరాదు. అలా 

చేసుకునా వారు కొనా  వేల జనమ లు పిశాచ జనమ లెలత 

వికలాంగులై పుడారు. 

25. తెల్లినవార్ప మరణ వారత వినా  వెంట్నే గాన, పుర్పట్ట వారత 

వినా  వెంట్నే గాన కటిుబటి్లో సా్న నం చేయాల్ల. 

26. పుషి్ ర సా్న నాదులో చొకిా ో సా్న నం చేయరాదు. 

కంువా మాడ్రతమే ఉండవలెను. 

27. ఏకాదశ్చ నాు ఎనా  అనా ంమెతకులు లంట్ట అనా  

పురుగులు లనా టిు లెకి  అన శాస్తసత వచనం. కావున అనా ం 

భినా ం చేసుకొన లనాల్ల. ఒకి  నరజలైకాదశ్చ అనగా జేష్ఠ శుదధ 

ఏకాదశ్చ నాు మాడ్రతం ఫలహారం కూడా పనక్క రాదు. 60 సం.లు 

దాట్టన వార్పక్క, 11 సం.లు ోపు వార్పక్క ఈ నయమం వర్పతంచదు. 

అనార్చగయ  వంతలకు ఈ పై నయమాలు లేవు. 

28. కూరో్చ న తొడలు, కాళ్ళు  ఊపరాదు. అలా ఊపినవాు 

వచేో  జనమ ో కుంట్టవాడై పుడాు. 



 

29. తూరుి , ఉతతరముఖంగా దంతధ్యవనం చేయాల్ల. పడమర, 

దక్షిణ దకుి గా నలబడి చేయకూడదు. 

30. ఉముమ  మాడ్రతం తూరిు , పడమరగా వేయరాదు. 

31. శ్చవపూజకు మొగల్లపువుో  పనక్కరాదు. 

32. ఒకేస్నర్ప నీరు, నపుి  రంు చేతలో గాన, ఒకే చే తోగాన 

పటిుకెళ్ు రాదు. 

33. నడ్రదపోతనా  వార్పన అనవసరంగా లేపుట్, పురాణ కథలు 

జరుగుతనా పుు విఘా్ ం కలుగ చేయుట్, భారాయ భరతలను 

విడదీయుట్, తలి్లన బిడడను విడదీయుట్ 

డ్రబహమ హ యా పాతకాలో సమానం. (వేళాపాళ్ లేకుండా 

నడ్రదంచేవార్ప విష్యంో వర్పతంచదు. 

34. చినా  పిలిలా్ల  చూడాడ నక్క వెళ్ళు ట్పుి ు, 

అనార్చగయ వంతల దగ గర్పక్క వెళ్ళు ట్పుి ు, గుడిక్క 

వెళ్ళు ట్పిు ు, గురుదరశ నానక్క వెళ్ళు ట్పిు ు, పురాణం 

వినట్లనక్క వెళ్ళు ట్పిు ు ఒటి్ట చేతలో వెళ్ు రాదు. ఏదో ఒకట్ట 

సమర్పి ంచుక్కవాల్ల. 

35. ఎంగిల్ల నోట్టో గురువుో మాటి్లడరాదు. ఎంగిల్ల చే తో  ఏ 

పదారాతి నా  చూపించరాదు. 

36. పురాణాలు దానం చేస్తత గొపి  విదాయ వేతతలు అవుారు. 

37. గొుగు, చెపిు లు కల్లపి కాన, గోవును గాన దానం చేస్తత 

భయంకర యమమారగం సులభంగా దాట్గలరు. 

38. అనా దానం, జలదానం చేస్తవారు సుఖమైన మరణం 

పందుారు. 



 

39. సువరణదానం చేస్తవారు ఐశో రయ వంతల ఇళ్ు ో 

పుడారు. 

40. కాశీో గురుపూజ చేిన వార్పన కైలాసవాస సౌఖయ ం 

లభిసుతంద. 

41. ఒకర్ప బటి్లు మర్చకరు కటి్రాదు. ఒకరు తీివేిన జందం 

మర్చకరు ధర్పంచరాదు. 

42. సంకలి ం చెపి కుండా నదీసా్న నం పనక్కరాదు. ఒకవేళ్ 

చేస్తత ఇంట్టో సా్న నం చేినటి్ట. నదీసా్న న ఫల్లతంరాదు. 

43. ఉమిమ ో వెళ్ళు  తడిపి పుసతకంో పుట్లు లపి రాదు. 

44. వయ సనపరులో, మూరుులో వాదోపవాదనలు చేయరాదు. 

45. విష్ణణ  ఆలయంో 4 డ్రపదక్షిణలు, అమమ వార్ప గుడిోనూ 

శ్చవాలయంోనూ 3 డ్రపదక్షిణలు చేయాల్ల. 

46. ఆలయంో ఆతమ డ్రపదక్షిణ అనునపుు తన చుటి్ట ాను 

లరగరాదు. నమసి్న రం చేస్తత చాలు, గుడి చుటి్ట డ్రపదక్షిణం 

మాడ్రతమే చేయాల్ల. 

47. నవడ్రగహ డ్రపదక్షిణ, పూజానంతరం తీరతి డ్రపస్నదాలు 

రో కర్పంచవచుో . 

48. శ్చవాలయంో కొబబ ర్పకాయ కొటి్టన తరువాత ఒక చిపి ను 

మనక్కచిో నా దానన తీసుక్కరాదు. జ్యయ లర్పంిగాలు, 

సో యంభూల్లంగాలు, బాణాల్లంగాలు అయితే మాడ్రతం 

డ్రపస్నదం రో కర్పంచవచుో . 

49. సంధ్యయ  సమయంో నడ్రద, లండి, మైధునం పనక్కరాదు. 

50. బహ్షి్ణ కాలంో పయియ  వెల్లగించినా, అనా ం వంట్టవి 

వండినా పిలిల వలి దుుఃఖాల పాలౌారు. కనుక అవి పనక్కరావు. 



 

  

51. చీట్టక్క మాట్టక్క డ్రపలజలాు చేయుట్, ఒటిు పెటిుట్ దోష్ం. 

52. నలబడికాన, అట్టఇట్ట లరుగుతూ కాన అనా ం లనట్ం 

వలి డ్రకమంగా దర్పడ్రదుడౌాు. రాబోయే జనమ ో బిచో గాు 

అవుాు. 

53. నోటి్ల డ్రవేళ్ళు  పెటిుకొనుట్, గోళ్ళు కొరుకుట్ చేయరాదు. 

54. దేవాలయ డ్రపాంగణంో ఉమమ డం, పగడ్రాగట్ం రండూ 

నషదాద లే. 

55. ఆదవారం, శుడ్రకవారం, మంగళ్వారం తలిఆకులు 

క్కయరాదు. 

56. చీకట్ట పడాడ క పువుో లు, ఆకులు చెటి్నుండి డ్రతంచరాదు. 

57. గురువుదోా రా మండ్రోపదేశం పందనవాు ఎపి ట్టకీ 

తర్పంచలేు. కనుక ఉపదేశం పందతీరాల్ల. 

58. చెటిు, దేవా విడ్రగహాలు ఈశానయ ంో ఉంట్ట వాట్టన 

బరువులుగా భావించి తీివేస్తవారు, తీివేయమన సలహా 

ఇచేో వారు ఏు జనమ లు ఉబబ సపు ర్చగులుగా పుడారు. ఈ 

పనులు చేయుట్ దైవడ్రదోహం కనుక చేయరాదు. 

