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గురుదేవుల పరిచయము
శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావుగారు 1946 సెప్ిెంబర్ 12వ తేదీన గెంటూరు
జిల్లా తుర్ాపాడు గ్రామెంలో జన్మెంచారు.
పులామమ.

వీరి న్వాసెం చిలకలూరిపేట.

తెండ్రి వీర్రాఘవయ్య, తల్లా
ప్రాధమికవిద్య తుర్ాపాడు

గ్రామెంలోను, ఉననత విద్య చిలకలూరిపేటలోను అభ్యసెంచి, బాపటా
వయవసాయ్కళాశాల నుెండి B.Sc. (Ag.) ప్రధమశ్రేణిలో ఉత్తీరుల
ు య్యయరు.
పూవు పుటిగానే పరిమళిస్ీెంద్నే నానుడి ప్రకార్ెం 4 సెంవతసరాల
వయ్స్స నుెండి 8 సెంవతసరాల వయ్స్స వర్కు వీరి నోట్ట నుెండి ఏ వాకుు
వస్తీ అల్లగే జరిగేది. పూర్వజనమ సెంసాుర్ెం వలా వీరు 12 సెంవతసరాల
వయ్స్స నుెండే రామాయ్ణ, భార్త, భాగవత గ్రెంధాలను, పురాణాలు ప్రబెంధాలను అధయయ్నెం చేయ్టెం ప్రార్ెంభెంచారు.

ప్రతేయకెంగా

మహాభార్తెంపై విశేషమైన ఆసక్తీ కల్లగి, 20 సెంవతసరాలకుపైగా
ఆెంధ్రమహాభార్తెం, సెంసుృతమహాభార్త గ్రెంధాలపై త్తవ్ర పరిశోధనలు
గావిెంచి, చిలకలూరిపేటలో 1988 నుెండి 1992 వర్కు ధారావాహిక
ప్రవచనములు చేస, శ్రోతల ప్రశ్నలకు అపపట్టకపుపడే జవాబుల్లస్తీ వారిక్త
సెందేహన్వృతిీ గావిెంచారు.
1990 నుెండి చిలకలూరిపేట చినమయ్మిషన్ కార్యద్రిిగా అనేక
ఆధాయతిమక కార్యక్రమాలను, హోమాలను, పూజలను, గీతాజ్ఞానయ్జ్ఞాలను,
సతసెంగాన్న న్ర్వహిెంచారు. 1994 లో ‘ఆధాయతిమక జ్ఞాన పీఠాన్న’ సాాపెంచి,
ప్రసనన బెండ్ామాెంబ శ్రీ రాజమాతాదేవి వారిచే ప్రార్ెంభెంపజేశారు. అపపట్ట
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నుెండి ప్రతిరోజూ సతసెంగము, ప్రతినెల గీతాపారాయ్ణలతోబాటు శ్రీకృషు
జనామషిమి, గీతాజయ్ెంతి, శ్ెంకరాచార్యజయ్ెంతి, ర్మణమహరిిజయ్ెంతి,
ఆషాఢ - కార్తీక - మాఘ - వైశాఖ పౌర్ుమిల య్ెందు ఆధాయతిమక సద్స్సలు,
జనమదినోతసవెం, విజ్ఞానయ్యత్రలు, వనసమారాధనలు, ధాయనతర్గతులు,
వారిికోతసవెం మొద్లగ అనేక కార్యక్రమాలను జరుపుకొనుటలోను,
న్ర్ెంతర్ జప, ధాయన, ఆతమవిచార్ణ, సాక్షీభావన, బ్రహమన్షఠ మొ||న
సాధనలతో, పూరిీ ఆధాయతిమక జీవితాలను గడుపుటలోను, మాకు సదా
మార్గద్ర్ికులుగా ఉెండి మా వెనునతట్టి, చేయిపట్టి ముెందుకు నడిపస్ీనన
కర్మయోగలు, జ్ఞాన ప్రపూరుులు మా గరుదేవులు.
భ్గవెంతుడు న్ర్దేశెంచినబాటలో పయ్న్స్తీ, తనలో న్క్షిపమై
ీ యునన
ఆధాయతిమకజ్ఞానాన్న పదిమెందికీ పెంచాలనే సెంకలపెంతో 1996 నుెండి
వివిధ పటిణాలలో ఆధాయతిమక జ్ఞానయ్జాముల దావరా భ్గవదీగత, ప్రకర్ణ
గ్రెంధాలైన శ్ెంకరాచారుయలవారి భ్జగోవిెంద్ెం, తతవబోధ, ఆతమబోధ,
వివేకచూడామణి, అద్వవతసార్ెం, శ్రీ ద్క్షిణామూరిీస్తత్ర
ీ ెం, అపరోక్షానుభూతి,
శ్రీ సదాశవబ్రహ్మెంద్ర సావముల వారి ఆతమవిదాయవిల్లసెం, శ్ెంభునటనెం,
భ్గవాన్ శ్రీ ర్మణమహరుిల వారి ఉపదేశ్సార్ెం, నార్ద్భ్క్తీస్తత్రములు,
బ్రహమస్తత్రములు, ఇెంకా రామాయ్ణ, భార్త, భాగవతములు, అల్లగే ఈశ్,
కేన, కఠ, ముెండ్క, మాండూక్య, కైవలయ, తైతిీర్తయ్, స్తర్య, మొద్లగ 108
ఉపన్షతుీలపైనను ప్రవచనములుచేస్తీ జ్ఞాన స్గెంధాలను నలువైపుల
ప్రసరిెంపజేస్ీనానరు.

ఇపపట్టవర్కు చిలకలూరిపేట, విజయ్వాడ్ ధర్మల్
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పవర్ స్తిషన్, రాయ్లసీమ ధర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్టి, వినుకొెండ్, శ్రీశైలెం, కాశీ,
తిరువణాుమలై, నెలూారు, బాపటా మొద్లగచోటా 179 ఆధాయతిమక
జ్ఞానయ్జాములను చేశారు. 1998 లో వి.ట్ట.ప.య్స్. ఎ.కాలనీ య్ెందు
108 హోమకుెండాలతో వాస్దేవ మహాయ్జ్ఞాన్న న్ర్వహిెంచారు.
1993లో

భ్గవదీగత

ముగిెంపు

సెంద్ర్భెంగాను,

2001లో

వివేకచూడామణి ప్రవచనముల ముగిెంపు సెంద్ర్భెంగా చిలకలూరిపేటలోను;
1999లో భ్గవదీగత ప్రవచనముల ముగిెంపుసెంద్ర్భెంగాను, 2002లో
వివేకచూడామణి ప్రవచనముల ముగిెంపుసెంద్ర్భెంగా వి.ట్ట.ప.య్స్.లోను
శష్యయలెంద్రూ గరుదేవులను ఘనెంగా సనామన్ెంచారు. 2006లో 100
జ్ఞానయ్జ్ఞాలు

పూరిీగావిెంచిన

సెంద్ర్భెంగా

శష్యయలెంద్రూ

కలస

'జ్ఞానప్రపూర్ు' బిరుదుతోను, 2011లో మహాభార్త పరిశోధనలో గరుదేవుల
కృషిక్త 'అభనవ వాయస' బిరుదుతోను గరుదేవులను సతురిెంచటెం జరిగిెంది.
1994లో సామానుయలకు కూడా వేదాెంత విషయ్యలు స్లభ్ెంగా
అర్ామయ్యయర్తతిలో గరుదేవులు 'కర్మసదాధెంతెం' అనే చినన గ్రెంధాన్న ర్చిెంచి
ప్రచురిెంపజేశారు.
పునరుమద్రణ

తిరిగి 2002లోను, 2008లోను, 2009లోను

జరిగిెంది.

1998లో

శుకాయ్జుర్దవద్మునెంద్ల్ల

'ఈశావాస్తయపన్షతుీ' పై అెంద్రిక్త అర్ధమయ్యయ విధెంగా సర్ళమైన,
వాడుకభాషలో విపులమైన వాయఖయను ్రాసస ప్రచురిెంపజేశారు. 1999లో
శ్ెంకరాచారుయల వారి 'భ్జగోవిెంద్ెం' పై అెంద్రికీ అతి స్లభ్ెంగా
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అర్ధమయ్యయ విధెంగా, ఎెంతో వివర్ెంగా, వాయఖయను ్రాసస ప్రచురిెంపజేశారు.
తిరిగి 2009లో దివత్తయ్ ముద్రణ జరిగిెంది.
'భ్గవదీగత' అనగానే "అమ్మమ! అది మనల్లెంట్ట సామానుయలకు కాదు"
అనుకొనేవారు "భ్గవదీగతను ఇెంత తేల్లకగా అర్ధెం చేస్కోగలమా?"
అనుకొనేటటుా ప్రవచనములు చేస్ీనన గరుదేవులు 2011లో 1, 2
అధాయయ్ములను ప్రచురిెంపచేశారు. 2012లో భ్గవాన్ ర్మణమహరుిల
"ఉపదేశ్సార్ము" నకు, సామవేద్ెం నుెండి గ్రహిెంచబడిన ‘కేనోపన్షతుీ’కు
విపులమైన

వాయఖయను

‘శ్రీ నార్ద్భ్క్తీస్తత్రాలు’,

్రాసస

ప్రచురిెంపచేశారు.

శ్ెంకరాచారుయల

ఇవిగాక

వారి

‘ఆతమబోధ’,

‘శ్రీ ద్క్షిణామూరిీస్తత్ర
ీ ెం’ పై ఎెంతో వివర్ణాతమకెంగా, స్తదాహర్ణెంగా,
విపులమైన వాయఖయను ్రాసస ప్రచురిెంపచేశారు.

2013 లో శ్రీ

సదాశివబ్రహ్మాంద్రసరసవతి స్వవమివారి 'ఆత్మవిదాయవిలాసాం', భ్గవదీగత 3,4,5
అధాయయ్ములను

ప్రచురిెంపచేశారు.

2015

లో

ప్రస్తుత్ాం ముాండకోపనిషత్తు, క్ఠోపనిషత్తు, భగవద్గీత్ 13, 14, 15,
16 అధాయయ్ములు ప్రచురణకు సిద్ధాం చేయబడుత్తన్నాయి.

ఇవిగాక విజయ్వాడ్ నుెండి వెలువడే ధ్యయనమాల్లక మాసపత్రికలో

2008

నుెండి

భ్గవదీగతను,

2009

నుెండి

మహాభార్తమును

ధారావాహికెంగా ప్రచురిస్ీనానరు. ఇక దేశ్విదేశాలలోనునన తెలుగవారు
ఈ జ్ఞానాన్న గ్రహిెంచటాన్క్త వీలుగా www.srichalapathirao.com పేరుతో
ఒక వెబ్వసట్ ను ప్రార్ెంభెంచటెం జరిగిెంది. దీన్ దావరా ఆధాయతిమక జ్ఞానపీఠెం
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కార్యక్రమాలను, గరుదేవుల ప్రవచనాలను, గరుదేవుల వివిధ ర్చనలను,
భ్జనలు, కీర్ీనలను వినవచుును, చదువవచుును, డౌనోాడ్ చేస్కొనవచుును.
ఇక వివిధ గ్రెంధాలపై గరుదేవుల ప్రవచనములను CD.ల రూపెంలోను,
వీడియో DVD ల దావరా, PEN Drive, External Hard Disk దావరా
అెందిస్ీనానరు.
ముెందుముెందు మ్మక్షమార్గెంలో పయ్న్ెంచే ఎెంద్రికో మార్గ
న్ర్దేశ్నెం చేయ్గల ఎనోన గ్రెంధాలు ముముక్షుజనావళిన్ తరిెంపజేయుటకు
అెందుబాటులోన్క్త రావాలన్, అెందుకు తాయగధనులైన భ్కుీలు, సాధకులు,
మ్మక్షారుధలు ముెందుకు రాగలర్న్ భ్గవెంతున్ మనసారా ప్రారిధస్ీనానను.
జ్ఞాన స్తరుయన్ల్ల ప్రకాశస్తీ, న్సావర్ధెంగా తన స్తవలను అెందిస్ీనన
కర్మయోగి,

సనాతనమైన

వైదికధరామన్న

ప్రచార్ెంచేస్తీ,

మాకు

మార్గద్ర్ికులైన భ్గవెంతున్ ముదుేబిడ్డ మా గరుదేవులను పరిచయ్ెం చేస్త
భాగయెం నాకు కల్లగిెంచినెందులకు భ్గవెంతున్క్త శ్తసహస్రవెంద్నములు
సమరిపెంచుకుెంటునానను.
- శ్రీమతి రావూరి అననపూర్ు
కార్య న్రావహక అధయక్షులు
ఆధాయతిమక జ్ఞాన పీఠెం, చిలకలూరిపేట.

~7~

Email : care@srichalapathirao.com

Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225

ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం

www.srichalapathirao.com

: ఉపోదాాత్ాం :
ఈ అధ్యయయానికి మరోపేరు ప్రస్వద్యోగాం. ప్రస్వదానిా ఆరగాంచే
సమయాంలో - అాంటే భోజనాం చేసే సమయాంలో ఈ అధ్యయయానిా
పారాయణ చేసే స్వాంప్రదాయాం అనేక్ ఆశ్రమలలో పాటిస్తుాంటారు. అాందుకే
ద్గనికీ పేరు వచ్చాంద్ాంటారు పెద్దలు. ఏది ఏమైన్న ఇది మమూలు ప్రస్వద్ాం
కాదు. మహాప్రస్వద్ాం. మమూలు ప్రస్వదానిా మనాం పూట పూట
ఆరగాంచాలి. కాని ఈ మహాప్రస్వదానిా ఒక్కస్వరి ఆరగసేు చాలు. మళ్ళీ మళ్ళీ
ఆరగాంచాలిిన పని ఉాండదు. ఈ ప్రస్వదానిా చక్కగా సదుీరువుల దావరా
స్వవక్రిాంచ్ ఆరగసేు నరుడు న్నరాయణుడవుతాడు. మనవుడు మధవుడు
అవుతాడు. జీవుడు దేవుడవుతాడు. పురుషుడు పురుషోత్ుముడవుతాడు.
ఇది పురుషోత్ుమప్రాప్తు యోగాం. అాంటే పరమత్మను  ొంాందే ఉపాయాం.
పురుషోత్ుముడన్నా పరమత్మ అన్నా అాంతా ఒక్కటే. పురుషోత్ుముడు ఈ
దేహమనే పురాంలో కూర్చచని పురుషుడయాయడు. పురుషుడన్నా - జీవుడన్నా క్షేత్రజ్ఞుడన్నా అాంతా ఒక్కటే. పరమత్మ దేహాంలో కూర్చచని దేహభావాంతో
జీవుడయాయడు. దేహభావానిా విడిచ్ ఆత్మభావాంతో ఉన్నాడా? నరుడు
న్నరాయణుడే. పరమత్మయే.
అలా న్నరాయణుడు కావటానికే అసలు ఈ మనవజనమ వచ్చాంది.
నరుడు చేయవలసినదేదో చేసేసేు సరి న్నరాయణుడే అవుతాడు. కాని అన్నది
కాలాం ను ాంచ్ మన బుదిధ గుహ మూస్తకుపోయిాంది. బుదిధ గుహను  తెరిచ్
సరవస్వక్షి అయిన పరమత్మను  స్వక్షాత్కరిాంపజేస్తకోవాలి. అాందుకే ఈ
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మనవ జనమనెతిు వచాచమని మరచ్పోత్తన్నాడు మనవుడు. త్న ప్రప్రధమ
క్రువయాం - ముఖ్య క్రువయాం "తానెవరో తెలుస్తకొని తాను  తాను గా
ఉాండిపోవటమే" ననే విషయానిా విసమరిస్తున్నాడు. క్రువాయనిా విడిచ్పెటటటాం
మహాపాపాం. ఆ పాపానికి త్గన శిక్షను  ప్రక్ృతే ఇచ్చాంది. ఏమిటి ఆ శిక్ష? మన
మీద్ పడడ ఈ ద్ాండగ మరి చాకిీయయే. పుడుూ - చస్తు - దుుఃఖాలు
అను భవిస్తు - త్లిి గరభాం ను ాండి కాటి వరకు ఈ స్తూలదేహానిా మోస్తకుాంటూ
పోవటమే. ఎనిా జనమత్తిున్న ఇాంతే. ఇదే పని.
మన అసలు క్రువాయనిా మరచ్పోయాాం. అసలు దానిని మన క్రువయాం
అని కూడా అను కోవటాం లేదు. ఈ దేహానికి సాంబాంధాంచ్న అవసరాలను , ద్గని
కోసాం చేయవలసిన అడడమైన చాకిీయనే మన క్రువయాంగా భావిస్తున్నాాం. ఈ
గాడిద్ చాకిీయ చేయటానికే మనాం వచ్చాంది అని అను కుాంటున్నాాం. అలాగే
చేస్తకుాంటూ పోత్తన్నాాం.
ఒక్స్వరి అాంటుకునా ఈ జిడుడను  వదిలిాంచుకోలేక్ త్ాంటాలు
పడుత్తన్నాాం.

జనమలకు

జనమలు

గడిచ్పోత్తన్నాయి.

యుగాలు

గడిచ్పోత్తన్నాయి. మహాయుగాలు గడిచ్పోత్తన్నాయి. క్లాాలు, బ్రహమ
ప్రళయాలు గడిచ్పోత్తన్నాయి. ఈ జిడుడను  ఎపాటికైన్న వదిలిాంచుకుాంటేనే
నరుడు

న్నరాయణుడయేయది,

జీవుడు

దేవుడయేయది,

పురుషుడు

పురుషోత్ుముడయేయది.
నిజాంగా నరుణ్ణి న్నరాయణుడుగా చెయయటానికే శ్రీక్ృషి భగవాను డు
అవత్రిాంచాడు. క్లిాత్మైన ఉపాధులతో తాదాత్మయాం చెాంది మీరు
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నరులయాయరు. మీ నిజసవరూపానిా మరచ్ దేహ్ాంద్రియ మనోబుదుధల
తాదాత్మయాంతో

నరులుగా

వయవహరిస్తున్నారు.

మీరు

నరులాం

అను కుాంటున్నారు. కాదుకాదు, "మమైవాాంశుః" మీరాంతా న్న అాంశయే. న్న
సవరూపాలే. పరమత్మ సవరూపులే. న్న మట నమమాండి అని ఆయన
హిత్బోధ చేస్తున్నాడు.
నీవు ఖాళ్ళ అయిపో. నిను ా భీయు చేస్వును  అని బైబిల్ వాక్యాం. నీవు
నరభావానిా వదిలితే చాలు. నీవు సవయాంగా న్నరాయణుడివే - ఇది
గీతాచారుయని వాక్యాం. న్నరాయణతావనిా క్రొత్ుగా ఎక్కడిను ాంచో సాంపాదిాంచే
పనిలేదు.
ఇాంత్వరకు ఒకొకక్క మెటుట ఎకికస్తు భగవద్గీత్ మనను  ఈ ప్రపాంచానికి
దూరాంగా - పరమత్మ ద్గీరకు నడిప్తస్తునాది. మొద్టి ఆరు అధ్యయయాలతో
కూడిన క్రమషటకాంలో క్రమలను  ఫలాపేక్ష లేకుాండా, సాంగభావాం లేకుాండా,
నేను చేస్తున్నాను  అనే క్రుృత్వ బుదిధ లేకుాండా, నిష్కకమాంగా చేసి చ్త్ుశుదదిధని
ొంాందాలని; అలా శుదద్ధమైన చ్త్ుాంతో భగవాంత్తని గురిాంచ్ తెలుస్తకొని
ధ్యయన స్వధన స్వగాంచాలని భగవాను డు తెలియజేశాడు. ఆ త్రువాతి ఆరు
అధ్యయయాలతో కూడిన భకిుషటకాంలో భగవాంత్తని మహిమను  గురిాంచ్,
ఆయన విభూత్తల గురిాంచ్ తెలియజేసి భకిుతో ఆయననెలా ఉపాసన
చెయాయలో తెలియజేయటాం జరిగాంది. ఇక్ 13వ అధ్యయయాం ను ాండి
అఖ్ాండ జ్ఞున బోధను  ప్రారాంభాంచారు.
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పరమత్మ క్షేత్రాంలో కూర్చచని క్షేత్రజ్ఞుడయాయడని, క్షేత్రాం ను ాండి విడిపోతే
తిరిగ పరమత్మగానే ఉాండిపోతాడని తెలియజెప్తా, క్షేత్రానిా క్షేత్రజ్ఞుని విడద్గసే విభాగాంచే ఉపాయానిా 13వ అధ్యయయాంలో చెపాారు. క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞులను 
బాంధాంచ్న తాళ్ళీ గుణాలేనని - త్రిగుణాలేనని తెలియజెప్తా; ఆ త్రిగుణాలను ,
వాటి సవరూప సవభావాలను , వాటి వయవహారాలను , అవి జీవుణ్ణి ఎలా
బాంధస్తున్నాయో, ఆ బాంధన్నల ను ాండి విడిప్తాంచుకోవటాం ఎలాగో 14వ
అధ్యయయాంలో చెపాారు. ఆ గుణాలను  అధగమిాంచ్ గుణాతీత్తడైతే పరమత్మ
ప్రాప్తుయే. గుణాలలో చ్కికతే పురుషుడు; గుణాతీత్తడైతే పురుషోత్ుముడు.
ఆయనే పరమత్మ. ఆయనను  అాందుకోవటమే మనవజీవిత్ క్రువయాం. ఆ
క్రువాయనిా నెరవేరుచకోవాలాంటే ఆయన ఎక్కడ ఉనాద్గ, ఎలా ఉనాద్గ
తెలుస్తకోవాలి. ఆయనను  ఎలా సమీప్తాంచాలో, ఎలా ఆయనతో ఐక్యాం
కావాలో తెలుస్తకోవాలి. ఆయనతో ఐక్యత్కు అడుడవచేచ ఆటాంకాలేమిటో
తెలుస్తకోవాలి. వాటిని అధగమిాంచ్ ముాందుకు వెళ్ళీ ఉపాయాలేమిటో
గ్రహిాంచాలి. అాందుకే ఈ అధ్యయయాం పరమత్మ ొకక్క శకిుస్వమరాూయలను ,
ఆయన ప్రభావానిా, ఆయన మహిమను , ఆయన ఎక్కడ ఉనాద్గ, ఆయన
మనకు చేస్తునా మేలును , ఆయన గుణగణాలను , ఆయన అసిూతావనిా పూరిుగ
తెలియజేయటమే గాక్ ఆయనను  అాందుకొనేాందుకు అడుడవస్తునా ఈ సాంస్వర
వృక్షానిా ఎలా తెగనరికి వేయాలో, ఈ ప్రాపాంచ్క్ వస్తువులు, విషయాలు,
భోగాలు ఎటాి అనితాయలో తెలియజేసి, వాటిపై ఆసకిుని పోగొటుటకొని
పరమత్మతో ఎలా ఐక్యత్ను  స్వధాంచాలో అనిా విషయాలను  కూలాంక్షాంగా
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- పూసగ్రుచ్చనటుి తెలియజెప్తాన చ్నా అధ్యయయాం ఈ పురుషోత్ుమ
ప్రాప్తుయోగాం.
పురుషోత్ుమ ప్రాప్తుకి అననయభకిు కావాలి. అదే సమయాంలో విషయాల
పటి విరకిు ఉాండాలి. అటువాంటి విరకిుని - వైరాగాయనిా క్లిగాంచటానికే ఈ
అధ్యయయాంలో సాంస్వరానిా అశవద్ధ వృక్షాంగా పోలిచ చెపాారు. అాంతేగాక్ ఈ
వృక్షానిా అసాంగమనే శస్త్రాంతో ఛేదిాంచాలని కూడా చెపాారు.
అధ్యయయాంలోని 20 శ్లికాలలో చెప్తాన విషయాలను  న్నలుగు
విభాగాలుగా చేయవచుచ.
(1) మొద్టి 6 శ్లికాలు పురుషోత్ుమ ప్రాప్తుకి అడుడవచేచ ఈ సాంస్వర వృక్షాం
ఎలాాంటిదో, దానిని ఏ ఆయుధాంతో ఛేదిాంచాలో చెప్తా ఆ త్రువాత్
పరమత్మను  ఎలా శరణుొంాందాలో, దానికి మనలో ఎలాాంటి లక్షణాలు
ఉాండాలో తెలియజెపాారు.
(2) 7 ను ాండి 11 శ్లికాల వరకు జీవుడు యదారధాంగా పరమత్మ అాంశయేనని,
ఆ అాంశయే ఈ క్షేత్రాంలో కూర్చచని, క్షేత్రాంలోని వాసనల కారణాంగా భోగాలను 
అను భవిాంచాలనే కోరిక్తో మనస్తితో సహా 6 ఇాంద్రియాలను  తీస్తకొని, ఒక్
దేహాం ను ాండి మరో దేహానికి ప్రయాణ్ణస్తునాద్ని, ఇలా ప్రయాణ్ణస్తు ఆయా
దేహాలలో ఉనాపుాడు భోగాలనను భవిస్తు, అాందులో మునిగపోయి త్నను 
తాను  మరచ్పోయినద్ని - జ్ఞుననేత్రాంతో తిరిగ త్న సవరూపానిా
తెలుస్తకోవాలని; దానికి తీవ్రప్రయత్ాము, చ్త్ుశుదదిధ కావాలని తెలియజేశారు.
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(3) ఇక్ 12 ను ాండి 15 వరకు గల 4 శ్లికాలలో భగవాంత్తడు - తానెవరో,
ఎలాాంటి మహిమలు గలవాడో, ఎక్కడెక్కడ ఎలా వయక్ుమవుూ ఉాంటాడో, ఏాం
చేస్తుాంటాడో తానే సవయాంగా తెలియజేశాడు.
(4) ఇక్ 16 ను ాండి 20 వరకు గల 5 శ్లికాలలో ఉత్ుమధకారులకు త్న
యదారూ సవరూపానిా తెలియజెపుూ, తాను  క్షర - అక్షర పురుషులక్నా వేరైన
వాడనని, అధకుడనని, పురుషోత్ుముడనని చెప్తా, త్నను  అలా ఎవరు
తెలుస్తకొాంటారో అత్డే జ్ఞుని అని, అత్డే త్నకు శరణాగత్తడై త్నను 
సరవవిధ్యలుగా సేవిాంచ్, ఈ అత్యాంత్ రహసయ శాస్వానిా తెలుస్తకొని,
బుదిధమాంత్తడై, క్ృత్క్ృత్తయడై త్నను  చేరుకుాంటాడని తెలియజేయటాం
జరిగాంది.
ఇది పురుషోత్ుమప్రాప్తు యోగాం. ఈ అధ్యయయానికి ఈ పేరు ఎలా త్గ
ఉనాదో విచారణ చేదాదాం. ఈ పేరులో 4 పదాలున్నాయి. పురుష, ఉత్ుమ,
ప్రాప్తు, యోగాం అనేవి ఆ 4 పదాలు.
(1) పురుషుడు అాంటే మగవాడు అని. ఇది కేవలాం శీయర ద్ృష్టటతో చూసినపుాడే
ఈ అరూాం సరిపోత్తాంది. వేదాాంత్ పరాంగా ఆలోచ్సేు మగ, ఆడ అనే దానికి
అరూమే లేదు. మరి పురుషుడాంటే అసలైన అరూాం ఏమిటి? ఈ క్నిప్తాంచే
జడమైన శీయరానిా నఖ్శిఖ్పరయాంత్ాం పూరిాంచ్ పూరిాంగా ఉాండేవాడే
పురుషుడు. ఈ దేహాం ఒక్ పురాం వాంటిది. ఈ పురానిా పూరిాంచ్
ఆడిాంచేవాడు, క్దిలిాంచేవాడు పురుషుడు. (జీవుడు).
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(2) పురుషులలో ఉత్ుముడు - ఎవరు? ఈ ఒకొకక్క శీయరానిా పూరిాంచ్,
నిలబెటేటవాడు పురుషుడైతే - ఈ సమిష్టట బ్రహామాండానిా, అనిా ఉపాధులను 
పూరిాంచ్ పూరిాంగా నిలబెటేటవాడే పురుషోత్ుముడు. ఉపాధని బటిట
వేరువేరుగా పేరుి పెటిటన్న అసలు వస్తువు మత్రాం ఒక్కటే.
ఇత్ుడి రేకును  స్వగగొటిట చ్నాదిగా చేసేు చెాంబు. పెద్దదిగా చేసేు బిాందె.
సైజ్ఞలో తేడాయే గాని, వస్తువులో తేడా ఏ మత్రాం లేదు.
(3) ఇక్ ప్రాప్తు అాంటే? ొంాంద్టాం. పురుషోత్ుముని ొంాంద్టాం.
పురుషోత్ుముని ొంాంద్టాం మన అాంద్రి జనమహకుక. అసలు మనాం ఈ జనమ
ఎతిు వచ్చాంది అాందుకే. అాందుకోసాం వచ్చన్న ఆ విషయాం తెలియక్ ఈ జనమను 
ఎాందుకోసమో బలిపెడుత్తన్నాాం. పురుషోత్ుముని అాందుకోవాలాంటే ఆయన
ఎక్కడున్నాడు? ఆయన ఎక్కడో, ఏ లోక్ాంలోనో లేడు. మనాం అాందుకోలేనాంత్
ఎత్తులోనూ, ొంాంద్రానాంత్ దూరాంలోనూ లేడు. ఆయన అాంత్టా స్తక్షామతి
స్తక్షమాంగా ఉన్నాడు. ఇాందుగలడు - అాందులేడు అనే సాందేహాం అక్కరలేదు.
ఆయన సరోవపగత్తడు. ఎాందెాందు వెద్కి చూచ్న అాంద్ాందే గలడు అని
చెప్తాన ప్రహాిదుని పలుకులు పరమ సత్యములు.
"అహమతామ గుడాకేశ సరవభూతాశయ సిూత్ుః" అని తానే సవయాంగా
సమసు భూతాలలో నేను న్నాను  అని అరుును నికి చెపాాడు. అసలు ఆయన
మనలో ఉాండటాం కాదు, ఆయన మనమే. మనాం ఆయనే. అాందుకే "నిను ా నీవు
తెలుస్తకో. నిను ా నీవు తెలుస్తకుాంటే పరమత్మను  తెలుస్తకునాటుి. నిను ా
నీవు తెలుస్తకోలేక్పోతే పరమత్మను  ఎపాటికీ తెలుస్తకోలేవు" అని చెపాటాం
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జరిగాంది. నీ అసలు సవరూపాం తెలుస్తకుాంటే చాలు. ఎాందుక్ాంటే అదే
పరమత్మ సవరూపాం. న్న అసలు సవరూపాం పరమత్మ సవరూపమే అయితే
ఇాంకా ప్రాప్తు = ొంాంద్టాం ఏమిటి? దేనిని ొంాందాలి? ప్రాప్తు అనేది రాండు
రకాలు. (i) అప్రాపయరూప ప్రాప్తు. (ii) ప్రాపయరూప ప్రాప్తు.
(i) అప్రాపయరూప ప్రాప్తు : - త్నవద్ద లేని వస్తువును  ొంాంద్టాం.
(ii) ప్రాపయరూప ప్రాప్తు :- వస్తువు న్న ద్గీరే ఉనాది. కాని ఆ విషయాం
మరిచ్పోయాను . దానికోసాం వెత్తకుత్తన్నాను . మర్చక్డు వచ్చ న్నకు
జ్ఞుపక్ాం చేశాడు. ఆ దొరికిాంది - దొరికిాంది అన్నాను . అాంతే.
ఒకావిడ పెళ్ళీకి పోూ ప్రక్క ఇాంటి ప్తనిాగారి గొలుస్త అరువు తీస్తకొని
వెళ్ళీాంది. కారయక్రమాం పూరుయినత్రావత్ చ్రాకుగా - అలసటగా ఉాండటాంతో
అలా మాంచాం మీద్ పడుకొాంది. కొాంత్సేపటికి గొలుస్త గురుుకు వచ్చాంది.
చేతితో ఎద్పైన త్డిమిచూచ్ాంది. గొలుస్త క్నిప్తాంచలేదు. ద్డ పుటిటాంది.
ఇలిాంతా వెతికిాంది. దారిలో ఎక్కడన్నా జ్ఞరి పడడదేమోనని ఆదారి వెాంట
వెతికిాంది. ఎక్కడా క్నిప్తాంచలేదు. భరు తిటి పురాణాం లాంకిాంచుకున్నాడు. ఆమె
వణ్ణకిపోూ ఏడుస్తునాది. అాంత్లో త్లిి వచ్చ సరిగాీ చూస్తకున్నావా
మెడలో? అనాది. అపుాడు మళ్ళీ త్డిమి చూచ్ాంది. గొలుస్త చేతికి త్గలిాంది.
'ఆ! దొరికిాంది, దొరికిాంది' అనాది. నిజాంగా గొలుస్త పోనూ లేదు; ఇపుాడు
దొరక్నూ లేదు. మాంచాం మీద్పడుకునాపుాడు దిాండు ఉనా వైపుకు కాళ్ళీ
వ్రేలాడద్గసి పడుకుాంది. దానితో గొలుస్త గొాంత్త ద్గీరకు పోయిాంది. ఇపుాడు
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మళ్ళీ క్రాందికి జ్ఞరి చేతికి త్గలిాంది. అాంతే. ఇదే ప్రాపయరూప ప్రాప్తు. ఉనా
వస్తువునే లేద్ను కోవటాం, త్రువాత్ క్నిప్తాంచటాం.
మన సవరూపాం పరమత్మ సవరూపాం. అది మరచ్ జీవుణిని భావిస్వుాం.
ఎవరో తెలియజేసేు పరమత్మనని గ్రహిస్వుాం. మన పెరటోి ప్తచ్చ మొక్కలు
పెరుగుత్తన్నాయి. అాందులో ఒక్ ఔషధ మొక్క కూడా ఉనాది. దాని ఆకు
పసరు ప్తాండితే పాముకాటుకు చచేచవాడు కూడా బ్రత్తకుతాడు. ఎాంద్రో
మనక్ాంటి ఎదురుగా పాము కాటుకు చనిపోత్తన్నా అది ఔషధ మొక్క అని
తెలియక్ ప్తచ్చ మొక్కగా భావిాంచటాం వలి ఏమీ చేయలేక్పోయాాం. ఒక్న్నడు
ఒక్ స్వధువును  భోజన్ననికి ప్తలిచ్ భోజనాం పెటాటాం. ఆయన చెయియ
క్డుకుకాంటూ పెరటిలోకి చూచాడు. ఈ మొక్క విషయాం చెపాాడు. అాంతే
అపాటి ను ాండి ఒక్కడు కూడా పాము కాటుకు చావలేదు.
మనాం కూడా అాంతే. మనాం పరమత్మ సవరూపులమని, ఆనాంద్
సవరూపులమని

తెలుస్తకోలేక్

జీవుడిలాగా,

దుుఃఖాలతో

కాలాం

గడుపుత్తన్నాాం. ప్తచ్చమొక్క లాగా పెరుగుత్తన్నాాం. ఎపుాడో ఒక్ మహాత్తమడు
మన పూరవపుణయ విశేషాం చేత్ మనకు గురువుగా త్టసూపడి "నీవు జీవుడివి
కాదు. దుుఃఖ్ సవరూపుడివి కాదు. ఆత్మవు. ఆనాంద్ సవరూపానివి" - అని
చెప్తానపుాడు మనాం ఆయన మటపై విశావసాంతో స్వధనచేసి మన సవరూపాం
ఏమిటో అను భూతి చెాందుతాాం. అదే పురుషోత్ుమ ప్రాప్తు.
చెపావసినద్ాంతా చెప్తా శ్రీక్ృషి పరమత్మ అరుును ణ్ణి అడిగాడు.
క్ృ :- అయాయ అరుున్న! న్న ఉపదేశానిా ఏకాగ్రత్తో విన్నావా?
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అ :- ఆ! విన్నాను  స్వవమీ! ఏకాగ్రత్తో విన్నాను .
క్ృ :- అయితే మరి నీ అను భవాం ఏమిటి?
అ :- (వెాంటనే చెపేాస్తున్నాడు) "నషోట మోహుః సమృతిరిభాధుః" - న్న మోహాం
తొలగాంది. నేనెవరినో న్నకు గురుు వచ్చాంది.
స్వధ్యరణాంగా గురువులు ఉపదేశాం చేసిన త్రువాత్ 12 సాం॥లు ఆ
ఉపదేశానిా మననాం చేస్తకుాంటూ, నిధధ్యయసన చేస్తు, విచారణ చేస్తు
ఆత్మతో అను సాంధ్యనమైన శిషుయడు గురువుతో త్న అను భవానిా చెబుతాడు.
కాని

ఇక్కడ

గురువు

స్వమనయ

గురువు

కాదు.

