
ఉపనిషద్వి చారణ 

శ్రీ ఉదయభాస్క ర్ దువ్వి రి 

సాధక బంధువులకు, 

ఉపనిషద్వి చారణ మొదలుపెడదాము. విషయాలను వివరంచడం, విషయాలను రాయడం 

అనేద్వ నిజంగా విజా్ఞనాత్మ కమైన పనే అయినా ఒకసార చెప్పి న త్రిా త్ దానిని 

ఆచరంచడంలో అశ్రదధ చేస్త ేరాయడం కాని చెపి డం కాని అనవసర కాలయాపన లా 

అనిప్పసే్ంద్వ. ఆ సమయానిి  ధా్య నానికి ఉపయోగంచు కోవచుు  కదా అని అని 

ప్పసే్ంటంద్వ. 

సాధా మైనంత్వరకు సిా మి గార త్తి్వ నికి అనుగుణంగా వివరంచడానికి శ్పయత్ని సేాను. 

ఓం శ్ర ీఆద్వదేవాయ అచుా త్వయనమః 

1. ఉపనిషత్తులు  

ఉపనిషతే్తలు, శ్బహ్మ స్శ్త్వలు, భగవద్గతీ్ అనే ఈ మూడంటిని కలిపీ శ్పసేానశ్త్యం 

అంటారు. 

వేద వాగమ యానిి  ఋగి్వ దము, యజురి్వ దము, సామవేదము, అధరి ణవేదము అని 

నాలుగు వేదాలుగా విభజంచేరు. ఈ నాలుగు వేదాలకు 1131శాఖలు ఉండేవిట. కానీ ఈనాడు 

మొత్ంే 13 శాఖలు మాశ్త్మే లభిసే్ండగా వాటిలో ఏడు వేద శాఖలుమాశ్త్మే గురుముఖత్ 

అధా యనానికి లభిసే్నాి యిట. 

శ్పత్న వేద శాఖ లోను నాలుగు అంత్రాా గాలు ఉంటాయి. మొదటి భాగానిి  సంహిత్ 

అంటారు. రండవ భాగానిి  శ్ాహ్మ ణం, మూడవ భాగానిి  ఆరణా కము, నాలవీ భాగానిి  

ఉపనిషతే్తలు అంటారు.  

మొదటి రండు భాగాలోో ( సంహిత్, శ్ాహ్మ ణం) యజయాాగాద్వ కరమ కాండ గురంచిన వివరాలు 

ఎకుు వగా ఉనాి యి. మూడవ భాగమైన ఆరణా కాలలో వానశ్పసాధ శ్రమ ధరామ లకు చెంద్వన 

వివరాలు ఉనాి యి. ఇక నాలవీదైన ఉపనిషతే్తలలో ఆత్మ , పరమాత్మ ల విషయాలకు 

చెంద్వన శ్జా్ఞన విశేషాలు శ్పసేావించారు. 

 

వేదాలలో చివరవి కాబటి ివీటిని వేదాంత్ం అనికూడా అంటారు. 

 

 



ఉపనిషతే్తలు అంటే: 

- వా కేులలో అవిదా  అనే సంసార బీజమును నారనము చేసే్ంద్వ కాబటి ిఉపనిషతే్తలు అని 

అరధం. 

- మోక్షానిి  ఆకాంక్షంచేవారని పరమాత్మ  దగరీకు జేర్వు వి కాబటి ిఉపనిషతే్తలు అని అరధం. 

- జనమ  వారధకా ం మొదలైన ఉపశ్దవములను శిధిలము చేసేాయి కాబటి ిఉపనిషతే్తలు అని 

అరధం. 

- అధా యనం చేస్తవారకి ఉపనిషతే్త అంటే శ్గంధం అని అరధం.- ఆ శ్గంథం దిా రా 

అంద్వంచబడన విదా  అని అరధం. 

అనేక వేల సంవత్స రాల శ్కిత్ం మహ్రుులు త్వము దరశ ంచి కారుణా  దృష్టతిో లోకానికి 

అంద్వంచిన ఉపనిషతే్తలు - భౌత్నక శ్సాధయి దాటి, జీవిత్ పరమారధం ఏమిటని ఆలోచించే 

వారకి ఈ ఉపనిషతే్తలు షశ్డసోపేత్ విందు భోజనం, అమృత్ రసాసిా దనం. 

ఉపనిషతే్తలు లౌకిక స్ఖాలను పరత్ా జంచి వైరాగా ంతో ఆధా్య త్నమ క జీవిత్వనిి  గడపాలని 

చెపి కుండా గృహ్స ేజీవిత్వనిి  శ్ోత్స హించి దానిి  అరధవంత్ం, ఫలవంత్ం చెయా డానికే 

శ్పయత్ని ంచేయి. 

ఏ స్ఖాలను పరత్ా జంచమని చెపి  లేదు. ఏ ఏ స్ఖాలు మొదట స్ఖంగా కనిప్పంచి 

త్రిా త్ దుఃఖం గా మారుత్వయో వాటిని మాశ్త్మే వదలమని చెబుత్తనాి యి. 

2. ఉపనిషత్తులు (Continuation) 

ఉపనిషతే్త అంటే సమీపములో ఉండ గురుముఖముగా అభా సంచేద్వ అని అరధము. 

సామీపా త్ అనేద్వ కేవలం భౌత్నకం కాదు. గురు శిష్యా ల మనస్స ల సంయోగం తో జరగ్వ 

సత్ా శోధన. ఇకు డ గురువు సతా్వ నిి  సి యంగా దరశ ంచి ఆ సత్ా  సి రూపానిి  శిష్యా ని చేత్ 

దరశ ంపచేస్తటందుకు గురువు ఇచేు  శిక్షణాశ్కమం. గురువు ఇచేు  మారదీరశ కత్ి ం ఈ 

ఉపనిషతే్తలు. 

ఉపనిషతే్తలలోని భాష అత్న శ్కోుపంేగా కేవలం స్చనా శ్పాయంగా ఉంటంద్వ. దానివలే ో

ఉపనిషతే్తలకు ఎన్ని  ఎని్న న్ని  భాషాా లు. 

ఉపనిషతే్తల శ్పాత్నపద్వకగా గల వేదాంత్ం అత్ా ంత్ బుద్వధకురలత్ తో కూడన దరశ నం. అద్వ 

వా కికేి అతీత్మైన అధా్య త్నమ క త్త్ి మైన పరశ్బహ్మ  సి రూపం మీదే దృష్ట ిసారంచింద్వ. 

శాస్తసవేిజా్ఞనానిి  ఉపనిషతే్తలు ఎప్పి డూ కాదనలేదు. దానికి నైత్నక విలువలు చేరు మని 

చెపేాయి. రరీరం శ్స్ధ లమైనద్వ. దాని నుండ నైత్నక విలువలు రావు. నైత్నక విలువలు మన 

సంసాు రం నుండ ఆధా్య త్నమ క చింత్న నుండ వసేాయి. సమాజంలో శాంత్నయుత్ 



సహ్జీవనానికి దోహ్దం చేసేాయి. వా కితిే్వ నిి  వికసంపచేయడానికి, త్దిా రా సమాజ 

వికాసానికి తోడి డేవే ఉపనిషతే్తలు. 

శ్ర ీఆద్వరంకరులు మొదటగా ఉపనిషతే్తలను వేదాలనుండ విడద్గస సి త్ంశ్త్ శ్పత్నపత్న ే

కలిగంచి వాటికి భాషాా లు రచించారు. త్దాి రా వీటి శ్పాముఖా ం గమనించి అందరూ 

అధా యనం చేయడం మొదలుపెటిారు. 

ఈ ఉపనిషతే్తలు రండువందలకు మించి ఉంటాయని అంటారు. అయితే శ్ర ీఆద్వరంకరులు 

వాా ఖాా నించిన 'దశోపనిషతే్తలు' శ్పామాణిక మైనవని పండత్తల అభిశ్పాయం. 

అవి ఈర, కేన, కఠ, శ్పరి , ముండక, మాండూకా , తైత్రేీయ, ఐత్ర్వయ, ఛందోగా , 

బృహ్దారణా క ఉపనిషతే్తలు. 

ఈ పద్వ కాక శేి త్వరి త్రోపనిషతే్త మీదకూడా ఆద్వరంకరులు భాషా ం శ్వాశారని కందర 

అభిశ్పాయం. 

వీటితోపాట కౌరత్కి, జ్ఞాల, మహానారాయణ, స్ాల ఉపనిషతే్తలకు కూడా చాలా 

శ్పాముఖా ం ఉంద్వ. 

వచేు  మూడవ భాగంలో పనిషతే్తలను దిై త్ పరంగాను అదిై త్పరంగానూ కూడా వైరుధా  

వాా ఖాా నాలు వచిు నా త్త్ి శాస్తస ేమౌలిఖ స్శ్త్వలు ఏరకంగానూ మారకుండ ఉని  

వైనానిి  తెలుస్కందాం 

3. ఉపనిషత్తులు (Continuation) 

ఆత్మ జా్ఞనం అనేద్వ వా కిగేత్మయితే, మానవత్వవాదం సామాజకమైనద్వ. ఈ రండంటిని 

ఉపనిషతే్తలు వివరంచాయి. 

విరి ం యొకు  రహ్సాా నిి  ఛేద్వంచాయి. ఆత్మ యొకు  అమృత్తి్వ నిి  కూడా 

సమరధవంత్ంగా ఆవిషు రంచాయి. 

శ్ర ీఆద్వరంకరులు ఉపనిషతే్తలను అదిై త్పరంగా వాా ఖాా నించేరు. 

వైషణవ మత్సే్లు శ్ర ీమశ్దామానుజ సదాధ ంత్వల ననుసరంచి విశిషిాదిై త్ పరంగా 

వాా ఖాా నించేరు. 

మధి మత్సే్లు శ్ర ీమధి్య చారుా లు దిై త్ పరంగా వాా ఖాా నించేరు. 

ఈ వాా ఖా లలో జీవాత్మ  పరమాత్మ లు భేదమని ఒకరంటే జీవాత్మ  పరమాత్మ లు వేరుకాదని 

మరొకరనాి రు. 



విరి ం అసత్ా మని ఒక సదాధ ంత్ మంటే విరి ంసత్ా మేనని ఇంకక సదాధ ంత్ం 

శ్పత్నపాద్వంచింద్వ. 

పరమాత్మ  నిరాకార నిరీుణము అని ఒకరంటే ఇంకకరు సాకార సగుణమని అనాి రు. 

ముకి ేని శ్పత్న ఒకు రు వేరు వేరుగా వాా ఖాా నించేరు. 

ఈ సదాధ ంత్వలలోని వైరుధా్య లు వాదోపవాదాలకు ఖండన మండనాలకు దారతీశాయి. 

(త్వత్ని క వైరుధా్య ల పరషాు రానికి పండత్ సభలు ఏరాి ట చేస శ్పత్ా రుధల మధా  జరగన 

వాదోపవాదాలలో ఎవరు జయిస్త ేవారకి జయ పశ్త్నక నిచేు వారు.) 

కానీ మౌలిక మైన అంశాలు -దేహాత్మ ల భేదం, దైవభకి,ే ప్పనర జనమ , ఇంశ్ద్వయ నిశ్గహ్ం యొకు  

ఆవరా కత్ల విషయంలో అనిి  సదాధ ంత్వలు ఏకాభిశ్పాయానిి  వా కపేరచేయి. 

లింగవివక్షత్, జ్ఞత్న,కులవివక్షత్, వయోవివక్షత్ లేకుండా అందరు సతా్వ నిే షణలో పాలీ్గని 

ఉపనిషతే్తలు ఆవిరాా వానికి పాటపడాారు. 

ఉదాహ్రణకు జనకుని వంటి రాజులు, యాజవాలుు ా డు వంటి శ్బహ్మ జులాు, నారదునివంటి 

దేవ ఋష్యలు, ఇంశ్దుని వంటి దేవత్లు, విరోచనుని వంటి దానవులు, నచికేత్తడు, 

శేి త్కేత్తవు, సౌముా డు వంటి చిని  ప్పలలోు, ఏకులానికి చెంద్వనవాడో తెలియని 

సత్ా కాముడు, గార,ీ మైశ్తేయి లాంటి స్తరలేు సిా నుభవం చేత్ సంభాషణారూపం లో 

పందుపరచారు. 

ఉపనిషతే్తలలోని భాష, భావాలు, కధలూ అనీి  ఆకర ుణీయంగా ఉంటాయి. అత్ా ంత్ 

త్వరు కంగా అవసరమైన చోశ్ట ోఅత్ా దుా త్మైన ఉపమానాలతో, దృషిాంత్వలతో కధలతో 

సాగుత్వయి. 

ఇంక కాలయాపన చేయకుండా ఉపనిషతే్తల వివరణలోకి వెడదాము. 

ముందుగా విహ్ంగవీక్షణంలో శ్కోుపంేగా ఏ ఉపనిషతే్త ఏరకంగా ఆవిరా వించింద్వ, ఏ 

ఏవిషయాలను శ్పత్నపాద్వంచింద్వ అనే విషయాలు తెలుస్కని త్రువాత్ వివరంగా ఒకు కు  

ఉపనిషతే్త చదువుకందాం. 

4. ఉపనిషత్తులు - ఈశావాసో్య పనిషత్తు  

ఈర, కేన, కఠ, శ్పరి , ముండక, మాండూకా , తైత్రేీయ, ఐత్ర్వయ, ఛందోగా , బృహ్దారణా క 

ఉపనిషతే్తలే దశోపనిషతే్తలు. 

వీటిలో మొదటిదైన ఈశావాసాో పనిషతే్త మంశ్తోపనిషతే్తలకు చూడామణి అని చెపి వచుు . 

ఇద్వ శుక ోయజుర్వి ద సంహిత్ లోని ఆఖరు అధా్య యం. 



18 మంశ్త్వలతో ఉని  ఈ ఉపనిషతే్త అత్ా ంత్ విఖాా త్మైన ఉపనిషతే్త. 

ద్గనికి కారణం ఇందులో శ్జా్ఞన కరమ లకు రండంటికి శ్పాముఖా త్ ఇవి బడంద్వ. 

అంతే కాకుండా సతే్త అసతే్త వీటికి అవత్ల ఉండే దేవుని గురంచి కూడా చెపి బడంద్వ. 

దేవుని లో ఐకా మై జనమ రాహితా్వ నిి ( మోక్షానిి ) పందే మారంీ చెపి బడంద్వ. 

ముముక్షువులకు అవసరమైన విషయాలు అనిీ  ఇందులో ఉనాి యంటే అత్నరయోకి ేలేదు. 

మహ్త్రేమైన ఆధా్య త్నమ క సతా్వ లు ద్గనిలో ఉనాి యి. 

సంహిత్ లో అంత్రతీ్ంగా ఉని  ఉపనిషతే్త ఇద్వ ఒకు టే కావడం వల ో

ఉపనిషతే్తలనిి టిలో ఈశావాశాో పనిషతే్త శ్పధమసేానానిి  ఆశ్కమించు కంద్వ. 

అందుకే ద్గనికి "వాజసనేయ సంహితోపనిషతే్త" అనే పేరు కూడా ఉంద్వ. 

శ్జా్ఞన మారంీలో సాగ్వవారకి, ఈ ఉపనిషతే్తలోని మొదటి మంశ్త్ము, 4వ మంశ్త్ం నుండ 8వ 

మంశ్త్ం వరకూ అంటే (1+4)ఐదు మంశ్త్వలు ఉదేేశింపబడాాయి. 

పారమారకి సాక్షాత్వు రం పంద్వనవారకి జీవిత్ం ఎలా కనపడుత్తందో తెలియచేప్పి ంద్వ. 

ఆత్మ ను సాక్షాత్ు రంచుకని  వా కి ేసరి  భూత్వలలోను ఆత్మ ను దరశ సేాడని నొకిు  

వకాు ణించింద్వ. 

యజుర్వి దానికి చెంద్వన ఈ ఉపనిషతే్త "పూరణమదః పూరణమిదం" అనే శాంత్న మంశ్త్ం తో 

మొదలవుత్తంద్వ. 

ఈ ఉపనిషతే్తలోని శ్పత్న మంశ్త్ము ఒక శ్పతేా కమైన ఉపనిషత్నేే చెపిా లి. 

మొదటి మంశ్త్ం "ఈశావారా  మిదగం సరి ం" అత్న శ్పసదధమైన మంశ్త్ం - ఈ జగమంత్వ 

ఈశుని (భగవంత్తడు లేదా సమసంేలో వాా ప్పంచిఉని శ్పాణ వాయువు) చే నిండఉంద్వ అనే 

భావందిా రా శ్పాణ వాయువు యొకు  ఉనికి, సరి వాా పకతి్వ నిి  నిరూప్పసే్ంద్వ. 

రండవమంశ్త్ం "కురి నిే  వేహ్ కరామ ణి జజీవిషేత్ సమాః" అంటూ విహిత్ కరమ ల( ఏకరమ ల 

వల ోనీకు కరమ  ఫలం అంటదో- అంటే శ్జా్ఞన్నత్రే కరమ లు) నాచరసే్ నూరు సంవత్స రాలు( శ్ర ీ

యోగ అచాు త్తల శ్పకారం 120 సంవత్స రాలు) జీవించడందిా రా ముకినేి పందవచుు . 

వచేు  భాగంలో మరంత్ లోత్తగా ఈశావారా ం- విదా , అవిదా లను, సంభూత్న 

అసంభూత్తలను వివరసే్ "హిరణమ యేన పాశ్తేణ.... అనే మంశ్త్ం దిా రా ఈసమస ే

విశిా నిి  పెంచి ోష్టసే్ని  ఆ పూష్యని శ్పార ధసే్ని  వైనానిి  గమనిదేాం. 

 



5. ఉపనిషత్తులు - ఈశావాసో్య పనిషత్తు (Continuation) 

ఈ జగతే్త అనేద్వ పాంచ భౌత్నకమని, అటి ిఈజగతే్తను సృష్టంిచి, ోష్టంచి, ధరంచేందుకు 

మూలం శ్పాణ రకి,ే అలాంటి మూల రకినేి ఆశ్రయించి మాశ్త్మే ఆత్మ ను దరశ ంచడం 

సాధా మౌత్తంద్వ అని తెలుప్పతోంద్గ ఉపనిషతే్త. 

సరి  భూత్వలు త్న ఆత్మ యే అని తెలుస్కని, ఏకతి్వ నిి  మాశ్త్మే దరశ ంచే వా శ్కికేి, అంటే 

త్నను త్వను తెలుస్కని  శ్జా్ఞనికి 

"త్శ్త్ కోమోహ్ః కః శోకః ఏకత్ి మనుపరా త్" 

సమదృష్ట ివసే్ంద్వ, సహ్జత్ి ం అబుు త్తంద్వ. అని చెబుతంద్గ ఉపనిషతే్త. 

ఆ ఆత్మ  గురంచి. చెబుత 

త్రిా త్న మంశ్త్ం లో " కవిరమ నీషీ పరభూసస ి యం భూ..." 

అత్డు సరి  వాా ప్ప, జా్య త్నరమ యుడు, శుదుధడు, పాపరహిత్తడు, కవి, మనీష్ట(బుద్వధమంత్తడు), 

సరిో త్మేుడు, సి యంభువు. 

సరి వాా పమేైన అత్ని చైత్నా ం ఇంశ్ద్వయ గోచరంకాని నిరాకార రకి.ే 

ఆ ఆద్వప్పరుష్యణిణ ప్పరుష్యడు అని, పరమాత్మ  అని పరమేరి రుడని, పరశ్బహ్మ  అని 

ఆద్వదేవుడని శ్జా్ఞనులు వర ణంచారు. 

9నుంచి 14వ మంశ్త్ం వరకూ విదా  అవిదా  ల గురంచి, సంభూత్న(అవా కంే) అసంభూత్న 

(వా కంే) ల గురంచి వివరసే్ ఎవడైతే విదా ను అవిదా ను ఏక కాలంలో శ్గహిసేాడో ఆవా కి ే

అవిదా  దిా రా మృతా్త వును దాటి, విదా  దిా రా అమృత్తి్వ నిి  పందుత్వడు అని చెపి  

బడంద్వ. 

వా కేోపాసన(అసంభూత్న) యొకు  ఫలం- పాప ప్పణాా లు, త్దనుగుణమైన లోకం, జనామ దుల 

శ్పాప్ప.ే 

అవా కేోపాసన (సంభూత్న) ఫలం- మృతా్త వు నుండ విముకి(ేకరమ  ఫలాలయిన జనన 

మరణాల చశ్కం) 

సారాంరం ఏమిటంటే, కేవలం శ్జా్ఞనం లభిస్త ేమోక్షం లభించినటో కాదు, త్రిా త్ కరమ ( 

లోకోపకారం) చేయడం అవసరము అని బోధపడుత్తంద్వ. 

సి రూప శ్జా్ఞనానిి  పంద్వన ఋష్ట ఆత్ా ంత్నకమైన సతా్వ నిి  దరశ ంచడానికి, వినయము, భకి,ే 

సమరి ణ బుద్వధ అవసరమని నిరూప్పంచే విషయానిి , ఆ శారి త్తడైన దేవుణిణ దరశ ంచాక 

అత్నికృపాకటాక్షంతో శ్జా్ఞనమోక్షాలకు అరుుడైన వా కి త్నవిగా చెప్పి న ఈ ఉపనిషతే్త 

ముగంప్ప వాకాా లతో వచేు భాగం లో ఈశావాశాో పనిషతే్త పరచయానిి  ముగదేాం. త్నరగ 

దశోపనిషతే్తల పరచయం అయాా క, వివరంగా చదువుకందాం. 

 



6. ఉపనిషత్తులు - ఈశావాశో్య పనిషత్తు (Continuation) 

ఈవారం రోజులు పనుల ఒత్నడే వల ోకలిగన ఆలసాా నికి, అంత్రాయానికి క్షంత్వుా డను. 

ఇంత్కుముందు రండు భాగాలోోనూ 1వ మంశ్త్ం నుంచి 14వ మంశ్త్ం వరకూ 

చెప్పి కనిా ము. ఇపి్ప డు మిగలిన నాలుగు మంశ్త్వల కు (15 నుంచి 18వరకూ) వాా ఖాా నం 

లో వైవిధా మైన అభిశ్పాయాలు ఉనాి యి. 

మా గురువులు శ్ర ీయోగ అచుా త్తల అభిశ్పాయాలు ఇకు డ పందుపరుసే్నిా ను. 

15వ మంశ్త్ం హిరణమ యేన పాశ్తేణ సత్ా సాా ప్ప హిత్ం ముఖం. 

తీశ్వమైన త్పస్స  లో ఋష్టకి సి రూప సందరశ నం అయినా ఆరూపం యొకు  శ్జా్ఞనం 

తెలియాలంటే సత్ా ం యొకు  శ్జా్ఞనం అవగత్మవిా లి. ఆ శ్జా్ఞనం అవగత్మవిా లి అంటే ఆ 

పరమేరి రుని కృప అనుశ్గహ్ం వల ోత్పి  ఇత్రశ్త్వ కాదు. 

సాధనలోఉని  వా కి ేభకి,ే సమరి ణ భావాలతో ఈవిధంగా శ్పార ధసే్ మిరుమిటో గొలిపే ఆ 

ద్వవా  జా్య త్న దరశ న భాగా ం పంద్వనా బంగారు మూకుడుతో కపి బడ వృతే్వకారంలో వెదజల ో

బడుత్తని  కాంత్నప్పంజ్ఞలను దాటకని సత్ా యొకు  రూపానిి  దరశ ంచలేక- ఓపూషా! 

విశిా ని ంత్నూ పెంచిోష్టంచే సరి  రకి ేసి రూప్పడా! నీతేజ్య కిరణాలే కదా ఈ సమస ే

శ్పజల ఉత్ి త్నకేి కారణం. శ్పజ్ఞపత్న స్త్తలైన నీ కిరణావళిని ఉపసంహ్రంచుకని నీ సత్ా  

సి రూపానిి  నాకవగత్మయాే లా చేయి త్ంశ్ీ అని ఆ పరాత్ి రుని రరణాగత్న వేడతేత్పి  

శ్జా్ఞనం, మోక్షం సాధా ం కావు. 

అలా అత్ని కృపాకటాక్షంతో శ్జా్ఞన మోక్షాలకు అరుుడైన వా కి ేత్నకు త్వనుగా ఈవిధంగా 

సాధనాశ్కమానిి  వివరసే్నిా డు 17వ మంశ్త్ంలో. 

ఓం వాయురనిల మమృత్ మధేదం భసామ ంత్ం రరీరం 

ఓం శ్కతోసమ ర కృత్ంసమ ర శ్కతోసమ ర కృత్ంసమ ర|| 

వాయువు మరయు అనిలం ( శ్పాణవాయువు, బయటి గాలిలోని ఆకిస జన్ తోకూడన 

వాయువు లను శ్పాణాయామ శ్కియ దిా రా మధించినప్పి డు ప్పటిని ఉషణంలో మన 

రరీరంలోని పంచభూత్వలు శుశ్ద్వధ కాబడత్వయి. త్లి ోగరా ం నుండ తెచుు కని  

పంచభూత్వత్మ కమైన రరీరం అగి లో ప్పటం పెటబిడుత్తంద్వ.అదే శ్పాణ యజంా. నువుి  

ఏవిదాో పాసనతో ఈసధత్నని పందగలిగ్వవో దానిని సమ రంచు. త్నరగ శ్పాణ యజంా చేయి, 

చేసనదానిని సమ రంచు. 

ఎంత్ అందంగా వివరంచాీ ముముక్షువు. 

ఈ శ్పాణయజంా దిా రా యుగయుగాలనుంచి జనమ జనమ ల నుంచి మనతో 

మోస్కనిోత్తని  కరమ లను భసమ ం చేస ననుి  మంచి మారంీ లో నడప్పంచవయాా  



పరాత్ి రా, ఆ పరమాత్మ కు మరోరూపమయిన ఓ అగి  దేవా అంటూ ఈ ఉపనిషతే్తను 

ముగసేాడు. 

ఇంత్టి పరరలనాత్మ కమయిన సాధనాపరమైన ఉపనిషతే్త కేవలం మన పూరి జనమ  

స్కృత్ం వల ోమనకు దొరకింద్వ. 

వచేు  భాగంలో, దేవత్ల అహ్ంకారానిి  నిరూమ లించటానికి శ్బహ్మ  యక్ష రూపం లో 

శ్పకటింప బడాాడనే కధతో "కేన్నపనిషతే్త" సమసేానికి ఆభగవంత్తడే ఆశ్రయం కావడం వల ో

అత్నికి సంబంధించిన శ్జా్ఞనం అత్నిదయవల ోమాశ్త్మే లభా మౌత్తంద్వ అని 

నిరూప్పంచడానిి  చూదేాం. 

7. ఉపనిషత్తులు - కేనోపనిషత్తు 

కేన్నపనిషతే్త శ్జా్ఞనినన గురువు శ్రదాధ ళువైన శిష్యా డ మధా  జరగన సంవాద రూపంలో 

ఉంటంద్వ. 

శ్పశిి ంచడం సతా్వ నిే షణలో ఒకశ్పధ్యన భాగమని దాని దిా రానే సత్ా  శోధన 

జరుగుత్తందని ఉపనిషతే్తల ఆవిరాా వం నాటినుండే గురంేచారు. 

భగవద్గతీ్లో శ్పత్నఅధ్యా యం చివర శ్ర ీకృషాణరుజన సంవాదే అని చెపి డం దిా రా అద్వ ఏక 

పక్షంగా చెప్పి న శ్గంధం కాదని శ్పశిో త్రేాల దిా రా సతా్వ విషు రణ చేసన శ్గంధం అని 

తెలుసేోంద్వ. 

'కేన' అంటే "ఎవనిచేత్?" అనే శ్పరి తో మొదలవటంవల ోఈ ఉపనిషతే్త కేన్నపనిషతే్త గా 

శ్పసదధమైంద్వ. 

చాందోగా , కేన ఉపనిషతే్తలు సామవేదానికి అత్న ముఖా మైన పరశిషిాలు. 

కేన్నపనిషతే్త సామవేదం లోని త్లవకార శ్ాహ్మ ణంలో అంత్రాా గంగా ఉంద్వ కనుక ద్గనికి 

త్లవకారోపనిషతే్త గా కూడా నామాంత్రం ఉంద్వ. 

కేన్నపనిషతే్తలో అత్ా ంత్ ఆసకికేరమైన విషయం ఏమిటంటే అద్వ చేసన స్క్షమ మైన 

మానసక విచారణ. 

ఈ విచారణ ఎంతో సి్ రదేాయకంగా సాగ, శ్రదధ గా దానిని అనుసరంచినవారని చివరకు 

త్తరీయప్ప సంహ్దిా రానికి చేర్వటటో చేసంద్వ. 

చిని దే అయినా ఈ ఉపనిషతే్త విలువ అపారం. 

ఈ ఉపనిషతే్త నాలుగు భాగాలుగా విభజంప బడంద్వ. 



మొదటి రండుభాగాలు సంవాద రూపంలో ఇంశ్ద్వయ దరశ నా విచారణ దిా రా 

ఆత్మ త్తి్వ నిి  ఎలా చేరుకోవాలో వివరంచాయి. 

మనస్స ను ఇంశ్ద్వయాల కారా కలాపాలనుండ వివక్షంచి వేరుపరచడం దిా రా ఆత్మ ను 

లేదా శుదధ చైత్నాా నిి  ఎలాగ సాక్షాత్ు రంచు కోవడమో ఇవి రండూ వివరంచాయి. 

ఇంశ్ద్వయాలు ఆత్మ ను దరశ ంచడానికి బొత్నగేా సామరిా ం లేనివి కాబటి ిఈ సాక్షాత్వు రం ఆత్మ  

సి యం స్ి రణ రకి ేదాి రానే సాధా ం. 

మూడవ భాగంలో దేవత్లే ఇంశ్ద్వయాలు అని, నాలవీ భాగంలో కరృేపక్షంగా, కరమ  పక్షంగా 

శ్బహ్మ ను గూరు న ధా్య నము దాని ఫలిత్వలు చెపి బడాాయి. 

వచేు  భాగంలో "ఓం ఆపాా యంత్త మమాంగాని ...." అనే శాంత్నమంశ్త్ం తో మొదలయిన 

కేన్నపనిషతే్త లోని మరనిి  విశేషాలను తెలుస్కందాం. 

8. ఉపనిషత్తులు - కేనోపనిషత్తు (Continuation) 

34 మంశ్త్వలతో ఉని  ఈ కేన్నపనిషతే్త 

"ఆపాా యంత్త మమాంగాని......" అనే శాంత్న మంశ్త్ం తో మొదలవుత్తంద్వ. 

సామవేదం లో ఉని  చాందోగా , కేన ఉపనిషతే్తలు ఇదే శాంత్న మంశ్త్ం తో 

మొదలవుత్వయి. 

ఓం ఆపాా యంత్త మమాంగాని, వాక్ శ్పాణరు క్షుః 

శ్శోశ్త్మధో బలమింశ్ద్వయాణి చ సరిా ణి 

సరి ం శ్బహ్మమ పనిషదం| మాహ్ం శ్బహ్మ  నిరాకురాా ం 

మామా శ్బహ్మ  నిరాకరోదనిరాకరణమసేి  నిరాకరణమేసే్ 

త్దాత్మ ని నిరతేయ ఉపనిషత్తస  ధరామ స్త ే

మయిసంత్త తే మయిసంత్త. 

ఓం శాంత్నః శాంత్నః శాంత్నః 

ఈ శాంత్నమంశ్త్ంలో ఉపనిషత్వు రులు శ్బహ్మ జా్ఞనం ఎలా సాధా మౌత్తంద్వ అనే విషయానిి  

స్చనశ్పాయంగా చెపాి రు. 

కర్వమ ంశ్ద్వయాలను నిశ్గహించి ఇంశ్ద్వయవృతే్తలను నిరోధించి మనస్స  మరయు శ్పాణము 

ల సహ్కారంతో శ్బహ్మ తి్వ నిి  శ్గహించేందుకు ఊరధి గాములు కావాలి. 

నా యొకు  వాకుు , శ్పాణం, కనుి లు, చెవులు త్ృప్ప ేచెందనీ. ఇవనీి  శ్బహ్మ తి్వ నికి అత్న 

సమీపంలో ఉనాి యి. 

మనస్స (నేను) శ్బహ్మ తి్వ నిి  నిరాకరంచకుండా ఉండాలి. 



అంటే తెలుస్కోవాలనే ఆకాంక్ష కలిగ ఉండాలి. 

అద్వ లేకుంటే ఈ మానవ జనేమ  వా ర ధమని అరధం. 

శ్బహ్మ  శ్జా్ఞనాకాంక్ష పూర ేఅయేా ందుకు ఆపరమాత్మ  యొకు  కృప చాలా అవసరం. 

అందుకే "శ్బహ్మ త్ి ం ననుి  నిరాకరంచకుండా ఉండనీ." అనేద్వ మన శ్పార ధన. 

శ్జా్ఞన శ్పాప్ప ేఅయాా క మనస్స నకు త్ృప్ప;ే శ్పాణుని దిా రా కర్వమ ంశ్ద్వయాలకు, 

శ్బహ్మ ంశ్ద్వయాలకు అమృత్శ్పాప్ప ేజరగ ప్పష్ట ిలభిసే్ంద్వ. ఇంశ్ద్వయ వృతే్తలకు 

నిరి కారత్ి ము ఏరి డుత్తంద్వ. 

ఇంత్ జరగనా బహిరుమ ఖ శ్సతి్నకి వచేు క లౌఖిక వా వహారాలలో మోహాద్వ ది ందిా లలో 

చికుు కని 

ఆ శ్బహ్మ తి్వ నిి  మరచిోవడం జరుగుత్తంద్వ. 

ఇద్వ సహ్జం అని అనుభవంతో శ్గహించిన శ్జా్ఞనులు "నేను శ్బహ్మ తి్వ నిి  

నిరాకరంచకుండా ఉందును గాక." అనాి రు. 

ఆత్మ రత్తడై ఆ ఉని త్ శ్సతే్న లో తెలుస్కని  ధరామ నికి అనుగుణంగా జీవించేందుకు 

అవసరమైన పదధత్న మన నిజ జీవిత్ంలో నిరంత్రము శ్సధరంగా నిలిచిోవాలని, దానికి 

విరుదధంగా మన జీవనం ఉండకుండా ఉండాలనీ సాధకుడు సరి దా కోరుకంటనిా డు. 

ఆత్మ రత్తడగా అయిన త్రిా త్, సతా్వ నిి  అరధం చేస్కని సతా్వ నిి  దరశ ంచడం 

(ఋత్ం)వల ోధరమ ం 

నాలో చిరకాలం నిలువనీ! నాలోనిరంత్రం ధరమ ం ఉండేటటో అనుశ్గహించు. 

ఈ శాంత్న మంశ్త్ం యొకు  అరాధనిి  ఒకటి రండు సారోు చద్వవి అరధం చేస్కోవడానికి 

శ్పయత్ని దేాం. 

త్మయొకు  మానసక చంచలత్ి ం వల ోశ్బహ్మ జా్ఞనానిి  పంద్వన సత్తి రుష్యలు కూడా 

మాయలో పడ సాధ్యరణసతే్న కని  కింద శ్సాధయికి జ్ఞరోయినవారు ఉనాి రు. 

అందువల ోఆ భగవంత్తని కృపవల ో

"నేను శ్బహ్మ తి్వ నిి  నిరాకరంచకుండా ఉందును గాక. ననుి  శ్బహ్మ త్ి ం 

నిరాకరంచకుండా ఉండు గాక" 

అని సాధకులు ఎల ోవేళల శ్పార ధసే్ ఉంటారు. 

మహ్త్రేమైన శాంత్న మంశ్త్వనిి  తెలుస్కనాి ం ఈ భాగంలో. 

వచేు  భాగంలో కేన్నపనిషతే్త లోని విశేషాలను తెలుస్కందాం. 



9. ఉపనిషత్తులు - కేనోపనిషత్తు (Continuation) 

స్మారు అయిదు వేల సంవత్స రాల శ్కిత్ం, అంటే చదవడం, రాయడం, ప్పసకేం రూపంలో 

నిక్షప ేపరచడం తెలియని రోజులోోనే హిందూ దేరంలోని మహ్రుులు ఈ సృష్ట ిఎలా ప్పటింిద్వ? 

ఈమానవ ఇంశ్ద్వయాలు ఎవర శ్పేరణ తో నియంశ్త్నంచబడ వాటిపనులు చేస్కని 

ోత్తనాి యి? అనే విషయాలపై త్ప్పంచారు. ఆ శ్కమం లో 

కేన్నపనిషతే్త మొదటి మంశ్త్ం: ఏమి తెలుస్కోవాలను కంటందంటే- 

ఓం కేనేష్టత్ం పత్త్న శ్పేష్టత్ం మనః 

కేన శ్పాణః శ్పధమః స్తపైత్నయుకఃే 

కేనష్టత్వం వాచమిమాం వదంత్న 

చక్షుః శ్శోశ్త్ం క ఉదేవోయునకి.ే 

మనస్స  అనేక విషయాలను గురంచి ఆలోచిసేోంద్వ కదా- ఎవి ర శ్పేరణ వల ోమనస్స  

ఆయా ఆలోచనలు చేయ గలుగుతోంద్వ? 

సృష్ట ిలో ఆద్వ వసే్వు శ్పాణరకి.ే 

ఎవర ఆజ ావల ోశ్పాణం త్న శ్కియను త్వను చేస్కని ోతోంద్వ? 

ఎవర ఇచు తో వాకుు  పలుకుతోంద్వ? 

కనుి లు చెవులు-వీటిని నియంశ్త్నంచేద్వ ఎవరు? 

పైన చెప్పి నవనీి  మన అనుభవైకవేదాా లు. 

కాని వాటి మూలాలు అనుభవానికి రాని శ్కిషిోాలు. 

వీటిని గూరు న జజా్ఞస యే ఈ ఉపనిషతే్త. 

కేన్నపనిషతే్త మన ఇంశ్ద్వయ రహ్సాా లను ఛేద్వంచదలచు కంటే 

శేి త్వరి త్రోపనిషతే్త ఇంకక అడుగు ముందుకు వెళిి  

కిం కారణం శ్బహ్మ ? కుత్సమ జ్ఞత్? జీవామకేన? కి చ సంశ్పత్నష్టతి్వ? ... 

అంటూ ఈవిరి ం ఆవిరా వించడానికి శ్బహ్మ  కారణమా? 

ఈసృష్టకిి ఉపాదాన కారణం ఎవరు? 

మనము దేనివల ోజనిమ ంచాము? 

దేనివల ోజీవిసే్నిా ము? 



మనము అనుభవిసే్ని  ఈ స్ఖదుఃఖాలకు అధికార ఎవరు?.. 

అంటూ 

సృష్ట ిశ్సతి్న లయములకు కారకుల గురంచీ విచారణ మొదలు పెటింిద్వ. 

మనకుని  చిని జీవిత్కాలంలో అనంత్మైన విషయాలను తెలుస్కోగలగడం సాధా మైన 

విషయమా? 

మర ద్గనికి పరషాు రం ఏమిటి? 

అని ఆలోచిసే్ 

ముండకోపనిషతే్తలో ఉపనిషత్వు రులు 

కసమ నుి  భగవో విజా్ఞతే 

సరి మిదం విజా్ఞత్ం భవతీత్న. 

ఓ భగవాన్! దేనిని తెలుస్కోవడం దిా రా సరి మూ తెలుస్కోబడుత్తంద్వ? 

అని ఎంతో ఉత్తస కత్తో శ్పశిి ంచారు. 

అంటే అపి టికే ఈ సృష్ట ిఅనే చికుు ముడ ని విపి డానికి - 

సరి  సృష్ట ిఒక మూల స్శ్త్వని  నుసరంచే జరుగుతోందని దానిని ఛేద్వంచ వలస ఉందని 

అభిశ్పాయానికి వచేు స్తరు. 

వీటనిి టికీ సమశ్గమైన జవాబు బృహ్దారణా  కోపనిషత్ లో యాజాా వలు ా  మహ్రు ఇసేాడు. 

ఆత్మ వార్వ శ్దషవాి  శ్శోశ్త్వోా  మంత్నవాో  

నిధి ధా్య సత్వః మైశ్తేయీ! ఆత్మ న్న వార్వ దరశ నేన శ్రవణేన మత్ా  విజా్ఞనే నేదమ్ 

సరి మిదం 

ఓ మైశ్తేయీ! దానిని ఆత్మ  అంటారు. దాని దరశ నం చేస్కోవాలి. వినాలి. మరయు దానినే 

ధా్య నం చేయాలి. 

నిజ్ఞనికి ఆత్మ ను చూచుట చేత్ను, వినుట చేత్ను, ఆత్మ  గురంచి ఆలోచించుట చేత్ను 

సరి మూ తెలియగలదు. 

ఒకు  ఆత్మ  దరశ నము దిా రానే సమసేానిి  అరధం చేస్కోగలిగ్వ విజా్ఞనమే యోగ విజా్ఞనము. 

చూడండ ..ఒక ఉపనిషతే్తలోని సందేహానిి  అంద్వప్పచుు కని మహ్రుులు త్ప్పంచగా మరొక 

ఉపనిషతే్త ఉదా వించింద్వ 

అలా సమిష్టగిా యోగ విశ్జా్ఞనానిి  పెంపంద్వంచేరు. 



వచేు  భాగంలో 

మనం త్నరగ కేన్నపనిషతే్తలోకి శ్పవేశిదేాం. 

10. ఉపనిషత్తులు - కేనోపనిషత్తు (Continuation) 

కేన్నపనిషతే్త లో శ్పధమ, ద్వి తీయ ఖండాలలో 

మనము దేనినైతే శ్బహ్మ ము(ఆత్మ ) అనుకని ఉపాససే్నాి మో అద్వ శ్బహ్మ ము కాదు. 

పరశ్బహ్మ మును నేశ్త్ములతో చూచుటకు వీలుకాదు. వాకుు తో చెప్పి టకు వీలు కాదు. 

మనస్స తో చింత్నంచుటకు వీలు కాదు. అటి ిఆత్మ  గురంచ బోధించడం ఎలాగో మాకు 

తెలియడంలేదు. 

ఆత్మ  అనేద్వ మనకు తెలుస్ని  వాటికి తెలియబడని వాటికి కూడా అతీత్ంగా ఉంద్వ. మా 

గురువులు ఈవిధంగా చెపి డం వినిా ము. అని మహ్రుులు వినశ్మంగా విని వించారు. 

ఎవరైతే శ్బహ్మ మును తెలుస్కనిా మని భావిసే్నాి రో వాళుి  చాలా త్కుు వ మోత్వదులో 

శ్గహించిన వాళుి  అని ఉపనిషత్ మహ్రుులు అభిశ్పాయ పడాారు. 

ఆత్మ  రకియేే అనిి  చోట ోవాా ప్పంచి ఉంద్వ. లోక లోకాంత్రాలతో కూడన శ్బహామ ండము, 

అందులోని వసే్వులు, ధ్యనాా లు, శ్పాణులు, పక్షులు, మృగాలు, కీటకాలు, మనుష్యా లు, 

దేవత్లు - ఇలా రకరకాలుగా ఉండే సమసంేలో శ్బహ్మ  రకియేే ఉంద్వ. 

వీటనిి టిలోనూ కంచెం హెచుు త్గీులైన శ్పమాణంలో ఉంటంద్వ. 

ఇకు డ కంచెం జ్ఞశ్గత్గేా ఆలోచించి అరధం చేస్కోండ. 

ఆత్మ కు ఇచాా రకి,ే సంకలి ం ఉండవు. ఫలానా పని చేయాలనే ఇచా  ఉండదు. 

నిశ్ష్టు యత్ి ంగా ఉంటంద్వ. 

ఇంశ్ద్వయాలు, ఆత్మ  ఒకే రరీరంలో ఉనాి యి కాబటి ిఆత్మ యొకు  తేజస్స  నుంచి 

ఇంశ్ద్వయాలు రకినేి శ్గహించి త్మత్మ వాా పారాలు నిరి రసేేాయి. 

ద్గని వల ోఆత్మ యొకు  నిశ్ష్టు యతి్వ నికి ఏమీ భంగం కలగదు. 

ఎలా అంటే, 

స్రుా డు ఉదయిసే్నిా డు, శ్పకాశిసే్నిా డు. లోకంలో ఉండే వసే్వులనీి టిమీద 

స్రా కాంత్న పడ వెలుత్తరులో కనపడుత్తనాి యి. స్రా కాంత్న యొకు  రకినేి తీస్కని వాటి 

వాటి కారా శ్కమాలు జరుప్పకని, జీవిసే్నాి యి. పెరుగు త్తనాి యి. 

కానీ స్రుా నికి, ఈ వసే్వు లనిి ంటినీ శ్పకాశింపజేయాలని, పెంచి ోష్టంచాలనే ఇచా  

లేదు కదా! 



అదే విధంగా ఆత్మ  నుంచి ఇంశ్ద్వయాలు రకినేి సమీకరంచు కంటాయి. అయితే ఆ 

ఇంశ్ద్వయాల శ్పవరనే పూరి  జనమ  వాసనల మీద, సంసాు రాల మీద ఆధ్యరపడ ఉంటంద్వ. 

ద్వి తీయ ఖండం చివర మంశ్త్ంలో 

ఈ ఈజనమ లోనే పరమాత్మ ను తెలుస్కని చో శ్బహామ నందం సద్వధసే్ంద్వ. తెలుస్ 

కనలేకోతే గొపి  వినారం సంభవిసే్ంద్వ. ధీరులైన వాళుి  సమస ేభూత్కోటి లోనూ ఆత్మ  

త్తి్వ నిి  తెలుస్కని ఈ లోకము నుండ వేరై జనన మరణ రహిత్తలవుత్తనాి రు. అని 

పూర ేచేస్తరు. 

వచేు  భాగంలో, త్ృతీయ, చత్తశ్ర ధ ఖండాలలోని విషయాలు ఆకళింప్ప చేస్కందాం. 
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మూడు నాలీు అధ్యా యాలలో దేవాస్ర యుదధం, అంటే మంచి చెడులకు మధా  జరగ్వ 

ోరాటానిి  వర ణంచారు. 

కధ్య రూపంగా త్తిో పదేరం చేస్త ేసామానుా లకు కూడా అరధం అవుత్తందనే ఉదేేరం తో 

ఉపనిషత్వు రులు ఆ కధల దిా రా వాటి వెనుక ఉండే నిగూఢమైన ఆధా్య త్నమ క త్తి్వ నిి  

బోధించేరు. 

శ్బహ్మ  దేవుడు దేవత్ల పక్షాన యుదధం చేస విజయం సాధిసేాడు. 

ఇకు డ విజయం సాధించినద్వ శ్బహ్మ  అయినా దేవత్లు మా మూలంగానే గెలుప్ప వచిు ంద్వ, 

మాదే ఈ గొపి త్నమంత్వ అని తెగ సంబర పడోత్తనాి రు. 

దేవత్లు శ్జా్ఞనానికి శ్పతీకలు. గెలుప్ప దిా రా అహ్ంకారం అనే అజా్ఞనంలో కటికని 

ోత్తనాి రు. 

ఈవిషయానిి  శ్గహించి శ్బహ్మ  వీళి కు కళుి  తెరప్పంచాలి అనుకని ఒక శ్బహామ ండమైన 

యక్షరూపం ధరంచి వార ముందర శ్పత్ా క్ష మయాా డు. 

ఆరూపానిి  చూస దేవత్లు నివిె రోయారు. 

దేవత్లకు ఏ ఆపద వచిు నా ముందు నిలబడేద్వ వాళి  శ్పభువు ఇంశ్దుడు, అగి , 

వాయువు. 

ఇంశ్దుడు అగి తో నువుి  సరి జుడావు ( జ్ఞత్వేదుడవు) కనుక ముందుగా నీవు వెళిి  ఆ 

యక్షుడెవరో తెలుస్కనిరా అని పంపగా అగి  యక్షుడ ముందు నిలబడ శ్పశిి ంచే లోగా 

యక్షుడే నువిె వరు అని అడగ్వడు. 

నేను అగి  దేవుడను. సరి జుడాను. అనాి డు. 



అయితే నీరకి ేఏమిటి? 

నేను ఈ లోకంలో దేనినైనా కాలిు  బూడదగా మారు గలను. 

అలాగా, అయితే ఈ గడ ాపరకను కాలుు  

అని ఒక గడపారకను ముందరకి తోశాడు యక్షుడు. 

అగి  వేగంగా ఆ గడపారక మీదకు వెళి్ళ డు. కానీ అద్వ కాలలేదు. 

ఖినుి డై వెనుద్వరగ ఇంశ్దుడకి వాయువుకి త్న అరకతే్ను తెలియబరచాడు. 

అప్పి డు వాళుి  వాయుదేవుడని పంపారు. 

వాయువును ఆయక్షుడు నువిె వరవు? అని అడగాడు. 

నేను వాయుదేవుడను. సరి జుడాను. ఆకారంలో కూడా సంచరసేాను. అని పరచయం 

చేస్కనిా డు. 

నీ రకీ ేసామరాధ ా లు ఏమిటి? అని యక్షుడు అడగాడు. 

ఈ లోకంలో దేనినైనా ఎగరగొటగిలను. అనిా డు వాయువు. 

అలాగా! అయితే ఈ గడపారకను ఎగరగొటి అనాి డు యక్షుడు. 

వెంటనే వాయువు అత్న వేగంగా ఆ గడపారక మీద వీచాడు. కానీ గడపారక కదలలేదు. 

ఇలా భంగపడ వెనుద్వరగ వచిు  నేను అరకేుడను. ఆ యక్షుడెవరో నేను తెలుస్కోలేక 

ోయాను. అనాి డు. 

అప్పి డు దేవత్ల శ్పభువు ఇంశ్దుడే ఆ యక్షుడుండే శ్సధలం దగరీకు వెళి్ళ డు. 

కానీ అత్వా రు రా కరంగా ఆ యక్షుడు మాయమయాా డు. 

అదే శ్సధలంలో అత్నలోక సౌందరా వత్ననన ఉమాదేవి (పారి త్న) శ్పత్ా క్షమైంద్వ..... 

12. ఉపనిషత్తులు - కేనోపనిషత్తు (Continuation) 

అత్నలోక సౌందరా వత్న అయిన ఉమాదేవి శ్పతా్ క్షమైంద్వ. 

ఆమెను చూచి ఇంశ్దుడు అంజలి ఘటించి అమామ  ఆ అదుా త్మైన యక్షుడు ఎవరు?అని 

అడగ్వడు. 



"అదే శ్బహ్మ ము. దానివలే ోకదా మీరు విజయం పంద్వ మహిమానిి త్తలయాా రు." అని 

పలిు ంద్వ. 

ఆ రకికేి(శ్బహ్మ మునకు) అత్ా ంత్ సమీపముగా ముందర వెళిి న వాడు, ఆ రకి ేశ్బహ్మ ము అని 

తెలుస్కని  వాడు ఇంశ్దుడు. అందుచేత్ ఇంశ్దుడు అత్ా ంత్ మహిమానిి త్తడయాా డు. 

త్రువాత్ ఇంశ్దుడ దిా రా ఆ రకి ేశ్బహ్మ ము అని తెలుస్కని  అగి , వాయువు కూడా 

మహిమానిి  త్తలయాా రు. 

శ్బహామ నిి  తెలుస్కోవడం వల ోవారు ముగీురూ దేవత్లందరకూ పూజా నీయులయాా రు. 

ఈ కధలో అగి  వాకుు కు అధిషిాన దేవత్, 

వాయువు మనస్స కు, బుద్వధకి అధిషిానదేవత్. వీరదరేూ ఇంశ్ద్వయాలకు శ్పతీకలు. 

యక్షుడు శ్బహ్మ ము. 

ఇంశ్ద్వయాల దిా రా శ్బహామ నిి  తెలుస్కోవడానికి శ్పయత్ని స్త ేభంగపాటే త్పి  శ్బహ్మ  

శ్జా్ఞనం కలుగదు. 

శ్బహ్మ ం అతీంశ్ద్గయం అనే మొదటి అంశానిి  శ్పసేావించింద్గ కధ. 

త్రువాత్ ఇంశ్దుడు ఆత్మ కు సంకేత్ం. 

జీవాత్మ కు పరమాత్మ కు తేడా లేదు. 

జీవులలో విడవిడగా ఉని ప్పి డు జీవాత్మ  అంటారు. 

విరి వాా పంేగా ఉండ విశిా నికంత్వ చైత్నాా నిచేు దానిని పరమాత్మ  అని అంటారు. 

ఇకు డ ఇంశ్దుడు (జీవాత్మ ) యక్షుడు (పరమాత్మ ) దగరీకు వెళి్ళ  సరకి యక్షుడు 

మాయమయాా డంటే అరధం జీవాత్మ  పరమాత్మ  లో లీనమైనప్పి డు రండు ఉండేటందుకు 

వీలు లేదు. 

ఇంశ్దుడకి ఆ అదిై త్ శ్జా్ఞనం కలిగంద్వ కనుక యక్షుడు కనిప్పంచలేదు. 

త్వనే ఆ శ్బహ్మ ం అని తెలుస్ కనిా డని  మాట. 

"ఈలాంటి శ్జా్ఞనం పరశుదధమైన మనస్స , బుద్వధ గలిగవాడు పరమాత్మ  త్పి  ఇంకెవరూ లేరు" 

అనే శ్జా్ఞనం కలిగనప్పి డే కలుగుత్తంద్వ. 

అంటే అదిై త్సద్వధ కలుగుత్తంద్వ. అద్వ ఇంశ్దుని కి కలిగంద్వ. 



ఉమాదేవి విజా్ఞనానికి దైవ రకికేి శ్పతీక. 

దైవానుశ్గహ్ము లేనిదే శ్బహ్మ  శ్జా్ఞనం పందడం అసాధా మని తెలుసేోంద్వ. 

ఈ కధ ఉపదేశాత్మ కమై నద్వ. 

దేవత్లకు కూడామనలాగ్వ ఎకుు వ భోగలాలసత్ి ం ఉంద్వ. వారు దేహ్ంశ్ద్వ యాభిమానంతో 

పరమాత్మ ను ఉపేక్షంచినప్పి డు వారకి "దేహ్ంశ్దయాలకు అత్నరకమేైన శ్బహ్మ ం ఉందని" 

నిరూప్పంచి వార అహ్ంకారానిి  పటాపంచలు చేయడమే ఈ కధ సారాంరము. 

ఇటపైన సోమ, బుధ, శుశ్కవారాలు ఉపనిషతే్తలు చదువుకందాం.(వారంలో మూడు 

రోజులు) 

13. ఉపనిషత్తులు - కేనోపనిషత్తు (Continuation) 

దేహ్ంశ్ద్వయాలకు అత్నరకమేైన శ్బహ్మ ము ఉందని  ఉపదేశానికి త్రువాత్ ాహా్ ంగా 

క్షణమాశ్త్ం లో ఏ విధంగా శ్బహ్మ ం మెరుప్పలా అభివా కంే అవుత్తందో చెపిే రు. 

త్దనంత్రం దేహ్ంత్రతీ్ విషయం చెపి బడుతోంద్వ. 

ఈ మనస్స  - అంత్ఃకరణము శ్బహ్మ మునకు అత్న సమీపముగా వెళిు చుని టో ధా్య నము 

చేయాలి. 

ఆ సామీపా ం వల ోమనస్స కు ధా్య నము దిా రా ఆత్మ ను గురంచిన చింత్న శ్కమశ్కమంగా 

కలిగ ఆత్వమ వలోకనానికి దార తీసే్ంద్వ. 

ఇద్వ అంత్ర దృష్టతిో శ్బహ్మ  శ్జా్ఞనం పందే పదధత్న. 

"త్ద ేత్ది నం నామ త్ది న మితా్త పాసత్వా ం" 

వనం అనే రబంేలో సరిా నికి ఆనంద సి రూపమనే అరధం ఉంద్వ. ఆ ఆనంద సి రూపానిి ( 

ఆత్మ ను) ఉపాసంచాలి. 

ఇలాంటి శ్బహ్మ జా్ఞనముండే వా కి ేయొకు  కృపను పందాలని "సరాి ణి భూత్వని సం 

వాంఛత్న" సమస ేశ్పజలు కోరుకంటారు. 

త్పస్స , దమం,కరమ - వీటి పైనే శ్జా్ఞనం శ్పత్నష్టతి్మై ఉంద్వ. 

అంటే శ్జా్ఞన శ్పాప్పకేి ఇవే ఆధ్యరాలు. 

"శ్పత్నషిా వేదాః సరాి ంగాని| సత్ా మాయత్నం...." 



ఎంతో మంద్వ శ్జా్ఞనుల దిా రా శ్పకటింపబడన సకల వేదాలు ఆ శ్జా్ఞనప్ప అంగాలే. 

శారి త్మైనటి ిశ్బహ్మ మేవాటికి ఆశ్రయ శ్సేానం. 

అంటూ గురుదేవులు 

"నాయనా! ఉపనిషతే్తను నీకు పూరగేా ఉపదేశించాను. 

నీ ధరామ నిి  నీవు విధిగా పాటించాలి. 

పాండత్ా ం ముఖా ం కాదు, శ్పవరనే ముఖా ం. 

నైత్నక జీవనం, ఆధా్య త్నమ క భావాలు అనే రండంటి తో నీ మారంీ స్గమము అవుత్తంద్వ. 

ఇలా తెలుస్కని  వా కి ే(జీవాత్మ )పాపాల ననిి ంటినీ అంత్ం చేస్కని పరమాత్మ లో 

ఐకా మవుత్వడు. అదే జీవన గమా ం. శ్బహామ వలోకనం కంటే మానవుడు సాధించ వలసన 

ఉత్మే శ్సతి్న మరొకటి లేదు".అంటూ కేన్నపనిషతే్తను ముగసేాడు. 

ఈ ఉపనిషతే్తను ఈశావాశాో పనిషతే్త తో కలిప్ప మరొకు సార చదవండ. ఎంత్టి 

మహ్త్రేమైన సందేరమో అరధం అవుత్తంద్వ. 

సాధన చత్తషయిానిి  ఆచరణలో పెడుత  ఈ ఉపనిషద్వి చారణను మానసకంగా 

చింత్నలో త్ప్పంపజేయండ. త్పి క ఉపయోగం ఉంటంద్వ. బుధవారం కఠోపనిషతే్త లోకి 

శ్పవేశిదేాం. 

14. ఉపనిషత్తులు - కఠోపనిషత్తు  

ఇపి టి వరకూ మనం ఈర, కేన్నపనిషతే్తల పరచయం చూశాము. 

ఈశోపనిషతే్త శ్జా్ఞన కరమ లకు రండకి శ్పాధ్యనా ం ఇసే్ సతే్త- అసతే్త లకు అవత్ల 

ఉండేదేవుని గురంచి, ఆ దేవునిలో ఐకా మై జనమ రాహితా్వ నిి  పందే మారీాలను 

వివరంచింద్వ. 

కేన్నపనిషతే్త ఇంశ్ద్వయాలుకాని, మనస్స కాని, బుద్వధ కాని, శ్పాణం కానీ ఆ శ్బహామ నిి  

శ్గహించలేవు. వీటనిి టికీ భగవంత్తడే ఆశ్రయం కావటం వల ోఅత్నికి సంబంధించిన 

శ్జా్ఞనం మనకు అత్ని దయవల ోమాశ్త్మే లభించాలి అని తెలియ పరచింద్వ. 

కృషణ యజుర్వి దానికి చెంద్వన కఠసంహిత్ ఇద్వ. కందరు ఇద్వ సామవేదానికి సంబంధించి 

నదని, మరకందరు అధరి వేదానికి సంబంధించిన దని, ఋగి్వ దంలోని దరమ 

మండలంలో ముందుగా నచికేతోపాఖాా నంగా చెపిే రని రకరకాలుగా అంటారు. 

ఏ వేదమునకు చెంద్వనదో కూడా సి శ్షంిగా నిరాధ రణ చేయలేక ోయారు. తైత్రేీయ 

శ్ాహ్మ ణం లో కూడా ఇదే ఉపాఖాా నం చెపి బడంద్వ. 



త్కిు న ఉపనిషతే్తలతో ోలిు తే, కఠోపనిషతే్త ఒక శ్పతేా క త్రహాగా ఉండ విశేషంగా 

శ్పకాశిసే్ంద్వ. 

రమణీయమైన కావా శైలి, పటత్ర త్త్ి ం, నిగూఢ రహ్సా ం చకు గాసమిమ ళిత్మై ఉంటాయి. 

మర యే ఇత్ర ఉపనిషతే్తలోను లేనంత్ చకు గా వేదాంత్ పరజా్ఞనం ఈ ఉపనిషతే్తలో 

వివరంచ బడంద్వ. 

ఇద్వ శ్బహ్మ విదా . మహ్త్రే చరు నీయారం. జీవాత్మ  పరమాత్మ ల గురంచి చెపిే  శాస్తసంే. 

ఈ ఉపనిషతే్తలోఆరు అధ్యా యాలు నాి యి. 

మొదటి అధ్యా యంలో మిగలిన ఐదు అధ్యా యాలలో వివరంపబడన త్తి్వ నికి ఉోధీ్యత్ం 

ఉంద్వ. 

వీటిలో సావధిక శ్సతి్న నుండ అనంత్త్ి ం వైప్ప; అజా్ఞనంధకారం నుండ శ్జా్ఞనశ్పకారంవైప్ప; 

మృతా్త వు నుంచి అమృత్త్ి ం వైప్ప మానవుడు సాగంచే శ్పయాణానిి  వివరంచారు. 

కృషణయజుర్వి దం లోని కఠ, తైత్రేీయ ఉపనిషతే్తలు 

"ఓం సహ్నావవత్త సహ్నౌ భునకేు..." అనే శాంత్న మంశ్త్ంతోమొదలవుత్వయి. 

వచేు  భాగంలో ఈ శాంత్నమంశ్త్ంగురంచి తెలుస్కందాం. 

15. ఉపనిషత్తులు - కఠోపనిషత్తు (Continuation) 

కఠోపనిషతే్త ఈ శాంత్నపాఠంతో మొదలవుత్తంద్వ. 

ఓం సహ్నావవత్త 

సహ్నౌ భునకేు 

సహ్ వీరా ం కరవావహై 

తేజసి  నావధీత్మసే్ 

మా విద్వి షావహై|| 

అత్డు మా ఇదరేనీ రక్షంచనీ. ఇదరేం కలస వీరాా నిి  పందుదాం. మా అధా యనం 

తేజ్యవంత్ము అగు గాక.(సత్ా జా్ఞనానిి  పందటానికి, శ్గహిచడానికి బుద్వధ ాగా చురుకుగా 

అవనీ). మాలో వైషమాా లు లేకుండా ఉండనీ. 

ఇకు డ భాషా కారులంత్వ గురు శిషా్య లిదరేనీ శ్బహ్మ  కాపాడాలని, వారదరేూ సహ్ 

వీరా వంత్తలై- అంటే- శ్బహ్మ శ్జా్ఞన సమూపారజనలో అవసరమైన శ్గహ్ణరకి ే

తీక్షణమయాే టందుకు కావలసన రకే ేవీరా ము - దానిని ఇదరేు కలస పందాలని ఆకాంక్షగా 

చెపిా రు. 



మన అధా యనం - సాి ధా్య యం ఏకాశ్గత్ను, సమశ్గత్ను పంద్వ ఫలశ్పదమగు గాక! 

మనమిదరేం (గురుశిషా్య లిదరేు)పరసి రం దేి ష్టంచు కనకుండా ఉందుము గాక! 

ఈ సందరా ంలో శ్ర ీయోగ అచుా త్తలు స్క్షామ నికి అని యించిన విధ్యనం చూదేాం: 

స్క్షమ ంగా వా కి ేయొకు  దేహ్ంలోని- (ధా్య నానికి కావలసన సహ్కారానిి  అంద్వంచే) 

శ్పాణరకినేి, మనస్స ను గురుశిష్యా ల తో సమని యించారు. 

శ్జా్ఞనానిి  అవగత్ం చేస్కోవాలంటే తీక్షణమైన శ్గహ్ణరకి ేకావాలి. శ్గహ్ణరకికేి 

అవసరమైనద్వ వీరా రకి.ే 

శ్పాణము మనస్స లు మిలనమయేా  యోగ శ్సతి్న వీరాో త్ి త్నకేి మూల శ్సేానము. 

ఆ వీరాా నిి  శ్పాణము మనస్స  కలిస పందాలని భావము. 

అధా యనం అంటే - ఎకుు వ శ్గంథాలు చదవడం దిా రా వచేు ద్వ అవిదా  మాశ్త్మే కాని 

శ్జా్ఞన శ్పాప్ప ేకాదు. 

అధా యనం అనేద్వ అంత్రుమ ఖ శ్సధత్నలో సతా్వ నిి  తెలుస్కోవడానికి చేస్త శ్పయత్ి ం అని 

అరధం చేస్కోవాలి. 

శ్పాణ మన్నమిలనమే ఆ అధా యనానికి సాధనం. 

ఆ యోగ శ్సతే్నకి ఇంశ్ద్వయ వృతే్తల వల ోకలిగ్వ మనశాు ంచలా ం, దేహ్ంలోని మలినాలవల ో

శ్పాణగత్నలో వచేు  అవరోధ్యలను అంత్రంప జేయాలని దే శ్పార ధన. (మావిద్వి షావహై) 

(శ్పాణ మన్నమిలనము ఎలాజరుగుత్తంద్వ? ఆ సంయోగము త్రిా త్ సాధకుని మనసతే్ి ం 

ఎలాఉంటందో మరొకసార సందరా ం వచిు నప్పి డు చరు ంచుకందాం. 

ఈ శాంత్న మంశ్త్ంతో మొదలయిన నచికేతోపాఖాా నమనే కఠోపనిషతే్తను వచేు  భాగంలో 

మొదలు పెడదాం. 

16. ఉపనిషత్తులు - కఠోపనిషత్తు (Continuation)  

కృషణ యజుర్వి దం లోని కఠ శ్ాహ్మ ణానికి చెంద్వన ఈ కఠోపనిషతే్త ఒక చకు ని కధతో 

మొదలవుత్తంద్వ. 

అరుణి మహ్రు కి జనిమ ంచిన ఆరుణి నిత్ా  అని దానం చేయడందిా రా వాజరశ్్రవస్డని 

పేరుపందేడు. ఇత్నికే ఉదేాలకుడని పేరు కూడా ఉంద్వ. 

ఈ మహ్రుకి శేి త్కేత్త, నచికేత్త అని ఇదరేు కడుకులునాి రు. 



వాజశ్రవస్డు విరి జదాా గం మొదలు పెటిాడు. ఈ యాగాంత్ం లో త్నకు గల సమస ే

సంపదలనూ దానం చేయాలి. ఆ శ్కమం లో త్న వద ేనుని  గోవులను కూడా దానం 

చేసే్నిా డు. 

అందులో అనేకం ఉపయోగం కాని ముసలి ఆవులు, వటిిో యినవి, అవిటి ఆవులు 

ఉనాి యి. 

ఆవిశ్ప్పని చిని  కడుకు నచికేత్తడు(నచికేత్స్డు), స్మారు ఆరు సంవత్స రాల వయస్స  

వాడు, అటి ిగోవుల దానం వల ోత్న త్ంశ్డకి దురతీ్న కలుగుత్తందని, జనామ ంత్ంలో స్ఖం 

లేని లోకాలు శ్పాప్పసేేాయని త్లచి త్ంశ్డకి హిత్ం చేయాలనే ఉదేేరంతో త్ంశ్డ వదకేు 

వెళిి , త్ంశ్ీ! ఈ యాగం లో నీకుని  సరి సి ం దానం చేయాలి కదా! మర నని్న వరకిసేావు? 

అని స్ఠిగా అడగాడు. 

వాజశ్రవస్డు నిరాఘ ంత్ోయాడు. త్న దారాప్పశ్త్వదులు కూడా త్న సరి సి ం లోనే అనే 

కోణంలో ఎని డూ ఆలోచించలేదు. 

చిని  ప్పలవోాడైన నచికేత్తణిణ అద్వలించి పెద ేమాటలు వదేు ోయి నీపని చూస్కో అని 

పంపేశ్సేాడు. 

రండవసార మళ్ళి  వచిు  నాయనా! మర నని్న వరకిసేావు? అని రటిసేిాడు. త్నరగ విస్గుకని 

పంపేసేాడు. 

అయినా నచికేత్తడు ఊరుకోకుండా మూడవ సార త్ంశ్డని సమీప్పంచి త్నరగ అదే శ్పరి ను 

అడుగుత్వడు. 

త్న ప్పశ్త్తడు త్నని పరహాసం చేసే్నిా డని ఉదేాలకుడు అసహ్నంతో "ఫో! నినుి  ఆ 

మృతా్త వుకిసే్నిా ను" అంటాడు. 

త్రిా త్ శ్కోధం త్గ ీపశాు తే్వపంతో చింత్నసేాడు. 

అయినా త్ంశ్డకి అసతా్  దోషం రాకూడదని, త్నను యముని వదకేు పంపాలని, 

మానవజనమ  శారి త్ంకాదనీ, ఈవిషయంలో చింత్నంచకూడదని త్ంశ్డని ఓదారుసేాడు. 

అప్పి డే నచికేత్తనికి ఒక అరరీరవాణి వినిప్పశ్సే్ంద్వ. 

"నచికేత్వ! మృతా్త వు ఇంటలేనివేళ మృతా్త  నిలయానికి చేర నిరాహారుడవై మూడు 

రాశ్త్తలు గడుప్ప. 

ఎనిి  రాశ్త్తలు ఇకు డ ఉనిా వు? అని మృత్తా వు శ్పశిి స్త ేమూడని చెప్పి . 

మొదటి రాశ్త్న ఏమి త్ననిా వు? అనడగతే నీ సంత్త్నని అని చెప్పి . 



రండవ రాశ్త్న ఏమి త్ననిా వు? అంటే నీ పశువులను అని చెప్పి . 

మూడవ రాశ్త్న ఏమి భుజంచిత్నవి అనడగతే నీ కరమ లను అని చెప్పి . 

నీకు శుభమగుగాక" అని పలికింద్వ. 

17. ఉపనిషత్తులు - కఠోపనిషత్తు (Continuation)  

అరరీరవాణి మాటలు వినాి క, నచికేత్తడు బయలుదేర యముడు ఇంట లేని సమయంలో 

యమసదనానిి చేర నిరాహారగా మూడు రాశ్త్తలు గడుప్పత్వడు. 

యముడు ఇలోు చేర్వసరకి యముని ఇంటోని వాళుి  చెబుత్వరు - భగ భగ మండుత్తని  

అగి  శిఖలా శ్పకాశిసే్ని  శ్ాహ్మ ణుడు మూడు ద్వనాలనుంచి నిరాహారుడై నీ రాక గురంచి 

ఎదురు చూసే్నిా డు. - అని. 

అగి ని సరగీా గమనించకోతే ఇంటినంత్నీ ఏరకంగా త్గలపెడుత్తందో, అదే విధంగా 

శ్ాహ్మ ణుని కోపం గృహ్సి్ యొకు  సౌఖాా నిి  నశింపజేసే్ంద్వ. - అని. 

నిరాహారుడై శ్ాహ్మ ణుడు ఏ ఇంటో ఉంటాడో అకు డ ఆరలు, శ్పతీక్ష, సత్వస ంగత్ా  ఫలం, 

స్నృత్వాకఫ లం, శుభ కరమ లు, ప్పశ్త్తలు, పశువులు సమసమేు నశించిోత్వయి.- అని 

శాస్తసంే. 

ఈ విషయాలనీి  తెలుస్ని  యమధరమ రాజు త్న ప్పశ్త్తలను పాదోదకం తీస్కని రమమ ని, 

నచికేత్తని సమీప్పంచి " ఓ శ్ాహ్మ ణుడా! పూజంపదగన అత్నధివై మూడురాశ్త్తలు 

నిరాహారగా నాఇంట ఉనిా వు. కనుక నీకు మూడు వరాలు అనుశ్గహిసే్నిా ను. కోరుకో. నీకు 

నా నమసాు రం. నాకు శుభము కలుగు గాక. 

ఓ యమధరమ రాజ్ఞ! శాంత్ సంకలుి డు, చకు ని మనస్స  కలవాడు, నశించిన శ్కోధము 

గలవాడు అగునటోగా గౌత్ముని(వాజశ్సవస్ని) చేయ వలసంద్వ. 

నీ యొకు  అనుశ్గహ్ం పంద్వ ఇంటికి జేరబోత్తని  ననుి  నా త్ంశ్డ గురంేచి 

రి కరంచునటో చేయుము. 

ఇద్వ నాకు మొదటి వరముగా అనుశ్గహించుము. 

త్ధ్యసే్. నీ త్ంశ్డయగు ఔదేాలక ఆరుణి నాచే పంపబడన నినుి  చూచి గురంేచి, 

వెనుకటివలె ఆదరంచునని, గత్నంచిన శ్కోధము గలవాడై రాశ్త్తలందు స్ఖముగా 

నిశ్ద్వంపగలడని శాసంచు చునిా ను. 

అని మొదటివరానిి  అనుశ్గహించాడు యముడు. 



త్రిా త్ సి రలీోక శ్పాప్పకేి సాధనమైన అగి  ఉపాసనా విధ్యనానిి  తెలుపమని రండవ 

వరంగా అడగాడు. 

ఏ భయములేని ముసలిత్నం, ఆకలిదప్పి లు, శోకము లేని, యముని ఊస్త తెలియని 

ఆనందమయమైన సి ర ీలోక శ్పాప్పకేి మూల కారణమైన అగి కి సంబంధించిన యాజకా 

శాస్తసేానిి  నా కనుశ్గ హించుము. 

(సి రకీాములకు లభింపగల అమృత్త్ి ము దేవత్ల అమృత్త్ి ము తో సమానమైనద్వ. 

కలాి ంత్ము వరకూ వారు సి రంీ లోవసంపగలరు.) అనే రండవ వరానిి  కోరుకంటాడు. 

నచికేత్తని మేధస్స కు ఆరు రా పడ మెచుు కని ఇకపై ఆ యజపా్ప అగి  "నచికేత్వగి " గా 

ప్పలవబడుత్తందని చెప్పి  రండవ వరానిి  కూడా శ్పసాద్వంచేడు యముడు. 

వచేు  భాగంలో మూడవ వరం గురంచి, మిగలిన వివరాలను తెలుస్కందాం. 

18. ఉపనిషత్తులు - కఠోపనిషత్తు (Continuation)  

బుద్వధ అనే గుహ్లో నిక్షపమేైన ఆ సి రలీోక శ్పాప్పకేి సాధనమైన అగి  విదా ను తెలుస్కని, 

ప్పనర జనమ  లేని శ్సతి్నని పందమని, ఆ అగి విదా ను సాంగోపాంగం గా నచికేత్తనికి 

ఉపదేశించాడు. ఆ అగి  నచికేత్వగి గా ప్పలవబడుత్తంద్వ అని వరానిి  శ్పసాద్వంచాడు. 

అయితే పై రండు వరాలు నచికేత్తని ఆధా్య త్నమ క జజా్ఞసను త్ృప్ప ేపరచలేక ోయాయి. 

అప్పి డు మూడవ వరంగా, ఆత్మ  త్తి్వ నిి  తెలియజేస్త శ్బహ్మ  విదాా  విషయానిి  కోరాడు 

-ఓ యమధరమ రాజ్ఞ! మానవుడు చనిోయాక ఆత్మ  ఉంటంద్వ అని కందరు, ఉండదు అని 

కందరు అంటనాి రు. 

నీ ఉపదేరమును విని, ఈ సందేహానిి  నివృత్న ేచేస్కోదలచాను. అనిా డు నచికేత్తడు. 

అప్పి డు యమధరమ రాజు 

'ఈ విషయంలో పూరి ము దేవత్లు కూడా సందేహానిి  వెలుబుచాు రు. ఈ విషయం 

అత్ా ంత్ స్క్షామ త్న స్క్షమ మైనద్వ. సరగా అరధంకానిద్వ కూడాను. అందుచేత్ మరొక వరానిి  

కోరుకో.' అనిా డు. 

'దేవత్లు సహిత్ం ఈ విషయంలో సందేహ్ం వెలిబుచాు రని, ఇద్వ స్లభముగా 

తెలుస్కనబడ జ్ఞలనిద్వ అని నీవే అంటనిా వు కదా! 

ఓ మృతా్త దేవత్వ! ఈ విషయానిి  వివరంచడానికి నీ వంటి ఇంకక గురువు లేడు- 

ఈ వరము తో సమానమైన వరం ఇంకకటి లేదు.' అనాి డు నచికేత్తడు. 



మరణానంత్ర శ్సతి్నని గురంచి మృతా్త దేవత్ త్పి  ఇంకెవి రు చెపి గలరు? 

మృతా్త వు తో మీమాంస జరప్పతే ఆధా్య త్నమ క త్త్ి ం అభివా కంే కాక త్పి దు కదా! 

అప్పి డు యమధరమ రాజు అంటనిా డు: 

"పశు సమూహ్ము, ఏనుగులు, గుశ్రాలు, బంగారము కలిగ నూరు సంవత్స రాలు జీవించే 

ప్పశ్త్ పౌశ్త్తలను కోరుకో. నీకు కావలసననిి  సంవత్స రాలు జీవించు. 

ఈవరము తో ఏద్వ సమానమని అనుకంటావో దానిని కోరుకో. ధనానిి , చిరంజీవతి్వ నిి  

కోరుకో. 

ఓనచికేత్వ! ఈ మహా భూమి నంత్నీ తీస్కో. ఈ మరేా లోకంలో మానవులు వాంఛంచే 

విషయాలు ఏవేవి దురభోాలో, వాటిననిి ంటినీ నీ ఇచాా నుసారం కోరుకో. 

రధ్యలు, సంగీత్ వాయిదాా లు, వాటి వెంట వచేు  స్ందరమైన స్తరలేు మనుష్యా లకు 

లభించరు. నేను నీకు శ్పసాద్వసేాను. వారతో స్ఖంగా ఉండు. 

కానీ ఓ నచికేత్వ! మృత్తా వు గురంచి మాశ్త్ం మరల శ్పార ధంచొదేు." 

"ఓ మృతా్త దేవత్వ! నీవు చెప్పి నవనీి  నరి రములు. పైగా మానవుని సర్వి ంశ్ద్వయాలలో గల 

తేజస్స ను జీర ణంపజేసేాయి. మానవుని జీవిత్ము సి లి మే కదా! 

వినారము లేని అమృత్ జీవుల సమక్షములో జేర, వారవదనేుండ ఉత్ు ృషమిైన 

శ్పయోజనం పందవచు ని తెలుస్కని  ఏమానవుడు ఈనృత్ా గీత్ స్ఖాలలో 

ఆసకేుడౌత్వడు?" 

అంటూ నచికేత్తడు వినశ్మత్తో శ్పార ధసేాడు. 

"యసమ  నిి దం విచికిత్స ంత్న మృతాో  

యత్వస ంపరాయే మహ్త్న శ్బూహినసతే్" 

"ఓ మృతా్త వా! రరీర పాత్వనంత్రం ఉండే ఏ జీవిత్ం గురంచి అందరూ సంరయము కలిగ 

ఉనాి రో ఆ మహా జీవిత్ం గురంచి నాకు వివరంగా చెప్పి . ఈ అత్న గూఢమైన వరానిి  త్పి  

వేరొకదానిని నచికేత్తడు కోరలేడు." 

19. ఉపనిషత్తులు - కఠోపనిషత్తు (Continuation)  

పరావిదా ను కోరగోర్వ వాడకి, దానిని చకు గా అరధం చేస్కోవడానికి స్శిక్షత్మైన, సి చా మైన, 

పరప్పషమిైన మనస్స  అవసరం. 



అత్డు సాధనచత్తషయి సంపనుి డు కానిదే ఆత్మ విదా ను పందలేడని అరధం 

అవుతంద్వ. 

నితా్వ నిత్ా వసే్వివేకము, ఇహాముశ్త్ఫల భోగ విరాగము, రమదమాద్వ షటు  సంపత్న ే

మరయు ముముక్షుతి్ ము అనే సాధన చత్తషయి సంపద నచికేత్తనకు ఉందా, ఆత్మ  

విదా ను సరగీా శ్గహించే సామరధా ం ఉని దా అని తేలుు కనేటందుకు రకరకాలుగా 

పరీక్షసే్నిా డు యముడు. 

స్ఖ మారీాలు రండు. ఒకటి శ్శేయో మారంీ. రండవద్వ శ్పేయోమారంీ. 

దేవుని దయతో మాశ్త్మే లభా మయేా  శ్జా్ఞన మోక్షాలే శారి త్ స్ఖమన  ి(అమృత్త్ి ము 

అని) శ్గహించి యోగమారమీు దిా రా శ్జా్ఞన శ్పాప్ప ేకోసం శ్పయత్ని ంచడమే శ్శేయోమారంీ. 

ఇహ్ లోకంలో స్ఖం, అలాగ్వ చనిోయాక సి రీాద్వ స్ఖాలన్న, ముందర జనమ లో 

స్ఖానుభవాన్ని  కోరుకంటూ చేస్త కరమ , పూజ శ్వత్ం, యజంా- ఇవనీి  కలిప్పతే అదే 

శ్పేయోమారంీ. 

శ్జా్ఞనమనేద్వ త్రు ంతో కాని, వినడం దిా రా గాని లభించదు. స్క్షామ త్నస్క్షమ ము, అత్ా ంత్ 

రకివేంత్ము అయిన శ్పణవమే దాని మూలం. 

శ్పణవోపాసనలో కలే ీఆత్మ  శ్పసని త్ వలనోే శ్జా్ఞన శ్పాప్ప ేఔత్తంద్వ. 

దానిి  కోరుకనే వాడు ఇంశ్ద్వయాలను మనస్స ను నిశ్గహించుకని, బుద్వధని నిరి కారం చేస, 

పరమాత్మ  ధా్య నంలో లీనం కావాలి. 

ధా్య న యోగంతో అత్ణిణ దరశ ంచి, తీక్షణ బుద్వధతో అత్నిి  తెలుస్కోవాలి. 

మనస్స  యొకు  చాంచలా ం లేని శ్సధతే ధా్య నం. 

ద్గని సాధనకు అవసరమైన ఆత్మ త్త్ి ం అత్న స్క్షమ  పరమాణంలో శ్పత్న జీవిలోనూ ఉంద్వ. 

అందువల,ో ఆత్మ జా్ఞనం త్నలోనే కలుగుత్తంద్వ. బయట కలుగదు. అంటే బహిరుమ ఖ 

శ్సధత్నలో కలుగదు. 

ఆత్మ  శ్జా్ఞనం పూరణంగా లభించడమనేద్వ మానవ జనమ లోనే సాధా ం. 

దేవ ప్పత్ృలోకాలోో ఇద్వ సాధా ంకాదు. 

అందువల,ో దేవుని ఉనికిపై శ్సధరమైన నమమ కం కలిగ, సాధన దిా రా యోగసధత్నని పందాలి. 

హ్ృదయం నుండ వివిధ ద్వకుు లకు 101నాడులు వెడుత్తనాి యి. 



వాటిలో స్ష్యమాి  అనే నాడ ఊరధి గమనానిి  సాధిస్తనేే యోగ శ్సతి్న సాధా ం. 

శ్జా్ఞనశ్పాప్ప ేతో ఇంశ్ద్వయ స్ఖాధి సరి  మోహాలు నశించి పూరణ సత్ా  సాక్షాత్వు రమై ఆ వా కి ే

జీవనుమ శ్కేుడౌత్వడు. 

ఇద్గ ఈ ఉపనిషతే్త యొకు  సమశ్గ సారాంరము. 

20. ఉపనిషత్తులు - కఠోపనిషత్తు (Continuation)  

ఇప్పి డు నచికేత్తడు రండవ వరంగా కోరన నచకేత్వగి  గురంచి తెలుస్కందాం. 

సి ర ీశ్పాప్పకేి సాధనమైన అగి  ఉపాసనా శ్కమానిి  తెలపాలని నచికేత్తడు అడగాడు. 

ఆ అగి  గురంచి చెబుత అగి యొకు  ఉపాసనతో జనన మరణ చశ్కం నుండ జనులకు 

విముకి ేలభిసే్ంద్వ అంటాడు యమధరమ రాజు. 

శ్త్నణాచికేత్ స్తసభేిర్వత్ా  సంధిం 

శ్త్నకరమ కృత్ ేరత్న జనమ మృతా  

శ్బహ్మ జజంా దేవమీడా ం విద్వతి్వ  నిచాయాే  మాం శాంత్న మత్ా ంత్మేత్న!! 

జనమ  మృతా్త వులను దాటటమే కాదు ఆ అగి  గురంచి తెలుస్కని పరమ శాంత్నని 

(మోక్షానిి ) పందుత్వడని చెబుత్వడు. 

ఇకు డ యముడు అగి పూజ తో " నిచాయాే  మాం శాంత్న మత్ా ంత్ మేత్న" అని చెపి డం వల ో

మోక్షానిి  పందుత్వడని పలు డం చూస్త ేనచికేత్తని అభిశ్పాయం లో సి రంీ అంటే 

మోక్షమని, జనన మరణాలలో పడవేస్త మామూలు సి రంీ కాదని అరధమవుతోంద్వ. 

మూడు రకాల అగుి లను ( అహ్వనీయ, అనిా హారా , గార ుపత్ా ) శ్సిాప్పంచి, అగి హోశ్త్న 

దానికి సంబంధించిన మూడు కరమ ల (శ్జా్ఞనం, అధా యనం, అనుషిానం) గురంచి 

తెలుస్కని యజ ాదాన కరమ లలో నిమగి మై ోయేవాడే జనమ  మృతా్త వులను గెలవ 

గలుగుత్వడు. అనే అరధము కనబడుత్తంద్వ. 

అనంత్ లోకాప్ప ేమధో శ్పత్నషిాం 

విద్వధత్ి మేత్ం నిహిత్ం గుహాయామ్!! 

హ్ృదయ కుహ్రంలోని గుహ్లో అగి  నిగూఢంగా ఉంద్వ. హ్ృదయం లో స్ప ేశ్సతి్నలో 

ఉండటంవల ోజనసామానాా నికి తెలియని రీత్నలో ఉంద్వ. ద్గనిని బటి ిచూస్త ేనచికేత్తనికి 

త్న దేహ్ంలోనే చేయవలసన అగి  ఉపాసనాశ్కమానిి  తెలియ చేసే్నిా డని 

సి షమిౌతోంద్వ. 

శ్ర ీయోగ అచుా త్తల ఉదేేరా ంలో 



శ్సి్లాగి  పూజతో కాని, యజ,ా దాన, కరమ లతో కాని, శ్గంథాలతో కాని, శ్జా్ఞనం లేకుండా 

అనుషిానమని చేస్త శ్వత్ం, పూజ, మంశ్త్ త్ంశ్త్వలతో జనమ  మృతా్త వులను దాటే 

సామరధా ం పందడం, పరమశాంత్నని పందడం సాధా మే కాదు. 

అందువల,ో ఇకు డ " శ్త్నణాచికేత్ స్తసభేిరైకా  సంధిం" అనే దానికి, మన దేహ్ంలో 

ఉపాసంచాలిస న విదా  యొకు  శ్కమానిి  ఇలా చెపిే రు- 

మూడు అగుి లంటే - శ్పాణాయామ శ్పశ్కియలో మొదట వాయు మధనం వల ోప్పటే ి

అగి (వేడ), 

రండవ శ్సతి్నలో ఆ వేడే ఊరధి ముఖమై, తీశ్వమై విదాు తే్తగా వివిధ రూపాలను ధరంచే 

విదుా దగి , 

మూడవ శ్సతి్నలో ఈ వాయువుకు అగి కి( వేడ, విదాు తే్తలకు) మూలమైన శ్పాణాగి  యొకు  

ఊరధి  గమనం. 

ఈ శ్పాణాగి  శిరస్స లో చేర్వక మృతా్త వు నుండ దాటే ఇచాా మరణ శ్సతి్న లభిసే్ంద్వ. 

ఈ మూడంటిని సరయిన నిషి త్నలేో, సముచిత్ రీత్నలో ఉపాసస్త ేశ్పాణం శ్బహ్మ రంశ్ధం లో 

చేరాక జీవాత్మ ల ఐకా  శ్సతి్న కలుగుత్తంద్వ. 

దానినుంచి మనలో కలిగ్వ శ్జా్ఞనాగి  దిా రా పరమ శాంత్నని అంటే మోక్షానిి  పందడం 

సాధా మౌత్తంద్వ. 

నచికేత్మనే అగి షి్టమానిి  మూడు సారోు(శ్త్నకాల సంధా ల లోనూ) చేసే్ ఉండాలి. 

మూడు గత్తలను ఉపదేరము పంద్వ ఉండాలి. మూడు గత్తలలోనూ, అంటే రుశ్ద, విష్యణ , 

శ్బహ్మ  గత్తలలో ఋక్ యజు సాస మ విధ్యనంలో శ్బహ్మ  విదాో పాసన అభా సంచాలి. 

ఇలా శ్కమానిి  తెలుస్కని త్గన ఆహార విహార నియమాలను (ఇషకిా) అనుసరస్త ే

సాధకుడు ఇచాా  మరణానిి  పంద గలుగుత్వడు. 

ఇలా నచికేత్వగి తో (శ్పాణోపాసనతో) మృతా్త వు నుండ బయటపడ, మహ్రోోకం, 

అచటినుంచి త్ోలోకం చేర ఆత్మ యొకు  అనుశ్గహ్ంతో శ్బహ్మ  లోకం చేరుకంటారు. 

ఆ కలాి ంత్ం వరకూ వాళి కూ శ్బహ్మ  తో త్వత్వు లిక మోక్షం. 

ఆ శ్బహ్మ  లోకానికి కూడా ఆరపడక, మరంత్ త్ప్పంచి దేవుని కృపకు పాశ్త్తలైన వాళుి  

అమృత్తి్వ నిి  పంద్వ అజరామరులౌ త్వరు. 

 



21. ఉపనిషత్తులు - కఠోపనిషత్తు (Continuation)  

నచికేత్తడు అడగన మూడవ శ్పరి - 

మరణం త్రిా త్ ఆత్మ  యొకు  ఉనికి ఉందో? లేదో? 

అనే శ్పరి  లో మరణం అంటే కేవలం దేహానిి  విడవడం కాదు. 

ఎందుకంటే దేహ్తా్వ గం త్రువాత్ ప్పనర జనమ , సి రంీ, నరకం మొదలైనవి ఉనాి యని 

నచికేత్తనికి తెలుస్. 

అందువల ోఇకు డ మరణం అంటే మోక్షం, అంటే సాయుజా ం, విదేహ్ముకి,ే దేవునిలో కలిస 

ోవడం అనే అరధం. 

ఇలాంటి శ్సతి్నని పంద్వనవాళుి  అకు డ ఆత్మ  అసతే్ి ం ఉందో లేదో అనే అంశానిి  

చెపి డానికి శ్పయత్ని ంచరు. 

అందుకనే ఈ నిగూఢమైన విషయం పై దేవత్లు కూడా త్రు  విత్రాు లు చేసే్నాి రు అని 

చెబుత యమధరమ రాజు ఇలా అంటనిా డు. 

ముకి ేసాధనా మారంీ ాలబుద్వధకి స్ి రంచదు. 

ఉండేద్వ ఇహ్ం ఒకు టే. పరం అనేద్వ లేదని శ్భమలో ఉంటారు. 

ధనాదుల మోహానికి బలై మళ్ళి  మళ్ళి  జనన మరణాల పాశానికి బలైోత్వరు. 

శ్రవణాయాప్ప బహుభిరోా  న లభా ః 

శ్శుణి ంతో ప్ప బహ్వో యం న విదుా ః 

ఆరు రోా  వకేా కురలోసా  ల ధా  

రు రోా  శ్జా్ఞత్వ కురలాను శిశ్షఃి 

ఆత్మ ను గూరు  వినడానికి కూడా చాలామంద్వకి లభా ం కాదు. 

ఒకవేళ వినాి  కూడా దానిని అవగాహ్న చేసకోలేరు. 

ఆత్మ ను గురంచి చెపిే వాడు ఆరు రా శ్పదుడే.(ఆత్మ  శ్జా్ఞని దొరకడమే ఆరు రా కరమైనద్వ). 

దానిని విని చకు గా అవగాహ్న చేస్కనే అత్న స్క్షమ  బుద్వధగల శిష్యా డు కూడా 

ఆరు రా శ్పదుడే. 

త్ం దురరేశ ం గూఢమనుశ్పవిషంి 

గుహాహిత్ం గహి్ ర్వషంి ప్పరాణం 



ఆధా్య త్మ యోగాధిగమేన దేవం 

మత్వి  ధీరో హ్రుశోకౌ జహాత్న. 

అనాద్వసదధము, దేవత్వసి రూపము, చూడటానికి సాధా ంకానిద్వ. రహ్సా మైనద్వ. 

దురమీ మారంీలోఅతా్త ని త్ శ్సాధ నంలో హ్ృదయమనే గుహ్లో ఉని ద్వ. 

అంత్రాా మి మరయు శారి త్తడు అయిన ఆ పరమాత్మ ను ఆధా్య త్మ  యోగంతో చేర 

ధీరులైన వాళుి  హ్రు శోకాలనే ది ందిా లను దాటత్వరు. 

అని యమధరమ రాజు చెపి గా 

నచికేత్తడు "ధరామ ధరమ ములకనాి , కారా  కారణములకనాి , జరగనదానికనాి , జరుగబోయే 

దానికనాి  విలక్షణముగా దేనినైతే చూసే్నిా వో దానిని నాకు చెప్పి " అని అడగ్వడు. 

యముీవిధంగా సమాధ్యనమిచేు డు. 

సర్వి  వేదా యత్ి ద మామనని ే

త్పాంస సరాి ణి చ యది దంత్న! 

యద్వచు ంతో శ్బహ్మ చరా ం చరని ే

త్తే ేపదం సంశ్గహ్ణ శ్బవీమాో మితేా త్త్!! 

సకల వేదములు దేనిని పరమావధిగా చెప్పి త్తనాి యో, 

ఏద్వ సమస ేత్పస్స లకు పరమావధి అని ప్పలవబడుతోందో, 

దేనిని కోర శ్పజలు శ్బహ్మ చరా  శ్వత్వనిి  అవలంభిసే్నాి రో 

దానిని సంశ్గహ్ంగా ' ఓం' అని నీకు చెబుత్తనిా ను. 

ఏత్దేేా వాక్షరం శ్బహ్మ  ఏత్దేధా వాక్షరం పరం 

ఏత్దేధయా వాక్షరం శ్జా్ఞతి్వ యో యద్వచా త్న త్సా త్త్! 

ఇదే అక్షర శ్బహ్మ ం. నారరహిత్మైన ఆత్మ . పరత్త్ి ం అంటే ఇదే. 

ఈ అక్షరమే అనిి టికనాి  శ్శేషమిైనద్వ. 

ఈ అక్షర శ్జా్ఞనానిి  పంద్వన వా కి ేత్వను ఏం కాదలిచాడో అదే అవుత్వడు. 

అంటే అత్డు ఆ శ్బహ్మ  లో ఐకా మై ముకేుడు కావచుు . లేదా 

దేహ్ంలో ఉంటూనే జీవనుమ కేుడై జగతే్తకు స్తవ చేసే్ ఉండోవచుు . అద్వ అత్ని ఇషంి. 



వచేు  భాగంలో : 

కేన్నపనిషతే్తలో "మీరు దేనిని శ్బహ్మ ము అనుకని పూజసే్నాి రో అద్వ శ్బహ్మ ము కాదు 

అంటూ దేనిని శ్బహ్మ ం అంటారని చెపిే రో 

దానిని ఒకసార మననం చేస్కని 

ఈ ఉపనిషతే్తలో ఇదమిత్మిని చెప్పి న 

"ఏత్ దిై త్త్" అంటూ ఆత్మ ను శ్పత్నపాద్వంచిన మంశ్త్వలను చూదేాం. 

22. ఉపనిషత్తులు - కఠోపనిషత్తు (Continuation)  

ఆత్మ  మాటలకందదని, శ్రవణానికి మనస్స కూ అతీత్మని చెబుత 

తెలిసన వాటికంటే భిని ం, తెలియని వాటిని అధిగమించింద్వ అంటూ 

కేన్నపనిషతే్త లో 4వ మంశ్త్ంనుంచి 9వ మంశ్త్ం వరకూ ఆత్మ యొకు  అనంత్ 

సి రూపానిి  వర ణంచారు. 

యదిా చా నభుా ద్వత్ం యేన వాగభుా దా తే! 

త్దేవ శ్బహ్మ త్ి ం విద్వ ేనేదం యద్వదం ఉపాసతే!! 

దేనిని వాకుు  తెలుపలేదో, దేనిచే వాకుు  శ్పకటిత్మౌత్తందో అదే శ్బహ్మ మని తెలుస్కో. 

"యనమ నసా నమనుతే యేనాహురమ న్నమత్మ్" 

దేనిని మనస్స  చేత్ భావించడానికి సాధా ం కాదో, దేని వల ోమనస్స  పని చేసేోందో అదే 

శ్బహ్మ ము. 

"య చక్షుషా న పరా త్న యేన చక్షూగ ష్ట పరా త్న" 

దేనిని కళుి  చూడలేవో దేనిచేత్ కళుి  ఈ శ్పపంచానిి  చూడగలుగు త్తనాి యో అదే 

శ్బహ్మ . 

"యత్ శ్శోశ్తేణ న రృణోత్న యేన శ్శోశ్త్ మిదం శ్శుత్మ్" 

దేనిని చెవులు వినలేవో దేని రకి ేవల ోఈ శ్రవణేంశ్ద్వయం పని చేసే్ ఉందో అదే శ్బహ్మ  

"యత్ శ్పాణేన నశ్పాణిత్న యేనశ్పాణం శ్పణీయతే" 

త్దేవ శ్బహ్మ త్ి మ్ 

దేనిని ఉచాా ి స నిశిా సాత్మ కమగు శ్పాణరకి ేచే తెలుస్కనలేవో, 



దేని ఇచా వల ోఈదేహ్మున శ్పాణము త్న నిజ కరమ ము నడపగలుగు చుని దో అద్వయే 

శ్బహ్మ ము. 

"త్ి ం విద్వ ేనేదం యద్వద ముపాసతే" 

కాని జనులందరూ భేద బుద్వధతో దేనిని శ్బహ్మ మని పూజసే్నాి రో అద్వ శ్బహ్మ ము కాదు. 

అంటే ఆలోచనా రకికేి అందని, కనులతో చూడ రకా ం కాని, చెవులతో ఆలకించ రకా ంకాని 

వసే్వు ఏదయితే శ్పాణుని వల ోజీవించి ఉందో అదేద్గ శ్బహ్మ ం కాదు. 

ఈ పైన చెప్పి న ఐదు మంశ్త్వలు పరశ్బహ్మ  సి రూపానిి  ఘోష్టసే్నాి యి. అదే ఆ 

మహ్త్రేమైన ఆత్మ . 

దానిని మనస్స  కాని మిగలిన ఇంశ్ద్వయాలు కాని శ్పకటింపలేవు. 

ఈ విధంగా కేన్నపనిషతే్త పరశ్బహ్మ  సి రూపానిి  శ్పత్నపాద్వస్త ే

కఠోపనిషతే్త లో మూడవ వలి ోనుంచి ఆరవ వశ్లి ోచివర వరకూ ఆత్మ  యొకు  మహ్త్ 

త్తి్వ నిి  అత్ా ంత్ స్కమ ంగా ఎంతో వివరణాత్మ కంగా యమధరమ రాజు బోధిసే్ంటే 

భగవద్గతీ్నే సమశ్గంగా కఠోపనిషతే్తలో ఇమిడు  మనకు అంద జేస్తడా అనిప్పసే్ంద్వ. 

నజ్ఞయతే శ్మియతే వా విపశిు  

నాి యం కుత్శిు ని  బభూవ కశిు త్! 

అజ్య నిత్ా ః శారి తోయం ప్పరాణో 

న హ్నా తే హ్నా మాన్న రరీర్వ!! 

శ్జా్ఞనమయమైన ఆత్మ  జనిమ ంచదు, మరణించదు. ఇద్వ దేనినుంచి ఉత్ి ని మవదు, 

ద్గని నుంచి ఏద్గ ఆవిరా వించదు కూడా. 

అజము, నిత్ా ము, శారి త్ము అనాద్వసదమేు అయిన ఆత్మ , రరీరం నశించేటప్పి డు కూడా 

నారనానిి  పందదు. 

అణోరణీయానమ హితో మహీయా 

నాత్వమ సా  జంతోరి హితో గుహాయాం! 

త్మశ్కత్తః పరా త్న వీత్శోకో 

ధ్యత్తశ్పసాదానమ హిమానమాత్మ నః!! 

ఆత్మ  త్త్ి ము: 



అణువు కంటె స్క్షమ మైనద్వ, శ్బహామ ండానికంటే ఘనమైనద్వ అయిన ఆత్మ  శ్పాణుల 

హ్ృదయ కుహ్రంలో నివససే్ంద్వ. 

మన్న బుద్వధ ఇంశ్ద్వయముల యొకు  కరుణ చే ఎవడు సంకలి  వికలి ములనుండ 

విముకేుడౌ త్తనాి డో 

అటి ివాడు ఆత్మ  యొకు  మహిమను సాక్షాత్ు  రంచుకని సరి  శోకముల నుండ రక్షంప బడు 

త్తనిా డు. 

రరీర రహిత్ము, సరి వాా ప్ప అయిన పరమాత్మ ను, అశారి త్మైన రరీరాలలో ఉని  ఆ 

ఆత్మ ను 

నితా్త నిగా, మహ్దాత్మ  గా తెలుస్కనిన శ్పజా్ఞవంత్తడు శోకము నుండ విముకేుడౌత్వడు. 

నాయమాత్వమ శ్పవచనేన లభాో .... 

వేదాధా యనం చేత్ కాని, బుద్వధ కురలత్ చేత్కాని, పాండత్ా ము చేత్ కాని ఈ ఆత్మ ను 

పందుట సాధా ము కాదు. 

ఆత్మ ను త్పి  మర ఏ ఇత్రానిి  కోరని సాధకుని మాశ్త్మే ఆ ఆత్మ  కరుణిసే్ంద్వ. 

అటి ివానికే ఆత్మ  లభా మౌత్తంద్వ. 

ఆ ఆతేమ  త్న నిజ సి రూపానిి  అత్నికి వెలడోసే్ంద్వ. 

(ఆత్మ  త్తి్వ నిి  వివరంచే అధ్యా యం అవడం వల ోకేన్నపనిషతే్త లోని ఆత్మ  వివరణ కూడా 

ఇకు డ ఇవి డమైంద్వ. 

రాబోయే రండు భాగాలోో కూడా ఆత్మ  యొకు  సమశ్గ సి రూపానిి  సాక్షాతే యమధరమ రాజు 

మాటలలో చదువుకందాం) 

దయ వుంచి శ్పత్న వాకా ము ఒకటి రండు సారోు చద్వవి అరధం చేస్కోండ. ఇపి టి వరకూ 

అయిన భాగాలను ప్పనరి చారణ చేస అనుసంధ్యనించు కమమ ని నా మనవి. 

23. ఉపనిషత్తులు - కఠోపనిషత్తు (Continuation)  

దుశ్షి వరనే నుండ విరమించని వాళుి , ఇంశ్ద్వయ లోలతి్వ నిి  నిశ్గహించుకో లేని వాళుి , 

శాంత్న లేనివారు, సమాహిత్ చిత్మేు లేనివారు, అశాంత్ మానస్లు శ్జా్ఞనముదిా రా( 

బౌద్వధకమైన శ్జా్ఞనం) అయినా ఈ ఆత్మ ను పందలేరు. 

ఋత్ం ప్పబంతౌ స్కృత్సా  లోకే 

గుహాం శ్పవిషి్ట పరమే పదార్వ ధ 



ఛయాత్పౌ శ్బహ్మ  విదో వదంత్న 

పంచాగి యో యే చ శ్త్నణాచికేత్వ!! 

త్మ ప్పణా  కరమ  ఫలానిి  అనుభవిసే్ పవిశ్త్మైన హ్ృదయాకారంలోని బుద్వధలో 

శ్పవేశించినవారు ఈ లోకంలో ఇదరేునాి రు. 

శ్బహ్మ విదులు వానిని వెలుగునీడలు అంటారు. 

సత్ా  కరామ చరణ కలినీ వా కి ేదేహ్ంలో, ఋత్వనేి (ధరామ నిే ) శ్త్వగుత ( ఆహారంగా 

చేస్కని), శ్శేష ిశ్సిానంలో, అత్తా ని త్ శ్సిానంలో వెలుగు నీడలోా ఇదేరు(జీవాత్మ  

పరమాత్మ లు) శ్పవేశించి ఉంటారని అంటారు. 

మనిష్టకి, మనిష్ట నీడకు; ద్గపానికి, ద్గపప్ప వెలుత్తరుకు; వసే్వుకు, వసే్ గుణానికి మధా  

ాంధవా మే జీవాత్మ కు పరమాత్మ కు మధా  ఉంటంద్వ అని శ్బహ్మ వాదం. 

ఇకు డ జీవాత్మ ను ఎండతో ోలాు రు. మండోయే సి భావం కలద్వ ఎండ. త్ప్పంచే వా కి ే

జీవాత్మ . 

అత్ని త్పస్స కు నీడ చలదోనానిి  అంద్వసే్ంద్వ. పరమాత్మ  సమ రణ, దాని దిా రా లభించే 

భగవత్ు ృపను నీడతో ోలు డం జరగంద్వ. 

ఆత్మ యే (జీవాత్మ )రధికుడు. రరీరమే రధం. బుదేధ సారధి. మనస్తస  కళి్ళ ము-ఇంశ్ద్వయాలే 

గుశ్రాలు, ఇంశ్ద్వయ విషయాలే అవి సాగ్వ మారీాలు. 

విజా్ఞనవంత్తడై, మనస్స లో శ్రదధతో కూడనవాడై, శుదాధ చార విచారవంత్తడైన వా కి ేమోక్ష 

పదవిని పందుత్వడు. 

అటవంటివానికి మళ్ళి  జనిమ ంచట మనేద్వ ఉండదు. 

శ్పాజుడాు వాకుు ను మనస్స నందు, మనస్స ను బుద్వధలోను, బుద్వధని మహ్దాత్మ యందు, ఈ 

ఆత్మ ను శాంత్మగు ఆత్మ యందు నిమగి ము చేసేాడు. 

ఇంశ్ద్వయాల సంయమనానిి  సాధించాలి. ఇంశ్ద్వయోపరత్నని సాధించాలి; 

శ్పవృత్ననేి మనస్స లోకి తీస్కని రావాలి. 

త్రిా త్ మన్న వాా పారానిి కూడా శ్పశాంత్ శ్సతి్నలోకి తీస్కనివచిు  బుద్వధని వాా ప్ప ేచేస్త 

విధంగా అహ్ంకారానిి  కూడాశ్పశాంత్ శ్సతి్నలోకి తెచిు  ఆత్వమ వలోకనానికి శ్పయత్ని ంచాలి. 

శ్పధమాధా్య యం త్ృతీయ వలి ోలో అత్న ముఖా మైన మంశ్త్ం 

ఉత్నషేతి్! జ్ఞగృత్! 

శ్పాపా  వరానిి బోధత్! 



క్షురసా  ధ్యరా నిశిత్వ దురత్ా యా 

దురంీ పధసతే్ు వయో వదని!ే! 

లేవండ! మేల్గు నండ! శ్శేషి్యలైన గురువులను ఆశ్రయించండ! ఆత్మ  సాక్షాత్వు రానిి  

పందండ! 

ఆ దార పదునైన కత్న ేఅంచుపై నడకలా తీక్షణమైనద్వ. దాని ననుసరంచి ోవడం అత్న 

శ్పయాస తో కూడనద్వ. ఈ మారంీ ఎంత్ కఠినమైనదో చెబుత, ఈ మారంీలో గమా ం 

చేరడానికి అత్ా ంత్ అశ్పమత్తే్, చాకచకా ం అవసరమని స్చిసే్ంద్వ. 

యముని రంఖారావం శ్పత్న ఒకు రకీ - సాహ్సకులకు, సంరయాత్తమ లకు, దురు లులకు, 

బలవంత్తలకు ఆహిా నం. సాక్షాత్వు ర సద్వధకి కావలసన రకి ేశ్పత్న ఒకు రలోనూ అంత్రతీ్మై 

ఉంటంద్వ. పరాధీనం కాని సహ్జ ద్వవా త్ి ం శ్పత్న ఒకు ర సంపద. 

(సిా మి వివేకానందులు శ్పపంచయువత్ను మేల్గు లిప్ప వెనుి  త్టి ికారాో నుమ ఖులను 

చేయడానిక ఇచిు న సంహ్ గర ఝన ఇద్వ. 

"arise, awake, stop not 

till the goal is reached". 

అనే సందేరంతో యావశ్త్ి పంచమూ ఉలికిు పడ లేచి శ్పగత్న ాటవైప్ప పయనం 

ఆరంభించింద్వ. 

చూడండ. మన ఉపనిషతే్తలు ఎంత్టి మహ్త్రేమైన సందేర త్రంగాలను దేర 

కాలావధులను దాటి శ్పసరంపజేస యావత్ మానవాళిని ఉతేజేపరచగలవో.) 

రబ ేరహిత్ం, సి రశ రహిత్ం, రూపరహిత్ం, అక్షయం; అలాగ్వ రసరహిత్ం, నిత్ా ం, 

గంధరహిత్ం, ఆదా ంత్వలు లేనిద్వ, మహ్తే్తకు అతీత్ం, నిరి కారం అయిన ఆత్మ ను 

సాక్షాత్ు రంచుకని వాడు మృతా్త  ముఖం నుంచి విడుదల పందుత్వడు. అంటే సంసార 

చశ్కం నుంచి బయటపడత్వడు. 
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శ్పధమాధా్య యం లో ఆత్మ  సి భావ సి రూపాదులను వివరంచేరు. 

ద్వి తీయ అధ్యా యంలోని నాలవీ వలి,ో ఐదవ వలి ోలు ఆత్మ ను చేరుకని అమృత్తి్వ నిి  

పందగలిగ్వ మారీానిి  విరద్గకరంచాయి. 

ఇందులోని శ్పత్న మంశ్త్మూ ఏత్త్ దిై త్త్ - ఇదే నీవు తెలుస్కోగోరన ఆత్మ  అంటూ శ్పత్న 

మంశ్త్వనిి  నొకిు  చెపిే డు యమధరమ  రాజు. 

పరమాత్మ  ఇంశ్ద్వయాలను ాహా్  విషయాలలోనే శ్పవరంేచేలా సృష్టంిచాడు. 



అందుచేత్ మానవుడు ాహా్  విషయాలను మాశ్త్మే చూడ గలుగు త్తనిా డు కాని, 

ఆంత్రంగకమైన సతా్వ లను దరశ ంచలేక ోత్తనిా డు. 

అమృత్తి్వ నిి  వాంఛంచే ధీరులు మాశ్త్మే త్న రండు కనుి లను (సంశ్పేక్ష నాశికాశ్గం- 

నాశిక యొకు  అశ్గభాగం దిా రా) అంత్రుమ ఖం చేస్కని త్న నిజ సి రూపమైన 

అంత్రాత్మ ను తెలుస్కో గలుగు త్తనాి రు. 

ఇకు డ కఠోపనిషతే్త ఆత్మ ను పందడం ఎలాగో శ్పత్ా క్షంగా చూప్ప తోంద్వ. ఆత్మ త్త్ి ం 

అత్ా ంత్ రకివేంత్ మైనద్వ. సరి వాా పక మైనద్వ. అని నిరూప్పసేోంద్వ. 

యేన రూపం రసం గనధం 

రాేన్ సి రాశ మ్ రు  మైథునాన్! 

ఏతేనైవ విజ్ఞనాత్న 

కిమశ్త్ పరశిషా తే; ఏత్దిై త్త్!! 

రూప రస గంధ్యదులు మరయు సరి  శారీరక స్ఖాలు ఆత్మ  వలనోే తెలియ 

బడుత్తనాి యి. 

జ్ఞశ్గదావసలిోను సి పిా వసలిోను జ్ఞగృత్ంగా ఉండ ఏమి జరుగుతోందో వాటనిి టినీ 

ఎపి టికప్పి డు శ్గహించి త్నరగ శ్జపా్పకేి తీస్కని రాగలిగ్వ చేత్న రకే ేహ్ృదయ కుహ్రంలో 

ఉని  ఆత్మ . 

నిజ్ఞనికి ఆత్మ  ఏ పని చేయదు. ఆత్మ  యొకు  శ్పకారం నుంచి ఇంశ్ద్వయాలు, మనస్స  రకినేి 

శ్గహించి వాటి వాటి వృతే్తలను చేస్కంటూ ఉంటాయి అని ఇద్వవరకే చెప్పి కనిా ము. 

ఆ సరి  వాా ప్పనన విభుమాత్మ ను తెలుస్కని  ధీరుడు శోకించడు. 

భూత్ భవా ములకు అధిపత్న, త్ోజా్ఞనము నుండ ఉత్ి ని మైనద్వ భౌత్నకమైన రరీరంలోని 

హ్ృదయ కుహ్రంలో ఉండేద్వ దేవత్వమయి శ్పాణ రూపమున అభివా కమేైనద్వ ఆ ఆత్మ యే. 

అజుుాషమిాశ్త్ః ప్పరుష్ట జా్య త్నరవాధూమకః! 

ఈశాన్న భూత్భవా సా  సఏవాదా  స ఉరి ః ఏత్దిై త్త్!! 

బొటనిశ్వేలి పరమాణము గలిగ, భూత్ భవా ముల కధిపత్న నన ప్పరుష్యడు, పగ ారని తేజ్య 

మయమైన జా్య త్న వంటి వాడు. 

వరమేానము లోను, భూత్ భవిషా తే్తలలోను కూడా భేద రహిత్తడైన అత్డే ఆత్మ . 

ఆత్ని అసతే్ి ం నిత్ా మైనద్వ, మారుి  లేనిద్వ. ఆయనే విరి ంలోని చైత్నా  త్త్ి ం. 

ఆయన కంటే అత్నరకేుడు లేడు. ఆ ఆత్మ ను తెలుస్ కని వాడు నిరా యుడౌత్వడు. 



యధోదకం శుదేధ శుదధమాసకంే త్వదృగ్వవ భవత్న!.. 

శుదోధదకం, శుదోధదకంతో కలుస్త ేఅద్వ అంత్వ శుదోధదకమే అవుత్తంద్వ. 

అలాగ్వ సాధకుడు సదీురువు శిక్షణలో దేహాత్మ  భావానిి  పరత్ా జస్త ేపరశుదధమైన అత్ని 

జీవాత్మ  పరమాత్మ తో ఐకా ం అవుత్తంద్వ. శ్బహ్మ మే అవుతోంద్వ. 

నచికేత్తడు యముణిణ అరధంచింద్వ ఈ ఆత్మ జా్ఞనానిే . 

వచేు  భాగంలో ఏకోవర సరి  భూత్వంత్రాత్మ  అని తెలుస్ కోగలిగన శ్పాజులాదే శారి త్మైన 

ఆనందమంటూ చెప్పి న వైనానిి  తెలుస్కందాం. 
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ఈ ఐదవ వలి ోలో యమధరమ రాజు అదిై త్ దరశ నం గురంచి మానవ జీవిత్ంలో దాని 

శ్పాముఖా త్ గురంచి ఈ విధంగా చెబుత్తనిా డు. 

ప్పరమేకాదర దిా ర 

మజసాా వశ్క చేత్సః 

అనుషిాయ న శోచత్న 

విముకరేు  విముచా తే!! 

క్షీణించని చేత్స్స గల ప్పటిక లేని వాని( ఆత్మ ) ప్పరానికిపదకండు దిా రాలు ఉనాి యి. ఆ 

అజుని ధా్య నించిన వానికి శోకము లేదు. అజా్ఞన బంధనముల నుండ విముకేుడై ముకినేి 

పందుత్వడు. 

శ్బహ్మ ను ఎకు డ వెదకాలనే శ్పరి కు ఏకాదర దిా రాలుని  ఈప్పరమునకు అధిపత్ననన 

మానవుని రరీరం లోనే అని. 

ఏకాదర దిా రాలు అంటే రండు కళుి , రండు చెవులు, రండు ముకుు  రంశ్ధ్యలు, న్నరు, 

జననేంశ్ద్వయము, విసర జనేంశ్ద్వయము, నాభి, నడ న్నత్ననే ఉండే శ్బహ్మ రంశ్ధం. 

ఆత్మ  ఈ రరీరానికి రాజు. ఆయన అందులో ఉండాలనుకని నాళుి  ఉంటాడు. త్న 

ఇషశి్పకారం ఎప్పి డు నిశ్షు మించాలను కంటే అప్పి డు నిశ్షు మిసేాడు. 

అందువల ోఅత్ను జనన మరణాలకు అతీత్తడు. శ్జా్ఞన సి రూప్పడు. 

సి ర ీరమలలో ఉని  స్రుా డు, యజ ావేద్వకపై ఉండే అగి , అంత్రక్షములోభూమాా కాశాల 

మధా  సంచరంచే వాయువు, అత్నధి రూపములో కలరములో ఉండే సోమరసం, సమసంే ఆ 

యాత్మ యే. 



ఆ ఆత్మ  యే మానవులలోను, శ్శేషి్యలైన దేవత్ల యందును, ఋత్ము నందు, ఆకారంలోనూ 

ఉంద్వ. 

అదే ఆత్మ  ఉదకములలో జలచరముల రూపములోను, భూమిలో పండే ధ్యనా రూపం లోను, 

పరి త్వలనుండ జ్ఞలువార్వ నద్గరూపములోను దరశ నమిసే్ంద్వ. 

మన రరీరంలో శ్పాణ అపాన గత్తలను నిర్వశేిసే్ మధా లో ఆరనమై ఉని  ఆత్మ ను సకల 

దేవత్లూ ఉపాససేారు. 

నశ్పాణేన నపానేన మరేోా  జీవత్న కరు న 

ఇత్ర్వణ త్త జీవంత్నయసమ నిే  త్వవుపాశ్శితౌ!! 

రరీరంలో శ్పాణంవలే ోమనం జీవిసే్నిా మనే వాదనని ఉపనిషతే్త త్నరసు రంచింద్వ. రరీరం 

నుంచి ఆత్మ  నిశ్షు మిస్త ేరరీరం పత్న మౌత్తంద్వ. 

మరణానంత్రం వారు వారు గావించిన కరమ ల ననుసరంచి, మరయు వార వార శ్జా్ఞనమున 

కనుగుణముగా కనిి  ఆత్మ లు దేహ్ ధ్యరణకు గరా మందు శ్పవేశిస్త,ే మరకనిి  ఆత్మ లు 

మొకు లలో శ్పవేశిసే్నాి యి. 

రరీరంలో శ్పవేశించిన ఆత్మ  మన్న బుదుధల శ్పభావం తో జీవాత్మ  గా మార సి పిా వస ిలో త్న 

కిషమిైన విషయ శ్పపంచానిి  సృష్టంిచుకని భోగాలలో రమిసే్ంద్వ. 

త్వను దహించు వివిధ వసే్వుల ఆకారముల కనుగుణంగా అగి  ఆయా రూపములు 

ధరంచునటో, 

ఆయా భిని వసే్వుల ఆకారముల కనుగుణంగా వివిధరూపాలను వాయువు ధరసే్ని టో, 

సరి  శ్పాణుల హ్ృదయాలలో ఉని  ఒకే ఒక ఆత్మ  ఆయా శ్పాణుల రూపముల 

కనుగుణముగా కనబడుతోంద్వ. 

సరి  లోక చక్షువైన స్రా  భగవానుడు ాహా్  దోషముళచే కలుష్టత్ము కాని విధంగా 

సకల శ్పాణులలో ఉని  ఒకే ఆత్మ  ాహా్ మగు ఈ లోక స్ఖ దుఃఖములచే కలుష్టత్ం 

కాకుండా ఉంటంద్వ. 

వచేు  భాగంలో ఏకోవర సరి  భూత్వంత్ రాత్మ ...గురంచి తెలుస్కందాం. 

 

 

 



26. ఉపనిషత్తులు - కఠోపనిషత్తు (Continuation)  

ఏద్వ మనిష్ట నిశ్ద్వంచినప్పి డు కూడా మేల్గు ని ఉండ కామాదులను సృష్టసేి్ందో అదే శుదధం, 

అదే శ్బహ్మ ం. 

దానినే అమృత్మంటారు. దానిలోనే లోకాలనీి  ఉంటాయి. దానిని ఎవి రూ 

అత్నశ్కమించలేరు. 

జ్ఞశ్గత్, సి పి , స్ష్యప్ప ేశ్సతి్తలలో శుదధ చైత్నా మే సాక్షీ భూత్ము. ఏత్త్ దిై త్త్- అదే ఆ 

ఆత్మ . 

చూడండ! నచికేత్తని మూడవ శ్పరి కు - 

మృతా్త వు గురంచి తెలుస్ కోవాలని ప్పి డు మానవుడు త్న అనిే షణను ాహా్  శ్పకృత్న 

నుంచి అంత్రంగం వైప్ప మరలించాలని సి షంిగా తెలియపరచేడు యముడు. 

అగి  ఒకు టే అయినా, త్వను దహించు వివిధ వసే్వుల ఆకారములను పందుత్తంద్వ. 

వాయువు ఒకటే అయినా ఈ లోకంలో వివిధ రూపాలలో శ్పవేశించి వాటి వాటి రూపాలను 

పందుత్తంద్వ. 

సమస ేలోకానికి చక్షువయిన ఆ స్రా  భగవానుడు ాహా్  దోషములచే 

కలుష్టత్మవటలేదోు. 

అదే విధంగా సకల శ్పాణులలో ఉని  ఒకే ఆత్మ  ాహా్ మైన లోక దుఃఖముల చే కలుష్టత్ం 

కాకుండా ఉంటంద్వ. 

ఏకోవర సరి భూత్వనరేాత్వమ  

ఏకం రూపం బహుదా యః కరోత్న! 

త్మాత్మ సంే యే అనుపరా ని ేధీరా 

శ్స్తషేాం స్ఖం శారి త్ం నేత్ర్వషామ్!! 

సరి  జీవుల అంత్రాత్మ లలో ఉని ద్వ ఒకే మూల చేత్నము. 

ఆ ఏకైక ఆత్మ  సమసేానిి  త్న అధీనములో ఉంచుకనే, బహు రూపాలుగా 

శ్పకటిత్మౌతోంద్వ. 

ఏ ధీరులు ఆ ఆత్మ  త్మలో ఉందని తెలుస్కని శ్సరిచితే్తలై సాక్షాత్ు రంచు కంటారో వారకే 

శారి త్మైన స్ఖం లభిసే్ంద్వ. ఇత్రులకు లభించదు. 



అనిత్తా లలో నితా్త డు, చేత్నులలో చేత్నుడు, ఒకు డే అయినా బహు కామములు 

న్నరవేరుు వాడు అయిన ఆత్మ  త్మలోనే ఉందని సాక్షాత్ు రంచు కంటారో ఆ ధీరులకు 

మాశ్త్మే శాంత్న శారి త్ంగా లభిసే్ంద్వ. ఇత్రులకు లభించదు. 

(శ్ర ీయోగీ అచాు త్తలు వార ఋషా మూకాశ్రమము లో ఈ "ఏకోవర సరి భూత్వంత్రాత్వమ .." 

అనే మంశ్త్వనిి  పెద ేపెద ేఅక్షరాలతో రాస గోడకు పెటమినాి రు. 

ఆ సందరా ంగా చెబుత భారతీయ త్త్ి శాస్తస ేమంత్వ నశించి ోయినా, వేదాలనీి  

మాయమయి ోయినా ఈ ఒకు  మంశ్త్ం తో త్నరగ సమసేానిి  ఉదధరంచి మొత్ంే 

త్త్ి శాస్తసేానిి , వేదాలను ప్పనరుదధరంచొచుు . అనాి రు.) 

"న త్శ్త్ స్రోా  భాత్న న చస్తనతే్వరకం... 

నేమా విదుా తో భాని ేకుతో యమగి ః!" 

ఈ మంశ్త్ం లోని ఈ వాకా ం తో సమానమైన ఇంకక వాకా ం మొత్ంే వేదవాగమ యంలోనే 

లేదు అంటే అత్నరయోకి ేకాదు. ఇద్వ అత్ా ంత్ మహ్నీయ మైనదని చెపి వచుు . 

ఇదే మంశ్త్ం ముండకోపనిషతే్త లో ఉంద్వ. 

అకు డ స్రుా డు శ్పకాశింపడు. చంశ్ద త్వరకలు శ్పకాశింపవు. మెరుప్పలు మెరయవు. ఇంక 

అగి  సంగత్న వేర్వ చెపిా లా? 

అద్వ ( ఆ ఆత్మ ) శ్పకాశించడం వల,ో దానిని ఆశ్రయించుకని మిగలినవనీి  శ్పకాశిసే్నాి యి. 

దాని కాంత్న చే సరి ం కాంత్నమయమౌతోంద్వ. 

దాని చేత్నత్ి ం తో సమసంే రకినేి శ్గహించి త్మ త్మ కారాా లు నిరి రంేచుకంటనాి యి. 

మిగలిన ఆరవ వలిజోీవన వృక్షం వర ణవ తో మొదలయి, సరి  భూత్ మోక్ష శ్పదానం తో 

కఠోపనిషతే్త ముగుసే్ంద్వ. 

27. ఉపనిషత్తులు - కఠోపనిషత్తు (Continuation)  

యమధరమ రాజు శ్బహ్మ ను సంసార వృక్షంతో ోలుసే్నిా డు. 

ఊరధి మూలో అవాక్ శాఖ ఏష్టరి త్ధసస నాత్నః 

త్దేవ శుశ్కం త్శ్దు హ్మ  త్దేవామృత్ముచా తే! 

త్సమ న్ లోకాశ్శిశ త్వ సస ర్వి  త్దు నాతేా త్న కరు న, ఏత్దిై త్త్!! 

ఈ సనాత్నమైన అరి త్ధవృక్షం మూలం(వేళుి ) పైన ఉంద్వ. కమమ లు కిందకు వాా ప్పంచి 

ఉనాి యి. 

అదే శుదధం, అదే శ్బహ్మ ం, అదే సనాత్నము, దానినే అమృత్మని అంటారు. 



దానిలోనే సమస ేలోకాలు శ్పత్నష్టతి్మై ఉనాి యి. దానిన్నవరూ అధిగమించలేరు. 

అదే మనం అనుకనే ఆత్మ . 

భగవద్గతీ్లో పద్వహ్నవ అధ్యా యం, ప్పరుష్టత్మే శ్పాశ్ప్ప ేయోగం ఇదే శ్శోోకంతో శ్పారంభం 

అవుత్తంద్వ. 

ఈ సంసార వృక్షానిి  శ్త్నగుణములనే (సత్ి రజ శ్సమేోగుణములు) జలములతో 

ోష్టంపబడుతోంద్వ. సహ్జంగా మానవ రరీరాకృత్నని చూస్త ేత్లి ోగరా ం లో ఉని ప్పి డు, 

సహ్శ్సారంలో ఉండే శ్బహ్మ  రంశ్ధం దిా రా రరీర ోషణకు కావలసనవనీి  సమకూరు  బడ 

ఈ రరీర నిరామ ణం జరగంద్వ. అంటే ఊరధి మూలం సహ్శ్సారంలోనే. జనమ  తీస్కని  

త్రిా త్ రరీరంలో ఉండే మనస్స , ఇంశ్ద్వయాలు అధోముఖంగా ాహా్ ంగా శ్పవరసేే్ 

హ్ృదయ కుహ్రం లో ఉండే ఆ ఆత్మ  అడుగు జ్ఞడలలో మనః శ్పవృత్న,ే శ్త్నగుణాలు(శాఖలు) 

పెంపందుత్వయి. 

ఇహ్లోకంలో కనిప్పంచేవనీి  అంటే ఈ జగశ్త్ంేత్వ శ్పాణం లోనే చలిసే్ంద్వ. ఉత్ి త్న ేశ్సధత్న 

లయాలను పందుతోంద్వ. వశ్జ్ఞయుధం లా చాలా భయం కలిగసే్ంద్వ. ద్గనిని తెలుస్ కని  

వాళుి  అమరులౌత్వరు. 

వాని భయం వల ోనిప్పి  మండుత్తంద్వ. స్రుా డు వెలుగుత్వడు. 

వాని భయం వల,ో ఇంశ్దుడు, వాయువు, ఐదవ వాడైన మృతా్త వు త్మత్మ పనులను 

నిరి హించడానికి పరుగులు తీసేారు. 

ఈ రరీరానిి  త్ా జంచే ముందు శ్జా్ఞనానిి  పందాలి. లేకుంటే వేర్వ లోకాలోో కరామ నుసారంగా 

రరీరాలిి  పందాలిస  ఉంటంద్వ. 

సత్ా  దర ధనమనేద్వ ఈ రరీరంలో ఉండగా పంద్వతే, 

అదంేలో శ్పత్నబంబం లా సి షంిగా కనబడుత్తంద్వ. 

ప్పశ్త్తలోకంలో ఉండగా ఆత్మ దరశ నం పంద్వతే సి పి ంలో చూచినటో ఉంటంద్వ. 

గంధరి లోకంలో అయితే నీటిలో శ్పత్నబంబం లా కనబడుత్తంద్వ. 

శ్బహ్మ  లోకంలో అయితే ఒకసార వెలుగు ఒకసార నీడలా ఉంటంద్వ. ( ఇకు డ శ్బహ్మ  లోకం 

అంటే శ్త్నమూరేులుండే శ్పదేరం.) 

అత్ని రూపం దృష్ట ిగోచరం కాదు. ఈ చరమ  చక్షువులతో ఎవరూ చూడలేరు. 

పంచ శ్జా్ఞనేంశ్ద్వయాలు, మనస్స  శ్సధరమై బుద్వధ నిరు లమయాా క పరమగత్న శ్పాప్పసేే్ంద్వ. 

ఈ రరీరంలోని హ్ృదయ శ్గంధులనీి  ఛేద్వంపబడతేనే మరేుా డ మరేుా డౌత్వడు. 



రత్ం చైకా చ హ్ృదయసా  నాడా  

శ్సేాసాం మూరాధనమభి నిసస ృతైకా! 

త్యోరధి మాయని  మృత్త్ి మేత్న 

విషి  శ్జనాాా  ఉశ్త్ు మణే భవని!ే! 

హ్ృదయం యొకు  నూటొకు టి నాడులలో ఒకానొక నాడ సహ్శ్సారం వరకూ వాా ప్పంచి 

ఉంటంద్వ. 

ద్గనినే శుష్యమాి  నాడ అంటారు. 

దాని దిా రా ఆత్మ ను చేరన మానవుడు అమృత్తి్వ నిి  పందుత్వడు. 

యమధరమ రాజు నచికేత్తనకు చేసన ఉపదేరం ఈ శ్కింద్వ మంశ్త్ంతో ముగుసే్ంద్వ. 

అజుుాషమిాశ్త్ః ప్పరుష్టనరేాత్వమ  

సదా జనానాం హ్ృదయే సనిి విషఃి! 

త్ం సాి చా రీరా శ్త్ి వృహ్ 

నుమ ఞ్జజ ద్వవేషీకాం ధైర్వా ణ 

త్ం విదాా చుా శ్క మమృత్ం 

త్ం విదాా చుా శ్క మమృత్మిత్న!! 

బొటన శ్వేలి పరమాణం లో (వామన) ఉండే అంత్రాత్మ నన ఆ ప్పరుష్యడు జీవుల 

హ్ృదయాలలో సదా వశిసే్ ఉంటాడు. 

ముంజ నుంచి ఇషీకమును(ముంజ మధా లో ఉండే అత్న మెత్నేి మధుర 

పదారధం)విడద్గసనటోగా ఆత్మ ను రరీరము నుంచి వేరుగా శ్పత్ా క్ష పరచుకోవాలి. 

అత్డే శుదుధడు, అమృత్తడు అని తెలుస్కని  వాళి్ళ  అమరతి్వ నిి  పందుత్వరు. 

మృతా్త వుదిా రా ఉపదేశింపబడన ఈ విదా ను తెలుస్కని  నచికేత్తడు విరాగన, 

మృతా్త  బంధమునుండ విముకేుడై శ్బహ్మ తి్వ నిి  పందేడు. 

ఈ రీత్నగా ఆధా్య త్మ  త్తి్వ నిి  ఆకళింప్ప చేస్కని  శ్పత్న ఒకు రూ శ్బహ్మ తి్వ నిి  

పందుత్వరనడంలో అత్నరయోకి ేలేదు. 

సి స!ే! 

మాఘ శుదధ పౌరణమి నాడు శ్ర ీయోగ అచుా త్తలు సమాధి ని పందేరు. ఆ రోజు సిా మిగార 

జయంత్న గా జరుప్పత్వరు. 

యోగ అచాు త్తల 59వ జయంత్న కారా శ్కమం ఈ న్నల 10 నాడు అవడం వల ోత్నరగ 12వ తేద్గ 

మాండూకాో పనిషతే్తతో ప్పనరరేశ నం. 



28. ఉపనిషత్తులు - మాండూకో్య పనిషత్తు  

సరిో పనిషదోగావః దోగాధ  గోపాలనందనః 

ఉపనిషతే్తలనీి  ఆవులు. ప్పత్నకే వాడు శ్ర ీకృష్యణడు. అరుజనుడు దూడ. పాలు గీత్వమృత్ం. 

బుద్వధమంత్తడు ఆ పాలు త్వగ్వ వాడు. 

అటవంటి ఉపనిషతే్తలలో మాండూకా  రసాయనమొకటి. 

ముకినేి కోరుకనే వాళుి  ఒకు  మాండూకాో పనిషతే్త చద్వవితే చాలు వారకి మారంీ స్గమం 

అవుత్తంద్వ అంటారు. 

మాండూకాో పనిషతే్త అధరి ణ వేదానికి చెంద్వనద్వ. 

పరమాణంలో చిని దైనా సతా్వ విషు రణలో చాలా గొపి ద్వ. 

కేవలం పని్న ండు మంశ్త్వలలో అనలి మైన వివరణ చేయబడంద్వ. అందువల ోఈ 

ఉపనిషతే్తను అరధం చేస్కోవడం చాలా కషంి. 

ఈ ఉపనిషతే్తలో అవసేాశ్త్యానిి  దాటి త్తరీయం చేరుకని, ఆత్మ  సి రూపం 

తెలుస్కోవడం దిా రా ముకినేి పందడం వివరంచబడంద్వ. 

త్తరీయం అంటే శ్బహ్మ ము, ఆనంద సి రూపం అనే అనుభూత్న పందడమే ముకి.ే 

అత్న శ్కిషోమిైన ఈ ఉపనిషతే్తకు శ్ర ీగౌడపాదులు కారకలు శ్వాశారు. శ్ర ీగౌడపాదులు ఈ గురు 

పరంపరలో అత్న శ్పాచీనులు. వార శిష్యా లు శ్ర ీగోవిందపాదులు. శ్ర ీగోవిందపాదుల అనుంగు 

శిష్యా డు శ్ర ీశ్ర ీఆద్వ రంకరులు. 

త్రువాత్, శ్ర ీరంకరులు వీటిమీద భాషా ం రాశారు. 

ఈ కారకలు ఎంత్ శ్పాముఖాా నిి  సంపాద్వంచు కనాి యంటే అవి మాండూకోపనిషతే్తలో 

భాగమే అయిోయాయి. 

ఈ కారకలు స్మారు 1300 ఏండ ోశ్కింద రచించ బడ ఇపి టికీ భారతీయ త్త్ి శాస్తసంేలో 

అద్వి తీయ శ్పాముఖాా నిి  సంత్రంచుకనాి యి. 

ఈ కారకలు మొత్ఙే 215. ఇవి ఆగమ, వైత్ధా , అదిై త్, అలాత్శాంత్ అనే నాలుగు భాగాలు 

గా విభజంప బడాాయి. 

ఇవి అధా యనం చేయనిదే అదిై త్ వేదాంత్ం మీద చరు  నేలవిడచి సాము చేయడం 

లాంటిదే. 

ఇందులో మొదటిదైన "ఆగమ" శ్పకరణంలో(29 కారకలు) ఓంకార త్తి్వ నిి  ఆవిషు రసే్ ఈ 

ఉపనిషతే్తలో ని 12 మంశ్త్వలకు వివరణ ఇవి బడంద్వ. 



రండవద్వ "వైత్ధా " శ్పకరణం(38 కారకలు). విత్ధ అనే రాేనికి అరధం వాసవే రూపానికి 

భిని ంగా కనిప్పంచడం. 

మరొక విధంగా చూస్త ేత్ధా ము అంటే నిత్ా మైనద్వ, సత్ా మైనద్వ అని అరధం. వైత్నధా ము 

అంటే అనిత్ా ము, అసత్ా ము అయినద్వ అని అరధం. 

అనేకత్ి ంతో కూడన ఈ కంటికి కనిప్పంచే శ్పపంచం సత్ా ం కాదని ఇందులో 

వివరంచబడంద్వ. 

అదిై త్ శ్పకరణం(48 కారకలు) లో అదిై త్ సదాధ ంత్ం వివరంచబడంద్వ. 

అలాత్శాంత్ శ్పకరణం(100 కారకలు) లో వేద శ్పమాణాా నిి  అంగీకరంచని బౌదధ మత్ం, 

మర కనిి  ఇత్ర సదాధ ంత్వలు నిరాకరంచబడాాయి. 

ఈ ఉపనిషతే్త (అధరి ణ వేదాంత్రతీ్ ఉపనిషతే్తలు) "భశ్దం కర్వ ణభిః రృణుయామ 

దేవాః"అనే శాంత్న మంశ్త్ం తో మొదలవుత్తంద్వ. వచేు  భాగంలో ఆ శాంత్న మంశ్త్ వివరణ 

తెలుస్కందాం. 

29. ఉపనిషత్తులు - మాండూకో్య పనిషత్తు (Continuation)  

శ్పాపంచికత్లో ముంచి వేస్త విషయాలు, ఉని త్ జీవిత్వనికి శ్పేరణనిచేు  విషయాలు 

మనుష్యా లను సమీప్పసేాయి. వాటిలో ఉని త్మైన వాటిని ఎనిి కోడానికి, మన 

ఇంశ్ద్వయాలకు శిక్షణ నిచేు  శ్కమంలో దేవత్ల సహాయానిి  అరధసే్ చెపిే  మంశ్త్మిద్వ. 

ఆధా్య త్నమ క విదా ను అధా యనం చేయడంలో అవరోధ్యలు కలుగకుండు గాక! అని 

భగవంత్తనికో శ్పార ధన. 

ఓం భశ్దం కర్వ ణభిః రృణుయామ దేవాః 

భశ్దం పశేా  మాక్షభిరా జశ్త్వః 

శ్సధరైరంస్తసే్షి్యవాగం ససనేూభిర్ 

వా శేమ దేవ హిత్ం యదాయుః 

సి సనే ఇంశ్దో వృదధశ్రవాః 

సి సనేః పూషా విరి  వేదాః 

సి సనేసేాశ్రోుా  అరష ినేమిః 

సి సత్నన్న బృహ్సి త్నర ధధ్యత్త 

ఓం శాంత్నః శాంత్నః శాంత్నః!! 

ఓ దేవాధి దేవత్లారా! 

మా చెవులు ఎలపిో్ప డు శుభానేి  ( శ్జా్ఞన శ్పదమైన ఓంకారానేి  ఎలపో్పి డు) విను గాక! 



మా కళుి  ఎల ోవేళలా శుభానేి (ఆ శ్బహ్మ తి్వ నిే ) చూసే్ శ్సధరంగా ఉండు గాక! 

సరి అవయవాలు శ్సధరమై సంత్తష్టనిి పంద్వ అభుా దయానిి చుు గాక. 

శ్పాచీన గురువులచే శాస్తసేాలలో వర ణంప బడన దేవేంశ్దుడు( ఇంశ్ద్వయములకధిపత్న), 

సరి జుడాైన స్రా  భగవానుడు మనకు అభుా దయానిి  కలుగ జేస, అమృత్వృష్టనిి 

జరుపనీ! 

అరషిాలను నివారంచే త్వర్ క్షుా డు ( గరుత్మ ంత్తడు) మనకు అభుా దయానిి  కలుగంచనీ! 

మా శ్బహ్మ  వరు స్స ను పాలించే గురువు (బృహ్సి త్న) మాకు శాస్తసేాధా యనంలో, 

సతా్వ నుషిానం లో అభుా దయానిి చిు  దయ చూచెదరు గాక! 

దృఢమైన రరీరంతో ఆరోగా ంగా ఉందుము గాక! 

భగవదతే్మేైన ఆయుస్స ను సంపూరణంగా అనుభవింత్తము గాక! 

అధి భౌత్నక, అధి దైవిక, అధా్య త్నమ క త్వపములు 

(త్వపశ్త్యము) ఉపరమించి శాంత్న న్నలకను గాక! 

త్వపశ్త్యాలు: 

అధి భౌత్నక త్వపాలు: మన కంటే ఇత్రులైన దారా ప్పశ్త్తలు, ఇరుగుపరుగు వారు, కుకు లు, 

దొంగలు మొదలగు వార వల ోకలిగ్వ త్వపాలు; 

అధి దైవిక త్వపములు: భూమి మొదలగు పంచ భూత్వల శ్పకోపము చేత్ను (ప్పడుగులు, 

భూకంపములు) వచేు  త్వపాలు; 

ఆధా్య త్నమ క త్వపములు: మన రరీరం లోపలకలిగ్వ ఆధి వాా ధుల వలన కలిగ్వ త్వపములు. 

ఈ మూడు విధములైన త్వపములనుంచి ఉపరమనము లభించి శాంత్న న్నలకను గాక! 

వచేు  భాగంలో మన కంటికి కనిప్పంచే జగత్ంేత్వ ఓంకారమే. భూత్ భవిషా ది రమేానాల లో 

ఉండేద్గ ఓంకారమే అంటూ చెపిే  వైనానిి  చూదేాం. 
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1.ఈశావాశాో పనిషతే్త శ్జా్ఞన కరమ లకు రండకి శ్పాధ్యనా ం ఇసే్ సతే్త- అసతే్త లకు అవత్ల 

ఉండేదేవుని గురంచి, ఆ దేవునిలో ఐకా మై జనమ రాహితా్వ నిి  పందే మారీాలను 

వివరంచింద్వ. 

2.కేన్నపనిషతే్త ఇంశ్ద్వయాలుకాని, మనస్స కాని, బుద్వధ కాని, శ్పాణం కానీ ఆ శ్బహామ నిి  

శ్గహించలేవు. వీటనిి టికీ భగవంత్తడే ఆశ్రయం కావటం వల ోఅత్నికి సంబంధించిన 

శ్జా్ఞనం మనకు అత్ని దయవల ోమాశ్త్మే లభించాలి అని తెలియ పరచింద్వ. 

3.కఠోపనిషతే్త లో శ్బహ్మ విదా  యే మహ్త్రే చరు నీయారం. జీవాత్మ  పరమాత్మ ల గురంచి 

చెప్పి ంద్గ శాస్తసంే. ద్గని లో సావధిక శ్సతి్న నుండ అనంత్త్ి ం వైప్ప; అజా్ఞనంధకారం నుండ 

శ్జా్ఞనశ్పకారం వైప్ప; మృతా్త వు నుంచి అమృత్త్ి ం వైప్ప మానవుడు సాగంచే శ్పయాణానిి  

వివరంచబడంద్వ. 

అంతేకాకుండా, 

శ్జా్ఞనమనేద్వ త్రు ంతో కాని, వినడం దిా రా గాని లభించదు. స్క్షామ త్నస్క్షమ ము, అత్ా ంత్ 

రకివేంత్ము అయిన శ్పణవమే దాని మూలం. శ్పణవోపాసనలో కలే ీఆత్మ  శ్పసని త్ వలనోే 

శ్జా్ఞన శ్పాప్ప ేఔత్తంద్వ. 

సర్వి  వేదా యత్ి ద మామనని ే

త్పాంస సరాి ణి చ యది దంత్న! 

యద్వచు ంతో శ్బహ్మ చరా ం చరని ే

త్తే ేపదం సంశ్గహ్ణ శ్బవీమాో మితేా త్త్!! 

సకల వేదములు దేనిని పరమావధిగా చెప్పి త్తనాి యో, ఏద్వ సమస ేత్పస్స లకు 

పరమావధి అని ప్పలవబడుతోందో, దేనిని కోర శ్పజలు శ్బహ్మ చరా  శ్వత్వనిి  

అవలంభిసే్నాి రో 

దానిని సంశ్గహ్ంగా ' ఓం' అని నీకు చెబుత్తనిా ను. 

ఏత్దేేా వాక్షరం శ్బహ్మ  ఏత్దేధా వాక్షరం పరం 

ఏత్దేధయా వాక్షరం శ్జా్ఞతి్వ యో యద్వచా త్న త్సా త్త్! 

ఇదే అక్షర శ్బహ్మ ం. నారరహిత్మైన ఆత్మ . 

పరత్త్ి ం అంటే ఇదే. ఈ అక్షరమే అనిి టి కనాి  శ్శేషమిైనద్వ. ఈ అక్షర శ్జా్ఞనానిి  పంద్వన 

వా కి ేత్వను ఏం కాదలిచాడో అదే అవుత్వడు. అంటూ యమధరమ రాజు వివరస్త ే

అదే ఓంకారానిి  మాండూకాో పనిషతే్త 12 మంశ్త్వలలో ఆవిషు రంచింద్వ ఎంతో విప్పలంగా. 