59. గురువులకు, అరో కులకు, పౌరాణికులకు సర్పగా 

పార్పోష్ంఇవో క, వార్పక్క ఋణపడేవారు నూరుజనమ లు 

కుకి లుగా, చండాలురుగా పుటి్ట కష్నిషి్టల పాలవుారు. 

60. శ్చవల్లంగారో న ఆువారు కూడా చేయవచుో . 

61. ఇంటి్ల విడ్రగహాలుంట్ట ఏమీ డ్రపమాదం లేదు. పరులకు 

అపకారం క్కర్ప పూజ చేస్తవార్పక్క మాడ్రతమే నయమాలు. తకి్క న 

వార్పక్క పూజా విష్యాలో పెదద పెదద నయమాలు లేవు. 



 

62. నడ్రదనుండి లేవగానే ముందుగా అరచేతలను దర్పశ ంచి 

వామన నామసమ రణ చేయాల్ల. 

63. పాచి ముఖంో అదదం చూసుకొనరాదు. 

64. హారల ఇచాో క దేవునపై నీరు చలిాల్ల. హారల ఇచేో  

పాడ్రతపై కాదు. 

65. తీరతిం తీసుకునాా క, ఆ చేలన కుకి్క వాల్ల తపి , 

అరచేలన తలపై రాసుకొనరాదు. 

66. సా్న నం చేశాక శరీరం తుచుకొన తడి-పడి తవాో లు 

కటిుకొన పూజ చేయరాదు. పూజా మందరంో డ్రపవేశ్చంచరాదు. 

పూర్పతగా ఆ తంును తడిపి నీరు పిండి మాడ్రతమే కటిుక్కవాల్ల. 

లేదా వేరే శుడ్రభమైన వస్తస్నత లు పూజకు ధర్పంచాల్ల. 

67. ఉపవాసం ఉనా పుు, జాగరణ చేినపుు పరులదోష్టలు 

తలుచుక్కరాదు. 

68. శ్చవాలయంో నందక్క దగ గరగా దీపారాధన చేయరాదు. 

కొంచెం దూరం ఉంచాల్ల. 

69. తల వెండ్రటుకలో కూడిన అనా ం పండితలకు, 

గురువులకు పెటి్రాదు. స్నధయ మైనంత జాడ్రగతత వహ్ంచాల్ల. 

పరపాటున అనా ంో వెండ్రటుకలు వస్తత ఆ అనా ం తీివేి 

మళ్ళు  వడిడంచి నేయి వేయాల్ల. 

70. అనా ం లంటునా  వారవర్పనీ లటి్రాదు, దపిి  

పడవరాదు. 

71. నజం తెలుసుక్కకుండా ఎవర్పనీ నందంచరాదు, 

అభాండాలు వేయరాదు. అలా చేస్తత అవతల్ల వార్ప పాపాలనాీ  

అభాండాలు వేిన వార్ప తలకు చుటిుకుంట్లయి. 



 

72. ఇస్నత నన వాగాదనం చేి దానమివో నవాు వందజనమ లు 

దర్పడ్రదుడై పుడాు, వాగబ ంగం చాలా దోష్ం. 

73. అనా ం లనేట్పుి ు కంచానక్క బాగా దగ గరగా కూరలు, 

మజజన మునా గునవి ఉనా పాడ్రతలు పెటి్రాదు. మనం 

లనేట్పుి ు ఎంగిల్ల ఆ పాడ్రతలో పడితే ఆ పదారాతి నా  

మర్చకర్పక్క వడిడస్తత, వాడిక్క “యముు” మల ముడ్రాదులు 

ఆహారంగా ఇస్నత ు. 

74. తరచుగా కాల్లనడకన పుణయ క్షేడ్రాలు దర్పశ స్తత మంచి 

జనమ లు కలుగుాయి. దీనన కాయిక తపసుు  అంట్లరు. 

75. గురువునకు ఉపదేశ సమయాలో కాన, పురాణాదులు 

వినేట్పిు ు కాన పాదాలు ఒలతతే 7 జనమ ల పాపాలు 

తొలుగుాయి. 

76. గురువుగార్ప బటి్లు ఉలక్క ఆరవేిన వార్పక్క 3 జనమ ల 

పాపాలు తొలగుాయి. 

77. మండ్రోపదేశం చేిన గురున ఆజ ాపాట్టంచేవార్పక్క ఏ 

పాపమూ అంట్దు. పునరజనమ  ఉండదు. (ఇద తపి క 

పాట్టంచవలిన ముఖయ  పవిడ్రత నయమము. దీనక్క స్నట్ట 

మర్చకట్ట లేదు). పరాశర సంహ్తో ఈ విష్యాలునాా యి. 

78. అష్మిి, పూర్పణమ, చతరతిశ్చ కాలో సో యంపాకం దానం 

చేస్తత అనా పానాలకు ఏనాు ోటుండదు. 

79. ఎకుి వ వేడిగా, ఎకుి వ చలగిా ఉండే పదారాతిలు 

రో కర్పంచరాదు. 

80. భోజనం చేిన వస్తస్నత లు ఉలక్క ఆరవేయకుండా వాట్టో 

దైవపూజ చేయరాదు. 



 

81. శవానా  సమ శానం దాకా మోినా, శవానా  ఇంట్ట దగ గర 

ఉండట్లనక్క అనుమలనచిో నా నరకానక్క పోకుండా సో రాగనక్క 

పోాము. 

82. గృహడ్రపవేశ కాలంో గాన, ఏడాదోపు గాన ఆ ఇంట్ 

మణిదోీ ప పరాయణం చేయడం మంచిద. ఇద వాసుతదోష్టలను 

పర్పహర్పసుతంద. 

83. భోజనానక్క ముందు, అనంతరం కూడా కాళ్ళు  

కుకి్క వాల్ల. 

84. సకల పురాణేలహాస క్కవిదుు కాన వాన వదద 

మండ్రోపదేశం పందరాదు. 

85. పుటి్టన ర్చజునాు దీపాలు కానీ, కొవో్వ తతలు కానీ 

ఆరి రాదు. నోట్టో అగిా న ఊదుట్ ఘోరపాపం. 

అటువంట్టవారు డ్రగహణపు మొడ్రర్పో మళ్ళు  జనమ మెలత దుుఃఖాలు 

పందుారు. 

86. తలక్క నూనె రాసుకొన ఆ చేతలో పాదాలకు ఆ 

నూనెజుడ పులమరాదు. 

87. శుడ్రక, శనవారం వంట్ట వార నయమాలు పెటిుకునా వారు 

హోట్లు ట్టఫినిు లనుట్గానీ, ఆనాట్ట అలి హారాదులో ఉలి్ల 

వాుట్ కాన నషేదము. ఇద డ్రపయాణ మధయ ంో ఉనా  వార్పక్క 

వర్పతంచదు. 

88. చీట్టక్క, మాట్టక్క యజా్యపవీతం తీి పకి నపెటి్డం, ాళ్ళ 

తీస్తసుతండట్ం రండూ భయంకర దోష్టలే. 

89. డ్రకూరుు, దుషి్ణు కాన మగనో ాళ్ళకటి్టంచుకొనా  

భారయ , కాపురం చేయక ఏడిపించట్ం, చెపిి న మాట్ 

వినకపోవట్ం, ాళ్ళ తీి భరత చేలో పెటి్డం చేయరాదు. ఇలా 



 

చేిన స్తరతలక్క వంద జనమ లో వైధవయ ం కానీ, అసలు పెళ్ళ ి

కాకపోవడం జరుగుతంద. 