జగదుీరువు.

అలాగే శిషుయడూ స్వమనయ శిషుయడు కాదు. అలౌకిక్ శిషుయడు. శ్రద్ధ, భకిు
క్లబోసిన శిషుయడు. అాందుకే అను భవానిా చెపామని గురువు అడగటాం,
వెాంటనే ఒక్కక్షణాం త్టపటాయిాంచకుాండా శిషుయడు చెపాటాం జరిగాంది.
జగదుీరువు బోధలకు గడువులు, వాయిదాలు ఉాండవు. అాందుకే వెాంటనే
సమధ్యనాం వచ్చాంది. "దేవా! నీ ఉపదేశాంతో న్న మోహాం తీరిపోయిాంది.
ఈ మోహమనే రోగాంతో నేను  క్షత్రియుణిని, కుాంతీ పుత్రుడనని, యుదాధనికి
క్రునని, యుద్ధఫలానికి భోక్ునని అను కున్నాను . కాని ఇపుాడు "సమృతిరిభాుఃధ "
న్నకు సమృతి క్లిగాంది. నేనెవరో న్నకు తెలిసిాంది. న్న సవరూపానిా ఇాంత్వరకు
మరచ్పోయాను . నీ ఉపదేశాంతో ఇపుాడు తెలిసిాంది. నేను  క్షత్రియుడనూ,
కుాంతీపుత్రుడనూ కాదు. అలాగే ఈ యుదాధనికి నేను  క్రునూ కాదు, యుద్ధఫల
భోక్ునూ కాదు. నేను  అక్రును , అభోక్ును , నిత్తయడను , ఆనాంద్సవరూపుడను ,
పరబ్రహమను . 'త్త్ ప్రస్వదాత్' - ఇద్ాంతా నీ అను గ్రహాం వలినే ొంాందాను . న్న
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పాాండిత్యాంతోనో, ప్రభావాంతోనో కాదు, నీ క్ృపచేత్ - నీ అను గ్రహాం చేత్
లభాంచ్ాంది. అాంతేకాదు "గత్ సాందేహుః" న్న సాందేహాలనీా తీరిపోయాయి.
ఇద్గ అరుును ని అను భవాం, అరుును నికే కాదు; ప్రతి గీతా విదాయరిూకి క్లుగవలసిన
అను భవాం ఇది. ఇటిట అను భవాం క్లుగలేదు అాంటే - శ్రద్ధ, గటిట ప్రయత్ాము
లేద్నామట. త్నకు సమృతి క్లిగాంద్ని అన్నాడే గాని కొత్ుగా ఎక్కడిను ాండో
సాంపాదిాంచుకున్నానని అనలేదు. అది (ఆత్మ) త్న సవరూపమే. తాను  ఆత్మయే.
(4) యోగాం:- పురుషోత్ుముని ప్రాప్తుాంపజేస్తకొనే ఉపాయమే 'యోగాం'. - ఇటిట
పురుషోత్ుమ ప్రాప్తుకి మనాం అధ్యయయాం లోత్తలోికి వెళదాాం.
ప్రపాంచాం అనిత్యమైనద్ని చెప్తా దానిపై వైరాగయాం క్లిీాంచుటకు
ప్రయతిాస్తున్నాడు భగవాను డు, ఈ శ్లిక్ాంలో శ్రీ భగవాను వాచ:
శ్లి॥ ఊరధవ మూల మధశాాఖ్ాం
అశవత్ూాం ప్రాహు రవయయాం ।
ఛాందాాంసి యసయపరాిని
యసుాం వేద్స వేద్విత్ ॥

(1)

తా॥ భగవాను డాంటున్నాడు : మొద్లు పైకీ శాఖ్లు (కొమమలు) క్రాందికీ ఉనా
అశవత్ూవృక్షానిా న్నశనాం లేనిద్ాంటారు ప్రాజ్ఞులు. దేని ఆకులు వేదాలో అటిట
అశవత్ూ వృక్షానిా ఎవడు తెలుస్తకుాంటాడో అత్డే వేద్ముల స్వరాం
తెలిసినవాడు.
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వాయఖ్య:- ఈ అధ్యయయాంలో పురుషోత్ుమ ప్రాప్తు ఎలా క్లుగుత్తాందో చెపాటాం
ప్రధ్యన విషయాం. 14వ అధ్యయయాంలో అరుును ని ప్రశాకు సమధ్యనాంగా
భగవాను డు బ్రహమప్రాప్తుకి ఉపాయాం తెలియజేశాడు. ఏమని? బ్రహమప్రాప్తుకి
త్రిగుణాలను  అతిక్రమిాంచాలి. త్రిగుణాలను  అతిక్రమిాంచాలాంటే అననయభకిుతో
భగవాంత్తని సేవిాంచాలి - అని. బ్రహమప్రాప్తు అన్నా పురుషోత్ుమప్రాప్తు అన్నా
రాండూ ఒక్కటే. క్ను క్ పురుషోత్ుమప్రాప్తుకి అననయభకిు అత్యాంత్ అవసరాం.
భగవాంత్తనిపై అాంత్టి భకిు క్లగాలాంటే ఎదురుగా ఉాండే ఈ న్నమరూపాలతో
కూడిన ప్రపాంచాం (సాంస్వరాం) అడడాంగా ఉాంది. ప్రపాంచాం మీద్ రకిు త్గీతేనే
పరమత్మపై భకిు కుదురుత్తాంది. ఈ న్నమరూపాల మయకు లోబడి
మనవుడు భగవాంత్తణ్ణి మరిచ్పోయి భాంగపడుత్తన్నాడు.
మయసభలో దురోయధను డు భాంగపడాడడు ఆ శిలాక్ళా సాంద్రయాంలో
మునిగ.
ఈ మయాసభలో అాంద్రూ భాంగపడిపోూనే ఉన్నారు. ఇక్కడి
విషయాలోి మునిగ, ఈ ఆక్రషణలకు లాంగపోయి. మరి ఈ మయను 
దాటటాం ఎలా?
మయకు అధపతి అయిన భగవాంత్తణ్ణి భకిుతో, రేమతమతో ఆశ్రయిాంచటాం
ఒక్కటే ఉపాయాం. మయాధపతి భగవాను డే. ఆయనను  ఆశ్రయిసేునే
త్రిగుణాత్మక్మైన మయను  దాటగలాం.
మనాం ఒక్ అధకారి ఇాంటికి పనిమీద్ వెళాీాం. ఆయన ఇాంటి ముాంగట
కుక్క ఉాంది. అది మనను  చూచ్ భౌ భౌ అాంటునాది. మనకు భయాం
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వేస్తునాది. మరి దానిని దాటి ఆ అధకారిని క్లుస్తకోవటాం ఎలా? దానికి
ఒక్కటే ఉపాయాం. ఆ కుక్కకు యజమని అయిన ఆ అధకారిని ప్తలవాలి.
ఆయన సహాయాం కోరాలి. ఆయన కేక్వేసేు ఆ కుక్క మౌనాంగా
ఉాండిపోత్తాంది. దానితో మనాం నిరభయాంగా దానిని దాటి లోనికి
వెళీగలుగుతాాం.
అలాగే మయ అనే కుక్కకు యజమని భగవాంత్తడు. క్ను క్ ఆయననే
ప్తలవాలి. ఆయన సహాయాం కోరాలి. ఆయనను  ఆశ్రయిాంచాలి. అపుాడే ఈ
మయ అనే కుక్కను  దాటి పరమత్మను  చేరుకోగలాం.
ఇలా భగవాంత్తని ఆశ్రయిాంచాలన్నా, ఆయనపై భకిు క్లగాలన్నా ఈ
న్నమరూప ప్రపాంచాంపై, ఇక్కడి విషయాలు - భోగాలపై విరకిు క్లగాలి.
వైరాగయాం క్లగాలి. ముాందు మనాం పటుటకునా వస్తువును  విడిసేునే మర్చక్
వస్తువును  పటుటకోగలాం. అాందుకే ముాందుగా మన మనస్తి ఏ
ప్రపాంచానిా(సాంస్వరానిా) గటిటగా పటుటకొని కూరుచనాదో ఆ ప్రపాంచానిా ప్రాపాంచ్క్ వాయమోహాలను  మనస్తి ొకక్క పటుటను ాండి విడిప్తాంచాలి.
వైరాగయాం క్లగాలి. ఈ సాంస్వరాంపై వైరాగయాం క్లిగతే త్పా ఈ ప్రాపాంచ్క్
వస్తువులు, విషయాలు, భోగాల ొకక్క వాయమోహాం ను ాండి - ఈ సాంస్వర
బాంధాం ను ాండి విముకుులాం కాలేము, విడుద్ల ొంాంద్లేము. ఈ
వాయమోహాంలో ఉనాాంత్కాలాం బాంధమే.
మమిడితోటలోి కోత్తలు ఎాంతో నషటాం క్లిగస్వుయి. వాటిని
పటుటకోవాలాంటే ఒక్ ఉపాయానిా అను సరిస్వురు. ఒక్ చెటుట ప్రక్కనే గుాంట
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త్రవివ అాందులో మూతి సనాగా ఉాండే కూజ్ఞను  దిాంచ్, మూతిని త్పా మిగతా
అాంతా క్ప్తావేస్వురు. అాందులో వేరుశనగ కాయలు పోస్వురు. కొనిా వేరుశనగ
కాయలను  నేలపై అక్కడక్కడ ఆ దారిలో పోసి ఉాంచుతారు. కోతి వేరుశనగ
కాయల ఆశతో వాటిని తిాంటూ వచ్చ వచ్చ ఈ కూజ్ఞలో చేయి పెడుత్తాంది.
అక్కడి కాయలను  గుపెాట పటుటకుాంటుాంది. ఆ త్రువాత్ చేతిని పైకి
తీయబోత్తాంది. అది రాదు. ఎాందుక్ాంటే కాయలతో గుపెాట పటిట ఉాంది గను క్
చ్నా మూతిలో ను ాండి చెయియ పైకి రాదు. ఎవరో త్న చేతిని లోపల గటిటగా
పటుటకున్నారని భావిాంచ్న ఆ ప్తచ్చ కోతి అరుస్తుాంది. అాంతేగాని అది గుపెాట
వద్లదు. దానితో చెటుట చాటున ఉనా వయకిు ఆ కోతిని పటుటక్పోతాడు. గుపెాట
వదిలితే అది హాయిగా చేతిని పైకి తీస్తకొని సేవచఛగా వెళ్ళిపోయేది. కాని అది
పటుటవద్లదు. దానితో వాడు దానిని పటుటకుపోతాడు.
మనమూ అాంతే. ఈ ప్రాపాంచ్క్ వాయమోహాలను  వద్లలేక్ అనిాాంటిని
పటుటకు కూరుచాంటాాం. వీటిని వద్లనే వద్లాం. దానితో యమధరమరాజ్ఞ వచ్చ
మనను  పటుటకుపోతాడు. క్ను క్ ఈ పటుటను ాండి విడిపోవాలి. ప్రపాంచ
విషయాల పటి వైరాగయాం క్లగాలి. అాందుకే ఈ సాంస్వరానిా అశవత్ూ వృక్షాంతో
పోలాచరు ఈ శ్లిక్ాంలో. ఈ ప్రపాంచాం ొకక్క, వస్తువుల ొకక్క, భోగాల
ొకక్క అనిత్యతావనిా తెలియజేయటానికే ఈ పోలిక్.
ఈ ప్రపాంచాం అనిత్యమని తెలియజేయటాం ఎాందుకు? ద్గనిపై
వాయమోహానిా- ఆసకిుని త్గీాంచటానికే. అపుాడే మనద్ృష్టట పరమత్మపైకి
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మళ్ళీది. అాందుకోసమే ద్గనిని అశవత్ూాంతో పోలాచరు ద్గనితో ఈ సాంస్వరాంపై ఈ ప్రాపాంచ్క్ వాయమోహాలపై విరకిు క్లిగ పరమత్మపై ద్ృష్టట నిలుస్తుాంది.
మనాం బొమమ ొకక్క అాంద్చాందాలను  చూస్తునాాంత్ సేపు కొయయ
ొకక్క న్నణయత్ మీద్కు ద్ృష్టటపోదు. మనాం సినిమ క్థలో లీనమై
పోయినాంత్ సేపు ఆ సినిమకు ఆధ్యరమైన తెర మీద్కు ద్ృష్టట పోదు. అలాగే
మనాం ఈ ప్రాపాంచ్క్ వాయమోహాలపై ఆసకిుతో ఉనాాంత్కాలాం ఈ ప్రపాంచానికి
ఆధ్యరమైన పరమత్మ మీద్కు ద్ృష్టటపోదు.
ఈ ప్రాపాంచ్క్ వాయమోహాం మరి ఎలా తొలగుత్తాంది? ఈ సాంస్వరాంపై
ఎలా విరకిు క్లుగుత్తాంది? ఈ సాంస్వరాంలో ఉనా దోష్కలను  చూడాలి. ఈ
ప్రపాంచాం ొకక్క అనిత్యతావనిా గురిుాంచాలి. అాందుకే ద్గనిని అశవత్ూ వృక్షాంతో
పోలిచ చెబుత్తన్నారు ఈ శ్లిక్ాంలో. ఇది అనిత్యమైనద్నే భావానిా వయక్ుాం
చేస్తున్నారు.
పురుషోత్ుమ ప్రాప్తుని కోరే ఎవరైన్న సరే త్పాక్ ఛేదిాంచాలిిాంది ఈ
సాంస్వరానేా. అాంటే ఈ ప్రాపాంచ్క్ వాయమోహాలనే. అాందుకే ద్గనిని వృక్షాంతో
పోలాచరు. 'వృక్షాం' అాంటే ఛేద్న్నత్ ఇతి వృక్షుః = ఛేదిాంచబడేది వృక్షాం అని
అరూాం. వృక్షానిా ఎపుాడో ఒక్పుాడు ఛేదిాంచాలిిాందే - తెగనరికి వేయాలిిాందే.
అలాగే ఈ సాంస్వరానిా కూడా ఎపుాడో ఒక్పుాడు ఛేదిాంచాలిిాందే. ఇదే
సాంస్వరానిా వృక్షాంతో పోలచటాంలోని స్వవరసయాం.
'శ్రీ భగవాను వాచ' అాంటూ ఇది భగవాను ని మట అని వాయసమహరిష
అడపాద్డపా మనకు హుష్కరు క్లిగస్తుాంటారు. ఇది భగవాంత్తని సాందేశాం
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గను క్ త్పాక్ ఆలకిాంచ్, ఆచరిాంచ్ క్ృతారుూలాం కావాలి. జీవితాలను  స్వరూక్ాం
చేస్తకోవాలి. ఇాంత్క్నా క్డతేరే మరీాం వేరే ఏమీలేదు - అనే హెచచరిక్ కూడా
ఇాందులో అాంత్ీయినాంగా దాగఉాంది. ఇాంత్కూ ఈ సాంస్వరాం ఎలాాంటిది?
(1) ఊరధవమూలాం అధుఃశాాఖ్ాం అశవత్ధాం :- ఇది అశవత్ూ వృక్షాం. అాంటే
రావిచెటుట. ఇది మమూలు చెటుటకాదు. ద్గని మూలాం - అాంటే వేరుి ఊరధవాంగా
అాంటే పైకి ఉన్నాయి. శాఖ్లు - అాంటే కొమమలు 'అధుః' క్రాందికి ఉన్నాయి. ఇది
స్వమనయ అరూాం.
'అశవత్ూాం' అాంటే విశేష్కరూాం ఉాంది. 'శవ' అాంటే రేపు. 'శవత్ూాం' అాంటే రేపటి
వరకూ ఉాండేది అని. అశవత్ూాం అాంటే రేపటి వరకు ఉాండనిది అని అరూాం. అాంటే
నశవరమని, అనిత్యమని, అశాశవత్మని, నశిాంచ్పోయేద్ని విశేష్కరూాం. అలాగే
'ఊరూవాం' అాంటే ఉనాత్మైనది, ఉత్కృషటమైనది, శ్రేషమై
ట నది - అని. 'అధుః' అాంటే
అలామైనది - నిక్ృషటమైనది, అని విశేష్కరూాం. అాంటే మూలాం ఉనాత్మైనద్ని,
శాఖ్లు అధమమైనవని అరూాం. ఈ రాండు రకాల అరాూలను  బటిట ఈ సాంస్వరాం
ఎలాాంటిదో మనకు తెలియజెపాాలనేదే గీతాచారుయని ఉదేదశాం.
(1) ముాందుగా స్వమనయ అరూాంలో ఊరధవమూలాం అధశాాఖ్ాం అని
ఎాందుక్న్నారో చూదాదాం.
వ్రేళ్ళీ పైకి కొమమలు క్రాందికి ఉనాది తిరిగబడిన చెటుట. ఇదొక్ విచ్త్రమైన
చెటుట. స్వధ్యరణాంగా చెటుి ఇలా ఉాండవు. కాని జ్ఞగ్రత్ుగా పరిశీలిాంచ్ చూసేు
ఇలాాంటి చెటుి క్నిప్తస్వుయి అక్కడక్కడ. ఎక్కడ?
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(i) ఒక్ చెరువు గటుటన పెద్దచెటుట ఉనాది. అది బాగా ఒడుడను  ఆను కొని ఉనాది.
చెరువు వైపుకు కొాంచెాం వాంగ ఉనాది. ఆ చెరువులోకి తొాంగచూసేు ఆ చెటుట
ొకక్క ప్రతిబిాంబాం నీటిలో సాషటాంగా క్నిప్తస్తుాంది. ఎలా ఉనాది ఆ
ప్రతిబిాంబాం? త్లక్రాందులుగా ఉనాది. దాని మొద్లు పైన; కొమమలు ఆకులు
క్రాంద్కు ఉన్నాయి. అద్గ తిరగబడిన చెటుట.
ఇపుాడీ తిరగబడిన చెటుట ఎవరికైన్న నీడను  ఇవవగలదా? ఇవవలేదు.
దాని ఆకులుగాని, పూలుగాని, కాయలుగాని క్నిప్తస్తున్నా కోస్తకొని
ఉపయోగాంచుకోగలమ? లేదు. ఈ సాంస్వరాం కూడా అాంతే. నీటిలో
క్నిప్తస్తునా తిరగబడిన చెటుటలాాంటిదే. మనకు ఈ ప్రపాంచాంలో క్నిప్తాంచే ధన
సాంపద్లుగాని, వస్తువులుగాని, భోగాలుగాని, కీరిుప్రతిషఠలుగాని ఏవీ కూడా
మన జనమస్వరూకాయనికి ఉపయోగపడవు అని భావాం. ఆ వృక్షాంలాగే ఈ
సాంస్వరాం కూడా మనను  మోసగాంచేదే. అనీా చూప్తాంచ్ ఆక్రషణీయాంగా
ఉాంటుాందే గాని మనకు ఉపయోగపడదు అని అరూాం చేస్తకోవాలి.
(ii) ఇలాాంటి తిరగబడిన చెటుట - అాంటే మూలాంపైకి శాఖ్లు క్రాందికి ఉనా చెటుట
మనకు మర్చక్ చోట కూడా ద్రానమిస్తుాంది. ఎక్కడ? విరిగపోయి - త్తఫాను 
గాలికి రోడుడకు అడడాంగా పడిపోయిన చెటుట. ద్గని వ్రేళ్ళీ పైకి, కొమమలు క్రాందికి
ఉాంటాయి. ఆ చెటుట ఇపుాడు మన ప్రయాణానికి ఆటాంక్ాం క్లిగస్తుాంది.
సేద్ద్గరుచకొనేాందుకు ఉపయోగపడదు. అలాగే ఈ సాంస్వరాం, ఇాందులోని
విషయాలు, భోగాలు అనీా కూడా భగవాంత్తని చేరుకొనే మరీాంలో మనకు
ఆటాంకానిా క్లిగస్వుయి అని చెపాటానికే ఈ ఉపమనాం.
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(iii) త్లక్రాందులైన చెటుటను  ఈ బ్రహామాండాం విషయాంలో చెప్తాన్న ఈ
ప్తాండాాండాం విషయాంలో కూడా అాంటే ఈ శీయరాం విషయాంలో కూడా నిజమే.
ఎాందుక్ాంటే ఈ శీయరానికి మూలాం - ఉనాత్మైనది - ఊరధవాంగా ఉనాది. అదే
శిరస్తి - త్ల. 'సరేవాంద్రియాణాాం శిరుః ప్రధ్యనాం' అన్నారు. ఈ శిరస్తి
శీయరానికి ఊరధవాంగా ఉనాది. ఇక్ శాఖ్లు - అాంటే చేత్తలు - కాళ్ళీ
క్రాందికి (అధుః) ఉాంటాయి. అాంటే ఈ శీయరాం కూడా ప్రాపాంచ్క్
విషయాలలో మునిగపోతే పరమత్మప్రాప్తుకి ఆటాంక్మే అని గ్రహిాంచాలి.
(2)ఇక్ విశేష్కరూాంలో 'ఊరధవమూలాం అధశాాఖ్ాం' అని ఎాందుక్న్నారో చూదాదాం.
'ఊరధవమూలాం' అాంటే ఈ సాంస్వరానికి మూలాం ఉనాత్మైనది,
శ్రేషమై
ట నది, ఉత్కృషటమైనది - అని. అాంటే ఈ సాంస్వరానికి ఆధ్యరాం ఉనాత్మైన
పరమతేమ అని.
'అధుః శాఖ్ాం' అాంటే ఈ సాంస్వరాం ొకక్క శాఖ్లు అాంటే జీవుళ్ళీ,
ఇక్కడి వస్తువులు, విషయాలు, భోగాలు - అనీా అలామైనవి, నిక్ృషటమైనవి,
అనిత్యమైనవి, పరమరూ స్వధనకు ఎాందుకూ పనికిరానివి - అని.
'అశవత్ూాం' అాంటే స్వమనయ అరూాం రావిచెటుట. రావిచెటుటలో తినేాందుకు
పళ్ళీలేవు. వాసన చూచేాందుకు పూలులేవు. ఆకులు దేనికీ పనికిరావు.
అయితే యజుాంలో సమిధలుగా రావిపులిలను  ఉపయోగస్వురు. అలాగే ఈ
జగత్తు మనకు ఎాంత్ ఆక్రషణీయాంగా క్నిప్తాంచ్న్న నిజమైన ఆనాందానిా నిత్యమైన ఆనాందానిా ఇవవదు; అయినపాటికీ పరమత్మను  చేరేాందుకు
ఉపయోగపడుత్తాంది. ఈ జగతేు కాదు. దేహాం కూడా అాంతే. ఎాంత్
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ఆక్రషణీయాంగా క్నిప్తాంచ్న్న ఈ దేహాం నిజమైన - నిత్యమైన ఆనాందానిా
ఇవవదు; కాని శాశవత్ ఆనాందానిా ప్రస్వదిాంచే మోక్షస్వధనలో చక్కగా
ఉపయోగపడుత్తాంది.
'అశవత్ూాం' అాంటే మరో అరూాం నశవరమైనది - అని. ఈ జగత్తుగాని, ఈ
దేహాంగాని రాండూ నశవరమైనవే - నశిాంచ్పోయేవే. కాని ఆ పరమత్మ
స్వధనలో ఉపయోగపడతాయి. ఇలా ఈ ప్రపాంచాం అనిత్యమని, నిషఫలమని,
నిత్యస్తఖానిా ఇవవలేద్ని, నిను ా భ్రమలకు గురిచేసి మోసాం చేస్తుాంద్ని,
భోగాలలో ముాంచ్వేస్తుాంద్ని - హెచచరిాంచ్, ద్గనిమీద్ వైరాగాయనిా క్లిగాంచ్,
బ్రహమనిషటను  నెలకొలాటమే ఈ పోలిక్ ఉదేదశాం.
(3) అవయయాం ప్రాహుుః :- అవయయాం - నశిాంపులేనిది అాంటున్నారు. ఎవరు?
వేదాలు, ఋషులు, పెద్దలు, తెలిసినవారు (జ్ఞును లు) అాంటున్నారని భావాం.
ఇాంత్వరకు ద్గనిని రేపులేనిద్ని, నశవరమైనద్ని, అశాశవత్మైనద్ని చెప్తా
ఇపుాడు అవయయాం అని పెద్దలు చెబుత్తన్నారనటాం ఏమిటి?
ఇాంత్కూ ఈ సాంస్వరాం నశిాంచేదా? నశిాంచనిదా? రాండూ నిజమే.
జ్ఞునాం క్లిగేాంత్వరకు నశిాంచనిది. జ్ఞునాం క్లిగతే నశిాంచేది. జ్ఞును ల ద్ృష్టటలో
ఈ జగత్తు లేనిదే. మిథయ మత్రమే. అయితే అజ్ఞును ల ద్ృష్టటలో ఇది
అాంత్తలేనిది. కోటికోటి జనమల ను ాండి చూస్తున్నా ద్గనికి అాంత్త క్నపడటాం
లేదు. పరాంపరగా నిత్యాం ఇది కొనస్వగుూ ఉాండటాం వలి ఈ
న్నమరూపాలకు ఆశ్రయాంగా ఉాండటాంవలి, ఆత్మజ్ఞునాంతో త్పా నశిాంచనిది
కావటాం వలి ద్గనిని అవయయాం - న్నశనాం లేనిది అన్నారు. సృష్టటకాలాంలో
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వయక్ుాంగాను , ప్రళయకాలాంలో అవయక్ుాంగా బీజరూపాంలోనూ ఉాంటుాంది గను క్
ద్గనిని అవయయాం అన్నారు. అాంతేగాని నిజాంగా ఈ ప్రపాంచాం అవయయమే
అయితే - నిత్యమే అయితే - నశిాంచనిదే అయితే అసాంగ శస్త్రాంతో ద్గనిని
ఛేదిాంచమని 3వ శ్లిక్ాంలో భగవాను డు ఎాందుకు చెబుతాడు? క్ను క్ ఇది
నశిాంచేదే. కాని అజ్ఞునాంలో నశిాంచనిది. అాంతే.
(4) ఛాందాాంసి యసయపరాిని :- ఈ సాంస్వర వృక్షానికి ఆకులు వేదాలు. ఆకులు
కొమమల ను ాండే పుడతాయి. ఈ బ్రహామాండ వృక్షానికి మొద్టి కొమమ
బ్రహమదేవుడు. ఆ బ్రహమదేవుని ను ాండే వేదాలనే ఆకులు పుటాటయి.
 ఆకుల దావరా ప్రాణవాయువును  గ్రహిాంచ్ చెటుట జీవిస్తుాంది.
 వేదాలలోని క్రమకాాండ దావరా ఈ బ్రహామాండ వృక్షాం జీవిస్తునాది.
యజుక్రమ దావరా మేఘాలు. మేఘాల వలి వరాషలు. వరాషల వలి సస్వయలు.
సస్వయల వలి పురుషునిలో వీరయాం. వీరయాం వలి స్త్రీలో అాండాం ప్తాండాంగా మరుట.
ప్తాండాం వృదిధ చెాంది శిశుదవుగా జననాం. ఇలా సాంస్వర వృక్షాం క్రమకాాండ దావరా
నిలిచ్ ఉాంటునాది.
ఆకులు ఎలా వృక్షానిా క్ప్తా వేస్వుయో అలాగే క్రమకాాండాత్మక్మైన
వేదాలు ఈ ప్రపాంచాం ొకక్క నిజసవరూపానిా క్ప్తావేస్వుయి.
ఛాంద్స్తిలాంటే కోరిక్లనే అరూాం కూడా ఉనాది. కోరిక్ల వలినే ఈ
సాంస్వరాం పోష్టాంచబడుత్తనాది అనే అరూాం కూడా ఉనాది.
(5) యసుాం వేద్ సవేద్విత్ :- ఎవడు ఈ సాంస్వర వృక్షానిా ఈ విధాంగా
తెలుస్తకుాంటాడో అత్డే వేద్విదుడు - వేద్వేత్ు. ఏమి తెలుస్తకోవాలి? ఈ
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సాంస్వరానికి మూలాం పరబ్రహమమేనని; జీవకోటినీా కొమమలని; ఈ సాంస్వరాం
నశిాంచనిద్గ, నశిాంచేద్గ అని; క్రమలతో వృదిధ చెాందుత్తాంద్ని; జ్ఞునాంతో
ఛేదిాంచబడుత్తాంద్ని; ద్గని ఆకులు వేదాలని ఎవరు తెలుస్తకుాంటారో అత్డే
జ్ఞుని - వేద్వేత్ు.
ప్రపాంచానిా ప్రపాంచాంగా చూచేవాడు స్వమను యడు. అలా చూచ్
భ్రమలకులోనై, ఈ ఆక్రషణలలో చ్కుకకొని మోసపోతాడు. కాని ఈ
ప్రపాంచానికి ఆధ్యరము - మూలము పరమత్మయేనని తెలుస్తకొనావాడు ఇక్
మోసపోయే అవకాశమే లేదు. అత్డికి అాంత్టా బ్రహమద్ృష్టట.
సాంస్వరవృక్షాం ొకక్క సవరూపసవభావాలను  ఇాంత్వరకు స్వమనయ
రూపాంతో చెప్తాన భగవాను డు ఇక్ విశేషరూపాంతో చెపాబోత్తన్నాడు.
ఎాందుక్ాంటే ఒక్ వస్తువు ొకక్క సమగ్ర సవరూపానిా తెలుస్తకోవాలాంటే
బహిరాంగ నిీయక్షణతోబాటు అాంత్రాంగ నిీయక్షణ కూడా కావాలి.
అబాాయికి పెళ్ళీ చేయాలాంటే అమమయి రూపురేఖా విలాస్వలు అాంద్చాందాలు చూసేు చాలదు. ఆమె గుణగణాలు కూడా చూడాలి. అలాగే
మొద్టి శ్లిక్ాంలో ఈ ప్రపాంచాం ొకక్క బహిరాంగ నిీయక్షణ గురిాంచ్ చెప్తా
ఇపుాడు రాండవ శ్లిక్ాంలో అాంత్రాంగ నిీయక్షణ గురిాంచ్ చెబుత్తన్నారు.
ఈ సాంస్వర వృక్షాం ఎలా వృదిధ చెాందిాందో చెబుత్తన్నారు.
శ్లి॥ అధశ్లచరధవాం ప్రసృతాసుసయ శాఖాుః
గుణ ప్రవృదాధ విషయ ప్రవాలాుః ।
అధశచ మూలానయను  సాంత్తాని
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క్రామను  బాంధీని మను షయ లోకే॥