మొదటి మంశ్త్ం " ఓం" కారమే సరి ం అని వివరసే్ంద్వ. 



రండవ మంశ్త్ం సరి ం పరశ్బహ్మ మే అని చెబుత్తంద్వ. 

మూడు నుంచి ఆరవ మంశ్త్ం వరకూ "అవసాధ శ్త్య విచారణ" దిా రా పరమాత్మ  యొకు  

"సాకార- సగుణ" రూపానిి  వివరసే్ంద్వ. 

ఏడవ మంశ్త్ం శ్పతేా కంగా పరమాత్మ  యొకు "నిరాకార నిరీుణ" రూపానిి  వివరస్త,ే 

ఎనిమిదవ మంశ్త్ం నిరశ బంే లో ప్పటి ినిరశ బంే లోనే కలిసోత్తని  అకార, ఉకార, మకార 

రబంేతో పలికే ఓంకారము మరయు సరి  వాా ప్పనన పరశ్బహ్మ ము ఒకు టే అని చెబుతోంద్వ. 

తొమిమ ద్వ నుంచి పని్న ండవ మంశ్త్ం వరకూ పరమాత్మ  యొకు  నామమైన "ఓంకార" 

వివరణ. 

శ్ర ీశ్ర ీగౌడపాదుల 215 కారకలు, వాటి వివరణలు దొరకడమే చాలా కషమిైన విషయం. 

అందువల ోవచేు  భాగం నుంచి మాండూకోా  పనిషతే్త లోని మంశ్త్వల వివరణ తో ాట 

గౌడపాదుల కారకలకు శ్ర ీఆద్వ రంకరుల వాా ఖాా నం కూడా సంక్షపంేగా చదువు కందాము. 

31. ఉపనిషత్తులు - మాండూకో్య పనిషత్తు (Continuation)  

శ్ర ీగౌడపాదుల కారకలు ఆగమ శ్పకరణంలోని మొదటి నాలుగు "ఓం" యొకు  శ్పారశాేా నిి  

వివరంచడంతో మొదల వుత్తంద్వ. 

మాండూకాో పనిషతే్త లోని మొదటి మంశ్త్ం, 

ఓమి తేా త్ దక్షర మిదగం సరి ం త్సాో ప వాా ఖాా నం 

భూత్ం భవత్ భవిషా  ద్వత్న సరి  మోంకార ఏవ 

యచాు నా  స్తత్నకేాలా తీత్ం త్ద ోా ంకార ఏవ!! 

(ఓం ఇతేా త్త్ అక్షరమ్) 

"ఓం" అనేద్వ నారరహిత్మైనద్వ. 

(త్సాో ప వాా ఖాా నం)ఈ భూ శ్పపంచంలో దేనిని(ఏ విషయం గురంచి) గురంచి చెప్పి నా 

అద్వ ఓం అనేదానికి వాా ఖాా నమే అవుత్తంద్వ. 

అంటే ఇంత్కు ముందు జరగంద్వ, ఇప్పడు జరుగుత్తని ద్వ మరయు ఇకపై జరగ్వద్వ అంత్వ 

ఓంకారమే. 

వీటనిి టినీ మించి శ్త్నకాలాతీత్ంగా ఉండేద్వ కూడా ఓంకారమే. 

ఓం అని ఉచు రంచేప్పి డు, సి రం ఉత్ి త్న ేఅవడానికి కారణమైన వాయువు ఊరధి ముఖంగా 

సాగ చివరకు దాని ఉత్ి త్న ేశ్సాధ నంలో(శ్బహ్మ  లేక గురు శ్సాధ నంలో) లయమౌత్తంద్వ. 



శ్పాణం యొకు  ఉపవరంీ వాయువు. రరీరంలోని శ్పాణ వాయువుని వివిధ శ్సాధనాలలో అద్వ 

చేస్త పనిని బటి ిశ్పాణ అపాన వాా న ఉదాన సమాన అనే పేరోు పెటేరిు. 

ఈఐదు లోనూ అత్న ముఖా మైన దానిని శ్పాణం అని ప్పలుసేారు. 

ఆ వాయువు యొకు  ఊరధి  గమనానిే  శ్పాణుని యొకు  ఊరధి  గమనంగా వర ణంచారు. ఆ 

గమనంలో ప్పటే ిరాేనిే  "ఓంకారం"(శ్పణవం) అనాి రు. 

ఈ ఓంకారానేి  అక్షరం ( నారనము లేనిద్వ) అంటాం. 

ఈ రబేోత్ి త్నకేి మూల కారణమైనద్వ గాలి. అద్వ మన రరీరంలోని శ్పాణుని యొకు  

చైత్నా ంనుంచి ఉదా వించింద్వ. 

ఆ శ్పాణుని సి ందనమే ఈ సి రయుకమేైన గత్న(ఓం) కలిగన వాయువు. 

ఆ శ్పాణ వాయువే మిగలిన భూత్వల(పంచ భూత్వలలో) ఉత్ి త్నకేీ కారణం. ఆపంచ భూత్వల 

కలయిక వలనోే ఈ జగత్ంేత్వ ఏరి డడం వల ోఈ జగత్ంేత్వ కూడా ఓంకారమే అయిా ంద్వ. 

అని ఉపనిషదృష్యలు చెపిే రు. 

ఈ విధంగా మొదటి ఆరు మంశ్త్వలు అయేా క శ్ర ీగౌడపాదుల వాా ఖాా నం (కారకలు) లో విరి , 

తైజస, శ్పజ,ా త్తరీయ శ్సధత్తలను శ్కమ శ్కమంగా విరద్గక రంచడం వచేు  భాగంలో చూదేాం. 

32. ఉపనిషత్తులు - మాండూకో్య పనిషత్తు (Continuation)  

ఇకు డ మన ఉపనిషదృష్యలు రండవ మంశ్త్ం నుంచి మానసక త్త్ి  శాస్తసేానిి  

అత్ా దుా త్ంగా విశేషో్టంచి చెపిే రు 

శ్ర ీశ్ర ీగౌడపాదులు త్నదైన స్ందర శైలిలో త్వరు కంగా నిరూప్పంచేరు. గౌడపాదుల 

కారకలనీి  సంసు ృత్ శ్శోోకాల రూపంలో ఉనాి యి. 

Sigmund Freud మొదలైన మనసతే్ి  శాస్తసజేులా పందొమిమ దవ రత్వబపే్ప ఆవిషు రణలు మన 

మాండూకాో పనిషతే్త లోని విషయాలతో ోలిస్త ేఒకవంత్త ( నూటికి) గా లెకిు ంప వచుు . 

ఇంక యోగ వాశిషంిలోని మొదటి భాగం( సి పి  సదాధ ంత్వలు) చద్వవితే The interpretation of 

Dreams by Sigmund Freud అత్న పేలవంగా కనబడుత్తందనడంలో ఏ సందేహ్ము లేదు. 

ఇంక పాఠం లోకి వెడదాము. 

రండవ మంశ్త్ం: 

సరి గం హా్ త్ద్ శ్బహామ య మాత్వమ  

శ్బహ్మ సో య మాత్వమ  చత్తషిా త్!! 



ఓంకార సి రూపమైన ఈ సంపూరణ జగత్ంేత్వ నిరు యంగా శ్బహ్మ  సి రూపమే. మన కంటికి 

కనిప్పంచేద్వ, కనిప్పంచనిద్గ కూడా శ్బహ్మ మే. 

మనలో వాా ప్పంచి ఉని  జీవాత్మ  కూడా శ్బహ్మ మే. 

ఈ ఆత్మ  నాలుగు పాదాలతో ఉంటంద్వ. 

ఈ జీవాత్మ కు ఉండే అవసాధ శ్త్యం( జ్ఞశ్గత్, సి పి , స్ష్యప్ప)ే మూడు పాదాలు కాగా, 

అవసాధ శ్త్యందాటితే ఉండేద్వ త్తరీయా శ్సధత్న నాలవీ పాదమవుత్తంద్వ. 

మెలుకువగా ఉని ప్పి డు, అంటే జ్ఞశ్గదావసధలో ఈ దృరా మాన జగతే్తలో 

శ్పవరసేే్ని ప్పి డు "విశుి డు" అంటారని మూడవ మంశ్త్ంలో వర ణన. 

రాబోయే నాలుగు(3 నుంచి 6 వరకు)మంశ్త్వల లోనాలుగు పాదాల వర ణన ఉంద్వ. 

మూడవ మంశ్త్ము: 

జ్ఞగరత్సాధన్న బహిః శ్పజఃా సపేాంగ ఏకోన 

వింధత్న ముఖః శ్స్ధ ల భుక్ వైశిా నరః శ్పధమ పాదః!! 

జ్ఞశ్గదావసధ శ్సాధ నముగా కలవాడు, బహిః శ్పజ ాకలవాడు, ఏడు అంగములు కలవాడు, 

పందొమిమ ద్వ ముఖములు కలవాడు, శ్స్ధ ల భోక ేఅయిన వైశిా నరుడు శ్పధమ పాదము. 

వచేు  భాగంలో పై మంశ్త్ం యొకు  వివరణ చూదేాం 

33. ఉపనిషత్తులు - మాండూకో్య పనిషత్తు (Continuation)  

మూడవ మంశ్త్ము: 

జ్ఞగరత్సాధన్న బహిః శ్పజఃా సపేాంగ ఏకోన 

వింధత్న ముఖః శ్స్ధ ల భుక్ వైశిా నరః శ్పధమ పాదః!! 

జ్ఞశ్గదావసధయే వైశిా నరుని యొకు  శ్కియారల పరధి. అదే అత్ని యొకు  ాహా్  శ్పజ.ా 

జ్ఞశ్గదావస.ే 

ఛందోగాో పనిషతే్తలో సపేాంగాల వివరణ ఇలా ఉంద్వ. 

1.ఆకారములో ఉపర భాగం( సి రంీ) వైశిా నరుని శిరస్స . 

2.స్రుా డు ఆత్ని కనుి లు ( కుడ కనుి ). 

3.వాయువు అత్నిలోని ఉచాా ి స నిశిా సాలు. 



4.ఆకారంలో శ్కింద్వ భాగం అత్ని రరీరం. 

5.ఈ భూమి మీద ఉండే జలమంత్వ అత్ని జీరాణ రయము. 

6.భూమి అత్ని పాదాలు అయితే 

7.ఆహ్వనీయ అగి  అత్ని న్నరు. 

కందరు పంచేంశ్ద్వయాలు, మనస్స , బుద్వధ అనేవే అత్ని సపేాంగాలు అంటారు. 

వైశిా నరుడు లేక ఈ విశుి డు కుడ కనుి తో కనుగొంటాడు. కంటికి కనిప్పంచే పదారాధలను 

అనుభవిసేాడు. 

దానికి అత్ని రరీరం, శ్జా్ఞనేంశ్ద్వయాలు, కర్వమ ంశ్ద్వయాలు, మనస్స , బుద్వధ ముదలైనవనీి  

సహ్కరసేాయని చెబుత 

ఏకోన వింరత్న ముఖః అంటే 19 ముఖములతో శ్పపంచానుభూత్నని పందుత్వడు అంటాడు. 

ఐదు శ్జా్ఞనేంశ్ద్వయాలు, ఐదు కర్వమ ంశ్ద్వయాలు, ఐదు శ్పాణాద్వ పంచ వాయువులు, మనస్స , 

బుద్వధ, చిత్మేు అహ్ంకారము అనే ఈ పందొమిమ ద్వ శ్స్ధ ల వసే్వులు అత్ని ఆహారం. 

దానిి  జీర ణంచుకనే రకినేే వైశిా నరుడు అంటారు. అత్నియొకు  ఈ శ్సధత్ననే జ్ఞశ్గదావస ే

అంటారు. విశుి డు బహిర్ శ్పజ ాతో ఉంటాడు. 

వచేు  భాగంలో ఆత్మ కు చెప్పి న రండో పాదం అంత్రుమ ఖంగా ఉండే తైజస్ని గురంచి 

తెలుస్కందాం 

34. ఉపనిషత్తులు - మాండూకో్య పనిషత్తు (Continuation)  

సి పి సాధన్నంత్ః శ్పజఃా సపేాంగ ఏకోన 

వింరత్న ముఖః శ్పవివికభేుక్ తైజసో ద్వి తీయః పాదః!! 

ఆత్మ కు చెప్పి న రండవ పాదం తైజస్డు (తేజస్స ). ఇత్ని చైత్నా ం అంత్రుమ ఖంగా 

ఉంటంద్వ. 

జ్ఞశ్గదావసధలో మనస్స కు సంశ్కమించిన వాసనలను జీవుని తేజస్స  వల ోసి పిా వసధలో 

అనుభ విసే్నాి ం కనుక ఈ అవసధలో జీవుణిణ తైజస్డు అని అనాి రు. 

ఈ తైజస్డు సి పిా వస ిలో మానసక లోకాలోో విహ్రసే్ ఉంటాడు. 

శ్స్ధ లేంశ్ద్వయాల సహాయం లేకుండా లోలోపలే తెలుస్కోగలిగ్వ శ్సతే్నలో ఉండడమే సి పి  

శ్సధత్న. 



సి పి  శ్సధత్నలో కూడా అత్ను సపేాంగాలు, ఏకోనవింరత్న ముఖాలు కలిగ ఉంటాడు. 

సి పి  శ్సధత్నలో అత్నికి త్వను శ్స్ధ లేంశ్ద్వయాల దిా రా వా వహ్రసే్ని టో కనబడనా 

బహిరుమ ఖ శ్సధత్నలో అత్ని శ్స్ధ లేంశ్ద్వయాలు కదలకుండా ఉంటాయి. 

అత్ని రరీరం, ఇత్ర ఇంశ్ద్వయాలు నిశ్దాణ శ్సధత్నలో ఉంటాయి. 

అంటే సి పిా వసధలో దృక్ రకి,ే శ్రవణ రకి,ే శ్ాణ రకి ేమొదలైనవి మనస్స కే సంశ్కమిసేాయి. 

సి పి  శ్సతే్నలోని విషయాలు కూడా ాహా్  శ్పపంచం నుండ ఇంశ్ద్వయాల దిా రా వచిు నవి 

కావు. మనస్స  నుండ ఉదా వించినవే. 

ఆ శ్సధత్నలో అత్ని ఆహారం శ్స్ధ లమైనద్వ కాకుండా వాటి స్క్షమ సధత్న మాశ్త్మే కనిప్పసే్ంద్వ. 

ఈ శ్సధత్నలో ఆత్మ  తైజస్డని ప్పలవబడత్వడు. 

యశ్త్స్ోే న కంచన కామం కామయతే, 

న కంచనసి పి ం పరా త్న, త్త్ స్ష్యపమే్! 

స్ష్యప ేశ్సాధ న ఏకీభూత్ః శ్పజా్ఞనఘన ఏవానందమయో హాా నంద భుక్ చేతోముఖః 

శ్పాజసాృేతీయ పాదః!! 

స్ష్యప్ప ే- శ్పజా్ఞనఘనుడు: 

ఎకు డో ఏ సమయంలోన్న నిశ్ద్వశ్సే్, ఎలాంటి కోరకలు కోరకుండా, ఎలాంటి కలలూ 

కనకుండా, గాఢమైన స్ష్యప్ప ేశ్సధత్నలో ఉండేవాడు, ఏకీభూత్తడు, శ్పజా్ఞనఘనుడు, 

ఆనందమయుడు, ఆనందానిి  భుజంచేవాడు, అయిన "శ్పాజుడాు" ఆత్మ కి మూడవ పాదం. 

శ్పాజుడాు అంటే అనీి  ాగా తెలిసన వాడు. 

స్ష్యప్ప ేలో జీవుణిణ శ్పాజుడాు అంటారు. 

జ్ఞశ్గదావసలేో శ్స్ధ ల రూపంలో, సి పిా వసధలో స్క్షమ రూపంలో జీవుడు విషయాలను 

కామాలను (కోరకలు) అనుభవిసే్నిా డు. 

కానీ స్ష్యప్పలేో వైరాగా ం ఉంటందని, అందువల ోజీవుడు ఈ శ్సధత్న నుంచ ఉని త్ శ్సధత్న కి 

వెళి్ళ  అవకారం ఉందని ఉపనిషతే్త చెబుతోంద్వ. 

ఈ శ్సధత్నలో మానసక వృతే్తలు, వాటికి సంబంధించిన వాసనలు మొదలైన వృతే్తలనీి  

శ్పజా్ఞనం లో లీనమై ోత్వయి గనుక ఈ శ్సధత్న కి "శ్పజా్ఞన ఘనం" అని అంటారు. 



స్ష్యప్పలేో మానసక వృతే్తలు గాని, దానికి సంబంధించిన వికారాలు గాని చైత్నా  వంత్ంగా 

ఉండవు. అందువల ోజీవుడు కేవలం ఆనందా నుభూత్నని పందుత్వడు ( సి పి  శ్సధత్నలో 

ఉని ంత్ స్తప్ప). 

ఆత్మ  సి రూపమైన ఈ శ్పజయాే సర్వి రి రుడు, అంత్రాా మి, భూత్ భవిషా ది రమేానాలలో 

ఉండేవాడు, సరి  నియామకుడు. 

అనిి ంటికీ సారభూత్మైన శ్బహ్మ ము ఈ శ్పజయాే. 

ఈ అవసాధ శ్త్యానికి సంబంధించిన మరనిి  వివరాలను వచేు  భాగంలో తెలుస్కందాం. 

35. ఉపనిషత్తులు - మాండూకో్య పనిషత్తు (Continuation)  

ఏష సర్వి రి ర ఏష సరి జ ాఏష్టంత్ 

రాా మేా షయోనిః సరి సా  శ్పభవావా యౌ హి భూత్వనాం!! 

ఆత్మ  సి రూపమైన ఈ శ్పజయాే సర్వి రి రుడు, సరాి ంత్రాా మి, భూత్ 

భవిషా ది రమేానాలలో ఉండేవాడు, సరి  నియామకుడు. 

అనిి  వసే్వులకు ఉతి్ త్న ేశ్సాధ నం. సమస ేశ్పాణులకు ఉదా వ శ్సాధ నం, నారనానికి కారణం. 

అవసిా శ్త్యంలో ఆత్మ  యొకు  మూడు పాదాలు_ 

జ్ఞశ్గదవస ిలో వైశిా నరుడు లేక విశుి డని 

సి పిా వస ిలో తైజస్డు అని 

స్ష్యప్ప ేలో శ్పజా్ఞనఘనుడు అని ప్పలవబడత్వయి. 

శ్ర ీశ్ర ీగౌడపాదుల ఆగమ శ్పకరణంలోని కారకలు పై మూడు అవసధల గుణగణాలను ఇలా 

వివరంచాయి. 

1. వైశిా నరుడు లేక విశుి డు సరి  రకిమేంత్తడు. ాహా్  శ్పపంచంలోని సమస ేభౌత్నక 

వసే్వులను అనుభవములోకి తెచుు కోగలిగన వాడు. 

తైజస్డు అంత్రదృష్ట ికలిగ లోపలి విషయాలను చూడ గలుగుత్వడు. 

శ్పాజుడాు సమసేానిి  తెలుస్కోగలిగన శ్పజనాు కలిగ ఉంటాడు. 

2. విశుి డు కనుల దిా రా వీక్షంచ గలిగతే తైజస్డు మనస్స  దిా రా అరధం చేస్కంటాడు. 

శ్పాజుడాు హ్ృదయాకాశానిి  ఆశ్కమించి సమస ేశ్జా్ఞనానికి శ్పతీక అవుత్వడు. 

3. విశుి డు శ్స్ధ లానిి  అనుభవిస్త ేతైజస్డు కంటికి కనబడని వాటిని మనస్స  దిా రా 

మాశ్త్మే చూడగలిగ్వవాటిని శ్గహిసేాడు. మర శ్పాజుడాు మాశ్త్ము ఆనందానుభూత్నని 

పందుత ఆనందమయమైన వాటిని దరశ సే్ంటాడు. ఈ శ్సధత్ననే చేతోముఖం అంటారు. 



4. పై కారకనే త్నరగ ఈ రకంగా చెపిే డు: 

శ్స్ధ ల అనుభవాలవల ోవిశుి డు సంత్ృపే్పడౌత్వడు. మానసక అనుభూత్తల దిా రా తైజస్డు 

ఉతేజేత్త డౌత్వడు. ఆనందానుభూత్న దిా రా శ్పాజుడాు కురలుడౌత్వడు. 

5. శ్స్ధ ల అనుభవాలు, అనుభవాలను కలిగంచే వసే్వులతో కూడన మానసక అనుభవాలను 

తెలిపే ఆత్మ  యొకు  రండు శ్సధత్తలు వివరంప బడాాయి. ఈ రండు అవసధలను తెలుస్కని  

శ్పాజుడాెవి డూ వాటనిి టినీ అనుభవిశ్సే్నాి  వాటి వల ోవికార మమకారాలు లేకుండా 

నిరి కారంగా ఉంటాడు. 

ఏష సర్వి రి ర ఏష సరి జ ాఏష్టంత్ 

రాా మేా షయోనిః సరి సా  శ్పభవావా యౌ హి భూత్వనాం!! 

ఈ మంశ్త్వనికి మా ఆశ్రమ సిా మీ జయతీరుధలు (యోగ అచుా త్తల అనుంగు శిష్యా లు) విశేష 

వివరణ ఇచాు రు. 

ఇత్డే సర్వి రి రుడు. సరి శ్జుడాు. సరాి ంత్ రాా మి. అనిి  వసే్వులకు ఉత్ి త్న ేశ్సాధ నం. 

సమస ేశ్పాణులకు ఉదా వ శ్సాధ నం. నాశానికి కారణం. 

ఇకు డ కంచెం ఆలోచించడం అవసరం. 

జ్ఞశ్గదావసధలో ఇంశ్ద్వయ వృతే్తల కంటకని, ఇంశ్ద్వయాలదిా రా ఏమేమో చేస్తవాడు కూడా 

ఆతేమ . 

సి పి  శ్సతే్నలో, శ్స్ధ లేంశ్ద్వయాలు కదలకుండా పడ ఉనాి , మానసకంగా కలిి త్మైన 

శ్స్ధ లేంశ్ద్వయ వాా పారానిి  చేసనటే ోభావించి, కషసి్ఖాలను అనుభవించే వా కీ ేఆతేమ . 

గాఢనిశ్దలో (స్ష్యప్పలేో) శ్స్ధ లేంశ్ద్వయాల, ఇంశ్ద్వయ వృతే్తల ఆట సాగదు. ఇచా  ఉండదు. 

ఉనిా ను, లేను అనే మెలుకువ లేని నిశ్దాణ శ్సధత్న. దానినే ఆనంద శ్సధత్నగా అభివర ణంచారు. 

అయినా కషసి్ఖాలు త్నకప్పడు లేవనే సి ృహ్ ఉండదు. 

త్నకు(ఆత్మ కు) తెలియకుండా నడచే శ్పాణ వాా పారం (శిా సశ్కియ, రక ేశ్పసరణ 

మొదలైనవి) అప్పడు దేహ్ం లో జరుగుత్తనాి , ఆ శ్కియ జరుగుతోందనే శ్జా్ఞనం ఆత్మ కు ఆ 

సమయంలో ఉండదు. 

అటవంటప్పి డు "ఆనందానుభవం" ఉందని చెపి డం శ్భాంతే. 

ఎందుకంటే - జరగ్వదానిి  తెలుస్కోవడమే అనుభవం. 

కానీ ఆ శ్కియ జరుగుతోందనే ఎరుక (awareness) లేనప్పి డు అనుభవం అనే శ్పసకి ేఎకు డ 

నుండ వసే్ంద్వ? 



ఆసధత్నలో త్న దేహానిి  ముకు లుగా నరకినా ఆ విషయం అత్నికి(ఆత్మ కు) తెలియదు కదా? 

ఇలా ఈ రీత్నలో, స్ష్యపేావసధలో శ్సధబంేగా ఉండే ఆతేమ  సరి జుడాు కాగలుగుత్వడు. 

అంటే సరిా నిి  తెలుస్కని  వాడవుత్వడు. 

ఈ ఆత్మ  దేహ్ం లోని ఇచాా రకిలేో కాని, బుద్వధలోకాని, శ్పాణ రకిలేో కాని లభించదు. 

ఆ ఆతేమ  అనిి  శ్పాణుల దేహాలలో ఉంద్వ. అద్వ దేహానిి , దేహ్ంలో శ్పత్న ఒకు  అవయవానిి  

రక్షంచు కంటంద్వ. అలాగ్వ నశింపజేస్ కంటంద్వ కూడా. 

ఈ దేహానికి ఈ ఆత్మ  ఉని టే ోఈ పంచ భూత్వల కలయిక వల ోఏరి డన ఈ జగతే్తకి ఒక 

ఆత్మ  ఉంటంద్వ. అదే సమస ేశ్పాణులకు ఉతి్ త్న ేశ్సాధ నం. 

అలాగ్వ వాటి ఉత్ి త్న ేవినాశాలకు ఈ ఆతేమ  కారణం. 

అయితే ఈ జగతే్తను సృశ్ష్టంిచగలిగ్వద్వ, లయం చేయగలిగ్వద్వ ఆత్మ  కాదు. ఆ ఆత్మ  లోని ఒక 

అంర మాశ్త్మే. 

స్రుా ని అనంత్ కిరణాలలో ఒక కిరణముని టే.ో 

స్రుా ని లక్షణాలనీి  ఆ కిరణంలో ఉనాి  ఆ కిరణం యొకు  రకి ేపరమిత్ం. 

అందుకనే అనుభవజులాు, శ్జా్ఞనులు ద్గనిి (రరీరంలో ఉని  దానిి ) శ్పత్ా గాత్మ  అనాి రు. 

జగతే్తలో ఉని దానిి  ఆత్మ  అనాి రు. 

జీవునిలోనిద్వ జీవాత్మ  విరి ంలోనిద్వ పరమాత్మ  అని వర ణంచారు. 

ద్గనిని రండు, మూడు, నాలుగు సారోు చద్వవి అరధం చేస్కోవడానికి శ్పయత్ని ంచండ. 

సాధనలో ఉని వారు మరంత్ స్నిశిత్ంగా ఈ విషయంలో ధా్య నిస్త ే(త్ప్పస్త)ే త్పి క శ్పగత్న 

దొరుకుత్తంద్వ. 

36. ఉపనిషత్తులు - మాండూకో్య పనిషత్తు (Continuation)  

ఇద్వ ఏడవ మంశ్త్ం. ఈ మంశ్త్ం శ్పతేా కంగా పరమాత్మ  యొకు  "నిరాకార నిరీుణ" రూపానిి  

వివరసేోంద్వ. 

ఇంత్వరకూ అవసాధ శ్త్యానిి  వివరంచడం జరగంద్వ. ఈ మూడు అవసధలు దాటిన త్రిా త్ 

జీవుడు చేర్వద్వ త్తరీయం. 

ఆత్మ యొకు  నాలవీ పాదం త్తరీయం. అదే పరమాత్మ . 



ఉపనిషతే్త త్తరీయానిి  నాలవీ అవసధ గా చెబుత్తనాి  నిజ్ఞనికి ఇద్వ ఒక అవసధ కాదు 

అంటారు. 

ఇదమిత్ధమని చెపి లేని త్తరీయావసధను ఈ ఉపనిషతే్త నేత్న- ఇద్వకాదు, ఇద్వకాదు అనే 

నిషేధ వచనాలతోనే వివరంచింద్వ. 

నాంత్ః శ్పజంా న బహి శ్పజంా, న్నభయత్ః శ్పజంా, న శ్పజా్ఞన ఘనం, న శ్పజంా, నాశ్పజంా, 

అదృరా  మవా వహారా  మశ్గాహా్  మలక్షణమచింత్ా  మవా పదేరా  మేకాత్మ , శ్పత్ా య సారం 

శ్పపంచోపరమం, శాంత్ం, శివమదిై త్ం, చత్తరధం మనా ంతే, స ఆత్వమ  స విజేయాః!! 

అద్వ అంత్రుమ ఖమైన శ్సధత్న కాదు. అలా అని బహిరుమ ఖ శ్సధత్నకాదు. 

రండూ చేరన శ్సధత్న అంత్కనాి  కాదు. అద్వ చైత్నా వంత్మైన శ్సధత్న కాదు. 

అద్వ శ్పజా్ఞన ఘనం కాదు. అలా అని శ్పజ ాకాదు. 

అశ్పజ ాఅంత్కనాి  కాదు. అద్వ కనుప్పంచనిద్వ, చేత్లు లేనిద్వ, శ్గహించ రకా ం కానిద్వ. 

ఎలాంటి లక్షణాలూ లేనిద్వ. ఊహాతీత్మైనద్వ, వర ణంచడానికి వీలు లేనిద్వ. 

ఏకాత్మ శ్పత్ా యసారంగా ఉని ద్వ. శ్పపంచానికి ఉపరమనానిి చేు ద్వ. శాంత్మైనద్వ. 

మంగళకరమైనద్వ. అదిై త్ంగా ఉని ద్వ. 

ఇదే ఆత్మ  యొకు  నాలుగోపాదం - త్తరీయం. 

ద్గనిే  ఆత్మ  అని శ్గహించాలి. 

ఇకు డ ఈ దేహ్ంలో ఉండే ఆత్మ  త్పి  వేర్వ ఆత్మ  కానీ, సరిా త్మ ల మూలమైన విశిా త్మ  

(పరమాత్మ ) కానీ లేడు. 

ఉండేద్వ ఒకు టే అని వాద్వంచే వాళుి  ఉనాి రు. 

ఆత్మ  యొకు  నాలవీ శ్సధత్నకి(త్తరీయ) మొదటి శ్సధత్నకి(జ్ఞశ్గత్) ఉండే భేదం చాలా అధికం. 

జ్ఞశ్గదావసధలో శ్జా్ఞనం ఉండడం మనకు అనుభవమే. 

సి పిా వసధలోను, స్ష్యప్పలేోను శ్జా్ఞనం ఉందని ఋజువు ఏముంద్వ? - 

నిశ్ద నుంచి లేచిన త్రిా త్ మనము కలలు కనిా మని, లేదా గాఢ నిశ్ద ోయామని 

తెలుసేోంద్వ కదా! 

అంటే ఆ రండు అవసధలకు సంబంధించిన శ్జా్ఞనం మనకు జ్ఞశ్గదవసధలో ఉంటంద్వ అని 

అరధం అవుతోంద్వ. 



ఈ త్తరీయుడు శ్జా్ఞన కర్వమ ంశ్ద్వయాలకు అతీత్తడు. కనుక అత్నితో వా వహారం చేస్త శ్పసకి ే

లేదు. 

కేవలం శ్జా్ఞనం యొకు  శ్పతీక కనుక రూప రహిత్తడు, ఊహ్కు అందడు. భాషతో 

వర ణంచలేము. 

ఇలా వివరణకు సాధా ం కానివాడవటం వల ోత్తరీయుడగా పేరు పందేడు. 

ఇవి వివరణకు అందని విషయాలు. 

నాకు త్గనంత్ రకి ేఉందని నేను భావించడం లేదు. 

కంచెం సమయం ధా్య నంలో కూరొు ని వీటిని అరధం చేస్కనే రకినేి శ్జా్ఞనానిి  

శ్పసాద్వంచమని ఆ పరమాత్మ ను శ్పార ధంచి శ్రదధ తో చద్వవి అరధం చేస్కోండ. 

37. ఉపనిషత్తులు - మాండూకో్య పనిషత్తు (Continuation)  

సోయమాత్వమ  ధా క్షర మోంకారో ధి మాశ్త్ం, పాదామాశ్త్వ, మాశ్త్వరు  పాదా, 

అకార ఉకారో మకార ఇత్న!! 

ఈ విధంగా నాలుగు పాదాలతో ఉందని చెప్పి న ఆత్మ  రబరేూపంలో ఓం కారంగా ఉంద్వ. 

ఈ ఆత్మ  అక్షర దృష్ట ికోణంతో చూస్త ేఓంకారం. ఆ ఓంకారోచాా రణను విభజస్త ేమాశ్త్వ 

రూపంలో ఉంటంద్వ. 

ఆ ఓం కారం అ కార ఉ కార మ కారాలనే మూడు మాశ్త్లతో లేదా మూడు పాదాలతో 

(అక్షరాలతో) రూపంద్వంద్వ. 

జ్ఞగరత్సాధన్న వైశిా నరో కారః, 

శ్పధమా మాశ్త్వ ఆపే ేరాద్వ 

మత్వి దిా ోి త్నహ్వై సరిా న్ 

కామానాద్వరు  భవత్న, య ఏవం వేద! 

జ్ఞశ్గదావస ియే ఈ జీవాత్మ కు అనుభవానికి వచేు  మొదటి శ్సధత్న. 

ఓం కార మంశ్త్ం లోని మొదటి పాదమైన అ కారం జ్ఞశ్గదావసధకు చెంద్వన 

వైశిా నరుడతో(అగి ) ోలు బడుత్తంద్వ. 

అ కారం ఉచు రంచే వేళ రబతే్నూమ లక వాయువు యొకు  ఊరధి గమనం శ్ారంభమయాే  

శ్సాధ నము వైశిా నరుని శ్సాధ నము. 

వాా పకత్ి ం వల,ో శ్పారంభత్ి ం వల ోఅ కారానికి అగి కి సామా ం వుంద్వ. 



ఈ విధంగా శ్గహించి ఓంకారానిి  ఉపాసంచినవాడు అనిి  కోరకలనూ న్నరవేరుు  కంటాడు. 

ఆ ఉపాసకుడు అనిి టిలోనూ శ్పధముడుగా ఉంటాడు 

అవసాధ శ్త్యం అవిదా  వల ోసంభవిసే్ంద్వ. 

త్తరయం లో ఈ అవిదా  పూరగేా నశించి సంపూరణ శ్జా్ఞనం లభిసే్ంద్వ. 

అయితే త్తరీయం చేరుకోవడం సామానా మైన విషయం కాదు. త్ోసాధన చేయాలి. 

నిరంత్ర సాధన దిా రా మాశ్త్మే సమాథి శ్సధత్న కలుగుత్తంద్వ. ఆసధత్నలో మాశ్త్మే త్తరీయం 

సాధా ము. 

వచేు  10,11,12 మంశ్త్వలలో ఓంయొకు  వివరణ పూర ేఅయి, ఓం కారానిి  ఆత్మ  గా తెలుస్ 

కని వాడు ససి రూప సందరశ నానిి  పంద గలుగు త్వడు అంటూ ఈ ఉపనిషతే్త 

ముగుసే్ంద్వ. 

38. ఉపనిషత్తులు - మాండూకో్య పనిషత్తు (Continuation)  

సి పిా వసధ: 

శ్పపంచంలో అనుభవానికి వచేు  రండో అవసధ సి పిా వసధ. ఆ శ్సధత్నలో ఆత్మ  

తైజస్డనిప్పంచు కంటాడు. తైజస అంటే తేజస్స ను పందే శ్సధత్న. 

సి పి  శ్సాధ న్త ేజస ఉకారో ద్వి తీయా మాశ్తో త్ు రాుదుభయతి్వ దిో త్ు ర ుత్న హ్వ శ్జా్ఞన 

సంత్త్నం సమానరు  భవత్న. 

నాసాా శ్బహ్మ  విత్తు లే భవత్న య ఏవంవేద!! 

ఓం కారం లోని రండో పాదమైన ఉ కారం- సి పిా వసధని ఆధ్యరంగా చేస్కని  తైజస్డు 

అవుత్వడు. 

అ, మ ల మధా  ఉండడం వల ోఉ కారానికి గొపి దనం వచిు ంద్వ. ఉకారానికి తేజస్స కి 

సామా ం ఉంద్వ. 

ఈ సి పిా వసధ లో మనస్స  శ్కియాత్మ కంగా ఉనాి  ఇంశ్ద్వయాలకు విశ్శాంత్న దొరుకుత్తంద్వ. 

జ్ఞశ్గదా వసధలో న్నరవేరని కోరకలు తీరడం వల ోమనస్స కి త్ృప్ప.ే నిశ్ద వల ోకలిగన విశ్శాంత్న 

తో ఇంశ్ద్వయాలకు త్తష్ట ిప్పష్ట ికలుగుత్తంద్వ. 

శ్పణవోపాసన(శ్పాణ విదా  లేదా యోగవిదా ) తెలుస్ కని  వాళుి  అనుషాానం చేస్త వేళ ఉ 

కార ఉత్ి త్ననేి శ్గహించ గలుగుత్వరు. 

వాయువు యొకు  ఊరధి  గమనంలో కాద్వ దోషాలు కరుగుత్వయి. 



ఉకార ఉచాా రణ శ్సాధ నంనుండ గాలి శ్కింద్వ ద్వరలో శ్తోయ బడనప్పి డు ఆ కరగన కాద్వ 

దోషాలు జఠరారయం లోకి చేరుత్తనాి యి. 

అకు డ అవి జీర ణమై శుదధమై శుక ోవృద్వధకి కారణమౌత్తంద్వ. ద్గనివల ోదేహానికి ప్పష్ట,ి మనస్స కు 

ఉత్వస హ్ము లభిసేాయి. 

ఈ మరామ నిి  శ్గహించి ఓంకారానిి  ఉపాసంచిన వాడు నిరు యంగా శ్జా్ఞనానిి  

పెంపంద్వంచుకని స్ఖదుఃఖాలకు అతీత్ంగా ఉంటాడు. 

అటి ిశ్జా్ఞనియొకు  వంరంలో శ్బహ్మ  శ్జా్ఞని కానివాడు జనిమ ంచడు. అజా్ఞనులైన ప్పలలోు అసలే 

ప్పటరిు. 

స్ష్యప్ప:ే 

స్ష్యప ేశ్సాధ నః శ్పాజా్య మకార శ్సృేతీయా 

మాశ్త్వమితేరపీతే రాి ! మిన్నత్న హ్వా 

ఇదగం సరి  మపీత్నరు  భవత్న య ఏవం వేద!! 

మూడవ అవసధ అయిన స్ష్యప ేశ్సధత్నలో జీవాత్మ  అసధత్ి ం మాశ్త్మే ఉంటంద్వ. 

శ్పాణము యొకు  సహ్జ శ్కియకు మాశ్త్మే అద్వ పరమిత్ం. 

మనస్స  త్న కారా కలాపాలను పూరగేా కటిబిెటి ిత్న మూల చేత్నమయిన జీవాత్మ  లో 

ఐకా మై విశ్శాంత్న తీస్కంటంద్వ. 

అదే విధంగా శ్పాణోపాసన లో నిరి కలి  సమాధి అనే శ్సధత్నలో వాయువు దిా రా ఉత్ి త్న ే

అయేా  రబంే ఉండదు. 

మనస్స  శ్పాణం కలిస ఆత్మ లో లీనమై ోత్వయి. 

మ్ అనే రాేనిి  ఉచు రంచే వేళ గాలి బయటకు రాకుండా దేహ్ంలోనే కలిసోత్తంద్వ. 

అందుకే ఈ స్ష్యప్ప ేశ్సధత్నని మకారంతో ోలాు రు. 

శ్పయత్ి ం లేకుంటే స్ష్యప్ప,ే దాని త్రిా త్ త్తరీయం లభించవు. మళ్ళి  సి పి  శ్సధతోలేక 

జ్ఞశ్గదావసోధ  లభించొచుు . 

శ్పాణ విదా  యొకు  అనుషిానానిి  తెలుస్కని జ్ఞశ్గదవసధలో అభాా సం చేస్త ేస్ష్యప ేశ్సధత్న 

కలి,ీ త్దనంత్రం ఆత్మ  యొకు  సహ్జ శ్సధత్న నన త్తరీయావసధను పందగలుగుత్వడు. 

ఓంకారం లోని మూడవ పాదమైన మ కారం- స్ష్యప్పనేి ఆధ్యరంగా చేస్కని వాడు 

శ్పాజుడాౌత్వడు. 



జీవాత్మ కు త్తరీయావసధలో శ్జా్ఞనం, ఆనందం శ్పాప్పసేేాయి. 

ఆ శ్సధత్న లభించే ముందు శ్భాంత్నకి లోనయాే  ఇంశ్ద్వయాలు, ఇంశ్ద్వయ వృతే్తలు, మనస్స  

నిరు లంగా ఉండేటటో చేస్కోగలగాలి. 

వీటి వృతే్తలనీి  అణగతే నిరి కలి  సమాధి శ్సధత్నకి (స్ష్యప్ప ేలాంటిద్వ)చేరుకనే అవకారం 

ఉంటంద్వ. 

ద్గనిని శ్గహించి సాధన చేస్త వా కి ేఈ శ్పపంచంలో అందరయొకు  సామరాధ ా లను తెలుస్కో 

గలుగుత్వడు. 

దానితో ాట అంత్రుమ ఖత్ పంద్వన వాడై ససి రూపానందానిి  పందగలుగుత్వడు. 

కలత్ కలిచే సి భావం వల,ో శ్గహించగలిగ్వ సి భావం వల ోమ కారము మరయు శ్పాజుడాు 

సమానంగా ఉంటాయి. 

ఈ విధంగా తెలుస్కని  వాడు ఈ సమస ేవిశిా నిి  కలిచివేయ గలిగ్వ సమరుధడగా, 

అనిి ంటినీ శ్గహించే వాడగా అవుత్వడు. 

త్తరీయావసధ: 

అమాశ్త్రు త్తరోధ వా వహారా ః శ్పపంచోపరమః శివో దిై త్, 

ఏవమోంకార ఆతైమ వ, సంవిరతా్వ త్మ  నాత్వమ నం 

య ఏవం వేద, య ఏవం వేద!! 

ఇంక ఓం కారం లోని నాలవీ పాదానిి  పాదంగా చెపి లేము. అ ఉ మ (ఓం లోని మూడు 

మాశ్త్లు)త్రిా త్ త్తరీయానికి ఏ మాశ్త్వ లేదు. 

జీవాత్మ  యొకు  నిత్ా  వా వహారంలో అశ్పయత్ి ంగానే లభించే శ్సధత్న కాద్గ త్తరీయం. 

గురు కృపతో మాశ్త్మే లభా మయేా ద్వ ఈ త్తరీయావసధ. 

గురు ముఖత్వ శ్పాణ విదాో పదేశానిి  పంద్వ శ్రదాధ  భకిలేతో సాధన చేస్త ేమాశ్త్మే లభిసే్ంద్వ. 

ఈ శ్సధత్నలో శ్పాపంచిక వా వహారాలోో కలిగ్వ నిరు లత్ి ము, చాంచలా ం, నైరారా ం, దుఃఖం 

మొదలైన శాంత్నసేాయి. ఇద్వ శ్శేయసు రమైన శ్సధత్న. 

అద్వ నిరి కారమైనద్వ. శ్పపంచానికే ఉపరమనానిి  ఇచేు ద్వ, మంగళ శ్పదమైనద్వ. 

ఇలా చెపి బడన ఓంకారమే ఆత్మ . 

ఓంకారానిి  ఆత్మ  గా తెలుస్కని వాడు త్నలో త్వను శ్పవేశిసేాడు. 



అంటే ససి రూప సందరశ నానిి  పందగలుగుత్వడు. 

ఈ విధంగా మాండూకా రసాయనం ముగుసే్ంద్వ. 

వచేు  ఒకటి రండు భాగాలలో శ్ర ీగౌడపాదుల నాలుగు శ్పకరణాలలో విషయాలను 

పరరలిదేాం. 

39. ఉపనిషత్తులు - మాండూకో్య పనిషత్తు (Continuation)  

35వ భాగంలో శ్ర ీశ్ర ీగౌడపాదుల ఆగమ శ్పకరణం లో వైశిా నర శ్పాజ,ా తైజస్ల లక్షణాలు 

కనిి  వివరంచాము. ఇప్పి డు మిగలిన సామాా లు, వైవిధా్య లు కూడా చూదేాము. 

1. కందరు ఈ సృష్టనిి ఈరి ర్వచా గాను, ఆ పరమాత్తమ ని శ్కీడ గాను లేదా అత్ని యొకు  రకి ే

గాను భావిసేారు. మర కందరు ఈ సృష్ట ిఅంత్వ ఒక కలగా, ఒక శ్భమగా భావిసే్ంటారు. 

2 ఈ సృష్ట ిఅంత్వ భగవంత్తని లీల అని కందరు, భగవంత్తని కోరక అని కందరు 

అంటారు. 

ఎవరైతే మన కోరకలనిి టినీ తీరు  గల సమరుధలో అత్నికి కోరక ఉండే సావకారం 

ఏమిఉంటంద్వ? 

3. త్తరీయావసధ నిజంగా మన ాధలననిి టిని పారశ్దోలుత్తంద్వ. అనిి  రూపాలను నారనం 

చేసే్ంద్వ. నాలుగు పాదాలలోను ఆరోప్పంచబడన రూపాలు నిజంకానివి. అనిి ంటినీ 

జయించినవాడు, ఊహ్ కందనివాడు, బుద్వధకి అతీత్తడు -ఆ త్తరీయా వసధను పంద్వనవాడు. 

4. విరి , తైజస శ్సధత్నలు కారా  కారణ సంబంధం తో బంధించబడ ఉంటాయి. శ్పజ ామాశ్త్ం 

కారణ భూత్మైనద్వ. కాని త్తరీయాసధత్న లో కారా ము కాని, కారణము కాని ఉండదు. 

5. విరి , తైజస శ్సధత్తలు రండూ జ్ఞశ్గత్ సి పిా  వసధలతో కలుపబడ ఉనాి యి. శ్పజ ాశ్సధత్న 

సి పి ములు లేని నిశ్ద- స్ష్యపేావసధ తో కలుపబడంద్వ. 

అయితే శ్బహ్మ త్ి  కాంక్షులు జ్ఞశ్గద్ సి పి  స్ష్యపే్పలు లేని త్తరీయా వసధను పందుత్వరు. 

6. విరి ం యొకు  సి రూపానిి  వివరంచవలస వచిు నప్పి డు, ఓం లోని మూడు అక్షరాలు, 

అ ఉ మ అనే శ్పత్న అక్షరం దాని పరధిలో అదే మొటమిొదటిద్వ. ఎందువల ోఅంటే 

వాటియొకు  విరి  వాా పకత్ి ము వలనోే. 

7. విరి  యొకు  సి రూపానికి అ ఆధ్యరమయితే, తైజస శ్సధత్నకి ఉ అనే అక్షరం యొకు  నైజమే 

కారణము. శ్పాజ ాశ్సధత్న, ఓంలో మ రండూ కూడా లెకు ంప దగనవి(measurable). అంతే 

కాకుండా రండూ లయ కారకాలే. 



8. ఓంలో అ మీద ధా్య నం చేస విరి  శ్సధత్నని, ఉ మీద ధా్య నంచేస తైజస శ్సధత్నని, మ మీద 

ధా్య నం చేస శ్పజ ాశ్సధత్తలను పంద్వ నిరశ బ ేశ్సధత్నలో ముకినేి పందుత్తనాి రు. 

9. ఎవరైతే ఈ అవసాధ  శ్త్యం లో ఉండే సామా తి్వ నిి  తెలుస్కంటారో, ఓం అనే అక్షరానిి  

శ్పత్ా క్ష పరచుకంటారో వారని అందరూ గొపి  మహ్రు అని పూజసేారు. గౌరవిసేారు. 

10. ఓం అనేద్వ ఆద్వ, మధా మము మరయు అంత్ము కూడా. 

నిరశ బమేైనద్వ ఓం. 

అనంత్మైన రబమేు తో కూడుకని ద్వ ఓం. 

ఓం ని ఈరి రునిగా తెలుస్కోవాలి. 

ఓం అనేద్వ ఎలవోేళలా అందర హ్ృదయాలలోను నివశించేద్వ. 

ఓం అనేద్వ శ్బహ్మ తి్వ నికి శ్పత్న రూపము. 

ఎవరు ఓంను నారనము కాని దానిగా దరశ సేారో వాళుి  పరశ్బహ్మ ను దరశ సేారు. 

ఓం ను తెలుస్కని  వాళుి  అదిై త్ సద్వధ కలిగ నిజమైన యోగగా మారుత్వరు. 

వచేు  భాగంలో వైత్ధా  శ్పకరణంలోని ముఖాా ంశాలను తెలుస్కందాం. 

40. ఉపనిషత్తులు - మాండూకో్య పనిషత్తు (Continuation)  

ఆగమ శ్పకరణం త్రిా త్ రండవద్వ వైత్నధా  శ్పకరణం. ఇద్వ సి పిా వస ిను విరద్గకరసే్ంద్వ 

విత్ధ అంటే వాసవే సి రూపానికి భిని ంగా ఉండటం. 

వైత్నధా ం అంటే అనితా్ ము, అసత్ా ము అని అరధం. 

ఈ కంటికి అనేకత్ి ంతో కనిప్పంచే శ్పపంచం సత్ా ం కాదని ఇందులో వివరంచబడంద్వ. 

కలలో చూచినవనీి  అనితా్వ లు. అవనీి  రరీరంలో నూ, మనస్స లోనుంచి వచిు నవే. 

కలలు కనేవాడు ఆ కలలో కనపడన వసే్వులను శ్పదేశాలను చూడటానికి రరీరం లోనుండ 

బయటకు ోలేడు- నిశ్ద నుంచి లేచిన త్రిా త్ కూడా కలలో చూచిన శ్పదేశాలకు 

వెళి లేడు. 

కలలలో మనస్తో చూసన వివిధ వసే్వులు అవాసవేాలని జ్ఞశ్గదావసధలో తెలుస్కో 

గలుగుత్తనిా ము. 



జ్ఞశ్గదావసలిో మనస్స తో దేనిని వాసవేంగా చూసేామో అద్వ నిజము. 

కాని రండు కూడా అవాసవేాలే. 

జ్ఞశ్గదావసలిో మనము దేనినైతే మనస్లో ఊహిసేామో అద్వ అవాసవేం. 

అలా కాకుండా జ్ఞశ్గదావసలిో బయట వాసవేంగా దేనినైతే కళి తో చూసేామో అద్వ నిజము. 

కాని వైత్నధా  శ్పకరణం శ్పకారం చూస్త ేరండూ కూడా అవాసవేాలే. 

ఇప్పడు జ్ఞశ్గదావసలిోనూ, కలలోను చూసన వసే్వులు అవాసవేాలయితే మర ఎవరు అనిి  

వసే్వులను వాసవేంగా చూసే్నాి రు? 

మర ఎవరు వాటిని ఊహిసే్నాి రు? 

అదే ఆత్మ . త్న యొకు  మాయా శ్పభావం వల ోఅనిి  వసే్వులను త్నలోనే ఊహిసే్ంద్వ. ఆ 

యా వసే్వులకు సంబంధించిన అనుభవాలను బయట మరయు త్న లోపల కూడా 

ఊహిసే్ంద్వ. 

ఆత్మ  ఒకు టే వసే్వుల యొకు  వాసవేతి్వ నిి  తెలుస్ కోగలిగ్వద్వ. 

ఈ ఆత్మ  త్న మనస్స ను బహిరుమ ఖ శ్సధత్నలో ఉంచి శారి త్మైన భూమి, అశారి త్మైన 

వెలుత్తరు మొదలైన సమస ేవసే్వులను వివిధ ఆకారాలోో ఊహిసే్ంద్వ. 

ఇవనీి  వాసనల రూపంలో త్న మనస్స లో ఉని వే. 

అదే విధంగా త్న మనస్స ను అంత్రుమ ఖత్ను చేస మరన్ని  కోరకలను ఊహిసే్ంద్వ. 

వాటి వాసనలు ఉని ంత్ వరకూ ఆ యా వసే్వులు (వాటి ఆలోచనలు) లో లోపల 

వాసవేాలుగా గురంేప బడత్వయి. 

శ్పత్న ఒకు నిచే వార వార విజా్ఞనము, శ్జా్ఞపక రకేుల ఆధ్యరంగా జీవుడు ఊహించుకోబడాాడు. 

ఆ జీవుడకి బహిరుమ ఖంగా రాేలు, రూపాలు మొదలైనవి; అంత్రుమ ఖంగా శ్పాణం, 

కర్వమ ంశ్ద్వయాలు ఊహించుకో బడాాయి. 

చీకటిలో ఉని  త్వడుని ఒక పాము గాను లేదా నీటి ధ్యర మొదలైన వాటిగా అనుకని  రీత్నగా 

ముందుగా ఆత్మ  వివిధ విధ్యలుగా ఊహించుకోబడంద్వ. 

ఒకసార త్వడు యొకు  నిజ సి రూపానిి  నిర ణయించేక అనిి  అోహ్లు తొలగ ోయి అద్వ 

త్వడు త్పి  మర్వమీ కాదు అని తెలుస్కోబడే విధంగా ఆత్మ  యొకు  ఉనికి నిర ణయింప 

బడుత్తంద్వ. 



శ్పాణం గురంచి తెలుస్ని  వాళుి  ఆత్మ ను శ్పాణము గా ఊహించు కనాి రు. 

పంచత్నామ శ్త్లు(పృథివాా పస్తజి్య వాయు రాకాశాత్) తెలుస్ని  వాళుి  ఆత్మ యొకు  

నాలుగు పాదాలను పృథివి, జలము, అగి , వాయువులు గా అనుకనిా రు. 

సాంఖాు లు సత్ి రజసమేో గుణాలుగా భావించారు. 

శైవులు ఆత్మ ను అజా్ఞనం, శివుడు(శ్జా్ఞనం) ల సమేమ ళనం గా భావించేరు. 

పౌరాణికులు ఆత్మ ను పృథివి, ఆకారం, సి రంీల కలయిక గా త్లుసేారు. 

స్క్షమ ం తెలుస్కని  వాళుి  స్క్షమ ంతోను; శ్సి్లం గురంచి తెలిసన వాళుి  శ్సి్లంతోను 

ోలుు కనాి రు. 

ఆత్మ  ను కాలం గాను, ఆకారం గాను, మనస్స  గాను, బుద్వధగాను, చిత్మేు గాను, సృష్ట ిగాను 

త్లచేరు 

కంత్మంద్వ ఆత్మ  25 మాశ్త్లతో కూడుకని దని, 26 మాశ్త్లునాి యని, కాదు 31 

స్శ్త్వలతో కూడుకని ఉందని, కాదు కాదు అనంత్మైన స్శ్త్వల సముదాయమే ఈ ఆత్మ  

స్మా అని నిరాధ రంచారు. 

పైన చెప్పి న వనీి  విభిని ంగా లేక ోయినా ఆత్మ  మాశ్త్ం వైవిధా ం గానే చెపి బడుత్తంద్వ. 

ఈ విషయానిి  అరధం చేస్కని  ధీరుడు నిరా యంగా వేదాలను తెలుస్కోగలడు. 

కలలను, అోహ్లను, గాలిలో మేడలను చూచినటే ోవిజులాు, వేదాంత్ విశారదులు ఈ 

భౌత్నక విశిా నిి  చూసేారు. 

అదైి త్వనిి  సమశ్గంగా అరధం చేస్కని  వాళుి  చెపిే  దేమంటే: 

సృష్ట ిశ్సతి్న, లయాలు లేవు. ఎవరకీ బంధ్యలు లేవు. శ్కమ శిక్షణ అవసరం లేదు. ముకినేి 

కోర్వవాళుి  గాని, ముకికేై శ్పయత్ని ంచేవాళుి  గాని లేరు. అలాగ్వ ముకినేి పంద్వనవాళుి  కూడా 

లేరు. 

ఇద్వ నగి  సతా్ ం. 

ఎందుకంటే ఉని ద్వ ఒకు  ఆతేమ  అయినప్పి డు ఇవేవీ ఉండే సావకారమే లేదు కదా! 

అదిై త్ము అంటే ఉని ద్వ ఆత్మ  ఒకు టే. 

వైత్నధా  వివరణ ఇంకా ఎంతో ఉనాి  పాఠకులకు సంక్షపంేగా ఇచిు న విషయానిి  శ్రదధతో 

శ్గహించమని నా మనవి. 



వచేు  భాగంలో అదిై త్ శ్పకరణం గురంచి తెలుస్కందాం. 

అదిై త్ శ్పకరణానికి వెళి్ళ  ముందు, ఆద్వ రంకరుల అదిై త్ సదాధ ంత్వనిి  ఒకసార అరధం 

చేస్కో వడానికి శ్పయత్ని దేాం. 

అదిై త్మంటే ఏకత్ి ము. - ఏకైకమైన త్త్ి ము. 

అదిై త్ము జీవుడని, జగత్నేి, ఈరి రుడని, శ్పకృత్న అనీ అనిి  పదారేాలను ఒప్పి కోదు. 

ఉని ద్వ ఒకే ఒక త్త్ి ము. 

అద్వ నిరాకారము, సరి  వాా పకము అయిన పరశుదధమైన శ్జా్ఞనము. 

శ్జా్ఞన సి రూపమైన ఆతేమ  వాసవేం. 

ఈ ఆత్మ  ఆత్మ  గా ఉంటూ అనాత్మ  గా కూడా భాససేోంద్వ. 

అనాత్మ  అంటే జీవుడు, జగతే్త, ఈరి రుడు.- ఈ మూడు అనాతేమ . 

అదిై త్ం ఏమంటందంటే: 

సృష్ట ిలో ఏపదారేాని యినా చూడండ. 

మానవుని మన్న భావాల నుంచి ాహా్  ఆకారం వరకూ ఏదయినా సర్వ. శ్పత్న ఒకు  దానిలోనూ 

రండు భాగాలుంటాయి. 

అవి రండూ ఒక దానితో ఒకటి అవినాభావంగా కనిప్పసేాయి. ఒకటి సామానా ం. మరొకటి 

విశేషమని అంటారు అదిై త్తలు. 

ఉదా: ఘటం అనేద్వ ఒకటి కాదు రండు నాి యి.- ఒకటి మటి.ి ఘట రూపం ఇంకకటి. - 

ద్గనిలో మటి ిసామానా మైతే ఘటరూపం విశేషం. 

అలాగ్వ ఒక ఆభరణంలో బంగారం సామానా ం. ఆభరణ రూపం విశేషం. 

ఇవి సామానా , విశేషాలకు ఉండే సంబంధం. 

ఈ స్శ్త్వనిి  కంచెం ముందుకు ోయి చూదేాం. 

ఉదా: ఒక చెటి ఉంద్వ. దాని విత్నేముంద్వ. 

ఇప్పి డు చెటి ముందా విత్నేం ముందా? అనే శ్పరి  వసే్ంద్వ. 

రండూ కావు. రండూ విశేషాలే. 



ఆ రండు విశేషాలను వాా ప్పంచి ఉని ద్వ పృథివీ త్త్ి ం. 

భూమి అనేదే లేకోతే వృక్షంలేదు, బీజంలేదు. ఆ రండటికీ అసతి్ి మే లేదు. అందుకని 

భూమి సామానా మౌత్తంద్వ. చెటి, విత్నేం విశేషాలవు త్వయి. 

ఇంకంచెం ముందుకి ోతే: 

ఈ పృథివి ఎకు డనుంచి వచిు ంద్వ? -జలం నుంచి. 

జలం దానికి కారణమైతే పృథివి కారా మౌత్తంద్వ. కారణం సామానా ం, కారా ం విశేషం. 

జలం గటిపిడ ాగా ఘనీభవించి భూమి అయిా ంద్వ. 

మర జలం ఎకు డనుంచి వచిు ంద్వ? 

తేజస్స  చలబోడ జలమయింద్వ. 

తేజస్స కేద్వ మూలం? 

కద్వలేటట వంటి వాయువు ఘరుణ చెంద్వ ఉషణ గుణమైన తేజసస యాి ంద్వ. 

వాయువెకు డద్వ? 

అచలమైన ఆకారమే చలించి వాయువయింద్వ అంటాడు అదిై త్న. 

ఈ ఆకారమెకు డద్వ? - ఇకు డ అందరూ- సామానుా లు, శాస్తసజేులాు కూడా ఆగోత్వరు. 

కాని అదిై త్న అంటాడు ఆకారమే త్న ససి రూపమని. త్న శ్జా్ఞనమని, - దానినే ఆత్మ  

అంటారు అని. 

ఆ ఆత్మ కు గోచరంచేవనీి - ఆకారం నుంచి ఉని  సమస ేభౌత్నక పదారాధలు అనాత్మ  కిందే 

వసేాయి. 

మర ఇకు డ ఆత్మ  అనాత్మ  అని రండు చెబుత్తని ప్పి డు ఇద్వ అదిై త్మెలా అవుత్తంద్వ? 

అదిై త్మంటే ఒకటే ఉండాలి కదా! 

ఆత్మ  అంటే శ్జా్ఞనము అని మనకు తెలుస్. 

శ్జా్ఞనమంటే శ్పమాణం. - శ్జేయామైనద్వ శ్పపంచం. 

శ్జేయామైన ఏ పదారాధనికి సి త్ంశ్త్మైన అసతి్ి ం లేదు. అందు చేత్ ఆత్మ  ఒకు టే. 



ఇప్పి డు అదిై త్ సదాధ ంత్ంలో కనిి  ముఖా మైన మౌలిక స్శ్త్వలను తెలుస్కనిా ము 

కనుక మాండూకాో పనిషతే్త లోని గౌడపాదుల అదిై త్ శ్పకరణం మొదలు పెడదాం. 

41. ఉపనిషత్తులు - మాండూకో్య పనిషత్తు (Continuation)  

అదిై త్ శ్పకరణం 

ఆత్మ  ఆకారం లాంటిద్వ. కుండలలో నిండ ఉని  ఆకారంలా జీవుల రూపంలో 

ఉదా వించింద్వ. 

కుండలు మొదలయినవి ఆకారం నుంచి త్యారయినటే ిమానవ రరీరాలు ఆత్మ  నుంచే 

ప్పటిాయని చెబుత్వరు. 

కుండలనిి టిలోను ఆకారం నిండ ఉంద్వ. కుండ పగలిోగానే కుండలో ఉండే ఆకారం 

వినీలాకారం లో కలిసోత్తంద్వ. 

మానవ రరీరాలనీి  ఆత్మ ను కలిగ ఉనాి యి. జీవుని మరణం త్రిా త్ జీవుని లోని ఆత్మ  

పరమాత్మ  లో కలిస ోత్తంద్వ. 

కుండ లోని దుముమ  ధూళి పగ మొదలైన మలినాలు ఆ కుండనే మలినంచేసేాయి. అయితే 

ఇత్ర కుండలలోని ఆకాశానిి మలినం చేయలేవు. 

అదే విధంగా ఒక జీవునిలోని ఆవేరకావేశాలు, ఆనందం, దుఃఖం మరొక జీవిని శ్పభావిత్ం 

చేయలేవు. 

ఒక కుండలో ఉండే ఆకారము కారా ము కాని కారణము కాని కాదు. అలా అని విశాల నిజ 

ఆకారం లో భాగమూ కాదు. 

అలాగ్వ జీవుని లో ఉండే ఆత్మ  ఆ పరమాత్మ  లో భాగం కాదు. 

ఆకారం యొకు  విరి  వాా పక తి్వ ని ను సరంచి ఆత్మ  పంచకోర దరలతో (అని మయ 

కోరము, శ్పాణమయ కోరము, మన్నమయ కోరము, విజా్ఞనమయ కోరము, ఆనందమయ కోరము) 

కూడనదని, భౌత్నకము మరయు ఆత్ా ంత్నకము- అద్వ పరమాత్మ  త్పి  వేరుకాదు - అంటూ 

తైత్రేీయోపనిషతే్త లో విప్పలమైన వర ణన ఉంద్వ. 

అదిై త్మే ఉత్రేోత్రేా నిజమైనద్వ. దిై త్మనేద్వ ద్గనియొకు  శ్పత్నఫలం. 

అజరామరమైన ఆత్మ  మాయవల,ో రన్ని  రూపాలుగా అవుత్తంద్వ. 

ఈ అనేక రూపాలు నిజమైనవే అయితే, నారనంకానివనీి  కూడా నశించేవి అవుత్వయి. 

నారనం లేనిద్వ నశించేదానిగా మారదు. 



నశించేద్వ నారనము లేని దానిగా మారదు. ఎందుకంటె ఏవసే్వు త్న సహ్జ శ్సతి్నని, త్న 

మౌలిక స్శ్త్వలను మారుు కోవడం ఎని టికీ జరుగదు. 

వేదాలలో ఇకు డ వైవిధా ం లేదని చెపి బడంద్వ. 

మాయ శ్పభావం వల,ో ఆ పరమాతేమ  జనమ  తీస్కోకుండా సమస ేజీవులలోను శ్పత్నబంబ 

శ్సే్నిా డు. 

ఆత్మ  యొకు  శ్కిషోతి్రమైన నిజత్తి్వ నిి  నేత్న, నేత్న- ఇద్వ కాదు, ఇద్వ కాదు అనే శ్పత్నపాదనల 

తో నిరాధ రంచారు. 

అందువల ోఅజరామరమైన ఆత్మ  యే త్నంత్ట త్వను తెలియబడంద్వ. 

ఏదయితే నిజము కాదో అద్వ నిజముగా ప్పటిక తీస్కోలేదు. 

గొశ్డాలి ప్పశ్త్తడు నిజంగా గాని మాయ దిా రా గాని ప్పటడిు. 

నిజ్ఞనికి అదిై త్ంగా ఉండే మనస్స  కలలో దిై త్నగా కనిప్పసే్ంద్వ. 

అలాగ్వ జ్ఞశ్గదావస ేలో అదిై త్న గా వుండే మనస్స  దిై త్నగా కనపడుత్తంద్వ. 

మన అధీనంలో ఉని  మనస్స  అవాసవేమైన ఆలోచనలు లేకుండా విచక్షణా శ్జా్ఞనంతో 

ఉంటంద్వ. 

కాని మంచి నిశ్దలో ఉండే మనస్స  యొకు  శ్సతే్న వేర్వ విధంగా ఉంటంద్వ. 

ఆత్మ  జనమ  లేనిద్వ, నిశ్ద లేనిద్వ. కలలు రానిద్వ. పేరు లేనిద్వ. రూపము లేనిద్వ. 

ఇద్వ ఎలపిో్ప డు చేత్నత్ి ంతో వెలిగోత ఉంటంద్వ. 

అద్వ సరి  వాా ప్ప. సరి జ.ా 

ఆత్మ  శ్కియా స్నా త్ి ంతో నిండ ఉంటంద్వ. 

ఆత్మ  వివరణకు అందనిద్వ. 

మనస్స యొకు  శ్కియా కలాపాలకు అతీత్ంగా ఉంటంద్వ. 

అద్వ ఒక అదుా త్మైన శాంత్న. 

ఒక రకమైన మహోని త్ కాంత్న ప్పంజము. 



అచేత్నత్ి ంతో కూడ నిరా యంగా ఉండేద్వ ఆత్మ . 

శ్బహ్మ తి్వ నికి శ్జా్ఞనం తోడయితే ఆత్మ  అజరామరమౌత్తంద్వ. సమతి్వ నిి  పందుత్తంద్వ. 

అదైి త్వనిి  తెలియని యోగులు మనస్స ను అదుప్పలో ఉంచుకని నిరా యతి్వ నిి , 

త్నరుగు లేని శాంత్నని పందడానికి, స సి రూప శ్జా్ఞనానిి  పందడానికి శ్పయత్ని సేారు. 

కుర ధ్యనా ప్ప గడ ాపరకతో సముశ్దంలోని నీరును ఒకు కు  నీటి బందువుతీస్తసే్ 

సముశ్దానిి  ఖాళ్ళ చేసే్ని టే ోమనస్స  లోని కోరకలను ఒకటొకటి న్నమమ ద్వ న్నమమ ద్వగా 

తొలగసే్ నిరుత్వస హ్ పడ కుండా అత్ా ంత్ స్నిి త్మైన శ్పయత్ి ంతో మనస్స ను 

అధీనంలోకి తెచుు కోవాలి. 

కోరకల మీద ఉండే అనుభూత్నని, అనుభవించాలనే కోరకలను వెనుకకు తీస్కని రావాలి. 

ఎందుకంటే అవనీి  దుఃఖానిి  మాశ్త్మే కలిగసేాయి. 

ఈ సృష్టలిో ఉని  సమసమేు ఆ అజరామరమైన ఆత్మ  యే. 

మనస్స  కనుక చేత్న రహిత్ శ్సతి్న లోకి ోతే దానిని లయ శ్సతి్న నుండ లేపాలి. 

ఒక వేళ శ్పకు  దారులకు ోతే దానిని సమత్ి  శ్సతి్న లోకి తేవాలి. 

బంధనానికి మొలకలు మనస్స . 

మనస్స లో లౌఖిక బంధనానికి సంబంధించిన మొలకలు ఉని ప్పి డు దాని సి భావానిి  

అరధం చేస్కోవాలి. 

మనస్స  సమత్ి  శ్సతి్నలో ఉని ప్పి డు దానిని కదుపవదేు. 

యోగ సమాధి మతే్తలో పడోకూడదు. సమాధి శ్సతి్న నుండ బయటకు రావడానికి 

విచక్షణతో శ్పయత్ని ంచాలి. 

సమతి్వ నిి , శ్సరితి్వ నిి  పంద్వన త్రిా త్ యోగ యొకు  మనస్స  త్నరగ భౌత్నక వసే్వులను 

కోరనటయోితే శ్పయత్ి ంతో వాటనిి టినీ ఆత్మ  గా దరశ ంచడం నేరుు కోవాలి. 

పరమ శాంత్న, ఆత్ా ంత్నక మైన ఆనంద శ్సతి్న త్నలోనే ఉంటంద్వ. అదే శాంత్న శ్సతి్న. 

అదే ముకి.ే అదే జనమ  రాహిత్ా ము. దానినే పరంశ్బహ్మ  అంటారు ఏదయితే ప్పనర జనమ  లేని 

ఆత్మ గా అవుత్తందో అదే నిజమైన శ్జా్ఞనము యొకు  గని. 

ఏ జీవి ఎప్పి డూ ప్పటదిు. జీవిని ప్పటింిచ గలిగన కారా ం ఏద్గ లేదు. ఆత్ా ంత్నకమైన సత్ా ం 

ఏమిటంటే ఏద్గ కూడా ఇపి టి వరకూ ప్పట ిలేదు. 



ఈ విధంగా అధిై త్ శ్పకరణం ముగుసే్ంద్వ. 

ఇంక మిగలినద్వ అలాత్శాంత్న శ్పకరణం వేదాలను అంగీక రంచని ఇత్ర మత్వలను 

ఖండసే్ చెపిే విషయాలతో ఉంటంద్వ. 

అందుకని వచేు  భాగంలో శ్పశిో పనిషతే్త మొదలు పెడదాం. 

42. ఉపనిషత్తులు - శ్రపశో్య పనిషత్తు  

ఇపి టి వరకూ మనం చద్వవిన ఉపనిషతే్తలను ఒకసార శ్జా్ఞపకం చేస్కందాం. 

1. ఈశావాశాో పనిషతే్త శ్జా్ఞన కరమ లకు రండకి శ్పాధ్యనా ం ఇసే్ సతే్త- అసతే్త లకు అవత్ల 

ఉండేదేవుని గురంచి, ఆ దేవునిలో ఐకా మై జనమ రాహితా్వ నిి  పందే మారీాలను 

వివరంచింద్వ. 

2. కేన్నపనిషతే్త ఇంశ్ద్వయాలుకాని, మనస్స కాని, బుద్వధ కాని, శ్పాణం కానీ ఆ శ్బహామ నిి  

శ్గహించలేవు. వీటనిి టికీ భగవంత్తడే ఆశ్రయం కావటం వల ోఅత్నికి సంబంధించిన 

శ్జా్ఞనం మనకు అత్ని దయవల ోమాశ్త్మే లభించాలి అని తెలియ పరచింద్వ. 

3. కఠోపనిషతే్త లో శ్బహ్మ విదా  యే మహ్త్రే చరు నీయారం. జీవాత్మ  పరమాత్మ ల గురంచి 

చెప్పి ంద్గ శాస్తసంే. ద్గని లో సావధిక శ్సతి్న నుండ అనంత్త్ి ం వైప్ప; అజా్ఞనంధకారం నుండ 

శ్జా్ఞనశ్పకారం వైప్ప; మృతా్త వు నుంచి అమృత్త్ి ం వైప్ప మానవుడు సాగంచే శ్పయాణం 

వివరంచ బడంద్వ. 

4. మాండూకాో పనిషతే్త: ఈ ఉపనిషతే్తలో అవసేాశ్త్యానిి  దాటి త్తరీయా శ్సతి్నని చేరుకని, 

ఆత్మ  సి రూపం తెలుస్కోవడం దిా రా ముకినేి పందడం వివరంచబడంద్వ. ఓం కారం 12 

మంశ్త్వలలో ఎంతో విప్పలంగా వివరంపబడంద్వ. ఆ మంశ్త్వలకు 215 కారకలతో శ్ర ీశ్ర ీ

గౌడపాదులు చకు టి వివరణ ఇచాు రు. 

ఇప్పి డు ఐదవ ఉపనిషతే్త శ్పశిో పనిషతే్త. 

ఇద్వ అధరి ణ వేదానికి సంబంధించినద్వ. ఈ ఉపనిషతే్త "భశ్దం కర్వ ణభిః....." అనే 

శాంత్నమంశ్త్ం తో మొదలవుతోంద్వ. మాండూకాో పనిషతే్తలో ఈ శాంత్న మంశ్త్వనికి అరధం 

చెప్పి కనిా ము. 

ఇందులో జజా్ఞస్వులు ఆరు మంద్వ ప్పప్పి లాద మహ్రు వదకేు వచిు  త్త్ి రహ్సాా లను 

ఉపదేశించమని అడుగుత్వరు. 

కాతా్వ యన వంరజుడైన కబంధుడు, 

భృగు వంరజుడైన వైదరా , 

అరి లాయన వంరసే్డైన కౌసలుా డు, 

గర ీమహ్రు సంత్త్నకి చెంద్వన సౌరాా యణుడు, 



శిబ వంరజుడైన స్కేశుడు అనబడే ఆరుగురు ఋష్యలు ఒక రోజున వార వార సందేహ్ 

నివృత్న ేకోసం ప్పప్పి లాద మహ్రుని సమితి్వ ణులై (చేత్నయందు సమిధలు 

ఉని వారై)ఆశ్రయించారు. 

(రాజుని, గురువును భగవంత్తని రక ేహ్సేాలతో దరశ ంచకోడదు అని నియమం. ఎలపో్పి డు 

నితా్వ గి హోశ్త్తలైన గురువులను దరశ ంచుకనే టప్పి డు అగి హోశ్త్ంలోకి సమిధలను 

తీస్కని వెళి డం పరపాటి). 

వారందరూ అపి టికే రమదమాద్వ సదీుణానిి త్తలు, ఋష్యలు అయినా కూడా, 

ప్పప్పి లాదుడు వారందరనీ ఒక ఏడాద్వపాట శ్బహ్మ చరా ం తో త్పస్స  చేసే్ త్న 

ఆశ్రమంలోనే ఉంటూ గురు శుశ్ూష చేసే్ ఉండమనిా డు. 

కారణమేమిటంటే నియమ నిషలితో చేస్త ఆశ్రమ వాసం ఇంశ్ద్వయాలను ాహా్  

శ్పపంచంలో శ్పవరంేచకుండా అంత్రుమ ఖత్ను పంద్వ మనస్స కి ఏకాశ్గత్ను 

చేకూరుసే్ంద్వ. గురు శిషా  అనుబంధం ఏరి డుత్తంద్వ. ఈ వాత్వవరణంలో చేసన గురు 

శిషా  సంవాదంతో సందేహాలనీి  పటాపంచ లవుత్వయి. 

ఛందోగాో పనిషతే్తలో కూడా- ఇంశ్ద విరోచనులిదరేూ శ్పజ్ఞపత్నని ఆత్మ జా్ఞన సముపారజనకై 

ఆశ్రయించినప్పి డు గురువు యొకు  ఆశ్రమంలో ముపైఫ  సంవత్స రాలు త్పస్స  చేస్తక 

గురువు వారకి ఆత్మ జా్ఞనానిి  శ్పసాద్వంచేరు. 

ఉపనిషతే్తలలో శ్పశిో పనిషతే్త అత్ా ంత్ శ్పాధ్యనా మైనద్వ. ద్గనిని ఎంతో శ్రదధగా అరధం 

చేస్కోమని నామనవి. 

43. ఉపనిషత్తులు - శ్రపశో్య పనిషత్తు (Continuation)  

అధరి  వేదానికి చెంద్వన ప్పపి లాదశాఖకు సంబంధించినద్గ శ్పశిో పనిషతే్త. 

ఈ ఉపనిషతే్తలో అక్షర శ్బహ్మ  చకు గా వర ణంచబడాాడు. 

ఈ ఆరుగురు అడగన శ్పరి లు చాలా ముఖా  మైనవి. 

త్తి్వ నిి  ఆకాంక్షంచే వాళి లో చెలర్వగ్వ శ్పరి లనీి  ఈ ఆరుగురూ అడగన శ్పరి లలో 

వసేాయని చెపి  వచుు . 

ఈ ఉపనిషతే్తలో శ్పత్న అధ్యా యం ఒకు కు  శ్పరి తో మొదలవుత్తంద్వ 

మొదటి శ్పరి  - సృష్టంిపబడన శ్పాణుల మూలకారణం గురంచి. 

రండవ శ్పరి  మానవ శ్పకృత్నని గురంచి. 

మూడవ శ్పరి  శ్పాణ సి భావానిి  గురంచి. 



నాలవీద్వ మానవ శ్పకృత్నలోని మానసక శ్సతి్న ని గురంచి, 

ఐదవ శ్పరి  శ్పణవానిి  గురంచి, 

ఆరవద్వ మానవునిలోని పారమారధక త్తి్వ నిి  గురంచి శ్పశిి సే్నాి రు. 

ప్పపి లాద మహ్రు ఈ శ్పరి ల కంద్వంచిన జవాబులు కూడా అత్ా దుా త్వలు. 

ఉదాహ్రణలతో కధలతో పాఠకులకు స్లభంగా అరధమవుత్వయి. 

తైత్రేీయోపనిషతే్త లాగా శ్పశిో పనిషతే్త కూడా జీవిత్ంలోని శ్సి్ల త్తి్వ ల నుండ స్క్షమ  

త్తి్వ లకు తీస్కని ోత్తంద్వ. 

ఒకదాని త్రిా త్ ఒకటిగా ఆత్మ  నావరంచి ఉని  జడపదారమేుల ముస్గులను అనిి ంటినీ 

తెలియ జేసే్ంద్వ. 

అంతే గాక పదారంే (matter) రకి ే(energy) నుండ సృష్ట ిఉదా వించిందని సి షమిైన ఉదాఘ టన 

ఈ ఉపనిషతే్తలో మాశ్త్మే చూసేాము. 

ఇకు డ ఆ ప్పపి లాద మహ్రు యొకు  జనమ  వృతే్వంత్ం, ఆయనయొకు  గొపి త్నానిి  

తెలుస్కందాము. 

స్కనా , చా వనమహ్రుల కుమారుడు దధీచి. దానవుల సంహారం కోసం దేవత్లు దధీచి 

మహ్రుని త్న వెని్న ముకను దానం చేయ వలసంద్వగా శ్పార ధసేారు. 

దానికి సంసదుధడై త్న భారా  నన స్వరు  తో త్వను లోక కళా్ళ ణార ధం శ్పాణతా్వ గం చేయబో 

త్తని టో చెప్పి  ధా్య న శ్సతి్న లో రరీరానిి  వదలి వెళిి ోయాడు. 

దధీచి భారా  అపి టికే గరా వత్న. ఆమె దుఃఖం ఆప్పకోలేక ఒక ప్పపి ల వృక్షం శ్కింద కూరొు ని 

త్న గరాా నిి  చీలుు కంద్వ. మహా తేజసి  అయిన ప్పశ్త్తడు బయటకు వచాు డు. ఆ 

ాలుడని ప్పపి ల వృక్షానికే అపి జెప్పి  ఆమె త్న భరతేో సహ్గమనం చేసంద్వ. 

ఆ ప్పపి ల వృక్షం చంశ్దుడ లోని అమృత్వనిి  తెచిు  పాలలో కలిప్ప శిశువునకు ఇచిు  ఆకలి 

దప్పి లు లేకుండా పెంచింద్వ. 

అలా ప్పపి ల వృక్షం కింద ప్పటి ిఆ వృక్షం చేత్ రక్షంపబడ పెరగనవాడవడం వల ోఅత్ను 

ప్పపి లాదుడయాా డు. 

త్రువాత్ ప్పపి లాదుడు త్న త్ంశ్డ మరణ వృతే్వంత్ం విని దేవత్ల మీద ఆశ్గహ్ంతో 

ఘోర త్పస్స  చేస దేవత్లను వధించడానికి ఉదాు కేుడౌత్వడు. కాని పరమేరి రుడు 

వారంచి శాంత్నంప చేసేాడు. త్రిా త్ ప్పపి లాదుడు త్న ద్వవా రకి ేతో ఉత్మే లోకాలలో ఉని  



త్న త్లి ోదంశ్డులను దరశ ంచుకని వార ఉపదేశాను సారం మళ్ళి  ఆశ్రమానికి త్నరగ వచిు  

శ్బహ్మ జా్ఞని అవుత్వడు. 

ప్పపి లాదుడు అనవనా  మహారాజు ప్పశ్త్నక పదమ ను వివాహ్మాడాడు. ఆమె మహా పత్నశ్వత్. 

ఆమె పాత్నశ్వతా్వ నికి సంతోష్టంచి యమధరమ రాజు " నీ పత్న ఐరి రా వంత్తడు, 

ఆయుషమ ంత్తడు అవుత్వడని" వరం శ్పసాద్వంచాడు. వాళిి దరేకీ స్ఫ రశ్దూప్పలైన 

పద్వమంద్వ ప్పశ్త్తలు కలిగారు. 

శ్పశిో పనిషతే్తతో పాట గరాో పనిషతే్త పరశ్బహోమ పనిషతే్త అనే మరో రండు 

ఉపనిషతే్తలకు కూడా శ్దష ిఈ ప్పపి లాదుడే. 

44. ఉపనిషత్తులు - శ్రపశో్య పనిషత్తు (Continuation)  

అంత్టి మహోని త్తడైన ప్పపి లాదుడు త్న దగరీకు వచిు న ఆ ఆరుగురు మహ్రుుల తో 

ఎంతో శ్పేమతో అంటాడు' మీరు ఒక సంవత్స రంపాట శ్బహ్మ  చరా ంపాటిసే్ శ్రదధగా 

త్పస్స  చేసే్ గురు శుశ్ూష చేసే్ ఇకు డే ఉండండ. 

ఆ త్రిా త్ మీరు ఎనిి  శ్పరి లైనా అడగొచుు . దానికి నాకు తెలిస నంత్ మేరకు 

సమాధ్యనమిసే్ మీకు శ్బహ్మ  శ్జా్ఞనానిి  ఉపదేశిసేాను.' అనాి డు. 

శ్రదాధ వంత్తలై శ్బహ్మ చరా ం తో త్పస్స  చేస్త ేఒక సంవత్స ర కాలంలో వారకి బుద్వధలో అనేక 

సంరయాలకు పరహారం లభిసే్ంద్వ. శ్జా్ఞన వికాసానికి శ్ర ీకారం చుటినిటవోుత్తంద్వ. అప్పడు 

త్వను త్పస్స  దిా రా పంద్వన శ్జా్ఞనానిి  వివరంచి చెబతే వారు దానిని నమమ డం 

సాధా మౌత్తంద్వ. 

అలా కాకుండా త్మ శ్సి్ల శ్పకృత్న దోష పూరత్మైన వేళ, శ్జా్ఞన వివరణలను రాేల దిా రా 

చెబతే అనిి  వికారాలు ఆమాటలలో చేరోయి ఆ మాటలు నమమ  రకా ంగా ఉండవు. మన 

రరీరాలలో ఉండే శ్సి్ల శ్పకృత్న దోషాల నివారణకై ఒక ఏడాద్వపాట శ్రదధతో శ్బహ్మ చరా ం లో 

ఉండ త్ప్పంచడం అవసరము. 

శ్ర ీయోగ అచుా త్తలు అంటూ ఉండేవారుట- ఏకాలం లోనైనా త్పస్స కు సంబంధించిన 

అనుభవాలు, శ్జా్ఞనం ఒకేరకంగా ఉంటాయి. వాటిని అరధం చేస్కోవాలంటే త్పస్తస  సాధనం 

కావాలి అని. 

శ్పశిో పనిషతే్త లోని ముఖా  విశేషాలు ఏమిటంటే 

1. ఆత్మ  నుండ శ్పాణ చైత్నా ం వచిు ంద్వ. అద్వ వాయువును సృష్టంిచింద్వ. ఆ వాయువే 

శ్పాణ, అపాన, వాా న, ఉదాన, సమాన వాయువులనే పేరతోోమన రరీరంలో వివిధ భాగాలోో 

ఉందని తెలుసే్ంద్వ. 

2. సి పి  శ్సతి్న లో మనస్తస  సరిా నిి  చూస్త దేవత్ అని అరధం అవుత్తంద్వ. 



3. మన దేహ్ం లోని దేవత్లందరలో శ్పాణుడే శ్శేషి్యడనే అంశానిి  సోదాహ్రణంగా వివరంచ 

బడంద్వ. 

4. పదహారు కళలతో కూడన ప్పరుష్యడు మన దేహ్ంలో ఉండే ప్పరుష్యడే అని చెబుత్వడు. 

5. శ్పజ్ఞపత్న సృష్ట ికి మూలమైన జడ, చైత్నాా లను సృష్టంిచాడనటం ఒక ముఖాా ంరం. 

6. అనిి ంటికనాి  విలువైన ముఖా మైన ఆతా్ ంత్నక సత్ా ం గురంచి మహ్రు ప్పపి లాదుడు 

శైబా సత్ా కామునితో వివరసే్ 'చనిోయే దాకా శ్పణవోపాసన చేయడం వల ోమనిష్ట ఏ ఏ 

లోకాలను జయించగలడో' చెబుత్వడు. 

ఇదేవిధంగా ఈ ఉపనిషతే్తలో కేవలం సత్ా ం( దైవం) గురంచి, శ్పజ్ఞపత్న దిా రా సాగన 

సృష్ట,ి మన దేహ్ం మరయు ాహా్  జగతే్తకు మూలాధ్యరమైన రకేులు, వసే్వుల గురంచి, 

దేవుణిణ దరశ ంచి అమృత్త్ి ం(ముకి)ే పందేందుకు సాధనమైన శ్పణవోపాసన గురంచి 

విప్పలంగా బోధించడం జరగంద్వ. అందువల ోఈ ఉపనిషతే్త చాలా ముఖా మైనద్వ. 

వచిే  భాగంలో కతా్వ యనుని కడుకైన కబంధుడు వేసన శ్పరి  " భగవాన్! ఈ శ్పజలంత్వ 

ఎకు డనుంచి ప్పడత్వరు? అనేదానికి ప్పపి లాదుడచిు న సమాధ్యనం చూదేాం 

45. ఉపనిషత్తులు - శ్రపశో్య పనిషత్తు (Continuation)  

అథ కబనీ ేకాతా్వ యన ఉపేత్ా  పశ్పచా ! 

భగవన్ కుతో హ్ వా ఇమాః శ్పజ్ఞః శ్పజ్ఞయ శ్న ేఇత్న. 

గురువు చెప్పి న రీత్నలో ఒక సంవత్స రం త్పస్స  ముగంచిన త్రువాత్, కతా్త డ 

కుమారుడైన కబంధి ప్పపి లాదుడ దగరీకు వెళిి  మొదటి శ్పరి గా 

" హ్ భగవన్! ఈ మానవాళి అంత్వ ఎకు డ నుంచి ప్పడుత్తనాి రు? " అని అడగాడు. 

అంటే ఈ శ్పాణికోటి ఎకు డనుంచి వచిు ంద్వ అనేదే శ్పరి . 

అంటే ఈ సృష్ట ిఎలా జరగంద్వ? ఆలోచనా పరుడైన ఏ మానవునికైనా కలిగ్వ సందేహ్మే ఇద్వ. 

అయితే నిరీుణ పరశ్బహామ నిి  అనిే ష్టసే్ ఆ శ్కమం లో వచిు న సందేహాల నివృత్న ేకోసం 

వచిు న ముముక్షువు సృష్ట ిశ్కమం గురంచి ఎందుకు శ్పశిి ంచి ఉంటాడు? 

ఐహిక స్ఖాలు, కామా  కరమ ల నుంచి వచేు  సి రీాద్వస్ఖాలు (ఇహ్పరాలు) రండూ శ్బహ్మ  

శ్జా్ఞనానికి ఆటంకాలే అని నిర ణయించు కనేటందుకు ఐహికమైన సృష్ట ిశ్కమం గురంచి 

అడగన శ్పరి  ఇద్వ. 

కబంధి యొకు  శ్పరి కు ప్పపి లాదుడలా సమాధ్యనమిచాు డు. 



త్స్మమ  న హో వాచ, శ్పజ్ఞకామో వై శ్పజ్ఞపత్నః 

స త్ో త్పా త్, స త్ప శ్సపాేేా  స మిధున 

ముతి్వ దయతే, రయిం చ శ్పాణం చేతేా తౌ 

యే బహుధ్య శ్పజ్ఞః కరషా త్ ఇత్న!! 

ఓ కబంధీ! సకల శ్పాణులను సృష్టంిచాలని భావించిన శ్పజ్ఞపత్న (సృష్టకిర)ే అందుకోసం 

తీశ్వంగా త్పస్స  చేసాడు. 

సృష్టకిి కావలసనవి చంశ్దరూపమైన (రయి)శ్దవా ం మరయు స్రా  రూపమైన శ్పాణం 

కావాలని త్పః శ్పభావం వల ోస్ఫ రంచాయి. 

త్రువాత్ ఆకాశానిి  శ్పాణానిి  సృష్టంిచాడు. అంటే జడ చైత్నాా లను సృష్టంిచాడు. 

త్వను సృష్టంిచిన ఈ రండూ ఒకదానితో ఇంకకటి కలస ఎన్ని  రకాల జీవులు 

సృష్టంిపబడత్వయని భావించాడు. 

లీ ఆద్వతాో  హ్ వై శ్ాణో రయిర్వవ 

చస్తనమేాః రయిరాి  ఏత్! త్స రి ం 

యనూమ రంే చామూరంే చ 

త్సామ  నూమ ర ేర్వవ రయిః!" 

స్రుా డు శ్పాణరకి ేఅయితే చంశ్దుడే రయి(రయి అంటే ఆకారముని  వసే్వు). జడ 

పదారధం. అలాగ్వ శ్సి్లమైన వసే్వులు, స్క్షమ మైన వసే్వులు, ఇలా లోకంలో ఉని  

సమసంే జడ పదారాధలే. వసే్వు అంటేనే జడపదారధమని మాట. 

మూరేామూరమేులతో కూడుకని దే జగత్ంేత్వ. మూరమేులు ఆకారము కలవి (పృథివి, అగి , 

జలం మొ..) అమూరమేులంటే నిరాకారమైనవి, వాయువు, ఆకారం మొ..) స్క్షమ మైనవి. 

స్రా  కిరణాల సి రశ తో కరమ శ్పేరణ, చంశ్ద కిరణాల సి రశ తో నిశ్దకు శ్పేరణ 

లభిసేాయనేద్వ మన అనుభవం. 

ఆద్వతా్త డే శ్పాణం. ఆద్వతా్త డే ఈ విరి  రూప్పడైన వైశిా నరుడు. ఒక అగి  గోళంలా 

ఉదయిసేాడు. 

ఇదేవిషయానిి  ఋగి్వ దంలో ఉదయించే స్రుా ని "చిశ్త్ం దేవానాముదగాదనీకం...." 

అనేమంశ్త్ంలో ఎంతో అందంగా వర ణంచారు. 

ఉదయించే స్రా  కిరణాలలో రక ేశేి త్వద్వ సప ేవరాణలు నిగూఢంగా ఉండ ద్గప్పమేంత్వలై 

లోకాలను శ్పకాశింపజేస్త కిరణ సముదాయం మహాస్మనా ంలా ఒకు సారగా చిశ్త్ం గా 

ఉదయించింద్వ అని. 



శ్పాణుడే అగి . శ్పజల శ్పాణం స్రుా డే. స్రుా డే రకి.ే స్రా  మండలం నుండే అనిి  

శ్గహాలోోని చరాచర శ్పాణికోటికి రకి ేశ్పసరంప బడుత్తంద్వ అనే సతా్వ నిి  విజా్ఞనులు 

తెలుస్కనాి రు. జీవు లందరకీ శ్పాణమైన ఈ స్రుా డు నిత్ా ం ఉదయిసే్నిా డు. 

స్రుా డు అయిదు పాదాలతో వుంటాడు. ఆ ప్పత్ృదేవుడు (స్రుా డు) పని్న ండు 

రూపాలను ధరసేాడు. ఏడు చశ్కాలు, ఆరు ఆకులతో ఉని  రధంలో సంచరసేాడని కందరు 

చెబుత్వరు. ఆయనే పైనుంచి వరాునిి  కురప్పసేాడని చెబుత్వరు. ఆ స్రా  భగవానుడే 

సరి జుడాు. 

స్రా  చంశ్దులను సృష్టంిచిన శ్పజ్ఞపత్న కాల సి రూప్పడే కదా! ఈ కింద్వ మంశ్త్వలలో 

ఉత్రేాయణ దక్షణాయనములు సంవత్స రములోను, శుక ోకృషణ పక్షములు మాసములోను, 

అహోరాశ్త్ములు ద్వనములోను ఏరీత్నగా సృష్టకిి, మోక్షానికి ఉపయుకమేులో తెలియ 

చెపిా రు. 

సంవత్స రోవై శ్పజ్ఞపత్నః- ఈ సృష్టకిశ్ర,ే శ్పజ్ఞపత్న, కాలంలోని భాగమైన సంవత్స ర 

మవుతంటే, ఆయనకు దక్షణాయనము (జడము), ఉత్రేాయణము (శ్పాణము) అని రండు 

మారీాలునాి యి. 

సంత్వనానిి  కోరుకనే ఋష్యలు యాగాలు, సత్ు రమ లు, గొపి వైన కారాా లు చేస దక్షణాయన 

మారీాన చంశ్దలోకానికి వెడుత్తనాి రు. వీరు జనన మరణ చశ్కానికి బదుధలై ఉంటారు. 

ఆత్మ ను తెలుస్ కోవాలను కనేవారు త్పస్స , శ్బహ్మ చరా ం, నియమనిషలితో కూడన 

జీవిత్ం, ధా్య నం, త్పస్స  మొదలగునవి ఆచరంచి త్దాి రా ఉత్రేాయణ మారంీలో 

శ్పవేశించి స్రా లోకానిి  చేరుకంటారు. ఈ మారంీలో వెళిి న వారు అమరులౌత్వరు. 

మాసోవై శ్పజ్ఞపత్నః- సంవత్స రంలో ఒక భాగమైన మాసం ఆ శ్పజ్ఞపత్న (సృష్టకిర)ే సి రూపం. 

మాసంలో రండు పక్షాలుంటాయి. కృషణపక్షం (రయి, జడపదారధం) శుకపోక్షం (శ్పాణం, 

చైత్నా ం). ఋష్యలుత్మ యజ ాయాగాదులను, జపత్పాదులను శ్పాణ సి రూపమైన శుక ో

పక్షంలోనే చేసేారు. 

అహోరాశ్తోవై శ్పజ్ఞపత్నః - రోజులో భాగమైన రాశ్త్న పగలు కూడా శ్పజ్ఞపత్న సి రూపమే. 

పగలు అంటే స్రుా ని వెలుగు ఉండే వేళ కరమ  కోసం, రాశ్త్న అంత్రుమ ఖత్ి ం(త్పస్స ) 

కోసం అనేద్వ సృష్ట ినియమమని శ్ర ీయోగ అచుా త్తల బోధన. 

ఈ ఉపనిషతే్త నియమబదధమైన గృహ్స ేజీవిత్వనికే శ్పాధ్యనా త్ నిచిు ంద్వ. ఎవరైతే శ్పాణ 

సి రూపమైన పగటిపూట స్తర ేసంభోగానిి  జరుప్పత్వరో వారు శ్పాణానిి  నషపిరచుకంటారు. 

రాశ్త్న సమయంలో స్తర ేసంగమం శ్బహ్మ  చరా ంతో సమానమని సి ష ిపరచింద్వ. 

అని ం వై శ్పజ్ఞపత్నః- రాశ్త్న పగలే కాదు అని ం కూడా శ్పజ్ఞపత్న రూపమే. ఆహారం గా ఉండే 

అని ం నుంచే ర్వత్స్స (వీరా ం) రూపందుత్తంద్వ. 



ఆ ర్వత్స్స  నుండే సకల జీవులు ఉదా విసేాయి. 

ఈ విధంగా శ్పజ్ఞపత్న రూపంద్వంచిన శ్వత్వనిి  ఎవరు నియమంగా పాటిసేారో అలాంటివార్వ 

మిథునం దిా రా జంటని రూపంద్వసేారు. 

ఎవరలో శ్బహ్మ చరా ం, త్పస్స , సత్ా నిష,ి శ్పత్నష్టంిపబడ ఉంటాయో అత్నికి మాశ్త్మే 

శ్బహ్మ లోక శ్పాప్ప ేఅనగా సి రంీ శ్పాప్పసేే్ంద్వ. 

కాని వంచన, మోసం, అసత్ా ం లాంటి దురీుణాలు ఉని వారకి సాధా ంకాదు. 

వచేు  భాగంలో విదరా  రాజా్ఞ నికి చెంద్వన భారవీుని శ్పరి కు 

" భగవన్! ఎంత్మంద్వ దేవత్లు శ్పజలకు ఆధ్యరంగా ఉనాి రు? ఏ దేవత్ ఈ రరీరానిి  

శ్పకటింప జేసే్నిా డు? ఆ దేవత్లలో వరషా్యలెవరు? " 

ప్పపి లాదుని జవాబు తెలుస్కందాం 

46. ఉపనిషత్తులు - శ్రపశో్య పనిషత్తు (Continuation) 

రండవ శ్పరి : 

అథ హైనం భారవీో వైదరా ః పశ్పచా  

భగవన్ కతేా వ దేవాఃశ్పజ్ఞం 

విధ్యరయనే ేకత్ర ఏత్ శ్త్ి కారయనే ే

కః ప్పనర్వషాం వరష ిఇత్న!! 

" భగవన్! ఎంత్మంద్వ దేవత్లు శ్పజలకు ఆధ్యరంగా ఉనాి రు? ఏ దేవత్ ఈ రరీరానిి  

శ్పకటింప జేసే్నిా డు? ఆ దేవత్లలో వరషా్యలెవరు? 

ఓ భారవీా! ఆకారం, గాలి, అగి , నీరు, భూమి, మాట, మనస్స , చూప్ప, వినే సి భావం అనేవే 

మానవుణిణ భరంచే (నడప్పంచే) దేవత్లు. 

ఒకసార ఆ దైవ రకేులనీి ( దశేంశ్ద్వయాలు) త్వమే ఈ మానవ రరీరానిి  ధరంచి భరసే్నాి ం 

అని చెపిా యి. 

అద్వ విని  శ్పాణ రకి ేఆ ధైవరకేులతో " మీరు రరీరానిి  నడప్పసే్నిా మనే శ్భమలో పడకండ. 

నేను ననుి  ఐదు భాగాలుగా ( శ్పాణ, అపాన, వాా న, ఉదాన, సమాన) విభాగంచుకని, ఈ 

రరీరానిి  సమైకా ం చేస నడప్పసే్నాి . అని చెబతే ఆ మాటలిి  దైవీ రకేులు విరి సంచలేదు. 

అప్పి డు శ్పాణరకి ేత్న ఉనికిని చాటి చెపి డానికని ఒకు సార ఈ రరీరం లోనుంచి 

నిశ్షు మిసే్ని టిగా నటించింద్వ. శ్పాణ రకి ేవెళిి ోవడంతో మిగలిన ఇంశ్ద్వయాలనీి  

చలనరహిత్ మైోయాయి. 



త్నరగ శ్పాణ రకి ేశ్సరింగా నిలోు గానే ఆ దైవరకేులనీి  (ఇంశ్ద్వయాలు) పనిచేయడం 

శ్పారంభించాయి. 

తేన్నటీగల రాణి వెళిి ోతే ఆ తేన్నపటి నుండ మిగలిన తేన్నటీగలనీి  ఎలా దాని వెంట 

వెళిిో త్వయో అలాగ్వ జరగంద్గ సంఘటన. 

శ్పాణరకి ేయొకు  గొపి త్నానిి  గురంేచిన ఇంశ్ద్వయాలనీి ఎంతో సంతోషంతో శ్పాణానిి  

ఘనంగా శ్సే్త్నంచాయి. 

ఓ భారవీా! శ్పాణమే అగి లా దహిసేాడు. స్రుా డలా శ్పకాశిసేాడు. మేఘంలా వర ుసేాడు. 

అంతేకాదు. ఇంశ్దుడు, వాయువు, భూమి, ఇత్ర జడపదారేాలు వంటి అనిి టిలో విరాజలేదో్వ 

శ్పాణమే. 

ఆ శ్పాణరకే ేశ్సి్ల పదారధం గా, స్క్షమ  పదారధం గా అమృత్ంగా వరలోిుతోంద్వ. 

అరా ఇవ రధనాభౌ శ్పాణే సరి ం శ్పత్నష్టతి్మ్ 

రథనాభికి జ్యడంపబడన దంత్వలోా వీళుి  శ్పాణానిే  ఆశ్రయించి ఉంటారు. 

ఆ దేవత్లు శ్పాణునితో - నీవు శ్పజ్ఞపత్నవి. గరా ంలో నీవే సంచరసే్ ఉంటావు. 

పంచ శ్పాణ సహిత్తడవైన శ్పాణమే నీవు. దేవత్లోో శ్శేషి్యడైన అగి వి. ప్పత్ృదేవత్ల శ్పధమ 

ఆహుత్న నీవే. 

నీవు తేజస్స లో ఇంశ్దుడవి. రక్షంచే రుశ్దుడవి. శ్పకాశించే స్రుా డవి. అంత్వ నీవే. 

వర ుం కలిగంచే వాడవి నీవే. నీవు ఒకు డవే ఋష్టవి.( ఋత్ంలో ఉండేవాడవి. ధ్యరణారకి ే

కలినీ వాడవి). 

నీవే విరి సా  సతి్ త్నవి. (ఈ విరి ంలో ఉని  సమసేానికీ నీవే అధినేత్వి.) 

జగతే్తకు ఈరి రుడు. ప్పత్వత్ి ం మాత్రరి ః నీవు గాలికి త్ంశ్డవి. 

వాకుు , చెవులు, కళుి , మనస్స లలో వాా పమేైన నీ అంరను సదా మంగళకరంగా మారుు కో. 

బయటకు వెళి్ళ టోా చేయొదేు. 

సి రంీలో శ్పత్నష్టతి్మైన ఈ శ్పాణం వరంలోనే అంత్వ ఉంద్వ. 

మాతేవ ప్పశ్త్వన్ రక్షసి  శ్ర ీరు  శ్పజా్ఞం విదేహిన ఇత్న. 



ఓ శ్పాణమా! ఒక త్లి ోత్న బడలాను ఎలా రక్షసే్ందో నీవు కూడా అలాగ్వ మమమ లిి  రక్షంచు. 

మాకు సంపదను శ్జా్ఞనానిి  శ్పసాద్వంచు. 

ఈ విధంగా శ్పాణానిి  శ్శోాింంచిన ఇంశ్ద్వయాలకు శ్పజ్ఞపతే ముఖా  శ్పాణమని, విరాట్ 

ప్పరుష్యడని 

శ్జా్ఞన్నదయం అయిా ంద్వ. 

జాే ష ిశ్శేష ిశ్పజ్ఞపత్నః అని శ్పాణుడని శ్శోాింంచారు. 

ఈ విరి ంలో నీవే జాే షి్యడువి. ముందుగా ఉని వాడవి. సృష్ట ికి మూలకారకుడవు. 

( శ్ర ీయోగ అచాు త్తలు శ్పాణునికి జాే షతిి్వ నిి  ఆపాద్వంచవచుు కాని శ్శేషతి్ి ం మాశ్త్ం ఆత్మ  

కే అంటారు. ఎందుకంటే శ్పాణంలో శ్కియారకి ేమాశ్త్మే ఉంద్వ శ్జా్ఞనము లేదు అంటారు) 

శ్పాణమే ఈ రరీరానిి  నడప్పసే్ందని, శ్పాణమే అందరకనాి  ఉత్ు ృషమిైన దైవమని 

వివరంగా ప్పపి లాదుడు రండవ శ్పరి కు సమాధ్యనం చెపిా డు. 

వచేు  భాగంలో ఈ శ్పాణం ఎకు డ ప్పడుత్తంద్వ? ఈ దేహ్ంలో ఎలా శ్పవేశిసే్ంద్వ? మొదలైన 

ముఖా మైన శ్పరి లకు జవాబులు తెలుస్కందాం. 

47. ఉపనిషత్తులు - శ్రపశో్య పనిషత్తు (Continuation)  

మూడవ శ్పరి : 

శ్పాణంయొకు  మూల స్శ్త్వల గురంచి తెలియపరుసే్ని  ఈ భాగానిి  కంచెం 

సావకారంగా చద్వవి అరధం చేస్కోండ. 

అరి లాయనుని కడుకు కౌసలుా ని శ్పరి : 

ఈ శ్పాణం ఎకు డనుంచి వచిు ంద్వ (ప్పడుత్తంద్వ)? ఈ దేహ్ంలో ఎలా శ్పవేశిసే్ంద్వ? 

త్నను విభజంచుకని దేహ్ంలో ఎలా ఉంటంద్వ? ఎందుకీ దేహానిి  వదలి వెడుత్తంద్వ? 

బయటి వసే్వులను, అంత్రంగంలోని శ్పపంచానిి  ఎలా భరసేోంద్వ? 

కబంధుడు సృష్ట ియొకు  శ్కమం గురంచి శ్పశిి ంచాడు. 

వైదరా  రరీరానికి ఆధ్యరమైన శ్పాణ రకి ేగురంచి తెలుస్కనిా డు. 

ఇప్పి డు కౌసలుా డు ఆ మంగళకరమైన శ్పాణం ప్పటిక గురంచి కుత్ ఏష శ్పాణో జ్ఞయతే? 

అంటూ త్న సందేహాలననిి టినీ ప్పపి లాదుని ముందు ఉంచాడు. 

ఓ కౌసలుా డా! చాలా కఠినమైన శ్పరి లనే అడగావు. అయితే నీవు భగవంత్తడ గురంచి 

తెకుస్కోవాలని  అభిలాష ఎకుు వగా కలవాడవి కనుక శ్రదధగా విను. 



ఆత్మ న ఏష శ్పాణో జ్ఞయతే, 

యథైషా ప్పరుషే ఛయా 

ఏత్సమ  నిే  త్దాత్త్ం 

మన్న కృతేనా యాత్ా సమ న్ రరీర్వ!! 

ఎంత్ చకు గా ఒకే మంశ్త్ంలో శ్పాణం యొకు  ప్పటిక, అద్వ రరీర ధ్యరణ చేస్త విధ్యనం 

అలవోకగా అత్నసామానా మైన పదాలతో వివరంచాడు. 

ఆత్మ న ఏష శ్పాణో జ్ఞయతే- ఆత్మ  నుంచి శ్పాణం అనేద్వ ప్పడుత్తంద్వ. 

శ్పాణం ఏవిధంగా ఉంటంద్వట? 

యథైషా ప్పరుషే ఛయా ఏత్సమ నిే  త్దాత్త్ం- 

మనిష్టకి అత్ని నీడ ఏ విధంగా అయితే ఉంటందో అలాగ్వ ఆత్మ ను వెని ంటి శ్పాణం 

నీడలా ఆత్మ  కనుసని లలో మెలుగుత ఉంటంద్వ. 

మర ఈ రరీరంలోకి ఎలా వసే్ంద్వ? 

మన్నకృతేనా యాత్ా సమ న్ రరీర్వ- మనస్స  చేస్త చేషలి వల ోఅంటే మనస్స  ఎలపో్పి డూ కనే 

కలలు ఊహ్లు కోరకలకు (చేస్త కరమ లకు) అనుగుణంగా వచేు  జనమ లో రరీరానిి  ఎంచుకని 

శ్పవేశిసే్ంద్వ అని చెబుత్తనిా డు. 

మన కోరకలు, మన శ్జా్ఞనం, అజా్ఞనం, మంచి లేదా చెడు ఆలోచనలు, ఇవనీి  మనస్స కు 

చెంద్వనవి. వీటనిి టి సంఘటిత్ సి రూపమే మన్నశ్పవృత్న.ే మనస్స  యొకు  శ్పవృత్నకేి 

అనుగుణమైన రరీరంలోకి శ్పాణం శ్పవేశిసే్ంద్వ. 

ఇంక రరీరంలో త్నుి  త్వను విభాగంచుకుని ఎలావుంటంద్వ? 

యథా సశ్మాడేవాధికృత్వన్ వినియుంకే.ే... 

ఏ విధంగా నైతే ఒక సశ్మాట్ అధికారులిి  నియమించి, ఈ ఈ శ్పాంత్వలను మీరు 

పాలించండ అని చెబుత్వడో అదే విధంగా శ్పాణ రకి ేపంచ శ్పాణాలను ఆయా భాగాలిి  

పాలించమని విడవిడగా నియమిసే్ంద్వ. 

ముందుగా శ్పాణ అపాన, వాా న ఉదాన సమాన అని పంచ శ్పాణాలుగా విభజంచింద్వ. 

ఈ శ్కింద్వ మంశ్త్వలు మరంత్ ముఖా మైనవి. 

పంచ శ్పాణాలు ఎకు డెకు డ ఏ యే పనులలో నియమింపబడాాయో చెపి బడంద్వ. 

పాయూపస్త ిపానం చక్షుఃశ్శోశ్తే ముఖ నాసకాభాా ం శ్పాణః 

సి యం శ్పాత్నషతిే మధేా  త్త సమానః ఏష హా్ త్ శ్దుధత్ 

మని ం సమం నయత్న త్సామ దేత్వః సపేారు ష్ట భవని!ే 



మొదట విసర జన, జననేంశ్ద్వయాలలో అపానానిి  నియమించింద్వ. 

అంటే అపానం మల మూశ్త్ విసర జన శ్కియ నిరి హిసే్ంద్వ. 

త్రువాత్ కనుి , చెవి, ముకుు , న్నరు అనే ఇంశ్ద్వయాలలో శ్పాణం సి యం త్నే 

నివససే్ంద్వ. 

శ్పాణం ముఖమండలంలోనే ఉంటంద్వ. 

రరీర మధా  భాగంలో అంటే నాభి శ్సిానం లో సమానశ్పాణానిి  నియమిసే్ంద్వ. రరీరం 

రి కరంచే ఆహార సారానిి  ఆ సమానశ్పాణమే రరీరంలోని అనిి  భాగాలకు సమానంగా 

తీస్కని వెళుత్తంద్వ. 

ఉదరం లో చేర్వ ఆహారానిి  జఠరాగి  సహాయం తో జీర ణ శ్కియ నిరి హ్ణను సమానం 

పరా వేక్షసే్ంద్వ. (అహ్ం వైశిా నరో భూత్వి  శ్పాణినాం దేహ్మాశ్శిత్ః....) 

ఇంక వాా నమనే శ్పాణ రకి ేనియామకాని గురంచి: 

త్సామ దేత్వః సపేారు ష్ట భవని!ే- 

శ్పాణ రకి ేనుంచి ఏడు రకాల జ్ఞి లలు ఏరి డు త్తనాి యి. 

హ్ృద్వహా్ ష ఆత్వమ , అస్తతైత్ దేక రత్ం నాీనాం త్వసాం రత్ం 

రత్ మేకైకసాా ం దిా సపతే్నః శ్పత్న శాఖానాీ 

సహ్శ్సాణి భవనాేా స్ వాా నరు రత్న - 

ఆత్మ  అనేద్వ రరీరంలోని హ్ృదయం లో కలువై ఉంటంద్వ. ఆ హ్ృదయం నుంచి101 

నాడులు బయలుదేరుత్వయి. వాటిలో ఒకు కు  నాడకి అదనంగా వందేస ఉప 

నాడులునాి యి. ఆ ఉప నాడులలో ఒకు కు  దానికి డెబ్బు రండు వేల ఉప శాఖా 

నాడులునాి యి. ఈ అనిి  నాడులలోను వాా నం అనే శ్పాణ రకి ేసంచరసే్ ఉంటంద్వ. 

శ్పాణుని ఐదవ భాగమైన ఉదానం త్ద్వత్ర విషయాలు వచేు  భాగంలో చూదేాం. 

చదువరులందరకూ హ్విళంబ ఉగాద్వ శుభాకాంక్షలతో ఉదయ భాసు ర్ దువ్వి ర. 

ఇప్పి డు ఉదానం: 

అథైక యోరిి  ఉదానః 

ప్పణేా న ప్పణా  లోకం నయత్న 

పాపేన పాప ముభాభాా  

మేవ మనుషా  లోకమ్!! 



పైన చెప్పి న 101 నాడులలో పైకి వెళ్ళి  ఒక నాడ దిా రా ఉదానం అనే శ్పాణ రకి ేమానవుణిణ 

పైకి తీస్కని ోత్తంద్వ. ప్పణా ం చేసన వాడని ప్పణా  లోకాలకు, పాపం చేసన వాడని నరక 

లోకానికి, పాపం ప్పణా ం రండూ ఉని  వాళి ను త్నరగ మానవ లోకానికి తీస్కని వెళి్ళ ద్వ ఈ 

ఉదానమే. 

తేజ్య హ్వా ఉదాన శ్ససేామ  దుపశాన ేతేజ్ఞః - 

దేహ్ గత్మైన తేజస్స  (అగి ) ఉదాన శ్పాణానికి తోడుగా ఉంటంద్వ. ఎవరలో ఐతే అగి  

అనే శ్పాణ రకి ేహ్రంచుకు ోత్తందో, ఆ మనిష్టలో ఉని  ఇంశ్ద్వయాలు అత్ని మనస్స  లో 

లీనమై ోత్వయి. వీటితో ఉదానం త్నరగ మరోజనమ కు తీస్కు ోవడానికి శ్పయత్ి ం 

మొదలవుత్తంద్వ. 

యచాి త్ ిశ్స్తనేైష శ్పాణమాయాత్న శ్పాణస్తజేసా యుకఃే 

సహాత్మ నా యథా సజు లిి త్ం లోకం నయత్న!! 

మానవుడు త్వను మరణించే సమయంలో ఏ విధమైన సంకలి ం చేసే్నాి డో ఆ 

సంకలిా నుసారంగా ముఖా  శ్పాణవృత్ననేి పందుత్వడు. 

ఆశ్పాణం ఉదానం(తేజస్తస  అయినద్వ) అనే శ్పాణ రకి ేసహ్కారంతో ఆ జీవుణిణ అయనను 

కోరుకని  లోకాలకు తీస్కని వెడుత్తంద్వ. 

ఇప్పి డు రరీరం కాకుండా విశిా నికి పంచశ్పాణాలను అని యిదేాం: 

ఆద్వతాో  హ్వై ాహా్ ః శ్పాణ ఉదయతేా ష హ్నం చాక్షుషం, శ్పాణమనుగృహాణనః" పృథివాా ం 

యా దేవత్వ స్మషా ప్పరుషసాా పానమౌషభాిా నరేా యదాకారః స సమాన్న వాయురిా ా నః!! 

ఆద్వతాో హ్వై ాహా్ ః శ్పాణ- స్రుా డే బయటి శ్పాణం (బయట ఉండే ాహా్  శ్పాణరకి ే

కేంశ్దం). 

బయటి వసే్వులనిి టినీ ధ్యరణ చేసేాడు ఆద్వతా్త డు. జీవుల కళి లోో శ్పాణంగా 

న్నలకంటాడు. 

పృథిి లో అధిషిాన మైనద్వ అపానం. 

మధా లో ( బయట అంత్రక్షం లో-భూ లోకానికి, సి ర ీలోకానికి మధా  ఉని  ఆకారమే) 

ఉండేద్వ సమానం. 

అలాగ్వ సరి శ్త్ వాా ప్పంచి అనిి  చోట ోసంచరంచేద్వ వాా నం. 

చివరద్వ అయిదవద్వ అయిన ఉదానం ాహా్  శ్పపంచం లోనుని  అగి  లేక తేజస్స కు 

అంత్రంగక రూపం. 

ఇకు డ ఒక చిని  విశేషోణ(ఉపనిషద్ రతి్వ వళి నుంచి): 



శ్పాణం అంటే అధిదైవికం. బయట త్తి్వ లకి వేరుకాదు. స్రుా డు ఉదయించి లోకానిి  

ఎలా వెలిగసే్నాి డో, అలాగ్వ ఆ సౌరరకి ేఅనుశ్గహ్ంతోనే మన చక్షురంశ్ద్వయం కూడా మనకి 

లోకానిి  దరశ ంప జేసే్ంద్వ. 

ఇంక అపానం భూమాా కర ుణరకికేి అధా్య త్నమ క రూపం. భూమాా కర ుణరకితేోనే మానవుడు 

పడోకుండా నిలబడగలుగు త్తనిా డు. అలా అపానం రరీరానికి నిలకడ శ్పసాద్వసే్ంద్వ. 

ఆకాశానికి భూమికి మధా  వాయువు ఉంద్వ. ముఖా  శ్పాణం, అపాన వాయువుల మధా , నాభి 

శ్పదేరంలో ఉని  సమానం ఈ భూమాా కాశాల మధా  గల మహావాయువు స్క్షమ  రూపం. 

భూమాా కాశాలకి అనేద్వ తీస్తస్త ేమిగలేద్వ ాహా్ ంగా ఉండే సామానా  వాయువే వాా నం. 

తేజస్స కు శ్పత్న రూపమైన ఉదానం రరీరంలో ఉష్టణ శ్గత్ను నియంశ్త్నసే్ంద్వ. 

ఎప్పి డైతే ఉదానం ఈ శ్కియ నిరి హించలేదో అప్పి డు రరీరంలోని వాా పారాలనీి  శ్కమంగా 

సని గలోుత్వయి. మాట పెగలదు. 

శ్జా్ఞనేంశ్ద్వయాలు త్మ త్మ వాా పారాలు క్షీణించగా మనస్స తో కలిసోత్వయి. 

మనస్స తోసహ్ ఉదానం శ్పాణంలో కలిస ఆత్మ తో అత్ను సంకలిి ంచిన లోకాలకు 

పయనమౌత్తంద్వ. 

రరీరం పూరగేా చలబోడ ోత్తంద్వ. అదే మరణం. అప్పి డు జీవాత్మ  మరో జనమ  న్నతే్తత్తంద్వ. 

( ఇదే చివర రండు శ్పరి లకు సమాధ్యనం). 

కౌసలుా డా! ఈ విధంగా శ్పాణ రకి ేగురంచి చకు గా తెలుస కని వాడ సంత్వనం పరంపర గా 

వర ధలోుతనే ఉంటంద్వ. ఎపి టికి నశించదు. 

ఎవరైతే శ్పాణం ఉత్ి త్ననేి, దాని రాకని, అద్వ రరీరంలో శ్పధ్యనంగా న్నలకలేి  శ్సిానాలని, 

చేస్త ఐదు రకాల కారా కలాపాలను, దాని శ్సి్ల అభివా కీకేరణను సి షంిగా తెలుస్కంటాడో 

వాడు అమరతి్వ నిి  పందుత్వడు. 

కంచెం సావధ్యనంగా చద్వవి అరధం చేస్కోమని నామనవి. 

48. ఉపనిషత్తులు - శ్రపశో్య పనిషత్తు (Continuation)  

నాలవీ శ్పరి : 

స్రుా ని మనుమడైన గారీుా డు ప్పపి లాదుణిణ త్న సందేహాలతో సమీప్పంచి ఈ విధంగా 

శ్పశిి ంచాడు. 

త్సమ న్ ప్పరుషే కాని సి పని,ే కానా సమ న్ జ్ఞశ్గత్న, కత్ర ఏష దేవః సి పిా న్ పరా త్న, కసా్మ త్ 

త్తస ఖం భవత్న, కసమ నుి  సర్వి  సంశ్పత్నష్టతి్వ భవనీతే్న? 



ఓ దేవరీ ు! ఈ ప్పరుష్యడలో ఏవేవి నిశ్ద్వసే్నాి యి? (ఏవేవి హెచు రక లేకుండా ఉనాి యి), 

ఏవేవి మేల్గు ని ఉనాి యి? 

ఏ దేవత్ సి పిా లను చూసే్నిా డు? 

( కలలు కనే దేవుడెవరు) 

స్ఖానిి  అనుభవిసే్ని ద్వ ఎవరు? 

చివరకు అనీి  దేనిలో లయమైోత్తనాి యి? 

ప్పపి లాదుడు గారీుా నికి చెబుత్తనిా డు: 

మరీచయోరు  సాా సంే గచా త్ః సరాి  ఏత్సమ ంస్తజే్యమణలా ఏకీభవని.ే త్వ ప్పనః 

ప్పనరుదయత్ః శ్పచరనేేా వం హ్వై త్త్స రి ం పర్వ దేవే మనసా్త కీ భవత్న. తేన త్ర్వ ుా ష 

ప్పరుష్ట నరృణోత్న, న పరా త్న, న జశ్ఘత్న, న రసయతే, న శ్స్ి రతే, నాభివదతే నాదతే,ే 

నాననయేతే, న విసృజతే, నేయాయతే, సి ప్పతీ త్వా క్షతే!! 

స్రుా డు అసమేించే టప్పి డు అత్ని నుంచి వచిు న అనిి  కిరణాలూ జా్య త్నరమ ండలంలో 

ఐకా మైోత్వయి. ఆయన త్నరగ ఉదయిసే్ ని ప్పి డు అత్డలోని అనిి  కిరణాలు త్నరగ 

బ్బటకి వాా ప్పసేాయి. ఒక మనిష్ట నిశ్ద ోత్తని పి్ప డు అత్డలో ఉని  ఇంశ్ద్వయాలనీి  

శ్పధ్యన ఇంశ్ద్వయమైన మనస్లో లీనమౌత్వయి. 

ఆసతి్నలో అత్డు మాటోాడలేడు, వినలేడు, చూడలేడు, వాసన రుచి కూడా చూడలేడు. దేనిీ  

త్వకలేడు. ఆనంద్వంచలేడు, దేనీి  వద్వలేయలేడు, కదలలేడు, అలా ఉని ప్పి డు ఆ 

మనిష్టని నిశ్ద ోత్తనిా డు అని అంటారు. 

శ్పాణాగి య ఏవైత్సమ న్ ప్పర్వ జ్ఞశ్గత్న, 

గార ుపతాో  హ్వా ఏష్టపాన్న, వాా న్న నిా హారా పచన్న, యదీారు పతా్వ త్ శ్పణీయతే 

శ్పణయనాదాహ్వనీయః శ్పాణః!! 

మనిష్ట నిశ్దోత్తని పి్ప డు అత్ని రరీరం అనే నగరంలోని శ్పాణ రకేులైన అగుి లు 

మాశ్త్ం మేలుకని ఉంటాయి. 

ఆ అగుి లలో అపాన వాయువు గార ుపతా్వ గి -ద్గనిని ప్పత్ అంటారు.; 

వాా న వాయువు అని హారా  పచనాగి  అంటే దక్షణాగి - ద్గనిని మాత్ అంటారు.; 

ఇందులో గార ుపతా్వ గి  నుంచి రూపంద్వనదే ఆహ్వనీయాగి ; కనుక ఆహ్వనీయాగి  అంటే 

శ్పాణమే. ద్గనినే గురువు అంటారు. 

శ్ౌత్వగుి లని శ్తేత్వగుి లని ఈ అగుి లను ప్పలుసేారు. యాజీకాాలలో ఈ అగుి ల అమరక 

ఆహుత్తల అరి ణ విధ్యనం ఈ రకంగా ఉంటంద్వ. 

శ్ౌశ్త్ శ్కియలలో నితా్వ గి హోశ్త్తలు అనుసరంచే విధ్యనం: 



యజశాాల యందు గార ుపత్ా  కుండము గుంశ్డని ఆకారములో పడమటి వైప్పన ఉంటంద్వ. 

ద్గనిలో అరుణుల( ఉత్రేారణి, అధరారణి) రాప్పడతో అగి ని శ్పజి లింప జేసేారు. 

గార ు పతా్వ గి  నుండ అగి ని తీస్కని మిగలిన రండు అగుి లను శ్పజి లింప జేసేారు. 

దక్షణాగి  గుండము యజశాాలలో దక్షణము వైప్పన అరధ చంశ్దాకారములో 

నిరమ ంపబడుత్తంద్వ. ముఖా ము గా ద్గనిలో ప్పశ్త్తదేవత్లకు ఆహుత్తలను చేసేారు. 

ఆహ్వనీయ గుండము యజశాాలకు తరుి న నలుచదరముగా ఏరి రుసేారు. మొత్ంే 

అందర దేవత్లకు ఆహుత్తలను ద్గనిలోనే వేలుు త్వరు హ్ృత్ము చేసేారు. 

మన యోగ పర భాషలో: 

మన రరీరంలో ఉండే వైశిా నరాగి ని వృద్వధ చేస్కని అరన్నత్ి త్న ేచేస్కనేందుకు 

ఉపయోగపడే అగి  ఆహ్వనీయాగి . 

గార ుపతా్వ గి  దిా రా తేజస్స  ద్వి గుణీకృత్ మౌత్తంద్వ. శ్పత్న ద్వనం మనంచేస్త శ్పాణాయామ 

శ్పశ్కియ దిా రా జనించిన ఉషణ రకే ే(అరనము) ఆ తేజస్స . ద్గనినే గృహ్సే్ త్న సి ధరమ ం 

అంటే శ్పాణాయామముతో జనింప చేస్కంటాడు. 

వచేు  భాగంలో ఏ దేవత్ సి పిా లను చూసేాడు? ఎవరు స్ఖాలను అనుభవిసే్నిా డు? 

మొదలైన విషయాలు తెలుస్కందాం. 

మనిష్ట నిశ్ద్వసే్ని పి్ప డు ఇంశ్ద్గయాలనీి  నిశ్ద్వసే్ ఉంటాయని, నిశ్ద ోయేటప్పి డు మన 

రరీరంలో శ్తేత్వగుి లు మేలుకని ఉంటాయని తెలుస్కనాి ం. 

యదుచాా ి స నిఃశిా సా ఏత్వవాహుతీ సమం నయతీత్న స సమానః- 

మానవుడు ఉచాా ి సం -నిశాశ ి సం అనే రండు ఆహుత్తలిి  సమానంగా జరప్పంచటం వల ో

ఉత్ి ని మయేా  శ్పాణ రకి ేసమానం అని చెపి బడుత్తంద్వ. 

మన్నహ్వావ యజమాన ఇషఫిల మేవోదానః- 

మనస్తస  ద్గనికి యజమాని. యాగం దిా రా జీవుడు కోరన ఇషఫిలమే ఉదానం. 

ఏనం యజమాన మహ్ రహ్శ్రు హ్మ  గమయత్న- 

ఎందుకంటే ఈ ఉదానమే సాధకుణిణ నిత్ా ం భగవంత్తని దగరీకు జేరుసే్ంద్వ గనుక. 

ఈ జీవుడు సి పిా వస ిలో త్న గొపి త్నానిి  త్వనే చూసేాడు. 



జ్ఞశ్గదావసలిో త్వను చూసన వాటినే త్నరగ చూసేాడు. విని వే మళ్ళి  మళ్ళి  వింటాడు. వివిధ 

శ్పాంత్వలలో వివిధ ద్వరలలో త్వను అనుభవించినవి మళ్ళి  మళ్ళి  కలలో అనుభవిసేాడు. 

జ్ఞశ్గదావసలిో చూసనవి, చూడనివి, విని వి, విననివి అనుభవించినవి, అనుభవించనివి, 

నిజమైనవి, నిజంకానివి ఇలా అనీి  త్వనే అయి కలలో అనిి టినీ జీవుడు ( ఇకు డ ఆత్మ  

కాదు మనస్తస ) అనుభవిసేాడు. 

ఒకు కు ప్పి డు పూరి  జనమ లోని ఉపాధిని(రరీరం) వదలి, శ్పసే్త్ ఉపాధిలోకి చేరుకని  

స్క్షమ రరీరంలో నిక్షపమేైన శ్జా్ఞపకాలు కూడా సి పిా లకు కారణాలవు త్వయని చెబుత్వరు. 

ఇలాంటి కలలకు జనామ ంత్ర అనుభవాలే ఆధ్యరం అనుకోవచుు . 

జ్ఞశ్గదవస,ే స్ష్యశ్పేా వసలి మధా లో ఉండేద్వ సి పిా వస.ి సి పిా నిి  మనస్తస  

అనుభవిసే్ంద్వ. 

సి పిా వస ిలో కళుి  వాటి పనినుండ నిశ్షు మిసేాయి. అయినా సి పి ం కనబడుత్తంద్వ. 

చెవులు పనిచేయవు. అయినా సి పి ంలోని మాటలు రాేలు విన గలుగుత్వము. 

కారణం మనస్తస  ఇంశ్ద్వయాల పని కూడాచేసే్ంద్వ. అందుకే మనస్స ని ఆరవ ఇంశ్ద్వయం 

అనాి రు భగవద్గతీ్ లో( మనషషిానీశ్ద్వయాణి.....) 

సి పిా వస ిలో మనస్స , పంచశ్పాణాలు మాశ్త్మే పనిచేసేాయి. 

ఆత్మ  సాక్షీభూత్ంగానే ఉంటంద్వ. అత్నికి అవసిా శ్త్యంతో సంబంధం లేదు. 

ఎందుకంటే ఆత్మ  శారి త్తడు, పరశుదుధడు మరయు శ్జా్ఞన సి రూప్పడు. 

పంచభూత్వలు, (పృథిి , జలం, అగి , వాయువు, ఆకారము) వాటి త్నామ శ్త్లు (గంధం, 

రసం, రూపం, సి రశ , రబమేు); శ్జా్ఞనేంశ్ద్వయాలు వాటి శ్కియలు, కర్వమ ంశ్ద్వయాలు వాటి 

శ్కియలు; అంత్ఃకరణం ( మనస్స ,బుద్వధ, అహ్ంకారం, చిత్ంే)- వాటి విషయాలు; పంచ 

శ్పాణాలు, తేజస్స - ఈ విధంగా శ్పాణంతో సంబంధముని  త్తి్వ లనిీ  ఆత్మ లోనే 

లయమైోత్తనాి యి. 

పక్షులనీి  త్నరగ త్నరగ వాటి గూడు ఉని  వృక్షం దగరీకు చేరనటే ిసమసంే ఎంతో గొపి దైన 

ఆత్మ లో లీనమైోత్వయి. 

నేను అనే స్ఫ రణ, ఇంశ్ద్వయాలు, పంచశ్పాణాలు, పంచ భూత్వలు, అనీి  ఎకు డ లీనమై 

ోత్తనాి యో ఆ అమరమైన ఆత్మ ను ఎవరు సి యంగా అనుభూత్న చెందుత్వడో వాడే 

సరి జుడాు. 

రండు మూడు సారోు చద్వవి అరధం చేస్కోండ. ద్గనిని ఇంత్ శ్కిత్ం భాగాలతో కలిప్ప 

చద్వవండ. ( while explaining- I don't know whether i made myself clear or not) 



సౌరాా యణి శ్పరి కు శ్కిత్ం భాగానికి మరంత్ వివరణ: 

1. మానవుని రరీరంలో ఏవి నిశ్ద్వసే్నాి యి? 

ఒక మనిష్ట నిశ్దోత్తని ప్పి డు అత్ని యొకు  ఇంశ్ద్వయాలనీి  మనస్లో లీనమై 

ోత్తనాి యి- అంటే శ్సబేధత్ను పంద్వ మనస్ యొకు  అధీనంలో ఉంటనాి యి. స్రుా డు 

అసమేిసే్ ని పి్ప డు కిరణాలనీి  అత్నిలోనే లీనమై త్నరగ ఉదయిసే్ని ప్పి డు కిరణాలు ఏ 

రకంగా బహిరతీ్మౌత్తనాి యో అలా నిశ్ద నుంచి లేచేక ఇంశ్ద్వయాలనీి  త్నరగ 

చేత్నతి్వ నిి  పందుత్వయి. 

2. ఏవి మెలుకువగా ఉండ త్మ త్మ వాా పారాలు నిరి రసేే్నాి యి? 

శ్పాణం త్నను ఐదు భాగాలుగా చేస్కని, రరీరంలో ఎలవోేళలా మెలుకువగానే ఉంటంద్వ. 

ఇకు డ శ్పాణానిి  అగుి లతో ోలేు రు.( ఇప్పి డు యజయాాగాద్వ శ్కత్తవులు, 

నితా్వ గి హోశ్త్తలు లేదా ఆహిత్వగుి లు చాలా త్గ ీో యాయి కాబటి ివాటి విసేార వివరణ 

ఉపయోగము లేదు). 

అయితే అహ్రి రలు రరీరంలో మేలుకని ఉండేవి పంచ శ్పాణాలు. 

అపాన వాయువుని గార ుపతి్వ ా గి  అని 

వాా న వాయువును దక్షణాగి  అని 

శ్పాణ వాయువుని ఆహ్వనీయాగి  అని 

సమాన వాయువుని ఉచాా ి స- నిశిా సాలను సమాన నిషి త్నలేో జరపగా ఉత్ి త్నఅేయాే  

శ్పాణ రకి ేఅని 

ఉదానమే జీవిని ప్పనర జనమ కు గాని ముకికేి గాని తీస్కని ోయేద్వ అని -ఇవి ఐదు సరి కాల 

సరిా వసలే యందు మెలుకువగానే ఉంటాయని తెలిపాడు ప్పపి లాదుడు. 

3. సి పిా లను అనుభవించే దైవం మనస్స  అని 

4. సి పి  స్ఖానిి  పందేద్వ కూడా మనస్తస నని 

5. ఇవనీి  ఆత్మ లోనే లీనమౌత్తనాి యి అని ఇచిు న వివరణలు సమశ్గంగా ఉనాి యి. 

49. ఉపనిషత్తులు - శ్రపశో్య పనిషత్తు (Continuation)  

ఐదవ శ్పరి : 

గారీుా డ త్రిా త్ శిబ కుమారుడైన సత్ా కాముడు " ఓంకారానిి  గాఢంగా ధా్య నించేవాడు 

మరణానంత్రం ఏ ఏ లోకాలను పందుత్వడు?" అని అడగాడు. 

శ్పత్ా క్ష సాధన లేకుండా అనుభవానికి, శ్జా్ఞనానికి అవకారము లేదు. ముకి ేలేదా మోక్షానికి 

సాధా ంకాదు. 



ఎనిి  చద్వవినా, వినాి , ఎంత్ విశేషోణ చేసనా ఎంత్ అరధం చేస్కనాి  శ్పణవ సాధన 

చేయనిదే కించితే్త కూడా ఉపయోగము లేదు. 

ఉదాహ్రణకు, పంచదార అని ఒక కాగత్ం మీద రాస దానిని చపి రస్త ేపంచదార 

మాధురా ం తెలుసే్ందా? దాని గురంచి వినాి , చద్వవినా ఉపయోగం లేదు. శ్పత్ా క్షంగా 

చకెు రకు దగరీగా చేరాలి. దానిని పందాలి. దాని రుచిని చూడాలి. అప్పి డు త్వదాత్మ ా త్ 

కలుగుత్తంద్వ. 

అదే విధంగా ఓంకార సాధన సమశ్గంగా చేయడం దిా రా మాశ్త్మే భగవత్ సానిి ధా్య నిి  

పందగలరని, శ్బహ్మ  లోక శ్పాప్ప,ే ఆ పరాత్ి ర ప్పరుష్యని దరశ నం దొరుకుత్వయని ఇకు డ 

చెబుత్తనాి రు. 

ఏత్దైి  సతా్ కామ పరం చాపరం 

చ శ్బహ్మ  యదోంకారః 

త్సామ ద్వి దిా నేతే నై వాయత్నే నాకత్రమనిే త్న! 

ఓ సత్ా కామా! ఈ ఓం కారమనేద్వ పరశ్బహ్మ  మరయు అపరశ్బహ్మ  అని రండు శ్సధత్తలలో 

ఉంద్వ. ఓంకారానిి  ధా్య నించే సాధకుడు త్న సాధనకు త్గటిీగా ఈ రండంటిలో ఒకదానిని 

పందుత్వడు. 

శ్బహ్మ ం అవా కంే గా ఉని ప్పి డు నామ రూపాలుండవు. ఆ శ్సతి్న లో దానిి  పరశ్బహ్మ  

అంటారు. 

వా కమేైనప్పడు నామ రూపాత్మ కంగా ఉంటంద్వ. అదే ఈ విరి ం. ఈ విరి ంలో శ్పత్న అణువు 

లోను శ్బహ్మ ం ఉంటంద్వ. ద్గనిి  అపరశ్బహ్మ  అంటారు. 

ఈ రండూ వేరు కాదు. పరశ్బహ్మ  యొకు  వా క ేసి రుపమే అపరశ్బహ్మ ం - ఈ విరి ం. 

ఓంకారము యొకు  మూడు మాశ్త్లు- అ ఉ మ ల సంయోగ ధా్య న శ్సతి్న గురంచిన వివరణ 

ఇచాు రు. 

ఓంకారం మొదటి మాశ్త్ను (అ- ఋక్- ఊరధి  గత్న) మాశ్త్మే గాఢంగా అనుషిానం చేస్త ే

ధా్య నించేవాడు శ్జా్ఞన్నదయానిి  పందుత్వడు. 

మరణానంత్రం వెంటనే త్నరగ భూలోకానికి వసేాడు. అలా వచిు న మానవుడు ఇకు డ 

త్పస్స  శ్బహ్మ చరాా లతో కూడన వాడై శ్రదధ మొదలైన గుణాలు కలిగ గొపి  మహిమలను 

పందుత్వడు. 

అధ యద్వ ద్వి మాశ్తేణ మనస సంపదా తే సోనరేక్షం 

యజురా  రునీి  యతే స సోమలోకమ్ న సోమలోకే 

విభూత్న మనుభూయ ప్పనరావరతేే! 



ఎవడైతే ఓం కారం లోని రండు మాశ్త్లను (అ,ఉ- ఋక్, యజుర- ఊరధి , అధోగత్తలు) 

ద్గక్షగా ధా్య నం చేసేాడో, అత్డు త్న మనస్స  తో త్వదాత్మ ా ం చెందుత్వడు. చంశ్దలోకానికి 

ోయి స్ఖాలను అనుభవించి త్నరగ భూలోకంలో ప్పడత్వడు. 

ఎవరైతే ఓం కార మంశ్త్ం యొకు  మూడు మాశ్త్లను పటిదలతో శ్కమం త్పి కుండా 

ధా్య నిసేాడో, దానితో పాట ఉని త్తడైన భగవంత్తణిణకూడా శ్పగాఢంగా ధా్య నిసేారో వాళుి  

తేజ్యవంత్తడైన స్రుా డ లో లయమయిోత్వరు. 

పాము ఎలాస్తతే కుబుసం విడచి బయటకు వసే్ందో అలాగ్వ జీవుడు కూడా పాపాలనుంచి 

విముకేుడై బ్బట పడత్వడు. 

సామవేద దేవత్ల సాయంతో శ్బహ్మ  లోకానికి ోయ అకు డ సకల జీవ రాస్లకీ 

నాయకుడు, సరిో ని త్తడు, అందర రరీరాలలోను కలువుద్గర ఉండే పరమాత్మ ను 

దరశ సేాడు. 

త్నశ్సో మాశ్త్వ మృతా్త మత్ా ః శ్పయుకేా అనా్న నా సకేా 

అనవిశ్పయుకేాః! శ్కియాస్, ాహా్ భా నరే మధా  మాస్ సమా శ్కి యుకేాస్ న కమి తే శ్జఃా! 

ఈ విధంగా ఓంకార మంశ్త్ం మూడు మాశ్త్లిి  విడవిడగా ధా్య నించినా కూడా జీవుడు 

మరణానికి లోబడనవాడే. మరణానిి  జయించలేడు. అత్నిని మరణంనుంచి కాపాడలేవు. 

అయితే మూడు మాశ్త్లను విడద్గయకుండా ( సమా శ్కి యుకేాస్) ాహా్ , అంత్ర, 

మధా ంత్ర శ్సతి్తలోో పని చేస్త విధంగా ఓంకారానిి  ధా్య నించే శ్జా్ఞని దేనికీ చలించడు. 

అమృత్తి్వ నిి  పందుత్వడు. 

ఓం కారముయొకు  మూడు మాశ్త్లు పరసి ర సంబంధము కలవై పరసి రము విడువక 

ఉంటాయి. 

ధా్య నములో ఉపయోగంచు ఓంకారము ాహా్ , అభా ంత్ర మరయు మధా మ శ్కియలలో 

ాగుగా ఉపయోగంచినప్పి డు జీవుడు స్ఖదుఃఖాలకు చలించని వాడై ఉంటాడు. 

ఋగా ర్వత్ం యజురా  రన ేరక్షం ససామభి రా త్ిు వయో వేద 

యనే,ే త్మోంకార్వణై వాయత్నేనానిే త్న విదిా  నా త్చాేా న ే

మజర మమృత్ మభయం పరం చేత్న! 

సత్ా కామా! ఓంకార ధా్య నం వల ోఋగి్వ ద మారంీ తో భూలోకం, యజుర్వి ద మారంీ చేత్ 

ఆకారం, సామవేద మారంీ దిా రా శ్బహ్మ లోకం లభిసేాయని మహాత్తమ లు తెలుస్కనాి రు. 

వారందరూ శ్పశాంత్మైనద్వ, ముసలిత్నం లేనిద్వ, మరణం లేనిద్వ, సకల భయాలకు 

అతీత్మైనద్వ అయిన భగవంత్తని సనిి ధ్యనం ఓంకార ధా్య నం తోనే చేరుకంటనాి రు. 



శ్పేమ లేని భజన, అరంి తెలుస్కోకుండా శ్గంధ పఠన, భకి ేలేకుండా దేవుని పూజ, 

అనుభవం లేని శ్జా్ఞనం వా ర ధం. 

అందువల,ో శ్పత్ా క్ష సాధనను తెలుస్కని, గురుముఖత్వ ఉపదేరం పంద్వ ఓంకార 

అనుషిానానిి  మూడు మాశ్త్లు విడద్గయకుండా ాహా్  అంత్ర, మధా ంత్ర శ్సతి్తలోో పని 

చేస్తటటోగా సాధన చేస ముకినేి పందండ. 

వచేు  భాగంలో ష్టడర కళ్ళశ్పపూరుణని గురంచి ఆరవ శ్పరి  లో తెలుస్కందాం. 

50. ఉపనిషత్తులు - శ్రపశో్య పనిషత్తు (Continuation)  

ఆరవ శ్పరి  గా భరదిా జుని కుమారుడైన స్కేశుడు ప్పపి లాదుని సమీప్పంచి, ఓ దేవరీ ు! 

పూరి ం కోసలదేర యువరాజు, హిరణా నాభుడు నా దగరీకచిు  " ఓ భరదిా జ కుమారా! 

పదహారు కళలతో ఉండే ప్పరుష్యడెవరో తెలుసా?" అని ననుి  శ్పశిి ంచాడు. నాకు 

తెలియదని చెపిే ను. 

ఓ మహ్రీు! నేను ఆ హిరణా నాభుడు నని డగన శ్పరి నే త్నరగ అడుగుత్తనిా ను. పదహారు 

అంగాలతో ఉని  ప్పరుష్యడెవరు? అత్డు ఎకు డ ఉంటాడు? 

ఓ సౌముా డా! నీవడగన మహాప్పరుష్యడు ఎవరోకాదు ఆత్మ . పంచ భూత్వలు, పంచ 

కర్వమ ంశ్ద్వయాలు, పంచ శ్జా్ఞనేంశ్ద్వయాలు మరయు మనస్స  తోకలిప్పన(16 అంగాలు) ష్టడర 

కళ్ళశ్పపూరుణడే ఆత్మ . 

ఆ ఆత్మ  అనేద్వ ఇకు డ ఈ రరీరంలోనే ఉంద్వ. ఆ ఆత్మ  నుంచే పదహారు అంగాలు 

ఆవిరా వించాయి. 

ఆత్మ  ఒకరోజు ఇలా ఆలోచించి 

న ఈక్షా ఞ్ా శ్కే కసమ ని  హ్ ముశ్త్వన ేఉత్రాు నే్న 

భవిషాా మి, కసమ నాి  శ్పత్నష్టతిే శ్పత్నషిాసాా మీత్న!! 

ఈ దేహ్ం త్నకు నివాసయోగా ంగా ఉందో లేదో, 

ఎవరు అకు డుి ంచి బయటకు వస్త ేత్వను కూడా బయటకు రావలస వసే్ందో అలాంటి 

శ్పాణానిి  సృష్టంిచింద్వ. 

ఆ శ్పాణంనుంచే బుద్వధ, ఆకారం, వాయువు, జా్య త్న, నీరు, భూమి, ఇంశ్ద్వయాలు, మనస్స , 

ఆహారం, వంటివి ఆవిరా వించాయి. ఆహారం నుంచి రకి,ే త్పస్స , మంశ్త్వలు, శ్కియలు, 

అనిి లోకాలు ప్పటిాయి. వాటనిి టికీ పేరోు సృష్టంిపబడాాయి. అవే పదహారు అంగాలు. 