90. దీపాలు పెటి్టవేళ్ తలదువుో క్కరాదు. ఇలా చేిన స్తరతలక్క 

వందల జనమ లో వైధవయ ం కాన, అసలు పెళ్ళ ిజరగకపోవడం 

వంట్టవి జరుగుాయి. 

91. దగంబరంగా నడ్రదపోరాదు. 

92. కల్లయుగంో ఆలయంో జంతవధ నషేధం. 

93. విజయదశమి, శ్చవరాడ్రల దనాలో మాంస్నహారం, ఉలి్ల 

పనక్కరాదు. 

94. ఆచమనం చేిన నీట్టన దైవనవేదనలకు, అరో నలకు 

వాడరాదు, కనుక వేర్చక పాడ్రతో శుదధ జలానా  ఈ కారాయ లకు 

వినయోగించుక్కడానక్క తెచుో క్కవాల్ల. 

95. దీపారాధనకు అగి గపెటి్ట వాడకూడదన ఏ శాస్తస్నత లు 

చెపి లేదు. కనుక అగి గపెటి్టో దీపం వెల్లగించుక్కవచుో . 

96. దీపారాధనకు ఒక కుంద మాడ్రతమే వాడినపుు మూు 

వతతలు వేయాల్ల. 

97. కొబబ ర్పకాయ కొటి్లక వెనుకవైపు పీచు తీయాలనే నయమం 

కూడా తపి నసర్ప కాదు. శుడ్రభత క్కసం పీచు తీయవచుో , 

తీయకపోతే దోష్ం లేదు. 

98. కొబబ ర్పకాయను నీళ్ు ో కడిగి కొటి్డం చాలా తపుి , 

కొబబ ర్పకాయను పీచు ఒల్లచివేశాక నీళ్ు ో కడగరాదు. 

99. మాడిన అనా ం, అుగంట్టన పాయసం, కంపు వచేో  నేయి 

ఇటువంట్టవి నైవేదాయ నక్క పనక్కరావు. 



 

100. ఆలయ డ్రపాంగణంో అరో కునపై కేకలు వేయరాదు. 

అరో కునో దోష్ం ఉంట్ట బయట్కు పిల్లచి మందల్లంచాల్ల, 

లేదా మర్పంత దుషి్ణడైన అరో కుననైతే మూు మస్నల 

జీతమిచోి  ఆ పదవినుంచి తొలగించి వేయాల్ల. 

101. బాలుడైనా, పురాణవేతత పూజుయ డే. పౌరాణికునక్క 

పాదనమసి్న రం చేి తీరాల్ల. 

102. విడ్రపుడి సొముమ  విష్ం కంట్ట డ్రపమాదం. దానన పరపాటున 

కూడా రో కర్పంచరాదు. 

103. విడ్రపస్తరతన వివాహమాడిన అనయ  పురుష్ణు పందే పాపానా  

సకలనదులు, తీరాతిలు కూడా తొల్లగించలేవు. సమరుతిడైన 

గురువును ఆడ్రశయించి ఈ పాపం తొల్లగించుకొనకపోతే 

అధోగతల పాలౌారు. 

104. అలథులకు పాడైపోయిన పదారాతిలు పరపాటున కూడా 

పెటి్రాదు. 

105. ఇలిు పటి్టంచుక్కకుండా ర్చజంా వీధులో లర్పగే 

ఇలిాల్లముఖం చుస్తత గోహ యా  పాతకం చుటిుకుంటుంద. 

106. భోజనానంతరం ఎంగిల్ల ఆకులు ఎతేత వాడిక్క వచేో  పుణయ ం 

అనా దాతకు కూడా రాదు. 

107. వింధ్యయ చల డ్రపయాగ, కురుక్షేడ్రతం, డ్రశీశైలం, కాశ్చ, కాళ్హిత 

వంట్ట క్షేడ్రాలో బంగారం దానం చేస్తత నరకదరశ నం కాకుండా 

సో రాగనక్క పోవచుో ను. 

108. గురువు కంట్ట ముందుగా యాడ్రతలో నడచుట్ దోష్ం. 

109. దీపారాధనకు కంపుకొటి్ట నూనెను వాడరాదు. 

దార్పడ్రదయ హేతవు, మంచినూనె, నేయి మాడ్రతమే వాడాల్ల. 



 

110. వేయి శాస్తస్నత లు, నగమాగమాలు చదవినవాన కంట్ట ఒకి  

బాగవతం సంపూరణంగా చదవినవాు గొపి వాు. భాగవత 

పండితనకు అడ్రగపూజ చేయాల్ల. 

111. నతయ ం ామువాడే పాడ్రతలో పండితలకు ఆహారం 

పెటిుట్ దోష్ం, కనుక ఆకులోకాన, డ్రకొతత పాడ్రతలోకాన వార్పక్క 

ఆహారం పెటి్లల్ల. 

112. జపమాల మెడో వేసుకొనరాదు. మెడో వేసుకొనా  

మాలో జపం చేయరాదు. 

113. బంగారం దొర్పక్కతే దానన ఇంటి్లక్క తెచుో క్కరాదు. దాన వలి 

చాలా అనరాతిలు జరుగుాయి. దొర్పక్కన బంగారం వెంట్నే దానం 

చేయుట్ కాన, లేదా దేవాలయాలకు ఇచిో వేయుట్ కాన 

చేయాల్ల. 

114. తలమీద రంు చేతలు ఒకేస్నర్ప పెటిుకొనరాదు. 

115. గోవులను, విడ్రపులను కాల్లో తనా రాదు. 

116. స్తరుయ నకు ఎదురుగా, గోడ్రబాహమ ణులకు ఎదురుగాను 

మూడ్రత విసరజన చేయరాదు. 

117. పురాణం చెపిే  వార్పకనాా , వినేవారు ఎతతో కూరో్చ రాదు. 

అనార్చగయ ం ఉనా వారు కురీో లో కూరో్చ నుట్ దోష్ం కాదు. 

118. వికలాంగులను వేళాక్కళ్ం చేయరాదు. 

119. శ్చష్ణయ లో కొందర్పపై పక్షపాతం చూపే ఉపాచాయ యులు 

గురుడ్రదోహుల కంట్ట భయంకరులు. అటువంట్టఅధ్యయ పకులను 

తక్షణం వదల్లపెటి్టయాలన యముు చెపిా ు. 



 

120. తలి్లదండ్రులకు నతయ పాద నమసి్న రం చేయడానక్క 

మించిన ధరమ ం, న యా నా దానం చేయడం కంట్ట మించిన 

పుణయ ం ఈ సృషిో  లేవు. 

121. ఏడవట్ం వలన దార్పడ్రదయ ం, సంోష్ం వలన ఐశో రయ ం 

లభిస్నత యి. 

122. డ్రపమాదవశులై మరణించిన వార్పక్క పిశాచ జనమ  వసుతంద. 

వార్ప విముక్క తక్క భాగవత సపాత హం మాడ్రతమే మారగం. 

123. భోజనాలో పంక్క త దోష్ం(అనగా ఒకర్పక్క కొనా  వడిడంచి 

మర్పకొందర్పక్క పక్షపాతంో వాట్టన వడిడంచక పోవుట్) పనక్కరాదు. 

124. అలథులకు విసతరాకులు, అరట్టఆకులు, వెండి 

పాడ్రతలోనే భోజనం పెటి్లల్ల. 

125. తన మానా  వీడి, అనయ  మాలను రో కర్పంచే వాు 

తలి్లన పందన ఘోర పాపం పందుాు. 

126. పుషి్ ర సమయాలో సా్న నం, డ్రశాదధకరమ  ఎవరైనా చేి 

తీరాల్లు ందే. 