(2)

తా॥ దాని (ఆ అశవత్ూ వృక్షాం ొకక్క) కొమమలు క్రాందికీ పైకీ విసురిాంచుకొని
ఉన్నాయి. గుణాలచేత్ వృదిధ చెాందుతాయి. విషయవస్తువులే చ్గుళ్ళీగా గలవి.
దాని వ్రేళ్ళీ బాగా క్రాంద్కు పాత్తకొని ఉాండి మను షయలోక్ాంలో క్రమలలో
బాంధస్వుయి.
వాయఖ్య: ఈ జగత్తు లేదా బ్రహామాండాం ఎాంతో విశాలమైనది. ద్గనిని తిరగబడిన
అశవత్ూ వృక్షాంతో పోలాచరు క్రాంద్టి శ్లిక్ాంలో. ఈ జగత్తు అనిత్యమైనది అని
చెప్తా ద్గని పటి వైరాగయాం క్లిగాంచటమే ముఖ్య ఉదేదశాం. ఇపుాడీ శ్లిక్ాంలో ఈ
జగత్తు అనే వృక్షాం ఎలా వృదిధ చెాందుత్తనాదో వివరాంగా తెలియజేస్తున్నారు.
ఇది అనాంత్ కోటియుగాల ను ాండి వృదిధ చెాందుత్తనాదే. ఇది బాగా
విసురిాంచుకొని యునాది. ద్గని మూలాం బాగా వ్రేళ్ళీ త్ను ాకొని యునాది,
బాగా లోత్తగా న్నటుకొని ఉనాది. వేటితో ఇలా న్నటుకొని, విసురిాంచుకొని
ఉనాదో ఈ శ్లిక్ాంలో వివరిస్తున్నారు.
1. అధశచ ఊరధవాంప్రసృతాుః త్సయ శాఖాుః :- ఈ సాంస్వరవృక్షాం ొకక్క కొమమలు
పైకీ క్రాందికీ అాంత్టా వాయప్తాంచ్ ఉన్నాయి. కొమమలాంటే జీవుళ్ళీ. బ్రహమ మొద్లు
దేవతా జనమలనీా పైకి వాయప్తాంచ్న కొమమలు. అలాగే పశుదపక్షాయది జాంగమలు,
నీచమైన రాక్షస జనమలు క్రమికీటకాదులు, చెటుిపుటటల వాంటి స్వూవరాలు ఇవనీా క్రాంద్కు వాయప్తాంచ్న కొమమలు. ఇక్ పైకీ క్రాంద్కీ కాకుాండా మధయలో
విసురిాంచుకొని ఉనా కొమమలున్నాయి. అవే మనవజనమలు. ఈ విధాంగా
సాంస్వర వృక్షాం ొకక్క కొమమలు అాంత్టా వాయప్తాంచ్ ఉన్నాయి.
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2. గుణ ప్రవృదాధుః :- ఇవి దేనితో వృదిధ ొంాందుత్తన్నాయి. స్వధ్యరణాంగా వృక్షాం
ొకక్క కొమమలు నీటితో వృదిధ ొంాందుూ ఉాంటాయి. మరి ఈ సాంస్వర
వృక్షాంొకక్క కొమమలైన ఈ జనమలనీా వేటితో వృదిధ చెాందుత్తన్నాయి? గుణాల
చేత్. సత్ువరజసుమో గుణాలనే త్రిగుణాల చేత్ వృదిధ చెాందుత్తన్నాయి.
ఉనాద్ాంతా పైకి విసురిాంచుకోవటానికి గాని, అాంటే దేవజనమల నెత్ుటానికి గాని,
మధయలో విసురిాంచుకొను టకు - అాంటే మనవజనమత్తేుాందుకు గాని, నీచ సిూతికి,
అధోసిూతికి విసురిాంచుకొను టకు - అాంటే నీచ జనమలను  ొంాంద్టానికి గాని
గుణాలే కారణాం.
సత్ువగుణాం వలి ఉనాత్మైన దేవజనమలు, రజోగుణాం వలి మధయజనమలు అాంటే మనవజనమలు, త్మోగుణాం వలి పశుదపక్షి - క్రమికీటకాది నీచజనమలు
వస్తుాంటాయి. ఇలా ఈ సాంస్వర వృక్షాం ొకక్క కొమమలు అాంత్టా
వాయప్తాంచటానికి కారణాం త్రిగుణాలే.
3. విషయుః ప్రవాలాుః :- కొమమలకు చ్గుళ్ళీాంటాయి. అవి కొమమలను  ఎాండి
పోనీయకుాండా రక్షిస్తుాంటాయి. ఈ చ్గుళీ వలినే కొమమలు ఎపాటిక్పుాడు
క్ళక్ళలాడుూ క్నిప్తస్తుాంటాయి. ఏమిటీ చ్గుళ్ళీ? విషయాలే చ్గుళ్ళీ. శబద
సారా రూప రస గాంధ అనే 5 రకాల విషయాలే - విషయవస్తువులే చ్గుళ్ళీ.
ఈ విషయవస్తువులు అత్యాంత్ ఆక్రషణీయాంగా క్నిప్తస్తు ఈ జనమలను 
ఎాండిపోనీయకుాండా క్ళక్ళలాడేటటుి చేస్తున్నాయి. ఈ విషయభోగాల పటి
ఆసకేు మళ్ళీమళ్ళీ జనమ పరాంపరలకు కారణాం అవుత్తనాది. అాంటే విషయాసకిు భోగాసకిు ఉనాాంత్వరకు జనమరాహిత్యాం - మోక్షాం లేదు. ఈ విషయాలపటి
~ 30 ~

Email : care@srichalapathirao.com

Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225

ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం

www.srichalapathirao.com

ఆక్రిషత్తలైన మనవులు కోరిక్లతో వేగపోత్తాంటారు. దానితో సాంక్లాాలు,
ఆలోచనలు క్లుగుతాయి. వాటిని తీరుచకొనేాందుకు క్రమలు చేస్వురు. క్రమల వలి
క్రమఫలాలు, వాటివలి మళ్ళీ మళ్ళీ జనమలు. క్ను క్నే విషయాలనే చ్గుళ్ళీ మళ్ళీ
మళ్ళీ జీవుళీనే కొమమల పుటుటక్కు కారణాం అవుత్తన్నాయి. పాత్వి
తీరిపోత్తాంటే కొత్ు కోరిక్లు పుడుూ ఎపుాడూ నిత్య నూత్నాంగా ఈ జనమ
పరాంపరలు వస్తునే ఉాంటాయి.
4. అధశచ మూలాని అను సాంత్తాని :- వ్రేళ్ళీ బాగా లోత్తకు పాత్తకొని పోయి
ఉన్నాయి. ఏ వృక్షమైన్న బలాంగా నిలిచ్ ఉాండాలాంటే వ్రేళ్ళీ బలాంగా
భూమిలోనికి బాగా చొచుచకొని పోయి లోత్తగా - విశాలాంగా వాయప్తాంచ్
యుాండాలి. అలాగే ఈ సాంస్వర వృక్షాం బలాంగా న్నలుగు కాలాలపాటు నిలిచ్
ఉాండటానికి ద్గని మూలాం బాగా లోత్తకు పోయిఉనాది. ఆ వ్రేళ్ళీ
సమిష్టటవాసనలు. వ్రేళ్ళీ క్ాంటికి క్నిప్తాంచనటేి ఈ సమిష్టట వాసనలు కూడా
క్ాంటికి క్నిప్తాంచకుాండా ఈ ప్రపాంచ వృక్షానిా బలాంగా నిలిప్త
ఉాంచుత్తన్నాయి.

అహాంకార

మమకారాలు,

రాగదేవష్కలు

అనే

స్తక్షమవాసనలే ఈ వ్రేళ్ళీ. ఎలా వచ్చనవి? గత్జనమలలో జీవుళ్ళీ చేసిన,
చేయాలను కునా క్రమల దావరా వచ్చనవే. క్రమలు చేసేటపుాడు నేను 
చేస్తున్నాననే అహాంకారాం, క్రమల వలి ొంాందిన ఫలాలపై న్నవి అనే
మమకారాం, ఇషటమైన వస్తువులపటి రాగాం, అనిషటవస్తువుల పటి దేవషాం - ఇవే
వాసనలుగా ఏరాడినవి. ఈ వాసనలు ఖ్రుచకావాలాంటే క్రమలు చేయాలి. ఆ
క్రమలు చేయటానికే జనమలు వస్తుాంటాయి. ఇలా వాసనలే జనమలను  తెచ్చ
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పెడుత్తాంటాయి, ఆ జనమలలో పుణయపాపక్రమలకు - మాంచ్ చెడు క్రమలకు
రేమతరణలు క్లిగస్తుాంటాయి. ఈ వాసనలు స్తక్షమశీయరాలతో గటిటగా
పెనవేస్తకొని ఉాంటాయి. అాందువలి స్తూలశీయరాం రాలిపోయిన్న ఇవి స్తక్షమ
శీయరాంతో క్లిసే ఉాంటాయి. అసలు సృష్టటలేని ప్రళయకాలాంలో కూడా ఈ
వాసనలు సమిష్టటగా పరమత్మలోనే సిూతి క్లిగఉాంటాయి. క్ను క్ ఇవి ఎాంతో
లోత్తగా, చొచుచకొనిపోయి గటిటగా ఉాండి ఈ సాంస్వరవృక్షానిా నిలబెటిట
ఉాంచుత్తన్నాయని చెపాటాం జరిగాంది. వీటిని (ఈ సమిష్టట వాసనలను )
ఛేదిసేునే మనవుడు ఊరధవమూలానికి - అాంటే పరమత్మ వైపుకు ప్రయాణాం
చేయగలుగుతాడు.

అాంటే

వాసన్నక్షయాం

జరిగతేనే

పరమత్మతో

స్వనిాహిత్యాం ఏరాడుత్తాంది. ఇవి ఏాం చేస్తున్నాయి?
5. క్రామను  బాంధీని మను షయలోకే : మను షయలోక్ాంలో క్రమబాంధ్యనిా
క్లిగాంచేవి ఈ వాసనలే. అాంటే మళ్ళీమళ్ళీ జనమత్త్తుూ ఈ లోకానికి
రావటాం, ఇక్కడిను ాండి పోవటాం, పోయినవాడు తిరిగ మళ్ళీ రావటాం
జరుగుత్తనాద్ాంటే ద్గనికి కారణాం ఈ వాసనలనే వ్రేళ్ళీ.
చెటుట ొకక్క వ్రేళ్ళీ బలాంగా లోత్తకు పాత్తకొని పోయి ఉనాత్కాలాం
కొమమలను  నరికిన్న, చెటుటను  కొటిట వేసిన్న మళ్ళీ మళ్ళీ చ్గరిచ కాాండాం,
కొమమలు, ఆకులు, పూలు, కాయలు ఎలావస్వుయో అలాగే ఈ వాసనలునాాంత్
కాలాం జనమలు వస్తునే ఉాంటాయి. ఈ లోకానికి బాంధాంచబడియే ఉాంటాాం.
క్రమలతో ఎలా బాంధస్తున్నాయి ఈ వాసనలు?

~ 32 ~

Email : care@srichalapathirao.com

Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225

ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం

www.srichalapathirao.com

వాసనల రేమతరణల వలి బుదిధలో కోరిక్లు క్లుగుతాయి. బుదిధలోని
కోరిక్లవలి మనస్తిలో ఆలోచనలు, సాంక్లాాలు వస్వుయి. ఆ సాంక్లాాలకు ఆలోచనలకు అను గుణాంగా దేహ్ాంద్రియాలు క్రమలు చేస్తుాంటాయి. ఈ క్రమల
వలి క్రమఫలాలు, ఆలోచనల వలి వాసనలు పేరుకుాంటాయి. ఈ వాసనలు
క్రమఫలాల వలినే వాటిని ఖ్రుచ చేస్తకొనేాందుకు త్గన జనమలు వస్తుాంటాయి.
ఇదే బాంధాం, క్రమలతో బాంధాంచబడటాం.
ఇాంత్వరకు ఈ సాంస్వరవృక్షాం ఎలా వృదిధ

చెాందుత్తనాదో

తెలియజేయటాం జరిగాంది. ఇది వృదిధ చెాందితే మనకు బాంధాం, దుుఃఖ్ాం. క్ను క్
ద్గనిని అాంత్ాం చేయాలి. ఈ సాంస్వర వృక్షాం విచ్త్రమైనది. ముకిుని ప్రస్వదిాంచే
మూలాం - పరమత్మ పైన (ఉనాత్ాంగా) ఉాంటే, బాంధాంచే వాసనలు-మూలాలు
క్రాంద్ ఉన్నాయి. ఈ వాసనలే క్రమలకు రేమతరణనిస్తున్నాయి. ఈ క్రమలు
గుణాలతో, విషయభోగాలతో జీవుణ్ణి బాంధాంచ్ వేస్తున్నాయి. మళ్ళీమళ్ళీ
జనమలకు కారణమవుత్తన్నాయి.
మరి ఈ సాంస్వర వృక్షాం ఎలా అాంత్మవుత్తాంది? జీవభావాం అాంత్మైతే
సరవత్రా ఆ పరమత్మ ఉాంటాడు. ఇక్ ప్రపాంచాం అనేదే ఉాండదు అాంటే
జీవభావాం అాంత్మైతే సాంస్వరవృక్షాం అాంత్మై పోయినటేి.
మరి జీవభావాం అాంత్మయేయదెలా? అసలు ఎవరికి వీలవుత్తాంది?
దేవజనమలు గాని, పశుదపక్షాయది నీచజనమలు గాని క్రమఫలాలను 
అను భవిాంచటమే గాని సవయాంగా ఆలోచ్ాంచ్ క్రమలు చేసే వీలులేదు.
ఎాందుక్ాంటే క్రమలు చేసేాందుకు దేవత్లకు శీయరాం లేదు; పశుదపక్షాయదులకు
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ఆలోచ్ాంచేాందుకు బుదిధలేదు. ఒక్క మనవులకు మత్రమే క్రమ చేసే అధకారాం
ఉాంది. ఒక్ప్రక్క క్రమఫలాలను  అను భవిస్తునే మర్చక్ ప్రక్క క్రమలు చేసే
అధకారాం మనవులకు ఉనాది. ఈ చేసే క్రమల ొకక్క సవభావానిా బటిట
అత్డు పైకో, క్రాందికో వెళ్ళీపోత్తాంటాడు. అాంటే దేవజనమలనో లేక్
నీచజనమలనో ొంాందుూ ఉాంటాడు.
తాను  చేసే క్రమలతో ఈ అధో మూలానిా ఛేదిాంచ్ ఊరధవాంగా
పరమత్మ వైపుకు ప్రయాణ్ణాంచవచుచ. లేదా ఈ విషయభోగాలలో చ్కిక
మరిాంత్ బదుధడై అధోగతికీ చేరవచుచ. పశుదపతీ కావచుచ. పశుదవూ కావచుచ.
ఎలా?
(i) శబద సారా రూప రస గాంధ్యలనే విషయాలపటి విరకిు క్లిగతే చ్గుళ్ళీ
న్నశనమౌతాయి.
(ii) త్రిగుణాలను  అధగమిాంచ్తే కొమమలు న్నశనమౌతాయి.
(iii) వాసనలనిాాంటిని క్షయాం చేస్తకుాంటే వ్రేళ్ళీ (మూలాం) న్నశనమవుతాయి.
ఇలా వ్రేళ్ళీ, కొమమలు, చ్గుళ్ళీ న్నశనమైతే ఇాంకా ఈ సాంస్వరవృక్షాం
ఎలా బ్రత్తకుత్తాంది? సాంస్వరాం అద్ృశయమైతే అక్కడ ఉాండేది అధష్కటనమైన
పరమతేమ.
ఈ ప్రపాంచమే పరమత్మకు అడుడగా ఉనాది. ప్రపాంచానిా చూస్తునాాంత్
సేపు పరమత్మ క్నిప్తాంచడు. సినిమక్ధలో లీనమైనాంత్వరకు తెర
క్నిప్తాంచదు. క్ను క్ పైన చెప్తాన విధాంగా వాసనలను  ఖ్రుచచేస్తకొని, విషయ
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వైరాగయాంతో, త్రిగుణాతీత్తడైతే ఈ ప్రపాంచాం అద్ృశయాం. పరమత్మ
స్వక్షాతాకరాం త్ధయాం.
అలాగాక్ విషయ భోగాలపటి ఆసకిుతో, స్వవరూపూరిత్మైన క్రమలతో,
రాగ దేవష్కలతో వయవహరిసేు క్రమబాంధ్యలలో ఇరుకొకని పోతాాం. దానివలి
మళ్ళీమళ్ళీ పుడుూ, మళ్ళీమళ్ళీ చస్తు పరమత్మకు దూరాంగా ఉాండిపోతాాం.
వృక్షాం పెరిగ పెద్దదైన కొద్గద మూలానికి దూరమైనటుి మనాం ఈ
ప్రాపాంచ్క్ వయవహారాలలో మునిగపోయి, విషయాసకిుతో క్రమలు చేస్తు, ఈ
సాంస్వర వృక్షానిా విసురిాంపజేస్తునా కొద్గద ఊరధవ మూలమైన పరమత్మకు
దూరమై పోవటాం జరుగుత్తాంది. క్ను క్ ఈ సాంస్వర వృక్షానిా ఈ మనవ
జనమలోనే ప్రయత్ాపూరవక్ాంగా ఛేదిాంచాలి. అలా ఛేదిాంచాలాంటే మనకొక్
గొడడలి కావాలి. ఏమిటా గొడడలి? త్రువాత్ శ్లిక్ాంలో ఈ సాంస్వర వృక్షాం ఎలా వృదిధ చెాంది విసురిస్తునాదో క్రాంద్టి శ్లిక్ాంలో
చెపాారు. ఇది విసురిస్తునా కొద్గద మూలమైన పరమత్మకు దూరమై పోవటాం
జరుగుత్తాంది. క్ను క్ ద్గనిని ఛేదిాంచాలి. తెగనరికి వేయాలి. ఎలా? ఏ
స్వధనాంతో? సాంస్వరవృక్షానిా ఛేదిాంచే గొడడలి ఏది? ఈ శ్లిక్ాంలో
చెబుత్తన్నారు.
శ్లి॥ నరూప మసేయహ త్ధోపలభయతే
న్నాంతో నచాది రాచ సాంప్రతిష్కఠ।
అశవత్ూ మేనాం స్తవిరూఢ మూలాం
అసాంగ శసేాణ ద్ృఢేన ఛితావ ॥

(3)
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తా॥ దానిొకక్క (సాంస్వరవృక్షాం ొకక్క) రూపాం ఇక్కడ అలా క్నిప్తాంచదు.
దానిొకక్క అాంత్ాంగాని, మొద్లుగాని, సిూతిగాని ఏవీ క్నిప్తాంచటాం లేదు.
గటిటగా పాత్తక్పోయిన ఈ అశవత్ూ వృక్షానిా ద్ృఢమైన అసాంగశస్త్రాంతో
ఛేదిాంచాలి.
వాయఖ్య :- 1. అసయరూపాం ఇహ త్ధ్యన ఉపలభయతే :- దాని రూపాం ఇక్కడ
అలా క్నిప్తాంచదు. ఈ సాంస్వరానిా అశవత్ూ వృక్షాంతో పోలుస్తు మొద్టి
రాండు శ్లికాలోినూ చెపాారు. అయితే ఇలా వరిిాంచ్న వృక్షాలు మనకు
ఎక్కడా ఈ భూమి మీద్ క్నిప్తాంచవు. నీటిలో ప్రతిబిాంబాంగా క్నిప్తస్వుయే గాని
యదారధాంగా మూలాం పైకీ కొమమలు క్రాందికీ ఉనా చెటుి ఎక్కడా క్నిప్తాంచవు.
ఇాంకా చెపాాలాంటే అసలు ఈ సాంస్వరాం (జగత్తు) అనేది ఉాంటే గదా !
దానికొక్ రూపాం ఉాండేది. ఇది అజ్ఞును ల ద్ృష్టటలో మత్రమే ఉాంటుాంది. ఈ
చెప్తాన ఉపమనాం వారికోసమే. ప్రపాంచాంలో ఎకుకవ అజ్ఞును లే ఉన్నారు
గను క్ను , వారిని ఉద్ధరిాంచవలసిన భాద్యత్ భగవాంత్తనిదే గను క్ను 
భగవాంత్తడు ఇలా ప్రపాంచానిా త్లక్రాందులైన అశవత్ూ వృక్షాంతో పోలిచ
చెబుత్తన్నారు.
2. న అాంత్ుః న ఆదిుః చ న సాంప్రతిష్కఠచ :- జ్ఞును ల ద్ృష్టటలో అసలు ప్రపాంచమే
లేదు గను క్ ద్గనికి రూపాం కూడా ఉాండే అవకాశాం లేదు. రూపాం లేదు గను క్
ఆది, అాంత్ాం, మధయ అనేవి కూడా లేవు. క్ను క్ ద్గని గురిాంచ్ విచారణ కూడా
అనవసరాం. ఎాండమవులలోని నీళ్ళీ ఎక్కడి ను ాండి వచాచయి? ఎక్కడ
క్లుస్వుయి? రుచ్గా ఉన్నాయా? చపాగా ఉన్నాయా? తెలుపా? నలుపా?
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ఎరుపా? అని విచారిాంచ్ ఏాం లాభాం? ప్రపాంచాం కూడా అాంతే. లేని ప్రపాంచాం
ఎపాటి ను ాండి ఉనాది? ఎపాటిదాకా ఉాంటుాంది? అని ఆలోచ్ాంచ్ ఏాం
ప్రయోజనాం? ఈ ప్రపాంచాం మిథయ. అాంటే నిజాంగా లేక్పోయిన్న క్నిప్తస్తునాది.
మిథ్యయ వస్తువు సత్తుకాదు, అసూు కాదు. సత్తు అయితే మూడు
కాలాలోిను  ఉాండాలి. ప్రపాంచాం అలా ఉాండదు. క్ను క్ సత్తు కానేకాదు. అసత్తు
గను క్ అయితే అసలు క్నపడకూడదు. కుాందేటి కొముమలాగా, గొడ్రాలి
బిడడలాగా అసలు లేనిదే కావాలి. మరి ప్రపాంచాం వీటిలాగా అసలు లేనిదా?
కాదు. మధయలో క్నిప్తస్తునాది. సృష్టటకి ముాందులేదు, ప్రళయాం త్రువాతా లేదు.
కాని ఇపుాడు క్నిప్తస్తునాది. క్ను క్ అసూు కాదు. సూు అసూు రాండూ కాని
దానిని మిథయ అాంటారు. ఎాంతో సాషటాంగా క్నిప్తస్తునాది గదా! న్నకే కాకుాండా
అాంద్రికీ క్నిప్తస్తునాది గదా! మిథయ ఎలా అవుత్తాంది? అని శాంకిస్వురు
చాలామాంది. గారడీవాడు చూప్తాంచే వస్తువు క్ాంటికి సాషటాంగా క్నిప్తస్తుాంది
గదా! అయిన్న నిజాం అాంటామ? ఎాండమవులలో నీరునాటుి క్నిప్తస్తుాంది
గదా! మరి నిజమ? కాదు. ఈ ప్రపాంచాం కూడా అాంతే. క్నిాస్తునాపాటికీ
నిజాంకాదు.
జ్ఞును లకు, అజ్ఞును లకు ఈ ప్రపాంచాం క్నిప్తస్తునే ఉాంటుాంది. కాని
అజ్ఞును లు ద్గని ఆక్రషణలకు లాంగపోయి,

మోసపోయి క్ష్కటల

పాలవుత్తాంటారు. జ్ఞును లు ఇది సత్యాం కాద్ని తెలుస్తకొని మోసపోరు,
క్ష్కటల పాలుగారు. ఎాండమవులు వివేక్ాం లేని జాంత్తవులను  మోసాం
చేస్వుయిగాని, వివేక్ాం గల మనవులను  మోసాం చేయలేవు.
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క్లలోని వస్తువులు లేనివే అయిన్న క్నిప్తస్తున్నాయి, స్తఖ్దుుఃఖాలను 
క్లిగస్తున్నాయి. అాంత్మత్రాన అవి నిజమ? కాదు. నిద్రిాంచ్నపుాడు
మనస్తిలో ఎలాగైతే సవపా ప్రపాంచాం క్లిాాంచబడిాందో అలాగే పరమత్మలో
ఈ జ్ఞగ్రత్ ప్రపాంచాం క్లిాాంచబడిాంది. త్రాడు త్రాడుగానే ఉాండి భ్రాంతి వలి
పామై క్నిప్తాంచ్నటుి పరమత్మ పరమత్మగా ఉాండి ప్రపాంచాంగా అజ్ఞును లకు
క్నిప్తస్తునాది.
శాస్వాలలో సృష్టటని గురిాంచ్ అనేక్ విధ్యలుగా చెపాారు. ఇద్ాంతా
ఎాందుక్ాంటే ఈ సృష్టట మొత్ుాం మిథయ అని చెపాటానికే.
ఒక్ ధనవాంత్తని ఇాంటిలో వైభవాంగా వివాహాం జరుగుత్తనాది.
మేరువాణ్ణ వేడుక్కు బాణసాంచా తెప్తాాంచారు. ఒక్ పెద్ద ఏను గును 
త్యారుచేసి దానిలోపల రేమతలుడు పదారాూలను  కూరాచరు. ఇక్ నిపుా
అాంటిాంచటమే త్రువాయి. ఏను గు ఆకాశాంలోకి ఎగరి పేలిపోత్తాంది. ఈ
విాంత్ను  చూడటానికి జనాం దాని చుటూట మూగారు. అాందులో ఒక్డన్నాడు,
అాంతా బాగానే ఉాంది గాని దాని చెవులు చ్నావిగా ఉనావి అన్నాడు.
మర్చక్డు తోక్ మీయ ొంటిటగా ఉాందే అన్నాడు. ఇలా ఒకొకక్కరు ఒకోక
లోపానిా చెబుత్తన్నారు. అాంత్లో మర్చక్డన్నాడు, ఆ! సిూరాంగా ఇాంటోి
పెటుటకొని చూచుకొనేదైతే మీరు చెపేా మటలు నిజమేగాని ఇాంకొకక్క
నిముషాంలో కాలి బూడిదై పోయేది ఎలా ఉాంటే ఏముాంది? అన్నాడు.
సృష్టటని గురిాంచ్ అనేక్మాంది అనేక్ విధ్యలుగా చెపాటాం కూడా ఇాంతే.
అది మిథయ అని చెపాటానికే. మనవుడికి కావలసిాంది ప్రపాంచ జిజ్ఞుస కాదు.
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బ్రహమజిజ్ఞుస. 'అధ్యతో బ్రహమ జిజ్ఞుస' అని బ్రహమ స్తత్రాలలో మొద్టి
స్తత్రాంగా చెప్తానదిదే. అయితే లోక్ాంలో అాంద్రికి బ్రహమజిజ్ఞుస క్న్నా
ప్రపాంచజిజ్ఞుసయే ఎకుకవ. అాంద్రూ ప్రాపాంచ్క్ వాయమోహాలకే ప్రాధ్యనయత్
ఇస్వురు. వాటికోసమే జీవిస్వురు.
ఈ ప్రపాంచాం మనను  మోసగాంచేద్ని, పరమత్మను  చేరుకొనేాందుకు
అడుడ వస్తుాంద్ని, పరమత్మకు మనను  దూరాం చేస్తునాద్ని అజ్ఞునాంలో ఉనా
మనాం తెలుస్తకోలేక్ పోత్తన్నాాం. అలా తెలుస్తకోలేక్ పోవటాం వలినే ఈ
ప్రపాంచాం వెాంటపడి ఏవేవో స్తఖాలు ొంాందాలని భావిస్తు పరమత్మకు
దూరమై మోసపోత్తన్నాాం. మరి ఎాందుకు తెలుస్తకోలేక్ పోత్తన్నాాం ఈ
ప్రపాంచ త్తాువనిా గురిాంచ్? ఎాందుక్ాంటే మనాం పూరిుగా ఈ ప్రపాంచ
వాయమోహాలలో మునిగపోవటాం వలినే. చీక్టిలో ఉనావాడికి వస్తువులు
క్నిప్తాంచవు. అలాగే అజ్ఞున్నాంధకారాంలో ఉనావాడికి ఈ ప్రపాంచ
త్త్ువాం తెలియదు. ఇాంటికి పున్నదులు ఆధ్యరాంగా ఉాంటాయి. ఇాంటి మీద్
వాయమోహాంతో ఇాంటోి కూరుచనా వాడికి పున్నదులు క్నిప్తాంచవు. వాయమోహాం
తీరి బయటకు వచ్చ త్రవివ చూసేు పున్నదులు క్నిప్తస్వుయి. అలాగే ప్రపాంచ
వాయమోహాంలో మునిగపోయి, ఇక్కడి వస్తువులతో సాంగభావాం పెటుటకొని
వాటిలోనే తిరిగే వాడికి ప్రపాంచానికి ఆధ్యరమైన పరమత్మ క్నిప్తాంచడు.
క్ను క్ వాయమోహానిా విడిచ్ విషయ విరకిుతో విచారణ చేసేు, స్తక్షమ బుదిధతో
విశేిషణ చేసేు పరమత్మ క్నిప్తస్వుడు. అాందుకే ఈ సాంస్వర వృక్షానిా
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ఛేదిాంచాలని చెప్తా భగవాను డు అలా ఛేదిాంచటానికి ఎలాాంటి ఆయుధాం
కావాలో తెలియజేస్తున్నాడు.
ఈ సాంస్వర వృక్షానిా ద్ృఢమైన వైరాగయమనే గొడడలితో నరికివేయాలి
అాంటున్నాడు భగవాను డు. ఈ సాంస్వర వృక్షాం అనేక్ కోటి జనమల ను ాండి బాగా
వాయప్తాంచ్ ఉనాది. శాఖోపశాఖ్లుగా అాంత్టా విసురిాంచుకొని యునాది.
వ్రేళ్ళీ బాగా త్ను ాకొని లోపలికి చొచుచక్పోయి ఉన్నాయి. అాందుకే దానిని
రూఢ మూలాం అనక్, విరూఢ మూలాం అనక్, 'స్తవిరూఢ మూలాం' అన్నారు.
గటిటగా పాత్తకొనిపోయి ఉనాది గను క్ ద్గనిని ఛేదిాంచాలాంటే పదునైన గటిట
ఆయుధమే కావాలి. అదే 'అసాంగ శస్త్రాం'.
3. అసాంగ శసేాణ ద్ృడేన ఛితావ:- వైరాగయమనే గొడడలితో ఛేదిాంచాలి. వైరాగయాం
లేనిదే ఈ సాంస్వరానిా ఛేదిాంచటాం స్వధయాంకాదు. అాంతేకాదు. ఈ వైరాగయాం
వివేక్ాంతో కూడుకునాదై ఉాండాలి. వస్తువులో ఉనా దోష్కనిా చూడగలగటమే
వివేక్ాం. నీవు ఎాంతో ఇషటపడే స్వవటును  ఎవరో తెచ్చ ఇచాచరు. దానిని ఎాంతో
ఇషటాంతో తినబోత్తన్నావు. అాంత్లో ఒక్రు వచ్చ దానిలో విషాం క్లిసిాంది
అన్నారు. అయితే అయిాందిలే ఈ స్వవటు న్నకాంతో ఇషటమైనది అని తిాంటావా?
తినవుగదా!
ఈ ప్రపాంచాంలోని ప్రతి విషయమూ దోష్కలతో కూడుకొనే ఉాంటుాంది.
ముఖ్యాంగా 3 దోష్కలున్నాయి. అవే క్షయ, స్వతిశయ, పత్నదోష్కలు. ఈ
లోక్ాంలోనే కాదు సవరీలోక్ాంలోని భోగాలలో కూడా ఈ 3 దోష్కలున్నాయి.