అంటే శ్పాణం నుంచే ఈ పదహారు కళలు సృష్టంిచబడాాయి. 



సముశ్దాభిముఖంగా శ్పవహించే నదులు సాగరానిి  చేర ఎలా త్మ అసతిి్వ నిి  

కోలిో త్వయో, ఎలా సముశ్దం గానే త్యారవుత్వయో, అలాగ్వ ప్పరుషాభిముఖంగా సాగ్వ 

శ్పాణం దాని పదహారు కళలు ప్పరుష్యనిలో(ఆత్మ లో) చేర అందులోనే లయమైోత్తనాి యి. 

ఆత్మ  గానే ప్పలవ బడుత్తనాి యి. 

ఈ విధంగా ఆత్మ  అమరమై పదహారు కళలు గలదానిగా వర ధలోుతోంద్వ. 

అరా ఇవ రధనాభౌ కలా యసమ న్ శ్పత్నష్టతి్వః త్ం వేదా ం 

ప్పరుషం వేద యధ్య మా వో మృతా్త ః పరవా ధ్య ఇత్న!! 

రధ చశ్కంయొకు  ఇరుస్కు ( మధా లో ఉండే గుంశ్డని ఆధ్యరానికి బంధింపబడన ఆకులు 

లాగా ఈ పదహారు కళలు ఎవరలో శ్పత్నష్టంిపబడ ఉనాి యో ఆ జీవాత్మ  కళలే లేని 

ప్పరుష్యనిలో చేర అమృత్తడౌత్తనిా డు. 

ఆప్పరుష్యణిణ తెలుస్కోండ. అత్ని శ్జా్ఞనంకలిగన త్రిా త్ మృతా్త వు మిమమ లను 

ాధించదు. 

నాత్ః పరమరతే్న! 

ద్గనికని  పెదదే్వ ఇంకేమీ లేదు. 

త్వన్నువా చైత్వపదేవా హ్ మేత్త్ి రం శ్బహ్మ  వేద 

శిష్యా లారా! ఎంతో గొపి దైన ఆ పరశ్బహ్మ  గురంచి నాకు తెలిసనద్వ ఇదే. 

త్ో శ్జా్ఞన సంపనుి డైన ప్పపి లాద మహ్రు ఎంతో నశ్మత్గా శిష్యా లకు ఆత్మ  శ్జా్ఞనానిి  

బోధించేడు. 

ఈ విధంగా శ్పశిో పనిషతే్త ముగుసే్ంద్వ. 

ద్గనిలో ఉని  ఆరు శ్పరి లు ఆరు ఉపనిషతే్తలతో సమానం. 

శ్పశిో పనిషతే్తలోని శ్పరి లకు జవాబులు ఛందోగోా  పనిషతే్తలోను, 

బృహ్దారణా కోపనిషతే్త లోను చాలా వివరంగా విశేషో్టంప బడాాయి. 

ఋక్ యజుర్ సామ గానాలకు ఓంకారానికి ఉండే సంబంధం మరంత్గా విరద్గకరంప 

బడంద్వ. 

శ్పణవ గానమును ఉద్గధీము అను పేరుతో వివరంచారు. 

మా సిా మీ జయతీరుధలు ఏమంటారంటే 



"దశోపనిషతే్తలలోని ముఖా మైన విషయాలనీి  ఇపి టి వరకూ మనం చదువుకుని  ఈర, 

కేన, కఠ, మాండూకా , శ్పశిో పనిషతే్తలనే ఈ ఐదు ఉపనిషతే్తలలోనే వచేు సేాయి. 

దశోపనిషతే్తలలో మిగలిన ఐదు ఉపనిషతే్తలు- ముండక, ఐత్ర్వయ, తైత్నరేీయ, ఛందోగా , 

బృహ్దారణా కోపనిషతే్తల లో ఇవే విషయాలు వేర్వ రాేలలో వేర్వ ఉదాహ్రణలతో వివరంప 

బడాాయి. 

ఇకోతే, వాత్వవరణ శుద్వధ కోసం, సంసారాల కోసం చేస్త యజా్ఞలు, సంత్వన్నత్ి త్న ేకరకై 

సంసార విషయాలు మరకనిి  శ్సి్లమైన, ఐహికమైన విషయాలు వివరంప బడాాయి." అని. 

వచేు  భాగంలో శ్పశిో పనిషతే్త లోని ఆరు శ్పరి లు, ఓంకారము యొకు  శ్పారసేా ము, ఓంకార 

అనుషనిము లోని కురలత్లు తెలుస్కందాము. 

51. ఉపనిషత్తులు - శ్రపశో్య పనిషత్తు (Continuation)  

శ్పశిో పనిషతే్త లో మొదటి నాలుగు శ్పరి లలో శ్పాణ రకి ేగురంచి చెబతే ఐదవ శ్పరి  

శ్పణవానిి  గురంచి చెప్పి ంద్వ. 

స్కేశుడడగన ఆరవ శ్పరి కు సమాధ్యనం మొదటి ఐదు శ్పరి ల విషయం వసే్ంద్వ. 

శ్పాణ శ్పణవాలు రండూ సి ందన యొకు  రూపాలే. అవి నాదాత్మ కాలే. 

ఈ రండంటికి అంటే శ్పాణానికి శ్పణవానికి మధా  పధి్య లుగు త్తి్వ లు ఇమిడ ఉనాి యి. 

శ్పళయానంత్రం సృష్టకిి ముందు ఈ విరి మంత్వ ఈశ్ అనే రబంే తో నిండ ఉందని అదే 

శ్పాణ రశ్కి ేఅని ఈశావాశోా  పనుషతే్త లో చదువు కనిా ము. 

సృష్ట ిఅంటేనే అద్వ ష్టడర కళల సమాహారం. ఈ పదహారు కళలు ఒకే ఒక ఆత్మ  

త్తి్వ నుి ంచి వచాు యి. ఇకు డ కళలు అంటే అంరలు అని అరధం. 

ష్టడర కళ్ళ శ్పపూరుణడైన ప్పరుష్యడు (ఆత్మ ) శ్పాణానిి  సృష్టసి్త ేఆ శ్పాణం నుంచి బుద్వధ, 

ఆకారం, గాలి, నిప్పి , నీరు, భూమి, ఇంశ్ద్వయాలు, మనస్స , ఆహారం(అరనం) వంటివి 

ఉదా వించాయి. వీటిలో ఆహారం నుంచి రకి,ే త్పస్స , మంశ్త్వలు, శ్కియలు, అనిి  లోకాలు 

ఉదా వించాయి. ఆ లోకాలకు పేరోు సృష్టంిచ బడాాయి. 

శ్పాణం ఈ పదునైదు కళలలోను స్శ్త్ంగా ఉంటూ వాటికి కావలసన చైత్నాా నిి  

ఇసే్ంటంద్వ. 

ఐదవ శ్పరి  లో శ్పణవానిి  అంటే ఓం కారానిి  అ ఉ మ గా విశేషోణ చేస్తరు. 

ఈ శ్పణవానుషిానం చేస్త విధ్యనం చాందోగా , బృహ్దారణా కో పనిషతే్త లలో ఎంతో 

వివరంగా చెపి బడంద్వ. 



ఓంకారానిి  ఎలా ఉచా రసే్ ఉద్గధీము చేయాలి అని దేవత్లు శ్పయత్ి ం మొదలు 

పెటిారు. 

ముకుు , వాకుు (కంఠం), చక్షువు, శ్శోశ్త్ము, మనస్స  ఉపయోగంచి ఓంకారానిి  గానంచేస్త ే

రాక్షస్లు వారని నశించేటటోగా చేస్తరు. 

అప్పి డు ముఖా  శ్పాణా నాి ధ్యరంగాచేస్కని చేసన శ్పణవ గానానికి (ఉద్గధీ్యనికి) రాక్షస్లు 

నశించి ోయారు. 

అంటే న్నటితో కాని, ముకుు తో కాని, లేదా ఏ ఇత్ర ఇంశ్ద్వయములతో చేస్త ఓంకారము 

రరీరానికి రుగమ త్ నిసే్ంద్వ త్పి  మోక్షానిి వి దు. 

శ్భూమధా ంని ఆధ్యరంగా చేస్కని గురుసిానము నుండ శ్పాణుని యొకు  ఝంకారము తో 

చేస్త ఉద్గధీము సాధకుని శ్బహ్మ జా్ఞనిగా చేసే్ంద్వ అని చెబుత్తనాి రు. 

అందుకే యోగుా డైన గురువు నుంచి శ్బహ్మ విదాో పదేశానిి  పంద్వ గురువు యొకు  

పరా వేక్షణలోఓంకారానిి  అనుషిానము చేయాలి అని తెలుసేోంద్వ. 

ఆ విధంగా చేస్త శ్పణవోపాసన వల ోష్టడర కళలు ఆ ప్పరుష్యనిలోనే లయమైోయి శ్బహ్మ  

సాయజా్ఞ నిి  పందుత్వడు అని చెబుత శ్పశిో పనిషతే్త ముగుసేోంద్వ. 

వచేు  భాగంలో ఇపి టి వరకూ అయిన ఐదు ఉపనిషతే్తలను గురేు చేస్కని 

ముండకోపనిషతే్తకు వెడదాము. 

52. ఉపనిషత్తులు - శ్రపశో్య పనిషత్తు (Continuation)  

మనం ఇపి టి వరకూ పూర ేచేసన ఉపనిషతే్తలను త్ి రత్ గత్నలో శ్జా్ఞపకం చేస్కందాము. 

1. ఈశావాశాో పనిషతే్త శ్జా్ఞన కరమ లకు రండకి శ్పాధ్యనా ం ఇసే్ సతే్త- అసతే్త లకు అవత్ల 

ఉండేదేవుని గురంచి, ఆ దేవునిలో ఐకా మై జనమ రాహితా్వ నిి  పందే మారీాలను 

వివరంచింద్వ. 

ముకి ేకి కరమ తా్వ గం మారంీ కాదని, నిరపో ేరీత్నలో కరమ లనాచరసే్ నూర్వళి కాలం 

జీవించడమే ముకికేి మారమీని బోధిసేోంద్వ. 

ఎందుకంటే శ్జా్ఞనం లేని వాళి కు వేదశాస్తసేాల అధా యనం, శ్సి్ల పూజ, కరమ కాండలలో 

మునిగ త్వమేదో చేసే్నిా మని ఒక సంత్ృప్పనేి పందే సావకారమైనా ఉంద్వ. 

వీటనిి టినీ వదలి కేవలం విదా నే ఉపాశించే వారకి అలాంటి త్ృప్ప ేకలగడం కూడా సాధా ం 

కాదు. కరమ తా్వ గంచేయడమనేద్వ శ్జా్ఞన శ్పాప్పకేి విరోధం. అందుకని శాస్తసవేిహిత్మైన కరమ లు 

చేసే్(శ్త్నకాల సంధా లలో శ్పణవోపాసన చేసే్) నూర్వండోు జీవించాలి అని కోరుకో 

అంటాడు. 



ఆత్మ  దరశ నం పంద్వన వా కికేి సత్ా  (శ్జా్ఞనం) దరశ నానిి  పందటానికి : 

హిరణమ యేన పాశ్తేణ సత్ా సాా ప్ప హిత్ం ముఖం 

త్త్ి ం పూషాని పావృణు సత్ా  ధరామ య దృషయిే!! 

అని శ్పార ధసేాడు. ఓ పూషా(స్రా భగవానుడా) బంగారు మూకుడుతో కపి బడ మిరుమిటో 

గొలుప్పత వెలువడుత్తని  నీ కిరణ సముదాయానిి  ఉపసంహ్రంచుకని శారి త్మైన ఆ 

సత్ా  సి రూపానిి  గోచరమయాే టిగా చేయి త్ంశ్ీ! 

అంటూ చేస్త ఆశ్పాశ్ర ధన ఏమి చెబుతోందంటే ఆ పరాత్ి రుని దయతో మాశ్త్మే ఆయన 

సి రుపం చూడగలము త్పి  వేర్వ మారమీు లేదు అని. 

ఇంత్టి మహ్త్రేమైన సతా్వ నిి  ఆవిషు రంచిన ఉపనిషతే్త ఈశావాశాో పనిషతే్త. 

2. కేన్నపనిషతే్త ఇంశ్దాద్వ దేవత్లుకాని, మానవులుకాని ఆ దేవుణిణ పూరగేా తెలుస్కోలేరు. 

ఇంశ్ద్వయాలుకాని,మనస్స  కాని, బుద్వధ కాని, శ్పాణం కానీ ఆ శ్బహామ నిి  శ్గహించలేవు. 

వీటనిి టికీ భగవంత్తడే ఆశ్రయం కావటం వల ోఅత్నికి సంబంధించిన శ్జా్ఞనం మనకు 

అత్ని దయవల ోమాశ్త్మే లభించాలి అని తెలియ పరచింద్వ. 

ఎవర శ్పేరణ వల ోమనస్స  పని చేసేోంద్వ, శ్పాణం త్న శ్కియను శ్పారంభించడానికి 

కారకులెవరు, వాకుు , కనుి లు, చెవులు- వీటిని ఆదేశించే దేవత్లెవరు మొదలైన 

విషయాలను విరద్గకరంచింద్గ ఉపనిషతే్త. 

శ్జా్ఞనం సత్ా  దరశ నం దిా రానే కలుగుత్తంద్వ. దాని వలనోే అమృత్త్ి శ్పాప్ప ేకలుగుత్తంద్వ. 

శ్పాణ మన్న మిలన యోగ విదా  వల ోఅమృత్ రసం ఉత్ి ని మై ఇచాా మరణం పందడం 

స్లభమౌత్తంద్వ. 

త్స్మా  త్ో దయః కర్వమ త్న శ్పత్నషిా 

వేదాః సరాి ంగాని! సత్ా మాయత్నం. 

త్పస్స , దమం, కరమ - వీటిపైనే శ్జా్ఞనం శ్పత్నష్టతి్మైంద్వ. అంటే శ్జా్ఞన శ్పాప్పకేి ఇవే ఆధ్యరాలు. 

అనేక శ్జా్ఞనుల దిా రా శ్పకటింపబడన వేదాలు ఆ శ్జా్ఞనప్ప అంగాలు. శారి త్ శ్బహ్మ మే వాటికి 

ఆశ్రయసాధ నం. వీటిని తెలుస్కనిన వా కి ేపాపాలనిి ంటినీ శ్పక్షాళనం చేస్కని 

శ్బహ్మ తి్వ నిి  పందుత్వడు అని ముగుసే్ంద్వ. 

3. కఠోపనిషతే్త లో శ్బహ్మ విదా  యే మహ్త్రే చరు నీయారం. నచికేతోపాఖాా నం దిా రా 

నచికేత్వగి , దాని వివరాలు, మరణం త్రిా త్ ఆత్మ  యొకు  ఉనికిని సవివరంగా 

సోదాహ్రణంగా వివరంచారు. 

మహ్త్ః పరమవా కమేవా కేా తి్త రుషః పరః 

ప్పరుషాని  పరం కించిత్వస  కాషిా సా పరాగత్నః 



ఆత్మ  కని  అవా కంే శ్శేషంి. (నిరాకార చైత్నా ం- విరాట్);అవా కంే కని  ప్పరుష్యడు ( నిత్ా  

రరీర) శ్శేషి్యడు. ఆ ప్పరుష్యని కని  శ్శేషమిైనద్వ ఏద్గ లేదు. అదే ఆత్ా ంత్నకమైన గమా  శ్సిానం. 

అని వివరంచింద్వ. 

జీవాత్మ  పరమాత్మ ల గురంచి చెప్పి ంద్గ శాస్తసంే. ద్గని లో సావధిక శ్సతి్న నుండ అనంత్త్ి ం 

వైప్ప; అజా్ఞనంధకారం నుండ శ్జా్ఞనశ్పకారం వైప్ప; మృతా్త వు నుంచి అమృత్త్ి ం వైప్ప 

మానవుడు సాగంచే శ్పయాణం వివరంచ బడంద్వ. 

సత్ా  దరశ నం (దేవుని దరశ నం) త్నలో అదంేలో శ్పత్నబంబం లా సి షంిగా కనబడుత్తంద్వ. 

సి పి ం లో చూచినటో ప్పత్ృలోకం లోను, నీటిలోని శ్పత్నబంబంలా గంధరి  లోకంలోను, 

ఒకసార వెలుగు, ఒకసార నీడలా శ్బహ్మ  లోకంలోను జరుగుత్తంద్వ. అని చెపి బడంద్వ. 

అంటే ఒకు  భూ లోకంలోనే కాకుండా, ప్పత్ృ లోకంలోను, గంధరి  లోకం లోను, 

శ్బహ్మ లోకంలోను కూడా శ్జా్ఞనానిి  పందే సావకారం ఉంద్వ అని తెలియ జేసేోంద్వ. 

ఈ భౌత్నక దృష్టకిి దైవదరశ నం కాదు. పంచ శ్జా్ఞనేంశ్ద్వయాలు, మనస్స  శ్సరిమై బుద్వధ 

నిరు లమయాా క మాశ్త్మే ఆత్ా ంత్నక సత్ా  దరశ నం ఔత్తంద్వ అని నొకిు  వకాు ణించింద్వ 

కఠోపనిషతే్త. ఆత్మ ను ఏత్త్ దిై త్త్ అంటూ అదే ఆత్మ , అద్వ త్పి  వేరు కాదు అంటూ 

అనేక ఉదాహ్రణలతో శ్పకటించింద్గ ఉపనిషతే్త. 

వచిే  భాగంలో మాండూకాో పనిషతే్తని కూడా శ్జా్ఞపకఙ చేస్కని కత్ ేఉపనిషతే్త 

ముండకోపనిషతే్త మొదలు పెడదాం. 

53. ఉపనిషత్తులు - మాండక్యపనిషత్తు (Continuation)  

4. మాండూకాో పనిషతే్త: 

ఓం అనేద్వ నారనం లేనిద్వ. అంత్వ దాని వివరణే. ఇంత్కు ముందు జరగంద్వ, ఇప్పడు జరుగు 

త్తని ద్వ, ఇక ముందు జరగ్వద్వ అంత్వ ఓంకారమే. వీటనిి టిని మించి శ్త్నకాలాతీత్ంగా 

ఉండేద్వ ఓంకారమే అంటూ 12 మంశ్త్వలలో వివరంపబడంద్వ. 

ఆ మంశ్త్వలకు 215 కారకలతో శ్ర ీశ్ర ీగౌడపాదులు చకు టి వివరణ ఇచాు రు. 

ఆ శ్పాణుని సి ందన దిా రానే మిగలిన భూత్వల ఉత్ి త్న ేజరగంద్వ. ఆ భూత్వల కలయికయే 

ఈ జగతే్త అయిా ంద్వ. అందుచేత్ ఈ జగత్ంేత్వ ఓంకారం తో నిండ ఉంద్వ. 

ఈ ఓంకారానేి  అక్షరం అంటారు. ఓం అనే రబ ేఉత్ి త్నకేి గాలి మూలం. ఆ గాలికి మూల 

చైత్నా ం శ్పాణం. ఆ శ్పాణం యొకు  సి ందనమే ఈ సి ర యుకమేైన గత్నని కలిగ ఉండే 

వాయువు. 

ఈ ఉపనిషతే్తలో అవసేాశ్త్యానిి  దాటి త్తరీయా శ్సతి్నని చేరుకని, ఆత్మ  సి రూపం 

తెలుస్కోవడం దిా రా ముకినేి పందడం వివరంచబడంద్వ. 



జ్ఞశ్గద్ సి పి  స్ష్యపేావస ిలను వివరంచి వాటికి పైన ఉండే త్తరీయావస ిను- 

అద్వ అంత్రుమ ఖమైన శ్సధత్న కాదు. అలా అని బహిరుమ ఖ శ్సధత్నకాదు. రండూ చేరన శ్సధత్న 

అంత్కనాి  కాదు. అద్వ చైత్నా వంత్మైన శ్సధత్న కాదు. అద్వ శ్పజా్ఞన ఘనం కాదు. అలా అని 

శ్పజ ాకాదు. అశ్పజ ాఅంత్కనాి  కాదు. అద్వ కనుప్పంచనిద్వ, చేత్లు లేనిద్వ, శ్గహించ రకా ం 

కానిద్వ. ఎలాంటి లక్షణాలూ లేనిద్వ. ఊహాతీత్మైనద్వ, వర ణంచడానికి వీలు లేనిద్వ. 

శ్పపంచానికి ఉపరమనానిి చేు ద్వ. శాంత్మైనద్వ. మంగళకరమైనద్వ. అదిై త్ంగా ఉని ద్వ. 

ఇదే ఆత్మ  యొకు  నాలుగోపాదం - త్తరీయం అంటూ ఇచిు న వివరణ చాలా విప్పలంగా 

ఉంద్వ. 

ఇప్పి డు ఐదవ ఉపనిషతే్త శ్పశిో పనిషతే్త. 

ఇద్వ అధరి ణ వేదానికి సంబంధించినద్వ. ద్గని గురంచి విప్పలంగా చదువుకనిా ము. 

ముండకోపనిషతే్త: 

ఆరవ ఉపనిషతే్త ముండకోపనిషతే్త. ఇద్వ కూడా అధరి ణ వేదానికి చెంద్వనదే. ఈ 

ఉపనిషతే్త కూడా భశ్దం కర్వ ణభిః...అనే శాంత్న మంశ్త్ం తో మొదలవుత్తంద్వ. 29వ భాగంలో 

ఈ శాంత్న మంశ్త్వనికి విప్పలంగా అరధం చెప్పి కనిా ము. 

శిరోజ్ఞలు అహ్ంకార మమకారాలకు శ్పతీకలని, శిరోముండనంతో అహ్ంకార మమకారాలను 

త్ా జంచిన సనాా స్లకే శ్బహ్మ  విదా  నభా సంచే అరుత్ ఉందని స్చనగా ఈ ఉపనిషతే్తకు 

ముండకోపనిషత్నేి పేరు వచిు ందంటారు. 

ఈ ఉపనిషతే్తలోని ఆఖర మంశ్త్ం లో శిరోముండనం చేయించుకని శిరోశ్వత్ం చేస్తవార్వ 

ఈ ఉపనిషతే్తని అధా యనం చేయాలి అని చెపిే రు. 

బహుశా ద్గని వల ోకూడా ముండకోపనిషత్నేి పేరు వచిు  ఉండొచుు . 

ఈ ఉపనిషతే్తలో శ్బహ్మ విదా  ఉపదేశింపబడంద్వ. 

సృష్ట ికర ేశ్బహ్మ  త్న జాే షపి్పశ్త్తడైన అధరుి నకు ఈ శ్బహ్మ  విదా ను శ్పశ్పథమంగా 

ఉపదేశించాడు. 

ఆ అధరుి డు అంగరునకు, అంగరుడు భరదిా జ వంశానికి చెంద్వన సత్ా వాహునకు 

ఉపదేశించారు. సత్ా వాహ్నుడు అంగీరస్నకు ఉపదేశించారని, ఈ గురు పరంపర ముదటి 

రండు మంశ్త్వలలో వివరంచారు. 

ఈ ఉపనిషతే్తలో గురువు అంగరస్డు శ్బహ్మ  మానస ప్పశ్త్తడు. మహా తేజసి . త్పసి . 

కరమే శ్పజ్ఞపత్న కుమార ేశ్రదధను పెళిి  చేస్ కనిా డు. వీరకి ఏడుగురు కడుకులు, ఏడుగురు 

కుమారలేు. దేవ గురువైన బృహ్సి త్న అంగరస్ని కుమారుడే. 



ఒకసార అగి దేవుడకి కోపంవచిు  త్న పదవిని విడచి అరణా ంలో త్పస్స  చేస్కోవడానికి 

వెళిి ోయాడు. 

అప్పి డు శ్బహ్మ దేవుని ఆదేరంతో అంగరస్డు అగి పదవిని అలంకరంచి యజా్ఞలలోని 

హ్వాా లను దేవత్లకు చేర వేసే్ అగి దేవుని కారాా లనీి  సమరధవంత్ంగా నిరి హించాడు. 

దానితో అందరూ అగి  దేవుడు లేని లోట గురంేచ లేకోయారు. 

అప్పి డు అగి దేవుడకి శ్జా్ఞన్నదయమై త్న శ్సిానానిి  త్నరగ రి కరంచడానికి వచాు డు. కాని 

అంగరస్ని తేజస్స  చూస భయపడ వెనుద్వరగ వెళిి ోసాగ్వడు. 

అంగరస్డు అగి దేవుణిణ శ్బత్నమాలి అత్నిని అత్ని శ్సిానంలో ఉంచాడు. అగి  దేవుని కోరక 

మేరకు అంగరస్డు ద్వి తీయ శ్సిానానిి  రి కరంచాడు. 

అటవంటి మహాత్తమ డు అంగరస్డు గురువు, ౌనకుడు శిష్యా డు ఈ ఉపనిషతే్తలో. 

ఈ ౌనకుడు సంపని  గృహ్సి్. (ఇంకో ౌనకుడు శునక మహ్రు కుమారుడు-అత్ను కాదు). 
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ముండకోపనిషతే్త లోమూడు ముండకాలు (అధ్యా యాలు) ఉనాి యి. శ్పత్న ముండకం 

రండు ఖండాలుగా విభజంపబడ మొత్ంే 64 మంశ్త్వలు ఉనాి యి. 

ఒకట ముండకం శ్పధమ ఖండంలో: ఆద్వకాలం నుంచి వచిు న శ్బహ్ి  విదాా  శ్కమం, పరా 

విదా , అపరా విదా ల లక్షణాలు, శ్బహ్మ  త్పస్స  వల ోకలిగన సృష్ట ియొకు  వివరాలు 

తెలుపబడాాయి. 

రండవ ఖండం లో: యజా్ఞలు యాగాలతో కూడన కరమ  మారంీ, దాని ఫలాలు, శ్జా్ఞన మారంీ, 

దాని శ్శేషతి్ చెపి బడాాయి. 

రండవ ముండకం, మొదటి ఖండంలో: ఈ విరి  సృశ్ష్టకిి మూలకారణమైన అక్షరానిి  

అవగాహ్న చేస్కని  వా కి ేయొకు  సంరయాలనీి  పటాపంచల వుత్వయనే విషయం ఉంద్వ. 

రండవ ఖండంలో: శ్బహ్మ  శ్జా్ఞనానికి మారమీైన శ్పణవం యొకు  వివరాలు, ఏకాశ్గత్తో 

ఉపనిషద్ శ్జా్ఞనంతో కూడ చేస్త ఉపాసనా వివరాలునాి యి.. 

మూడవ ముండకం, మొదటి ఖండంలో: సంసారప్ప సహ్జత్ి ం ఎలాంటిద్వ? జీవుడు- 

శివుడు మధా  సంబంధం ఏమిట? శ్బహ్మ  శ్జా్ఞని ఎవరు? శ్బహ్మ  శ్జా్ఞనులోో శ్శేషి్యలెవరు? ఆ 

శ్సతి్నని పందే మారంీ ఏమిటి? ఆ శ్సతి్నని పంద్వన వాడ సామరధా ం ఎలాంటిద్వ? మొదలయిన 

విషయాల యొకు  వివరణ ఉంద్వ. 

రండవ ఖండంలో ఆత్మ  శ్జా్ఞనం ఎవరకి లభిసే్ంద్వ? ఎలాంటి వారకి సాధా ంకాదు? 

శ్బహ్మ జా్ఞనానిి  ఎలాంటి వారకి ఉపదేశించాలి? అనే విషయాలు శ్పసేావించారు. భగవత్ు ృప 



లేకుంటే శ్జా్ఞన శ్పాప్ప ేఅసాధా ం అని, శ్బహ్మ జా్ఞనులు అమృత్తి్వ నిి  పందుత్వరు, వాళి కు 

ప్పనర జనమ  ఉండదనే విషయం తెలుపబడంద్వ. 

ఇంక ఉపనిషతే్త లోకి వెడతే: 

ఓం శ్బహ్మ దేవానాం శ్పధమః సంబభూవ విరి సా కరేా భువనసా గోపేా... 

దేవత్లందరకనాి  మొటమిొదట శ్బహ్మ  ప్పటిాడనే మాటలతో ఈ ఉపనిషతే్త 

శ్పారంభమైంద్వ. ఇకు డ శ్బహ్మ  రబంే శ్త్నమూరేులలో ఒకరైన శ్బహ్మ కు సంబంధించినద్వ 

కాదు అంటారు సిా మి జయతీరుధలు. ఆద్వదేవుడైన హిరణా గరాు డు, ప్పరుషరూప్ప 

పరమాత్మ ను స్చిసే్ంద్వ అంటారు. 

ఎందుకంటే, శ్బహ్మ ను విరి సా  కరేా ( విశిా నిి  సృష్టంిచిన వాడు) అని మాశ్త్మే కాకుండా 

భువనసా  గోపేా - లోకానిి  రక్షంచే వాడు అని చెపి డం వల ోఇత్ను సృష్టకిారా మొకదానినే 

చేస్త శ్త్నమూరేులలోఒకడైన శ్బహ్మ  కాదనే అరధం స్ఫ రసేోంద్వ. 

ఈ పదునాలుగు లోకాలతో కూడన శ్బహామ ండానికి సృష్టకిరా  అయిన శ్బహ్మ  సత్ా లోకం 

లోను, రక్షకుడైన విష్యణ వు వైకుంఠం లోను, లయకారుడైన రుశ్దుడు కైలాసం లోనుఉండ 

త్మ త్మ కారా కలాపాలను సాగసే్నాి రు. 

సౌర కుటంబం లో ఉండే లోకాలనిి టికి శ్పాణరకి ేశ్పసారం స్రా మండలం నుంచి 

జరుగుత్తంద్వ. అలాగ్వ విరి ంలోని కోటి స్రా మండలాలకు రకినేి శ్పసారం చేస్త 12 ముఖా  

రకి ేకేంశ్దాలునాి యి. 

వాటినే ఆద్వత్ా మండలాలు అంటారు. ఈ పని్న ండు మండలాల అధిపత్తలే 

దిా దశాద్వతా్త లు. ఈ మండలాలకు కూడా రకినేి శ్పసారం చేస్త కేంశ్దం స్రా మండలమే. 

ఆ భానుమండలాధిపతే ఆద్వతా్త డు. అత్డే భువనేరి రుడు. ఆ భానుమండలానిే  

హిరణమ య లోకమని, దాని అధిపత్నని హిరణా గరుా డని- ప్పరుషరూప్ప పరమాత్మ , 

పరమేరి రుడు, పరశ్బహ్మ  అని వర ణంచడం కనిప్పసే్ంద్వ. ద్గనికే ప్పరుష ఖండమని, కుమార 

సరమీని పేరు. 

శ్త్నమూరేుల లోకాలకు పైన క్షీరసాగరం, దాని పైన గోలోకం త్రిా త్ ఈ ప్పరుష ఖండం లేదా 

కుమారసరమీనే శ్సిానం ఉంటాయి. అకు డ ఉండే అత్ణేణ శ్బహ్మ , విరి కర,ే భువనసా గోపేా 

అని చెబుత్వరు. 

ౌనకుడు సమితి్వ ణుడై గురువు అంగీరస్ని సమీప్పంచి అడుగుత్వడు- 

కసమ నుి  భగవో విజా్ఞతే సరి మిదం విజా్ఞత్ం భవతీత్న? 
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ౌనకుని శ్పరి  "దేనిని తెలుస్కోవడం దిా రా సమసేానిి  తెలుస్కో గలుగుత్వము?" ఎంత్ 

స్టిగా ఉందంటే ఈ శ్పపంచంలో సమస ేజీవజ్ఞలం (మనుష్యా లు, శ్కిమి కీటకాదులు, 

పశుపకా్షా దులు, చెటో చేమలు)ఒకే స్శ్త్ం మీద సృష్టంిచబడ పెరగ త్నరగ భూమిలో కలస 

ోత్తనాి యి. 

శ్పత్న యొకు  వసే్వుయొకు  రహ్సాా నిి  తెలుస్ కోవాలంటే మనకుని  ఈ చిని  జీవిత్ం 

సరోదు. 

అంతే కాకుండా ఒక నిరషేమిైన కాలగత్నలో జరగ్వ సృష్ట ిశ్సతి్న లయాలు ఒకే మూలస్శ్త్వని  

నుసరంచి జరుగుత్తని టి అవగత్మౌతోంద్వ. 

బహుశా ద్గనికి ఒకే ఒక మూలకారణం ఉంటంద్వ. అద్వ తెలుస్కోవాలంటే మనం ఏమి 

చేయాలి. అనే త్న సంరయానిి  

కసమ నిు  భగవో విజా్ఞతే సరి మిదం విజ్ఞణనం భవతీత్న? 

గురువు ముందర ఉంచాడు. 

అంగరస్డు ౌనకునితో "దిే విదేా  ద్వత్వాే " పరావిదా  అపరా విదా  అని తెలుస్కో వలసన 

రండు విదా లునాి యి అని శ్బహ్మ జులాు చెబుత్వరు. 

త్శ్త్వపరా, ఋగ్వి దో యజుర్వి దః 

సామవేదో థరి వేదః శిక్షాకలిో  

వాా కరణం నిరుకంే ఛందో జా్య త్నషమిత్న అథ పరా, యయా త్దక్షర మధిగమా తే!! 

నాలుగు వేదాలు-,ఋగి్వ దము, యజురి్వ దము, సామవేదము మరయు అధరి ణ వేదము; 

ఆరు వేదాంగాలు- శిక్షా (రబధ శాస్తసమేు), కలి ము(కరమ  విధులకు సంబంధించిన శాస్తసమేు), 

వాా కరణము, నిరుకమేు(వేద అరధ నిర ణయ శాస్తసమేు), ఛందస్స , జా్య త్నషము - వీటిననిి టిని 

అపరా విదా లంటారు. 

శారి త్ము, అమరము అక్షరము అయిన త్తి్వ నిి  అంద్వంచే విదేా  పరా విదా . 

నార రహిత్మైన దానిని చేర్వందుకు ఉపయోగపడేద్వ పరా విదా  అని, ఆ అక్షరం చాలా 

స్క్షమ మని, బుద్వధతో శ్గాహా్ ం కాదని, కనుప్పంచనిద్వ, సరి  వాా ప్ప, సరి  భూత్వల వుత్ి త్న ే

శ్సిానం అనీ వర ణంచాడు. 

ఒక సాలెప్పరుగు ఎలా త్న గూడును త్వనే అలోుత్తందో, త్నరగ దానిి  త్నలోకే 

ఉపసంహ్రంచు కంటందో; భూమిలోని ఈ ఓషధులనీి  ఎలా ఉదా విసే్నాి యో, మనిష్ట 

త్లమీద, రరీరం మీద ఏ శ్పయత్ి ం లేకుండానే వెంశ్టకలు ఎలా పెరుగు త్తనాి యో 

అదే విధంగా ఆ అక్షర పరశ్బహ్మ  నుంచి ఈ సమస ేవిరి ము ఉదా విసే్ంద్వ. 



త్పసా చీయతే శ్బహ్మ  త్తోని  మభిజ్ఞయతే 

అనాి శ్త్వి ణో మనః సత్ా ం లోకాః కరమ స్ చామృత్మ్!! 

య సరి జఃా సరి  విదా సా  శ్జా్ఞనమయం త్పః 

త్సామ దేత్ శ్దు హ్మ  నామ రూపమని ం చ జ్ఞయతే!! 

త్పస్స  చేయడం వల ోశ్బహ్మ  శ్జా్ఞనం పెరుగుత్తంద్వ. ఆ శ్బహ్మ ం నుంచి అని ం 

ప్పడుత్తంద్వ. అని ం లోంచి శ్పాణం, మనస్స , సత్ా ం, లోకాలు, కరమ , దాని దిా రా 

అమృత్త్ి ం ప్పడత్వయి. ఇకు డ సత్ా ం అంటే సతే్త యొకు  శ్పత్ా క్షీకరణం (శ్పాణుల 

ఉత్ి త్న.ే) 

సరి  విదా లను, సరి సిా నిి  తెలుస్కోవడం దిా రా అత్ని త్పస్స  శ్జా్ఞనపూరణమౌత్తంద్వ. 

అత్ని నుండే ఈ జీవాత్మ , నామ రూపాలు అని ం- ఇవనీి  ప్పటిాయి. 

ద్వి తీయ ఖండం లో యజ ాశ్కమానిి  వివరసే్ శ్కమానిి  వదలి చేస్త యాగం వల ోకలే ీ

అనరాధలను వివరంచారు. సప ేజహుి డైన అగి హోశ్త్తడ గురంచిన వివరణ ఉంద్వ. 

56. ఉపనిషత్తులు - మాండక్యపనిషత్తు (Continuation)  

ఋష్యలందరూ వేద మంశ్త్వలలో ఎలాంటి యజకారమ లిి  చూస్తరో అవనీి  కూడా సత్ా మే 

అంటూ శ్పధమ ముండకంలోని ద్వి తీయ ఖండం మొదలవుత్తంద్వ. 

మూడు వేదాలలో చాలా వివరంగా వర ణంచబడన యజకారమ లను విధిగా నిరంత్రం 

ఆచరంచమని, ప్పణా లోకాలకు చేరుకనే మారంీ ఇదే అని వివరంచబడంద్వ. 

యదా లేలాయతే హా్ రు  సస మిదేధ హ్వా వాహ్నే, త్ దాజా భాగా 

వంత్ర్వణాహుతీః శ్పత్న పాదయే శ్చు దయేా హుత్మ్! 

హోమాగి  చకు గా మండుత జ్ఞి లలు లేసే్ ఉని ప్పి డు అగి కి రండు భాగాల నడుమ 

శ్రదధతో ఆహుత్తలను సమరి ంచాలి. 

ఈ మంశ్త్ం ఆహుత్తలను చకు గా శ్పజి లించే జ్ఞి లలలో ఇవిా లి అని చెబుతోంద్వ. 

జ్ఞి ల లేకుండా అగి  మగీుత ఉని ప్పి డు ఆహుత్తలు ఇవి కూడదు. జ్ఞి ల అగి కి 

నాలుక వంటిద్వ. ఆహుత్తలనీి  అగి  దేవుడ న్నటికే అంద్వంచినటో భావిసేారు. 

ఇకు డ శ్రదధగా అనడంలో శ్కమానిి  వదలి అసవాే సంేగా చేస్త యజంా వలన కలిగ్వ 

అనరాధలను ఈ కింద్వ మంశ్త్ంలో వివరంచారు. 

యసాా గి  హోశ్త్మదరశ  

మపౌరణమాస మచాత్తరాా స 

మనాశ్గయణ మత్నధివర జత్ం చ, 



అహుత్ మవైరా దేవ మవిధినా 

హుత్ మాసపమేాం శ్ససేా లోకాన్ హినస!ే! 

ఎవరు చేసే్ని  అగి హోశ్త్ యజంాలో: 

అమావాసా , పౌరణమి, చాత్తరామ సా ం, పంటనూరి డ సమయాలలో చేయవలసన విధులు 

చేయక ోయినా, 

యజంా చేస్త సమయంలో అత్నధులు లేకోయినా, 

విశేి దేవత్లకు ఆహుత్తలు ఇవి కఫోయినా, 

పశుపకా్షా దులకు త్గన ఆహారం అంద్వంచక ోయినా, 

శాస్తస ేవిరుదధకరమ లను ఆచరంచినా, 

అలాంటి వారు చేసన అగి హోశ్త్ యజంా వారకి( చేసనవారకి) వాళి యొకు  ఏడు త్రాల 

వార ఉత్మేగత్తలిి  నారనం చేసే్ంద్వ. ఏడు లోకాలలోదేనినీకూడా పందలేరు. (ఏడు 

లోకాలు అంటే భూలోకం, భువరోోకం, సి రోోకం, మహ్రోోకం, జన్నలోకం, త్ో లోకం, 

సత్ా లోకం.) 

అగి హోశ్త్తడు ఏడు నాలుకలతో సపజేహిు డుగా పేరు పందేడు. 

కాళి, కరాళి, మన్నజవా, స్లోహిత్వ, స్ధూశ్మవరాణ , స్ి లింగనీ, విరి  రచీ అనేవి ఏడు 

నాలుకలు. 

వాటిలో మధా మజ్ఞి ల నన స్లోహిత్ నుండే ధూమము(పగ) వసే్ంద్వ. 

దేద్గపా మానంగా జి లించే ఈ ఏడు జ్ఞి లలలో సరయిన సమయంలో ఇచిు న ఆహుత్తలు 

స్రా కిరణాలుగా మార దేవత్లకు శ్పభువైన ఇంశ్దుని దగరీకి తీస్కనివెడత్వయి. 

ఎంతో వరు స్స తో శ్పకాశించే ఆ యజ ాఆహుత్తలు యజంా చేసన వాళి ని రండ రండ అని 

ఆహిా నిసే్ స్రా కిరణాల దిా రా ఊరధి  లోకాలకు తీస్కని వెడత్వయి. 

ఆ యజకార ేతో ఎంతో మధురంగా మాటటోడుత అభినందన పూరి కంగా మీరు మీ ప్పణా  

కరమ లతో సంపాద్వంచుకని  శ్బహ్మ  లోకం ఇదే అని చెబుత్వయి. 

ఇలా పదే్దనిమిద్వ అంగాలతో చేస్త యజకారమ లు, ఇలా యజంా చేయడమే జీవిత్ పరమారధం 

అనుకని ఆచరంచే వాళుి  నిసస ందేహ్ంగా జరామృతా్త  చశ్కం లోపడ త్నరుగుత 

ఉంటారు. 

అవిదా యా మనరే్వ వరమేానాః 

సి యం ధీరాః పణితా్ంమనా మానాః 

జజఘ నా మానాః పరయని ేమూఢా 

అనేధనైవ నీయమానా యధ్యనాధ ః!! 



అజా్ఞనమనే స్డగుండం లో మునిగన మందబుదుధలు త్వమేగొపి  శ్జా్ఞనులమని అనీి  

తెలిసన వాళి మని ఆత్మ  శ్సి్త్న చేస్కంటూ ఉంటారు. 

వాళుి  రోగం, ముసలిత్నం, మృతా్త వు లాంటి దుఃఖాల పరంపరలో మళ్ళి  మళ్ళి  

పీడంచబడుత గుడవాాని వెనుక నడచే గుడవాాళి లాగ అనేక జనమ లు ఎతే్తత 

దారతెలియక త్నరుగుత ఉంటారు. 

మంద బుదుధలైన ఈ అవివేకులు యజయాాగాద్వ ప్పణా కరమ లు మాశ్త్మే అనిి ంటికనాి  

ఉత్మే మైనవని అనుకంటారు. వారంత్వ సకల స్ఖభోగాలకీ నిలయమైన సి రీాద్వ లోకాలు 

చేర త్మ ప్పణా  ఫలమంత్వ అనుభవించి, త్రగ హీనమైన లోకాలలో జనమ  ఎతే్తత్వరు. 

శాంత్ చితే్తలు, పండత్తలు బక్షాటన వృత్ననేి రి కరంచి అడవిలో ఏకాంత్ంగా ఎంతో శ్రదధతో 

త్ోజీవిత్వనిి  గడపే సతి్త రుష్యలు త్మ ఆచరణ దిా రా పాపాలను నిరూమ లించుకని 

స్రా  మారంీ దిా రా అక్షయం, శారి త్ం అయిన ద్వవా  త్త్ి ం ఉండే చోటకు 

చేరుకంటారు. ముకినేి పందుత్వరు. 

గురువు శ్బహ్మ జా్ఞనిన ఉండాలి. సత్ి గుణసంపనుి డై ఉండాలి. 

సదాచారపరుడయి ఉండాలి. 

కోపము ఈరుా , అస్య, దంభం లాంటి దురీుణాలు లేనివాడై ఉండాలి. 

అలాగ్వ శిష్యా డు కూడా వినయము, గురుభకి ేకలిగ గురువు మీద శ్పగాఢమైన విశిా సము కలిగ 

ఉండాలి. 

సదీుణాలతో మంచి సాధనా సంపదను కలిగ, నిరు లమైన మనస్స తో యధ్యవిధిగా త్నను 

సమీప్పంచిన శిష్యా ని గురువు శ్పేమగా చూచుకంటూ శ్బహ్మ విదా ను సంపూరణంగా, 

సవివరంగా బోధించాలి. 

57. ఉపనిషత్తులు - మాండక్యపనిషత్తు (Continuation)  

ద్వి తీయ ముండకం శ్పధమ ఖండం లో 

విరి  సృష్టకిి మూల కారణమైన అక్షరానిి  అవగాహ్న చేస్కని  వా కి ేయొకు  సంరయాలనీి  

పటా పంచలవుత్వయనే వివరణ ఉంద్వ. 

ఓం త్దేత్ త్స త్ా ం యధ్య 

స్ద్గపేాత్ పావ కాద్వి స్ి లింగాః 

సహ్శ్సరః శ్పభవనే ేసరూపాః త్ధ్యక్షరాద్వి విధ్యః 

సోమా  భావాః శ్పజ్ఞయనే ేత్శ్త్ చైవాప్ప యని!ే! 

ఇదే ఆ సత్ా ం. ఇదే సత్ా సా  సత్ా ం. గొపి గా పెద ేజ్ఞి లలతో పైకి లేసే్ని  మంటల నుంచి 

వేలాద్వ నిప్పి  రవి లు పైకెగస పడత్వయి. జి లించే అగి కి, ఆ నిప్పి  రవి లకి ఏమి తేడా 



లేదుకదా. నిప్పి  రవి లకు కాంత్న ఉంద్వ. ఆ నిప్పి  రవి  చేత్నమీద పడతే కాలుత్తంద్వ. అంటే 

దహ్న రకి ేలేదా ఉషణము ఉంద్వ. 

కాబటి ిజి లించే అగి , ఈ నిప్పి  రవి  రండూ ఒకటే. 

అదే విధంగా ఆ నారరహిత్తడైన పరశ్బహ్మ  నుంచి వివిధ రకాలయిన జీవులు వేలకలద్వ 

ప్పటికని వసేాయి. 

త్నరగ ఆ పరశ్బహ్మ  లోనే లీనమైోత్వయి. ఇకు డ పరశ్బహ్మ , జీవుడు- రండూ చైత్నాా లే. 

జీవుడు రరీరం అనే ఉపాధిలో ఉని ప్పి డు కూడా చైత్నా  సి రూపమే. 

ఈ చైత్నా  రూపమైన ఆత్మ ను సాక్షాత్ు రంచు కోవడమే ముకి.ే 

ఈ అక్షర రూపానిి  సి యం జా్య త్నగా నిరాకారుడుగా, లోపలా బయటా వాా ప్పంచిన వాడుగా 

జనమ లేనిద్వ, శ్పాణం మనస్స  లేని వాడుగా, నిరమ లమైనద్వ, పవిశ్త్మైనద్వ గా అభివర ణంచారు. 

అదే పరశ్బహ్మ  త్త్ి ం. 

పరశ్బహ్మ త్త్ి ం నుంచే జీవం, మనస్స , అనిి  ఇంశ్ద్వయాలు, గాలి, నిప్పి , సకలానికి 

ఆధ్యరమైన భూమి అనే పంచ భూత్వలు ప్పటాాయి. 

పరశ్బహ్మ  త్తి్వ నిి  విరాట్ సి రూపం గా ఊహించుకంటే: 

దేవలోకం శిరస్స ; స్రా చంశ్దులు నేశ్త్వలు; చెవులు ద్వకుు లు; నాలుగు వేదాలు తెరచిన 

న్నరు; గాలి ఆయనకు ఊప్పర; ఈ జగతే్త గుండె. ఈ భూమి ఆయన పాదాలనుంచే 

ప్పడుత్తంద్వ. ఆ పరశ్బహ్మ  త్త్ి మే సకల జీవులలో ఉని  ఆత్మ . 

ఇదే విషయం భగవద్గతీ్ లోని విరి రూప సందరశ నయోగం(11వఅధ్యా యంలో) చాలా 

వివరంగా వర ణంపబడంద్వ 

ఈ శ్కింద్వ మంశ్త్ంలో సరి  వాా ప్ప అయిన ఆ పరశ్బహ్మ  నుంచి జీవరాస్ల ఆవిరాా వం ఎలా 

జరుగుతోందనేద్వ వివరంపబడంద్వ. 

త్సమ దగి ః సమిధో యసా  స్రా ః సోమా 

త్ి ర జనా  ఓషధయః పృథివాా మ్ 

ప్పమాన్ ర్వత్ః సంచత్నయోష్టత్వయాం 

బహీి ః శ్పజ్ఞః ప్పరుషాత్స ం శ్పస్త్వః 

ద్గనినే పంచాగి  విదా  అంటారు. 

ఇదే ప్పనర జనమ  శ్కమంకూడా. 

ఆ ద్వవా  పరశ్బహ్మ  త్త్ి ం నుండ స్రుా డు ఇంధనంగా గల దేవ లోకం ప్పటింిద్వ. ద్గనిని 

శ్పధమాగి  అంటారు. 



దేవలోకంలో ఉని  చంశ్దుడ నుంచి వర ుమేాలు ఉదా వించాయి. ఇవి ద్వి తీయాగి . 

పఆ మేాల దిా రా కురసన వర ుం వల ోఓషధులు మొలకెతే్తత్వయి. ఇద్వ త్ృతీయాగి . 

ఆ ఓషధులు త్ననడం దిా రా ప్పరుష్యనిలో వీరా ం ఉత్ి త్న ేఅవుత్తంద్వ. అదే చత్తరధగి . 

ఈ వీరాా నిి  స్తర ేలో వదలడం దిా రా జీవులు ఆవిరా వించారు. 

పంచాగి అంటే దేవలోకం, చంశ్దుడు, ఓషధులు, ప్పరుష్యడు, స్తర ేఅనేవి పంచాగుి లు. 

ఈ రీత్నగా సమస ేశ్పజలు, అనిి  జీవరాశులు ఆవిరా వించాయి. 

ఒక మూల త్త్ి ం నుంచి సకల జీవులు ఉత్ి ని మైన శ్కమానిి  వివరంచారు. ఆ పర 

త్త్ి ం నుంచి సి రీాద్వ లోకాలు ఉదా వించాయి. అకు డ ఉని  చంశ్దుడ వల ోమబుు లు 

ఏరి డాాయి. అవి కురసన వానవలన భూమిపై చెటోూ మొకు లు మొలిచాయి. 

మానవులు కరమ లు చేస దేహ్ తా్వ గం చేస్తక, చేసన కరమ లను అనుభవించి ప్పణా కరమ  క్షయం 

అయిన త్రిా త్ వర ుం దిా రా భూపత్నం చెంద్వ ఓషధులుగా మొలకెతే్తత్వరు. అవి 

ప్పరుష్యలు త్నని ప్పి డు వారలో ర్వత్స్స గా మార స్తర ేసంగమం దిా రా శుక ోశోణిత్వలు కలిస 

ప్పనర జనమ ను పందుత్వరు. ద్గనినే పంచాగి  విదా  అంటారు. 

ఈ రోజు ఒకే విషయం రండుమూడు సారోు ప్పనరావృత్మేయాి ంద్వ. శ్రదధగా చద్వవి అరధం 

చేస్కోమని మనవి. 

అంగరస్డు శ్బహామ నికి శ్జా్ఞనేంశ్ద్వయాలు, కర్వమ శ్ద్వయాలు లేవని చెపిా డు. మర ఏ 

ఇంశ్ద్వయాలు లేకుండా సృష్టని్నలాచేసంద్గ శ్బహ్మ ం? 

సాలెప్పరుగు నుండ దారం ఎలా వసే్ంద్వ, మళ్ళి  ఆ దారం ఎలా సాలెప్పరుగు లోపలికే 

వెళిి ోతోంద్వ - ఈ శ్కియ ఇంశ్ద్వయ శ్పమేయం లేకుండా దానంత్ట అదే జరుగు 

త్తని టోగా శ్బహ్మ ం యొకు  ఇచాా మాశ్త్ం చేత్నే సృష్ట ిజరుగుత్తంద్వ. 

త్సామ దృచః సామ యజంష్ట ద్గక్షా యజా్ఞరు  సర్వి  శ్కత్వో దక్షణారు  

సంవత్స రరు  యజమానరు  లోకాః సోమోయశ్త్ పవతే యశ్త్ స్రా ః!! 

ఆ ద్వవా  పరశ్బహ్మ  త్త్ి ం (అక్షర పరశ్బహ్మ ) నుంచి వేద ఋకుు లు, సామవేద గానాలు, 

యజ ావిధులు, శ్వత్ద్గక్షలు, ప్పణా  శ్కత్తవులు, దక్షణలు, కాలం(సంవత్స రం, మాసం, 

వారం...) యజ ాకర,ే స్రా చంశ్దులు పవిశ్త్ం చేస్త అనిి  లోకాలు ఆవిరా వించాయి. 

ఆ పరశ్బహ్మ ం నుంచే వివిధ లోకాలలో ఉని  దేవత్లు, సదుధలు, సాధుా లు, మానవులు, 

జంత్తవులు, పక్షులు, ఉచాా ి స నిశిా సాలు, వర యువ వంటి ఆహార ధ్యనాా లు, త్పస్స , 

శ్బహ్మ  చరా ం, శ్రదధ, విధి నిషేధ్యలు వంటివి ప్పటిాయి. 

సప ేశ్పాణాః శ్పభవని ేత్సామ త్ సపేారు షః సమిధః సప ేహోమాః 

సప ేఇమే లోకే యేష్య చరని ేశ్పాణా గుహారయా నిహిత్వః సపసేప!ే! 



ఆ పరత్త్ి ం నుంచి ఏడు శ్పాణాలు, ఏడు జ్ఞి లలు, ఏడు సమిధలు, ఏడు హోమాలు, 

త్న హ్ృదయగుహ్ లో శ్పాణంలా సంచరంచే ఏడు లోకాలూ ఆవిరా వించాయి. ఇలా ఏడు 

ఏడుసంఖా లో ఉండేలా పరశ్బహ్మ  సృష్టంిచాడు. 

ఆ పరమాత్మ  నుంచే అనిి  సముశ్దాలు, పరి త్వలు ఆవిరా విసేాయి. అనిి  నదులూ 

ఆయననుంచే శ్పవహిసేాయి. ఏ మూలికలు, రసాలు చేత్ పంచ భూత్వత్మ కమయిన స్క్షమ  

రరీరం ోష్టంచబడ ఉంటందో, ఆ ోష్టంచే మూలికలు రసాలు కూడా పరమాత్మ  నుంచే 

ఆవిరా వించాయి. 

ప్పరుష ఏ వేదం విరి ం కరమ  త్ో శ్బహ్మ  పరామృత్మ్ 

ఏత్దోా వేద నిహిత్ం గుహాయాం సో విదాా శ్గనిధం వికిరతీహ్ సోమా  

ఈ విరి ం, త్పస్స , యజకారమ లు, అనీి  ఆ ప్పరుష్యడే. అమృత్మైన ఆ పరశ్బహ్మ మే ఈ 

సమసంేలో ఉని ద్వ. ఎవరైతే సరి  శ్శేషమిైన పరశ్బహ్మ ం త్న హ్ృదయమనే గుహ్లో 

నివససే్నిా డని తెలుస్కంటాడో అత్డు ఈ లోకంలోనే అవిదా  అనే శ్గంధిని తెంచుకని 

ఈ జనమ లోనే ముకినేి పందుత్వడు. 

ఈ చరాచర శ్పపంచానికంత్వ ఆ విరాట్ ప్పరుష్యడే కారణ భూత్తడని తెలుస్కని  వాళి కు 

ముకి ేత్ధా ం. 

ఈ విరాట్ ప్పరుష్యని వర ణన పఠించడం వల ోసరి  శుభాలు కలుగుత్వయని అందరు 

భగవద్గతీ్లో ని పదకండవ అధ్యా యం విరి రూప సందరశ న యోగం పారాయణ చేసేారు. 

58. ఉపనిషత్తులు - మాండక్యపనిషత్తు (Continuation)  

ద్వి తీయ ముండకే ద్వి తీయ ఖండః: 

దేనిని తెలుస్కంటే సరి సిా నిి  తెలుస్కో గలుగుత్వము అని ౌనకుడు వేసన శ్పరి కు ఆ 

శ్బహ్మ విదా ను ఉపదేశించడమే ఈ ఉపనిషతే్త యొకు  లకా్ష ము. 

ఈ సృష్టలాో ఉని దంత్వ శ్బహ్మ మే, అద్వ విరి వాా పంే, అద్వి తీయం, ఇంశ్ద్వయములకు 

అశ్గాహా్ ం అని వివరంచబడంద్వ. 

అనిి  అనుభవాలలోను శ్పత్ా క్షమయేా ద్వ, సి యం జా్య త్న సి రూపం, అత్ా ంత్ 

శ్పకారవంత్మైనద్వ అత్ా ంత్ సమీపంలో ఉని ద్వ, హ్ృదయ కుహ్రంలో సంచరంచేద్వ 

అయిన ఈ శ్బహ్మ మే అనిి ంటికి ఆశ్రయం. ఆ శ్బహ్మ మే శ్పాణం, వాకుు , మనస్స , 

సది సే్వు, అమరత్ి ం కూడాను. 

ధా్య నం యొకు  శ్పారశాేా నిి  వివరసే్నాి రు. 

ఉపనిషతే్తలు అంద్వంచే మహాస్తసేానిి  ధనుస్స గా తీస్క. నియమానుసారం నిత్ా ం చేస్త 

ఉపాసన వల ోతీక్షణమైన ాణానిి  ఎకుు బెటి. ఎటూ చెదరకుండా శ్బహ్మ చింత్నలోనే 



కేంశ్ద్గకృత్మైన మనస్స  చేత్ వింటినారని చెవి దాకా లాగు. నారనం లేని శ్బహ్మ మే లకా్ష ం. 

ఆశ్బహామ నిి  భేద్వంచు. అంటూ ఆవిలోూ, ాణం ఏవో ఇకు డ వివరసే్నిా డు. 

శ్పణవో ధనుః రరోహాా త్వమ  శ్బహ్మ  త్లకాో్ష ముచా తే 

అశ్పమతేనే వేదధవా ం రరవత్ త్నమ యో భవేత్ 

శ్పణవము అంటే శ్పాణాపాన గత్వగత్నలో పైకి కిందకు సంచరంచే ఝంకార రబమేును 

ధనుస్స  గాను, మనస్స (మన్న నిష)ిను ాణము గాను చేస్కని శ్బహ్మ  శ్సిానమును గురగా 

చెస్కని అశ్పమతే్తడై వింటినుండ విడువబడన ాణము విచలిత్ము గాక గుర వైప్ప 

సాగునటో శ్పాణునితో కూడన మనస్స  శ్బహ్మ  శ్సిానం వైప్ప సాగనివిా లి. 

యసమ న్ ద్ా ః పృథివీ చాంత్రక్షమోత్ం 

మనః సహ్ శ్పాణైరు  సరిై ః 

త్మే వైకం జ్ఞనథ ఆత్వమ నమనాా  

వాచో విముఞ్ు థామృత్స్మా ష స్తత్తః 

ఇకు డ తెలుస్కోవలసనద్వ ఆత్మ నే. అద్వ దుా లోకము(సి రలీోకము), పృథిి ల మథా  

మనస్స  శ్పాణునితో కూడ వాా పమేై సరి మును తెలియజేయును. శ్పాణ మన్నమిలనము 

అయిన త్రిా త్నే ఆ ఆత్మ  శ్జా్ఞనము సాథా ము. మన్న చాంచలాా నిి  నిరూమ లించగల 

శ్పాణమే అమృత్త్ి మునకు సహాయకార. ఇద్వ కాకుండా మర ఏ ఇత్ర మారమీు దిా రా 

ఆత్మ జా్ఞనము దొరకదు. ఆత్మ  శ్జా్ఞనము కానిదే అమృత్త్ి ము సాథా ము కాదు. 

అరా ఇవ రథనాభౌ సంహ్త్వ యశ్త్ నాడా ః 

స ఏష్టనరేు రతే బహుదాజ్ఞయ మానః 

ఓమితేా వం ధా్య యథ ఆత్వమ నం 

సి స ేవః పారాయ త్మసః పరసేాత్!! 

రథ చశ్కము యొకు  ఇరుస్నందు ఆకులనీి  ఒకటిగా చేర ఉండునటో దేహ్ములోని 

సమస ేనాడులు కలిస్త కేంశ్దంము వైప్ప శ్పాణుడు పై గత్నలో సంచర శ్సే్ని ప్పడు ఎన్ని  

విషయాలు అరధం అవుత్వయి. రరీరానిి  అదుప్పలో పెటేదిే శ్పాణుడు. ఆ శ్పాణుని యొకు  

కేంశ్దం మెదడులో ఉండే శ్బహ్మ ప్పర. ఈ విజా్ఞనానిి  తెలుస్ కని వాళుి  ఆత్వమ నందానిి  

అనుభవించి అంధకారానిి  దాటి అమృత్తి్వ నిి  పందుత్వరు. 

యః సరి జఃా సరి విదా సా్మ ష మహిమాభువిః 

ద్వవాే  శ్బహ్మ ప్పర్వ హా్ షవాో మాి ా త్వమ  శ్పత్నష్టతా్ః 

ఈ ఆత్మ యే సరి జుడాు. సరి  విదాా  పారంగత్తడు. మహిమానిి త్తడు. అటి ిఆత్మ  భూమిపై 

ఉనాి  కూడా దాని మూలము ద్వవా మైన శ్బహ్మ ప్పరయే అయి ఉంద్వ. 

మన్న మయః శ్పాణ రరీరనియత్వ 

శ్పత్నష్టతిోనిే  హ్ృదయం సనిి ధ్యయ 



త్ది జా్ఞనేన పరపరా ని ేధీరాః 

ఆనందరూప మమృత్ం యద్వి భాత్న 

ఈ ఆత్మ  మన్నమయమై, శ్పాణుని, రరీరమును నియంశ్త్నంచు కనుచూ, శ్బహ్మ  ప్పరలో 

శ్పత్నష్టతి్మై ఉంద్వ. ఈ ఆత్మ  విజా్ఞనానిి  ఏ ధీరులు సమశ్గముగా, అనుభవపూరి కంగా 

తెలుస్కంటారో అటవంటి వారకి ఆనంద రూపమైన అమృత్త్ి ము శ్పాప్పసేే్ంద్వ. 

ఆరు రా కరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ ముండకోపనిషతే్తలోని శ్పత్న చిని మంశ్త్ం అత్న 

ముఖా మైన సందేశానిి చేు దే. 

ఎంతో నిగూఢమైన ఆత్మ  త్తి్వ నిి  అత్న సరళమైన మాటలలో పందుపరచి సమస ే

మానవాళి ఆత్మ  సందరశ నానికి అరుులే అంటూ ఆ విధ్యనానిి  మనముందు ఉంచారు. 

భిదా తే హ్ృదయశ్గంథిః ఛదా ంతే సరి  సంరయాః 

క్షీయంతే చాసా  కరామ ణి త్సమ న్ దృషే ిపరాపర్వ!! 

ఆ పరాత్ి రుడైన దేవదేవుని దరశ నంతో, ఆత్మ  సాక్షాత్వు రంతో, అత్ని హ్ృదయ శ్గంథులు 

విడవడ సరి  సంరయాలు(చీలిు వేయబడత్వయి) నారనమై అనిి  కరమ లు 

క్షయించిోత్వయి. 

ఇకు డ హ్ృదయశ్గంధి అంటే అజా్ఞనవశాతే్త బుద్వధకి పటి ిఉండే కోరకలు, సంసాు రాలు- 

శ్గంధి అంటే ముడ అని అరధం. అంటే హ్ృదయం కామనా రహిత్ంగా అవుత్తంద్వ. కోరకలు 

ోయి, అక్షర పరశ్బహామ నిి  గురంచిన అనేక సంరయాలు పటాపంచలై కరమ  రాహిత్ా ం 

పందడం వల ోజనమ రాహిత్ా ం కలిగ మోక్షం సద్వధసే్ంద్వ. 

క్షీయంతే చాసా  కరామ ణి- మూడు రకాల కరమ లు- శ్పారబధకరమ , సంచిత్ కరమ , ఆగామి కరమ ; 

గత్నంచిన జనమ లలో చేసన కరమ లు, ఈ జనమ  లో చేసన కరమ లు ఈ జనమ లో ఫలిసేోంటే వాటికి 

శ్పారబధకరమ లని పేరు. 

మరుసటి జనమ లో(వచేు  జనమ లో) ఫలించనుని  వాటికి సంచిత్ కరమ లని పేరు. 

ఈ జనమ  లో చేసే్ని , చేయబోయే కరమ లనీి  ఆగామి కరమ లు అంటారు. 

వాటిని ఈ జనమ  లోనే అనుభవించవచుు . ఈ జనమ  లో అనుభవిస్త ేవాటిని శ్పారబ ేకరమ లు 

అంటారు. 

అనుభవించని పక్షంలో వచేు  జనమ కు సంచిత్ కరమ లుగా బద్వలీ అవుత్వయి. 

ఆత్మ  సాక్షాత్వు రం త్రిా త్ సంచిత్ ఆగామి కరమ లే నశిసేాయి. శ్పారబ ేకరమ  మాశ్త్ం మిగలే 

ఉంటంద్వ. 



ముకపే్పరుష్యని శ్పసే్త్ జీవిత్ంలో శ్పారబ ేకరమ  అనుభవించి త్న జీవిత్ం చాలిసేాడు. 

హిరణమ యే పర్వకోశే విరజం శ్బహ్మ  నిషు లం 

త్చుు శ్భం జా్య త్నషాం జా్య త్నః త్ద్ యదాత్మ విదో విదుః!! 

కళ్ళతీత్తడైన, శ్శేషి్యడైన ఆ శ్బహ్మ ( దైవం) సి ర ణ వర ణ శ్పకారకోరంలో నిగుఢంగా ఉనిా డు. 

అత్డే అనిి  శ్పకార మండలాలకు శ్పకాశానిి  అంద్వంచే పరమజా్య త్న. ఆత్మ జా్ఞనులు 

అత్నిని తెలుస్కంటారు. 

నత్శ్త్ స్రాో భాత్న న చంశ్దత్వరకం 

నేమా విదుా తో భాంత్న కుతో యమగి ః 

త్మేవ భాంత్ మనుభాత్న సరి ం 

త్సా భాసా సరి మిదం విభాత్న!! 

(ఈ మంశ్త్ం కఠోపనిషతే్తలోను, శేి త్వరి త్రోపనిషతే్తలోనూ కూడా వసే్ంద్వ.) 

అకు డ స్రుా డు శ్పకాశించడు. చంశ్దత్వరకలు వెలుత్తరు నీయవు. మెరుప్పలు 

కాంత్ననీయవు. ఇంక అగి  మాట చెపి డమెందుకు. ఆ ఆత్మ  తేజస్స ను శ్పత్నఫలిసే్ 

సరి మూ కాంత్తలీనుత ఉంటంద్వ. ఈ యావద్వి రి మూ ఆ ఆత్మ  జా్య త్నవలనోే 

దేద్గపా మానంగా శ్పకాశిసే్ ఉంటంద్వ. 

శ్బహైమ వేదమమృత్ం ప్పరసేాద్ శ్బహ్మ  

పశాు ద్ శ్బహ్మ  దక్షణత్శోు త్రే్వణ 

అధశోు ర ధి ం చ శ్పసృత్ం 

శ్బహైమ వేదం విరి ముదం వరషమి్!" 

అంగరస మహ్రు అంటనిా డు " నిజంగా ఇదంత్వ శారి త్మైన శ్బహ్మ మే. కింద, పైన, 

ఈపకు , ఆపకు , ముందు వెనుక సరి శ్త్వ ఆ శ్బహ్మ ం విరాజమానమై ఉంద్వ. చెపిా లంటే ఈ 

యావద్వి రి ం సరిో త్ు ృషమిైన ఆ శ్బహ్మ మే. 

59. ఉపనిషత్తులు - మాండక్యపనిషత్తు (Continuation)  

త్ృతీయ ముండకే శ్పధమ ఖండః 

అంగీరస్డు మోక్షం శ్పాప్పకేై చేయవలసన సాధనా శ్కమానిి  చెబుత్తనిా డు. 

దిా  స్పరాణ  సయుజ్ఞ సఖాయా 

సమానం వృక్షం పరషసి జ్ఞతే 

త్యోరనా ః ప్పపి లం సిా ది త్ేి  

నరి ని న్నా  అభిచాకరత్న!! 



శ్పాణ సి్త హిత్తలై ఎంతో అనా్న నా ంగా ఎప్పి డూ కలస ఉండే రండు పక్షులు ఒకే చెటిపైన 

కూరొు ని ఉనాి యి. 

వాటిలో ఒకటి రుచి గల ఆ చెటి పండనోు ఆసకితేో త్నంటూంద్వ. మరొకటి ఏమీ త్ననకుండా 

నిరపోంేగా చూసేోంద్వ. 

ద్గనిలో ఒక త్వత్ని క వివరణ కనబడుత్తంద్వ. 

ఇందులో ఒక పక్ష జీవాత్మ . మరొకటి పరమాత్మ . 

ఇకు డ రరీరానిి  చెటితో ోలేు రు. ఒక పక్ష పండు త్నంటూంద్వ అంటే జీవాత్మ  త్న కరమ  

ఫలానిి  అనుభవిసే్ంద్వ అని అరధం. మరొక పక్ష కేవలం నిరపోంేగా చూసే్ంద్వ అంటే 

పరమాత్మ కు కరమ  చేయడం కాని, దాని ఫలిత్ం అనుభ వించడం గాని ఉండవు అని 

భావము. 

సమానే వృక్షే ప్పరుష్ట నిమగీి  

నీరయా శోచత్న ముహా్ మానః 

జుషంి యదా పరా త్ా నా మీర 

మసా  మహిమానమిత్న వీత్ శోకః!! 

ఒకే చెటి మీద కూరొు ని  ఆ రండంటిలో ఒకి ిజీవత్మ . అజా్ఞనంలో, శ్భమలో మునిగ త్న 

ద్రు లాా నికి దుఃఖిసే్ంద్వ. కానీ ఆరాధనీయమైన పరమాత్మ ను చూడగానే దాని 

దుఃఖమంత్వ త్రగ ోతంద్వ. ఆయన కేవలం సాక్ష మాశ్త్మే. 

రండూ ఒకే చెటి మీద ఉనాి యంటే ఒకే రరీరంలో ఉనాి యని అరధం. 

ఈ మంశ్త్ంలో జీవాత్మ  పరమాత్మ లను రండు పక్షులుగా విడవిడగా చెపి డం వల ోజీవాత్మ  

పరమాత్మ లు వేర్వ వేర్వనని విశిషిాదిై త్తలు దిై త్తలూ వివరసేారు. అదిై త్తలు జీవాత్మ  లింగ 

రరీరం ఉపాధిగా ఉని ంత్ కాలం త్న సి  సి రూపం తెలుస్కోలేక త్వను పరమాత్మ  

కనాి వేరని అనుకంటాడు. అదే అవిదా . ఆ అవిదా  తొలగన త్రిా త్ అంత్వ పరమాతేమ  అనే 

శ్జా్ఞనంకలుగుత్తందని అంటారు. 

జీవుడు రరీరంలో ఉంటూ, కరమ లు చేసే్ కరమ  ఫలాల ననుభవిసే్, ఏం చేయాలో తెలియని 

అజా్ఞన శ్సతి్నలో శ్జా్ఞని అయిన గురువు దిా రా త్న సి సి రూపానిి  తెలుస్కని భవబంధ్యల 

నుండ విముకినేి పందుత్వడు. శ్బహ్మ జా్ఞనం వల ోపాప ప్పణాా ల క్షయంజరగ జీవనుమ కేు 

డవిా లంటే సాధన అవసరం. 

ఆత్మ  నిశ్గహ్ం గల సనాా స్లు త్మలో పాప కలమ షం లేరమైనా లేకుండా చేస్కని 

జా్య త్నరమ యం పరశుదధం అయిన ఆత్మ ను సాక్షాత్ు  రంచుకంటారు. 

సత్ా ం త్పస్స , ధా్య నం, శ్జా్ఞనం శ్బహ్మ చరా ం చకు గా నిరంత్రాయంగా అభా సంచడం వల ో

ఆ ఆత్మ  ఈ రరీరంలోనే లభా మౌత్తంద్వకదా. 



ఆత్మ ను సాక్షాత్ు రంచు కని వాడు వటి ిమాటలు వలింోచే పగటి వేషగాడు కాకుండా, 

నిజమైన విదిా ంస్డౌత్వడు. 

అత్డు నిత్ా ం ఆత్మ యందే విహ్రసే్, ఆత్మ యందే ఆనంద్వసే్ ప్పణా  కరమ లను చేసే్ 

శ్బహ్మ  శ్జా్ఞనులలో అశ్గగణుా డగా ఉంటాడు. 

ఆత్వమ వలోకనానికి సతీశ లం ముఖా ం. రలంలో శ్పధ్యనాంరం సత్ా సంధత్. 

సత్ా మేవ జయతే నానృత్ం 

సతేా న పంధ్య విత్తో దేవయానః 

యేనాశ్కమని ేఋషయో హాా పకేామా 

యశ్త్ త్త్ సతా్ సా  పరమం నిధ్యనమ్ 

సత్ా  నిషి్యలే గెలుసేారు. అసత్ా  వాదులు న్నగరీు. 

పరమారధ త్త్ి ం అవగత్ మవాి లంటే సత్ా  సంధత్ని శ్వత్ంగా రి కరంచాలిస ందే. 

ఏ విషయాసకి ేలేని యోగులు, ఋష్యలు త్మ త్మ సత్ా శ్వత్ శ్పభావం వల ోదేవమారంీలో 

శ్పయాణించి సతా్ లోకంలో పరమాత్మ ను దరశ ంచుకంటారు. 

జీవులు సతా్ శ్వత్ం దిా రా మాశ్త్మే పరమాత్మ ను చేరగలరని చెబుతోంద్గ మంశ్త్ం. 

సి సి రూపజా్ఞనానిి  పంద్వన శ్జా్ఞని పరమాత్మ ను గురంచి త్పి  ఇంకే విషయానిి  

శ్పసేావించడు, ఆలోచించడు. 

ఆత్మ రత్ః ఆత్మ  శ్కీడః శ్కియావానేష 

శ్బహ్మ విదాం వరషఃి 

ఆత్మ  యొకు  సహ్జ శ్సతి్న అయిన ఆనందానుభావానిి  పందుత త్నలో త్వను శ్కీడసే్( 

శ్జా్ఞన వికాశానిి  పందుత) లోక కలాా ణం గురంచి కరమ లను చేస్త వా కి ేశ్బహ్మ జా్ఞనులోో 

శ్శేషి్యడు. అత్డే యోగ అనబడత్వడు. 

ఎలపో్పి డూ పరమాత్మ యందే మనస్స  లగి ం చేస్కని ఆనంద్వసే్ ఉంటాడు. అదే 

శ్బహామ నందం. 

అలాంటివాడే ఉత్మేుడు, శ్బహ్మ వేత్,ే నిజమైన త్త్ి  వేత్.ే 

సత్ా మే జయిసే్ందంటూ సత్ా మారంీ దిా రా మోక్షానిి  పందే మారీానిి  చెబుత 

అంగరస్డు ఇంకా ఈ విధంగా అంటనాి రు. 

బృహ్చు  త్ద్వవాే మచినేా  రూపం 

స్క్షామ చు  త్తస క్షమ త్రం విభాత్న 



దూరాత్తస దూర్వ త్ద్వహానికేే 

పరా త్నస ి హైవ నిహిత్ం గుహాయామ్!! 

పరమాత్మ  జా్య త్న సి రూపంగా, అపరమిత్ంగా, ఊహాతీత్ంగా శ్పకాశిసే్ంద్వ. 

అద్వ స్క్షమ ం కనాి  స్క్షమ ంగా ఉంటంద్వ. దూరమైన దానికనాి  ఎకుు వ దూరంలో 

ఉంటంద్వ. 

ఆ పరమాత్మ  ఇకు డే ఈ రరీరంలోనే ఉనిా డు. 

ఋష్యలైన వారు త్మ హ్ృదయంలో ఉని  ఆపరమాత్మ ను ఈ జనమ లోనే దరశ సేారు. 

ద్వవా మైన ఆ ఆత్మ ను మాటలతో వర ణంచలేము. 

దానిి  కళుి  చూడలేవు. ఇంశ్ద్వయాలు ఏమాశ్త్ం శ్గహించలేవు. సత్ు రమ లతో దానిి  

తెలుస్ కోలేము. 

జీవుడు శ్పశాంత్మైన, పరశుదధమైన శ్సతి్నలో ఉని ప్పి డు శ్పాణం, మనస్స , రరీరం అనీి  

శుద్వధఅవుత్వయి. 

ఆ సమయంలో ధా్య న నిమగుి డైన వాడు త్పి క ఆత్మ  సాక్షాత్వు రానిి  పందుత్వడు. 

ఏష్టణురాత్వమ  చేత్సా వేద్వత్వోా  

యసమ న్ శ్పాణః పఞ్ు ధ్య సంవేర 

శ్ాణైశిు త్ంే సరి మోత్ం శ్పజ్ఞనాం 

యసమ న్ విశుదేధ విభవతాే ష ఆత్వమ !! 

శ్పాణం ఐదు రూపాలుగా వాా ప్పంచి ఉని  రరీరంలో, స్క్షమ ంగా వుని  ఆత్మ  త్తి్వ నిి  

మనస్ దిా రా తెలుస్కోవాలి 

మనిష్టయొకు  మనస్స ని ఇంశ్ద్వయాలు దటంిగా ఆవహించి శ్పభావిత్ం చేసే్ ఉంటాయి. 

రరీరం శ్సి్లం గనుక ఇంశ్ద్వయగోచరం. 

ఇంశ్ద్వయ నిశ్గహ్ందిా రా అత్డ మనస్స  సి చా ము, పవిశ్త్ము అవగానే ఆ మనస్స లోనే 

ఆత్మ  శ్పకటిత్మౌత్తంద్వ. 

ఆత్వమ వలోకనం చేస్కోవాలంటే హ్ృదయానిి  పరశుదధంగా చేస్కోవాలి. 

అదంే మీద మాలినాా నిి  తొలగస్త ేశ్పత్నబంబం సి షంిగా కనిప్పంచినటే ో

రరీరంలోని(మానసక) మాలినాా నిి  తొలగస్త ేఆత్మ  కూడా శ్పకారమవుత్తంద్వ. 



యం యం లోకం మనసా సంవిభాత్న 

విశుదధ సత్ేి ః కామయతే యాంరు  కామాన్ 

త్ం త్ం లోకే జయతే త్వంరు  కామాం 

శ్ససేామ  దాత్మ జంా హా్ రు యేద్ భూత్నకామః 

మనస్స ను పరశుదధం చేస్కని  ఆత్మ వేత్ ేఏ ఏ లోకాలు కావాలని కోరుకంటాడో ఆయా 

లోకాలను పందుత్వడు. 

అత్ను ఏ ఏ కోరకలు కోరుకనాి  అవనీి  అత్డకి వెంటనే సద్వధసేాయి. 

కనుక ఈ లోకంలో ఎవరు సంపదలు కావాలని కోరుకంటారో వాళుి  శ్బహ్మ జా్ఞనానిి  పంద్వన 

మహాత్తమ లను ఆరాధించాలి. 

ఆత్మ  సందరశ న మారీానిి  వివిధ రీత్తలోో వివరంచారు. 

మన్ననిరమ లత్ి ము, ఇంశ్ద్వయ నిశ్గహ్ము వాటి ఆవరా కత్లను నొకిు  వకాు ణించారు. 

60. ఉపనిషత్తులు - మాండక్యపనిషత్తు (Continuation)  

త్ృతీయ ముండకే ద్వి తీయ ఖండః 

ముండకోపనిషతే్తకి ముగంప్ప వాకాా లలో- 

ఎవరకి శ్బహ్మ  విదాో పదేరం చేయొచుు , 

శ్బహ్మ జా్ఞని ఎలా ఉంటాడు, 

ఎలాంటి వారకి శ్బహ్మ జా్ఞనం ఒంటబటదిు 

అనే విషయాలను రకరకాలుగా ఎన్ని  సారోు త్నరగ త్నరగ శ్జా్ఞపకం ఉండేటోగా చెపిే రు. 

నిజంగా ఆత్మ  శ్జా్ఞనానిి  తెలుస్కని వాడు ద్వవా ంగా శ్పకాశించేద్వ, సకల సృష్ట ికి 

ఆధ్యరమైనద్వ అయిన పరశ్బహామ నిి  తెలుస్కంటాడు. అటవంటి ఆత్మ జా్ఞనిని ఎలాంటి 

కోరకలు కోరకుండా నిషాు మంగా శ్రదధతో స్తవించేవారు ప్పనర జనమ  ాధను తొలగంచు 

కంటారు. 

ఇంత్కు ముందు సంపదల నాశించి(సకామంగా) శ్బహ్మ జా్ఞనిని స్తవిస్త ేసంపదలు 

దొరుకుత్వయి. అని చెపిే రు. 

ఇప్పి డు అదే నిషాు మంగా శ్రదధతో స్తవించేవారు ప్పనర జనమ  నుండ విముకేులౌత్వరు. అని 

చెబుత్తనాి రు. 

అమానా ః కామయతే మనా మానః 

స కామభి శ్రాజయతే త్శ్త్ త్శ్త్ 



పరా పకేామసా  కృత్వత్మ నసే్ 

ఇహైవ సర్వి  శ్పవిలీయని ేకామాః!! 

ఎవరైతే ఇంశ్ద్వయ స్ఖాలను మాటి మాటికి త్లచుకంటూ, వాటికోసం ఆరాట పడత్వరో 

అటివిాళిు  ఆ కోరకలు తీరడానికి ఆయాశ్పదేశాలలో త్నరగ మళ్ళి  జనమ లెతే్తత్వరు. 

కానీ ఎవరైతే ఆత్మ  త్తి్వ నిి  తెలుస్కని అనిి  కోరకలనూ ఆత్మ  లోనే లయం చేసేారో 

అలాంటి వార కోరకలు ఇకు డే నశించిోత్వయి. 

ఉపనాా సాలతో కాని, శాస్తసేాధా యనంతో కాని ఆత్మ సాక్షాత్వు రం సాధా ం కాదు. అలాగ్వ 

బలహీనులకి, శాస్తస ేవిరుదధంగా త్పస్స  చేస్త వారకి ఆత్మ  దరశ నం దురభోం అంటూనాి యి 

ఈ శ్కింద్వ రండు మంశ్త్వలు; 

నాయమాత్వమ  శ్పవచనేనలభాో  

న మేధయా న బహూనా శ్శుతేన 

యమేవైష వృణుతే తేన లభా  శ్ససాే్మ ష 

ఆత్వమ  వివృణుతే త్నూంసిా మ్!! 

ఈ ఆత్మ ను శ్పవచనం దిా రా, మేధస్స దిా రా, పాండత్ా ం దిా రా పందలేము. 

ఆ ఆత్మ  కోసం హ్ృదయపూరి కంగా ఆరాటపడన వా కికేే ఆత్మ  సాక్షాత్వు రం లభిసే్ంద్వ. 

ఆత్మ  ఎవరనైతే వరసే్ందో అత్నికి మాశ్త్మే లభా మౌత్తంద్వ. 

అలాంటి వా కికేి మాశ్త్మే ఆత్మ  త్న వివరాలననిి ంటినీ అంద్వసే్ంద్వ. 

నయమాత్వమ  బలహీనేన లభాో  

న చ శ్పమాదా శ్త్పేసో వాపా లింగాత్ 

ఏతై రూపాన రా త్తే యసే్ 

శ్ససాే్మ ష ఆత్వమ  విరతే శ్బహ్మ దామ!! 

మన్నబలం లేనివారకి, బలహీనులకి, అజ్ఞశ్గత్గేా ఉండే వారకి, శాస్తస ేవిరుదధంగా త్పస్స  

చేస్త వారకి ఆత్మ  సాక్షాత్వు రం కలుగదు. 

ఎవరైతే దృఢంగా శ్రదాధ భకేులతో మనః పూరి కంగా ఆత్మ  గురంచి తెలుస్కోవాలని 

శ్పయత్ని సేాడో అలాంటివాడ ఆతేమ  పరశ్బహ్మ లో ఐకా మౌత్తంద్వ. 

సంశ్పాపాై న మృషయో శ్జా్ఞన త్ృపేాః 

కృత్వత్వమ న్న వీత్రాగాః శ్పశానేా 

తే సరి గం సరి త్ః శ్పాపా  ధీరా 

యుకేాత్మ నః సరి మేవా విరని!ే! 



శ్జా్ఞన శ్పాప్పఅేయిన ఋష్యలు త్ృపే్పలు, శుదుధలు, మోహ్రహిత్తలు, శ్పశాంత్చితే్తలై 

పరశ్బహ్మ  సామీపాా నిి అనిి  చోట ోఅనుభవిసేారు. 

భగవంత్తని దరశ నానందం సరి శ్త్వ అనుభవిసే్ యోగుా లై అందర కలాా ణం కోసం 

శ్రమిసేారు. 

వైరాగా మయమైన జీవనం గడుప్పత నిరంత్రాభాా సం దిా రా పవిశ్త్ సి భావులై 

వేదవేదాంత్వలు నిరు యించిన ఆ పరమాత్మ  యందే స్సరిులైన సాధకులు సాక్షాత్వు ర 

సమయంలో మోక్షానిి  పంద్వ శ్బహీమ భూత్తలౌత్వరు. 

శ్పశిో పనిషతే్తలో చెప్పి నటోగా మోక్షానిి  పందే సమయంలో ఆ పద్వహ్ను కళలు వాటి 

వాటి శ్సిానాలోో చేరోయి వాటి వాటి అధి దేవత్లలో లీనమైోత్వయి 

శ్పవహించే నదులనీి  వాటి పేరనోి ఆకారాలిి  కోలిో యి సముశ్దంలో ఎలా ఏకమైోత్వయో 

అలాగ్వ ఆత్మ జా్ఞని ననవాడు కూడా త్న నామ రూపాలనుంచి ముకేుడై సరిో త్ు ృషమిు 

దేద్గపా మానము అయిన ఆ పరశ్బహ్మ  త్త్ి ంలో లీనమైోత్వడు. 

పరశ్బహ్మ  త్తి్వ నిి  తెలుస్కని  శ్పతీవాడు పరశ్బహ్మ  అవుత్వడు. 

అత్ని వంరంలో శ్బహ్మ జా్ఞనం లేనివాడు జనిమ ంచడు. 

శ్బహ్మ జా్ఞన శ్పాప్ప ేవల ోఅత్డు త్న హ్ృదయంలో ఉని  అజా్ఞన శ్గంధులను తెంచుకని, 

శోకాలనుంచి, పాపాలనుంచి విముకేుడై అమృత్ సి రూప్పడౌత్తనిా డు. 

ఈ శ్బహ్మ  విదా ను కరమ  నిరత్తలకు, వేదవేదాంగ పారంగత్తలకు, శ్బహ్మ  విదా  

తెలుస్కోవాలనుకనే జజా్ఞస్వులకు, ఏకర ు అనే అగి కి ఆహుత్త లిచేు వారకి, శాస్తసబేదధంగా 

శిరోశ్వత్వనిి  అనుష్టంిచే వారకి మాశ్త్మే ఉపదేశించాలి అని ఈ ఉపనిషతే్త ఘోష్టసే్ంద్వ. 

ఓ మహ్రుులారా మీకు నమసాు రం. 

అచీర ణశ్వత్ః ఏత్త్ న అధీతే - అంటూ 

"ఎలాంటి శ్వత్వనిి  ఆచరంచని వాడు ఈ ఉపనిషతే్త అధా నం చేయకూడదు" అని 

అంగరస్డు చెబుత ముండకోపనిషతే్త ను ముగంచాడు. 

ఈ విధంగా అధా యనానికే ఆంక్ష విధించాడు. 

అందుకని శ్పత్న ఒకు రూ సదీురువుని ఆశ్రయించండ. సాధనచత్తషయిానిి  ఆచరంచి శ్వత్ 

నిషతిో ఉపనిషది ఠనం చేస, సాధన చేస అసాధా  మనుకనే శ్బహ్మ త్తి్వ నిి  (స్సాధా ం) 

శ్పత్ా క్షపరచుకోండ. 

 



61. ఉపనిషత్తులు - ఐతరేయోపనిషత్తు (Continuation)  

ఇపి టి వరకూ మనం ఈశావారా , కఠ, కేన, మాండూకా , శ్పరి , ముండకోపనిషతే్తలు 

ముగంచుకని ఐత్ర్వయ ఉపనిషతే్తలో అడుగు పెడుత్తనిా ము. 

ఋగ్వి దాంత్రతీ్మైనద్గ ఉపనిషతే్త. ఋగి్వ దంలోని రండవ ఆరణా కంలో కరమ కాండకు 

సంబంధించిన భాగాలను వదలి, ఆత్మ  శ్జా్ఞనానికి సంబంధించిన నాలీు, ఐదు, ఆరు 

అధ్యా యాలు ఐత్ర్వయోపనిషతే్త గా చెపి బడంద్వ. 

ఈ శ్ాహ్మ ణానికి శ్దష ిమహీపాల ఐత్ర్వయుడు. అత్ని త్ంశ్డ శ్ాహ్మ ణుడు. 

త్లి ోఇత్ర అంటే ఇత్ర (కుమమ ర) కులానికి చెంద్వనద్వ. 

త్ంశ్డ యజంా చేసే్ని ప్పి డు ఐదేళి  మహీపాలుడు త్ంశ్డ ఒడలో కూరోు బోతే అత్ని 

మిగలిన భారా లు అడాు కనాి రుట. 

కారణం అత్ని త్లి ోశ్ాహ్మ ణ కులానికి చెందకోవడం. 

మహీపాలుని త్లి ోత్న ఇషదిేవత్ భూదేవిని శ్పార ధంచగా ఆమె శ్పత్ా క్షమై మహీపాలుణిణ 

శ్బహ్మ  శ్జా్ఞనిగా చేస ఆరరి ద్వంచింద్వ అని చెబుత్వరు. 

ఆ మహీపాలుడే ఇత్రకు ప్పటినివాడవడం వల ోఐత్ర్వయుడయాా డు. ఈ ఉపనిషతే్తకు 

ఐత్ర్వయ ఆరణా కంగా శ్పసద్వధ గాంచింద్వ. 

ప్పనర జనమ  రహిత్ శారి త్ పరమపదానిి  చేర్వు  ఆత్మ  శ్జా్ఞనం యొకు  వివరణ రండవ 

ఆరణా కం లోని నాలీు, ఐదు, ఆరు అధ్యా యాలలో గల అయిదు ఖండాలలో ఉంద్వ. 

ఈ అయిదు, శాంత్న పాఠంతో కలిప్ప ఆత్మ షటు ం అని ఆద్వరంకరులు అనాి రు. 

ఈ ఉపనిషతే్తలో సృష్టశి్కమానిి  గూరు  వివరంగా చెపిే రు. 

ఈ ఉపనిషతే్తలో "శ్పజా్ఞనం శ్బహ్మ " అనే మహా వాకా ం శ్పసేావించబడంద్వ. 

ఐత్ర్వయ ఉపనిషతే్త ఈ శాంత్న మంశ్త్పాఠంతో మొదలవుత్తంద్వ. 

ఈ ఉపనిషతే్త శ్పారంభం లో ఎలపో్పి డూ సతా్వ నిే  పలికే త్మలో ఆ పరమాత్మ ను శ్పత్ా క్షం 

అవమని శ్పార ధసే్నాి రు. 

ఓం వాజేీమ  మనస శ్పత్నష్టతి్వ మన్నమే వాచి శ్పత్నశ్ష్టతి్! 

మావిరావీరమ  ఏధి! వేదసా మ ఆణీసఃి శ్శుత్ం మేమా 

శ్పహారర నేనాధీతే నాహోరాశ్త్వన్ సందధ్యమి 

ఋత్ం వద్వషాా మి! సత్ా ం వద్వషాా మి! త్నామ వత్త 



త్ది కేారమవత్త! అవత్తమామ్ 

అవత్త వకేారమవత్త వకేారమ్ 

ఓం శాంత్నః శాంత్నః శాంత్నః 

నా వాకుు , అంటే, శ్పాణాయా శ్పశ్కియలో జనించే రబంే మనస్స లో శ్పత్నష్టతి్మగు గాక! అదే 

విధంగా మనస్స  కూడా ఆ వాకుు (రబంే)లో శ్పత్నష్టతి్మవనీ! (ఒకు  రాేనికి మాశ్త్మే 

మనస్స  ఆకర ుంచ బడుత్తంద్వ.) 

ఆ రబమేు మరయు మనస్స  ఏకమై, సత్ా  శ్జా్ఞనములను పందుగాక! 

శ్పకారమానమైన ఓ పరమాత్వమ ! నాలో శ్జా్ఞన జా్య త్నవై శ్పకాశించెదవు గాక! 

నేను త్త్ి కాంక్షనై త్పస్స తో అహోరాశ్త్ములను (రాశ్త్న పగలు లను కలుప్పత 

ధా్య నములో ఉంటాను) అనుసంధ్యనము చేసేాను. 

బుద్వధకి గోచరమైన ఋత్మునే (కనుి లతో చూచిన సత్ా మునే) పలుకుత్వను. 

యావతే్త సృష్టకిి వెనుకనుని  స్శ్త్మును ఆంత్రా ములో తెలుస్కని సత్ా మునే 

పలుకుత్వను. 

ఆ సత్ా మే ననుి  కాపాడు గాక! నా గురువును కాపాడు గాక! నా గురువులను ననుి  సదా 

కాపాడు గాక! 

ఈ శాంత్నమంశ్త్ం ఎంత్ మహ్త్రేమైనద్వ అంటే ఋత్వనికి, సతా్వ నికి వా తా్వ సానిి  వివరసే్ 

వాటి వాటి మహ్తే్తను తెలియ జెప్పి ంద్వ. 

62. ఉపనిషత్తులు - ఐతరేయోపనిషత్తు (Continuation)  

ఐత్ర్వయోపనిషతే్త మొదలవుతనే మొదటి మంశ్త్ంలో సృష్టకిి పూరి ం ఉని  మూడు 

విషయాలను శ్పసేావించింద్వ. 

ఓం ఆత్వమ వా ఇదమేక ఏవాశ్గ ఆరత్ 

నానా త్ కించన మిషత్! 

స ఈక్షత్ లోకా నిు  సృజ్ఞయిత్న!! 

సృష్ట ిఆరంభం లో పరమాత్మ  ఒకు డే ఉనిా డు. కనురపి లు అలోార్వు  (సి ంద్వంచే రకి)ే మర్వ 

ఇత్ర శ్పాణి ఆ సమయంలో లేదు. అప్పి డు ఆ పరమాత్మ  నేను అనిి  లోకాలను సృష్టసేిాను 

అని సంకలిి ంచాడు. అంటే 

ఆత్మ వా ఇదమేక ఏవాశ్గ ఆరత్- సృష్టకిి పూరి ం ఉని ద్వ ఆ పరమాత్మ  ఒకు డే. 

నానా త్ను ంచన మిషత్- కనురపి లారుి త కారా కలాపాలు చేస్త ఏ ఇత్ర వసే్వు లేదు. 



స ఈక్షత్ లోకానుి  సృజ్ఞయిత్న - విరి  సృష్ట ిరచన చేసేాను అని ఆ ఆత్మ  సంకలిి ంచాడు. 

అవయవ రహిత్తడే కాకుండా నిశ్ష్టు యుడైన (ఇచాా రహిత్తడు) పరమాత్మ  సృష్ట ికారాా నికై 

సంకలిి ంచడమంటే పరమాత్మ  మాయను ఉపాధిగా చేస్కనిా డు. 

మాయ ఎలపో్పి డూ పరమాత్మ  అధీనంలోనే ఉండడం వల ోసృష్ట ిమాయా శ్పేరత్మైన 

కారా ంగా కనబడుత్తంద్వ. 

చైత్నా ం లేనిదే సృష్ట ిజరగదు అంటే పరమాత్మ  యొకు  చైత్నా ం మాయలో శ్పవేశించి 

సృష్ట ికారాా నికి దోహ్దపడుతంద్వ. 

స ఇమాన్ లోకా నసృజత్వంభో! మరీచీ 

మరమాో దోంభః పర్వణ ద్వవం 

ద్ా ః శ్పత్నషిాంత్రక్షం మరీచయః! పృథివీ 

ఇమరో యా అధసేాతే్వ ఆపః!! 

అంభోలోకం (శ్పాణం), మరీచీలోకం లేదా దుా లోకం (విదాు తే్త), మృతా్త లోకం లేదా 

మరలోకం (పృథివి), ఆపలోకం (ఆపః- జలం) నీటిని సృష్టంిచాడు. 

అంభోలోకం అంటే సి రలీోకం, దుా లోకం కనాి  పైన ఉంద్వ. అంటే స్రుా ని నుండ పైగా 

ఉండే నక్షశ్త్వదులుండే లోకం. ఈ అంభో లోకానికి దుా లోకం ఆధ్యరంగా ఉంద్వ. 

మరీచికలంటే కిరణాలు. ద్గనిలో స్రా , చంశ్ద, నక్షశ్త్వదులు కిరణాలు శ్పయాణం 

చేసే్ఉంటాయి. కనుక అద్వ మరీచీ లోకం. 

మనం నివసంచే ఈ భూమి మరలోకము. ద్గనిలో ప్పటిని శ్పాణులు మరణిసే్ ఉంటాయి 

కనుక ద్గనికి మరలోకమని పెటిారు. 

ఇకు డ ఆత్మ (దేవుని) నుంచి బయటకి వచిు న శ్పాణరకినేే (ఆ రకి ేమాశ్త్ముండే ఆకారం) 

అంభోలోకమనీ, దాని సి ందనలోంచి ఉత్ి త్న ేఅయిన వాయు ఘరుణలో ఉత్ి త్న ేఅయేా  

విదాు తే్తనే దుా లోకమని, అకు ణుణంచి ఉత్ి త్న ేఅయిన జలానిే  ఆపలోకం అనీ మరయు 

పృథిి నే మృతా్త లోకమని అనాి రు. 

శ్పధ్యనమైన విదాు తే్త, జలం వేర్వ భూత్వలతో చేర ఏరి డన మండలాలిి  మరీచాద్వ లోకాలు 

అనాి రు. వీటనిి టి కనాి  పైన ఉంటూ అనిి టికీ ఆధ్యరమైన శ్పాణ రకి ేతో కూడన ఆకారమే 

ద్వవం అనిప్పంచుకంద్వ. ఈ లోకాల మధా  ఉండే ఖాళ్ళ శ్సలిమే అంత్రక్షం. 

ఈ నాలుగు లోకాలు సృష్టంిపబడాాక వాటికి పాలకుడుగా నీటి నుండ ప్పరుష్యణిణ 

సృష్టంిచాడు. 



నీటినుండ ప్పరుషాకారం ఏరి డందని చెపి డంలో కేవలం జలత్త్ి ం నుండే ఏరి డనటి 

కాదు. జల త్త్ి ం శ్పధ్యనమై మిగలిన త్తి్వ లతో కలిస మాశ్త్మే ప్పరుషాకారం ఏరి డనటి 

శ్గహించాలి. 
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నాలుగు లోకాలు సృష్టంిచేక జలం నుంచి ప్పరుష్యణిణ సృష్టంిచినటోగా చెప్పి  కనిా ము. 

ఆప్పరుష్యడ గురంచి పరమాత్మ  ఒకసార చింత్న చేశాడు. అలా ఆలోచించిన వెంటనే ఆ 

విరాట్ ప్పరుష్యడ న్నరు ఒక గుడాు వికసంచినటిగా తెరుచుకంద్వ. 

ఆయన న్నటి నుంచి వాకుు  వెలువడంద్వ. ఆ వాకుు  నుంచి అగి  వచిు ంద్వ. 

త్రువాత్ ముకుు  ప్పటింిద్వ. ఆ ముకుు  పగలి నాశిక రంశ్ధ్యలనుంచి శిా స ఆవిరా వించింద్వ. 

అప్పి డు కళుి  ప్పటిాయి. అవి విచుు కని వాటి నుంచి చూప్ప శ్పసరంచింద్వ. ఆ చూప్పనుంచి 

స్రుా డు ఆవిరా వించాడు. 

చెవులు ప్పటికని వచాు యి. ఆ చెవులు విచుు కని వాటికి రబశే్గహ్ణ రకి ేవచిు ంద్వ. వాటి 

నుంచి ద్వకుు లు ప్పటికచాు యి. 

త్రిా త్ చరమ ం వికసంచింద్వ. ఆ చరమ ం నుండ వెంశ్టకలు, వాటినుండ ఓషధులు 

మహావృక్షాలు జనిమ ంచాయి. 

ఆత్రిా త్ హ్ృదయం వికసంచింద్వ. ఆహ్ృదయం నుంచి మనస్, ఆ మనస్ నుంచి 

చంశ్దుడు ఆవిరా వించారు. 

నాభి వికసంచగా, నాభి నుండ అపానం, ఆ అపానం నుండ మృతా్త వు జనిమ ంచాయి. 

చివరగా జననేంశ్ద్వయం ప్పటింిద్వ. ఆ జననేంశ్ద్వయం నుంచి ర్వత్స్స (వీరా ము), ఆ ర్వత్స్స  

నుంచి జలము ప్పటాాయి. 

ఈ రీత్నగా విరాట్ ప్పరుష్యని అవయవముల నుండ ఇంశ్ద్వయాలు వాటి అభిమాన దేవత్లు 

జనిమ ంచాయి. 

ఈ విధంగా జనిమ ంచిన దేవత్లందరూ మహాసముశ్దం లాంటి ఈ విశాలమైన విరి ంలో 

శ్పకాశిసే్ ఉనాి రు. 

పరమాత్మ  ఈ ఇంశ్ద్వయాలకు వాటి అభిమాన దేవత్లకు ఆకలి దప్పి కలు కలిగ్వలా చేస్తడు. 



ఆ విరాట్ ప్పరుష్యని రరీరం నుంచి బయలెి డలిన ఈ దేవత్లందరూ ఆకలి దప్పి కలకు 

గురై నివసంచడానికి త్గన శ్పదేరం త్ననటానికి త్గన ఆహారం చూప్పంచమని ఆ 

పరమాత్మ ను వేడుకనాి రు. 

వార శ్పార ధననంగీకరంచి శ్బహ్మ  దేవుడు ఒక వృషభానిి  చూప్పంచి ద్గనిని ఉపాధిగా 

చేస్కోండ అనాి డు. ఇద్వ భౌత్నక శ్సిాయిలో జీవించేద్వ. శ్జా్ఞనం లేనిద్వ. అందుకని ఇద్వ 

మాకనువైన రరీరం కాదు అని త్నరసు రంచారు. 

అప్పి డు ఒక అశిా నిి  చూప్ప ద్గనిని ఉపాధిగా చేస్కోండ అంటే వృషభానిి  త్నరసు రంచిన 

కారణాలతోనే అశిా నిి  కూడా త్నరసు రంచారు. 

అప్పి డు ఆ పరమాత్మ  పూరి ము జలము నుండ ప్పటిని మూలభూత్తడైన ఆ ప్పరుష్యని 

చూప్పంచి ద్గనిలో శ్పవేశించండ అనాి డు. 
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ఆత్మ  యొకు  త్పస్స తో విరాట్ ప్పరుష్యడ న్నటినుంచి అనిి  ఇంశ్ద్వయాలు వాటి వాటి 

అభిమాన దేవత్లు ప్పటిాయని చెపిే రు. 

వాళి కు ఆకలిదప్పి లు కలగడంతో త్మకు ఆశ్రయ శ్సిానంగా మానవ రరీరానిి  

ఎంచుకనాి యని తెలుస్కనిా ము. 

ఆ మానవ రరీరంలో 

పరమాత్మ  ఆజతాో వెంటనే అగి  వాకుు గా మార న్నటిలో శ్పవేశించింద్వ. 

వాయువు శ్పాణంగా మార ముకుు లోకి శ్పవేశించింద్వ. 

స్రుా డు చూప్పగామార కళి లోకి శ్పవేశించాడు. 

ద్వకుు లనీి  రబశే్గహ్ణ రకిగేా మార చెవులోోకి శ్పవేశించాయి. 

మూలికలు, చెటో,చేమలు వెంశ్టకలుగా మార చరమ ంలోకి చేరాయి. 

చంశ్దుడు మనస్స గా మార హ్ృదయంలోకి శ్పవేశించాడు. 

మృతా్త వు అపానమై బొడాులోకి చేరంద్వ. 

నీరు వీరా ంగా మార ప్పరుష్యడ జనేంశ్ద్వయంలోకి శ్పవేశించింద్వ. 

ఈ ఇంశ్ద్వయాలతో ఉని  ఆకలిదప్పి లు పరమాత్మ ను మాకు ఈ మానవ రరీరంలో 

నివశించడానికి సరయిన శ్పదేరం చూపమని కోరాయి. 



మీరు ఈ ఇంశ్ద్వయ అధి దేవత్లవదేే నివాసం ఉండండ. వారు త్ననే ఆహారంలో మీకు 

భాగసిా మా ం కలిి సే్నిా ను అనాి డు ఆ పరమాత్మ . అంటే దేవత్లకు లభించే 

హ్విస్స ల దిా రా ఆకలిదప్పి లు ఉపరమిసేాయని అరధం. 

త్మ దేహ్ంలో ఇంశ్ద్వయవృతే్తలకు లభించే త్ృప్ప ేఅంటే ఇంశ్ద్వయ భోగాల వల ోఆకలి 

దప్పి లు ఉపరమిసేాయని అరధం. 

స ఈక్షత్ ఇమే ను లోకారు  లోకపాలారు  అని మేభా ః సృజ్ఞ ఇత్న!! 

ఈ లోకాలను లోక పాలకులను సృష్టంిచడం జరగంద్వ. ఆకలిదప్పి లను సృష్టంిచాను. ఇక 

వీరకి ఆహారానిి  సృష్టంిచాలి అని ఆ పరమాత్మ  సంకలిి ంచాడు. 

సోోభా పత్, త్వభాో భి త్పేాభాో  మూరరేజ్ఞయత్ 

యా వైసా మూరరేజ్ఞయత్, అని ం వైత్త్!! 

ఆ విరాట్ ప్పరుష్యడు త్ప్పంచగా నీటి నుంచి అని ం ఉత్ి ని మైంద్వ అని ఉపనిషత్వు రులు 

చెపిే రు. 

ఘనీభవించిన అప్ - జలం పృథిి  కావడం వల ోజలమనేద్వ పృథ్వి సారమయింద్వ. ఆ జలం 

యొకు  స్క్షమ  సారమే అని ం (అరనం). ఇదే మన రరీరంలోని శ్పాణునికి ఆహారం. 

యోగ విదాా భాా సం చేస్త సాధకులకు మొదటగా దేహ్ంలో లాలాజలం అధికంగా ప్పటి ి

త్రిా త్ అరన్నతి్ త్న ేజరగడమనేద్వ సరి దా అనుభవైక వేదా మే. 

అదే విధంగా శ్సి్ల వసే్వులోో అని ం ఉత్ి త్న ేకావడానికి జలమే ముఖా మైన ఆధ్యరం. 

పరమాత్మ  సంకలి ంతో సృష్టంిపబడ ాఆహారం ప్పటీ ిప్పటగిానే బయటకు వచిు న వెంటనే 

వెను త్నరగ పరుగెత్డేం మొదలు పెటింిద్వ. 

అలా పారోత్తని  ఆహారం ఏ రకంగా ఈ మానవ రరీరానికి చికిు ందో వచేు  భాగంలో 

చూదేాం. 
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పరమాత్మ  సంకలి ంతో సృష్టంిచబడ ాఆహారం పైకి వచిు న వెంటనే వెనకిు  పరుగెత్డేం 

మొదలు పెటింిద్వ. 

అప్పి డు మనిష్ట త్న వాకుు తో పటికోవాలని శ్పయత్ని ంచాడు. సాధా ంకాలేదు. 

వాకుు తోనే కనుక ఆహారానిి  పటికోగలిగ ఉంటే మనిష్ట ఆహారం అని న్నటితో అనగానే 

అత్ను సంత్ృప్ప ేచెందేవాడు. ఆహారం త్ననవలసన అవసరం ఉండేద్వ కాదు. 



త్రిా త్ అలా పరుగెడుత్తని  ఆహారానిి  మనిష్ట త్న శిా స తో పటికోబోయాడు. సాధా ం 

కాలేదు. 

శిా సతోనేకనుక ఆహారానిి  శ్గహించగలిగ ఉంటే, కేవలం ఆహారానిి  వాసన చూడడంతోనే 

త్ృప్ప ేచెందే వాడు. ఆహారం త్ననవలసన అవసరం ఉండేద్వకాదు. 

అలా పరుగెడుత్తని , ఆహారానిి  త్న చూప్పతో పటికోవాలని శ్పయత్ని ంచాడు మనిష్ట. 

సాధా ం కాలేదు. 

చూప్పతోనే ఆహారానిి  పటికని టయోితే కేవలం ఆహారానిి  చూడడంతోనే సంత్ృప్ప ే

చెందేవాడు. 

సృష్ట ిలోనే చూప్పదిా రా ఆహారానిి  ఇవి గలిగన శ్పాణి ఒకు  త్వబేలు మాశ్త్మే. త్వబేలు 

ప్పలలోు నద్వ అవత్లి ఒడాున ఉంటాయి. త్లి ోనద్వ ఇవత్లి ఒడాున ఉంటంద్వ. 

అకు డనుంచి ప్పలలోు ఆహారానికై ఆశ్కందన చేసేాయి. త్లి ోఇవత్లి ఒడాునుంచి స్టిగా 

ప్పలలో కళి లోకి చూసే్ంద్వ. రండవ ఒడాున ఉని  ప్పలలోకు ఆకలి తీర హాయిగా 

నిశ్దోత్వయి. మానవులు, ఇత్ర జంత్తజ్ఞలం త్మ ప్పలలోకు ఆహారం శ్సనిాల దిా రా 

పాలరూపంలో ఇసేోంటే త్వబేలు చూప్పదిా రానే ఆహారానిి  ప్పలలోకు అంద్వసేోంద్వ. 

ఆ ఆహారానిి  త్న వినికిడతో పటికోవాలని శ్పయత్ని ంచాడు మనిష్ట. అత్ని వల ోకాలేదు. 

వినడందిా రా ఆహారానిి  శ్గహించగలిగ ఉంటే కేవలం ఆహారం గురంచి వినగానే సంత్ృప్ప ే

చెంద్వ ఉండేవాడు. 

ఆ విధంగా పరుగెడుత్తని  ఆహారానిి  త్న సి రశ తో పటికోవాలని శ్పయత్ని ంచేడు కాని 

సాధా ంకాలేదు. 

ఇద్వ సాధా మయి ఉంటే కేవలం ఆహారానిి  త్వకడం దిా రా సంత్ృప్ప ేచెందేవాడు. త్నన 

వలసన అవసరం ఉండేద్వ కాదు. 

నీటిలో ఉండే చేప త్న ప్పలలోకు ఆహారానిి  సి రశ దిా రా సరఫరా చేసే్ందని మీకు 

తెలుసా. 

ప్పలలోు ఆకలి అయినప్పి డు త్లి ోదగరీకు చేరుత్వయి. త్లి ోఆపాా యంగా త్న రరీరంతో 

త్వకగానే వాటి ఆకలి తీరోయి హాయిగా ఉంటాయి. 

త్నకు అందకుండా పరుగెత్న ేోత్తని  ఆహారానిి  మనస్స తో పటికోవాలని 

శ్పయత్ని ంచాడు కాని సాధా ంకాలేదు. 

అదే జరగనటయోితే కేవలం ఆహారం గురంచి త్లుచుకోగానే సంత్ృప్ప ేపడేవాడు. 

పరుగెత్ేో త్తని  ఆహారానిి  త్న జననేంశ్ద్వయంతో పటికోవాలనుకనిా డు కాని 

సాధా ంకాలేదు. అదే వీలయితే ఆహారానిి  విసర జన చేయడం తోనే సంత్ృప్ప ేచెందేవాడు. 



త్దపానేనా జఘృక్షత్, త్దావయత్ స ఏష్ట ని సా  

శ్గహో యదిా యుః అని మాయురి  ఏష యదిా యుః 

పరుగెత్న ేోవాలని శ్పయత్ని ంచిన ఆహారానిి  అపానంతో పటికోబోతే వెంటనే ఆహారం 

అత్ని సిా ధీనం అయిా ంద్వ. దానితో అపానందిా రా 

మాశ్త్మే ఆహారానిి  శ్గహించగలమని తెలుస్కనిా డు. 

కాబటి ిఅపానమే ఆహారం దిా రా శ్పాణ ధ్యరణ చేయగలుగుతోంద్వ ఈ రరీరంలో. 

దేహానికి అవసరమైన ఈ శ్సి్లాహారానిి  శ్గహించేందుకు, జఠరారయానికి పంప్ప 

జీర ణమయాే టోా చేస్తందుకు అపాన వాయు శ్కియ చాలా అవసరం. 

ఇద్వ లేకుండా కేవలం శ్పాణం, మనస్స , మిగలిన ఇంశ్ద్వయాల దిా రా సాధా ంకాదని 

నిరూప్పంచి వాయువు దిా రానే అని  శ్గహ్ణం సాధా మని నిరూప్పంచ బడంద్వ. 

అపాన వాయు సంచారం న్నరు దగరీ మొదలయి అపానం దిా రానిశ్షు మిసే్ంద్వ. దానికి 

మాశ్త్మే ఆహారానిి  రి కరంచి, నమిలి, జీర ణం చేస, వా రాధనిి  అపానం దిా రా బయటకు 

పంపే రకి ేఉంద్వ. 

అందుచేత్, "వాయువే అని ం లేదా వాయువే ఆయువు (ఆయుష్యు )" అనాి రు 

ఉపనిషత్వు రులు. 

ఈ విధంగా సమస ేఇంశ్ద్వయాలు, ఆకలిదప్పి లు, ఆహారాలతో అలరారుత త్యారయిన 

మానవ రరీరానికి ఒక అధిషిాన చేత్నానిి  ఏరకంగా సమకూర్వు రో వచేు  భాగంలో 

తెలుస్కందాం. 
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రరీర సృష్ట ిజరగంద్వ. ఇంశ్ద్వయాలు సంఘటిత్ంగా పనిచేయడం మొదలుపెటిాయి. 

ఆకలిదప్పి లు రరీరంలో శ్పవేశించాయి. అని ం దొరకింద్వ. 

మర ఈ ఇంశ్ద్వయాలలో వాగీశ్ద్వయం ఎవరగురంచి మాటోాడాలి? కళుి  ఎవర గురంచి 

చూడాలి? ఈ ఇంశ్ద్వయాలనీి  ఎవర గురంచి పనిచేయాలి? 

ఈ ప్పండ రరీరం పరమాత్మ  లేకుండా నిలవలేద నేద్వ యదారధం. 

పరమాత్మ  శ్పమేయం లేకుండా ఈ మనిష్ట వాకుు తో మాటోాడటం, ముకుు తో శాి సంచడం, 

మనస్స తో ఆలోచించడం, అపానంతో జీర ణంచు కోవడం మొదలైనవి ఎలా సాధా మౌత్వయి? 

ఇంత్వరకూ ఆ చైత్నా  రకి ే(పరమాత్మ ) రరీరంలో శ్పవేరపెట ిబడలేదు 

అందుచేత్ పరమాత్మ  రరీరంలో శ్పవేశిదేామను కనిా డు. అనిి  అవయవాలు 

ఇంశ్ద్వయాలచే ఆశ్కమింప బడాాయి. 



మర ఈ రరీరంలో కపాల మారమీే త్ను శ్పవేశించడానికి సరయిన మారంీగా ఎంచుకనిా డు. 

స ఏత్మేవ రమానం విదారాై త్యా దిా రా శ్పాపదా త్ 

స్మషా విదృత్నరిా మ దిా ః త్దేత్నిా నందం 

త్సా శ్త్య అవసధ్యస్తసయేః సి పిా ః! అయమా వసధో యమావసధో యమావసధ ఇత్న! 

ఇలా ఆలోచించిన పరమాత్మ  ప్పరుష్యడ నడన్నత్ననేి చీలుు కని ఆ రంశ్ధం దిా రా రరీరంలోకి 

శ్పవేశించాడు. దానినే శ్బహ్మ రంశ్ధం అంటారు. 

ఆయన శ్పవేశించిన దాి రం పేరు "విదృత్న" అని పేరు. అద్వ ఆనందమయిమైన శ్సిానం. 

ఆ పరమాత్మ  నివసంచే శ్సిానాలు (కారా క్షేశ్త్వలు) హ్ృదయం, కంఠం, శ్బహ్మ రంశ్ధ్యలనే 

మూడు శ్సిానాలు. 

శ్సతి్తలు మూడు. జ్ఞశ్గత్, సి పి , స్ష్యప ేశ్సతి్తలు. 

రరీరంలో శ్పవేశించిన పరమాత్మ కు జ్ఞశ్గదావసలిో కుడ కనుి , సి పిా వసలిో మనస్స , 

స్ష్యప్పలేో హ్ృదయం శ్సిానాలని ఈ ఉపనిషతే్త చెబుతోంద్వ. 

అలోా శ్పవేశించిన పరమాత్మ  ఆ దేహ్ంలో వేర్వ ఎవరునాి రని పరరలించాడు. త్రువాత్ 

ఇకు డ నేను త్పి  వేర్వ ఏద్వ లేదే! అని అనుకని రరీరంలో కలువైన త్వనే సరి శ్త్వ వాా ప్పంచి 

పరమాత్మ  గా ఉండటానిి  చూశాడు. 

అందువల ోఅత్ణిణ జీవాత్మ  అనాి రు. అత్ణేణ ఇదంశ్ద (సాక్ష) అంటారు. 

త్రిా త్ రరీరం అంత్వ శ్బహ్మ  చే (ఇకు డ శ్బహ్మ  అంటే శ్పాణ రకే)ే ఆవరంచి ఉండటానిి  

చూశాడు పరమాత్మ . 

నా యీ అపారమైన వైభవానిి , అపూరి మైన రకినేి, నా మాయా లీల నంత్టినీ 

శ్గహించగలిగ్వ కుశాశ్గబుద్వధ కల శ్పాణిని సృష్టంిచనంత్వరకూ నా కారా ం ముమామ టికీ 

నిషఫ లం అని త్లచి ఆ జగద్గరి రుడు త్న సామరాధ ా నిి , సృష్టలిోని సౌందరాా నిి  

విచక్షణాబుద్వధతో శ్గహించగలిగన ఈ మానవ రూపానిి  సృష్టంిచాడు. ఇంత్టి సృష్ట ికారా ం 

వా ర ధం కాకూడదు కదా! 

ఇలా రూపంద్వంపబడన మానవుడు మరేా లోకంలో జనమ ను పందే విధ్యనానిి  వచేు  

భాగంలో చూదేాం. 
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ఇప్పి డు మనం ఒక అడుగు వెనకిు  వెళిి  గురేు చేస్కందాం. 

అనేక ప్పణా కారాా లు చేస దేహ్ం చాలించిన త్రువాత్ ధూమ మారంీలో చంశ్దలోకం చేర, 

ప్పణాా లననుభవిసేాడు. 

ప్పణా  క్షయమయిన ప్పదప ఆత్మ  పర జనాు ణాణ శ్రయించి వర ుందిా రా ససా కేదారాల రూపంలో 

ధ్యనా ం గా మారుత్తంద్వ. 

ఆ ధ్యనా ం అని రూపంలో మానవుల రరీరాలోో శ్పవేశించి జీర ణమై ప్పరుష్యలలో శుకంోగా 

రూపందుత్తంద్వ. అంటూ ప్పనర జనమ  విషయంలో తెలుస్కనిా ము. 

అదే విషయం ఇకు డ ఆ పరమాత్మ  నుంచి వచిు న అంర వర ుం దిా రా ససా  రూపంలో 

ధ్యనా ం, అని ంగా మార ప్పరుష్యని రరీరంలో ర్వత్స్స  గా మారుత్తంద్వ. 

ఓం ప్పరుషే హ్ వా అయమాద్వతో గరోా  భవత్న! 

యదేత్ శ్దేత్ శ్సదేేత్త్ సర్వి భాో ంగ్వభా  శ్స్తజేః! 

సంభూత్ మాత్మ నాే వాత్వమ నం బభర!ే 

త్దా దాస్తసయేాం సంచత్ా థైన శ్జ జనయత్న! 

త్దసా  శ్పథమం జనమ !! 

అందువల,ో 

"ఓం ప్పరుషే హ్వా అయమాద్వతో గరోా  భవత్న" - యదారధంగా చెపిా లంటే ప్పరుష్యడలో నే 

ముందుగా గరా ము కలుగుతోంద్వ. 

ప్పరుష్యనిలో శ్పారంభ దరలోని మనిష్ట ర్వత్స్స  (వీరా ం లేదా శుకంో)రూపంలో ఉంటాడు. 

ఈ ర్వత్స్స  అనిి  అవయవాల యొకు  రకి ేసారంగా ఉంటంద్వ. 

ఈ విధంగా మనిష్ట త్న రరీరంలో త్వను ప్పటింిచబోయే జీవిని మొదట ర్వత్స్స  (వీరా ం) 

రూపంలో భరసే్నిా డు. 

ఈ ర్వత్స్స ని స్తర ేలో శ్పవేర పెటడిం దిా రా త్నని త్వను శిశువు గా జనిమ ంప జేస్కంటాడు. 

ప్పరుష్యని రరీరం నుండ వీరా ం స్తర ేరరీరంలోకి జేరడమే శ్పధమ జనమ . 

స్తర ేకి త్న అవయవములు త్న రరీర భాగంగా ఉని టే ోఆ వీరా ం కూడా ఒక భాగమై స్తర ేతో 

త్వదాత్మ ా ం చెందుతోంద్వ. 



ర్వత్స్స  ఆమెలోకి శ్పవేశించగానే అద్వ ఆమెకు సోంత్మైోత్తంద్వ. అందువల ోఆ ర్వత్స్స  

ఆమెను ాధించదు. 

భర ేర్వత్స్స ను పత్నయొకు  ఆత్మ  రూప్పడైన శిశువుని శ్పేమతో పెంచుత్తంద్వ. 

గరాా నిి  చకు గా సంరక్షంచే స్తర ేని విశేష రీత్నలో సంరక్షంచాలి. 

శిశువు జనిమ ంచడానికి ముందు, ఆ గరా స ిప్పండానిి  స్తర ేత్న గరా ంలో సంరక్షసే్ంద్వ. 

ఆ గరా స ేశిశువు యొకు  త్ంశ్డ ఆ శిశువు జననానికి ముందు, త్రిా త్ కూడా అత్నిి  

సంరక్షసేాడు. ఆ శిశువుని త్న సి రూపం గానే భావిసే్ అత్నిి  సంరక్షసేాడు. 

ఆత్వమ నమేన త్దాా వయతేా షాం లోకానాం సంత్తా్వ ! 

ఏవం సంత్త్వ హిమే త్దసా  ద్వి తీయం జనమ !! 

శ్పజ్ఞసంత్త్న వృద్వధ కరకు ఈ రీత్నగా చేసే్నిా డు. లోకాల సంబంధం ఇలా 

పెంపందుత్తంద్వ. 

మనిష్ట యొకు  ద్వి తీయ జనమ  త్లి ోకడుప్పనుండ శిశువుగా జనిమ ంచడమే. 
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ప్పశ్త్తని రూపములో జనమ  తీస్కని  ఆ త్ంశ్డ యొకు  ఆత్మ  సత్ు రామ నుషాానముల 

నిమిత్మేు త్న ఇంటో త్ంశ్డ యొకు  శ్సిానంలో శ్పత్ననిధిగా శ్పత్నష్టంిప బడుత్తనిా డు. 

ఆ ప్పశ్త్తనిగా ప్పటిని వాడు కాలశ్కమంలో పెరుగుత త్వను చేయవలసన కరమ లననీి  చేస 

చివరకు వృదాధ పాా నిి  పంద్వ మరణం సంభవించగా ఈ రరీరానిి  వదలి త్నరగ 

జన్నమ తే్తత్తనిా డు. ఇద్వ మూడవ జనమ . అని వామదేవ మహ్రు చెబుత్తనిా డు. 

గర్వా ను సని  నిే షామవేదమహ్ం దేవానాం జనిమాని విశాి  

రత్ం మాప్పర ఆయరరరక్షని ధః శేా న్న జవసా నిరద్గయమ్ 

ఇత్న, గరా  ఏవై త్చు యాన్న వామదేవ ఏవ మువాచ!! 

గరా ం లోనే రయనించి ఉని  వామ దేవ మహ్రు గరా ంకోరం లో జరగ్వ విషయాలను ఈ 

విధంగా వివరంచి చెపిా డు. 

నేను ఈ సకల దేవత్ల యొకు  జనమ  వృతే్వంత్ములు తెలుస్కనిా ను. 

ఇకు డ దేవత్లంటే ఇంశ్ద్వయాలు, త్నామ శ్త్లు, వృతే్తలు, త్దభిమాన దేవత్లు, 

భూత్వలయొకు  జనన శ్కమానిి  గరా ంలో ఉని ప్పి డే తెలుస్ కనిా ను అని వామదేవ 

మహ్రు చెబుత్తనిా డు. 

అప్పి డు వంద లోహ్మయములైన కోటలు ననుి  సంరక్షంచాయి. 



సంపూరణ త్త్ి జా్ఞనమైన త్రిా త్ డేగలాగ వేగముగా ఆ ఇనుప కోటలు ఛేద్వంచుకని 

త్నరుగుత బయటకు వచాు ను. అని వామదేవ మహ్రు వివరంచాడు. 

ఈ సతా్వ లనీి  తెలుస్కని జనమ  తీస్కని  త్రిా త్ త్న రరీరం నశించగానే సి ురలీోకం 

చేరాడు. అకు డ సకల స్ఖాలను పంద్వ చివరకు అమరత్ి  శ్సతి్నకి చేరుకనిా డు వామదేవ 

మహ్రు. 

ఇంత్టి మహ్త్రేమైన రరీర రచన చేస దానిలో నివాస మేరి రచుకని  ఆ ఆత్మ  

ఎలాంటిద్వ? ఎవరని ఈ ఆత్మ  అని మనం ఉపాససే్నాి మో వచేు  భాగంలో 

తెలుస్కందాం. 
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అపి టి సాంింక ఆచారాలు, దేర కాలమాన పరసతి్తలలో ఇంత్కుముందు చద్వవిన రండవ 

అధ్యా యం (అవశ్కామంత్త గరా ణా ః)గరా ణులు వినకూడదని వచించారు. 

ఈ మూడవ అధ్యా యంలో "యధ్యసిానంత్త గరా ణా ః"గరా ణులు కూడా వినవచుు  అని 

చెబుత ఈ అధ్యా యం మొదలవుత్తంద్వ. 

కోయమాతేమ త్న వయముపాసమ  హ్, 

కత్రః స ఆత్వమ  యేన వారూపం పరా త్న, 

యేన వా రబంే రృణోత్న, యేన వా గంధ్య నాజశ్ఘత్న, యేన వా వాచం వాా కరోత్న, 

యేన వా సిా దు చాసిా దు చ విజ్ఞనాత్న!! 

కోయమాతేమ త్న వయముపాసమ హ్- 

ఆత్మ  యని మనం ఎవరని ఉపాశిసే్నిా ము? 

కత్రః స ఆత్వమ - ఆత్మ  ఎలాంటిద్వ? 

మనం ఎవర వల ోచూసే్నాి మో! ఎవర వల ోవింటనాి మో! ఎవర వల ోవాసన చూడగలీు 

త్తనాి మో! ఎవర వల ోన్నటితో మాటోాడ గలీు త్తనాి మో! ఎవర వల ోరుచులను 

తెలుస్గోగలీు త్తనాి మో ఆయనే ఆత్మ  అంటే. 

ఇకు డ 'సరాి ణేా వై త్వని శ్పజా్ఞనసా  నామధేయాని భవని'ేఅంటూ శ్పజా్ఞనఘనానిి  

విరద్గకరంచారు. 

యదేత్దధృదయం మనశైు త్త్! సంజా్ఞనమాజా్ఞనం విజా్ఞనం శ్పజా్ఞనం మేధ్యదృష్ట ిశ్ర ధృత్న రమ త్న 

రమ నీషా జత్నః సమ ృత్నః సంకలి ః శ్కత్తరస్ః కామో వర ఇత్న! సరాి ణేా వై త్వని శ్పజసాా  

నామధేయాని భవంత్న!! 

ఈ ఆతేమ  - హ్ృదయంగా, మనస్స గా, చైత్నా ం గా, విజా్ఞనంగా, శ్పజా్ఞనంగా, మేధస్స గా, 

అంత్రృేష్ట ిగా, ధృత్నగా, మత్నగా, ధైరా ం గా, శ్జా్ఞపకం గా, జ్ఞత్నగా, సంకలి ంగా, మనసేాపంగా, 



తీరామ నంగా, శ్పాణరకిగేా, విషయ స్ఖవాంఛగా ఉండడం వల ోఇవనీి  శ్పజా్ఞనం యొకు  

నామాలే అవుత్తనాి యి. 

సృష్ట ిశ్పారంభం లో పరమాత్మ  అంభో లోకం, మరీచీలోకం, మరలోకం, ఆపలోకం అనే 

నాలుగు లోకాలను సృష్టంిచాడు. ఆయా లోకాలను రక్షంచే నిమిత్ంే నీటి నుంచి ఒక 

ప్పరుష్యణిణ సృష్టంిచాడు. 

ఆ విరాట్ ప్పరుష్యని నుండ పంచభూత్వలు, ఇంశ్ద్వయాలు, వాటియొకు  

శ్కియారకేులు(వినికిడ, చూప్ప మొదలయినవి), ఆకలిదప్పి లు ఆ త్రిా త్ ఆహారం సృష్టంిచ 

బడాాయి. 

వీటనిి టికీ ఆలంబన కరకు మానవ రరీరానిి  సృష్టంిచాడు. ఆ సమిష్ట ిరూపంగా 

సృష్టంిచబడ ారూపంతో సంత్ృప్ప ేచెంద్వన పరమాత్మ  ఈ భూమి మీద బుద్వధ జీవులను 

సృష్టంిచాడు. 

అలా సృష్టంిచబడ ామానవులు భౌత్నకమైన శ్పపంచ వా వహారాలోో మునిగ తేలుత, జనన 

మరణాలతో విసగ ఆలోచించడం మొదలు పెటిారు. ఈ నామ రూపాత్మ కమైన జగతే్త 

నిజంగా దేనిలో శ్పత్నష్టంిపబడంద్వ? అని ఆలోచించడం మొదలు పెటిారు. 

ఇంశ్ద్వయాలకు, శ్పాణరకికేి అత్నరకంేగా ఉంటూ, సృష్ట ిశ్సతి్న లయాలకు అతీత్ంగా ఉంటూ 

విశిా నికంత్వ చైత్నాా నిి  శ్పసాద్వంచే శ్జా్ఞనరూపమైన పరశ్బహామ నిి  ఉపాసంచాలి అని 

తెలుస్కనాి రు. 

70. ఉపనిషత్తులు - ఐతరేయోపనిషత్తు (Continuation) 

ఏష శ్బహైమ ష ఇంశ్ద ఏష శ్పజ్ఞపత్నర్వతే సర్వి  దేవా ఇమాని చ పంచమహాభూత్వని పృథివీ 

వాయురాకార ఆో జా్య తీంషీతేా త్వనీమాని చక్షుశ్దమిశ్శాణీవ! 

సృష్ట ికరగేా ఇంశ్దుడుగా, శ్పజ్ఞపత్నగా మిగలిన దేవత్లుగా ఉని ద్వ ఆ శ్బహ్మ . 

భూమి, గాలి, ఆకారం, నీరు, నిప్పి  అనే పంచ భూత్వలుగా ఉని ద్గ ఆ శ్బహ్మ మే. 

బీజ్ఞనీత్రాణి చేత్రాణి చాండజ్ఞని చ జరాయుజ్ఞని చ సి్త దజ్ఞని చోద్వా జ్ఞని చాశాి  గావః 

ప్పరుషా హ్సనే్న యత్ కిం చేదంశ్పాణి జంగమం చ! 

అలి శ్పాణులుగా, బీజ్ఞలుగాఉని ద్వ ఆ పరమాతేమ . 

అండజములు (శ్గుడాు నుండ ప్పటే ిసరాి లు, పక్షులు); 

జరాయుజములు (మావి నుండ ప్పటిని మనుజులు గరా కోరములోని మావి నుండ ప్పటినివి); 

సి్త దజములు (చమట నుండ ప్పటిని పేలు మొదలగునవి); 



ఉద్వా జములు (భూమిని ఛేద్వంచుకని ప్పటిని వృక్షములు, విత్నేాలనుండ మొలకెతేవేి); 

అలాగ్వ నడచేవి, ఎగర్వవి, శ్సిావర జంగమాలయిన శ్పాణులనీి  శ్పజా్ఞన జనిత్మైన ఆతేమ . 

పత్శ్త్న చ యచు  శ్సిావరం సరి ం త్త్ శ్పజా్ఞనేశ్త్ం శ్పజా్ఞనే శ్పత్నష్టతి్త్! 

నామరూపాత్మ కమైన ఈ జగతే్తను నడపే నేశ్త్మే శ్పజా్ఞనము. 

శ్పజా్ఞనేశ్తో లోకః శ్పజా్ఞ శ్పత్నషిాః శ్పజా్ఞనం శ్బహ్మ !! 

ఈ జగతే్త శ్పజా్ఞనము లోనే శ్పత్నష్టతి్మై ఉంద్వ. 

ఈ లోకమంత్వ శ్పజా్ఞన నేశ్త్ం. ఆ శ్పజే ాశ్పత్నష్టంిప బడంద్వ. ఆ శ్పజా్ఞనమే శ్బహ్మ . 

ఈ విధంగా శ్పజా్ఞన రూప్పడైన పరమాత్మ ను తెలుస్కని వాడు త్న రరీరం పత్నం చెందేక 

(మరణించిన త్రిా త్) సరలీోకానికి వెళిి  అకు డ అనిి  స్ఖాలూ అనుభవించి 

అమరుడౌత్వడు. 

అంటూ ఐత్ర్వయోపనిషతే్త ముగుసేోంద్వ. 

వచేు  భాగంలో తైత్నరేీయోపనిషతే్త మొదలు పెడదాము. 

71. ఉపనిషత్తులు - ఐతరేయోపనిషత్తు (Continuation) 

తైత్నరేీయ ఉపనిషతే్త 

గంగానద్గ తీరంలో చమత్వు ర ప్పరంలో సకల సదీుణ సంపనుి డైన యజవాలుు ా డనే 

శ్ాహ్మ ణుని కుమారుడే యాజవాలుు ా డు. 

యజవాలుు ా డు, అత్ని భారా  స్నందలకు కారీకే శుదధ దిా దశి, భానువారం, ధనురగోి ంలో 

సాక్షాతే్త ఆ శ్బహ్మ  దేవుడే జనిమ ంచాడా అని టోగా ఒక కుమారుడు కలిగాడు. అత్నికి 

యాజవాలుు ా డని నామకరణం చేశారు. 

అయిదో ఏట అక్షరాభాా సం, ఎనిమిదో ఏట ఉపనయనం జరగన ప్పమమ ట, ఋగ్వి దానిి  

పాషు లుడ వద;ే సామవేదానిి  జైమిని వద,ే అధరి ణ వేదానిి  ఆరుణి వద ేనేరుు కనిా డు. 

వేదవాా స మహ్రు యొకు  శిష్యా డు వైరంపాయనుడు. 

యజుర్వి దానిి  శిష్యా లకు చెపిే  వైరంపాయనుడు ఈ కుశ్రవాడలో ఉత్మే 

లక్షణాలునాి యని శ్గహించి శిష్యా నిగా అంగీకరంచాడు. 



గురు శుశ్ూషలో అంకిత్భావం కలిగన యాజవాలుు ా డు గురుహ్ృదయానిి  మెప్పి ంచి అనత్న 

కాలంలోనే అనంత్ విదాా  వైభవానిి  పంద గలిగాడు. 

ఒకసార వైరంపాయనుడకి కోపం వచిు  త్న మేనలోుడని కాలుతో త్నిా డు. అత్ను 

సశ్దాు హ్మ ణుడు. శ్ాహ్మ ణునిి  త్ని డం చేత్ శ్బహ్మ  హ్తా్వ  పాపం వచిు ందని శిష్యా లను 

నివారణోపాయం ఆలోచించమనిా డు. 

అప్పి డు యాజవాలుు ా డు 'ఇదేమంత్ పని, నేనొకు డనే మీ పాపానిి  ాప్పత్వను.' అనాి డు. 

శ్బహ్మ తేజ్యద్గప్ప ేచే వెలుగొందే యాజవాలుు ా నిలో విధివశాతే సాతి్న కాహ్ంకారం కలిగ 

గురువుని ధికు రంచే విధంగా మాటోాడంచింద్వ. 

ఆ కారణంచేత్ అత్ని అహ్ంకారానికి వైరంపాయనుడు ఆశ్గహించి "అహ్ంకరసే్ని నీకు ఈ 

విదా  త్గనిద్వ, దానిని నాకు త్నరగ ఇచిు  వెళిి పమమ ని" కఠినంగా పలికాడు. 

అందుకు పశాు తే్వపపడన యాజవాలుు ా డు రక ేరూపంలో త్వను నేరు న యజుర్వి ద విదా ను 

వెడలగకిు  వెళిి ోగా వైరంపాయన మహ్రు శిష్యా లు త్నశ్త్నరే పక్షుల రూపంలో ఈ 

మంశ్త్వలను రి కరంచడం మూలంగా ఏరి డనదే తైత్రేీయశాఖ 

అందులోని ఉపనిషతే్తను తైత్రేీయోపనిషతే్త అని అంటారు. 

యాజవాలుు ా డు త్న గురువు వద ేవద్వలేసన దానిని కృషణయజుర్వి దము అంటారు. 

72. ఉపనిషత్తులు - తైత్తురీయోపనిషత్తు (Continuation) 

ఆ విధంగా ఏరి డన తైత్నరేీయ ఉపనిషతే్త లోకంలో బహుళ శ్పచారం లోకి వచిు ంద్వ. 

కృషణ యజుర్వి దంలోని తైత్నరేీయ ఆరణా కం యొకు  7,8,9 భాగాలే తైత్నరేీయ ఉపనిషతే్త. 

(యాజవాలుు ా డ త్దుపర విదాా భాా సం మొదలయినవి మనం బృహ్దారణా  కోపనిషతే్తలో 

చదువుకందాం. 

ఈ తైత్నరేీయోపనిషతే్తను శుభకారాా లలోను, యజ ాయాగాదులలోను ఎకుు వగా శ్పవచనం 

చేసే్ంటారు. 

సి ర యుకంేగా, శ్శావా ంగా గానం చేసేారు. 

ఈ ఉపనిషతే్తకు ముందుగా ఆద్వరంకరులు వాా ఖాా నం శ్వాశారు. 

తైత్నరేీయోపనిషతే్త మూడు అధ్యా యాలు గా విభజంచబడంద్వ. 

అవి శిక్షావలి ో(జీవనవిదా ); ఆనందవలి ో(మనిష్ట-పంచకోర వివరణ); భృగువలి ో

(భగవంత్తడు). 



మొదటి అధ్యా యం శిక్షావలి ోమనం ఈ శ్పపంచంలో ఎలా జీవించాలి అనే అంశానిి  

విచారణ చేసే్ంద్వ. ఈ వలిలోో గృహ్స ేధరామ లను నిరి హిసే్ త్ను నేరుు కని  విదా ను వలె ో

వేయడం, ఇత్రులకు భోధించడం అతా్వ వరా కమని సందేరం ఇవి బడంద్వ. పదకండవ 

అనువాకంలో వేదాధా యనం పూర ేచేస్కని  వారకి సిా త్కోపనాా సం - ఆశ్రమానిి  వదలి 

వెళి్ళ  సమయంలో గురువు ఇచేు  అదుా త్ సందేరం చాలా శ్పాధ్యనా త్ను 

సంత్రంచుకంద్వ. 

రండవ అధ్యా యం ఆనందవలి ోమనిష్ట అనేవాడు ఎవరు అని  విషయానిి  ఒక 

అదుా త్మైన వర ణనని ఇసే్ంద్వ. ద్గనిలో పంచకోర వివరణ ముఖా మైనద్వ. శ్బహ్మ ం యొకు  

లక్షణాలు, శ్బహ్మ మే సత్ి దార ధం అనే విషయాలు, ఆనందంలో ఉండే త్రత్మ బేధ్యలు 

మొదలయినవి వివరంపబడాాయి. 

శ్బహ్మ ం తో త్వదాత్మ ా ం చెందడమే శ్బహామ నందం అంటూ జీవిత్ పరమారాధనిి  

వివరంచింద్వ. 

భగవంత్తని గురంచిన చింత్న మూడవ అధ్యా యం భృగువలి ోలో వివరంచ బడంద్వ. 

భృగువు త్న త్ంశ్డ దిా రా తెలుస్కని  వారుణీ విదా  చెపి బడంద్వ. 

జీవిత్వనిి  దేి ష్టంచడమో, జీవిత్ం నుండ వైదొలగ పారోవడమో చేయకూడదని ఈ 

ఉపనిషతే్త హెచు రసేోంద్వ. ఆనంద దాయకమైన పరప్పష్టతిో కూడన జీవిత్వనిి  గడపడం 

అంటే భగవంత్తని మహ్తి్వ నిి  వా కపేరచడమే అని స్చిసే్ంద్వ. 

ఈ ఉపనిషతే్తలో శ్పత్న అధ్యా యానికి ఒక శాంత్న మంశ్త్ం ఉంద్వ. 

శిక్షావలికోి ఉని  "ఓమ్ రంని్న మిశ్త్ః రం వరుణః..." అనే శాంత్న మంశ్త్వనిి  వచేు  భాగంలో 

చదువుకందాం. 

73. ఉపనిషత్తులు - తైత్తురీయోపనిషత్తు (Continuation) 

తైత్నరేీయోపనిషతే్తలోని శ్పధమవలి ోశిక్షావలి ో'రంన్న మిశ్త్ః...' అనే శాంత్నమంశ్త్ంతో 

మొదలవుత్తంద్వ. 

ఈ శాంత్నమంశ్త్ంలో విభిని  దేవత్లను మానవాళికి మేలు చేకూరు మని శ్పార ధన చేసేారు.. 

ఇందులో శ్పత్న దేవత్వ బహిరతీ్ంగా ఈ విరి ంలో ఒక రకినేి మనిష్టలో అంత్రతీ్ంగా ఒక రకినేి 

ఉతేజేపరచి శ్కియా రలకంగా పని చేయిసే్నాి యని చెపిే రు. ఈ దైవీ రకేులనీి  ఏకీకృత్మై 

ఒకే ద్వరలో పనిచేస్త ేశ్పపంచం అంత్వ అనుకూలంగాను ఆనంద దాయకం గాను ఉంటంద్వ. 

సమస ేజగతే్తలలోను కలాా ణశ్పదంగా అనుకూల పరసతి్తలు ఏరి డత్వయి. అప్పి డు 

మనలో అంత్రతీ్ శాంత్న ఉచు సతి్నలో ఉంటంద్వ. 

ఓం రంన్న మిశ్త్ః రం వరుణః రంన్న భవత్ి రా మా! 

రంన ఇంశ్దో బృహ్సి త్నః! రంన్న విష్యణరురుశ్కమః 



నమో శ్బహ్మ ణే! నమస్తవేాయో త్ి మేవ శ్పత్ా క్షం శ్బహామ స! 

తి్వ మేవ శ్పత్ా క్షం శ్బహ్మ  వద్వషాా మి! 

ఋత్ం వద్వషాా మి! సత్ా ం వద్వషాా మి! త్నామ మవత్త! త్ది కేారమవత్త! 

అవత్తమాం! అవత్త వకేారం!! 

ఓం శాంత్నః శాంత్నః శాంత్నః!! 

శ్పాణానికి, పగటికి అభిమానదేవత్ నన మిశ్త్తడు మనకు మేలుజేయు గాక. 

అపానానికి, రాశ్త్నకి అధిపత్ననన వరుణుడు మనకు సమస ేశుభములను కలుగ జేయుగ 

గాక! 

కళి కు, స్రుా నికి అభిమాన దేవత్ ఆరా ముడు మనకు శుభానిి  కలుగ జేయు గాక! 

చేత్తలకు, బలానికి అభిమాన దేవత్ ఇంశ్దుడు మనకు మేలుజేయుగాక! 

వాకుు కు, బుద్వధకి అభిమాన దేవత్ బృహ్సి త్న మనకు సమస ేశుభములని ఒసగు గాక! 

పాదాలకు, ఆకార త్త్ి మునకు అభిమాన దేవత్ మరయు విశాల వాా ప్ప ేనన విష్యణ వు 

మనలోని శ్పాణరకినేి ఉద్గపే్పంప జేయుగాక! 

ఓ వాయుదేవా! నీకివే మా నమసాు రములు. 