127. డ్రశాదదంో భోక తలుగా వికలాంగులు, మలలేనవారు, పళ్ళు  

పుచిో పోయి నలగిా అయిపోయినవారు, ర్చగులు పనక్కరారు. 

128. డ్రశాదదము పెటి్టనవారు, భోక తలు కూడా ఆ రాడ్రల భోజనం 

చేయుట్, రాలో పాల్గగనుట్ చేయరాదు. 

129. ఏదైనా లనాా క కాన, మధ్యయ హా ం దాట్లక కాన క్షౌరకరమ లు 

పనక్కరావు. దహన కరామ దులు చేస్తత ఈ నయమం వర్పతంచదు. 

130. అలథులకు భోజనం పెటి్టట్పుు ఒకి  డ్రశాదధ కాలంో 

తపి  తకి్క న వేళ్ల పాయసం, గారలు ఒకేర్చజు వండి 

పెటి్రాదు. 



 

131. కల్లయుగంో పురాణం వినట్ం కంట్ట జీవులకు మర్చక 

ధరమ ం లేదు, కనుక నతయ ం ఏదో విధంగా పురాణాలు వినాల్ల. 

132. భోజన సమయంో మాటి్లుట్, నవుో ట్ పనక్కరాదు. 

133. గురువుో మాటి్లడేట్పుు నోట్టక్క చేలన అడడం పెటిుకున 

మాటి్లడాల్ల. 

134. దానమిచిో న వసుతవున ఎటి్టపర్ప తిితలోనూ వెనుకకు 

తీసుక్కరాదు. తపి నసర్ప పర్ప తిితలో తీసుక్కవలి వస్తత 

డబిబ చిో  కొనుకి్క వాల్ల. 

135. పెదదనా  గారు, పిలినచోి న మామ గారు, గురువు ఈ 

ముగుగరు కనా తండ్రడిో సమానం కనుక వీరు ముగుగర్పనీ 

తండ్రడిలాగే పూజంచాల్ల. 

136. మగపిలలి పేరిో  అక్షరాలు సర్ప సఖయ ోనూ, ఆడపిలిల 

పేరిో న అక్షరాలు బేి సంఖయ ోినూ ఉండాల్ల. 

137. కాళ్ళు  కుకిొ నాా క తుచుక్కకుండా, తడి కాళ్ు ో 

భోజనం చేయరాదు. 

138. కటి్ట విడిచిన దుసుతలు మళ్ళు  ధర్పంచరాదు. వాట్టన ఉలక్కన 

తరువాతే వేసుక్కవాల్ల. 

139. స్తర్చయ దయ, సురాయ సత సమయాలను సంధ్యయ వందనం 

చేయకుండా చూడరాదు. 

140. నడ్రదనుండి మెలుకువ వచాో క డ్రపకి మీద దొరిుతూ 

పుకొన ఉండరాదు. 

141. మొలాు లేకుండా ఆచమనం, శౌచ విధులు, దేవపూజ 

పురుష్ణలు చేయరాదు. 



 

142. సా్న నం చేశాక వంట్టన తడి లేకుండా పూర్పతగా 

తుచుక్కవాల్ల. సర్పగా తుచుక్కకుండా తడిోనే వస్తస్నత లు 

ధర్పంచేవాు దర్పడ్రదుు అవుాు. 

143. శరీరానా  రుదుదక్కకుండా, సర్పగా సా్న నం చేయకుండా, 

సగం సగం సా్న నం చేయడం మహా దోష్ం. శరీరానా  

పర్పశుడ్రభంగా చేసుకుంట్ట సా్న నం చేయనవారు పందులుగా 

పుడారు. 

144. దీపారాధన చేశాక అందుో అగరవతతలు, హారల 

మునా గునవి గృహసుతలు వెల్లగించరాదు. పీఠాలు, 

ఆలయాలకు ఈ నయమం వర్పతంచదు. 

145. ఒకస్నర్ప వెల్లగించాక ఏ కారణం చేతనైనా కొండెకి్క న 

దీపంోన వలతన తీివేి డ్రకొతత వలతన వేి మాడ్రతమే దీపారాధన 

చేయాల్ల. పాత వలతన మళ్ళు  వెల్లగించరాదు. 

146. లాగులు ధర్పంచి పూజ చేయరాదు(లాగు అనగా 

నకి రు,డ్రడాయరు ఇవి పూజ చేస్తట్పుు నషేధ్యలు. ఇద 

పెదదవార్పక్క మాడ్రతమే, పిలిలక్క వర్పతంచదు). 

147. శ్చష్ణయ న ఉనా లన, కీర్పతన, గౌరవానా  సహ్ంచలేన 

అధ్యయ పకుు సరో  నాశానమైపోాు. కనుక శ్చష్ణయ లు పైక్క వస్తత 

వార్పపై ఈర్య  పందరాదు. 

148. రేపు చేయవలిన పనన ఈ ర్చజు, ఈ ర్చజుపన ఈ క్షణమే 

చేయాల్ల. వాయిదాలు పనక్కరావు. 

149. వయసుు ో పెదదవార్ప కంట్ట, విదయ ో పెదదవార్పక్క 

ముందుగా పూజ చేయాల్ల. 

150. ఒక చెటిును నర్పకేముందు మూుచెటిు నాట్టతే కాన ఆ 

దోష్ం పోదు. 



 

151. నదో చీమిడి చీదుట్, ఉముమ ట్, చిలిర డబుబ లు వేయుట్ 

దోష్ం. 

152. చెటి్మీద ఎకి్క  మలమూడ్రత విసరజన చేయరాదు. 

153. నదక్క వరదలు వచిో నపుు సా్న నాలు పనక్కరావు. 

154. బయట్ ఉనా  స్తరతలు నదీ సా్న నం చేయరాదు, 

దేవాలయాలకు వెళ్ు రాదు, పయియ  వెల్లగించరాదు. ఈ మూు 

ఘోర పాపాలే. 

155. మలమూడ్రత విసరజన చేిన చెంబుో నీళ్ళు  తీసుకొన, 

కాళ్ళు  కుగుక్కకుండా నదోనక్క సా్న నానక్క దగరాదు. 

మలవిసరజనానంతరం నీళ్ళు  విడిగా తీసుకొన మాడ్రతమే 

మలదోా రానా  కుకి్క వాల్ల. సరాసర్ప నదో కుగరాదు, ఇవి 

ర్చగజనమ లకు కారణమవుాయి. 

156. శ్చష్ణయ ు పకి న ఉండి కూడా గురువు తన బరువులు ానే 

మోసుకొనుట్ తపుి . ఈ తపిు కు శ్చష్ణయ ు గురుస్తవ ఒక వారం 

పాటు చేి డ్రపాయశో్చ తతం చేసుకొనవలెను. 

157. కాల్ల మీద కాల్ల వేసుకొన రుదుదకొనుచూ కాళ్ళు  కుగరాదు. 

158. కంచు పాడ్రతో కాళ్ళు , చేతలు కుగుకొనరాదు. 

159. ఒడిో కంచం పళాు లు పెటిుకొన ఏ పదారాతిలు లనరాదు. 

అలా చేస్తత ఘోర నరకాలు కలగట్మే కాక, వచేో  జనమ ో 

దర్పడ్రదులై పుడారు. 

160. కాళ్ు ో ఆసనాలు లాగరాదు(చాపలు, కురీో లు 

మొదలైనవి). 

161. గోళ్ు ో అనవసరంగా గడిడపరకలు తంచుట్, కాలక్షేపానక్క 

నోటి్ల పెటిుకొన వాట్టన ఉమిమ వేయరాదు. 