~ 40 ~

Email : care@srichalapathirao.com

Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225

ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం

www.srichalapathirao.com

ఎనిాక్లలో బాగా ఖ్రుచపెటిట MLA అయాయడు. అక్కడ హాంగ్ అసాంబీి
ఏరాడి త్ాంతే బూరలబుటటలో పడడటుి మాంత్రి పద్వి కూడా వచ్చాంది. ఎాంత్
సాంతోషమో! త్న జీవిత్లక్షయాం నెరవేరిాంది. ఒక్ నెలరోజ్ఞలు ఆనాంద్ాంతో
గడిచ్పోయినవి. ఆ త్రువాత్ ఆలోచనలో పడాడడు. ఈ ప్రభుత్వాం పూరిుగా
ఉాంటే 5సాం॥లు. అపుాడే 1సాం॥రాం గడిచ్పోయిాంది. ఇక్ న్నలుగేళ్ళి గదా! అని
దిగులు. ఇదే క్షయదోషాం. ఇపుాడు తాను  సహాయమాంత్రి. కేబినేట్ మాంత్రిని
చూసేు క్డుపు మాంట. త్నక్నా వాడు ఏాం గొపాని వాడికి పెద్ద పద్వి - అని
బాధ. ఇది స్వతిశయదోషాం. ఇక్ ఈ ప్రభుత్వాం అవిశావస తీరామనాం నెగీటాంతో
3 సాంవత్ిరాలకే పడిపోయిాంది. దానితో త్న మాంత్రి పద్వి ఊడిపోయిాంది.
ఇపుాడు పలక్రిాంచే దికుకలేదు. పైగా మాంత్రి పద్విలో ఉాండి దోచుకునా
దానికి CBI వారు సాంజ్ఞయిషీ అడుగుత్తన్నారు. FIR వ్రాసి అరస్తట చేసి
జైలుకు పాంపారు. ఇది పత్నదోషాం. సవరీలోక్ాంలో కూడా ఈ దోష్కలే. వెయియ
సాంవత్ిరాలు

భోగాలను భవిాంచటానికి

సవరాీనికి

వచాచడు. 100

సాంవత్ిరాలు గడిచ్ాంది. ఇక్ 900 సాం॥లు మత్రమే. ఇది క్షయదోషాం. ఇక్కడి
స్తఖాల

క్నా

సత్యలోక్ాంలో

ఇాంకా

బాగున్నాయి.

ఇది

స్వతిశయదోషాం. 1000 సాం॥లు పూరుయి, కుక్క జనమ వచ్చాంది. ఇది
పత్నదోషాం.
ఇద్ాంతా జ్ఞగ్రత్ుగా గమనిాంచ్నవాడు, వివేకి అయినవాడు ఇహలోక్,
పరలోక్ స్తఖాలపై ఆసకిుని విడిచ్పెటిట పరబ్రహమ ప్రాప్తుకి ప్రయత్ాాం చేస్వుడు.
అాందుకే అసాంగ శస్వానిా- వైరాగయమనే గొడడలిని చేత్ ధరిాంచాలి.
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సాంగాం అాంటే రాగాం. అసాంగాం అాంటే విరాగాం - వైరాగయాం. వైరాగయమనే
శస్త్రాంతో ఈ సాంస్వర వృక్షానిా ఖ్ాండిాంచాలి. ఆ వైరాగయాం ద్ృఢాంగా ఉాండాలి.
క్తిుని వదులుగా పటుటకుాంటే పెనిిలు చెక్కటానికి కూడా పనికిరాదు. గటిటగా
పటుటకుాంటే త్లకాయలు కూడా తెగపోతాయి. 'నేను  ఆత్మను ' 'అసాంగ
సవరూపుణ్ణి' అనే భావనే సాంస్వర తాపాం ను ాండి త్ప్తాస్తుాంది. ఇది
స్వమను యలకు అరూమయేయది కాదు.
ఒక్ స్వధువు ధనవాంత్తని ఇాంటికి భక్షకు వెళాీడు. ఆ మహాత్తమనికి
షడ్రసోపేత్మైన భోజనాం పెటిటాంచాడు ధనవాంత్తడు. త్రువాత్ విశ్రాంతి
తీస్తకుాంటునాపుాడు యజమని ఆ స్వధువుతో "స్వవమీ! భోజనాం ఎలా
ఉాంది? త్మకు త్ృప్తుగా ఉనాదా?" అన్నాడు. అాందుకా స్వధువు,
"ననెాాందుక్యాయ అడుగుతావు? తినావాణ్ణి అడుగు" అన్నాడు. ఆత్మ
అసాంగమనే పాఠాం చెపాాడు స్వధువు. అది సిదాధవసూకు చెాందిన అసాంగసిూతి.
అది లభాంచే వరకు 'నేను  అసాంగరూప ఆత్మను ' 'నేను  అక్రును  అభోక్ును ' అనే
భావన చేస్తు రావాలి. అపుాడు క్లిగే వైరాగయమే పూరివైరాగయాం.
'ఛితావ' ఛేదిాంచ్ అని ఆగారు ఈ శ్లిక్ాంలో. క్రయ ఇాంకా పూరిుకాలేదు.
వైరాగయాం క్లగటాం కాదు ముఖ్యాం బ్రహమభావన క్లగాలి. వైరాగయ శస్త్రాంతో
ఛేదిాంచ్న త్రావత్ ఏమి చేయాలో న్నలుగవ శ్లిక్ాంలో చెబుత్తన్నారు.
సాంస్వర వృక్షానిా అసాంగ శస్త్రాంతో ఛేదిాంచ్ ఏమి చెయాయలి?
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శ్లి॥ త్త్ుః పద్ాం త్త్ారి మరిీ త్వయాం
యసిమన్ గతాన నివరుాంతి భూయుః।
త్మేవ చాద్యాం పురుషాం ప్రపదేయ
యత్ుః ప్రవృతిుుః ప్రసృతా పురాణ్ణ॥

(4)

తా॥ ఆ త్రువాత్ ఎక్కడికి చేరి మళ్ళీ తిరిగరారో ఆ పదానిా వెత్కాలి. ఎవరి
ను ాండి పురాత్నమైన సాంస్వర ప్రవృతిు వాయప్తస్తునాదో ఆ ఆది పురుషుణ్ణి నేను 
శరణు వేడుత్తన్నాను .
వాయఖ్య:- ప్రపాంచాంలో ప్రతి మనవుడు కోరుకొనేది దుుఃఖ్ నివృతిు, ఆనాంద్ప్రాప్తు.
మనవుడే కాదు ప్రతి ప్రాణీ దుుఃఖ్ాం పోవాలని, స్తఖ్ాం రావాలని
కోరుకుాంటుాంది. అాందుకే ప్రతి వయకీు ఈ లోక్ాంలో ఏదో ఒక్ పనిచేస్తు
ఉాంటాడు. వాయపారాం చేసిన్న, ఉదోయగాం చేసిన్న, వృతిుని చేసిన్న అనిాాంటి
ఆశయాం ఇదే. అలాగే పూజలు చేసిన్న, వ్రతాలు చేసిన్న, యజుయాగాదులు
చేసిన్న అనిాాంటి ఆశయాం ఇదే. ఇపుాడు వచ్చన ఈ క్షటాం - ఈ దుుఃఖ్ాం
తొలగపోతే చాలు భగవాంత్తడా! నీకు 100 కొబారికాయలు కొడతాను ;
సహస్ర న్నమరచన చేయిస్వును . ప్రస్వద్ాం నైవేద్యాం పెడతాను  అాంటాాం. ఆ
దుుఃఖ్ాం కాస్వు తొలగపోయిాంద్ను కోాండి; ఊరుకుాంటామ? భగవాంత్తడా!
నీవు ఎాంతో ద్యామయుడివి. న్న క్ష్కటనిా తొలగాంచావు. ఆ చేతోునే మ
అబాాయికి మాంచ్ ఉదోయగాం వేయిాంచు. న్నకు లాటీయ త్గలేటుి చెయియ అాంటూ కోరిక్ల మూటను  విపుాతాాం. క్ను క్ మనాంద్రికీ కావలసిాంది
దుుఃఖ్నివృతిు. దానితో పాటే ఆనాంద్ప్రాప్తు.
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మోక్షాం అనే పదానిా అాంద్రూ వాడుత్తాంటారు. కాని అదేమిటో చాలా
మాందికి తెలియదు. చచ్చన త్రావత్ వెళ్ళీ సవరీలోక్మే మోక్షమని చాలామాంది
అభప్రాయాం. కాని అది నిజాం కాదు. మోక్షమాంటే ఆత్యాంతిక్ దుుఃఖ్ నివృతిు,
శాశవత్ ఆనాంద్ప్రాప్తు. ఈ రాంటిని క్లిప్త ఒకే మటగా 'మోక్షాం' అన్నారు
వేదాాంత్తలు.
ఈ దుుఃఖ్నివృతిుని, ఆనాంద్ప్రాప్తుని స్వధాంచుటకు మనాం ఎనోా పను లు
చేస్తుాంటాాం. వృతిు, ఉదోయగ, వాయపారాల దావరా డబుా సాంపాదిస్వురు. కొాంద్రు
జను లను  మోసాం చేసి డబుా సాంపాదిస్వురు. కొాంద్రు దొాంగత్నాం చేసి,
లాంచాలు తీస్తకొని, త్పుాడు పను లు చేసి సాంపాదిస్తుాంటారు. కొాంద్రు
రాజకీయాలలో దిగ పద్వులు సాంపాదిాంచ్ స్తఖాంచాలను కుాంటారు.
కొాంద్రు సరవసాంగపరితాయగులై సన్నయస్తలౌతారు. కొాంద్రు స్వవమీజీలై
ఆశ్రమలను  స్వూప్తాంచ్ ప్రజలను  ఉద్ధరిస్తుాంటారు. ఇలా రక్రకాల వేష్కలతో
రక్రకాల పను లు చేసి దుుఃఖాలను  తొలగాంచుకోవాలని, ఆనాంద్ాం
ొంాందాలని ప్రయతిాస్తుాంటారు. కాని ఎవవరూ నిత్యమైన - నిజమైన
ఆనాందానిా ొంాంద్టాం లేదు. ఎాందుక్ని? ఎాందుక్ాంటే తాతాకలిక్ాంగా
దుుఃఖానిా తొలగాంచుకొనేాందుకు ఆనాందానిా ొంాందేాందుకు తొాంద్ర
పడుత్తన్నారే గాని శాశవత్ పరిష్కకరాం కోసాం ప్రయతిాచటాం లేదు. అసలు
దుుఃఖ్ాం ఎాందుకొస్తునాదో మూలకారణానిా శ్లధాంచటాం లేదు. అాందుకే సిదిధ
లభాంచటాం లేదు. ప్రతి మనవుని పరిసిూతీ ఇాంతే. ఇలా విఫల ప్రయత్ాాం
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చేస్తునా

మనవులను 

ఉద్ధరిాంచటానికీ,

వారికి

సరైన

మరాీనిా

చూప్తాంచటానికే భగవాను డు హితోపదేశాం చేస్తున్నాడు.
సాంస్వర భ్రమవలినే దుుఃఖ్ాం క్లుగుత్తనాద్ని, ఆ సాంస్వర తాయగాం
వైరాగయాంతో స్వధాంచాలని ఇాంత్వరకు చెపాారు. సాంస్వర తాయగాంతోనే దుుఃఖ్
నివృతిు. అయితే దుుఃఖ్ నివృతిు క్లిగతే చాలదు. ఆనాంద్ాం క్లగాలి. గాఢనిద్రలో
దుుఃఖ్ నివృతిు ఉాంది. కాని ఆనాంద్ప్రాప్తు లేదు. గాఢనిద్రలో ఆనాంద్ాం
ఉనాద్ను కుాంటాాం. అది దుుఃఖ్ాం లేని అభావసిూతి మత్రమే. మనకు పెద్ద క్షటాం
వచ్చ క్రాందుమీదులైన త్రువాత్ అది తొలగపోతే గుాండెల మీద్ బరువు
తొలగనటుి ఆనాందిస్వుాం. అది నిజమైన ఆనాంద్ాం కాదు - క్షటాం తొలగన సిూతి
మత్రమే.
నెతిుమీద్ క్ట్టటల మోపు పెటుటకొని ప్రక్క ఊరికి ప్రయాణమయాయవు.
నడచ్, నడచ్ ఆ బరువుతో ఏడుపువస్తునాది. ఆక్లి ద్ాంచేస్తునాది. అలాగే
ఏడుస్తు నడుస్తున్నావు. ఆ మోపును  దిాంచ్తే మళ్ళీ ఎత్ుటానికి మనిష్ట కావాలి.
అాందుక్ని అలాగే మోస్తు నడుస్తున్నావు. ఇాంత్లో ఒక్ వయకిు తారసపడి నీ
బాధ చూచ్ మోపును  క్రాందికి దిాంచాడు. ద్గనితో బరువు తీరిపోయిాంది.
హాయిగా ఉాంది. కాని ఆక్లి అలాగే ఉాంది. క్ను క్ దుుఃఖ్నివృతేు కాదు,
ఆనాంద్ప్రాప్తు కూడా మన లక్షయాం కావాలి.
అాందుకే దుుఃఖ్నివృతిుకి సాంస్వర వృక్షానిా వైరాగయమనే ఆయుధాంతో
ఛేదిాంచాలని చెప్తా ఇపుాడు ఆనాంద్ప్రాప్తుకి మరీాం చెబుత్తన్నారు.
నిష్కకముడైన స్వధకుడు ఉనాతోనాత్మైన పద్విని చేరుకోవాలి. ఎలాాంటిది ఆ
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పద్వి? ఈ సాంస్వరానికి ఆధ్యరమైనటిటది; అధష్కటనమైనటిటది. అదే పరమత్మ
పద్ాం. లోక్ాంలోని పదాలనీా అనిత్యమైనవి; స్వమనయమైనవి. కాని పరమత్మ
పద్ాం నిత్యమైనది, శాశవత్మైనది; చాలా గొపాది. దానిక్నా ఉనాత్పద్ాం
మర్చక్టి లేదు. ఒక్స్వరి ఆ పద్విలో కూరుచనా త్రువాత్ ఇక్ పద్వీ వియోగాం
ఉాండదు. అక్కడి ను ాండి జ్ఞరిపడే ప్రశేాలేదు. ఉపుా బొమమ సముద్రాం లోత్త
చూడాలని సముద్రాంలో దిగాంది. అలా దిగ సముద్రపు లోత్తను  చూస్తునాది.
కాని ఎాంత్సేపైన్న ఇక్ తిరిగ వచేచ అవకాశమే లేదు. ఎాందుక్ాంటే అది ఆ
సముద్ర సవరూపమే అయిపోయిాంది. జీవుడూ అాంతే. అనిా బాంధ్యలు
వదిలిాంచుకొని సాంపూరి వైరాగయాంతో ఆ పరమత్మ పద్ాంలో - పరమపద్ాంలో
ప్రవేశిసేు అత్డు పరమత్మ సవరుపుడే అవుతాడు. ఇక్ తిరిగ వచేచ ప్రశేాలేదు.
తిరిగ జనిమాంచే వీలూలేదు.
ఈ బ్రహామాండాంలో ఎక్కడికి వెళ్ళీన్న తిరిగ రావాలిిాందే. సవరీలోక్ాం,
చాంద్రలోక్ాం, ప్తత్ృలోక్ాం, వరుణలోక్ాం - - - ఇలా ఏ లోక్ాం వెళ్ళీన్న అక్కడ
అను భవాలు పూరుయిన త్రువాత్ తిరిగ ఈ మనవ లోకానికి రావలసిాందే.
అయితే బ్రహమప్రాప్తు - పురుషోత్ుమప్రాప్తుతో ఇక్ తిరిగ రావలసిన
అవసరాంలేదు. ప్తలి గ్రుడుడ కానటుటగా, ముత్యాం తిరిగ నీరు కానటుటగా
బ్రహమభావాం ొంాందిన జీవుడికి తిరిగ జనమలేదు. సముద్రరూపానిా ొంాందిన
ఉపుాబొమమ తిరిగ ఉపుాబొమమ రూపానిా ొంాంద్లేదు. "యసిమన్ గతాన
నివరుాంతి భూయుః" - దేనిని ొంాందిన త్రావత్ తిరిగ వచేచ పనిలేదో అాంటే ఇదే.
ఇదే మోక్షసిూతి.
~ 46 ~

Email : care@srichalapathirao.com

Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225

ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం

www.srichalapathirao.com

భగవాంత్తని అను గ్రహాంతో, గురువు ొకక్క అను గ్రహాంతో, అనేక్
జనమల స్తక్ృత్ాం కారణాంగా, ఈ జనమలో చేసిన తీవ్రప్రయత్ాాం కారణాంగా
ఒక్కస్వరి ఆ పద్విని - ఆ పరాంధ్యమనిా అాందుకున్నావా! - తిరిగ జ్ఞరిపోయే
ప్రసకేులేదు. ఐతే ఆ మోక్షపద్విని ొంాందాలను కునావాడు భగవాంత్తని
శరణుకోరాలి. సాంపూరి శరణాగత్తడు కావాలి. కేవల ప్రయత్ాాం చాలదు.
పరమత్మ అను గ్రహాం త్పాకుాండా కావాలి. త్న పురుష్కరూాం అాంతా - త్న
ప్రయత్ాాం అాంతా ఆ పద్విని ొంాంద్టానికి పూరవరాంగానిా సిద్ధాం
చేస్తకొను ట కొరకే. కావలసిన స్వమగ్రిని, సాంపద్ను  సిద్ధాం చేస్తకొనేాందుకే
అనిా స్వధనలు, ప్రయతాాలు.
ఎనిాక్లలో గెలిచ్ MLA పద్వినో, MP పద్వినో స్వధాంచాలాంటే
ముాందుగా నీ ప్రయతాాలు కావాలి. ముఖ్యాంగా డబుా సమకూరుచకోవాలి.
బాయనరుి, జెాండాలు సమకూరుచకోవాలి. కొాంద్రు పెద్దలను  క్లుస్తకొని
సహాయాం అరిూాంచాలి. రౌడీలను , గాండాలను  మేపుత్తాండాలి. అధష్కటనాం
అను గ్రహానిా సాంపాదిాంచుకోవాలి. కొనిా ప్రాాంతాలలో బాాంబులను 
సమకూరుచకోవాలి. కారుి, రిక్షాలు, ఆటోలు మొ॥న వాటిని కూరుచకోవాలి.
ఇద్ాంతా పూరవరాంగాం. ఇక్ ఎనిాక్ల రోజ్ఞన కావలసిాంది ఓటరి అను గ్రహాం.
వారి అను గ్రహాం ఉాంటేనే నీవు ఎనిా ప్రయతాాలు చేసిన్న పద్వి లభాంచేది.
వారి అను గ్రహాం లేక్పోతే అాంతా వృధ్యయే.
అలాగే మోక్షపద్విని ొంాందాలాంటే భగవాంత్తని అను గ్రహాం కావాలి.
అాందుకు భగవాంత్తని శరణు ొంాందాలనే శుదభేచఛ క్లగాలి. ఎాంతో పుణయాం
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చేసిన వారికి మత్రమే అటువాంటి శుదభేచఛ క్లుగుత్తాంది. పూరవజనమలలో
భగవత్ సాంబాంధమైన చ్ాంత్న ఎాంతో కొాంత్ చేసి ఉాంటేనే; భగవత్
సాంబాంధమైన పూజ్ఞధకాలు, యజుయాగాదులు కొనెనైాన్న చేసేునే; భగవాంత్తని
సమరిస్తు జపధ్యయన్నదులు స్వగసేునే భగవాంత్తని శరణు ొంాందాలనే కోరిక్
క్లుగుత్తాంది. స్వధ్యరణాంగా ప్రతివాడూ త్న సాంస్వరానికి, త్న పాాండితాయనికి,
త్న గొపాత్న్ననికి, త్న సాంపద్కు, త్న పద్వికి, త్న కీరిుకి, త్న ఠీవికి, త్న
ప్రతాపానికి, త్న తెలివి తేటలకు శరణా గత్తడవుతాడే గాని భగవాంత్తని
శరణు ొంాందాలనే సదుాదిధ నూటికో కోటికో ఏ ఒక్కరికో త్పా అాంద్రికీ
క్లగదు.
నిజమైన శరణాగతి ఏది? సరవమూ భగవాంత్తడేనని, త్నదేమీ లేద్ని,
తాను  కేవలాం నిమిత్ుమత్రుడనని, సరవమూ ఆయన ఇచఛ ప్రకారమే
జరుగుత్తనాద్నే విశావసాం ఉాండాలి. మనకు ఏ ఇష్కటఇష్కటలు ఉాండకూడదు.
భగవాంత్తడు ఏది అను గ్రహిసేు దానితో సాంత్తషుటలాం కావాలి. ఇద్గ శరణాగతి.
అటిట శరణాగతిని ొంాంద్టాం ఎలాగో 5వ శ్లిక్ాంలో తెలియజేస్తున్నారు.
ఈ శ్లిక్ాంలో చెప్తాన లక్షణాలను  తెలుస్తకొని, ఆ లక్షణాలను  మన
సవభావాంగా చేస్తకొను టకు ప్రయత్ాాం చేసేు మనాం భగవాంత్తనికి సాంపూరి
శరణాగత్తలమై ఆయన అను గ్రహానిా ొంాంద్గలుగుతాాం. ఆ బ్రహమపద్విని
చేరుకుాంటాాం. అది ఎలాగో- బ్రహమపద్విని ొంాంద్టానికి అరుులైన వారి
లక్షణాలేమిటో తెలియజేస్తున్నాీయ శ్లిక్ాంలో -
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శ్లి॥ నిరామన మోహా జిత్ సాంగదోష్కుః
ఆధ్యయత్మ నితాయ వినివృత్ు కాముః ।
ద్వాందెనైవరివముకాు స్తిఖ్దుుఃఖ్ సాంజెనైుుః
గచఛాంత్య మూఢుః పద్మవయయాం త్త్ ॥ (5)
తా॥ అభమనాం, అవివేక్ాం లేనివారు; ఆసకిుని వదిలినవారు; నిత్యము
ఆధ్యయతిమక్ జ్ఞునాంలో ఉనావారు; కోరిక్లను  పూరిుగ వదిలినవారు;
స్తఖ్దుుఃఖాలనే ద్వాందావల ను ాండి విడుద్ల ొంాందినవారు, మూఢత్వాంతొలగ
ఆ అవయయమైన బ్రహమపదానిా చేరుకుాంటారు.
వాయఖ్య:- బ్రహమప్రాప్తు పరమ జ్ఞునికే. అటిట జ్ఞుని కావాలాంటే అత్డు భగవాంత్తని
శరణు ొంాందాలి. అననయ భకిు గలవాడై యుాండాలి. అాందుకు త్గన 5
స్వధనలను  ఈ శ్లిక్ాంలో తెలియజేస్తున్నారు.
(i) అభమనాం, అవివేక్ాం లేనివాడు:- మనము జ్ఞున్ననికి విరోధ. నేను  గొపా
అనే అహాంకారమే అభమనాం. మహాభారత్ాంలో దురోయధను డు త్న
అభమనాం గురిాంచ్ తానే చెపుాకున్నాడు. "మనధన్నడుయడైన భూపతి
సహియిాంపనోపునే సపత్తాల వృదిధయు ఆత్మ హానియున్" అని. అత్డు
అాంత్టి మన ధన్నడుయడు గనక్నే మయసభలో పరాభవాం పాలయాయడు.
పరుల ధన్ననిా అపహరిాంచాలని క్పట జూద్ాం ఆడిాంచ్ భగవాంత్తనికి విరోధ
అయాయడు.
నేను  ధనవాంత్తణ్ణి, నేను  అాంద్గాడిని, నేను  గొపా బుదిధమాంత్తణ్ణి, నేను 
గొపా విదాయధకుడిని, నేను  పాండిత్తణ్ణి, నేను  అధకారిని, నేను  బలవాంత్తణ్ణి ~ 49 ~
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ఇలా భావిాంచే వారాంతా అభమనధను లే. దురాభమను లే. ఈ
అభమనమే అవివేకులను  చేస్తుాంది. మోహాంలో పడవేస్తుాంది. భగవాంత్తనికి
దూరాం చేస్తుాంది. క్ను క్ అభమన్ననిా వద్లి నమ్రత్ నేరుచకోవాలి.
రామయణాంలో ఆాంజనేయుడు లాంక్కు వెళ్ళీ స్వతాదేవిని చూచ్న
త్రువాత్ రావణునితో మటాిడుూ "స్తగ్రీవుని వద్ద న్న క్న్నా త్కుకవ కోతి
లేద్" న్నాడు. ఇద్గ అభమన రాహిత్యాం అాంటే. అాందుకే ఆాంజనేయుడు
పరమభకాుగ్ర గణుయడయాయడు.
మోహాం అాంటే అవివేక్ాం. దేహాం నేను  అను కోవటాం, ఈ జగత్తు సత్యాం
అను కోవటాం, ఇక్కడి వస్తువులు - విషయాలతో నేను  స్తఖస్వును  అను కోవటాం
మోహాం. మోహాం మోక్షానికి పెద్ద ప్రతిబాంధక్ాం. అసలు మోక్షాం అాంటే
మోహానిా క్షయాం చేస్తకోవటాం అని అరూాం.
2. జిత్ సాంగదోష్కుః :- సాంగాం అాంటే అత్తకుకపోవటాం. చేసే పనితో, క్లిసే
వయకుులతో, స్తఖానిాచేచ వస్తువులతో, తిరిగే రాంగాంతో అత్తకుకపోవటమే
సాంగాం. 'ఇవి లేక్పోతే నేను  బ్రత్క్లేను ' అనే భావమే సాంగదోషాం. సాంగదోషాం
తొలిగతేనే భగవత్రాాాప్తు.
సాంగాం మహాదోషాం. భూమయక్రషణ శకిు క్నా, విదుయచఛకిు క్నా,
అయస్వకాంత్శకిు క్నా ఈ సాంగశకిు చాలా బలమైనది, ప్రమద్క్రమైనది.
పటుటకుాంటే వద్లదు. ఈ సాంగదోషాం మనవుణ్ణి సరవన్నశనాం చేసి
వదిలిపెడుత్తాంది.
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భారాయబిడడలు, ఇలుివాకిళ్ళీ, ధనాంసాంపద్లు - ఇవనీా న్నవి న్నవి అనేది
మమత్వసాంగాం. క్రమలనిాాంటికి క్రును  నేను . నేను  గాబటిట ఇాంత్ బాగా చేశాను 
అనేది క్రుృత్వసాంగాం. ఈ రాంటినీ జయిాంచ్న వారే జిత్ సాంగదోషులు.
అటిటవారు ఏ వస్తువుల మథయ ఉన్నా, ఎవరి మధయన ఉన్నా రాగదేవష్కలు
లేకుాండా ఉాండగలుగుతారు. అటిటవారే భగవత్రాాాప్తకిు అరుులవుతారు.
3.

అధ్యయత్మ

నితాయ:-

నిత్యము

ఆత్మజ్ఞునాంలో

ఉనావారే

భగవాంత్తని చేరుకోగలరు. భగవాంత్తనితో సాంగాం, భగవాంత్తని గురిాంచ్న
జ్ఞునాంతో

సాంగాం

పెటుటకునావారు

మిగలిన

సాంగదోష్కలనిాాంటిని

తొలగాంచుకోగలుగుతారు. క్ను క్ నిరాంత్రము ఆత్మజ్ఞునాం, ఆత్మవిచారణ,
శ్రవణ మనన నిధధ్యయసనలతో ఉాండేవారు భగవాంత్తని చేరుకొను టకు
అరుులు. ఆత్మజ్ఞున్ననిా శాస్రాల దావరా గురుబోధల దావరా తెలుస్తకుాంటూ
ఉాండాలి. నిత్యమూ పరమత్మ చ్ాంత్నలో, ఆత్మజ్ఞునాంలో ఉాంటే పూరిు అరుత్
ఉాంటుాంది. కొాంత్ ఆత్మజ్ఞునాం మీద్ కొాంత్ ప్రాపాంచ్క్ చ్ాంత్నలోను  ఉాంటే
ఎపాటికైన్న అరుత్ సాంపాదిాంచగలుగుతారు. అసలు ఆత్మచ్ాంత్న లేక్ లౌకిక్
జీవిత్ాం గడిపేవారికి అసలు భగవాంత్తని చేరుకొనే అరుత్ - అవకాశాం
ఉాండదు.
నిత్యము ఆధ్యయతిమక్ చ్ాంత్నలో ఉాండలేక్పోతే కాచుకొని కూరుచనా
మయ అజ్ఞునాంలోనికి నెటిటవేస్తుాంది. క్ను క్ నిత్యము ఆధ్యయతిమక్ చ్ాంత్నలో,
ఆత్మజ్ఞునాంలో రమిస్తు ఉాండాలి.
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4. వినివృత్ు కాముః :- నిత్యము ఆత్మజ్ఞునాంలో, భగవత్ చ్ాంత్నలో ఉాంటే
కోరిక్లనీా వాటాంత్ట అవే తొలగపోతాయి. వస్తువులపై కోరిక్ ఉాంటే
మనస్తి

వాటివైపు

పరుగులు

తీస్తుాంది.