నీ ఉనికితోనే మానవుని మనుగడ ముడవడ ఉంద్వ. నీవే శ్పత్ా క్ష శ్బహ్మ వు. ఆత్మ , శ్పాణం - ఈ 

రండూ శ్సి్లమునకు గోచరము కానివి. కాని ఆ రండంటి సాక్షాత్వు రానికి శ్సి్లంలో 

గోచరమయాే  నీవే (వాయువే) మాకు శ్పత్ా క్ష శ్బహ్మ . 

నినుి  ఆధ్యరముగా చేస్కని మాశ్త్మే శ్పాణరకినేి పెంపంద్వంచుకని ఆత్మ  దరశ నం 

చేస్కోవడం సాధా ం. అంత్టి నువుి  వినా మాకు శ్పత్ా క్ష శ్బహ్మ  లేరనేద్వ ముమామ టికి 

నిజము. నేను ఋత్వనేి  చెబుత్తనిా ను. సత్వా నిే  చెబుత్తనిా ను. 

(ఓ వాయుదేవా! నేను ఎలపో్పి డూ బుద్వధకి గోచరమైన ఆ ఋత్మే నీవని పలుకుత్తనిా ను. 

యావత్ సృష్టకిి వెనుకనుని  స్శ్త్వనిి  ఆంత్రా ంలో తెలుస్కని ఎలపో్పి డూ నీవు ఆ 

సత్ా ం అని చెబుత్తనిా ను. - అని కందరు వాా ఖాా నిసేారు). 

(ఇకు డ ఋత్ం, సత్ా ం అనేవి రండూ సతా్వ నిే  స్చిసే్నాి  వాటిలో వైవిధా ం ఉంద్వ. 

ఋత్ం అనేద్వ వా వహారక సత్ా ం అయితే సతా్ ం అనేద్వ పారమారధక సత్ా ం. ఉదాహ్రణకు 

స్రుా డు తరిు న ఉదయించడం, పశిు మాన అసమేించడ మనం నిత్ా ం చూస్త సత్ా ం. 

మనంకనుి లతో చూచే సత్ా ం ఋత్ం అనిప్పంచ బడుత్తంద్వ. అలాగ్వ భూగోళము దాని 

కదలికలు కూడా వా వహారక సత్ా ం, లేదా ఋత్ం అనబడుత్తంద్వ. 



ఈ సృష్ట ిలోని సమసేానికి వెనుకనుని  స్శ్త్ం- ఆ భగవంత్తడే అదృరా ం గా ఉండ 

నడప్పసే్నిా డని ద్వ పారమారధక సత్ా ం. అంటే మనం సత్ా ం వచిసే్నిా మని చెపిే దంత్వ 

సత్ా ం.) 

(ఇపి టివరకూ ఎవరనైతే పరశ్బహ్మ మని అంటనాి మో) ఆపరశ్బహ్మ  ననుి  రక్షంచు గాక! 

ఆ పరశ్బహ్మ  ఆచారుా ని రక్షంచుగాక! ఆ పరశ్బహ్మ  ననుి , మా ఆచారుా ని రక్షంచుగాక! 

వచేు  భాగంలో శిక్షావలి ోమొదటి అనువాకం మొదలు పెడదాం. 

74. ఉపనిషత్తత్తులు - తైత్తురీయోపనిషత్తు (Continuation) 

శిక్షణ గురంచి చెపిే దే శిక్షావలి.ో 

రక్షాం వాా ఖాా సాా మః! వర ణసస ి రః మాశ్యా బలమ్! సామ సనేానః! ఇతా్త కరే ధక్షాధా్య యః! 

వర ణములు, సి రములు, మాశ్త్లు, బలము, సామము, సంత్వనము అనేవి వేదాధా యనంలో 

ముఖా మైన ఆరు అంశాలను ఈ శిక్షాధ్యా యం లో వివరంచారు. 

సహ్నౌ యరః! సహ్నౌ శ్బహ్మ వరు సమ్! అధ్యత్సస గం హిత్వయ ఉపనిషదం 

వాా ఖాా సాా మః!! 

మనకు (గురుశిషా్య లిదరేకూ) యరస్స , శ్బహ్మ వరు స్స  శ్పాప్పంేచాలని శిష్యా లు 

కోరుకంటూంటే గురువు మహా సంహిత్లను (సంయోగాలు) వివరంచడానికి 

శ్పారంభిసే్నిా డు. 

పంచసి ధికరణేష్య! అధిలోకమధిజా్య త్నష మధివిదా  మధిశ్పజ మధా్య త్మ మ్! 

త్వమహాసగంహిత్వ ఇత్వా చక్షతే!! 

గురు శిష్యా ల సంయోగం ఎంత్టి ఆనందదాయకం, విజా్ఞనమయం మరయు స్ఖశ్పదంగా 

ఉండాలో అని దానిని శ్పాత్నపద్వకగా చేస్కని జగత్నలో సంయోగానికి శిక్షణ ఐదు విధ్యలుగా 

వివరంప బడంద్వ. 

పృథివి(శ్పపంచం), తేజస్స , విదా , సంత్త్న, రరీరం(ఆధా్య త్మ ం) అనే ఐద్వంటిని శ్పగాఢంగా 

ఆలోచన చేయడమే ముఖా మైన శిక్షణలు గా చెపి బడు త్తనాి యి. 

అధ్యధిలోకమ్! పృథివీ పూరి రూపమ్! దా్ రుత్రే రూపమ్! ఆకారసస ంధిః! 

వాయసస ంధ్యనమ్! ఇత్ా ధిలోకమ్!! 

ఇంక శ్పపంచం విషయానికస్త,ే పృథివి పూరి  రూపం, దుా లోకం ఉత్రే రూపం, ఆకారం 

(అంత్రక్షం) సంధి. వాయువు సంధ్యనం. 



అంటే ద్వగువ భాగమైన భూమి, పై భాగమైన ఆకారం రండూ కలుస్కనే శ్పదేరం 

(సంధి)అంత్రక్షం. ఈ రండటినీ సంధ్యనం చేసే్ని ద్వ వాయువు. ద్గనిని లోక సంహిత్ 

అంటారు. 

శ్పకృత్నలోని అందాలను ఆరాధించడం, శ్పకృత్న యొకు  మహ్తి్వ నిి  తెలుస్కనే 

శ్పయతి్వ నిి  చేయడం కూడా ఆధా్య త్మ  చింత్నే. 

అథాధిజా్య త్నషమ్! అగి ః పూరి రూపమ్! ఆద్వత్ా  ఉత్రేరూపమ్! ఆపసస ంధిః! 

వైదుా త్సస ంధ్యనమ్! ఇత్ా ధిజా్య త్నషమ్!! 

తేజస్స  విషయానికస్త ేఅగి  పూరి  రూపం; ఆద్వతా్త డు ఉత్రే రూపం; జలం సంధి; 

విదాు తే్త లేదా తేజస్స  సంధ్యనం. 

అథాధివిదా మ్! ఆచారా ః పూరి రూపమ్! అనేవేాసా్ త్రేరూపమ్! విదాా  సనిధః! శ్పవచనగం 

సనాధ నమ్! ఇత్ా ధివిదా మ్!! 

విదా కు- ఆచారుా డు మొదటి రూపం; శిష్యా డు రండవ రూపం. విదా  సంధి; బోధన 

సంధ్యనం. 

అథాధిశ్పజమ్" మాత్వపూరి రూపమ్! ప్పతోత్రేరూపమ్! శ్పజననగం సనిానమ్! 

ఇత్ా ధిశ్పజమ్!! 

శ్పజ లేక సంత్త్నకి- త్లి ోపూరి  రూపం; త్ంశ్డ ఉత్రే రూపం; శ్పజ లేక సంత్త్న సంధి. 

జననమే సంధ్యనం. 

త్లి ోత్ంశ్డ కలుస్కోవడం వలన శ్పాణం జనిసే్ంద్వ. ఇదరేని సంధ్యన పరచేద్వ శారీరక 

సంబంధం. శ్పాణుల ఉత్ి త్న ేలేదా సంత్త్న ఉత్ి తే్తల గురంచిన భావన ఇలా 

చేయబడుత్తంద్వ. 

ఇదేవిధంగా రరీరం గూరు న భావనను పరకిస్త:ే శ్కింద్వ పెదవి (దవుడ)మొదటి రూపం; పై 

పెదవి (దవడ) రండవ రూపం; వాటిదిా రా ఏరి డే వాణి లేదా వాకుు  సంధి. పై దవడ శ్కింద్వ 

దవడ కలుస్ కని ప్పి డు సంధ్యనించే వసే్వుగా నాలుక ఉంటంద్వ. 

వాకుు ను నియంశ్త్నంచడమే ఆధా్య త్మ  జీవిత్వనికి మొదటి మెటిగా పేరొు నాి రు 

ఆద్వరంకరులు. 

ఇవి మహా సంహిత్లు. వీటిని తెలుస్కని  వా కి ేసంత్త్నని, గోసంపద, శ్బహ్మ వరు స్స , 

అనాి ద్వకాలతో కూడనవాడై ఈ దేహానిి  త్ా జంచిన త్రిా త్ ఉత్మే లోకాలను పందు 

త్వడు. 



International day of yoga సందరా ంగా 22nd త్వరీఖు వరకూ హ్ంప్పలోని మా ఆశ్రమం 

(అచుా త్వశ్రమం) లో ఉంటండడం వల ోఉపనిషతే్తలకు కంచెం అంత్రాయం 

ఏరి డుతోంద్వ. త్నరగ 23 నుంచి సశ్కమంగా ఉంటాయి. 
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శ్కిత్ం భాగం లో శిక్షావలి ోలో ఐదు మహా సంహిత్ల గురంచి వివరంచబడాాయి. ఇప్పి డు. 

ఋషభుడనే ఋష్ట చేసన శ్పార ధన ఇలా ఉంద్వ. 

యరు ంద సామృషభో విరి  రూపః ఛందో భాో ధా మృత్వత్స ంబభూవ।। 

అమృత్ం లోంచి, నారరహిత్ రకి ేఅంటే శ్పాణరకి ేయొకు  సి ందన లోంచి ప్పటిని 

భూత్వదులే ఛందస్స లు. ఆ ఛందస్స లతో భూత్ధ్యత్తవుల సమేమ ళనంతో ఉదా వించిన 

వాళుి  ముందుగా త్త్వి భిమాన దేవత్లు. వాళి లో ఋషభుడు చాలా శ్శేషి్యడు. 

ఆ త్తి్వ భిమాన దేవత్లందరకనాి  ముందే ప్పటి ివాళి  సృష్టకిే కారణమైన వాడు, 

వాళి ందరకూ యజమానినన వాడు ఇంశ్దుడు. అత్నినే విరాట్ ప్పరుష్యడు అని 

అంటారు. ఉపనిషత్వు రులు ఆ ఇంశ్దుడు అంటే విరి  కరమ  లేదా విరాట్ ప్పరుష్యడని 

అదృశుా డైన శ్బహ్మ  చేత్ రచించబడన కోశానివి నీవు అంటూ వర ణసే్ అత్నిని ఇలా 

శ్పార ధంచేడు. 

ఆ విరాట్ ప్పరుష్యడు మమమ లిి  మేధ్య సంపనుి లుగా, అమృత్తి్వ నిి  పంద్వన వారుగా 

తీరు  ద్వదేాలని, దేహ్రకి,ే శ్బహ్మ  శ్జా్ఞనం గురంచి వినే అవకారం, ఆ మధురవాకాా లను 

కరుణించాలని శ్పార ధంచేడు. 

ఆ మంశ్త్వలలో ఏ ద్వవా  నాదం వేదాలకు ఎంతో శ్పధ్యనమైనదో, ఏ నాదం సమస ే

సి రూపంగా ఉందో, ఏ మహానాదం అమృత్మయమైన వేదాలనుంచి ఆవిరా వించిందో ఆ 

ద్వవా  ఓంకార నాదం మాకు మంచి మేధస్స ను ఇచుు గాక। ఓ దేవా। మాకు శ్బహ్మ జా్ఞనం 

లభించుగాక। నా రరీరం సంపూరణ ఆరోగా ం తో ఉండుగాక। నా నాలుక మధురంగా 

సంభాష్టంచుగాక। నా చెవులు మంచి మాటలనే వినుగాక। ఓ ఓంకారమా। నీవు సాక్షాతే ఆ 

భగవంత్తని నివాస శ్సిానానివి. 

నేను నేరుు కని  విదా నంత్వ మరచిోకుండా ననుి  అనుశ్గహించు. 

నా విదాా రుధలకు అనుకూలంగా ఉండే సమస ేసంపద శ్పసాద్వంచు. శ్బహ్మ చారులు (మంచి 

కరమ  శిక్షణ కలిగన శిష్యా లు) అనిి  ద్వకుు లనుండ ఎకుు వ సంఖా లో నాదగరీకు వచేు టోా 

అనుశ్గహించు. 

ఓ భగవాన్। నేను నీలో ఐకా మవుత్వను గాక। అలాగ్వ నీవు కూడా నాలో ఐకా మవుగాక. నీవే 

నాకు 



అభయానిి  శ్పసాద్వంచేవాడవి. నాకు చైత్నాా నిి  వెలుగును శ్పసాద్వంచు. ననుి  నీ వాడగా 

రి కరంచు. అంటూ ఋషభుడు శ్పార ధంచేడు. 

వచేు  భాగంలో భూః, భువః, స్వః అనే వాా హ్ృత్తలనే కాకుండా మహ్ః అనే వాా హ్ృత్నని 

మహా చమస్ా డనే ఋష్ట వివరంచిన వైనం చూదేాం। 
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భూరుా వః స్వరత్న వా ఏత్వస ేశ్సోవాా హ్ృత్యః త్వసాము హ్ స్మమ త్వం చత్తరీధం మహా 

చమసా  శ్పవేదయతే। మహ్ ఇత్న త్శ్త్ు హ్మ । స ఆత్వమ  అంగానా నాా  దేవత్వః భూరత్న వా 

అయం లోకః భువ ఇత్ా ంత్రక్షం। స్వరత్ా సౌ లోకః।। 

భూః, భువః, స్వః అనే పదాలు (వాా హ్ృత్తలు) పదునారు భువన భాండముమ లు లోనివి. -

ఏడు ఊరధి లోకాలు, ఏడు అధో లోకాలు ఉనాి యని, ఈ జీవుడు దేహ్ం విడచిన త్రిా త్ 

ఓత్శ్ోత్ముగా ఒక లోకం నుండ మరో లోకానికి పయనిసే్ ఉంటాడని మనం చెప్పి కనాి ం. 

భూః అంటే భూమి. మనం జీవించే లోకం. భువః అంటే ప్పత్ృలోకం. మరణించిన మన 

పూరుి లు నివసంచే లోకం. స్వః అంటే సి రలీోకం. దేవత్లు నివసంచే లోకం. ఇవి 

ఒకదానికని  మరొకటి స్క్షమ మైనవి. 

ఇవి వివిధ చైత్నా  శ్సతే్తలలో ఉని  లోకాలు. ఈ మూడు చైత్నా  శ్సతే్తలతో ాట మహ్ః అనే 

నాలవీ శ్సతే్నని మహా చమసా  ఋష్ట గురంేచాడు. ఆ ఋష్ట అభిశ్పాయం శ్పకారం మహ్ః అనే 

నాలవీ చైత్నా  శ్సతే్న, పై మూడు శ్సధత్తలను త్నలో ఇముడుు కో గలిగనద్వ. 

మహ్ః అంటే భగవంత్తడు. పరశ్బహ్మ . అదే శ్బహ్మ ం. స్రా  భగవానుడు. అత్ని వలే ో

లోకాలనీి  జీవిసే్నాి యి. 

ఆ శ్బహ్మ కు, మన దేహ్ంలో జీవాత్మ కు వేర్వి రు అవయవాలుని టే,ో ఈ కనుప్పంచే దంత్వ 

భూః - వీటి మధా నుండే అంత్రక్షం భువః; అగోచరంగా ఉండేదే స్వః; ఆద్వతా్త డే మహ్ః. 

అత్ని దిా రానే అనిి  లోకాలకు అసతి్ి ం. 

ఇంకో భావంలో భూః అంటే అగి ; భువః అంటే వాయువు; స్వః అంటే స్రుా డు; మహ్ః 

అంటే చంశ్దుడు. ఈ చంశ్దుడ వలే ోసకల జీవరాశులు వృద్వధ చెందుత్తనాి యి. 

మరొక భావంలో భూః అంటే ఋగి్వ దం; భువః అంటే సామవేదం; స్వః అంటే 

యజుర్వి దం. మహ్ః అంటే ఓం కారం. ఈ ఓం కారం వలే ోసకల వేదాలు గొపి త్నానిి  

పందుత్తనాి యి. 

అలాగ్వ భూః అంటే శ్పాణం; భువః అంటే అపానం; స్వః అంటే వాా నం. మహ్ః అంటే 

ఆహారం. ఈ ఆహారం వలే ోసకల శ్పాణులూ వర ధల ోగలుగుత్తనాి యి. 



అంత్ర్ హ్ృదయమే ఆకారం. అకు డ ఉండే ప్పరుష్యడు మన్నమయుడై ఉనిా డు. అత్డు 

ఇచాా  శ్జా్ఞన రకేులతో కూడనవాడు. చావు లేని వాడు. హిరణమ యమే రరీరంగా కలవాడు. 

అంటే తేజ్యవంత్ మైన రరీరం కలవాడు. 

ఈ నాలుగు రకాల కలయికలను చింత్న చేసే్ పదహారు16 రకాల భావనలను తెలుస్కని  

వా కి ేఆ భగవంత్తని తెలుస్కని  వాడవుత్వడు. సకల దేవత్లు అత్నికి ఎన్ని  కానుకలను 

సమరి సేారు. అంటూ పంచమ అనువాకం ముగుసే్ంద్వ. 

వచేు  అనువాకంలో గురుసాధనానిి , దాని మారీానిి , గమా సిానానిి  స్చిసే్ చకు టి ధా్య నమే 

గమాా నికి మనలను చేరు గలిగ్వద్వ అంటూ చెబుత్తనాి రు. 
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గురుసిానం దొరకకోతే గమా సిానం చేరలేము. 

ఓంకారానుషిానం గురుసాధనానిి  ఆధ్యరంగా చేస్కని చేయాలి. 

ఓంకారానిి  న్నటితో కాని, కంఠంతో కాని, ముకుు తో కాని, మనస్తో కాని మర్వ ఇంశ్ద్వయ 

సహ్కారంతో ఉచా రంచడం దిా రా పరమాత్మ ను దరశ ంచడం దురభోం. 

శ్పాణుని తో చేస్త ఓంకార అనుషిానం మాశ్త్మే మోక్షదాయకమని చాందోగాో పనిషతే్త నొకిు  

చెబుతోంద్వ. 

గురు శ్సాధనానిి  ఆధ్యరంగాచేస్కని (pivotal point) శ్పాణునితో చేస్త ఓంకారమే మనలను 

పరమపదానికి తీస్కని ోగలుగుత్తంద్వ అని చెబుత్తంద్గ మంశ్త్ం. 

స య ఏష్టన ేశ్ర ుృదయ ఆకారి  త్సమ ని యం ప్పరుష్టత్ంే మన్నమయః। 

అమృతో హిరణమ యః ।। 

ఏ పరమాత్మ  అయితే ఉందో, అద్వ జీవుల హ్ృదయం అనే ఆకారంలో విరాజలోుతోంద్వ. ఆ 

ఆత్మ  ఎంతో 

చైత్నా వంత్మైంద్వ. ఆ ప్పరుష్టత్మేుడు మన్నమయుడై ఉనిా డు. నారనం లేనిద్వ. జా్య త్న 

సి రూపంగా శ్పకాశించేద్వ. 

అనరే్వణ త్వలుకే। 

య ఏష శ్సనే ఇవావలము తే। 

స్తస్తనయేోనిః యశ్త్వసౌ కేరనే్న వివరతేే। 

వా ోహా్ రర ు కపాలే। 

న్నటి లోపల అంగుటిలో (శ్సధనాశ్గం లాగ) చిని  కండనాలుక అనేద్వ శ్వేలాడుత ఉంటంద్వ. 

దాని పై భాగానేి  గురుసాధ నము అంటారు. ఆ శ్పదేరము అత్ా ంత్ శ్పాముఖా మైనద్వ. 



శ్భూమధా్య నికి సరగీా వెనుకగా న్నటో గంటను ోలిన శ్సాధ నములో శ్వేలాడుత ఉండే కండ 

నాలుక పై భాగమే మనలను భగవంత్తని దర చేరు డానికి ఉని  మారమీు. దానినే ఇంశ్దుని 

దిా రం అంటారు. గురు శ్సిానం అంటారు. 

ఇకు ణుణంచి శిరస్స లోని కేర మూలాల వరకూ ఆ మారంీ వాా ప్పంచి ఉంద్వ. 

ఆ మారంీలో వెళి్ళ  వాడ రరీరంలోని ఇంశ్దుడు (ఇకు డ శ్పాణ రకి)ేఅత్ని త్లలోని 

వెంశ్టకల మొదళుి  ఉండే చోటకు అంటే కపాలానిి  చొచుు కని ోత్తంద్వ. అగి లోను 

వాయువులోను ఉండేద్వ ఆరకే.ే 

రాబోయే ఉపనిషతే్తలలో సహ్శ్సారానికి దగరీగా గుహ్లో శ్పత్నష్టతి్మైన ఆత్మ  యొకు  

ఉనికిని కూడా తెలుప్పత్వరు ఉపనిషదృష్యలు. 

భూరత్ా గిౌ  శ్పత్నత్నషతి్న।।.... 

భువ ఇత్న వాయౌ। స్వర తా్వ ద్వతేా । మహ్ 

ఇత్న శ్బహ్మ ణి। 

సాధకుడు భూః, భువః, స్వః, మహ్ః అనే నాలుగు వాా హుత్తలను నిషగిా ధా్య నించడం వల ో

శ్కమంగా అగి , వాయువు, స్రుా డు, భగవంత్తనితో త్వదాత్మ ా  శ్సతి్న ని పందుత్వడు. 

ఆోి త్న సాి రాజా మ్। ఆోి త్న మనససి త్నమ్, వాకి త్న రు క్షుషి త్నః। శ్శోశ్త్పత్న రి జా్ఞన 

పత్నః। ఏత్త్తేో భవత్న।" 

సి రాజా్ఞ నిి  పందుత్వడు అంటే ఇంశ్ద్వయ దారా ం నుంచి 

మనస్స కు విముకినేివి  గలుగుత్వడు-మనస్స న కధిపత్న అవుత్వడు. 

(మనస్స  యొకు  చాంచలా  శ్సధత్న తొలగంప బడుత్తంద్వ). 

వాకి తే కాకుండా సమస ేఇంశ్ద్వయాలకు బలమంద్వంచే వాడు కనుక వాక్ చక్షు, 

శ్శోశ్త్ములకధిపత్న. 

శ్జా్ఞన శ్పాప్పకేి సాధనం రకి ేకావడం వల ోవిజా్ఞనపత్న అయాా డు. ఈ విధంగా త్నకు త్వనే 

అధిపత్న అయాా డు. 

విరి ంలో సరి  భూత్ధ్యత్తవుల ఉత్ి త్న ేఅత్నినుంచే కావడం వల ోఅనిి ంటికీ అతీత్మైన 

రకి ేశ్బహ్మ  అత్డే. 

ఆకార రరీరం శ్బహ్మ । సతా్వ త్మ  శ్పాణారామం మన ఆననమే్। శాని ేసమృదధ మమృత్మ్। ఇత్న 

శ్పాచీనయోగోా  పాసస ి  (వాయా వ మృత్మేకంచ।।) 



ఆకారమే అత్ని ఆవరణం. అకాశానిి  రరీరంగా, సతా్వ నిి  ఆత్మ గా, ఆనందానిి  మనస్గా 

చేస్కని శాంత్నతో అమృత్తడైన, పరపూరణమైన పరశ్బహ్మ  గా మారోత్వడు. 

ఇలా నీవు మారాలంటే అందుకు త్గన యోగా త్ కలిగ్వందుకు చకు గా ఓంకారానుషిానంతో 

ధా్య నం చేయి. 

గురువు గరుడాసనములో కూరొు ని హ్సమేసకే సంయోగం దిా రా, సాధకుని దక్షణ కర ణములో 

గురువు చేస్త శ్పణవనాదమే అచుా త్యోగ విదాో పదేరం అనబడుత్తంద్వ. 

పైన చెప్పి న గురుసాధ నం నుండ శ్పాణుని ఆధ్యరంగా చేస్త ఓంకార అనుషిానము మాశ్త్మే 

శ్పణవనాదం అనబడుత్తంద్వ. 

78. ఉపనిషత్తులు – తైత్తురీయోపనిషత్తు (Continuation) - శిక్షావలి్ల 

ఆకాశానిి  రరీరంగా, సతా్వ నిి  ఆత్మ గా, ఆనందానిి  మనస్గా చేస్కని, శాంత్నతో 

అమృత్తడైన, పరపూరణమైన శ్బహ్మ గా మారాలంటే చకు గా ఓంకారాను శ్షిానంతో ధా్య నం 

చేయి అనాి డు. 

ఓంకారమే భగవంత్తడు. ఈ సమసంే ఓంకారమే. త్న సమమ త్నని తెలుపడానికి 

"ఓం"అంటనాి రు. 

విను అని చెపి డానికి, వింటనిా ను అని సమాధ్యనం ఇవి డానికి కూడా "ఓం" 

అంటనాి రు. 

ఓం అంటూ సామగానానిి  పాడుత్తనాి రు. ఓం శోం అంటూ ఋగి్వ ద మంశ్త్వలు 

పఠిసే్నాి రు. 

యాగకర ేఅడగ నపి్ప డు యాగం చేసే్ని  వాడు ఓం అని సి ంద్వసే్నిా డు. శ్పధ్యన 

ప్పరోహిత్తడు కూడా ఓం అనే అనుజ ానిసే్నిా డు. ఓం అని అంటూనే అగి హోశ్త్ం 

చేయడానిు  అనుమత్న నిసే్నిా డు. 

ఓం అని శ్ాహ్మ ణులు వేదపాఠం చెప్పి కనే ముందు అంటనాి రు. 

ఇలా ఓంకారానిి  జప్పసే్ పరశ్బహ్మ ను పందాలని శ్గహించి ఆ పరశ్బహ్మ  నే 

పందుత్తనాి రు. 

ఒక వా కి ేసశ్త్ి వరనేా నియమావళులతో జీవిసే్ని ప్పి డు, అత్ని చుటిూరా మంచి 

సమాజం రూపందుత్తంద్వ. 

విదాా ర ధ దర లోనే ఈ శ్కింద్వ నియమాలను అలవాట చేయాలని శిక్షావలి ోస్చిసే్ంద్వ. 

మానవులకు నేరుు కోవడం నేరి ంచడం అనేవి ముఖా మైన కరవాేా లు. 



ముదలీ మహ్రు కుమారుడైన నాకుడు అనే ముని నేరుు కోవడం, నేరి ంచడం అనేవాటినే 

త్పస్స  అంటారని చెపిా డు. 

వాటిని నిరి హించడంతో ాట ఋత్ం, సత్ా ం, త్పస్స , ఇంశ్ద్వయ నిశ్గహ్ం, శ్పశాంత్ 

త్త్ి ం కలిగ ఉండాలి. 

యాగాలు, అగి హోశ్త్వలు నిరి హించాలి. యాగానికి నిరి చనం ఏమిటంటే ఈ 

లోకంనుంచి మనం 

పంద్వనవి త్నరగ సమాజ్ఞనికి ఇచిు వేస్త పదధత్నలో (giving back to the society) మన జీవిత్వనిి  

అమరుు కోవడమే యాగం అనబడుత్తంద్వ. 

అత్నధులను ఆదరంగా చూడాలి. మానవులందరకూ మంచి కలిగంచే పనులను చేయాలి. 

మంచి సంత్వనానిి  కనాలి. 

పూరి ం రాధీత్ర వంరం లో జనిమ ంచిన సత్ా వచనుడనే మహ్రు సత్ా మే గొపి దని 

చెపిా డు. 

త్రువాత్ ద్గర ఘ త్పస్స  చేసన పౌరుశిష్ట ిఅనే మహ్రు త్పస్తస  ముఖా మైనదని అనిా డు. 

ఇకు డ శ్త్నరంకుడనే ముని (ఆ శ్త్నరంకుడు కాదు) అనిి  నియమావళులను సశ్కమంగా 

పాటించి, త్ను ఎంత్ రకిమేంత్తడయాా డో శ్పకటిసే్నిా డు. 

"నేను సంసారమనే వృక్షానికి బలానిి  చేకూర్వు వాడని. పరి త్ శిఖరం అంత్ ఉని త్ంగా 

నా కీర ేఘనత్కెకిు ంద్వ. అద్వ పవిశ్త్మైనద్వ. స్రుా డలా నేను అమరుడలా ఉంటనిా ను. 

ఎన్ని  సంపదలతో శ్పకాశిసే్నిా ను. జ్ఞగృత్న చెంద్వన చైత్నా ంతో ఉంటనిా ను. మరణం 

లేని వాడను. నేను అవా యుడని. ఇద్వ నా అనుభవము." 

(ఒక రకంగా చూస్త ేఇద్వ ఒక self suggestion- after completing the entire learning process in 

Gurukula.) 

ఒకు సార తైత్నరేీయోపనిషతే్తని మొదటి నుంచి పరకించి చూస్త ేయాజవాలుు ా ని లోని 

అహ్ంకారము, గురుధికాు ర ధోరణి అత్నిని గురువు యొకు  ఆశ్గహానికి గుర అయాే టటో 

చేసాయి. దాని పరా వసానంగానే తైత్నరేీయోపనిషతే్త ఉదా వించింద్వ. 

ఆ కారణం వల,ో ఈ శిక్షావలిలోో, నేరుు కనే చదువు ఎంత్ గొపి దో, నేరి ంచే గురువు 

అంత్కంటే ఎంత్ ఘనుడో అనే విషయం వివరంపబడంద్వ. నేరుు కని  విదా  

శోభించాలంటే విదాా ర ధకి వినయం, నశ్మత్, గురు భకి ేఎంత్ ముఖామో తెలుపబడాాయి. 

ఏకాదరఅనువాకం, దిా దర అనువాకాలలో విదాా భాా సం ముగంచుకని లౌకిక శ్పపంచంలో 

అడుగుపెటే ిశ్పత్న విదాా ర ధకి త్నను త్వను సంానికి ఉపయోగపడే వా కిగేా తీరు  

ద్వదేుకోడానికి అవసరమైన అనేక కరవాేా లను గురువు బోధించాడు. 



ఈ పదధత్న సిా త్కోపనాా సానిి  త్లప్పసేోంద్వ. 

ఆ విషయాలనీి  వచేు  భాగంలో... 

79. ఉపనిషత్తులు – తైత్తురీయోపనిషత్తు (Continuation) - శిక్షావలి్ల...। ఏకాదశ 

అనువాకాం 

భారతీయ సంసు ృతీ సాంశ్పదాయాలకు చెంద్వన అనిి  కారా శ్కమాల శ్పారంభం లోనూ ఈ 

ఏకాదర అనువాకానిి  పఠించి కారా శ్కమం మెదలు పెటడిం ఆనవాయితీ. 

వేదశాస్తసేాధా నం సంపూరణంగా పూర ేచేస్కని గురుకులానిి  వదలి త్మ ఇళి కు త్నరగ 

వెళిి ోత్తని  సమయంలో శిష్యా లకు గురువు ఇచేు  అదుా త్మైన సందేరమే 

సిా త్కోపనాా సంగా ఈ అనువాకంలో చెపి బడంద్వ. 

వేదమనూచాా చారోా  శ్నేవేాసనమనుశాస ే- 

వేదాలను నేరి ంచిన త్రువాత్ ఆచారుా డు అనేవేాస్లకు (విదాా రుధలకు) ఇలా 

ఉపదేశిసే్నిా డు. 

సత్ా ం వద। 

సతా్వ నిే  పలకండ. సత్ా సంధత్తో జీవించండ. 

ధరమ ం చర। 

ధరామ నిి  అనుష్టంిచండ. 

సాి ధా్య యానామ  శ్పమదః। 

చదువుకని  విదా ను చేజ్ఞరుు కోకండ. ప్పనరు రణ 

చేస్కంటూ శిష్యా లకు బోధించడందిా రా పరరక్షంచుకని అభివృద్వధ చేస్కోండ. 

ఆచారాా య శ్ప్పయం ధనమాహ్ృత్ా  - 

ఆచారుా నికి ఇషమిైన గురుదక్షణ సమరి ంచండ. గురు కృపను పందండ. 

శ్పజ్ఞత్నేుం మా వా వచాే తీస ః।।- 

వివాహ్ం చేస్కని సంత్వన పరంపరను కనసాగసే్ వంరం విచాి ని ం కాకుండా 

చూచుకోండ. 

సతా్వ ని  శ్పమద్వత్వా మ్। 

నాయనా సతా్  

మారంీ నుండ వైదొలగవదేు. 



ధరామ ని  శ్పమద్వత్వా మ్। 

ఎటి ిపరసతే్తలోోను ధరమ  మారంీ నుంచి తొలగోవదేు. 

కురలాని  శ్పమద్వత్వా మ్। 

మానవజ్ఞత్నకి, మనకి మేలును చేకూర్వు  పనులనుంచి తొలగ పకు కు ోవదేు. 

భూతైా న శ్పమద్వత్వా మ్। 

సత్వు రాా లు చేస్త మారంీ నుంచి తొలగ ోవదేు. 

సాి ధా్య యశ్పవచనాభాా ం న శ్పమద్వత్వా మ్। నేరుు కోవడం, నేరి ంచడం అనే 

పనులనుండ తొలగ వెళకోండ. 

దేవప్పత్ృకారాా భాా ం న శ్పమద్వత్వా మ్।। దేవత్లకు, ప్పత్ృదేవత్లకు చేయవలసన 

కరవాేా లనుండ ఏమాశ్త్ం పకు కు తొలగ వెళి కండ. 

మాత్ృదేవోభవ। 

త్లినోి దైవంగా పూజంచండ. 

ప్పత్ృదేవోభవ। 

త్ంశ్డని దైవంగా శ్సే్త్నంచండ. 

ఆచారా దేవో భవ। 

మీకు విదా  నేరి న గురువును దైవంగా అరు ంచండ. 

అత్నధిదేవో భవ।। 

అత్నధిని దైవముగా గౌరవించండ. 

యానా నవదాా ని కరామ ణి। కాని స్తవిత్వాా ని। 

నిందాా రహిత్ములైన పనులనే చేయండ. 

న్న ఇత్రాణి। 

మిగలిన నిందనీయమైన చెడ ాపనులను చేయకండ. 

యానా సామ కగం స్చరత్వని। 

మనకు సదీుణాలను పెంపంద్వంచే పనులే 

త్వని త్ా యోపాసాా ని। 

మీచే చేయబడాలి. కాని 

న్న ఇత్రాణి। 

ఇత్ర పనులను చేయరాదు. 



యేకే చాసమ చా ృి యాగంసో శ్ాహ్మ ణాః। 

ఎవరు మనకని  శ్శేషి్యలైన వారో, ప్పనీత్తలో (పవిశ్త్తలో) అటవంటి వారు వచిు నప్పి డు 

లేచి నిలబడ 

తేషాం త్ి యాసనేన శ్పరి సత్వా మ్।। 

వారకి ఆసనం ఇచిు  కూరోు బెటి ివార శ్రమని దూరంచేస్త పరచరా లు చేయాలి. 

శ్రదధయా దేయమ్। 

శ్రదధతో దానం ఇవిా లి. 

అశ్రదధయా దేయమ్। 

చులకన భావంతో అశ్రదధగా ఉదారన వైఖరతో దానం చేయకూడదు. పాశ్త్మెరగ దానం 

చేయాలి. 

శ్శియా దేయమ్। 

రకివేంచన లేకుండా దానం చేయాలి. రకి ేమేరకు దానం చేయాలి. 

శ్హియా దేయమ్। 

వినశ్మత్తో దానం ఇవాి లి. ఇకు డ ధనా త్ దాత్కే కాని దానం ప్పచుు కుని  వాడకి కాదు. 

దాన శ్గహీత్ ఉండడం దిా రా నీ ఔదారాా నిి , నీ దయాగుణానిి  చూపడానికి త్దాి రా నీవు 

పవిశ్త్తడు అవడానికి అవకారం లభించిందని కృత్జుడాగా ఉండాలి. 

భియా దేయమ్। 

గౌరవ పూరి కంగా దానం ఇవిా లి. 

సంవిదా దేయమ్।। 

సౌహారంేతో దానం చేయాలి. 

అధ యద్వ తే కరమ విచికిత్వస  వా వృత్వేిచికిత్వస  వా సాా త్। 

అసలు చేయ వలసన కరవాే ం ఏమిటి? శ్కిషో ిపరసతే్తలు వచిు నప్పి డు ఎలా 

వా వహ్రంచాలి? అనే విషయాల గురంచి మీకు సందేహ్ం త్లెత్ననేప్పి డు 

యే త్శ్త్ శ్ాహ్మ ణాసస మమ రశ నః। యుకేా ఆయుకేాః। 

అలూక్షా 

ధరమ కామాా స్స ా ః। యధ్యతే త్శ్త్ వర్వరేన్। 

త్థా త్శ్త్ వర్వథేాః।। 

మహాత్తమ లను అనుసరంచాలి. శ్పగాఢ చింత్నారలురు, మన్న ఏకాశ్గత్ను పంద్వన వారు, 

సరి  సి త్ంశ్త్తలు, శ్కూరగుణం లేని వారు, సనామ రీులు అయిన శ్బహ్మ  వేత్లేు ఆ యా 

విషయాలలో ఏ విధంగా వా వహ్రసే్నాి రో మీరుకూడా అలాగ్వ వా వహ్రంచండ. 



అథాభాా ఖాా తేష్య। యే త్శ్త్ 

శ్ాహ్మ ణాసస మమ రశ నః। యుకేా ఆయుకేాః। అలూక్షా ధరమ కామాస్స ా ః। యథాత్థం క్షుశ్ద 

వర్వరేన్।,త్థా తేష్య వర్వథేాః।। 

దోష్యలుగా సమాజం పరగణించే వార విషయంలో, సమాజంలోచెడవాాళిు  త్వరస 

పడనప్పి డు వార విషయంలో - సి త్ంశ్త్ంగాను, దయతోను యుకేాయుక ేవిచారణా 

సమరుధలైన యోగాు లైన పెదలేు ఎలా వా వహ్రసేారో నువ్వి  అలాగ్వ వా వహ్రంచు. 

ఏష ఆదేరః। ఏష ఉపదేరః। ఏషా వేదోపనిషత్। ఏత్దనుశాసనమ్। ఏవముపాసత్వా మ్। 

ఏవముచైత్ దుపాసా మ్।। 

ఇద్వ ఆదేరం. ఇదే ఉపదేరం. ఇదే వేదరహ్సా ం. (దేవ రహ్సా ం). దైవాజ ాకూడా ఇదే. ఇదే 

అనుసరణీయ మారంీ. ద్గనిని ఈ విధంగానే చేయాలి. 

80. ఉపనిషత్తులు – తైత్తురీయోపనిషత్తు (Continuation) - శిక్షావలి్ల 

శ్కిత్ం భాగంలో సిా త్కోపనాా సంలో గురువు శిష్యా నితో 

నాయనా। నువుి  సతా్  సంధత్తో జీవించు. ధరామ నిి  అనుష్టంిచు. నేరుు కని  విదా ను 

నిరకాో్ష ం చేయకుండా మననంచేస్కంటూ శిష్యా లకు విదాా దానం చేయి. ఆచారుా డకి ఇష ి

మైన గురు దక్షణ నివుి . వివాహ్ం చేస్కని ప్పలలోను కని వంరం విచాి ని ం కాకుండా 

కనసాగంచు. సతా్వ నిి  ధరామ నిి  

వీడకు. మంగళకరమైన కరమ లను త్పి కుండా ఆచరంచు. దేవత్లకు, ప్పత్ృదేవత్లకు 

చేయవలసన కారాా లను అశ్పమత్తే్తో నిరి హించు. 

త్లినోి, త్ంశ్డని, గురువును, అత్నధిని దైవాలుగా భావించు. దానం చేస్త విషయంలోను, 

శ్రదధతో త్మ రకి ేమేరకు వినయంగా మనసి్ రగేా ఇవిా లనే వివరణ ఇచాు రు. 

ఇదే విధంగా శిక్షావలి ోలో అంత్వ గురుశిషా  సంబంధ్యనిి  మెరుగు పరచే విషయాలే 

చరు ంచబడాాయి. 

ఈ శిక్షావలి ోరంన్న మిశ్త్ః రం వరుణః అనే శాంత్న మంశ్త్ం తో మొదలయింద్వ. చివర 

మంశ్త్ం మళ్ళి  రంన్న మిశ్త్ః తో ముగుసేోంద్వ. 

ఈ ముగంప్పలో, త్మ త్మ శ్పార ధనలు మనిి ంపబడాాయి, న్నరవేరబడాాయి అని కృత్జతా్లు 

తెలుప్పత విశిా సానిి  వా క ేపరచారు. 

ఇంక ఆనందవలి ోసహ్నావవత్త సహ్నౌ భునకేు... అనే శాంత్న మంశ్త్ంతో మొదలవుత్తంద్వ. 

వచేు భాగంలో. 



81. ఉపనిషత్తులు – తైత్తురీయోపనిషత్తు (Continuation) - ఆనాందవలి్ల - 

శ్రరహా్మ నాందవలి్ల 

ఈ ఉపనిషతే్తలోని శ్పత్న అధ్యా యాయం ఒక శాంత్న మంశ్త్ం తో మొదలవుత్తందని 

చెప్పి కనిా ము కదా। ఈ అధ్యా యాయం శ్కింద్వ శాంత్నమంశ్త్ం తో మొదలవుతోంద్వ. 

కఠోపనిషతే్త, శేి త్వరి త్రోపనిషతే్త, మహానారాయణోపనిషతే్త లకు కూడా ఇదే 

శాంత్నమంశ్త్ం గా ఉంద్వ. 

ఓం సహ్నావవత్త। సహ్నౌ భునకేు। 

సహ్వీరా ం కరవావహై। 

తేజసి నావధీత్మసే్ మావిద్వి షావహై।। 

ఓం శాంత్నః శాంత్నః శాంత్నః।। 

గురువు వద ేశిష్యా డు విదాా భాా సం శ్పారంభించే సమయంలో శ్పత్నబంధకాలు లేకుండా 

విదాా భాా సం పూరఅేవడానికి ఇదరేూ శ్పార ధంచే మంశ్త్ం ఇద్వ. 

గురు శిష్యా లమైన మన ఇదరేనూ భగవంత్తడు రక్షంచుగాక। ఇదరేనూ ోష్టంచు గాక। 

ఇదరేూ కలస వీరాా నిి  పందుదాం.మా అధా యనం తేజసి  

కానీ। (సత్ా  శ్జా్ఞనానిి  శ్గహించేందుకు బుద్వధ చురుకుగా పనిచేయనీ). మాలో వైషమాా లు 

లేకుండా ఉండనీ। 

గురుశిషా్య లిదరేనీ శ్బహ్మ  కాపాడాలనే అరాధ నిే  చాలామంద్వ రాశారు. 

స్క్షమ ంలో చూస్త ేవా కి ేదేహ్ంలోని మనస్స , శ్పాణరకి ేల యొకు  సహ్కారం ధా్య నానికి చాలా 

అవసరమైనవి. అందువల ోమా ఇదరేనూ అనే చోట, మనస్స  శ్పాణరకేులకు 

అని యించుకోవచుు . 

శ్జా్ఞనానిి  శ్గహించడానికి అవసరమైన రకి ేతీక్షణం అయేా టందుకు కావలసన రకే ేవీరా ం. 

దానిి  మనస్స  శ్పాణం కలిస పందాలని భావం. 

మన రరీరంలో వీరా  రకి ేయొకు  ఉత్ి త్న ేశ్పాణము మనస్స ల సంయోగ శ్సతే్న లోనే ాగా 

జరుగుత్తందని అనిప్పసే్ంద్వ. 

అలాగ్వ అంత్టా అధా యనం అంటే శ్గంధ్యవలోకనమనే చెబుత్తనాి రు. 

కాని ధా్య నంలో అధా యనం అనేద్వ అంత్రుమ ఖ శ్సతి్నలో దొరకే సతా్వ నిి  శ్గహించే 

శ్పయత్ి ంగా చెప్పి కోవచుు . 



శ్పాణం మనస్స ల సంయోగంలో అధా యనం మొదలయాి  ఇంశ్ద్వయవృతే్తలలోని 

చాంచలా ం తొలగోవాలనీ, దేహ్ంలోని మలినాలవల ోశ్పాణుని గత్నలో కలిగ్వ అవరోధ్యలనీి  

అంత్రంచా లని దే ఈ శ్పార ధన. 

ఆనందవలి ో"శ్బహ్మ  విదాా ోి త్న పరమ్" అనే ఋగి్వ ద మంశ్త్ంతో మొదలవుత్తంద్వ. 

ఎవరైతే సత్ా ం శ్జా్ఞనం అనంత్ం అని శ్బహ్మ  యొకు  సి రూప లక్షణాలను తెలుస్కంటాడో 

అత్ను శ్బహ్మ  శ్జా్ఞని అవుత్వడంటూ చెపి డం చూదేాం. 

82. ఉపనిషత్తులు – తైత్తురీయోపనిషత్తు (Continuation) - ఆనాందవలి్ల - 

శ్రరహా్మ నాందవలి్ల 

ఈ శ్బహామ నందవలిలోో శ్బహ్మ ము శుదధ చైత్నా  సి రూప్పడు అంటూ శ్బహ్మ ము యొకు  

లక్షణాలు, శ్బహ్మ ము యొకు  అసతి్ి ం, శ్బహ్మ ం నుండే విరి ం ఆవిరా వించిందని 

వివరంచబడాాయి. 

పంచకోర వివరణ తో పాట ఆత్వమ నంద శ్సధత్నని పందే వివరణ ఉంద్వ. ఆనందంలోని శ్సాధయీ 

భేదాలు వాటి వివరాలు నిరి చింపబడాాయి. అనేక రకాల దేవత్ల వివరాలు చెపి బడాాయి. 

చివరగా "యతోవాచా నివరనేే ేఅశ్పాపా  మనసాసహ్...". అంటూ ఆత్మ  శ్జా్ఞనం తెలుస్కనే 

విధ్యనానిి  చెబుత శ్బహామ నందవలి ోముగుసే్ంద్వ. 

"శ్బహ్మ విదాోి త్నపరమ్" అనేద్వ ఇకు డ సత్ా  వాకుు . 

ఈ ఋగి్వ ద మంశ్త్ం ఏమి చెబుతోందంటే శ్బహ్మ  శ్జా్ఞనానిి  తెలుస్కని వాడు ఎంతో గొపి  

శ్సధత్నని పందుత్వడు అని. 

శ్బహ్మ మును తెలుస్కోవడం అంటే జనన మరణ వలయం నుంచి ముకినేి పందడమే. 

సత్ా ం శ్జా్ఞనమననంే శ్బహ్మ । 

ఆ పరమాత్మ ను సత్ా ం, శ్జా్ఞనం, అనంత్ం అని ఈ ఉపనిషతే్త అభివర ణంచింద్వ. 

సత్ా ం యొకు  శ్పధ్యన లక్షణం మారుి కు లోను కాకుండా ఉండడం. అంటే కాలం వల ో

శ్పభావిత్ం కాకోవడం. 

శ్జా్ఞనం అంటే చైత్నా ం, ఎరుక, తెలివి. తెలుస్కోబడేద్వ శ్జేయాం. 

తెలుస్కనేవాడు శ్జా్ఞత్. ఈ మూడంటి కలయికయే శ్జా్ఞనానిి  కలుగ జేసే్ంద్వ. 

అనంత్ం అంటే ఆద్వమధ్యా ంత్ రహిత్మైనద్వ. అంటే భగవంత్తడు సత్ా సి రూప్పడు, 

చైత్నా  సి రూప్పడు మరయు అనంత్తడు. 



యోవేద నిహిత్ం గుహాయాం పరమ వాో మన్। 

సమసేానికి అతీత్తడై బయట విరి  వాా పంేగాను, హ్ృదయ గుహ్లోను ఆ శ్బహ్మ  కలువై 

ఉనిా డని  సతా్వ నిి  తెలుస్కని  వాడు 

సోశుి తే సరిా న్ కామాన్ సహ్। 

అనిి  కోరు లను సఫలం చేస్కని వాడవుత్వడు. 

ఇకు డ అనిి  కోరకలు అంటే వసే్వులను అనుభవించాలనే కోరక, పదవులు పందాలనే 

కోరక వంటి ఆరలు న్నరవేరత్వయని అరధం కాదు. ఈ రకమైన కోరకలు ఉని  వా కినేి భగవ 

దనుభూత్నకి దగరీగా ోనీయవు. 

భగవదనుభూత్న పంద్వన వా కిలేో ఆ అనుభూత్న అత్నిలో మర్వ కోరక త్లెశ్త్నేటవంటి 

ఆనందానిి  నింప్పవేసే్ంద్వ. ఆ త్రిా త్ లోక కలాా ణానికి అవసరమైన కోరకలు త్పి  

సాధ్యరణమైన కోరకలేవీ అత్నిలో త్లత్వేు. 

శ్బహ్మ ణా విపశిు తేత్న।। 

ఈ సతా్వ నిి  తెలుస్కని  వా కి ేసరి జుడాైన ఆ భగవంత్తని పందుత్వడు. 

అంటే అత్డు త్న జీవిత్ పరమారాధనిి  సాధించినవాడే అవుత్వడు. 

83. ఉపనిషత్తులు – తైత్తురీయోపనిషత్తు (Continuation) - ఆనాందవలి్ల - 

శ్రరహా్మ నాందవలి్ల 

ఇప్పి డు సృష్ట ిశ్కమానిి  వివరసే్నాి రు. 

హ్ృదయాకారంలో ఉండే ఆత్మ  శ్స్ధ లమైన రరీరం కంటే విలక్షణమైనద్వ. అయితే ఈ ఆత్మ  

అయిదు కోశాలతో కపి బడ ఉంద్వ అంటూ వాటిని వివరసే్నాి రు. 

మానవులమైన మనలో ఆత్మ గా శ్పకాశిసే్ని  ఆ పరమాత్మ  నుంచి ఆకారం ఆవిరా వించింద్వ. 

ఆ ఆకారం నుంచి వాయువు, వాయువు నుంచి అగి , అగి  నుంచి నీరు, ఆ నీటినుంచి భూమి 

ఉదా వించాయి. త్నరగ భూమిలోనుంచి చెటో చేమలు, వీటినుండ ఆహారం ఉదా వించింద్వ. 

ఆ ఆహారం నుంచి మానవుడు లేదా సమస ేజీవజ్ఞలం ఆవిరా వించాయి. 

ఈ సమసంే ఆహారం వలే ోజీవించ గలుగుత్తనిా యి, వృద్వధచెందుత్తనాి యి. చివరకు 

అనీి  ఆ ఆహారంలోనే కలసోత్తనాి యి. 

అంటే మొదట ఆహారానిి  శ్పాణులు త్నంటనాి యి. చివరకు ఆ ఆహారమే శ్పాణులను 

భక్షసేోంద్వ. కనుక ఆహారం అని ం అని ప్పలవబడుతోంద్వ. ఇద్వ అని మయ ఆత్మ . 

అందుకే ఆహారం అనేద్వ అనిి టికీ ఔషధం అని చెబుత్తనాి రు. ఎవరైతే ఆహారానిి  

సాక్షాతే్త పరశ్బహ్మ  గా ఉపాససేారో వారకి అని  సమృద్వధ ఉంటందని , అని ం 

సరి్వ షధమని అభివర ణంచిద్గ ఉపనిషతే్త. 



ఇత్న త్సామ దిా  

ఏత్సామ  జనన రసమయాత్ అనా్న ంత్ర ఆత్వమ  శ్పాణమయః। 

ఇలా ఆహారం వల ోఏరి డే ాహా్  రరీరమే కాకుండా మరొక రరీరంకూడా ఉంద్వ. అద్వ మానవ 

రరీరం లోపల ఉంద్వ. అద్వ శ్పాణ రకేులతో రూపంద్వంచ బడంద్వ. 

లోపల ఉని  స్క్షమ  రరీరం వలనోే బ్బట ఉని  శ్స్ధ ల రరీరం పరపూరణమౌత్తంద్వ. లోపల 

ఉని  ఈ స్క్షమ  రరీరం కూడా బయటి రరీరం లాంటిదే. బయట రరీరం లాగానే స్క్షమ  

రరీరం కూడా రూపానిి  కలిగ ఉంటంద్వ. 

లోపల ఉని  స్క్షమ  రరీరానికి త్ల భాగం శ్పాణం, కుడ భాగం వాా నం, ఎడమ భాగం 

అపానం, ద్గని రరీరం ఆకారం, ద్గని ద్వగువ భాగం భూమి అంటూ వర ణంచారు. 

ఇదే అని మయ ఆత్మ  లో ఉండే శ్పాణమయ ఆత్మ . 

84. ఉపనిషత్తులు – తైత్తురీయోపనిషత్తు (Continuation)- ఆనాందవలి్ల - శ్రరహా్మ నాందవలి్ల 

(వేద భారత్న వార ఉపనిషద్ రతి్వ వళి నుండ ఈ నాటి విషయాలు వివరంప బడాాయి.) 

కత్ననేి ఒర కపి్ప నటే ోఈ కోశాలు ఆత్మ ను కప్పి త్తనాి యి. అందు చేత్ మనం మన 

సి రూపానిి  తెలుస్కోలేక ోత్తనిా ము. 

వరుసగా అని మయ కోరం, శ్పాణమయకోరం, మన్నమయ కోరం, విజా్ఞనమయ కోరం, 

ఆనందమయ కోరం ఒక దానిలో మరొకటి ఉనాి యి. (ఉలి ోపాయ లోని పరలులాగ). 

ఆత్మ  ఆనందమయ కోరంలో శ్పత్నష్టతి్మై ఉంద్వ అంటారు. 

మొదటిదైన అని మయ కోరం అని ంతో నిరమ ంచబడన రరీరం. ద్గని రకి ేశ్స్ధ లమైనద్వ. 

అని ం అనే పదం అద్ ధ్యత్తవు నుండ వచిు ంద్వ. అద్ అంటే త్ననడం అని అరధం. 

త్ననబడడం వల,ో త్ననడం వల ోదానిని అని ం అంటనాి రు. 

పై కోరం కంటే లోపలి కోరం స్క్షమ ం గా ఉంటంద్వ. దేహ్ము లేదా కోరము అని 

స్చించడానికి రరీరం అనే పదానిి  వాడకుండా ఆత్మ  అనే పదానిి  ఉపయోగంచారు. 

రండవద్వ శ్పాణమయ కోరం. రరీర వాా పారానిి  నిరి హించే పంచ శ్పాణాలు ఈ కోరంలోనే 

ఉంటాయి. శ్పాణమయ కోరం అని మయకోశానికి ఆత్మ . 

ఈ ఉపనిషతే్త శ్పాణానికి శ్పాముఖా త్ నిచిు ంద్వ. రరీర వాా పారానికి శ్పాణమే ఆధ్యరం. 

అందుచేత్ శ్పాణం మీద ధా్య నం చేస్త వారు వేదవిహిత్మైన నూర్వళుి  (అంటే రండు 

శ్భమణాల కాలం నూట ఇరవై అని చెపిా లి.) ఆయురేాయానిి  పందు త్వరు కాని ముకినేి 

పందలేరు. 



మూడవద్వ మన్నమయ కోరం. శ్జా్ఞనేంశ్ద్వయాల నుంచి పంద్వన సమాచారం వల ోసంకలి  

వికలాి లు చేసే్ంద్వ. కాని ఏ నిర ణయం తీస్కోలేదు. మన్నమయ కోరం శ్పాణమయ కోశానికి 

ఆత్మ . 

మన్నమయ కోశానికి మానవాకారం ఉందని చెప్పి ంద్వ. యజ ాయాగాదులలో అత్ా ంత్ 

శ్పాధ్యనా ం కల యజుర్వి దం దాని శిరసస ని, ఋగి్వ దం దాని దక్షణ హ్సమేని, సామవేదం 

ఉత్రే హ్సమేని, అధరి ణ వేద మంశ్త్వలు శ్పత్నషిావహాలని, వర ణంచింద్వ. 

ఈ ఉపనిషతే్త మొదట శ్పాణం మీద, త్రువాత్ మనస్స  మీద, ఆత్రువాత్ బుద్వధ(విజా్ఞనం) 

మీద ఉపాసనలను చెప్పి ంద్వ. 

నాలవీద్వ విజా్ఞనమయ కోరం. ద్గనిలో ఉండేద్వ బుద్వధ. మనస్స  నివేద్వంచిన విషయం మీద 

నిర ణయం చేసే్ంద్వ. నిర ణయాత్మ క రకి ేబుద్వధ. బుద్వధని జ్ఞగృత్ంచేస త్దాి రా కారా కలాపాలు 

చేసే్ని ప్పి డు చేస్త శ్పత్న సాధ్యరణ పని కూడా ఒక యజమాౌత్తంద్వ. 

ఐదవద్వ, చివరద్వ ఆనందమయ ఆత్మ . ద్గనిలో ఉండేదే ఆనందం. మనం స్ష్యప్పలేో 

అనుభవించే ఆనందం ఇదే. అనిి  కోశాలకనాి  స్క్షామ త్న స్క్షమ మైన కోరం ఆనందమయ 

కోరం. 

శ్ప్పయం ద్గని త్ల. మోదం ద్గని కుడ భాగం. శ్పమోదం ద్గని ఎడమ భాగం. ఆనందం ద్గని 

దేహ్ంగా ఉంద్వ. ఆత్మ  ద్గని ద్వగువ భాగామైన ఆధ్యరంగా ఉంద్వ. 

అయితే ఆనందమయ కోరం కేవలం కోరమే కాని ఆత్మ  కాదు. ఆ కోరం దాటిన త్రాి తే 

ఆత్వమ నందం. అద్వ కలగాలంటే నియమ బదధమైన, నీత్నవంత్మైన జీవిత్ం, శ్బహ్మ చరా ం, 

ధా్య నం మాశ్త్మే మారీాలు. 

ఇషమిైన వసే్వున్న, వా కినే్న చూసనందువల ోకలిగ్వ ఆనందానిి  శ్ప్పయం అంటారు. ఇషమిైన 

దానిని పంద్వనందు వల ోకలిగ్వ ఆనందానిి  మోదం అంటారు. ఇషమిైన దానిని 

అనుభవించడంతో పందే ఆనందానిి  శ్పమోదం అంటారు. 

పై కోరం నుండ లోపలు కోశాలకు ోత్తని కద్గ,ే శ్సి్లం నుండ స్క్షామ నికి, స్క్షమ  త్రానికి, 

స్క్షమ  త్మానికి అకు డనుంచి స్క్షామ త్న స్క్షామ నికి వెడత్వము. 

ఆత్మ  ఎల ోవేళలా మనలో ఉనాి , ఈ పైన చెప్పి న కోశాలు ఆత్మ  యొకు  అసతిే్వ నిి  మనకు 

తెలియనీయటం లేదు. దాని వల ోదేహాభిమానం, దానినుంచి దేహ్మే ఆత్మ  అనే 

అభిశ్పాయానిి  మనకు కలుగ జేసే్నాి యి. అందువల ోమన ఆలోచనలనీి  దేహ్ం యొకు  

శ్సాధయి లోనే ఉండోత్తనాి యి. 

ఆత్మ  లేదు అని వాద్వంచే వాడు ఏద్గ లేనివాడుగా అయిోత్వడు. త్ను ఎకు డ నుండ 

వచాు డనే దానికే ఆధ్యరం లేకుండా అవుత్తంద్వ. స్నా ం లోంచి ఏమీ రాదుకదా। 



ఏదయినా ఉదా వించా లంటే ఏదో ఒక ఉత్ి త్న ేశ్సాధ నం ఉండాలి కదా। 

అందుచేత్ త్పి క శ్బహ్మ ం ఉందని ఒప్పి కోవాలి. 

శ్బహ్మ ం ఉందని తెలుస్కని వాడు సమసంే ఉని  వాడుగా అయిోత్వడు. 

అటవంటి వాడు మహాత్తమ డగా పరగణింప బడత్వడు. 

మంచిగా అరధం చేస్కోడానికి పంచ కోర వివరణ అంత్వ ఈ భాగంలోనే ఇవి డం జరగంద్వ. 

కంచెం ఓప్పకతో చద్వవి అరధం చేస్కోమని మనవి. 

85. ఉపనిషత్తులు – తైత్తురీయోపనిషత్తు (Continuation)- ఆనాందవలి్ల - 

శ్రరహా్మ నాందవలి్ల 

శ్కిత్ం భాగంలో ఈ పంచకోశాలలో శ్పత్న దేహ్ం శ్స్ధ ల దేహ్ం లాగ్వ ఉంటంద్వ. శ్పత్న 

దేహ్ంలోను త్రువాత్ దేహ్ం చోట చేస్కని ఉంటంద్వ. అలా అని ఒకదానిలో ఇంకకటి 

ఉని టో కాదు. 

ఒకదాని కని  ఇంకకటి స్క్షమ మైనదని తెలుస్కునాి ం. 

అధ్యతో నుశ్పశాి ః - ఇప్పి డు శిషా నికి ఈ శ్కింద్వ సందేహాలు కలుగు త్తనాి యి 

ఉత్వవిదాా నముం లోకం శ్పేత్ా  

కరు న గచా తీ। అహో విదిా నముం లోకం శ్పేత్ా । కశిు త్స మస్ి త్వ।। 

మనిష్ట మరణించే సమయానికి అవిదిా ంస్డు గా ఉని వాడు అంటే శ్బహ్మ జా్ఞనం లేని 

వాడు శ్బహ్మ తి్వ నిి  పందగలడా లేక ఆత్మ ను అరధం చేస్కని  శ్గహించినవాడే 

శ్బహ్మ తి్వ నిి  పందుత్వడా? 

అనే శ్పరి లకు బదులిచిు  సంరయ నివృత్న ేచేయాలంటే శ్బహ్మ ము యొకు  నిజ లక్షణాలు, 

నామరూపాలు గల ఈ విరి ంగా ఆయన వా కంే అవడం అనే విషయాలమీద గురువు ఇలా 

విరద పరచాడు. 

భగవంత్తడు లోకానిి  ఎలా సృష్టంిచాడు? 

నేను జనిమ సేాను గాక। నేను అనేకం అవుత్వను గాక। అనే సంకలి ం తో భగవంత్తడు 

త్పస్స  చేశాడు. ఈ లోకం అదుా త్మైనద్వ. కోమలమైనద్వ. అలాంటి అదుా త్మైనవి, 

కోమలమైనవి సృష్టంిచాలంటే త్పస్స  త్పి  మరో మారంీ లేదని ఈ మంశ్త్ం స్చిసేోంద్వ. 

త్పస్స  చేస ఈ సమసేానిి  సృష్టంిచాడు. త్పసస ంటే భగవంత్తని ఇచా  లేదా లీల 

అనుకోవాలి. సృష్టంిచిన త్రిా త్ సృష్టలిో ఆయనే సరాి ంత్రాా మి అయాా డు. అలా 

ఆయన నిరాకారుడు-సాకారుడు, అనిరి చనీయుడు-నిరి చనీయుడు, ఆశ్రయుడు-

నిరాశ్రయుడు, విదా -అవిదా , సత్ా ం -అసత్ా ం అంటూ సమసంే త్వనే అయాా డు. 



అసదిా  ఇదమశ్గ ఆరత్। త్తోవై సదజ్ఞయత్। 

త్దాత్వమ నగంీ సి యమకురుత్। త్సామ త్తే్తస కృత్ ముచా త్ ఇత్న।। 

శ్పారంభంలో ఏద్గ లేదు. ఆత్రిా త్ సృష్ట ిఅభివా కమేైంద్వ. భగవంత్తడు త్నను త్వనే 

సృజంచుకనిా డు. అందుకే సి యం కరృేకమని ఆయన పేరొు న బడాాడు. అంటే "ఏకమేవ 

అద్వి తీయం"- ఆయన అద్వి తీయుడు. ఇంకక విధంగా చెపిా లంటే మాయతో కూడుకని  

శ్బహ్మ ం. విరి ంగా వాా ప్పంచాడు. 

86. ఉపనిషత్తులు – తైత్తురీయోపనిషత్తు (Continuation) - ఆనాందవలి్ల శ్రరహా్మ నాందవలి్ల 

అసదిా  ఇదమశ్గ ఆరత్। త్తో వై స దజ్ఞయత్ త్దాత్మ నగం సి య మకురుత్। 

శ్పారంభం లో ఏమీ లేదు. ఆ త్రిా త్ సృష్ట ిశ్పారంభమయింద్వ. సృష్ట ిశ్పారంభం లో 

మొదట పరమాత్మ  త్నని త్వనే సృష్టంిచుకనిా డు. 

రసోవై సః । రసగం హ్ా వాయం లాిే నంద్గ భవత్న। 

ఆ పరమాత్మ  ఆనందమయుడు. ఆత్ని నుంచి ఆనందం పందడం వలే ోమానవుడు కూడా 

ఆనందానిి  అనుభవించ గలుగుత్తనిా డు. హ్ృదయాకారంలో ఆనందం అనేద్వ లేకోతే 

ఎవరూ జీవించలేరు. ఆ పరమాతేమ  అందరకీ ఆనందానిి  ఇచేు వాడు. (ఏష 

హ్ా వానశ్నయేాత్న). 

ఆయన రరీరం లేని వాడవడం వల ోఎవరకీ కనిప్పంచడు. ఎలాంటి నిరి చనాలకీ అందడు. 

ఆధ్యరం లేనివాడు. భయం అంటే తెలియని వాడు. 

యదా హ్ా వైష ఏత్సమ ని దృశేా  నాతేమ ా  నిరుకే ేనిలయనే భయం శ్పత్నషిాం వినతేే। అథ సో 

భయం గత్న భవత్న।। 

ఇలా అదృరా ంగా, నిరాకారంగా, అనిరి చనీయంగా ఉండే శ్బహామ నిి  తెలుస్కని వాడు 

నిరా యుడవుత్తనిా డు. 

త్న నుంచి శ్బహ్మ ము వేరనుకనే వాడకి భయం త్పి దు. మంచి ఆలోచనలు చేయని వాడకి 

పరమాతేమ  భయ కారకుడౌత్వడు. 

భీషా సామ దిా త్ః పవతే। భీష్టదేత్న 

స్రా ః। భీషా సామ దగి శేు ంశ్దరు । మృతా్త రాధవత్న పంచమ ఇత్న।। 

పరమాత్మ  అంటే ఉని  భయం వలే ోవాయువు వీసేోంద్వ. స్రుా డు ఉదయిసే్నిా డు. అగి  

శ్పజి రలోుతోంద్వ. ఇంశ్దుడు సశ్కమంగా త్న విధులను (వరాులు కురప్పంచడం) 

నిరి రసేే్నిా డు. మృతా్త వు కూడా పరమాత్మ  అంటే భయం తోనే సంభవిసేోంద్వ. 

వచేు  భాగంలో ఆనందం యొకు  వివరణతో ాట ఆనందం లోని భేదాలు చూదేాం. 



87. ఉపనిషత్తులు – తైత్తురీయోపనిషత్తు (Continuation) - ఆనాందవలి్ల శ్రరహా్మ నాందవలి్ల 

తైత్నత్నరూయోపనిషతే్త చెపిే  రండు విదా లలోను శ్బహామ నందవలిలోో చెపి బడన దానిని 

ఆనందమయ విదా  అంటారు. 

ఆనందో శ్బహ్మ త్న వా జ్ఞనాత్ - ఆనందమే శ్బహ్మ ం అంటూంద్గ ఉపనిషతే్త. ఆనందానుభూత్న 

వచేు దే ఆ శ్బహ్మ  నుంచి. మనలను ఆ శ్సతి్నకి తీస్కని ోయేద్వ, తీస్కని వెళి గలిగ్వద్గ ఆ 

పరశ్బహ్మ . శ్బహ్మ  సాక్షాత్వు రం 

పంద్వన వారు ఎలవోేళలా ఆనంద డోలికలోో మునిగ తేలుత ఉంటారు. అందువల ో

శ్బహ్మ ంయొకు  సి రూపం ఆనందమే. 

స్మషాననసేా  మీమాగంసా భవత్న। 

ఆ ఆనందం కలత్ ఎంత్ ఉంటందో విచారదేాం. 

యువా సాా తి్వ దు యువాధా్య యకః ఆశిషి్ట శ్దడషి్ట బలిషఃి త్స్తా యం పృథివీ సరాి  విత్సేా  

పూరాణసాా త్। స ఏకో మానుష ఆననఃే।। 

మంచి యవి నం లో ఉని వాడు, 

వేదాధా యన సంపనుి డు, శాసంచే వా కితే్ి ం కలిగన వాడు, ధృఢమైన సంకలుి డు, 

బలశాలి అయిన ఒక యువకుడు ఉనిా డనుకోండ. అత్నికి సకల సంపదలతో నిండన ఈ 

భూమిలభిస్త,ే అత్డకి కలిగ్వ ఆనందం ఒక మానుష ఆనందం. 

తేయే రత్ం మానుషాననేాః స ఏకో మనుషా  గనధరాి ణామాననఃే 

అలాంటి ఒక వంద మానుషానందాలు కలిస్త ేఅద్వ మానుష గాంధరిా నందం అవుత్తంద్వ. 

ఎటవంటి కోరకలు లేని శ్బహ్మ  శ్జా్ఞని అలాంటి మానుష గాంధరి  ఆనందానిి  పందుత్వడు. 

తేయే రత్ం మనుషా గనధరాి ణామాననఃే। స ఏకో దేవగనధరాి ణామాననఃే।। 

అటవంటి వంద మానుష గాంధరిా నందాలు కలిస్త ేఒక దేవగంధరిా నందం అవుత్తంద్వ. 

ఎలాంటి కోరకలు లేని శ్బహ్మ జా్ఞని ఈ దేవ గంధరిా నందానిి  అనుభవిసేాడు. 

తేయే రత్ం దేవగనధరాి ణామాననఃే। స ఏకః ప్పతృణాం చిర లోకలోకానామాననఃే।। 

అలాంటి వంద దేవగంధరిా నందాలు కలిస్త ేఒక ద్గరాఘయువు కలిగన ప్పత్ృదేవత్ల 

ఆనందానికి సమానం. ఏవిధమైన కోరకలు లేని శ్సతి్నలో ఉని  శ్బహ్మ  శ్జా్ఞనికి ఈ ప్పత్ృదేవత్ల 

ఆనందం కలుగుత్తంద్వ. 



ఒక వంద ప్పత్ృదేవత్ల ఆనందాలు కలిస్త ేఅద్వ దేవలోకం లో దేవత్లు అనుభవించే ఒక 

దేవ ఆనందానికి సమానం. ఒకు  శ్బహ్మ  శ్జా్ఞని మాశ్త్మే ఆ దేవ ఆనందానిి  

పందగలుగుత్వడు. 

నూరు దేవ ఆనందాలు కలిస్త ేఅద్వ ఒక కరమ దేవ ఆనందంతో సమానమౌత్తంద్వ. 

(కరమ ల వల ోదేవత్వ శ్సతి్నని పంద్వన వారని కరమ  దేవత్లు అంటారు). 

వంద కరమ  దేవానందాలు ఒక ముఖా  దేవానందంతో సమానం. 

వంద ముఖా దేవ ఆనందాలు ఒక ఇంశ్ద ఆనందంతో సమానం. 

అలాంటి వంద ఇంశ్ద ఆనందాలు ఒక బృహ్సి త్న ఆనందంతో సమానం. 

వంద బృహ్సి త్న ఆనందాలు కలిస్త ేఒక శ్పజ్ఞపత్న ఆనందానికి సమానం. 

అలాంటి వంద శ్పజ్ఞపత్న ఆనందాలు ఒక శ్బహామ నందానికి సమానం. 

కామనా రహిత్తడైన శ్బహ్మ వేత్ ేఇటవంటి ఆనందానిి  అనుభవిసేాడు. ఈ ఆనందాలనీి  

మనలోనుండే ఉదా విసేాయి. 

కోరకలను త్గంీచుకోవడం, ఆత్మ ను సమీప్పంచాలనే గటి ిఆకాంక్ష అనేవి రండూ 

ఆనందానుభవానికి మారీాలు. 

యోగాభాా సం దిా రా, ధా్య నం దిా రా ఆంత్రంగక జగతే్తలో శాంత్న శ్పత్నష్టంిచబడ శ్పాణ 

మన్న మిలనం జరుగుత్తంద్వ. 

శ్పాణం మనస్స  తో కలిస ఆత్మ ను సమీప్పసే్ని ప్పి డు ఈ ఆనందప్ప కలమానం 

మొదలవుత్తంద్వ. 

కామనారహిత్మైన శ్సధత్న లో శ్బహ్మ  వేత్ ేఆత్మ ను సమీప్పసే్ని  కద్గ ేపెరుగుత్తని  

ఆనందాలను అనుభ విసే్నిా డని ఉపనిషతే్త తెలుప్పతోంద్వ. 

శ్కమశ్కమంగా పెరుగుత వచిు న ఆనందం భగవదనుభూత్నలో ద్గని పరాకాషనిు చేరు 

కంటూంద్వ. 

భగవదనుభూత్న యొకు  అత్తా ని త్మైన శ్సతి్నని తెలపడానికి, స్రుా ని ఒక శ్పతీక గా 

తీస్కనాి రు. 

ఈ మనిష్టలో ఉని వాడు, ఆ స్రుా నిలో ఉని వాడు. ఒకు ర్వ. ఈ మనిష్ట, శ్పకృత్న అనే 

రండంటి లోనూ అంటే సరి శ్త్వ ఉని వాడు ఒకు డే ( ఆ శ్బహ్మ త్ి మే) అనే విషయానిి  

శ్గహించిన వా కి ేఆనందం యొకు  అంచులను చేర లౌకిక చైత్నా ం నుంచి విడవడత్వడు. 



అటి ిశ్బహ్మ వేత్ ేఅని మయ, శ్పాణమయ, మన్నమయ, విజా్ఞనమయ, ఆనందమయ 

కోశాలను దాటి వెడత్వడు అని ఈ ఉపనిషతే్త చెబుతోంద్వ. 

వచేు  భాగంలో శ్బహామ నందవలికోి ముగంప్ప వాకాా లలో ఆత్మ  శ్జా్ఞనిని దృఢత్రం చేస్త 

విషయాలు చెపి్ప కందాం. 

88. ఉపనిషత్తులు – తైత్తురీయోపనిషత్తు (Continuation) - ఆనాందవలి్ల శ్రరహా్మ నాందవలి్ల 

మానవుడ నుండ శ్పజ్ఞపత్న వరకూ అనుభవించే ఆనందాలను వివరసే్ అనేక దేవత్లను 

పేరొు ంద్గ ఉపనిషతే్త. 

ముందుగా మనుషా  గంధరుి లు, దేవ గంధరిు లు అనాి రు. 

సత్ు రామ చరణ వల ోమానవులు మనుషా  గంధరుి లు అవుత్వరు. 

సృషాిా ద్వలోనే గంధరుి లు గా ఉదా వించిన వారు దేవ గంధరుి లు. వీరకి ఆకార సంచారం 

చేయ గల రకి,ే ఇత్ర మానవాతీత్ రకేులు ఉంటాయి. 

దేహ్ం చాలించిన మన వంర పెదలేను ప్పత్ృదేవత్లంటారు. వీరు నివశించే లోకానిి  ప్పత్ృ 

లోకం అంటారు. 

నిత్ా కరామ నుషిానం చేస దేహ్ తా్వ గం చేసన ఉత్మేులను కరమ  దేవత్లు అంటారు. వీరు 

ప్పణా ఫలానిి  సి రంీ లో అనుభవించి మళ్ళి  జనమ  ను ఎతే్తత్వరు. 

ఇక దేవత్లు మానవాతీత్ రకేులు కలిగ దేవలోకంలో శ్సరి నివాసం ఉంటారు. మానవులు 

చేస్త యజ ాయాగాదులలోని హ్వాా లతో వీరు వర ధలోుత్వరు. 

ఇంశ్దుడు దేవత్లకు శ్పభువు. బృహ్సి త్న దేవగురువు. శ్పజ్ఞపత్న శ్బహ్మ ము చేత్ 

సృష్టంిచబడన విరాట్ సి రూప్పడు. ఇంక హిరణా  గరుా డంటే రరీరులలో శ్పథముడని 

చెబుత్వరు. 

వీరందరూ అనుభవించే ఆనందానిి  శ్కింద్వ శ్సాధయి నుంచి హిరణా గరుా ని ఆనందం వరకూ 

ఈ 

అనువాకంలో వర ణంచారు. హిరణా  గరుా ని ఆనందం త్రిా త్ శ్బహామ నందమే. అద్వ 

వర ణనాతీత్ం. కారణం శ్బహ్మ మే ఆనందం. ఆనందమే శ్బహ్మ ం. 

మరొకు సార చెప్పి కనేదేమిటంటే, సాధకునికి శ్పాణమన్న మిలనమయాి న త్రువాత్, 

శ్పాణము మనస్స  కలిస ఆత్మ ను చేర్వ శ్పయత్ి ంలో అంచలంచలుగా ఈ ఆనందాలను 

అనుభవిసే్ అధిగమిసే్ శ్బహామ నందసధత్నని పందుత్వరు ఆత్మ  దరశ నంతో. 

యతో వాచో నివరనేే ేఅశ్పాపా  మనసాసహ్। ఆననంే శ్బహ్మ ణో విదిా న్। న బభేత్న 

కుత్రు నేత్న। ఏత్గం హ్వావ న త్పత్న। 



ఎవరని చేరటం సాధా ం కాక మనస్, వాకుు  త్నరగ వెనకిు  వెళిి  ోత్తనాి యో ఆయనే 

పరశ్బహ్మ . ఎవరైతే ఆత్మ జా్ఞనానిి  తెలుస్కంటాడో అత్ను త్నను త్వను 

తెలుస్కని వాడవుత్వడు. 

ఆత్మ జా్ఞని చేస్త శ్పత్న పని నిషాు మకరమ  అవుత్తంద్వ. ద్గనినే శ్జా్ఞన్నత్రే కరమ  అంటారు. అటి ి

వాడు ఎవరకీ, దేనికీ భయపడడు. 

నేను అందరకీ మంచి ఎందుకు చేయలేదు? చెడు ఎందుకు చేశాను. అనేటటవంటి 

భావాలు అత్నిని ాధించవు. 

భయరాహిత్ా మే భగవదరేశ నం యొకు  పరా వసానం. స్ఖ దుఃఖాలు, పాప ప్పణాా లు 

మొదలైన దందిా లకు అతీత్మైన శ్సతి్నని పందుత్వడు. 

సరి శ్త్వ, సరి  వసే్వులలోను ఆ భగవంత్తని చైత్నాా నిే  చూడగలుగుత్వడు. 

కరమ ఫలతా్వ గ అవడం వల,ో అత్ను పాప ప్పణాా లను ఆత్మ భావంతోనే చూసేాడు. అందువల ో

అంత్ా  కాలంలో ఇవేమీ అత్నిని ాధించవు. అంటూ ఇలా ఆనంద వలి ోముగుసే్ంద్వ. 

వచేు  భాగంలో పైన చెప్పి న శ్బహామ నందానిి  పందడానికి మారనీిర్వరేం భృగువలిలోో ఏ 

విధంగా చేయబడందో చూదేాం. 
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విదో  

వేదాల సారం ఉపనిషతే్తలు. ఉపనిషతే్తల సారం భగవద్గతీ్. ఉపనిషతే్తలలోని కనిి  

మంశ్త్వలు యధ్యత్థం గాను, మరకనిి  మంశ్త్వలలోని మొదటి పాదాలు భగవద్గతీ్లో 

శ్శోోకాలు గా తీస్కోబడాాయి. 

అందుకే శ్పత్న అధ్యా యం చివర " భగవద్గతీ్వస్, ఉపనిషత్తస  శ్బహ్మ విదాా యాం యోగ 

శాస్తస్త.ే....।।" 

అంటూ... భగవద్గతీ్ అనేద్వ ఒక ఉపనిషతే్త. ఒక యోగ శాస్తసమేు. శ్బహ్మ  విదా ను ( ఆత్మ  

శ్జా్ఞనానిి ) బోధించే శాస్తసమేు. 

ఇద్వ కృషాణరుజన సంవాద రూపము లో వివరంప బడంద్వ. అనిి  రకాల సందేహాలను పటా 

పంచలు చేసే్ , అరుజనుని దిా రా శ్పరి ల రూపంలో శ్పత్న చిని  సందేహానిి  లేవన్నత్న ే

వాటిని నివృత్న ేచేసే్ విరద పరచిన శ్పత్ా క్ష శ్బహ్మ విదాా  సాధన శ్గంధము. 

అనుభవ పూరి కంగానే ఆత్మ  సాక్షాత్వు రానిి  పందాలని తెలిపే శాస్తసంే ఈ భగవద్గతీ్ . 

మనం మన ఉపనిషతే్తలోకి వదేాం. 



తైత్నరేీయోపనిషతే్తలో ఆనందవలి ోశ్బహ్మ ం తో త్వదాత్మ ా ం చెందడమే శ్బహామ నందమని 

అదే జీవిత్ పరమారమిని వివరంచింద్వ. ఆత్మ ను కప్పి త ఉని  పంచకోశాల సి భావ 

సి రూపాలను చెప్పి ంద్వ. ఇంత్వరకూ త్త్ి బోధ చేస, భృగువలి ోలో ఆత్మ  సాక్షాత్వు రానికి 

మారీానిి  నిర్వశేించి చూప్పతోంద్వ. 

ఈ అధ్యా యం "సహ్నావవత్త... " అనే శాంత్న మంశ్త్ం తో మొదలయి గురువయిన 

వరుణుని శిక్షణలో శిషా్య డు భృగువు శ్కమ పదధత్నలో నేరుు కుని  భారవీీ - వారుణీ విదా ను 

వివరసే్ంద్వ. 

శ్కిత్ం అధ్యా యంలో ఈ శాంత్నమంశ్త్ వివరణ ఇవి డం జరగంద్వ. 

భృగురిై  వారుణిః। వరుణం ప్పత్ర ముపససార। అధీహి భగవో శ్బహ్మ త్న। 

వరుణ మహ్రు యొకు  ప్పశ్త్తడు భృగువు. ఒకరోజు త్న త్ంశ్డని సమీప్పంచి త్నకు 

శ్బహ్మ జా్ఞనానిి  ఉపదేశించమని కోరాడు. 

త్సామ  ఏత్త్ శ్ోవాచ। అని ం శ్పాణం చక్షుః శ్శోశ్త్ం మన్న వాచమిత్న।। 

అత్నితో భృగువు ఇలా చెపిే డు. అని ం, శ్పాణం, చక్షువు, శ్శోశ్త్ం, మనస్స  మరయు 

వాకుు - ఇవే పరమాత్మ  అంటే. 

శ్బహ్మ  త్తి్వ నిి  తెలుస్ కోవాలంటే మనస్స  శ్బహ్మ లో లీనం కావాలి. మనస్స  యొకు  

ఏకాశ్గత్కు శ్పాణమే ఆధ్యరం. 

శ్పాణం రకిమేంత్మై ఊరధి ముఖం గా సాగాలంటే అరన (అని ం) శ్పాశ్ప్ప ేకావాలి. శ్బహ్మ  

నిషలిో శ్జా్ఞన శ్పాప్ప,ే దరశ నం అనేవి వాకుు  దిా రా జరుగుత్వయి. 

అందువల ోచక్షు శ్శోశ శ్త్వలు ( కళుి , చెవులు) అనే ఇంశ్ద్వయాలు మనస్స తో కలిస శ్బహ్మ  

లో లీనం కావాలనే రహ్సాా నిి  బోధించాడు. 

దేని వల ోఈ జీవాల ఉత్ి త్న ేజరగందో, దేని ఆధ్యరంతో ఇవి అనీి  జీవిసే్నాి యో, 

మరణానంత్రం దేనిలో ఇవనీి  లయమౌత్వయో దానిని తెలుస్కోవాలి. 

ఆయనే శ్బహ్మ . ఆయనను తెలుస్కోవడానికి త్పస్స  చేస తెలుస్కో. త్పస్తస  శ్బహ్మ ం. 

త్పస్స తోనే శ్బహ్మ జా్ఞనం లభా మౌత్తంద్వ. 

త్పసస ంటే " మనసరు  ఇంశ్ద్వయాణాంచ ఐకాశ్గా ం త్పముచా తే" అని. మనస్స ను 

ఇంశ్ద్వయాలను ఆత్మ  మీదనే కేంశ్ద్గకరంచడం అని అరధం. 
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విదో  

త్ంశ్డ ఉపదేశానిి  విని  త్రువాత్ భృగువు అపరోక్ష శ్జా్ఞనం త్పస్స  దిా రానే లభిసే్ందని 

త్పస్స  చేశాడు. 

అని ం శ్బహ్మ త్న వా జ్ఞనాత్। అనాి దేధా వ ఖలిి మాని భూత్వని జ్ఞయనే।ే అనిే న జ్ఞత్వని 

జీవని।ే అని ం శ్పయనేా భిసంవిరంతీత్న। 

భృగువు త్పస్స  చేస అని ంతోనే భూత్వల ఉత్ి త్న,ే జీవనం మరయు లయం 

జరుగుత్తనాి యని తెలుస్కనిా డు. 

ఆహారమే పరమాత్మ . ఎందుకంటే ఆహారం నుంచే సకల జీవజ్ఞలం ఆవిరా విసేోంద్వ. అలా 

ప్పశ్టిని జీవజ్ఞలం అంత్వ ఆహారం వలనోే జీవిసే్నాి యి. మరణానంత్రం త్నరగ ఇవి 

ఆహారంలోనే లీనమైోత్తనాి యి. అందువల ోఆహారమే శ్బహ్మ  అనే నిర ణయానికి వచేు డు. 

కానీ యతోవా ఇమాని...(ఎకు డనుంచి ఈ భూత్జ్ఞలమంత్వ) అనే శ్బహ్మ  లక్షణానికి సంపూరణ 

సమాధ్యనం దొరకకోవడం తో త్న త్ంశ్డ ని చేర భగవన్। ఆ శ్బహ్మ  సి రూపానిి  నాకు 

విరదపరచండ. అని అడగాడు. 

సృష్ట ిశ్సతి్న లయాలు చేయగల సామరధా ం ఎవరకుందో వాడే శ్బహ్మ మని ముందుగా చెపిే డు. 

మర అనిా నికి ఈ రకి ేఉందా? మర ఆ రకి ేలేనప్పి డు అద్వ శ్బహ్మ ము కాదుగదా। 

అందుచేత్ వరుణుడు. 

త్పసా శ్బహ్మ  విజజా్ఞససి । 

త్ో శ్బహ్మ త్న సత్ో త్పా త్ సత్పసపిేేా । 

త్పస్స  దిా రా శ్బహ్మ ను తెలుస్కో। త్పస్తస  శ్బహ్మ . అంటే త్పస్స తోనే శ్బహ్మ జా్ఞనం 

లభా ం అవుత్తంద్వ. ఈ ఉపదేరం వినగానే భృగువు త్నరగ త్పస్స  కనసాగంచాడు. 

శ్పాణో శ్బహ్మ త్న వా జ్ఞనాత్। శ్పాణాదేధా వ ఖలిి మాని భూత్వని జ్ఞయనే।ే శ్పాణేన జ్ఞత్వని 

జీవని।ే 

త్పస్స  దిా రా " శ్పాణమే పరమాత్మ . ఎందుకంటే, శ్పాణం నుంచే సకల జీవకోటి 

ఆవిరా విసేోంద్వ. శ్పాణం వలనోే ఆ జీవకోటి అంత్వ జీవిసేోంద్వ. మరణానంత్రం ఈ జీవకోటి 

మొత్ంే త్నరగ ఆ శ్పాణంలోనే లయమైోతోంద్వ." అని తెలుస్కనిా డు. శ్పాణము 

అరనశ్పాప్ప ేతోనే త్న అసతిి్వ నిి  తెలప్పకో గలడు. 

త్నరగ త్న త్ంశ్డ దగరీకుోయి త్ను శ్గహించినద్వ చెబుత్వడు. అప్పి డు ఆయన నాయనా। 

త్పస్తస  పరమాత్మ . ఆత్పస్స  చేయడం దిా రానే ఆ పరమాత్మ ను దరశ ంచ గలుగు త్వవు 

అనాి డు. త్నరగ భృగువు త్పస్స లో నిమగి మవుత్వడు. 



మన్న శ్బహ్మ త్న వా జ్ఞనాత్। మనసో హా్ వ ఖలిి మాని భూత్వని జ్ఞయనే।ే మనసా జ్ఞత్వని 

జీవని।ే 

భృగువు త్న త్పస్స  దిా రా " మనస్త పరమాత్మ . మనస్స  నుండే సమస ేభూత్ములు ప్పటి ి

ఆ ప్పటిని జీవకోటి మొత్ంే మనస్స  వలే ోజీవిసేోంద్వ. అంత్ములో ఆ జీవకోటి అంత్వ ఆ 

మనస్స లోనే లయమైోతంద్వ." అని శ్గహించాడు. 

శ్పాణము మనస్స  యొకు  ఆదేశానుసారము ఈ రరీరంలో చలిసే్ంద్వ. మనస్స  

ననుసరంచి మానవుడు ఈ రరీరం లో మనగలుగు త్తనిా డు. వచేు  జనమ  కూడా దేహ్ తా్వ గ 

సమయంలో చేస్త సంకలిా నికి అనుగుణంగా లభిసే్ంద్వ. శ్బహ్మ  లో ఐకా ం కావాలనాి  

మనస్తస  కారణమవుత్తంద్వ. అందు చేత్ మనస్స  యొకు  ఆధ్యరంతోనే జీవుల ప్పటిక, 

అసతి్ి ం, లయం అని మనస్తస  శ్బహ్మ  అని త్లచాడు. 

కాని అత్ని త్ంశ్డ త్పసపేేి । త్పసపేేి । అంటూ మరంత్ లోత్తగా సృష్ట ిశ్కమానిి  

త్ప్పంచడం దిా రా శ్బహ్మ తి్వ నిి  తెలుస్కోమని చెబుత్వడు. 

అప్పి డు బుద్వధ అంటే విజా్ఞనమే పరమాత్మ  అని; ఆ విజా్ఞనం వలే ోసమస ేజీవుల ఆవిరాా వం 

జరగ, విజా్ఞనం వలే ోజీవించి, విజా్ఞనంలోనే కలిసోత్తనాి యని తెలుస్కనిా డు భృగువు. 

ఇలా అనిప్పంచడానికి కారణమేమిటంటే ముకేుడు కావాలనే కోరక ఉని ంత్ మాశ్త్వన 

ఎవరూ శ్బహ్మ  లో ఐకా ం కాలేరు. అలా కావడానిు  శ్బహ్మ  ఉండే శ్సాధ నమే అత్నికి గోచరం 

కాదు. శ్బహ్మ  ఉండే శ్సిానానిి  చేరాలంటే ఈ విరి ప్ప అంచులిి  దాటి ోవాలి. 

అలా దాటాక, పై పైకి ోయే దారలో త్నతో పాట చేరన వివిధ భూత్ ధ్యత్తవుల అంరలను 

ఏ ఏ విధంగా విడుదల చేస్కోవాలనే విషయానిి  శ్గహించి, అదేవిధం గా వాటిని విడుదల 

చేస్కంటూ ోతేనే సాధా ం. 

అలా చేస్కంటూ ోవడానికి ఈ భూత్ ధ్యత్తవుల సమేమ ళనం, ఉత్ి త్న ేఎలా జరగాయనే 

విషయం తెలియాలి. అదే విజా్ఞనం. కేవలం బుద్వధ రకికేి అందేద్వ కాద్గ విజా్ఞనం. శ్గహించేద్వ 

బుదేధ అయినా, శ్గహించాలనే కోరక ఉనాి , కేవలం ఈ మనస్స , బుద్వధల శ్పయత్ి ంతోనే ఈ 

విజా్ఞనం శ్పాప్పంేచదు. దానికి త్పస్స  చాలా అవసరం. 

త్పసస ంటే ఈ ఇచాా రకి,ే శ్గహ్ణ రకి ేమొదలయిన సరి  భూత్వల ఉత్ి త్న ేకి కారణమైన 

శ్పాణరకి ేని ఆశ్రయించి ఏకాత్మ  శ్సతి్న లో పరత్ప్పంచడం. 

అప్పి డు ఆ అంత్రుమ ఖ శ్సతి్నలో విరి ం యొకు  విజా్ఞనం తెలుసే్ంద్వ. ఆ విజా్ఞనంతో మాశ్త్మే 

ఇచాా మరణుడయాే ందుకు, దేహ్తా్వ గం చేస ఆ శ్బహ్మ  లో లీనమవడానికి సాధా మౌత్తంద్వ. 

అందువల ోవిజా్ఞనమే శ్బహ్మ మని భృగువు నిరు యించాడు. 



త్వను విరి  సృష్ట ిరహ్సాా నిే  తెలుస్కునిా నని చెప్పి నా అత్ని త్ంశ్డ "మళ్ళి  త్ప్పంచు. 

త్పస్తస  శ్బహ్మ " అని ఆదేశించాక భృగువుకు త్వను తెలుస్కునిా ననే అహ్ంకారం తొలగ 

ోయింద్వ. 

శ్బహ్మ  అంటే ఏమిటి? అనే శ్జా్ఞనం త్నకు కలగనే లేదు. అద్వ బుద్వధకి గోచరంచదు. ఆ 

పరమాత్మ  యొకు  దయతోనే కావాలనే వినశ్మ భావం ప్పటింిద్వ. 

త్ంశ్డ యొకు  ఉపదేరంతో ఆ శ్బహ్మ  శ్జా్ఞన శ్పాప్ప ేకోసం భగవంత్తణిణ శ్పార ధసే్ త్ప్పంచాడు. 

త్పస్స  దిా రా ఆనందమే పరమాత్మ . ఎందుకంటే ఆనందం వలే ోసకల జీవకోటి 

ఆవిరా వించి జీవిసేోంద్వ. త్నరగ ఆ జీవకోటి అంత్వ మరణానంత్రం ఆనందంలోనే 

లయమయి ోతోంద్వ అని తెలుస్కునిా డు. 

అత్నికి త్నలో ఆనందానుభవం కలిగ సదానంద, అఖండానందుడయిన శ్బహ్మ  దేవుని 

దరశ నం అయింద్వ. 

ఆ ఆనందం వలనోే అత్నిలోని చైత్నా ం సి ంద్వంచి, దాంటోంచి ప్పటిని రకే ేబయటకు 

వెలువడ, ఆకారం లో సి ంద్వంచాక, దానివల ోసరి  భూత్ ధ్యత్తవుల ఉత్ి త్న ేఅయింద్వ. 

ఆ భూత్ ధ్యత్తవుల కలయిక వల ోఈ లోకాలు వసే్వులు రూపందాయనే శ్జా్ఞనం కలిగంద్వ. 

త్దాి రా భూత్ ధ్యత్తవుల నుండ విడవడడం తెలుస్కో గలిగాడు. 

"పరమే వాో మిి  శ్పత్నష్టతి్వ" - ఆ ఆనందమయుడైన శ్బహ్మ  పరమ వాో మం లో అంటే ఆకారం 

లో అత్తా ని త్మైన శ్సిానంలో ఉంటాడనే విషయానిి  శ్గహించాడు. 

ఈ ఆనందం గొపి దైన హ్ృదయం అనే ఆకారంలో ద్వవా ంగా శ్పకాశించే ఆత్మ లో న్నలకని 

ఉంటంద్వ. ఈ విదా నే భారవీీ- వారుణీ విదా  అంటారు. 

"యతోవా ఇమాని....." అని దానికి ఇప్పి డు "సయ ఏవం విత్..." ఎవి డైతే ఈ విధంగా 

తెలిసకనుచునాి డో అత్డు అని మయ, శ్పాణమయ, మన్నమయ, విజా్ఞనమయ శ్సతి్తలను 

వరుసగా శ్పతా్ క్ష పరచుకని చివరగా ఆనందమయ శ్సతి్నని పందడంతో శ్బహ్మ జా్ఞనానిి  

పంద్వన వాడయాా డు. 

ఇకు డ భృగువు శ్బహ్మ  శ్జా్ఞనానిి  పంద్వన వాడయాా డు. అత్డు త్న హ్ృదయాకారంలో 

ద్వవా ంగా శ్పకాశించే ఆత్మ లో కలువుంటాడు. అటి ిశ్బహ్మ జా్ఞని సమృద్వధగా ఆహారానిి  పంద్వ, 

దానిి  భుజసే్ ఆనందంగా ఉంటాడు. 

శ్పాణుని ఆహారమైన అరనం అత్నిలో త్నంత్ట త్వనే ఉత్ి త్న ేఅవుతనే ఉంటంద్వ. 

అత్డు అనిా దుడౌత్వడు. మంచి సంత్వన భాగాా నిి , గోసంపత్ననేి పంద్వ శ్బహ్మ  తేజస్స తో 

శ్పకాశిసే్ ఎంతో కీరనేి పందుత్వడు. 

ఈ భాగం అత్ా ంత్ కీలకమైనద్వ. 



త్పసస ంటే ఏమిటి? 

త్పస్స  లో సాధించ వలసనదేమిటి? 

శ్పత్నసార త్న త్ంశ్డ, గురువు అయిన వరుణుడు త్పస్తస  శ్బహ్మ  అనడం, భృగువు 

త్ప్పంచడం జరగంద్వ. త్పస్స  దిా రా ఏ విజా్ఞనానిి  తెలుస్కునిా డు భృగువు? 

అనే విషయాలు ఎంతో స్క్షమ ంగా వివరంప బడాాయి. 

ఈ భాగానిి  కనీసం ఐదు ఆరు సారోు చద్వవి అరధం చేస్కోమని నా మనవి. 

91. ఉపనిషత్తులు – తైత్తురీయోపనిషత్తు (Continuation) - భృగువలి్ల  

వరుణుడు అని ం పరశ్బహ్మ  సి రూపం అని బోధించాడు. 

అని ం ననిందాా త్। త్శ్ది త్మ్। శ్పాణోవా అని మ్। రరీరమనిా దమ్। శ్పాణే రరీరం 

శ్పత్నష్టతి్మ్। రరీర్వ శ్పాణః శ్పత్నష్టతి్ః। త్దేత్దని  మనిే  శ్పత్నష్టతి్మ్।। 

శ్పత్న జీవియొకు  రరీరానిి  రకివేంత్ం చేస్తద్వ అని ం. శ్పాణం మన రరీరం లో నిక్షపంేగా 

ఉండ నడప్పసేోంద్వ. శ్పాణం వినా రరీరం మన లేదు. 

అందువల ోఈ రరీరానికి అని ం శ్పాణమే. 

అలాగ్వ రరీరం శ్పాణానికి ఆధ్యర భూత్ం కనుక, శ్పాణం రరీరం లేకుండా ఉండలేదు. కనుక 

శ్పాణానికి రరీరమే అని ం. 

అని ం, అనాి దమ్(అని మును త్ననునద్వ) అనేవి రండూ రరీరానికి శ్పాణానికి అని యిస్త ే

శ్పాణం అని మయినప్పి డు రరీరం అనాి దమౌతోంద్వ. అలాగ్వ రరీరం అని మయినప్పి డు 

శ్పాణం అనాి దమౌతోంద్వ. 

రండూ పరసి రం ఒకదానికకటి అని ం గా ఉంటనాి యి. 

(ఇకు డ శ్ర ీయోగ అచుా త్తలు ఏమని వివరణ ఇచాు రంటే: మన రరీరానికి శ్సి్లమైన 

ఆహారం రకినేి ఇసే్ంటే మర శ్పాణరకి ేఎలా పటిష ిమౌత్తంద్వ? శ్పాణం స్క్షమ ం కాబటి ిదాని 

స్క్షమ  రూపంలో అని ం (అరనం) బలానిి  సమకూరాు లి. 

శ్సి్ల రరీరానికి శ్సి్లాహారం ఎంత్ అవసరమో, శ్పాణానికి అరనం, స్క్షామ హారం, అంతే 

అవసరము. 

శ్పత్న రోజ ఈ శ్సి్ల రరీరానికి శ్సి్లాహారం బలానిి  ఇసేోంద్వ. అలాగ్వ మనం 

నిశ్దోయినప్పి డు ఒక సని ని గురక వసే్ంద్వ కదా। ఆ సమయంలో శ్పాణం మనస్స  తో 

కలస ఆత్మ  ఉండే శ్సిానానికి చేరుత్తంద్వ. అకు డనుంచి త్నకు కావలసన అరనానిి  



తెచుు కంటంద్వ. త్దాి రా శ్పాణం బలిషమిౌత్తంద్వ. అప్పి డు అలసట తీర త్నరగ 

ఉత్వస హ్వంత్ం గా త్యారవుత్తంద్వ. 

ఈ విరి ంలో స్రుా డ కాంత్న (కిరణాలు)నుంచి సమస ేజీవరాశులు రకినేి తీస్కని వాటి 

ఆహారానిి  త్యారు చేస్కంటని టే,ి ఆత్మ నుంచి వచేు  రకి ేనుంచి శ్పాణం అరనానిి  

త్యారు చేస్కంటంద్వ. దానిని రి కరంచడం దిా రా బలిషమిౌత్తంద్వ. అంటారు. 

ఇదే అరనానిి  శ్పాణాయామం దిా రా,ఓజ్యన్ తో సరసమానమైన దానిి , త్యారు చేస్కని 

రరీరం లోని శ్పాణ రకి ేపటిషమిౌత్తంద్వ. రకివేంత్మైన శ్పాణరకి ేమనస్స ను ఆకర ుసే్ంద్వ. 

అప్పి డు ఇంశ్ద్వయాల దిా రా అధోముఖంగా పని చేస్త మనస్స  ఊరిి గామిన శ్పాణరకి ేని 

చేర శ్సబితే్ను పందుత్తంద్వ. మనస్స  మానస శ్సతి్నని పందుత్తంద్వ. అకు డనుంచి ధా్య నం 

నిరు లంగా సాగుత్తంద్వ అని యోగ అచుా త్తలు వివరసేారు.) 
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అని ం న పరచక్షీత్। త్శ్ది త్మ్। ఆోవా అని మ్। జా్య త్నరనిా దమ్। అప్పస జా్య త్నః 

శ్పత్నష్టతి్మ్। జా్య త్నషాా పః శ్పత్నష్టతి్వః। త్దేత్దని  మనిే  శ్పత్నష్టతి్మ్। 

సృషాిా ద్వ లో అని ం నీటి నుండ ప్పటింిద్వ. ఇపి టికైనా యోగవిదా  లో కనసాగ్వవాళుి  

మొదట దేహ్ంలో జలోత్ి త్న ేఅధికమవడం ఆ త్రిా త్ అరన్నతి్ త్న ేకావడం తెలుస్కని 

ఉంటారు. 

ఆ అనిా నిి  తేజస్స  ( విదాు తే్త) శ్గహించి శ్పాణంలో చేరుత్తంద్వ. అందువల ోజా్య త్న లో 

అని ం శ్పత్నష్టంిచబడంద్వ అనాి రు ఉపనిషత్వు రులు. 

అగి  నుండ జల త్త్ి ం ప్పటడిం వల ోజా్య త్న లో జలం శ్పత్నష్టతి్మైంద్వ అనాి రు. ఇలా 

పరసి రా శ్శిత్వలయిన ఇవనీి  అనిా నికి (శ్పాణునికి) అనాి లే. 

అని ం న పరచక్షీత్। - ఆహారానిి  ఉపేక్షంచ కూడదు. దేహానిి  ోష్టంచేద్వ ఆహారమే. 

అలా అని మిత్ పరమాణంలోతీస్కోవాలి. సాతి్న కాహారం వార వార రరీర త్తి్వ లకు 

అనుగుణంగా తీస్కోవాలి. 

అని ం బహు కురీి త్। త్శ్ది త్మ్। పృథివీ వా అని మ్। ఆకాశో నిా ధః। పృథివాా మాకారః 

శ్పత్నష్టతి్ం ఆకాశే పృథివీ శ్పత్నష్టతి్వ। త్దేత్దని  మనిే  శ్పత్నష్టతి్మ్।। 

అలాగ్వ పృథిి నే అని ం అనాి రు. 

ఆకారం ఆనిా దమయిా ంద్వ.(అని ం త్ననునద్వ). 

ఆకారం లో పృథిి  శ్పత్నషతిమైంద్వ. 

ఆకారం లో ప్పటిని స్క్షామ ంశాలు అంత్టా వాా ప్పంచి పృథిి  అయిా ంద్వ. 

అందువశ్ల ోఆకారం పృధిి లో శ్పత్నష్టతి్మైనటే.ో పృథివికి ఆకారం అని ం, ఆకాశానికి పృథివి 



అని ం. 

ద్గనినుంచి అని ం అని ం లో శ్పత్నష్టతి్మైనటో కాదా। 

ఈ పరసి ర సంబంధ్యనిి  శ్గహించిన వా కి ేసరి  సంపదా రత్తడూ, శ్శేషి్యడూ అవుత్వడు. 

అని ం బహు కురీి త్। 

త్శ్ది త్మ్ । - శ్పాణానికి స్క్షమ  రూపంలో అరనానిి , శ్సి్లాహారం శ్సి్ల రరీరానికి ఎకుు వగా 

ఉత్ి త్న ేచేయ వలసన అవసరం ఉంద్వ. 

స్క్షమ  కరమ  - శాస్తస ేవిహిత్మైన శ్పాణాయామాద్వ అనుషిానం శ్త్నకాల సంధా ల లోను చేస 

అరన్నత్ి త్ననేి చేస శ్పాణానిి  పటిష ిపరచడం. 

శ్సి్ల కరమ లు - శ్సి్ల కరమ లలో వా వసాయం ఉత్మేమైనద్వగా వేదాలు చెబుత్తనాి యి. 

శ్పత్న ఒకు రు కాయకషంి చేస భూమిని దునిి  విసేారంగా ఆహార ధ్యనాా లు పండంచాలి. 

ఋషా మూక ఆశ్రమంలో యోగ అచుా త్తలు సి హ్సేాలతో ఋషా మూక పరి త్వలలోని 

అడవులను పంటభూములుగా మారు  వా వసాయం చేస ఆహార ధ్యనాా లు, కూరగాయలు 

పండంచేవారు. 

ఈ విధంగా శ్సి్ల స్క్షమ కరమ లు సమసామా ం లో చేయడమనేద్వ ఒక శ్వత్ం లా 

ఆచరంచాలి అని 

శ్పత్ా క్షంగా చేస చూప్పంచారు. 
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అని ం బహు కురీి త్। - యోగ అచుా త్తల వా వసాయపదధత్న 

అని ం న నిందాా త్। మన దేహ్ం పెరగడానికి ఉపయోగపడే అనిా నిి  త్న నైజ గుణం, 

పరప్పష్ట ిగుణాలు కోలిో కుండా చూడాలి. 

అని ం న వరచక్షీత్। ఆహారానిి  ఉపేక్షంచ రాదు. 

అని ం బహు కురీి త్। ఆహారానిి  విసేారంగా ఉత్ి త్న ేచేయాలి. 

త్శ్ది త్మ్। 

శ్పధమావసరం అయిన ఆహారం గురంచి సరయిన శ్జా్ఞనం లేకోవడమే ఇపి టి శ్పజల 

అధోగత్నకి మూల కారణమంటారు యోగ అచుా త్తలు. 



దేహ్ ోషణ ఆహారం తోనే జరుగుతోంద్వ కదా। 

ఆత్మ , మనస్స , దాని వివిధ శ్సతి్తలు, పంచ శ్పాణాల గత్తలు, వాయుసంచారం అనీి  ఈ 

దేహ్ం లోనే జరుగుత్తనాి యి. 

మనిష్ట త్ను త్నని  ఆహారంతో పెరుగుత్తని  ఈ దేహ్ం లో నివససే్నిా డు. ఆ ఆహారం లో 

త్యారయాే  రకంే; ఆ రకంే త్యారయాే  శ్కమంలో త్యారయిన వీరా ం ప్పటబిోయే 

సంత్వనానికి బీజం అవుతోంద్వ. 

అలాగ్వ ఆ యా ఆహారపదారిాలను త్ననడం వల ోశ్పచోద్వత్మయాే ద్వ ఈ దేహ్ం లోని మనస్స . 

అటవంటి ఆహారం వల ోత్యారయిన వీరా ం, మనస్స లతో కలిస సంసారం చేస్త ే

అలాంటి సంత్వనమే ప్పడత్వరు. 

ఆహారాద్వ దోషాలను తొలగంచుకుంటూ ోవడానికే శ్పాణాయామ శ్పశ్కియ ఉపయోగ 

పడుత్తంద్వ. 

సాధకులు త్ి రగా ఉని త్గత్న ని పందాలంటే. ఆహార విజా్ఞనం ఎంతో మేలు చేసే్ంద్వ. 

సిా మీ విజయీంశ్దుల (యోగ అచుా త్తల శ్పధమ శిష్యా లు) డైరీ నుంచి ఇకు డ కనిి  

విషయాల ను వివరసే్నిా ము. 

(కని డ మూలానికి శ్ర ీK స్ధ్యకరరావు, దూరదరశ న్, గార తెలుగు అనువాదము): 

ఋషా మూక ఆశ్రమానిి  ఆనుకని ఉని  కాయగూరల తోట చాలా అందంగా ఉంద్వ. దాని 

అందం నిజంగా శ్రమించిన ఆఆశ్రమ వాస్లకే తెలుస్. సమస ేకూరగాయలు 

పండుత్తనాి యి. 

వంకాయ, మిరప కాయ, దోసకాయ, ఆనపకాయ, గుమమ డకాయ, సొరకాయ, నేత్నబీరకాయ, 

బీరకాయ, పాలక్, ఆలుగడలాు, బీశ్టూట్, కాా బేజ్, కాా లీఫవోర్, టమొటాలు మొదలైనవనీి  

ఎంతో సొగస్గా నవ నవ లాడుత పెరుగుత్తంటే ఆ అందం వేర్వ చోట కనిప్పంచదు. 

నేత్న బీరకాయ తీగలు కుటీరం చుటిూ ఉండే చెటకోు చుటబిడ, చెటినే మింగ్వస్తంత్ శ్సతి్నకి 

చేరుకుంద్వ. చెటి నిండా పూలే. కాయలు మూడు మూరల కని  పడుగుగా పెరగాయి. 

మొకు  లోనుంచి, తీగలోంచి కాయని కోయడమే ఒక శ్రదధతో కూడన పని. ఆ మొకు కి 

ఏమాశ్త్ం నొప్పి కలగకూడదు. ఆ కాయ పకి  శ్సతి్నకి వచిు ందా లేదా అనే విషయం లో త్గన 

శ్రదధ తీస్కోక ోతే ఊరుకోరు అచుా త్తలు. 

నాయనా। మొకు లకు, చెటకోు అసతి్ి ం ఉంటంద్వ. సృష్టలిోని మహారకేులలో త్గన భాగం 

వాటికి లభించింద్వ. వాటికి త్గన గౌరవం లభించాలి. 



శ్పకృత్న పూజ అనాి  సౌందరాా రాధన అనాి  ఇదే. 

శ్పకృత్నలో సృష్టంిపబడన శ్పత్న వసే్వు తోను సంబంధ్యనిి , ాంధవాా నిి  పెంపంద్వంచు 

కోవాలి. 

త్పస్ి లైన వాళుి  నిరంత్రం అంత్రుమ ఖత్ లోనే ఉంటారు. అందు వల ోవారకి 

అనిి టితోను సమ సంబంధ ాంధవా ం అరధమవుత్తంద్వ. 

కేవలం ఇంశ్ద్వయ శ్పధ్యనంగా వా వహ్రంచే పశు పకా్షా దులకు, మానసక ఆహోాదం 

పందగలినీ మనుష్యా లకు, మనస్స  యొకు  ఉని త్ లకా్ష మైన ఆత్మ  సామీపా ంలో 

ఆనందానిి  పందగలిగ్వ సతి్త రుష్యలకు అందరకీ సి్త హ్మయంగా స్ఖమంద్వంచేద్వ 

ససా జీవి, వనలక్షమ . 

ద్గని సాంగత్ా ం ఎందువల ోఆహోాదకరంగా ఉంటందంటే మానవులమైన మనం, ఆ 

ససా వరంీ - రండూ వాయువు యొకు  చైత్నా ం వలనోే జీవిసే్నిా ము కాబటి.ి 

అందుకే మన మహ్రుులు ఆహార ధ్యనాా లతోను, కాయగూరలతోను ఎంతో శ్పేమను 

పెంపంద్వంచు కునాి రు. 

ఆ రోజు లేత్ఎండగా ఉంద్వ. నిని  మొని  వర ుం కురసంద్వ. మొకు లు లత్లు అనీి  

పచు దనానిి  సంత్రంచుకనాి యి. ఒకవైప్ప విరసన మొగ;ీ వికసంచిన పూవు;,బయటకు 

వచిు  రరీరానిి  శ్పదరశ ంచే కాయ; పండుగా మారన కనిి  కాయలు; ఇలా ఎంతో అందంగా 

ఉంద్వ ఆ ఆశ్రమ తోట. 

ఆ కూరగాయల మడుల మధా మధా లో కలుప్ప తీస్తవాళుి  కందరు; మడులను సరద్వదేే 

వాళుి  కందరు; కందరు లత్లిి  కంచలపైకి శ్పాకించేందుకు శ్పయతి్వ లు చేసే్ అందరు 

శిష్యా లు పని చేసే్ంటే గురువుగారు కూడా వీరందరతో సమానంగా పలంలో పని 

చేసే్నాి రు. 

ఉని టిండ గురువుగారు రజషరి్ తెచేు వా గుండపిా  అనాి రు. లేదు సిా మీ అంటూ 

విజయీంశ్దులు ఒకు  ఉదుటన కుటీరం వైప్ప పరుగెతేరేు. 

ర్వపటి భాగం లో మొకు లు పెంచడంలోని వైజా్ఞనికత్ను తెలుస్కని త్నరగ భృగువలి ోఆఖరు 

మంశ్త్వలలోకి వెడదాము. 
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అలా వరుసలుగా ారులుగా సాగ ోత్తనాి ం. కనిి  కనిి  మొకు లలో విచిశ్త్మైన 

పెరుగుదల కనిప్పంచేద్వ. గరువు గారు ఒక చోట నిలబడాారు. 

వంకాయలు మిరపకాయలు అవే వరసలు. మొదటి రండువరసలు, త్రువాత్న వరుసలు 

ఒకేలా లేవు. వెంటనే గురువు గారు రజషరి్ తెచేు వా గుండపిా । (సిా మీ విజయీంశ్దుల 



ముదేు పేరు) అనాి రు. లేదు సిా మీ అని ఒకు  పరుగున కుటీరానికి వెళిి  ఆ రజషరి్ 

తెచాు రు. 

అద్వ ఆ మొత్ంే తోటకు సంబంధించిన రకారాు. 

అందులో మనం తోట గా మలుచుకని  

భూమి-ఆకాశాల మాద్వరగా ఉంద్వ. 

ఆ మటి ిరంగు ఉంద్వ. 

అకు డ నాటిన వివిధ జ్ఞత్తల మొకు ల, తీగల సంఖా  ఉంద్వ. మటి ిగటితి్నం వివరాలు 

ఉనాి యి. చుటిూ వేసన కంచె వివరాలు ఉనాి యి. 

ఆయా విత్నేాలు నాటిన శ్సలిం, ఆ నేలలోని మటి ిరంగు, మటి ిగుణం ఉనాి యి. విశేషంగా 

మొకు లను నాటడం జరగంద్వ. 

ఒకు కు  వరుసలో ఒకోు  రకం మడులను చేయించారు. ఆ మడులలో నీరు నిలిచే 

కోణాకృత్నకి, అకు డ ఎద్వగ్వ మొకు ల పెరుగుదలకు సంబంధం చూడమంటారు. 

ఏ రోజు ఏ విత్నేం వేశారు? వాన ఏ రోజు వచిు ంద్వ? విత్నేం నాటే సమయంలో టైము ఎంత్ 

అయిా ంద్వ? స్రుా డు ఎనిి  డశ్గీలలో ఉనిా డు? శ్పత్న రోజ ఎండ ఏ ఏ ద్వకుు లో మొదట 

శ్పసరసే్ంద్వ? మళ్ళి  ఎలా అంత్రసేోంద్వ? 

ఆ ఎండ తో పాట గాలి ఎనిి  రోజుల దాకా ఏ మూలనుంచి ఆ పలానికి లభిసేోంద్వ? 

అనే విషయాలనీి  రకారాు చేయ బడాాయి. 

మొకు  పెటిని ఎనిి  రోజులకు వర ుం కురసంద్వ? పూలు పూస్త ముందా? మళ్ళి  కాయగా మార్వ 

వేళలోనా? లేక కాయగా అయిన త్రాి త్వ? 

ఆ వాన కురస్త రోజులోో అపి టి వాత్వవరణం లో ఏ ఏ గుణాలు ఉండేవి? 

మంచు ఎంత్ కురసంద్వ? అసలు కురవనే లేదా? నువిు  నీటిని అదనంగా బంద్ద తో 

చిలకరంచి ోసనద్దంత్? అలా అదనంగా ోసన నీటి రుచి ఎలా ఉంద్వ? నీరు చికు గా 

ఉందా? పలుచగా ఉందా? 

ఆ మొకు లకు రంగు ఎలా ఎలా ఎప్పి డెపి్ప డు మారుతోంద్వ? 

(ఒక చిని  మొకు  పెంపకంలోనే అంత్టి శ్రదధ, పరరలన అవసరమైతే శ్బహ్మ తి్వ నిి  

ఆకాంక్షంచే సాధకుని పరరలనా కురలత్ ఏ శ్సేాయి లో ఉండాలో ఆలోచించండ.) 

ఇలాంటి వివరాలలో వాళుి  నిలుు ని  వరస యొకు  వివరాలు ప్పసకేం నుంచి చద్వవారు. 

-వీటి విత్నేాలోో తేడాలునాి యి. 

ఈ వరస మొకు లిి  నాటే వేళ వాన కురవనే లేదు. 



మొదటి ఎనిమిద్వ రోజులు వాన లేదు. నీరు చిలకరంచి, నేలను త్డప్ప ఆ మొకు లు నాటారు. 

త్రిా త్ ఆలసా ంగా వాన వచిు ంద్వ. 

ఇద్వగో। ఈ వరుసకు ఆద్వవారం వాన. అద్గ శ్పదేునిే  వచిు ంద్వ. ఆ రోజేమో ఎండ ఉంద్వ. లేత్ 

స్రుా నినుండ లభించే ఆద్వవారప్ప రకివేంత్మైన వాన. అద్గ ఎండతో కూడన వాన. 

అందువల ోద్గని బలమే వేరు. ఈ మొకు కు కాసన పండు గుణమే వేరు. ద్గనో్న శ్పాణరకి ే

అధికంగా ఉంటంద్వ. అని వివరసేారు. ఇద్గ ఆ రజసరి్. ఇలాంటి పరరలనతో జీవనం సాగస్త ే

అదే పరపూరణ జీవిత్ం అంటారు. 

ఇలాంటి రకారాు దాదాప్ప మూడు సంవత్స రాలు పాట నిరి హించిన వాళుి  చాలా పెద ేపెద ే

అనుభ వాలని పందుత్వరని గురువు గారంటారు. వానల గురంచి, పంటలగురంచి; ఆ 

వానలో పెరగన పంటల భవిషా తే్త పరమిత్తలిి  చూచి చెపి వచుు  అంటారు. 

ఇంకంచెం లోత్తగా అధా యనం చేస్త,ే ఈ రకాశ్ర్ ాఆధ్యరంగా వైజా్ఞనికంగా అపి టి మనుష్యల 

చిత్శే్పవృత్న,ే దాని దిా రా ఆనాటి సామాజక, రాజకీయ సంఘటనలిి  నిర ణయించడం 

సాధా మంటారు. 

గురుదేవులు శ్పత్న మనిష్ట త్న మానవ దేహ్ం తో కషపిడాలిస ందే అంటారు. కద్వ ేమంద్వ 

జనుల శారీరక శ్రమతో చాలా మంద్వ భోజనం చేయడమనేద్వ త్త్ి  విరుదధం అంటారు. శ్పత్న 

ఒకు రూ శ్రమ జీవనం చేస విసృేత్ంగా వైజా్ఞనికం గా ఆహార ధ్యనాా లను పండంచాలి 

అంటారు. 

జీవిత్మంత్వ శ్పేమతో నింపాలి. శ్పీత్నతో, శ్రదధతో, ాంధవా ంతో జీవిత్వనిి  గడపాలి. ఇకు డ 

నీరస పడడానికిఅవకారమే లేదు. 

ఉదాత్మేైన, ఉశ్దేక రహిత్మైన జీవిత్ం ఎలపో్పి డు అభుా దయ కాంక్ష తోనే సాగుత్తంద్వ. 

వర, గోధుమ, జొని  మొదలైన ఆహార ధ్యనాా లను పప్పి  ద్వనుస్లు, కూరగాయలు, పండతోో 

కలిప్ప ఏరకంగా వాడాలి? వాటిలోని జీవచైత్నా ం సడలిోకుండా వాటిని త్యారు చేస్కని 

త్నని రకిగేా మార్వు  శ్పశ్కియలు - అదంత్వ ఒక రకమైన శ్రదధ భకి ేల తో కూడన పదారధ విశ్జా్ఞనం - 

యోగ అచాు త్తల మాటలలో మరొక సమయం వచిు నప్పి డు తెలుస్కుందాము. 

వచేు  భాగం లో త్నరగ భృగువలి ోలో శ్పవేశిదేాం. 

ఆహారానిి  సంపద అనే విసృేత్మైన అరధంలో వాడన విధ్యనం, ఆశ్రయించి వచిు న ఎవరనీ 

రక ేహ్సేాలతో త్నప్పి  పంపకూడదు. అంటూ చెప్పి న పదధత్న గురంచి తెలుస్కుందాం. 
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న కంచన వసతౌ శ్పతా్వ చక్షీత్। త్శ్ది త్మ్। 

ఎవరైనా అత్నధిని కాని, ాటసారని కాని ఆశ్రయం ఆశించి వచిు న వారని త్ృణీకరంచి త్నప్పి  

పంపకూడదు. ఆదరంచి వారని త్ృప్ప ేపరచడం మీ కరవాే ం. 

త్సామ దా యా కయా చ విధయా బహి్ ని ం శ్పాప్పి యాత్। 

కాబటి ిఎలాగయినా సర్వ అనేక మారీాలలో విసేారంగా ఆహారానిి  ఉత్ి త్న ేచేయాలి. 

ఆరాధా సామ  అని మిత్ా చక్షతే। 

ఎవరు ఎప్పి డు వచిు నా వాళి కు ఆహారం సదధం గా ఉంద్వ అని చెపి గలగాలి. అంటూ 

ఆహారానిి  శ్రదధగా చకు ని పదధత్నలో త్యారుచేస పెటే ివాళి కు ఆహారం అదే రీత్నలో 

దొరుకుత్తంద్వ. 

ఆహారానిి  మధా  రకంగా సామానా ంగా త్యారు చేస పెటే ివా కికేి సంపద మధా రకం గానే 

లభిసే్ంద్వ. 

మరీ సాధ్యరణ రీత్నలో ఆహారానిి  త్యారుచేస అత్నధి మరాా దలు చేస్త వారకి అదేరీత్నలోనే 

సంశ్పాప్పసేేాయి సంపదలు. 

పై విధంగా ఆహార సంపద యొకు  శ్పాధ్యనా త్ని, అని దాన ఫలిత్వనిి  తెలుస్కుని అత్నధి 

మరాా దలు చేస్త గృహ్సే్ దాని నిజ ఫలిత్వలను పందుత్వడు. 

యోగక్షేమాలు శ్బహ్మ ము లోనే న్నలకని ఉనిా యి. శ్బహ్మ మును చేత్తలలో కరమ గా, 

పాదములలో గత్నగా, పాయువు నందు విసర జనాత్మ కముగా ఉపాసంచాలి. (ఆధా్య త్నమ క 

ఉపాసనలు). 

వర ుంలో త్ృప్ప ేరూపంగాను, విదాు లతో్లలో బల రూపం గా, పశు సంపదలో కీర ేరూపంగా, 

త్వరలలో జా్య త్న రూపంగా, జననేంశ్ద్వయాల లో ఆనంద రూపంగా, ఆకారం లో సమసంే గాను 

ఆ పరమాతేమ  ఉనిా డు. (అధి దైవిక ఉపాసనలు). 

మనం మంచి మాటలతో, మంగళ కరమైన పనులు చేసే్ని ప్పి డు ఆ మాటలు, పనుల 

రూపం లో ఆభగవంత్తడు అభివా కమేౌత్వడు. 

పరశ్బహ్మ  సమసేానికి ఆధ్యరభూత్తనిగా శ్సే్త్నంచే వాడు త్నలోనే ఆ పరశ్బహ్మ ను న్నలకని 

ఉని వాడుగా అవుత్వడు. 

మహ్త్ి  గుణం గా ఉపాసస్త ేమహ్తే్త గాను, చింత్నగా శ్సే్త్నస్త ేచింత్నా సమరధత్ 

లభిసేాయి. 



అనేక వాటిలోో ఉంటూ వాటి వాా పారాలు నడుప్ప త్తని పి టికీ వాటనిి టిలోను ఉని ద్వ 

అద్వి తీయమైన శ్బహ్మ మే అనితెలుస్కుని  వాడు నిజంగా శ్బహ్మ  శ్జా్ఞనే అవుత్వడు. 

శ్బహ్మ జా్ఞనం తెలుస్కుని  వా కి ేయొకు  ఉచాా ి స నిశిా సాలే సామగాన రూపం లో 

వెలువడత్వయి. 

అహ్ం శ్బహామ సమ  అనే శ్సతి్నని చేరుకుని  వా కి ేసమస ేవేళలలోను శ్బహ్మ త్ి ం లోనే 

ఉంటాడు. ఆ సమత్ి  శ్సతిే అత్ని లో సామగానానిి  పలికిసే్ంద్వ. ఆ ఆనందానుభవం తో ఈ 

ఉపనిషతే్త సమాపమేౌత్తంద్వ. 

వచేు  భాగంలో ఇపి టి వరకూ అయిన ఎనిమిద్వ ఉపనిషతే్తలలో చెప్పి న ముఖా మైన 

విషయాలను ఒకు  సార త్నరగ త్లుచుకని చాందోగాో పనిషతే్త మొదలు పెడదాము. 
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దశోపనిషతే్తలలో ఈర, కేన, కఠ, మాండూకా , శ్పశిో పనిషతే్తలు ఐద్వంటినీ క్షుణణం 

గాలపరరలిస్త ేశ్బహ్మ  విదా కు సంబంధించిన అనిి  విషయాలు వచేు సేాయి అంటారు 

సిా మీ జయతీరుధలు (యోగ అచాు త్తల శిష్యా లు). 

ఇంక మిగలిన ఐదు ఉపనిషతే్తల లోను ఇవే విషయాలు త్నరగ శ్పసేావింప బడుత 

వాత్వవరణ శుద్వధ కోసం, సంసారం గురంచి చేస్త యజ ాయాగాదులు, సంత్వన్నత్ి త్న ేకి, సమాజ 

ప్పనరుదధరణకూ అవసరమైన విషయాలు శ్పసేావించబడాాయి. 

ముందుగా 1. ఈశావాశాో పనిషతే్త: 

శ్పత్న వేదము సంహిత్, శ్ాహ్మ ణాలు, ఆరణా కాలు, ఉపనిషతే్తలు అని నాలుగు భాగాలుగా 

విభజంపబడందని చెప్పి కునిా ము కదా। 

ఈ ఉపనిషతే్త యజుర్వి దం యొకు  వాజసనేయ సంహిత్ లో ఉని టవంటి ఉపనిషతే్త. 

ద్గనిని 'వాజసనేయ సంహితోపనిషతే్త' అని కూడా అంటారు. ఈ ఉపనిషతే్త పూరణమదః 

పూరణమిదం... అనే శాంత్న మంశ్త్ం తో మొదలవుత్తంద్వ. ఉని వి 18 మంశ్త్వలయినా ఇద్వ 

అత్ా ంత్ విఖాా త్మైన ఉపనిషతే్త. 

ద్గనిలో శ్జా్ఞన కరమ లు రండంటికి శ్పాముఖా త్ ఇవి బడంద్వ. సతే్త - అసతే్త, వీటికి అవత్ల 

ఉండే దేవుని గురంచి కూడా ఇందులో చెపి బడంద్వ. దేవునిలో ఐకా మై జనమ రాహితా్వ నిి  

పందే మోక్ష మారంీ చెపి బడంద్వ. 

అంధం త్మః శ్పవిరంత్నయేఽ ...। అంటూ. అవిదాో పాసకులు అజా్ఞనాంధకారంలో 

శ్పవేశిసేారు. విదా ను (యోగవిదా -శ్పాణోపాసన) ఉపాసంచే వాళుి  దానికని  అధికమైన 

అంధకారం లో శ్పవేశిసేారు అంటారు ఋష్యలు. 



ఎందుకంటే (అవిదా ను ఉపాశించేవాళుి ) శ్జా్ఞనం లేని వాళి కు వేద శాస్తసేాదుల 

అధా యనం, శ్సి్లపూజ, కరమ కాండల లో మునిగ త్వమేదో చేసే్నిా మని ఒక సంత్ృప్పనేి 

పందే అవకారమైనా ఉంద్వ. 

విదా  అంటే శ్బహ్మ విదా ను ఉపాసంచేవారకి అలాంటి త్ృప్పనేి కలిగంచడం సాధా ం కాదు. 

శ్జా్ఞన శ్పాప్ప ేఅంత్ తొందరగా సాధా ం కాదు. 

ఎందుకంటే కరమ  తా్వ గం వల ోశ్జా్ఞన శ్పాప్పకేి విరోధం కలుగుత్తంద్వ. అందువల ోకురి నిే  వేహ్ 

కరామ ణి జజీవిషేచా త్ం సమాః... వేదవిహిత్మైన కరమ లు చేసే్ నూర్వళుి  జీవించాలని 

కోరుకో. అనాి రు. 

అసంభూత్నని, వినాశానిి  ఏక కాలం లో ఎవడైతే శ్గహిసేాడో, అత్డు వినారం దిా రా 

మృతా్త వు ను దాటి అసంభూత్న (నార రహిత్మైన శ్బహ్మ ం) దిా రా అమృత్తి్వ నిి  

పందుత్వడు. 

త్రిా త్ "హిరణమ యేన పాశ్తేణ సతా్ సాా ప్ప హిత్ం ముఖం....।" సి రూప సందరశ నం 

అయిన వా కి ే

జా్య త్న దరశ నం తో మిరుమిటోగొలిపే ఆ కాంత్న ప్పంజ్ఞలను దాటి శ్జా్ఞనం యొకు  అసలు 

సి రూపానిి  దరశ ంచలేక పై విధం గా శ్పార ధసే్నిా డు. 

ఓ దయామయుడా। బంగారు మూకుడు తో నీ కాంత్న సముదాయం కపి బడ చుటిూరా కాంత్న 

కిరణాలతో నీ దరశ నం అసాధా మౌతోంద్వ. ఆ మూత్ను తొలగంచి, నీ కిరణాలను ఉపసంహ్ 

రంచుకని నీయొకు  సత్ా  సి రూప దరశ నానిి  నాకు శ్పసాద్వంచవయాా । అని. 

శారి త్తడైన ఆ దేవుణిణ దరశ ంచి అత్ని కృపా కటాక్షం తో శ్జా్ఞన మోక్షాలకు అరుుడై 

శ్పార ధసే్నిా డు. 

"ఓ పూష్యడా। నేన్నలాంటి శ్జా్ఞని అయినా శ్పకృత్న ఆవరణలో నిరంత్రం నాకు వా కమేౌత్తని  

అజా్ఞనం, అలాగ్వ దాని వల ోకలిగ్వ పాప దోషాలను భసమ ం చేస ననుి  మంచి మారంీ లో 

నడప్పంచు" 

ఈ విధం గా ఈశావాశాో పనిషతే్త ముగుసే్ంద్వ. 

వచేు  భాగం లో కేన్నపనిషతే్త సత్ి ర విహ్ంగ వీక్షణం (కిి క్ రవిజన్ ) చేదేాం. 
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2 కేన్నపనిషతే్త: 

కేన్నపనిషతే్త సామ వేదం లోని త్లవకార శ్ాహ్మ ణం లో అంత్రాా గంగా ఉంద్వ. అందుచేత్ 

ద్గనిని త్లవకారోపనిషతే్త అని కూడా అంటారు. 

(ఈశోపనిషతే్త యజుర్వి ద సంహిత్ లోనిదయితే, కేన్నపనిషతే్త సామవేదం లో శ్ాహ్మ ణం 

లోనిద్వ) 

కేన అంటే ఎవని చేత్ అనే శ్పరి  తో శ్పారంభం అవుత్తంద్వ కనుక కేన్నపనిషతే్త అని పేరు 

వచిు ంద్వ. 

ఇద్వ నాలుగు భాగాలు గా విభజంపబడంద్వ. మొత్ంే 35 మంశ్త్వలు ఉనాి యి. 

ఈ ఉపనిషతే్త "ఓం ఆపాా యంత్త మమాంగాని." అనే శాంత్న మంశ్త్ం తో మొదలవుత్తంద్వ. 

ఈ శాంత్నమంశ్త్ం లోనే ఉపనిషత్వు రులు శ్బహ్మ జా్ఞనం ఎలా సాధా ం అవుత్తందనే 

విషయానిి  స్శ్త్శ్పాయంగా చెపిే రు. 

ఈ ఉపనిషతే్త యొకు  ముఖా  సారాంర మేమంటే ఇంశ్దాద్వ దేవత్లే కాని, మానవులే కాని, 

ఎవరూ దేవుణిణ పూరగేా తెలుస్కోలేరు. 

ఇంశ్ద్వయాలు కాని, మనస్స  కాని, బుద్వధ కాని, శ్పాణం కాని శ్బహ్మ తి్వ నిి  తెలుస్కోలేవు. 

ఈ సృష్ట ిఅంత్వ అత్నినుండ ఉదా వించినదే కనుక అత్ని దయ వలే ోవీటి శ్జా్ఞనం మనకు 

లభించాలి. 

ఓం కేనేష్టత్ం పత్త్న శ్పేష్టత్ం మనః 

కేన శ్పాణః శ్పధమః స్తపైత్నయుకఃే.... 

అనే శ్పధ్యనమైన శ్పరి  తో ఈ ఉపనిషతే్త మొదలవుతోంద్వ. 

ఎవర శ్పేరణతో మనస్స  ఆ యా విషయాలలో శ్పవృత్మేౌతోంద్వ? 

ఎవర వల ోమొటమిొదట శ్పాణం త్న శ్కియ ను శ్పారంభించింద్వ? 

ఎవర ఇచా  తో వాకుు  పలుకుత్తంద్వ? 

కనుి లు, చెవులు-వీటిని ఆదేశించే దేవత్లెవరు? 

ఈ ఉపనిషనమ ంశ్త్ం లోని శ్పరి  ఏమిటి అంటే కర్వమ ంశ్ద్వయాలు, శ్జా్ఞనేంశ్ద్వయాలు మనస్స  

అనీి  జడ పదారేాలే. కనుక నశించేవే. ఈ నశించే వాటనిి టికీ మూలాధ్యరమైన శ్పాణ రకి ే

త్న శ్కియను ఎవర ఇచా  తో శ్పారంభించింద్వ? 

ఉపనిషద్ మహ్రుులు ఇలా సమాధ్యనం ఇచాు రు. 



శ్శోశ్త్సా  శ్శోశ్త్ం మనసో మన్న 

యద్ వాచోహ్వాచం స ఉ శ్పాణసా  శ్పాణః... 

చూడండ. ఆత్మ  ను వివరసే్నాి రు. 

ఏద్వ చెవులకే చెవియో, కనుి  కే కన్ని , మనస్స కే మనసోస , వాకుు  కే వాకోు  అద్వ శ్పాణాని కే 

శ్పాణం. అనిి టికీ మూలాధ్యరమైన ఆత్మ  నుంచే వీటనిి టికీ రకి ేవసే్ంద్వ. 

ఆ పరశ్బహ్మ ను కళి తో చూడడానికి, న్నటితో చెపి డానికి, మనస్స తో చింత్నంచుటకు 

వీలుకాదు. ఆ ఆత్మ ను గురంచి బోధించడానికి దాని గురంచిన శ్జా్ఞనం మాకు తెలియదు. 

అంటూ ఆ పరశ్బహ్మ  గురంచి ఎంతో వినయంగా మా గురువులు మాకు ఈ విధంగా చెపి డం 

మేము వినిా ము అనాి రు. 

యదిా చా నభుా ద్వత్ం, యేన వా గభుా దా తే... 

ఏ ఆత్మ  వాగీంశ్ద్వయం చేత్ తెలుస్కో బడదో, దేని యొకు  రకి ేచేత్ వాగీంశ్ద్వయం పని 

చేసే్ందో; 

ఏ ఆత్మ  అయితే మనస్ చేత్, కళి  చేత్, చెవుల చేత్, శ్పాణం చేత్ తెలుస్కో బడదో; దేని 

రకి ేచేత్ ఇవనీి  పని చేయ గలుగుత్తనాి యో అదే శ్బహ్మ త్ి ం. త్దేవ శ్బహ్మ త్ి ం - అదే 

శ్బహ్మ త్ి ం. 

విద్వధ నేదం యద్వద ముపాసతే। - కానీ మీరు తెలియకుండా దేనినైతే శ్బహ్మ ం అనుకని 

ఉపాససే్నాి రో అద్వ శ్బహ్మ ం కాదు. 

ఇకు డ ఒక చకు ని కథ దిా రా శ్బహ్మ జా్ఞనా కాంక్ష ఉండవలసన విధ్యనానిి  చెపిే రు. 

దేవత్లకు రాక్షస్లకు మధా  ఒకసార పెద ేయుదధం జరగ దేవత్లు ఓడోయే పరసతి్న 

ఏరి డంద్వ. అప్పి డు పరమాత్మ  దేవత్ల వైప్ప నిలబడ రాక్షస్లను ఓడంచి త్రమేశాడు. 

దేవత్లు ఆ విజయమంత్వ త్మ సి రకి ేవలననే జరగందని అహ్ంకారంతో విఱ్ఱవీగారు. 

ఈ విషయం శ్గహించి ఆ పరశ్బహ్మ  దేవత్ల కళుి  తెరప్పంచడానికై ఒక శ్బహామ ండమైన 

యక్షుని రూపం ధరంచి వార కళి  ముందు శ్పత్ా క్షమయాా డు. ఆ రూపం చూస దేవత్లు 

నివిె ర ోయారు. 

దేవత్లకు ఏ ఉపశ్దవం వచిు నా ఆదుకనేవాళుి  ఇంశ్దుడు, అగి , వాయువు. 

ఇంశ్దుడు ముందుగా అగి , వాయువులను యక్షుని గురంచి తెలుస్కమమ ని పంప్పతే 

వాళుి  అరకేులమని వెనుద్వరగ వచేు శారు. 



అప్పి డు ఇంశ్దుడే సి యంగా ఆ యక్షుడుండే శ్సలిానికి వెళో్ళడు. అత్వా రు కరం గా ఆ 

యక్షుడు మాయమయి అదే శ్సలిం లో ఉమాదేవి ( పారి త్న) శ్పత్ా క్షమైంద్వ. ఆమె దిా రా ఆ 

యక్షుడే శ్బహ్మ ం అని తెలుస్కునిా డు. 

ఉమాదేవి విజా్ఞనానికి, దైవీరకి ేకి శ్పతీక. దైవానుశ్గహ్ం లేనిదే శ్బహ్మ జా్ఞనం పందడం 

అసాధా ం. 

ఇంశ్ద్వయాలకు శ్పతీకలైన అగి (వాకుు ), వాయువు ల (మనస్స నకు అధిషిాన దేవత్) 

దిా రా పరశ్బహ్మ  ను తెలుస్కోవడం దురభోం. 

ఇంశ్దుడు ఆత్మ కు సంకేత్ం. యక్షుడు పరమాత్మ . ఇంశ్దుడు (జీవాత్మ ) యక్షుడ 

(పరమాత్మ ) దగరీకు చేరగానే జీవాత్మ  పరమాత్మ  లో లీనమై ోవడంతో యక్షుడు మాయమై 

ోవడం జరగంద్వ. దానితో ఇంశ్దునికి ఆ అదిై త్ శ్జా్ఞనం కలిగంద్వ. 

శ్బహ్మ మును తెలుస్కని  ఇంశ్దుడు ఉత్మేుడయాా డు. ఇంశ్దుని దిా రా శ్బహ్మ  గురంచి 

తెలుస్కని  అగి , వాయువు కూడా ఇత్ర దేవత్ల కనాి  ఉత్మేులయాా రు. 

ఈ పరశ్బహామ నికే త్ది నము అనే పేరు కూడా ఉంద్వ. త్ది నము అంటే అందరకీ 

పూజనీయము, సరిా నికి ఆనంద సి రూపము అని అరధం. 

త్స్మా  త్ో దయః కర్వమ త్న 

శ్పత్నషిా వేదాః సరాి ంగాని । సత్ా మాయత్నం. 

త్పస్స , దమం, కరమ  - వీటి పైనే శ్జా్ఞనం శ్పత్నష్టతి్మైంద్వ. శ్జా్ఞన శ్పాప్పకేి ఇవే ఆధ్యరాలు. 

సకల వేదాలు, ఆ శ్జా్ఞనం యొకు  అంగాలు సత్ా మే. 

యోవా ఏత్వ మేవం వేద అపహ్త్ా  పాపామ న మనంతే..... 

పైన చెప్పి న విధం గా కేవోపనిషతే్తను తెలుస్కని  విదిా ంస్డు జనమ  జనామ ంత్రముల 

నుండ సంచిత్మయిన కరమ లను నశింపజేసకని, సి సి రూపమగు శ్బహామ నంద శ్సతి్నని 

పంద్వ ఆత్వమ నందుడవుత్వడు. జనన మరణ బంధము నుండ విడవడుత్వడు. అంటూ 

కేన్నపనిషతే్త ముగుసేోంద్వ. 

వచేు  భాగం లో కఠోపనిషతే్త త్ి రత్ మననం చేదేాం. 

 

 

 

 



93C. ఉపనిషత్తులు – విహాంగ వీక్షణాం  

3. కఠోపనిషతే్త: 

కృషణ యజుర్వి దం లోని కఠశాఖా శ్ాహ్మ ణానికి సంబంధించినద్గ ఉపనిషతే్త. అందుచేత్ ఈ 

ఉపనిషతే్తకు కఠోపనిషత్నేి పేరు వచిు ంద్వ. 

ఓం సహ్నావవత్త సహ్నౌ భునకేు....అనే శాంత్న మంశ్త్ం తో మొదలవుత్తంద్వ. 

ఈ మంశ్త్వనికి గురు శిషా్య లిదరేనీ శ్బహ్మ  కాపాడాలనే అరాధ నిే  చాలా మంద్వ చెబుత్వరు. 

శ్ర ీయోగ అచుా త్తలు స్క్షమ ం గా వా కి ేయొకు  ధా్య నానికి మనస్స , శ్పాణరకి ేల యొకు  

సహ్కారం అవసరం కాబటి ిమా ఇదరేనీ అనేదానిి  మనస్స  శ్పాణాలకు 

అని యించుకోమంటారు. 

సహ్వీరా ం కరవావహై - 

శ్జా్ఞన శ్పాప్ప ేకావాలంటే మన శ్గహ్ణ రకి ేతీక్షణం కావాలి. దానికి త్గనంత్ వీరా  రకి ేమన 

రరీరం లో ఉత్ి త్న ేకావాలి. శ్పాణ మన్న మిలన శ్సతిే వీరాో త్ి త్నకేి సహాయకార. (ఇదరేం కలిస 

వీరాా నిి  రి కరదేాం అంటే శ్పాణ మన్న మిలన శ్సతి్న లోనే వీరాో త్ి త్న ేజరగ రకి ే

మంత్తలవుదాం అని) 

తేజసి నా వధీత్మసే్.- 

అంత్రుమ ఖ శ్సతి్నలో జరగ్వ అధా యనం ( సతా్వ నిి  శ్గహ్ంచే శ్పయత్ి ం) శ్పాణ మన్న మిలన 

శ్సతి్న లోనే జరుగుత్తంద్వ. ఆ శ్సతి్న లో మనశాు ంచలా ం లేకుండా ఉండాలనీ, దేహ్ం లో 

ఉండే మలినాల వల ోశ్పాణ గత్న లో కలిగ్వ అవరోధ్యలనీి  అంత్రంచాలని దే ఈ శ్పార ధన 

అంటారు. 

ఈ ఉపనిషతే్తలో త్త్ి జా్ఞనం ఒక కధ దిా రా చెపి బడంద్వ. శ్పాచీన కాలం లో 

వాజశ్రవస్డనే ఋష్ట త్వను మహా తా్వ గ అనిప్పంచుకోవాలని "విరి జత్ యాగం" చేశాడు. 

పేరుకు త్గటీే ోవిరి నిే  జయించిన చశ్కవర ేచేస్త యాగమిద్వ. యాగ కర ేత్న సరి సిా నిి  

దానం చేస తీరాలి. 