 

162. చీట్టక్క మాట్టక్క తనను ాను నందంచుకొనుట్, 

అవమానంచుకొనుట్, తకుి వ వేికొనుట్ చేయరాదు. 

163. విశ్చష్ ివయ కుతలను, మహాతమ లను అగౌరవపరచి, నందంచు 

దురామ రుగన పాపం చిడ్రతగుపుత ు కూడా వర్పణంచలేు. 

164. నగాా వసతిో చదువుట్, నడచుట్ పనక్కరావు. 

165. సర్పగా ముఖం కుగుకొనన, దంతధ్యవనం చేయనవాు 

దైవడ్రదోహ్ అవుాు. 

166. ఎంగిల్లో ఉనా పుు దేవవిడ్రగహాలు ాకరాదు. 

167. ఏ పర్ప తిితలోనూ రావి చెటిున నరకరాదు. 

168. ఎముకలపై, పుడ్రరపైన, భాసమ ంపైన, ముళ్ు మీద, ఊకపైన, 

బొగుగలపైన, పిదకలపైన కూరో్చ కూడదు. 

169. పశు పక్షులను, సరిా లను, పరసి ర యుదాద లకు 

పుర్పగొలి రాదు(క్కడి పందాలు, గొడ్రర, పటి్టళ్ ిమధయ  యుదాద లు 

మొదలైనవి). 

170. అగిా  మధయ  నుండి, గోవుల మధయ  నుండి, డ్రబాహమ ణుల 

మధయ  నుండి వెళ్ు కూడదు. అనగా అట్ట ఇట్ట నపుి  

ఉనా పుు ఆ రండిట్ట మధయ  నుండి వెళ్ు రాదు. 

171. విర్పగిన మంచం మీద, ఎవరూ లేన పాత ఇంట్టోనూ, 

ఎదురు మంచం మీద, మోదుగ మంచం మీద పుకొన 

నడ్రదపోరాదు. 

172. దేవాలయం నీడను, దేవతల నీడను, యజంా చేస్త వార్ప 

నీడను, గోడ్రబాహమ ణుల నీడను దాట్రాదు. 



 

173. సా్న నం చేయగా మిగిల్లన నీరు బకెి టిుో నుండి వెంట్నే 

పారబోయాల్ల. అద ఇతరులు వాడితే ఆ పాపం మిగిలో్ల న వార్పకే 

పటిుకుంటుంద. 

174. బటి్ తడిపిన నీట్టో కాళ్ళు  కుగుట్, సా్న నం చేయుట్ 

పనక్కరావు. 

175. మనుష్ణయ న పాపం వాడి అనా ం ోనే ఉంటుంద. 

అందువలన పాపాతమ ల ఇంట్ట భోజనం చేయరాదు. 

మండ్రోపదేశం చేిన గురువు భోజనానక్క పిల్లస్తత వెళ్ు న వానక్క 

ఏనాట్టకీ మోక్షంరాదు. 

176. కుకి  ముటి్టన అనా ం, మళ్ళు  వేడి చేిన అనా ం, 

చండాలుు చూచిన అనా ం, పురుగులు పడిన అనా ం, 

కుష్ణఠవాయ ధి కలవారు ాక్కన అనా ం, సా్న నం చేయన వారు 

పెటి్టన అనా ం లనరాదు. 

177. చూలు ధర్పంచిన ఆవు పాలు ాగరాదు. 

178. జపసమయంో మాటి్లడరాదు. మధయ ో మాటి్లడితే 

ఆచమనం చేి, మళ్ళు  జపం మొదలుపెటి్లల్ల. 

179. డ్రపదక్షిణలు చేస్తట్పుు, మండ్రత పుషి్ ం ఇచోే ట్పుు 

ఆసనాలపై నలబడరాదు. క్కంద నలబడి చేయాల్ల. పూజా 

సమయాలో కొందరు చాపలు పీకుట్, దరాా సనాలు 

తంచట్ం చేస్నత రు. ఇవి మహా పాపాలు. 

180. అనా మును లంటునా పుు ఆ అనా మును దూషంచుట్ 

కాన, క్కపముో అనా ం పెటి్టవార్పన లటిుట్కాన చేయరాదు. 

181. డ్రగహణ సమయంో భోజనం పనక్కరాదు. డ్రగహణం అయిన 

తరువాత తలకు సా్న నం చేయకుండా భోజనం చేయరాదు. 



 

182. భోజనసమయంో వేదములు చదువుట్, గినెా  మొతతం 

ఊుో కొన లనుట్ పనక్కరావు. ఏుస్తత  అనా ం లనరాదు. 

183. డ్రశాదధకరమ లో పెండలము, దోస, పిపి ల్ల, వకి , బూడిద 

గుమమ డి, ఆనపకాయ, వంకాయ, ఉలి్లపాయ, బొబబ టిు, 

గేదపాలు, చుకి కూర, మిర్పయాలు, పాలకూర వాడరాదు. ఇవి 

కేవలం భోక తలకు మర్పయు డ్రశాదధకరమ లు చేయు యజమానులకు 

మాడ్రతమే మిగిల్లన వార్పక్క వర్పతంచవు. 

184. డ్రశాదదలోఉండి తీరవలినవి. 1.నువుో లు 2.యవధ్యనయ ం 

3.గోధుమలు 4.పెసరపపిు  5.మినుములు 6.ఆవాలు 7.గారలు 

8.పరమానా ం. 

185. డ్రశాదదముో భోక తగా మిడ్రతు పనక్కరాు. అలథులుగా 

భోజనం పెటిుకొనవచోు . 

186. డ్రశాదధభోక త మర్చక చోట్ ఏమి లనాా  భోక తగా పనక్కరాు. 

ఇతరుల ఆహోా నంపై ఆ ర్చజు ఎకి డినా ఏమైనా రో కర్పంచిన 

డ్రశాదదభోక త, డ్రశాదధం పెటి్టంచిన పుర్చహ్తు, ఘోర నరకాలు 

పందుారు. 

187. నతయ  మధయ పానం చేస్తవాు అలాంట్టవానో ఒక 

సంవతు రం స్తా హం చేి వాన వలన సొముమ  

రో కర్పంచినవాు, అటువంట్ట మదయ పానరతన 

స్థసుతలంచినవాు, వానన సమర్పతించినవాు వీరంా మహా 

పాపులు. 

188. నెలకొకస్నర్ప మండ్రోపదేశం చేిన గురువుగార్ప ఇంట్టక్క 

వెళ్ళ,ి సో యంపాక దక్షిణాదులనచిో  సంతృపిత పరచి పాదపూజ 

చేి, ఆశీసుు లు అందుకొను నరుు నరకానక్క పరపాటున 

కూడా వెళ్ు ు, ఘోర పాపాలకు కూడా ఇదొక డ్రపాయశో్చ తతం. 



 

189. తరచుగా చెడడ కలలు వసుతంట్ట సుందరకాండ పారాయణ 

చేయించుకొనవలెను. 

190. తపుి ు లెకి లో వాయ పారం చేిన వార్పక్క చండీ సపతశల 

పారాయణో ఆ పాపం తొల్లగిపోతంద. 

191. “పూరో జనమ కృతం పాపం, వాయ ధి రూపేణ బాధతే” అనగా 

పూరో  జనమ ో చేిన పాపం ర్చగరూపంో పీడిసుతంద. దీనక్క 

తగిన పారాయణ, పూజాదులు డ్రపాయశ్చో తా లు. డ్రపాయశో్చ తతం 

జరగనంతకాలం ఈ ర్చగాలు తగ గవు. 