అాంటే

భగవాంత్తనికి

దూరమైపోత్తాంది. కోరిక్లు నశిసేు మనస్తి అాంత్రుమఖ్మై భగవాంత్తనికి
ద్గీరౌత్తాంది. క్ను క్ నిత్యాం పరమత్మ సమరణలో ఉాండి కోరిక్లను  త్యజిాంచాలి.
రాముడునా చోట కాముడుాండడు అాంటారు. క్ను క్ అనిా కోరిక్లను  నివృతిు
గావిాంచుకోవాలి. మోక్షాం కావాలనే ఒకే ఒక్క కోరిక్ను  పటుటకొని మిగతా
అనిాాంటిని వద్లాలి. చ్వరకు ఆ మోక్షాం కావాలనే కోరిక్ కూడా ఫలిత్ాంలోనే
క్లిసిపోయి మోక్షసన్నయసాం సిదిధస్తాం
ు ది.
5. స్తఖ్దుుఃఖ్ ద్వాందెనైవుః విముకాుుః :- సాంస్వరాం ఒక్ స్వగరాం అన్నారు. ఈ
సముద్రాంలో ద్వాందావలనే అలలు నిరాంత్రాం వస్తునే ఉాంటాయి. అవి
స్తఖ్దుుఃఖాలను ,

శీతోష్కిలను ,

లాభనష్కటలను ,

జయాపజయాలను ,

మన్నవమన్నలను  - ఇలా అనేక్ ద్వాందావలను  క్లిగస్తునే ఉాంటాయి. వీటి
వలి మనస్తి ఆాందోళనలతో అలిక్లోిలమవుత్తాంది.
అడవిలో ఉాండేవాడికి క్రూరమృగాల పీడ త్పాదు.
సాంత్లో కాపురాం ఉనావాడికి సాంత్గోల త్పాదు.
గొాంగటోి కూర్చచని తినేవాడికి పురుగుల బాధ త్పాదు.
అలాగే ఈ ప్రపాంచాంలో జీవిాంచేవాడికి ఈ ద్వాందావల బాధ త్పాదు.
స్వమనయ మనవుడు వీటి దెబాలకు గోడగడియారాంలోని పెాండుయలాం
లాగా అటూఇటూ క్ాంప్తాంచ్ పోతాడు. వివేక్ాం గలవాడు సముద్ర త్రాంగాలను 
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త్టుటకొని

సిూరాంగా

నిలిచే

గాండశిలలాగా

నిబారాంగా,

నిశచలాంగా

ఉాండగలుగుతాడు. అటిటవాడే పరమత్మను  చేరుకొను టకు అరుుడు.
ఈ చెప్తాన 5 లక్షణాలు గలవారు అవయయమైన - న్నశరహిత్మైన
ఉనాతోనాత్మైన త్త్ పదానిా- ఆ పరమత్మ పదానిా - పరాంధ్యమనిా
చేరుకోగలరు. ఎలా? అమూఢులై. మూఢతావనిా పై స్వధనల దావరా
వదిలిాంచుకొని జ్ఞును లై ఆ పరమపదానిా చేరుకుాంటారు.
ఈ ప్రపాంచాం పటి వైరాగయాంతో దుుఃఖ్నివృతిుని, పైన చెప్తాన 5
లక్షణాలతో అవయయ పరమత్మను  అాందుకొని ఆనాంద్ప్రాప్తుని స్వధాంచగలరు.
ఈ దుుఃఖ్నివృతిు, ఆనాంద్ప్రాప్తుయే మోక్షాం. కైవలయాం.
- ఆ అవయయ పరమత్మపద్ాం ఎలాాంటిదో త్రువాత్ శ్లిక్ాంలో శ్లి॥ నత్ దాభస యతే స్తరయుః
న శశాాంకో న పావక్ుః ।
యద్ీతావ న నివరుాంతే
త్దాధమ పరమాం మమ ॥

(6)

తా॥ దానిని స్తరుయడు వెలిగాంచలేడు. చాంద్రుడు వెలిగాంచలేడు. అగా కూడా
వెలిగాంచలేదు. ఎక్కడికి వెళ్ళతే తిరిగ వచేచ పనిలేదో అదియే న్న పరాంధ్యమాం పరమపద్ాం.
వాయఖ్య:- అదియే న్న పరమపద్ాం - పరాంధ్యమాం అాంటున్నాడు భగవాను డు.
'ధ్యమాం' అాంటే ప్రకాశిాంచేది అని అరూాం. అనిాాంటిక్న్నా గొపాది అనే
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అరూాం కూడా ఉనాది. ఏకాలాంలో అయిన్న, ఎనిాాంటిలోనైన్న అదే గొపాది అనిాాంటిని ప్రకాశిాంపజేసే శకిు గలది-అని. ఐతే న్న పరాంధ్యమాం అాంటే
పరాంధ్యమాం అనేది పరమత్మక్నావేరుగా ఉనా ఒక్ లోక్మ? ఒక్ భవనమ?
ఇలా పరాంధ్యమాం పరమత్మ క్నా వేరైనద్ని దెనైవత్తలు భావిస్తు ఉాంటారు.
వైకుాంఠాం విషుివుద్ని, కైలాసాం శివునిద్ని, సత్యలోక్ాం బ్రహమద్ని
భావిస్తుఉాంటారు. ఇద్ాంతా దెనైవత్బుదిధ. ఐతే పరాంధ్యమాం, పరమత్మ
వేరుకాదు. పరమతేమ పరాంధ్యమాం. పరాంధ్యమమే పరమత్మ.
అదేమిటాండీ! న్న ఇలుి అాంటే నేను వేరు, ఇలుి వేరు అని క్దా! మరి
న్న పరాంధ్యమాం అాంటే నేను  వేరు, పరాంధ్యమాం వేరు కాదా? అని సాందేహాం.
రాహువు త్ల అాంటే రాహువు వేరు, త్ల వేరుకాదు గదా! ఎాందుక్ాంటే
రాహువుకు త్లత్పా మొాండెాం లేదు. అలాగే నిరాకార పరమత్మయే
పరాంధ్యమాం.

పరమత్మ

స్తక్షామతి

స్తక్షమము,

సరవవాయపక్ము,

సవయాంప్రకాశము. పరాంధ్యమాం కూడా స్తక్షామతి స్తక్షమము, సరవవాయపక్ము,
సవయాంప్రకాశము. క్ను క్ న్న పరాంధ్యమాం అాంటే నేనే పరాంధ్యమాం - నేను 
పరాంధ్యమమునే - అని అరూాం.
ఇక్ ఆ పరమత్మ సవరూపాం ఎాంత్టి వెలుగు గలద్గ అాంటే స్తరుయడు
గాని, చాంద్రుడు గాని, అగా గాని ఏద్గ దానిని వెలిగాంచ్ చూపలేదు.
ప్రపాంచాంలోని అనిా వస్తువులను  వెలిగాంచ్ చూపేవి స్తరయ, చాంద్ర,
అగుాలే. అనిాాంటిలోకి స్తరుయడు గొపా వెలుగు. మనాం అనిాాంటినీ ఆ స్తరయ
కాాంతిలోనే చూస్తున్నాాం. అయితే ఇాంత్టి వెలుగుగల స్తరుయడు కూడా
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పరమత్మను  వెలిగాంచ్ చూపలేడు. ఒక్ కాయాండిల్ టూయబ్ లైట్ వెలుగును  ఎలా
చూపలేదో, ఒక్ ద్గపాం స్తరుయణ్ణి ఎలా వెలిగాంచ్ చూపలేదో, అలాగే
స్తరుయడు పరమత్మను  వెలిగాంచ్ చూపలేడు. ఎాందుక్ాంటే ఈ స్తరుయని
వెలుగు అాంతా ఆ పరమత్మ ను ాండి వచ్చనదే.
చాంద్రుడు వెనెాల స్వయాంతో చీక్టిలో మనకు వస్తువులను 
చూపుత్తన్నాడు. అయితే అది చాంద్రుని సవయాంప్రకాశాం కాదు. అది స్తరుయని
ను ాండి గ్రహిాంచ్న ప్రకాశమే. క్ను క్నే త్నకు ప్రకాశానిా ఇచ్చన స్తరుయని
మత్రాం చాంద్రుడు వెలిగాంచ్ చూపలేడు. అలాగే పరమత్మ ను ాండి శకిుని కాాంతిని ొంాందిన స్తరుయడు ఆ పరమత్మను  వెలిగాంచ్ చూపలేడు.
పరమత్మది కోటి స్తరయ సమప్రభా తేజాం. ఆ తేజాం ముాందు అనిా వెలుగులు
దిగదుడుపే.
ఈ శ్లిక్ భావానిా తెలిపే మాంత్రాలు క్ఠోపనిషత్తు (5-15) లోను ,
ముాండకోపనిషత్తు (2-2-11) లోను , శేవతాశవత్రోపనిషత్తు (6-14) లోను 
ఉన్నాయి. ఇపుాడు అసలు విషయానికి వదాదాం.
ఈ బ్రహామాండాంలోని స్తరుయడే ప్తాండాాండాంలోని క్ను ా. బ్రహామాండాంలోని
చాంద్రుడే ప్తాండాాండాంలోని మనస్తి. బ్రహామాండాంలోని అగాయే ప్తాండాాండాంలోని
వాకుక. క్ను ా, మనస్తి, వాకుక - ఇవి ఇాంద్రియాలు. స్తరుయడు, చాంద్రుడు,
అగా - ఇవి ఇాంద్రియ అధష్కటన దేవత్లు. క్ను ా మనస్తి వాకుక జీవ పురుషుని
ఇాంద్రియాలైతే, స్తరయ చాంద్ర అగుాలు బ్రహామాండ పురుషుని ఇాంద్రియాలు.
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'స్తరుయడు పరమత్మను  ప్రకాశిాంపజేయలేడు' అాంటే క్ను ా ఆత్మను 
చూడలేదు అని. క్ను ా జ్ఞునేాంద్రియాలకు ప్రతినిధ. క్ను క్ జ్ఞునేాంద్రియాల
దావరా ఆత్మను  తెలుస్తకొనే వీలు లేదు అని అరూాం.
'చాంద్రుడు పరమత్మను  ప్రకాశిాంపజేయలేడు' అాంటే మనస్తితో
ఆత్మను  తెలుస్తకోలేము అని. మనస్తి అాంత్ుఃక్రణాలకు ప్రతినిధ. క్ను క్
అాంత్ుఃక్రణాలైన మనోబుదిధ చ్త్ు అహాంకారాలు ఆత్మను  తెలుస్తకోలేవు అని.
'అగా పరమత్మను  ప్రకాశిాంపజేయలేదు' అాంటే వాకుకకు ఆత్మ అాందేది
కాదు - అని. వాకుక క్రేమాంద్రియాలకు ప్రతినిధ. క్ను క్ క్రేమాంద్రియాలు ఆత్మను 
తెలుస్తకోలేవు అని అరూాం.
ఇక్ స్తరుయడు, క్ను ా ప్రత్యక్ష ప్రమణానికి సాంకేతాలు. క్ను క్ ప్రత్యక్ష
ప్రమణాంతో ఆత్మ తెలియబడేది కాదు.
చాంద్రుడు, మనస్తి అను మన ప్రమణానికి సాంకేతాలు. క్ను క్
అను మన

ప్రమణాంతో (ఊహిాంచ్

తెలుస్తకోవటాం

దావరా)

ఆత్మ

క్ను క్

శబద

తెలియబడేది కాదు.
అగా,

వాకుక

శబద

ప్రమణానికి

సాంకేతాలు.

ప్రమణాంతో (వినటాం దావరా) ఆత్మ తెలియబడేది కాదు - అని అరూాం.
కేనోపనిషత్తులోని అగా, వాయువు, ఇాంద్రుడు ఆ యక్షుని
తెలుస్తకోలేక్ - ప్రయతిాాంచ్ విఫలమైన క్థ ఇదే.
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'పరమత్మను  వాకుక దావరా తెలుస్తకొనే వీలులేదు' అని తెలిసిన
త్రువాత్ మనకొక్ సాందేహాం క్లుగుత్తాంది. 'పరమత్మను  తెలుస్తకొను టకు
ఈ ఉపన్నయస్వలు, ఉపదేశాలు, ప్రవచన్నలు ద్ాండగే క్దా!' అని.
వాకుకలు రాండు రకాలు. 1. లౌకిక్ వాకుకలు, 2. అలౌకిక్ వాకుకలు.
లౌకిక్ వాకుకలు పరమత్మను  తెలుపుటకు అసలు పనికి రావు. ఇక్ అలౌకిక్
వాకుకలైన శాస్వాలు, ఉపనిషత్తులు కూడా పరమత్మను  స్వక్షాత్తుగా
తెలుపలేవు. స్వక్షాత్తుగా తెలిప్తతే పరమత్మ ద్ృశయ వస్తువైపోత్తాంది. ద్ృశయాం
నశిాంచ్పోత్తాంది. నశిాంచేది పరమత్మ కాదు. క్ను క్ పరమత్మను  స్వక్షాత్తుగ
తెలుపకుాండా పరమత్మకు వేరైన అన్నత్మ పదారాూలను  నిష్టధాంచటాం దావరా
స్వరూక్మౌతాయి. పరమత్మ సవయాంప్రకాశాం గను క్ ఇత్ర సహాయాం
లేకుాండానే త్నకు తాను గా వయక్ుమౌతాడు.
ఇలా తెలియబడే ఆ పరమత్మను  - పరాంధ్యమనిా చేరుకునావారు
తిరిగ జననమరణరూప సాంస్వరాంలో ఇరుకొకనే ప్రశేాలేదు, ఏ లోకానికి వెళ్ళీ
రావాలిిన అవసరాంలేదు. బ్రహమలోక్ాం వరకు గల లోకాలనీా తిరిగ
వచేచవే. ఒక్క పరమత్మ పద్మే తిరిగరానిది; శాశవత్మైనది. అాందుకే అది
పరమాం - శ్రేషటాం అన్నారు. సమసు జీవులు చేరుకోవలసిన గమయస్వూనాం అదే.
ఎాందుక్ాంటే జీవుడు సవత్హాగా పరమతేమ. జీవుడనేది ఒక్ భ్రమ మత్రమే. భ్రమ
తొలిగతే తాను  పరమత్మననే అను భూతి క్లుగుత్తాంది. శాశవత్ాంగా
పరమత్మగా ఉాండిపోతాడు.
జీవుడు యదారధాంగా పరమత్మయేన్న? త్రవాత్ శ్లిక్ాంలో ~ 57 ~
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శ్లి॥ మమై వాాంశ్ల జీవలోకే
జీవ భూత్ుః సన్నత్నుః ।
మనుః షష్కఠణీాంద్రియాణ్ణ
ప్రక్ృతిస్వూని క్రషతి ॥

(7)

తా॥ సన్నత్నమైన న్న అాంశయే జీవలోక్ాంలో జీవుడిగా మరి ప్రక్ృతి
యాందునా మనస్తితో కూడిన ఆరు ఇాంద్రియాలను  ఆక్రిషస్తునాది.
వాయఖ్య :- పరమత్మ అాంశయే ఈ లోక్ాంలోని జీవుడుగా ఉనాది. జీవుడు
యదారధాంగా పరమత్మయే.
రాజ్ఞగారికి ఒక్ కుమరుడు క్లిగాడు. జోయతిషుకలు అత్ణ్ణి చూచ్ త్ాండ్రి
గాండాంతో పుటాటడన్నారు. రాజ్ఞవాణ్ణి అడవిలో వదిలి రమమని భటుణ్ణి
ఆజ్ఞుప్తాంచగా భటుడు అలాగే చేశాడు. ఆ దారిన వెళ్ళునా చాక్లి ఆ బాలుణ్ణి
తీస్తకళ్ళీ పెాంచుకున్నాడు. వాడు పెద్దవాడై కులవృతిుని బటిట గాడిద్లను 
కాచుకుాంటున్నాడు.

ఒక్స్వరి

ఒక్

మహాత్తమడు

వీణ్ణి

చూచ్ వీడు

రాజలక్షణాలతో ఉన్నాడని గమనిాంచ్, వాడి జనమస్వూనాం గురిాంచ్
తెలుస్తకున్నాడు. ఆ త్రావత్ అత్ణ్ణి త్ాండ్రి ద్గీరకు చేరాచడు. ఇపుాడా రాజ్ఞ
త్న కుమరుణ్ణి పటాటభష్టకుునిా చేశాడు. ఇాంత్వరకు వాడు గాడిద్లు
కాచుకున్నాడు. ఇపుాడు రాజయపాలన చేస్తున్నాడు.
వాడు నిజాంగా రాజకుమరుడు. కాని అజ్ఞునాం వలి (తెలియనిత్నాం
వలి), చాక్లి ఇాంటి స్వాంగత్యాం వలి చాక్లి అయాయడు. గాడిద్లు
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కాచుకున్నాడు. ఐతే గాడిద్లు కాచేటపుాడు కూడా అత్డు యదారధాంగా
రాకుమరుడే. అయితే అత్డికి తెలియదు. అత్డిపుాడు క్రొత్ుగా రాకుమరుడు
కావాలిిన పనిలేదు. అజ్ఞునాం తొలగాంచుకుాంటే చాలు. నేను  రాకుమరుణ్ణి
అని తెలుస్తకుాంటే చాలు. అలాగే జీవుడుగా వయవహరిాంచేటపుాడు కూడా
అత్డు పరమతేమ. అయితే జీవుణినే భ్రమను  తొలగాంచుకుాంటే చాలు.
పరమత్మనని తెలుస్తకుాంటే చాలు.
అాందుకే అాంటున్నాడు భగవాను డు, "సన్నత్నమైన న్న అాంశయే ఈ
శీయరాంలో జీవుడుగా ఉన్నాడు. అత్డు ప్రక్ృతిలోని 5 జ్ఞునేాంద్రియాలను 
మనస్తిను  ఆక్రిషస్తున్నాడు అని. "మీరు మటిట ను ాండి రాలేదు. కోతి ను ాండి
రాలేదు. భగవాంత్తడనైన న్న ను ాండి వచాచరు. న్నకు మీకు తేడా లేదు.
కాక్పోతే నేనెవరో న్నకు తెలుస్త. మీరవరో మీకు తెలియదు అదే అజ్ఞునాం.
మీరు 5 ఇాంద్రియాలను , మనస్తిను  త్గలిాంచుకున్నారు. అాందుకే వేరుగా
భావిాంచుకుాంటున్నారు.
జీవుడు పరమత్మ అాంశ అనాాంత్ మత్రాన పరమత్మలోని ఒక్ ముక్క
కాదు. అలా అయితే అనేక్ ముక్కలు జీవుళ్ళీగా ఏరాడి పరమత్మ మిగలడు.
నశిాంచ్పోతాడు. క్షేత్రాం ద్ృష్టటతో జీవుణ్ణి వేరుగా చెప్తాన్న అది పరమత్మ క్నా
వేరుకాదు. అాంతా ఒక్కటే అయిన పరమత్మయే. చెాంబు నీటిని చూప్తాంచ్ ఇది
గాంగాజలాం అనాాంత్మత్రాన గాంగాజలాం ఈ చెాంబెడు నీళ్ళీ అనికాదు. పోనీ
ఈ జలాం గాంగాజలాం క్నా వేరా? కాదు. అలాగే దేహాంతో ఉనా జీవుణ్ణి చూప్త
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ఇత్డు పరమత్మ అాంటే పరమత్మ దేహమనీ కాదు. ఇత్డు పరమత్మ క్నా
వేరు అని కూడా కాదు.
పరమత్మ అాంశయే అయిన జీవుడు త్నను  తాను  మరచ్, ఒకొకక్క
శీయరానిా

ధరిస్తు,

దానిని

వదిలివేస్తు ఆ

శీయరాం ఉనాాంత్కాలాం

ఇాంద్రియాలతో విషయాలను  అను భవిస్తు, ఆ త్రావత్ ఆ దేహానిా వద్లి
మర్చక్ దేహానిా త్గలిాంచుకుాంటున్నాడు. ఈ జీవుడు నిజాంగా పరమత్మయే.
చెాంబులోని మలిన్నలు గాంగాజలానికి అాంటినటుి ఉపాధుల మలిన్నలు ఈ
జీవుడికి అాంటుత్తన్నాయి.
 అజ్ఞునాం వలి రాకుమరుడు చాక్లివాడయాయడు. చాక్లితో సాంగభావాం
వలి గాడిద్లు కాచుకున్నాడు.
 అజ్ఞునాం వలి పరమత్మ జీవుడయాయడు. ఉపాధులతో సాంగభావాం వలి
స్తఖ్దుుఃఖాలను  అను భవిస్తున్నాడు; క్ష్కటల పాలవుత్తన్నాడు.
తాను  రాజకుమరుడనని తెలియక్ గాడిద్ల వెాంటపడినటుి, తాను 
ఆనాంద్ సవరూప పరమత్మనని తెలియక్ ఈ జీవుడు ఇాంద్రియాల వెాంట
పడుత్తన్నాడు. విషయ భోగాలకై వెాంపరాిడుత్తన్నాడు.
క్ను క్ ఈ లోక్ాంలో జనిమాంచ్న ప్రతిజీవి పరమత్మ సవరూపమే. మన
సవరూపానిా మనాం మరచ్పోయాాం. ఈ ఉపాధులలో (దేహ్ాంద్రియ
మనోబుదుధలలో) కూరుచన్నాాం. ఎదురుగా ఉనా విషయ ప్రపాంచానిా
చూస్తున్నాాం. ఇాంద్రియాలను  ఆక్రిషాంచ్ విషయభోగాలను  అను భవిస్తున్నాాం.
ఈ ఉపాధుల తాదాతామయనిా వద్లి మన సవరూపానిా - యదారూ సవరూపానిా
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అను భవానికి తెచుచకుాంటే ఆనాంద్మే ఆనాంద్ాం. అదే ముకిు. అదే మోక్షాం. అదే
బ్రహమప్రాప్తు. అదే పురుషోత్ుమ ప్రాప్తు.
ప్రతిరోజూ మన ఇాంద్రియాలు గాఢనిద్రలో వాటి మూలకారణాంలో
క్లిసిపోతాయి. నిద్రలేవగానే మళ్ళీ వాటిని ఆక్రిషాంచ్ స్తఖ్దుుఃఖాలు
అను భవిస్తున్నాడు జీవుడు. అలాగే ప్రళయకాలాంలో ఇాంద్రియాలు వాటి
మూలకారణాంలో

క్లిసిపోతాయి.

మళ్ళీ

జనిమాంచ్నపుాడు

ఆ

మూలకారణాం ను ాండి - ప్రక్ృతి ను ాండి ఆక్రిషాంచ్ భోగాలను  అను భవిస్తున్నాడు
జీవుడు.
ఇలా పరమత్మ అాంశ స్తక్షమశీయరమనే ఉపాధలో కూర్చచని మనస్తి, 5
జ్ఞునేాంద్రియాలను 

ఆక్రిషాంచ్

జీవుడై

స్తఖ్దుుఃఖ్

అను భవాలను 

ొంాందుత్తన్నాడు. ఇది చూచ్ పరమత్మ "అయోయ! మనిష్ట మాంచ్వాడే కాని
పాపాం ఉపాధతో తాదాత్మయాం చెాంది ఈ గతి పటిటాంచుకున్నాడే" అని జ్ఞలి
పడుత్తాంటాడు.
జీవుడు 6 ఇాంద్రియాలను  ఆక్రిషస్తున్నాడు. అలాగే ప్రాణాలను  కూడా
ఆక్రిషస్తున్నాడు. సైకిల్ టూయబుకు చ్నా రాంరం ాం పడితే మొత్ుాం గాలి
త్తస్తిమని పోత్తనాది. మరి శీయరమనే ఈ టూయబుకు ఒక్టి - రాండు కాదు, 9
రాంధ్రాలున్నాయి. పెద్దపెద్ద రాంధ్రాలే ఉన్నాయి. మరి ప్రాణమనే గాలి
పారిపోవటాం లేదేమిటి? ఈ విచ్త్రానిా గురిాంచ్ ఎపుడైన్న ఆలోచ్ాంచామ?
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నవదావరాలు గల ఈ శీయరమనే పాంజరాం ను ాంచ్ ప్రాణమనే హాంసపక్షి
ఎాందుకు ఎగరిపోవటాం లేదు? లోపల ఉనా జీవుడు ఈ ప్రాణమనే
హాంసపక్షిని ఆక్రిషాంచ్ పటిట ఉాంచ్నాందువలినే.
జీవుని ొకక్క నిజసవరూపాం పరమత్మయే. ఆ చాక్లిబాలుని
నిజసవరూపాం రాజకుమరుడే. త్న నిజసవరూపాం తెలియక్ గాడిద్లు
కాచాడు. తెలుస్తకొని రాజై సిాంహాసనాం అధష్టటాంచాడు. అలాగే మన
నిజసవరూపాం

తెలియక్

రాగదేవష్కలలో

ఇక్కడ

స్తఖ్దుుఃఖాలు

ఇరుకుకపోత్తన్నాాం.

అను భవిస్తున్నాాం.

భాద్యత్లతో,

బాాంధవాయలలో

ఇరుకుకపోయాాం. మన నిజసవరూపాం తెలిసేు చాలు ఆనాంద్ స్వమ్రాజయ
సిాంహాసన్ననిా అధష్టటస్వుాం. అదే పరమత్మప్రాప్తు. పురుషోత్ుమప్రాప్తు.
జీవుడు ఇాంద్రియాలను  ఎలా ఆక్రిషస్తున్నాడు? వాటితో అత్డి సాంబాంధాం
ఎలా ఉాంటునాది?
శ్లి॥ శీయరాం యద్ వాపోాతి
యచాచ పుయత్రాక మతీశవరుః ।
గృహీతెనైవతాని సాంయాతి
వాయురీాంధ్య నివాశయాత్ ॥
తా॥

దేహ్ాంద్రియాలకు

ప్రభువైన

(8)

ఈశవరుడు

ఎపుాడు

శీయరానిా

ొంాందుత్తన్నాడో, ఎపుాడు విడిచ్పెడుత్తన్నాడో అపుాడు వాయువు
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పూలలోని వాసనలను  తీస్తకొని పోయినటుి ఈ ఆరు ఇాంద్రియాలను 
గ్రహిాంచ్ ప్రయాణ్ణస్తున్నాడు.
వాయఖ్య:- భగవాంత్తని అాంశయే జీవుడని, ఈ జీవుడు ఇాంద్రియాలు, మనస్తి
అనే ఆరిాంటిని ప్రక్ృతి ను ాండి సాంపాదిాంచుకొని అను భవాలు ొంాందుతాడని
ఇాంత్వరకు చెపుాకున్నాాం. అయితే అను భవాలు ొంాందాలాంటే ఈ ఆరు
ఇాంద్రియాలు ఉాంటే చాలదు. ఇవి భోగస్వధన్నలు మత్రమే. ఇవి నిలవటానికి,
బాహయప్రపాంచానిా చూడటానికి ఒక్ ఇలుికావాలి. అదే స్తూలశీయరాం భోగాయత్నాం.
అయితే స్తూలశీయరాం ఎాంతోకాలాం నిలవదు. అది వికారాలతో మరుాలతో కూడినది. వృదిధ చెాందుూ, ఉాంటూ, క్ృశిాంచ్పోూ, చ్వరకు
నశిాంచ్పోత్తాంది. అాందువలి జీవుడు అను భవాలు ొంాంద్టానికి మర్చక్ క్రొత్ు
శీయరానిా ధరిాంచాలి. దాని అవసరాం తీరగానే దానిా వదిలేసి మళ్ళీ ఒక్ క్రొత్ు
శీయరానిా ధరిస్వుడు. ఇలా ఒక్ శీయరాం ను ాండి మర్చక్ శీయరానికి మరేటపుాడు
ఈ జీవుడు త్నతో పాటు ఏమి తీస్తక్వెళతాడు? ఈ ఆరిాంటినే. మనాం ఇలుి
మరినపుాడలాి పాత్ ఇాంటిలోని మన వస్తువులను  మూటగటుటకొని క్రొత్ు
ఇాంటిలోనికి చేరిచ సరుదకునాటుిగా జీవుడు ఈ భోగస్వధన్నలైన 5 ఇాంద్రియాలు,
మనస్తి అనే ఆరిాంటిని త్నతో పాటుగ క్రొత్ు శీయరాంలోకి తెచ్చ సరుదకుాంటాడు.
ఈ శ్లిక్ాంలో వాడిన పదాల దావరా కొనిా ముఖ్య విశేష్కలను ,
స్తచనలను  భగవాను డు మనకు అాందిస్తున్నాడు. ఏమిటవి?
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1. ఈశవరుః :- ఈ శ్లిక్ాంలో జీవుణ్ణి ఈశవరుడు (ప్రభువు) అన్నారు. అాంటే
జీవుడు ఈ ఇాంద్రియాలకు ప్రభువే కాని బానిసకాదు - అని. కాని ఈ అజ్ఞున
మనవుడు ఇాంద్రియాలకు బానిసగా బ్రత్తకు వెళీద్గస్తున్నాడు. క్ను క్ ఈ
విషయానిా గ్రహిాంచ్ మనాం ఇాంద్రియాలకు దాస్తలాం కాకుాండా బాస్తలాం
కావాలి. ప్రభువులాగా ఇాంద్రియాలను  శాసిాంచ గలగాలి. వాటికి అధీను లాం
కాకుాండా అధీశుదలాం కావాలి.
2. అవాపోాతి, ఉత్రాకమతి :- ఈ శీయరానిా ొంాందేటపుాడు, విడిచేటపుాడు అని
చెపాటాం దావరా జీవుడు శీయరాం క్నా వేరుగా ఉన్నాడని; మనాం ఒక్ వస్వానిా
ధరిాంచ్, వదిలిపెటిటనటుి జీవుడు శీయరానిా ధరిాంచ్ విడిచ్పెడుత్తన్నాడని
గ్రహిాంచాలి. అాంటే నేను  శీయరానిా కాదు; నేను  ఈశవరుడను , ప్రభువును ,
ఆత్మను , స్వక్షిని అనే ఎరుక్లో ఉాండాలి.
3. ఏతాని గృహీతావ సాంయాతి:- జీవుడు ఈ 6 ఇాంద్రియాలను  గ్రహిాంచ్
ప్రయాణ్ణస్వుడు అనటాంవలి ఎపుాడైతే ఈ శీయరాం త్న అను భవాలకు
పనికిరాద్ని భావిస్వుడో అపుాడు జీవుడు క్రొత్ు శీయరాంలోకి ప్రవేశిస్వుడు.
అపుాడు 5 ఇాంద్రియాలు, మనస్తి అనే ఆరిాంటిని వెాంటబెటుటకునే
ప్రయాణ్ణస్వుడు. అాంటే జీవుని వెాంట వచేచది ఇాంద్రియాలు, మనసేి.దేహాంలో
ఉనాపుాడు గాని బయటకు వెళ్ళీటపుాడు గాని జీవుడితో క్లిసిఉాండేది ఈ ఆరే.
అాంటే జీవిత్కాలాంలో నీవు ఎాంత్ ధన్ననిా సాంపాదిాంచ్న్న; ఎనిా
భోగయవస్తువులు సాంపాదిాంచ్న్న; ఎనిా ఇళ్ళీ వాకిళ్ళీ సూలాలు, ొంలాలు,
తోటలు, దొడుి, భూములు సాంపాదిాంచ్న్న; ఎాంద్రు భారాయబిడడలను ,
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బాంధుమిత్రులను  సాంపాదిాంచ్న్న; ఈ శీయరానిా ఎాంత్ బాగా పోష్టాంచ్న్న
నీతోపాటుగా ఇవనీా ఏవీ రావుగాక్ రావు. నీవు శీయరానిా విడిచ్పెటటటాంతోనే
వీటితో గల సాంభాంధాం తెగపోత్తాంది. ఎాంద్రు ఆతీమయులున్నా కొాంద్రు
ఇాంటిబయట వరకు, కొాంద్రు కాటివరకు మత్రమే వస్వురు. ఈ శీయరాం క్ట్టటల
మీద్ వరకు వస్తుాంది. ఆ త్రువాత్ నీ ప్రయాణాం అాంతా ఒాంటరి ప్రయాణమే. ఆ
ప్రయాణాంలో నీతోపాటుగా దారిబతెుాంగా వచేచది ఈ ఆరు ఇాంద్రియాలే. క్ను క్
నీతోపాటుగా వచేచ వీటిని శుదద్ధాంగా ఉాంచుకోవాలి. జీవిత్మాంతా అాందుకోసాం
క్ృష్ట చెయాయలి. క్ను క్ నీ మనస్తిను , ఇాంద్రియాలను  క్లుష్టత్ాం కాకుాండా
పవిత్రాం

చేస్తకోవాలి. ఎలిపుాడూ

వాటిని

పరమత్మ

భావాంతో

నిాంపాలి. అలాకాక్ క్లుష్టత్ాం చేశావా? క్షుద్రజనమ త్పాదు. క్ను క్ నీతో
పాటుగా, నీకు రక్షకులుగా, body guards లాగా వచేచవారి గురిాంచే నీవు
యోచ్ాంచాలి. విడిచ్పెటిట వెళ్ళీవారి గురిాంచ్ ఆలోచ్ాంచ్ ప్రయోజనాం లేదు. ఆ
ప్రయత్ాాం ఇపుాడే చెయియ.
4. వాయుుః ఆశయాత్ గాంధ్యని ఇవ :- వాయువు పుష్కాల ను ాండి స్తగాంధ్యనిా
తీస్తకళ్ళీనటుిగ జీవుడు ఒక్ శీయరాం ను ాండి మరో శీయరానికి ఈ ఆరు
ఇాంద్రియాలను  తీస్తకళతాడు. ఈ ఉపమనాంలోని విశేషాం ఏమిటి?
వాయువు పూలను ాండి స్తగాంధ్యనీా, కుళ్ళీన పదారాూల ను ాండి దురీాంధ్యనీా ఏ
పక్షపాత్ బుదిధ లేకుాండా తీస్తకళ్ళత్తాంది. అలాగే జీవుడు శీయరాం ను ాండి
ఎలాాంటి మనస్తినైన్న, ఇాంద్రియాలనైన్న ఏ పక్షపాత్ బుద్గధ లేకుాండానే
తీస్తకళ్ళతాడు. వాయువు గాంధ్యనిా గ్రహిాంచ్ పుష్కానిా వదిలేస్తుాంది. జీవుడు
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ఈ 6 ఇాంద్రియాలను  గ్రహిాంచ్ స్తూల శీయరానిా వదిలేస్వుడు.పుష్కానికేమీ
కాకుాండా వాయువు గాంధ్యనిా తీస్తకునాటుట స్తూల శీయరానికేమీ కాకుాండా
జీవుడు ఈ ఆరిాంటిని తీస్తకళతాడు.
ద్గనిని బటిట ఎవరికైన్న ఉత్ుమజనమ క్లిగాంద్గ అాంటే - అత్డు అాంత్కు
ముాందు జనమలో ఇాంద్రియాలను , మనస్తిను  నిషకలమషాం - శుదద్ధాం
చేస్తకునావాడు అని అరూాం. పరమత్మ చ్ాంత్నలో పవిత్రాం చేస్తకున్నాడు అని
అరూాం. పరమత్మ చ్ాంత్నలో పవిత్రాం చేస్తకున్నాడు అని తెలుస్తుాంది. అలాగాక్
స్వమనయ జనమ - నీచజనమ లభాంచ్ాంద్గ అాంటే అత్డు మనస్తిను  ప్రాపాంచ్క్
విషయాలతో, స్వవరూాంతో అపవిత్రాం చేస్తకున్నాడు - అని అరూాం.
క్ను క్

మనాం

ఇపుాడు

ఎాంత్ సాంపాదిాంచాాం?