కాని వాజశ్రవస్ని దగరీ బకు చికిు న ఆవులు, కాసేో కూసేో ధ్యనా ం త్పి  ఇంకేమీ లేవు. వీటిని 

దానం చేస, త్ను కాబటి ిఇంత్ తా్వ గం చేయ గలిగానని అంత్రంగంలో ఎంతో గరిా నిి  

పందుత్తనిా డు. 

ద్గనిని గమనించిన అత్ని 6 సంవత్స రాల వయస్ కల చిని  కడుకు నచికేత్తడు త్న 

త్ంశ్డ చేస్త ఈ దానాల వల ోత్న త్ంశ్డ కి నరకశ్పాప్ప ేత్థా మని, దానిని త్ప్పి ంచ దలచి 

త్ంశ్డ తో ఇలా అనాి డు. త్న సరి సిా నిి  దానం చేయాలి కదా, మర నని్న వరకి దానం 

చేసేావు? అని త్న త్ంశ్డని నిలద్గశాడు. ఒకసార కాదు, మూడుసారోు అడగ్వడు. త్ంశ్డ 

కృదుధడై విస్గుతో నినుి  ఆ యమునికి దానం చేసే్నిా ను అనాి డు. 



నచికేత్తడు యముడు ఇంట లేని సమయంలో యమప్పర కి చేర మూడు రాశ్త్తలు 

నిరాహారన యముని ఇంట వేచి ఉనిా డు. అప్పి డు యముడు మూడు వరాలు 

అనుశ్గహించేడు. 

మొదటి వరంగా త్న త్ంశ్డ కోపం శాంత్నంచి, త్వను ఇంటికి త్నరగ వెళ్ళి క త్నను గురంేచి 

త్నను శ్పేమతో చూచుకోవాలి అని. 

రండవ వరంగా సి రలీోక శ్పాప్పకేి సాధనమైన అగి  ఉపాసనా శ్కమానిి  తెలుపమని కోరాడు. 

ఆ చిని  ాలుడ మేధస్స కు ఆరు రా పడ మెచుు కని ఆ అగి  విధి విధ్యనాలను చెబుత 

ఇకపై ఆ యజా్ఞగి ని నచికేత్వగి గా ప్పలవ బడుత్తందని వరానిి  శ్పసాద్వంచాడు. 

నచికేత్వగి  ఉపాసన తో జనన మరణ చశ్కం నుంచి జనులకు ముకి ేలభిసే్ందని చెపి డం 

దిా రా నచికేత్తడడగన సి రలీోక శ్పాప్ప ేఅంటే మోక్షమని అరధం అవుత్తంద్వ. 

(నిచాయాే మాం శాంత్న మత్ా ంత్మేత్న). 

అనంత్ లోకాప్ప ేమథో శ్పత్నషిాం 

విద్వధత్ి మేత్ం నిహిత్ం గుహాయామ్ 

అనంత్ లోకం అని ప్పి డు అంత్ం లేని లోకమనేద్వ భావం. అగి  గుహ్లో గూఢంగా 

ఉందని అంటే హ్ృదయంలో ష్యపసేతి్నలో ఉంద్వ అనడానిి  చూస్త ే- 

నచికేత్తడు అడగంద్వ, యముడత్నికి ఉపదేశించింద్వ యజ ాయాగాదులలో, వైద్వక కరమ ల 

లోను చేస్త అగి  శ్సి్ల పూజ్ఞశ్కమం కాదు. ముకినేి పందేందుకు త్న దేహ్ంలో చేయ 

వలసన అగి  ఉపాసనా శ్కమం. అదే శ్పాణాగి  ఉపాసనా శ్కమం. అదే యోగవిదా  అనేద్వ 

సి షంి అంటారు సిా మి జయతీరుధలు. 

మూడవ వరంగా నచికేత్తడు ఆత్మ జా్ఞనానిి  కోరాడు. 

యేయం శ్పేతే విచికిత్వస  మనుషేా  

అర ేతేా కే నాయ మరతే్నచైకే।। 

మానవుడు మరణించిన త్రిా త్ ఆ వా కి ేచనిోయాడని కందరు, లేదని కందరు అంటారు. 

నా సందేహ్ం నివృత్న ేచేయి 

యమధరమ రాజు ఇద్వ అత్న గుహా్ మైన విషయం. దానికి బదులుగా సమస ేభోగ ఐరి రాా లు, 

ద్గర ఘ ఆయువు, ప్పశ్త్ పౌశ్త్ కళశ్త్ రాజా్ఞ ధికారాలను శ్పలోభాలుగా చూప్పనా నచికేత్తడు 

శ్బహ్మ  విదా నే కోరుకనిా డు. అత్ని సతా్వ కాంక్ష, శ్సరి సంకలాి లకు మెచిు  శ్బహ్మ జా్ఞనానిి  

ఉపదేశించాడు. 

ఇకు డ నుంచి ఆత్మ  సి భావ సి రూపాదుల గురంచిన వివరణ ఉంటంద్వ. 



1. లోకం లో శ్శేయోమారంీ, శ్పేయోమారంీ అని రండునాి యి. శ్పేయోమారంీ ఇంశ్ద్వయ 

స్ఖాలతో భౌత్నక శ్సిాయిలోనే ఉంటంద్వ. శ్శేయోమారంీ పరత్త్ి ం, త్త్ి జా్ఞనం - 

మానవుడకి ముకినేిచేు  మారంీ. 

2. శ్రవణాయాప్ప బహుభిరోా  న లభా ః... ఆత్మ  గురంచి వినడం కూడా ఎంతో మంద్వకి సాధా ం 

కాదు. దాని గురంచి విని వాళుి  కూడా చాలామంద్వ దానిని అరధం చేస్కోలేరు. దానిని 

ఉపదేశించే ఆచారుా డు అదుా త్మైన వాడు. సమరుధడైన ఆచారుా డు ఉపదేశించగా దానిి  

శ్గహించగలిగ్వ బుద్వధ తీక్షణత్ గల శిష్యా డు నిజంగా మరంత్ అదుా త్మైనవాడు. 

3. సర్వి  వేదా యత్ి దమామనంత్న...అనిి  వేదాలు ఘోష్టంచే గమా ం, అనిి  త్పస్స లు 

ఉదాఘ టించే గమా ము, దేనిని కోర సాధువులుశ్బహ్మ  చరా  జీవిత్వనిి  గడుప్పత్తనాి రో అదే 

ఓం... ఏత్దేధా వాక్షరం శ్బహ్మ  ఏత్దేధా  వీక్షణం పరమ్....ఈ అక్షరమే శ్బహ్మ . ఈ అక్షరమే 

సరిో త్మేం. ఈ అక్షరానిి  తెలుస్కని  వారకి ఏద్వ కోరతే అదే సశ్ద్వధసే్ంద్వ. 

4. నజ్ఞయతే శ్మియతే వా విపశిు నాి యం... శ్జా్ఞత్ నన ఆత్మ  ప్పటదిు, చావదు. రరీరం 

నశిసే్ని ప్పి డుకూడా ఆత్మ  జనమ  రహిత్ము, అనరి రము, శారి త్ము అయి ఉంటంద్వ. 

5. అణోరణీయాన్ మహ్తో మహీయా... స్క్షామ త్న స్క్షమ మైన అణువు కంటే చిని ద్వ, 

శ్బహామ ండం కంటే పెదేద్వ అయిన ఆత్మ  శ్పాణుల హ్ృదయాలలోనే ఉంద్వ. కామనా 

రహిత్తడు, శోక రహిత్తడై, ఇంశ్ద్వయములు, మనస్స ను పవిశ్త్ం చేస్కోవడం దిా రా 

ఆత్మ ను సాక్షాత్ు రంచు కుంటాడు. 

6. నయమాత్వమ  శ్పవచనేన లభాో ... వేదాధా యన చేత్గానీ బుద్వధ కురలత్ చేత్కాని 

అపారమైన పాండత్ా ం చేత్కాని ఈ ఆత్మ  పంద బడదు. అద్వ ఎవరని ఎనుి కుంటందో 

అత్నికి ఆత్మ  యొకు  నిజ సి రూపానిి  వెలడోసే్ంద్వ. 

7. ఆత్వమ నం రధినం విద్వధ రరీరం రధమేవత్త।.. ఆత్మ  రధ మధిరోహించిన యజమాని 

అయితే రరీరము రధము, బుదేధ సారధి, మనస్తస  కళి్ళ ము, ఇంశ్ద్వయాలే గుశ్రాలు, ఇంశ్ద్వయ 

విషయాలే అవి పయనించే మారీాలు. 

8. ఏషసర్వి ష్య భూతేష్య గూఢోత్వమ  న శ్పకారతే. అనిి  జీవులలోను గుపమేై ఉని  ఈ ఆత్మ  

అందరకీ శ్పకటిత్ం కాదు. బుద్వధ స్క్షమ త్ కలిగన ఋష్యలు మాశ్త్మే ఏకాశ్గమైన త్మ బుద్వధ 

దిా రా ఆత్మ  సాక్షాత్వు రానిి  పందగలరు. 

9. ఉత్నషేతి్ జ్ఞశ్గత్ ేశ్పాపా వరాన్ నిబోధిత్... సిా మి వివేకానంద "arise, awake, stop not till the 

goal is reached..." ఈ slogan తో నిశ్దాణ శ్సతి్నలో ఉని  శ్పపంచ యువత్ను మేలుకలిప్ప 

కారాో నుమ ఖులుగా తీరు ద్వదేేడు. లేవండ మేల్గు నండ ఉత్మేమైన గురువులనాశ్రయించి 

ఆత్మ  సాక్షాత్వు రానిి  పందండ. ఆ దార ఎంతో శ్పయాస తో కూడనద్వ. కత్న ేయొకు  పదునైన 

అంచుమీద నడక లాంటిద్వ. 



ఏత్దిై త్త్ అంటూ ఆత్మ  అంటే ఇదే, "అద్వ ఇదే," అంటూ ఎన్ని  ఉదాహ్రణలతో 

చెపిే రు. 

మన ఇంశ్ద్వయాలు బహిరుమ ఖం గా మాశ్త్మే పనిచేసేాయి కాని అంత్రంగం లోని 

శ్పత్ా గాత్మ ను చూడలేవు. ఎవరో ఒక ధీరుడు మాశ్త్ం అమృత్తి్వ నిి  కోర త్న కళి ను 

అంత్రుమ ఖం చేస అంత్రాత్మ ను దరశ సేాడు. 

రంగు రుచి వాసన, రబ ేసి రశ లు, మైధున సంయోగాలను ఏ ఆత్మ  చేత్ 

తెలుస్కుంటనాి డో ఆ ఆత్మ కు తెలియనిద్వ ఈ శ్పపంచంలో ఏమీ లేదు. 

మనస్స  దిా రానే ఆత్మ ను దరశ ంచుకోవాలి. అంగుష ిపరమాణం గల ఆత్మ  భూత్ 

భవిషా తే్తలకు ఆధ్యర భూత్తడు, పగ లేని కాంత్న ప్పంజం లాంటి వాడు. 

శుశ్భమైన నీరు శుశ్భమైన నీటిలో కలిస ఎలా శుశ్భంగానే ఉంటందో అద్వి తీయమైన 

ఆత్మ ను తెలుస్కని  ఋష్ట ఆత్మ  కూడా పరమాత్మ  వలే ఉంటంద్వ. (అహ్ం శ్బహామ సమ ). 

జనమ  రహిత్తడు, అశేష శ్పజా్ఞవంత్తడు అయిన ఆ ఆత్మ కు ఏకాదర దిా రాలు కల ప్పరం 

ఉంద్వ. 

ఆకారం లో ఉండే స్రుా డలో, అంత్రాళం లో సంచరంచే వాయువు లో, యజ ావేద్వక లోని 

అగి  లో, సోమరసంలో, మానవులలో, దేవత్లలో ఉండేద్వ ఈ ఆతేమ . 

అ జా (నీటిలో), గోజ్ఞ(భూమిపై), ఋత్జ్ఞ (యజంాలో), అశ్ద్వజ్ఞ (పరి త్ంపై) ప్పటిని వాటనిి టి 

లోను ఉండేద్వ ఆ ఆత్మ  యే. 

ఇకు డ మరణానంత్రం ఆత్మ  ఏమవుత్తందో చెబుత్తనిా డు. 

యోనిమనాే  శ్పపదా ంతే రరీరతి్వ య దేహినః... వార వార కరమ లు, శ్జా్ఞనానిి  అనుసరంచి 

కనిి  జీవాత్మ లు రరీరం కోసం గరా ం లో శ్పవేశిసేాయి. మర కనిి  జీవాత్మ లు చెటిూ చేమల 

నాశ్రయిసేాయి. 

అగి  త్ను మండంచే పదారాధనిి  ోలిన రూపాలనే ధరంచినటో, ఒకే ఒక ఆత్మ  త్వను 

శ్పవేశించిన జీవుల రూపాలనే ధరంచి కనిప్పసే్ంద్వ. 

ఏకోవర సరి భూత్వంత్రాత్వమ  

ఏకం రూపం బహుధ్యయః కరోత్న 

త్మాత్మ సంే యేను పరా ంత్న ధీరా 

శ్స్తషేాం స్ఖం శారి త్ం నేత్ర్వషామ్।। 

యోగ అచాు త్తలు ఋషా మూక ఆశ్రమం శ్పారంభం రోజున ఈ కఠోపనిషతే్త మంశ్త్వనిి  

పెద ేపెద ేఅక్షాలతో రాస గోడకు అత్నకించమనాి రు. భారత్ దేరం లోని త్త్ి శాస్తసేాలనీి  



నారనమై ోయినా ఈ ఒకు  మంశ్త్ంతో త్నరగ మొత్ంే త్తి్వ నిి  ప్పనరుదధరంచొచుు  

అనాి రు. 

సకల జీవులలో అంత్రాత్మ గా ఉని  ఆ పరమాత్మ  (ఒకే మూల చేత్నము) సమసేానిి  త్న 

వరం లో ఉంచుకని, త్న ఒకే రూపానిి  ఎన్ని  రూపాలుగా వా క ేపరుసే్నిా డు. ఎవరు ఆత్మ  

యందు శ్సరి చితే్తలై ద్గనిని తెలుస్కుంటారో, ఆ ధీరులకు శారి త్మైన స్ఖము 

లభిసే్ంద్వ. ఇత్రులకు ఆ అవకారం లేదు. 

ఋష్యలు ఆ అనిరి చనీయ మైన ఆత్మ ను ఆనందంగా దరశ ంచ గలరు. దానిని నేను ఎలా 

తెలుస్కో గలను? అద్వ త్న సి యం కాంత్న తో శ్పకాశిసే్ందా? అని  నచికేత్తని శ్పరి కు 

యమధరమ రాజు ఇలా బదులిచేు డు. 

నత్శ్త్ స్రాో భాత్న న చంశ్ద త్వరకం 

నేమా విదుా తో భాని ేకుతో యమగి ః... 

అకు డ స్రుా డు చంశ్దుడు, నక్షశ్త్వలు శ్పకాశించవు. మెరుప్పలు మెరవ లేవు. ఇంక అగి  

విషయం చెపిే దేముంద్వ. ఆ ఆత్మ  శ్పకాశిసే్ంటే దానిి  అనుసరంచి అనీి  శ్పకాశిసేాయి. 

ఊరధి ములోవాకాశ ఖ ఏష్టరి సఃి సనాత్నః... 

సనాత్నమైన అరి త్విృక్షానికి వేరోు పైకి వాా ప్పంచి ఉంటాయి. దాని కమమ లు కిందకి 

విసరేంచి ఉంటాయి. ఇదే పవిశ్త్మైనద్వ. ఇదే పరశ్బహ్మ ం. ద్గనేి  అమృత్ం అంటారు. 

అనిి  లోకాలు అందులోనే వునాి యి. ఎవరూ ద్గనిి  అత్నశ్క మించలేరు. ఆత్మ  అంటే ఇదే. 

మానవుడు త్న హ్ృదయం లో దాగ ఉని  సకల కోరకలు నశింప చేస్కుంటే అత్డు మరణ 

సమీపానికి చేరుకుని పి టికీ అమరుడౌత్వడు. 

ఎకు డ మనిష్ట జీవించి వుండగానే అత్డ హ్ృదయ శ్గంధులు ఛేద్వంప బడత్వయో అప్పి డు 

అత్ను అమరుడౌత్వడని సకల ఉపనిషతే్తలు చెబుత్తనాి యి. 

రత్ంచైకా చ హ్ృదయసా  నాడా సేాసాం మూరాధన మభి నిఃసృతైకా। 

హ్ృదయం యొకు  నాడులు నూట ఒకటి. వీటిలో ఒకటి స్ష్యమి  త్ల పై దాకా వాా ప్పంచి 

ఉంద్వ. ద్గనితో పైవరకూ వెళి  గలిగన వాడు అమృత్తి్వ నిి  పంద గలుగుత్వడు. 

బొటనవేలంత్ పరమాణం లోఉని  అంత్రాత్మ  అయిన ప్పరుష్యడు ఎలపో్పి డు శ్పాణుల 

హ్ృదయాలలో నివససే్ ఉంటాడు. వివేకవంత్తడైన వాడు ఆ ప్పరుష్యణిణ ముంజు నుంచి 

ఇషీకానిి  వేరు చేసనటే ోవేరు చేయాలి. ఆ ప్పరుష్యడే పరశుదుధడూ, అమరుడు అని 

శ్గహించాలి. అంటూ యమధరమ రాజు బోధించాడు. 

సమశ్గంగా ఉపదేరం పంద్వన నచికేత్తడు అనిి  రకాల మాలినాా ల నుండ శ్పక్షాలిత్తడై 

మృతా్త వుని జయించి శ్బహ్మ శ్పాప్పనేి పందాడు. 



ఈ రోజు కఠోపనిషతే్త కంచెం విప్పలంగా మననం చేయడం వల ోవిసేారమయాి ంద్వ. కంచెం 

ఓప్పక తో చద్వవి అరధం చేస్కోగలరని మనవి. 

వచేు  భాగం లో మాండూకాో పనిషతే్త మననం చేస్కుందాం. 

93D. ఉపనిషత్తులు – విహాంగ వీక్షణాం  

4. మాండూకాో పనిషతే్త: 

అధరి ణ వేదానికి చెంద్వనమాండూకాో పనిషతే్త ఓం భశ్దం కర్వ ణభిః రృణుయామ దేవాః.. అనే 

శాంత్న మంశ్త్ం తో మొదలవుత్తంద్వ. 

ఈ ఉపనిషతే్త పరమాణం లో చిని దైనా కేవలం 12 మంశ్త్వలలో ఎన్ని  గొపి  సతా్వ లను 

ఆవిషు  రంచింద్వ. ద్గనిని చద్వవి అరధం చేస్కోవడమనేద్వ అతా్ ంత్ కషంి అంటారు. ముకినేి 

కోరుకునే వారు ఒకు  మాండూకాో పనిషతే్త చద్వవితే చాలు సమసంే అరధం అవుత్వయి అని 

నమమ కం. 

వీటికి ఆద్వ రంకరుల గురువులకు గురువులు శ్ర ీశ్ర ీగౌడ పాదులు 215 కారకలు రాశారు.- ఆ 

కారకలు ఆగమ, వైత్థా , అదిై త్, అలాత్శాంత్ శ్పకరణాలుగా విభజంప బడాాయి. 

ఆగమ శ్పకరణం లో ఓంకార త్తి్వ నిి  వివరంచడం తో ాట ఈ ఉపనిషతే్త లోని 12 

మంశ్త్వలలో ఓం కారం యొకు  వివరణ ఇవి బడంద్వ. వైత్నథా  శ్పకరణం లో(విత్ధ అంటే 

వాసవేానికి భిని ం గా అని అరధం) అనేకత్ి ంతో ఉంటూ ఈ కంటికి కనిప్పంచే శ్పపంచం 

సత్ా ం కాదని నిరూప్పంచ బడంద్వ. 

అదిై త్ శ్పకరణం లో అదిై త్ సదాధ ంత్వనిి  వివరస్త,ే అలాత్శాంత్ శ్పకరణం లో వేద 

శ్పమాణానిి  అంగీకరంచని బౌదధమత్ం లాంటి ఇత్ర సదాధ ంత్వలు నిరాకరంచబడాాయి. 

ఈ ఉపనిషతే్త లో అవసేాశ్త్యానిి  దాటి త్తరీయం (త్నను త్వను శ్బహ్మ ముగా, ఆనంద 

సి రూపంగా అనుభూత్న పందడం) చేరుకని త్న సి సి రూప శ్జా్ఞనం తెలుస్కోవడం దిా రా 

ముకినేి పందడం వివరంపబడంద్వ. 

మొదటి మంశ్త్ం ”ఓం” కారమే సరి ం అని వివరసే్ంద్వ. 

ఓమితేా త్దక్షరమిదం సరి ం త్సాో ప వాా ఖాా నం... 

ఓం అనేద్వ నారం లేనిద్వ. శ్జా్ఞనులు చెపిే దంత్వ దాని వివరణే. ఇంత్కు ముందు జరగంద్వ, 

ఇప్పడు జరుగుత్తని ద్వ, ఇక ముందు జరగ్వద్వ అంత్వ ఓంకారమే. వీటనిి టినీ మించి 

శ్త్నకాలాతీత్ంగా ఉండేద్వ ఓంకారమే. 

ఓం అని ప్పి డు ఉత్ి త్న ేఅయిన సి రానికి కారణమైన వాయువు (శ్పాణ వాయువు) 

ఊరధి ముఖం గా సాగ దాని ఉత్ి త్న ేశ్సిానము లో లయమౌతోంద్వ. 



పంచశ్పాణాలలో ముఖా మైన శ్పాణ వాయువు యొకు  ఊరధి గమనంలో ప్పటే ిరాేనిే  

ఓంకారం (శ్పణవం) అంటారు. ఆ శ్పాణుని సి ందన నుంచి ప్పటిని సి ర యుకమేైన ఓం 

కారమే మిగలిన భూత్వల ఉత్ి త్నకేి కారణమయాి ంద్వ. అందువల ోఆ భూత్వల కలయిక వల ో

కలినీ, కలుగుత్తని , కలిగ్వ ఈ జగత్ంేత్వ ఓంకారమే అని చెపిే రు ఋష్యలు. 

ఇకు డ మన ఉపనిషదృష్యలు రండవ మంశ్త్ం నుంచి మానసక త్త్ి  శాస్తసేానిి  

అత్ా దుా త్ంగా విశేషో్టంచి చెపిే రు 

రండవ మంశ్త్ం సరి ం పరశ్బహ్మ మే అని చెబుత్తంద్వ. 

సరి ం హా్ త్శ్దు హామ యమాత్వమ  

శ్బహ్మ  సోయ మాత్వమ  చత్తషిా ద్ 

అంత్వ శ్బహ్మ మే. శ్బహ్మ ం నుండ వచిు నదే. శ్బహ్మ ం వల ోఉదా వించినదే. అటవంటి 

ఆత్మ కు నాలుగు అవసలిు ఉనాి యి. 

మూడు నుంచి ఆరవ మంశ్త్ం వరకూ “అవసాధ శ్త్య విచారణ” దిా రా పరమాత్మ  యొకు  

“సాకార- సగుణ” రూపానిి  వివరసే్ంద్వ. 

జ్ఞగరత్ శ్సిాన్న బహిః శ్పజ ాసపేాంగ 

ఏకోన వింరత్న ముఖఃసి్ల భూస్తి శిా నరః 

(శ్పధమ పాదః) -3వ మంశ్త్ం 

త్న బయటి శ్పజ ాఉండే వేళ అత్నికి 7 అంగాలు (పంచేంశ్ద్వయాలు, మనస్స , బుద్వధ); 14 

ముఖాలు ఉంటాయి. (పంచ కర్వమ ంశ్ద్వయాలు,పంచ శ్బహ్మ ంశ్ద్వయాలు, మనస్స , బుద్వధ, 

చితే్త, అహ్ంకారం). శ్సి్ల వసే్వులు అత్ని ఆహారం. దానిి  జీర ణంచుకునే రకే ేవైశిా నరుడు. 

ఈ శ్సతి్న నే జ్ఞశ్గదావస ిఅంటారు. 

4వ మంశ్త్ం లో సి పి  శ్సతి్న. శ్సి్లేంశ్ద్వయాల సహాయం లేకుండా లో లోపలే తెలుస్ కో 

గలిగ్వ శ్సతి్నలో ఉండటమే సి పి  శ్సతి్న. అత్నికి 7 అంగాలు, 19 ముఖాలు. ఆ శ్సతి్న లో అత్ని 

శ్సి్లేంశ్ద్వయాలు కదలకుండా ఉనాి  త్వను శ్సి్లేంశ్ద్వయాల దిా రా వా వహ్రసే్ని టో 

అనిప్పసే్ంద్వ. ఆ శ్సతి్న లో అత్ని ఆహారం శ్సి్లమైనద్వ కాకోయినా శ్సి్లం లాగానే 

కనిి సేాయి. ఈ శ్సతి్న లో ఆత్మ  తైజస్డు అని ప్పలవ బడత్వడు. ఇద్వ రండవ అవస.ి 

నిశ్దా శ్సతి్న లో ఏ కోరకలు ఉండవు. సి పి మూ కనుప్పంచదు. అత్ని ఉనికి ఘనీభూత్మైన 

శ్సతి్న లో ఉంటంద్వ. ఆ శ్సతి్న లో ఆనందమయుడై ఉంటాడు. అత్నికి ఆనందమే ఆహారం. 

అసంకలిి త్ రీత్నలో శిా స శ్కియను నడప్పశ్సే్ దేహ్ంలో చైత్నా ప్ప ఉనికి మాశ్త్మే కనిప్పసే్ 

చైత్నా మే అత్ని ముఖంగా ఉంటంద్వ. 



ఈ స్ష్యప ేశ్సతి్న లో అత్ణిి  శ్పాజుడాు అంటారు. ఇదే మూడవ అవస.ి ఈ స్ష్యప ేశ్సతి్న లో 

వైరాగా ం ఉంటందని, అందుచేత్ ఈ శ్సతి్న నుండ ఉని త్ శ్సతి్నకి వెళ్ళి  అవకారం ఉందని 

ఉపనిషతే్త చెబుతోంద్వ. (5వ మంశ్త్ం). 

(6వ మంశ్త్ం లో) ఇత్డే సర్వి రి రుడు, సరి జుడాు, సరిా ంత్రాా మి, అనిి  వసే్వులకు 

ఉత్ి త్న ేశ్సిానం. సమస ేశ్పాణులకు ఉదా వ శ్సిానం. నారనానికి కారణం.స్ష్యప ేశ్సతి్న లో 

ష్యపంే గా ఉండే ఆతేమ  సరి జుడాు కాగలుగు త్వడు. 

ఈ దేహానికి ఆత్మ  ఉని టే ోపంచభూత్వల కలయిక తో కూడన ఈ జగతే్తకీ ఒక ఆత్మ  ఉంద్వ. 

అదే సమస ేశ్పాణుల ఉత్ి త్న ేవినాశాలకు కారణం. శ్జా్ఞనులు మన దేహ్ం లో ఉని దానిి  

జీవాత్మ  అనీ జగతే్త లో ఉని దానిి  పరమాత్మ  అనీ అనాి రు. 

ఏడవ మంశ్త్ం శ్పతేా కంగా పరమాత్మ  యొకు ”నిరాకార నిరీుణ” రూపానిి  (త్తరీయావస)ి 

వివరంచింద్వ. 

నాంత్ః శ్పజంా న బహిశ్పజంా న్నభయత్ః శ్పజంా 

నశ్పజా్ఞన ఘనం న శ్పజంా అదృషమివా వహారా  

త్న లోని శారీరక, మానసక శ్కియల సి ృహ్ లేదు. అలాగ్వ ఇంశ్ద్వయాల దిా రా పందే 

బయటి శ్పజ ాకూడ లేదు. ఎందుకంటే ఇంశ్ద్వయ వృతే్తలు ఉండవు. బయటి దానిి , లోపలి 

దానిి  ఒకే సమయం లో గమనించే శ్సతి్న కూడా లేదు. ఘనీభూత్మైన శ్పజా్ఞసతి్న లో (స్ష్యప ే

శ్సతి్న లో) శ్జా్ఞనమూ లేదు, అజా్ఞనమూ లేదు. సరి  దుఃఖాలకు ఉపరమనం కలింీచే శాంత్న తో 

కూడన శ్శేయసు రమైన త్న ఎరుక మాశ్త్మే ఉండే శ్సతి్న నాలవీ శ్సతి్న త్తరీయావస.ి ఇదే 

ఆత్మ  యొకు  సహ్జ శ్సతి్న. 

ఎనిమిదవ మంశ్త్ం నిరశ బంే లో ప్పటి ినిరశ బంే లోనే కలిసోత్తని  అకార, ఉకార, మకార 

రబంేతో పలికే ఓంకారము మరయు సరి  వాా ప్పనన పరశ్బహ్మ ము ఒకు టే అని చెబుతోంద్వ. 

ఓంకారోచాా రణను విభజస్త ేమాశ్త్వ రూపం లో ఉంటంద్వ. ఆ మాశ్త్లే అ కారం ఉ కారం మ 

కారం. 

ఆత్మ  శ్సతి్న ఎలా ఉందనే అంశానిి  గమనించి దాని పాదం లోని మాశ్త్ల ఉచాా రణ లోని 

రాేల అంత్రాలను విభిని  మాశ్త్లుగా చెపిా రు. అవే అకార ఉకార మకారాలు. 

తొమిమ ద్వ నుంచి పని్న ండవ మంశ్త్ం వరకూ పరమాత్మ  యొకు  నామమైన “ఓంకార” 

వివరణ. 

జ్ఞశ్గదావసయిే జీవాత్మ  అనుభవానికి వచేు  మొదటి శ్సతి్న. ఇంశ్ద్వయాల దిా రా విశిా నికి 

సంబంధించిన శ్జా్ఞనం, సంబంధం ఉంటాయని ఆ శ్సతి్న లో ఆత్మ  వైశిా నరుడౌత్వడు. 

అందువల ోఅ కారం. 



శ్పపంచం లో అనుభవానికి వచేు  రండో అవస ిసి పిా వస.ి ఆ శ్సతి్న లో తైజస్డౌత్వడు. ఈ 

శ్సతి్న లో జ్ఞశ్గదావస ిలో న్నరవేరని కోరకలు పూర ేకావడం వల ోమనస్స కు త్ృప్ప.ే 

శ్పణవోపాసనను తెలుస్కుని  వాళుి  అనుషిానం చేస్త వేళ ఉకారం ఉత్ి త్ననేి శ్గహించ 

వచుు . 

మూడో అవస ిఅయిన స్ష్యప ేశ్సతి్న లో జీవాత్మ  అసతి్ి ం మాశ్త్మే ఉంటంద్వ. మనస్స  ఏ 

రకమైన వాా పకత్ి ం లేకుండా మూల చైత్నా మైన జీవాత్మ  లో ఐకా మై విశ్శాంత్న 

తీస్కుంటంద్వ. ఈ స్ష్యప ేశ్సతి్నని మ కారం తో ోలాు రు. 

శ్పయత్ి ం లేకుంటే స్ష్యప్ప ేత్రిా త్ త్తరీయం లభించదు. మళ్ళి  సి పి  శ్సతిో, 

జ్ఞశ్గదావసేో లభిసే్ంద్వ. 

జీవాత్మ  కు త్తరీయావస ిలో శ్జా్ఞనం, ఆనందాల శ్పాప్ప ేకలుగుత్తంద్వ. అప్పి డు నిరి కలి  

సమాధికే శ్పాధ్యనా ం. ద్గనిి  శ్గహించి అనుశ్షిానం చేస్త వాడకి శ్పపంచం లో ఉండే 

వాళి ందర పరమిత్న అరధమౌత్తంద్వ. 

నాలవీ దయిన త్తరీయ శ్సతి్న లో మాశ్త్ లేదు. ఈ శ్సతి్న గురు కృపతో మాశ్త్మే 

లభా మయేా ద్వ. ఈ శ్సతి్న లో శ్పాపంచక వా వహారాలోో కలే ీనిరు లత్ి ం, చాంచలా ం, నైరారా ం, 

దుఃఖం మొదలైనవనీి  శాంత్నసేాయి. ఇద్వ శ్ర్వా యసు రమైన శ్సతి్న. ముకికేి సాధనం. ఈ శ్సతి్న 

లో త్న అసతి్ి ం త్న మూలం తెలుసే్ంద్వ. ద్గనివల ోఅదైి త్వనుభవం లభిసే్ంద్వ. 

ఇలా ఆత్మ  సాక్షాత్వు రానికి శ్సిానమైన శ్పణవానిే , ఓం కారానేి  ఆత్మ  అనాి రు. ద్గని మరమ ం 

తెలుస్కని ధా్య నం చేస్త వా కి ేత్న ఇచాా నుసారం ఆ ఆత్మ ను చేరుకుంటాడు. అంటూ 

మాండూకోా  పనిషతే్త ముగుసే్ంద్వ. 

శ్ర ీశ్ర ీగౌడపాదుల 215 కారకలు, వాటి వివరణలు దొరకడమే చాలా కషమిైన విషయం. 

శ్ర ీశ్ర ీగౌడపాదుల ఆగమ శ్పకరణంలోని కారకలు, పై మూడు అవసధల గుణగణాలను ఇలా 

వివరంచాయి. 

1. వైశిా నరుడు లేక విశుి డు సరి  రకిమేంత్తడు. ాహా్  శ్పపంచంలోని సమస ేభౌత్నక 

వసే్వులను అనుభవములోకి తెచుు కోగలిగన వాడు. తైజస్డు అంత్రదృష్ట ికలిగ లోపలి 

విషయాలను చూడ గలుగుత్వడు. శ్పాజుడాు సమసేానిి  తెలుస్కోగలిగన శ్పజనాు కలిగ 

ఉంటాడు. 

2. విశుి డు కనుల దిా రా వీక్షంచ గలిగతే తైజస్డు మనస్స  దిా రా అరధం చేస్కంటాడు. 

శ్పాజుడాు హ్ృదయాకాశానిి  ఆశ్కమించి సమస ేశ్జా్ఞనానికి శ్పతీక అవుత్వడు. 

3. విశుి డు శ్స్ధ లానిి  అనుభవిస్త ేతైజస్డు కంటికి కనబడని వాటిని మనస్స  దిా రా 

మాశ్త్మే చూడగలిగ్వవాటిని శ్గహిసేాడు. మర శ్పాజుడాు మాశ్త్ము ఆనందానుభూత్నని 

పందుత ఆనందమయమైన వాటిని దరశ సే్ంటాడు. ఈ శ్సధత్ననే చేతోముఖం అంటారు. 



4. పై కారకనే త్నరగ ఈ రకంగా చెపిే డు: శ్స్ధ ల అనుభవాలవల ోవిశుి డు 

సంత్ృపే్పడౌత్వడు. మానసక అనుభూత్తల దిా రా తైజస్డు ఉతేజేత్త డౌత్వడు. 

ఆనందానుభూత్న దిా రా శ్పాజుడాు కురలుడౌత్వడు. 

5. శ్స్ధ ల అనుభవాలు, అనుభవాలను కలిగంచే వసే్వులతో కూడన మానసక అనుభవాలను 

తెలిపే ఆత్మ  యొకు  రండు శ్సధత్తలు వివరంప బడాాయి. ఈ రండు అవసధలను తెలుస్కని  

శ్పాజుడాెవి డైనా వాటనిి టినీ అనుభవిసే్నాి  వాటి వల ోవికార మమకారాలు లేకుండా 

నిరి కారంగా ఉంటాడు. 

కారకలు ఎలా ఉంటాయనేదానికి పై వివరాలు ఇచేు ను. 

వచేు  భాగం లో శ్పశిో పనిషతే్త త్ి రత్ మననం చేదేాం. 

93E. ఉపనిషత్తులు – విహాంగ వీక్షణాం  

5. శ్పశిో పనిషతే్త: 

ఉపనిషతే్తలలో అత్ా ంత్ శ్పధ్యనమైనద్గ శ్పశిో పనిషతే్త. ఇందులో జజా్ఞస్వులు ఆరుగురు 

ప్పపి లాద మహ్రు వదకేు వచిు  త్త్ి  రహ్సాా నిి  ఉపదేశించమని అడుగుత్వరు. ఈ 

ఆరుగురు అడగ్వ శ్పరి లు చాలా ముఖా మైనవి. త్తి్వ నిి  ఆకాంక్షంచే వాళి ందరలో 

ఉదయించే శ్పరి లనీి  ఈ ఆరుగురు అడగన శ్పరి లలో వచేు సేాయి. 

అధరి ణ వేదానికి చెంద్వన ఈ ఉపనిషతే్త ఓం భశ్దం కర్వ ణభిః రృణుయామ దేవాః... అంటూ 

త్త్ి  జజా్ఞసకు అవసరమైన ాహా్ , అంత్రంగక శాంత్నని శ్పసాద్వంచమని కోరుత 

సత్ా శోధన మొదలవుత్తంద్వ. 

కాతా్వ యన వంరజుడైన కబంధుడు, భృగు వంరజుడైన వైదరా , అరి లాయన వంరసే్డైన 

కౌరలాు డు, గరమీహ్ర ు సంత్త్నకి చెంద్వన సౌరాా యణుడు, శిబ వంరజుడైన సత్ా కాముడు, 

భరదిా జ వంరజుడైన స్కేశుడు అనే ఆరుగురు ఋష్యలు వార వార సందేహ్ నివృత్నకేై 

ప్పపి లాద మహ్రుని సమితి్వ ణులై ఆశ్రయించారు. 

అపి టికే ఆ ఆరుగురు ఋష్యలూ రమదమాద్వ సదీుణ సంపనుి లు అయినా ప్పపి లాదుడు 

వారందరనీ ఒక ఏడాద్వపాట శ్రదాధ వంత్తలై శ్బహ్మ చరా ం తో త్పస్స  చేస్కుంటూ త్న 

ఆశ్రమంలోనే ఉండ గురుశుశ్ూష చేసే్ ఉండమనిా డు. అటవంటి ఆశ్రమ వాసం శిష్యా ల 

మనస్స లను కుదుట పరచి గురువు తో అనుబంధం ఏరి రుసే్ంద్వ. 

స్కనాా  చా వనుల కుమారుడు దధీచి. దధీచి దేవత్లకు దానవ సంహారం చేయడానికి 

కావలసన వశ్జ్ఞయుధం గురంచి త్న వెని్న ముక ను ఇవి డానికి సంసదుధడై త్న భారా ను 

సమాధ్యన పరచి యోగం దిా రా శ్పాణ తా్వ గం చేసేాడు. అపి టికే అత్ని భారా  స్వరు  

గరా వత్న. 



దుఃఖం ఆప్పకోలేక ఒక ప్పపి ల వృక్షం శ్కింద కూరుు ని గరాా నిి  చీలుు కుంద్వ. ప్పటిని ఆ 

మహా తేజసి నన ప్పశ్త్తడని ప్పపి ల వృక్షానికి అపి జెప్పి  త్ను పత్నతో సహ్గమనం 

చేసంద్వ. ప్పపి ల వృక్షం శ్కింద పెరగ ప్పపి లాదుడ నబడాాడు. 

త్న త్లిదోంశ్డుల మరణ వృతే్వంత్ం విని దేవత్ల మీద ఆశ్గహ్ంతో ఘోర 

త్పసాస చరంచాడు. పరమేరి రుని అనుశ్గహ్ం తో ఉత్మే లోకాలలో ఉని  త్న 

త్లితో్ంశ్డులను దరశ ంచుకని వార ఉపదేశాను సారం త్న ఆశ్రమానికి త్నరగ వచిు  

శ్బహ్మ జా్ఞని అయాా డు. గరాో పనిషతే్త, పరశ్బహోమ పనిషతే్త లకు శ్దష ిఈయనే. 

1.కతా్వ యనుని కడుకైన కబంధుడు 

" భగవన్। ఈ శ్పజలంత్వ ఎకు డనుంచి ప్పడత్వరు?" అని అడగాడు. 

శ్పజలను కోరుకుని  శ్పజ్ఞపత్న త్పస్స  చేస అనేక శ్పజల ఉత్ి త్న ేకోసం " రయించ 

శ్పాణంచ" జడ చైత్నాా లను సృష్టంిచాడు. ఆద్వతా్త డే శ్పాణం. చంశ్దుడే రయి (రయి 

అంటే ఆకారముని  వసే్వు). శ్పాణుడే అగి . శ్పజల శ్పాణం స్రుా డే. స్రా  కిరణాల 

సి రశ  తో కరమ కు శ్పేరణ, చంశ్ద కిరణాల సి రశ  తో నిశ్దకు శ్పేరణ లభిసేాయి. 

రయి శ్పాణ మిథునమే సంవత్స ర రూప కాలముగా కనపడుతోంద్వ. చంశ్దుని వల ోత్నథులు, 

స్రుా డ వల ోఅహోరాశ్త్వలు కలుగుత్తనాి యి. మాసములు శ్పజ్ఞపత్న అయితే శుక ోపక్షమే 

శ్పాణము, ఆద్వతా్త డు, కృషణ పక్షమే రయి, చంశ్దుడు. 

పరశుదధమైన శ్బహ్మ లోకం జహ్ి చాపలా ం, అసత్ా ము, మోసము లేని వారకి శ్పాప్పసేే్ంద్వ. 

2.భృగు వంరజుడగు భారవీుడు 

" భగవన్ ఎంత్మంద్వ దేవత్లు శ్పజలకు ఆధ్యరంగా త్మ గఉనాి రు? వాళి లో ద్గనిని 

శ్పకాశింప జేస్తద్దవి రు? వారలో వరషి్యలెవి రు?" అని రండవ శ్పరి గా అడగ్వడు. 

ప్పపి లాదుడలా ఉత్రేమిచాు డు. ఆకారం, వాయువు, అగి , జలం, పృథిి , వాకుు , మనస్స , 

కళుి  చెవులు అనేవే దేవత్లు. 

పంచభూత్వదులు, కర్వమ ంశ్ద్వయాలు, శ్జా్ఞనేంశ్ద్వయాలనీి  మేమే ఈ రరీరానిి  నిలబెడు 

త్తనిా ము అంటూ గరి ంగా చెప్పి కంటనాి యి. అప్పి డు శ్పాణము త్నను త్వను ఐదు 

భాగములు గా చేస్కని రక్షసే్ ఈ రరీరం పడోకుండా నిలబెటి చునిా నని చెబతే 

ఆకాశాదులు విరి సంపలేదు. అప్పి డు శ్పాణము బ్బటకు ోయినటభోినయిస్త ే

ఇంశ్ద్వయములనీి  నిస్తజేముగా అయిోయాయి. 

అప్పి డా దేవత్లు శ్పాణునితో " నీవు శ్పజ్ఞపత్నవి. దేవత్లలో శ్శేషి్యడైన అగి , ప్పత్ృదేవత్ల 

శ్పధమ ఆహుత్న నీవే. నీవు తేజస్స  లో ఇంశ్దుడవి. రక్షంచే రుశ్దుడవి. శ్పకాశించే 

స్రుా డవి. అంత్వ నీవే. వర ుం కలిగంచే వాడవి నీవే. నీవు ఒకు డే ఋష్ట. ఈ జగతే్తకు 

ఈరి రుడవి. వాయువుకు త్ంశ్డని. వాకుు , చెవులు, కళుి , మనస్స లలో వాా పమేైన నీ 



అంరను సదా మంగళకరంగా మారుు కో. మాతేన ప్పశ్త్వన్ రక్షసి .... త్లి ోప్పలలోను 

కాపాడనటో మమమ లిి  రక్షంచు. నాకు సంపదను శ్జా్ఞనానిి నశ్పసాద్వంచు. 

3.అరి లాయనుని కడుకు కౌసలుా ని శ్పరి - ఈ శ్పాణం ఎకు డ ప్పడుత్తంద్వ? ఈ దేహ్ం లో 

ఎలా శ్పవేశిసే్ంద్వ? త్నను విభజంచుకని దేహ్ం లో ఎలా ఉంటంద్వ?" ఎందుకీ దేహానిి  

వదలి వెడుత్తంద్వ? బయటి అంత్ర శ్జా్ఞనాలను ఎలా ధరసే్ంద్వ? 

ప్పపి లాదుడు కౌసలుా డడగన శ్పరి లకు సంత్సంచి నీవు శ్జా్ఞనవంత్తడవని మెచుు కంటూ 

ఇలా జవాబచేు డు. 

ఆత్ి న ఏష శ్పాణో జ్ఞయతే, యథైషా ప్పరుషే ఛయా ఏత్సమ  నిే త్దాత్త్మ్ మన్నకృతేనా 

యాత్ా సమ న్ రరీర్వ। 

ఆత్మ నుంచి ఈ శ్పాణం ప్పడుతోంద్వ. ఇద్వ ఆత్మ కు నీడలా ఉంటంద్వ. మానసకములైన 

ఆలోచనల వల ోఏరి డే కరమ ల కనుగుణంగా ఈ దేహ్ం లో శ్పవేశిసే్ంద్వ. 

చశ్కవర ేవేర్వ వేర్వ అధికారులిి  నియమించినటో, ముఖా  శ్పాణం పాయు ఉపసలి యందు 

అపానానిి  నియమిసే్ , త్వను సి యము గా నాసక నుండ వెలువడుచు చక్షువులు, 

శ్శోశ్త్ములందు సంచరసే్ంద్వ. 

ఈ శ్పాణాపానముల మధా  సమానముంటంద్వ. ఈ సమాన వాయువు జఠరాగి  లో పచనం 

చేయబడన అని ముయొకు  సారానిి  సమానము గా అనిి  అవయవములకు పంప్పత్తంద్వ. 

ఈ జఠరాగి  నుండే సప ేజ్ఞి లలు వెలువడు త్తనాి యి. 

ఈ జీవాత్మ  యొకు  హ్ృదయం లో నూటొకు  శ్పధ్యన నాడులునాి యి. వాటిలో ఊరిాి భి 

ముఖంగా ోయే స్ష్యమాి  నాడ దిా రా ఉదాన వాయువు నాభికి పైన సంచరసే్ంద్వ. 

ఉదానం ప్పణా  వంత్తలను ప్పణా  లోకాలకు, పాప్పలను పాపలోకానికి, పాప ప్పణాా లు రండూ 

కల వాళి ను మానవ లోకానికి తీస్కని వెడుత్తంద్వ. 

దేహ్గత్మైన తేజస్స  ఉదాన వాయువుకు తోడుగా ఉంటంద్వ. మరణ సమయం లో జీవుడు 

ఎటి ిసంకలి ము చేసే్నాి డో అదే సంకలిా ను సారం గా రరీరమును పందుచునిా డు. 

విజా్ఞయామృత్మశుి తే- ఈ పై విజా్ఞనానిి  తెలుస్కుని  వాడు అమరతి్వ నిి  అనుభ 

విసేాడు. 

స్రుా ని శ్పపౌశ్త్తడు, గర ీగోశ్త్తడునగు సౌరాా యణి ప్పపి లాదునివఅడగ్వడు. 

4.ప్పరుష్యనిలో ఏవేవి నిశ్ద్వసే్ ఉంటాయి? ఏవేవి హెచు రక కలినీఉంటాయి? ఏ దేవత్ 

సి పిా నిి  చూసేాడు? ఎవరకి స్ఖం కలుగుత్తంద్వ? దేంటో అంత్వ జేరత్వయి? కసమ న్ సర్వి  

సంశ్పత్నష్టతి్వ భవంత్న? 



అసమేించే స్రా కిరణాలు ఆ మండలం లో చేర స్రుా డు ఉదయించేక మళ్ళి  బయటకు 

వసేాయి. అలాగ్వ ఇంశ్ద్వయవృతే్తలనీి  మనస్స  లో లీనమౌత్వయి. శ్పాణాగుి లు మాశ్త్మే 

జ్ఞగృత్ం గా ఉంటాయి. 

గార ుపత్ా మే అపానం. వాా నం అనిా హారా ం. ఆహ్వనీయం శ్పాణం. ఉచాా ి స నిశిా సాలిి  

నడప్పంచే శ్కియ సమానం. మనస్తస  యజమాని. ఇషఫిలానిి  లభింపజేస్తద్వ ఉదానం. ఇద్వ 

శ్పత్న ద్వనమూ మనస్స ను శ్బహ్మ సిానం వైప్ప తీస్కని ోత్తంద్వ. 

మనస్తస  సి పి ంలో చూస్తద్వ, అడగ్వద్వ, అనుభవించేద్వ. శ్జా్ఞనానిి  సముపారజంచేక మనస్స  

సి పిా నిి  దరశ ంచదు. ఈ రరీరం లో అద్వ స్ఖం అనుభవిసే్ ఉండోత్తంద్వ. 

పక్షులు త్మ గూళుి ండే చెటినే ఆశ్రయించినటోగా ఇవనీి  శ్శేషమిైన ఆత్మ  లో చేరుత్వయి. 

భూత్వలూ, త్నామ శ్త్లూ, ఇంశ్ద్వయాలూ, ఇంశ్ద్వయ వృతే్తలు, మనస్స , శ్పాణం ఇవనీి  

ఆత్మ  లో చేరుత్వయి. 

5.శిబ కుమారుడైన శైబా కాముడు అడుగు త్తనిా డు- శ్పాణోశ్త్ు మణ వరకూ ఓంకారానిి  

ధా్య నించే వా కి ేఏ ఏ లోకాలను జయిసేాడు? 

ఇకు డ ఓం కారమే పరశ్బహ్మ  అపరశ్బహ్మ  కూడాను. అందువల ోవిదిా ంస్లు ద్గని ఆధ్యరం 

తో ఈ రండంటిలో ఒకదానిి  పందుత్వరు. 

ఇందులో ఒక మాశ్త్ను మాశ్త్మే అనుషిానం చేస్త ేత్పస్స  శ్బహ్మ చరాా లతో కూడనవాడై 

మహిమలిి  పందుత్వడు. 

మనఃపూరి కం గా రండు మాశ్త్ల అనుషిానం చేస్త ే(ఋక్ యజుర్- ఊరధి , అధోగత్తలు) 

చంశ్ద లోకానికి వెళిి  స్ఖాలనుభవించి మళ్ళి  ప్పడత్వడు. 

మూడు మాశ్త్లతో కూడన ఓం కారానిి  (ఋక్ యజుర్ సామ- ఊరధి  అధో రుశ్ద గత్తలు, 

ాహాా భా ంత్ర మధా మ శ్కియలు)స్క్షామ త్న స్క్షమ మగు ఆ పరశ్బహ్మ  ధా్య నం తో పాట 

అనుషిానం చేస్త ేఆ వా కి ేస్రా లోకానికి ోయి శ్సి్ల రరీరం, పాపాల నుండ ముకేుడై 

అకు డ నుండ సామవేద బలం తో శ్బహ్మ  లోకం చేరత్వడు. అత్డు ఆ పరాత్ి ర ప్పరుష్యని 

దరశ సేాడు. 

6.భరదిా జుని కడుకైన స్కేశుడడగాడు: పదహారు కళలుండే ప్పరుష్యడెవరు? అత్డు 

ఎకు డుంటాడు? 

ష్టడర కళలతో కూడన ప్పరుష్యడు ఈ రరీరం లోనే ఉంటాడు. అత్డు ఆ దేహ్ం త్నకు 

నివాస యోగా ం గా ఉందో లేదో ఆలోచించి, ఎవరు ఈ దేహ్ం నుంచి బయటకు వస్త ే

త్వనుకూడా బయటకు రావలస వసే్ందో అలాంటి శ్పాణానిి  సృష్టంిచాడు. 



శ్పాణం లోంచి శ్రదధ, ఆకారం, వాయువు, జా్య త్న, నీరు, భూమి, ఇంశ్ద్వయాలు, మనస్స , 

అని ం, అని ం లోంచి వీరా ం, త్పస్స , మంశ్త్ం, కరమ , లోకం, పదారేాలు ఇలా 

సృష్టంిచబడాాయి. 

రధచశ్కం లోని ఆకులలాగ సమసకేళలు ఏ ప్పరుష్యడలో శ్పత్నషనిు పెంపంద్వసే్నాి యో ఆ 

ఆత్మ ను తెలుస్కోవాలి. 

చివరగా ప్పపి లాదుడు ఆరుగురు శిషా్య ల నుదేేశించి నేను పరశ్బహ్మ ను ఎరుగుదును, 

ఇంత్కు మించిన స్క్షమ వసే్వు మరయొకటి లేదు అని చెబుత ఈ ఉపనిషతే్తను 

ముగంచాడు. 

వచేు  భాగం లో ముండకోపనిషతే్త త్ి రత్ గత్నలో మననం చేదేాం. 

93F. ఉపనిషత్తులు – విహాంగ వీక్షణాం  

6. ముండకోపనిషతే్త: 

ముండకోపనిషతే్త "ఓం భశ్దం కర్వ ణభిః రృణుయామ దేవాః.." అనే శాంత్న మంశ్త్ం తో 

మొదలవుత్తంద్వ. 

ఈ ఉపనిషతే్త అధరి ణ వేదానికి చెంద్వనద్వ. మంగలికత్న ేశిరోజ్ఞలను తీసవేసనటే ిఈ 

ఉపనిషతే్త అజా్ఞనానిి  అంత్ం చేసే్ంద్వ కనుక ద్గనికి ముండకోపనిషతే్త అని పేరు 

వచిు ందని; జుటి అనేద్వ అహ్ంకార మమకారాలకు శ్పతీకలని అందుచేత్ శిరోముండనం 

తో ఆరంటినీ త్ా జంచిన సనాా స్లకేశ్బహ్మ  విదా  నభా సంచే అరుత్ ఉందని అందుకే 

ముండకోపనిషతే్త అని పేరు వచిు ంద్వ అంటారు. 

ద్గనిలో మూడు ముండకాలు (అధ్యా యాలు) ఉనాి యి. శ్పత్న ముండకం రండు ఖండాలు 

(భాగాలు). గా విభజంపబడాాయి. మొత్ంే మంశ్త్వలు 64. 

1. ఒకట ముండకం, శ్పధమఖండం లో శ్బహ్మ  విదా  ఆద్వకాలం నుంచి వచిు న శ్కమం, 

పరావిదా , అపరా విదా ల లక్షణాలు, శ్బహ్మ  త్పస్స  వల ోకలినీ సృష్ట ియొకు  వివరాలు 

వివరంచ బడాాయి. 

సృష్టకిర ేఅయిన శ్బహ్మ  సకల విదా లకు మూలాధ్యరమైన శ్బహ్మ  విదా ను త్న 

జాే షపి్పశ్త్తడైన అధరుి నకు ఉపదేశించేడు. 

అధరుి డు అంగరునకు, ఆ అంగరుడు భరదిా జ గోశ్తీకుడగు సతా్ వహునకు, 

సత్ా వస్డు అంగరస్నకు ఉపదేశించేరు. 

గృహ్సే్ అయిన ౌనకుడు అంగరస్ని సమీప్పంచి పూజంచి ఇలా అడగ్వడు. 

" కసమ నుి  భగవో విజా్ఞతే సరి మిదం విజా్ఞత్ం భవతీత్న? " - హ్ భగవన్। దేనిని 

తెలుస్కని టయోితే సరి ం తెలుస్కని టవోు త్తంద్వ? 



దానికి అంగరస్డు పరవిదా , అపరావిదా  అని రండు విదా లు తెలుస్క దగనవి అని 

శ్బహ్మ  శ్జా్ఞనులు చెబుత్తనాి రు. 

అపరావిదా  అంటే ఋగి్వ దం, యజురి్వ దం, సామవేదం, అధరి  వేదం, శిక్ష, కలి ము, 

వాా కరణం, నిరుకమేు, ఛందస్స , జా్య త్నషం మొదలయినవి. 

ఏ విదా వల ోఅక్షరుడగు పరమాత్మ  యొకు  సి రూపం శ్పాప్పసేే్ందో అదే పరవిదా . అంటే 

శ్బహ్మ  విదా . ఈ పరశ్బహ్మ  త్త్ి ము దరశ ంచుటకు గాని, శ్గహించుటకు గాని వీలుకానిద్వ. ఏ 

సంబంధము లేనిద్వ. రంగు రూపము గాని, నేశ్త్ములు శ్శోశ్త్ములు గాని, హ్సమేులు 

పాదములు గాని లేనిద్వ. నిత్ా మైనద్వ. సరి  వాా పకమైనద్వ. అత్ా ంత్ స్క్షమ ము, 

అవా యము, సమస ేభూత్ముల యొకు  ఉత్ి త్న ేశ్సిానమైనఉని ద్వ. ద్గనిని తెలుస్కని  

శ్బహ్మ  శ్జా్ఞనులు సరి శ్త్ ఈ ఆత్మ నే దరశ ంచు చుందురు. 

సాలెప్పరుగు ఏ రీత్నగా దారములను సృష్టంిచు కుంటూందో, త్నరగ లోపలకు ఏ రీత్నగా 

తీస్కంటూందో, అదే రీత్నగా భూమియందు ఓషధులు ప్పడుత్తనాి యి. ప్పరుష్యలకు 

కేరములు (త్లపై ఉండేవి), రోమములు( మిగలిన దేహ్ము పై ఉండేవి) ప్పడుత్తనాి యి. 

అదే రీత్నగా అక్షర శ్బహ్మ ము నుంచి ఈ సరి  జగతే్త ప్పడుతోంద్వ. 

త్పసా చీయతే శ్బహ్మ .... అక్షరశ్బహ్మ ము శ్జా్ఞన త్పస్స తో అభివృద్వధ అవుతోంద్వ. 

అనాి శ్త్వి ణో మనః సత్ా ం లోకాః... అని ం (అవాా కృత్ం) నుండ శ్పాణం 

(హిరణా గరుా డు), మనస్స , ఆకాశాద్వ పంచభూత్వలు, సప ేలోకాలు, కరమ లు, కరమ ఫలాలు 

జనిసే్నాి యి. 

య సస రి జఃా సరి విదా సా  శ్జా్ఞనమయం త్పః.. రి య సంకలి మే శ్జా్ఞన సి రూపమైంద్వ. 

ఎవరు సమస ేజగతే్త యొకు  శ్పవరనేను తెలుస్కంటూ శ్పత్న క్షణము జరుగుత్తని  శ్పత్న 

విషయం శ్గహిసే్నాి డో అటి ిపరమాత్మ  నుండే ఈ సృష్టకిర ేనన శ్బహ్మ , 

నామరూపాత్మ కమైన సమస ేవిరి ం, అనాి రు ఆహారాలు అనీి  ఉదా వించాయి. 

2. రండవ ఖండం లో యజ ాయాగాలతో కూడన కరమ  మారంీ, దాని ఫలాలు, శ్జా్ఞన మారంీ 

శ్శేషతి్ మరయు శ్జా్ఞన మారంీ వివరాలు చెపి బడాాయి. 

మహా విదిా ంస్లగు వసషిాదులు ఋగ్వి దాద్వ మంశ్త్వలలో దరశ ంచిన యజ ాకరమ లనీి  

సతా్వ లే. 

సమిధలతో జి లింపజేయబడన అగి  లో ఎప్పి డు మంటలు శ్పజి లిసేాయో అప్పి డు 

ఆజా భాగముల మధా  లో ఆహుత్తలను హోమం చేస్త విధ్యనానిి  " శ్పత్నపాదయే 

శ్చా దధయా హుత్మ్" శ్రదధతో హోమం చేయడం అంటారు. 

కాళి, కరాళి, మన్నజవ, స్లోహిత్, స్ధూశ్మవర ణ, స్ఫ లింగని, కాంత్నవంత్మైన విరి రుచి 

అనే అగి  యొకు  సప ేజహ్ి లు హ్విస్స లను ఆహుత్తలను రి కరసేాయి. 



ఏ యజమాని శ్పకాశిసే్ని ట వంటి అగి  జ్ఞి లల లో సకాలములో హోమం చేసేాడో అత్ని 

ఆహుత్తలు శ్గహించ బడనవై స్రా రశిమ  రూపము లతో సి రమీు నందు దేవేంశ్దుడు 

నివసంచు శ్సిానమునకు చేరుు ను. 

ఇద్వయే నీ ప్పణా  కరమ  వలశో్పాపమేైన శ్బహ్మ  లోకం అంటూ ఆ యజమానిని శ్సేోశ్త్ం చేస ఈ 

ఆహుత్తలు ఇటరండ ఇటరండ అని ఆ యజమానిని స్రా రశిమ  దాి రా ఆ లోకములకు 

తీస్కని ోత్తనాి యి. 

అటి ియజ ారూపమైన ఈ నావ దృఢమైనద్వ కాదు. నమమ దగనద్వ కాదు. మూఢులు ద్గనినే 

పరమాధ్యరముగా నమిమ  మరల మరల ఈ జనన మరణ రూప సంసార సాగరం లో పడ 

ోత్తనాి రు. 

ఏ విదిా ంస్లు బక్షాటనను చేయుచుని  వారై త్పసస ంపనుి లై అరణా ముల యందు 

నివశిసే్నాి రో అటి ివానశ్పసి్లు, సనాా స్లు, శాంత్ చితే్తలు ప్పణా పాప విముకేులై 

స్రుా ని దిా రా అమృత్తడు అవా యుడు అయిన హిరణా గరుా ని లోకమునకు 

చేరుత్తనాి రు. 

కరమ ల చే మోక్షము లభించదని శ్గహించిన వా కి ేవైరాగా మును పంద్వ శ్బహ్మ ము 

న్నరుంగుటకై శ్బహ్మ  నిషి్యడగు గురువును ఆశ్రయించాలి. 

3. రండవ ముండకం, ఒకట ఖండం లో విరి  సృష్ట ికి మూలకారణమైన అక్షరానిి  

అవగాహ్న చేస్కని  వా కి ేయొకు  సంరయాలనీి  పటాపంచలవుత్వయనే సందేరం ఉంద్వ. 

ఓ ౌనకా। ఓం త్దేత్త్స త్ా ం- ఈ పరవిదా కు సంబంధించినదే పరమారధక సత్ా ం. 

భగభగ శ్పజి లిసే్ మండుత్త ని టవంటి అగి  నుండ ఆ అగి  తో సమాన రూపములు 

గల వేలకలద్వ నిపి్ప  రవి లు ఏ రీత్నగా ప్పడుత్తనాి  యో అదే విధం గా అక్షరము నుండ 

అనేక విధ్యలైన జీవులు జనిమ సే్నాి రు. ఆ అక్షర పరశ్బహ్మ ం నందే లీనమైోత్తనాి రు. 

ఆ అక్షర పరశ్బహ్మ ం జనమ లేనిదై, ాహాా భా ంత్రా లలో నిండనదై సమస ేరూప రహిత్మై 

పరపూరణమై శ్పకాశిసేోంద్వ. అందుచేత్ శ్పాణం, మనస్స  లేనిదై సరి  వికారముల కంటే 

భిని మై నామరూపముల కంటే విలక్షణమై, ఉపాధి లేనిదై పరపూరణం గా శ్పకాశిసేోంద్వ. 

ప్పరుష్యడే ఈ విరి ం. అంటే ఈ విరి మంత్వ ప్పరుష్యని రకి ేలోంచే ప్పటింిద్వ. కరమ , త్పస్స , 

శ్బహ్మ త్ి ం, అమృత్తి్ ం వీటనిి టి లోనూ అత్డే. అత్ని దిా రానే గూఢమైన ఈ శ్జా్ఞనానిి  

పంద్వతే అజా్ఞన శ్గంధిని ఛేద్వంచి ముకేుడౌత్వడు. 

4. రండవ ముండకం, రండవ ఖండం లో శ్బహ్మ  సి రూపం, శ్బహ్మ  శ్పాప్ప ేకి మారమీైన 

శ్పణవం వివరాలు చెబుత ఏకాశ్గత్తో, ఉపనిషత్ శ్జా్ఞనందిా రా శ్బహ్మ ను ఉపాశిసే్ శ్బహ్మ  

త్వదాత్వమ ా నిి  పందాలని బోధించబడంద్వ. 



ఓం అవిః సనిి హిత్ం గురుచరనిా మ... మన హ్ృదయం లో సంచరంచే మహారకియేే అనిి  

శ్పాణులకు ఆధ్యరం. శ్పజలలో ద్గనిి  తెలుస్కుని  వాడు సతే్త అసతే్తల కని  శ్శేషి్యడైన 

పరమాత్మ ను తెలుస్కుంటాడు. 

అద్వ అనిి ంటికీ వెలుగో, అణువు కని  అణువో, అనిి  లోకాల శ్పజలు దేనితో జీవిసేారో అదే 

అక్షర శ్బహ్మ . అదే శ్పాణం, వాకుు , మనస్స . ద్గని సాక్షాత్వు రమే సత్ా ం. అదే అమృత్ం. 

ఉపనిషత్నేే వింటిని పటికని ఉపాసన అనే చూపైన ాణం సంధించి, సంచరంచే ఆ 

భగవంత్తని చైత్నా ం పై గుర పెటి ిఆ అక్షరానిి  తెలుస్కో. 

శ్పణవోధనుః.... శ్పణవమే విలోు. మనస్తస  ాణం. శ్బహ్మ మే లకా్ష ం.(జీవాత్మ  ఉండే శ్బహ్మ  

రంశ్ధం). వింటినుండ వదలబడన ాణం లా ఒకే లకా్షా నిి  ఉంచుకని శ్పణవం తో 

త్నమ యత్ి ం కావాలి. 

దేవ లోకం, అంత్రక్షం, పృధివి, ఇవి అనీి  ఎవరనుంచి ప్పడత్వయో, మనః శ్పాణాల 

కలయిక ఎవరలో ఉంటందో ఆ విశిా త్మ ను తెలుస్ కోవాలి. ఇదే అమృత్తి్వ నికి స్తత్తవు. 

మిగలిన విషయాలనీి  వద్వలి వేయాలి. 

రధచశ్కం మధా లో అనిి  ఆకులు ఎలా చేరుత్వయో అలాగ్వ ఈ దేహ్ం లోని నాడులనీి  చేర్వ 

శ్సిానానిి  శ్పాణరకి ేసంచరంచే శ్సిానంగా చెబుత్వరు. శ్పణవం తో ఏకాశ్గ చితే్వనిి  పందాలి. 

అప్పి డు అనంత్ శ్జా్ఞనశ్పాప్ప ేజరగ అంధకారం నుంచి బయట పడత్వవు. 

యః సరి జఃా సరి  విదా సా్త ష మహిమా భువి... అప్పడత్డు సరి జుడాౌత్వడు. సరి  విదా లను 

శ్గహించి ఈ భూమిలో మహిమానిి త్తడనిప్పంచు కుంటాడు. ఆ ఆత్మ  ద్వవా మైన శ్బహ్మ ప్పర 

లో (శ్బహ్మ  రంశ్ధం) శ్పత్నష్టంిచబడ ఉంటంద్వ. ఆ శ్పాణం దిా రా ఆత్మ ను తెలుస్కని 

ఆనందమే త్మ సహ్జత్ి ం గా పంద్వన వారై అమృత్తలై సరి శ్త్ విరాజలోుత్తంటారు. 

ఆ పరాత్ి రుడైన దేవుని దరశ నమైతే అత్ని హ్ృదయ శ్గంధులు ఛేద్వంప బడ సరి  

సంరయాలు నారమై కరమ  నారనమౌత్తంద్వ. 

5. మూడో ముండకం ఒకట ఖండం లో సంసారప్ప సహ్జత్ి ం ఎలాంటిద్వ? జీవుడు-శివుడు 

వీళి  సంబంధం ఏమిటి? శ్బహ్మ  శ్జా్ఞని ఎవరు? శ్బహ్మ  శ్జా్ఞనులోోశ్శేషి్యలెవరు? ఆ శ్సతి్న ని 

పందేమారమీేద్వ? ఆ శ్సతి్నని పందే మారమీేమిటి? ఆసతి్న ని పంద్వన వాడ సామరిా ం 

ఎలాంటిద్వ? మొదలైన విషయాల వివరణ ఉంద్వ. 

దిా  స్పరాణ  సయుజ్ఞ సఖాయా సమానం... 

ఎంతో అనా్న నా ం గా మెలిగ్వ రండు పక్షులు ఒకే చెటి కమమ  మీద కూరొు నాి యి. అందులో 

ఒక పక్ష రుచి గల ఆ చెటి ఫలానిి  త్నంటూంద్వ. రండవ పక్ష కేవలం నిరపోంే గా చూసే్ంద్వ. 



ఇందులో ఒక పక్ష జీవాత్మ . మరొకటి పరమాత్మ . ఇకు డ రరీరానిి  చెటి తో ోలాు రు. ఒక 

పక్ష పండు త్నంటంద్వ అంటే జీవాత్మ  త్న కరమ  ఫలానిి  అనుభవిసే్ంద్వ అని అరధం. మరొక 

పక్ష. నిరపోంే గా చూసేోంద్వ అంటే పరమాత్మ కు కరృేత్ి  భోకృేతి్వ లు ఉండవని అరధం. 

బంగారు రంగు కలిగన సరిా నికి కర ేఅయిన పరమాత్మ ను, నారరహిత్మైన శ్పాణరకికేి 

మూలకారణమైన ప్పరుష్యణిణ చూచిన విదాా వంత్తడు పాప ప్పణాా లనుండ విముకేుడై, 

నిరపేో్పడై పరమ సామా  శ్సతి్నని పందుత్వడు. 

ఆత్మ  రత్ః ఆత్మ శ్కీడః శ్కియావానేష శ్బహ్మ విదాం వరషఃి.... 

ఆత్మ  యొకు  సహ్జ శ్సతి్న అయిన ఆనందాను భవానిి  పందుత, త్నలో త్వను శ్కీడసే్ ( 

శ్జా్ఞన వికాసానిి  పందుత) లోక కలాా ణం కోసం కరమ లను చేస్త వా కి ేశ్బహ్మ  శ్జా్ఞనులోో 

వరషి్యడు. అత్నేనయోగ అనిప్పంచుకుంటాడు. 

ఆ పరమప్పరుష్యని (దేవుని) రూపం చాలా పెదేద్వ. మన ఊహ్లకందనిద్వ.సరి  లోకాలకు 

అవత్ల చాలా దూరంలో ఉండేద్వ. అయినా చాలా దగరీ లోనే ఉంద్వ. ఎందుకంటే 

అంత్రుమ ఖ శ్సతి్న లో అద్వ మన లోనే ఉని టో కనిి సే్ంద్వ. 

ఆత్మ  కనులకు కనుప్పంచేద్వ కాదు.మాటల దిా రా శ్గహించ లేం. కరమ లతో కాని, కేవలం 

ఇచాా రకి ేతో కాని, ఇత్ర దేవత్ల సాయం తో కాని లభించదు. శ్జా్ఞనానిి  పంద్వ శుదుధడైన 

వా కికేి ధా్య న శ్సతి్న లో కళ్ళతీత్తడైన ఆత్మ  కనిప్పసే్ంద్వ. 

6. మూడో ముండకం రండో ఖండం లో ఆత్మ  శ్జా్ఞనం ఎవరకి లభిసే్ంద్వ? ఎలాంటి వారకి 

దొరకదు? శ్బహ్మ  శ్జా్ఞనానిి  ఎలాంటి వారకి ఉపదేశించాలి? అనే విషయాలు వివరంప 

బడాాయి. 

నాయమాత్వమ  శ్పవచనేన లభాో  

నమేధయా న బహునా శ్శుతేన 

(కఠోపనిషశ్తే్తలోఈ మంశ్త్ం చద్వవేము) 

ఈ ఆత్మ ను శ్పవచనం దిా రా, మేధస్స  దిా రా, పాండత్ా ం దిా రా పందలేము. ఆత్మ  

ఎవరనైతే వరసే్ందో అత్నికి మాశ్త్మే లభా మౌత్తంద్వ. అలాంటి వా కికేి మాశ్త్మే ఆత్మ  త్న 

వివరాల నిి టినీ అంద్వసే్ంద్వ. 

శ్జా్ఞన శ్పాప్ప ేఅయిన ఋష్యలు, త్ృపే్పలు, మోహ్ రహిత్తలు శ్పశాంత్తలై సరి వాా పకమగు 

పరశ్బహ్మ మును అనిి  చోట ోఅనుభవిసే్ యోగుా లై అందర కళ్ళా ణం కోసం శ్రమిసేారు. 

భగవత్ు ృప లేకుంటే శ్జా్ఞన శ్పాప్ప ేఅసాధా ము. శ్బహ్మ జా్ఞనులు అమృత్తి్వ నిి  పందుత్వరు. 

వాళి కు ప్పనర జనమ  లేదు. అంటూ ముండకో పనిషతే్త ముగుసే్ంద్వ. 

వచేు  భాగం లో ఐత్ర్వయోపనిషతే్త మననం చేస్కందాం. 
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7. ఐత్ర్వయోపనిషతే్త: 

ఐత్ర్వయోపనిషతే్త 'వాజేామ  మనస్ శ్పత్నష్టతి్వ మన్న మేవాచి శ్పత్నష్టతి్... అనే శాంత్న మంశ్త్ం 

తో మొదలవుత్తంద్వ. 

ఋగ్వి దాంత్రతీ్ ఐత్ర్వయ ఆరణా కం లోని నాలుగు ఐదు ఆరు అధ్యా యాల లోనిదే ఈ 

ఉపనిషతే్త. ఈ ఆరణా కం లోని కరమ కాండ కు సంబంధించిన భాగానిి  వదలిపెటి ిఆత్మ  

శ్జా్ఞనానికి సంబంధించిన భాగం మీద మాశ్త్మే ఆద్వ రంకరులు భాషా ం రాశారు. అదే 

ఐత్ర్వయోపనిషతే్త గా పేరు పంద్వంద్వ. 

ఈ రరీరం మోక్షమారంీలో సాగడానికి కావలసన అనిి  హ్ంగులతోటి రూప్ప ద్వదేుకుంద్వ అని 

విరదపరచింద్గ ఉపనిషతే్త. 

ఈ ఉపనిషతే్తకు శ్దష ిమహీపాల ఐత్ర్వయుడు. ఐత్ర్వయుని త్ంశ్డ శ్ాహ్మ ణుడు. త్లి ో

ఇత్ర అంటే ఇత్ర కులానికి చెంద్వందని అంటారు. త్ంశ్డ యజంా చేసే్ని ప్పి డు ఐదేళి  

మహీపాలుడు త్ంశ్డ ఒడ లో కూరోు బోతే అత్ని మిగలిన భారా లు అడాుకునాి రట. కారణం 

అత్ని త్లి ోశ్ాహ్మ ణ కులానికి చెంద్వంద్వ కాకోవడం. అప్పి డా త్లి ోఇత్ర ాధపడ త్న 

ఇష ిదేవత్ భూదేవిని శ్పార ధంచింద్వ. ఆమె శ్పత్ా క్షమై మహీపాలుణిణ శ్బహ్మ జా్ఞనిని చేస 

ఆరరి ద్వంచింద్వ. 

ఇత్రకు ప్పటినివాడు కనుక ఐత్ర్వయుడయాా డు. అత్ని పేరుమీదే ఈ ఆరణా కం ఐత్ర్వయ 

ఆరణా కం అయిా ంద్వ. ద్గనిలో 33 మంశ్త్వలు ఉనాి యి. మూడు అధా్య యాలుగా విభజంప 

బడంద్వ. 

ఓం ఆత్వమ వా ఇదమేక ఏవాశ్గ ఆరత్। నానా త్ కించన మిషత్। స ఈక్షత్ లోకానుి  సృజ్ఞ 

ఇత్న 

మొదట ఆత్మ  ఒకు టే ఉంద్వ. త్న సంకలి ం తో నాలుగు లోకాలిి  సృష్టంిచింద్వ. అవి 

అంభోలోకం (శ్పాణం); మరీచిలోకము (విదాు తే్త, దుా లోకం); మరలోకము (పృథిి ); 

జలలోకం. 

లోకపాలకులను సృష్టంిచేందుకు జలముల మధా  లోనుండ విరాట్ ప్పరుష్యణిణ 

సృష్టంిచింద్వ. 

ఆ విరాట్ ప్పరుష్యని దేహ్ం లో ఇంశ్ద్వయాలు, త్దాి రా త్దభిమాన దేవత్లూ ఉత్ి ని  

మయాా యి. ఆత్మ  యొకు  త్పస్స తో ఆ విరాట్ ప్పరుష్యనికి న్నరు, న్నటినుండ వాగీంశ్ద్వయం, 

వాకుు నుండ అగి ; నాసకారంశ్ధ్యలు, వాటినుండ శ్పాణము, వాటి అభిమాన దేవత్ అయిన 

వాయువు; త్రిా త్ కళిు , కళి నుండ చక్షురంశ్ద్వయం, త్దభిమాన దేవత్ ఆద్వతా్త డు; 

చెవులు, శ్శోశ్తేంశ్ద్వయం, వాటి అభిమాన దేవత్లు ద్వకిా లకులు; చరమ ము, చరమ మునుండ 



వెంశ్టకలు, ఓషధులు, వనసి త్తలు; హ్ృదయం, మనస్స , చంశ్దుడు, నాభి, అపానం, 

మృతా్త వు, జననేంశ్ద్వయం, ర్వత్స్స , నీరు ప్పటిాయి. 

త్వ ఏత్వ దేవత్వః సృషిా అసమ న్ మహ్త్ా ర ణవే శ్పాపత్ం శ్స ేమ రనాయా ప్పపాసాభాా  

మని వార జత్ 

ఈ దేవత్లందరకీ ఆకలి దప్పి లను సృష్టంిచేడా పరమాత్మ . త్మ ఆకలిదప్పి లను 

తీరుు కోడానికి త్గన రరీరానిి మమ ని శ్పార ధంచేయి. అప్పి డు ముందుగా వృషభానిి , త్రిా త్ 

అశిా నిి  ఇస్త ేదేవత్లు త్నరసు రంచేరు. అప్పి డా విరాట్ ప్పరుష్యడ ని చూపగా దానికి 

ఒప్పి కని అందరూ ఆ ప్పరుష్యడ లో త్మ త్మ శ్సిానాలలో చేరోయారు. 

అని ం ఉత్ి త్న ేకోసం ఆత్మ  త్ప్పంచగా నీటినుంచి అని ం ఉత్ి ని మైంద్వ. ఘనీభవించిన 

జలం పృథిి  కావడం వల ోజలం పృథ్వి సారం. ఆ జలం యొకు  స్క్షమ  సారమే అని ం. 

దేహానికి అవసరమైన ఈ శ్సి్లాహారానిి  శ్గహించేందుకు, జఠరారయానికి పంప్పంచేందుకు 

అపాన వాయు శ్కియ చాలా అవసరం. కేవలం శ్పాణం, మనస్స , మిగలిన ఇంశ్ద్వయాల 

దిా రా సాధా ం కాదని శ్గహించి వాయువు దిా రా మాశ్త్మే అని శ్గహ్ణం సాధా ం కావడం 

వల ోవాయువే అని ం లేదా 'వాయువే ఆయువు' అనాి రు. 

త్వను లేకుండా మిగలిన ఇంశ్ద్వయాలు త్దభిమాన దేవత్లు ఉనాి  నిశ్షి యోజనం అని 

త్లచి ఆత్మ  శ్బహ్మ  రంశ్ధం దిా రా దేహ్ం లోకి శ్పవేశించింద్వ. అదే విదృత్న. అదే అనంద 

శ్సిానం. ఆత్మ  ఇదంశ్ద (ఇంశ్దుడు) అని ప్పలుసేారు. ఇత్ని కారా  క్షేశ్త్వలు మూడు శ్సతి్తలు. 

జ్ఞశ్గద్ సి పి  స్ష్యపే్పలు. హ్ృదయం, కంఠం, శ్బహ్మ రంశ్ధ్యలు. 

ద్వి తీయాధా్య యం లో: 

ఓం ప్పరుషే హ్ వా అయమాద్వతో గరోా  భవత్న। 

యదారంి గా ప్పరుష్యనిలోనే మొటమిొదట గరా ం కలుగుతోంద్వ. ప్పరుష్యడు శుశ్క రూపమైన 

ఆత్మ ను అంత్రమున ధరసే్నిా డు. ఎపి్ప డైతే ఆ వీరా  రూపం లో ఉని  ఆత్మ  ప్పరుష్యని 

రరీరం లో నుండ స్తర ేదేహానిి  చేరుతోందో అదే శ్పధమ జనమ . 

త్త్ స్తసయేా ఆత్మ భూయం గచా త్న, యథా। సి  మంగం త్థా। 

ఆ స్తరకేి త్న అవయవములు త్న రరీర భాగముగా ఉని టో ఆ వీరా ము కూడా ఒక భాగమై 

స్తర ేతో త్వదాత్మ ా మును పందుతోంద్వ. స్తర ేరరీరం లో ఆ ప్పండం ధరంపబడ ోష్టంప బడడం 

రండో జనమ . 

ప్పటి ిపెరగ వారధకా ంతో దేహ్తా్వ గం జరగ ప్పనర జనమ  పందడం మూడో జనమ . 



గరా ం లో ఉండగానే వామదేవ ఋష్ట త్వను దేవత్ల జనమ లనిి టినీ గురంచి తెలుస్ 

కునిా నని, ఆ విధంగా శ్జా్ఞనానిి  పంద్వన వా కి ేసి ర ీలోకం లో త్న కోరకలను సంత్ృప్ప ే

గావించుకని అమృత్తడౌత్వడని చెపి బడంద్వ. 

త్ృతీయాధా్య యం లో: 

ఆత్మ  గురంచిన శ్పరి  తో మొదలవుత్తంద్వ. 

ఆత్మ  యని మనం ఎవరని ఉపాససే్నాి మో ఆ ఆత్మ  ఎలాంటిద్వ? ఎవరనుండ ప్పటింిద్వ? 

ఇంశ్ద్వయాలు, త్నామ శ్త్లు, వృతే్తలు, త్దభిమాన దేవత్లు, భూత్వలు యొకు  సాయంతో 

త్వను ఉండ దేహ్ం లో అనిి  శ్కియలు చేసే్నాి డో ఆ ఆత్మ ను ఎలా ఉపాసంచాలి? ఆత్మ  

ఎవరు? 

ఈ హ్ృదయం, మనస్స , శ్పాణరకి,ే అజా్ఞనం, విజా్ఞనం, శ్పజా్ఞనం, బుద్వధ, దృష్ట,ి మత్న, ఇచా , 

సంకలి ం మొదలైన వనీి  శ్పజా్ఞనమే. 

సరి ం త్త్ శ్పజా్ఞ నేశ్త్ం శ్పజా్ఞనే శ్పత్నష్టతి్త్. శ్పజా్ఞనేశ్తో లోకః శ్పజా్ఞశ్పత్నషిాః పరజా్ఞనం 

శ్బహ్మ .. 

శ్బహ్మ  (శ్పాణం), ఇంశ్దుడు, శ్పజ్ఞపత్న, దేవత్లు, భూత్వలు, జా్య త్తలు, వసే్వులు, ధ్యనాా లు, 

శ్పాణులు, పక్షులు, జంగమ శ్సిావరాలు మొదలైన వాటి వాా ప్ప ేశ్పజా్ఞనం దిా రా జరుగుత్వయి. 

శ్పశ్జకాు సంబంధించిన విషయాలనిి ంటినీ తెలుస్కనేద్వ శ్పజా్ఞన నేశ్త్మే. ఇవనీి  

శ్పజా్ఞనం లోనే శ్పత్నష్టతి్మై ఉనాి యి. విరి ం ప్పటేది్వ అకు డనుండే. 

శ్సిావర జంగమాత్మ కమగు ఈ శ్పపంచమంత్వ శ్బహ్మ మే. అందువల ోశ్పజా్ఞనమే శ్బహ్మ . 

ఇలా తెలుస్కుని  వా కి ేఈ లోకం నుండ విముకేుడై సి రంీ లో కోరకలను త్ృప్ప ేపరచుకని 

అమృత్తి్వ నిి  అనుభవిసేాడు అంటూ ఐత్ర్వయోపనిషతే్త ముగుసే్ంద్వ. 

వచేు  భాగం లో తైత్నరేీయోపనిషతే్త మననం చేదేాం. 

93H. ఉపనిషత్తులు – విహాంగ వీక్షణాం  

8. తైత్నరేీయోపనిషతే్త: 

ఈ ఉపనిషతే్త కృషణ యజుర్వి దాంత్రతీ్ ఉపనిషతే్త. ఓం రం న్ని  మిశ్త్ః రం వరుణః....అనే 

శాంత్న మంశ్త్ం తో మొదలవుత్తంద్వ. 

వేదవాా స మహ్రు యొకు  శిష్యా డు వైరంపాయనుడు. అత్ని శిష్యా డు యాజాా వలుు ా డు. 

ఒకసార వైరంపాయనుడకి కోపం వచిు  త్న మేనలోుడని కాలితో త్నిా డు. శ్ాహ్మ ణుణిణ 

త్ని డం వల ోశ్బహ్మ హ్తా్వ  పాపం వచిు ందని శిష్యా లను నివారణోపాయం చెపి మనిా డు. 

అప్పి డు యాజవాలుు ా డు ' ఇదేమంత్ పని, నేనొకు డనే మీ పాపానిి  ాప్పత్వను' అనాి డు. 

అత్ని అహ్ంకారానికి కోప్పంచి వైరంపాయనుడు త్న దగరీ నేరుు కని  యజుర్వి దానిి  



త్నరగ ఇచేు యమనిా డు. అప్పి డు త్వను నేరుు కుని  యజుర్వి దానిి  యాజాా వలుు ా డు 

కకిు  వేయగా దానిని త్నత్నరే మహ్రు శిష్యా లు త్నత్నరే పక్షుల రూపం లో త్నని పలుకగా 

ఏరి డనదే తైత్నరేీయ శాఖ. 

యాజాా వలుు ా డు ఎంతో ఉత్మేుడైన విదాా ర ధ. స్క్షమ  శ్గాహి. ఏకసంథా శ్గాహి. అపి టికే 

ఈయన ాషు లుని వద ేఋగి్వ దం, జైమిని వద ేసామవేదం, ఉదేాలకుని వద ేఅధరి ణ 

వేదం నేరుు కుని, వైరంపాయనుడ దగరీ యజుర్వి దం నేరుు కోవడానికి వచేు డు. 

అటవంటి వాడు కించిత్ విదాా గరి ం వల ోత్ను నేరుు కుని  యజుర్వి దమంత్వ గురువు 

దగరీ వద్వలేస రక ేహ్సేాలతో త్న ఇంటికి ోవలసన పరసతి్న ఏరి డంద్వ. పూరి ం 

గురుకులాలలో శ్కమశిక్షణా రాహితా్వ నిి  చాలా తీశ్వంగా పరగణించి దండంచేవారని 

ద్గనినుంచి అరధం అవుతోంద్వ. 

ఈ ఉపనిషతే్త మూడు భాగాలుగా విభజంప బడంద్వ. రక్షా వలి,ో ఆనందవలి ోలేదా శ్బహామ  

నంద వలి,ో భృగువలి ోఅని. 

ఈ ఉపనిషతే్తలో శ్పత్న అధ్యా యానికి ఒక శాంత్న మంశ్త్ం ఉంటంద్వ 

రక్షావలి:ో 

మొదటి అధ్యా యం పేరు రక్షా వలి ోఅని దానిలో విదాా ర ధ ఉండవలసన పదధత్న, నశ్మత్ తోను 

శ్రదధ తోను విదా  నవలంబంచ వలసన విధ్యనం మొదలైన విషయాలను నొకిు  చెబుత 

గురువు నాకు యోగుా లైన విదాా రుధలు కావాలి అని ఆ పరాత్ి రుణిణ శ్పార ధంచడం ఉంద్వ 

ఈ శిక్షావలిలోో, నేరుు కనే చదువు ఎంత్ గొపి దో, నేరి ంచే గురువు అంత్కంటే ఎంత్ 

ఘనుడో అనే విషయం వివరంపబడంద్వ. నేరుు కని  విదా  శోభించాలంటే విదాా ర ధకి 

వినయం, శ్రదధ, గురు భకి ేఎంత్ ముఖా మో తెలుపబడాాయి. 

శ్పతేా కంగా, విదాా భాా సం ముగంచుకని త్నరగ వెళిి  ోత్తని  విదాా రుధలకు సమాజం లో 

మెలగవలసన విధ్యనం, పెదలేను గౌరవించే విధ్యనం, గృహ్సే్ ధరామ లు, సమాజ స్తవ 

మొదలైనవి విప్పలీకరంప బడాాయి. 

భూః అంటే భూమి. మనం జీవించే లోకం. భువః అంటే ప్పత్ృలోకం. మరణించిన మన 

పూరుి లు నివసంచే లోకం. స్వః అంటే సి రలీోకం. దేవత్లు నివసంచే లోకం. ఇవి 

ఒకదానికని  మరొకటి స్క్షమ మైనవి. ఇవి వివిధ చైత్నా  శ్సతే్తలలో ఉని  లోకాలు. 

ఈ మూడు చైత్నా  శ్సతే్తలతో ాట మహ్ః అనే నాలవీ శ్సతే్నని మహా చమసా  ఋష్ట 

గురంేచాడు. 

ఆ ఋష్ట అభిశ్పాయం శ్పకారం మహ్ః అనే నాలవీ చైత్నా  శ్సతే్న, పై మూడు శ్సధత్తలను 

త్నలో ఇముడుు కో గలిగనద్వ. 



ఈ నాలుగు రకాల కలయికలను చింత్న చేసే్ పదహారు16 రకాల భావనలను తెలుస్కని  

వా కి ేఆ భగవంత్తని తెలుస్కని  వాడవుత్వడు. సకల దేవత్లు అత్నికి ఎన్ని  కానుకలను 

సమరి సేారు. 

ఆకాశానిి  రరీరంగా, సతా్వ నిి  ఆత్మ గా, ఆనందానిి  మనస్గా చేస్కని, శాంత్నతో 

అమృత్తడైన, పరపూరణమైన శ్బహ్మ గా మారాలంటే చకు గా ఓంకారాను శ్షిానంతో ధా్య నం 

చేయాలి. ఇలా ఓంకారానిి  జప్పసే్ పరశ్బహ్మ ను పందాలని శ్గహించి ఆ పరశ్బహ్మ  నే 

పందుత్తనాి రు. 

సిా త్కోపనాా సంలో గురువు శిషా్య నితో 

నాయనా। నువుి  సతా్  సంధత్తో జీవించు. ధరామ నిి  అనుష్టంిచు. నేరుు కని  విదా ను 

నిరకాో్ష ం చేయకుండా మననంచేస్కంటూ శిష్యా లకు విదాా దానం చేయి. ఆచారుా డకి ఇష ి

మైన గురు దక్షణ నివుి . వివాహ్ం చేస్కని ప్పలలోను కని వంరం విచాి ని ం కాకుండా 

కనసాగంచు. సతా్వ నిి  ధరామ నిి  వీడకు. మంగళకరమైన కరమ లను త్పి కుండా ఆచరంచు. 

దేవత్లకు, ప్పత్ృదేవత్లకు చేయవలసన కారాా లను అశ్పమత్తే్తో నిరి హించు. 

త్లినోి, త్ంశ్డని, గురువును, అత్నధిని దైవాలుగా భావించు. దానం చేస్త విషయంలోను, 

శ్రదధతో త్మ రకి ేమేరకు వినయంగా మనసి్ రగేా ఇవిా లనే వివరణ ఇచాు రు. 

ఆనందవలి:ో 

ఆనందవలి ో"శ్బహ్మ  విదాా ోి త్న పరమ్" అనే ఋగి్వ ద మంశ్త్ంతో మొదలవుత్తంద్వ. 

ఎవరైతే సత్ా ం శ్జా్ఞనం అనంత్ం అని శ్బహ్మ  యొకు  సి రూప లక్షణాలను తెలుస్కంటాడో 

అత్ను శ్బహ్మ  శ్జా్ఞని అవుత్వడు. 

ఈ శ్బహామ నందవలిలోో శ్బహ్మ ము శుదధ చైత్నా  సి రూప్పడు అంటూ శ్బహ్మ ము యొకు  

లక్షణాలు, శ్బహ్మ ము యొకు  అసతి్ి ం, శ్బహ్మ ం నుండే విరి ం ఆవిరా వించిందని 

వివరంచబడాాయి. 

పంచకోర వివరణ తో పాట ఆత్వమ నంద శ్సధత్నని పందే వివరణ ఉంద్వ. ఆనందంలోని శ్సాధయీ 

భేదాలు వాటి వివరాలు నిరి చింపబడాాయి. అనేక రకాల దేవత్ల వివరాలు చెపి బడాాయి. 

చివరగా "యతోవాచా నివరనేే ేఅశ్పాపా  మనసా సహ్...". అంటూ ఆత్మ  శ్జా్ఞనం తెలుస్కనే 

విధ్యనానిి  చెబుతంద్వ. 

ఆనందవలి ోశ్బహ్మ ం తో త్వదాత్మ ా ం చెందడమే శ్బహామ నందమని అదే జీవిత్ పరమారమిని 

వివరంచింద్వ. ఆత్మ ను కప్పి త ఉని  పంచకోశాల సి భావ సి రూపాలను చెప్పి ంద్వ. 

ఇంత్వరకూ త్త్ి బోధ చేస, భృగువలి ోలో ఆత్మ  సాక్షాత్వు రానికి మారీానిి  నిర్వశేించి 

చూప్పతోంద్వ. 



భృగువలి:ో 

వరుణ మహ్రు యొకు  ప్పశ్త్తడు భృగువు. ఒక రోజు త్న త్ంశ్డని సమీప్పంచి త్నకు శ్బహ్మ  

శ్జా్ఞనానిి  ఉపదేశించమని కోరాడు. అత్నితో భృగువు ఇలా చెపిే డు. అని ం, శ్పాణం, 

చక్షువు, శ్శోశ్త్ం, మనస్స  మరయు వాకుు - ఇవే పరమాత్మ  అంటే. 

శ్బహ్మ  త్తి్వ నిి  తెలుస్ కోవాలంటే మనస్స  శ్బహ్మ లో లీనం కావాలి. మనస్స  యొకు  

ఏకాశ్గత్కు శ్పాణమే ఆధ్యరం. 

దేని వల ోఈ జీవాల ఉత్ి త్న ేజరగందో, దేని ఆధ్యరంతో ఇవి అనీి  జీవిసే్నాి యో, 

మరణానంత్రం దేనిలో ఇవనీి  లయమౌత్వయో దానిని తెలుస్కోవాలి. ఆయనే శ్బహ్మ . 

ఆయనను తెలుస్కోవడానికి త్పస్స  చేస తెలుస్కో. త్పస్తస  శ్బహ్మ ం. త్పస్స తోనే 

శ్బహ్మ జా్ఞనం లభా మౌత్తంద్వ. 

త్ంశ్డ ఉపదేశానిి  విని  త్రువాత్ భృగువు అపరోక్ష శ్జా్ఞనం త్పస్స  దిా రానే లభిసే్ందని 

త్పస్స  చేశాడు. 

అప్పి డు ఆ అంత్రుమ ఖ శ్సతి్నలో విరి ం యొకు  విజా్ఞనం తెలుసే్ంద్వ. ఆ విజా్ఞనంతో మాశ్త్మే 

ఇచాా మరణుడయాే ందుకు, దేహ్తా్వ గం చేస ఆ శ్బహ్మ  లో లీనమవడానికి సాధా మౌత్తంద్వ. 

అందువల ోవిజా్ఞనమే శ్బహ్మ మని భృగువు నిరు యించాడు. 

త్పస్స  దిా రా ఆనందమే పరమాత్మ . ఎందుకంటే ఆనందం వలే ోసకల జీవకోటి 

ఆవిరా వించి జీవిసేోంద్వ. త్నరగ ఆ జీవకోటి అంత్వ మరణానంత్రం ఆనందంలోనే 

లయమయి ోతోంద్వ అని తెలుస్కునిా డు. 

అత్నికి త్నలో ఆనందానుభవం కలిగ సదానంద, అఖండానందుడయిన శ్బహ్మ  దేవుని 

దరశ నం అయింద్వ. 

ఆ ఆనందం వలనోే అత్నిలోని చైత్నా ం సి ంద్వంచి, దాంటోంచి ప్పటిని రకే ేబయటకు 

వెలువడ, ఆకారం లో సి ంద్వంచాక, దానివల ోసరి  భూత్ ధ్యత్తవుల ఉత్ి త్న ేఅయింద్వ. 

ఆ భూత్ ధ్యత్తవుల కలయిక వల ోఈ లోకాలు 

వసే్వులు రూపందాయనే శ్జా్ఞనం కలిగంద్వ. 

వరుణుడు అని ం పరశ్బహ్మ  సి రూపం అని బోధించాడు. 

రయి జీవియొకు  రరీరానిి  రకివేంత్ం చేస్తద్వ అని ం. శ్పాణం మన రరీరం లో నిక్షపంేగా 

ఉండ నడప్పసేోంద్వ. శ్పాణం వినా రరీరం మన లేదు. అందువల ోఈ రరీరానికి అని ం 

శ్పాణమే. 

అలాగ్వ రరీరం శ్పాణానికి ఆధ్యర భూత్ం కనుక, శ్పాణం రరీరం లేకుండా ఉండలేదు. కనుక 

శ్పాణానికి రరీరమే అని ం. 



- ఆహారానిి  ఉపేక్షంచ కూడదు. దేహానిి  ోష్టంచేద్వ ఆహారమే. అలా అని మిత్ 

పరమాణంలోతీస్కోవాలి. సాత్ని కాహారం వార వార రరీర త్తి్వ లకు అనుగుణంగా 

తీస్కోవాలి. 

అని ం బహు కురీి త్। త్శ్ది త్మ్ । - శ్పాణానికి స్క్షమ  రూపంలో అరనానిి , శ్సి్లాహారం 

శ్సి్ల రరీరానికి ఎకుు వగా ఉత్ి త్న ేచేయ వలసన అవసరం ఉంద్వ. 

స్క్షమ  కరమ  -శాస్తస ేవిహిత్మైన శ్పాణాయామాద్వ అనుషిానం శ్త్నకాల సంధా ల లోను చేస 

అరన్నత్ి త్ననేి చేస శ్పాణానిి  పటిష ిపరచడం. 

శ్సి్ల కరమ లు -శ్సి్ల కరమ లలో వా వసాయం ఉత్మేమైనద్వగా వేదాలు చెబుత్తనాి యి. 

శ్పత్న ఒకు రు కాయకషంి చేస భూమిని దునిి  విసేారంగా ఆహార ధ్యనాా లు పండంచాలి. 

ఎవరైనా అత్నధిని కాని, ాటసారని కాని ఆశ్రయం ఆశించి వచిు న వారని త్ృణీకరంచి త్నప్పి  

పంప కూడదు. ఆదరంచి వారని త్ృప్ప ేపరచడం మీ కరవాే ం. 

ఎవరు ఎప్పి డు వచిు నా వాళి కు ఆహారం సదధం గా ఉంద్వ అని చెపి గలగాలి. అంటూ 

ఆహారానిి  శ్రదధగా చకు ని పదధత్నలో త్యారుచేస పెటే ివాళి కు ఆహారం అదే రీత్నలో 

దొరుకుత్తంద్వ. 

ఆహారానిి  మధా  రకంగా సామానా ంగా త్యారు చేస పెటే ివా కికేి సంపద మధా రకం గానే 

లభిసే్ంద్వ. 

మరీ సాధ్యరణ రీత్నలో ఆహారానిి  త్యారుచేస అత్నధి మరాా దలు చేస్త వారకి అదేరీత్నలోనే 

సంశ్పాప్పసేేాయి సంపదలు. 

పై విధంగా ఆహార సంపద యొకు  శ్పాధ్యనా త్ని, అని దాన ఫలిత్వనిి  తెలుస్కుని అత్నధి 

మరాా దలు చేస్త గృహ్సే్ దాని నిజ ఫలిత్వలను పందుత్వడు. 

శ్బహ్మ జా్ఞనం తెలుస్కుని  వా కి ేయొకు  ఉచాా ి స నిశిా సాలే సామగాన రూపం లో 

వెలువడత్వయి 

అహ్ం శ్బహామ సమ  అనే శ్సతి్నని చేరుకుని  వా కి ేసమస ేవేళలలోను శ్బహ్మ త్ి ం లోనే 

ఉంటాడు. ఆ సమత్ి  శ్సతిే అత్ని లో సామగానానిి  పలికిసే్ంద్వ. ఆ ఆనందానుభవం తో ఈ 

ఉపనిషతే్త సమాపమేౌత్తంద్వ. 

వచేు  భాగంలో చాందోగాో పనిషతే్త మొదలు పెడదాము. 

 

 



94. ఉపనిషత్తులు – చాాందోగో్య పనిషత్తు  

సామవేదం లో చివర ఎనిమిద్వ అధ్యా యాలలో చెపి బడన చాందోగాో పనిషతే్త బృహ్దారణా  

కోపనిషతే్త త్రిా త్ అత్న పెద ేఉపనిషతే్త. 

చాందోగాో పనిషతే్త లోకి వెళి్ళ  ముందు; 

ఈ ఉపనిషతే్త " ఆపాా యంత్త మమాంగాని వాక్ శ్పాణః చక్షుః...". అనే శాంత్న మంశ్త్ం తో 

మొదలవుత్తంద్వ. సామవేదాంత్రతీ్మైన ఉపనిషతే్తలు కేన్నపనిషతే్త, చాందోగాో పనిషతే్త 

ఇదే మంశ్త్ం తో మొదలవుత్వయి. 

ఓం ఆపాా యంత్త మమాంగాని, వాక్ శ్పాణరు క్షుః 

శ్శోశ్త్మధో బలమింశ్ద్వయాణి చ సరిా ణి। 

సరి ం శ్బహ్మమ పనిషదం మాహ్ంశ్బహ్మ  నిరాకురాా ం 

మా మా శ్బహ్మ  నిరాకరోదనిరాకరణమ శ్సేి  నిరాకరణం మేసే్. 

త్దాత్మ ని నిరతేయ ఉపనిషత్తస  ధరామ స్త।ే 

మయి సంత్త తే మయి సంత్త।। 

ఓం శాంత్నః శాంత్నః శాంత్నః।। 

ఈ శాంత్నమంశ్త్ం అరధం ఎనిి  సారోు చద్వవినా నిత్ా  నూత్నంగానే ఉంటంద్వ. చూడండ ఈ 

శాంత్నమంశ్త్ం లో ఉపనిషత్వు రులు శ్బహ్మ జా్ఞనం ఎలా సాధా ం అనే విషయానిి  స్శ్త్ 

శ్పాయంగా చెపిే రు. 

నా అవయవాలనీి , కనుి  చెవి వాకుు  మొదలుగాగల ఇంశ్ద్వయాలనీి  త్ృప్ప ేచెందనీ., 

సరి ం ఆ శ్బహ్మ ం లోనే శ్పత్నష్టతి్మై ఉనాి యి. 

నేను శ్బహ్మ తి్వ నిి  నిరాకరంచకుండా ఉందును గాక. శ్బహ్మ త్ి ం ననుి  

నిరాకరంపకుండును గాక. మా ఇదరే యందు పరసి ర నిరాకరణ మనేదే లేకుండా ఉండు 

గాక. ఆత్మ రత్తడనైన నాలో ఉపనిషతే్తలందు నియుకమేై ఉని  ధరమ ము న్నలకనును గాక. 

(కురి నిే  వేహ్ కరామ ణి జజీవిషేత్ రత్ం సమాః- శాస్తస ేవిహిత్ములైన కరమ లనాచరసే్ 

నూరు సంవత్స రములు జీవింత్తము గాక.) 

శ్బహ్మ  ననుి  నిరాకరంపకుండుగాక అని కోరుకోవడం సహ్జమే. కాని నేను శ్బహ్మ తి్వ నిి  

నిరాకరంచ కుండా ఉందును గాక అనేదే విచిశ్త్ంగా అనిప్పసే్ంద్వ. శ్బహ్మ తి్వ నుభవానిి  

(ఆత్మ  యొకు  సహ్జమైన ఆనందానుభవం) ఆకాంక్షంచి శ్బహ్మ నిషి్యడై ఆ పరమాత్మ ను 

శ్పార ధంచి ఆయన కృపాకటాక్షాల వల ోశ్జా్ఞన శ్పాప్ప ేని పంద్వ ఆనందానుభవం పంద్వన వా కి,ే 

బహిరుమ ఖ శ్సతి్నకి వచేు క ఈ లౌకిక శ్పపంచ వా వహారాలలో త్నరగ ములిగ ోత్వడు. 

మోహాద్వ ది ందిా లకు త్గులుకని ఇంశ్ద్వయ లోలతి్వ నికి ల్గంగ ోత్వడు. ఈ లోకమోహ్ం 

తో ఆ శ్బహ్మ తి్వ నుభవం నాకు వదేు. అద్వ నానుండ దూరంగానే ఉండాలి అనే కోరక 

కలుగుత్తంద్వ. ఇదే మాయ. ఇద్వ సహ్జంగా మనస్స కు కలిగ్వ పరణామం, అని శ్గహించిన 

శ్జా్ఞనులు నేను శ్బహ్మ తి్వ నిి  నిరాకరంచకుండా ఉందును గాక। అని శ్పార ధసే్నాి రు. 



ఆత్మ రత్తడై ఆ శ్సతి్న లో తెలిసన ధరామ నికి అనుగుణం గా జీవించేందుకు అవసరమైన 

శ్కమం మన జీవిత్వలలో నిరంత్రం శ్సరిమై నిలిచిోనీ. దానికి విరుదధంగా ఉండే జీవిత్ం 

కాకుండా ఉండనీ. అనే త్పన ఈ మంశ్త్ం లో కనబడుతోంద్వ. 

వచేు  భాగం లో చాందోగాో పనిషతే్త లోని వివరాలలోకి వెడదాము. 

95. ఉపనిషత్తులు – చాాందోగో్య పనిషత్తు  

చాందోగా ం యొకు  మొదటి అధ్యా యం లో ఓం కారం యొకు  శ్పాముఖా త్ను వివరంచారు. 

ఋక్ అంటే ఏమిటి, సామం అంటే ఏమిటి, ఉధీథీం అంటే ఏమిటి అనే విషయాలను 

కూలంకషం గా చరు ంచారు. 

ఓంకార అనుషిానం శ్పాణానిి  ఆధ్యరంగా చేస్కని చేసనపి్ప డే ముకినేి పందుత్వడని 

మంచి ఉదాహ్రణతో వివరంచారు. పూరి ం ఈ ఉద్గథీోపాసనని అంగీరస మహ్రు చేయడం 

వల ోముఖా  శ్పాణానికి అంగీరసం అని ప్పలుసేారు. 

రండు నుంచి ఐదవ అధా్య యం వరకూ వివిధ రకాలైన విదా లు, మధువిదా , శాండలా  

విదా , సంవర ీవిదా , పంచాగి విదా , వైశిా నరాత్మ  విదా  మొదలైనవాటి గురంచి 

వివరంచారు. 

సత్ా కామ జ్ఞాల యొకు  కధ నాలవీ అధ్యా యం లో వసే్ంద్వ. జనశ్శుత్తని 

మునిమనుమడైన జ్ఞనశ్శుత్న, రైకుి ల కధలు చెపి బడాాయి. 

ఈ శ్బహ్మ  విదా ను ఎండోయిన చెటికు ఉపదేశించినా అద్వ త్నరగ చిగురసే్ంద్వ అని ఐదవ 

అధ్యా యం లో నొకిు  చెపిా రు. ఐదవ అధ్యా యం లో జాే ష ిశ్శేష ిశ్పజ్ఞపత్నః అంటూ శ్పాణం 

యొకు  విశిషతి్ని శోదాహ్రణం గా వివరంచారు. 

ఆరవ అధ్యా యం లో, ఉదేాలకుని కుమారుడైన శేి త్కేత్త కు శ్బహ్మ జా్ఞన ఉపదేరము 

ఉనాి యి. శేి త్కేత త్త్ి మస అంటూ నినుి  నీవు తెలుస్కనే శ్బహ్మ  విదా  అత్నికి 

ఉపదేశింప బడంద్వ. 

ఏడవ అధ్యా యం లో నారద మహ్రుకి సనత్తు మారుడు శ్జా్ఞన్నపదేరం చేయడం, భూమవిదా  

ను బోధించడం తెలుపబడాాయి. 

ఎనిమిదవ అధ్యా యం లో బదధ విరోధులైన ఇంశ్దుడు, విరోచనుడు శ్పజ్ఞపత్న సమక్షం లో 

ముపైఫ రండు సంవత్స రాలు శ్బహ్మ చరా  ద్గక్ష తో త్పస్స  చేస శ్పజ్ఞపత్ననుంచి 

శ్బహ్మ జా్ఞనానిి  పంద్వన వైనం వివరంప బడాాయి. 

పంచ మహా వాకాా లలో "త్త్ి మస" అనే మహా వాకా ం చాందోగాో పనిషతే్త లోనిద్వ. 

ఆ పంచ మహా వాకాా లేమిటంటే, 



1. ఋగి్వ దం లోని ఐత్ర్వయోపనిషతే్త " శ్పజా్ఞనం శ్బహ్మ " అంటంద్వ. అంటే ఈ అఖండమైన 

శ్జా్ఞనం ఏదయితే ఉందో అదే శ్బహ్మ  అని అరంి. 

2. యజుర్వి దం లోని బృహ్దారణా కోపనిషతే్త "అహ్ం శ్బహామ సమ " అంద్వ. అంటే నేను 

శ్బహ్మ ను అయి ఉనిా ను. అని. 

3. సామవేదం లోని చాందోగాో పనిషతే్త "త్త్ి మస" అంద్వ. అంటే నువుి  శ్బహ్మ వు అయి 

ఉనిా వు అని అరంి. 

4. అధరి ణ వేదం లోని ముండకోపనిషతే్త. "అయమాత్వమ  శ్బహ్మ " అంటే ఈ ఆతేమ  శ్బహ్మ  

అని అరంి. 

చూడండ. ఈ నాలుగు మహా వాకాా ల సంకలనమే ప్పరుషస్కంే. 

ఈ నాలుగు వాకాా ల సారానిి  త్నరగ మరొక మహా వాకా ంగా "సరి ం ఖలిి దం శ్బహ్మ " అంటూ 

ఈ సృష్టలిో ఉని దంత్వ శ్బహ్మ మే త్పి  ఇంకేమీ లేదు. అని సి ష ిపరచింద్వ. నీవు నీ 

మనస్ తో చూడగలిగనదేదయినా శ్బహ్మ మే. చైత్నా  శ్సతి్న కలిగనదేదయినా శ్బహ్మ ము 

త్పి  వేరు కాదు. 

నీలో నీవు శోధిస్త ేమాశ్త్మే సమాధ్యనం దొరుకుత్తంద్వ.) 

వచేు  భాగం లో " ఓమ్ ఓమితేా త్దక్షర ముద్గథీ ముపారత్, ఓమితా్త దీాయత్న త్సాో ప 

వాా ఖాా నమ్". అనే మంశ్త్ంతో మొదలు పెటి ిఋక్ అంటే ఏమిటి? సామం అంటే ఏమిటి? 

ఉధీథీం అంటే ఏమిటి? అనే విషయాలను తెలుస్కందాం. 

96. ఉపనిషత్తులు – చాాందోగో్య పనిషత్తు  

చాందోగాో పనిషతే్త ఈ శ్కింద్వ మంశ్త్ం తో మొదలవుతోంద్వ. 

ఓమ్, ఓమితేా త్దక్షర ముద్గథీ ముపారత్, ఓమితా్త దీాయత్న త్సాో ప వాా ఖాా నమ్।। 

ఓం అనే అక్షరానిి  అంటే ఓంకారానిి  ఉద్గథీము అంటారు. ఓం కారానిి  ఓం అని 

ద్గర ఘముగా గానంచేసే్ ఉపాసంచాలి. ఓం కారము యొకు  వాా ఖాా నం (వివరణ) ఈ విధం గా 

ఉంద్వ. 

ఈ సమస ేసృష్ట ిసారమూ పృథివి. ఈ భూమి రసమయం గా ఉంద్వ. ఆ రసమే అంటే ఆ 

జలమే భూమి యొకు  సారం. ఆ జలం యొకు  సారం ఓషధులు. ఓషధుల సారం 

ప్పరుష్యడు. ఆ ప్పరుష్యడ సారభూత్ం గా ఉని ద్వ వాకుు . ఆ వాకుు కు సారం గా ఋగి్వ ద 

మంశ్త్వలు, ఋకుు ల సారం గా సామము లేదా సామవేద మంశ్త్వలు ఉనాి యి. 

ఆ సామ వేదానికి సారభూత్ంగా న్నలకని ఉంద్వ ఓం కారము. ఈ ఓం కారమే సరిా నికి 

సారభూత్ం గా సరిో త్ు ృషమిై ఉంద్వ. 

ఈ విధం గా అనిి  సారాలతో కూడ ఎనిమిదవద్వ గా ఉని  ఓం కారము పరమాత్మ  

యందుండుటకు సమరధమై ఉంద్వ. 



వాగ్వవ ఋక్ శ్పాణ సాస  మో మితేా త్ దక్షర ముద్గథీ శ్సదిేా  ఏత్నిమ థునం యదాి కు  శ్పాణ 

రు రు ు  సామచ।। 

ఋక్ అంటే వాకుు . సామం అంటే శ్పాణం. ఉద్గథీం అంటే ఓం కారం. 

ఋక్ కి శ్సిానమైన వాకుు , సామానికి శ్సిానమైన శ్పాణం, ఈ రండంటి కలయికనే మిథునం 

అంటారు. 

ఓం కారం లో ఈ రండూ అంటే ఋక్ సామాల మిథునం అనేద్వ కలస ోత్తంద్వ. 

యదావై మిథునౌ సమాగచా త్ ఆపయతో వై త్వ వనా్న నా సా  కామమ్।। 

అద్వ ఎలా అంటే శ్పకృత్న ప్పరుష్యల సంయోగం లా పరసి రం ఇషపిడనటి జరుగుత్తంద్వ. 

ఇంత్కు ముందు తైత్నరేీయోపనిషతే్త లో చెపి్ప నటో, లోకంలో దేనికైనా అనుజ ానిచేు ప్పి డు 

ఓం అంటూ అనుమత్న నిసేారు. అందుకే ద్గనిని అనుజా్ఞక్షరం అంటారు. ఈ అనుజ ావల ో

వృద్వధ అవుత్తంద్వ. కనుక ద్గనిి  సంవృద్వధ అంటారు. 

ఓం కారం తో శ్త్యీ విదా  యొకు  శ్పవృత్న ేకలుగుత్తంద్వ. యజ ాకరమ  లో ఓం అని 

అధి రాు డు శ్రవణ కరమ  (ఋగి్వ దం) చేసేాడు. ఓం అని హోత్ రంరన కరమ ను(యజుర్వి దం) 

చేసేాడు. ఉదీాత్ ఓం అని సామగానానిి  చేసేాడు. 

ఈ ఓం అనే అక్షరం వలే ోఅనిి  కరమ లు శ్పవరసేే్నాి యి. ఓంకార రహ్సాా నిి  తెలుస్కని  

వాడు, తెలుస్కనని వాడు ఇదరేూ కరమ లు చేసేారు. 

వీరు చేస్త కరమ లను విదా  తో కూడన కరమ లు, అవిదా తో కూడన కరమ లు అంటారు. విదా  తో 

అంటే శ్జా్ఞనం తో చేస్త కరి లే వీరా వంత్మైనవి అంటారు. 

ఈ మొదటి అధ్యా యం లో 13 ఖండాలుగా ఓం కారానికి వివరణ ఇచాు రు. 

వచేు  భాగం లో ఓంకార అనుషిానం ఎలా చేయాలో తెలుస్కందాం. 
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శ్పజ్ఞపత్న ప్పశ్త్తలైన దేవత్లు, అస్రులు త్మలో త్వము వైరానిి  పెంపంద్వంచుకని 

పరసి రం యుదాధనికి సని దుధలైయారు. 

అస్రులను జయించాలనే లకా్ష ం తో దేవత్లు ఉద్గథీోపాసన (ఓం కారానుషిానము) 

మొదలు పెటిారు. దేవత్లు ముకుు  లో ఉండే శ్పాణానిి  అనుసరంచి ఓంకారోపాసన 

చేయగా దానవులు పాపము చేత్ వేధించారు. దానితో ముకుు  దిా రా స్గంధ దురంీధ్యల 

మిశ్రమ కరమ ల ఫలిత్ం కలింీద్వ త్పి  అస్రులను జయించే రకి ేని పందలేక ోయారు. 



అదే విధంగా దేవత్లందరూ వాకుు , కళుి , చెవులు, మనస్స ల దిా రా ఉద్గథీోపాసన 

చేయగా అస్రులు వాటనిి టినీ పాపాలతో శ్త్నప్పి  కటిారు. 

అద్దలాగంటే, వాకుు  సతా్వ నిి , పాపమైన అసతా్వ నిి  పలుకుత్తంద్వ. కళుి  అందమైన 

రూపానిి , పాపమైన కురూపానిి  చూసే్ంద్వ. చెవులు మంచి మాటలిి , పాపాలు కలింీచే 

చెడమాాటలిి  వింటంద్వ. మనస్స  పాపానిి  ప్పణాా నిి  కూడా భావిసే్ంద్వ. దాంతో దేవత్లు 

అస్రులను ఏమీ చేయలేక ోయారు. 

చివరగా దేవత్లు ముఖా  శ్పాణానిి  ఆధ్యరం గా చేస్కని ఉద్గథీోపాసన చేయగా, అస్రులు 

దేవత్లను ఏమీ చేయలేక వార్వ నశించిోయారు. 

ఈ విధం గా ముఖా  శ్పాణం గురంచిన శ్జా్ఞనానిి  సమృద్వధ గా పంద్వన వాడకి ఎలాంటి పాపం 

అంటదు. 

అటవంటి వాడకి అపకారం చేయ త్లపెటిని వాడు రాత్నమీద కటిని మటి ిముద ేలా 

నారనమవుత్వడు. 

ఈ కథ లో శ్పణవోపాసన ఇంశ్ద్వయాల దిా రా జరగలేదు. మన దేహ్ంలోని ముఖా రకి ే

అయిన శ్పాణానిి  ఆధ్యరం గా చేస్కనే శ్పణవోపాసన జరగంద్వ అనేద్వ సి షంి గా 

చెపి బడంద్వ. 

శ్పాణం గురంచి తెలుస్ కని వాడు ఆత్వమ నుభవానిి  పంద్వన వాడు కనుక అపాన వాా నాద్వ 

ఇత్ర శ్పాణాలను కూడా రక్షసేాడు. 

పూరి ం ఈ ఉద్గథీోపాసనను ఆంగీరస మహ్రు చేసాడు. అద్వ శ్పాణం, రరీరం ఈ రండంటి 

సారమై ఉండడం తో దానిి  అంగీరసం అనాి రు. 

ఓంకారోపాసనను అరధం చేస్కని  దేవ గురువు బృహ్సి త్న ఆ ఉద్గథీోపాసన చేసాడు. ఈ 

శ్పాణానిే  బృహ్సి త్న అంటారు. వాకు నేద్వ బృహ్శ్దూపం. ఈ వాకుు కు శ్పాణం భర ే

లాంటిద్వ. 

ఆయాస్ా డనే ఋష్ట కూడా ఉద్గథీము చేయడం వల ోశ్పాణానికి ఆయాసా ం అనే పేరు 

వచిు ంద్వ. 

త్రువాత్ దాలుా ా డ కుమారుడైన బకుడు అనే మహ్రు ఉద్గథీం గురంచి తెలుస్కని 

నైమిశారణాా నికి వెళిి  అకు డ ఋష్యలందర కోరక మేరకు ఓంకారానిి  గానం చేశాడు. 

ఇదే ఓంకారం యొకు  అధా్య త్నమ క ఉపాసనా విధ్యనం. అంటే ఆత్మ ను తెలుస్కనే మారంీ. 

పరమాత్మ  ఆధ్యరం గా మానవుల రరీరం లో ఉండే శ్పాణమే ఓంకారం అని భావం. 



అధిదైవిక ఉపాసనా విధ్యనం లో స్రాో పాసనకు 

త్వపానిి  కలిగంచే స్రుా ణిణ ఓంకారం గా భావించి ఉపాసంచాలి. 

మానవ రరీరం లో ఉని  శ్పాణమే ఓం కారం. లోకానిి  చూస్త స్రుా డు కూడా ఓంకారమే. 

శ్పాణానికి సి రం అని పేరు. 

ఆ స్రుా డకి సి రశ్పతా్వ సి ర మని పేరు. అందుకని ఓం కారానిి  శ్పాణం గా, స్రుా డు గా 

భావించి ఉపాసంచాలి. అంటే స్రా  మండలానిి  త్దేక దృష్ట ితో చూడడం. 

ద్గనికి పూర ేసాత్ని కాహారం కావాలి. విహారం నియమానుసారం గా ఉండాలి. ఉపాసన త్రిా త్ 

ముందు నీళుి  త్రిా త్ ససా  సంపద వైప్ప కంచెంస్తప్ప దృష్ట ిని ఉంచడం అవసరం. 

శ్పాణ, అపాన, వాా న, ఉదాన, సమాన అనే పేరతోో రరీరం లో వివిధ కారా శ్కమాలిి  

నిరి రసేే్ని  ముఖా  శ్పాణం ఈ ఐద్వంటి లోను మొదటిద్వ. 

వచేు  భాగం లో ఉద్గథీం లో వాా నవాయువు యొకు  గొపి దనం, వాా నంతో ఉపాసనా విధ్యనం 

తెలుస్కందాం. 
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ఈ మంశ్త్ం లో వాా న వాయువు యొకు గొపి త్నం చెపి బడంద్వ. 

అధ ఖలు వాా నమేవోద్గథీముపారత్ 

యదైి  శ్పాణిత్నస శ్పాణోయ దపానిత్న 

సో పాన్న ధయః శ్పాణాపానయోః 

సంధిఃస వాా న్న యో వాా నః సావాక్ 

త్సామ ద శ్పాణని పాన నాి చమభివాా హ్రత్న।। 

శ్పాణం నుండ శ్కిందకు వచేు  గత్నని అపానమని, శ్పాణం వైప్ప వెళి్ళ  వాయుగత్నని శ్పాణమని 

వర ణంచారు. 

శ్పాణ అపాన గత్తల రండంటి మధా  దేహ్మంత్ట చలించే వాయువు నే వాా నం అంటారు. 

వాా న వాయువు అంటే మనం మాటోాడే మాటే. 

వాా నం వలనోే వాకుు  ఉదా విసే్ంద్వ. వాా నమే వాణి కాబటి ివాణి శ్పకటమయేా  వాయువు 

యొకు  శ్పాణాపాన గత్తలు లేకుండా ోత్వయి. (అంటే శ్పాణాపాన గత్తలను విబేధిస్తనేే 

మాట బయటకు వసే్ంద్వ). 

కరామ చరణకూ వాా నమే సాధనం. వాయువు యొకు  వాా ప్ప ేలేకుండా ఏ అవయవము పని 

చేయ లేదు. 



ఖలూద్గధీ్యక్ష రాణాు పారతోద్గథీ ఇత్న శ్పాణ 

ఏవోశ్త్వి ణేన హాు త్నషేతి్న వాగీ ీరాి చోహ్ 

గర ఇతా్వ  చక్షతే ని ంథమనిే  హీదం సరి ం శ్సతి్ం 

ఉద్గథీమనే దానిి  రబేోత్ి త్న ేదిా రా ఇకు డ వివరంచారు. 

ఉత్ అనే వేళ మనలో వాయువు పైకి వెళుి త్తంద్వ. అందువల ోశ్పాణం నుండ మానవునికి 

శ్శేయస్స . 

గీ అనేదానిి  ఉచా రంచే వేళ వాయువు సి ర యుకంే గా శ్కింద్వకు వసే్ంద్వ. దానిే  వాణి 

అంటే అపాన గత్న అంటారు. 

వీటి వల ోఈ శ్పాణాపాన గత్తలోో జరగ్వ వాయు మథనం నుండ అరనం ఉదా విసే్ంద్వ. 

అనిా నిి  (అరనం) థమ్ అనాి రు. 

థమ్ అంటే అకు డే రబంే లో గత్వగత్న తో ప్పటిని అరనానిి  శ్పాణ చైత్నా ం శ్గహిసే్ంద్వ. 

సరి ం ఈ అని ం పైనే ఆధ్యరపడ ఉనాి యి. 

ఋక్, యజు, సామవేద మంశ్త్వలతో దేవత్ల శ్పీత్న కోసం చేస్త ఉద్గథీ శ్కమానిి  వివరంచి, ఆ 

త్రిా త్ దేవత్లు మృతా్త భయం నుండ విముకేులు అయేా ందుకు " శ్త్యీ విదా  " ను 

ఆశ్రయించారు. 

సిా మీ జయతీరిులు ఇకు డ ఏ రకంగా వాా ఖాా నించారంటే: 

శ్త్యీ విదా లని చెపి బడే ఋగి్వ దం, యజుర్వి ద, సామవేద మంశ్త్వలు, ఛంస్స ల 

నాశ్రయించారని, వాటితో కరామ నుషిానాలిి  ఆచరంచారని చెప్పి న అరాధనిి  సిా మి గారు 

దేవత్లాశ్రయించేద్వ మూడు వేదాలను కాదు. అంటూ 

ఈ వేద మంశ్త్వల దిా రా చెపి బడ ావిషయం ఏవిదా  దిా రా లభిసే్ందో ఆ విదా  నే 

ఆశ్రయించారు. శ్పాణోపాసనకు శ్పధమ సోపానమైన వాయు మధనమే శ్త్యీ విదా . 

అనాి రు. 

దేహ్ం లో అనిి  చోటోా వాా పమేైన వాయువును (49 శ్పదేశాలలో మరుతే్తలనే పేరతోో దేహ్ం 

లో వివిధ శ్సిానాలలో వాయువు ఉంద్వ) ఏక. ముఖమయాే టటో కేంశ్ద శ్సిానం లో ఋక్ 

(ఊరధి గత్న- శ్పాణం), యజుర్ (అధోగత్న- అపానం), లను గత్వగత్నలో ఉంచితే రబేోత్ి త్న ే

అయేా  శ్సిానం లో సామం ( సమంగా) నడప్పంచే వాయు మథనమే శ్త్యీ విదా . త్దాి రా 

త్మలోని కంత్ అంధకారానిి  భయానిి  ోగొటికో గలిగారు. 

కానీ చేపలిి  మనం నీళి లో సి షంిగా ఎలా చూడ గలుగుత్వమో అదే విధం గా మృతా్త  

దేవత్ దేవత్లందరనీ ఋక్ యజు సాస మ వేదాలలో చూచింద్వ. అద్వ (ఆ మృతా్త భయానిి ) 



శ్గహించిన దేవత్లు ఈ శ్త్యీ విదా  నుంచి ముందుకు సాగ వేదోకమేైన కరమ ల కంటే కూడా 

గొపి దైన ఓం కారానిి  ఆశ్రయించారు. 

ఓంకారోపాసన ఒకటే మనలను శ్బహ్మ త్ి ం వైప్ప నడప్పంచ గలదని ఈ ఓం కారమే సరి  

సి రూపం, నారనం లేనిద్వ, అమృత్ మయమైనద్వ, అభయానిి చేు ద్వ అని నమిమ  

దేవత్లంత్వ ఓంకారానిి  ఆశ్రయించి, ఉపాసంచి త్దాి రా అమృత్సి రూప్పలు ( చావు లేని 

వారు) అభయ సి రూప్పలు అయాా రు. 

కంచెం శ్రదధతో ఒకటి రండు సారోు చద్వవి అరధం చేస్కోమని నా మనవి. 

99. ఉపనిషత్తులు – చాాందోగో్య పనిషత్తు  

యదావా ఋచ మాోి తాో మి 

తేా వాత్నసి రతేా వం సామైవం 

యజు ర్వష ఉ సరిో యదేత్ దక్షర 

మేత్ దృమత్ మభయం త్శ్త్ి  విరా  

దేవా అమృత్వ అభయా భయన్। 

రబయేుకంే గా సాగ్వ వాయు మధనం తో అరనం (అని ం) లభిసే్ంద్వ. ఆ అరనం శ్పాణుని 

దిా రా తీస్కోబడుత్తందనే అంశానిి  శ్గహించి ఆ అక్షరానిి  ఆశ్రయించారు. 

శ్పాణం లో ఇంశ్ద్వయవృతే్తలను లీనం చేశారు. ఆ అక్షరమే (శ్పాణమే) సి రం. అంటే 

సి యం శ్పకటనా సామరధా ం కలద్వ. అద్వ సి యం శ్పకారమానం. అద్వ నార రహిత్ం. 

మనస్స  శ్పాణం లో లీనమైనప్పి డు(మన్న శ్పాణ మిలనం జరగ్వక అనంత్మైన 

ఆత్మ విశిా సం ఏరి డుత్తంద్వ) ద్గనిి  ఆశ్రయించాక భయ నివారణ కావడం తో ద్గనిి  

అభయానిి చేు ద్వ అనిా రు. అప్పి డు ఆ సాధకునిలో శ్పాణ శ్పత్నష ిజరగంద్వ అంటారు. 

శ్పాణ శ్పత్నష ిజరగకుండా సాధకునకు ఆధా్య త్నమ క అనుభవాలు కలగడానికి అవకారం లేదు. 

అలాంటి ఈ ఓం కారానిి  ఆశ్రయించి దేవత్లు అమృత్తలు, అభయులు అయాా రు. 

అదే విధంగా మానవులు కూడా ఈ విదా  నాశ్రయించి అమృత్తలు, అభయులు కావచు నేదే 

ఉపనిషద్ మహ్రుుల అనుభవ పూరి క ఉపదేరం. 

శ్పణవమే ఉద్గథీము. ఉద్గథీమే శ్పణవము. శ్పకాశించే స్రుా డే ఉద్గథీము (ఓంకారము). 

స్రుా డు ఓంకార జపంతోనే సంచరసే్నిా డు. 

ఓంకార సి రూప్పడైన స్రుా డు త్న కుమారుడైన కౌషీత్కి మహ్రుకి " నేను శ్పణవ 

గానమును ఎలా చేసే్నిా న్న అలాగ్వ నీవు కూడా చేయి" అని చెపిే డు. నా కిరణాలను నీవు 

ఉద్గథీం గా (ఓం కారం) భావించు. దేవత్లంత్వ చేస్త ఓంకార గానం (ధా్య నం) ఇదే. 



ఆధా్య త్మ ం అంటే రరీరం తో చేస్త ఉపాసన. ఈ ఓం కారమే శ్పాణం అని బోధించాడు.! 

త్ంశ్డ యొకు  బోధన విని  కౌషీత్కీ మహ్రు శ్పాణానిి  (ఓం కారానిి ) ప్పశ్త్తడు గా భావించి 

శ్పణవోపాసన చేశాడు. 

జగతే్త లో స్రా మండలం శ్పాణరకి ేకి కేంశ్దం. స్రుా డ కిరణాల ఉపాసన దిా రా 

మానవుల దేహ్ రకి ేపెరగ బహుప్పశ్త్ లాభం కలుగుత్తందని తెలుస్కని స్రా  కిరణాలనే 

ఉద్గథీం గా (ఓం కారం గా) భావించి ఉపాసంచాడు. 

ఋకుు ని ఆధ్యరం గా చేస్కని సామగానం ఎలా చేయబడుతోందో ఈ మంశ్త్ం లో 

చెపి బడంద్వ. 

ఋగి్వ దం భూమి అయితే సామ వేదం అగి . ఈ సామం అనేద్వ ఋక్ మీద ఆధ్యరపడంద్వ. 

అంటే అగి  భూమి మీద ఆధ్యర పడంద్వ. 

ఆకారం ఋక్ అయితే వాయువు సామం - ఈ విధం గా సామం అయిన వాయువు ఋక్ 

అయిన ఆకారం మీద ఆధ్యరపడ ఉంద్వ. 

ఋక్ అంటే సి రంీ సామం అంటే స్రుా డు. ఈ సామం అనే స్రుా డు ఋక్ అనే సి రంీ 

మీద ఆధ్యరపడ ఉనిా డు. 

మరొక భావన లో ఋక్ అంటే నక్షశ్త్వలు సామం అంటే చంశ్దుడు. ఈ చంశ్దుడు అనే 

సామం నక్షశ్త్వలు అనే ఋక్ మీద ఆధ్యరపడ ఉంటంద్వ. 

అందుకే అనిి  ఉపమానాలోోనూ ఋక్ ని ఆధ్యరం గా చేస్కని సామగానం చేయబడుతోంద్వ. 

సమస ేవిధ్యలుగా ఓంకారానిి  గానం చేస ఫలిత్వలను ధృవీకరంచారు. చాందోగాో పనిషతే్త 

యొకు  మొదటి రండవ అధ్యా యాలు ఓంకార గానానిి  బహు విధ్యల శ్పయత్ని ంచి వాటి 

ఫలిత్వలను పరీక్షంచారు. 

100. ఉపనిషత్తులు – చాాందోగో్య పనిషత్తు  

సామం అనేద్వ మరొక రకంగా కూడా భావించ బడుతోంద్వ. సా అంటే స్రుా డ తెలనోి కాంత్న, 

మ అంటే స్రుా డ నలనోి కాంత్న (చీకటి). ఈ రండటి కలయికయే సామం. 

ఆసనం లో కూరొు ని దృష్ట ిపెటి ిచేస్త ఆ శ్పాణాపానాల మధనంవల ోఅగి  ప్పడుత్తంద్వ. 

అప్పి డు శ్పకారం దరశ న మిసే్ంద్వ. 

య ఏష్టనరేాద్వతాే  హిరణమ యః ప్పరుష్ట దృరా తే హిరణా రమ  శ్శు శ్ర ురణా  కేర ఆ శ్పణఖాత్స రి  

ఏవ స్వరణః।। 

ఆ స్రుా డ లో శ్పకాశించే ప్పరుష్యడే హిరణమ యుడు.అత్డు బంగారు జుటితో, బంగారు 

గడంా తో శ్పకాశిసే్నిా డు. బంగారు మేని రంగుతో బంగారు గోళి తో బంగారు పక్ష లా 



కనిి సే్నిా డు. ఆయన కళుి  ఎశ్రగా ప్పండరీకం (అగి ) లా శ్పకాశిసేాయి. ఆయన పేరు 

ఉత్. 

ఈశావాశాో పని షతే్తలో 'హిరణమ యేణ పాశ్తేణ సత్ా సాా ప్ప హిత్ం ముఖం' అంటూ 

ఆమహ్రుులు జా్య త్న దరశ న మయిన త్రిా త్ ఆ సత్ా రూప సందరశ నం చేస్కంటూ వార 

వార అనుభవాలను చెపిే రు. 

ఆ ఋగి్వ దం సామవేదం అంటే ఆ హిరణా  గరుా డే. ఆయనే ఉద్గథీం. ఆ హిరణా గరాు డే 

స్రుా డకి పైనుని  లోకాలను అకు డుని  వారని కాపాడుత వార వార కోరకలను 

తీరుసే్నిా డు. అందుకే సకల దేవత్లు ఆ హిరణా గరాు డ మీదనే ఆధ్యర పడాారు. ఆయనే 

అధిదైవత్ం. 

కనుి , నేశ్తేంశ్ద్వయం; చెవి మనస్స  లను కూడా ఋక్ సామాలుగా భావించారు. 

ఈ ఉద్గథీ గానానిి  చాలా చకు గా చేయగల ముగీురు మహ్రుులు పూరి  కాలం లో 

ఉండేవారు. 

1. శాలవతా్త డ కుమారుడు శిలక ముని, 

2. చైకిత్వయ వంరయుడైన దాలా ా ముని, 

3. శ్పవాహ్ణుడ ప్పశ్త్తడైన జైబలి. 

ఈ ముగీురు మహ్రుులు "మేము ముగీురం ఉద్గథీానిి  గానం చేయడం లో శ్పవీణులం. మీరు 

అంగీకరస్త ేఈ సామగానం గురంచి చరు సేాం" అని మొదలుపెటేరిు. 

దాలా ా ముని సామవేదానిి  సి రసీారం గా శిలకమునికి చెపిే డు. శిలకముని దాలుా ా ని 

సామగానంలో దోషానిి  ఎత్న ేచూపేడు. దాలుా ా డు కోరగా శిలకముని సామానిి  

భూమిసారంగా తెలిపేడు. 

భూమి సారమైన ఈ సామగానానిి  ఈ భూమినుంచి ఎవరూ తీస్కని ోలేరు. కనుక ఎవరైనా 

సామగానానిి  ఈ భూలోకం లోనే చేయాలి. సామగాన సారమే ఈ భూమి అని శిలకముని 

బోధించాడు. 

ఇలా వీరదరే సంభాషణ విని  జైబలి మహ్రు రలకముని సామగానం లో కూడా తేడాను 

చూప్పంచి గమనించి హెచు రంచాడు. 

రలకముని జైబలి ని అడుగుత్తనిా డు. 

అసా  లోకసా  కా గత్న? ర తా్వ కార ఇత్నహోవాచ సరాి ణి హ్వా ఇమాని భూత్వనా కాశా దేవ 

సముతి్ దా న ేఆకారం శ్పత్ా సంే యనేాా కాశో హ్ా  వైభోజా్ఞ యా నాకారః పరాయణం।। 

సిా మీ ఈ లోకానికి సారం ఏద్వ? ఈ లోకప్ప గత్న ఏమి? అనే శ్పరి కు జైబలి మహ్రు ఒకు  

మాటలో "ఆకారం" అంటూ 



ఈ జీవులనీి  ఆకారం నుంచే ప్పడుత్తనాి యి. త్నరగ ఆకారం లోనే లీనమైోత్తనాి యి. ఆ 

ఆకారం అనేద్వ పంచభూత్వలలో అనిి ంటికనాి  విశాలమైనద్వ. అనిి ంటికీ ఆధ్యరంగా 

ఆశ్రయం గా ఉంద్వ. అందువల ోశ్జా్ఞనులు ఆకాశానిి  భూత్మనకుండా త్త్ి ం అనాి రు. 

అంటే శారి త్మైన సత్ (దేవుడు) నుండబయటకు వచిు  సమస ేరకియేొకు  వాా ప్పకేి 

ముఖా సిానమయాి ంద్వ. 

అయితే ఉద్గథీ గానం వీటనిి టికనాి  శ్శేషమిైనద్వ. అనంత్మైనద్వ కూడాను. ఈ విషయానిి  

తెలిసన శ్జా్ఞనులు ఉత్మేోత్మేమైన ఉద్గథీానిే  ధా్య నిసే్నాి రు. 

పూరి ం శునకముని కుమారుడైన అత్నధనుి డనే మహ్రు ఉదర శాండలుా డనే మునికి ఇలా 

చెపిే డు. మీ శిష్యా లందరూ ఉద్గథీగానానిి  పరంపరగా ఉపాసంచినంత్ కాలం వార 

జీవిత్వలు గొపి గా శ్పకాశిసేాయి. సి రంీ లో కూడా వార కీర ేవాా ప్పసే్ంద్వ. ఈ లోకం లోనే కాదు. 

అనిి  లోకాలలోను కూడా గొపి వారగా శ్పసద్వధ చెందుత్వరు. 

వచేు  భాగం లో చాశ్కాయణుడ కుమారుడైన ఉషస ేముని యొకు  కధ, ఉద్గథీానిి  గురంచి 

తెలుస్కందాం. 

101. ఉపనిషత్తులు – చాాందోగో్య పనిషత్తు  

పూరి ం అత్నవృష్ట,ి వరదల కారణంగా కురు దేరం లోని పంటలనీి  నారనమైోయాయి. 

చాశ్కాయణుడ కమారుడైన ఉషసమేుని త్న భారా  తో కలిస ఆ శ్పాంత్ం లో నివససే్ 

ఉండేవాడు. 

వారు ఉని  శ్పాంత్ం ఒక చిని  శ్గామం. అద్వ మావటి వాళుి  నివశించే ' ఇభా  ' అనే ఊరు. 

అకు డ అందరూ కటిక దరశ్దులు. అత్నవృష్ట ివల ోకరువు ఏరి డంద్వ. 

ఒకరోజు ఉషసమేుని ఆకలికి త్టికో లేక ఆ వ్వళ్ళి  ఒక మావటివాడ ఇంటికి వెళిి  ఆహారం 

అరధంచాడు. ఆ సమయం లో మావటివాడు నాస రకం ఉలవ గుగళిీు  త్నంటనిా డు. 

సిా మీ। నా దగరీ ఈ ఉలవ గుగళిీు  త్పి  ఇంకేమీ లేవు అనిా డు. సర్వ అవే కంచెం ఇవుి  

అని అడగాడు. 

మావటి గుగళిీ తో పాట త్వను ఎంగలి చేసన నీళి ను కూడా శ్త్వగడానికి ఇచాు డు. 

ఉషసమేుని గుగళిీు  మాశ్త్ం తీస్కని ఈ నీళుి  ఎంగలివి నేను శ్త్వగనని నిరాకరంచేడు. ఆ 

మావటి " సిా మీ। మర ఈ గుగళిీు  మాశ్త్ం ఎంగలివి కాదా। " అనాి డు. 

ఓయీ। ఈ గుగళిీు  త్ననక ోతే నా శ్పాణం ోత్తంద్వ. నీరు స్లభంగానే దొరుకుత్తంద్వ కదా 

అని చెప్పి  గుగళిీు  తీస్కని త్వను కంచెం త్నని త్న భారా  కోసం కనిి  తీస్కని వెళి్ళ డు. 

అపి టికే ఆయన భారా  బక్షం ఎత్న ేకంత్ ఆహారానిి  త్నని ఇంటికి వచిు ంద్వ. భర ేత్నకు 

ఇచిు న గుగళిీ ను దాచిపెటింిద్వ. 



మరిా డు ఉదయం ఉషసమేుని నిశ్దనుంచి లేచి కాలకృతా్వ లు తీరుు కని త్న భారా  తో 

ఇలా అనాి డు. " అాు । మరకంచెం ఆహారం ఉంటే నేను కంత్ ధనానిి  సంపాద్వంచ 

గలను. ఇకు డకు దగరీలో ఒక రాజు గొపి  యాగానిి  చేసే్నిా డు. నేను వెళిి  అడగతే ననుి  

కూడా ఒక ఋత్ని కుు గా తీస్కుంటాడు." 

అప్పి డు అత్ని భారా  శ్జా్ఞపకంచేస త్వను దాచి పెటిని ఉలవ గుగళిీ ను తెచిు  ఇచిు  భరనేు 

యాగానికి వెళి్ళ టందుకు శ్ోత్స హించింద్వ. ఉషస ేవాటిని త్నని యజమాు చేసే్ని  రాజు 

దగరీకు వెళో్ళడు. అకు డ వేదపఠనం చేసే్ని  ఋత్ని కుు  పకు న కూరుు నిా డు. శ్పసేోత్, 

ఉదీాథ, శ్పతీహ్ర ేఋత్ని కుు  లను ప్పలిచి సంబంధిత్ దేవత్ల గురంచి సి షంిగా 

తెలుస్కోకుండా శ్సేోశ్త్గానం చేస్త ేమీత్లలు తెగ పడత్వయి జ్ఞశ్గత్ ేఅని హెచు రంచేడు. 

ఉషసమేుని సామగాన పండత్తడు, శ్బహ్మ విదాా  పారంగత్తడు. ఆ యజ ాశ్పధ్యన ఋత్ని కుు  

కోరన మీదట ఉషస ేఈ విధంగా వివరంచాడు. 

శ్పధమంగా శ్పసేోత్ నుదేేశించి, ఓ శ్పసేోత్వ। ఈ సృష్టలిో ఉని  సకల జీవులూ శ్పళయకాలం 

లో శ్పాణం లోనే లయమై ోత్తనాి యి. త్నరగ సృష్ట ిశ్పారంభమయాే టప్పి డు ఆ శ్పాణం 

నుంచే జనిమ సే్నాి యి. కనుక శ్పసేావ గానానికి శ్పాణమే దేవత్. 

త్రిా త్ ఉదీాథ దేవత్ గురంచి, నాయనా ఉద్గథీ దేవత్ స్రా భగవానుడు. స్రాో దయం 

అయిన వెంటనే ఈ చరాచర శ్పకృత్న అంత్వ ఆయననే కీరసేే్ంద్వ. 

శ్పత్నహ్ర ేఅయిన ఋత్ని కుు  తో, ఓ భగవనేా। ఈ సకల జీవరాస్లు అని ం త్ననడం వలనోే 

జీవిసే్నాి యి. కనుక శ్పతీహార గానానికి దేవత్ అని ం. అంటే ఆహారం. ఇకు డ యజ ా

శ్పశ్కియను వివరంచారు. 

ఉద్గథీ గానానిి  శునకాలు (కుకు లు) కూడా చకు గా చేయగలవు అనే దానికి సంబంధించిన 

ఉపాఖాా నం ఇద్వ. 

ఒకనాడు దాలా ా ముని, మైశ్తేయ మహ్రు వేదాధా యనం గురంచి వారకి సమీపం లో ఉని  

ఒక శ్గామానికి వెళో్ళరు. అకు డ వారకి శునకాల రూపంలో వేద దేవత్లు శ్పత్ా క్షమయాా రు. 

ఒక తెల ోశునకం (శ్పధ్యన ఋష్ట) వారదరేతో " మేము ఇపి టిదాకా గానం చేస 

అలసోయాం. మాకు ఆహారం తీస్కుని రండ త్రిా త్ మీకు పాఠం చెబుత్వము అంద్వ. 