192. ఎంతక్కపం వచిో నా తలి్లదండ్రులను, గురువును 

కొటి్రాదు. వార్పపైక్క చేయి ఎతతరాదు. ఇంట్ట నుండి 

గంట్టవేయరాదు. వార్పక్క పెటి్కుండా పదారాతి లేవీ ాను 

లనరాదు. 

193. సకల పురాణవేతత, పురాణవక త అయిన వాన నమసి్న రం 

అందుకొనాా , పాదాలకు అటువంట్ట వార్పచేత నమసి్న రం 

పెటి్టంచుకొనాా  సరో నాశనమై వేయి జనమ లు ఎలత, నరక 

యాతనలు పంద అలమట్టంచిపోారు. ఒకి  పౌరాణిక వేతతకు 

మాడ్రతమే మర్చక పౌరాణికున నమసి్న రం అందుకునే అరహత. 

194. అసి ష్ంి, అరతిం లేనద, పెదదగా ఉనా ద అయిన పేరు 

పిలలికు పెటి్రాదు. 

195. నాితకునక్క, సమాజ మరాయ ద తెల్లయన వాడిక్క, 

కృతఘ్నా డిక్క, మొండి వాడిక్క, పరుగు పెుతనా  వాడిక్క, 

అపవిడ్రతడిక్క, తలకు నూనె రాసుకొన తలంటుక్కబోయే వానక్క, 

జపంో ఉనా  వానక్క, వివాద శీల్లక్క, చండశాసనుడిక్క, 

కకుి ంటునా  వాడిక్క, నీళ్ు ో నలబడి ఉనా వాడిక్క, భిక్షకుడిక్క, 

నడ్రదపోతనా వాడిక్క నమసి్న రం చేయరాదు. భరతను చంపిన 



 

స్తరతక్క, బయట్ ఉనా  స్తరతక్క, గరబ వలక్క, గరబ డ్రస్నవం 

చేయించుకొనా వార్పక్క, భరతో  పోటి్లడే స్తరతక్క నమసి్న రం 

పెటి్రాదు. 

196. వైశాఖ శుక ితృతీయ, భాడ్రదపద కృష్ణ డ్రతయోదశ్చ, కార్పతక 

శుకనివమి, మాఘ్ పూర్పణమో దానం అక్షయ ఫల్లాలనస్నత యి, 

ఇవి యుగడ్రపారంభ లథులు (స్తకుతలు నారద పురాణంో 25వ 

అధ్యయ యంో 35 నుండి 65 వరకు స్థ ి కాల స్నరాంశం నుండి 

ఇవో బడింద). 

197. దేవాలయాలో పూజా సమయాలో గోళ్ళు  తీయుట్, తెల ి

వెండ్రటుకలు పీకిొ నుట్ నషేధ్యలు, ఇవి చాలా పాపాలు. 

198. తలిన తలపై ధర్పంచుట్ తపిు . 

199. ఏ పర్ప తిితలోనూ తలిన, బిలో  పడ్రాలను మానవుల 

పాదాలపై వేి పాద పూజ చేయరాదు. చివరకు మాతృ, పితృ 

మూరుతలైనా సరే వార్ప పాదపూజలకు ఈ రంు వాడరాదు. 

200. కారీతక మాసంో దేవాలయంో దీపారాధనకు నూనెలు 

వాడరాదు. ఆవు నేయి మాడ్రతమే వాడాల్ల. తపి నసర్ప 

పర్ప తిితలో ఆవునేయి కల్లపిన నూనెలు వాడవచుో . 

201. పుకొన లనుట్, చదువుట్ పనక్కరాదు. 

202. శ్చవాలయం లేన ఊర్పో భోజనం చేయరాదు. 

203. శ్చవాలయానక్క ఎదురుగా, విష్టణ య లయానక్క వెనుక ఇళ్ళు  

కటిుకొన కాపురం ఉండరాదు. 

204. చీకట్టో(దీపం లేకుండా) దైవానా  ాకుట్ పరమ దోష్ం. 



 

205. మతు య  మాంస్నదులు లన దేవాలయంోక్క అుగు 

పెటిుట్, దేవ పూజ చేయుట్ అనే పాపాలకు మాములు 

డ్రపాయశ్చో తా లు చాలవు. 

206. పరుల వస్తసతములు ధర్పంచి దైవపూజ చేయరాదు. 

207. భూమినాక్క దీపం వెల్లగించాల్ల. దీపం వెల్లగించాక చేలన 

కుగుక్కవాల్ల. 

208. చినగి పాడైన చీర, రంగు వెల్లిన వస్తస్నత లు, 

మలమూడ్రతములు ఎతతట్కు ఉపయోగించిన బటి్లు, పుర్పట్ట 

సమయంో ధర్పంచిన వస్తసతం, చచిో న శవంపై కపిి న వస్తసతం 

ధర్పంచరాదు. వీట్టన కాట్ట కాపర్పక్క గానీ, బిచో గాళ్ు కు కాన, 

చెండాలునక్క గాన, పార్పశుధయ పు పన వార్పక్క ఇచుో ట్ కాన 

పాలపెటిుట్ కాన చెయయ వలెను. 

209. రాగి పాడ్రతలో జలముో సంధ్యయ వందనం, న యా రాధన 

చేయుట్ మంచిద. 

210. నోట్టక్క అడడముగా గుడడ కటిుకొన మనసుో గురూపదేశం 

మండ్రతమును జపిస్తత  చుటి్ట 3 స్నరిు డ్రపదక్షిణ చేి ఆ తరువాత 

గురువు కాళ్ళు  కడిగి ఆ నీళ్ళు  శ్చరసుు న జలిుకొన గురువు రంు 

పాదాలూ శుడ్రభంగా పడిగుడడో తడిచి, పళ్ు ంో పెటి్ట, 

పూజంచి రంు పాదాలపై తల పెటి్ట నమసి ర్పంచిన శ్చష్ణయ ు 

ఏ దోష్ం చేినా తొల్లగించుకొన సో ర గం మొదలుకొన తన భక్క తన 

బటి్ట ఊరతిో  ోకాలు పందుాు. ఇద 100 భూ డ్రపదక్షిణలో 

సమానపుణయ ం. 

211. మేడి చెటిుకు డ్రపదక్షిణ, రావి చెటిుకు పూజ, వేప చెటిును 

నాటుట్, మామిడి పళ్ళు  దానం అశో మేథ యాగ ఫల్లానా  

ఇస్నత యి. 



 

212. డ్రగహణం పటి్టనపి ట్టనుండి విడిచి పెటి్టోపు గురూపదేశ 

మండ్రానా  చేయుట్ మహాఫల్లతం. ఆ సమయంో ఒకస్నర్ప 

చేస్తత అద 100 స్నరిు చేయడంో సమానం. 

213. విర్పగిన పాలు, చిర్పగిన చాప, అంచులు విర్పగిన కంచాలు 

వాుట్ దోష్ం. 

214. మండ్రోపదేశం చేిన గురువు ఊళ్ళు  ఉండగా ఆయన 

దరశ నానక్క వెళ్కి, ఆయన చేస్త పూజలు చూడకుండా దేవీ 

నవరాడ్రతల పూజలు తన ఇంట్టో చేసుకొనుట్ నషదదం. కనుక 

దేవీ నవరాడ్రతలో నతయ ం గురుదరశ నం చేయుట్కాన లేదా 

గురువు చేస్త పూజ చూచుట్ కాన ఏదో ఒక సమయంో 

చేయాల్ల. అపుి డే తన దేవీపూజలు ఫల్లస్నత యి. 