ఎనిా

భోగాలనను భవిాంచాాం? ఎాంత్ గొపా పద్వులు చేపటాటాం? ఎాంత్టి
అధకారానిా వెలగబెటాటాం? అనేవి ముఖ్యాం కాదు. మనస్తిను  ఎాంత్ పవిత్రాం
చేస్తకున్నాాం? అనేదే ప్రధ్యనాం. ద్గనిని బటేట రాబోయే జనమ ఉాంటుాంది.
పరమత్మ అాంశ అయిన జీవుడు 6 ఇాంద్రియాలను  పాత్ శీయరాం ను ాండి
గ్రహిాంచ్ క్రొత్ు శీయరాంలో అమరుచకుాంటాడు, అను భవాలు ొంాందుతాడు అని
చెపుాకున్నాాం. అయితే ఆ ఇాంద్రియాలేమిటి? వాటిని ఎలా అమరుచకొని
అను భవాలు ొంాందుతాడు?
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శ్లి॥ శ్రోత్ాం చక్షుుః సారానాం చ
రసనాం ఘ్రూణ మేవచ ।
అధష్కటయ మనశాచయాం
విషయా ను పసేవతే ॥

(9)

తా॥ చెవి, క్ను ా, చరమాం, న్నలుక్, ముకుక, మరియు మనస్తి - వీటిని అధష్టటాంచ్
ఈ జీవుడు శబాదది విషయాలను  భోగస్తు ఉాంటాడు.
వాయఖ్య :- జీవుడు ఒక్ శీయరాం ను ాండి మర్చక్ శీయరాంలోకి వచేచటపుాడు
మనస్తితో క్లిప్త ఆరు ఇాంద్రియాలను  తెచుచకుాంటాడు అని చెపుాకున్నాాం.
అలా వచ్చన జీవుడు ఈ క్రొత్ు శీయరాంలో అాంత్ుఃక్రణమనే గదెదపై కూరుచాంటాడు.
తాను  ఆనాంద్సవరూపుడనని మరచ్పోయి అలుాడై పోతాడు. దానితో
ఆనాందానిా వస్తువుల దావరా విషయాల దావరా ొంాందాలను కుాంటాడు, అాంతే.
రూపాలను , ద్ృశాయలను  చూడాలనే కుూహలాంతో క్ాంటిని జత్
చేస్తకుాంటాడు. వాసన చూడాలనే ఉబలాటాంతో ముకుకను  జత్
చేస్తకుాంటాడు.

శబాధలను 

విన్నలనే

ఆరాటాంతో

చెవిని

ఉపయోగాంచుకుాంటాడు. అనిాాంటిని తాకి సారా స్తఖ్ాం అను భవిాంచాలని
చరమాంతో సాంబాంధాం పెటుటకుాంటాడు. రుచ్క్రమైన పదారాూలను  తిన్నలని
న్నలుక్తో సాంబాంధాం పెటుటకుాంటాడు. ఈ అనిాాంటి దావరా వచేచ
అను భవాలను  ొంాంద్టానికి, ఆనాందిాంచటానికి మనస్తితో జాంఝాటాం
పెటుటకుాంటాడు.
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మనసినే ప్రియురాలితో ఆడుకుాంటూ, శబధ సారా రూప రస గాంధ అనే
స్వవటుి తిాంటూ విధ విరామాం లేకుాండా (1) భోగాల కోసాం జీవిస్వుడు,
జీవిాంచటాం కోసాం భోగాలను భవిస్తు ఉాంటాడు. (2) తినటాం కోసాం
బ్రత్తకుూ, బ్రత్క్టాం కోసాం తిాంటూ ఉాంటాడు. (3) చావటాం కోసాం
పుడుూ, పుటటటాం కోసాం చస్తున్నాడు. (4) త్నను  తాను  మరచ్పోయి
ఎాందుకు బ్రత్తకుత్తన్నాడో తెలియకుాండానే బ్రత్తకుత్తన్నాడు.
ఇక్కడ తెలుస్తకోవాలిిన విషయాం ఒక్టి ఉనాది.
జీవుడు మనస్తిను , ఇాంద్రియాలను  ఆశ్రయిాంచ్ విషయాలనను భవిస్తున్నాడు అాంటే జీవుడు మనస్తి క్నా ఇాంద్రియాల క్నా వేరైనవాడు అని
సాషటమవుత్తనాది. అయితే ఈ వేరైన జీవుడు ఎవరు? అత్డి యదారూ
సవరూపాం ఏమిటి? అత్డి సవభావాం ఏమిటి? అని విచారణ చేయాలి. శాస్వాల
దావరా తెలుస్తకోవాలి. అత్డు పరమత్మయే. పరమత్మ అాంశయే జీవుడు.
అనయాం కాదు. ఐతే ఇాంద్రియాలు, మనస్తి ఉపాధులు. ఆ ఉపాధులను 
ఆశ్రయిాంచ్ అవి తాను  ఒక్కటే; అవే తాను  అనాటుి తాదాత్మయాం చెాంది
స్తఖ్దుుఃఖాలనను భవిస్తున్నాడు.
వెను క్టి శ్లిక్ాంలో జీవుణ్ణి 'ఈశవరుః' అని ప్రభోదిాంచారు. ఈ
శ్లిక్ాంలో 'అయాం' శబధాంతో ప్రబోధస్తున్నారు. రాండూ ఆత్మను దేదశిాంచ్నవే.
రాండూ క్లిప్తతే అయాం ఈశవరుః అనే వాక్యాం 'అయమతామ బ్రహమ' అనే
మహావాక్య అరాూనిా స్తచ్స్తునాది.
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ద్గనిని బటిట మన అసలు సవరూపాం - యదారూ సవరూపాం పరమత్మ
సవరూపమేనని, వాసనల క్షేత్రాంలో ప్రతిబిాంబిాంచటాంతో ఆ వాసనల మలినాం
వలి - అజ్ఞునాం వలి జీవుడిగా భావిాంచుకొని ఆనాంద్ాం కోసాం, అను భవాల
కోసాం ఆరు ఇాంద్రియాలను  వెాంటబెటుటకొని ఒక్దాని త్రువాత్ ఒక్టిగా
స్తూలదేహాలలో ప్రవేశిస్తున్నామని అరూమవుత్తనాది. అయితే ఈ విషయానిా
మనాం తెలుస్తకోలేక్పోత్తన్నాాం.
ఎవరు

మన

అసలు

సవరూపాం

పరమత్మ

సవరూపమని

తెలుస్తకోలేక్పోత్తన్నారు? ఎవరు తెలుస్తకోగలుగుత్తన్నారు?
శ్లి|| ఉత్రాకామాంత్ాం సిూత్ాం వాప్త
భుాంజ్ఞనాం వా గుణానివత్ాం |
విమూఢ న్నను  పశయాంతి
పశయాంతి జ్ఞున చక్షుషుః ||

(10)

తా|| దేహాం ను ాంచ్ వెళ్ళీటపుాడు గాని, దేహాంలో ఉనాపుాడు గాని,
భోగాలను భవిాంచేటపుాడు గాని, గుణాలతో కూడి ఉనాపుాడు గాని
విమూఢులైనవారు పరమత్మను  తెలుస్తకోలేరు. జ్ఞుననేత్రాం గలవారు
చూడగలరు.
వాయఖ్య:- పరమత్మ స్తక్షామతి స్తక్షమాం, సరవ వాయపక్ాం, ఇాంద్రియ అగోచరాం.
క్ను క్ క్ాంటితో చూడలేాం, వాకుకతో వరిిాంచలేాం, మనస్తితో చ్ాంతిాంచలేాం,
బుదిధతో గ్రహిాంచలేాం. అాంటే పరమత్మను  ప్రత్యక్షాంగా తెలుస్తకొనే వీలులేదు.
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కాని జ్ఞుననేత్రాంతో తెలుస్తకోవచుచ. జ్ఞుననేత్రాం అాంటే మన రాండు
నేత్రాలు (చరమ చక్షువులు) కాక్ మర్చక్ నేత్రాం అని కాదు. ఆత్మజ్ఞునాంతో
కూడిన శుదద్ధ బుదిధయే జ్ఞుననేత్రాం. స్వమను యలకు అరూాం కావటానికే
దానిని 3వ నేత్రాం అన్నారు. పరమశివునికి 3వ నేత్రాం ఉనాది. రాండు నేత్రాలు
ఈ ప్రపాంచానిా చూస్వుయి. ఆయన ఎపుాడూ ఈ రాండు నేత్రాలను 
మూస్తకొని ధ్యయన ముద్రలో ఉాంటాడు. అాంటే ప్రపాంచాంతో ఆయనకు
సాంబాంధాం లేదు. ప్రపాంచాం మీద్ ఆసకిు లేదు. ఇక్ 3వ నేత్రానిా ఒక్కస్వరి
తెరిచాడు. మనమధుడు త్పోభాంగాం క్లిగసేు అత్డిపై కోపాంతో 3వ నేత్రాం
తెరవగానే మనమధుడు భసమమైపోయాడు. ఇది పైకి క్నిప్తాంచే క్థ. ఇాందులోని
వేదాాంత్ రహసయాం ఏమాంటే 3వ క్ను ా (జ్ఞుననేత్రాం) తెరుచుకుాంటే ప్రపాంచ
భావన భసమమైపోత్తాంది - అద్ృశయమైపోత్తాంది - అని అరూాం. ప్రపాంచభావన
ొంతే ఇక్ పరమత్మ స్వక్షాతాకరమే. ద్గనిని బటిట ప్రాపాంచ్క్ వయవహారాలనీా
చరమచక్షువులతో చూడబడతాయి. పరమత్మ ద్రానాం మత్రాం జ్ఞున చక్షువు
వలినే - అని. జ్ఞునచక్షువును  సాంపాదిాంచలేని స్వమను యలను  'విమూఢుః'
గొపా మూఢులు అాంటున్నారు. వారు ఎనాటికీ పరమత్మను  ద్రిాాంచలేరు అని
ఈ శ్లిక్ాంలో తెలియజేస్తున్నారు.
క్ను క్ భగవాంత్తని ద్రిాాంచాలాంటే ఒక్ సదుీరువు దావరా శాస్త్ర శ్రవణాం
చేసి, మనన నిధ ధ్యయసనలు చేసి, జ్ఞున స్వధనలు - విచారణ చేసి తానెవరో
తెలుస్తకొని, తాను తాను గా ఉాండాలి. అదే జ్ఞుననేత్రానిా సాంపాదిాంచటాం
అాంటే. అలాగాక్ ప్రాపాంచ్క్ విషయాలలో, వాయమోహాలలో మునిగపోయి,
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తినటాం - త్రాగటాం - నిద్రిాంచటాం - స్తఖ్దుుఃఖాలు అను భవిాంచటాం - వీటిలోనే
మునిగనవాడు జ్ఞున్ననిా ొంాంద్లేడు, స్వధనలు చేయలేడు, పరమత్మను 
తెలుస్తకోలేడు. వారే విమూఢులు. గొపా మూఢులు.
చ్నాప్తలిలు మేఘాలు క్దులుత్తాంటే చాంద్రుడు క్దులుత్తన్నాడని
అను కుాంటారు. కాని చదువుకునా వారికి, పెద్దలకు తెలుస్త క్దులుత్తనాది
మేఘాలే గాని చాంద్రుడు కాదు - అని. అలాగే బహిరుమఖులైన మనవులు
పరమత్మను  తెలుస్తకోలేరు. అాంత్రుమఖులైన ఆత్మజ్ఞున సాంపను ాలే
తెలుస్తకోగలరు.
అలాగే ఈ దేహమునాంద్త్టా నఖ్ శిఖ్ పరయాంత్ాం వాయప్తాంచ్యునా
పరమత్మ చైత్నయాం వలి ఈ దేహ్ాంద్రియ మనోబుదుధలు పనిచేస్తున్నాయి.
అయితే 'ఇలా పనిచేస్తునాది జీవుడు' అను కోవటాం భ్రమ. ఈ జీవుడి ొకక్క
అసలు సవరూపాం పరమత్మ అని గ్రహిాంచ్నవాడు జ్ఞుని. గ్రహిాంచలేని వాడు
అజ్ఞుని, మూఢుడు.
క్ను క్ ఆత్మ జీవుడిగా ఈ దేహాంలోనే ఉన్నా, భోగాలను  అను భవిస్తున్నా,
త్రిగుణాలతో కూడియున్నా, ఒక్పుాడు ఈ దేహానిా వదిలిపోయిన్న దానిని
బాహయద్ృష్టటతో గాక్ జ్ఞునద్ృష్టటతో చూడగలగాలి. అత్డే జ్ఞుని.
ఒక్ త్ాండ్రీ, కుమరుడు - ఇద్దరూ ప్రయాణమై పోత్తన్నారు. రాత్రి
కావటాంతో

మరీ

మధయాంలో

ఒక్ చెటుట

నీడన

విశ్రమిాంచారు.

తెలివారుత్తాండగా ముాందుగా త్ాండ్రి నిద్రలేచ్ "అబాాయీ! స్తరుయడు
ొండుస్తున్నాడు, ఇక్ నిద్ర లే" అన్నాడు. ఆ చెటుట మీద్ ఒక్ గుడిగబ
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త్న ప్తలిలతో ఉాంటునాది. ఆ ప్తలి అాంటునాది, "అమమ! స్తరుయడాంట
ొండుస్తున్నాడాంట, ఎవరమమ ఆ స్తరుయడు? అనాది. దానికి త్లిి "పో! పో!
స్తరుయడూ లేడు, ొండవటమూ లేదు. మనకు తెలియని స్తరుయడు ఎక్కడ
ఉన్నాడు? వారికేదో ప్తచ్చపటిట అలా మటాిడుత్తన్నారు" అనాది ఎపుాడూ
స్తరుయని చూడని ఆ గుడిగబ. పగలాంతా క్ళ్ళీ మూస్తకొని ఉాండే
గుడిగబలకు స్తరుయడు ఎలా తెలుస్వుడు?
పరమత్మ స్వక్షాతాకరాం కోసాం జ్ఞున సాంపాద్నకు ప్రయతిాాంచే వారికి
ఇలాాంటి అను భవాలే త్టసూపడతాయి. జనమరాహిత్యాం కోసాం - మోక్షాం కోసాం
ప్రయతిాాంచే స్వధకులు శ్రవణాం చేస్తున్నా - స్వధనలు చేస్తున్నా "ఆ!
జనమలు లేవు గనమలు లేవు. మోక్షాం లేదు గీక్షాం లేదు. పరమత్మాంట వీళీకు
క్నబడతాడాంట అనే గుడిగబల పలుకులు వినిప్తస్తునే ఉాంటాయి. అయిన్న
పటిటాంచుకోకుాండా స్వధనలు స్వగాంచ్ జ్ఞున చక్షువును  ొంాందాలి.
అయితే ప్రయత్ాాం చేసిన అాంద్రూ జ్ఞునచక్షువును  ొంాంద్గలరా? శ్లి॥ యత్ాంతో యోగన శ్నైచనాం
పశయాంతాయ త్మనయవసిూత్ాం ।
యత్ాంతోఽపయ క్ృతాతామనుః
నైనాం పశయాంత్య చేత్సుః ॥

(11)

తా॥ స్వధన చేసే యోగులు త్మలో ఉనా భగవాంత్తని చూడగలరు. చ్త్ుశుదదిధ
లేని అవివేకులు స్వధన చేసినపాటికీ భగవాంత్తని చూడలేరు.
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వాయఖ్య:- యోగులాంటే ఎవరు? ఎవరైతే ఇాంద్రియాలను  విషయాల ను ాండి
మరలిాంచ్, మనస్తిలో లీనాం చేసి, ఆ మనస్తిను  ఆత్మలో ఐక్యాం చేయటానికి
ప్రయతిాస్వురో వారే యోగులు. అాంటే వీరు మనస్తిను  నిరమలాం చేసి,
స్వవధీనాంలో ఉాంచుకోగలవారు. మనస్తిను  శుదద్ధాం చేస్తకునావారు.
అటిట యోగులు స్వధన చేసి - అాంటే శ్రవణ మనన నిధ ధ్యయసనలతో ఆత్మ
విచారణ చేసి త్మ యాందే గల పరమత్మను  ద్రిాాంచగలరు. అయితే ఇలా
ప్రయతిాాంచే వారిలో - స్వధన చేసే వారిలో కొాంద్రు మత్రాం పరమత్మను 
ద్రిాాంచలేరు. ఎాందుక్ాంటే చ్త్ుశుదదిధ లేక్పోవటాం వలి. అాంటే మనస్తిను 
విషయ వాసనలతో - కోరిక్లతో నిాంప్త - అాంటే ధన సాంపద్ల గురిాంచ్,
భోగాల

గురిాంచ్,

వస్తువులు

విషయాల

గురిాంచ్,

భారాయబిడడలు

బాంధుమిత్రాదుల గురిాంచ్ రాగదేవష్కలతో ఉాండి, మనస్తిను  క్లుష్టత్ాం
చేస్తకునాాందువలి ఎాంత్గా శాస్వానిా శ్రవణాం చేసిన్న, ఎనిా స్వధనలు చేసిన్న
ప్రయోజనాం శూనయాం. అాంటే పరమత్మను  తెలుస్తకోవాలాంటే చ్త్ుశుదదిధ, తీవ్ర
ప్రయత్ాాం - రాండూ ఉాండాలి.
 భూమిని బాగా దునిా విత్ున్నలు న్నటి వయవస్వయాం చేసేు మాంచ్ పాంట.
 భూమిని దునాకుాండా విత్ున్నలు న్నటి వయవస్వయాం చేసిన్న అాంతా
వయరూమే.
అలాగే మనస్తి అనే భూమిని బాగా శుదదిధ చేసి స్వధన అనే
వయవస్వయాం చేసేునే భగవతాిక్షాతాకరాం అనే పాంట పాండుత్తాంది. చ్త్ుశుదదిధ
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లేని స్వధన బూడిద్లో పోసిన పనీారే. అాందుకే "చ్త్ుశుదదిధ లేని
శివపూజలేలయా విశవదాభరామ విను రవేమ!" అని వేమన అన్నారు.
'యత్ాంత్ుః' అన్నారు గను క్ పరమరూ స్వధనలో ప్రయత్ాాం చాలా
ముఖ్యమైనదే. అయినపాటికీ చ్త్ుశుదదిధ కూడా అవసరమే. ఈ చ్త్ుశుదదిధ
లేనివారినే అచేత్సుః - అవివేకి అన్నారు. అయితే ఇక్కడ అవివేకులు అాంటే
న్నసిుకులు కాదు. భగవాంత్తని కొరకు ప్రయత్ాాం చేయని లౌకికాసకిు గలవారు
కాదు. దైవానిా ొంాందాలని ప్రయతిాాంచే వారే. కాక్ొంతే చ్త్ుశుదదిధ లేదు.
గురువు లేకుాండా నేరుచకునా విద్య ఫలితానిావవనపుాడు అటిటవారు
గురువును  ఆశ్రయిాంచాలి. పెద్దల, మహాత్తమల స్వాంగత్యాం చేయాలి. పెద్దల పటి
పూజయభావాంతో ఉాండాలి. చ్త్ుశుదదిధతో, విశావసాంతో, మనస్తఫరిుగా గురువును 
సేవిాంచ్ స్వధన స్వగాంచాలి. అపుాడే భగవత్రాాాప్తు.
ఈ ప్రకారాంగా మనాం భగవాంత్తని అాంశయేనని, ఆ భగవాంత్తని
అాంశయే ఈ వాసన్న క్షేత్రాంలో ప్రతిఫలిాంచ్, భోగాలనను భవిాంచాలనే
కోరిక్తో ప్రక్ృతిలోని మనస్తితో క్లిప్త ఆరు ఇాంద్రియాలను  ఆక్రిషాంచ్ ఒక్
శీయరాం ను ాండి మర్చక్ శీయరానికి ప్రయాణాం చేస్తునాద్ని, ఇలా ప్రయాణ్ణస్తు
ఆయా దేహాలలో ఉాండి మనస్తితో భోగాలనను భవిస్తు, ఇాంద్రియాలను 
వాడుకుాంటూ మన సవరూపానిా మరచ్ పోయామని, తిరిగ జ్ఞుననేత్రాంతోనే
మనను  మనాం తెలుస్తకోగలమని, అయితే దానికి తీవ్ర ప్రయత్ాము (స్వధన),
చ్త్ుశుదదిధ కావాలని, త్దావరా ఆత్మస్వక్షాతాకరానిా ొంాంద్గలమని ఈ 5
శ్లికాల దావరా భగవాను డు తెలియజేశాడు.
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ఇక్ పరమత్మ ద్రాన్ననికి ఆయన మహిమను , ఆయన ఎక్కడ ఎలా
వయక్ుమవుత్తనాద్గ రాబోయే 4 శ్లికాలోి; తెలియజేయబోత్తన్నారు. ద్గనివలి
సరవత్రా భగవాంత్తని ద్రిాాంచ్ ఆయనతో అను సాంధ్యనాం కావటాం తెలుస్తుాంది.
శ్లి॥ యదాదిత్య గత్ాం తేజుః
జగదాభసయతేఽఖలాం ।
యచచాంద్ర మసి యచాచగ్నా
త్తేుజో విదిధ మమక్ాం॥

(12)

తా॥ ఈ జగత్తు నాంత్టినీ వెలిగాంచే స్తరుయని తేజస్తి ఏది గలదో,
చాంద్రునిలోను , అగాలోను  ఏ తేజస్తి గలదో ఆ తేజస్తి న్నది అని తెలుస్తకో.
వాయఖ్య:- ప్రపాంచానిా, ప్రపాంచాంలోని వస్తువులను , వయకుులను  వెలిగాంచ్ చూపే
శకిు స్తరయ, చాంద్ర, అగుాలది. అయితే వాటికి ఆ శకిు ఎలా వచ్చాంది? ఎక్కడి
ను ాండి వచ్చాంది? అద్ాంతా పరమత్మ ను ాండి వచ్చన తేజసేి అాంటున్నారు.
ఈ విషయాం ఇపాటి సైన్ి విదాయరుూలకు తిక్మక్గా ఉాంటుాంది. ఈ
భూమి ఎక్కడి ను ాండి వచ్చాంది? అని అడిగతే స్తరుయనిలో ఒక్ ముక్క
విడిపోయి, క్రమాంగా చలిబడి, పరసార ఆక్రషణ శకిుతో నిలిచ్ ఉాంది అాంటారు. మరి స్తరుయడు ఎక్కడి ను ాండి వచాచడు? అని అడిగతే, ఆ వేడి ఎలా
వచ్చాంది? అని అడిగతే టీచరుకు కోపాం వస్తుాంది. ఎాందుక్ాంటే సమధ్యనాం
తెలియదు గను క్.
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దానికి వేదాాంత్ాం సమధ్యనాం ఇస్తునాది. ప్రపాంచానాాంత్టిని
వెలిగస్తునా స్తరుయని తేజస్తి అాంతా పరమత్మ ను ాండి వచ్చనదే - అని. కోటి
స్తరయ సమప్రభా తేజ్ఞడైన సరవవాయపక్ - సవయాంప్రకాశ పరమత్మ వలినే
స్తరుయడు అలా వెలిగ పోత్తన్నాడు. పరమత్మ తేజస్తి ఒక్కటే అయిన్న
ఉపాధ భేదాల కారణాంగా స్తరుయనిలో ఎాండలాగా, చాంద్రునిలో చలిద్నాంగా,
అగాలో వేడిగా వయక్ుమవుత్తనాది. జగత్తును  సృష్టటాంచటానికి పరమత్మ ఇలా
విభనా రూపాలలో చైత్న్నయనిా వయక్ుాం చేస్తున్నాడు.
ఇది తెలుస్తకునా త్రావత్ ఇపుాడు స్తరుయణ్ణి చూచ్న్న, చాంద్రుణ్ణి
చూచ్న్న, అగాని చూచ్న్న అాంతా పరమత్మయే అనే భావన క్లుగుత్తాంది.
అలా క్లగాలి. భగవాంత్తనికి ఇవి ప్రతీక్లుగా క్నిప్తస్వుయి. వేద్కాలాంలో ఈ
ప్రక్ృతి శకుులనే దేవత్లుగా పూజిాంచేవారు. స్తరుయడు,చాంద్రుడు, అగా,
వాయువు, జలాం, భూమి - వీటినే దేవత్లుగా పరిగణ్ణాంచ్ పూజిాంచేవారు. ఈ
విధమైన అభాయసాం కుదిరితే - అనిాాంటిలోని శకిు పరమత్మదే అని చూడటాం
చేత్నైతే క్రమాంగా మనకు ఉపాధ ద్ృష్టట తొలగ వస్తుద్ృష్టట సిదిధస్తుాంది.
దేవాలయాలోిని విగ్రహానిా అాంద్మైన చలువరాతి బొమమగా చూస్తు చూస్తు
చ్వరకు ఆ విగ్రహస్వూనాంలో సరావాంత్రాయమియైన పరమత్మయే క్నిప్తాంచాలి.
అలాగే ఈ స్తరయచాంద్ర అగుాలు కూడా భగవాంత్తని వయక్ు సవరూపాలుగా
భావన క్లగాలి. అాందుకే వైదిక్ ధరామనిా అను సరిాంచ్ ఈ ముగుీరు దేవత్లను 
ప్రత్యక్ష స్వక్షయాంగా పెటుటకొని యజుయాగాది క్రత్తవులు చేస్తు ఉాంటారు.
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6వ శ్లిక్ాంలో స్తరయచాంద్ర అగుాలు త్నను  ప్రకాశిాంపజేయలేవని
చెప్తాన

భగవాను డు

ఇపుాడు

వాటిలోని

తేజస్తి

త్నదేనని

తెలియజేస్తున్నాడు. అాంటే వారితో త్నకేాం పనిలేదు. త్నతోనే వారికి పని అని.
స్తరుయడు,చాంద్రుడు,అగా పెద్ద బలుాలు. పరమత్మయే క్రాంటు. క్రాంటు
ఉాంటేనే అవి వెలుగుతాయి, వస్తువులను  వెలిగాంచ్ చూప్తస్వుయి.
బ్రహామాండాంలో స్తరయచాంద్రఅగుాలు ఎలాగో ప్తాండాాండాంలో క్ను ా, మనస్తి,
వాకుక అలాగే. క్ాంటిలోని చూచేశకిు, మనస్తిలోని సాంక్లాశకిు, వాకుకలోని
మటాిడేశకిు నిజాంగా వాటిది కాదు. వాటిలోని ఆత్మశకిుయే. అలాగే
స్తరయచాంద్ర అగుాలలోని ఎాండ, చలిద్నాం, వేడి అాంతా ఆ పరమత్మ శకిుయే పరమత్మ ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి చేస్తున్నాడు?
శ్లి॥ గామ విశయ చ భూతాని
ధ్యరయామయహ మోజస్వ ।
పుష్కిమి చౌషధీ సిరావుః
సోమో భూతావ రస్వత్మక్ుః ॥

(13)