అని ం త్నని  త్రిా త్ మానవ ఋత్ని కుు ల లాగానే శునకాలు చేత్తలు త్నప్పి త ఎంతో 

మధురంగా సామవేద మంశ్త్వలను గానం చేసాయి. సామ వేద రాగాలతో ఓం మమమ లిి  

అని ం త్నననివి ండ. ఓం నీళి ని త్వగనివి ండ. 

వరుణుడు, శ్పజ్ఞపత్న, స్రుా డు మాకు అనిా నిి  శ్పసాద్వసేారు గాక। ఓం అని పూరాణ । మాకు 

ఇకు డ అనిా నిి  సమకూరుు ము ఓం. 



శునక ఋష్ట దిా దశాద్వతా్త లకు సంబంధించిన సంకేత్వల సమూహానిి  వివరంచే శ్పధమ 

అధ్యా యం లోని చివరద్వ మరయు పదమూడవ ఖండం చదువుకుందాం వచేు  భాగం లో. 

102. ఉపనిషత్తులు – చాాందోగో్య పనిషత్తు  

ఈ మంశ్త్ం లో సామవేదం లోని శ్సేోభాక్షరాలు వాటి అధిషిాన దేవత్ల గురంచి 

చెపి బడంద్వ. 

ఈ లోకం హా, 'ఉ 'కారం; వాయువు హా, 'ఇ' 'కారం. చంశ్దుడు 'అథ' కారం. శ్పజ్ఞపత్న 'హిం' 

కారం. శ్పాణం 'సి రం' అని ం యాకారం; వాణి (వాక్ ) విరాట్; ఆత్మ  'ఇహ్' కారం; అగి  'ఈ' 

కారం; ఆద్వతా్త డు. 'ఉ' కారం; నిహ్వం (ప్పలిచేద్వ) 'ఏ' కారం. జ్య, హ్మ, 'ఇ' కారం -విరి  

దేవత్లు. హుం కారం - అనిరి చనీయమైన శ్సేోభ. (శ్సేోభాక్షరాలు అంటే వా ర ధమైన మాటలు 

అని అరధం. కాని అవే అక్షరాలతో కూడన మంశ్త్మైతే దోషం ఉండదు.) 

ఈ పదమూడు అక్షరాల అధిషిాన దేవత్ల గురంచి తెలుస్కని, సామగానం చేయాలి. 

సిా మీ జయతీరుధల మాటలలో: 

ఈ పైన చెప్పి న అక్షరాలు అరధరహిత్ంగా కనిి ంచినా ఎంతో సాంకేత్నకమైన అక్షరాలు. 

ఈ వరోణత్ి త్న ేరహ్సా ం (అక్షరాల సాంకేత్నక అరధం) ఏ శ్గంథం లోను కనిప్పంచదు. శ్బహ్మ  

విదాో పాసన లో సాగ్వవారకి మాశ్త్ం అరధమౌత్వయి. 

హా, ఉ కారాల ఉత్ి త్న ేరరీరం నుంచి వాా న వాయువు బయటకు వెళి డం దిా రా; 

హా, ఇ కారం - బహిర్ వాా పమేైన వాయువు అంత్రక్షం లో కంచెం శ్కింద శ్సిాయిలో ఉంటంద్వ 

అని స్చిసే్ంద్వ. 

అక్షరాలు యొకు  ఉచాా రణ ఎకు డనుంచి మొదలవుత్తందో, ఆ మూలసిానం నుండ 

బయటకు వచిు  శ్సరింగా ఉండే దానిి  అ థ కారం స్చిసే్ంద్వ. దానికి చంశ్దుడు అభిమాన 

దేవత్. 

హిం కారం లీనం కావడానిి  స్చిసే్ంద్వ. అదే శ్పజ్ఞపత్న. 

అనిి  వరాణల ఉత్ి త్నకేి మూలమైనటవంటి మరయు సి యం శ్పకారమైన శ్పాణం (సి రం) 

అనిి  చోట ోవాా ప్పసే్ంద్వ. 

అని ం యా కారమయితే, వాకుు  అనేద్వ విరాట్ యొకు  మూలమునుండ వచిు న శ్జా్ఞనరకి.ే 

ఆత్మ  ఇ హ్ కారం. 

ఆత్మ  యొకు  పని గురంచి ఇంకంచెం శ్కింద్వకి ద్వగన రకి ేఅగి  అనేదే ఈ కారం. దానినే 

వైశిా నరుడు అంటారు. 



బయటి విరి ం లో స్విశాలమైన రకి ేకేంశ్దం అయిన స్రుా డు ఊ కారం అవుత్తంద్వ. 

మానవులు సంబోధించే వేళ అత్డు త్న కని  శ్శేషమిని ఊరిి ద్వశాభిముఖులై పలకడం 

అనేదానిి  ఏ కారం అంటారు. ఇదే నిహ్వం అనబడుత్తంద్వ. 

ఆద్వతా్త ని నుండ శ్కింద్వ శ్సిాయి లో ఉండే విరి  దేవత్ల సంకేత్మే ఔ, హో, ఇ కారాలు. 

"అనిరుదధ స్తసయేోదర శ్సేోభః సంచారో హుంకారః " అనాి రు. 

ఇంక పదమూడవ ' హుం ' అనేద్వ త్న లోనే శ్సతి్మై ఉని  అనిరి చనీయమైన శ్సతి్నకి 

సంకేత్ం. 

ఈ పైన చెప్పి న 12 సంకేత్వలు పని్న ండు దేవత్లు అంటే దిా దర ఆద్వతా్త లను 

స్చిసేాయి. 

ఈ పని్న ండు ఆద్వతా్త లు మొదటి నుంీ ప్పటి ివుని రనీ, వీళి ందరకీ విశాి ంత్రాళం లో 

ఉండే ఆద్వ దేవుడే దిా దశాత్తమ డని అంటూ చాలా చోట ోదిా దశాత్మ ని మోసే్తే అని 

శ్జా్ఞనులు శ్సే్త్నంచారు. 

సరి  సృష్టకిి కరనేనిప్పంచుకుని  శ్పజ్ఞపత్నని భానుమండలాధిపత్న అయిన భాసు రుడని 

పలికారు. 

ఈ దిా దర ఆద్వత్ా  మండలాలకవత్ల ఏమీ లేని స్నా  శ్సేానం లో ఉండే (తేజ్యమండలం) 

ఆత్మ ను "సరి  ఏష రవిః శ్పభుః " అంటూ అందరకూ శ్పభువు అనగా సమస ేజీవకోటికి 

శ్పభవానిి (రకినేి) అంద్వంచే ముఖా  వా కి ేరవి అని వివరంచారు. 

సాధనలో సాగుత, శ్పాణ మన్నమిలనమయిా న త్రిా త్ అనుభవంతో అవగాహ్నలోకి 

తెచుు కో గలిగ్వ విషయాలు ఇవి. ఊరిి ద్వశాభి ముఖంగా ధా్య న శ్సతి్న లో ఉంటూంటే ఇవనీి  

అరధం అవుత్వయి. 

వచేు  భాగం లో రండవ అధ్యా యం లోపంచవిధ సామగానము (హింకారము; శ్పసేావము; 

ఉద్గథీము; శ్పత్నహారము; నిధనము;) గురంచి తెలుస్కుందాం. 

103. ఉపనిషత్తులు – చాాందోగో్య పనిషత్తు  

ఎనిమిద్వ అధ్యా యాలతో (శ్పపాఠకాలతో) నూట ఏభై ఆరు ఖండాలు గా ఉని  ఈ ఉపనిషతే్త 

మొదటి శ్పపాఠకం లో పదమూడు ఖండాలు లో ఓంకారోపాసన, ఉద్గథీోపాసన, దాని విధ్యనం, 

ఉద్గథీం తో ముకినేి పందే విధ్యనం వివరంపబడాాయి. 

మానవ దేహ్ం లోని అవయవాలు, పంచ శ్పాణాలు, పంచ భూత్వలు అనీి  ఓంకారమయమే 

అని, శ్పాణులనీి  త్మకు తెలియకుండానే శ్పాణాయామం, ఉద్గథీోపాసన చేసే్నాి యి అని 

ఈ ఉపనిషతే్త విరద పరుసేోంద్వ. 



చాందోగాో పనిషతే్త ఉపదేర శ్పధ్యన మైనద్వ. ఈ ఉపనిషతే్త ఇచేు  మహ్త్రేమైన ఉపదేరమే 

త్త్ి మస అనే మహా వాకా ం. 

ఇకు డ ఉపాసనల గురంచి కంత్ తెలుస్ కుందాం. వేదవిహిత్మైన కరమ లను రండు 

విధ్యలుగా విభజంచేరు. అవి కేవల కరమ లు, ఉపాసనలు. 

ఉపాసన అంటే వేదం చెప్పి న ఒక ఆలంబనానిి  ఆధ్యరం గా దాని మీద మనస్స  లగి ం 

చేస మరొక ధా్య స లేకుండా చింత్నసే్ ఉండడం. 

మూఢంగా చేస్త కరమ ల కని  శ్జా్ఞనం తో చేస్త కరమ కు అంటే నిరంత్ర చింత్నకు అంటే 

ఉపాసనకు ఫలిత్ం ఎకుు వ ఉంటంద్వ. 

ఈ ఉపాసనలో మూడు శ్సిాయిలు ఉనాి యి. 

ఒకటి కరామ ంగోపాసన, రండవద్వ దేవతోపాసన, మూడవద్వ శ్బహోమ పాసన. 

కరామ ంగోపాసన అంటే మనస్స  యొకు  చేషలి దిా రా కలిగ్వ కరమ లకు ఒక సమశ్గత్ ను 

చేకూర్వు  ఉపాసనలు. ఉద్గథీోపాసన మొదలైనవి ఇలాంటివే. 

వీటిలో కేవల కరమ  అనేద్వ సాధకుని మనస్స కు ఒక రకమైన శిక్షణ ఇసే్ంద్వ. కరామ ంగోపాసన 

సకల విధ్యలైన పాపాలను శ్పక్షాళన చేసే్ంద్వ. 

దేవతోపాసన అంటే ఆద్వతా్త డని, హిరణా గరాు డని మొదలైన దేవత్వమూరేులను మనస్స  

లో ధా్య నిసే్ మంశ్త్ పూరి కంగా హోమాద్వ కరమ లు నిరి రంేచడం. దేవతోపాసన 

అభుా దయానిి  చేకూరుసే్ంద్వ. 

దేవత్లంటే ఎవరో కాదు. ఈరి ర చైత్నా  విభూత్తలే. అనంత్ రకి ేసంపని మైన ఆ 

పరమాత్తమ ని చైత్నా  సాగరంలో ఏ ఒకు  రకి ేత్రంగానిి  ఎనుి కని ధా్య నించినా ఆ మేరకు 

ఫలిత్మిసే్ంద్వ. ఇద్వ దేవతోపాసన. 

మూడవద్వ శ్బహోమ పాసన. ఇద్వ సగుణ సాకార శ్బహోమ పాసన, నిరీుణ నిరాకార 

శ్బహోమ పాసన అని రండు విధ్యలు. 

ఈ సగుణ సాకార శ్బహోమ పాసన శ్కమ ముకినేి శ్పసాద్వసే్ంద్వ. ఇకు డ శ్బహ్మ  త్త్ి మనే 

దానిని సగుణం, సాకార (శ్బహ్మ , విష్యణ , మహ్రి రుడు మొదలయిన) గా భావనచేసేాడు 

సాధకుడు. గుణాలు లేకోతే అద్వ ఉపాసకుడ మనస్స న కందదు. 

కరమ లనిి ంటికీ శ్పయోజనం చిత్శేుద్వధ అయితే ఉపాసనల యొకు  శ్పయోజనం చిత్ంే 

యొకు  ఏకాశ్గత్. 

కరామ నుషిానం నుంచి సగుణ శ్బహోమ పాసన వరకూ న్నమమ ద్వ న్నమమ ద్వ గా సాధకుడ దృష్ట ి

విశాలమవుత వా ష్ట ిభావన నుంచి సమష్ట ిభావనగా మారుత్తంద్వ. 



ఆ సగుణానిి  కూడా దాటిోయి నిరీుణ నిరాకార శ్బహ్మ  యొకు  భావన చేసనప్పి డు అద్వ 

పరపూరణమవుత్తంద్వ. 

అప్పి డద్వ ఉపాసన కాదు. శ్జా్ఞనమౌత్తంద్వ. 

ఈ కరమ , ఉపాసనలను రండంటినీ మొదటి ఐదు అధ్యా యాలలో వర ణంచి, వాటికి లకా్ష మైన 

ఆత్మ  శ్జా్ఞనానిి  6,7,8అధా్య యాలలో వివరంచారు. 

మనం త్నరగ రండవ శ్పపాఠకానికి వదేాం. పంచ విధ సామగానానిి  చదువుకనే ముందు 

కనిి  ఉపాసనా సంబంధ పదజ్ఞలానిి  అరధం చేస్కుందాం. 

హింకారము: ద్గర ఘముతో పాడుట లేక కూయుట. 

శ్పసేావము: ఒక కారా మును చేయుటకు చేయు శ్పసంగము. శ్పసంగము దిా రా 

కనియాడడం. 

ఉద్గథీము: ఓంకార అనుషిానమును (గానమును) శ్పాణమును ఆధ్యరముగా చేస్కని 

చేయడం. 

శ్పత్నహారము: శ్పతీహారము ఎవరయితే వారు నూత్నముగా వచిు న వానిని అడగాసేారు. 

నిధనము: ధన సంబంధము లేనిద్వ; ద్గని వలన ధనము ోవును కనుక అద్వ నిధనము. 

ఇవే ఐదు విధ్యలయిన సామగాన పదధత్తలు. 

సామగానము తో అరధసే్నాి రని ఎవరైనా చెబతే వాళుి  సదుు ద్వధతో గానమును చేసే్నాి రు. 

ఈ గాన శ్రవణం మనకందరకూ ప్పణా శ్పదము అని అరధము. 

వచేు  భాగంలో పంచవిధ సామగానానిి  ఊరధి  లోకాలు గాను, అధో లోకాలుగాను, వర ుము 

గాను, జలము గాను, ఋత్తవులుగాను, పశు సంత్త్నగాను, శ్పాణులు గాను భావించి ఏరకంగా 

చేస్తరో తెలుస్కుందాం. 

104. ఉపనిషత్తులు – చాాందోగో్య పనిషత్తు  

లోకేష్య పఞ్ు  విధం సామోపారత్- 

ఊరధి  అధో లోకాలలో సామ గాననానిి  ఐదు విధ్యలుగా ఎలా ఉపాసంచాలో సాంకేత్నకంగా 

చెపిే రు కాని సాధనా పదధత్తలు మాశ్త్ం ఈ మంశ్త్వలలో వివరంచలేదు. 

బహుశా ఆకాలంలో యజ ాయాగాద్వ శ్కత్తవులతో కలిప్ప చేస్త ఈ సాధనలనీి  విసేారంగా 

శ్పాచురా ంలో ఉండ ఉండొచుు . 



పృథివీ హింకారః అగి  శ్పసేావోఽనరేక్ష ముద్గథీ ఆద్వత్ా ః శ్పతీహారో దా్ రి  ధన 

మితా ర్వ ధా ష్య।। 

ఊరధి  లోకాల గురంచి శ్రదధగా ధా్య నం చేస్తప్పి డు పృథివి ని హీంకారముగా; అగి ని 

శ్పసేావముగా; ఆకారమును ఉద్గథీముగా; స్రాు ని శ్పతీహారము గా సి రమీును నిధనము గా 

శ్గహించి ధా్య నము చేయాలి. 

అధో లోకాల గురంచి చేస్త ధా్య నము లో సి రమీు యొకు  సి రం హీంకారము; స్రా  సి రం 

శ్పసేావము; ఆకార సి రము ఉద్గథీము; అగి  యొకు  సి రం శ్పతీహారము; భూమి యొకు  

సి రం నిధనము గా గురంేచి ధా్య నించాలి. 

పంచవిధ సామాలను వరాులుగా భావిసే్ ఉపాసంచేటప్పి డు వాయువును హింకారంగాను; 

మేాలను శ్పసేావంగా; వరాునిి  ఉద్గథీం గా; మెరుప్పలను ప్పడుగులను శ్పత్నహారం గా; వర ుం 

విరమించడానిి  నిధనంగా భావించాలి. 

ఇలా పంచవిధ సామాలను గానం చేయడం వలనోే వరాులు కురుసే్నాి యి. కనుక వరాులు 

కురవడానికి కారణం పంచవిధ సామ గానమే.. 

ఇలాగ్వ జలానిి  గురంచి, ఋత్తవులగురంచి, పస్వుల గురంచిచెబుత చివరగా అనిి టి 

కనాి  శ్శేషమిని 

శ్పాణేష్య పఞ్ు విధం పరోవరీయ సాస మోపారత్ 

శ్పాణో హింకారో వాక్ శ్పసేావ రు క్షు రుద్గథీః 

శ్శోశ్త్ం శ్పత్నహారో మన్ననిధనం పరోవరీయాంస వా ఏత్వని।। 

సరి  శ్శేషమిైన శ్పాణాల పంచవిధ సామోపాసనలో శ్పాణ వాయువు హింకారం; వాణి 

శ్పసేావం; చక్షు ఉద్గథీం; శ్శోత్ శ్పత్నహారం; మనస్స  నిధనం అని చెపి బడాాయి. 

హింకారం మూలసిానానిి , అంత్రుమ ఖతి్వ నిి  స్చిసే్ంద్వ. త్నలోని భావాలను శ్పాణ 

వాయువు వాకుు  దిా రా వా కీకేరసే్ంద్వ. అందువల ోవాకుు  శ్పసేావం. వాణి శ్పసేావం కనుి ల 

దిా రా తెలుస్కుంటంద్వ.(వసే్వుల రూపం, రంగు, గాశ్త్ం మొదలయినవి). అందువల ో

చక్షు ఉద్గథీం శ్జా్ఞనానికి శ్సి్ల సాధన. ఇంకక ఇంశ్ద్వయం చెవి దిా రా రి కరంచే శ్జా్ఞనం 

కాబటి ిచెవి శ్పతీహారం. ఇవనీి  కలిస చేర్వ శ్సిానం మనస్స  కావడం వల ోఅద్వ 

నిధనమౌత్తంద్వ. 

వచేు  భాగం లో సప ేవిధ సామోపాసన, రథంత్ర సామోపాసన, వామదేవ సామోపాసన, 

బృహ్త్వస మోపాసన మొదలైన మరన్ని  సామోపాసనల గురంచి సంక్షపంేగా 

తెలుస్కుందాం. 
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ద్వి తీయ శ్పపాఠకం, అషమి నవమ ఖండాలలో సపవేిధ సామగానానిి  వివరంచారు. 

పంచవిధసామోపాసనలో ఉండే హింకారం, శ్పసేావం, ఉద్గథీం, శ్పత్నహారం, నిధనం అనే 

ఐదు విధ్యనాలకు ఆద్వ, ఉపశ్దవం అనే రండు పదధత్తలు చేరు  సపవేిధ సామగానం 

అనాి రు. 

సపవేిధ సామోపాసన ను వాకుు  గా భావించి సామగానం చేస్తవారకి వాగామృత్ం లభిసే్ంద్వ. 

సమృద్వధగా అని  సంపద దొరుకుత్తంద్వ. 

ఇప్పి డు సపవేిధ సామగానం శ్పకాశించే స్రుా నిగా ధా్య నిసేారు. ఇకు డ సప ేవిధ్యల 

సామాలను ఎలా ధా్య నం చేస్తరో వివరసే్నాి రు. 

స్రుా డే సామగానం. అత్ను అందరకీ సమానంగా త్న శ్పకాశానిి  అంద్వసే్నిా డు. సకల 

జీవులు ఆయన మీదనే ఆధ్యరపడ ఉనాి యి. 

1. ఉదయించడానికి ముందుని  స్రుా డు హింకార సి రూప్పడు. జంత్తవులనీి  ఆ 

హింకారము మీదే ఆధ్యరపడ ఉనాి యి. ఆ జంత్తవులనీి  సామం లో ఉని  హింకార 

రాేనిి  చేసే్నాి యి. అద్గ స్రాో దయానికి ముందుగానే చేసే్నాి యి. 

2. స్రాో దయమయిన త్రువాత్ శ్పకాశించే స్రుా ణిణ శ్పసేావం అంటారు. మానవులందరూ 

ఈ ఉదయించిన శ్పసేావ స్రుా డ మీదే ఆధ్యర పడ ఉనాి రు. శ్పసేావములో భాగము గా 

ఉని  సామగానానిి  శ్పత్ా క్షము గాను, పరోక్షము గాను త్మ త్మ కోరకలు తీరుు కోవడం 

కరకు చేసే్నాి రు. 

3. స్రా కిరణాలనీి  పూరగేా విజృంభించి శ్పకాశిసే్ని ప్పి డు ఆ స్రుా ణిణ 'ఆద్వ' అంటారు. 

అలా శ్పకాశించే స్రుా డ మీద పక్షులనీి  ఆధ్యరపడ ఉనాి యి. ఆ 'ఆద్వ' లో భాగంగా ఉని  

సామగాన బలం తో పక్షులనీి  ఆకారం లో ఎగర గలుగు త్తనాి యి. 

4. అథ యత్స ంశ్పత్న మధా నినేే స ఉద్గథీ శ్సదేసా  దేవా అనాి యతే్వ శ్ససేామ తే ేసత్మేాః 

శ్పజ్ఞపతా్వ నా ముద్గథీభాజన్నహా్ త్సా  సామి ః।। 

మధా ంద్వన స్రుా ణిణ ఉద్గథీం అంటారు. ఈ మధా్య ని  కాలం లో శ్పకాశించే స్రుా డ 

ఆకారం మీద దేవత్లంత్వ ఆధ్యరపడ ఉనాి రు. ఉద్గథీం లోని భాగాలయిన సామాలను 

గానం చేస దేవత్లందరూ శ్పజ్ఞపత్న ప్పశ్త్తలుగా శ్పకాశిసే్నాి రు. 

5. మధా్య హి్ ం గడచిన వెంటనే శ్పకాశించే స్రుా ణిణ శ్పతీహారం అంటారు. ఈ శ్పతీహార 

రూపం లో ఉని  స్రుా డ మీద గరా స ేప్పండాలు ఆధ్యరపడ ఉనాి యి. శ్పతీహారం లో 

భాగమైన సామాల వల ోగరా ం లో ఉండే ప్పండాలు శ్కింద పడోకుండా 

రక్షంచబడుత్తనాి యి. 



6. అసమేించడానికి కంచెం ముందు ఉండే రూపానిి  'ఉపశ్దవం' అంటారు. ఈ ఉపశ్దవ 

రూపం లో ఉని  స్రుా డమీద శ్కూరమృగాలు ఆధ్యరపడ ఉనాి యి. ఉపశ్దవ రూపం లో 

భాగం గా ఉని  సామాలవల ోఆ శ్కూర మృగాలు రకినేి కలిగ త్మని త్వము రక్షంచు 

కోగలుగుత్తనాి యి. 

7. అసమేయం అయిన వెంటనే శ్పకాశించు స్రుా డు నిధనము అనబడత్వడు. నిధన 

రూపం లో ఉని  ఈ స్రుా డ మీద ప్పత్ృదేవత్లు ఆధ్యరపడ ఉనాి రు. నిధనం లో 

భాగంగా ఉని  సామాల వల ోప్పండ రూపం లో ప్పత్ృదేవత్లు ోష్టంపబడుత్తనాి రు. 

ఇలా వేర్వి రు సమయాలోో ఆద్వతాో పాసన చేయడం వల ోపందే ఫలాలు వేరు వేరు గా 

ఉంటాయి అని తెలుసేోంద్వ. 

ఈ విధం గా సపవేిధ సామగానాలకు అధిపత్నగా శ్పకాశించే స్రుా డగా భావిసే్ గానం 

చేసే్నాి రు. 

శ్పాణేంశ్ద్వయములలో సంచరంచేద్వ గాయశ్త్న సామము. ద్గనిని తెలుస్కని వారకి 

సర్వి ంశ్ద్వయ రకి,ే పూరాణయురేాయము, సతీు ర ేకలిగ మంచి సంత్వనము, పస్ సంపద 

కలుగుత్వయి. 

అగి లో నుంచి ఉదా వించేద్వ రథంత్ర సామము. ద్గనిని తెలుస్కని  వాళుి  బుద్వధబలం 

తో శ్పకాశిసేారు. మంచి జీర ణ రకి ేకలిగ వ్వరాణయురేాయము తో జీవిసేారు. 

గాలి నీరు యొకు  మిథునం నుండ ప్పటినిద్వ వామ దేవా సామము. ద్గనిని తెలుస్కని  వారు 

ఉత్మే దంపత్తలై మంచి సంత్వనానిి  పందుత్వరు. పరకాంత్లను పర ధనములను 

ఆశించక యుండుటయే వార శ్వత్ము. 
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వైరూప సామగానము మేాలకు సంబంధించినద్వ. ఎవరైతే వర ుము మేఘములకు 

సంబంధించిన సామగానము వాళుి  పస్ సంపదను సమృద్వధగా కలిగ ద్గర ఘకాలము 

జీవిసే్నాి రు. వర ుంచే మేాలలోదోషాలను ఎంచకుండా ఉండటమే వార శ్వత్ం. 

మేాలు వివిధ రూపాలుగా వరాణలుగా కనిి ంచటం వల ోద్గనిని వైరూప సామము గా వర ణంచి 

చెపిే రు. 

ఋత్తవులకు సంబంధించిన సామగానానిి  వైరాజ సామగానము అంటారు. ఈ సామగాన 

సాధకులు బుద్వధబలము తో విజా్ఞనముతో, గొపి  కీరతేో ఉంటారు. ఋత్త ధరమ ములలో 

దోషము లెంచకుండా ఉండడమే వార శ్వత్ం. 



లోకాలకు సంబంధించిన సామగానము ను రకి రీ సామగానం అంటారు. ద్గనిని సాధన 

చేస్తవాళుి  పూర ేజీవిత్వనిి  అనుభవిసే్నాి రు. లోకాలలో దోషాల న్నంచకుండా ఉండడమే 

వార శ్వత్ము. 

పశువులకు సంబంధించిన ర్వవతీ సామగానానిి  చేస్తవాళుి  స్సంత్వనము తో పశుసంత్త్న 

తో గొపి  కీరనేి కలిగ ఉంటారు. పశువులలో దోషము లెంచకుండా ఉండడమే వార శ్వత్ము. 

యజా్ఞయజీయా సామగానం అంటే రరీర అవయవములకు సంబంధించిన సామగానం. ఈ 

సామగాన శ్వత్తలు మంచి దేహ్ంశ్ద్వయ బలానిి  కలిగ ఉంటారు. ఒక సంవత్స రం కాని, 

జీవిత్వంత్ం వరకూ గాని మత్స ా  మాంసములను త్ననకుండా ఉండటమే వార శ్వత్ము. 

ఇంక దేవత్లకు సంబంధించిన రాజన సామగానము (శ్ాహ్మ ణులలో 

దోషములన్నంచకుండా ఉండడమే వార శ్వత్ం); 

సరి  వసే్వులకు సంబంధించిన సామగానము (సరి ము నేనుగా ఉనిా ను అని ధా్య నం 

చేయడమే వీర శ్వత్ము) ల గురంచి చెపిే రు. 

ఆ త్రిా త్ పశువులకు శుభకరమైన వినర ేగుణము తో కూడన సామోపాసన ను వివరంచేరు. 

వినర ేసామోి  వృణేపరవా  మిత్ా గ్వి  రుద్గథీో నిరుకఃే శ్పజ్ఞపతే రి రుక ేసోస మసా  మృదురకో్షణం 

వాయో రశ లక్షణం బలవద్వస్తనసేా  శ్కౌఞ్ు ం బృహ్సి తే రప ధి్య నంే వరుణసా త్వ సస రిా నేవోప 

స్తవేత్ వారుణం తేి వ వర జయేత్।। 

అగి  గురంచి చేస్త ఉద్గథీము మన అవయవాలను ఉతేజే పరచేద్వగాను సి షమిైన పెద ే

రబమేు తోను ఉండాలి. 

శ్పజ్ఞపత్న గురంచి చేస్త సామగాన రబమేు నిరేుషమిు గా ఇద్వ అని లేకుండా అనిరుక ేరబమేు 

గా సాధన ఉండాలి. 

చంశ్దుని కరకు నిరషేమిైన నిరుక ేరాేనిి  సాధన చేయాలి. 

మృదువు గాను కఠినము గాను చేస్త రబంే యొకు  సాధన వాయువును శ్పత్ా క్ష పరుసే్ంద్వ. 

ఇంశ్దుని (శుక ోశ్సిానము) మెప్పి ంచడానికి మృదువైన మరయు రకిమేంత్మైన రాేనిి  

సాధన చేయాలి. 

బృహ్సి త్న కై శ్కౌంచ పక్ష కూత్లా రబంే సాధన చేయాలి. 

పగలిన కాంసా  పాశ్త్ నుంచి వచేు  రబంేలా హీనం గా ఉండే రబమేుతో సామగాన సాధన 

వరుణుని కరకు చేయాలి. 

నిజంగా చెపిా లంటే వరుణుని కరకై చేస్త రాేనిి  సాధన చేయకు ర్వదోు. 



శ్పాణాయామ శ్పశ్కియ లో నిరషేమిైన రబ ేసాధన దిా రా ఆ రాేనికి అధిపత్న అయిన 

దేవత్యొకు  అనుశ్గహ్ శ్పాప్ప ేలభిసే్ందని చెబుత్తని  ఈ మంశ్త్ం సాధనా శ్పశ్కియ లో 

అత్ా ంత్ కీలకమైనద్వ. 

ద్గనిని మరంత్ లోత్త గా అధా యనం చేయడందిా రా త్ి రత్ గత్నలో సాధనలో శ్పగత్న 

దొరుకుత్తందనడంలో ఏ సంరయము అకు రలేదు. 

వచేు  మంశ్త్ములో సర్వి  సి రా ఘోషవంతో బలవంతో వకవాేా  ఇంశ్దే బలం దదానీత్న।। 

సరి  సి రాలను ఘోష్టంచేందుకు కావలసన రకి ేకి కారణమైన ఇంశ్దునికి (శుకోానికి) నేను 

బలానిి  అంద్వసే్నిా ను అంటూ సామ గానం లోని సరి  సి రాలు దేవేంశ్దుని రూపాలే 

అంటూ చెపిే  విషయాలు తెలుస్కుందాం. 
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సర్వి  సి రా ఘోషవంతో బలవంతో వకవాేా  ఇంశ్దే బలం దదానీత్న।। 

అనిి  సి రాలు దేవేంశ్దుని రూపాలు. అనిి  ఊషామ ణాలు శ్పజ్ఞపత్న రూపాలు. అనిి  

సి రశ లు మృతా్త దేవత్ యొకు  రూపాలు. సరి  సి రాలను ఘోష్టంచేందుకు రకి ేకి 

కారణమైన ఇంశ్దునికి (శుకంో) నేను బలానిి  అంద్వసే్నిా ను. 

సరి  ఊషామ ణో శ్గసేా నిరసేా వివృతే్వ 

వకవాేా  శ్పజ్ఞపతే రాత్వమ నం పర దదానీత్న।। 

అనిి  ఊషామ ణములు అశ్గసమేులుగా, అనిరసమేులుగా, వివృత్ములుగా భావన చేస 

పలకాలి. అంటే అనిి  అచుు లు ఘోషయుకమేుగా శ్పత్నధి నించేటటోగా బలముగా 

ఉచా రంచాలి. 

శ్పజ్ఞపత్నకి (శ్పాణరకి)ే నేను ననుి  (ఇచా  - మనస్స ) సమరి సే్నిా మని చెబుత్తనాి రు 

మహ్రుులు. వీటిలో సామగానానిి  చేస్త వివిధ రీత్తలు, కావలసన కామా  సాధన విధ్యనాలు, 

మంశ్త్ ఉచాా రణ వివరంపబడాాయి. 

రండవ శ్పపాఠకం లో 23 వ ఖండం లో ధరమ ం గురంచి వివరణ ఇలా ఉంద్వ. 

శ్త్యో ధరమ  సు ంధ్య యజా్యధా యనం 

దానమిత్న శ్పధమ శ్సపే ఏవ ద్వి తీయో 

శ్బహ్మ  చారాా  చారా కులవార త్ృతీయో 

త్ా ంత్మాత్వమ నమాచారా  కులే వసా 

దయ నస రి  ఏతే ప్పణా లోకా భవంత్న 

శ్బహ్మ  సంసిో మృత్త్ి  మేత్న।। 



ధరమ ములు మూడు రూపములుగా ఉనాి యి. మొదటి ధరమ ము యజంా (కామాా దులు), 

అధా యనం (శ్గంథాలు), దానములతో కూడనద్వ మొదటిద్వ. ఇవి ముందుగా 

చేయవలసనవి. 

రండవ ధరమ ము త్పస్స  (శ్జా్ఞనం కోసం పరత్ప్పంచేద్వ). మరయు శ్బహ్మ  చరా  శ్వత్ము. 

ఆచారుా ల నుంచి విదా  ను పంద్వ శ్బహ్మ నిషిను అభా ససే్ గురుసనిి ధిలో ఉండడం 

మూడవ ధరమ ం. అంటే గురుకుల వాసం, గురు శుశ్ూష ఆచరంచవలసనవి. 

ఈ మూడు ధరామ లను ఆచరంచే వాళుి  ప్పణా  లోకాలను సత్ి రం పందుత్వరు. శ్జా్ఞనిగా 

శ్బహ్మ నిష ిలో ఉండేవాడు అమృత్తి్వ నిి  (మోక్షానిి ) పందుత్వడు. 

శ్పజ్ఞపత్న కూడా ఓంకార శ్జా్ఞనానికై త్ప్పంచిన వేళ, ముందుగా ఋకుు , యజుస్స , సామాలతో 

మొదలయి భూః, భువః, స్వః అనే అక్షరముల శ్జా్ఞనానిి  పంద్వ, వాటియొకు  ఐకా త్నుండే 

సారవంత్మైన ఓం కార శ్జా్ఞనానిి  పందగలిగాడు. 

రంగు లేదా వర ణము యొకు  జీవకణాలు వర ణము నందంత్టా వాా ప్ప ేచెంద్వనటో , అక్షరము 

లనిి ంటిలోను ఓంకారము వాా ప్పంచి ఉంద్వ. అందుకే ఓం కారమే (శ్పణవమే) అనిి టికీ 

ఆధ్యరము, త్వరకమూ అయి ఉంద్వ అని మహ్రుులంటారు. 

ద్వి తీయ శ్పపాఠకం 24వ ఖండం లో మొదలైన సవన విధులు, శ్తేత్వగుి ల ఉపాసనా 

విధ్యనాల దిా రా యజ ాకర ేపంద గలిగ్వ లాభాలు త్ృతీయ శ్పపాఠకం లో వివరంపబడాాయి. 

శ్త్నవేణీ సంగమ సిా నం ముగంచుకని, కార విశిే రి రుని సనిి ధినుంచి వెలువడుతంద్గ 

ఉపనిషత్ భాగం. 
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మూడవ శ్పపాఠకం లో స్రుా డ లో మధువును ఆరోప్పసే్ మధు విదా ను వివరంచారు. 

ఈ మధు సదాధ నేానిి  హిరణా  గరాు డు శ్పజ్ఞపత్నకి బోధిస్త ేశ్పజ్ఞపత్న మనువుకు, మనువు 

శ్పజలకు (శిష్యా లకు) బోధించేడు. ఈ శ్బహ్మ  శ్జా్ఞనానిి  శ్బహ్మ  త్న శ్పధమ ప్పశ్త్తడగు 

ఉదేాలక అరుణి కి చెపిే డు. ఈ మధు విజా్ఞనానిి  త్ంశ్డ త్న శ్పధమ ప్పశ్త్తనికి గాని, ముఖా  

శిష్యా నికి గాని బోధించ వచుు . 

శ్పకాశించే స్రుా డే దేవత్లకు మధువు. ఆ మధువుతో సి రమీు నకు చేరవచుు ను. 

ఆకారమే మధువునకాధ్యరము. స్రా  కిరణములే మధుప్పశ్త్తలు. స్రుా డ యొకు  తరుి  

కిరణాలే తరిు లో ఉండే మధునాడులు. ఋకుు లు మధుపములు. ఋగి్వ ద యజంా లోని 

జలములే అమృత్ము. 

ఋగి్వ దం ఆరంభం లో ఉదయించే స్రుా ణిణ వర ణంచిన వైనం అత్న మధురం. 



ఆ మధుపాలే (ఋకుు లు) ఋగ్వి దానిి  పలుకుత్వయి. అలా పలికేటప్పి డు ఆ 

మధుపములనుండ రసము, కీర,ే శ్పకారము, ఇంశ్ద్వయబలం, త్ననడానికి ఆహారం 

లభిసేాయి. 

ఆ మధుపాల నుండ జ్ఞలువారన రసం ఆద్వత్తా ని చుటిూ పడ అరుణ రూపం లా 

కనబడుత్తంద్వ. 

అమృత్మంటే పై విధి నుంచి జనించిన కనిప్పంచని ఫలిత్ము. ఈ అదృష ిఫలిత్మే 

చివరకు మోక్షానికి కారణమవుత్తంద్వ. 

స్రుా డ యొకు  ఒకు కు  కిరణము ఒక శ్గహ్ము ఆవిరాా వానికి తోడి డనటో మనం ఆద్వత్ా  

హ్ృదయం లో చదువుకునిా ము. 

ఇకు డ ఆద్వతాో పాసనలో ఒకు కు  ద్వకుు  ఒకరకమైన మధునాడులుగా పేరొు ని చేస్త 

ఉపాసనను నరమ గరా ం గా చెపిే రు. 

ఆద్వతా్త ని దక్షణ కిరణాలు దక్షణ మధునాడులు; పశిు మ ద్వక్ కిరణాలు వడమటి మధు 

నాడులు; ఉత్రే ద్వకుు  మధు నాడులు ఉద్గచీ మధు నాడులు; ఊరధి  కిరణాలు తేన్నత్తటెలిు 

గా చెబుత చేసన రహ్సా  బోధలు శ్పణవానిే  ఆలింగనం చేసే్నాి యి. 

షష ిఖండం లో 

త్దా త్ శ్పధమ మమృత్ం త్ది సన ఉపజీవ శ్నేా గి  నా ముఖేన నవై దేవా అరి ని ేన ప్పబ 

శ్నేేా త్దేవామృత్ం దృషిిా  త్ృపా ని।ే। 

స్రుా డ అరుణ రూపంలో ఉని ద్వ మొదటి అమృత్ము. అగి దేవుని నాయకునిగా ఆ 

అమృత్వనిి  వస్వులు అనుభవిసే్నాి రు. అందువల ోఉదయప్ప సవనము వస్వుల 

నిమిత్మేై చేయాలనాి రు. 

దేవత్లు ఈ అమృత్ పానానిి  చూస ఆనంద్వసే్నాి రు.దేవత్లకు ఆకలి దప్పి కలు లేవు. 

వాళుి  ఇంశ్ద్వయాలతో అనుభవించి త్ృప్ప ేపడత్వరు. 

స్రుా ని యొకు  ద్వి తీయము మరయు తెలనోి రూపము రండవ అమృత్ము. ఈ 

అమృత్వనిి  ఇంశ్దుడు నాయకుడుగా రుశ్దులు అనుభ విసే్నాి రు. 

స్రుా ని యొకు  త్ృతీయ రూపం మూడవ అమృత్ము. దానికి వరుణుడు నాయకుడుగా 

ఆద్వతా్త లు ఆ అమృత్వనిి  అనుభవిసే్నాి రు. 

స్రుా ని నాలవీ మరయు నలనోి రూపము నాలవీ అమృత్ము. దానికి సోముడు 

(చంశ్దుడు) నాయకుడుగా మరుతే్తలు ఆ అమృత్వనిి  అనుభవిసే్నాి రు. ఈ ఖండంలో 

మరుదణీముల కు జీవనాశ్రయ భూత్మైన చత్తరధ అమృతో పాసన వివరంప బడంద్వ. 



చివరగా స్రా భగవానుని లోపలనుని  రూపమే అయిదవ అమృత్ము. ద్గనికి శ్పణవము 

నాయకుడు గా సాధుా లు ఈ అమృత్వనిి  అనుభ విసే్నాి రు. 

వచేు  భాగం లో మధు విదా  లోని పంచ అమృత్వలలోని వస్వులు, రుశ్దులు, ఆద్వతా్త లు, 

మరుతే్తలు మరయు సాధా్య ల గురంచి తెలుస్కని, గాయశ్తీ మంశ్త్ం గురంచిన వివరణ 

లోకి వెడదాము. 

శ్కిత్ం రండు వారాలలో వారణాస, గయ, శ్పయాగ మొదలైన తీరయిాశ్త్ ల వల ో

ఉపనిషతే్తల వివరణలో వచిు న అంత్రాయానికి చింత్నసే్ త్నరగ చాందోగాో పనిషతే్తను 

కనసాగసే్నిా ను. 

108.a ఉపనిషత్తులు – చాాందోగో్య పనిషత్తు  

మధు విదా  లోని పంచ అమృత్వలలోని వస్వులు, రుశ్దులు, ఆద్వతా్త లు, మరుతే్తలు 

మరయు సాధుా లు అనే వార వివరణ ఇలా ఉంద్వ. 

వస్వులు అంటే ఎలపో్పి డు ఉండేవారు కనుక వీరకి వస్వులు అంటారు. (సదా వసనీతే్న 

వసవః). వీరు ఎనిమిద్వ మంద్వ. వీర పేరోు ధృవుడు, ధరుడు, సోముడు, ఆప్పడు, 

వైశిా నరుడు, అనిలుడు, శ్పతా ష్యడు, శ్పభాస్డు. స్రుా డే వీరందరకూ అంత్రాత్మ . 

సాధుా లు అంటే సదుధలు కలవారు అని అరధం. వీరు పని్న ండు మంద్వ. వీరందరూ శ్బహ్మ  

యొకు  ముఖం నుండ ప్పటిని వారు. వీరు మంశ్త్ రరీరులు, వీర పేరోు మనువు, మంశ్త్తడు, 

శ్పాణదుడు, చేత్యానుడు, వీరా వంత్తడు, విత్న,ే జయుడు, నయుడు, హ్ంస్డు, 

నారాయణుడు, శ్పభువు, విదువు (వాయు ప్పరాణం నుంచి). 

రుశ్దులు అంటే "రోదయంత్ా  స్రానిత్న రుశ్దాః" - దుషి్యలను దుఃఖింప జేయు వారు. వీరు 

పదకండు మంద్వ. అజుడు, ఏకపాదుడు, అహిరుు ధుి ా డు, త్ి ష,ి రుశ్దుడు, హ్రుడు, 

రంభుడు, శ్త్ా ంబకుడు, అపరాజత్తడు, ఈశానుడు, శ్త్నభువనుడు అనేవాళుి  

పదకండుమంద్వ రుశ్దులు. 

ఆద్వతా్త లంటే ఇంశ్దుడు, ధ్యత్, భగుడు, పూషా, మిశ్త్తడు, వరుణుడు, ఆరా ముడు, 

అంశుమంత్తడు, వివసి ంత్తడు, త్ి ష,ి సవిత్, విష్యణ వు అనే పని్న ండుమంద్వ. వీరనే 

దిా దశాద్వతా్త లంటారు. 

మరుతే్తలు అంటే "శ్మియనేనేకదాచిద్వత్న మరుత్ః" - ఎని డూ మరణించని వారైనందున 

వారని మరుతే్తలనాి రు. మరుతే్తలు ఏడుగురు. వార పేరోు ఆవహ్ము, శ్పవహ్ము, 

సంవహ్ము, ఉది హ్ము, వివహ్ము, పరవహ్ము, పరావహ్ము అనే మారుత్ సు ంధములు. 

కాని వాయు ప్పరాణం శుశ్కజా్య త్న మొదలుగాగల మరుతే్తలు 49 అంటంద్వ. 

వచేు  భాగం లో గాయశ్తీ మంశ్త్ వివరణ లోకి వెడదాము. 



109. ఉపనిషత్తులు – చాాందోగో్య పనిషత్తు  

త్ృతీయశ్పపాఠకం, ఏకాదర ఖండం లో: 

స్రుా ని కిరణాలనీి  మధు నాడులు కాగా, స్రుా డ రూపాలనీి  అమృత్ 

త్తలాా లయాా యి. 

స్రాో పాసన లో ఒకు కు  కిరణానిి  విడగా కేంశ్ద్గకరంచి ఉపాసన చేసే్నాి రు. స్రుా ని 

ఒకు కు  రూపానిి  విడగా కేంశ్ద్గకరంచి సాధన చేసే్నాి రు. స్రుా డ లోని సప ేవరాణలలో 

ఒకు కు  రంగుని విడగా ఉపాసంచి ఫలిత్వలను పందుత్తనాి రు. ఉదయం, మధా్య హ్ి ం, 

సాయం సమయాలలో ఉపాససే్నాి రు. అనన ేరకి ేక్షేశ్త్మైన ఆద్వతా్త ని ఉపాసన దిా రా 

పందలేనిద్వ లేదనేద్వ తేటతెలమోు. 

ఈ మధువిదాా  సాధకులు సాధనలో త్మ త్మ స్క్షమ  రరీరాలతో భూకకా్ష ను దాటి 

విశాి ంత్రాళంలోకి చేరన వేళ, వారు చూచిన ఆ ఆద్వతా్త ని రూపానిి  వర ణసే్నాి రు. 

అథ త్త్ ఊరధి  ఉదేతా్  నై వోదేత్వ నాస ేమేతైకల ఏవ మధేా  శ్సిాత్వ త్ దేర శ్శోోకః । 

త్రువాత్ స్రుా డు ఊరధి  ద్వరగా చాలా దూరం వెళిి  అకు డ ఉదయించ కుండా 

అసమేించ కుండా శ్సరిం గా శ్పకాశిసే్నిా డు. అకు డ మధా  భాగం లో నివససే్నిా డు. ఆ 

విషయానిి  ఈ శ్కింద్వ మంశ్త్వలు చెబుత్తనాి యి. 

న వైత్శ్త్ న నిమోోచ న్నద్వయాయ కదాచన దేవాస్తనేాహ్ం సతేా నమా విరాధిష్ట శ్బహ్మ ణేత్న।। 

ఓ దేవత్లారా। ఆద్వతా్త డు అకు డ ఏమీ చేయడు. అకు డ ఉదయించడం అసమేించడం 

అనే పనులేవీ ఉండవు. నేనీ యదారాధనిి  చెపి్ప నందువల ోఆ పరశ్బహ్మ ము నుండ నేను 

కింద్వకి ద్వగ రాకుండా ఉందును గాక। 

సహ్వా అసామ  ఉదేత్న ననిమోోచత్న సకృద్వవేా హైవాస్మమ  భవత్న య ఏత్వమేవం 

శ్బహ్మమ పనిషదం వేద। 

స్రుా డు త్న కోసం ఉదయించడం లేదు. అసమేించడం లేదు అనే ఈ వేద రహ్సాా నిి  

ఎవరైతే తెలుస్కుంటారో అత్నికి రోజంత్వ శ్పకారమే. ఇదే మధు సదాధ నమేు. 

ఇపి టిదాకా మనం తెలుస్కుని  విషయాలనిి టినీ కలిప్ప గాయశ్త్న అంటారు. వాకుు  

గాయశ్త్న సి రూపం. "గాయత్న చ శ్త్వయతే చ" గానం చేయడం వల ోరక్షంచేద్వ గాయశ్త్న అని 

వర ణంచారు మహ్రుులు. 

దిా దర ఖండం: 

యావై సా గాయశ్తీ యం వా వసాయేయం పృథివా సాా ం హీదం సరి ం భూత్ం శ్పత్నష్టతి్ 

మేత్వమేవ నాత్నరయతే। 



ఈ భూమి మొత్ంే గాయశ్త్నయే. ఈ భూమి పైనే సరి  జీవులు నివససే్నాి యి త్పి  

మరకు డకీ ోవడం లేదు. ఈ పృథివి సరి మూ గాయశ్త్న. 

ఈ రరీరం గాయశ్త్న. ఈ రరీరం లో ఉని  ఇంశ్ద్వయాలనీి  భూమికి సంబంధించినవే. అవి 

ఎకు డకీ ోలేవు. 

స్మషా చత్తషి దా షడి ధ్య గాయశ్తీ త్దేత్ దృచాభా స్కమే్। 

ఈ శ్పరసమేైన గాయశ్త్న నాలుగు పాదములు గాను, ఆరు అక్షరాలు గాను ఉంద్వ. 

గాయశ్తీ మంశ్త్ములోని పాదమునకు 6 అక్షరముల చొపి్ప న నాలుగు పాదములు కలిప్ప 24 

అక్షరములుగా ఉంద్వ. 

త్వవా నసా  మహిమా త్తో జ్ఞా యాంరు  పూరుషః 

గాయశ్తీ శ్బహ్మ ం ఎంతో గొపి  మహిమ కలిగ ఉంద్వ. 

ప్పరుష్యడు(ప్పరుషరూప్ప పరమాత్మ ) అంత్ కనాి  మహిమ కలవాడు. 

పాదోసా  సరాి  భూత్వని శ్త్నపాదసాా మృత్ం ద్వవీత్న। 

ఈ సకల జగతే్త ఆ పరమ ప్పరుష్యనిలో (పరమాత్మ లో) నాలుగో వంత్యితే, మిగలిన మూడు 

భాగాలు ఆ విరాట్ ప్పరుష్యడ లోకంలో అమృత్మయంగా ఉనాి యి. 

ఇంచుమించు ఇదే మంశ్త్ం ప్పరుషస్కంే లో చెపి బడంద్వ. 

గాయశ్తీ మంశ్త్ వివరణ ఇలా కనసాగుతోంద్వ. 

110. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

ఆ పరశ్బహ్మ మే ఈ రరీరం చుటిూ వాా ప్పంచి యుని  ఆకారంగా ఉంద్వ. పరశ్బహ్మ  రూపంలో 

ఉని  ఆ ఆకారం ఈ రరీరం లోపలంత్వ కూడా వాా ప్పంచి ఉంద్వ. 

రరీరం లో అలా వాా ప్పంచి ఉని  శ్బహామ కారమే హ్ృదయంలో కూడా వాా ప్పంచి ఉంద్వ. అంటే 

ఈ పరశ్బహ్మ ం అనేద్వ ఏ మారుి  లేకుండా సరి శ్త్వ వాా ప్పంచి ఉంద్వ. 

(ఇకు డ హ్ృదయమని చెపి బడే అవయవము మన రకశే్పసరణకు ఉపయోగపడే గుండె 

కాదు. మన నాీ వా వసకిు మూలాధ్యరమైన ఆ మసషేు ము నందలి కేంశ్దసిానము.) 

ఈ విధం గా చెప్పి న శ్బహ్మ  అనే ఆకారం నివససే్ని  ఆ హ్ృదయానికి దేవత్లచే 

రక్షంపబడుత్తని  అయిదు దిా రాలునాి యి 



ఆ దిా రాలలో తరుి  దిా రం లో నివసంచేవాడు శ్పాణము. అత్డే నేశ్త్ము. అత్డే 

స్రుా డు. ఈ శ్పాణశ్బహ్మ ను శ్పకారం గా ధా్య నించాలి. ఆహారదాత్గా ధా్య నించాలి. 

హ్ృదయము యొకు  దక్షణ దిా రములో నివసంచువాడు వాా నము. అత్డే చెవి. అత్డే 

చంశ్దుడు. ఈ వాా న శ్బహ్మ మును ఐరి రా ముగా కీరశే్పదాత్గా థాా నించాలి. 

హ్ృదయము యొకు  పశిు మ దిా రం లో నివసంచే వాడు అపానము. ఈత్డే వాకుు . ఈత్డే 

అగి . ఈ అపాన శ్బహ్మ ము ను వరు స్స  గాను అని దాత్ గాను ధా్య నించాలి. 

హ్ృదయము యొకు  ఉత్రేదిా రము లో నివసంచువాడు సమానము. ఈత్డే మనస్స . 

ఈత్డే పర జనాు డు. సమాన శ్బహ్మ మును కీర ేగాను అనుశ్గహ్ము గాను ధా్య నించాలి. 

హ్ృదయము యొకు  ఊరధి దిా రము లో నివసంచువాడు ఉదానము. ఈత్డే వాయువు. 

ఈత్డే ఆకారము. ఈ ఉదాన శ్బహ్మ మును బలము గాను వినయము గాను ఉపాసంచాలి. 

ఈ ఐదుగురు శ్బహ్మ  ప్పరుష్యలు. సి రలీోక దిా రపాలకులు. ఇకు డ శ్పాణము కళుి  అయితే, 

వాా నము చెవి అయిా ంద్వ. అపానము వాకుు  అనబడతే సమానమును మనస్స  అనాి రు. 

చివరగా ఉదానము ఆకారమయాి ంద్వ. 

ఇకు డ శ్బహ్మ మును వివరసే్. ముందుగా ఆ పరశ్బహ్మ మే మన రరీరం చుటిూ బయట 

లోపల వాా ప్పంచి ఉందని చెపిే రు. హ్ృదయం లో కూడా అదే శ్బహ్మ ము వాా ప్పంచి ఉందని 

చెపిే రు. ఆ హ్ృదయం లో నలుమూలలా వాా ప్పంచి ఉని  పంచ శ్పాణాలను ఐదుగురు 

శ్బహ్మ  ప్పరుష్యలుగా పేరొు నాి రు. 

ఆ పరమాత్మ , ఆ పరశ్బహ్మ  మన రరీరంలో ఏ రూపంలో న్నలకని ఉనిా డు, ఏ పరమాణం లో 

వెలుగొందు త్తనిా డు అనే విషయాలు ఇప్పి డు వా కపేరుసే్నాి రు. 

ఇంత్కు ముందు మనం ఆ విరి  చైత్నా  రకి ే(స్రా భగవానుడు) ఎలవోేళల ఊరధి ముగా 

ఉండ అకు డ ఉదయ అసమేయాలు లేకుండా జా్య త్న రూపములో శ్పకాశిసే్ని టో 

చెప్పి కునిా ము. 

ఇప్పి డు ఆ జా్య త్నని మన రరీరమునకు అని యిసే్నాి రు. 

ఏ శ్బహ్మ ము యొకు  ద్వవా జా్య త్న సి రీానికనాి  పైన, అనిి  లోకాలకనాి  పైన, అంటే ఈ 

విశాల విశిా నికి పైన ఉత్మే లోకాలలోను, ఉత్మేంకాని లోకాలలోను అంత్టా శ్పకాశిసేోందో, 

అదే పరంజా్య త్న ఈ మానవ రరీరం లోనూ శ్పకాశిసేోంద్వ. 

ఆ పరంజా్య త్న మన రరీరం లో శ్పత్నష్టతి్మైనటో ఎలా తెలుసేోందంటే, మన రరీరానిి  

మరొకరు త్వకినప్పి డు తెలుసేోంద్వ. ఈ శ్పకారం మనం చెవులు మూస్కని ప్పి డు కూడా 

లోపల ఒక మంచి నాదం లా వినబడుతోంద్వ. లేదా అగి  జి లిసే్ని  రబంేలా నైనా 

వినబడుతోంద్వ. 



మనం మన రరీరం లోపల చూసన లేదా విని  పరంజా్య త్నని అత్న శ్రదధతో ధా్య నం చేయాలి. 

మనం శ్పత్నద్వనం వింటని , మననం చేసే్ని  లేదా జప్పసే్ని  గాయశ్త్న యొకు  యదార ి

సి రూపానిి  అంచలంచెలుగా ఆ ఉపనిషదృష్యలు మన అవగాహ్న లోకి తేవడానికి 

శ్పయత్ని సే్నాి రు. 

సాధనలో సాగ్వ ముముక్షువులకు అడుగడుగునా దార చూప్పసే్ ఆత్మ  దరశ నానికి, సి రూప 

సందరశ నానికి అత్న దగరీగా తీస్కని ోత్తనాి రు. 

ఈ శ్పత్ా క్ష సాధనా మారీానిి  అరధం చేస్కంటూ సాధనలో ముందుకు సాగ్వ వారు నిజంగా 

ధనా జీవులే. 

కంచెం శ్రదధగా రండుమూడు సారోు చద్వవి అరధం చేస్కోమని నా మనవి. 

111. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

త్ృతీయ శ్పపాఠకం లో చత్తరరే ఖండం: 

సరి ం ఖలిి దం శ్బహ్మ  త్జజలానిత్న శాన ేఉపారత్ అథఖలు శ్కత్తమయః ప్పరుష్ట 

యధ్యశ్కత్త రసమ ంలోోకే ప్పరుష్ట భవత్న త్థేత్ః శ్పేత్ా  భవత్న స శ్కత్తం కురీి త్।। 

నామ రూపాత్మ కమైన ఈ జగత్ంేత్వ ఆపరశ్బహ్మ  అయిఉనిా డు. సృష్ట,ి శ్సతి్న లయాలు 

మూడు ఆ పరశ్బహ్మ లోనే కలుగుత్తనాి యి. అందువల ోఅందరూ ఎంతో శాంత్మైన 

మనస్స తో పరశ్బహ్మ ను ఉపాసంచాలి. 

ఆ పరమాత్మ  సాక్షాతే యజ ాసి రూప్పడు. ఈలోకం లో మానవుడు ఎలాంటి కరమ లు చేసేాడో 

అందుకు త్గన ప్పణా లోకాలను మరణానంత్రము చేరుకుంటాడు. 

మన్నమయః శ్పాణ రరీరో భారూప సస త్ా సజి ు లి  ఆకాశాత్వమ  సరి కరామ  సరి  కామ 

సస రి గనధ సస రి రస సస రి మిద మభాా తేో వాకా నాదరః।। 

ఆ పరశ్బహ్మ  మన్నమయుడు. శ్పాణమే రరీరముగా గలవాడు. గొపి  వెలుగుతో 

శ్పకాశించేవాడు. సత్ా  సంకలుి డు. ఆకారమే ఆత్మ గా గలవాడు. 

సరి  కరమ లు, సరి  కామములు, సరి  రసగంధములు (రబ,ే సి రశ ,రూప,రస) అనీి  ఆ 

పరశ్బహ్మ మే. సరి శ్త్వ వాా ప్పంచి ఉని వాడు. వాకుు  మొదలైన ఇంశ్ద్వయాలు ఉనాి  

లేకునాి  సర్వి ంశ్ద్వయ కారా ములు చేయగలిగన వాడు. 

అందర క్షేమాలు కోరుకునే ఆపకేాముడు అవడం చేత్ ఆశ్గహ్ం లేని వాడు (ఆశ్గహ్ 

స్నుా డు). 



(ఇవే విషయాలను ముండకోపనిషతే్తలో2-2-4 లో. యః సరి జఃా సరి  విదా సా్మ ష మహిమా 

భువి। ... మన్నమయః శ్పాణ రరీర నేత్వ శ్పత్నష్టతిోనిే  హ్ృదయం సనిి ధ్యయ.. అని 

చదువుకునిా ము.) 

వచేు  మంశ్త్ములలో మానవుని హ్ృదయాంత్రాళంలో నివసంచే పరమాత్మ  ఎంత్ 

స్క్షమ ంగా ఉనాి డో శాండలా ముని వివరసే్నాి రు. . 

ఏష మ ఆత్వమ  శ్నరే ుృదయే ణీయాన్ శ్వీహ్రాి  యవా దిా  సర ుపా దిా  శాా మాకా దిా  శాా మాక 

త్ణాులా దిై షమ ఆత్వమ నరే ుృదయే జ్ఞా యాన్ పృథివాా  జా్ఞ యానరేక్షా శ్జ్ఞజ ా యా శ్నివేో జ్ఞా యా 

నేభాో  లోకేభా ః।। 

మానవుని హ్ృదయాంత్రాళం లో నివసంచే పరమాత్మ  నీవార ధ్యనా ం మొన కనాి , 

వడగోంజ మొన కనాి , ఆవాలగంజలో నుని  విత్నేం కంటే అత్ా ంత్ స్క్షమ ంగా 

ఉంటంద్వ. 

నా హ్ృదయమనే కమలం లో నివసంచే పరమాత్మ  ఈ భూగోళం కనాి  పెదదే్వ. ఆకారం 

కనాి  పెదదే్వ. దేవలోకం కనాి  పెదదే్వ. 

నా హ్ృదయకమలం లో నివసంచే పరమాతేమ  ఈ సృషకిర.ే సరి  కామములు, సరి  

గంధములు, సరి  రసములు ఆ పరమాత్మ  యొకు  సి రూపమే. అత్డే పరశ్బహ్మ ము. 

ఇవే విషయాలు నారాయణ స్కంే లో మరంత్ వివరంగా చెపి బడాాయి. 

పంచదర ఖండం లో శాండలా ముని వివరణ ఇలా కనసాగసే్నిా డు. 

అనరేక్షోదరఃకోశో భూమిబుధోి  న జీరా త్న ద్వశో హా్ సా  శ్సకయేోదోా  రసాో త్రేం బలం స ఏష 

కోశో వస్ధ్య న శ్ససేమ న్ విరి  మిదం శ్శిత్మ్।। 

ఈ విశాల విరి మంత్వ ఆకాశానిి  ఉదరంగా (కడుప్పగా), భూమిని పీఠం గా చేస్కని వుండడం 

వల ోఇద్వ ఎపి టికీ నశించదు. ఈ విశిా నికి ద్వకుు లు మూలలు. 

ఈ విరి ం యొకు  తరుి  ద్వకుు  పేరు జుహూ. దక్షణ ద్వకుు  పేరు సహ్మాన. పడమట 

ద్వకుు  పేరు రాజీ.ా ఉత్రే ద్వకుు  పేరు స్భూత్. సి రమీు పైభాగము. ఈ విధం గా చెపి బడన 

విరి ం సకల సంపదలకు ఆధ్యరం. 

ఈ ద్వకుు లకు వత్స ము( దూడ) వాయువు. వాయువును అమరము గా తెలుస్కుని వాడు 

త్న ప్పశ్త్తని ఆయురేాయము కరకై వాయుదేవుని ఆరాధించుచునిా డు. త్నయొకు  సమస ే

కోరకల కరకై శ్పాణ దేవత్ను రరణు కోరుచునిా డు. 

సృష్టలిో కనబడే అనిి  శ్పాణులూ శ్పాణమే. అందు వలననే శ్పాణమునే రరణు చెంద్వత్ననని 

చెప్పి యుంటిని. భూలోకమును ఆకారమును సి రమీును రరణు పంద్వత్నని. భువరోోకమును 



అగి ని వాయువును స్రుా ని రరణుచెంద్వత్నని అని శాండలా ముని ఉపాసనా విధ్యనానిి  

తెలియ చేశాడు. 

వచేు  ష్టడర సపదేర ఖండాలలో ఐత్ర్వయ మహిదాసముని యజ ాసదాధ ంత్వనిి  గాయశ్త్న తో 

ోలిు న విధ్యనానిి  చూదేాం. 

112. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

ఈ రండు ఖండాలలోను ఐత్ర్వయ మహిదాస ముని మనిష్ట ఆయురేాయం లో మొదటి 24 

వసంత్వలు శ్పాత్ఃసవన గాయశ్త్న అని, త్దుపర 44 సంవత్స రాలు మధా్య హి్  సవనమని, 

త్రువాత్న 48 సంవత్స రాలు సాయంసవనమని వివరంచారు. ఈ విధంగా 116 సంవత్స రాలు 

జీవించి ఉనిా నని అంటారు. 

ప్పరుష్ట వావ యజసాసేా  యాని చత్తరి ంరత్న వరాుణి త్త్ శ్పాత్ సస వనం చత్తరి ంరత్ా క్షరా 

గాయశ్తీ గాయశ్త్ం శ్పాత్సస వనం త్దసా  వసవో నాా యతే్వః శ్పాణా వావ వసవ ఏతేహీదం 

సరి ం వాసయని।ే। 

యజ ారూపం గా ఉని వాడు ప్పరుష్యడు. ఆ ప్పరుష్యడు గడప్పన 24 సంవత్స రాలు శ్పాత్ఃకాల 

యజంా. అందుకే గాయశ్త్న మంశ్త్ము లో 24 అక్షరాలు ఉనాి యి. 

ఈ ఉదయప్ప సవనం (యజంా) అనేద్వ గాయశ్త్న మంశ్త్వనికి సంబంధించినద్వ. గాయశ్త్న 

మంశ్త్ముతో వస్వులకు కూడా సంబంధ ముంద్వ. అంత్టా వాా ప్పంచి ఉండేవి శ్పాణాలే 

కనుక శ్పాణాలే వసవులు. 

(వసవులంటే ఎలపో్పి డు ఉండేవి అని ఇంత్కు ముందు చదువుకునిా ము.) 

యజ ారూపం లో ఉని  ప్పరుష్యడు త్రువాత్ గడప్పన 44 సంవత్స రాలు మధ్యా హిి క సవనం. 

అందుకే శ్త్నషి్యప్ ఛందస్స  44 అక్షరాలతో కూరు బడ ఉంటంద్వ. ఈ మధా్య హి్  సవనం 

శ్త్నషి్యప్ చందస్స కి సంబంధించినద్వ. 

ఈ శ్త్నశ్షి్యప్ చంధస్స కి రుశ్దులకీ అనుబంధం ఉంద్వ. ఈ శ్పపంచానికే రోదనానిి  

కలిగంచేవి శ్పాణాలు. కనుక శ్పాణాలే రుశ్దులు. 

యజపా్పరుష్యడు త్రువాత్ గడప్పన 48 సంత్స రాలు మూడో సవనం. అందుకే జగత్న 

ఛందస్స కి 48 అక్షరాలుంటాయి. ఈ జగత్న ఛందస్స  ఆద్వతా్త లకు సంబంధించినద్వ. 

సరిా నీి  శ్గహించే వారు శ్పాణదేవత్లు, కనుక శ్పాణ దేవత్లనే ఆద్వతా్త లు అనాి రు. 

ఈ యజ ాసదాధ ంత్వనిి  సంపూరణంగా అరధం చేస్కని ఆచరంచినవాళుి  పూర ేజీవిత్ం అంటే 

116 సంవత్స రాలు జీవిసేారు. దానికి త్వనే ఒక నిదరశ నమని ఐత్ర్వయ మహిదాసముని 

చెపిే రు. 



వేదమనే రరీరానికి, వేదాంగాలలో ఒకటైన ఛందసస నేద్వ, నడవటానికి పాదముల వంటిద్వ. 

గాయశ్త్న తో మొదలయి 26 ఛందస్స లునాి యి. అవి వరుసగా గాయశ్త్న, ఉష్టణకుు , 

అనుషి్యప్, బృహ్త్న, పంకి,ే శ్త్నషి్యప్, జగత్న, అత్నజగత్న, రకి ర, అత్నరకి ర, అష్ట,ి అత్ా ష్ట,ి ధృత్న, 

కృత్న, శ్పకృత్న, ఆకృత్న, వికృత్న, సంకృత్న, ఉధృత్న... మొదలైన 26 ఛందస్స లు. 

వీటిలో మొదటిదయిన గాయశ్త్న లో పాదానికి ఆరు అక్షరాలు చొప్పి న నాలుగు 

పాదాలుంటాయి. మొతే్వనికి నాలుగు పాదాలలో కలిప్ప 24 అక్షరాలుంటాయి. గాయశ్త్న అంటే 

గానం చేస్త వారని సరి దా రక్షంచేద్వ అని అరధం. 

శ్పత్న ఛందస్స కి ఒకు కు  అక్షరం చొప్పి న పెరుగుత వసే్ంద్వ. వరుసలో ఆరవదయిన 

శ్త్నషి్యప్ చందస్స లో పాదానికి 11 అక్షరాల చొపి్ప న నాలుగు పాదాలలో కలిప్ప 44 

అక్షరాలునాి యి. 

అలాగ్వ వరుసశ్కమం లో ఏడవదైన జగత్న ఛందస్స లో పాదానికి 12 అక్షరాల చొప్పి న 

నాలుగు పాదాలు కలిప్ప 48 అక్షరాలుంటాయి. 

గమా తే జనైరత్న జగతీ- జనుల చేత్ బొందబడునద్వ. శ్పళయకాలే గచా తీత్న జగతీ- 

శ్పళయకాలం లో లయమయిోయేద్వ జగత్న అని అరధం. సరి ము ద్గనిలోనే కనబడుత్తంద్వ. 

అదేవిధంగా 26 ఛందస్స లలోను శ్పత్న ఛందస్స కు కనిి  ముఖా మైన మంశ్త్వలు ఉండ ఆ 

మంశ్త్ సాధన దిా రా మానవుడు త్న ఆరకి, ఆరోగా , సామాజక, రాజకీయ కోరకలను 

తీరుు కంటూంటారు. 

ఉదాహ్రణకు గాయశ్తీ ఛందస్స లో ఖడమీాలా శ్సేోశ్త్ం, అనుషి్యప్ ఛందస్స లో లలిత్వ 

సహ్శ్సనామ శ్సేోశ్త్ం, విష్యణ  సహ్శ్స నామ శ్సేోశ్త్ం, శ్రరీామ రక్షా శ్సేోశ్త్ం మొదలైన శ్సేోశ్త్వలనీి  

మనం అను నిత్ా ం కామాా ర ధసదా ర ధం పఠిసే్ని వే. 

113. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

త్ృతీయ శ్పపాఠకం అషిాదర ఖండం లో 

మన్న శ్బహ్మ  తా్త పారతే త్ా ధా్య త్మ  మథాధిదైవత్మాకాశో శ్బహ్మ  తా్త భయ మాద్వషంి 

భవత్ా ధా్య త్మ ం చాధిదైవత్ంచ।। 

మానవుడ మనస్తస  పరశ్బహ్మ  సి రూపం. అందుచేత్ దేహ్ంలో ఉని  మనస్స నే 

ధా్య నించాలి. ఆత్రిా త్ ఇత్ర దేవత్ల గురంచి ధా్య నించాలి. దేవత్లంత్వ 

సంతోష్టంచేటటిగా ఆ దేవత్లని, దేహానిి  కూడా ధా్య నించాలి. 

ఈ మనసస నే పరశ్బహ్మ కు నాలుగు పాదాలుంటాయి. వాగీంశ్ద్వయం (వాకుు ) అనేద్వ ఒక 

పాదం. శ్పాణం అనేద్వ రండో పాదం. నేశ్త్ం (కళుి ) అనేవి మూడో పాదం. శ్శోశ్త్ం (చెవి) 

అనేద్వ నాలవీ పాదం. ఈ నాలుగు పాదాలు రరీరానికి సంబంధించినవి. 



దేవత్లకు సంబంధించిన మరొక నాలుగు పాదాలునాి యి. అవి అగి  మొదటి పాదం, 

వాయువు రండో పాదం, ఆద్వతా్త డు మూడో పాదం, ద్వకుు లు నాలవీ పాదం. 

ఈ విధం గా దేహానికి దేవత్లకు సంబంధించిన రండు ధా్య నాలు జరుగుతంటాయి. 

పరశ్బహ్మ  నాలుగు పాదాలలో మొదటిదైన వాగీంశ్ద్వయానికి అగి  (దేవత్లకు 

సంబంధించిన పాదం) త్న శ్పకారం తో వెలుగును, వేడని శ్పసాద్వసేోంద్వ. 

రండవ పాదం శ్పాణానికి వాయువు యొకు  చైత్నా ం తో కాంత్నని వేడని ఇసేోంద్వ. మూడవ 

పాదం నేశ్త్వనికి స్రుా ని యొకు  తేజస్స తో శ్పకారము, చైత్నా ను కలుగుత్తనాి యి. 

నాలవీ పాదం శ్శోశ్త్ం ద్వకుు యొకు  చైత్నా ం తో శ్పకాశానిి  పందుత్తంద్వ. 

త్ృతీయ శ్పపాఠకం ఏకోనవింర ఖండం లో 

ఆద్వతాో  శ్బహ్మ తా్వ దేర శ్ససాేో పవాా ఖాా న మసదే వేదమశ్గ ఆరత్. 

కనిప్పంచే ఆద్వతా్త డు సాక్షాతే్త పరశ్బహ్మ  అని ఆదేరం. మిగలిన విషయాలనీి  కేవలం 

వాా ఖాా నాలే. 

త్ త్స దార శ్త్తే్స మభవ శ్త్దేాణణం నిరవరతే్ త్త్స ంవత్స రసా  మాశ్త్వ మరయత్ 

త్నిి రభిదా  త్తే ఆణకాపాలే రజత్ం చ స్వరణం చా భవత్వమ్।। 

సృష్ట ిశ్పారంభానికి ముందు భూమి అవా కంేగా ఉంద్వ. సృష్ట ిశ్పారంభమైన త్రాి తే భూమి 

వెలిసంద్వ. 

మొదట శ్పాణం లేని అసత్ ఉందని, అద్వ శ్కమంగా సత్ (శ్పాణం) గా మారందని, 

చెపి బడంద్వ. త్రువాత్ నిరాకార రకి ేఅంకురంచింద్వ. 

దానిలోనుంచి అండం వెలువడంద్వ. ఒక ఏడాద్వ త్రిా త్ ఆ అండం పగలి రండై వెండగా 

కనిప్పంచేదంత్వ మొదటిద్వ పృథివి గాను, బంగారంగా ఉని  రండవద్వ దుా లోకం గాను 

మారందనే సృష్ట ిశ్కమానిి  వివరంచారు. 

ఇక అండం లో ాహా్ ంగా కనిప్పసే్ని  భాగాలు పరి త్వలు కాగా వాటి మధా  లో మేాలు 

వాా ప్పంచాయి. సరస్స లుగా కనిప్పంచే భాగాలనీి  నదులు. అండం అడుగు భాగమంత్వ 

సముశ్దం. 

అందులోనుంచి ఆద్వతా్త డు (పరశ్బహ్మ ) ఉత్ి నుి డైయాా డు. అందుకే స్రుా డు 

ఉదయిసే్ని ప్పి డు, అసమేిసే్ని పి్ప డు అనిి  రకాల రాేలు వినిప్పసేాయి. అత్డే శ్బహ్మ  

అని అత్నిని కలిచిన వారు స్ఖపడత్వరని చెపి బడంద్వ. 

ఈ శ్పపాఠకంలో తెలియ బరచిన విషయాలను త్రచి చూస్త ేద్గనిి  సంపూరణ ఆద్వతాో పాసనా 

పరి ంగా చెప్పి కోవచుు . ఈ మధువిదా  కాలశ్కమేణా మరుగున పడోయి వాటి సమశ్గమైన 



ఉపాసనా విధ్యనం సాధకులకు అందకుండా ోయింద్వ. అయినా స్రా కిరణాల దిా రా 

సపవేర ణ చికిత్వస  విధ్యనం ఇపి టికీ మన దేరం లో కనిి  కనిి  శ్పదేశాలలో వాడుకలో ఉంద్వ. 

యోగ అచాు త్తలు రండుని ర సంవత్స రాల పాట మన దేర అభుా ని త్నకై స్రాో పాసన 

చేసనటో ఆశ్రమ రకారాు లలో ఉంద్వ. 

ఈ విధం గా త్ృతీయ శ్పపాఠకం ముగసంద్వ. 

వచేు  భాగం లో నాలవీ శ్పపాఠకంలో చాలా ఉత్తస కత్ కలిగంచే జ్ఞనాశ్శుత్న, రైకుి డు, 

రైకుి డు బోధించిన సంవర ీవిదా  మొదలైన చాలా విషయాలు ఉంటాయి. 

114. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

చత్తరధ శ్పపాఠకం, శ్పధమ ఖండం: 

పూరి ం జనరృత్ వంశానికి చెంద్వన మునికి మనుమడైన జ్ఞనశ్శుత్న అనే ముని ఎంతో శ్రదధగా 

అని దానాలు చేసే్ండేవాడు. 

త్వను దానము చేసన అని మునే జనులు సరి శ్త్ భుజంత్తరు గాక। అందరూ ఆకలి 

తీరుు కందురు గాక। అనే సదాు ద్వధతో ఎన్ని  ధరమ శాలలు, అని సశ్త్వలు కటింిచాడు. 

ఒకరోజు రండు హ్ంసలు అత్ని ఇంటి పైనుంచి ఎగరోత ఇలా సంభాష్టంచు 

కుంటనాి యి. 

ఒక హ్ంస రండవ హ్ంస తో "ఓ భలోాక్షుడా। కళుి  సరగీా కనిప్పంచనివాడా। దుా లోకంలో 

వెలిగ్వ జా్య త్నలా జ్ఞనశ్శుత్న పౌశ్త్వయణుడ తేజస్స  అంత్వ వాా ప్పంచి ఉంద్వ. దానిి  త్వకదేు. 

అద్వ నినుి  కాలేు సే్ంద్వ జ్ఞశ్గత్"ే అంద్వ. 

రండవ హ్ంస "ఓ అజా్ఞనీ! ఈ జ్ఞనశ్శుత్నముని లో అంత్ గొపి త్నం ఏముంద్వ? ఈ సి లుి ని 

గురంచి ఎందుకు ఘనంగా పగుడుత్వవు? బండరైకుి ని పగడనటో పగుడుత్తనాి వేమి? 

ఈయన ఏమయినా రైకుి డ కనాి  గొపి వాడా ఏమిటి?" అంద్వ. 

దానికి మొదటి హ్ంస "ఓ భలోాక్షా! బండ రైకుి డెవి రు? ఆయనకు అంత్టి కీర ేఎలా 

లభించింద్వ? చెపి్ప  " అని అడగంద్వ. 

దానికి భలోాక్షుడలోా సమాధ్యనమిచేు డు. 

"జదంలో ఎన్ని  రకాలుంటాయి. వాటిలో కృత్ అనే ఆట ఒకటంద్వ. ఆ ఆటలో 

గెలిచినవాడు, మిగత్వవారందరూ గెలిచిన అనిి  ఆటలను త్వను గెలిచినటే ిఅవుత్తంద్వ. 

అదే విధంగా లోకంలో జనులంత్వ చేస్త అనిి  రకాల ప్పణాా లు ఆ రైకుి డనే 

చేరుత్తనాి యి. ఎందుకంటే ఆ రైకుి డు గొపి  ఆత్మ శ్జా్ఞని." 



ఈరకంగా మాటోాడుకంటని  హ్ంసల సంభాషణ విని  జ్ఞనశ్శుత్న త్న రధ సారధిని ప్పలిచి 

"ఓ సారధీ! రైకుి ని ప్పలుచుకని రా!" అని ఆజా్ఞప్పంచాడు. "అత్డే అందర కంటెను 

స్కృత్వత్తమ డు, శ్జా్ఞనవంత్తడు అయి ఉనిా డు". 

రాజ్ఞజ ాననుసరంచి రైకుి డ కోసం ఎన్ని  శ్పదేశాలు వెత్నకాడు. అత్డకి రైకుి డెకు డా 

కనిప్పంచలేదు. శ్బహ్మ జా్ఞనులెకు డ ఉంటారో అకు డ వెదక మనిా డు. చివరకి ఒక 

బండశ్కింద కూరుు ని మూగగజజని రుదేుకుంటూ ఉని  రైకుి డని కనుగొనిా డు. 

జ్ఞనశ్శుత్న సారధి చెప్పి న మాటలను విని ఆరు వందల పాడ ఆవులను, పలురకాలైన 

బంగారు హారాలను, మేలుజ్ఞత్న గుఱ్ఱఱ లతో కూడన రధ్యనిి  గురు దక్షణ గా తీస్కని రైకుి ణిణ 

సమీప్పంచి 

"ఓ మహానుభావా! రైకిా  ఈ పాడ గోవులను భూషణాలను రథానిి  త్మరు రి కరంచి, మీరు 

ఏ దేవత్ను ఉపాససే్నాి రో ఆ దేవత్కు సంబంధించిన ద్వవా జా్ఞనానిి  నాకు 

ఉపదేశించండ." అని శ్పార ధంచాడు. అయితే రైకుి డు కోపంగా వీటిని తీస్కని ో అని 

త్నరసు రంచేడు. 

జ్ఞనశ్శుత్న త్నరగ వెయాి  గోవులను, అనేక భూషణాలను రధ్యలను, వాటితోాట త్న 

కుమారనేు కూడా తీస్కని రైకుి ని దగరీకు వెళిి  "సిా మీ! నేను తెచిు న వసే్వులతో పాట 

నీ భారా గా నా కుమారనేు, నీవు నివసంచు ఈ శ్గామమును కూడా నీకు సమరి సే్నిా ను. 

దయచేస వీటిని రి కరంచి నాకు శ్బహ్మ విదా ను బోధించండ" అని వేడుకనిా డు. 

అప్పి డు రైకుి డు జ్ఞనశ్శుత్న యొకు  కుమార ేనిరమ ల మైన ముఖమును చూచి ఆమెద్వ 

విదాా ముఖమని శ్గహించి " ఈమె దిా రా నీకు శ్బహ్మ విదాో పదేరం చేసేాను. 

మహావృషలదేరం లోని నాకు దానం చేసన ఈ శ్గామం ఇకముందు రైకి పరి ం గా 

ప్పలవబడుత్తంద్వ" అని చెపిే డు. రైకుి డు ఆ శ్గామం లోనే నివససే్ జ్ఞనశ్శుత్నకి ఈ 

విధంగా శ్బహ్మ విదా ను శ్పబోధించాడు. 

రైకుి డయొకు  ఉపదేశానిి  సంవర ీవిదా  అంటారు. వాయువు పంచ భూత్వలలోని ఇత్ర 

భూత్వలను త్నలో సంవరంీ- అంటే చేరుు కని లయం చేస్కనే రకికేి సంబంధించిన విదా  

అని అరధం. 

వచేు  భాగంలో సంవర ీవిదా  గురంచి తెలుస్కందాం. 
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చత్తరధ శ్పపాఠకం, త్ృతీయ ఖండం: 

ఇత్ర భూత్వలను త్నలో సంవరంీ చేస్కోవడం అంటే చేరుు కని లయం చేస్కనే రకికేి 

సంబంధించిన విదా కు సంవర ీవిదా  అని పేరు. 



వాయు రిా వ సంవరీో యదా వా అగి  రుదిా యత్న వాయుమే వాపాే త్న యదా స్రాో సమేేత్న 

వాయు మేవాపాే త్న యదా చంశ్దోసమేేత్న వాయుమే వాపాే త్న।। 

సంవశ్రంీ అంటే చివర ఆశ్రయం. ఇకు డ వాయువు సంవరంీ. అగి  చలబోడందంటే అద్వ 

వాయువును ఆశ్రయించినందువలే;ో స్రుా డు అసమేించిన త్రువాత్ వాయువులోనే 

చేరత్వడు. చంశ్దుడు అసమేించేక కూడా వాయువులోనే లీనమౌత్వడు. నీరు 

ఇంకిోయిందంటే అద్వ వాయువును ఆశ్రయించిందని అరధం. 

ఇలా వాయువు సమసేానీి  మింగుత్తంద్వ. వాయువు శ్పధ్యన భూత్ం. నారరహిత్మైనద్వ. 

వాయువు, అగి , స్రుా డు, చంశ్దుడు, నీరు అనీి  దేవత్వ సి రూపాలు. వాయువొకు టే 

కంటికి కనుప్పంచని స్క్షమ భూత్ం. 

అందుకే ఈ వాయువు అధిదైవత్ం (దేవత్లకు సంబంధించినద్వ) అని కీరంేచ బడంద్వ. 

అథాధా్య త్మ ం శ్పాణో వావ సంవరఃీ స యదా సి ప్పత్న శ్పాణమేవ వాగపాే త్న శ్పాణం చక్షుః 

శ్పాణం శ్శోశ్త్ం శ్పాణం మనః శ్పాణోహ్ా వైత్వ నస రాి  నస ంవృజేు  ఇత్న।। 

ఆధా్య త్మ ం అంటే జీవుడ దగరీకు వస్త ేశ్పాణమే సంవర ీత్త్ి ం కలిగనద్వ. ఎందువలంోటే 

జీవి స్ష్యపేావసలేో (నిశ్దలో) నుని ప్పి డు, వాకుు , దృష్ట,ి వినికిడ రకి,ే మనస్స  అనీి  

శ్పాణం లో లయం అవుత్వయి. లయం అయి నిశ్దాణంగా ఉంటాయి. 

జ్ఞనశ్శుత్నకి రైకుి డొక కధ చెపిే డు. పూరి ం ఒకప్పి డు కాపేయ వంశానికి చెంద్వన ౌనకుడు, 

కక్షస్తన వంశానికి చెంద్వన అభిశ్పత్వర ఇదరేూ భోజనం చేసే్ండగా వారకి వంటవాడు వడనా 

చేసే్నిా డు. 

అదే సమయం లో విదాా వంత్తడు, నియమ నిషలిు కల ఒక శ్బహ్మ చార అకు డకు వచిు  

బక్ష కోరాడు. వారత్నికి బక్షనివి లేదు. 

ఆ శ్బహ్మ చార వారతో. "ఓ ౌనకమునీ। అగి  మొదలైన నలుగురు దేవత్లను మింగన 

భువన రక్షకుడు శ్పజ్ఞపత్న. ఆయనను మీరు గురంేచ లేకునాి రు. 

(అంటే అగి , నీరు, స్రుా డు, చంశ్దుడు మొదలైన దైవసి రూపాలకు వాగీంశ్ద్వయం, 

చక్షురంశ్ద్వయం, శ్రవణేంశ్ద్వయం, మనస్స  మొదలైన జీవులలోని ఇంశ్ద్వయాలకు 

అపూరి మైన రకేులునాి యి. ఆ పరమాతేమ  శ్పజ్ఞపత్న రూపంగా అనిి చోట ోవాా ప్పంచి 

సరి భూత్వలను నియంశ్త్నసే్నిా డు. ఆయనే వాయురూపంలో అధిదైవకాలను, శ్పాణ 

రూపం లో అధా్య త్మ లను మింగ త్నలో లయం చేస్కంటనిా డు. ఆయనయొకు  ఆ 

సమిష్ట ిసి రూపానిి  సంవర ీఅంటారు.) 

ఓ అభిశ్పత్వరీ। అనంత్రూప్పడైన శ్పజ్ఞపత్నకి మానవులంత్వ నిరంత్రం యజా్ఞలలో 

అనిా నిి  త్ృప్పగేా పెడుత్తనాి రు. అలాంటి శ్పజ్ఞపత్న రూప్పడనైన నాకు మీరు అని ం 

పెటలిేదు. 



ఈ అని మంత్వ శ్పజ్ఞపత్న శ్పసాదమే. అలాంటి ఆయనకే అని ం లేదంటనాి రు." అంటూ 

నింద్వంచాడు. 

ఆ శ్బహ్మ చార మాటలు వినాి క అత్నికి సంవర ీవిదా  తెలుస్ అని ౌనకుడుకి అరధం 

అయిా ంద్వ. అత్ని దగరీకు వెళిి  " ఓ శ్బహ్మ చారీ। శ్పజ్ఞపత్న దేవత్లకు ఆత్మ గా ఉనిా డు. 

ఆయన శ్పజలను ప్పటిసేిాడు. ఆయనకు బంగారు దంత్వలు ఉంటాయి. సరి మును 

భుజంచే సామరధా ము గలవాడు,మహా మేధ్యవి అని ఆయనను కీరసేేారు. మేము కూడా నిత్ా ం 

ఆయననే పూజసే్ ఉంటాము." అని చెప్పి  ఆ శ్బహ్మ చారకి బక్ష పెటిారు. 

ఇకు డ భుజసే్ని  వాయువు, అని  సి రూపాలైన అగి , స్రుా డు, చంశ్దుడు,జలం అనే 

నాలుగు కలిప్ప ఐదు. అలాగ్వ అనిా నిి  భుజంచే శ్పాణం, ద్గనితోపాట వాకుు , నేశ్త్ం, చెవి, 

మనస్స  అనే అయిదు మొత్ంే పద్వ ద్వకుు లకు ( నాలుగు ద్వకుు లు, నాలుగు మూలలు, 

నింగ, నేల కలిప్ప మొత్ంే పద్వ) ఆహారాలు. ఈ అనాి నిే  కృత్ం అంటారు. 

విరాట్ సి రూపంలో పరమాతేమ  అనిి  ద్వకుు లకు వాా ప్పంచి ఆహారానిి  శ్గహిసే్నిా డు. 

శ్పళయ సమయంలో సమస ేసృష్టనిి త్నలో లయం చేస్కంటనిా డు. 

వచేు  చత్తరధ శ్పపాఠకం, చత్తరధ ఖండం లో సత్ా కామ జ్ఞాల అనే ముని గురంచి 

తెలుస్కుందాం. 

116. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

చత్తరధ శ్పపాఠకం చత్తరధఖండం: 

సత్ా కాముడనే కుశ్రవాడు త్న తోటివారంత్వ గురుకులాలలో జేర విదాా భాా సం చేసే్ంటే 

త్వనుకూడా గురుకులం లో చేర చదువుకోవాలని అనుకనిా డు. ఆ రోజులలో గురుకులానికి 

వెడతే ముందుగా అత్ని గోశ్త్ం అడగ్వవారు. 

అందుకని సత్ా కాముడు త్న త్లి ోదగరీకు వెళిి  "అమామ  నాకు శ్బహ్మ చరా  ద్గక్ష తీస్కని 

గురుకులానికి వెళిి  విదాా భాా సం చేయాలనే కోరక ఉంద్వ. నాకు మన గోశ్త్మేదో చెపి్ప ." అని 

అడగాడు. 

ఆమె సత్ా కాముడతో "నాయనా। నీద్వ ఏ గోశ్త్మో నాకు తెలియదు. నేను యౌవనం లో 

ఉని ప్పి డు అనేకచోట ోదాసగా పని చేస్తదానిి . అప్పి డు నీవు నాకు జనిమ ంచావు. నా పేరు 

జ్ఞాల. నీ పేరు సత్ా కాముడు. ఇంత్ వరకే నాకు తెలుస్." అని చెప్పి ంద్వ. 

అకు డనుంచి హ్రశ్దుమత్ గౌత్ముడ దగరీకు వెళిి  "సిా మీ। శ్బహ్మ చరా శ్వత్వనిి  

అవలంభిసే్ గురుకుల వాసం చేయాలని వచాు ను. త్మరు ననుి  శిష్యా డుగా రి కరస్త ే

విదాా భాా సం చేసేాను". అని శ్పార ధంచాడు. 

సత్ా కాముడ శ్పార ధన విని  గౌత్ముడు "నాయనా। నీ గోశ్త్మేమిటి?" అని శ్పశిి ంచాడు. 



"నా గోశ్త్ం నాకు తెలియదు సిా మీ. నా త్లి ోనాతో 'కుమారా। నేను యౌవనం లో 

ఉని ప్పి డు ఎన్ని  చోట ోదాసగా పని చేసాను. అప్పి డు నీవు నాకు జనిమ ంచావు. నీ గోశ్త్ం 

నాకు తెలియదు. నా పేరు జ్ఞాల. నీపేరు సతా్ కాముడు.' అని చెప్పి ంద్వ. కనుక నాపేరు 

సత్ా కామజ్ఞాల." అని బదులిచాు డు సత్ా కాముడు. 

గౌత్ముడు అత్ని మాటలు విని "ఒకు  శ్ాహ్మ ణుడు త్పి  ఇత్రులెవి రూ ఇలా సమాధ్యనం 

చెపి రు. ఇలా సత్ా ం చెప్పి న ఈ ాలుడు త్పి క శ్ాహ్మ ణుడే అయి వుంటాడని 

భావించాడు. 

సత్ా కాముడతో "నాయనా। సమిధలు తీస్కనిరా. నీకు ఇప్పి డే ఉపనయనం చేసేాను.నీవు 

చకు గా సతా్వ నిే  పలికావు " అని చెప్పి  అత్నికి ఉపనయనం చేసాడు. 

త్రువాత్ ాగా బలహీనంగా ఉని  నాలుగు వందల గోవులను సతా్ కాముడకిచిు  వాటిని 

చకు గా మేప్ప అవి వెయిా  గోవులైన త్రిా త్ త్నరగ రమమ ని చెప్పి  పంపాడు గౌత్ముడు. 

సత్ా కాముడు ఎన్ని  ఏళుి  అడవిలో వాటిని మేపగా అవి శ్కమంగా వెయాి  సంఖా కు 

చేరాయి. 

ఆ విధంగా సతా్ కాముడు అడవిలో గోవులను మేప్పతండగా, ఆ గుంప్పలో ఉని  వృషభ 

మొకటి "ఓ సత్ా కామా।" అని ప్పలిచింద్వ. భగవన్ ఏమి ప్పలిచావు? అని అడగ్వడు. అందుకా 

వృషభం "సత్ా కామా। శ్పసే్త్ం మేమంత్వ కలిప్ప ఒక వెయాి  దాకా ఉనిా ము. మమమ లిి  నీ 

గురువుగార దగరీకు తీస్కని వెళుి . ఇప్పి డు నీకు పరశ్బహ్మ  పాదాల గురంచి చెబుత్వను 

విను" అని ఈ విధం గా చెపి డం శ్పారంభించింద్వ. 

ఈ పంచమ ఖండం లో ఇటపైన శ్పకృత్నలోని జంత్తవులు, పక్షులు, జలచరాలు, అగి  

సత్ా కామునికి శ్బహ్మ జా్ఞనానిి  ఉపదేశించిన వైనం చూదేాం. 

117. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

పంచమ ఖండం నుంచి అషమి ఖండం వరకూ: 

సత్ా కాముడు ఆ వృషభం యొకు  మాటలిి  శ్రదధగా వింటనిా డు. 

త్స్మమ  హోవాచ శ్పాచీ ద్వకు లా శ్పతీచీ ద్వకు లా దక్షణా ద్వకు లోద్గచీ ద్వకు లైష వై సోమా  

చత్తషు లః పాదో శ్బహ్మ ణః శ్పకారవనిా మ।। 

తరుి , పడమర, ఉత్రేం, దక్షణం అనే నాలుగు ద్వకుు లూ నాలుగు కళలు. ఈ నాలుగు 

కళలు కలిస పరమాత్మ కు ఒక పాదం. ఈ పాదానిి  శ్బహ్మ పాదం "శ్పకారవాన్" అంటారు. 

త్రువాత్ పరశ్బహ్మ  రండో పాదం గురంచి అగి దేవుడు నీకు తెలియజేసేాడు అని వృషభం 

పలికింద్వ. 



ఆ మరిా డు సతా్ కాముడు వెయాి  గోవులను తీస్కని గురువుగార ఆశ్రమానికి 

బయలుదేరాడు. దారలో సాయంశ్త్మయాి ంద్వ. ఒకచోట గోవులను ఆప్ప అకు డుని  ఎండు 

ప్పలలోను రాజేస నిప్పి  వెలిగంచి త్వను తరుి  ముఖంగా కూరుు నిా డు. 

అప్పి డు ఆ అగి  లోంచి "సత్ా కామా" అని వినబడంద్వ. భగవాన్ ఏమిటి ప్పలిచారు? అని 

సత్ా కాముడడగాడు. నాయనా। నీకు పరశ్బహ్మ  యొకు  రండవ పాదం గురంచి చెబుత్వను, 

విను. 

పృథివీ కలా శ్నరేక్షం కలాద్ా ః కలా సముశ్దః కలైష వై సోమా  చత్తషు లః పాదో శ్బహ్మ ణో 

ననవేానిా మ।। 

భూమి, ఆకారం, దుా లోకం, సముశ్దం అనేవి నాలుగు కళలు. ఈ నాలుగు కళలు కలిస 

పరశ్బహ్మ కు రండవ పాదం అవుత్తనాి యి. ఈ పాదానికి "అనంత్వాన్" అని పేరు. 

నాయనా। సత్ా కామా। పరశ్బహ్మ  యొకు  మూడవ పాదం గురంచి హ్ంస నీకు 

తెలియజేసే్ంద్వ అని అగి దేవుడు పలికాడు. 

మరిా డు సాయంశ్త్ం త్నరగ గోవులిి  ఆప్ప అగి ని వెలిగంచి తరుి  ద్వరగా కూరుు నాి క ఒక 

హ్ంస అత్డ దగరీకచిు  "సత్ా కామా। నీకు పరశ్బహ్మ కు సంబంధించిన మూడవ పాదం 

గురంచి చెబుత్వను. విను. 

కలా చస్తనఃే కలా విదుా  త్ు లైషవై సోమా  చత్తషు లః పాదో శ్బహ్మ ణో జా్య త్నషామ నిా మ।। 

అగి , స్రుా డు, చంశ్దుడు, విదాు తే్త అనే ఈ నాలుగు కళలూ కలిస పరశ్బహ్మ కు మూడవ 

పాదం గా మారత్వయి. ఈ పాదానిి "జా్య త్నషామ న్" అని ప్పలుసేారు. 

పరశ్బహ్మ  యొకు  నాలవీ పాదానిి "మదీు" అనే జలచరపక్ష ఇలా చెప్పి ంద్వ. 

శ్పాణః కలాచక్షుః కలా శ్శోశ్త్ంకలా మనః కలైషవై సోమా  చత్తషు లః పాదోశ్బహ్మ ణ 

ఆయత్నవా నిా మ।। 

శ్పాణం, చక్షువు, శ్శోశ్త్ం, మనస్ ఈ నాలుగు కళలు చేర పరశ్బహ్మ కు నాలవీ 

పాదమవుత్వయి. ఈ పాదానిి  ఆయత్నవాన్ అంటారు. 

ఇకు డ సత్ా కాముడకి పరశ్బహ్మ  పాదాలగురంచి బోధించిన వాళుి  వృషభం- అంటే 

వాయుదేవుడు; అగి - అగి  దేవుడు; హ్ంస - అంటే స్రుా డు; మదీు జలచర పక్ష - అంటే 

శ్పాణం అని శ్గహించాలి. 

సత్ా కాముడు వెయాి  గోవులను తీస్కని గురుకులానికి చేరుకునిా డు. గౌత్ముడు అలా 

వచిు న సత్ా కామునితో "సత్ా కామా! నినుి  చూసే్ంటే శ్బహ్మ జా్ఞనానిి  తెలుస్కుని  

వాడలా కనబడుత్తనిా వు. నీకు శ్బహ్మ జా్ఞనానిి  బోధించినవారవరు?" అని అడగాడు. 



"భగవన్! మానవులుకాని ఇత్రులు నాకీ శ్జా్ఞనానిి  శ్పసాద్వంచారు. అయినాకూడా మీర్వ నాకు 

శ్బహ్మ జా్ఞనానిి  ఉపదేశించి ననుి  ధనాు ణిణ చేయండ. మీ వంటి ఆచారుా ల వలన 

గురుముఖము గా అభా సంచిన విదా  యే ఉత్మే మైనద్వ." అని సత్ా కాముడు కోరాడు. 

అప్పి డు గౌత్ముడు ష్టడర కళల విదా ను (శ్బహ్మ  విదా ను) మరల బోధించాడు. సదీురువు 

పదహారు కళల విదా ను చకు గా బోధించినప్పి డే శిష్యా డ జీవిత్వనికి సారకిత్ ఏరి డుత్తంద్వ. 

ఈ విధంగా సతా్ కామజ్ఞాల త్న గురువైన గౌత్ముని నుంచి శ్బహ్మ విదాో పదేశానిి  

పందాడు. 

118. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

శ్బహ్మ విదాా  శ్జా్ఞనానిి  పంద్వన సత్ా కామజ్ఞాల దగరీ ఉపకోసల కామలాయనుడు అనే 

ముని మిగలిన శిషా్య లతో ాట శ్బహ్మ చరా  శ్వత్వనిి  అవలంభిసే్ నిత్ా ం అగి కారా ం 

చేసే్ గడపాడు. 

12 సంవత్స రాలు అయాా క సత్ా కామ జ్ఞాల త్న శిష్యా లందరకూ వీడోు లు సభ ఏరిా ట 

చేసాడు. కాని ఉపకోసలకామలాయుణిణ మాశ్త్ం ఆ సభకు ప్పలవ లేదు. 

సత్ా కాముడ భారా  "సిా మీ! మీరు కామలాయనుణిణ వీడోు లు సభలో చేరు లేదు. అత్డు 

అందరకనాి  ఎకుు వగా మీకు స్తవలు చేసాడు. శ్రదధగా శ్బహ్మ చరా  ద్గక్షను పాటించాడు. 

అత్నికి కూడా మీరు చివర ఉపదేశానిి  చేయాలి. అలా చేయకోతే నితా్వ గి  దేవత్ 

మిమమ లిి  ఆక్షేప్పంచవచుు ." అని అంద్వ. 

కానీ సత్ా కాముడు ఉపదేరము చేయకుండా, ఏ విషయాలు చెపి కుండా ఆశ్రమం విడచి 

సంచారానికి వెళిి ోయాడు. 

మానసక ాధతో ఉపకోసలుడు ఉపవాసం మొదలుపెటిాడు. సతా్ కాముడ భారా  అత్నిని 

ఉపవాసం మాని భోజనం చేయమని శ్బత్నమాలింద్వ. ఉపకోసలుడు త్ను ఎంతో నిరార తో 

ఉండడం వల ోరకరకాల కోరకలతో అత్ని మనస్స  పరపరవిధ్యల ాధపడుతండడం వల ో

ఆహారానిి  త్ననలేనని జవాబచాు డు. 

అప్పి డు అకు డ ఉని  యజకాుండాలలో ఉని  శ్తేత్వగుి లు "ఈ శ్బహ్మ చార మనగురంచి 

ఎంతో త్పస్స  చేస, శ్రదధగా హోమం చేస మనలను త్ృప్ప ేపరచాడు కాబటి ిఇప్పి డు మనం 

ఇత్నికి ఉపదేరం చేయాలని భావించి ఉపకోసలుడతో ఇలా అనాి యి. "శ్పాణం శ్బహ్మ ము. 

అలాగ్వ కం అనాి  శ్బహ్మ మే, ఖం అనాి  శ్బహ్మ మే." 

ఉపకోసలుడు, "ఓ అగిు లారా! శ్పాణమంటే శ్బహ్మ మని తెలుస్కాని, కం, ఖం అనేవి 

శ్బహ్మ మని తెలియదు" అనాి డు. 



అప్పి డు అగుి లు శ్పాణం, ఆకారం ఈ రండూ హ్ృదయం లోనే ఉనాి యి. కంఅంటే 

స్ఖం, ఆనందం; ఖం అంటే ఆకారం, హ్ృదయాకారం; శ్పాణము, శ్పాణమునకాశ్రయమైన 

ఆకారం గురంచి అగుి లు శ్బహ్మ చారకి ఇలా ఉపదేశించాయి. 

ఖం, కం అనే రాేలను ఉచా రంచే రంఖం దిా రా శ్బహ్మ రంశ్ధం లో(ూనా  శ్సిానం లో) 

శ్పాణానిి  శ్పత్నష్టసి్త ేఅనుభవానికి వచేు  ఆనందమే స్ఖం. అదే శ్బహ్మ తి్వ నుభవం. 

శ్తేత్వగుి లలో ఒకటైన గార ుపతా్వ గి  శ్బహ్మ చారకి ఇలా బోధించింద్వ. భూమి, అగి , ఆహారం, 

స్రుా డు ఇవనీి  నారూపాలే. స్రుా నిలో ఉని  ప్పరుష్యడు నేనే. ఇద్వ నిజము. పైన 

చెప్పి న వాటిలో పృథివి, అని ము అనే రండూ అనుభవింప బడేవి, అగి , ఆద్వతా్త డు అనే 

ఇరువురు అనుభవించేవాళుి  అని తెలుస్ కోవాలి. 

(గార ుపత్ా ము అంటే గృహ్సేాశ్రమంలో ఉంటూ గృహ్స ేధరామ లను పాటిసే్ శ్పత్నద్వనం 

గృహ్సే్ అనుష్టంిప వలసన అగి  కారా ం. ద్గనినే ప్పత్ అంటారు. గృహ్సే్ త్న సి ధరమ ంతో 

(శ్పాణాయామ శ్పశ్కియతో) జనింపచేస్కనే తేజ్యబలం. శ్పాణాయామం దిా రా జనించే 

ఉషణరకి ేవల ోతేజస్స  ద్వి గుణీకృత్మౌత్తంద్వ) 

త్రిా త్ అనిా హారా పచాగి  అంటే దక్షణాగి  పైకి లేచి "నాయనా! శ్బహ్మ చారీ! జలం 

ద్వకుు లు నక్షశ్త్వలు చంశ్దుడు అనేవి నారూపాలే. చంశ్దుడలో ఉని  ప్పరుష్యడని నేనే." 

అంద్వ. చంశ్దుడకి దక్షణద్వకుు తో సంబంధముంద్వ. ఇకు డ అనుభవించేవాడు చంశ్దుడు, 

అనుభవింప బడేవి నక్షశ్త్వలు. 

(అనిా హారా పచాగి కే దక్షణాగి  అని పేరు. ద్గనినే మాత్ అంటారు. యజ ాహ్విస్స లను 

ప్పత్ృదేవత్లకు, ఇత్ర దేవత్లకు (ఇంశ్ద్వయాలకు) అందజేసే్ంద్వ. ఇదే చిత్నమంట గా 

దేహాలిి  దహించి వేస్త చరమ అగి . నితా్వ గి హోశ్త్తలు ఈ అగి ని అరణుల 

రాపాడంచడం దిా రా శ్పజి లింప జేసేారు.) 

అప్పి డు శ్తేత్వగుి లలో మూడవదైన ఆహ్వనీయాగి  పైకి లేచి, శ్పాణం, ఆకారం, సి రంీ, 

విదాు తే్త అనే నాలుగు నా రూపాలే. విదాు తే్తలో వెలిగ్వ ప్పరుష్యణిణ నేనే. ఇకు డ విదాు తే్తకు 

దుా లోకము; ఆహ్వనీయాగి కి ఆకారం నివాససలిాలు. 

(ఆహ్వనీయ అగి ని గురువు అంటారు. మన రరీరం లో ఉండే వైశిా నరాగి ని వృద్వధ 

చేస్కని అరన్నత్ి త్న ేచేస్కనేటందుకు ఉపయోగ పడుత్తంద్వ.) 

స్రా భగవానుని శ్పత్ా క్ష రూపమైన శ్తేత్వగుి లను శ్రదధగాను నిషాు మంగాను ఆరాధించే 

వారకి సరి  సంపదలు సి శ్ర ీఫలం, మోక్షం సద్వధసేాయని వేదమాత్ చెబుతోంద్వ. 

మూడు అగుి లు కలిస "ఓ ఉపకోసలా! ఈ యజ ావిజా్ఞనము, ఆత్మ జా్ఞనము నీకు 

బోధించాము. ఇక నీకు సరయిన మారంీ నీ గురువు బోధిసేాడు అని చెపిా యి. 



కంత్కాలానికి గురువు సంచారం నుంచి త్నరగ వచిు  "ఓ ఉపకోసలా! ఆ అగుి లు నీకు 

సాధనాపరమైన విజా్ఞనానిి  బోధించారు. నీ మనస్స లో ఉని  కోరక శ్బహ్మ జా్ఞనము గురంచే 

కదా. సర్వ, నీ కోరక శ్పకారం ఇప్పి డు నీకు శ్బహ్మ జా్ఞనానిి  బోధిసేాను" అని మొదలు పెటిాడు. 

ఆత్మ జా్ఞనానిి  బోధిసే్ అరు స్స లను (ద్వవా కాంత్న లోకాలను) చేర్వ మారంీ గురంచి 

వివరంచిన విధ్యనం వచేు  భాగం లో. 

119. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

చత్తరధ శ్పపాఠకం పఞ్ు దర ఖండం: 

పదమ ం మీద పడ ానీటిబందువులు ఆ పదామ నిి  అంటకోనటో, శ్బహ్మ జా్ఞనిని పాపాలు 

సి ృశించవు. 

కళి లో నివసంచే ప్పరుష్యడే ఆత్మ . ఈ ఆత్మ  అమరము, భయరహిత్ము. అదే పరమాత్మ . 

అందువలే ోసి చా మైన న్నయాి గానీ, నీళుి గానీ కళి మీద జలితోే అవి లోపలికి ోవు. 

బయటకే వచేు సేాయి. 

శ్బహ్మ జా్ఞని అనేవాడు ఆరరి ద్వంచే రకినేి నిధి గా గలవాడని గురంేచాలి. అనిి  రకాలయిన 

అభినందనలు, ఆరరాి దాలు ఆ శ్బహ్మ జా్ఞనిలో ఉంటాయి. శ్బహ్మ జా్ఞని కాంత్నతో సమాన 

మైనవాడు. అత్డు అనిి  వసే్వులలోను శ్పకాశించగలడు. 

అధ య దు చై వాసమ  ఞ్ు వా ం కురి ని ేయద్వచ నారు ష మేవాభిసమా వనేా రు ష్ట హ్రహి్  

ఆపూరా మాణ పక్షమాపూరా మాణ పక్షా దాా న్ షడుదజే జత్న మాసాం శ్సేానేాస్తభా  సస ంవత్స రం 

సంవత్స రాదాద్వతా్  మాద్వతా్వ  చా స్తనమేసం చస్తనమేసో విదుా త్ం త్త్తి రుష్ట మానవః।। 

ఇప్పి డు చెప్పి న శ్బహ్మ జా్ఞనులు మరణించిన త్రువాత్ (అంత్ా శ్కియలు సశ్కమంగా 

జరగనా, జరగకునాి ) అరు స్స లిి  (ద్వవా కాంత్న లోకాలను) చేరత్వరు. అకు డునుంచి పగటి 

కాంత్నలో శ్పయాణం చేస, ఆ త్రువాత్ శుకపోక్ష మారంీలోశ్పవేశించి, ఆ మారంీ దిా రా 

ఉత్రేాయణానికి చేరత్వరు. 

అకు డనుంచి సంవత్స ర దేవత్ దగరీకి వెళిి  ఆయన నుంచి స్రుా డ దగరీకి ఆత్రువాత్ 

చంశ్దుడ దగరీకి చేరత్వరు. చంశ్దుడనుంచి సరాసర విదాు తోోకానికి వెడత్వరు. 

అకు డ శ్బహ్మ లోకం నుండ వచిు న ఒక దేవత్ వారకి శ్బహ్మ జా్ఞనానిి  బోధిసే్ంద్వ. ద్గనినే 

దేవత్వ మారంీ, శ్బహ్మ లోక మారంీ అంటారు. 

సఏనాం శ్బహ్మ  గమయ తేా ష దేవపథో శ్బహ్మ  పథ ఏతేన శ్పత్నపదా మానా ఇమం మానవ 

మావరంే నా వరనేే ేనా వరనేే ే।। 

ఈ అరు రాద్వ మారంీ లో శ్పయాణం చేసన వారు త్నరగ మానవ లోకం లో జనిమ ంచరు. వారకి 

జనమ రాహిత్ా ం కలుగుత్తంద్వ. 



ఈ విధంగా మరణించిన త్రువాత్ అంత్ా శ్కియలు కంటే శ్బహ్మ జా్ఞనమే ఉత్మేలోక శ్పాప్పకేి 

ఉత్మేమైనదని చెపి బడంద్వ. 

చత్తరధ శ్పపాఠకం ష్టడర, సపదేర ఖండాలలో 

ఆ యజ ానిరి హ్ణకు మనస్స , వాకుు  అనే రండూ శ్పధ్యనమైనవని చెపి బడంద్వ. 

వేదవిజా్ఞనము, యజవాిజా్ఞనము సమశ్గముగా తెలిసన పండత్తని శ్ాహ్మ ణ ఋత్ని కుు  గా 

నియమించి లోక కలాా ణార ధం, ఇషకిామా  సధా ర ధం యజంా నిరి ఘి ముగా, సంత్ృప్పకేరం గా 

నిరి హించే విధ్యనం చెపి బడంద్వ. 

120. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

గీత్వజయంత్న శుభాకాంక్షలతో: 

పంచమ శ్పపాఠకం శ్పధమ ఖండం: 

ఓమ్ యోహ్వై జాే షంి చ శ్శేషంిచ వేద జాే షరిు  హ్వై శ్శేషరిు  భవత్న శ్పాణో వావ జాే షరిు  

శ్శేషరిు ।। 

విరి  సృష్ట ికని  ముందే ప్పటిని రకే ే(శ్పాణం) పెదదే్వ. అదే శ్శేషమిైనద్వ కూడా. దానిని 

తెలుస్కుని వాడు శ్శేష ిశ్జా్ఞని అవుత్వడు. శ్పాణమే మొటమిొదటిద్వ మరయు శ్శేషమిైన రక.ే 

(జాే ష ిశ్శేష ిశ్పజ్ఞపత్నః. అని శ్పాణరకి ేని ఉపనిషతే్తలు కీరసేేోంటే, యోగ అచుా త్తలు 

శ్పాణరకి ేసృష్ట ిలో శ్పశ్పధమంగా న్నలకని ఉండడం వల ోదానికి జాే షతిి్వ నిి  ఆపాద్వంచొచుు  

కాని శ్శేషతి్ి ము మాశ్త్ం ఆత్మ కే అంటారు.) 

యోహ్వై వసషంి వేద వసషి్ట హ్ సిా నాం భవత్న వాగిా వ వసషఃి । యోహ్వై శ్పత్నషిాం వేద 

శ్పత్నహ్త్నషతి్ా సమ ంరు  లోకే ముష్టమ ంరు  చక్షురిా వ శ్పత్నషిా।। 

వసషి్యని ఎరగన వా కి ేవసషి్యడే అవుత్తనిా డు. ఇకు డ వసష ిరబంే వాకుు ను తెలుప్పతోంద్వ. 

శ్జా్ఞనశ్పాప్ప ేశ్పాణరకి ేనుంచి, శ్జా్ఞనశ్పకారం వాకుు  నుంచి కనుక దేహ్ం లోని ఈ రండు 

రకేులకు శ్శేషతి్ి ం ఉందని తెలుస్కోవాలి. 

శ్పత్నష ిపంద్వన దాని గురంచి తెలిసనవాడు ఇహ్ లోకం లోను పరలోకం లోను కూడా శ్పత్నష ి

కలవాడౌత్వడు. ఇకు డ శ్పత్నష ికలిగనద్వ నేశ్త్ము. 

సంపద (శ్శోశ్త్ం) కలిగన దానిని తెలుస్కుని  వాడకి దేవత్లు మనుష్యా లు అత్ని కోరకలు 

తీర్వలా చేసేారు. ఇకు డ శ్శోశ్త్ం అంటే సంపద. శ్శోశ్త్ముచే వేదశ్రవణము, ప్పదప 

కరామ నుషిానము వాటికి సంబంధించిన ఫలము పందుట మొదలైన సంపద. 



ఆయత్నం గురంచి తెలుస్కుని వాడు త్న బంధువులకు, త్నతో ఉని వారకి ఆశ్రయమై 

ఉంటాడు. ఆయత్నం అంటే మనస్స . 

ఈ ఇంశ్ద్వయములనీి  నేను గొపి వాడనంటే. నేనే గొపి వాడనంటూ వాదులాడుకోవడం 

మొదలు పెటిాయి. ఆఖరకి ఇంశ్ద్వయాలనీి  త్మ త్ంశ్డ నన శ్పజ్ఞపత్న దగరీకు వెళి ో

"మాలో శ్శేషి్యలెవరని" అడగాయి. 

మీలో ఎవరు రరీరానిి  వదలి వెళిి ోతే ఈ రరీరం అత్ా ంత్ అపవిశ్త్మౌత్తందో, 

పాపభూయిష ిమౌత్తందోఅత్డే శ్శేషి్యడని శ్పజ్ఞపత్న చెపిా డు. 

ముందుగా వాకుు  రరీరానిి  వదలి బయటకు వెళిి  ోయింద్వ. ఒక సంవత్స రం ోయాక 

త్నరగ వచిు , నేను లేకుండా ఈ రరీరం జీవించి ఉందా? అని మిగలిన వాటిని అడగంద్వ. 

శ్పాణము ఉండ మూగవాడవలె వింటూ, చూచుచు, మనస్స తో ఆలోచిసే్ ఈ రరీరం 

ఎపి టి లాగ్వ జీవించి ఉంద్వ అని చెపిా యి. వాకుు  ఏమీ అనలేక త్నరగ రరీరం లో 

చేరోయింద్వ. 

త్రిా త్ కళుి  కూడా ఒక సంవత్స రం పాట బయటకు ోయి త్నరగ వచిు  నేను లేకుండా 

మీరంత్వ ఎలా ఉనాి రు. అని అడగంద్వ. గుడవాాడు ఎలా బత్తకుత్వడో అలాగ్వ శ్బత్నకేము. 

మాకు ఏమీ కాలేదు అనాి యి. 

అలాగ్వ చెవి, వినికిడ రకి ేబయటకు ోయి ఒక ఏడాద్వత్రిా త్ త్నరగ వచిు  ఏమీ మారిు  

లేదని తెలుస్కంద్వ. అప్పి డు మనస్స  బయటకు ోయి ఏడాద్వ త్రిా త్ వచిు  రరీరానికి 

ఏమీ మారుి  లేదని తెలుస్కంద్వ. 

చివరగా శ్పాణం రరీరానిి  వదలి బ్బటకు ోవడానికి ఉదా మించింద్వ. ఉత్మేమైన అరి ం 

త్నని కటేసిన గుంజను పెకలించినటోగా ఆ శ్పాణం బయటకు ోవడానికి శ్పయత్ని సే్ 

త్నతో పాట లోపలుని  అనిి  రకేులను పెకలించి వేసంద్వ. 

అప్పి డు ఆ రకేులనీి  ముఖా మైన శ్పాణం దగరీకు వచిు  " ఓ భగవాన్! నీవే మాకందరకీ 

శ్పభువువి. నీవే అందరకనాి  శ్శేషి్యడవు. "దయచేస నీవు బయటకు వెళి వదేు." అని 

వేడుకునాి యి. 

అథ హైనం వాగువాచ యదహ్ం వసషసిమ  త్ి ం త్ ది సషి్ట రతా్ థ హైనం చక్షురువాచ య 

దహ్ం శ్పత్నషసిమ  త్ి ం త్త్ శ్పత్నషిారత్న।। 

వాకుు  ముఖా  శ్పాణం తో " నేను వసషి్యడనై ఉని ద్వ (పెదవేాడనై ఉని ద్వ) నిజముగా నీవు 

ఈ రరీరం లో శ్పత్నష్టతి్తడవై ఉండడం వలనోే." అని పలికింద్వ. ఇదే విధంగా నేశ్త్ం కూడా 

శ్పాణానిి  శ్సే్త్నంచింద్వ. 

అథ హైనం శ్శోశ్త్మువాచ యదహ్ం సంపదసమ  త్ి ం త్త్స మి దర తా్ థ హైనం మన 

ఉవాచ యదహ్ మాయత్నమసమ  త్ి ం త్ దాయత్న మరత్న।। 



నేను భాగా వంత్తడనై ఉని ద్వ నీవు సరి  సంపదలతో ఈ రరీరం లో ఉండడం వలనోే అని 

శ్శోశ్త్ం అంద్వ. 

మనస్స కూడా "నిజంగా నీవు ఈ రరీరానికి ఆశ్రయమై ఉండడం వలనోే నేను 

ఆశ్రయసిానము గా ఉంటనిా ను." అని శ్పాణానిి  పగడంద్వ. 

నవై వాచో నచక్షూంష్ట నశ్శోశ్త్వణి నమనాంరతా్వ  చక్షతే శ్పాణ ఇతేా వా చక్షతే శ్పాణో హ్ా  

వైత్వని సరాి ణి భవత్న।। 

ఇలా కనుి , చెవి, వాకుు , మనస్స లకు శ్పతేా కమైన చైత్నా ం లేదు. వీటనిి టినీ కలిపే 

శ్పాణం అంటారు. ఈ ఇంశ్ద్వయాలనీి  శ్పాణ సి రూపాలే అవుత్తనాి యి. 

ద్వి తీయ ఖండం: 

ఆ ముఖా  శ్పాణం నాకుఅని ం ఏద్వ? ఎకు డుంద్వ? అని మిగలిన ఇంశ్ద్వయాలను అడగంద్వ. 

గుశ్రాల నుంచి పక్షులు దాకా అనిి  శ్పాణులు ఏ ఆహారానిి  త్నంటనాి యో ఆ ఆహారమంత్వ 

నీదే. అని ఇత్ర శ్పాణులు చెపిా యి. 

ఇకు డ శ్పత్ా క్షంగా కనపడే శ్పాణం పేర్వ అని ము. ఈ విషయం తెలుస్కుని  వాళి కు 

సరి ం అని  సి రూపంగానే కనిప్పసేాయి. 

మళ్ళి  ఆ శ్పధ్యన శ్పాణం నాకు వస్తసంే ఏద్వ? ఎకు డుంద్వ? అని అడగంద్వ. దానికి 

ఇంశ్ద్వయాలు నీర్వ నీకు వస్తసమేని చెపిా యి. 

అందుకనే అనిా నిి  త్ననేవారు భోజనానికి ముందు, భోజనం త్రిా త్ నీటితో ఆచమనము 

చేసే్నాి రు. ఈ ఆచమనమే వస్తసంే అని తెలుస్కుని  వారకి వస్తసేాలు అక్షయం గా 

లభిసేాయి. ఆ వా కికేి నగి ంగా ఉండే శ్సతి్న ఎపి టికీ కలగదు. 

ఈ విదా ను సత్ా కామజ్ఞాల వైయాశ్ఘపదా  గోశ్శుత్న కి బోధిసే్ "ఈ శ్పాణవిదా ను 

(శ్బహ్మ విదా ) ఎండోయిన చెటికు ఉపదేశించినా అద్వ త్నరగ చిగురసే్ంద్వ". అని చెపిా డు. 

ఈ విధంగా శ్పాణవిదా ను తెలుస్కుని వాళుి  మహ్త్ి పూరి కమైన సదుధలు పందడం 

కోసం చేయవలసన యజ ావిధులను, నియమాలను వివరంచారు. 

 

 

 

 



121. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

పంచమ శ్పపాఠకం, త్ృతీయ ఖండం: 

అరుణముని పౌశ్త్తడు, గౌత్ముడ ప్పశ్త్తడు అయిన శేి త్కేత్తవు, ఒకప్పి డు పాంచాలరాజ 

భవనానికి వచాు డు. 

జైబలి కుమారుడైన, పాంచాలరాజు, శ్పవాహ్ణుడు శేి త్కేత్తవును సాి గత్నంచి, " నాయనా 

మీ త్ంశ్డ నీకు అనిి  విదా లను బోధించారా? " అని అడగతే బోధించారని చెపిే డు 

శేి త్కేత్త. 

వేత్ ియద్వతో ధి శ్పజ్ఞః శ్పయనీతే్న-న భగవ ఇత్న, వేత్ ియథా ప్పనరావరనేా ఇత్న న భగవ ఇత్న, 

వేత్ ిపథోర్వవేయానసా  ప్పత్ృయాణసా చ వాా వరనేా ఇత్న న భగవ ఇత్న, వేత్ ియథా సౌలోకో న 

సమూి రా త్ ఇత్న న భగవ ఇత్న, వేత్ ియథా పంచమాా  మహుత్వ వాపః ప్పరుషవచసో భవనీతే్న 

నైవ భగవ ఇత్న।। 

అప్పి డు శ్పవాహ్ణుడు ఐదు శ్పరి లనడగ్వడు. 

1. సృష్టంిచ బడన జీవులంత్వ మరణించిన త్రిా త్ ఇకు డనుంచి ఎకు డకు వెడుత్తనాి రో 

తెలుసా? 

- శేి త్కేత్త "తెలియదు సిా మీ" అని చెపిే డు. 

2. దేవయాన మారంీ గురంచి తెలుసా? 

- తెలియదు సిా మీ! 

3. ప్పత్ృయాన మారంీ గురంచిన అనిి  వివరాలు తెలుసా? 

- తెలియదు సిా మీ! 

4. ఇత్ర లోకాలనీి  భూలోకం నుండ వెళినో మనుషా్య లతో ఎందుకు సంపూరణం కావటలేదోు? 

- తెలియదు సిా మీ! 

5. పంచమ హ్విస్స  జలము ప్పరుష్యడు అనే పేరోు ఎలా వచేు యో తెలుసా? 

- తెలియదు సిా మీ! నాకు మీరడగనవేవీ తెలియదు అని శేి త్కేత్త బదులు ఇచేు డు. 

దానికి శ్పవాహ్ణుడు "నీవు విదా నంత్వ పూరగేా నేరుు కోకుండా తెలుస్కనిా నని చెపిే వు. 

కాని నా శ్పరి లకు ఉత్రేం ఈయలేక ోత్తనిా వు? ఇలా ఎందుకు చెపిే వు?" అని అడగ్వడు. 

ఆయన మాటలకు ాధ పడ ాశేి త్కేత్త త్న త్ంశ్డ వదకేు వచిు , "త్ంశ్ీ! నాకు విదా ను 

పూరగేా చెపిే నని ఎందుకనాి రు? రాజర ు శ్పవాహ్ణుడు ననుి  ఐదు శ్పరి లనడగ్వడు. 

వాటిలో ఒకు దానికీ నేను జవాబు చెపి లేక ోయాను." అని శ్పవాహ్ణుడడగన ఐదు 

శ్పరి లను గౌత్ముడకి చెపిే డు. 

ఆ శ్పరి లు విని  గౌత్ముడు "నాయనా! నేను కూడా ఈ శ్పరి లను ఇప్పి డే వింటనిా ను. 

నాకు కూడా వీటికి సమాధ్యనం తెలియదు" అనిా డు. 



అప్పి డు గౌత్ముడు ఆ శ్పరి లనడగన రాజు శ్పవాహ్ణుడ దగరీకు వెళి్ళ డు. రాజు 

సాదరంగా గౌత్ముని ఆహిా నించి "గౌత్మ మహ్రీు మీరు మనుష్యా లకు కావలసన సమస ే

సంపదలను కోరవచుు ." అనాి డు. 

దానికి గౌత్ముడు "రాజరీ ు! నీ దగరీుని  సంపదలు నాకు అవసరం లేదు. నీవు నా ప్పశ్త్తని 

అడగన శ్పరి లకు ఉత్రేమైన త్తి్వ నిి  బోధించు" అని అరధంచాడు. 

శ్పవాహ్ణుడు "గౌత్మా! నీవికు డ శ్బహ్మ చరా  శ్వత్ము తో కంత్కాలం గడుప్ప." అనాి డు. 

(ద్గని నుంచి మనకు అరధం అయేా దేమిటంటే, ఏ గురువు దగరీకు వెళిి నా ఆ గురువు యొకు  

బోధనాశ్కమం అరధం చేస్కోవడానికి కంత్ కాలం ఆ గురుకులంలో విదాా భాా సం (orientation 

course) చేస్తక కాని వార శ్పరి లకు శ్పతా్త త్రేం దొరకేద్వ కాదు అని.) 

కంత్కాలమయిన త్రిా త్ శ్పవాహ్ణుడు గౌత్ముణిణ ప్పలిచి "మహ్రీు! ఇప్పి డు నేను నీకు 

బోధించే విదా ను పూరి ం శ్ాహ్మ ణులకు ఎవరూ ఉపదేశించలేదు. పరంపరగా రాజులకు 

(క్షశ్త్నయులకు) మాశ్త్మే బోధింపబడుచుని టో అరధమవుతోంద్వ. అందుకే క్షశ్త్నయుల 

పరాశ్కమం శ్పకాశిసే్ సరి వాా పమేై ఉంద్వ. ద్గనిి  పంచాగి  విదా  అంటారు. ఇపి్ప డు 

శ్ాహ్మ ణునకు బోధింప బడుతోంద్వ." అనాి డు. 

సిా మి జయతీరుధలు ఈ విషయంలో "త్త్ి  రహ్సాా నిి  తెలుస్కునేందుకు త్పస్స ను 

కనసాగంచి, విజా్ఞనవంత్తడై సృష్ట ిరహ్సాా నిి  శ్గహించిన వాణిణ శ్ాహ్మ ణుడంటారు. 

ఆ విరి సృష్టకిి కారణమైన రకి ేదిా రా శ్బహ్మ ను దరశ ంచి; శ్బహ్మ  దరశ నం దిా రా 

ఉదయించిన భకితేో ఆత్వమ రి ణతో దేవదేవుని కృపకు పాశ్త్తడై శ్బహ్మ త్ి ం అంటే ఏమిట 

తెలుస్కుని  శ్బహ్మ జా్ఞనియే శ్ాహ్మ ణుడు కాని, జ్ఞత్న మాత్స రా ప్ప శ్ాహ్మ ణుడు అని అరధం 

కాదు" అంటారు. 

పైన చెప్పి న ఐదు శ్పరి లను ఒకటి రండుసారోు చద్వవి శ్జా్ఞపకం పెటికోండ. వచేు  భాగంలో 

ఆ శ్పరి లకు వివరణలుంటాయి. 

122. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

పంచాగి  విదా : 

ఓ గౌత్మ మహ్రీు! మొదటి అగి విదా  లో ఈ దుా లోకమే అగి  గా వుంద్వ. ఆద్వత్ా  భగవానుడే 

సమిధ. కిరణాలే ధూమము. పగలే జ్ఞి లగా ఉనాి యి. ఈ అగి  లో చంశ్దుడు, నక్షశ్త్వలు, 

విస్ఫ లింగాలు, దేవత్లు శ్రదధ అనే ఆహుత్తలను సమరి సే్నాి రు. వాళుి  సమరి ంచిన 

హ్విస్స ల వల ోఆ అగి  నుంచి సోమరాజు అనేవాడు జనిమ సే్నిా డు. 

ఓ గౌత్మా! రండవ అగి  విదా  లో పర జనాు డు (వర ుదేవత్) లేకఇంశ్దుడే అగి , వాయువే 

సమిధ, మేాలే పగ, మెఱుప్పలే జ్ఞి ల, ప్పడుగులే అగి , గడగడ రాేలే అగి కిరణాలు. 



ఇలాంటి అగి లో దేవత్లు సోమరాజుకు ఆహుత్తలనిసేారు. ఆహుత్తల నుండే వర ుం 

కురుసే్ంద్వ. 

మూడో అగి  విదా లో ఈ భూమే అగి , సంవత్స రాలే సమిధలు, ఆకారమే ధూమం. రాశ్తే 

జ్ఞి ల. ద్వకుు లే అగి . ద్వకుు ల యొకు  మూలలు కిరణాలవుత్వయి. ఈ అగి లో దేవత్లంత్వ 

వరాు నిి  హ్వనం చేసేారు. ఆ ఆహుత్తల నుంచి అని ము ప్పడుత్తంద్వ. 

గౌత్మా! నాలవీ అగి  విదా  లో ప్పరుష్యడే అగి . వాకుు  అనేద్వ సమిధ. శ్పాణమే పగ. 

జహ్ి యే (నాలుక) జ్ఞి ల, నేశ్త్ములే అగి , శ్శోశ్త్ములే (చెవులు) అగి  కిరణాలు. ఈ 

అగి లో దేవత్లు అనిా నిి  హోమం చేసే్నాి రు. ఆ ఆహుత్తల నుంచి ర్వత్స్స  (వీరా ం) 

ప్పడుతోంద్వ. 

పంచాగి  విదా  లోని ఐదో విదా లో యవి నం లో ఉని  స్తర ేఅగి , ఉపస ిఅనేద్వ (మరమ  

శ్సిానం) సమిధ, సంకేత్మే పగ, యోనియే జ్ఞి ల, మైథునమే నిప్పి  కణికలు, రత్నవల ోవచేు  

ఆనందమే నిప్పి  రవి లు. 

(ఈ వివరణలో, సిా మి జయతీరుధలు విభేద్వసే్ "మైథునం వల ోవచేు  దేహ్స్ఖం 

శ్గాహా్ స్ఖ మౌత్తంద్వ కానీ అద్వ ఆనందము అవదు" అంటారు. ద్గనిని త్ప్పి గా అరధం 

చేస్కని కందరు గురువులు దేహ్ంశ్ద్వయ స్ఖాల దిా రా శ్బహ్మ జా్ఞనానిి  పంద గలరని 

ఉపదేశించే సాహ్సం చేశారనే అంరం ఆరు రాా నిి  కలిగసే్ంద్వ. ఈ రీత్నలో సామానుా లను 

పెడదార పటిసేి్నాి రు. అద్వ వటి ిమూరతి్ి మే అంటారు.) 

ఈ అగి లో ఇంశ్ద్వయాల యొకు  అధి దేవత్లు ర్వత్స్స ని (వీరాా నిి ) హ్వనం చేసేారు. ఆ 

ఆహుత్తల నుండే గరా ము ప్పడుతోంద్వ. 

ఈ విధంగా దుా లోకము, పర జనాు డు, పృథివి, ప్పరుషాగి , యోషాగి  అనే ఐదు రకాలయిన 

అగుి లలో శ్కమంగా శ్రదధ, సోముడు, వర ుం, అని ం, వీరా ము అనే హ్విస్స లు ఐద్వంటినీ 

హ్వనం చేయడం వల ోప్పరుష్యడు జనిమ సే్నిా డు. ఇకు డ ఐదో ఆహుత్న అయిన వీరా ం 

హోమం చేయడం వల ోవీరా ం లోని జలం దిా రా ప్పరుష్యడు అనే పేరు వసేోంద్వ. 

(ఇకు డ ఐదవ శ్పరి  అయిన పంచమ హ్విస్స , జలం, ప్పరుష్యడు అనే పేరోు ఎలా 

వచేు యని  విషయానిి  వివరంచేరు.) 

నవమ ఖండం: 

ఇత్నత్త పఞ్ా మాా  మాహుత్వ వాపః ప్పరుష వచసో భవనీతే్న న ఉలాు వృతో గరోా  దర వా 

నవవా మాసా ననరిే యితి్వ  యావదిా  ధ జ్ఞయతే। స జ్ఞతో యావదా యుషం జీవత్న కం 

శ్పేత్ం ద్వష ిమితో గి య ఏవ హ్రని ేయత్ ఏవేతో యత్సస మాూ తో భవత్న ।। 

ఓ గౌత్మా! పైన చెపి్ప నటో జలమే ప్పరుష్యడనే పేరుతో ఉంటాడు. జరాయువు అనే 

పలుచని సంచితో చుటబిడన శిశువు (ప్పరుష్యడు) మాత్ృ గరా ం లో తొమిమ ద్వ లేక పద్వ 



న్నలలుండ ఆ త్రిా త్ జనిమ సేాడు. అలా ప్పటిని శిశువు త్నకు ఆయుష్యు  ఉని ంత్కాలం 

జీవిసేాడు. అత్ను మరణించిన త్రిా త్ ఆ పంచాగుి లు అత్డు చేసన కరమ లను 

అనుసరంచి ఆయా లోకాలకు తీస్కని ోత్వయి. 

(సృష్టంిచ బడన జీవులంత్వ మరణానంత్రం ఎకు డకు తీస్కు ోబడుత్తనాి రు? అనే 

శ్పరి కు సమాధ్యనమే ఇద్వ.) 

123. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

పంచమ శ్పపాఠకం దరమ ఖండం: 

(దేవయాన మారంీ ఏద్వ అనేదానికి శ్పవాహ్ణుడచిు న సమాధ్యనం ఇలా ఉంద్వ.) 

పైన చెప్పి న శ్జా్ఞనానిి  పంద్వన వారు, అరణాా లలో ఎంతో శ్రదధతో త్పస్స  చేస్త వాళుి  

ద్వవా కాంత్న లోకాలను అంటే అరు రాద్వలోకాలను చేరుకంటారు. 

అకు డనుండ అహ్రోోకం, అహ్రోోకం నుంచి శుకపోక్ష ఉత్రేాయణం, ఉత్రేాయణం నుంచి 

సంవత్స రం, సంవత్స రాలనుండ ఆద్వతా్త డు, ఆద్వతా్త నినుంచి చంశ్దుడు, చంశ్దుని 

నుంచి విదాు తే్త వంటి మారీాలలో శ్పయాణం చేసేారు. ఆ మారంీ లో చివరగా 

అమానుష్యడగు ప్పరుష్యడుంటాడు. అత్డే ఈ మారంీ లోవచేు వారని శ్బహ్మ  లోకానికి 

చేరుసేాడు. ద్గనినే దేవయాన మారంీ అంటారు. 

ఈ దేవయాన మారంీలో శ్బహ్మ  లోకం చేరన వాళుి  ఇకు డే ఉంటూ త్మ ఇషిాపూరగేా 

ప్పణా కరమ లను చేసే్, దానధరామ లను చేసే్ ఉండే వారు ఇకు డనుంచి మొదటగా ధూమ 

లోకాలకు వెడత్వరు. అకు డునుండ రాశ్త్న, కృషణ పక్షము, దక్షణాయనము, అకు డనుంచి 

ప్పత్ృలోకము, గగన మారమీు దిా రా శ్పయాణించి చివరకు చంశ్దమారంీలోకి 

చేరుకుంటారు. 

చంశ్దుణేణ సోమరాజు అంటారు. చంశ్దుడే దేవత్లకు భోజనం. అందువల ోదేవత్లు 

చంశ్దుణిణ భుజశ్సే్ ఉంటారు. ద్గనినే ప్పత్ృయాన మారంీ. 

(ప్పత్ృయానమారంీ అంటే ఏమిటనే శ్పరి కు శ్పవాహ్ణుడ సమాధ్యనం ఇద్వ.) 

చనిోయిన శ్పాణి చంశ్దలోకం చేర కరమ  క్షయమయిన త్రిా త్ ఆత్మ  త్నరగ జనమ  ఎతే ే

విధ్యనం చెబుత్తనాి రకు డ. 

త్సమ  నాా వత్స మిా త్ ముష్టతి్వ థైత్ మేవాధి్య నం ప్పనరి వరనేే ేయథేత్ మాకారమాకాశా 

దిా యుం వాయరూా త్వి  ధూమో భవత్న ధూమోభూత్వి  శ్భం భవత్న।। 

ప్పత్ృయాన మారంీ దిా రా చంశ్దలోకానిి  చేరనవాడు త్న కరమ  క్షయమయేా  వరకు ఆ 

లోకం లోనే ఉంటారు. త్రిా త్ ఆకారము, వాయువు, ధూమము, మేఘము అనే మారంీ లో 

వసేారు. 



అశ్భంభూతి్వ  మేఘో భవత్న మేఘో భూత్వి  శ్పవర ుత్న త్ ఇహ్ శ్వీహి యవాఓషధివనసి త్య 

శ్సలేమాషా ఇత్న జ్ఞయనే ేతో వై ఖలు దురి శ్షి వత్రం యోయో హా్ ని  మత్నయేో ర్వత్ 

సస ంచత్న త్దాూ య ఏవ భవత్న।। 

అప్పి డు మేఘం నుండ కురస్త వర ుం, ఆ వర ుం దిా రా ఉత్ి ని మయేా  వడోు, గోధుమలు, 

ఓషధులు వనసి త్తల రూపంలో ఉదా విసేాడు. అకు డ నుండ ఆయా పదారిాల రూపంలో 

జీవులు త్నరగ బయటకు వచేు ందుకు నానా కషిాలు పడత్వయి. 

మానవులు ఏ రకమైన ఆహారానిి  త్నంటారో, ఆ ర్వత్స్స  దిా రా స్తరలే నుండ అని గత్ 

శ్పాణులుగా (మానవులు) ప్పడత్వరు. 

త్ దా  ఇహ్ రమణీయ చరణా అభాా శో హ్ యతే ేరమణీయాం యోని మాపదాే రన్ శ్ాహ్మ ణ 

యోనిం వా క్షశ్త్నయయోనిం వా వైరా యోనిం వా థ య ఇహ్ కపూయ చరణా అభాా శో హ్ 

యతే ేకపూయాం యోని మాపదాే రన్ రి  యోనిం వా స్కరయోనిం వా చణాాల యోనిం వా।। 

ఈ విధం గా ససా , ధ్యనాా ద్వ రూపాలలో నుని  జీవులు ఎవరైతే పూరి ం నుంచి ప్పణా కరామ  

చరణులై ఉనాి రో వారందరూ త్వము ఆచరంచిన ప్పణా కరమ ల ననుసరంచి ఉత్మే 

యోనులలో ప్పడత్వరు. దుషు రమ లనాచరంచిన వాళుి  నీచ యోనులలో అనగా కుకు , పంద్వ 

మొదలైన జనమ లను పందుత్వరు. 

అధైత్యోః పథోరి కత్ర్వణ చ న త్వ నీమాని క్షుశ్దాణా  సకృదావరీనేి భూత్వని భవని ే

జ్ఞయసా  శ్మియసి్త తేా త్ త్ృతీయం శ్సిానం తేనాసౌ లోకో న సంపూరా తే।। 

ఎవరైతే అసస లు ప్పణా కరమ లుచేయకుండా ఉంటారో, వాళుి  ఈ రండు మారీాలు దిా రా 

కాకుండా మాటి మాటికి ప్పడుత చసే్ ఉంటారు. ద్గని వల ోఎందరు జీవులతో నిండనా 

పరలోకాలు ఎని టికీ పరపూరణం కావటలేదోు. 

(ఎంత్మంద్వ జీవులు చేరనా ఇత్రలోకాలనీి  ఎందుకు సంపూరణం కావటలేదోు అనే శ్పరి  

కిద్వ సమాధ్యనం.) 

శ్స్తనే్న హిరణా సా  స్రాం ప్పబంరు  గురో శ్సలేి  మావసన్ శ్బహ్మ హాచ, ఏతే పత్ని ేచతి్వ రః 

పంచమశాు చరం శ్ తరేత్న।। 

అందువలనోే నిష్టదధ కరమ లను పూరగేా త్ా జంచాలి. పాపకరమ లను చేయకూడదు. అంటే 

స్వరాణనిి  దొంగలించడం, స్రాపానం చేయడం, గురుపతీి  సంగమం,శ్బహ్మ హ్త్ా , ఈ 

నాలుగు పాప కరమ లను చేస్తవారకి సహాయం చేస్తవారు మహా పాప్పలై పత్నత్తలవుత్వరు.ఈ 

ఐద్వంటినే పంచ మహాపాత్కాలంటారు. 

 

 



124. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

పంచమ శ్పపాఠకం ఏకాదర ఖండం: 

ఆత్మ  అంటే ఎవరు? పరమాత్మ  (పరశ్బహ్మ ము) అంటే ఎవరు? అని  శ్పరి లకు సమాధ్యనం 

తెలుస్కోవాలని వేద విజా్ఞనానిి  కూలంకషంగా తెలుస్కుని  మహాగృహ్సే్లు ఐదుగురు 

ఉపమనుా ని ప్పశ్త్తడైన శ్పాచీనశాలుడు, ప్పలుషముని కుమారుడైన సత్ా యజుడాు, భాలవోి 

ఋష్ట ప్పశ్త్తడైన ఇంశ్దదుా ముి డు, రరు రాక్షుడ త్నయుడు జనుడు, అరి త్రారి ముని 

కుమారుడు బుడలుడు ఒకచోట సమావేరమై సదీురువును చేరాలని సంకలిి ంచినవారై 

బయలు దేరారు. 

అరుణ ముని ప్పశ్త్తడైన ఉదేాలక మహ్రు. 'వైశిా నరాత్మ ' విదా ను తెలిసనవాడని విని అత్ని 

సనిి ధికి వెళో్ళరు. ఉదేాలకుడు శ్బహ్మ విదా ను సమశ్గముగా బోధించడానికి త్నకు సమరధత్ 

లేదని, కేకయ ప్పశ్త్తడైన అరి పత్న అనే రాజు శ్బహ్మ విదా ను పూరగేా తెలిసన వాడుఅత్ని 

దగరీకు వెడదాము అని చెప్పి  త్నుకూడా వారతో పాట అత్ని దగరీకు వెళ్ళి రు. 

త్న వదకేు వచిు న గృహ్సమేునులందరనూ సాదరంగా ఆహిా నించి వారకి కానుకలివి  

బోతే వారు సమమ త్నంచలేదు. అప్పి డు అరి పత్న "అయాా  నా రాజా ంలో దొంగలు లేరు. 

ప్పసనారులు లేరు. అంధులు లేరు. అగి హోశ్త్ం చేయని వారు లేరు. బుద్వధహీనులు లేరు. 

నాకు రశ్త్తవులు లేరు. నాకు వైరభావం లేదు. నేను ఒక మహా యజమాు చేయబోత్తనిా ను. 

మీరందరూ ఇచు టనే ఉండ నా యజా్ఞనిి  పరపూరణం గావించి నా చే ఈయబడే ధనానిి  

రి కరంచండ అని శ్పార ధంచేడు. 

దానికి బదులుగా ఆ మునులు రాజుతో "వైశిా నరాత్మ ను నీవు పూరగేా తెలిసనవాడవై 

ఉనిా వు. ఆ విదా ను మాకు బోధించు. విదాా రుధలమై నీ దగరీకు వచాు ము" అనాి రు. ర్వప్ప 

ఉదయముననే మీరు ఇకు డకు రండ అనాి డు రాజు. మరిా డు శ్పాత్ఃకాలమున 

వారైదుగురు సమితి్వ ణులై రాజు దగరీకు వెళి్ళ రు. 

ఇకు డ రాజు శ్పత్న ముని యొకు  శ్జా్ఞన పరమిత్నని శ్పశిి ంచి తెలుస్కుని త్దనుగుణముగా 

వారకి వైశిా నరాత్మ  విదా ను బోధించాడు. 

దిా దర ఖండం: 

అరి పత్న ముందుగా ఉపమనుా ని కుమారుడైన శ్పాచీనశాలుణిణ అడగాడు "ఓ ఔపమనాూ ! 

ఆత్మ ను నీవు ఏరీత్నగా ఉపాసంచేవో చెప్పి " అని. అప్పి డత్ను "నేను వైశిా నరాత్ి ను 

దుా లోకముగా ఉపాససే్నిా ను" అనాి డు. 