215. ముకాతం శుక్క తం హరేరరాో ం శ్చవల్లంగాం శ్చవాం తథా 

శంఖం డ్రపదీపం యండ్రతం చ, మాణికయ ం హీరకం తథా  

యజ ాస్తడ్రతంచ పుషి్ ంచ, పుసతకం తలరదలమ్  

జపమాలాం, పుషి్ మాలాం, కరిూ రంచ సువరణకమ్॥  

గోర్చచనం చందనంచ శాలడ్రగామజలం తథా  

ఏోనోయ ుం, ఆశకాతహం, స్థక్కషిి్టచ భగవన్ శృణు॥ 

భావం॥ ముతయ ం, ముతయ పుచిపి , విష్ణణ  విడ్రగహం, శ్చవల్లంగం, 

అమమ వార్ప విడ్రగహం, శంఖం, దీపం, యండ్రతం, మాణికయ ం, 

వడ్రజం, యజా్యపవీతం, పుషి్ ం, పుషి్ కం, తలరదళ్ం, 

జపమాల(సఫ ట్టకమాల, రుడ్రదాక్షమాల, తలరపూసలమాల 

ఇటువంట్టవేవైనా సరే) చందనం శాలడ్రగామం, తీరతిం ఇవి నేలపై 

పెటి్కూడదు. వీనన భూమి భర్పంచలేదు. ఇవి నేలపై 



 

ఉంచేవాు నూరు దవయ  సంవతు రాలు కాలస్తడ్రతం అనే 

నరకంో పడాు. 

216. డ్రబాహమ ణునక్క ఏదైనా దానం ఇస్నత నన కాన, లేక ఉపకారం 

చేస్నత నన కాన మాట్ ఇచిో , ఆమాట్ నలబెటిుక్కన వయ క్క త 

వస్నకుండం అనే నరకంోపడి నూరేంుి అందుో 

కొటి్మిటి్లడాు. “వస” అనగా డ్రకొవుో  నోటి్ల పోస్నత రు. పాపిక్కద 

ఘోరబాధ. 

217. గృహదోా రం అనగా ింహదోా రానక్క అధినేతలు ధ్యత, 

విధ్యత అనే వార్పదదరు వీర్పక్క తృపితక్కసం గడపదగ గర బెలిం వంట్ట 

వాట్టన నవేదనగా ఉంచి, ఆపై వాట్టన జంత పక్షులను వేస్తత 

దృషదిోష్ం పోతంద. 

218. ోభాత్ సో భరణారాతియ, జీవినం హంల యోనరుః 

మజాాకుండే వస్తోు పి, తదోబ జీ లక్షవతు రమ్॥ 

భావం॥ తన పటి్ నంపుక్కవడానక్క జంతవులా్ల  చంపి వాట్ట 

మాంసం లనేవాు, లక్ష సంవతు రాలు మజజకుండం అనే 

నరకంో పడి అలమట్టస్నత ు. కనుక మాంస్నహారం విుచుట్ 

మంచిద. 

219. డ్రశీ మహావిష్ణణ న అంశావారాలో వేదవాయ స మహర్ప ్

ఒకు. అషి్టదశ పురాణవచనా ధురంధరుు డ్రశీవాయ సుు. డ్రశీ 

దేవీ భాగవతం ఆయన డ్రవాిన చిటి్ చివర్ప పురాణం. తక్షకుడనే 

పాము కాటుకు మరణించిన తన తండ్రడి పరీక్షితతనకు 

సదగతలనవో డానక్క మహారాజు స్నక్షాతత వాయ సున దోా రా 

డ్రశీమదేదవీ భాగవత పురాణం వినాా ు. ఆ పురాణంో 

అమమ వారు నవాస స్థస్నతి నము మణిదోీ పానా  గుర్పంచి జనమే 

జయునకు వాయ సమహర్ప ్సంపూరణంగా వివర్పంచాు. 



 

దేవీభాగవతం సంపూరణంగా వినాా క అంబాయాగం చేయడం 

మహాపుణయ ం. అందువలి వేదవాయ సున జనమే జేయునా  

అంబాయాగం చేయమన డ్రపోతు హ్ంచాు. 

స్థ ి ॥ కురుచాంబామఖం రాజన్, సో పిడ్రతదదరణాయవై॥ 

భినాో ి యేన రాజేండ్రద, పితరాజ ాో  త దురగలమ్॥ 

జనమే జేయమన తండ్రడి పరీక్షితత తక్షకుడనే పాముకాటువలి 

మరణించాు. సరి దుషి్ణడై దురమ రణం చెందన వానక్క 

సదగతలుండవు. అందువలి పరీక్షితత నరకం పాలయాయ ు. 

అందుకన వేదవాయ సుు “నీ తండ్రడి దురగల పందడం వలి నీవు 

బాధ పుతనాా వు. ఆయనన నరకంనుండి ఉదదర్పంచడానక్క 

అంబాయాగం చెయియ  అనాా ు. గురువు మీద అతయ ంత 

భక్క తవిశోా స్నలు కల్లగన జనమే జేయుు వాయ సున ఆధో రయ ంో 

ధౌముయ న వంట్ట మహర్ుల పరయ వేక్షణో అంబాయాగానక్క 

డ్రశీకారం చుటి్లు. 

స్థ ి ॥ అంబాయజంా చకారాశు, వితతశాట్య  వివర్పజతుః 

డ్రబాహమ ణైహ్ పాట్యామాస, పురాణం తోే తదుతీతమమ్ ॥ 

నవరాడ్రతలో జనమేజేయుు అంబా యాగం చేశాు. 

అంబా యాగం చేస్తవారు పిినగొటిు తనంో ఉండకూడదు. 

అందుకే ఈ పై స్థ ి కంో “వితత శాట్య  వివర్పజతుః” అన జనమే 

జేయునా  గుర్పంచి వాయ సుు చెపిా ు. అనగా డబుబ  దగ గర ఏ 

మాడ్రతం ోభించలేదు. జనమే జేయుు డ్రబహమ ణోతతములో 

దేవీభాగవతం పారాయణం చేయించాు. డ్రబాహమ ణోతతములకు 

అపారంగా దక్షిణలు ఇచోా ు. సాి రాలు చేశాు. యజంా 

పూర్పతకాగానే ఇంకా యాగశాలో ఆ రాజుండగానే నారద మహర్ప ్

వచిో  అతనో అంబాయాగ ఫల్లతంగా పరీక్షితత దవయ  రూపంో 



 

దవయ  విమానమెకి్క  మణిదోీ పానక్క వెళ్ళు నటిుగా చెపిా ు. 

అంబాయాగం యాగాలో ఉతతమోతతమైనద. ఈ యాగం 

చేినవాు, చేయించినవాు, యధ్యశక్క తగా ోడి డినవాు 

అందరూ శాశో తంగా అమమ వార్పోకంో సుఖంగా ఉంట్లరు. 

డ్రశీ దేవీభాగవతం పదహారవ కళ్కు కూడా తకి్క న పురాణాలు 

స్నట్టరావు. మోక్షపురాలో కాశీక్క స్నట్ట పురం లేదు. 

220. ‘సా్న యీత చైలవాన్ డ్రపాజుాః కట్భూమిము పేతయ చ’, 

మారి ండేయ పురాణం శమ శానానక్క వెళ్ళ ివచాో క కటిుకునా  

దుసుతలోపాటు సా్న నం చేి తీరాల్ల. 

221. పలడ్రవతలను, దేవతలను పర్పహాసం చేయరాదు. 