తా॥ భూమిలోకి ప్రవేశిాంచ్ ప్రాణులాంద్రినీ నేను  న్న శకిుతో భరిస్వును . ఇాంకా
రస్వత్మకుడైన చాంద్రుణ్ణి అయి సస్వయలనిాాంటిని వృదిధ ొంాందిస్తుాంటాను .
వాయఖ్య:- ప్రాణులు నిలవటానికి భూమి ఆధ్యరాంగా ఉనాది. మరి ఈ భూమి
ఇలా ప్రాణులాంద్రిని ధరిాంచ్ నిలిచ్ ఉనాద్గ అాంటే ఏ ఆధ్యరాంగా ఉనాది? అదే
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ఆక్రషణ శకిు. ఈ ఆక్రషణశకిు ఎక్కడి ను ాండి వచ్చాంది? పరమత్మ ను ాండే. ఈ
ఆక్రషణశకిు వలినే భూమి సమసు ప్రాణులకు - అాంటే అాండజ, ప్తాండజ, సేవద్జ,
ఉదిాజ్ఞలనే న్నలుగు రకాల ప్రాణులకు ఆధ్యరాంగా ఉనాది. అాండజ్ఞలాంటే గ్రుడుడ
ను ాండి వచేచవి. ఉదా: పక్షులు. ప్తాండజ్ఞలాంటే ప్తాండాం ను ాండి వృదిధ చెాంది త్లిి
గరభాం ను ాండి వచేచవి. ఉదా: జాంత్తవులు, మనవులు. సేవద్జ్ఞలాంటే సేవద్ాం
ను ాండి పుటేటవి. క్రమికీటకాలు, స్తక్షమజీవులు. ఉదిాజ్ఞలాంటే విత్ునాం దావరా
వృదిధ చెాందే చెటుి చేమలు. ఇవనీా భూమి పుటిటనపాటి ను ాండి భూమి మీద్
నిలిచ్ ఉన్నాయి, బ్రత్తకుత్తన్నాయి, పుడుత్తన్నాయి, చస్తున్నాయి. ఈ
ప్రాణులనిాాంటికి భూమి ఆధ్యరాంగా ఉాండటమే కాదు, ఈ ప్రాణ్ణకోటికు
కావలసిన శకిు స్వమరాూయలనీా కూడా భూమి ను ాండే వస్తున్నాయి. ఈ
జీవరాస్తలనిాాంటికి ఆహారాం కూడా ఈ భూమి ను ాండే వస్తునాది. ఎనోా కోటి
సాంవత్ిరాల ను ాండి ఈ సమసు ప్రాణులు భూమి మీద్ ఆధ్యరపడి
జీవిస్తున్నాయి. ఏన్నడు "నేనిక్ మీకు ఆహారాం ఇవవలేను " అని భూమి
చేత్తత్తేుయటాం లేదు. ఎలా వచ్చాంది ఈ శకిు భూమికి? ఇద్ాంతా భగవాంత్తని
శకిుయే.
ప్రాణులనిాాంటికి ఆక్లి అనే జబుా ఉనాది. ఈ జబుాకు మాందు ఏమిటి?
ఆహారమే. ఈ ఆహారాం ఎక్కడి ను ాండి వస్తునాది? భూమి ను ాండే వస్తునాది.
సస్వయల రూపాంలో, ఓషధుల రూపాంలో. ఓషధులాంటే ఏమిటి? ఒక్ పాంటతో
నశిాంచే వాటిని ఓషధులాంటారు. అయితే ఈ సస్వయలు, ఓషధులు, పాండుి,
కాయలు, ఆకులు - ఇవనీా ఎలా వృదిధ చెాందుత్తన్నాయి? స్తరయకిరణాల
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ను ాండి తేజస్తి, విటమిను లు లభస్తున్నాయి. చాంద్రుని కాాంతి ను ాండి పోషక్శకిు
లభస్తునాది. నిజాంగా ఈ స్తరయచాంద్రులలోని శకిు పరమత్మ ను ాండి
వస్తునాదేనని ఇాంత్కు ముాందు శ్లిక్ాంలోనే తెలియజేయటాం జరిగాంది.
అాందుకే అాంటున్నాడు, "రస్వత్మకుడైన చాంద్రుణ్ణి అయి ఓషధులకు
పుష్టటనిస్తున్నాను " అని. అాంటే బ్రత్క్టానికి స్తరయకిరణాలు, పోషణకు
చాంద్రకిరణాలు ఉపయోగపడుత్తన్నాయి.
సైను ి వృదిధ చెాంద్ని రోజ్ఞలోి ఈ చాంద్రుని శకిు సాషటాంగా తెలిసేదికాదు.
సస్వయల వృదిధకి చాంద్రుని వెనెాల ఎాంత్ అవసరమో ఇపుాడు శాస్త్రీయాంగా
ఋజ్ఞవైాంది.
(i) పౌరిమి రోజ్ఞన న్నటిన టొమటో మొక్క ను ాండి వచ్చన టొమటోలను 
పౌరిమిన్నడు కొసేు అవి అధక్ స్వరవాంత్మైనవని తెలుస్తునాది.
(ii) విత్ుటానికి సేక్రిాంచ్న వడిను  (ధ్యన్నయనిా) వెనెాలలో ఆరబెటిటనట్టనైితే
ఎకుకస్వరవాంత్మవుతాయని ఋజ్ఞవైాంది.
(iii) ఆయురేవద్ ఔషధ్యలు కొాంత్కాలాం చాంద్రుని వెనెాలలో ఉాంచ్తే
రోగనివారణ శకిు అధక్ాంగా ఉాంటుాంద్ని ఋజ్ఞవైాంది.
(iv) ఔషధ మొక్కలను , ఆకులను  పౌరిమి న్నడు సేక్రిసేు వాటిలో రోగనివారణ
శకిు అధక్ాంగా ఉాంటుాంద్ని ఆయురేవద్ాం చెబుత్తనాది.
క్ను క్ సస్వయల వృదిధలో చాంద్రుని పాత్ర ఎాంతో ఉనాది. ఆ చాంద్రునికి గల
శకిు ఆయనది కాదు. అది పరమత్మ శకిుయే. అాందువలి మనాం జీవిాంచటానికి
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కావలసిన ఏరాాటుి - వేడి, వెలుత్తరు, ఆధ్యరాంగా భూమి, ఆహారాంగా
సస్వయలను  ఇచ్చ కాపాడేవాడు పరమత్మయే.
అాంటే మనాం భుజిాంచే ఆహారానిా ఇచ్చాంది నిజాంగా ఆ పరమత్మయే.
క్ను క్ ఆయన పటి మనాం క్ృత్జ్ఞులమై ఉాండాలి. ఎలా? భగవాంత్తడిచ్చన
దానిని ఆయనకే సమరిాాంచాలి - నివేదిాంచాలి. దానినే భగవద్రిాత్ాం
చేయటాం అాంటారు. క్ను క్ మనాం తినబోయే ఆహారానిా ముాందుగా
భగవద్రిాత్ాంచేయాలి. అపుాడే అది ప్రస్వద్ాం అవుత్తాంది. ఇది భగవాంత్తడు
మనకు ప్రస్వదిాంచ్నదేనని జ్ఞుపక్ాం పెటుటకొని ఆయనకు క్ృత్జ్ఞులమై
ఉాండాలి.
ఇలా ప్రాణులు జీవిాంచటానికి బయట ఎనోా ఏరాాటుి చేశాడు
భగవాంత్తడు. ఇాంక్ లోపల కూడా ఎనోా ఏరాాటుి చేశాడు. ఏమిటవి? జీవుళీాంద్రికి బయట కావలసిన ఏరాాటిను  - వెలుగును , ఆహారానిా,
ఆధ్యరానిా - అనిాాంటినీ క్లిాాంచ్న పరమత్మ జీవుళీ లోపల ఎలా
సహాయపడుత్తన్నాడు?
శ్లి॥ అహాం వైశావనరో భూతావ
ప్రాణ్ణన్నాం దేహమశ్రిత్ుః ।
ప్రాణాపాన సమయుక్ుుః
పచామయనాాం చత్తరివధాం ॥

(14)
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తా॥ నేను  వైశావనరుణ్ణి (జఠరాగా) అయి ప్రాణుల శీయరాలను  ఆశ్రయిాంచ్
ఉాంటాను . ప్రాణ అపాన్నలతో కూడి న్నలుగు రకాల అన్నానిా ఆరగస్వును .
వాయఖ్య:- ఈ శ్లిక్ాం ప్రసిద్ధమైన శ్లిక్ాం. భారత్దేశాంలో చాలామాంది, అనేక్
ఆశ్రమవాస్తలు అనాదోష నివారణకై భోజనకాలాలలో ఈ శ్లికానిా పఠాంచ్
భుజిాంచటాం ఆచారాంగా వస్తునాది.
పరమత్మ సరవవాయప్త. అాంత్టా ఉన్నాడు. వెలుపల అాంత్టా ఎలా
వాయప్తాంచ్యున్నాడో

అలాగే

ప్రాణుల

లోపల

కూడా

అలాగే

వాయప్తాంచ్యున్నాడు. ఎలాాంటి రూపాంలో ఉన్నాడు?
1. వైశావనరో భూతావ:- వైశావనర రూపాంలో - జఠరాగారూపాంలో ఉన్నాడు.
ప్రాణాం ఉనాాంత్ కాలాం శీయరాం వెచచగా ఉాండాలి. ఆ వెచచద్న్ననిా ఇచేచది
భగవాంత్తడే. అాందుకే మాండు వేసవిలోను , చలిని శీతాకాలాంలోను 
ఒకేవిధాంగా 98.4 F వేడి ఉాంటుాంది. ఆ అగాయే జఠరాగా- వైశావనరాగా. అదే
పరమత్మ. ఏాం చేస్తున్నాడు పరమత్మ వైశావనరాగా రూపాంలో?
2. పచామయనాాం చత్తరివధాం:- మనాం తినే 4 రకాల అన్నానిా పచనాం
చేస్తున్నాడు పరమత్మ జఠరాగా రూపాంలో ఉాండి. మనాం హాయిగా తిని
పడుకుాంటే ఆయన మత్రాం నిద్రపోకుాండా తినాదానిా పక్వాం చేస్తున్నాడు.
మనాం

నిద్రిాంచ్న్న

ఆయన

నిద్రపోడు.

మనాం

నిద్రలేచ్

మళ్ళీ

తిన్నలను కుాంటే తిాంటాాం. అలా తిన్నలాంటే అాంత్కుముాందు తినాది జీరిాం
కావాలి. ఆ పనిని ఆయన చేసి మనకు సహాయపడుత్తన్నాడు.
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మనాం తినే అనాాం చత్తరివధాం. అాంటే న్నలుగు రకాలుగా ఉాంటుాంది.
అవి. 1. భక్షయాం:- గటిట పదారాూలు. పళీతో కొరికి, నమిలి తినేవి. గారలు, వడలు,
లాాంటివి. 2. భోజయాం:- మెత్ుని పదారాూలు. ముద్దలుగా చేస్తకొని తినేవి. అనాాం,
కూరలు, పచచళ్ళీ, పపుా మొద్లైనవి. 3. చోషయాం:- జ్ఞర్రుకోనేవి,త్రాగేవి అయిన
ద్రవపదారాూలు. స్వాంబారు, రసాం, మజిుగ, కూల్ డ్రిాంక్సి, పాయసాం మొ॥వి. 4.
లేహయాం:- న్నలుక్కు రాస్తకొనేవి, నాంజ్ఞకోనేవి, చపారిాంచేవి. ఊరగాయలు,
కొనిారకాల పచచళ్ళీ, తేనె మొ॥వి.
ఈ న్నలుగు రకాల ఆహారాలను  పరమతేమ జఠరాగా రూపాంలో పక్వాం
చేస్వుడు. ఎలా?
3. ప్రాణ అపాన సమయుక్ుుః:- ప్రాణ, అపాన శకుులతో కూడి పక్వాం చేస్వుడు.
మనాం నోటోి వేస్తకునా ఆహారానిా లోపలకు లాగవేసి, దానిని జఠరాగాతో
బాగా పచనాం చేసి, జీరిిాంపజేసి, అనిా అవయవాలకు రక్ుాం దావరా సరఫరా
చేసి, మిగలిపోయిన స్వరాంలేని, అవసరాంలేని ఆహారపు ప్తప్తాని బయటకు
పాంపటానికి సిద్ధాం చేసేది ప్రాణాం. ఈ పనికిరాని ప్తప్తాని బయటకు త్రోసివేసేది
అపానాం. ఈ రాండు చరయల దావరా మనకు కావలసిన శకిు వస్తుాంది. దానితో
పను లు చేస్తకోగలుగుతాాం. మళ్ళీ శకిు కోసాం తినగలుగుతాాం. ఈ నిరాంత్ర
ప్రక్రయతో ప్రాణ అపానములనే శకుులను  పరమత్మ వినియోగస్తున్నాడు. ఈ
సహాయానిా పరమత్మ చేయక్పోతే మళ్ళీ మళ్ళీ తినలేాం. శకిుని ొంాంద్లేాం.
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నిజాంగా ఇక్కడ ప్రాణ అపాన్నలను  రాండిాంటినే చెప్తాన్న ఇాంకా 3రూపాలలో వాయన, ఉదాన, సమన అనే రూపాలలో పరమత్మ మనకు నిరాంత్రాం
స్వయాం చేస్తునే ఉన్నాడు.
వాయన అాంటే జీరిమైన ఆహారాంలోని స్వరానిా శీయరాంలోని అనిా
భాగాలకు చేరేచది. ఈ స్వరానిా రక్ుాంలో క్లిప్త రక్ుాం దావరా సరఫరా చేస్తుాంది.
సమన అాంటే ఏ అవయవాలకు ఎాంతెాంత్ అవసరమో అాంత్
అనాస్వరానిా ఆయా అవయవాలకు సరఫరా చేసేది.
ఉదాన అాంటే అనిా శీయరభాగాలకు వారులు పాంపటమేగాక్ శీయరానిా
విడిచ్న త్రావత్ జీవుణ్ణి చేరచవలసిన స్వూన్ననికి చేరేచది.
"జఠరాగా అనేది బొడుడ ద్గీర ఉాండే కుాంపటి. ఆ కుాంపటిని
ప్రజవలిాంపజేసే కొలిమితిత్తులే ప్రాణ అపాన్నలు".
ఈ పను లనిాాంటిని పరమత్మ ఎక్కడ ఉాండి నిరవహిస్తున్నాడు? నిజాంగా
పరమత్మ అడ్రస్ లేనివాడు. అనిా అడ్రస్ లు ఆయనవే. ఎక్కడో ఒక్చోట
ఉాండేవాడికే

అడ్రస్తలు.

అాంత్టా

ఉాండేవానికి

అడ్రస్

ఎాందుకు?

"ఇాందుగలడాందు లేడను  సాందేహము వలదు చక్ర సరోవపగత్తాండు"అనా
ప్రహాిదుని పలుకు ఇదే.
4. ప్రాణ్ణన్నాందేహాం ఆశ్రిత్ుః:- ఈ పను లనీా చేయటానికి అనిా ప్రాణుల ొకక్క
దేహాలను  ఆశ్రయిాంచుకొని పరమత్మ లోపలే ఉన్నాడు. క్ను క్ పరమత్మను 
ఎక్కడా

వెత్క్నక్కరలేదు.

ప్రయాణ్ణాంచాలిిన పనిలేదు.

బస్తిలలో,
ఈ5

రైళీలో,

అడుగుల

విమన్నలలో

దేహాంలోనే

వెతికి
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తెలుస్తకోవచుచ. అయితే బయటకు చూడకుాండా లోపలకే చూడాలి అాంత్రుమఖులు కావాలి.
ఈ ప్రకారాంగా పరమతేమ స్తరయచాంద్రుల రూపాంలో ఆహారానిా
ఇస్తున్నాడు. ఆయనే జఠరాగా రూపాంలో తినా అన్నానిా అరిగస్తున్నాడు.
ఆయనే దేహాంలోని అనిా భాగాలకు పాంప్తస్తున్నాడు. ఇాంత్టి ఉపకారాం చేసే
పరమత్మకు మనాం చూపే క్ృత్జుత్ ఏమిటి? అదే నివేద్న. ఆయన ఇచ్చన
దానిా ఆయనకే సమరిాాంచ్ భుజిాంచాలి. అలా నివేదిాంచకుాండా,
సమరిాాంచకుాండా, అను మతి తీస్తకోకుాండా తిాంటే దొాంగలమవుతాాం. క్ను క్
జ్ఞగ్రత్ు తీస్తకోవాలి.
ఆహారానిా ఇస్తునాద్గ ఆయనే, త్యారుకావటానికి అగారూపాంలో
స్వయాం చేస్తునాద్గ ఆయనే, తినా అన్నానిా అరిగాంచ్ అనిా అవయవాలకు
సరఫరా చేస్తునాద్గ ఆయనే. క్ను క్ అనాాం ముద్ద నోటోికి పోయేముాందు
పరమత్మ జ్ఞుపకానికి రావాలి. క్ృత్జుత్ తెలుపాలి. అాంతేకాదు. పట్టటడనాాం
అతిధకి పెటిటనపుాడు ఆ అతిధని భగవాంత్తనిగా భావిాంచాలి. ఒక్ కుక్కకు
ప్తడికడు అనాాం పెడితే అక్కడ జఠరాగా రూపాంలో ఆరగాంచ్ అరిగాంచేవాడు
పరమతేమననే భావనచేయాలి. ద్గనివలి ఏమిటి ఫలిత్ాం?
అనాాం ఆరగాంచే వానిలోను , పచనాం చేసే జఠరాగాలోను , వెలుపల
ఉాండే స్తరయచాంద్రులలోను , క్రాంద్ ఆధ్యరాంగా ఉాండే భూమిలోను ,
సస్వయలలోను , ప్రాణ్ణకోటిలోను  - సరేవసరవత్రా - అాంత్టా, అనిాాంటా, అనిా
వేళలా బ్రహమబుదిధ - పరమత్మ భావన చేయగా - చేయగా మన పరిమిత్
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వయకిుత్వాం (జీవభావాం) క్రిగపోయి నీవు - నేనూ - అత్డు - ఆమె -అద్గ - అనీా సరవమూ బ్రహమమే -

పరమతేమ

అనే

సిూరభావన సిదిధస్తుాంది. 'అపుాడే

ఊరధవమూలాం' అనే త్తావరూాం అను భవానికి వస్తుాంది. ఇాంకా లోపల ఉాండి
పరమత్మ ఏాం చేస్తున్నాడు? స్తూలశీయరాలకు కావలసిన ఆహారానిాచ్చ
అరిగాంచటమే గాక్, స్తక్షమ శీయరాల కొరకు ఏాంచేస్తున్నాడు?
శ్లి॥ సరవసయ చాహాం హృది సనిావిషటుః
మత్ుుః సమృతిర్ జ్ఞున మపోహనాంచ ।
వేదైశచ సరనైవ రహమేవ వేద్యుః
వేదాాంత్ క్ృదేవద్ విదేవ చాహాం॥

(15)

తా॥ నేను  అాంద్రి హృద్యాలలో ఉన్నాను . న్న ను ాండే జ్ఞుపక్ాం, జ్ఞునాం,
మరపు క్లుగుత్తన్నాయి. అనిా వేదాల దావరా తెలియబడేది నేనే. వేదాాంతానిా
చేసిాంది నేనే. వేదాలను  తెలిసినవాణ్ణి కూడా నేనే.
1. అహాం సరవసయ హృది సనిావిషటుః:- నేను  అాంద్రి హృద్యాలలోనూ
ఉన్నాను . ఇాంత్కు ముాందు ప్రాణుల శీయరాలలో ఉన్నాను  అని చెప్తా ఇపుాడా
శీయరాలలో ఎక్కడ ఉనాద్గ తెలియజేస్తున్నాడు. ఆయన సరవవాయప్త గదా! మరి
హృద్యాంలో ఉాండటమేమిటి? ఆయన అాంత్టా ఉనావాడే అయిన్న ధ్యయన
మగుాడైన స్వధకునికి పరమత్మ త్వరగాను , సాషటాంగాను  వయక్ుమయేయ స్వూనమే
హృద్యాం. హృద్యాం అాంటే రక్ు ప్రసరణాం చేసే గుాండె కాదు. కొాంచెాం
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కుడిప్రక్కగా ఉాండే స్వూనాం. 'నేను ' అని జీవభావాం ఉద్యిాంచే స్వూనాం ఇదే. ఇదే
ఆధ్యయతిమక్ హృద్యాం.
ఇలా పరమత్మ హృద్యాంలో ఉనాాందువలి ప్రయోజనమేమిటి?
2. మత్ుుః సమృతి, జ్ఞునాం, అపోహనాం:- సమృతి అాంటే జ్ఞుపక్శకిు. మనిష్టకి
జ్ఞుపక్శకిు ఎాంతో అవసరాం. తానెవరో, త్నవారవరో, త్న ఊరు, పేరు, ఇలుి,
వాకిలి ఏదో, త్న హోదా ఏమిటో - అనా జ్ఞుపక్ాం ఉాండాలి. వీటిని మరచ్పోతే
జీవిాంచలేడు మనవుడు. ప్రతిరోజూ రాత్రి అనిాాంటిని మరచ్పోయి నిద్రిస్వడు
ు .
తెలివారి నిద్రలేచే సరికి ఈ సమచారానాాంత్టిని అాందిస్వుడు పరమత్మ.
స్వమను యలకు నినా మొనాటి విషయాలు, ఈ జనమలోని విషయాలు
జ్ఞుపక్ాం చేస్వుడు. యోగులకు గత్ జనమలలోని విషయాలు చెబుతాడు, క్ను క్
అాంతా మ గొపాత్నాం అని అహాంక్రిాంచరాదు.
'జ్ఞునాం' అాంటే క్రొత్ు విషయాలను  అరూాం చేస్తకొనే తెలివితేటలు.
స్వమను యలది లౌకిక్ జ్ఞునాం. అాంటే ప్రత్యక్షాంగా క్నిప్తాంచే వస్తువుల గురిాంచ్,
విషయాల గురిాంచ్ తెలుస్తకొనే జ్ఞునాం. ఇక్ యోగుల జ్ఞునాం అలౌకిక్
జ్ఞునాం - పరోక్షజ్ఞునాం. దేశాాంత్ర, కాలాాంత్ర, జన్నమాంత్ర విషయాలను 
తెలుస్తకోగల జ్ఞునాం. ఈ లౌకిక్, అలౌకిక్ జ్ఞున్నలనీా పరమత్మ వలినే
లభస్వుయి.
'అపోహనాం' అాంటే మరపు. ఇదివరలో క్లిగన చ్కుకలు, బాధలు,
భయాంక్ర అను భవాలు, జరిగన అన్నయయాలు, అవమన్నలు అనీా
మరచ్పోవాలి. లేక్పోతే బ్రత్తకు దురభరమవుత్తాంది. కాలక్రమాంలో అనిా
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బాధలను , క్ష్కటలను , నష్కటలను  మరిప్తాంపజేసి, బ్రత్తకు మీద్ ఆశతో - తీప్తతో
ముాందుకు నడిచేటటుి చేసేది కూడా పరమత్మయే.
ఏమిటి ఇాంకా పరమత్మ ఆధక్యత్ –
3. వేదైశచ సరనైవుః అహాం ఏవ వేద్యుః:- అనిా వేదాల దావరా తెలియబడవలసిాంది
నేనే. వేదాలనీా అాంతిమాంగా చెపేాది పరమత్మను  అాందుకొనే మరాీల
గురిాంచే. పరమత్మ ొకక్క సవరూపజ్ఞున్ననిా బోధాంచుటకే క్రమకాాండ,
ఉపాసన్నకాాండ, జ్ఞునకాాండ అని 3 కాాండల గురిాంచ్ వేద్ాం చెబుత్తనాది .
క్ను క్ వేద్ ప్రతిపాద్య విషయాం పరమత్మ. తెలియబడవలసిాంది పరమత్మ.
4. వేదాాంత్ క్ృత్:- వేదాాంత్ క్రు ఆయనే. వేదాలను  ఎవరో రచ్ాంచలేదు. అవి
అపౌరుష్టయాలు. మహరుషలు, మహాత్తమలు ప్రగాఢ ధ్యయనసిూతిలో ఉనాపుాడు
వారికి వినిప్తాంచ్నవే ఈ వేద్మాంత్రాలు. అాందుకే వీటిని 'శ్రుత్తలు' అన్నారు.
అయితే వారికి వినిప్తాంచ్ాంది ఎవరు? వారిలోని పరమత్మయే. క్ను క్
వేదాలను  అాందిాంచ్నది పరమత్మయే. క్ను క్ ఇవి భగవనిారిమతాలు. అాందుకే
వేదాలపై విశావసాం త్పాక్ ఉాండాలి. వేద్ాం అాంటే భగవాంత్తని తెలిపే
వాజుమయాం. వేదాలలో క్నిప్తాంచే విరోధ్యలనిాాంటిని సమనవయపరచే శాస్త్రమే
వేదాాంత్ శాస్త్రాం. వాటి మూలపురుషుడు పరమతేమ. వేద్ విజ్ఞున్ననిా
మనవలోక్ాంలో ప్రచారాం చేసి శాాంతిని ప్రస్వదిస్తునా వాయస, వాలీమకి, వశిష్కటది
మహరుషలాంతా న్న సవరూపులే అని భగవాను డు చెబుత్తన్నాడు.
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5. వేద్విత్ అహాం ఏవ:-

వేద్ములను  ఎరిగన వాణ్ణి నేనే. వేదాలను 

తెలుస్తకోవాలాంటే మనవులకు స్వధయాంకాదు. సరవవేదాలను  ఎరిగనవాడు
పరమతేమ. వేదాలను  తెలుస్తకొనే బుదిధకి ఆధ్యరాం పరమత్మ చైత్నయమే.
ఈ శ్లికానికి మర్చక్ అరూాం శాంక్రభాషయాంలో ఉనాది.
ప్రాణులాంద్రి బుదిధగుహలో జీవరూపాంలో ఆ పరమతేమ ఉన్నాడు.
ఎవరైతే ఈ జీవుడు పరమతేమ అనే అభేధ ద్ృష్టటతో ఉపాసన చేస్వురో వారు
భగవాంత్తని అను గ్రహాంతోను ; శాస్వాల ొకక్క, గురువుల ొకక్క
అను గ్రహాంతోను  అాంత్ుఃక్రణ శుదదిధ క్లిగ చ్వరకు 'నేనే పరమత్మను ' 'అహాం
బ్రహామసిమ' అనే 'జ్ఞుపక్ాం' (సమృతి) క్లుగుత్తాంది. అలాగే న్నతో సహా
అాంతా (ఇద్ాం సరవాం) పరమత్మయే అనే 'జ్ఞునాం' క్లుగుత్తాంది. అలా అభేద్
ద్ృష్టటలేని బహిరుమఖులు - మలిన చ్త్తులు అయిన స్వమను యలకు ఈ సమృతి జ్ఞునాం రాండూ క్లిగే అవకాశాం లేదు. వారికి అాంతా మరపే. అాంటే ఆత్మను  పరమత్మను  అనే విషయాంలో మరపు మత్రమే ఉాంటుాంది. త్మ సవరూపానిా
ఎపుాడూ మరచ్పోూనే ఉాంటారు.
ఇాంత్వరకు స్వమనయ స్వధకులకు, మాంద్ - మధయమధకారులకు త్న
సవరూపానిా గురిాంచ్, త్న మహిమను  గురిాంచ్ చెప్తాన భగవాను డు ఇపుాడు
ఉత్ుమధకారులకు త్న యదారూ సవరూపానిా తెలియజేయబోత్తన్నాడు.
శ్లి॥ దావవిమౌ పురుషౌ లోకే
క్షర శాచక్షర ఏవచ ।
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క్షర సిరావణ్ణ భూతాని
కూటసోూఽక్షర ఉచయతే ॥

(16)

తా॥ లోక్ాంలో క్షర, అక్షర అని ఈ ఇద్దరు పురుషులున్నారు. అనిా ప్రాణులు,
ఉపాధులు క్షరమైనవి. కూటస్తూణ్ణి అక్షర పురుషుడు అాంటారు.
వాయఖ్య:- క్షర పురుషుడు, అక్షర పురుషుడు, పురుషోత్ుముడు - అని ముగుీరు
పురుషులున్నారు. వీరిలో క్షర - అక్షర అనే ఇద్దరు పురుషుల గురిాంచ్ ఈ
శ్లిక్ాంలో తెలియజేస్తున్నారు.
క్షర అాంటే న్నశనమయేయది. అక్షర అాంటే న్నశనాం కానిది అని అరూాం.
1. క్షర :- అనిా ప్రాణుల ొకక్క దేహాలు ఉత్ాతిు, న్నశన్నలు గలవి. కాలాంలో
పుటిట కాలాంలో నశిాంచేవి దేహాలనీా. క్ను క్ అనిా దేహాలు - భూతాలు క్షరాం.
అనిా ప్రాణుల ొకక్క స్తూల దేహాలు మరణానాంత్రాం క్నిప్తాంచవు. క్ను క్
అనిా దేహాలు, ఉపాధులు న్నశనమయేయవి గను క్ క్షరాం అన్నారు.
2. అక్షర:- అాంటే న్నశనాం లేనిది అని. కూటస్తూడైన జీవుడు అక్షరుడు - న్నశనాం
లేనివాడు. జీవుడు కాలాంలో పుటిట కాలాంలో నశిాంచేవాడు కాదు. శీయరాలు
నశిాంచ్న్న ఆ శీయరాలను  ఆడిాంచ్న స్తక్షమశీయరాం నశిాంచదు. ఆ
స్తక్షమశీయరాంలో ఉనా జీవుడు ఒక్ స్తూల శీయరాం ను ాండి మర్చక్
స్తూలశీయరాంలోకి ప్రవేశిాంచ్, అక్కడ అను భవాలు ొంాందుూ, ఆ శీయరాం త్న
అను భవాలకు ఇక్ పనికిరాద్ని అను కునాపుాడు దానిని వద్లి అపాటి త్న
వాసనలు, క్రమఫలాలకు (ప్రారబాధనికి) త్గన శీయరాం కొరకు వెత్తకుకాంటూ
వెళ్ళీపోతాడు. క్ను క్ అత్డు కాలాంలో నశిాంచేవాడు కాదు. అత్ణ్ణి
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కూటస్తూడు అాంటారు. కూటాంపై ఎనిా వస్తువులనైన్న త్యారుచేయవచుచ,
మరుాలు చేయవచుచ. కాని కూటాం మత్రాం ఏ మరుాలు లేకుాండా అలాగే
ఉాంటుాంది. అలాగే పరమత్మ ప్రతిబిాంబాం క్షేత్రాంలో ప్రతిఫలిాంచ్నపుాడు దానిని
జీవుడు అాంటారు. ఆ జీవుడు ఎనిా శీయరాలు నశిాంచ్న్న ఒక్ దాని ను ాండి
మర్చక్ దానికి ప్రయాణ్ణస్తు మనస్తితో పాటు ఆరు ఇాంద్రియాలను  త్నతో
పాటుగా ఆక్రిషాంచ్ తీస్తకొని వెళ్ళత్తాంటాడు. ఇలా అనాంత్కాలాం
కొనస్వగేవాడు గను క్ కూటస్తూణ్ణి అక్షరుడు అాంటున్నారు. అయితే అసలు
నశిాంపులేదా? అాంటే జీవుడికి నిజాంగా నశిాంపులేదు. జీవుడు జీవభావానిా
వద్లి ఆత్మగా ఉాండిపోతాడు. అాంటే ఆత్మజ్ఞునాం క్లిగేాంత్ వరకు - ముకిుని
ొంాందేాంత్ వరకు జీవుడిగా ఉాంటాడు. ఆ త్రువాత్ ఆత్మగా త్న యదారూ
సవరూపాంతో ఉాండిపోతాడు. ఈ శీయరాలు ధరిాంచటానికి, అాందులో కూర్చచని
అను భవాలు ొంాంద్టానికి కారణమైన వాసనలు, క్రమఫలాలు పూరిుగ
అాంత్మయేయాంత్ వరకు ఉపాధులతో కూడి జీవుడుగా ఉాంటాడు. త్రువాత్
ఉపాధులు లేని ఆత్మగా ఉాంటాడు.
 కాలప్రవాహాంలో - నిీయిత్ కాలాంలో నశిాంచేది క్షరాం.
 కాలాంతో సాంబాంధాం లేకుాండా ఆత్మజ్ఞునాం క్లగటాంతో అాంత్మయేయది
అక్షరాం.
మరి పురుషోత్ుముడెవరు? అసలు నశిాంచనివాడు. అజాం - అవయయాం
క్షర అక్షర పురుషులకు వేరైన పురుషోత్ుముని గురిాంచ్
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క్షర - అక్షర పురుషుల గురిాంచ్ తెలియజేశారు. ఇక్ పురుషోత్ుముని
గురిాంచ్ 17వ శ్లిక్ాంలో తెలియజేయబోత్తన్నారు.
శ్లి॥ ఉత్ుముః పురుష సువనయుః
పరమతేమ త్తయదా హృత్ుః ।
యో లోక్త్రయ మవిశయ
బిభరుయవయయ ఈశవరుః ॥

(17)

తా॥ ఇక్ ఉత్ుమ పురుషుడో - వేరే ఉన్నాడు. అత్ణ్ణి పరమత్మ అని ప్తలుస్వురు.
ఎవరు ములోికాలోిను  ప్రవేశిాంచ్ భరిస్తున్నాడో అత్డు న్నశనాం లేనివాడు,
సరావనికి ప్రభువు.
వాయఖ్య:- 1. ఉత్ుముః పురుషుః త్త అనయుః:- పైన చెప్తాన క్షర అక్షర పురుషులక్నా
వేరైనవాడు ఉత్ుమపురుషుడు, అత్డే పురుషోత్ుముడు. అత్డే పరమత్మ.
ఉపాధులు లేనివాడు. సరవవాయప్త. క్లిాత్ సరాాంలో తాడు వాయప్తాంచ్యునాటుి
ఈ క్లిాత్ 3 లోకాలోినూ, 3 అవసూలలోను  త్న మయాశకిుతో
వాయప్తాంచ్యున్నాడు.
క్షణ్ణక్మైన దేహాం క్న్నా, బదుధడైన జీవుడి క్న్నా శాశవత్తడైన
పురుషోత్ుముడు - పరమత్మ శ్రేషుఠడు.
జీవుడు గుణాలతో ఉాంటాడు. గుణాల కారణాంగా స్తఖ్దుుఃఖాలతో
ఉాంటాడు. బాంద్గయై ఉాంటాడు. త్నను  తాను  తెలుస్తకోలేని అజ్ఞుని జీవుడు.
పురుషోత్ుముడు గుణరహిత్తడు. స్తఖ్దుుఃఖాలు లేనివాడు. సరవసవత్ాంత్రుడు.
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తానెవరో తెలిసినవాడు. ఎరుక్లో ఉాండేవాడు. ఆనాంద్సవరూపుడు. క్ను క్
ఉత్ుముడు - పురుషోత్ుముడు.
2. లోక్త్రయాం ఆవిశయ బిభరుుః :- క్షర అక్షరు లిద్దరిని జ్ఞగ్రత్ ప్రపాంచాంలో
చూస్వుాం. అయితే జీవుడికి జ్ఞగ్రత్ ప్రపాంచమే గాక్ మరో రాండు ప్రపాంచాలు
ఉన్నాయి. అవే సవపా ప్రపాంచాం, స్తషుప్తు శూనయాం. ఈ రాండూ కూడా అత్డి
జీవిత్ాంలోని భాగాలే. పరమత్మ ఈ జ్ఞగ్రత్ ప్రపాంచానిా నిలబెడుత్తన్నాడు.
ఎలా? జీవుడిలో చేరి అనిా ఇాంద్రియాలకు - మనస్తికు చైత్న్నయనిా
ప్రస్వదిాంచ్ ఈ జ్ఞగ్రత్ ప్రపాంచాంలో వయవహరిాంచేటుి చేస్తున్నాడు. నిజాంగా
జ్ఞగ్రత్ ప్రపాంచాం జీవుడి సృష్టటయే. ఇక్ మిగలిన రాండు ప్రపాంచాలను  కూడా
పరమతేమ నిలబెడుత్తన్నాడు. ఎలా? ఆ రాండు ప్రపాంచాలలోకి ప్రవేశిాంచ్
నిలబెడుత్తన్నాడు. అాంటే జీవుడు నిద్రిాంచ్న త్రావత్ మనస్తిలో ప్రవేశిాంచ్ ఆ
మనస్తి

క్లల ప్రపాంచానిా సృష్టటాంచుకొని అాందులో కొాంత్కాలాం

వయవహరిాంచేటుి చేస్తున్నాడు. అలాగే స్తషుప్తులో కేవలాం తాను  మత్రమే
ఉాండి అనిాాంటిని మరప్తాంచ్ విశ్రాంతిని, హాయిని అను భవిాంచేటటుి
చేస్తున్నాడు. ఇలా 3 అవసూలలోను  - 3 లోకాలలోను  తాను  మరకుాండా
కేవలాంగా ఉాంటూ, 3 అవసూలను  కేవలస్వక్షిగా తెలుస్తకుాంటూ, త్టసూాంగా
ఉాంటాడు. 3 అవసూల ొకక్క రాక్ పోక్లను  చూస్తు స్వక్షిగా ఉనా ఉత్ుమ
పురుషునికి ఆ అవసూల క్ళాంక్ాం ఏమత్రాం అాంటదు.
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ఈ మూడునార మూరల శీయరాంలో ఉన్నానని, ఈ శీయరానిా
పోష్టాంచుకోవటమే త్న క్రువయమనీ పరమత్మ భావిాంచడు, అజ్ఞునాంలో ఉనా
జీవుడు భావిస్వుడు. క్ను క్ పరమత్మకు ఏ అాంటు సాంటు లేదు.
జీవుడు 3 లోకాలోి 3 విధ్యలుగా ప్రవరిుస్తు ఉాంటాడు. జ్ఞగ్రత్ లో
అను భవాలు ఒక్ విధాం. సవపాాంలోని అను భవాలు వేరే విధాం. ఇక్ గాఢనిద్రలో
ఏ అను భవమూ లేకుాండటాం, ఏమీ తెలియకుాండటాం మరిాంత్ ప్రతేయక్ాం. ఒక్
అవసూలోని అను భవాలు మర్చక్ అవసూలో తెలియకుాండా ఉాండేవాడు జీవుడు.
అయితే 3 అవసూలలోని అను భవాలను  కేవలాంగా చూచే స్వక్షియైన
పరమత్మకు అనిా అవసూల అను భవాలు తెలుస్త. క్ను క్ 3 అవసూలలో
ప్రవేశిాంచ్ వాటిని నిలబెటేటవాడు పరమత్మయే.
3. అవయయుః ఈశవరుః :- పరమత్మ అవయయుడు. అాంటే న్నశరహిత్తడు. దేహాం
నశిస్తుాంది. అది నిీయిత్మైన కొాంత్కాలాం మత్రమే ఉాంటుాంది. జీవుడు ముకిు
క్లిగతే (ఆత్మ జ్ఞునాంతో) నశిస్వుడు. అాంత్వరకు జీవుడు అవయయుడే - అక్షరుడే.
ఇక్ పరమత్మకు ఎపాటికీ న్నశనాం లేదు. అాందుకే ఆయనను  అవయయుడు
అన్నారు.