దానికి రాజు అనాి డు "నీవు ఉపాసంచే దుా లోకం స్తేజము అనే వైశిా నరాత్మ . అద్వ 

పరపూరణమైన ఆత్మ  కాదు. ఇద్వ పూరాణత్మ  యొకు  శిరస్స  మాశ్త్మే. నీ వంరము లో స్త్, 

శ్పస్త్, అస్త్ అనే సోమరసం యజా్ఞలలో కనిప్పసే్ంద్వ. 



(స్త్ అంటే ఒకరోజు చేస్త యాగం కోసం ప్పండన సోమరసం. శ్పస్త్ అంటే జా్య త్నషి్టమాద్వ 

యాగాల కోసం ప్పండన సోమరసం. అస్త్ అంటే ఎన్ని  రోజులపాట జరపే సశ్త్యాగాల 

కోసం ప్పండన సోమరసం అని అరధం.) 

ఈ స్తేజమనే వైశిా నరాత్మ ను ఉపాసంచే వాళుి  శ్ప్పయమైన పదారాధలను చూసేారు. ఆ 

వంరంలో వాళుి  సత్ు రామ నుషిాన పరులవుత్వరు. అనిా నిి  త్ృప్పగేా భుజసేారు. ఉపాసకుని 

వంరంలో అందరలోను శ్బహ్మ  వరు స్స  కనపడుత్తంద్వ. ఇద్వ పూరాణత్మ  యొకు  శిరస్స  

మాశ్త్మే. నీవు కనుక నా దగరీకు వచిు  ఈ వైశిా నరాత్మ ను తెలుస్కనకోతే నీ త్ల తెగ 

పడేద్వ.(అంటే జనన మరణ చశ్కంలోనే పడ త్నరుగుత ఉండేవాడవి. అనగా శ్బహ్మ జా్ఞనివి 

కాలేక ోయేవాడవి) 

వచేు  భాగంలో మిగలిన ఐదుగురు ఋష్యల పదధత్తల గురంచి అడగ వాటికి త్గన వివరణ 

ఇచిు న త్రిా త్ అరి పత్న వైరి నరాత్మ  విదా ను బోధించడం మొదలుపెడత్వడు. 

125. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

శ్త్యోదర ఖండం నుంచి అషిాదర ఖండం వరకూ: 

అరి పత్న సత్ా యజుణాిణ ప్పలిచి "ఓ శ్పాచీన యోగుా డా! నీవు దేనిని ఆత్మ  అని 

ఉపాససే్నిా వు?" అని అడగాడు. 'స్రుా ణిణ ఆత్మ గా ఉపాససే్నిా ను' అనాి డు. 

'సత్ా యజా్ఞ! నువుి  పూరణఆత్మ  అని ఉపాసంచేద్వ విరి రూపము అనే వైశిా నరాత్మ  మాశ్త్మే. 

ఇద్వ పూరాణత్మ కు కనుి  మాశ్త్మే అవుత్తంద్వ.' అనాి డు అరి పత్న మహారాజు. 

ఈ ఉపాసన వల ోనీ కులములో అందరకూ మంచి సాధనా సంపత్న ేసమశ్గముగా లభిసే్ంద్వ. 

అరి ములు, దాసదార జనులు, వెండ, బంగారము నీకు లభించి సమస ేభోగాలను అనుభ 

విసేావు. కానీ నీవు నాదగరీకు రాకుండా ఉండ ఉంటే అంధుడవైోయేవాడవి అనాి డు 

(అంటే మూఢత్ి ం లోనే నీ జనమ  అంత్రంచేద్వ). 

ఇంశ్దదుా ముి డు అరి పత్న రాజుతో "రాజ్ఞ! నేను వాయువును ఆత్మ గా ఉపాససే్నిా ను." 

అనాి డు. 

దానికి అరి పత్న ఇలా సమాధ్యనమిచేు డు. "ఓయీ వైయాశ్ఘపదాా ! నీవు పూరాణత్మ ను కాదు, 

దాని అంర అయిన పృధగి రమ  అనే వైశిా నరాత్మ ను మాశ్త్మే ఉపాససే్నిా వు. అద్వ 

పూరాణత్మ కు శ్పాణము మాశ్త్మే. 

అద్వ నానా గత్న కలద్వ. ద్గని ఉపాసన వల ోనీకు అనిి వైప్పల నుండ బలి దానాలు వసే్ 

ఉంటాయి. ఎన్ని  రధ్యలు నీ వెనుక నడుసే్ ఉంటాయి. మంచి భోకవేు గా అందరకీ 

శ్పీత్నపాశ్త్తడవు అవుత్వవు. నీవు ఇకు డకు రాకుండా ఆ ఉపాసననే చేసే్ ఉండ ఉంటే నీ 

శ్పాణము ోయి ఉండేద్వ (పూరాణతోమ పాసన ఫలిత్ం దొరకి ఉండేద్వ కాదు.)" 

"నేను ఆకాశానిి  పూరాణత్మ గా ఉపాససే్నిా ను." అని రరు రాక్షుా డ త్నయుడు జనుడు 

రాజుతో పలికేడు. దానికి అరి పత్న" నీవు ఉపాసంచేద్వ పరపూరాణత్మ ను కాదు. దాని అంర 



అయిన "బహుళ" అనే వైశిా నరాత్మ ను మాశ్త్మే. అద్వ పూరాణత్మ  రరీరంలో మధా  భాగం 

మాశ్త్మే. 

ఈ ఉపాసనవల,ో అధికమైన ధనశ్పాప్ప ేకలుగుత్తంద్వ. అనిా నిి  త్ృప్పగేా భుజసేావు. 

జనులందరకూ శ్ప్పయమైనవాడవి అవుత్వవు. నీవు నా దగరీకు రాకుండా ఆ సాధననే 

కనసాగసే్ ఉండ ఉంటే నీ రరీరం లోని మధా భాగం నశించిోయి ఉండేద్వ. అనాి డు 

రాజర ు అరి పత్న మహారాజు. 

అనిి టిలోనూ ఉపాసనా ఫలం చెపి డం లో శ్పత్న ఉపాసనకూ త్ృప్ప ేగా భుజంచడం, శ్ప్పయ 

దరశ నం,వంరంలో అందరలోనూ శ్బహ్మ తేజస్స  ఉండడం అనేవి చెపి బడాాయి. 

అరి త్రారి ముని కుమారుడైన బుడలు డనిా డు "మహారాజ్ఞ! నేను ఆత్మ ను జలం గా 

భావించి ఉపాససే్నిా ను" అనాి డు. దానికి "నీవు పరపూరణ ఆత్మ యొకు  అంర అయిన 

రయి అనే వైశిా నరాత్మ ను ఉపాససే్నిా వు. ఇద్వ పరపూరాణత్మ కు వస ే(మూశ్త్ప్పండం) 

లాంటిద్వ. 

రయి యొకు  ఉపాసన వల ోనీవు ఎంతో ధనం కలవాడవవుత్వవు. బలం కలవాడవుత్వవు. 

మంచి ఆహారానిి  భుజంచ గలుగుత్తనిా వు. అందరకూ ఇషి్యడవౌత్వవు. ఇప్పి డు 

నాదగరీకు రాకుండా ఆ ఉపాసన ను కనసాగంచి ఉంటే నీ మూశ్త్ప్పండాలు పగలిోయి 

ఉండేవి. 

చివరగా ఉదేాలకముని "నేను భూమిని ఆత్మ గా భావించి ఉపాససే్నిా ను." అనాి డు. 

"ఉదేాలకా! నీవు ఉపాసంచేద్వ పరపూరణ మైన ఆత్మ లోని అంర అయిన శ్పత్నషిా అనే 

వైశిా నరాగి ని ఉపాససే్నిా వు. ఆ అగి  పరమాత్మ  యొకు  పాదం వంటిద్వ. 

ద్గని ఉపాసన దిా రా మంచి పశు సంపదను మంచి సంత్వనానిి  పంద్వ అనిా నిి  

సంత్ృప్పగేా త్నన గలుగుత్వవు. నీవు నాదగరీకు రాకుండా అదే ఉపాసనలో కనసాగ ఉంటే నీ 

పాదాలు శిథిలమై ోయి ఉండేవి. 

అకు డకచిు న ఈ ఋష్యలందరనీ ఉదేేశించి అరి పత్న రాజు ఇలా అనిా డు. "ఓ 

మునులారా! మీరందరూ వైశిా నరాత్మ ను వేరు వేరుగా తెలుస్కోవడం వల ోఈ భూమి మీద 

మాశ్త్మే త్ృప్పగేా భోజనం చేయగలుగుత్వరు. 

కానీ సంపూరణ మైన సరి వాా ప్ప నన వైశిా నరాత్మ ను తెలుస్కుని  వాడు సరి లోకాలలోను, 

సమస ేభూత్వలలోను, అందర ఆత్మ లలోను చేర ఆహారానిి  భుజంచ గలుగు త్వడు. 

పరపూరణమైన వైశిా నరాత్మ ను ఇలా వివరసే్నిా డు: 

త్సా  హ్వా ఏత్ సాా త్మ న్న వైశిా నరసా  మూరతవే స్తేజ్ఞ రు క్షురి రి రూపః శ్పాణ పృథ 

గరి రేామ  సనేేహో బహుళ్ళ వస ేర్వవ రయిః పృథివాే వ పాద్ 



పరపూరణ మైన వైశిా నరాత్మ కు స్తేజము శిరస్స  అవుత్తంద్వ. దుా లోకమనేద్వ వైశిా నరాత్మ  

లోని స్తేజమనే ఒక అంర. 

నేశ్త్ములే విరి రూపం. స్రుా డనేద్వ వైశిా నరాత్మ లోని విరి రూపం అనే అంర. 

పృధగి ర ేమ యే శ్పాణం. వాయువనేద్వ వైశిా నరాత్మ లోని పృధగి ర ేమ  అనే అంర. 

బహుళమనేద్వ రరీరం లోని మధా  భాగం. ఆకారమనేద్వ వైశిా నరాత్మ లోని బహుళ అనే అంర. 

రయి యే వస ే(మూశ్త్ప్పండం). జలం అనేద్వ వైశిా నరాత్మ లోని రయి అనే అంర. 

శ్పత్నషిా అనేద్వ పరశ్బహ్మ కు పాదం. భూమి అనేద్వ వైశిా నరాత్మ లోని శ్పత్నషిా అనే అంర. 

ఉర ఏవ వేద్వ శ్రోోమాని బర ుః హ్ృదయం గార ుపతోా  మన్ననిా హారా  వచన అసా మాహ్వనీయః 

।। 

ఊరువులు (తొడలు) వేద్వ అయితే రోమాలు దరా లౌత్వయి. హ్ృదయం గార ుపతా్వ గి  అయితే 

మనస్స  దక్షణాగి  (అనిా హారా పచనాగి ), న్నరు ఆహ్వనీయాగి  అవుత్తంద్వ. 

వైశిా నరుని అనిి  అవయవాలను వివరంచిన త్రిా త్ వచేు  భాగం లో పరపూరణ 

వైశిా నరాగి  ఉపాసన వివరంప బడంద్వ. 

126. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

అరి పత్న రాజు ఐదుగురు మునులు, వారని తీస్కచిు న ఉదేాలక ఆరుణిలతో "మీరందరూ 

వైశిా నరాత్మ ను పరపూరణ ఆత్మ గా గాక వేరు వేరుగా ఉపాసంచి ఉనాి రు. ఈ ఉపాసనలవల ో

మీరు ఈ లోకంలోనే త్ృప్పగేా ఆహారానిి  త్నన గలుగుత్వరు. 

కాని సరి శ్త్ వాా ప్ప ేఉని  వైశిా నరాగి ని ఉపాసంచిన వారు సరి  లోకాలోోను, 

సరి భూత్వలోోను, అందర ఆత్మ లలోను ఆహారానిి  రి కరంచ గలుగుత్వరు." అని చెబుత 

త్దా దా కంే శ్పధమ మాగచాే త్ శ్దోధమీయం సయాం శ్పధమా మాహుత్నం జుహుయాతే్వం 

జుహుయాత్ శ్పాణాయ సాి హ్త్న శ్పాణసృేపా త్న।। 

శ్పధమంగా లభించిన అనిా నిి  భుజంచాలి అనాి డు. అంటే శ్పధమంలో 

"శ్పాణాయసిా హా" అని వైశిా నరాగి లో హోమం చేయాలి. 

భగవద్గతీ్ 15వ అధ్యా యం 14వ శ్శోోకం లో 

అహ్ం వైశిా నరోభూత్వి  శ్పాణినాం దేహ్మాశ్శిత్ః. 

శ్పాణాపాన సమాయుకఃే పచామా ని ం చత్తరి ధం 

సరి  శ్పాణుల దేహాలలోను శ్పాణ అపానములతో కూడన వైశిా నరాగి గా ఉనిా ను... 

మన ఉదరంలో వైశిా నరాగి  రూపం లో ఉని  అగి కి మనం భోజనం మొదలుపెటే ి

ముందర అభికరంచిన అనిా నిి  గాయశ్త్న మంశ్త్ంతో సంశ్ోక్షణ చేస ఒకటి రండు 



మెత్తకులను తీస్కని శ్పాణాయసిా హా అంటూ మన కడుప్పలో ఉని  వైశిా నరుడకి 

ఆహుత్నగా త్నంటాం. అలాగ్వ అపానాయసిా హా, వాా నాయసిా హా, ఉదానాయసిా హా, 

సమానాయసిా హా అంటూ మనం చేస్త ఆహుత్తల నుంచి మనం పందే ఫలిత్వనిి  ఇకు డ 

వివరసే్నాి రు. 

ద్గనినే మనం జఠరాగి  అంటాం. మనకు లభించిన అనిా నిి  శ్పధమంగా శ్పాణాయసిా హా 

అని త్ననగా శ్పాణానికి సంత్ృప్ప ేఅవుత్తంద్వ. దానివల ోనేశ్తేంశ్ద్వయం త్ృప్ప ేచెందుత్తంద్వ. 

దానినుంచి ఆద్వతా్త డు త్ృప్ప ేచెందుత్వడు. ఆద్వతా్త ని త్ృప్ప ేవల ోదుా లోకం, ఆద్వతా్త నిపై 

ఆధ్యరపడన సరి సి ం త్ృప్ప ేచెందుత్వయి. 

ఇలా సకలం త్ృప్ప ేచెందడం వల ోత్క్షణమే ఉపాసకుడు పశు సంపదలతో శ్పజలతో 

అనాి దులతో శ్బహ్మ  తేజస్స  పంద్వ సంత్ృపే్పడ వుత్తనిా డు. 

మొదటి ఆహుత్న ఇచిు న త్రిా త్ రండో ఆహుత్నని "వాా నాయ సిా హా" అని చెబుత 

హోమానిి  చేయాలి. ఈ విధంగా హోమం చేస్త ేముందుగా వాా నవాయువు సంత్ృప్ప ే

చెందుత్తంద్వ. 

వాా నవాయువు త్ృప్ప ేవలన శ్శోశ్తేంశ్ద్వయం, దానివల ోచంశ్దుడు, చంశ్దుడ వల ోద్వకుు లు, 

చంశ్దుని వలన సమసమేూ సంత్ృప్ప ేచెందుత్వయి. 

ఈ రీత్నగా సరి ము త్ృప్ప ేచెంద్వన త్క్షణమే ఉపాసకుడు పశుసంపదలతో, శ్పజలతో, 

పవిశ్త్మైన అని ముతో శ్బహ్మ తేజస్స తో కలిగ భాగా వంత్తడై సంత్తషి్యడౌత్వడు. 

మూడవ ఆహుత్నని "అపానాయసిా హా" అని చెబుత హోమంచేయాలి. దానివల ోఅపానం 

సంత్ృప్ప ేచెందుత్తంద్వ. (త్నని  ఆహారానిి  అరగంచి రరీరానికి రకంే మజజ రూపాలలో 

సమకూర్వు దే అపానమని ఇంత్కు ముందు మనం చదువుకునిా ము). 

అపానవాయువు త్ృప్ప ేచెంద్వతే వాకుు  కూడా త్ృప్ప ేచెందుత్తంద్వ. దాని త్రిా త్ అగి , 

త్దాి రా పృథివి సంత్ృప్ప ేచెందుత్వయి. అగి లో అధిష్టతి్మై ఉని  సమసమేు సంత్ృప్పనేి 

పందుత్వయి. 

ఈ విధంగా అనీి  త్ృప్పనేి పంద్వన వెంటనే ఉపాసకుడు పశువులు, సంత్వనం, యోగా మైన 

ఆహారం, వీటనిి టితో పాట శ్బహ్మ  వరు స్స  లభించడం వల ోసంత్ృప్ప ేచెందుత్తనిా డు. 

సమానాయసిా హా అని చెబుత హోమం చేయడం వల ోసమానం త్ృప్ప ేపందుత్తంద్వ. 

దానివల ోమనస్స  త్ృప్ప ేచెందుత్తంద్వ. అందువల ోపర జనాు డు, త్దాి రా విదాు తే్త, ఆ 

త్రిా త్ పర జనాు డ మీద ఆధ్యరపడ ాసరి సి ం త్ృప్ప ేచెందుత్వయి. 

అయిదవదైన ఉదానాయసిా హా అంటూ చేస్త ఆహుత్న వల ోఉదానవాయువు సంత్ృప్ప ే

చెందుతోంద్వ. త్దాి రా త్ి గంశ్ద్వయం (చరమ ం), దానినుంచి వాయువు, వాయువు వల ో



ఆకారము సంత్ృప్ప ేచెందుత్వయి. అప్పి డు గగనభాగం లో శ్పత్నష ికలిగ ఉని  సమసమేు 

త్ృప్పనేి పందుత్వయి. 

ఇలా అనీి  సంత్ృప్ప ేచెందడం వశ్ల ోవెంటనే ఆ ఆహుత్తలు సమరి ంచిన ఉపాసకుడు 

సత్స ంత్వనంతో, పస్ సంపదతో త్ృప్ప ేచెంద్వ శ్బహ్మ  వరు స్స తో శ్పకాశిసేాడు. 

ఈ వైశిా నరాగి  గురంచిపూరగేా తెలుస్కుని  వాళుి  చేస్త హోమం అనిి  లోకాలోోను, 

అనిి  ఆత్మ లలోను చేసన హోమం లా పవిశ్త్మైన ద్త్తంద్వ. ఆకలితో ఉని  శిశువులు 

త్లినోి ఉపాసంచినటిగా మానవులందరూ ఈ వైశిా నరాగి ని ఉపాసంచాలి. 

భగవద్గతీ్ లో నాలవీ అధా్య యం 29,30 శ్శోోకాలను పరకిస్త ే

అపానే జుహి్ త్న శ్పాణం... మరయు 

ఆపర్వ నియత్వహారాః శ్పాణాన్ శ్పాణేష్య జుహి్ త్న... 

నియమిత్వహార నిషతిోకూడ శ్పాణాయామ పరులైన వాళుి  శ్పాణాపాన గత్తలను 

నియత్గత్నలోనిలిప్ప పంచశ్పాణములను ముఖా  శ్పాణములో హ్వనం చేసే్నాి రు అని 

చెప్పి ందే వైశిా నరాత్మ ను ఉపాసంచే విధ్యనము. 

ద్గనితోపాట భగవద్గతీ్ లోని 15 వ అధ్యా యం, 4వ అధ్యా యం కంచెంస్తప్ప ఓప్పకతో చద్వవి 

వైశిా నరాత్మ  ఉపాసనా విధ్యనానిి  అరధం చేస్కోమని మనవి. 

127. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

షష ిశ్పపాఠకం, శ్పధమ ద్వి తీయ ఖండాలు: 

అరుణుని పౌశ్త్తడు ఆరుణి (ఉదేాలకుడు) యొకు  కుమారుడు శేి త్కేత్తవు అని ఉనిా డు. 

అత్ను 12 సంవత్స రాల వయస్స  వాడు. త్ంశ్డ నన ఉదేాలకుడు "ఓ శేి త్కేత! నువుి  

సదీురువు నాశ్రయించి, శ్బహ్మ చరాా ని నుసరసే్ వేదాధా యనం చేయి" అనాి డు. 

శేి త్కేత్తవు గురుకులంలో చేర 24 సంవత్స రాల వయస్స  వచేు వరకు వేదవిదాా భాా సం 

చేస విదాా  గరి ం తో ఇంటికి చేర్వడు. 

త్ంశ్డ ఉదేాలకుడు "నాయనా! నీవు శ్బహ్మ విదోా  పదేరం పందేవా?" అని అడగ్వడు. "ఏ 

శ్జా్ఞనం వల ోసరాి ంత్రాా మి వినబడుత్తనాి డో, త్రు ంచడానికి వీలుకాని విషయం త్రు ంచ 

బడుతోందో, ఏద్వ తెలిస్త ేసరి ము తెలియ బడుతోందో, ఏద్వ తెలిస్త ేఇంక దేనిగురంచి 

తెలుస్కన వలసన అవసరం లేదో అలాంటి పరశ్బహ్మ  త్త్ి ం మీ గురువుల దగరీనుంచి 

తెలుస్కునాి వా?" అంటే ఉదేాలకుడు "అలాంటి శ్జా్ఞన్నపదేరం ఏద్గ నాకు తెలియదు, 

ఎవర దగరీా నేరుు కోలేదు." అనాి డు. 



ఉదేాలకుడు "ఓ శేి త్కేత! మటితిో త్యారయిన కుండలు మొదలైన 

ఆకృత్తలనిి ంటిలోను ఉని ద్వ మటే.ి కానీ నామరూపాలు అనీి  అసతా్వ లు (అసతే్త). కాని 

మృత్నకే (మటి)ి మాశ్త్ం నిజం (సతే్త). 

ఒక ఇనుప కత్న ేశ్జా్ఞనం తో ఈ లోకంలో లోహ్ం యొకు  శ్జా్ఞనం తెలిస్త ేఆ లోహ్ంతో చేసన 

అనిి  పదారాధల శ్జా్ఞనం తెలుసే్ంద్వ. ఆ లోహ్మొకు టే సతే్త. ఆ లోహ్ంతో 

త్యారయినవనీి  అసతే.ే 

ఆ మాటలనీి  విని  శేి త్కేత్త "త్ంశ్ీ ఈ శ్జా్ఞనము మా గురువులకు తెలియదు. తెలిస 

ఉంటే నాకు చెపిే వారు. ఈ శ్జా్ఞనానిి  మీర్వ నాకు బోధించండ." అనాి డు. 

ఉదేాలక ఆరుణి చెపి డం మొదలుపెటిాడు. 

స దేవ సోమేా దమశ్గ ఆర దేక మేవాద్వి తీయం। 

నామరూపాలతో నిండన ఈ సృష్ట ిప్పటడిానికి పూరి ము సతే్త ఒకటిగా అద్వి తీయమై ఉంద్వ. 

కాని కంత్మంద్వ సతే్తతో ాట అసతే్త కూడా ఉందనాి రు. కానీ అసతే్త నుంచి సతే్త ఏ 

రీత్నగా ప్పడుత్తంద్వ? అద్వ అసంభవమే అవుత్తంద్వ. కాబటి ిసత్ పదారధంగా ఉని  

పరశ్బహ్మ మే ముందునుంచి ఉంద్వ. రండవ వసే్వనేదే అప్పి డు లేదు. 

త్దైక్షత్ బహుసాా ం శ్పజ్ఞయేయేత్న త్తేజే్య సృజత్ త్తేజే ఐక్షత్ బహుసాా ం శ్పజ్ఞయే యేత్న 

త్ దో సృజత్।। 

ఆ సశ్దూప పరశ్బహ్మ  నేనే బహురూపాలను ధరసేానని సంకలి ం చేశాడు. అందుకని 

ముందుగా తేజస్స ను ఉత్ి త్న ేచేసాడా పరమాత్మ . త్రిా త్ జలానిి  ఉత్ి త్న ేచేశాడు. 

దానివల ోప్పరుష్యని (మనుష్యా ని) రరీరంాగా వేడని పంద్వనప్పి డు సి్త దం (చమట) 

వసే్ంద్వ. 

త్వ ఆప ఐక్షంత్ బహి్ ా సాస ా మశ్పజ్ఞయే మహీత్న త్వ అని  మసృజన ేత్సామ దా శ్త్ కి చ 

వర ుత్న త్దేవ భూయిష ిమని ం భవ త్ా దా ా ఏవ త్ దధా నిా దా ం జ్ఞయతే।। 

అగి  నుండ నీరు ప్పడుతోంద్వ. ఆ జలం అనేక రూపాలు చెందాలని త్లచి జలం నుండ 

అనిా నిి  ప్పటింిచింద్వ. దానివలే ోఎకు డ ఎప్పి డు వర ుం కురసనా అకు డ సమృద్వధగా అని ం 

అభివృద్వధ చెందుతోంద్వ. జలం నుంచే ప్పష్టకిరమైన అని ము ప్పడుతోంద్వ. 
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ద్వి తీయఖండం నుంచి షష ిఖండం వరకూ: 

సృష్టదేిామని సంకలి ం చేసన పరమాత్మ  మొదట అగి ని సృష్టంిచాడు. అగి  జలానిి , 

జలం పృథిి  ని సృష్టసి్త ేపృథివినుండ అని ం (ఓషధులు) లభించింద్వ. ఇవే విషయాలు 

మనం తైత్నరేీయోపనిషతే్తలో చదువుకునిా ము. 

తేషాం ఖలేి షాం భూత్వనాం శ్తీణేా వ బీజ్ఞని భవనేాా ండజం జీవజ ముద్వా జ మిత్న।। 

ఈ భూత్వలు అండజములు, జరాయుజములు, ఉద్వా జములు అని మూడు విధ్యలుగా 

ఉనాి యి. సి్త దజములనేవి పై మూడంటిలోను అంత్రతీ్ంగా ఉనాి యి. 

సతే్తగా ఉని  ఈ పరమాత్మ  త్నను జీవాత్మ  రూపములో అగి జలాని ములలో 

శ్పవేసంపజేస అనేక నామరూపములతో సృష్టంిచాలని సంకలిి ంచేడు. ఈ మూడు 

భూత్ముల సమిమ శ్రణముతోనే సృష్ట ిఏరి డంద్వ. 

అగి , ఆద్వతా్త డు, చంశ్దులలోని రక ేవర ణం తేజస్స , శేి త్వర ణం జల సి రూపం, నలటోి 

రూపం అని ం యొకు  రూపమని తెలుస్కోవాలి. ఈ మువుి రు దేవత్లు ప్పరుష్యడలో చేర 

ఏ విధంగా మారుత్వయో చెబుత్తనిా డు ఉదేాలకుడు. 

మనం భుజంచిన అని ం మూడు భాగాలుగా అవుతోంద్వ. ఆహారం యొకు  ముఖా  శ్సి్ల 

భాగం మలముగా అవుతోంద్వ. మధా మ భాగం మాంసముగా మారుతోంద్వ. ఆహారంలోని 

అత్ా ంత్ స్క్షమ భాగం మనస్స  గా అవుతోంద్వ. 

మనం త్వగన నీళుి  (జలం) కూడా మూడు భాగాలుగా చేస్త,ే జలం యొకు  అత్ా ంత్ 

శ్సి్లభాగం మూశ్త్మవుతోంద్వ. మధా మ భాగం న్నతే్తరుగా మారుతోంద్వ. అత్ా ంత్ 

స్క్షమ భాగం శ్పాణము గా అవుతోంద్వ. 

అలాగ్వ మనం త్నని  నూన్న యొకు  అత్ా ంత్ శ్సి్లభాగం ఎముకలుగా త్యారయితే మధా  

భాగం మజజ (జగురు పదారధం) అవుతోంద్వ. నూన్న లోని అత్ా ంత్ స్క్షమ  భాగం వాకుు గా 

(వాగీంశ్ద్వయం) మారుతోంద్వ. 

ఓ సౌమాా । (ఓ శేి త్కేత) పైన చెప్పి న వాటినుంచి, మనస్స  అని మయము, శ్పాణము 

జలమయము, వాగీంశ్ద్వయము తేజ్యమయము అని తెలుస్కో. 

శేి త్కేత్త మరంత్ విప్పలంగా శ్జా్ఞనబోధ చేయమని కోరగా ఉదేాలకుడు ఇలా చెబుత్తనిా డు. 

దధి  సోస మా  మథా మానసా  యోణిమాస ఊరధి సస ముద్గషత్న త్త్స రి రా వత్న।। 

ఓ సౌమాా ! పెరుగు చిలికితే మజజగలోని స్క్షమ  భాగం మీగడలా పైకి తేరుత్తంద్వ. అదే నేయి 

గా మారుతోంద్వ. అలాగ్వ త్నని  అని ం లోని అత్ా ంత్ స్క్షమ  భాగం పైకి తేలియాడుత 



వసే్ంద్వ. అదే మనస్స  గా మారుతోంద్వ. శ్త్వగన జలం లో స్క్షమ  భాగం శ్పాణం గా 

మారుతోంద్వ. త్నని  తేజః పదారాధల లోని (నూన్న, వెని , న్నయాి  మొ।।) స్క్షమ  భాగం వాకుు గా 

మారుతోంద్వ. 

అని  మయంహి సోమా  మన ఆోమయః శ్పాణ శ్స్తజే్యమయీ వాగుకు భూయ ఏవ మా 

భగవాన్ విజా్ఞపయ త్ని త్న త్థా సోమేా త్న హోవాచ।। 

అందుచేత్ నాయనా! మనస్స  అని మయము, శ్పాణము జలమయము, వాకుు  

అగి మయము. అనిా డు ఉదేాలక ఆరణి. 

హ్ భగవన్! నాకింకా అధికమైన శ్జా్ఞన విషయమైన బోధన చేయండ అని శేి త్కేత్త త్ంశ్డని 

శ్పారంిచేడు. 
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సపమే ఖండము: 

ఉదేాలకుడు త్నరగ బోధించడం మొదలు పెటేడిు. 

సౌమాా ! ప్పరుష్యడకి పదహారు కళలునాి యి. అరధమాసం (15రోజులు) నీవు ఏమీ త్ననకుండా 

ఉపవాసముండు. నీళుి  మాశ్త్ము త్గనంత్ శ్త్వగుత ఉండు. శ్పాణం జలమయం కాబటి ి

జలపానం చేయకోతే శ్పాణమ ోత్తంద్వ, అనాి డు ఉదేాలకుడు. 

అత్ని కుమారుడైన శేి త్కేత్త 15 రోజులు ఉపవాసం ఉనిా డు. పద్వహ్ను రోజుల త్రిా త్ 

త్న త్ంశ్డని సమీప్పంచి ననుి  ఏమి చెపి  మంటారు? అని అడగాడు. త్ంశ్డ 

ఋగా జుసాస మములను చెపి మనిా డు. శేి త్కేత్తకు అవేమీ గురేుకు రాలేదు. 

నాయనా! సౌమాా ! జి లించేటటవంటి అగి  పూరగేా చలోారన త్రిా త్ మిగలిన చిని  

చిని  నిప్పి  రవి లు ఒకు కు టి ఏ రకంగా దేనినీ కాలు  లేవో అదే రీత్నగా నీలోని పదహారు 

కళలలోను ఒకు  జీవకళ మాశ్త్మే మిగలి ఉండడం వల ోవేదములు నీకు శ్జా్ఞపకం రాలేదు. 

ఇప్పి డు నీవు భోజనం చెయాి . అప్పి డు అనిి  విషయాలు శ్జా్ఞపకానికి వసేాయి. అనాి డు 

ఉదేాలకుడు. 

శేి త్కేత్త భోజనం చేసన త్రిా త్ త్న త్ంశ్డ దగరీకు వచిు  త్వను నేరు కుని వనీి  త్నరగ 

చెపి డానికి రకి ేకలవాడయాా నని చెపిే డు. 

శిషాా ! పదహారు కళలలోను మిగలియుని  ఒక కళను నువుి  అని ం త్ననడం దిా రా 

పెంచేవు, వెలిగంచేవు. అందువల ోఇప్పి డు వేదాలు శ్జా్ఞపకం తెచుు కుని చెపి డానికి రకి ే

వచిు ంద్వ. అందుచేతే మనస్స  అని మయము, శ్పాణము జలమయము, వాకుు  అగి  

మయము అని తెలుస్కో. 

అషమి ఖండము: 



ఓ సౌమాా ! ఇప్పి డు, నిశ్ద యొకు  సి రూపానిి  చెబుత్వను విను. ఈ ప్పరుష్యడు 

నిశ్ద్వంచినప్పడు సశ్దూపాత్మ తో అభేదానిి  పందుత్తనిా డు. అంటే త్నయందు 

(ఆత్మ యందు) లయమవుత్తనిా డు. అందువల ోనిశ్దలో ఉనిా డని చెబుత్వరు. 

ఎందుకంటే ఇత్డు త్నలో త్వను ఒకటిన యునిా డని అరధం. 

స యథా రకుని స్స శ్తేణ శ్పబదోధ  ద్వర శ్నిరే మి త్నతి్వ  నా శ్త్వయత్నమల ధా ి  బనధన 

మేవోపశ్రయత్ ఏవ మేవఖలు సోమా  

త్నమ న్న ద్వరనిరే మి త్నతి్వ  నా శ్త్వయత్న మల ధా ి శ్పాణ మేవోపశ్రయతే శ్పాణబనధనం హి 

సోమా  మన ఇత్న। 

శ్త్వటితో కటబిడ ాపక్ష ఎకు డ త్నరగనా త్గన ఆశ్రయం లభించక త్నరగ పంజరానికే ఎలా 

అయితే చేరుత్తందో, అలాగ్వ మనస్స  కూడా ఈ రరీరంలో శ్పాణం తో బంధింపబడ 

ఉండడం వల ోఎకు డకు వెళినోా త్గన ఆశ్రయం లభించక త్నరగ త్నరగ శ్పాణానిే  

ఆశ్రయిసేోంద్వ. మనరు ంచలా  శ్సతి్న త్పేి ద్వ శ్పాణం లో లీనం కావడం వలనోే. 

వచేు  భాగం లో శేి త్కేత్త కు ఆకలి దప్పి ల సి భావం గురంచి చెబుత్తనిా డు 

ఉదేాలకుడు. 

130. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

త్త్ి మస: ఇకు డ శ్పత్నపాద్వంచిన ఈ మహా వాకాా నిి  షష ిశ్పపాఠకం లోని ష్టడర ఖండం 

వరకూ అనేక సామాా లతో, ఉపమానాలతో సమరధసేాడు ఉదేాలక ఆరణి. 

సౌమాా ! ఆకలి దప్పి ల యొకు  సి భావానిి  వివరసే్నిా ను, విను అని ఉదేాలకుడు 

మొదలుపెటిాడు. ప్పరుష్యడు ఆకలితో నుని ప్పి డు త్నని  అని మును రరీరములోని జలం 

ఒక శ్కమ పదధత్నలో అనిి  భాగాలకు తీస్కని ోత్తంద్వ. 

సాధ్యరణం గా గోవులను, అరి ములను, మనుష్యా లను తీస్కని వెళి్ళ  వాళి ను గోనాయ, 

అరి నాయ, ప్పరుషనాయ అని ప్పలిసే్ంటారు. అదే విధంగా అనిా నిి  తీస్కని ోయే 

జలమును అరనాయ అని చెబుత్వరు. 

త్సా  కి  మూలం సాా  దనా  శ్త్వనాి  దేవ మేఖలు సోమాా నిే న శుంగ్వనాోమూల మనిి  

చాా ద్వా  సోస మా  శుంగ్వన తేజ్యమూల మనిి చా  తేజసా సోమా  శుంగ్వన సనూమ ల మనిి చా  

సనూమ లా సోస మేా మాసస రాి ః శ్పజ్ఞసస దాయత్నా సత్ శ్పత్నషిాః ।। 

శేి త్కేత! వేరు లేకుండా అంకురము రాదు. ఈ రరీరం జలంతో వృద్వధ చెందుతోంద్వ. 

దేహ్ము యొకు  మూలము అని మే. అదే విధంగా అనిా నికి మూలం జలం. జలానికి 

మూలము తేజస్స . తేజస్స కు మూలం సతే్త. సమస ేశ్పజలు సతే్త అనే వేరును కలిగ 

ఉనాి రు. 



అంటే సమస ేజనులకు సతే్త ఆధ్యరంగా, ఆశ్రయం గా ఉని ద్వ. ఇక ప్పరుష్యడు దప్పి క 

చెంద్వ నీరు శ్త్వగతే, ఆ నీటిని తేజస్స  తీస్కని ోత్తంద్వ. అందువల ోజలమును 

తీస్కనిోయే తేజస్స కు ఉదనా  (నీటిని తీస్కని ోవునద్వ) అని పేరు. 

ఆకలి దప్పి లకు అరనాయ, ఉదనా  అనేవి పేరోు. 

అందుకే ఓ సౌమాా ! ఈ అంకురము (దేహ్ం) ఉత్ి ని మై ఉంద్వ. మూలము (సతే్త) లేకుండా 

ఇద్వ ఉండలేదు. 

నాయనా! జలము త్పి  ఈ దేహ్ము యొకు  మూలము మరొకటి ఏమి ఉంద్వ? 

జలం అనే అంకురం తో తేజసస నే వేరును, తేజసస నే అంకురము తో సతే్త అనే మూలానిి  

తెలుస్కోవాలి. 

సౌమాా ! సరి  శ్పజలు సతే్త అనే వేరు ను కలిగ ఉనాి రు. ఆ సతే ేవారకి సరాి శ్రయము 

మరయు ఆధ్యరము కూడా. 

తేజస్స , జలము, అని ములనే దేవత్లు ప్పరుష్యనిలో ఎలా ఉనాి రు అనే విషయానిి  

ఇపి టి వరకూ చెపిే ను. 

ప్పరుషసా  శ్పయతో వాజామ నస సమి దా తే మనః శ్పాణే శ్పాణ శ్స్తజేస తేజః పరసాా ం 

దేవత్వయాం స య ఏష్టణిమా ।। 

అదే విధం గా మరణించే మనుష్యా ని యొకు  వాకుు  మనస్స లోను; మనస్స  శ్పాణము 

నందు; శ్పాణం తేజస్స  లోను, ఆ తేజస్స  పరాదేవత్లో ( పరమాత్మ లో) 

లయమవుత్తనాి యి. 

ఐత్దాత్మ ా  మిదం సరి ం త్త్స త్ా ం స ఆత్వమ  త్త్ి మస శేి త్కేతో ఇత్న భూయ ఏవ మా 

భగవాన్ విజా్ఞపయ త్ని త్న త్థా సోమేా త్న హోవాచ ।। 

పరమాత్మ  త్త్ి ం అంటే ఇదే. అత్ా ంత్ స్క్షమ ంగా ఉంటంద్వ. ఈ సరి సి మూ పరశ్బహ్మ  

సి రూపంగా తెలుస్కోవాలి.శ్బహ్మ ము అంటే ఇదే. పరశ్బహ్మ ము నీవే అయి వునిా వు. 

(త్త్ేి మస). 

అని చెపి గా మరంత్ విప్పలంగా చెపి మని శేి త్కేత్త త్న త్ంశ్డ నన ఉదేాలకుని 

అడగ్వడు. 

ఒకటి రండు సారోు చద్వవి అరధం చేస్కోమని మనవి. 

 

 

 



131. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

నవమ ఖండం: 

యథా సోమా  మధు మధుకృతో నిసషేనిి ేనానా త్ా యానాం వృక్షాణాం రసాన్ సమవహార 

మేకత్వం రసం గమయని।ే 

ఓసౌమాా । తేన్నటీగలు అనేక ద్వకుు లనుండ అనేక ప్పషిా లనుంచి తేన్నను స్తకరంచి తెచిు  

ఒక తేన్నపటి లో చేరుు త్తనాి యి. 

తేయథా త్శ్త్ న వివేకం లభనే ేముషాా హ్ం వృక్షసా  రసోసమ ా ముషాా హ్ం వృక్షసా  

రసోరమ తేా వ మన ఖలు సోమేా మా సరాి ః శ్పజ్ఞసస త్న సంపదా  న విదు సస త్న సమదాా మహ్ 

ఇత్న। 

అందులోని ఒక తేన్న బందువును తీస్కుని అద్వ ఏ ప్పషి ం నుంచి తేబడందో చెపి డానికి 

మన వివేకం చాలదు. 

అదే రీత్నగా సమస ేశ్పజలు సతే్తలో, స్ష్యప్ప ేలో లీనమవుత్తనాి రు. అలా లీనమయిన 

సంగత్న కూడా తెలుస్కోలేక ోత్తనాి రు. 

ఆ జీవులు జ్ఞశ్గదావసలిో మొదట యే యే సంసాు రాలలో ఉంటారో, అదే రీత్నగా ఆ ఆ 

రూపాలతో ప్పలి, సంహ్ము, తోడేలు, వరాహ్ము, కీటకము, మరకము, పత్ంగము మొదలగు 

వీటిలోఏదో ఒక దేహ్మును ధరంచుత్త ఉంటాయి. 

కనిి  వేల యుగములు గడచినా అజా్ఞన జీవులకు పూరి  జనమ ల వాసనలు ోవు. ఆయా 

పూరి  జనమ ల వాసనలకు అనుగుణంగా జనమ లను పందుత ఉంటాయి. 

ఓ శేి త్కేత! ఈ సమస ేశ్పపంచమూ పరమాత్మ చే పరపూరణమై ఉంద్వ. ఈ పరమాతేమ  

సత్ా ము. అదే ఆత్మ . అదే (ఆత్మ ) నీవై ఉనిా వు. 

దరమ ఖండం: 

నదులలో కనిి  తరుి గా శ్పవహించేవి, కనిి  పడమరగా శ్పవహించేవి ఉనాి  అనీి  వివిధ 

రీత్తలుగా శ్పవహించి చివరకు సముశ్దంలోకే చేరుత్తనాి యి. 

ఇలా సముశ్దంలో చేరన ఆ నదులనీి  నేను ఈ నద్వని, నేను ఆ నద్వని అని తెలుస్కోలేక 

విడ విడగా ఉని  త్మ నామ రూప మహిమలను వద్వలి సముశ్ద రూపమే అవుత్తనాి యి. 

సరాి  శ్పజ్ఞసస త్ ఆగమా  న విదు సస త్ అగచాా మహ్ ఇత్న త్... 

అదే విధంగా ఈ శ్పజలు సశ్దూప శ్బహ్మ ము లోనుండ ప్పటి,ి సశ్దూప శ్బహ్మ ములోకే 

చేరోత్తనిా మని తెలుస్కో లేకోత్తనాి రు. 



మృతా్త వు త్రిా త్ కూడా జీవుడు ఇదే రకమైన నామరూపములు గల జనమ ను 

పందుత్తనిా డు. 

ఇహ్ వాా శ్ఘోవా సంహోవా వృకోవా వరాహోవా కీటవా పత్ంగోవామరకోవా యదా దా వని ే

త్థా భవని ే। 

ప్పలి, సంహ్ము, తోడేలు, వరాహ్, కీట పత్ంగాద్వ శ్పాణులు మొదట ఏ ఏ నామ రూపములతో 

ఉండేవో త్నరగ ఆయా నామ రూపాలనే పందుత్తనాి యి. 

స య ఏష్టణి మైత్ దాత్మ ా మిదం సరి ం త్త్స త్ా ం స ఆత్వమ  త్త్ేి మస ।। 

సతే్త రూపము లో ఉని  ఆ పరశ్బహ్మ ము అత్ా ంత్ స్క్షమ మైనద్వ. ఈ సరి సి మూ ఆ 

పరమాత్మ  సి రూపముగానే ఉంద్వ. ఇద్వ సత్ా ము. ఇదే ఆత్మ . శేి త్కేత! నీవు ఆ ఆత్మ వై 

ఉనిా వు. 

132. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

సౌమాా ! మహా వృక్షము యొకు  ఒక కమమ ను కత్న ేతో నరకితే అద్వ రసమును శ్సవించినా ఆ 

చెటి జీవిసేోంద్వ. అదే విధంగా ఏ భాగానిి  నరకి వేసనా ఆ వృక్షం జలపానం చేసే్ జీవిసే్ 

ఆత్మ  చైత్నా ం తో వాా ప్పంచి ఉంటంద్వ. కానీ జీవుడు ఆ వృక్షము యొకు  శాఖలను విడచి 

వెళుత్తంటే ఆ ఆ కమమ లు శుష్టు ంచి ోత్తనాి యి. జీవుడు మొత్ంే చెటినే వీడ వెళిి తే ఆ 

చెటి పూరగేా ఎండోతోంద్వ. 

అదే విధంగా జీవుడు ఈ రరీరానిి  విడచి వెడతే ఈ రరీరం మరణిసే్ంద్వ. కాని జీవుడు 

మరణించడు. జీవుడు సత్ రూప శ్బహ్మ లో కలిసోత్తనిా డు. అద్వ అత్ా ంత్ స్క్షమ ము. 

ఇదంత్వ పరశ్బహ్మ  మయమే. అదే సత్ా ం. అదే ఆత్మ . శేి త్కేత! నీవు ఆ ఆత్మ వై ఉనిా వు. 

మరంత్ విప్పలంగా చెపి మని శేి త్కేత్త అడగన మీదట ఉదేాలకుడు ఇలా వివరసే్నిా డు. 

శేి త్కేత్తని మశ్రపండును తీస్కు రమమ ని దానిని మధా గా చీలు మనిా డు. దాని లో ఏమి 

కనబడు తోందని అడగతే అత్ా ంత్ స్క్షమ మైన బీజ్ఞలు కనబడుత్తనాి యనిా డు. ఆ 

బీజ్ఞలలో ఒక దానిని చీలు మనిా డు ఉదేాలకుడు. దానిలో ఏమి కనబడతోందంటే ఏమీ 

కనుప్పంచడం లేదనిా డు శేి త్కేత్త. 

సౌమాా ! వటవృక్ష బీజం యొకు  అత్ా ంత్ స్క్షమ  భాగం నీకు కనిి ంచటం లేదు. ఆ 

కనుప్పంచని స్క్షమ  భాగం నుండే ఇంత్ పెద ేవటవృక్షము ప్పడుతోంద్వ. ఇద్వ అత్ా ంత్ 

స్క్షమ ము. ఈ సరి ము పరశ్బహ్మ  సి రూపము. ఇదే సత్ా మైనద్వ. ఇదే పరమాత్మ . 

శేి త్కేత! ఆ యాత్మ వు నీవే అయి ఉనిా వు. (త్త్ి మస) అని చెపి గా, 

ఓ భగవన్! ఆ పరశ్బహ్మ  ఈ సమస ేసృష్టకిి ఆధ్యరముగా ఉంద్వకదా! మర నాకు కనిప్పంచుట 

లేదు? ఈ విషయమైనకంచెం విరద్గకరంచండ. అని అడగాడు శేి త్కేత్త. 



సౌమాా ! ఈ ఉపి్ప రాయి ని నీటిలో వేస ర్వప్ప తీస్కనిరా! అనిా డు. మరిా డు ఉప్పి  రాయి 

వేసన పాశ్త్ను తెమమ నిా డు. " ప్పశ్త్వ ! రాశ్త్న నీవు నీటిలో వేసన ఉపి్ప రాయిని తీస 

ఇవి మనిా డు. శేి త్కేత్తవునకు అద్వ కనిప్పంచలేదు. సౌమాా ! అద్వ నీటిలో కలిసోయింద్వ. 

సర్వ, కంచెం నీళి ను శ్గోాస్లోని పై భాగం నుంచి తీస రుచు చూడమనిా డు. ఉపి గా 

ఉందనిా డు. 

త్రువాత్, మధా  భాగం నుంచి అలాగ్వ అడుగు భాగం నుంచి నీళుి  రుచి చూడమనిా డు. 

రండు చోటోా ఉపి గానే ఉనాి యనిా డు. అంటే ఉప్పి  ఎకు డకూ ోలేదు. నీటిలో అంత్వ 

వాా ప్పంచి ఉంద్వ. ఉప్పి  నీటిలో ఉనాి  కూడా నీవు ఏ విధంగా చూడలేకోత్తనిా వో, అలాగ్వ 

సరి శ్త్వ వాా ప్పంచి ఉని  ఆ సత్ రూపమైన శ్బహ్మ ను చూడలేక ోత్తనిా వు. ఇద్వ అత్ా ంత్ 

స్క్షమ ము. ఇదంత్వ కూడా పరశ్బహ్మ  సి రూపమే. ఇదే సత్ా ము. ఇదే ఆత్మ . శేి త్కేత! 

అద్వ నీవే అయి వునిా వు. త్త్ి మస. 

వచేు  భాగంలో సదీురువు యొకు  అవసరానిి  తెలుప్పత్తనిా డు ఉదేాలకుడు. 

133. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

చత్తరరే ఖండం: 

ఓ సౌమాా ! ఒకానొక ప్పరుష్యడ కళి కు గంత్లు కటి ివానిని గాంధ్యర దేరం నుండ తీస్కని 

వచిు  మహారణా ం మధా లో వద్వలేస్త ేఅత్ను ఏం చేసేాడు? అత్డు నాలుగు ద్వకుు లు 

త్నరుగుత అయాా  నా కనుి లకు గంత్లు కటి ితెచిు  ఇకు డ వద్వలేశారు. 

గాంధ్యర దేరం ఏ ద్వకుు లో ఉంద్వ అని ఏడుసే్ అడుగుత్తంటే ాటసారులెవరైనా అత్ని 

రోదన విని, అత్ని కనుి లకు కటిని గంత్లు విప్పి  ఈ ద్వకుు లో గాంధ్యర దేరం ఉంద్వ ఇలా 

వెళుి  అని చెబతే అత్డు అడుగుత అడుగుత ఒక శ్గామం త్రిా త్ ఒక శ్గామం నడుసే్ 

గాంధ్యర దేశానిి  చేరుత్వడు. 

అదే విధం గా ముముక్షువులు కూడా సంసారం లో పడ భారా  ప్పశ్లలో మీద మోహ్ం తో, 

రరీరం మీద మమకారం తో కళి కు గంత్లు కటబిడ ావారలా దారతెలియక కటిమిటిాడు 

త్తంటారు. ఆ సమయం లో సదీురువు కరకై అనిే ష్టంచాలి. 

సదీురువులను దరశ ంచిన ప్పరుష్యడు సతా్వ నిి  తెలుస్కని ముకి ేఅనే సి సిానానిి  

చేరుత్వడు. అంటూ మార ీదరశ కుని ఆవరా కత్ తెలుప బడంద్వ. 

సౌమాా ! రోగ శ్గసే్డై మరణరయా  మీద ఉని  మనిష్ట చుటి పకు ల అత్ని 

బంధువులందరూ కూరుు ని ననుి  గురేు పటేవిా? నేన్నవరో తెలుసేోందా మొదలైన 

శ్పరి లతో అత్నిని అడుగుతంటారు. 

అత్ని వాకుు  మనస్స లోను, మనస్స  శ్పాణం లోను, శ్పాణం అగి  లోను, అగి  పరదేవత్ 

యందు లీనమయినంత్ కాలం అత్డు త్నవార నందరనూ గురేు పడత్వడు. 



అత్ని వాకుు  మనస్స  లోను, మనస్స  శ్పాణం లోను, శ్పాణం తేజస్స లోను, తేజస్స  

పరదేవత్ లోను లీనమైనప్పి డు అత్డంకెవి రనీ గురేు పటలిేడు. 

ఈ తేజస్స కు, శ్పాణమునకు, వాకుు నకు, దేహానికి కారణం గా ఉని  ఈ స్క్షమ  త్త్ి మే 

పరమాత్మ . ఇదంత్వ పరశ్బహ్మ  సి రూపం. ఇదే సత్ా ం. అదే ఆత్మ . శేి త్కేత! ఆ ఆత్మ  

నీవయి ఉనిా వు. త్త్ి మస. 

సౌమాా ! దొంగత్నం చేసన వాణిణ చేత్తలు కటి ితీస్కని వచిు  ాగా కాలిన వేడ ఇనుప 

గొడలాిని పటికో మంటారు (వేదకాలం నాటి విచారణా పదధత్న, శిక్షలు ఇలా ఉండేవి). 

అప్పి డు ఆ ఇనుప గొడలాి పటికుంటే చేత్తలు కాలితే అత్ను దొంగత్నము చేసనటో, 

అత్ను దొంగ యని నిర ణయించి శిక్ష వేసేారు. అత్ను దొంగత్నము చేయకుని చో, 

చేయలేదని నిజము చెప్పి నప్పి డు ఆ కాలిన వేడ వేడ ఇనపగుండు అత్ని చేత్తలు 

కాలు దు. అప్పి డత్నిని నిరేోష్ట యని వద్వలేసేారు. 

అదేవిధంగా సత్ా  సి రూపమైన ఆత్మ యే నేనని గురంేచిన ఆత్మ  విదుడు సరి  దుఃఖముల 

వల ోచలింపబడడు(విచలిత్తడు కాడు). 

ఓ శేి త్కేత! ఆ ఆత్మ  నీవే అయివునిా వు. త్త్ి మస. 

వచేు  భాగం లో సపమే శ్పపాఠకం లో సనత్తు మారుని దిా రా నారదునకు 

శ్బహ్మ విదాో పదేరం జరగన విషయాలు చూదేాం. 

134. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

సపమే శ్పపాఠకం శ్పధమ ఖండం: 

ఈ అధ్యా యం లో నారదుడు సనత్తు మారుని దగరీకు వచిు  త్నకు శ్బహ్మ విదాా  శ్జా్ఞనానిి  

అరధసేాడు. 

పరమ పవిశ్త్తలు, సత్ేి గరషి్యలు, ధీరోజన్నత్మేులు అయిన సనక, సనందన, 

సనత్తు మార, సనత్తస జ్ఞత్తలు అనే నలుగురు మహామునులు శ్బహ్మ  యొకు  మానసం 

నుండ జనిమ ంచారు. 

అమృత్త్ి ప్ప ఆలోచనలను ప్పణికి ప్పచుు కని ప్పటిని ఈ నలుగురు శుదధ మనస్ు లై 

నిరంత్రం దైవ చింత్నమే ధాే యంగా ఉండేవారు. 

వారని ఉదేేశించి శ్బహ్మ  సృష్టకిారా ం లో త్నకు తోడి డమని అడుగగా, వారు త్నరసు రసే్ 

"అప్పరూపమైన శ్బహ్మ మయ భావంతో నీవు మముమ లను సృష్టంిచావు. అందుచేత్ మాకు 

ధా్య నము మీద త్పి  ఇత్ర విషయాలమీద ధా్య స మళి దు. భగవదా కినేే మేము రూపము గా 

దాలిు  ఉనిా ము. 



మేము జన్నలోకం లో కామరూప్పలమై ఉంటూ అవసరమని ప్పంచినప్పి డు సహాయం 

చేసేాము" అనాి రు. నివృత్న ేమారీానికి ఈ నలుగురని మూలప్పరుష్యలు అని చెపిా లి. వీరు 

చూడడానికి అయిదేళి  ాలురవలె కనిప్పసేారు. 

నారదుడు కూడా శ్బహ్మ  మానస ప్పశ్త్తడే. ఈ నలుగురలో సనత్తు మారుని సమీప్పంచి 

త్నకు శ్జా్ఞన్నపదేరం చేయమని శ్పార ధంచాడు. 

సనత్తు మారుడు నారదుడతో నీకు తెలిసనదంత్వ చెబతే అప్పి డు శ్జా్ఞన్నపదేరం చేసేాను 

అనాి డు. 

అప్పి డు నారదుడు, "భగవన్! ఋగి్వ దము, యజుర్వి దము, సామవేదము, అథరి ణ 

వేదము, ఐదవ వేదమని చెపి బడే ఇత్నహాస ప్పరాణములు, మరయు వాా కరణము, 

శ్శాదకిలి ము, గణిత్ శాస్తసమేు, సదాధ ంత్ము, మహాకాలాద్వ ధూమకేతీతి్వ త్ములను చెప్పి  

శాస్తసమేు, త్రు ము, ఏకాయనము (నీత్న శాస్తసమేు), దేవ విదా , నిరుకమేు, శ్బహ్మ  విదా , 

శిక్షాకలిా దులు, భూత్విదా , ధనుర్వి దము, జా్య త్నషం,సరి విదా , నృతా్ గీత్వద్వ లలిత్ కళలు 

ముని గు విదా లనీి  నాకు తెలుస్." అనాి డు. త్నరగ 

"మహాత్వమ ! నేను మంశ్త్వేత్గేానే ఉనిా ను. ఆత్మ వేత్నేు కాలేదు. ఒకు  ఆత్మ  వేత్యేే 

శోకమునుండ బయటపడ ముకేుడౌత్వడని వినిా ను. నేను శోకములోఉనిా ను. ననుి  

శోకసముశ్దం నుంచి దరజేరు మని నా శ్పార ధన." అని నారదుడు సనత్తు మారుని 

శ్పార ధంచాడు. 

నీవు చద్వవిన చదువులనీి  భౌత్నకమైనవి మాశ్త్మే. కనుక నామము లో శ్బహ్మ  బుద్వధ నుంచి 

ఈ నామమును శ్బహ్మ ము గా ఉపాసన చేయి. 

నామము శ్బహ్మ మని ఉపాసంచేవాడు నామ విషయమైన శ్జా్ఞనము పంద్వ దానిలో 

యథేచా గా విహ్రసే్ నామమెంత్ వరకూ వాా ప్పంచి ఉందో అంత్వరకూ వాా ప్ప ేకలిగనవాడై 

పూరణ ఫలిత్వనిి  పందుత్వడు. 

దానికి నారదుడు, "భగవన్! నామము కనాి  గొపి దైన శ్జా్ఞనం ఉందా" అని అడుగగా 

సనత్తు మారుడు "దాని కంటే గొపి ద్వ వాకుు  ఉంద్వ" అనాి డు. 

135. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

ద్వి తీయ, త్ృతీయ, చత్తరధ ఖండాలు: 

నాలుగు వేదాలు, ఇత్నహాసాలు, వేదాంగాలు, ఇత్ర శాస్తసేాలు, గారుడవిదా , దేవజనవిదా , 

దుా లోకం, భూలోకం, వాయుభూత్ం, ఆకారము, నీరు, అగి , దేవత్లు, మానవులు, 

పశుపకా్షా దులు, త్ృణములు, వనసి త్తలు, శ్కిమికీటకాదులు, ధరామ ధరమ ములు, 

సతా్వ సత్ా ములు, శ్ప్పయాశ్ప్పయములు మొదలైన ఈ సమస ేశ్పకృత్నని వాకుు  

తెలియజేసేోంద్వ. 



వాకుు  లేకోతే ధరమ ధరమ ములను, సతా్వ  సతా్ ములను, మంచిచెడలాను, శ్ప్పయా 

శ్ప్పయములను తెలుప్పటకు వీలుకాదు. ఈ సరి సిా నిి  వాకుు  తెలియజేసేోంద్వ. వాకుు ను 

శ్బహ్మ ము గా ఉపాసంచాలి. 

వాకుు ను పరశ్బహ్మ ముగా ఉపాసంచేవాడు వాకుు  యొకు  పూరణజా్ఞనానిి  పంద్వ వాకుు  

ఎంత్గా వాా ప్ప ేచెంద్వ ఉందో అంత్వరకూ సి్త చా గా విహ్రసేాడని చెపిే డు 

సనత్తు మారుడు. 

నారదుడు అప్పి డు "భగవన్!వాకుు  కంటే అధికమైన శ్జా్ఞనమేదైనా ఉందా?" అని అడగ్వడు. 

'ఆ ఉంద్వ' అని సనత్తు మారుడు చెపిే డు. 

మనస్స  వాకుు  కంటె గొపి ద్వ. రండు ఉసర కాయలు లేదా రండు ర్వగకాయలు, లేదా 

రండు త్వటికాయలు ఒకే ప్పడకిలిలో ఇమిడుు  కుని టో, మనస్స లో నామము, మరయు 

వాకుు  ఇమిడుు  కోబడ ఉనాి యి. అంటే మనస్స లో అంత్రాూ త్ములై ఉనాి యి. 

మంశ్త్ములను ఉచా రంచాలని మనుష్యా డు మనస్స లో ఎప్పి డు కోరుకుంటాడో 

అప్పి డత్డు మంశ్త్వలను ఉచా రసేాడు. కరమ ల నాచరంచాలని ఎప్పడు సంకలిి సేాడో 

అప్పి డా కరమ ల నాచరశ్సేాడు. పస్వులు, ప్పశ్త్వదులు పందాలని ఎప్పి డు 

కోరుకుంటేఅప్పి డు వాటిని పందుత్వడు. ఈ లోక పరలోకములను ఇషపిడన వెంటనే 

పంద గలుగుత్వడు. 

మనస్తస  ఆత్మ , మనస్తస  లోకము. మనస్తస  శ్బహ్మ ము. మనస్స ను పరశ్బహ్మ ము గా 

ఉపాసంచాలి. మనస్స ను పరమాత్మ గా ఉపాసంచువాడు మనస్స  ఎంత్ వరకూ 

వాా ప్పంచగలదో, అంత్ వరకూ యథేచా గా విహ్రసేాడు. 

అప్పి డు నారదుడు మనస్స  కంటే గొపి దేమైనా ఉందాఇని అడుగగా సనత్తు మారుడు 

ఉంద్వ అంటూ చెబుత్తనిా డు. 

సంకలి ము మనస్స  కంటే చాలా పెదదే్వ. మానవుడు సంకలి ం చేస్తటప్పి డు 

మనస్స తోనే కోరుత ఉంటాడు. మనస్స  వాకుు ను శ్పేర్వప్పసే్ంద్వ. వాకుు లో నామము చేర 

ఉంటంద్వ. నామము మంశ్త్ములోను, మంశ్త్ము కరమ లలో చేర ఉంద్వ. నామములు, 

మనస్స  మొదలైన వాటికి సంకలి మే ఆశ్రయం. అనిి ంటికీ మూలము సంకలి మే. 

సంకలి ము యొకు  ఆధ్యరముతోనే, నామాదులు మనస్స  ఉనికి గలవై ఉనాి యి. 

సి రమీు, భూమి, వాయువు, ఆకారము, తేజస్స , అని ము, శ్పాణము, మంశ్త్ము, 

ఖరమ ఫలము మొదలైనవనీి  సంకలి ము వలే ోకలుగుత్తనాి యి. సమస ేసృష్ట ి

సంకలి మయము. సంకలి మునే పరశ్బహ్మ ము గా ఉపాసంచు నారదా! అనాి డు 

సనత్తు మారుడు. 

సంకలి మునే పరశ్బహ్మ గా ఉపాసంచేవాడు సృష్టంిపబడన శ్ధువలోకానికి త్వనే శ్ధువుడై, 

శ్పత్నష ిచేయబడన లోకములకు త్వనే శ్పత్నష్టతి్తడై, దుఃఖము లేని లోకములకు త్వను దుఃఖ 



రహిత్తడై ఉంటాడు. సంకలి ము ఎంత్ దూరం వాా పమేై ఉందో అంత్ దూరం, అంత్టా 

సి్త చా గా అత్ను సంచరంచగలడు. 

భగవన్! సంకలి ము (నిరు యాత్మ క బుద్వధ) కనాి  కూడా గొపి దైనద్వ ఏమయినా ఉందా? అని 

నారదుడడుగగా సనత్తు మారుడు ఉంద్వ అంటూ ఇలా చెబుత్తనిా డు. 

136. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

పంచమ ఖండం నుంచి అషమి ఖండం వరకూ: 

చిత్మేు సంకలి ము కంటే గొపి ద్వ. మనుష్యా డు చిత్మేుతో నిండ ఉని ప్పి డే సంకలి ము 

చేసేాడు, వాంఛసేాడు. వాగీంశ్ద్వయము శ్పేరణ కలుగ జేసే్ంద్వ. వాకుు  నామములో 

శ్పత్నశ్ష్టంిప బడుత్తంద్వ. నామములో మంశ్త్వలు ఏకమవుత్తనాి యి. మంశ్త్వలలో కరమ లు 

ఏకమవుత్తనాి యి. వీటనిి టికీ చిత్మేే చివర ఆశ్రయము. చిత్మేే వాటి ఆత్మ . ఇవనీి  

చిత్మేులోనే శ్పత్నష్టంిప బడ ఉనాి యి. 

అందుకే ఎకుు వగా విషయములు తెలిసన విదిా ంస్డు కూడా చిత్మేు యొకు  

సహ్కారములేకోతే, ఏకాశ్గత్ లేనివాడైన యెడల అత్నిని విదిా ంస్డని కాని 

తెలిసనవాడని కాని చెపి రు కదా। ఇత్డు నిజముగా విదిా ంస్డైతే ఈ విధంగా అజా్ఞనిలా 

మత్నలేకుండా ఉండడు అంటారు. 

గొపి  విదిా ంస్డు కాకోయినా కంచెం విషయజా్ఞనం ఉని వాడయినా, జనులందరూ 

ఆత్ని మాటలు వినడానికి ఇషపిడత్వరు. అందువల ోచిత్మేే అనిి టికీ చివర ఆశ్రయము. 

చిత్మేే ఆత్మ . చిత్మేే ఆధ్యరము. చిత్మేును పరశ్బహ్మ ము గా ఉపాసంచు అని నారదునకు 

సనత్తు మారుడు చెపేి డు. 

ఈ రీత్నగా చితే్వనిి  ఉపాసంచేవా కి ేదృఢచితే్త డౌత్వడు. ఈత్డు సరిా త్మ కుడుగా అనిి  

లోకాలలోను శ్పత్నష ికలవాడవుత్వడు. బుద్వధని పరశ్బహ్మ  గా ఉపాసంచిన అత్డు అనిి  

భావాలు సి త్ంశ్త్ంగా కలవాడవుత్వడు. 

ఈ చితే్వనికంటే అధికమైన దేదయినా ఉందా? అని నారదుడు శ్పశిి ంచగా ఉంద్వ అంటూ 

సనత్తు మారుడు ధా్య న శ్సతి్న అనేదాని గురంచి ఇలా చెబుత్తనిా డు. 

ధా్య నసతి్న అనేద్వ చిత్ంే కంటే చాలా గొపి ద్వ. అంత్రక్షం, దుా లోకం, నీరు, కండలు, 

దేవత్లు, మానవులు, మొదలైన సరి మూ ధా్య నం చేసే్ని టే ోకనిప్పసేాయి. ధా్య న సద్వధ 

వలనోే మానవులు ఔని తా్వ నిి  పందుత్తనాి రు. 

ధా్య నము చేయలేని వారు క్షుశ్దులుగా, కలహ్శ్ప్పయులుగా, ఇత్రుల త్ప్పి ల న్నంచు వారుగా 

అవుత్తనాి రు. పరోపకార చేయాలనే మనస్స  ఉని వారు, మంచి శ్పకార వంత్తలు 

ధా్య నము యొకు  సత్ఫ లిత్వలను అనుభవిసేారు. అందువల ోధా్య నానిి  పరశ్బహ్మ ముగా 

ఉపాసంచాలి. 



ధా్య నం కంటే కూడా మర్వదయినా గొపి ద్వ ఉందా అని అడగన నారదుని శ్పరి కు 

సనత్తు మారుడు ఇలా చెపిే డు. 

ధా్య నం కంటే కూడా విజా్ఞనం చాలా గొపి ద్వ. విజా్ఞనం వలే,ో చత్తర్వి దాలు, పంచమ వేదము 

అయిన ఇత్నహాస ప్పరాణాలు, షడంగాలు, భూత్ త్ంశ్త్ విదా , క్షశ్త్విదా , నక్షత్వేిదా , 

సరి దేవ జన విదా లు, భూమి, వాయువు, ఆకారము, జలము, తేజస్స , దేవత్లు, 

మనుష్యా లు, పశువులు, పక్షులు, త్ృణములు, వనసి త్తలు, శ్కిమికీటకాలు, పత్ంగములు, 

ధరామ ధరమ ములు, సతా్వ సత్ా ములు, మంచి చెడలాు, శ్ప్పయా శ్ప్పయములు మొదలైన 

సరి సి ము విజా్ఞన మయమై ఉనాి యి. ఇవనీి  విజా్ఞనం వలే ోతెలుసే్నాి యి. కనుక 

విజా్ఞనానిే  శ్బహ్మ ము గా ఉపాసంచాలి. 

విజా్ఞనానిి  శ్బహ్మ ము గా ఉపాసంచే వాడు విజా్ఞనమయలోకాలిి  చేరుత్తనిా డు. ఆ విజా్ఞనం 

ఎంత్ వరకూ వాా ప్పచేెందుత్తందో అంత్వరకూ ఆ ఉపాసకుడు సి్త చా గా సంచరసేాడు. 

అందుకే విజా్ఞనమే సరి సి మై ఉంద్వ. 

విజా్ఞనం కనాి  గొపి దేదయినా ఉందా అని నారదుడడుగగా బలం విజా్ఞనంకనాి  గొపి ద్వ 

అంటూ సనత్తు మారుడు ఇలా అనాి డు. బలం గల వా కి ేఒకసార వందమంద్వ 

శ్జా్ఞనవంత్తలైన పండత్తలిి  భయపెట ిగలడు. మానవుడు బలవంత్తడైతే అత్నికి ధైరా ం 

చేకూరుత్తంద్వ. 

అలా ధైరా ం గా నిలపగలిగన వాడే సదీురువు యొకు  సానిి ధా్య నిి  పంద్వ ఆత్మ జా్ఞనానిి  

త్తి్వ నిి  తెలుస్కోగలడు. ాగా వినగలుగుత్వడు. మంచి బుద్వధతో మంచి పనులు 

చేయగలుగుత్వరు. చకు గా శ్జా్ఞనానిి  ఆర జసేాడు. 

పృథివి, ఆకారం, దుా లోకం, దేవత్లు, కండలు మనుష్యలు, పశువులు, పక్షులు, క్షీరములు, 

వనసి త్తలు, శ్కిమికీటకాద్వ సరి  శ్పాణులు, సరి లోకాలు, ఇవి అనీి  బలం అనే 

ఆధ్యరంతోనే నిలిచి ఉనాి యి. కనుక నీవు బలానిి  పరశ్బహ్మ  గా ఉపాసస్త ేగొపి  బలం 

కలవాడవవుత్వవు. అనిా డు సనత్తు మారుడు. 

137. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

బలం కనాి  గొపి దేదయినా ఉందా అని నారదుడు అడగతే బలం కనాి  అని ం గొపి ద్వ 

అంటూ సనత్తు మారుడు ఇలా వివరంచాడు. 

నవమ ఖండం నుంచి శ్త్యోదర ఖండం వరకూ: 

ఒకు  పద్వరోజుల పాట అని ం త్ననకుండా వుంటే మనిష్ట బలహీనుడై మరణిసేాడు. ఒకవేళ 

శ్బత్నకి ఉనాి , చూడటం, వినటం, విచారంచడం, ఆలోచించడం, పనులుచేయడం, అనే 

విషయాలలో ఎలాంటి ఉత్వస హ్ం లేక అరకేుడైవుంటాడు. 



అదే మనిష్ట అని ం త్నంటే త్నరగ వినగలడు, చూడగలడు, విచారంచగలడు, ఆలోచించ 

గలడు, అలాగ్వ అనిి  పనులు చేయగలడు. బుద్వధచే నిరు యం చేయగలడు. కరమ  చేయ 

గలుగుత్వడు. కాబటి ిఅనిా నిి  పరశ్బహ్మ ముగా ఉపాసంచు. 

అనిా నిి  శ్బహ్మ ము గా ఉపాసంచే వాడు అని్న దకాలను త్ృప్పగేా పందుత్వడు. అని మే 

సరిా నికి ఆధ్యరమై ఉంద్వ. అని ం కలవాడు అనిి  విధ్యలా భాగా వంత్తడు. అనాి డు 

సనత్తు మారుడు. అని ం కంటే గొపి ద్వ మర్వదయినా ఉందా? అని నారదుడడగ్వడు. 

అని ము కంటే జలం గొపి ద్వ. అందువలన వానలు త్కుు వైనప్పి డు అని ం సరగా 

లభించక జీవులు దుఃఖానిి  పందుత్తనాి రు. వర ుపాత్వలు సమృద్వధగా నుని ప్పి డు అని ం 

సమృద్వధగా లభిసే్ందనిజీవులు ఆనంద్వసే్నాి రు. 

రూపానిి  పంద్వన సరి  పదారాధలలోను జలమే నిండుగ ఉంటంద్వ. అందువల ో

పదారాధలనిి ంటికి జలమే ఆధ్యరం. ఈ భూమి అంత్రక్షము దుా లోకం, కండలు, దేవత్లు, 

మానవులు, పక్షులు, శ్కిమికీటకాదులు మొదలైన సమసమేు జలమయం గా ఉనాి యి. 

అందుకని జలము నే శ్బహ్మ  గా ఉపాసంచు అని నారదునకు చెపిే డు. 

జలానిి  శ్బహ్మ  గా ఉపాసంచేవానికి సరి  కోరకలు తీర పూరణ త్ృపే్పడౌత్వడు. అని చెపి గా 

నారదుడు ఈ జలం కనాి  గొపి దేమైనా ఉందా అని నారదుడు అడగ్వడు. తేజస్స  జలం 

కంటే గొపి ద్వ అంటూ సనత్తు మారుడు ఇలా చెపిే డు. ఆ తేజస్స  వాయువును రి కరంచి 

నిరు లంగా చేస ఆకారం లో వాా ప్పంచి వేడని కలగజేస్త ేఅప్పి డు ఉకు ోసే్ంద్వ. వేడ 

ఎకుు వైనకద్గ ేవర ుం వసే్ందంటారు. తేజస్స  మొదట కళి కు కనబడుత నీరు 

ప్పటిసేి్ంద్వ. 

ఈ తేజస్స  అనేద్వ పైకి పైకి వెళే్త మెరుప్పలతో కలస గడగడ మని రబంే చేసే్ మిరమిటో 

గొలుప్పత ఉరుము ఉరమి వర ుం గా వసే్ంద్వ. ఇలా తేజస్తస  కనిప్పంచి జలానిి  ప్పటిసేి్ంద్వ. 

అందువల ోతేజస్స నే శ్బహ్మ ముగా ఉపాసంచు. 

తేజస్స ను శ్బహ్మ ము గా ఉపాసంచేవాడు మికిు లి తేజ్యవంత్తడై తేజస్స తో శ్పకాశించే 

లోకాలకు కాంత్న నిచేు  వాడై త్మస్స  (చీకటి) లేని లోకాలకు చేరుకుంటాడు. అని 

సనత్తు మారుడు చెపి గా నారదుడు “భగవన్! తేజస్స కని  గొపి దేదయినా ఉందా? 

“అంటే ఆకారం తేజస్స  కనాి  గొపి ద్వ అనిా డు. 

ఆకారం మధా  లో స్రుా డు, చంశ్దుడు, విదాు తే్త నక్షశ్త్వలు, అగి  మొదలైన వెన్ని  

ఉనాి యి. మానవుడు ఆకారం యొకు  సహ్కారం తోనే మాటోాడ గలుగుత్తనిా డు. త్నరగ 

వినగలుగు త్తనిా డు. ఆకారం లోనే మానవుడు సరి  కారాా లు చేసే్నిా డు. ఏమీ 

చేయకుండా కూడా ఉంటనిా డు. ఆకారం లోనే జనిమ సే్నిా డు. 

అందువల ోఆకాశానిి  శ్బహ్మ గా ఉపాసంచు. ఆకాశానిి  పరశ్బహ్మ  గా ఉపాసంచేవాడు 

ఆకారం లో శ్పవేశించగల సామరాధ ా నిి  పందుత్తనిా డు. ఆకారం లో ఎంతో గొపి గా 

శ్పకాశిసే్ ఆనంద మయమైన విశాల లోకాలకు చేరుకంటనిా డు. 



ఆకారము కంటే కూడా అంత్ఃకరణ ధరమ మైన శ్జా్ఞపకరకి ేగొపి ద్వ. అందువలనోే అనేకమైన 

మనుష్యలునాి  సమ రణ (శ్జా్ఞపకం) చేస్కోకోతే వాళుి  ఏమీ వినలేరు, ఆలోచించలేరు, 

తెలుస్ కోలేరు. 

వాళుి  త్నరగ సమ రంచడం మొదలు పెడతే త్నరగ వినగలరు, ఆలోచించ గలరు, అనీి  

తెలుస్కో గలరు. ఈ సమ రణ లేదా శ్జా్ఞపక రకి ేవలనోే త్ంశ్డ కుమారుణిణ, త్న పశువులను గురేు 

పట ిగలడు. కాబటి ిసమ రణనే, శ్జా్ఞపకరకినేే, పరశ్బహ్మ  గా ఉపాసంచు. సమ రణ రకినేి 

పరశ్బహ్మ గా ఉపాసంచే వాళుి  ఎంతో గొపి  శుభ ఫలిత్వలను పందుత్వరు అని 

సనత్తు మారుడు నారదునకు చెపిే డు. 

సమ రణ కంటే ఉత్మేమైనద్వ గొపి ద్వ మర్వదయినా ఉందా అని నారదుడడగన శ్పరి కు ఆర 

సమ రణ కంటే కూడా గొపి ద్వ అని జవాబచేు డు. 

138. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

ఈ 7వ అధ్యా యం లో సనత్తు మారుడు నారదునకు శ్బహ్మ  విదా  యొకు  శ్కమానిి  వివరసే్ 

ఎంతో నేరుి తో “ద్వవాే  శ్బహ్మ ప్పర్వ హ్షవాోమాి త్వమ  శ్పత్నష్టతి్ః” ఆ ఆత్మ  యొకు  ఉనికిని 

తెలుస్కనే విధ్యనంలో శ్పాణ రకి ేయొకు  జాే షతిి్వ నిి , శ్శేషతిి్వ నిి  వివరసే్నిా డకు డ. 

నారదుడు నేరుు కుని  వా కమేైన సృష్ట ివిజా్ఞనమంత్వ భౌత్నకమైనదే కనుక నామం 

అనేదానిలో శ్బహ్మ త్ి  భావానిి  ఉంచి పరశ్బహ్మ  గా భావించి ఉపాసన చేయమనిా డు. 

వాకుు  నామం కనాి  శ్శేషంి. మిగలిన దంత్వ దానిలోనుంచి వచిు నదే. మనస్స  వాకుు  

కనాి  శ్శేషంి. నామం, వాకుు  లు మనస్స లో అంత్ర ుత్ం గా ఉనాి యి. సంకలి ం 

(చాంచలా ం లేని శ్సతి్న) లేదా ఇచా  మనస్స  కనాి  శ్శేశ్షంి. 

ధా్య నం అనేద్వ మనస్స  కనాి  గొపి ద్వ. విజా్ఞనం (వాా పమేైన ఈ సృష్ట ియొకు  ఉత్ి త్న ే

రహ్సా ం) ధా్య న శ్సతి్న కనాి  పైన ఉండేద్వ. బలం (రకి)ే విజా్ఞనానిి  మించినద్వ. బలానికి 

అరనం ఆధ్యరమవి డం వల ోబలం కనాి  అరనం (ఆహారం) శ్శేషమిైనద్వ. 

అని ం జల యొకు  సారం కావడం తో జలమే అరనం కనాి  గొపి ద్వ. ఆ జలం కనాి  

తేజస్స  శ్శేషమిైనద్వ. తేజస్స కు ఆశ్రయమైన ఆకారం గొపి ద్వ. వీటనిి టి కనాి  సమ రణ 

(త్నలో త్వను సమ రంచి తెలుస్ కోవడం) గొపి ద్వ. 

సమ రణను మించినద్వ ఆర అయితే ఆ ఆర సద్వధంచడానికి శ్పాణమొకు టే సాధనమంటూ ఈ 

అధ్యా యం లో శ్పాణుని యొకు  బృహ్త్ రూపానిి  చకు గా వివరంచాడు. 

ఆర అనేద్వ సమ రణ రకి ేకంటే చాలా గొపి ద్వ. ఆర చేత్ శ్పేర్వప్పంచబడన సమ రణ రకే ే

మంశ్త్వలను అభా ససే్ంద్వ. కరమ లను చేసే్ంద్వ. ఈ ఆర ఉండడం వలే ోపశువులను, 

సంత్త్నని, ఇహ్పర లోకాలను కోరుతంటారు. అందుకే నీవు ఆరను పరశ్బహ్మ  గా 

ఉపాసంచు. అని సనత్తు మారుడు నారదునకు చెపిే డు. 



ఈ విధం గా ఆర ను ఉపాసంచినవాడు సమస ేకోరకలు తీరుు కో గలుగుత్వడు. అత్ను చేస్త 

శ్పార ధనలనీి  ఫలిసేాయి. కాని ఈ ఆరలనీి  సద్వధంచాలంటే ఆరకనాి  గొపి దైన శ్పాణరకినేి 

ఆశ్రయించాలిస ందే అంటూ శ్పాణుని గురంచి ఇలా చెబుత్తనిా డు: 

పంచదర ఖండం: 

శ్పాణోవా ఆరయా భూయానా ధ్య వా అరా నాభౌ సమరి త్వ ఏవ మసమ న్ శ్పాణే సరి ం 

సమరి త్ం శ్పాణః శ్పాణేనయాత్న శ్పాణః శ్పాణం దదాత్న ।। 

శ్పాణ రకి ేఆర కనాి  గొపి ద్వ. ఆర అనేద్వ ఏరకంగా అయితే కలవలేనిదో, అనంత్మైనదో 

అలాగ్వ శ్పాణ రకి ేకూడా అవధులు లేకుండా విశాలమైన విరి  మంత్వ ఈశ్ అనే రబంేతో 

వాా ప్పంచి ఉంద్వ. సృష్ట ిలో శ్పశ్పధమంగా న్నలకని ఉండడం వల ోశ్పాణానికి జాే షతిి్వ నిి  

ఆపాద్వంచారు. 

చశ్కం యొకు  నాభిలో దాని ఆకులనీి  బగంచబడ ఉని  రీత్నగా ఈ శ్పాణము లో మన 

రరీరం లోని సరి  రకేులు బంధించబడ ఉనాి యి. 

శ్పాణః శ్పాణేన యాత్న 

మన రరీరంలో శ్పాణం శ్పాణ రకి ేవలనోే పని చేసే్ంద్వ. అంటే శ్పాణమే శ్పాణానిి  

నడప్పసే్ంద్వ. 

శ్పాణః శ్పాణం దదాత్న 

శ్పాణమే శ్పాణానికి శ్పాణరకినేి ఇసే్ంద్వ. అంటే శ్పాణుడు త్నకు త్వనే శ్పాణ రకినేి త్యారు 

చేస్కని రకిమేంత్త డౌత్తనిా డు. ద్గనిని ఎలా అశ్ర ధం చేస్కోవచుు  అంటే, మన రరీరం లోని 

ముఖా  శ్పాణం, శ్పాణ, అపాన, వాా న, ఉదాన, సమాన అనే ఐదు పేరతోో మనరరీరంలో వివిధ 

శ్పదేశాలలో త్ను చేస్త పనులను బటి ిప్పలవ బడుతంద్వ. 

భగవద్గతీ్లో చెపి్ప నటో, 

అపానే జుహి్ త్న శ్పాణం, శ్పాణాపానం త్థా పర్వ 

శ్పాణాపాన గతీ ఋథిా  శ్పాణాయామ పరాయణా।। 

ఇకు డ నాభికి శ్కింద భాగం లో మూలాధ్యరానికి దగరీగా ఉండే అపానం, ఎలవోేళలా 

శ్భూమధా్య నికి పైభాగంలో ఉండే శ్పాణానిి  శ్కిందకు లాగ త్నలో కలుప్పకోవాలని (మింగ 

వేయాలని) చూసే్ ఉంటంద్వ. అలాగ్వ శ్పాణం అపానం లో జేర అపానానిి  శుద్వధ చేస 

దానిలో ఉండే శ్పాణానిి  త్నతో పైకి తీస్కని ోవాలని చూసే్ంద్వ. ఇలా శ్పకృత్నలో 

విరుదధంగా శ్పవరంేచే శ్పాణ అపానాలను అదే గత్నలో నడప్పతే దానినే శ్పాణాయామం 

అంటారు. 



(యోగారధం లో వాయువు శ్పాణుని లోని భాగమే. ఉపనిషతే్తలు శ్పాణము, వాయువు రండూ 

ఒకటే అని టో చెబుత్వయి. అదే వాయువు శ్పాణ వాయువు నకు చాలా దగరీ రూపం లో 

ఉంటూ వాయు మధనం లో అరనానిి  ఉత్ి త్న ేచేసే్ంద్వ.) 

ఈ రీత్నలో చేస్త శ్పాణాయామం నుంచి ప్పటే ిఉషణరకి ేదిా రా అరనం (స్మారు ఓజ్యన్ 

వాయువు లాంటి ఆహారం) త్యారు చేస్కని దానిని రి కరంచడం వల ోశ్పాణుడు 

బలిషి్యడౌత్వడు. 

ఇదే శ్కమంలో శ్పాణరకి ేత్నయొకు  సొంత్ సామరధా ం తోనే త్నను త్వను వృద్వధ పరచుకంటూ 

రరీర కారా శ్కమాలను సమరధవంత్ం గా నిరి హించు కంటంద్వ. అందువల ో

శ్పాణో హ్ ప్పత్వ శ్పాణో మాత్వ శ్పాణో శ్భాత్వ శ్పాణః సి సా శ్పాణ ఆచారా ః శ్పాణో శ్ాహ్మ ణః।। 

శ్పాణమే త్లి,ో త్ంశ్డ, సోదరుడు, సోదర, గురువు, శ్ాహ్మ ణుడు కూడా। 

అందుకే శ్పాణ సి రూప్పలైన వీరతో అయోగా ము గా, ాధ్యకరంగా మాటోాడతే నినుి  

దూష్టసేారు. నీవు మాత్ృ ాత్కుడవు, ప్పత్ృాత్కుడవు, శ్భాత్ృ ాత్కుడవు, 

సి సృాత్కుడవు, గురు ాత్కుడవు, ఆచారా  ాత్కుడవు, శ్ాహ్మ ణ ాత్కుడవు 

అంటారు. 

అదే వారని శ్పాణం ోయిన త్రిా త్ (మరణించాక) నీవు ూలంతో పడచి చిత్నలో వార 

అవయవాలను కాలిు నపి టికీ నినుి  ప్పత్ృ, మాత్ృ,... ాత్కడవని అనరు. ద్గని భావం 

ఏమిటంటే శ్పాణం ోయిన త్రిా త్ త్లి ోత్ంశ్డులను దహ్నం చేసనపి టికీ, వార 

రరీరాలలో శ్పాణం లేదు కాబటి ినిందనీయము కాదు మరయు పాపకారా ము కాదు. 

కనుక శ్పాణమే అనిి ంటికీ ఆధ్యరం. త్లి,ో త్ంశ్డ ఆచారుా డు మొదలైన సరి సి ము 

శ్పాణమే అయిఉంద్వ. 

శ్పాణో హ్ా వైత్వని సరాి ణి భవత్న స వా ఏష ఏవం పరా నిే వం మనిా న ఏవం విజ్ఞన 

ని త్నవాద్గ భవత్న। 

ఈ శ్పాణమే సమసమేని చూచేవాడు, విచారంచేవాడు, తెలుస్కనేవాడు అత్నవాద్వ 

అవుత్వడు. అంటే నామాదులకు అతీత్ంగ ఉండే శ్పాణ రకి ేగురంచి చెపి గల వాడవుత్వడు. 

శ్పాణం దిా రా సత్ా జా్ఞనానిి  శ్గహించిన వా కి,ే శ్పాణం గురంచి తెలియని వాళి  మాటలకు 

అంగీక రంచక వాదం చేస్త వాడే అవుత్వడు. అందుకే నీవు అధిక శ్పసంగవి అని ఇత్రులు 

అని ప్పి డు అత్నిని ఆక్షేప్పంచ కూడదు. 

ఈ ఖండంలో శ్పాణుని యొకు  బృహ్త్స ి రూపానిి  ఎంతో విప్పలంగా వివరంచారు. మనం 

మాత్వ, ప్పత్వ, శ్భాత్వ, సి సా, ఆచారా , శ్ాహ్మ ణులను ఏ రకమైన దూషణ చేసనా 

నిందనీయమే అని ఘంటాపథం గా చెపి బడంద్వ. ఎందువలనంటే వీరందరూ సాక్షాతే 

శ్పాణ సి రూప్పలే కనుక. 



అలాగ్వ శ్పాణుని యొకు  శ్జా్ఞనానిి  తెలుస్కని  వా శ్కి ేశ్పాణ జ్ఞగృత్న కాని మనుష్యల 

వాదాలను అంగీక రంచలేడు. వారతో వాద్వంచి శ్జా్ఞనానిి  కలిగంచడానికి శ్పయత్ని సేాడు. 

139. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

ష్టడర ఖండం నుంచి శ్త్యోవింర ఖండం (23వ ఖండం) వరకూ: 

న్నమమ ద్వ న్నమమ ద్వగా సనత్తు మారుడు మనలను శ్పాణం నుంచి భూమా త్తి్వ నికి, గొపి దైన 

ఆత్మ  త్తి్వ నికి తీస్కనిోత్తనిా డు. 

ఏషత్తవా అత్నవదత్న యసస తేా నాత్నవదత్న సోహ్ం భగవ సా తేా యనాత్నవదానీత్న సత్ా ం 

తేి వ విజజా్ఞసత్వా  మిత్న సత్ా ం భగవో విజజా్ఞస ఇత్న।। 

నారదా! సత్ా జా్ఞనాల గురంచి ాగా తెలిసనవాడే అధికంగా శ్పసంగంచ గలడు. అలా 

యదారాధనిి  చెపిే వాడనే అత్నవాద్వ అంటారు. అనాి డు సనత్తు మారుడు. 

దానికి నారదుడు "భగవన్, నేను కూడా సత్ా జా్ఞనాల గురంచి తెలిసన వాడని కనుక అధిక 

శ్పసంగం చేసే్ ఉంటాను". అంటూ త్న మనస్లోని మాటను చెపిే డు. 

నారదా! నీవు ఎప్పి డూ సతా్వ నిి  తెలియ జేయడానికే అభిలాష చూప్పంచు. అంటే 

నారదుడు, భగవన్! నేను సతా్వ నిి  అనిే ష్టంచ డానికి సతా్వ నిి  చెపి డానికి మాశ్త్మే ఇష ి

పడత్వను అనాి డు. ఎందువలనంటే సతా్వ నిే షణ చాలా విలువైనద్వ. 

యదావై విజ్ఞనా త్ా థ సత్ా ం వదత్న నా విజ్ఞనన్ సత్ా ం వదత్న విజ్ఞననిే వ సత్ా ం వదత్న 

విజా్ఞన శ్నేేా వ విజజా్ఞసత్వా  మిత్న విజా్ఞనం భగవో విజజా్ఞస ఇత్న ।। 

నారదా! మానవుడు సంపూరణంగా సతా్వ నిి  గురంచి తెలుస్కుని ప్పి డు మాశ్త్మే సతా్వ నిి  

వచించగలడు. సత్ా ం తెలియని వాడు, తెలుస్కోనివాడు సతా్వ నిి  పలకలేడు. సతా్వ నిి  

దరశ ంచినవాడే (సత్ా దరశ నుడు) సత్ా ం పలుకుత్వడు. అందుకే విజా్ఞనానిి  

తెలుస్కోవాలని అభిలష్టంచాలి. అంటే నారదుడు సనత్తు మారునితో “భగవన్ అందుకే 

విజా్ఞనానిి  విశేషముగా తెలుస్కోవాలని అనుకంటనిా ను”.అనాి డు. 

నారదా! మానవుడు మననం చేస దేని యినా తెలుస్కుంటాడు. మననం చేయకోతే 

దేనీి  తెలుస్కోలేడు. మనన రకి ేయే మనం అసలు తెలుస్కోవలసన రకి.ే శ్రదధ కలిగన 

వాడే మననం చేయగలుగుత్వడు. శ్రదధ లేకోతే మననం చేయలేడు. 

ఎవరు శ్రదధ కలవాడౌత్వడు అంటే గురు శుశ్ూష చేయాలనే నిష ికలవాడే శ్రదాధ  

వంత్తడౌత్వడు. నిష ిలేకోతే శ్రదధ కలగదు. మానవుడు కరమ నుషిానంలో ములిగ ఉని ప్పి డు 

నిషతిో ఉంటాడు. సత్ు రమ లను చేయలేనప్పి డు నిషలిేని వాడవుత్వడు. ఇంశ్ద్వయాలను 

మనస్స ను వరపరచుకని ఏకాశ్గత్ సాధించాలి. 

ఈ ఏకాశ్గత్ను సాధించాలంటే నిరత్నరయ స్ఖం అంటే ఏమిట తెలియాలి. 



సత్ు రమ లదిా రా త్నకు స్ఖం లభించి త్న కోరకలు తీరుత్తని ప్పి డే మానవుడు 

కరమ లను ఆచరశ్సే్నిా డు. స్ఖం లభించక కోరకలు తీరకోతే మానవుడు కరమ లను 

ఆచరంచడం లేదు. 

యోవై భూమా త్త్తస ఖం నాలేి  స్ఖ మస ేభూమైవ స్ఖం. భూమాతేా వ విజజా్ఞసత్వా  ఇత్న 

భూమానం భగవో విజజా్ఞస ఇత్న।। 

ఏద్వ సి యం భూరకియేో, విశాల వాా పమేైనదో అందులో శ్పత్నష్టతి్మయాే దే స్ఖం. 

అద్వి తీయం అపరచాి ని ం అఖండ సి రూపమైనదే నిరత్నరయ స్ఖం. అదే శ్పాణం లో 

మనస్స  లీనం కావడం. దానినే అంత్రుమ ఖ ఆనందం అంటారు. 

నారదా! ఈ లోకంలో భూమం అంటే గొపి దైన శ్బహ్మ ం, ఆత్మ  అనేవే స్ఖమైనవి. సాటిలేని 

ఈ స్ఖానిే  “భూమం” అంటారు. అలి మైన వాటియందు స్ఖం ఉండదు. ఈ భూమం 

మర్వ ఇత్రమైనదానిమీదా ఆధ్యరపడ లేదు. సరి  వాా ప్ప ేగల ఈ భూమమే పరశ్బహ్మ . 

ఆనంద సి రూపమైన భూత్వనిి  తెలుస్కునినవాడకే ఆత్వమ నందం కలుగుత్తంద్వ. ఆ 

గొపి దైన ఆత్మ నే తెలుస్కోవాలి. అంటే ఆ భూమా త్తి్వ నిి  గురంచి తెలుస్కోవాలి. 

వచేు  భాగంలో భూమా విదా  గురంచి మరంత్ విప్పలంగా తెలుస్కుందాం. 
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యశ్త్నానా త్ి రా త్న నానా త్ రృత్న నానా ద్వి జ్ఞనాత్న స భూమా థ య శ్త్వసా  త్ి రా  త్ా సా త్ 

రృణో త్ా సా ది్వ జ్ఞనాత్న త్దలి ం యోవైత్దమృత్ యోవై భూమా త్దమృత్ మథ 

యదలి ం త్నమ ర ేా ం... 

ఏ ఆత్మ లో ఆత్మ  కంటే వేరైనద్వ కనిి ంచడం లేదో, వినిప్పంచడం లేదో, తెలియబడటం 

లేదో దానినే భూమ అంటారు. ఈ భూమా త్త్ి ం కనాి  వేరైనదంత్వ అలి మైనదే. భూమా 

సి రూపమైన ఆత్మ  నార రహిత్మైనద్వ. అలి మైనదానికి నారనం ఉంద్వ. 

స భగవః కసమ న్ శ్పత్నష్టతి్ ఇత్న సి్త  మహిమిి  యద్వ వాన మహిమీి త్న।। 

ఓ భగవన్ అయితే ఈ భూమ అనేద్వ దేనిలో శ్పత్నష్టతి్మై ఉంద్వ? అని నారదుడడగ్వడు. 

గో అరి  మిహ్ మహిమే తా్వ చక్షతే హ్స ేహిరణా ం దాస భారా ం క్షేశ్త్వణాా యత్నానీత్న నాహ్ం 

శ్బవీమీత్న హోవా చాన్నా  హా్ నా సమ న్ శ్పత్నష్టతి్ ఇత్న।। 

భూమ అనేద్వ త్న మహిమ లో త్నే శ్పత్నష్టతి్మై ఉంద్వ. అద్వ నిరాలంబము. 

గోవు, అరి ము, గజము, బంగారం, స్తవకులు, భారా , భూములు, గృహాలు, ఆరామాలు, 

పలాలు, ధనం, పశువులు, దాసదార జనులు మొదలైన అనిి ంటిలోను స్ఖం ఉందని 

జనులు అంటూంటారు. నేను అలా చెపి ను. 



నిజంగా ఆత్మ  యొకు  మహిమ ఇత్ర పదారాధలనుండ కలగడం లేదు. ఆత్మ  వలనోే 

ఇత్రమైన పదారాధలనీి  మహిమ ను పందుత్తనాి యి. అలాగ్వ స్ఖవంత్ములై 

వెలుగుత్తనాి యి. 

భూమ యొకు  అనంత్తి్వ నిి  చెబుత్తనిా డు. 

స ఏవాధసేాత్స  ఉపరషిా త్స  పశాు  త్స ప్పకసేా త్స  

దక్షణత్ సస  ఉత్రేత్ సస  ఏవేదం సరి  మిత్ా థాతో హ్ఞ్జు రాదేర ఏ వాహ్ మేవాధసేా దమ 

ముపరషిా దహ్ం పశాు దహ్ం, ప్పరసేా దహ్ం, దక్షణతోహ్, ముత్రేతోహ్, మేవేదం 

సరి మిత్న।। 

ఆ ఆత్మ  శ్కింద, పైన, వెనుక, ముందు శ్పకు ల అంత్టా నిండ ఉంద్వ. ఈ కనుప్పంచే 

జగత్ంేత్వ ఆత్మ యే. 

ఆ ఆత్మ యే నేను. నేనే శ్కింద, పైన అంత్ట నిండ ఉనిా ను. అంత్వ నేనుగా ఉనిా ను. 

ఇలా శ్కింద, పైన అనిి చోట ోఆతేమ  నిండఉంద్వ.ఈ సరి మూ ఆత్మ యే. ఈ విధంగా చూస, 

త్లచి, శ్గహించిన వాడు ఆత్మ లోనే శ్కీడసే్ ఆ పరశ్బహ్మ  (ఆత్మ ) త్నలోనే ఉనిా డని 

శ్గహించి శ్బహామ  నందానిి  పందుత్వడు. త్వనే చశ్కవర ేగా ఉంటాడు. సమస ేలోకాలలోను 

త్నకు ఇషంి వచిు న రీత్నగా శ్పవరసేే్ంటాడు. 

ఎవరైతే ఆత్మ ను మరొక రీత్నగా అరధం చేస్ కుంటాడో అలాంటి అజా్ఞని ఇత్ర 

రాజులందరకూ లోబడ ఉంటాడు. వినారకరమైన లోకాలకు చేరుకుంటాడు. అనిి  

లోకాలలోను యథేచా గా సంచరంచుట అత్నికి ఏమాశ్త్మూ సాధా ము కాదు. 

పైన చెప్పి న విధం గా సరిా త్మ  భావన తో చూచేవాడ, మననం చేస్త వాడ, తెలుస్కువి  

వాడ ఆత్మ  ఆధ్యరంతోనే సమసమేూ ఆవిరా  వించాయి. అంటే శ్పాణం, ఆర, సమ రణ, ఆకారం, 

తేజస్స , జలం, ఆవిరాా వ త్నరోభావాలు, అని ం, బలం, విజా్ఞనం, ధా్య నం, చిత్ంే, 

సంకలి ం, మనస్స , వాకుు , నామము, మంశ్త్ములు, కరమ లు అనీి  ఉత్ి త్న ేఅయాా యి. 

అనగా వార వార ఆత్మ ల నుండే ఈ సమసమేూ ఉత్ి త్న ేఅయాా యి. 

ఈ విధం గా ఆత్మ ను తెలుస్కుని వాడు మృతా్త వును జయిసేాడు. వాా ధిని పందడు. 

శోకము దరచేరదు. సరి మును ఆత్మ మయముగా దరశ సేాడు. ఈ సృష్టలిో సరి మూ అనిి  

విధ్యలుగ త్వనే అవుత్తనిా డు. సృష్టకిి పూరి ం శ్బహ్మ మొకు టే ఉంద్వ. ఆశ్బహ్మ మే అనేకము 

అసంఖాా కము అయిా ంద్వ. 

ఇవనీి  అనుభవానికి రావాలంటే మనం త్ననే ఆహారం ఎంతో పరశుదధంగా ఉండాలి. 

అలాంటి పరశుదధమైన ఆహారం త్ననడం వల ోమన మనస్స  శుద్వధ అవుత్తంద్వ. దానినుంచి 

మంచి శ్జా్ఞపక రకి ేకలుగుత్తంద్వ. దానితో అజా్ఞన శ్గంధులు తెగోత్వయి. దోషాలనీి  

నశిసేాయి. త్నలోని త్మస్స ను ోగోటిగో కలుగుత్వడు. ఇదే భూమ విదా  అంటూ 

నారదునకు భగవదవత్వరమైన సనత్తు మారుడు వివరంచాడు. 



ఈ సనత్తు మారునికే “సు ందుడు” అనే పేరు ఉంద్వ. దురీాదేవి ప్పశ్త్తడకి కూడా 

సు ందుడనే పేరు ఉంద్వ. సు ందుడంటే ాగా చీలుు కని వెళి్ళ వాడు అని అరధం. 

కఠోపనిషతే్త త్రిా త్ ఆత్మ త్తి్వ నిి  మరంత్ విప్పలంగా వివరంచినద్వ ఈ 

చాందోగాో పనిషతే.ే 
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అషమి శ్పపాఠకం: శ్పధమ ఖండం 

ఈ ఎనిమిదవ అధ్యా యం లో మన రరీరంలోని పరశ్బహ్మ  యొకు  ఉనికిని వా కపేరుసేోంద్వ 

చాందోగాో పనిషతే్త. 

ముండకోపనిషతే్తలో మనం ఇంత్కు ముందే 

యః సరి జఃా- ఈ ఆత్మ  సరి జుడాు; సరి  విదా సా్మ ష మహిమాభువి- సరి  విదాా పారంగత్తడు, 

అనంత్ మహిమానిి త్తడు; ద్వవాే  శ్బహ్మ ప్పర్వ- ద్వవా మైన శ్బహ్మ  ప్పర అనే మానవ రరీరం లోని 

శ్సిానంలో ఆ ఆత్మ  శ్పత్నష్టతి్మై ఉంద్వ. అంటూ ఇంకా మన్నమయః- ఈ ఆత్మ  మన్నమయమై 

ఉంద్వ; శ్పాణ రరీరనేత్వ- శ్పాణానిి , రరీరానిి  నియంశ్త్నసే్ వాటికి యజమానిగా; 

శ్పత్నష్టతిోనిే  హ్ృదయం సనిి ధ్యయ- శ్బహ్మ  ప్పరలో శ్పత్నష్టతి్మై ఉంద్వ అని 

చదువుకునాి ం. దానిే  ఇకు డ మరంత్ విప్పలంగా చెబుత్తనిా డు. 

ఓమ్. అథ య ద్వద మసమ న్ శ్బహ్మ ప్పర్వ దహ్రం ప్పణరాీకం వేరమ  దహ్రోసమ ని ంత్ రాకార శ్నసేమ  

నా దన ేశ్సదేనిే శ్షవాి ం త్దాి  వ విజజా్ఞసత్వా మిత్న! 

ఇకు డ, మన సిా మి జయతీరుధలు వార వాా ఖాా నానిి  శ్జా్ఞపకం చేస్కుందాం. 

మన దేహ్ంలో శ్బహ్మ ప్పర అంటే శ్బహ్మ  రంశ్ధం అనే చిని  కమలం ఒకటంద్వ. అందులో 

స్క్షమ మైన ూనా సేానం (ఆకారం)ఉంద్వ. దానేి  దహ్రాకారం అంటారు కందరు. 

ఆ దహ్రాకారంలో ఏముంద్వ? అనే విషయానిి  శ్గహించాలి. దానిి  తెలుస్కోడానికి 

సాధనమైన శ్పాణవిదా నే కందరు దహ్రవిదా  అని ప్పలుసేారు. ఇకు డ కమలం లేదా పదమ ం 

అని ప్పలిచేదానిని సహ్శ్సారం అని మరకందరంటారు. 

పరశ్బహ్మ  గురంచి బయట వెత్క నవసరం లేదు. మనలోనే శ్పత్నష్టతి్మై ఉంద్వ అని 

చెబుత్తనాి రు. 

మర మనరరీరంలో ఉండే కమలం ఎంత్ ఉంటంద్వ. ఆ కమలంలో ఉండే ఆకారం ఇంకెంత్ 

ఉంటంద్వ? అంత్ చిని  శ్పదేరంలో వెత్కడమేమిటి? అనే సందేహానిి  నివృత్న ేచేసే్ 

స శ్బూయా దిా వా నిా  అయ మాకార శ్సేావా నేష్ట శ్నరే ుృదయ ఆకార ఉభే అసమ న్ 

దిా వాపృథివీ అనరే్వవ సమాహితే 



నాయనా! బయట ఉని  ఆకారం ఎంత్ అనంత్మైనదో, హ్ృదయంలో ఉండే ఆకారం కూడా 

అంత్ అనంత్మై ఉంటంద్వ. దుా లోకం, పృథివి అనేవనీి  దానిలోపలే ఉనాి యి. 

ఉభావగి  రు  వాయురు  స్రాా  చస్తన ేమసా వుభౌ, విదుా ని క్షశ్త్వణి యచాు సా్త  హాస ే

యచా  నాస ేసరి ం త్ దసమ న్ సమాహిత్ మిత్న।। 

అగి , వాయువు, స్రుా డు, చంశ్దుడు, విదాు తే్త, నక్షశ్త్వలు, అలాగ్వ ఇకు డ కనిప్పంచేవి, 

కనిప్పంచనివి సరి సి మూ హ్ృదయాకారంలో శ్పత్నష్టతి్మై ఉనాి యి. 

ఏ రకమైన ఉపాధి లేకుండా శ్బహోమ పాసన గురంచే న్నలకలి బడన హ్ృదయ ఆకారంలో 

ఈ జగత్ంేత్వ ఒక కలి న గానే ఉంద్వ అనేదే ద్గని త్వత్ి రా ం. 

ఈ శ్బహ్మ ప్పరలో (దహ్రాకారంలో)అనిి  భూత్వలు సమసమేూ అంత్రాూ త్ంగా ఉంటే, 

వారధకా ం వల ోఈ రరీరం నశించిోయినా అంత్రాూ త్మైన దహ్రాకారం నశించిోదు. ఎలా 

అంటే కుండ పగలిోయాక (ఘటనారం అయాా క) అందులో ఉండే ఘటాకారం 

నశించిోనటే.ో 

ఈ రరీరానికి ముసలిత్నం వచిు నా లోపల ఉని  పరశ్బహ్మ కు ఎలాంటి వారధకా ం రావు. 

రరీరానికి ద్దబు  త్గలినా లోపల ఉని  ఆత్మ కు ద్దబు  త్గలదు. అందువల ోఈ శ్బహ్మ ము 

సత్ా మైనద్వ కానీ ఈ రరీరం కాదు. పరశ్బహ్మ ను ఆశ్రయించే సదీుణాలనీి  ఉనాి యి. 

ఆ అంత్రాకారంలో (శ్బహ్మ  రంశ్ధంలో) ఉండేదే ఆత్మ . 

ఈ శ్బహ్మ ము పాపరహిత్మైనద్వ. ద్గనికి ముసలిత్నం, మరణం, దుఃఖం, ఆకలి దప్పి కలు 

ఏమీ ఉండవు. ఆత్మ  సత్ా కామమై ఉంద్వ. అందువల ోఅద్వ ఏమి త్లచుకుంటే అద్వ 

జరుగుత్తంద్వ. ఆత్మ  సత్ా సంకలి ంతో ఉంటంద్వ. 

ఇదంత్వ ఆత్మ యొకు  సహ్జసతి్నని అనుభవించిన త్రువాత్ ఉండే శ్సతి్నని వివరంచారు 

మహ్రుులు. 

ఇటి ిఆత్మ ను తెలుస్కోవాలి. ఆత్మ ను దరశ ంచు కోలేని వార పరసతి్నని వివరసే్నాి రు. 

ఈ లోకంలో రాజుయొకు  ఆజా్ఞనువరేులై అనుసరంచే వాళుి  ఏ ఏ ఫలాలను, ఏయే 

శ్పదేశాలను కోరుకుంటారో వాటిని మాశ్త్మే పందుత్వరు. కానీ ఆత్మ జా్ఞన సంపనుి లు 

పందే సమసేానీి  పందలేరు. 

ఈ లోకంలో కరమ ల వల ోలభించే ఫలం క్షయమైోయినటో వారకి పరలోకంలో కూడా 

ప్పణా ంవల ోలభించే ఫలం నారనమౌత్తంద్వ.(అంటే ప్పణా  ఫలాలను అనుభవించడం 

దిా రా ప్పణా ం క్షీణించి త్నరగ జనమ ను ఎతే్తత్వరు. 

అందుకని ఈ లోకంలో ఆత్మ త్తి్వ నిి , సత్ా కామములను తెలుస్కోకుండా పరలోకాలకు 

వెళిి న వారు ఆలోకములో అపజయానిి  పందుత్వరు. 



ఇకు డే ఆత్మ త్తి్వ నిి , సత్ా కామానిి  తెలుస్కుని వాళుి  అనిి  లోకాలలో చశ్కవరలేా 

సి త్ంశ్త్ంగా సంచరసేారు. 

142. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

ద్వి తీయ ఖండం నుంచి సపమే ఖండం వరకూ: 

ఆత్మ సాక్షాత్వు రానిి  పంద్వన శ్జా్ఞని కోరుకుని వనీి  పందగలుగుత్వడు అని వివరంచారీ 

ఖండాలలో. 

శ్జా్ఞని ప్పత్ృలోకములోని వారని కోరుకుంటే అత్ని సంకలి  మాశ్త్ము చేత్నే ప్పత్ృదేవత్లు 

అత్ని దగరీకు వసేారు. ఆ శ్జా్ఞని ప్పత్ృలోకమును పంద్వ సంపద గలవాడవుత్వడు. 

మాత్ృలోకము, శ్భాత్ృలోకము, సి సృలోకము, సఖుల లోకము కోరనటయోితే 

సంకలి మాశ్త్ముననే వారందరూ అత్ని దగరీకు వచిు  దరశ నమిసేారు. 

ఆ శ్జా్ఞని గంధమాలాా దులను, అని పానాదులను, సంగీత్వాదాా దులు మొదలైనవి కోరతే 

అవనీి  అత్ని దగరీకు చేరుత్వయి. అత్ను ఏ యే లోకములను కోరుకుంటాడో, ఏ యే 

భోగములను అభవించాలని సంకలిి సేాడో సంకలి  మాశ్త్ముచేత్ ఆ భోగములనిి ంటినీ 

అత్ను పందుత్వడు. 

ఆత్మ  యొకు  సత్ా కామములు అసతా్ ము గా లౌకిక శ్పజతాో కపి బడ ఉనాి యి. అంటే శ్జా్ఞని 

యొకు  నిరాలంబమైన ఆనందము విషయ వాంఛలచే మూయబడ ఉనాి యి. 

ఏ విధంగా అయితే భూమిలోపల ధనం ఉందని తెలియని వారు ఆ భూమి మీదే త్నరుగుత 

కూడా ఆ భూమిలోని ధనానిి  పందలేరో, అలాగ్వ ఆత్మ  దరశ నశ్పాప్ప ేలేని ఈ జీవులందరూ 

స్ష్యప్ప ేదరలో (గాఢనిశ్దలో) శ్బహ్మ లోకానికి చేర వసే్ని పి టికీ అసత్ా ం చే కపి బడ 

ఉండడం వల ోసత్ా  కామాలను పందలేక ోత్తనాి రు. 

మనం గాఢనిశ్ద లో ఉని ప్పి డు మనలోని మనస్స  శ్పాణ రకి ేకలస ఆత్మ ను చేర లిపకేాలం 

పాట యోగ శ్సతి్నని పంద్వ దాని దిా రా ఎంతో రకినేి పంద్వ త్నరగ సాధ్యరణ శ్సతి్నకి చేరు 

కుంటాయి. అందువలే ోనిశ్దనుంచి మేలుకని  త్రిా త్ మనం ఎంతో ఉత్వస హ్ంగా నూత్న 

రకితేో అలరారుత ఉండడం మన అనుభవం లోనిదే. 

కాని ఈ మాయావరణంనుంచి బయలెి డలి ఆత్మ  తో పంద్వన సంయోగసతి్నని తెలుస్కోలేక 

ోత్తనిా ము. ఆ సత్ా  కామాలను పందలేక ోత్తనిా ము. 

ఈ ఆత్మ  అనేద్వ హ్ృదయం లోనే ఉంద్వ. హ్ృద్వ అంటే హ్ృదయంలో; అయమ్ అంటే ఈ 

ఆత్మ . హ్ృదయం యొకు  రాేరాధనిి  తెలుస్కుని వాడు శ్పత్నరోజ ఆ పరశ్బహ్మ  

అనుశ్గహానిి  పందుత్వడు. 

ఈ శ్పకారం తెలుస్కుని వాడు సంశ్పసాదు డనబడత్వడు. (ఇకు డ హ్ృదయం అంటే 



రరీరానికంత్కూ రకేానిి  సరఫరా చేస్త హ్ృదయం కాదు. మెదడులోని 101 నాడులు కలిస్త 

శ్పదేరం.) 

అటివిాడు దేహ్ము ఆత్మ  అనే భావాల యొకు  అజా్ఞనమునుండ బయటపడ పరమాత్మ ను 

ఆశ్రయించి అందులోనే లీనమైోత్తనిా డు. అందుకే జీవునకు జీవాత్మ  అనే పేరు 

ఏరి డంద్వ. ఆ జీవాత్మ  అమృత్మై అభయమై పరశ్బహ్మ మై ఉంద్వ. 

ఆ శ్బహ్మ నికి సత్ా మని పేరుకూడా ఉంద్వ. సత్ా మ్ అంటే స అంటే అమృత్ము; త్న అంటే 

మరేా ం; యమ్ అంటే పై రండటిని ఏకం చేస్తద్వ; అంటే అమృత్వనిి  మరాేా నిి  ఏకం 

చేస్తద్వ అని అరధం. ఇలా ఆత్మ  గురంచి సత్ా మ్ గురంచి తెలుస్కుని  వాడు శ్పత్నరోజు 

సి ర ీస్ఖానిి  అనుభవిసేాడు. 

143. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

అథ య ఆత్వమ  స స్తత్త రి ధృత్న ర్వషాం లోకానా మసమేా దాయ నైత్ం స్తత్త మహోరాశ్తే 

త్తో న జరా న మృతా్త రి  శోకో న స్కృత్ం న దుషు ృత్ం సర్వి  పాపామ న్న తో పహ్త్ పాపామ  

హా్ ష శ్బహ్మ లోకః।। 

ఈ శాంత్, శ్పసని  ప్పరుష్యడు (జీవాత్మ ) ఈ రరీరానిి  వదలి పరంజా్య త్నని పంద్వ సి రూప 

శ్జా్ఞనానిి  పంద్వనవాడౌత్వడు. ఆ సి రూప శ్జా్ఞన శ్సతి్ననే ఆత్మ  శ్సతి్న అంటారు. అమరేా  లోకానిి  

మరేా లోకానిి  కలిపే స్తత్తవు వంటివాడు ఆత్మ . 

ఈ పరమాత్మ  ఇహానికి పరానికి స్తత్తవు వంటిద్వ. సమసేానిి  భరంచి ఉంటంద్వ. ఈ ఆత్మ  

అనేద్వ కాలానికి అతీత్మైనద్వ. ద్గనికి వృదాధ పా ము, మృతా్త వు, దుఃఖము, స్కృత్ము, 

దుషు ృత్ము అనేవి లేవు. అంటే ది ందిా లకు అతీత్తడు. పరమాత్మ లో అనిి  పాపాలు 

నశించిోత్వయి. పరశ్బహ్మ లోకమనేదే పాపముతో సంబంధం లేనిద్వ. 

ఆత్మ ను తెలుస్కుంటే అజా్ఞనంతో అంధుడైన వాడు శ్జా్ఞని అవుత్వడు. రరీర కారాా లతో 

దుఃఖానిి  పంద్వనవాడు, ఈ దేహ్ం ఉని ప్పి డే స్ఖానిి  పందుత్వడు. 

ఆత్మ  దరశ నానిి  పంద్వన శ్జా్ఞనికి రాశ్త్నకూడా పగలుగా మారుత్తంద్వ. అజా్ఞనమనేద్వ లేరమైనా 

లేకుండా ోత్తంద్వ. అత్డు ఎలపిో్ప డు శ్జా్ఞన శ్పకారం కలవాడై ఆత్మ లో ఐకా త్ను 

పందుత్వడు. 

పరశ్బహ్మ  లోకానిి  ఎవరైతే శ్బహ్మ చరా ముతో పందుత్వరో వాళి దే ఈ శ్బహ్మ లోకం అంటూ 

శ్బహ్మ చరాా నిి  నిరి చిసే్నాి రు. 

యజమాంటే శ్బహ్మ చరా మే. సశ్త్వయణం అనే యజ ాపరంపరను కూడా శ్బహ్మ చరా మనే 

అంటారు. మౌనమనేద్వ కూడా శ్బహ్మ చరా మే. అనారకాయనం అంటే అరనం లేకుండా 

ఉపవాసం చేయడం కూడా శ్బహ్మ చరా మే అవుత్తంద్వ. అరణాా యనం అంటే సనాా సము. 

అద్వకూడా శ్బహ్మ చరా మే అవుత్తంద్వ. 



అథ యా ఏత్వ హ్ృదయసా  నాడా  శ్సేాః ప్పఞీ్ళసాా ణిమి సషేనిి ేశుకసాో  నీలసా  పీత్సా  

లోహిత్ సా్త  త్ా సౌ వా ఆద్వత్ా ః ప్పఞీ్ళ ఏష శుక ోఏష నీల ఏష పీత్ ఏష లోహిత్ః।। 

స్రుా నిలో ప్పంగళ, శుక,ో నీల, పీత్, లోహిత్ వర ణములు వివిధ కిరణాలవల ోకనిి సే్ని టే,ో 

మన హ్ృదయం నుండ వెలువడన నాడులు ప్పంగళ, శుక,ో నీల, పీత్, లోహిత్మనే రంగులు 

గల స్క్షమ  రసము చేత్ నింపబడ ఆయా వని్న లలో మెరుసే్నాి యి. ఆ స్రుా ని నుంచి 

వచేు  కిరణాలు ఈ నాడులలోకి జేరుత్తనాి యి. అలాగ్వ ఈ నాడులనుంచి శ్పసరంపబడే 

కిరణాలు ఆ స్రుా ని చేరుత్తనాి యి. 

మానవుడు గాఢనిశ్దలో ఉని ప్పి డు కలలను చూడడం లేదు. ఆ సమయంలో జీవుడు ఈ 

నాడులలో జేర గుపంేగా ఉంటనిా డు. అప్పి డా జీవునికి ఏపాపము అంటడం లేదు. 

ఎందుకంటే ఆ జీవుడు నాడులనుంచి శ్పసరంచే కిరణాలవల ోతేజ్యవంత్తడై ఉంటాడు. 

మానవుడు దురు లుడై మరణానిి  సమీప్ప శ్సే్ని ప్పి డు వాడ చుటిపకు ల ఉండే వాళుి  

అత్నిని నేన్నవి రు? వీడెవి రు? అని అడుగుత వాళి ని గురేు పడుత్తనాి డా లేదా అని 

చూసే్ంటారు. అత్ని రరీరంలో శ్పాణం ఉని ంత్ వరకూ అత్ను గురసేేాడు. 

ఈ దేహానిి  వద్వలి ోయేప్పి డు అత్ను పైన చెప్పి న కిరణములదిా రా పై లోకాలకు 

ోత్వడు. ఆత్మ జా్ఞనానిి  పంద్వన శ్జా్ఞనులు ఆద్వత్ా లోక దిా రానిి  దాటి వెడత్వరు. అజా్ఞనులు 

ఆ దిా రం వదేే నిలిచిోత్వరు. 

హ్ృదయం (మసషేు ం) నుంచి ోయే నూటొకు  నాడులలో స్ష్యమాి  నాడ మారంీ దిా రా 

శ్పాణం బయటకు ోయినవాడ అమృత్ సి రూప్ప డౌత్వడు. త్కిు న నాడుల దిా రా శ్పాణం 

బయటకు ోయిన వాళుి  జనన మరణ చశ్కంలో పడ పరశ్భమిసే్ ఉంటారు. 

ఈ రీత్నగా ఆత్మ ను శ్రదధగా వెదకి తెలుస్కోవాలి. ఇలా తెలుస్కుని వాడు అనిి  

లోకములను, అనిి  కోరకలను పంద్వనవాడౌత్వడు. అని శ్పజ్ఞపత్న చెబతే విని  దేవత్లు, 

రాక్షస్లు “అనిి  కోరకలను, అనిి  లోకములను పందగల ఆ శ్బహ్మ మును 

తెలుస్కుంటాము” అని చెపిే రు. 

దేవత్ల పక్షం లో ఇంశ్దుడు, రాక్షస్ల పక్షంలో విరోచనుడు అనే వాళుి  ఒకరకి 

తెలియకుండా ఒకరు సమితి్వ ణులై శ్పజ్ఞపత్న నన శ్బహ్మ  ను సమీప్పంచేరు శ్బహ్మ  శ్జా్ఞనాను 

కాంక్షులై. 

144. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

దేవేంశ్దుడు, విరోచనుడు ఇదరేూ శ్బహ్మ దేవుడ సనిి ధిలో 32 సంవత్స రాలు శ్బహ్మ చరా  

ద్గక్షతో త్పస్స  చేస్తరు. జనమ త్ః ఇంశ్దుడు, విరోచనుడు బదధ రశ్త్తవులు. 

దేవత్లు దానవులు ఇదరేూ శ్పజ్ఞపత్న సంత్వనమే. భౌత్నక శ్సిాయిలో జీవించేవార్వ. శ్పవృత్న ేలో 

మాశ్త్ం దానవులద్వ హింసా శ్పవృత్న ేఅయితే దేవత్లద్వ కంత్వరకూ 



నైత్నక శ్పవృత్న.ే అయినా ఇదరేూ ఎంతో వినయవంత్తలుగా బుద్వధగా గురువు యొకు  స్శ్ూష 

చేసే్ గడపేరు. 

అప్పి డు శ్పజ్ఞపత్న శ్పసనుి డై మీరు ఏ కోరకతో ఇకు డకు వచేు రు? అని శ్పశిి ంచాడు. (32 

సంవత్స రాల త్పస్స  త్రిా త్) 

ఆత్వమ పహ్త్పాపామ  విజరో విమృతా్త  రి శోకో విజఘతోస  ప్పపాస సస త్ా కామ సస త్ా సజాు లి  

సోస నిే షవాి సస  విజజా్ఞసత్వా  సస  సరిా ంరు  లోకానాోి త్న సరాి ంరు  కామాన్ యస ే

మాత్వమ న మనువిదా  విజ్ఞనాతీత్న భగవతో వచో వేదయ శ్నేతే్ మిచా నేా వవా శ్స ేమిత్న।। 

వారదరేూ “పాపరహిత్ము, జరామరణ రాహితా్ ము, దుఃఖరహిత్ము, క్షుత్ని పాసా రహిత్ము, 

సత్ా కామము అయిన శ్బహ్మ  త్తి్వ నిి  తెలుస్కోవడానికై వచేు ము” అని చెపిే రు. 

దానికి (శ్పజ్ఞపత్న) శ్బహ్మ  “ మీ కళి లో మీకు కనుప్పంచే ప్పరుష్యడే ఆత్మ . ఇదే అమృత్ము, 

అభయము, పరశ్బహ్మ ము”. అని బోధించేడు. 

ఎవర ఎదురుగానైనా మనం నిలబడతే మన శ్పత్నబంబం వాళి  కళి లోో మనకి 

కనబడుత్తంద్వ. ఆ శ్పత్నబంబమే మన రరీరం. ఓ భగవన్! నీలోను ఆ అదమేులోను 

కనుప్పంచే ప్పరుష్యడెవరు? అని అడగతే “ఆ పరమాత్మ యే ఈ సరి సి ంలోను కనుప్పసే్ 

ఉంటాడు.” అని చెపిే డు శ్పజ్ఞపత్న. 

నిజ్ఞనికి వాళిు దరేూ వాళి  రరీర శ్పత్నబంానిి  చూచి అదే ఆత్మ  అని అనుకుంటనాి రు. 

మళ్ళి  శ్పజ్ఞపత్న ఇదరేనీ వెళిి  పెద ేపాశ్త్లో నారు తెచిు  దానిలో వాళి  రూపానిి  

చూచుకోమనిా డు. 

“మేము మా నఖశిఖపరా ంత్ం మా పూరణ శ్పత్నబంానిి  చూసే్నిా ము” అనాి రు. 

మీరుదరేూ క్షురకరమ  చేయించుకని రాజ్ఞభరణాలతో అలంకరంచుకని త్నరగ నీటిపాశ్త్లో 

చూచుకోండ అని చెపిే డు. వాళుి  ఆరీత్నగానే అలంకరంచుకని చూచి, మేము ఏ విధంగా 

అలంకరంచుకునాి మోఅదే రీత్నగా కనపడుత్తనిా ము అని బదులుచేు రు. 

అప్పి డు శ్పజ్ఞపత్న “అదే మీ ఆత్మ , అదే అమృత్ము, అభయము, పరశ్బహ్మ ము” అనాి డు. 

ఆత్మ  శారి త్మైనద్వ, మారుి  లేనిద్వ. వేష భాషలతో మారదు. మార్వద్వ బహిరంగమైన రరీర 

వేషం త్పి  అనే విషయానిి  వారరువురు శ్గహించడంలో విఫలమయాా రు. భౌత్నక శ్సిాయిని 

దాటలేదు వారదరే ఆలోచనా పరధి. 

వారదరేూ రరీరమే ఆత్మ  అనే నిరు యాత్మ క బుద్వధతో వార వార లోకాలకు త్నరగ 

వెళిి ోయారు. 

వాళుి  వెళిి ోయిన త్రిా త్, శ్పజ్ఞపత్న “ అర! వీరదరేూ ఆత్మ జా్ఞనానిి  పూరగేా తెలుస్ 

కోకుండానే వెళిి ోయార్వ! ఇద్వ దేహాత్మ  బుద్వధ త్పి  వేరుకాదే!” అని విచారంచేడు. 



విరోచనుడు మనస్లో సమాధ్యనపడ సంతోషంతో రాక్షస్ల దగరీకు వెళిి  “ ఆత్మ  అంటే 

ఛయా మాశ్త్మే అని తెలిసోయింద్వ. మనం ఛయాత్మ నే పూజంచాలి. ఈ యాత్మ నే 

స్తవించాలి. ఛయాత్మ ను పూజంచినవాడు ఇహ్ పర లోకాలను పందుత్వడు.” అని 

బోధించేడు. 

రాక్షస్ల త్త్ి జా్ఞనం ఈ విధంగా పెడశ్తోవ పటి,ి చచిు న వాని రరీరానిి  అని  

వస్తసేాదా లంకారాలతో నింప్ప, ఈ రీత్నగా చేయడం దిా రా అత్డు సదతీ్తలను పందుత్వడని 

విరి సంచారు. 

విరోచనుడు మందబుద్వధ కలవాడవడం వల ోఇలా సమాధ్యన పడాాడు. 

కానీ ఇంశ్దుడు కంత్ సంసాు ర వంత్తడవడం వల ోఈ బోధనలో ఎకు డో కంచెం అసంత్ృప్ప ే

కనబడంద్వ. 

145. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

దేవలోకం చేర్వ లోప్పలోనే ఇంశ్దుడకి ఈ విధమైన సందేహ్ం కలగగానే ఇలా త్లచేడు. ఈ 

దేహానిి  అలంకరంప జేసనప్పి డు అద్వ రృంగారంగా అలంకరంప బడనటోంటంద్వ. 

మంచి వస్తసేాలు ధరంచినటోంటంద్వ. శుశ్భంగా క్షురకరమ  చేయించు కుని టో 

కనబడుత్తంద్వ. కనుి లు గుడవాైతే ఈ రరీరం గుడదా్వగా కనబడుత్తంద్వ. 

ఈ రరీరం, కనుి , ముకుు  మొదలైన వాటితో అందవిహీనంగా ఉంటే వికారంగా కన 

బడుత్తంద్వ. రరీరం కుంటిదైన కుంటిద్వగా అంగవిహీనం గా కనబడుత్తంద్వ. ఈ రరీరం 

నారనమైతే వెంటనే మరణం సంభవిసే్ంద్వ. అందువల ోఇద్వ ఆత్మ  అవడానికి వీలు లేదు. 

అందువల ోనేను యథారిానిి  శ్గహించడంలేదు. ఇద్వ ఆత్మ  అయేా టందుకు సావకారం 

లేదు. అని ఇంశ్దుడు త్ర జన భర జన పడ త్నరగ సమితి్వ ణిన శ్పజ్ఞపత్న శ్బహ్మ  దగరీకి 

వెళి్ళ డు. 

భగవన్! ఈ రరీరం నశించినప్పి డు అనీి  నశిసే్నాి యి. అందువల ోనేను శుభమును 

చూడలేకోత్తనిా ను. అంటే శ్పజ్ఞపత్న “దేవేంశ్దా! అద్వ నిజమే. ఈ విషయానిి  నీకు మళ్ళి  

బోధిసేాను. మళ్ళి  32 సంవత్స రాలు శ్బహ్మ చరా  ద్గక్షతో త్పస్స  చేయి.” అనాి డు. 

ముపి యిరండు సంవత్స రాలు శ్బహ్మ చరా ం లో ఉండ త్ప్పంచడం (త్పస్స ) దిా రా 

అత్ని మనస్స , బుద్వధ మరంత్ పరశుదధత్ని పంద్వ ఉని త్ శ్సిాయిలో ఉపదేశానికి అరుత్ 

సంపాద్వసేాడని శ్పజ్ఞపత్న త్లచేడు. 

దేవేంశ్దుడా రీత్నగా 32 సంవత్స రముల త్పస్స  త్రిా త్ శ్పజ్ఞపత్న “సి పి ములో 

ఆధికా త్ను పంద్వ విహ్రంచేదే ఆత్మ . అదే అమృత్ము. అభయము, శ్బహ్మ ము” అని 

చెపిే డు. 



ఇకు డ సి పి ములో ఉండే ఆత్మ  అంటే తైజస్డైన జీవుడు అని అరధము. ద్గనిని విని  

ఇంశ్దుడు సమాధ్యనపడ వెళిి ోయాడు. కాని దేవలోకం చేర్వ లోపల త్నరగ 

సంరయాత్తమ డయాా డు. 

ఈ రరీరం గుడదాయితే సి పి ం లోని ఆత్మ  గుడదా్వ కావడం లేదు. ఈ రరీరంలోని కళి  

దిా రా ఏదయినా కారుత్తని పి టికీ కలలో కళుి  మంచిగా ఉంటాయి. ఈ రరీరం వధించ 

బడనా ఆత్మ  వధించబడదు. రరీరం రోత్గా ఉనాి  సి పి ంలో ఆత్మ  రోత్గా ఉండదు. 

ఇలా ఉనాి  సి పి ంలో ఆ సి పిా త్మ ను చంప్పనటిగా, పరుగెత్ ేజేసనటి, దుఃఖము 

కలిగనటి, ఏడు నటి కనుప్పసే్ంద్వ. కాబటి ిద్గనిలో నేను ఏ పవిశ్త్ సతా్వ నిి  శ్గహించడం 

లేదు. 

అందువల ోఈ సి పిా త్మ  ఆత్మ  అయేా టందుకు ఆసాు రం లేదు అనుకని, ఆ సందేహ్ 

నివృత్నకేై శ్పజ్ఞపత్న దగరీకు చేత్తలు జ్యడంచుకని చేర్వడు. 

ఇకు డ శ్పజ్ఞపత్న త్వను కేవలం నిమిత్మేాశ్త్తడు గానే ఉంటూ అంచలంచలుగా శిష్యా డని 

ఆత్మ  దరశ న ద్వరగా నడప్పసే్నిా డు. 

“భగవన్! ఈ దేహ్ము గుడదాైనప్పడు సి పిా త్మ  శ్గుడదావడం లేదు. దేహ్ం యొకు  

మాలినా ం తో సి పిా త్మ  మలినం చెందడం లేదు. అయినా సి పి ంలో అద్వ 

వధించబడనటో, దుఃఖము చెంద్వనటో, పరుగెత్ననేటి కనుప్పసేోంద్వ. నాకు సందేహ్ నివృత్న ే

కాలేదు” అనాి డు దేవేంశ్దుడు. 

“నీ సందేహ్ం సరఅయినదే. త్నరగ 32 సంవత్స రాలు ఇకు డ శ్బహ్మ చరా  శ్వత్ం తో త్పస్స  

చేస రా నీకు త్తి్వ నిి  విప్పలంగ బోధిసేాను” అనిా డు శ్బహ్మ . 

దేవేంశ్దుడు త్పస్స  చేసన త్రిా త్ శ్పజ్ఞపత్న అత్నితో “ఏద్వ సంపూరణంగా, శ్పసని ంగా 

నిశ్ద్వసే్ందో, ఏద్వ ఎలాంటి కలలను కనటం లేదో అదే ఆత్మ  అంటే. అదే అమృత్ం. అదే 

అభయం. దానినే పరశ్బహ్మ  అంటారు” అని చెపిే డు. అద్వ విని సర్వనని బయలు దేరన 

ఇంశ్దునికి త్నరగ సందేహ్ం పీడంచ సాగంద్వ. 

ఇప్పి డు నేను విని ద్వ స్ష్యప్ప ేఅనే దాని గురంచి. కాని నిశ్దోత్తని ప్పి డు 

నేన్నలాంటివాడన్న నాకు సి షంిగా తెలియటలేదోు. ఈ శ్సతి్నలో నేన్నలాంటి పంచభూత్వలను 

తెలుస్కోలేకోత్తనిా ను. ఈ శ్సతి్నలో అంత్వ నారనం చెంద్వనదానిలా అనిప్పసేోంద్వ. 

ఇందులో సత్ా ం కనపడటం లేదు. అని త్లుసే్ త్నరగ శ్పజ్ఞపత్న దగరీకు చేర్వడు. 

మామూలు నిశ్దలో ఇంశ్ద్వయ వాా పారం లేకోయినా మనస్స  పని చేసే్ంద్వ. కనుక కలలు 

వసేాయి. కాని స్ష్యప్పలేో మనస్స , ఇంశ్ద్వయాలు అనీి  నిరిా ా పారంగా ఉంటాయి. మనస్స  

పని చేయదు కాబటి ికలలు ఉండవు. 



“భగవన్! నేనిటివిాడని అనే విషయం నాకు స్ష్యప్ప ేఅవసలిో తెలియడం లేదు. అలాగ్వ 

పంచభూత్వలలో వేటిని తెలుస్కో లేక ోత్తనిా ను. ఈ సమసమేూ వినారము చెంద్వన 

వాటివలె కనిి సే్నాి యి.” అని అని  ఇంశ్దుని మాటలకు శ్పజ్ఞపత్న “నీవని ద్వ నిజమే. 

నువుి  మరొక ఐదు సంవత్స రాలు త్పస్స  చేసరా అప్పి డు చెబుత్వను.” అనాి డు. 

ఈ రీత్నగా ఇంశ్దుడు 101 సంవత్స రములు దేవేంశ్దుడు శ్పజ్ఞపత్న దగరీ త్పస్స  చేస 

శ్బహ్మ విదా ను పంద్వ ఆత్మ జనాానిి  తెలుస్కో గలిగాడు. 

వచేు  భాగంలో చాందోగాో పనిషతే్త లోని చివర ఖండాలు ఆత్మ కు ఆధ్యర భూత్మైన ఈ 

రరీరం గురంచి, పరశ్బహ్మ  గురంచి మరంత్ విప్పలంగా వివరసే్నాి యి. 

146. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు  

దేవేంశ్దుడు సకల భోగములను విడచి పెటి ి101 సంవత్స రాలు శ్పజ్ఞపత్న దగరీ ఆత్మ జా్ఞనం 

కరకై కఠోర త్పసాస చరంచాడు. 

శ్బహ్మ  అప్పి డు ఇంశ్దా! ఈ దేహ్ం మరణించే సి భావం కలిగ ఉంద్వ. ఎలవోేళలా 

మృతా్త ముఖంలో ఉంటంద్వ. అలాంటి ఈ దేహ్ం అమృత్ము అరరీర అయిన ఆ ఆత్మ కు 

ఉపాధిగా ఉంద్వ. 

ఈ ఆత్మ  దేహ్ంలో ఉని ంత్కాలం అహ్ం భావంతో ఇషిా అయిషిాలతో కూడ ఉంటంద్వ. 

దేహాత్మ  బుద్వధ ఉని ంత్కాలం రాగదిే షాలు నశించవు. 

అరరీర అయిన ఆత్మ కు రాగదిే షాలు ఉండవు. వాయువుకు రరీరం లేదు. అలాగ్వ ఆకారం, 

విదాు తే్త, ప్పడుగు, వీటనిి ంటికీఉపాధి అనేదే లేదు. ఇవనీి  ఆకాశానికి అవత్లకు వెళిి  

పరంజా్య త్నలో లీనమై అకు డ ఏ విధంగా అయితే శ్పకాశిసేాయో, అదే విధంగా శ్పత్ా గాత్మ  ఈ 

రరీరం నుండ వాకుు  బయలెి డలి పరమజా్య త్నలో లీనమై ససి రూపంగా శ్పకాశిసే్ంద్వ. 

ఈత్డే ఉత్మేమైన ప్పరుష్యడు. 

అకు డ ఆ ప్పరుష్యడు పూరి ం త్వను ప్పటిని రరీరానిి  ఏమాశ్త్ం గురేు పెటికోకుండా 

స్తరలేతో, అకు డుని  వాహ్నాలతో, త్నకు సంబంధించిన వారతో నవుి త ఆడుత 

పాడుత విహ్రసే్ంటాడు. 

అత్ని రూప చూస అరధం చేస్కనేటందుకే ఈ కనుి లునాి యి. ఆశ్ాణించి చూడాలనే 

శ్జా్ఞనం కలిగనదే ఆత్మ . ఆత్మ  మాటోాడటానికే వాకుు  ఉంద్వ. వినడానికే శ్శోశ్తేంశ్ద్వయం 

ఉంద్వ. ఈ సంశ్పసాద సి రూప్పడైన జీవాత్మ  దేహ్ం నుంచి మేఘములాగ్వ పైకి ోయి 

పరంజా్య త్నలో కలిస ోత్తంద్వ. దేహ్భావనను వద్వలేసే్ంద్వ. 

నేను మననం చేయాలి అనే శ్జా్ఞనం ఉని దే ఆత్మ . మనస్తస  దానికి ఆలంబనగా, దైవికమైన 

నేశ్త్ంగా ఉంద్వ. ఆ మనస్స తోనే ఆత్మ  కామా  పదారాధలను తెలుస్కని ఆనంద్వసే్ంద్వ. 

శ్బహ్మ  లోకంలో నివసంచే దేవత్లంత్వ ఈ ఆత్మ నే ఉపాససే్నాి రు. అందుకే ఆ 



దేవత్లంత్వ అనిి  లోకాలకు ోగలుగు త్తనిా రు. అనిి  కోరకలు తీరన వారవుత్తనాి రు. 

ఆ విధంగా ఆత్మ  త్తి్వ నిి  తెలుస్కని సకల వాంఛలను తీరుు కుంటనాి రని శ్పజ్ఞపత్న 

ఇంశ్దుడకి బోధించాడు. 

శాా మా చా బళం శ్పపదేా  రబళ్ళ చాా ా మం శ్పపదేా  అరి  ఇవ రోమాణి విధూయ పాపం 

చంశ్దఇవ రాహో రుమ ఖాత్ శ్పముచా  ధూతి్వ  రరీర మకృత్ం కృత్వత్వమ  శ్బహ్మ లోక 

మభిసంభవామీ త్ా భి సంభవామీత్న।। (ఈ మంశ్త్ం శుద్వధ కోసం జపం చేయడానికి 

వినియోగసేారు). 

శాా మ వర ణం నుంచి రబల శ్బహ్మ ను పందు త్తనిా ను. నీల వర ణము లాగ గంభీరమై 

దురవగాహ్మై యుని  హ్ృదయసమిగు శ్బహ్మ ము నుండ అరణా ము లాగ రబలమైన 

శ్బహ్మ లోకానిి  పందుత్తనిా ను. ఆ రబల శ్బహ్మ  నుంచి నీల వరాణనిి  పందుత్తనిా ను. 

అంటే హ్ృదయ రూప్పడనౌత్తనిా ను. అరి ము త్న వెంశ్టకలను విదలించిన విధంగా 

పాపాలనిి టినీ విద్వలిు , రాహు శ్గహ్ం నుంచి విముకి ేపంద్వన చంశ్దుడ లాగ రరీరానిి  

విడుసేాను. కృత్వత్తమ డనై శ్బహ్మ  లోకానికి వెడత్వను. 

దహ్రాకారం అనేద్వ నామ రూపాలను వా కంే చేసే్ంద్వ. ఈ నామ రూపాలు ఏ ఆత్మ లో 

ఉంటాయో దానినే శ్బహ్మ ం అంటారు. అదే అమృత్ం. అదే పరశ్బహ్మ ం. అదే ఆత్మ . ఈ 

ఆత్మ జా్ఞనానిి  శ్బహ్మ  శ్పజ్ఞపత్నకి, ఆ శ్పజ్ఞపత్న మనువుకు, మనువు మానవులకు బోధించేడు. 

త్ద్దతధత్ శ్దు హామ  శ్పజ్ఞపత్య ఉవాచ శ్పజ్ఞపత్నరమ ననే మనుః శ్పజ్ఞభా ః ఆచారా  కులాదిే ద 

మధీత్ా  యథావిధ్యనం గురోః కరామ త్న శేషేనాభిసమావృత్ా  కుటమేు  శుచౌ దేశే సాి ధా్య య 

మధీయాన్న ధ్యరమ కా నిి దధ దాత్మ ని సర్వి స్తనియేాణి సంశ్పత్నషిా పాా హింసం త్స రి భూత్వ 

ననా శ్త్ తేర్వ ధభా ః సస  ఖలేి నం వరయే నాా వదాయుషం శ్బహ్మ లోక మభిసమి దా తే నచ 

ప్పనరావరతేే నచ ప్పనరా వరతేే।। 

శ్రదధగా వినండ. గురుశుశ్ూషని శ్రదధగా చేస, యధ్యవిధిగా వేదాభాా సం చేస, పరపూరణమైన 

శ్జా్ఞనానిి  సంపాద్వంచి, సదీురువు ఆజతాో గృహ్సేాశ్రమానిి  అనుభవించి, మంచి అధా యన 

రలురైన సత్స ంత్వనానిి , శిష్యా లను పంద్వ శాస్తస ేవిహిత్ములైన కరమ లనాచరంచి, దేరకాల 

శ్పవృత్న ేననుసరసే్, అహింసాశ్వత్తలై యావజీజవిత్ము త్న జీవనయాశ్త్ను కనసాగంచే 

మానవుడు సాక్షాతే ఆ శ్బహ్మ లోకానిి  పందుత్వడు. అత్నికి జనమ రాహిత్ా ం కలుగుత్తంద్వ. 

ఈ విధంగా ఇంశ్దుడు సమశ్గ ఆత్మ జా్ఞనానిి  శ్పజ్ఞపత్న దిా రా ఉపదేరం పంద్వ. 

దేవత్లందరకూ ఆ శ్జా్ఞనానిి  పంచాడు. 

మానవులు కూడా దేహాత్మ  బుద్వధని వదలి ససి రూపజా్ఞనానిి  అంటే ఆత్మ జా్ఞనానిి  

పంద్వనప్పడు స్ఖదుఃఖాల వంటి ది ందిా లకు అతీత్తలై శారి త్వనందానిి  పందుత్వరు. 

అంటూ చాందోగాో పనిషతే్త ముగుసే్ంద్వ. 

వచేు  భాగంలో పూర ేచాందోగాో పనిషతే్త యొకు  విహ్ంగ వీక్షణ చేదేాం. 



146a. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు - విహాంగవీక్షణ:  

ఈ ఉపనిషతే్త ఓం ఆపాా యనేు మమాంగాని... అనే శాంత్నమంశ్త్ం తో మొదలవుత్తంద్వ. 

బృహ్దారణా కోపనిషతే్త ఉపనిషతే్తలనిి టి లోకి పెదదే్వ కాగా, దాని త్రిా త్ అత్నపెద ే

ఉపనిషతే్త చాందోగాో పనిషతే.ే 

ఇద్వ సామవేదం చివర ఎనిమిద్వ అధ్యా యాలతో ఉంద్వ. ద్గనిలో మొదటి ఐదు 

అధ్యా యాలలో రకరకాల ఉపాసనల గురంచి, ఓంకారానుషిానిి  గురంచి, మధు విదా , 

శాండలా  విదా , భూమా విదా  మొదలైన వాటిని వివరంచబడాాయి. ఆరవ అధ్యా యం నుంచి 

ఎనిమిదవ అధ్యా యం వరకూ శ్జా్ఞన్నపదేరం చేయబడంద్వ. 