222. గోమయం యమునా స్నక్షాత్, గోమూడ్రతం నరమ దా శుభం 

గంగాక్షీరంత యాస్నంవై క్కంపవిడ్రతమతుః పరమ్॥ కాశీఖండం 

ఆవుపేడ యమునా నద. గోమూడ్రతం నరమ దానద. ఆవుపాలు 

గంగానద. ఆవు కంట్ట పవిడ్రతమైనద లేదు. యమునో సా్న నం 

చేిన ఫల్లతం కావాలంట్ట ఆవుపేడ వంట్టక్క రాసుకొన సా్న నం 

చేయాల్ల. ఆవు మూడ్రతం వంట్టక్క రాసుకొన సా్న నం చేస్తత 

నరమ దాసా్న న ఫల్లతం వసుతంద. గోక్షీరం వంట్టక్క రాసుకొన 

సా్న నం చేస్తత గంగాసా్న న ఫలం వసుతంద. 

223. పాడయిపోయిన లేక శ్చథిలమైపోయిన దేవతల పట్లలు లేక 

విడ్రగహాలు కాలువో కాన, చెరువుో కాన, సముడ్రదంో కాన 

కలుపవలెను. ఏమీ లేకపోతే గొయియ  తీి అందుో 

పాలపెటి్వలెను. 

224. యజ ాదీక్ష, పురాణ పారాయణ దీక్ష, మొదలైన దీక్షలను 

రో కర్పంచేట్పుి ు కంకణధ్యరణ చేయాల్ల. దీక్షాకంకణ ధ్యరణ 

చేిన వార్పక్క ాజాశౌచ, మృాశౌచ దోష్ములంట్వు. 



 

అందువలి యజమాు, పారాయణ ఆపరాదు. ఒకి  

తలి్లదండ్రులకు దహన్ సంసి్న రములు చేయవలి 

వచిో నపుు దీక్షాకంకణము వదల్లపెటి్లల్ల. తలి్లకైతే 6 నెలలు, 

తండ్రడికైతే ఏడాద స్తతకాలో ఉంటుంద. ఆ కాలంో డ్రపతేయ క 

అభిషేకాలు, పూజలు చేయరాదు. నతయ  పూజలు మానరాదు. 

దీపారాధన చేసుకొనవచుో ను. ఈ స్తతకకాలంో కాశీ, 

డ్రపయాగ, బృందావనం వంట్ట పుణయ క్షేడ్రాలకు వెళ్ళు ట్ చాలా 

మంచిద. ఈ కాలంో ఆలయాలో శట్గోపం లేక పాదుకలు 

శ్చరసుు మీద పెటి్టంచుక్కకూడదు, చేతోి పెటి్టంచుక్కవాల్ల. 

225. కల్లయుగంో జంక చరమ ం, పుల్ల చరమ ం వంట్టవి జపాలకు 

వాడరాదు. దరాా సనం, పీట్లు మంచివి. 

226. తండ్రడి బలకుండగా కొుకు పావుక్కళి్ళ(అనగా సనాయ సులు 

ధర్పంచే చెకి  చెపుి లు)ధర్పంచరాదు. లలతరి ణులు 

చేయరాదు. యోగ పటి్కము(అనగా సనాయ సులు ధర్పంచే అరతి 

వస్తస్నత లు)ధర్పంచరాదు. 

227. తండ్రడి బలకుండగా అమావాసయ  సంభంద డ్రశాదధ సా్న నం 

చేయరాదు. గయా డ్రశాదదము పెటి్రాదు. 

228. ఆదవారం నాు మహాల్లంగానా  ఓంకారంో మాడ్రతమే 

పూజంచాల్ల. ఏ మండ్రతం చెపిి నా ఓంకారంోనే చెపాి ల్ల. 

229. డ్రబాహమ ణునకు రసల్లంగము, క్షడ్రలయులకు బాణల్లంగము, 

వైశుయ లకు సువరణల్లంగము, శూడ్రదులకు శ్చలాల్లంగము తొందరగా 

ఫల్లానా స్నత యి. 

230. భరత కల్లగిన స్తరతలకు పార్పతివల్లంగం(మటి్ట ముదదో 

చేయబడిన ల్లంగం), డ్రపవృలత మారగంో ఉనా  విధవలకు 



 

సఫ ట్టకల్లంగం నవృలతమారగంో ఉనా  విధవలకు రసల్లంగం 

పూజంచడానక్క డ్రేషి్టలు. 

231. ఇంటి్ల తరుచుగా అశాంల కల్లగినా, భారాయ  భరతలకు 

తగాదా వసుతనాా , ఇంట్టక్క భూతదోష్ం ఉందన అనపించినా 

ఇంటి్ల కాలభైరవ పూజ చేయాల్ల. 

232. విభూలన గాన, ఊరతిో పుండ్రడం గాన, కుంకుమ గాన 

ధర్పంచకుండా బయట్కు వెళ్ు రాదు. అలా వెళ్ళు న వార్పన 

సువరణదానం డ్రపాయశో్చ తతం. 

233. గణపల గర్పకపూజ మహాడ్రపీల ఏ పర్ప తిితలోనూ 

తలిో పూజ చేయరాదు(వినాయక చతర్పతినాు కుడా 

తలిన సమరి్ప ంచరాదు. 

234. స్థ ి ॥ జాతే పుడ్రతే పితహాు ా నం, సచైలంత విధీయతే 

మృతేహ్ సరో బంధూనాం, ఇ యా హభగవాడ్రనాు గుహ్ 

కొుకు పుటి్టన వెంట్నే తండ్రడి కటిుబటి్లో సా్న నం చేయాల్ల. 

ఆ కుమారుు మరణించినట్టల ితే తండ్రడిో పాటు అందరూ కటిు 

బటి్లో సా్న నం చేయాల్ల. 

235. మగపిలలిు లేనవారు, అసలు పిలిలు లేనవారు, 

పెళ్ళకిానవారు, మోక్షము ఈ జనమ ోనే రావాలన క్కరుకొనేవారు, 

డ్రశీమదాా గవానా  సపాత హదీక్షో పారాయణ 

చేయించుకొనవలెను. వివరాలకు డ్రశీ డ్రపవణ పీఠానా  ఉతతరం 

దోా రా సండ్రపదంచండి. 

236. ఒక వయ క్క త ఇంట్ట నుండి వెళ్ళు పోయాక, ఇక అతన 

సమాచారము 14 సంవతు రాల వరకూ తెల్లయకపోతే, అతన 

పేరు, మీద బదర్పోన డ్రబహమ  కపాలంో పిండ డ్రపదానం 



 

చేయాల్ల. లేదంట్ట ఆ వయ క్క తక్క, ఆ వయ క్క త యొకి  బాగా దగ గర్ప 

బంధువులకు కూడా నరకం వసుతంద. 

237. వేదం చదవట్ం, డ్రబహమ చరయ ం, దానం, యజాాలు 

చేయడం, ఔదారయ ం, సరళ్ డ్రపవరతన, దయ, అహ్ంస, 

ఇండ్రదయనడ్రగహం, క్షమాగుణం, ఆతమ  సంయమనం, శౌచము, 

సతు ంకలి ము, హర్పహర స్తరాయ ద దేవభక్క త ఇవి మానవ 

ధరామ లు. 

అనగా ఇవి మానవునక్క తపి క ఉండాల్ల. 

238. కల్లి కొంతమంద డ్రపయాణించేట్పుు, మన ోట్ట వార్పక్క 

పెటి్కుండా రహసయ ంగా, ాను తెచుో కునా వి లనేవారు ‘స్థ షి్మ ం

’ లనే ఘోర నరకం పందుారు. కాబటి్ట ఒక పిసరైనా ోట్టవార్పక్క 

పెటి్ట ాను లనట్ం మంచిద. 

 

 