కాలాంతో

నిమిత్ుాం

లేకుాండా

శాశవత్ాంగా

ఉాండేవాడు.

రాండవది ఈశవరుః - అాంటే ప్రభువు, శాసకుడు, నియామకుడు అని. ఆయన
మర్చక్రి అధీనాంలో ఉాండేవాడు కాదు. సరవసవత్ాంత్రుడు, 'ఈశవరాన్నాం
ఈశవరుః' అనిా ఇాంద్రియాలను  శాసిాంచేవాడు. ఆయన ఏమీ చేయకుాండానే
అనిా ఇాంద్రియాలకు శకిునిచ్చ వాటి పను లు అవి చేస్తకొనేటటుి
నియమిాంచేవాడు. క్ను క్ ప్రభువు.
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 దేహ తాదాత్మయాంతో ఉనావాడు స్వమను యడు.
 జీవ తాదాత్మయాంతో ఉనావాడు మధయముడు.
 ఆత్మ తాదాత్మయాంతో ఉనావాడు ఉత్ుముడు, పురుషోత్ుముడు.
ఆయనను  పురుషోత్ుముడు అనటానికి కారణాం ఏమిటి?
శ్లి॥ యస్వమత్ క్షర మతీ తోఽహాం
అక్షరాద్ప్త చోత్ుముః ।
అతోఽసిమ లోకే వేదేచ
ప్రధత్ుః పురుషోత్ుముః ॥

(18)

తా॥ నేను  క్షరానికి అతీత్తణ్ణి గను క్ను , అక్షరుని క్న్నా కూడా ఉత్ుముడను 
గను క్ను  లోక్ాంలోను , వేద్ాంలోను  పురుషోత్ుముడనని కీరిుని ొంాందాను .
వాయఖ్య :- క్షర పురుషుడాంటే కాలాంలో పుటిట కాలాంలో గతిాంచ్పోయే శీయరమే.
ఏ ప్రయత్ాాం లేకుాండానే కాలగరభాంలో క్లిసిపోతాయి. క్ను క్ అలామైనవి.
బలుా పగలిపోతే అాందులో ను ాండి వెలుగురాదు. అలాగే స్తూల శీయరాం
రాలిపోతే అాందులో ఇాంత్కాలాం తిరుగులాడిన జీవుడు ఇక్ క్నిప్తాంచడు.
క్ను క్ అలామైనది. ఇక్ అక్షర పురుషుడు కాలాంలో క్లిసిపోయేవాడు కాదు.
శాశవత్తడు. అాంటే చాలాకాలాం ఉాండేవాడు. ఎనిా శీయరాలు రాలిపోయిన్న
అత్డు మత్రాం రాలిపోడు. బాహయ, అాంత్ర కూటాం మీద్ కూరుచని - అాంటే
స్తూలశీయరాంలో - స్తక్షమశీయరాంలో కూర్చచని క్రమలు చేస్తు, స్తఖ్దుుఃఖాలు
అను భవిస్తు, మరుాలు చెాందుూ బాధలు పడుూ, క్రుగా - భోక్ుగా
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ఉాండేవాడు. త్న జీవభావానిా - శీయరమనోబుదుధలతో గల తాదాతామయనిా
వదిలిాంచుకోవటానికి ప్రయత్ాాం చేస్తు - స్వధనలు చేస్తు ఎనోా జనమల
అనాంత్రాం జీవభావానిా వదిలిాంచుకుాంటాడు. అపాటిదాకా స్తఖ్దుుఃఖాలు
అను భవిాంచాలిిాందే. ఇత్ణ్ణి అలుాడు అనటానికి వీలేిదు. పురుష్కరూాం
చేసేవాడు క్ను క్ స్వమను యడు - అనవచుచ. ఈ క్షర అక్షర పురుషుల క్నా
వేరైనవాడు పురుషోత్ుముడు. అత్డు అనిాాంటిని నిలబెడుూ, భరిస్తు,
దేనిచేత్ అాంటబడనివాడు.
 పురుషోత్ుముడు ఎపాటికీ నశిాంచేవాడు కాదు. నిత్తయడు, శాశవత్తడు.
 అక్షర పురుషుడైన జీవుడు ఆత్మజ్ఞున పరయాంత్ాం ఉాండేవాడు. ఉనాాంత్కాలాం
స్తఖ్దుుఃఖాలతో ఉాండేవాడు. బదుధడైనవాడు.
పురుషోత్ుముడో - ఎలిపుాడూ ఉాండేవాడు. సృష్టటలోను , ప్రళయాంలోను 
ఆయన

ఉన్నాడు.

వయక్ుసవరూపాంగాను ,

అవయక్ు

సవరూపాంగాను ,

సోపాధక్ాంగాను , నిరుపాధక్ాంగాను  ఉాంటాడు. ఎలా ఉన్నా స్తఖ్దుుఃఖాలు
అాంటకుాండా శాశవతానాంద్ సిూతిలో ఉాంటాడు. క్ను క్ క్షర పురుషుని క్నా
వేరైనవాడు, అక్షర పురుషుని క్నా అధకుడుడైన వాడు - ఉత్ుముడు. క్ను క్నే
పురుషోత్ుముడు

అన్నారు.

లోక్ాంలోనే

కాదు,

వేదాలలో

కూడా

కీరిుాంచబడుత్తన్నాడు.
వేదాలు మనకు పరమప్రమణాం. క్ను క్ అవీ అలాగే చెబుత్తన్నాయి.
పురుషోత్ుముని పరమత్మ అని కీరిుస్తున్నాయి. ఆయనను  చేరుకోవటమే
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మనవ జీవిత్లక్షయాం. ఆయనను  చేరుకొనే మరాీలను  - ఉపాయాలను 
తెలియజేసేవే వేదాలు.
ఆత్మ శీయరాంలో కూర్చచని జీవుడిగా వయవహరిస్తునాద్ని; మనస్తి
ప్రపాంచాం వైపు తిరిగతే జీవులమవుత్తన్నామని, మనస్తిను  ఆత్మ వైపు త్రిప్తా
ఆత్మయాందు లయాం చేసేు మనస్తి అాంత్మై ఆనాంద్ సవరూప ఆత్మగా
మిగలిపోతామని తెలుస్తకొని ఆత్మగా - పరమత్మగా మిగలటమే ఆత్మసిూతి ముక్ుసిూతి - జీవను మక్ు సిూతి. అదే పురుషోత్ుమప్రాప్తు. శీయరాం ఉన్నా అత్డికి
లేనటేట. ఈ జగత్తు ఉన్నా- క్నిప్తస్తున్నా అత్డి ద్ృష్టటలో లేనటేట. అటిట సిూతికి
చేరుకోవటమే ఈ మనజీవిత్ పరమలక్షయాం. అసలు అనేక్ జనమల స్తక్ృత్ాంతో
ఈ మనవజనమను  తెచుచకునాది కూడా అాందుకోసమే. పురుషోత్ుమప్రాప్తు
కొరకే. పురుషోత్ుమప్రాప్తుకి ఉపాయాం ఏమిటి?
శ్లి॥ యో మమేవ మసాం మూఢుః
జ్ఞన్నతి పురుషోత్ుమాం ।
స సరవ విద్భజతి మాం
సరవ భావేన భారత్! ॥

(19)

తా॥ భారతా! ఎవరైతే ననేా ఈ ప్రకారాంగా అసాం మూఢుడై
పురుషోత్ుముడనని తెలుస్తకుాంటాడో అత్డు సరవము తెలిసినవాడై అనిా
విధ్యలుగా నను ా భజిస్వుడు.
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వాయఖ్య :- 1. భారత్! : అరుును ణ్ణి అలాిరు ముదుదగా భారత్!
అాంటున్నాడు భగవాను డు. భారత్! అాంటే భరత్వాంశాంలో జనిమాంచ్న వాడా!
అనే క్నా ఆత్మజ్ఞునాంలో రమిాంచేవాడా! అనే అరూమే మినాగా క్నిప్తస్తుాంది,
సాంద్రాభనికి చక్కగా సరిపోత్తాంది.
2. యుః :- 'యుః' ఎవరైతే అనే శబాదనిా మళ్ళీ మళ్ళీ వాడి మనకు హుష్కరు
క్లిగస్తున్నాడు పరమత్మ. ఎాందుక్ాంటే బ్రాహమణులు త్పా ఎవరూ వేదాలు
చదువరాద్ని, స్త్రీలు గాయత్రీ మాంత్రానిా ఉచఛరిాంచరాద్ని, శూద్రులు మోక్షానిా
అాందుకోకూడద్ని అనేక్ రకాల అపభ్రాంశపు మటలు వాడుక్లో ఉన్నాయి.
అలాాంటి అభప్రాయాలు మనస్తిలో పెటుటకోరాద్ని 'యుః' - ఎవరైన్న సరే జ్ఞతి, మత్, కుల, వరీ, వరి, లిాంగ భేదాలతో నిమిత్ుాం లేకుాండా భగవాంత్తని
తెలుస్తకోవచుచ, చేరుకోవచుచ, భజిాంచవచుచ అని చెపాటానికే ఈ
పద్ప్రయోగాం. కాక్పోతే భగవత్ుతాువనిా తెలుస్తకోవాలాంటే యోగయత్
కావాలి. ఏమిటది?
3. అసాంమూఢుః :- మోహాం - భ్రమలేనివాడు ఐ ఉాండాలి. మోహమాంటే
ఏమిటి?ఈ జగత్తు నిత్యమను కోవటాం, ఇక్కడి వస్తువులు - విషయాలు భోగాలు స్తఖానిాస్వుయను కోవటాం, అనిాాంటియాందు ఆసకిుని పెాంచుకోవటాం,
మమకారాం పెాంచుకోవటాం - ఇదే మోహాం. ఇది లేనివాడే అసాంమూఢుడు.
అటిటవాడు ఎవరైన్న సరే పురుషోత్ుముని చక్కగా తెలుస్తకోగలడు ఏమని,
ఎలా?
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4. ఏవాం పురుషోత్ుమాం జ్ఞన్నతి :- ఈ ప్రకారాంగా పురుషోత్ుముడనని
తెలుస్తకోవాలి. ఏ ప్రకారాంగా? క్షర అక్షర పురుషులకు వేరైనవాడినని,
ఉత్ుముడైనవాడినని,

ములోికాలలోను 

ప్రవేశిాంచ్

వాటిని

ధరిాంచ్

నిలబెటేటవాడినని, అవయయయుడనని, ఆనాంద్సవరూపుడనని తెలుస్తకోవాలి.
తెలుస్తకోవటమాంటే ఊరకే తెలుస్తకోవటాం కాదు. నిశచయజ్ఞునాం ఉాండాలి.
అత్డే 5. సరవవిత్ :- సరవము తెలిసినవాడు. ఈ లోక్ాంలో ఎవవరికైన్న కొనిా
విషయాలు తెలుస్వుయి. కొనిా తెలియవు. క్ను క్ ఎవవరూ సరవవిత్ కాలేరు.
అయితే

పరమత్మను 

అను భవపూరవక్ాంగా

తెలుస్తకొాంటే

సరవమూ తెలిసినటేి. ఎాందుక్ాంటే పరమత్మ పరిపూరుిడు, సాంపూరి
జ్ఞునసవరూపుడు. దేనిని తెలుస్తకుాంటే ఇక్ తెలుస్తకోవాలిిాంది లేదో అదే
పరమత్మ. అదే బ్రహమవిద్య. అనిా విద్యలు, అనిా శాస్వాలు, అనిా క్ళలు, అనిా
సాంపద్లు, అనిా తెలివితేటలు - సరవమూ పరమత్మలోనే ఉన్నాయి. క్ను క్
ఆయనను  తెలుస్తకుాంటే అనీా తెలిసినటేి. ఇలా సరవవిత్ అయినవాడు ఆ
పరమత్మనే అనిా విధ్యల భజిస్వుడు - ఎలా?
6. సరవభావేన :- పరిపూరి మనస్తితో, అనిా విధ్యలుగా, అనిా వేళలలో
పరమత్మను  భజిస్వుడు. సృష్టటలోని యావత్తు రహస్వయనిా తెలుస్తకునా అత్డు
ఎక్కడ ఏమి చేస్తున్నా అది భగవాంత్తని భజిస్తునాటేి. భగవాంత్తని యదారూ
సిూతిని, మహిమను  తెలియనివారు గాని, తెలిసిన్న విశావసాం లేనివారు గాని
భగవాంత్తని మనస్తఫరిుగా భజిాంచలేరు.ఈ ద్ృశయమాంతా మయామయమని;
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వీటికి ఆధ్యరమైన పరమత్మ సత్యమని; ఆయన క్నా వేరైనదేద్గ నిజాంగా లేనే
లేద్ని తెలిసినవాడే అనిా విధ్యల సేవిస్వుడు. అత్డికి సరవము భగవాంత్తడే. కాని
మనకో? మన ఇలేి సరవసవాం, భారాయబిడదలే సరవసవాం, ధనసాంపద్లే సరవసవాం,
కీరిుప్రతిషఠలే సరవసవాం. క్ను క్నే పరమత్మ మనకు దూరాం. అత్డికి సరవమూ
పరమతేమ.
ఇలా ఎవరైతే పరమత్మ గురిాంచ్ మోహానిా వద్లి తెలుస్తకోగలరో
అత్డే పురుషోత్ుమప్రాప్తుకి అరుుడు. ఇక్ ఫలశ్రుతిుః
ఈ 15వ అధ్యయయాం ఫలశ్రుతిని తెలియజేస్తున్నాడు భగవాను డు శ్లి॥ ఇతి గుహయ త్మాం శాస్త్రాం
ఇద్ ముక్ుాం మయానఘ! ।
ఏత్త్ బుదాధవ బుదిధమన్ స్వయత్
క్ృత్ క్ృత్యశచ భారత్! ॥

(20)

తా॥ భారతా! అనఘా! ఈ ప్రకారాంగా అత్యాంత్ రహసయమైన ఈ శాస్త్రాం న్న
చేత్ చెపాబడిాంది. ద్గనిని అరూాం చేస్తకుాంటే బుదిధమాంత్తడవుతాడు,
క్ృత్క్ృత్తయడవుతాడు.
వాయఖ్య :- (1) 'ఇతి' అనే పద్ాంతో ఈ అధ్యయయాం ముగుస్తునాది. శాస్వానిా
ఉపక్రమిాంచేటపుాడు 'అధ' అనే మాంగళవాచక్ాంతోను , ముగాంచేటపుాడు 'ఇతి'
అనే పద్ాంతోను  పురిుచేయటాం శాస్త్ర సాంప్రదాయాం. చెపాద్లచుకునా
విషయాం పూరుయిాంద్నే భావాం 'ఇతి' అనే పద్ాంలో ఉాంది. ద్గనిని బటిట ఈ
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అధ్యయయాంతో భగవద్గీత్ పూరుయినద్ని, ద్గని త్రువాత్ ఉనా 3 అధ్యయయాలు
పరిశిషట అధ్యయయాలని పెద్దలు చెబుత్తాంటారు. ఈ ప్రకారాంగా అత్యాంత్
రహసయమైన

గీతాశాస్వానిా

నీకు

భోదిాంచాను 

అని

భగవాను డు

తెలియజేస్తున్నాడు.
(2) శాస్త్రాం :-భగవద్గీత్ ఒక్ శాస్త్రాం. వేదాాంత్ాంలో కొనిా శాస్వాలున్నాయి, కొనిా
ప్రక్రణ గ్రాంధ్యలున్నాయి. త్త్ువబోధ, వివేక్చూడామణ్ణ, వేదాాంత్ పాంచద్శి,
విచారస్వగరాం, నైషకరమయ సిదిధ - - - మొద్లైనవి ప్రక్రణగ్రాంధ్యలు. ఇవి శాస్త్రాంలో
చెపాబడిన

విషయానిా

విపులాంగా

వివరిస్వుయి.

శాస్వానిా

అరూాం

చేస్తకొను టకు ఇవి బాగా ఉపయోగపడతాయి.
'శాస్త్రాం' మనాం అాందుకోవలసిన లక్షాయనిా అాందుకోవటానికి మనను 
శాసిస్తుాంది. ఇలా చెయియ. అలా చెయయకు అని శాసిస్తుాంది. అాంతేగాక్
గుపుాంగా ఉనా వస్తువును  అభవయక్ుాం చేసేది శాస్త్రాం. అాందుకే 'శాసన్నత్
శాంసన్నత్ ఇతి శాస్త్రాం' అన్నారు. అాంటే శాసనము, శాంసనము శాస్త్రాం ొకక్క
ధరామలు.
'సత్యాం వద్ - ధరమాం చర' అని వేద్ాంలో శాసన్నలున్నాయి. ఇది
వేద్శాస్త్రాం. సతాయనిా పలుకు - ధరామనిా ఆచరిాంచు - అని వేద్శాస్త్రాం
నిరేదశిస్తునాది. అలాగే భగవద్గీత్లో కూడా అనేక్ శాసన్నలున్నాయి.
 కనైిబయాం మసమ గముః పారూ!' - అరుున్న నపుాంసక్తావనిా వదులు;
 'తాాం సిూతిక్షసవ భారత్!' - అరుున్న తితిక్షను  అలవరచుకో;
 'త్స్వమత్ యోగీభవ అరుున!' - అరుున్న! అాందువలి నీవు యోగవికా!;
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 'నిమిత్ు మత్రాం భవ సవయస్వచ్న్' - సవయస్వచీ! నిమిత్ు మత్రుడవు కా!
 'మాం ఏక్ాం శరణాం వ్రజ' - నన్నాక్కనినే శరణు ొంాందు ----ఇలా భగవద్గీత్లో శాసిాంచ్ చెప్తాన మటలు ఎనోా ఉన్నాయి. అాందుకే ఇది
శాస్త్రాం.
ఇక్ 'శాంసనాం' అాంటే గుపుాంగా ఉనాదానిని వయక్ుాం చెయయటాం. అజ్ఞునాం
కారణాంగా ఆత్మ మరుగున పడిపోయిాంది. దానిని వయక్ుాం చెయయటాం జరిగాంది
భగవద్గీత్లో. జీవభావమనే ొంరచేత్ ఆత్మ క్పాబడి ఉనాది. అాందువలి ఆత్మ
మరుగునపడడది. స్వధన చేసి, ప్రయత్ాాం చేసి ఆ జీవభావమనే ొంరను 
తొలగాంచుకొనే ఉపాయానిా చెప్తా ఆత్మ వయక్ుమయేయ విధ్యనాం ఇాందులో
చెపాబడిాంది. అాంటే శాంసనమనే లక్షణాం కూడా ఉనాది. శాసనాం - శాంసనాం
ఈ లక్షణాలు ఉనాది గను క్ భగవద్గీత్ శాస్త్రాం. ఈ శాస్త్రాం ఎలాాంటి శాస్త్రాం?
(3) గుహయత్మాం :-గుహయాం అాంటే రహసయాం. గుహయత్రాం అాంటే అతిరహసయాం.
గుహయత్మాం అాంటే అత్యాంత్ రహసయాం. positive - comparative –
superlative degrees.
రాముడు మాంచ్ బాలుడు. (positive degree)
రాముడు గోపాలుని క్నా మాంచ్ బాలుడు. (comparative Degree)
రాముడు అాంద్రిక్నా మాంచ్బాలుడు. (Superlative Degree)
అలాగే

భగవద్గీత్

గుహయ (రహసయ)

శాస్త్రాం

కాదు;

గుహయత్ర (అతిరహసయ) శాస్త్రాం కాదు. మరి? గుహయత్మ (అత్యాంత్ రహసయ)
శాస్త్రాం.
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 ధరామనిా తెలియజేపేాది గుహయశాస్త్రాం.
 ధరమ సవరూపుణ్ణి పరోక్షాంగా తెలిపేది గుహయత్ర శాస్త్రాం.
 ధరమ సవరూపుణ్ణి అపరోక్షాంగా తెలియజేపేాది గుహయత్మ శాస్త్రాం.
భగవద్గీత్ పరమత్మ ొకక్క అపరోక్ష జ్ఞున్ననిా తెలియజెప్తాన శాస్త్రాం గను క్
గుహయత్మ శాస్త్రాం - అత్యాంత్ రహసయశాస్త్రాం.
భగవద్గీత్ను  అత్యాంత్ రహసయ శాస్త్రాం అని ఎాందుక్ాంటున్నారు? ఈ
శాస్వానిా ఎవరికి పడితే వారికి చెపాకూడదు. అరుత్ గలవారికే చెపాాలి. ఆక్లి
అయిన వాడికే అనాాం పెటాటలి. ఆక్లి లేనివాడికి పెడితే వాంక్లు పెటిట
వెళ్ళీపోతాడు. అలాగే అరుత్ లేనివాడికి వేదాాంత్ాం చెబితే వాడు వినడు,
విన్నా అరూాం కాదు. అాంత్రుమఖులైన వారే అరూాం చేస్తకుాంటారు, బహిరుమఖులైన
వారు ఎాంత్విన్నా - ఎనిా స్వరుి విన్నా ఇది రహసయమే. ఏమిటా అరుత్లు?
భగవాను డే చెపాాడు త్పస్తి చేయనివానికి, భకుుడు కానివానికి, గురుసేవ
చేయనివాడికి చెపాకూడదు – అని.
ఈ గీతాశాస్త్రాం చాటిాంపు వేసి చెప్తాన్న అరుత్లేని వాడికి అరూాం కాదు.
అాందుకే రహసయాం అన్నారు. గురువు దావరా తెలుస్తకోవలసినది గను క్
రహసయాం అన్నారు. ఇాంత్టి రహసయశాస్వానిా అరుును నికే ఎాందుకు చెపాాడు?
(4) భారత్! అనఘ! :- 'భారత్!' అాంటే జ్ఞునప్రకాశాంలో రమిాంచేవాడా! అని.
నిరాంత్రాం జ్ఞున్ననిా ఆరిుాంచాలని త్ప్తాంచటాం ఒక్ అరుత్. అరుును డు అలా
జ్ఞున్నరున కొరకు త్ప్తస్తు, జ్ఞునాంలో రమిస్తునావాడు. 'అనఘ' అాంటే
పాపరహిత్తడా! అని. అరుును డు నిజాంగా పాపరహిత్తడే. మెత్ుని మనస్తి
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గలవాడు. ఆపను ాలైన వారిని, శరణనా వారిని ద్యతో రక్షిాంచేవాడు, ఎనిా
క్ష్కటలు ఎదురైన్న కాపాడేవాడు. ఆవేశపడడు, ఆలోచ్స్వుడు. అనాగారిపై
అమిత్మైన భకిుగలవాడు. త్నాంత్ తావలచ్ వచ్చన ఊరవశిని నిరాక్రిాంచ్న
ఇాంద్రియ నిగ్రహపరుడు. అరుును ని జీవిత్ాంలో ఎక్కడా బాిక్స మర్క లేదు.
అాందుకే అనఘా! అన్నాడు, భగవద్గీత్ను  బోధాంచాడు భగవాను డు.
నిరమలచ్త్తుడు, సముయడు, ద్యార్ధధా హృద్యుడు. యుద్ధ ప్రారాంభాంలో
తాత్లు, త్ాండ్రులు, గురువులను  చూచ్ విష్కద్గ్రస్తుడైన వాడు. అాందుకే ఈ
రహసయ విద్యను  అరుును నికే బోధాంచాడు భగవాను డు .
ఇటిట గీతాశాస్వానిా, అత్యాంత్ రహసయశాస్వానిా విాంటే ప్రయోజనాం
ఏమిటి?
(5) ఏత్త్ బుదాధవ బుదిధమన్ స్వయత్ :- స్వక్షాత్తు శ్రీక్ృషి పరమత్మ - జగదుీరువు
అరుును ని నిమిత్ుాంగా చేస్తకొని శ్లక్మోహాలలో మునిగన సమసు మనవ
జ్ఞతిని త్రిాంపజేసేాందుకు ఉపదేశిాంచ్న ఈ అత్యాంత్ రహసయ జ్ఞున్ననిా
మొద్ట శ్రద్ధగా విన్నలి. అది శ్రవణాం. వినాదానిని విచారణ చేస్తకోవాలి. అది
మననాం. ఇలా సిూరపరుచుకునా జ్ఞున్ననిా స్వధన దావరా - ధ్యయనాం దావరా
అను భూతి ొంాందాలి. ఇది నిధధ్యయసనాం.
ఎవరైతే నిరమల చ్త్ుాంతో, స్తక్షమబుదిధతో విాంటారో వారు విషయానిా
బుదిధతో గ్రహిస్వురు. అయితే అది చాలదు. వినా విషయానిా మననాం
చేస్తకొని,

సాందేహాలను 

గురువుల

దావరా

తీరుచకుాంటేనే

బుదిధమాంత్తలౌతారు. - బుదిధమాంత్తడు క్ృత్క్ృత్తయడెపుాడవుతాడు?
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(6) క్ృత్క్ృత్యశచ:- నిరవహిాంచవలసిన పనిని చక్కగా నిరవహిాంచ్న వాడు
క్ృత్క్ృత్తయడు. సాంవత్ిరాం అాంతా బాగా చదివి, పీయక్షలు చక్కగా వ్రాసి,
పాసైన వాణ్ణి క్ృతారుూడు అాంటారు. అలాగాక్ సరిగాీ చద్వక్, పీయక్షలు సరిగాీ
వ్రాయక్ బజ్ఞరి వెాంట బలాదూరుగా తిరిగన వాణ్ణి ఫెయిలయాయడు అాంటారు. అత్డు మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ త్రగతినే చద్వాలి.
అలాగే జీవిత్ాంలో మనాం చేయవలసిన పనిని - అాంటే ఈ
మనవజనమను  స్వరూక్ాం చేస్తకొను టకు, ముకిుని - మోక్షానిా ొంాంద్టానికి
మనాం ఏఏ శాస్వాలను  శ్రవణాం చేయాలో, ఎలా గురువులను  సేవిాంచాలో, ఏఏ
స్వధనలను  ఎలా చేయాలో తెలుస్తకొని, వాటిని నిరవరిుాంచ్ లక్షాయనిా స్వధసేు
మనాం క్ృతారుూలము, క్ృత్క్ృత్తయలము అయినటుి. మనాం ఈ మనవజనమను 
ఎాందుకు తెచుచకున్నామో తెలుస్తకొని అాందుకు పాటుపడితే క్ృతారుూలాం
అయినటుి. అలాగాక్ మనాం వచ్చన పని మరచ్పోయి ఇక్కడి ప్రాపాంచ్క్
వాయమోహాలలో మునిగపోయి, విషయవస్తువుల వెాంటబడి తిరుగుూ,
తాతాకలిక్మైన స్తఖ్ భోగాల కొరకు అర్రులు చాస్తు ఈ జనమను  వయరూాం
చేస్తకుాంటే ఫెయిలయినటుి. పీయక్ష త్ప్తానవాడు అదే త్రగతిని మళ్ళీ మళ్ళీ
చదివినటుి ఇాందులో మునిగపోయిన వాడు మళ్ళీ మళ్ళీ జనమత్త్తుూ ఈ
దుుఃఖాలను  ొంాందుూ ఉాండవలసిాందే. ఈ సాంస్వర జననమరణ చక్రాంలో
ఇరుకోకవలసిాందే. అాందుకే "అరుున్న! అత్యాంత్ రహసయమైన ఈ గీతాశాస్వానిా నీకు బోధాంచాను ,
ఎవరు ద్గనిని చక్కగా తెలుస్తకుాంటారో వారే బుదిధమాంత్తలు, ఎవరు త్మ
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పరమలక్షాయనిా చేరుకుాంటారో వారే క్ృతారుూలు - క్ృత్క్ృత్తయలు. స్వధన చేసి
ొంాంద్వలసిన దానిా ొంాందిన వారౌతారు - అని భగవాను డు తెలియజేశాడు.
క్ను క్ మనాం అాంద్రాం ఈ శాస్వానిా తెలుస్తకొని బుదిధమాంత్తలమై
క్ృత్క్ృత్తయలమై జనమను  స్వరూక్ాం చేస్తకుాందాాం.
గద్యాం:- ఓాం త్త్ సత్. ఇతి శ్రీ మద్భగవద్గీతాస్త, ఉపనిషత్తి, బ్రహమ
విదాయయాాం, యోగశాసేా శ్రీ క్ృష్కిరుున సాంవాదే పురుషోత్ుమప్రాప్తు
యోగోన్నమ పాంచద్శ్లఽధ్యయయుః
ఇలా భగవద్గీత్ అనే ఉపనిషత్తులో బ్రహమవిద్య. యోగశాస్త్రాంలో
శ్రీక్ృషుినికి అరుును నికి మధయ సాంవాద్ రూపాంలో ఉనా పురుషోత్ుమప్రాప్తు
యోగాం అనే 15వ అధ్యయయాం సమపుాం.
పక్వమైన ద్శ పాంచమద్శ. సరావనికి ఆధ్యరమైన పరమత్మను 
పురుషోత్ుమునిగా తెలుస్తకొని ఆయనను  చేరుకుాందాాం –
(సవసిు)

Website : WWW.SRICHALAPATHIRAO.COM
Email : care@srichalapathirao.com
Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225
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