శ్పధమ శ్పపాఠకం లో స్టిగా 

ఓమితేా త్దక్షర ముద్గథీ ముపారతోమిత్న హాు దీాయత్న త్సాో ప వాా ఖాా నమ్।। అంటూ 

నార రహిత్మైన రకి ేనుండ ప్పటిని రబంే “ఓం” అనే అక్షరమే ఉద్గధీం (పాడబడేద్వ). ద్గనిి  

ఆశ్రయించండ. ఆరబంే లో మనస్స ను లీనం చేయండ. ఈ ఓంకారమే సరి ము, అక్షరము, 

అమృత్ము మరయు అభయము. 

ఏషాం భూత్వనాం పృథివీరసః పృథివాా ... అంటూ 

భూత్వల సారమే పృథివి, పృథివీ సారమే జలం, జలసారమే ససాా లు. వాటిని స్తవించి 

మానవుడు ససా సారమౌత్తనిా డు. అత్ని సారం (శ్జా్ఞనం) అత్ని వాకుు . వాకుు  దిా రా 

శ్పకటింప బడటం వల ోఆ వాకుు కు శ్జా్ఞనానిి  అంద్వంచేద్వ ఋకుు  (శ్పాణుని ఊరధి  గమనం). 

వాకేు  ఋకుు , శ్పాణమే సామము, ఓంకారమే ఉద్గధీము. వాకుు , శ్పాణముల యొకు  

మిథునమే ఓంకారము. 

ఇకు డ ఒక చిని  కధలో ఉద్గథీోపాసన ముఖా  శ్పాణానిి  ఆధ్యరంగా చేస్కని చేయాలి అని 

చెపి బడంద్వ. శ్పజ్ఞపత్న ప్పశ్త్తలైన దేవత్లు అస్రులు పరసి ర వైరానిి  పెంచుకని 

యుదాధనికి ద్వగ్వరుట. రాక్షస్లను జయించాలనే సంకలి ంతో దేవత్లు ఉద్గథీోపాసన అనే 

ఓంకారోపాసన చేస్తరు. 

దేవత్లు శ్ాణేంశ్ద్వయములో ఉండే శ్పాణానిి  అవలంభించి ఉని  ఉద్గథీానిి  ఉపాసస్త ే

వాళి ను రాక్షస్లు నారనం చేస్తస్తరు. దేవత్లు శ్కమంగా వాకుు , చక్షుస్స , శ్శోశ్త్ము 

మరయు మనస్స లను ఉపయోగంచి చేసన ఉద్గథీము దిా రా రాక్షస్ల నుంచి 

పరాభవానిి  పందేరు. 

చివరగా గురుసిానమునకు దగరీగా ఉని  ముఖా  శ్పాణానిి  ఆధ్యరంగా చేస్కని చేసన 

ఉద్గథీోపాసన వల ోరాక్షస్లు మటిమిుదనేు రాత్నతో కటిని రీత్నగా నశించిోయారు. అంటే 



ముఖా శ్పాణం యొకు  శ్జా్ఞనానిి  తెలుస్కుని  వాడు నిరి కారము అద్వి తీయము అయిన 

ఆత్వమ ను భవం కలవాడవుత్వడు. 

ఈ కధలో శ్పణవోపాసన ఇంశ్ద్వయాల దిా రా జరగలేదు. మన దేహ్ంలోని ముఖా రకి ేఅయిన 

శ్పాణుని నుండే శ్పణవోపాసన జరపబడుతోంద్వ అని అరధం అవుతోంద్వ. 

అంగీరస్డనే ఋష్ట శ్పాణరూప ఉద్గథీోపాసన చేస్తడు. శ్పాణము దేహ్ం యొకు  సార 

సరి సి మై ఉని ందువల ోదానిని అంగీరసం అంటారు. పరశ్బహామ ధ్యరంగా ఉండే దేహ్స ి

శ్పాణమే ఓంకారమని త్వత్ి రా ం. 

శ్పాచీన కాలం లో ఉద్గీధ గానానిి  నైప్పణా ంగా చేయగల మహ్రుులు శాలవతా్త ని ప్పశ్త్తడు 

శిలాకముని, దాలా ా  వంరయుడైన చైకిత్వయనుడు, జీబల ప్పశ్త్తడైన శ్పవాహ్ణుడు అని 

ముగీురు ఉద్గథీగానం అనిి టికంటే శ్శేషమిు, ఉత్మేము మరయు నిధి అనంత్మై ఉంద్వ 

అని చెపిే రు. శునకప్పశ్త్తడైన అత్నధని  ముని ఉదరశాండలుా డనే మునికి ఉద్గథీగానానిి  

బోధించేడు. 

మరొక కధ ఉషసమిుని దిా రా ఉద్గథీగానానిి  శ్పసేావ గానం, ఉద్గథీగానం, శ్పత్నహారగానం 

దిా రా వివరంచేరు. త్రువాత్ ఉద్గథీగానానిి  శునకములు చేయగలవు అంటూ చెప్పి న 

కధలో: దాలా ా కముని, మైశ్తేయగోావ ఋష్ట కలస అకు డ సమీపంలో ఉండే శ్గామానికి 

వేదాలనభా శించ డానికి వెళితే వాళి కు అకు డ కుకు ల రూపంలో వేదగాన దేవత్లు 

శ్పత్ా క్షమవుత్వరు. 

ఒక తెలటోి కుకు  “మేము గానంచేస అలసోయి ఉనిా ము. మాకు అని ము తీస్కుని 

రండ” అని చెప్పి ంద్వ. మరుసటిరోజు, ఋత్ని కుు లు గానం చేసన విధంగానే బహిషి వమాన 

శ్సేోశ్త్వలను ఋత్ని కుు లు చేత్తలు కద్వప్పన రీత్నగా వాటి అవయవాలను శ్త్నప్పి త 

మధురంగా గానం చేశాయి. 

శ్పధమ శ్పపాఠకంలో చివరగా శ్త్యోదర ఖండం లో పదమూడు శ్సేోభాక్షరాలు వాటి 

అధిషిాన దేవత్ల గురంచి వివరణ ఇవి బడంద్వ. 

146b. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు - విహాంగవీక్షణ (Continued):  

ద్వి తీయ, త్ృతీయ శ్పపాఠకాలు: 

ద్వి తీయ శ్పపాఠకం లో పంచవిధ సామోపాసనా విధ్యనానిి  ఉపాసనాదృష్ట,ి హింకారము, 

శ్పసేావము, ఉద్గథీము, శ్పత్నహారము, నిధనము గా పేరొు నాి రు. పంచవిధ సామోపాసన 

చేస్తప్పి డు వర ుము, జలము, ఋత్తవులు, పశువులు, శ్పాణులు (పంచశ్పాణాలు) గా భావించి 

ధా్య నము చేయాలని స్చించారు. సపవేిధ సామగానానిి  వాకుు గాను, శ్పకాశించే 

స్రుా డుగాను ధా్య నించాలి. ఈ సపవేిధ సామగానము మృతా్త వును దాటిోతోంద్వ. 



శ్పాణేంశ్ద్వయాలలో సంచరంచేద్వ గాయశ్త్న సామము. ఎవరు ఈ గాయశ్తీ సామానిి  

శ్పాణేంశ్ద్వయాలలో సంచరంచేద్వగా తెలుస్కని గానం చేసే్నాి రో, అలాంటి వారకి 

సర్వి ంశ్ద్వయ రకి ేకలుగుత్తంద్వ. పూరాణయురేాయానిి  పందుత్వరు. 

అగి లోనుంచి ప్పటేది్వ రథంత్ర సామము. అగి ని పవిశ్త్ంగా శ్వేలు టమే వార శ్వత్ ద్గక్ష. 

వామ దేవా సామము గాలి నీరు ప్పరుష్యడు, స్తర)ే యొకు  మిథునం నుండ ప్పటింిద్వ. ఈ 

సామగానం చేస్త వాళుి  ఇత్ర స్తరలేను, ఇత్రుల ధనానిి  ఏమాశ్త్ం ఆశించకుండా 

ఉంటారు. మేఘములకు సంబంధించినద్వ వైరూప సామగానము. మేాలలో ఎలాంటి 

దోషానిి  చూడకుండా ఉండడమే వీర శ్వత్ం. 

వైరాజ సామగానము ఋత్తవులకు సంబంధించినద్వ. 

ఈ వైరాజ సామగానం చేస్త వాళుి  ఋత్త ధరామ లలో దోషాలెంచకుండా ఉంటారు. 

లోకాలకు సంబంధించిన రకి రీ గానం చేస్త వాళుి  లోకాలలో దోషాలను ఎంచకుండా 

ఉంటారు. పశువులకు సంబంధించినద్వ ర్వవతీ సామగానం. పశువులలో దోషాలన్నంచకుండా 

ఉండడమే వార శ్వత్ం. 

రరీరంలోని అవయవాలకు సంబంధించినద్వ యజా్ఞయజీయా సామగానం. ఈ సామగానం 

చేస్త వార శ్వత్ం జీవిత్వంత్ం మత్స ా మాంసములను భుజంచ కుండా ఉండడమే. 

దేవత్లకు సంబంధించిన సామగానము రాజన సామగానం అనబడుత్తంద్వ. ఈ సామగానం 

చేస్త వార శ్వత్ం శ్ాహ్మ ణులలో దోషాలెంచకుండా ఉండడమే. 

త్రిా త్ యజ ాధరామ లను వివరంచేడు. 

త్ృతీయ శ్పపాఠకం లో మధు విదా ను వివరంచారు. శ్పకాశించే స్రుా డే దేవత్లకు 

మధువు. ఆ మధువు తో సి రమీును చేరొచుు . ఆకారమే మధువుకు ఆధ్యరం. స్రా కిరణాలు 

మధు ప్పశ్త్తలు. స్రుా ని యొకు  తరుి  కిరణాలు తరుి లో ఉని  మధునాడులు. 

ఋకుు లు మధుపములు అయితే ఋగి్వ దం యజ ాప్పషి ం అవుతోంద్వ. దానిలోని జలాలే 

అమృత్ం అవుత్తంద్వ. 

ఆ తేన్నటీగలు ఋగ్వి దానిి  పలుకుత్వయి. అంటూ ఆ స్రుా ని దక్షణ, పశిు మ, ఉత్రే, 

ఊరధి  కిరణాలు ఆయా ద్వకుు లకు సంబంధించిన మధునాడులు గా పేరొు ంటూ స్రుా ని 

యొకు  పంచ రూపాలను పంచ అమృత్వలు గా వివరంచారు. 

ఆ త్రిా త్ ఊరధి ద్వరగా చాలా దూరం ోతే అకు డ ఉదయించకుండా అసమేించకుండా 

స్రుా డా మధా భాగం లో నివససే్నిా డని చెబుత “ అకు డ స్రుా డేమీ చేయడు, 

అచు ట ఉదయించడం, అసమేించడం అనే కారాా లే లేవు. ఈ విషయానిి  అనుభవానికి 

తెచుు కని  వా కికేి రోజంత్వ శ్పకారమే అంటూ ఈ మధు సదాధ ంత్వనిి  హిరణా గరాు డు 

శ్పజ్ఞపత్నకి, అత్డు మనువు నకు మనువు శ్పజలకు బోధించేరు. ఈ మధు విజా్ఞనానిి  త్ంశ్డ 

త్న శ్పధమ ప్పశ్త్తనకు లేదా ముఖా  శిష్యా నకు బోధించవచుు . 



ఈ పైన చెప్పి నదంత్వ గాయశ్త్నయే.వాకుు  గాయశ్త్న. ఈ పృథివి అంత్వ గాయశ్తే. ఈ దేహ్ం 

లో ఉని  హ్ృదయం, శ్పాణం, ఇంశ్ద్వయాలు అనీి  గాయశ్త్నయే. ఈ శ్పరసమేైన గాయశ్త్న 

నాలుగు పాదాలుగాను, ఆరు ఆరు అక్షరాలు గాను ఉంద్వ. గాయశ్త్న మంశ్త్ం లో 24 

అక్షరములు, పాదమునకు 6 అక్షరాల చొప్పి న నాలుగు పాదాలు ఉనాి యి. 

మానవుడు పూర ేజీవిత్కాలం 116 సంవత్స రాలని తెలిపే విధంగా జీవిత్కాలంలో మొదటి 24 

సంవత్స రాలు శ్పాత్ఃసవనము అవడం వల ోగాయశ్త్నలో 24 బీజ్ఞక్షరాలునాి యి. త్రువాత్న 

44 సంవత్స రాలు మాధా ంద్వన సవనము. శ్త్నషి్యప్ ఛందస్స  44అక్షరాలునాి యి. ఇద్వ 

రుశ్దులకు సంబంధించినద్వ. ఆత్రిా త్ 48 సంవత్స రాల జీవిత్ం సాయం సవనము 

అనబడుత్తంద్వ. ఈ 48 సంవత్స రాలు జగతీ ఛందస్స కు సంబంధించినద్వ అందుకే జగతీ 

ఛందస్స లో 48 అక్షరాలుంటాయి. జగతీ ఛందస్స  ఆద్వతా్త లకు చెంద్వనద్వ. 

ఇకు డ దహ్రాకారం గురంచిన వివరణ ఉంద్వ. ఆ పరశ్బహ్మ  ఈ రరీరం చుటిూ, రరీరం 

లోపల వాా ప్పంచి ఉంద్వ. రరీరంలో వాా ప్పంచి ఉని  శ్బహామ కారమే హ్ృదయం లో కూడా 

వాా ప్పంచి ఉంద్వ. ఈ విధంగా ఆ పరశ్బహ్మ మే ఏ మారుి  లేకుండా అంత్వ నిండ ఉంద్వ. 

ఆ హ్ృదయానికి దేవత్లతో రక్షంపబడన అయిదు దిా రాలునాి యి. తరుి  దిా రంలో 

నివసంచే వాడు శ్పాణము. అత్డే నేశ్త్ము మరయు స్రుా డు. అత్డు ఆహారదాత్. దక్షణ 

దిా రం లో నివసంచేవాడు వాా నము. అత్డే చెవి మరయు చంశ్దుడు. అత్డు ఐరి రా  

దాత్ మరయు కీర ేశ్పదాత్. హ్ృదయం యొకు  పశిు మ దిా రం లో నివసంచే వాడు 

అపానము. అత్డే వాకుు , అగి . అత్డే శ్బహ్మ  వరు స్స , అని  దాత్. 

ఉత్రే దిా రం లో నివసంచేవాడు సమానము. అత్డే మనస్స  మరయు పర జనాు డు. 

హ్ృదయం యొకు  ఊరధి  దిా రంలో ఉదానము ఉంటంద్వ. ఈత్డే వాయువు మరయు 

ఆకారము. ఇత్డే బలము మరయు వినయము. ఈ విధంగా శ్పాణము నేశ్త్వలయితే 

వాా నము చెవి, అపానము వాకుు , సమానము మనస్స గాను, ఉదానము ఆకారం గాను 

అవుత్తనాి యి. 

ఇప్పి డు నారాయణ స్కంేలో వివరంచిన పరశ్బహ్మ  త్తి్వ నిి  శాండలా  ముని ఇకు డ 

వివరసే్నిా డు. (జ్ఞి లమాలా కులం భాతీ విరి సాి యత్నం మహ్త్... అనేదానిే ) ఏ 

శ్బహ్మ ము యొకు  జా్య త్న సి రీానికి పైన, ఈ విశిా నికి పైన, ఉత్మే లోకాలలోను, అనుత్మే 

లోకాలలోను, అంత్టా శ్పకాశిసేోందో అదే జా్య త్న ఈ మానవ రరీరంలో కూడా శ్పకాశిసేోంద్వ. ఈ 

రరీరానిి  మరొకరు సి ృశించినప్పి డు ఆ శ్పకారం గురంేపబడుతోంద్వ. చెవులు 

మూస్కుని ప్పి డు కూడా లోపల స్నాదము దిా రా వినపడుతోంద్వ. 

ఈ అగి జ్ఞి ల రబంే లా వినబడుతోంద్వ. (నీవార స్క వత్నేీి  పీత్వభాసి త్ా ణూపమా... 

త్సాా శిశ ఖాయా మధేా  పరమాత్వమ  వా వసతి్ః...) అంత్ర్ హ్ృదయంలో నివసంచే ఈ ఆత్మ  

నీవారధ్యనా ము యొకు  సని ని ూకము మొన మధా లో పటి వస్తసమేుయొకు  రంగులో 

మెరుసే్ ఆవాలగంజ లోని విత్నేముల కంటే అత్ా ంత్ స్క్షమ ంగా ఉంద్వ అని 

వివరంచడం అదుా త్ంగా వుంద్వ. 



హ్ృదయం లో ఉండే ఈ ఆత్మ  భూగోళం కంటే దేవలోకం కంటే అనిి  లోకాల కంటే పెదదే్వ. 

ఈ హ్ృదయ కమలం లో నివసంచే శ్బహ్మ యే సృష్టకిర.ే సరి  కామములు, సరి  

గంధములు, సరి  రసములు సి రూపంగా కలవాీ పరమాత్మ . 

146c. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు - విహాంగవీక్షణ (Continued):  

చత్తరధ శ్పపాఠకం లో జ్ఞనాశ్శుత్న- రైకుి ల కధ తో మొదలయి సంవర ీవిదా ను వివరంచారు. 

జనరృత్ వంశానికి చెంద్వన మునికి మనుమడైన జ్ఞనారృత్న అనే ముని ఎంతో శ్రదధగా 

అని దానం చేసే్ండేవాడు. ఒకరోజు రాశ్త్న రండు హ్ంసలు అత్ని ఇంటి మీదుగా 

ఎగురుత ోత్తనాి యి. ఆ హ్ంసలలో ఒక హ్ంస రండోదానితో “ఓ బలోాక్షుడా! నీకు అసలే 

చూప్ప సరగీా లేదు. ఈ శ్పదేరమంత్వ జ్ఞనరృత్న యొకు  తేజస్స  వాా ప్పంచి ఉంద్వ. దానిని 

త్వకవదేు. అద్వ నినుి  కాలేు సే్ంద్వ.“ అంటే రండవ హ్ంస, “ఓ అజా్ఞనీ! ఇత్డేమైనా బండ 

రైకుి డంత్టివాడా! అంత్గా కీరసేే్నిా వు.“ అంద్వ. 

చజదంలో ఎన్ని  రకాలుంటాయి. వాటిలో కృత్ అనే ఆట ఒకటి ఉంద్వ. ఆ ఆటలో 

గెలిచినవాడు మిగలిన వారు గెలిచిన అనిి  రకాల ఆటలలో త్వను న్నగనీటవోుత్తంద్వ. అదే 

విధంగా లోకంలోని జనులంత్వ చేస్త అనిి రకాల ప్పణాా లు ఆరైకుి డనే జేరుత్వయి. 

ఎందుకంటే ఆ రైకుి డు ఆత్మ జా్ఞని. 

ఆ రైకుి ని గురంచి వెద్వకించగా అత్ను ఒక బండ శ్కింద కూరుు ని మూగ గజజని రుదేు 

కుంటనిా డు. అత్నికి జ్ఞనారృత్న త్న కూత్తరుని, వేయిగోవులిి , అనేక భూషణాలను 

సమరి ంచుకని అత్నిని శ్పసని ం చేస్కో గలిగ్వడు. 

సంవరంీ అంటే చివర ఆశ్రయం అని అరధం. అగి  చలబోడతే వాయువునే ఆశ్రయిసే్ంద్వ. 

స్రుా డు కూడా అసమేించిన త్రిా త్ వాయువులోనే చేరుత్వడు. చంశ్దుడు అసమేించిన 

త్రిా త్ వాయువులోనే లీనమవుత్వడు. జలం ఇంకితే వాయువునాశ్రయిసే్ంద్వ. వాయువే ఈ 

సమసేానిి  మింగుత్తంద్వ. ఇద్వ అధిదైవత్ము. అంటే ఈ విషయాలు విరి నులోని 

రకేులగురంచి అని. 

ఇంక ఆధా్య త్మ ము అంటే రరీరంలో ఉండే రకేుల గురంచిన విషయము. ద్గనిలో శ్పాణమే 

సంవరమీు. మనుష్యా డు నిశ్దోతే అత్ని వాకుు , నేశ్త్ము, శ్శోశ్త్ము, మనస్స  మొదలైన 

సర్వి ంశ్ద్వయాలు శ్పాణం లో చేరోత్తనాి యి. ఈ శ్పాణమే సరిా నీి  భుజసేోంద్వ. 

దేవత్లలో వాయువు, మానవులలో శ్పాణము సంవరీాలు అవుత్వయి. కప్ప గోశ్తీయుడైన 

ౌనకుడు, కక్ష స్తనాత్మ జుడగు అభిశ్పత్వర కలిస భోజనం చేసే్ని ప్పి డు ఒక శ్బహ్మ చార 

వచిు  బక్ష ను అరధంచాడు. వారాత్నికి బక్ష పెటలిేదు. ఆ శ్బహ్మ చార ౌనకునితో “అగి  

ఆద్వగాగల నలుగురు దేవత్లను త్నలో లీనంచేస్కని  శ్పజ్ఞపత్నని మీరు 

గురంేచలేకునాి రు. సంవరవీిదా నే చెపిే డు. ఓ అభిశ్పత్వరీ! అనంత్ రూపంలో ఉని  

శ్పజ్ఞపత్నకి యజా్ఞదులలో అనిా నిి  త్ృప్పగేా పెటబిడుతోంటే వానికే మీరు అని ము 

లేదనుచునాి రు” అనిా డు. 



ఈ శ్బహ్మ చారకి సంవరవీిదా  తెలుస్నని శ్గహించి ఓ శ్బహ్మ చారీ! మేముకూడా అత్నినే 

ఉపాససేామని చెప్పి  అత్నికి బక్ష పెటేరిు. ఇకు డ సంవరమీైన వాయువునకు అగి , 

స్రుా డు, చంశ్దుడు, జలము అనేవి ఆహారాలయాా యి. వాకుు , నేశ్త్ము, చెవి, మనస్స  

అనే ఆహారాలకు శ్పాణమే సంవరమీవుతోంద్వ. విరాట్ సి రూపంలో పరమాతేమ  ఆహారానిి  

శ్గహిసే్నిా డు. ఇదే భావం భగవద్గతీ్లోని విరి రూప సందరశ నయోగం లో కనబడుత్తంద్వ. 

త్రువాత్ సతా్ కామ జ్ఞాల కధ ఇలా వుంద్వ. హారశ్దుమత్ గౌత్ముని దగరీకు విదాా భాా సం 

గురంచి వచిు , నీ గోశ్త్మేద్వ అని గౌత్ముడడగన శ్పరి కు “నా గోశ్త్మేదో నాకు తెలియదు. 

ఈ విషయంలో నాత్లి ోఈ రీత్నగా చెప్పి ంద్వ. ‘ాబూ! నాయవి న సమయంలో పలుచోట ో

నేను పరచరా లు చేసవునిా ను. అప్పి డు నీవు జనిమ ంచిత్నవి. నా పేరు జ్ఞాల, నీ పేరు 

సత్ా కామ, కనుక నీ పేరు సత్ా  కామ జ్ఞాల అని చెప్పి ’”. అనిా డు. 

గౌత్ముడు ఆ ాలుని సత్ా సంధత్కు మెచుు కని అత్నికి ఉపనయనం చేస త్న శిషా  

వరంీ లో చేరుు కునిా డు. అత్నికి నాలుగు వందల బకు గా వుని  గోవులనిచిు  వాటిని 

చకు గా మేప్ప వేయిగోవులయాి న త్రిా త్ త్నదగరీకు రమమ ని ఆజా్ఞప్పంచాడు. 

ఎన్ని  సంవత్స రాలు ఆ గోవులను మేప్పత్తండగా అవి వేయి సంఖా కు చేరుకునాి యి. 

అప్పి డు ఆపశు సమూహ్ంలోని వృషభమొకటి ఓ “సత్ా కామా! మేము ఇప్పి డు ఒక వేయి 

అయివునిా ము. మముమ  ఆచారుా ల దగరీకు తోలుకని ో” అంద్వ. నేను పరమాత్మ లో ఒక 

పాదం చెబుత్వను. తరుి , పడమర, దక్షణం, ఉత్రేం అనే ఈ నాలుగు ద్వకుు లు నాలుగు 

కళలు. ఈ నాలుగు కళలు చేర పరమాత్మ కు ఒక పాదం. ఈ పాదానిి  “శ్పకారవాన్” అని 

ప్పలుసేారు. రండవ పాదానిి  అగి దేవుడు నీకు బోధిసేాడు. అంత్వ వృషభం. 

మరిా డు సాయంశ్త్ం గోవులను ఒకచోట ఆప్ప ఎండుప్పలలిోి  చేరు  అగి ని వెలిగంచి 

తరుి గా త్నరగ కూరుు నిా డు. అప్పి డు అగి  “పృథివి, అంత్రక్షము, దుా లోకం, 

సముశ్దం అనే నాలుగు కళలు చేర రండవపాదం అనబడత్వయి. ఈ పాదానిి  

‘అనంత్వాన్’ అంటారు. త్రువాత్న పాదానిి  నీకు హ్ంస చెబుత్తంద్వ. అనాి డగి . 

అగి , స్రుా డు, చంశ్దుడు, విదాు తే్త అనే నాలుగు కళలు కలిస్త ేమూడవపాదం. ఈ 

పాదానిి  జా్య త్నషామ న్ అని ప్పలుసేారు. అని హ్ంస తెలిప్పంద్వ. నాలవీ పాదం మదీు అనే 

జలచర పక్ష చెప్పి ంద్వ. శ్పాణం, చక్షుస్, శ్శోశ్త్ం, మనస్స  అనే నాలుగు కళలు శ్బహ్మ  

యొకు  నాలవీ పాదం మరయు దానిని ఆయత్నవాన్ (ఆశ్రయం గలద్వ) అని ప్పలుసేారు. 

ఈవిధంగా తెలుస్కుంటూ సత్ా కాముడు గురుకులానిి  చేర్వడు. గౌత్ముడు సతా్ కాముని 

చూచి, నినుి  చూస్త ేపరశ్బహ్మ ను తెలుస్కుని  వాడలా కనబడుత్తనిా వు. నీకెవరు 

చెపిే రు.అని అడగ్వడు. గురుదేవా! మానవేత్రులు నాకు చెపిే రు. అయినా మీర్వ 

ఉపదేశించాలి. గురు ముఖత్ నేరు న విదా యే శ్శేషంి. అని సతా్ కాముడు కోరగా గౌత్ముడు 

మరల ష్టడర కళ్ళ విదా లను బోధించేడు. 

ఉపకోసలాయనుడనే ముని సతా్ కామ జ్ఞాల ఆశ్రమంలో శ్బహ్మ  విదా  కై శ్బహ్మ చరా  

శ్వత్ంలో ఉనిా డు. 12 సంవత్స రాలయిన త్రిా త్ సత్ా కామ జ్ఞాల త్న శిష్యా లందరకూ 



వీడోు లు సభ ఏరిా ట చేస్తడు కానీ ఉపకోసలుణిణ మాశ్త్ం ఆ సభలో జేరు  లేదు. ఆ త్రిా త్ 

గురువు సంచార నిమిత్మేై వెళిి  ోయాడు 

మానసక వా థతో ఉపకోసలుడు ఉపవాస ద్గక్ష మొదలు పెటేడిు. అకు డుని  యజా్ఞగుి లు 

అత్నితో “శ్పాణము శ్బహ్మ ము, కం అంటే శ్బహ్మ ము, ఖం అంటే కూడా శ్బహ్మ మే.” 

అనాి యి. ఉపకోసలుడు “ శ్పాణం శ్బహ్మ మని నాకు తెలుస్. కం, ఖం అనేవి నాకు 

తెలియదు “అనాి డు. శ్పాణం, ఆకారం హ్ృదయం లోనే ఉనాి యి.(క అంటే స్ఖం, 

ఆనందం; ఖ అంటే ఆకారం, హ్ృదయాకారం. అనాి యి. 

గార ుపతా్వ గి  “ భూమి, అగి , ఆహారం, స్రుా డు నా రూపాలే. స్రుా డలో ఉండే ప్పరుష్యణిణ 

నేనే. 

(పృథివి, అగి  ఈ రండూ అనుభవింప బడేవి. అగి , ఆద్వతా్త డు అనుభవించేవారు- 

భోకలేు.)” అని బోధించింద్వ. 

అప్పి డు అనిా హారా  పచాగి  ఇలా బోధ చేసంద్వ. “జలము, ద్వకుు లు, నక్షశ్త్వలు, 

చంశ్దుడు నా రూపాలే. చంశ్దుడలో ఉని  ప్పరుష్యణిణ నేనే. (చంశ్దుడకి దక్షణ ద్వకుు  తో 

సంబంధం ఉంద్వ. నక్షశ్త్వలు చంశ్దుడకి అని ము అని శ్పసదధము.) 

ఆత్రిా త్, ఆహ్వనీయాగి  ఇలా చెప్పి ంద్వ. “శ్పాణం, ఆకారం, సి రంీ, విదాు తే్త 

నారూపములే. విదాు తే్తలో వెలిగ్వ ప్పరుష్యణిణ నేనే. (విదాు తే్తకు దుా లోకము, 

ఆహ్వనీయాగి కి ఆకారము నివాస శ్సలిాలు.) శ్ప్పయ ఉపకోసలా! ఈ ఆత్మ  శ్జా్ఞనానిి  నీకు 

మేము బోధించేము. సరయిన మారంీ మీ గురువు ఉపదేశిసేాడు. అనాి యి శ్తేత్వగుి లు. 

సంచారం నుంచి త్నరగ వచిు న గురువు, “ఉపకోసలా! శ్తేత్వగుి లు నీకు సాధనావిజా్ఞనానిి  

బోధించేరు. నీ కోరక శ్బహ్మ  శ్జా్ఞనం గురంచి. అద్వ నేను బోధిసేాను. పదమ ము పైన నీటి 

బందువులు పదమ మును అంటలేనటో శ్బహ్మ జా్ఞనిని పాపములు సి ృశించవు. 

నేశ్త్వలలో నివసంచే ప్పరుష్యడే ఆత్మ . ఈ ఆత్మ  అమరము, భయరహిత్ము, పరశ్బహ్మ . 

అందుకే సి చా మైన న్నయాి  గాని, జలము గాని నేశ్త్వలపై జలితోే అవి లోపలికి ోవు. 

బయటకే వసేాయి. 

శ్బహి్ జా్ఞనిని ఆరరిా ద నిధిగా గురంేచాలి. శ్బహ్మ జా్ఞని కాంత్నకి నిధ్యనము. ఈత్డు అనిి  

వసే్వులలోను శ్పకాశిసేాడు. ఉత్మేలోక శ్పాప్పకేి అంత్ా శ్కియల కంటే శ్బహ్మ జా్ఞనమే 

ఉత్మేమైనద్వ. 
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పంచమ శ్పపాఠకంలో 24ఖండాలలో జాే షమిైన దానిని, శ్శేషమిైనదానిి  గురంచి ఎవరు 

తెలుస్కుంటాడో అత్డే జాే షి్యడు, శ్శేషి్యడు. జాే షంిగా, శ్శేషంిగా ఉండేద్వ శ్పాణం. వసష ి

మహ్రుని తెలుస్కుని వాడు వసషి్యడే అవుత్తనిా డు. వాకేు  వసషి్యడు. వసషతి్ను 

పంద్వన (శ్పత్నష)ి దానిని తెలిసనవాడు ఇహ్లోకం లోను, పరలోకం లోను కూడా 

శ్పత్నషకిలవాడవుత్వడు. 

మన రరీరం లో ఉండే ఇంశ్ద్వయాలు నేను శ్శేషి్యడనంటే నేను శ్శేషి్యడనని 

వాదులాడుకోవడం మొదలు పెటిాయి. అప్పి డు ఇంశ్ద్వయాలనీి  త్మ త్మ త్ంశ్డ నన 

శ్పజ్ఞపత్న దగరీకు వెళిి  భగవన్! మా యంద్దవరు శ్శేషి్యలని అడగ్వయి. మీలో ఎవరు రరీరానిి  

వదలి ోయినటయోితే రరీరం అత్ా ంత్ అశుచిన పాపభూయిషమిు అవుత్తందో అత్డే 

శ్శేషడిు అని చెపిే డు. 

వాగంశ్ద్వయం దేహ్ం నుంచి బయటకు వెళిి  ఒక సంవత్స రం త్రిా త్ త్నరగ దేహ్ం లో 

చేరంద్వ. నేను లేనప్పి డు ఈ దేహ్ం జీవించి ఉందా? అని అడగంద్వ. శ్పాణం ఉండ 

మూగవాడలా వింటూ చూసే్ మనస్స తో ఆలోచిసే్ ఈ రరీరం జీవించే ఉంద్వ అనిచెపిే క 

వాగీంశ్ద్వయం ఏమీ అనలేక ఊరకుండోయింద్వ. అలాగ్వ నేశ్తేంశ్ద్వయం బయటకు 

ోయినప్పి డు గుడ ావాడలా; శ్శోశ్తేంశ్ద్వయం బయటకు ోయినప్పి డు చెవిటివాడలా; 

మనేంశ్ద్వయం బయటకు ోయినప్పి డు ప్పచిు వాడలా రరీరం శ్బత్నకింద్వ. 

ఇప్పి డు శ్పాణం యొకు  వంత్త వచిు ంద్వ. శ్పాణం బయటకు ోవడానికి అయత్మేయింద్వ. 

వెంటనే ఉత్మేారి ము త్నను కటిని గుంజను కూడా ఊడబెరుకుత బయటకు 

వెళి త్తని టి ముఖా  శ్పాణం త్న యావచా కేులను రరీరం నుంచి పెకలించి వేయడం 

మొదలయాి ంద్వ. అప్పి డు ఇంశ్ద్వయాలనీి  ముఖా శ్పాణం తో “హ్ భగవన్! నీవే మాలో 

శ్శేషి్యడవు. నీవు వెళిి ోవదేు. 

నిజంగా నేను వశిషి్యడనై ఉని ద్వ నీవు ఈ రరీరం లో శ్పత్నష్టతి్తడవై ఉని ందువలే ోఅని 

వాకుు ; నేను భాగా వంత్తడనై ఉని ద్వ నీవు ఇందుండడం వలే ోఅని శ్శోశ్త్ము, నేను ఈ 

రరీరానికి ఆశ్రయ శ్సిానమై ఉని ద్వ నీవు ఇందుండడం వలే ోఅని మనస్స  విని వించు 

కునాి యి. అందుకే వాకుు , నేశ్త్ము, శ్శోశ్తేంశ్ద్వయము,మనస్స  మొదలైన ఈ 

ఇంశ్ద్వయాలను శ్పాణేంశ్ద్వయాలు అంటారు. 

ఇకు డ శేి త్కేత్త కు పంచాగి  విదాో పదేరం చెపి బడంద్వ. అరుణముని పౌశ్త్తడైన 

శేి త్కేత్త శ్పవాహ్ణుడనే పాంచాలరాజు భవనానికి వెళి్ళ డు. రాజు శేి త్కేత్తను “వత్వస ! 

మీత్ంశ్డ అనిి  విదా లను బోధించేరు కదా! అని అడగతే ఔను, అనీి  బోధించేరు 

అనాి డు. 

అప్పి డు శ్పవాహ్ణుడు ఐదు శ్పరి లను అడగ్వడు. సృష్టంిప బడన జీవులందరూ 

ఇకు డనుంచి ఎకు డకు వెళుత్తనాి రో తెలుసా? దేవయాన మారంీ గురంచి, ప్పత్ృయాన 

మారంీ గురంచి అనిి  వివరాలు నీకు తెలుసా? ఇత్ర లోకాలు ఎందుకు ఇకు డనుంచి 



వెళిి న జనులచే సంపూరణం కావో తెలుసా? పంచమ హ్విస్స , జలము ప్పరుష్యడనే సంజ ా

న్నటో పందున్న తెలుసా? ఈ శ్పరి లకు శేి త్కేత్త త్నకు జవాబులు తెలియవని చెపిే డు. 

మర తెలియనప్పి డు అనిి  విదా లను నేర్వు వని ఎందుకు చెపిే వు అని రాజు అడగ్వడు. 

శేి త్కేత్త త్న త్ంశ్డ దగరీకు చేర శ్పవాహ్ణు డడగన శ్పరి లగురంచి త్న త్ంశ్డ నడుగగా 

త్నకూ వాటి జవాబులు తెలియవని చెప్పి  త్న కడుకుతో సహా ఆ రాజు దగరీకు వెళి్ళ డు. 

అరుణముని అకు డ కంత్కాలము శ్బహ్మ  చరా  శ్వత్వనిి  పాటిసే్ త్పస్స చేసే్ గడపగా 

శ్పవాహ్ణుడు పంచాగి  విదా ను బోధిసేాడు. 

ఓ గౌత్మా! ఈ దుా లోకమే అగి గా ఉంద్వ. ఆద్వత్ా భగవానుడే సమిధ. కిరణాలే ధూమము. 

పగలే జ్ఞి ల. ఇంశ్ద్వయాభిమాన దేవత్లు ఈ అగి లో శ్రదధ అనే ఆహుత్నని ఇసే్నాి రు. ఆ 

హ్విస్స ల వల ోఅగి నుండ సోమరాజు ఆవిరా విసే్నిా డు. అదే విధంగా శ్రదధ, సోముడు, 

వర ుము, అని ము, వీరా ము అనే ఆహుత్తలను శ్కమంగా దుా లోకము, పర జనా , పృథివి, 

ప్పరుష, యోషాగుి లలో హోమం చేయడం దాి రా ప్పరుష్యడు జనిమ సే్నిా డు. 

ఈ విధంగా జలమే ప్పరుష్యడనే పేరుతో ఉంటాడు. జరాయువు అనే పలుచని సంచితో 

చుటబిడన ఆ శిశువు తొమిమ ద్వ లేక పద్వ న్నలలు మాత్ృగరా ంలో రయనించి త్రిా త్ 

జనిమ సేాడు. అలా ప్పటినివాడు త్న ఆయువుని ంత్ వరకూ జీవిసేాడు. 

అత్డు మరణించిన త్రిా త్ ఆయా అగుి లు అత్ను చేసన కరమ లననుసరంచి ఆయా 

లోకాలకు తీస్కన ోత్వయి అంటూ మొదటి శ్పరి కు సృష్టంిచబడ ాజీవులంత్వ 

మరణానంత్రం ఎకు డకు ోత్తనాి రనే శ్పరి కు జవాబచాు డు. 

పైన చెప్పి న శ్జా్ఞనానిి  పంద్వన వాళుి , అలాగ్వ అరణాా లలో ఎంతో ద్గక్షగా త్పసాస చరంచే 

వారు అరు రాద్వ లోకాలకు అంటే ద్వవా కాంత్న లోకాలకు చేరుకుంటారు. అకు డనుండ 

శ్కమంగా అహ్రోోకం, శుకపోక్ష ఉత్రేాయణం, సంవత్స రం, ఆద్వతా్త డు, చంశ్దుడు, విదుా శ్తే్త 

మొదలైన మారీాలలో శ్పయాణం చేసే్ అమానుష్యడు అనే ప్పరుష్యణిణ చేరుత్వరు. అత్డే 

వారని శ్బహ్మ లోకానికి చేరుసేాడు. ద్గనినే దేవయాన మారంీ అంటారు. ఇద్వ దేవయానమారంీ 

ఏద్వ అనే శ్పరి కు సమాధ్యనం. 

ఈ లోకం లోనే ఉంటూ త్న ఇషిాపూరగేా ప్పణా  కరమ లు చేసే్ దానధరమ ములు చేసే్ 

ఉండేవాళుి  ధూమలోకానికి వెడత్వరు. అకు డ నుండ రాశ్త్న, కృషణపక్షము, దక్షణాయనము, 

అకు డనుంచి ప్పత్ృలోకము, గగనమారమీు, చంశ్దమారమీు చేరుత్వరు. అంటే ఆయా 

అభిమాన దేవత్లను చేరుత్వరు. 

ఈ విధంగా ప్పత్ృయాన మారంీ దిా రా చంశ్దలేకానిి  చేరనవాళుి  త్మ త్మ కరమ లు 

పూరయాేే  వరకూ ఆ లోకం లోనే ఉండ, త్నరగ ఆ మేఘం కురస్త వర ుం, వర ుం దిా రా 

ఉత్ి ని మయేా  ఓషధులు, వడోు, ఆహారధ్యనాా లు మొదలైన పదారాధల రూపంలో 

బయటకు రావడానిు  చాలా కషిాలు పడత్వరు. మానవులు త్ననే ఆ ఆహార పదారాధల నుంచి 

వీరా ం దిా రా స్తరనేుంచి అని గత్ జీవులుగా అంటే మానవులుగా ప్పడత్వరు. 



పైవిధంగా ధ్యనాా ల రూపంలో ఉని  జీవులు గత్ జనమ లలో త్వము ఆచరంచిన 

ప్పణా కరమ లను అనుసరంచి ఉత్మే యోనులలోను, దుషు రమ లను అనుసరంచి 

నీచయోనులలోను జనిమ సేారు. 

ప్పణా కరమ లను ఎవరు ఆచరంచరో, నిషేధించబడన పాపకరమ లను చేస్త వాళుి  ఈ రండు 

మారీాల దిా రా కాకుండా మాటిమాటికి ప్పడుత చసే్ ఉంటారు. ద్గనివలే ోపరలోకాలు 

ఎందరు జీవులతో నిండవునాి  అవి పరపూరణం కావడం లేదు. 

ఇక మిగలిన ఖండాలలో వైశిా నరాత్మ ను గురంచిన శ్జా్ఞనానిి  వివరంచారు. 

ఉపమనుా ని ప్పశ్త్తడు శ్పాచీనశాలుడు, ప్పలషముని కుమారుడు సత్ా యజుడాు, భాలవోి 

ఋష్ట ప్పశ్త్తడు ఇంశ్దదుా ముి డు, రరు రాక్షుని ప్పశ్త్తడు జనుడు, అరి త్రారి ముని 

కుమారుడు బుడలుడు అనే ఈ ఐదుగురు మహాగృహ్సే్లు వైశిా నరాత్మ ను తెలుస్కన 

గోర ఉదేాలక మహ్రు వైశిా నరాత్మ ను తెలిసనవాడని విని ఆ ఋష్ట సనిి ధికి సమితి్వ ణులై 

చేర్వరు. అప్పి డా ఉదేాలకుడు త్నకు శ్బహ్మ విదా ను సమశ్గముగా బోధించ గలిగన శ్జా్ఞనం 

లేదని చెప్పి  వాళి ను తీస్కన కేకయ ప్పశ్త్తడని అరి పత్న రాజు దగరీకు తీస్కన వెళి్ళ డు. 

అరి పత్నరాజు శ్పాచీనశాలునితో నీవు ఉపాసంచే దుా లోకం స్తేజమనే వైశిా నరాత్మ , అద్వ 

పూరాణత్మ కాదు. ఇద్వ పూరాణత్మ  యొకు  శిరస్స  మాశ్త్మే అని చెపిే డు. సత్ా  యశ్జునాితో నీవు 

ఉపాసంచే ఆద్వతా్త డు విరి రూపమనే వైశిా నరాత్మ  మాశ్త్మే. ఇద్వ విరి రూపాత్మ  యొకు  

కనుి  మాశ్త్మే అనాి డు. ఇంశ్దదుా ముి నితో నీవు ఉపాసంచే వాయువు పృథగి ర ేమ  అనే 

వైశిా నరాత్మ , అద్వ సంపూరాణత్మ కాదు. 

ఇద్వ పరమాత్మ  యొకు  శ్పాణము మాశ్త్మే అంటూ రరు రాక్షునితోనీవు ఉపాసంచే ఆకారము 

బహుళ అనే వైశిా నరాత్మ  మాశ్త్మే. ఇద్వ విశిా త్మ  యొకు  రరీర మధా భాగమే అనాి డు. 

అరి పత్నరాజు త్రిా త్ బుడలుడతో నీవు ఉపాసంచే జలము రయి అనే వైశిా నరాత్మ  

మాశ్త్మే. ఇద్వ ఆ పరమాత్మ  యొకు  వస ేఅంటే మూశ్త్ప్పండము. 

చివరగా ఉదేాలకునితో నీవు ఉపాసంచే భూమి పరపూరాణత్మ  యొకు  శ్పత్నషిా అనే 

వైశిా నరాత్మ . ఇద్వ పరశ్బహ్మ  యొకు  ఒక పాదము అంటూ త్న దగరీకు వచిు న అందరు 

మునులను ఉదేేశించి అయాా ! మీరందరూ ఈ వైశిా నరాత్మ ను వేరు వేరుగా అసంపూరణంగా 

తెలుస్కని ఉపాసంచారు. 

ఈ వైశిా నరాత్మ  యొకు  శిరస్తస  స్తేజము, దుా లోకము; నేశ్త్ములే విరి రూపము, 

ఆద్వతా్త డు; పృథగి ర ేమ  యే వాయువు శ్పాణము. రరీర మధా  భాగమే ఆకారం, వస ేరయి 

జలము. పాదములు పృథివి; ఊరువులు వేద్వ, రోమములు దరా లు. హ్ృదయం 

గార ుపతి్వ ా గి . మనస్స  (దక్షణాగి ) అనిా హ్రా పచనము, న్నరు ఆహ్వనీయము. అంటూ 

పంచ ఆహూత్తలను శ్పాణాయసిా హా, వాా నాయసి హా, అపానాయసిా హా, 

సమానాయసిా హా, ఉదానాయసిా హా అంటూ వైశిా నరునకు చేస్త ఆహుత్తల వలన 

విరి ంలోని సమసమేూ సంత్ృప్ప ేచెందుత్తనాి యని చెబుత ఈ పంచమ శ్పపాఠకం 

ముగుసే్ంద్వ. 



మన రరీరం లోని వైశిా నరునకు మనం భోజన సమయంలో ఇచేు  పంచ ఆహుత్తల వల ో

అదే ఫలిత్వనిి  పందుత్తనిా మని పరోక్షంగా ఉదోఘష్టసేోంద్గ ఉపనిషతే్త. 
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షష ిశ్పపాఠకంలో: 

అరుణముని పౌశ్త్తడు ఆరుణి యొకు  కుమారుడు అయిన శేి త్కేత్త త్ంశ్డ అనుమత్నతో,12 

సంవత్స రాల వయస్స లో, గురుకులం లో చేర 24 సంవత్స రాలు వయస్స  వచేు  వరకూ 

వేద విదాా భాా సం చేస విదాా గరి ంతో త్ంశ్డ దగరీకు వచేు డు. 

అత్ని త్ంశ్డ(ఉదేాలకుడు) శేి త్కేత్తతో “నువుి  శ్బహ్మ విదాో పదేరం పందేవా? ఏ శ్జా్ఞనంతో 

సరాి ంత్రాా మి వినబడుతోందో, త్రు ంచడానికి వీలుకానిద్వ త్రు ంచబjhడుతోందో, ఏద్వ 

తెలిస్తjే అనీి  తెలియ బడుత్తనాి యో, ఏద్వ తెలిస్త ేఇక దేని గురంచి తెలుస్కోవలసన 

అవసరం ఉండదో అలాంటి పరశ్బహ్మ  త్త్ి ం మీ గురువు దగరీ తెలుస్కునాి వా?” అని 

అడగతే ఆ శ్బహ్మ  విదాో పదేరం నాకు తెలియదు. 

అప్పి డు ఉదేాలకుడు శేి త్కేత్త తో “ఓసౌమాా ! మటితిో చేసన కుండలోో ఉని దంత్వ మటే.ి 

కానీ పేరోు రూపాలు మాశ్త్మే వేరుగా కుండ, ఇటక లాగ ఉనాి వాటిలో ఉని దంత్వ మటే.ి 

మటే ిసతా్ మైనద్వ. ఒక చిని  ఇనుప కత్న ేశ్జా్ఞనంతో అనిి  ఇనుప వసే్వుల శ్జా్ఞనం ఎలా 

కలుగుతోందో అలాగ్వ ఆ వసే్వులనీి  అసతా్ మే ఇనుము (లోహ్ము) మాశ్త్మే సతా్ ము. 

నామ రూపాలతో నిండఉని  ఈ సృష్ట ిమొత్ంే సృష్టగిా ప్పటడిానికి పూరి ము సత్ గా ఒకటిగా, 

అద్వి తీయంగా అంటే రండోద్వ అనేద్వ లేనిద్వగా ఉంద్వ. సత్ పదారధంగా ఉని  పరశ్బహ్మ మే 

మొటమిొదట ఆవిరా వించింద్వ. ఆ ఏకైక పరశ్బహ్మ  నేను ఎన్ని  రూపాలను ధరసేాను అని 

సంకలిి ంచింద్వ. ముందుగా త్ననుంచి ఒక ద్వవా  తేజస్స ను ప్పటింిచింద్వ. త్రిా త్ జలానిి  

ఉత్ి త్న ేచేసంద్వ. అందువలే ోప్పరుష్యడు త్ప్పంచ బడపా్పి డు సి్త దము ఉత్ి త్న ేఅవుతోంద్వ. 

అగి  నుండ నీరు ప్పడుతోంద్వ. ఆ జలం నుండే అని ం (భూమి) ఉత్ి త్న ేఅవుతోంద్వ. ఎకు డ 

సమృద్వధగా వర ుం కురుసేోందో అకు డ ప్పషు లంగా ప్పష్టకిరమైన అని ం ఉత్ి త్న ేఅవుతోంద్వ. 

ఈ విధంగా శ్త్నవృత్ు రణమనేద్వ శ్పత్నపాద్వంచడానికి మూడు భూత్వల సృష్ట ిచెపి బడంద్వ. 

శ్త్నవృత్ు రణమంటే అగి ,జలము, పృథివి అనే మూడు భూత్ముల సమిమ శ్రణముతో 

ఏరి డన సృష్ట ివిధ్యనము. 

ఈ భూత్ములు అండజ్ఞలు, జరాయుజ్ఞలు, ఉద్వా జ్ఞలు అని మూడు విధ్యలు. 

సి్త దజ్ఞలనేవి ఈ మూడంటిలోను అంత్రతీ్ంగా వునాి యి. 

సత్ రూపంలో ఉని  ఆ పరశ్బహ్మ  “నేను జీవాత్మ  రూపం లో అగి , జలం, భూమి అనే 

దేవత్లలో శ్పవేశించి వారకి పేరు రూపానిి  కలిగంచాలని, ఎన్ని  రకాల పేరతోో, రూపాలతో 

సృష్ట ిచేయాలని సంకలిి ంచాడు. దానికి అనుగుణం గా ఆ మూడుభూత్వలను విడవిడగా 

శ్త్నవృత్ు రణ చేసాడు. 



ముందుగా అని ం. అంటే మనం త్నని  ఆహారం రరీరం లోకి వెళ్ళి క దానిలోని శ్సి్ల ాగం 

మలంగాను,మధా  భాగం మాంసంగాను, అత్ా ంత్ స్క్షమ  భాగం మనస్స గాను మారుతోంద్వ. 

మనం శ్త్వగన నీరు రరీరం లోకి వెళి్ళ క శ్సి్లభాగం మూశ్త్ంగా, మధా భాగం న్నతే్తరుగా, 

అత్ా ంత్ స్క్షమ  భాగం శ్పాణంగా మారుతోంద్వ. 

మనం శ్త్వగన న్నయాి , నూన్న లోపలికి వెళ్ళి క శ్సి్లభాగం ఎముకలుగా, మధా భాగం మజజగా, 

అత్ా ంత్ స్క్షమ  భాగం వాగీంశ్ద్వయంగా మారుతోంద్వ. 

అందువల ోమనస్స ను అని మయం గాను, శ్పాణానిి  జలమయం గాను, వాగీంశ్ద్వయానిి  

తేజ్యమయం గాను తెలుస్కోవాలి. 

ప్పరుష్యనిలోని పదహారుకళలలోను ఏ ఒకు  కళ జీవించి ఉనాి కూడా, ాగా శ్పజి రలినో 

అగి  చలోార్వక అందులో ఉని  చిని  చిని  నిప్పి రవి  కూడా గడ ావేయడం వల ోపెద ే

మంటగా మారుత్తందో అలాగ్వ, ఆ కళను అని ం త్ననడం దిా రా ఉద్గపే్పంప చేస మిగలిన 

కళలను కూడా సంరక్షంచ వచుు  అంటూ శేి త్కేత్తను పద్వహ్ను రోజులు నిరాహారంగా 

ఉండమని, ఒకు  నీళుి  మాశ్త్ం శ్త్వగమని చెపిే డు. 15 రోజుల త్రిా త్ అత్నిలో ఒకు  

జీవకళ మాశ్త్ం మిగలి ఉండడం వల ోఅత్నికి త్ను నేరుు కుని  వేదాలనీి  శ్జపా్పకేి రాక 

ోవడం, త్నరగ అని ం త్ననడం వల ోఅనిి  జీవకళలు ప్పనరీ జవించడం అనే విషయానిి  

సాధనాపూరి కంగా నిరూప్పంచేడు ఉదేాలకుడు. 

నిశ్ద యొకు  సి రూపానిి  ఈ విధంగా వివరంచాడు. ఈ ప్పరుష్యడు నిశ్ద్వసే్ని ప్పి డు 

సశ్దూపమైన ఆత్మ తో అభేదం గా ఉంటనిా డు. త్నలో (ఆత్మ లో) త్వనే లయమైోత్వడు. 

అందుకే నిశ్దోత్తనిా డని చెబుత్వరు. ఆ సమయంలో అత్ను త్నలో త్వనే ఒకటిగా 

ఉనిా డని అరధం. శ్త్వటితో కటబిడన పక్ష ఎకు డ త్నరగనా కూడా చివరకు త్న పంజరానికే 

జేర్వ విధంగా మనస్స  కూడా శ్పాణుని చే బంధింపబడ ఉండడం వల ోఎకు డెకు డకు 

ోయినా త్గన ఆశ్రయం లభించక త్నరగ శ్పాణానిే  ఆశ్రయిసేోంద్వ. 

ఆకలిదప్పి లను వివరసే్ మనం త్నని  అనిా నిి  వా వసిాబదధంగా దానో్న ఉని  జలం 

రరీరం లోని అనిి  భాగాలకూ తీస్కనిోత్తంద్వ. ఈ జలానిి  అరనాయ అని ప్పలుసేారు. ఈ 

రరీరం జలముతో వృద్వధపందుతోంద్వ. ఈ దేహ్ం యొకు  మూలం అని మే. అనిా నికి 

మూలం జలం. జలానికి మూలం తేజస్స . తేజస్స కు మూలం సతే్త. 

జలము త్పి  ఈ రరీరానికి మూలం మర్వద్గ లేదుకనుక జలం యొకు  అంకురము చేత్ 

తేజస్స , తేజస్స  అనే అంకురం చేత్ సతే్త యొకు  మూలానిి  తెలుస్కోవాలి. తేజస్స  

జలం అని ం అనే శ్త్నవృత్ు రణాలు ఆ పరమ ప్పరుష్యనిలో ఎలా ఉనాి రనే విషయానిి  

తెలియజేశారు. 

మరణించే మనుష్యా ని యొకు  వాకుు  మనస్స లోను, మనస్స  శ్పాణములోను, శ్పాణం 

తేజస్స లోను, ఆ తేజస్స  పరమాత్మ లోను లయమవుత్తనాి యి. తేన్నటీగలు అనేక 

ద్వకుు లనుండ అనేక ప్పషి ముల నుండ మధువును స్తకరంచి తెసే్నాి యి. అందులో ఒక 



మధు బందువు ను తీస్కని అద్వ ఏ ప్పషి ం నుండ తెచిు నదో చెపి గలమా? అదే రీత్నగా 

సమస ేశ్పజలు స్ష్యప్పలేో అంటే సతే్తలో లీనమై ోత్తనాి రు. అలా లీనమైోయిన సంగత్న 

తెలుస్కో లేకోత్తనాి రు. 

ఆ జీవులనీి  జ్ఞశ్గదావసలిో మొదట ఏ సంసాు రంలో ఉంటారో ఆ రీత్నగానే ఆయా 

రూపాలతో ప్పలి, సంహ్ము, తోడేలు, వరాహ్ము, కీటకము, మరకము, పత్ంగము మొదలైన 

వాటిలో ఏదో ఒక రూపానిి  లేదా దేహానిి  ధరసే్ ఉంటాయి. ఈ సమస ేశ్పపంచము 

పరమాత్మ  చేత్ పరపూరణమై ఉంద్వ. దానినే ఆత్మ  అంటారు. ఆ ఆత్మ వు నీవే అయి ఉనిా వు. 

నదులలో కనిి  పూరి  వాహినులు, కనిి  పశిు మ వాహినులుగా వివిధ రీత్తలలో శ్పవహించి 

చివరకు సముశ్దం లో చేరన త్రిా త్ త్నరగ ఈ నద్వ ఆ నద్వ అని తెలియజ్ఞలక సముశ్ద 

రూపమే అవుత్తనాి యో అలాగ్వ సశ్దూపం గా ఉని  ఆ పరశ్బహ్మ  త్త్ి ం అత్ా ంత్ స్క్షమ ం. 

ఇదే ఆత్మ . నీవు అదే అయి ఉనిా వు అని శేి త్కేత్తకు ఉదేాలకుడు చెపిే డు. 

ఇకు డ రండు మంచి ఉదాహ్రణలతో త్త్ి మస అనేదాని నిరూపణ చేస్తడు ఉదేాలకుడు. 

ఒక మశ్రపండును చీలిు  చూస్త ేబీజ్ఞలు ఉనాి యి. ఆ బీజ్ఞలను చీలు గా అత్ా ంత్ 

స్క్షమ భాగము కనిప్పంచడం లేదు. ఆ కనుప్పంచని స్క్షమ  భాగం నుంచే ఇంచ పెద ే

వటవృక్షం ప్పడుతోంద్వ. ఆ అత్ా ంత్ స్క్షమ  భాగమే పరశ్బహ్మ  సి రూపం. అదే సత్ా ము. 

దానినే పరశ్బహ్మ  అంటారు. అద్వ నీవే అయి ఉనిా వు. 

ఒక ఉప్పి రాయిని నీటిలో వేస్త ేఅద్వ నీటిలో కరగోయింద్వ. ఉప్పి రాయి కనపడక ోయినా 

నీరు మాశ్త్ం ఉపి గా అయాా యి. ఆ శ్గోాస్లోని పైభాగంలో నీరు, మధా  భాగం లో నీరు 

శ్కింద భాగం లోని నీరు కూడా ఉపి గానే ఉనాి యి. 

ఉప్పి  నీటిలో ఉనాి  మనకేవిధంగా కనపడకుండా ఉంటందో, ఉప్పి  నీటియందంత్వ 

వాా ప్పంచి ఉంటందో అలాగ్వ సశ్దూపమైన పరశ్బహ్మ ము సరి శ్త్వ వాా ప్పంచి ఉనాి  మనం 

చూడలేక ోత్తనిా ము. ఇదే ఆత్మ . ఆ ఆత్మ  నీవే అయి ఉనిా వు. 

వాా ధి పీడత్తడై మరణరయా  యందుండన ప్పరుష్యని చుటిపకు ల అత్ని 

బంధువులందరూ ననుి  గురసేే్నాి వా? అని అడుగుతంటారు. అత్ని వాకుు  

మనస్స లోను, మనస్స  శ్పాణములోను, శ్పాణం తేజస్స లోను, తేజస్స  పరదేవత్ లోను 

లీనమైనప్పి డు అత్డంకెవి రని గురేు పటలిేడు. ఇద్వ అత్ా ంత్ స్క్షమ ము. ఈ తేజస్స , 

శ్పాణము, వాకుు , దేహ్మునకు కారణముగా ఉండే స్క్షమ  త్త్ి మే పరమాత్మ . అదే ఆత్మ . ఆ 

ఆత్మ వు నీవు అయి ఉనిా వు. 

సత్ా సి రూపమైన ఆత్మ ను నేనే నని గురంేచిన ఆత్మ విదుడు సరి  దుఃఖాలవల ో

ాధింపబడడు. శేి త్కేత! ఆ ఆత్మ వు నీవే అయి ఉనిా వు అని ఉదేాలకుడు బోధించగా 

శేి త్కేత్త పరపూరణ త్త్ి జా్ఞనం కలవాడయాా డు. 

వచేు  భాగంలో సపమే అషమి శ్పపాఠకాల విహ్ంగవీక్షణ పూర ేచేదేాము. 
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సపమే శ్పపాఠకం లో: 

సనత్తు మారుడు నారదునకు భూమా విదా ను ఉపదేశించిన విషయం శ్పసేావించబడంద్వ. 

చత్తర్వి దాలు, వేదాంగాలు, ప్పరాణాలు, ఇత్నహాసాలు, నృత్ా గీత్వద్వ లలిత్కళలు 

మొదలైనవి తెలుస్కని ఇపి టివరకూ మంశ్త్వేత్ ేగానే ఉనిా ను కాని ఆత్మ వేత్నేు 

కాలేకోయాను. ఆత్మ వేత్యేే శోకం నుండ బయటపడ ముకేుడవుత్వడని వినిా ను. 

నాకాఆత్మ  విదా ను శ్పసాద్వంచండ అని నారదుడు సనత్తు మారుని వేడుకనిా డు. 

ఇకు డనుంచి నామ జపం, మంశ్త్ జపం, వాకుు  దిా రా భజన, మానసక జపం మొదలైన 

వాని యొకు  ఫలిత్వలను వివరసే్ త్పస్స  లోకి తీస్కన వెడుత్తనిా డు సనత్తు మారుడు. 

నీవీ భౌత్నకమైన విదా లనిి టిలోనూ నిషాణత్తడవు కాబటి,ి నామములోనే శ్బహ్మ  బుద్వధనుంచి 

నామమునే శ్బహ్మ ము గా ఉపాసన చేయి అని సనత్తు మారుడు చెపేి డు. నామానిి  

శ్బహ్మ మని ఉపాసంచేవాడు నామము ఎంత్వరకూ వాా ప్పంప గలదో అంత్వరకూ వాా ప్ప ే

గలవాడై పూర ేఫలానిి  పందుత్వడు అనాి డు. 

నామము కంటే కూడా వాకుు  గొపి ద్వ. ఇంత్వరకూ నీవు నేరు న విదా లనీి  వాకుు  మాశ్త్మే 

తెలియజేయ గలగుత్తంద్వ. అందువల ోవాకుు ను శ్బహ్మ ము గా ఉపాసంచు అని నారదునకు 

సనత్తు మారుడు చెపేి డు. వాకుు ను పరశ్బహ్మ గా ఉపాసంచేవాడు వాకుు  యొకు  పరపూరణ 

శ్జా్ఞనానిి  పంద్వ వాకుు  ఎంత్వరకూ వాా ప్ప ేచెంద్వ ఉందో అంత్వరకూ సి్త చా గా విహ్రంచ 

గలుగుత్వడు. 

మనస్స  వాకుు  కంటే గొపి ద్వ. రండు ఉసరకాయలు లేదా రండు ర్వగు కాయలు లేదా 

రండు త్వటికాయలు ఒకే ప్పడకిటిలో ఇమిడుు  కనినటో మనస్స లో నామము మరయు 

వాకుు  ఇమిడుు కో బడాాయి. మనస్తస  ఆత్మ , మనస్తస  లోకము, మనస్తస  శ్బహ్మ ము. 

మనస్స ను పరశ్బహ్మ గా ఉపాసంచేవాడు మనస్స  ఎంత్ వరకూ వాా ప్పంచగలదో 

అంత్వరకూ యథేచా గా విహ్రంచ గలుగుత్వడు. 

సంకలి ము మనస్స  కంటే చాలా పెదదే్వ. మానవుడు సంకలి ం చేసనప్పి డు మనస్స తో 

కోరుత్వడు. మనస్స  వాకుు ను శ్పేర్వప్పసే్ంద్వ. వాకుు  నామములో చేర ఉంద్వ. నామము 

మంశ్త్ము లోను, మంశ్త్ము కరమ లలోను చేర ఉండడం వల ోనామము, మనస్స  మొదలైన 

వాటనిి టికీ సంకలి మే ఆశ్రయము. అనిి ంటికీ మూలము సంకలి మే. సమస ేసృష్ట ి

సంకలి మయమే. సంకలిా నిి  పరశ్బహ్మ  గా ఉపాసంచేవాడు సృష్టంిపబడన శ్ధువ 

లోకానికి త్వనే శ్ధువుడై దుఃఖము లేని లోకాలకు త్వను దుఃఖ రహిత్తడై ఉంటాడు. 

సంకలి ము ఎంత్ దూరం వాా ప్ప ేచెందుత్తందో అంత్ దూరం ఈత్డు సి్త చా గా 

సంచరంచ గలుగుత్వడు. 



చిత్మేు సంకలి ం కనిా  గొపి ద్వ. మనుష్యా నిలో చిత్మేు సశ్కమము గా ఉని ప్పి డే పైన 

చెప్పి న వనీి  పని చేసేాయి. అందుకే వాటనిి టికీ చిత్మేే ఆత్మ . ఈ చితే్వనిి  అంటే బుద్వధని 

ఉపాసంచేవాడు సరి  భావాలకు సి త్ంశ్త్తడై సరి  లోకాలలో సంచరంచ గలుగుత్వడు. 

చిత్మేు కంటే ధా్య న సద్వధ గొపి ద్వ. అంత్రక్షము, దుా లోకము, నీరు, కండలు, దేవత్లు, 

మానవులు మొదలైన ఈ సరి సి ము ధా్య నం చేసే్ని  వాటివలె కనిప్పసే్నాి యి. ధా్య నం 

కంటే విజా్ఞనం గొపి ద్వ. విజా్ఞనం కంటే బలము గొపి ద్వ. అని ము బలము కనాి  గొపి ద్వ. 

అని ము కంటే జలం గొపి ద్వ. తేజస్స  జలం కనాి  గొపి ద్వ. ఆకారము తేజస్స  కనాి  

గొపి ద్వ. అంత్ఃకరణ ధరమ మైన శ్జా్ఞపక రకి ేఆకారం కనాి  గొపి ద్వ. ఆర అనేద్వ శ్జా్ఞపక రకి ే

కనాి గొపి ద్వ. 

శ్పాణ రకి ేఆర కంటే కూడ గొపి ద్వ. 

శ్పాణోవా ఆరయా భూయానా థావా అరా నాభౌ... అంటూ, శ్పాణః శ్పాణేన యాత్న... శ్పాణః 

శ్పాణం దదాత్న... అంటూ శ్పాణ రకి ేయొకు  గొపి దనానిి  సి యం చాలక, సి యం ోషక, 

సి యం వృద్వధకారక రకి ేగా శ్పాణుని యొకు  జాే షతిి్వ నిి  శ్శేషతిి్వ నిి  నిరూప్పసే్ నీరరీరం 

లోని శ్పాణ రకియేే త్ంశ్డ, త్లి,ో సోదరుడు, సోదర, ఆచారుా డు, శ్ాహ్మ ణుడు అయి ఉందని 

ఈ పై వారలో ఎవరని దూష్టంచినా ప్పత్ృాత్కుడవు, మాత్ృ ాత్కుడవు మొదలుగా 

అంటారు. కానీ శ్పాణుడే శ్శేషడినుకంటే ఇంక ఆత్మ  వరకూ వెళి్ళ వాడు కాదు 

సనత్తు మారుడు. 

ఈ శ్పాణమే సమసమేని చూచేవాడు, విచారంచేవాడు, తెలుస్కనేవాడు, సత్ా  

శ్జా్ఞనములను అధికముగా చెపిే వాడు యదారధమైన అత్నవాద్వ అవుత్వడు. సత్ా  దరశ నుడు 

మాశ్త్మే సతా్వ నిి  వచిసేాడు. మనుష్యా డు మననం చేస తెలుస్ కుంటాడు. మనుష్యా డు 

శ్రదాధయుకేుడైతే మననం చేయ గలుగుత్వడు. గురు శుశ్ూషాద్వ నిష ిఉంటే శ్రదాధ  

యుకేుడౌత్వడు. కరామ నుషిానం దిా రా నిష ికలుగుత్తంద్వ. స్ఖము కలిగ త్న కోరకలు 

న్నరవేరుత్తని ప్పి డే మానవుడు కరమ లను చేసేాడు. (త్న కోరకలు తీరక స్ఖం లభించక 

ోతే కరమ లు చేయడం లేదు). 

అందుచేత్ స్ఖమే ‘భూమ.’ భూమ అంటే గొపి ద్వ. శ్బహ్మ ము, ఆత్మ . ఈ విధంగా ఆత్మ  

యొకు  శ్శేషతిి్వ నిి  నిరూప్పసే్ ఆత్మ  యొకు  మహిమను చెబుత్తనిా డు సనత్తు మారుడు. 

జ్ఞశ్గత్గేా గమనించండ. 

ఏ ఆత్మ  యందు ఆత్మ  కంటే వేరయినదేద్వ కనిి ంచడం లేదో, వినిప్పంచడం లేదో దానినే 

భూమ అంటారు. ఈ ఆత్మ  త్న మహిమ యందే త్వను శ్పత్నష్టతి్మై ఉంద్వ. అద్వ 

నిరాలంబము. ఆత్మ  యొకు  మహిమ అనా  పదారధములనుండ కలగడం లేదు. ఆత్మ  వలనోే 

ఇత్ర పదారధములనీి  మహిమను పందుత్తనాి యి. 

ఆ యాత్మ  శ్కింద, పైన, వెనుక, ముందు, శ్పకు ల, అంత్టా నిండ ఉంద్వ. జగత్ంేత్వ 

ఆత్మ యే. ఈ అనంత్ త్త్ి మే భూమ. ఈ విధంగా చూచినవాడు, త్లచిన వాడు, శ్గహించిన 



వాడు ఆత్మ  యందే శ్కీడసే్ ఉంటాడు. ఆత్మ  త్నలోనే ఉందని శ్బహామ నందానిి  పందుత 

ఉంటాడు. త్వనే రాజై ఉంటాడు. సమస ేలోకాలలోను త్న ఇష ిశ్పకారం శ్పవరసేే్ ఉంటాడు. 

పైన చెప్పి న విధంగా సరిా త్మ  భావనతో చూచే వాడ యొకు  ఆత్మ  నుండే శ్పాణం, ఆర, 

సమ రణ, ఆకారము, తేజస్స , జలము, అని ము, బలము, ధా్య నము, చిత్మేు, సంకలి ము, 

మనస్స , వాకుు , నామము, మంశ్త్ములు, కరమ లు మొదలైన సమసమేు ఉత్ి త్న ే

అవుత్తనాి యి. ఈ రీత్నగా ఆత్మ ను ఎరగన వాడు మృతా్త వును చూడడు, వాా ధిని పందడు, 

శోకమునొందడు, సరిా నిి  ఆత్మ  మయంగా దరశ సేాడు. 

సృష్టకిి పూరి ం శ్బహ్మ ము ఒకు టే ఉంద్వ. త్రిా త్ ఆ శ్బహ్మ మే మూడై, అయిదై, ఏడై, 

తొమిమ దై, పదకండై, అనేకమైంద్వ. వందలాద్వగ వేలు అసంఖాా కంగా అయిా ంద్వ. ద్గనికి 

ముందుగా ఆహారం పరశుదధం గా ఉండాలి. ఆహారంతో అంత్ఃకరణము శుద్వధ అవుత్తంద్వ. 

దానితో శ్జా్ఞపకరకి ేకలుగుత్తంద్వ. అప్పి డు అజా్ఞన శ్గంధులనీి  తెగోత్వయి. దోషాలనీి  

నశిసేాయి. త్మస్స  ోత్తంద్వ. అంటూ భూమా విదా ను నారదునకు బోధించేడు. 

వచేు  భాగం లో అషమి శ్పపాఠకం యొకు  విహ్ంగ వీక్షణలో ఇంశ్దుడు విరోచనుల 

శ్బహ్మ విదాా భాా సం గురంచి తెలుస్కుందాం. 

146g. ఉపనిషత్తులు - చాాందోగో్య పనిషత్తు - విహాంగవీక్షణ (Continued):  

అషమి శ్పపాఠకంలో: 

ఈ అధ్యా యం ఎలా మొదలవుత్తందంటే మన రరీరం లోని దహ్రాకారం లో ఉండే ఆకారం 

ఈ విరి ంలోని విశాల వినీలీకాశానికి ఏమాశ్త్ం భిని ంగా ఉండదు అని. ఆత్మ  త్తి్వ నిి  

మరంత్ వివరంగా చరు సేాడు. 

ఈ శ్బహ్మ ప్పరలో అంటే ఈ రరీరంలో హ్ృదయ గుహ్లోచిని  పదమ ం ఉంద్వ. ఆ పదమ ం లో 

స్క్షమ మైన అంత్రాకారం ఉంద్వ. బయట ఉని  ఆకారం ఎంత్ అనంత్మైఉందో హ్ృదయం 

లోని ఆకారం కూడా అంతే అనంత్ంగా ఉంద్వ. దుా లోకం, పృథివి, అగి , వాయువు, 

స్రుా డు, చంశ్దుడు, విదుా శ్తే్త, నక్షశ్త్వలు మొదలైన సరి సి ము హ్ృదయాకారంలో 

శ్సతి్మై ఉనాి యి. శ్బహోమ పాసన గురంచి హ్ృదయాకారంలో ఉని  సరి  జగతే్త కలి నయే 

అని ద్గని అరధము. 

శ్బహ్మ ప్పరం అనబడే ఈ రరీరంలో అనిి  భూత్వలు, సమస ేకామాలు అంత్రాూ త్ంగా ఉంటే 

ఈ రరీరానికి వారధకా ం కలిగ మరణం ఏరి డనప్పి డు ద్గనిలో ఉండే భూత్వలనీి  

ఏమవుత్వయి. ఘటనారం అయినప్పి డు ఆ ఘటం లోని ఘటాకారం నారనమవకుండా 

విశాల ఆకారంలో కలిసోత్తని టే ిదహ్రాకారం లో ఉని వి నశించవు. 

ఈ రరీరానికి ముసలిత్నం వచిు నా అందులోని శ్బహ్మ కు వృదాధ పా ం రాదు. ఈ దేహానికి 

ద్దబు  త్గలినా ఆత్మ కు త్గలదు. ఈ శ్బహ్మ ము సత్ా మైనద్వ. రరీరం సత్ా ం కాదు. 

శ్బహ్మ ంలో సమస ేసదీుణాలు ఆశ్రయించి ఉనాి యి. ఈ ఆత్మ  పాపరహిత్మైనద్వ. 



పరశ్బహ్మ మునకు (ఆత్మ కు) ముసలిత్నం, మరణం, దుఃఖము, ఆకలి, దప్పి క 

మొదలైనవేవీ లేవు. ఆత్మ  సత్ా కామమై ఉంద్వ. సత్ా సంకలి మై ఉంద్వ. 

ఆత్మ  యొకు  సత్ా కామాలు అసత్ా ం తో కపి బడ ఉండడం వల ోనిరాలంబమైన ఆనందం 

విషయ వాంఛలచే మూయబడ ఉంద్వ. భూమిలో గుపంేగా ఉండే ధనానిి  శ్పత్నరోజ దానిపై 

త్నరుగుత్తనాి కూడా ఎలాఅయితే పందలేరో, అదేవిధంగా ఈ జీవులంత్వ శ్పత్నరోజ స్ష్యప్ప ే

దరలో (నిశ్దలో) ఆత్మ  శ్సిానానికి ోయి వసే్నాి  కూడా అసత్ా  మోహిత్తలై ఉండడం వల ో

సత్ా కామాలను పందలేకుండా ఉనాి రు. 

ఈ ఆత్మ  హ్ృదయం లోనే ఉంద్వ అని చెపి డానికి హ్ృద్వ = హ్ృదయం లో; అయమ్ = ఈ 

ఆత్మ  అంటే హ్ృదయంలో ఉండేదే ఆత్మ  అని అరధం. ఆ ఆత్మ కు సత్ా మ్ అని పేరు. ‘స’ 

అంటే అమృత్ం; ‘త్న’ అంటే మరేా ము. ‘యమ్’ అంటే అమృత్వనిి  మరాేా నిి  ఏకం చేస్తద్వ 

సత్ా మ్ అని అరధం. 

స్రుా ని యందు ప్పంగళ, శుక,ో నీల, పీత్, లోహిత్వర ణములు వివిధ కిరణాలచే 

కనిి సే్ని టో ఈ హ్ృదయం నుంచి వెలువడన నాడులు ప్పంగళ, శుక,ో నీల, పీత్, 

లోహిత్మనే వరాణలు గల స్క్షమ  రసము చేత్ నిండ ఆయా రంగులతో భాససే్నాి యి. ఈ 

స్రా  కిరణాలు ఇహ్లోకానికి, పరలోకాలలోనికి వెడుత్తనాి యి. స్రుా ని నుంచి 

బహిరతీ్ములైన కిరణాలు ఈ నాడులలో జేరుత్తనాి యి. ఈ నాడులనుండ శ్పసరంచే 

కిరణాలు ఆ స్రుా ని చేరుత్తనాి యి. మానవుడు గాఢనిశ్దలో ఉని ప్పి డు జీవుడు ఈ 

నాడులలో చేర గుపంేగా ఉంటనిా డు. 

జీవుడు ఈ దేహానిి  వద్వలి వెళి్ళ టప్పి డు ఈ నాడుల నుంచి శ్పసరంచే కిరణాలదిా రా పైకి 

ోత్వడు. హ్ృదయం నుండ నూటొకు  నాడులు వెలువడుత్తనాి యి. వానిలో స్ష్యమి  

అనే ఒక నాడ మూరాధ ి నికి ోతోంద్వ. ఆ దిా రం గుండా ోయేవాడు అమృత్ 

సి రూప్పడౌత్తనిా డు. 

ఆత్మ ను తెలుస్కని వాడు అనిి లోకములను, అనిి  కోరకలను పందుత్తనిా డని 

శ్పజ్ఞపత్న చెపిే డు. అద్వ విని  దేవత్లు, రాక్షస్లు ఆ శ్బహామ నిి  తెలుస్కుంటామని 

చెపిే రు. దేవత్ల పక్షాన ఇంశ్దుడు, రాక్షస్లనుంచి విరోచనుడు ఇదరేూ సమితి్వ ణులై 

శ్పజ్ఞపత్న శ్బహ్మ ను సమీప్పంచారు. 

బదధ రశ్త్తవులైన విరోచనుడు, ఇంశ్దుడు శ్బహ్మ  దేవుని సనిి ధిలో 32 సంవత్స రాలు 

శ్బహ్మ చరా  ద్గక్షతో త్పస్స  చేస్తరు. అప్పి డు శ్పజ్ఞపత్న ‘మీరు ఏ యే కోరకలతో ఇకు డ 

ఉనాి రు’ అని శ్పశిి ంచేడు. వారదరేూ పాపరహిత్ము,జరామరణరాహిత్ా ము 

దుఃఖరహిత్ము, క్షుత్ని పాసారహిత్ము సత్ా  కామము అయిన శ్బహ్మ త్తి్వ నిి  ఉపదేశించ 

మని కోర్వరు. 

శ్పజ్ఞపత్న ఈ విధంగా చెపిే డు. ఈ నేశ్త్ములతో దరశ నమిసే్ని  ప్పరుష్యడే ఆత్మ . ఇదే 

అమృత్ము, అభయము, పరశ్బహ్మ ము అని బోధించేడు. జలపాశ్త్లో మిముమ లను మీరు 

చూచుకోమనిా డు. మా శ్పత్నబంబమే కనబడుతోందనాి రు. త్నరగ క్షురకరమ  చేస్కని మంచి 



వస్తసేాలతో అలంకరంచుకని నీటి పాశ్త్ లో చూచుకోగా ఏ రీత్నగా అలంకరంచుకునాి మో 

అదేరీత్నగా కనబడుత్తనిా మని బదులిచేు రు. 

అప్పి డు శ్పజ్ఞపత్న అత్డే ఆత్మ  అదే అమృత్ము, అభయము, పరశ్బహ్మ ము అని 

బోధించేడు. వాళిి దరేూ శాంత్నంచిన మనస్స  కలవారై వెళిి ోయారు. 

విరోచనుడు మనస్స లో సమాధ్యనపడ త్న రాక్షస్ల దగరీకు వెళిి  ఆత్మ  అంటే ఛయా 

మాశ్త్మే. ఛయాత్మ నే పూజంచాలి. ఈ రీత్నగా ఛయాత్మ ను స్తవించి పూజస్త ేఇహ్ 

పరలోకాలను పందవచు ని శ్పకటించేడు. రాక్షస్ల త్త్ి జా్ఞనమీ విధంగా ఉంద్వ. 

చనిోయిన వాని దేహానిి  అని  వస్తసేాదులతో అలంకరంచడం దిా రా చనిోయిన వాడు 

పరలోకాలను పందుత్వడని భావించారు. 

ఇంశ్దుడు దేవలోకానిి  చేర్వ దారలోనే ఆత్మ  విషయమై సందేహ్ం వచిు ంద్వ. ఈ దేహ్ం 

గుడదాైతే శ్పత్నబంబం గుడదా్వగాను; రరీరం కనుి  ముకుు  వీటిచే అసహా్ ంగా ఉంటే 

అందవికారం గాను కనబడుతోంద్వ. ఈ రరీరం మరణంతో నారనమవుతోంద్వ. ఇద్వ ఆత్మ  

అయేా టందుకు వీలు లేదు అని పలువిధ్యల ఆలోచించి సమితి్వ ణిన త్నరగ శ్పజ్ఞపత్న 

వదకేు చేర్వడు. త్న సందేహ్ం చెపి గానే మరల 32 సంవత్స రాలు శ్బహ్మ చరా  శ్వత్ం తో 

త్పస్స  చేయి త్తి్వ నిి  విప్పలంగా చెబుత్వను అనాి డు శ్పజ్ఞపత్న. 

దేవేంశ్దుడారీత్నగా మరో 32 సంవత్స రాల త్పమాచరంచిన త్రిా త్ శ్పజ్ఞపత్న 

“సి పి ములో ఆధికా త్ను పంద్వ విహ్రంచేదే ఆత్మ . అదే అభయము, అమృత్ము 

మరయు శ్బహ్మ మని” చెపిే డు. ఇకు డ సి పి ం లో ఉండే ఆత్మ  అంటే తైజస్డైన జీవుడు 

అని అరధం. దేవేంశ్దుడు సమాధ్యన పడ వెళిి ోయాడు. 

వెళి్ళ  దారలో త్నరగ సంరయాత్తమ డయాా డు. ఈ రరీరం గుడదాైనప్పి డు సి పి ంలోని ఆత్మ  

శ్గుడదా్వ అవటం లేదు. ఈ రరీరం సి పి ంలో వధింప బడాా కూడా వాసవేంలో 

వధింపబడటం లేదు. రరీరం యొకు  రోత్ చే సి పి  రరీరం రోత్ చెందడం లేదు. 

అందువల ోఈ సి పిా త్మ  ఆత్మ  కాదని సందేహ్ం కలిగంద్వ. త్నరగ శ్పజ్ఞపత్నని చేర, ఓ 

భగవన్, ఈ సి పిా త్మ  దేహ్ంశ్ద్వయ దోషాలతో దూష్టత్మవటం లేదు. అంటూ త్న 

సందేహానిి  వివరంచేడు. నువి ని ద్వ సత్ా మే అంటూ త్నరగ 32 సంవత్స రాలు 

శ్బహ్మ చరా ం తో ఇకు డ త్పస్స  చేయి. నేను విప్పలంగ వివరసేాను. 

అప్పి డు ఏద్వ సంపూరణ శ్పసని త్చేత్ నిశ్ద్వంచి ఉందో, ఏద్వ సి పిా నిి  గాంచదో అదే ఆత్మ . 

అదే అమృత్ము, అభయము మరయు శ్బహ్మ ము అని చెపిే డు. అపి టికి 

సమాధ్యనపడనా, ఇంశ్దునికి సంరయము గానే ఉంద్వ. పైన చెప్పి నద్వ స్ష్యపాేా త్మ . నిశ్దలో 

నేనిటివిాడను అని చకు గా తెలియటం లేదు. ఎటి ిభూత్వలను తెలుస్కో లేకోత్తనిా ము. 

ఇద్వ నారనమొందే దానిలాగ్వ ఉంద్వ. ఇద్వ ఆత్మ  అవడానికి ఆసాు రం లేదు. అని త్లుసే్ 

త్నరగ శ్పజ్ఞపత్నని చేర్వడు. 



మరల 5 సంవత్స రాలు మాశ్త్ము శ్బహ్మ చరా ం తో త్పస్స  చేయమని చెపిే డు. ఈ రీత్నగా 

మొత్ంే 101 సంవత్స రాలు సమసభేోగాలు వదలి త్పస్స  చేసన త్రిా త్ ఆత్మ జా్ఞనానిి  

పంద గలిగ్వడు ఇంశ్దుడు. 

అప్పి డు శ్పజ్ఞపత్న ఈ విధంగా చెపిే డు: 

ఇంశ్దా! ఈ దేహ్ం మరణించే సి భావం కలిగ ఉంద్వ. ఎలవోేళలా మృతా్త ముఖం లో 

ఉంటంద్వ. అటవంటి ఈ దేహ్ం అమృత్ము, అరరీరము అయిన ఆత్మ కు ఉపాధిగా 

ఉంద్వ. 

ఆ ఆత్మ  దేహ్ం తో ఉని ప్పి డు అహ్ంభావం తో ఇషిానిషిాలతో కూడ ఉంటంద్వ. దేహాత్మ  

బుద్వధ ఉని ంత్ కాలం రాగదిే షాలు నశించవు. అరరీర అయిన ఆత్మ కు రాగదిే షాలు లేవు. 

వాయువుకు రరీరం లేదు. అలాగ్వ ఆకారం, విదాు తే్త, ప్పడుగు వీటనిి టికీ ఉపాధి లేదు. 

ఇవనీి  ఆకాశానికి అవి ల పరంజా్య త్నలో లీనమై అకు డ సి సి రూపం తో ఏ రకంగా 

శ్పకాశిసే్ ఉంటాయో అలాగ్వ శ్పత్ా గాత్మ  ఈ రరీరానుి ండ వెళిి  పరంజా్య త్నలో లీనమై 

సి సి రూపంతో శ్పకాశిసే్ ఉంటంద్వ.. 

ఆ అంత్రాకారంలో (శ్బహ్మ రంశ్ధంలో)ఉండేదే ఆత్మ . అత్డే ఉత్మే ప్పరుష్యడు అత్డు 

పాప రహిత్తడు. చావు, శోకం, రోగం అనేవి లేనివాడు. సత్ా కాముడు, సత్ా  సంకలుి డు. ఈ 

శాంత్ శ్పసని  ప్పరుష్యడు (జీవాత్మ ) ఈ రరీరానిి  వదలి, పరంజా్య త్నలో లీనమై సి రూప శ్జా్ఞన 

యుకేుడు అవుత్వడు. 

ఆ సి రూప శ్జా్ఞనయుక ేశ్సతి్ననే ఆత్మ  అంటారు. మానవులను(మరేుా లను), దేవత్లను 

(అమరేుా లను) కలిపే స్తత్తవు లాంటి వాడు ఆత్మ . ఈ స్తత్తవు దాటిన వాడకి రాశ్త్న కూడా 

పగలుగా మారుత్తంద్వ. అజా్ఞనమనేద్వ లేరమైనా లేకుండా ోత్తంద్వ. ఎందుకంటే అవత్ల 

శ్బహ్మ లోకం శ్పకారపూరణం గా ఉంటంద్వ. 

జనులు శ్బహ్మ చరాా నేి  యజంా, సశ్త్వయణం, అనారకాయం అంటూ వివిధ పేరతోో 

ప్పలుసే్ంటారు. ఈ ఆత్మ జా్ఞనం శ్బహ్మ నుండ శ్పజ్ఞపత్నకి, శ్పజ్ఞపత్న నుండ మనువుకు, 

మనువు నుంచి శ్పజలకు బోధింపబడంద్వ. గురు శుశ్ూష చేసే్ పూరణశ్పజ ాకలవారై 

శ్జా్ఞనశ్పాప్పనేి పంద్వ సదీురువు ఆజతాో గృహ్సేాశ్రమం లో ఉంటూ సత్స ంత్వనానిి , 

శ్జా్ఞనకాంక్షులైన శిష్యా లను పంద్వ శాస్తస ేవిహిత్మైన కరమ లనాచరసే్ దేరకాల శ్పవృత్న ే

ననుసరంచి, అహింసాశ్వత్తలై యావజీజవిత్ము గడప్పన వా కి ేశ్బహ్మ  లోకానిి  పందుత్వడు. 

అత్నికి జనమ రాహిత్ా ం కలుగుత్తంద్వ. నచ ప్పనరావరతేే, నచ ప్పన రా వరతేే అంటూ 

చాందోగాో పనిషతే్త ముగుసే్ంద్వ. 

 

 

 



147. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు:  

చాందోగాో పనిషతే్త ముగంచుకని మనం దశోపనిషతే్తలలో చివరదైన బృహ్దారణా కో 

పనిషతే్తలోకి శ్పవేశిసే్నిా ము. ఉపనిష దిా జామ యానికే త్లమానిక అయినద్గ ఉపనిషతే్త. 

శుక ోయజుర్వి దాంత్రతీ్మైనద్వ. రత్పథ శ్ాహ్మ ణంలో చివరగా ఉంద్వ. 

బృహ్త్ అంటే పరమాణంలో అత్నపెదదే్వ అని అరధం. పరమాణం లోనే కాక, విషయ విశిషతి్, 

సమశ్గత్, వివరణల నిి ంటిలోనూ గొపి దే. ఈ ఉపనిషతే్త కాణి శాఖ, మాంధా ంద్వనశాఖ 

అని రండు శాఖలుగా శ్పచారంలో ఉంద్వ. శ్ర ీఆద్వ రంకరులు కాణి  శాఖ ననుసరంచి 

వాా ఖాా నం శ్వాశారు. 

బృహ్దారణా కోపనిషతే్త 8 అధ్యా యాల శ్గంథం. వీటిలో ఒకటి, రండు అధ్యా యాలు 

కరామ ంగాలు అయిన శ్పవరాీో పనిషతే్తలను శ్పత్నపాద్వసే్నాి యి. శ్బహ్మ విదా తో సంబంధము 

లేని ఈ రండు అధ్యా యాలకు రంకరభాషా ం లో వివరణ లేదు. 

మూడు, నాలుగు అధ్యా యాలలో మధుకాండ, కరోమ పాసన దిా రా వచేు జా్ఞనం గురంచి చెపి  

బడంద్వ. 5,6 అధ్యా యాలలో యాజవాలు ా కాండ అంటూ శ్బహ్మ జా్ఞనానిి  వివరంచారు. యాజ ా

వలుు ా డు జనకుని సభలో జనకుని ప్పరోహిత్త డైన అరి లుడుని, గార ీఅనే శ్బహ్మ  వాద్వనిని 

ఓడంచి శ్బహ్మ జా్ఞనానిి  వివరంచడం జరగంద్వ. 7,8 అధ్యా యాలలో ఖిలకాండ అంటూ పర 

అపర విదా ల లో మిగలిన విషయాలను చరు ంచారు. 

ఈ ఉపనిషతే్త పూరణమదః పూరణమిదం... అనే శాంత్న మంశ్త్ంతో మొదలవుత్తంద్వ. 

పూరణమదః పూరణమిదం పూరాణత్ పూరణముదచా తే 

పూరణసా  పూరణమాదాయ పూశ్ర ణమేవావశిషా తే।। 

అద్వ అంటే ఆ శ్బహ్మ ం పూరణం. ఇద్వ అంటే ఈ జగతే్త పూరణం. ఆ పూరణం నుంచే ఈ పూరణం 

బయటకు వచిు నా అకు డ పూరుణడు పూరుణడగానే ఉనిా డు. 

త్ృతీయాధా్య యం శ్పధమ శ్ాహ్మ ణం: 

త్ృతీయాధా్య యంతో బృహ్దారణా కోపనిషతే్త మొదలవుత్తంద్వ. శ్పధమ శ్ాహ్మ ణం లో 

శ్పజ్ఞపత్న వివరంచిన అరి మేధయాగ వర ణన ఉంద్వ. 

ఓం ఉషావా అరి సా  మేధసా  శిరః స్రా రచక్షు రిా త్ః శ్పాణో వాా త్ ేమగి  రిై శిా నర 

సస ంవత్స ర ఆత్వమ రి సా  మేధా సా  ద్ా ః పృషమినరేక్ష ముదరం పృథివీ పాజసా మ్... 

అరి మేధ యాగంలో యజా్ఞరి ం యొకు  శిరస్స  ఉషస్స  (శ్బహీమ  ముహూరంే), స్రుా డే 

కనుి , వాయువే శ్పాణం, తెరవబడన ముఖమే వైశిా నరాగి , దేహ్ం సంవత్స రం, వీప్ప 

దుా లోకం, ఉదరం ఆకారం, పాదాసన శ్సిానం భూమి, పారాశ ి లు ద్వకుు లు, శ్పకు లలో ఉని  

ఎముకలు ఈశానాా ద్వ విద్వకేులు, అవయవములే ఆరు ఋత్తవులు, మాంసం ఆకారంలో 



ఉని  మేాలు, కడుప్పలో ఉని  అరనం ఇస్క, నాడులే నదులు, వెంశ్టకలు ఓషధులు 

మరయు వనసి త్తలు; ఇంక అరి ం యొకు  పూరి భాగం మధా్య హి్ ం వరకూ శ్పకాశించు 

స్రుా డు, ఉత్రే భాగం సాయంశ్త్ం వరకూ శ్పకాశించు స్రుా డు, అరి ం యొకు  

అంగాలను విసరేంప జేయడమే విదాు తే్తలు, అంగాలను కంప్పంపజేయడమే ఉరుములు, 

మూశ్త్విసర జనమే వశ్ర ుము రబంే చేయడమే వాకుు  అని శ్పజ్ఞపత్న వివరంచేడు. 

ఈ అశిా నికి ముందు వెనుక భాగములు లో ఉని  సి ర ణ రజత్ పాశ్త్లను 

అహోరాత్నరాలుగాను, ఆ పాశ్త్లను పెటే ిశ్సేానాలను పూరి  పశిు మ సముశ్దాలుగాను 

ధా్య నించాలి. ఇలా శ్పజ్ఞ శ్పత్ా ంగ సదృరముగా ధా్య నింపబడన అవయవములు గల 

అశిా నికి సముశ్దం ఉత్ి త్న ేశ్సిానమవడం వలసోముశ్దానిి  బంధువుగా ధా్య నించాలి. 

ఇకు డ విశాి నిే  గుశ్రం తో ోలేు రు. తేజస్తస  ఆకృత్తలుగా మారన ఆ పూరి ప్ప వెలుగును 

దాని శిరస్స గాను, సరి శ్త్ వాా ప్పంచిన వాయువే శ్పాణమనీ సముశ్దమే దానిి  శ్పత్నష్టంిచిన 

బంధువని దానినఉత్ి త్నకేి కారణమనీ వివరంచబడంద్వ. 

148. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: ద్వి తీయ శ్రాహా ణాం:  

ఓమ్ నైవేహ్ కించనాశ్గ అరనమ ృతా్త నై వేదమావృత్ మారత్। 

అరనాయయారనాయా హి మృతా్త  శ్సనేమ న్నకురు త్వత్మ నీి  సాా మిత్న। 

విరి ం రూపందే దానికి ముందు ఏమీ లేదు. అంటే ఈ అనంత్ సంసార చశ్కం లో సృశ్ష్టకిి 

ముందు ఏమీ లేదు. భక్షంచడమనే ఒకే ఒక కోరక గలిగన హిరణా గరాు ని చేత్నే సమస ే

జగతే్త ఆవరంపబడ ఉంద్వ. అంటే మృతా్త వు చేత్నే ఆవరంపబడ ఉంద్వ. త్వను 

ఆత్మ వంత్తడుగా అవాలి అని మృతా్త వు కోరుకుంద్వ. ఆ మృతా్త వు త్నను త్వను అరు సే్ 

సంచరంచగా జలం ఉత్ి త్న ేఅయిా ంద్వ. 

ఇకు డ మృతా్త వు అనేరాేనిి  సిా మీ జయతీరుధలు (యోగ అచాు త్తల శిష్యా లు) ఆత్మ  

శ్సిానం నుంచి విడవడ శ్కిందకు ద్వగ బయటపడన రకి ే“ శ్పాణరకి ే“ గా వివరంచారు. త్నను 

త్వను అరు సే్ సంచరంచగా అని దానికి శ్పాణాయామ శ్పశ్కియ దిా రా సి ంద్వంచినప్పి డు 

శ్పశ్పధమంగా వాయురూపంలో వాా పమేయి దాని నుంచి తేజస్స , తేజస్స నుంచి జలం 

ఉత్ి త్న ేఅయాా యని భావం. ముందుగా శ్సి్ల రూపం గా కని డన జలానిి  మాశ్త్మే 

ఉపనిషత్వు రులు స్చించారని వివరణ ఇచాు రు." 

ఆోవా అరు సదేా దపాగం రర ఆర శ్త్తే్స మహ్నా త్। 

సా పృథివా  భవ శ్త్సాేా మ శ్శామత్ త్సా  శ్శానసాే  త్పసేా  తేజ్యరసో నిరవరేాగి ః 

ఉదకాలు అరు  సి రూపం. అంటే తేజస్స తోనే నీరు ఏరి డందని అరధం. ఏద్వ నీటి యొకు  

మీగడ వంటి రూపం ఉందోఅద్వ ఘనీభవించి భూమిగా మారంద్వ. ఈ శ్కమం లో మృతా్త వు 

శ్రమను, సంత్వపము, బడలికను పందడం వల ోఉత్ి త్న ేఅయిన తేజస్స  యొకు  సారమే 

అగి  అయిా ంద్వ. 



స శ్తేధ్యత్వమ నం వా కురుత్వద్వత్ా ం త్ృతీయం వాయుం త్ృతీయగం స ఏష శ్పాణః శ్తేధ్య 

విహిత్ః త్సా  శ్పాచీద్వకిస రో సౌ చాసౌ చేర్వమ । 

వాయువు, అగి , ఆద్వతా్త డు- ఇలా మృతా్త వు (శ్పాణరకి)ే మూడువిధ్యలుగా అయాా డు. ఇలా 

వేరుపరచ బడన పరమాత్మ  సి రూపమైన ఆ అగి కి తరుి  ద్వకుు  శిరస్స , ఈశానా  

ఆగి్వ యాలు రండూ రండు ాహువులు, పశిు మ ద్వకుు  దేహ్ం యొకు  శ్కింద్వ భాగం, 

వాయువా  నైఋత్న ద్వకుు లు రండు తొడలు, దక్షణ ఉత్రేాలు రండూ రండు పారశ ి ములు, 

దుా లోకం వీప్ప, ఆకారం కడుప్ప, భూమి వక్షసలిం అయి ఉనాి యి. ఇటవంటి అగి  

ఉదకాలలో ఉంచబడంద్వ. 

సో కామయత్ ద్వి తీయో మ ఆత్మ జ్ఞయే తేత్న స మనసా వాచం మిథునగం సమభవత్ 

అరనాయా మృతా్త సదాే శ్దేత్. ఆరత్స  సంవత్స రో భవత్। 

ఆ హిరణా గరాు డు త్నకు రండో ఆత్మ  ప్పటిాలని కోరుకుంటే వేదవాకుు  (వాణి) ప్పటింిద్వ. ఈ 

వాణి ఆత్మ ల మిథునం వల ోఋక్, యజుస్, సామ ఛందస్స , యజంా, శ్పజలు పశువులు 

సృష్టంిచ బడాాయి. ఇంకా సమసమేైన శ్కియలను, శ్కియాఫలాలనుకూడా సృజంచేడు. ఆ 

పరమాత్మ  దేనినయితే సృజంచేడో దానినంత్నూ త్ననాలని త్లచేడు. అలా త్లచడం వల ో

అత్నికి అద్వత్నతి్ ం కలిగంద్వ. కనుక ఈ సమస ేజగతే్తకి ఆ పరమాత్మ  బక్షకుడయాా డు. ఈ 

సమస ేజగతే్త ఆ పరమాత్మ కు అని మయిా ంద్వ. 

సోకామయత్ భూయసా యజేనా భూయో యజేయేత్న। 

సో శ్శామా త్స  త్ోత్పా త్ త్సా  శ్శానసేా  త్పసేా  యశోవీరా  ముదశ్కామత్। 

శ్పజ్ఞపత్న త్నరగ శ్రమతోత్పస్స  చేశాడు. చక్షురాద్వ ఇంశ్ద్వయ సాధా్య లయిన యశో వీరాా లు 

ప్పటిాయి. (శ్పాణా వై యశోవీరా ం )పంచశ్పాణాలు, కీరీ ేవీరాా లు బహిరతీ్మయాా యి. ఆ యశో 

వీరాా లు శ్పాణ సి రూపాలయిన శ్జా్ఞనేంశ్ద్వయాలుగానే ఉనాి యి. ఈ ఇంశ్ద్వయాలనీి  

బహిరతీ్మవి గానే హిరణా  గరుా ని రరీరం అపవిశ్త్మై బలహీన మయిా ంద్వ. అప్పి డు 

అత్ని మనస్స  రరీరం మీదే శ్పీత్న గలద్వగా ఉంద్వ. 

ఈ విధమైన శ్పజ్ఞపత్న రరీరం అశిా నిి  సృష్టంిచి అరి మేధమని యజ ాసంబంధమైనద్వగా 

మారంద్వ అంటూ మరనిి  యజ ావివరాలతో ద్వి తీయ శ్ాహ్మ ణం పూరవేుత్తంద్వ. 

149. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: తృతీయ శ్రాహా ణమ్:  

ది యా హ్ శ్పాజ్ఞపతా్వ ః దేవాశాు స్రారు । 

త్త్ః కానీయసా ఏవ దేవా। 

జ్ఞా యసా అస్రాః త్ ఏష్య లోకేషి సి ర ధన ేతే హ్ దేవా ఊచురునేాస్ రానా జ ా

ఉద్గథీేనాతా్ యా మేత్న। 

ఈ శ్ాహ్మ ణం ఎలా మొదలవుతోందంటే శ్పజ్ఞపత్న యొకు  సంత్వనమైన దేవత్లు 

అస్రులు అత్న త్కుు వ సమయంలోనే ఈ లోకలమీద ఆధిపతా్ ం త్మదంటే త్మదని 



కలహించుకోసాగ్వరు. రాక్షస్లు ఆ సి లి  కాలం లోనే చాలా అధిక సంఖా లో 

పెరగోయారు. దేవత్లు మాశ్త్ం సి లి  సంఖా లోనే ఉనాి రు. రాక్షస్లను 

జయించడానికి దేవత్లు ఉద్గథీోపాసన చేయడమే సరయినదని ఉదీాత్ గురంచి వెత్కడం 

మొదలు పెటేరిు. 

చాందోగాో పనిషతే్త చూస్త ేమొదటి శ్పపాఠకమంత్వ ఓం కారమనే అక్షరమే ఉద్గథీము. ద్గనినే 

శ్పణవగానం అంటారు అంటూ ఓంకారం యొకు  అనుషిానానిి  వివరంచేరు. అదే 

విషయానిి  బృహ్దారణా కోపనిషతే్త లోని మూడవ అధ్యా యం త్ృతీయ శ్ాహ్మ ణం లో 

మరంత్ వివరంగా చెపేి రు. 

తే హ్ వాచమూచు శ్సేి ం న ఉదీాయేత్న త్థేత్న తేభాో  వాగుదగాయత్। 

ఆ దేవత్లు వాగభిమాన దేవత్ను త్మకరకు ఔదీాత్ా  కరమ  ను చేయమని శ్పార ధంచేరు. 

వాకుు  ఆధ్యరముగా ఉద్గథీము చేయగా దేవత్లు ఆ ఉదీాత్ను హ్త్ం చేస్తరుట. అంటే 

దేవత్లు ఓడోయారు. 

అనంత్రం దేవత్లు శ్ాణేంశ్ద్వయానిి  శ్పార ధంచగా ముకుు దిా రా చేసన 

ఓంకారనుషిానానిి  రాక్షస్లు శ్త్నపి్ప కటేరిు. 

చక్షురంశ్ద్వయానిి  ఆధ్యరంగా చేస్కని ఉద్గథీగానానిి  రాక్షస్లు నశింపజేస్తరుట. 

అప్పి డు దేవత్లు శ్శోశ్తేంశ్ద్వయానిి  శ్పార ధంచగా ఆ శ్శోశ్త్ము సర్వయని దేవత్ల కరకై 

ఉద్గథీానిి  గానం చేసంద్వ. అయినా దేవత్లు రాక్షస్లనుండ రక్షంప బడలేక ోయారు. 

దేవత్లపి్ప డు మన్నధిషిాన దేవత్ను శ్పార ధంచేరు ఉద్గథీగానానికై. అప్పి డు, అస్రులకు 

సంబంధించిన మన్న వాా పారంతో దేవత్ల మనస్స  పాప పంకిలమై ోగా రాక్షస్లు 

దేవత్లను జయించేరు. 

ఈ విధంగా పంచేంశ్ద్వయాలు, షషమి ఇంశ్ద్వయమైన మనస్స తో కలిప్పన అనిి  

ఇంశ్ద్వయాలు అపరశుదధమై ోయాయి కాని దేవత్లకు జయం చేకూర లేదు. 

అథ హ్మమాసనా ం శ్పాణమూచు శ్సేి ం న ఉదీాయేత్న త్ థేత్న తేభా  ఏష శ్పాణ ఉదగాయతే ే

విదు రనేన వై న ఉదీా శ్త్వతేా ష శ్నీతే్న త్మభిశ్దుత్ా  పాపమ నా విధా న్ స యథాశామ న మృతి్వ  

లోషి్ట విధి గం స్తతైవగం హైవ విధి గం సమానా విషి ఞ్చు  వినేశుశ్సతేో దేవా అభవన్ 

పరాస్రాః భవతా్వ త్మ నా పరాసా  ది్వ షన్ పాపామ  శ్భాత్ృవోా  భవతే య ఏవం వేద।। 

దేవత్లపి్ప డు వదనగుహ్ లో ఉండే శ్పాణానిి  చేర ఓ ముఖా  శ్పాణమా! నీవు మాకరకు 

ఔదీాశ్త్ కరమ ను చేయుమా అని శ్పార ధంచేరు. వదనగుహ్లో ఉండేటటవంటి ముఖా  శ్పాణం 

సర్వ అలానే చేసేాను అని చెప్పి  ఉద్గథీ గానానిి  చేసంద్వ. 



అప్పి డు ఆ రాక్షస్లు ఇంత్కు ముందు ఇంశ్ద్వయాలను పాప పంకిలం చేస నశింప 

జేసనటే ోముఖా  శ్పాణానిి , బండ రాయిని, కటడిానికై వెళిి న మటిపిెళి  వలే వెళి్ళ రు. కాని 

ఆ పాషాణానిి  కటలిేక రాక్షస్లు నశించేరు. 

అలా రాక్షస్లు నశించడం తోనే వాగాద్వ ఇంశ్ద్వయాలు ఈ ప్పండ మాశ్త్మైన దేహ్ం లో 

దేవతి్వ నిి  పందేయి. 

ఈ విధంగా ఓంకారనుషిానానిి  ముఖా శ్పాణం యొకు  సాయంతో చేసన వారు 

దేహాభిమానానిి  విడచి శ్పజ్ఞపత్నతి్వ నిి  పందుత్తనాి రు. 

వచేు  భాగంలో ఈ త్ృతీయ శ్ాహ్మ ణం లోని అత్న ముఖా మైన మంశ్త్ం “అసతో మా 

సదమీయ త్మసో మా జా్య త్నరమీయ మృతాో రామ ఽమృత్ంగమయ” గురంచి 

చదువుకుందాం. 
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చాలా శ్రదధగా రండుమూడు సారోు చద్వవి అరధం చేస్కోండ: 

వదన గుహ్లో ఉండే ఏ శ్పాణాని యితే ఆధ్యరంగా జేస్కని ఉద్గథీగానానిి  చేస్తరో ఆ 

ముఖా  శ్పాణం యొకు  వివరణ ఇసే్నాి రకు డ. 

తే హోచుః కి ను సోఽభూదోా  న ఇత్మిస శ్కేతాే్ య మాసా్త ఽనరేత్న సోఽయాసా  

అజుారసోజా్ఞనాగం హి రసః । 

ఏ శ్పాణం వల ోమనం ఈరకమైన దైవీభావానిి  పందేమో ఆ శ్పాణం ఎకు డ ఉంద్వ? అని 

దేవత్లు శ్పశిి ంచేరు. శ్పత్ా క్షముగా ముఖమధా ం లో ఉని (శ్భూమధా్య నికి వెనుకగా, 

గురుసేానానికి పై భాగం లో అంటే కండనాలుక పైభాగం లో నివశించే) శ్పాణానిి  

పందగలిగ్వరు. ఇందువలే ోశ్పాణానిి  అయాసా మని అంటారు. కారా కారణాలకునిలయమైన 

సరిా వయవములలో శ్శేషమిైనద్వ ఆత్మ  అవడం వల ోదానిని ఆజీుారసము అనాి రు. 

(ఆంగరసము= దేహ్ అవయవములకు సారభూత్మైనద్వ అని అరధం). 

సావా ఏషా దేవత్వ దూరిా మ దూరగం హా్ సాా  మృతా్త రేూరగం హ్ వా అసామ  నమ ృత్తా  

రా వత్న య ఏవం వేద। 

ఆ దేవత్ దూర్ అనే పేరు గలవాడు ఎందుకంటే మృతా్త వు అత్నికి దూరంగా ఉంటంద్వ. 

ఈ శ్పాణ దేవత్ ఇంశ్ద్వయాల వృతే్తలవలన ప్పటిని పాపానిి  ోగొడుత్తంద్వ. ఆ 

ఇంశ్ద్వయాలను శ్పాక్ పశిు మ ద్వగ్వా దాలు లేని శ్పదేరం లోకి న్నటి ివేసే్ంద్వ. కాబటి ిమృతా్త  

సి రూపమైన పాపము ఆ శ్పాణోపాసకుని చెంత్కు చేరలేదు. ఇకు డ సాధకుని ఇంశ్ద్వయాలు 

ఏరకంగా అమరతి్వ నిి  పందుత్తనాి యో వివరసే్నిా డు. 



ఆ శ్పాణం ఉద్గథీ కరమ లో శ్పధ్యనమైన వాకుు ను మృతా్త వు కంటే మిని గా చేసంద్వ. ఆ 

వాకుు  మృతా్త వు నధిగమించడం దిా రా త్న సి సి రూపమైన అగి గా శ్పకాశించింద్వ. 

శ్పాణ వాయువు, శ్ాణము (నాశిక) ఉద్గథీోపాసన వల ోమృతా్త  సి రూపానిి  విడచి వాయు 

సి రూపమయిా ంద్వ. నేశ్తేంశ్ద్వయం స్రా  సి రూపమై శ్పకాశిసేోంద్వ. శ్శోశ్తేంశ్ద్వయం (చెవి, 

వినికిడ) ద్వగ్వవేత్వ సి రూపమై శ్పకాశిసేోంద్వ. 

మనస్స  ఆ శ్పాణదేవతోపాసన వల ోమృతా్త  రూపానిి  విడచి, చంశ్ద సి రూపమై మృతా్త వు 

లేకనే శ్పకాశిసేోంద్వ. (శ్పాణ దేవతోపాసన వల ోవాకుు , శ్ాణం, చక్షుస్స , శ్శోశ్త్ం, 

మనస్స లు వాటి ఆధి దైవిక రూపాలయిన అగి , వాయువు, ఆద్వతా్త డు, ద్వకుు లు, 

చంశ్దుడుగా అయి శ్పకాశిసే్నాి రు.) 

అథాత్మ నేఽనిా దా  మాగాయదా ద్వధ కిఞ్జు ని  మదా తేఽనేనైవ త్దదా త్ ఇహ్ శ్పత్నత్నషతి్న।। 

అప్పి డు శ్పాణం త్న కరకు భక్షణారుమైన అని మును గూరు  ఉద్గథీగానానిి  చేసంద్వ. 

ఇకు డ శ్పాణోపాసనవల ో(ఉద్గథీోపాసన) అరన్నత్ి త్న ేజరుగుత్తంద్వ అని, మన రరీరానికి 

మనం ఇచేు  శ్సి్ల ఆహారం శ్పాణ రకికేి త్గన బలానిి వి దని వివరంచారు. 

ముఖా శ్పాణుని ఆధ్యరంగా చేస్త ఉద్గథీగానం వల ోముందుగా ఇంశ్ద్వయాలనీి  శుద్వధ 

చేయబడ అమరతి్వ నిి  పందుత్వయని, అప్పి డు, శ్పాణానికి బక్షణారుమైన అరన్నత్ి త్న ే

జరుగుత్తందని ద్గని అరధం. 

అప్పి డు అరన్నత్ి త్నకేై ఉద్గథీానిి  చేసే్ని  శ్పాణం తో వాగాద్వ ఇంశ్ద్వయాలు “ఓ శ్పాణమా! 

నీవు అరన్నత్ి త్నతేో అరన రి కారం వల ోత్తషి్యడవై ఉనిా వు. మముమ లను కూడా ఆ 

అని ములో చేరుు కోండ” అని శ్పార ధంచేయి. “మీకు అని ము కావాలంటే నాలో 

అభిముఖంగా శ్పవేశించండ” అని చెప్పి ంద్వ శ్పాణం. వాగీంశ్ద్వయ దేవత్లంత్వ శ్పాణం 

దిా రా అరనానిి  పంద్వ త్ృప్ప ేచెందు త్తనాి రు. ఈ విధంగా అవయవములకు రస 

రూపమైనద్వ కాబటే ిశ్పాణానిి  అంగీరసము అనాి రు. 

ఏష ఉ ఏవ బృహ్సి త్న రాి స్తి  బృహ్తీ త్సాా  ఏష పత్న శ్ససేామ దు బృహ్సి త్నః।। 

ఈ శ్పాణమే బృహ్సి త్న రూపమైన ఋగ్వి దానికి పత్న. వాకేు  బృహ్తీ ఛనసే్స . ఆ బృహ్తీ 

ఛనే్న రూపమైన ఋగ్వి దానికి ఈ శ్పాణమే శ్పభువు. అందువల ోశ్పాణం బృహ్సి త్న 

అవుతోంద్వ. 

ఈ శ్పాణమే వాశ్గూపమైన యజుర్వి దానికి అధిపత్న. శ్బహ్మ  సి రూపం అవుతోంద్వ. 

ఈ శ్పాణమే సామము. వాకుు  కూడా సామము. ‘సా’మరయు ‘అమ’ అనే వాటి కలయికన 

ఉంద్వ. ఇదే సామము యొకు  సమ రసత్ి ము. ఈ శ్పాణము అనేద్వ మధుపానికి, మరకానికి, 

ఏనుగుకు, ఈ మూడు లోకాలకు, ఈ సరి సి ం లోను ఒక అణువు కూడా అధికంగా లేకుండా 



సమానంగా ఉండడం వల ోశ్పాణం (వాకుు ) సామము అనిప్పంచుకంటంద్వ. ద్గనిని బటి ి

వాకేు  ఋకుు , వాకేు  యజుస్స , వాకేు  సామము అనబడుతోంద్వ. 

వాక్ శ్పాణ సముదాయమే ఉద్గథీము. శ్పాణమే ‘ఉత్’. శ్పాణం వలే ోఈ సరి సి ం ధరంప 

బడుతోంద్వ. వాకేు  ‘గీథము’. అందుచేత్ ఉత్ మరయు గీథము కలిస ఉద్గథీము అవుతోంద్వ. 

ఉద్గథీరూపమైన శ్పాణ సి రూపమగు సామమునకు మాధురా  ధి నియే ధనము. 

సామరబ ేవాచా మైన శ్పాణానికి సి రమే భూషణం, స్వరణం. ఆ సామా  రబ ేవాచా మైన 

శ్పాణానికి వక్షసలిము, కంఠము, శిరస్స , జహ్ి  మూలం, దంత్ములు, ముకుు  పెదవులు, 

దవుడలు అనే ఈ ఎనిమిద్వ సి రూపముగా గల వాకేు  శ్సిానమవుతోంద్వ. అటవంటి వాకుు లో 

ఈ ముఖా  శ్పాణం సామగానానిి  చేసే్ంద్వ. ఈ రీత్నగా ముఖా శ్పాణం యొకు  శ్సిానానిి  

తెలుస్కని  వా కి ేశ్పాణ తేజస్స ను పంద్వన వాడవుత్వడు. 

ఇప్పి డు పవమానము అనే పేరు గల మంశ్త్వల యొకు  గాన రీత్తలు చెపి బడుత్తనాి యి. 

శ్పాణ విజా్ఞనానిి  తెలుస్కుని  వారకి, అంటే ఉద్గథీగానానిి  చేస్తవారకి చెపి బడే పవమాన 

మంశ్త్వలు ఇవి. 

అథాత్ః పవమానానామేవాభాా రోహ్ః స వై ఖలు శ్పసేోత్వ సామ శ్పసేౌత్న స యశ్త్ శ్పసే్యా 

శ్త్దేేత్వని జపేత్। అసతోమా సదమీయ త్మసో మా జా్య త్నరమీయ 

మృతాో రామ ఽమృత్ంగమయ ఏత్న స యదా హా సతో మా సదమీయేత్న...। 

“అసతోమా సదమీయ,” 

“త్మసోమా జా్య త్నరమీయా,” 

“మృతాో రామ  అమృత్ం గమయ” 

అనే మూడు మంశ్త్వలు పవమానాలు అనబడత్వయి. 

అసతోమా సదమీయ - ననుి  అసతే్త నుండ అంటే జడత్ి ం నుంచి, చెడునుంచి సతే్త 

లోనికి అంటే చైత్నా ం లోనికి (మంచి వైప్పకు) నడప్పంచు. 

త్మసోమా జా్య త్నరమీయ - త్మస్స  నుంచి అంటే చీకటి లేదా అజా్ఞనం నుంచి జా్య త్న 

లోనికి అంటే వెలుగు లేదా శ్జా్ఞనం వైప్పకు నడప్పంచు. 

మృతాో రామ ఽమృత్ం గమయ - మృతా్త వు నుంచి అమృత్త్ి ం వైప్పకు నడప్పంచు. 

మృతా్త వే అసతే్త. సతే ేఅమృత్ము. మృత్తా వును దాటించి నాకు అమృత్తి్వ నిి  

శ్పసాద్వంచమని అరధం. 

ఈ విధంగా శ్పాణానిి  తెలుస్కుని ఉపాసంచే వారకి శ్బహ్మ  సి రూపావాా ప్పకేి పైన చెప్పి న 

మూడు పవమాన మంశ్త్ములు త్పి  వేర్వ శ్పార ధనే లేదు. ఇకు డ ఉదీాథ శ్బహ్మ  సి రూప్ప 

అవుత్తనిా డు. 



శ్పాణోపాసన చేస్త వారకి, ఉద్గథీగానానిి  చేస్త సాధకులకు పై మూడు పవమాన మంశ్త్వలు 

ఎంత్ ముఖామో అరధం చేస్కోండ. 

అసతే్త(జడత్ి ం) నుంచి సత్ (చైత్నా ం) లోనికి; త్మస్స  (అజా్ఞనం) నుంచి జా్య త్న (శ్జా్ఞనం) 

లోనికి; మృతా్త వు నుంచి అమృత్త్ి ం లోకి నడప్పంచ గలిగ్వ సాధన - ముఖా  శ్పాణానిి  

ఆధ్యరంగా చేస్కని చేస్త ఓంకారనుషిానం (ఉద్గథీగానము) ఒకు టి మాశ్త్మే. 

(ఈ పదధత్నని ఉపదేశించి సాధన చేయించ గలిగ్వ ఆశ్రమం అచుా త్వశ్రమం విరుపాప్పర గడ,ా 

శానాప్పర, కపి ల్, హ్ంప్ప దగరీ, కరాి టక.) 

151. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: తృతీయాధ్యో యాం. చత్తరధ 

శ్రాహా ణమ్: 

ఈ చత్తరధ శ్ాహ్మ ణం లో పంచ మహా వాకాా లలో ఒకటైన “అహ్ం శ్బహామ సమ ” అనే వాకా ం 

శ్పత్నపాద్వంచబడ నిరూప్పంచబడంద్వ. 

ఇంకకు  మహ్త్రేమైన విషయం సత్ా ం ధరమ ం అనేవి రండు కాదని ఒకటేననే సత్ా ం 

ఎంతో సరళ రీత్నలో వివరంచబడంద్వ. వివరాలలోకి వెడదాము. 

ఓం ఆతైమ  వేదమశ్గ ఆరత్ ప్పరుషవిధః సోఽనువీకా్ష  నానా దాత్మ న్నఽపరా త్ సోఽహ్మరమ  

త్ా శ్గ్వ వాా హ్రత్తేో హ్నాి  మాభవత్.... 

ఈ రరీరోత్ి త్న ేకంటే పూరి ము అంటే విరి ం యొకు  ఆవిరాా వానికి ముందు ప్పరషరూప్ప 

నన ఆత్మ  (పరమాత్మ ) ఒకు టే ఉండేద్వ. అంటే విరి మంత్వఆత్మ  సి రూపం గానే ఉంద్వ. 

సవై నైవర్వమే త్సామ దేకాకీ న రమతే స ద్వి తీయ మైచా త్। 

స హైత్వవానాస యథా స్తరపే్పమాగంసౌ సంపరషి కేౌ స ఇమ మే వాత్వమ నం దేి ధ్య పాత్ 

యత్తే్ః పత్నరు  పతీి  చాభవత్వం... 

ఆ శ్పజ్ఞపత్న త్వను ఒకు డే సరి సి ంగా ఉండటానిి  చూస త్ృప్ప ేచెందలేదు. అప్పి డు 

త్నను త్వను రండు గా విభజంచుకునిా డు. అప్పి డత్డే సత్న పత్న అని ఇదరేు వా కేులుగా 

మార్వడు. అందుకే యాజవాలు ా  ఋష్ట మనుష్యా డు చీలిు న వెదురు బొంగు వలే ఉనిా డు 

అని చెపిే డు. ప్పరుష్యడు ఉండే ఈ అరధ భాగం స్తరచేేత్ పూర ేచేయ బడుతోంద్వ. ఆస్తర ే

ప్పరుష్యల వలే ోమానవ జ్ఞత్న అభివృద్వధ చెంద్వంద్వ. 

ఆ స్తర ేయే త్నరగ గోరూపము తో జనమ  ఎత్నంేద్వ. అప్పి డు ఆ శ్పజ్ఞపత్న వృషభ రూపమై వచిు  

ఆమెతో కూడ ఎదేులను ఆవులను వృద్వధచేస్తడు. త్నరగ ఆమె ఆడ గుశ్రముగా జనిమ స్త,ే 

శ్పజ్ఞపత్న మొగ గుశ్రమయాా డు. అదేరీత్న ప్పపీలికాద్వ సమస ేజీవరాస్లు 

ఉత్ి ని మయాా యి. 



సమస ేదేవత్వ సి రూపమైన విశేష సృష్ట ిఅంత్వ ఆ శ్పజ్ఞపత్నయే అని శ్గహించాలి. ఈ సృష్ట ి

ఎంతో అత్నరయమైనద్వ. అటవంటి అత్నరయమైన శ్పజ్ఞపత్న యొకు  సృష్టనిి ఆత్మ  

సి రూపమైన దానిగా తెలుస్కుని  వాడు ఈ సమస ేసృష్టలిో శ్పజ్ఞపత్న లాగ్వ సృష్ట ికర ే

అవుత్తనిా డు. 

ఈ సమస ేసృష్ట ిమొదట అవా కంే గా ఉంద్వ. అద్వ నామ రూపాల వల ోవా కమేయాి ంద్వ. 

వసే్వులనీి  ద్గని రూపమిద్వ, ద్గని పేరుఇద్వ అని వా క ేమయాా యి. 

నఖ శిఖ పరా ంత్ము వా కమేయిన జీవుల దేహ్ములలో ఆ సృష్ట ికర ేశ్పవేశించి ఉనిా డు. 

దానిని ఎలా ోలేు రంటే కత్న ేఒరలో ఉని ప్పి డు ఎలాఅయితే కనపడదో, పరమాత్మ , 

ఒరవలే ఉని  ఈ జగది సే్వులనిి ంటా నిండ ఉనిా డు. కాని సృష్టలిో ఎకు డా 

కనుప్పంచడు. జనులత్నిని చూడలేరు. 

అవా కమేైన ఆ పరమాత్మ  జీవుల యొకు  దేహాలలో శ్పవేశించి, శ్పాణ వాయువు యొకు  

గమనాద్వ వాా పారానిి  చేసే్ శ్పాణి అనే పేరుతోను; వాగిా ా పారం చేసే్ వాకు నే పేరు తోను; 

ఈక్షణ (వీక్షణ) వాా పారం చేశ్సే్ నేశ్త్మనే పేరు తోను; శ్రవణవాా పారం చేసే్ శ్శోశ్త్మనే 

పేరుతోను, మన్న వాా పారం చేసే్ మనసస నే పేరుతోను శ్పవరసేేోంద్వ. దేహ్ం లో శ్పవేశించి 

ఉండడం వల ోఆ ఆత్మ కు (జీవాత్మ కు) ఆయా కరమ ల వల ోఆ పేరనోీి  ప్పడుత్తనాి యి. 

ఎప్పి డయితే జీవాత్మ  త్న సి భావ శ్పవృత్నతేో అనిి  వాా పారాలను విడచి త్నను త్వను 

ఆత్మ  సి రూపము గా చూసే్నాి డో అప్పి డు సంపూరాణత్మ  అవుత్తనిా డు. కాబటి ి

సరి ముఆత్మ  సి రూపమే అని ఉపాసంచాలి. 

త్దాహు రా శ్దు హ్మ  విదా యా సరి ం భవిషా నే్న మనుషా  మనా నే ేకిము త్శ్దు హామ  వై (వే) 

దా సామ  శ్త్ ేత్స రి  మభవ ద్వత్న। 

మనుష్యా లు శ్బహ్మ  విదాా  మహిమ చే మేమే ఈ సరి సి ము అవుత్వము అంటారు. 

శ్బహ్మ మంటే ఏమిటి? దేని వల ోసమసమేు సృష్టంిప బడందో అటి ిపరశ్బహ్మ ను ఎవరు 

తెలుస్కునాి రు? జజా్ఞస్వులు ఈ రండు శ్పరి లను సంధించారు. 

శ్బహ్మ  వా ఇద మశ్గ అరత్ ేదాత్వమ నమేవావై (వే) త్। 

అహ్ం శ్బహామ రమ త్న। త్సామ త్తే్స రి  మభవత్ త్దోా  యో దేవానాం... 

సృష్టకిి ముందు పరశ్బహ్మ సి రూపం అలానే ఉంద్వ. మొదట ఉని ద్వ శ్బహ్మ మే. అదే సరి  

వాా పమేయాి ంద్వ. ఆ పరశ్బహ్మ ను నేను. నేను పరశ్బహ్మ  గా అయి ఉనిా ను అని త్నను 

త్వను తెలుస్కునిా డు. ఈ రీత్నగా అహ్ం శ్బహ్మ సమ  అని తెలుస్కుని  వాడు ఆ 

పరశ్బహ్మ మే అవు త్తనిా డు. 

వామదేవ ఋష్ట ఈ పరశ్బహ్మ  సి రూపానిే  దరశ సే్ నేను మనువు నయాా ను. 

స్రుా డనయాా ను. అని భావిసే్ నేను శ్బహ్మ మే అవుత్తనిా డు. అటి ిశ్బహ్మ  వేత్తేో 



దేవత్లు కూడా విరోధించ లేరు. ఆ పరశ్బహ్మ  వేత్ ేఈ దేవత్లందరకూ ఆత్మ  సి రూపంగా 

అవుత్తనిా డు. 

శ్బహ్మ వేత్కేాని ప్పరుష్యడు నేను, నేను ఉపాసంచెడ దైవము వేరు వేరని త్లుసే్ అజా్ఞనం 

లో ఉనిా డు. ఈ ఉపనిషతే్త ఏమి చెబుతోందంటే “మనుష్యా లు శ్బహ్మ జా్ఞన సంపనుి లైతే 

యజయాాగాద్వ శ్కత్తవులను వీడ, నిత్ా  నైమిత్నకేరమ లను మానితే దేవత్లకు హ్వా  కవాా లు 

ముటవిని దేవత్లు మానవులకు ఆత్మ జా్ఞన సముపారజనాశ్కియ లో అవరోధ్యలను 

కలిి సేారని”. 

వచేు  భాగం లో చత్తరి ధ ప్పరుషారాధలయిన ధరామ ర ధకామ మోక్షాలలో సత్ా ం ఎందుకు 

చోట చేసకోలేదు అనే విషయానిి  చూదేాం. 

152. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: తృతీయాధ్యో యాం. 

చత్తరధశ్రాహా ణమ్(Continued):  

శ్బహ్మ వా ఇదమశ్గ ఆరదేకమేవ త్దేకగం స ని  వా భవత్ ేశ్చేా యో రూపమత్ా  సృజత్ 

క్షశ్త్ం యానాే త్వని దేవశ్త్వ క్షశ్త్వ ణీంశ్దో వరుణః సోమో రుశ్దః పర జన్నా  యమోమృతా్త రీశాత్ 

ఇత్న త్సామ త్ క్షశ్త్వత్ి రం నాస.ే.. 

పూరి ం అగి  సి రూపానిి  పంద్వన శ్బహ్మ  ఒకు డే ఉనిా డు. ఒకు డే ఉండడం వల,ో 

ఎలపో్పి డు శ్బహ్మ త్ి ం లోనే ఉండోవడంత్ వల ోకరమ  చేస్తందుకు సాధా ం కాలేదు. సదా 

శ్బహ్మ త్ి ం లో ఉండే శ్ాహ్మ ణుల త్రిా త్ క్షశ్త్మనే శ్శేయో రూపానిి  సృష్టంిచాడు. 

శ్బహ్మ త్ి ం నుంచి బహిరుమ ఖుడయాా క క్షాశ్త్త్ి ం ప్పటింిద్వ. క్షాశ్త్మెపి్ప డూ శ్కియారలత్ను 

కలిగ ఉంటంద్వ. 

అందువల ోశ్కియారలురైన ఇంశ్ద, వరుణ, సోమ, రుశ్ద, పర జనా , ఋత్త, మృతా్త , యమ, 

ఈశానాద్వ క్షశ్త్నయ దేవత్ల సృష్ట ిజరగంద్వ. కనుక క్షాశ్త్ం కని  శ్శేషమిైనద్వ ఏద్గ లేదు. 

శ్బహ్మ త్ి ప్ప యరస్స  క్షాశ్త్త్ి ం వలనోే కలుగుతోంద్వ. క్షశ్త్నయుల ఉత్ి త్న ేత్రిా త్ వేర్వి రు 

కరమ ల కోసం, వస్, రుశ్ద, ఆద్వత్ా  విరి దేవాద్వ(వీరని గణరః లేదా గణములని చెపి బడే 

దేవత్లు) వైశుా లను, ూశ్దులను (ప్పరుష్యడే స్శ్దుడు. ఈ పృథివి అంత్వ పూష అని 

చెపి బడుత్తంద్వ. ఎందుకంటే భూమే సరిా నిి  ోష్టంచేద్వ కాబటి.ి) ఉత్ి త్న ేచేశాడు. 

ఈ రీత్నగా చాత్తరి రాణలను సృజంచిన త్రిా త్ ఉశ్గమైన క్షశ్త్నయజ్ఞత్న కి (బలవంత్తనికి) 

నియామ కాలయిన విధులు లేకోవడంవల ోశ్బహ్మ  ధరామ నిి  సృష్టంిచేడు. మానవుడు 

త్నంత్ త్వను అనుసరంచడానికి విధించుకునే నియమమే ధరమ ం అనబడుత్తంద్వ. 

అధో అబలీయాన్ బలీయాంస మారంసతే ధర్వమ ణ యధ్య రాజెతనాం యోవైస ధరమ ః సత్ా ం 

వైత్త్। 



బలహీనుడు బలవంత్తని ధరమ బలము చే జయించగలడు. ఇటవంటి ధరామ నిే  

శాస్తరయేమైన సతా్ ం అంటారు. ధరమ మే సత్ా ం, ధరమ ం అని రండుగా మారంద్వ. ధరమ ం 

అంటే శ్కమం తెలిసన ఆచరణ అని, సత్ా ం అంటే సత్ా వాకుు  అని అరధం. 

త్సామ త్స త్ా ం వదంత్ మాహురధరమ ం వదతీత్న ధరమ ం వా వదంత్ం సత్ా ం వదాతేా త్ శ్దేధవైత్ 

దుభయం భవత్న। 

ఎలపో్పి డూ లోకములో సత్ా  ధరామ లు రండంటినీ తెలుస్కని శ్పవరంేచే వాళుి  సత్ా ం 

చెపిే  వాడని ధరమ ం చెబుత్తనిా డని, ధరమ ం చెపిే వాడని సత్ా ం చెబుత్తనిా డని 

చెబుత్తనాి రు. అందుకనే ప్పనరుకి ేదోషం లేకుండా మొదటిదైన ధరామ నిి  మాశ్త్మే 

చత్తరి ధప్పరుషారాధలలో ముందుగా చెపిే రు. అవి ధరామ ర ధ కామ మోక్షాలు. 

అథో అయం వా ఆత్వమ  సర్వి షాం భూత్వనాం లోకః స యజుహాోత్న....। 

ఈ జీవాత్మ  యే సమస ేభూత్వలకు అనుభవించ దగన ఆత్మ  గా ఉంద్వ. గృహ్సే్ 

అయినటవంటి ఆ జీవుడు త్ను చేయు కరమ  విశేషం చేత్ సమస ేభూత్వలకు ఉపకారం 

చేసే్నిా డు. ఎలా అంటే యజ ాకరమ  చేత్ దేవత్లకు, సాి ధ్యయా యాధా యన కరమ లతో 

ఋష్యలకు, ప్పండోదకాలు ఇవి డం వల ోప్పత్ృదేవత్లకు, గృహ్మునందు అత్నథులకు 

వసత్నని, అని మును ఇవి డం దిా రా మనుష్యా లకు, గడ ాఉదరములనివి డం దిా రా 

పశువులకు, బలి, అని పాశ్త్ల క్షాళనం దిా రా ప్పపీలికాద్వ శిా నములు మొదలైన జీవులకు, 

కాకాద్వ పక్షులకు అజా్ఞనిన కరమ లు చేయడం దిా రా ఉపకారానిి  చేసే్నిా డు. ఈరకంగా 

లబధని పంద్వన సమస ేభూత్ములు గృహ్సే్ని రక్షసే్నాి యి. ద్గనినే దేవ,ఋష్ట, 

ప్పత్ృ,మనుషా , భూత్ములకు చేస్త దానాలను పంచయజ ాశ్పకరణం లో తెలుపబడంద్వ. 

పరమాత్మ కు వలే,ో ఒంటరగ ఉని  మానవుడు ధనము, స్తరలేు, ప్పశ్త్వదులుకావాలని, త్ను 

కరమ  చేయాలనీ వాంఛసేాడు. వీనిలో ఏదోఒకటి దొరకేవరకూ వాడ మనస్తస  వాడకి ఆత్మ , 

వాకేు  భారా , శ్పాణమే ప్పశ్త్తడు, నేశ్త్ములే ధనం(ఎందుకంటే చూప్పతోటే ధనానిి  

గురసేేాడు.), చెవియే దైవము, ఆత్మ యే కరమ  (ఆత్మ నుంచే దేహ్ంశ్ద్వయాల వల ోకరమ  

అవుత్తంద్వ) - ద్గనినే పాంక ేయజంా అంటారు. అంటే అయిదుగురుచే అయేా టటవంటిదని 

అరధం. 

యజమాు పాంకంే. పశువు పాంకంే. ప్పరుష్యడు పాంకంే. సరి మూ పాంకమేే. ఈ విధంగా 

సరిా నిి  పాంక ేరూపమైన యజంా గా తెలుస్కని ఉపాసంచేవాడు జగతే్త యొకు  సి రూపం 

తో ఈ సమసేానీి  పందుత్తనిా డు అంటూ చత్తరధ శ్ాహ్మ ణమ్ ముగుసేోంద్వ. 

 

 

 



153. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: తృతీయాధ్యో యాం. 

పాంచమశ్రాహా ణమ్:  

శ్పజ్ఞపత్న ఈ జగతే్త కరకై సృజంచిన సపేానాి ల వివరణ: 

యత్స పేానిా ని మేధయా త్పసాజనయత్ని త్వ। 

ఏకమసా  సాధ్యరణం దేి  దేవా నభాజయస్తతీణాేా త్మ  నేఽ కురుత్ పశుభా  ఏకం శ్పాయచా  

శ్త్సేమ నస రి ం శ్పత్నష్టతి్ం యచు  శ్పాణిత్న యచు న। 

హిరణా గరాు డు అంటే శ్పజ్ఞపత్న (శ్బహ్మ ) త్న మేధస్స , త్పస్స ల సాయం తో చేసన సప ే

అనాి లు ఏమిటంటే మొదటిద్వ మానవులు అందరకూ సామానా ంగా ఉండ భుజంపబడే 

అని ం. దేవత్ల కరకు హుత్, శ్పహుత్ అనే రండు అనాి లను సృష్టంిచేడు. ఆ పరమ ప్పత్ 

నన శ్పజ్ఞపత్న త్న కరకై మన్నవాశ్కిా ణాలనే మూడు అని ములు సృష్టంిచేడు. పశువుల 

కరకు క్షీరమును (పాలను)సృష్టంిచేడు. సమస ేజీవులు, చెటో మొదలయిన సమస ేజగతే్త 

పయస్స లో ఉంచబడంద్వ. ఈ సప ేఅనాి లు సరి వేళలా బక్షంపబడుత్తనాి  కూడా 

క్షీణింపవు, త్రగోవు అక్షయమవుత్వయి. 

సాధ్యరణముగా జీవులచే బక్షంపబడే ఒకు టే అయిన అనిా నిి  జీవుల యొకు  

సముదాయం కోసం పరమాత్మ  సృష్టంిచేడు. ఆ అని ము ధరామ ధరమ ములతో కలిసఉంద్వ. 

కాబటి ిఈ అనిా నిి  ముందుగా భగవరాధనకై ఉపయోగంచి అప్పి డు మనం రరీరాభివృద్వధ కై 

త్ననాలి. 

ఆ పరమాత్మ  దేవత్లకరకై హుత్, శ్పహుత్ అనే రండు అనాి లను హోమ, బలిహ్రణాలు 

చేయడానికై సృష్టంిచేడు. అందుకే దేవత్ల గురంచి హోమాలు, బలిహ్రణాలు (హ్విస్స  

లేదా అనాి నిే  బలిహ్రణం గా)చేసే్నాి రు. 

ఈ హుత్, శ్పహుత్ అనే వాటినే దరశ పూర ణ మాసాలుగ చెబుత్వరు.(దరశ  అంటే అమావాసా , 

పూరణ అంటే పూరణమ అని మాసములు అంటే పౌరణమి వెళిి న మరునాటి పాడా మి, 

అమావాసా  వెళిి న మరునాటి పాడా మి రండురోజులను దరశ  పూరణ మాసాలు అంటారు. 

ఆరోజు చేస్త హ్విరా జా్ఞనిి  “ఇష్ట”ి అంటారు. ఈ యజ ాశ్కియ శ్పత్న గృహ్సే్ త్న ఇంటోనే 

జరుప్పత్వడు. దరశ పూర ణ మాసం అనేద్వ సప ేహ్విరా జా్ఞలలో ఒకటి.) కనుక గృహ్సే్లంత్వ 

నిషాు మంగా దరశ పూర ణ మాసాలలోనే దేవత్లను గూరు  హుత్ శ్పహుత్వలను చేసే్నాి రు. 

ఆ పరమాత్మ  పశువులకు పయసి రూపమైన పాలను అని ముగా సృష్టంిచేడు. పాలు అనేవి 

సరిా నికి ఆధ్యరం కనుక మనుష్యలు త్రిా త్ పశువులు ఉపయోగసేాయి. ఈ క్షీరం లోనే 

సమస ేశ్పపంచం శ్పత్నష్టతి్మై ఉంద్వ. సరిా నికి ఆధ్యరమైన అటవంటి పాలను దేవత్లను 

ఉదేేశించి ఒక సంవత్స రం పాట హోమం చేస్త ేఆ వా కి ేఈ జనమ  త్రిా త్ దేవత్లలో 

ప్పటడిం త్థా ం. 

ఇపి టి వరకూ నాలుగు అని ముల గురంచి తెలిస్తయి. 



శ్తీణాా త్మ నే కురుతేత్న మన్నవాచం శ్పాణం త్వనాా త్మ నేఽ కురుత్వనా  శ్త్మనా అభూవం 

నాదరశ మనా శ్త్మనా అభూవం నాశ్ౌషమిత్న మనసా హా్ వ పరా త్న మనసా శ్శుణోత్న। 

శ్పజ్ఞపత్న త్నకరకై మూడు అని ములను చేస్కునిా డు. అవే మనస్స , వాకుు , శ్పాణము 

లన్నడ అని ములు. 

ఈ మనుష్యా డు మనస్స  గలవాడవడం వల ోమనస్స  తోనే చూసే్నిా డు. మనస్స  తోనే 

వింటనిా డు. 

కామసస ంకలిో  విచికిత్వస  శ్రదాధ ఽ శ్రదాధ ధృత్నరధృత్నః శ్హీరీ ధరాీ  రతేా  త్శ్త్ వంట మన ఏవ... 

కోరకలు కోరడమే సంకలి ము. సంరయ శ్జా్ఞనము, ఆసకాే బుద్వధ, అశ్రదధ, ధ్యరణ, అదృత్న, లజజ, 

శ్పజ,ా భయము మొదలైన ఈ సమసమేూ మనస్తస  అనబడత్వయి. అందువలే ోవీప్పమీద 

త్వకినా మనస్స  చేత్ తెలుస్కో గలుగుత్తనిా డు. 

సరి  రబమేులు వాకేు . ఈ వాకుు  వసే్ నిర ణయానిి  బటి ివసే్వు వలే శ్పకాశించేద్వ కాదు. కాని 

వసే్వును శ్పకాశింపజేస్తద్వ మాశ్త్ము వాకేు . 

శ్పాణం, అపానం, వాా నం, ఉదానం మరయు సమానం అనే అని ము, ఈ రరీరము యొకు  

చేషలివల ోఉత్ి ని మయాే  సమసమేూ శ్పాణమే అవుత్తంద్వ. 

ఈ మన్నవాశ్కిా ణాల యొకు  సి రూపమైన ఈ దేహ్మే వాజామ యము, మన్నమయము మరయు 

శ్పాణ మయము అని తెలుస్కోవాలి. 

భూ, భువః,స్వరోోకాలు మూడు వాజామ నశ్పాణాలే. 

ఋక్, యజుర్, సామవేదాలు ఈ వాజామ నశ్పాణాలే. 

దేవత్లు, ప్పత్ృదేవత్లు, మనుష్యా లు ఈ వాజామ నశ్పాణములే. 

మాత్వప్పత్రులు, సంత్వనము ఈ మన్నవాశ్కిా ణాలే.(మనస్తస  త్ంశ్డ, వాకేు  త్లి,ో శ్పాణమే 

సంత్వనము). 

వచేు  భాగంలో ఈ వాజామ నశ్పాణాలు అనే అనాి ల గురంచి మరంత్ విప్పలంగా 

తెలుస్కుందాము. 

154. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: తృతీయాధ్యో యాం. 

పాంచమశ్రాహా ణమ్(Continued):  

ఇంత్కు ముందు మనం వాక్ శ్పాణాల మిథునమే ఉద్గథీము అని తెలుస్కునిా ము. ఉద్గథీ 

గానం వల ోఅరన శ్పాప్ప ేజరగ శ్పాణ రకి ేరకిమేంత్ము అవుతోంద్వ. మనస్స  తో సహా 

ఇంశ్ద్వయాలనీి  శ్పాణుని నుంచి రకినేి శ్గహించి పరప్పష్టనిి పందుత్తనాి యి. ఈ విధం గా 

మన రరీరంలో ఉండే ఆత్మ  మనస్స , వాకుు  మరయు శ్పాణాలనే అనాి లను త్న కోసమై 

సృష్టంిచుకంద్వ. 



సప ేఅనాి లలో సృష్టలిోని జీవకోటికి శ్సి్లానిా నిి , పాలను, దేవత్లకు హుత్ శ్పహుత్ 

అనాి లను, శ్పజ్ఞపత్న అంటే ఆత్మ  త్న కరకై వాక్ మన్న శ్పాణాలు అనే అనాి లను 

సృష్టంిచుకనిా డు. 

వీటిలో విజా్ఞన సి రూపమే వాకస ి రూపము. వాకేు  విజా్ఞన సి రూపము. విషయములను 

తెలుస్ కనుటకు ఇషపిడే శ్పేమే మనస్స  యొకు  సి రూపమవుతోంద్వ. అంటే మనస్తస  

విషయాలను తెలుస్కోవడానికి ఇషపిడే శ్పేమ. ఇంశ్ద్వయ గోచరమైన సి రూపము యొకు  

అజా్ఞనమే శ్పాణ సి రూపము. శ్పాణము ఈ విధంగా ఇంశ్ద్వయ గోచర సి రూపం అవడం వలే ో

మనలను శ్పాణులు అనాి రు. 

వాకుు  మనస్స  అనబడే త్లిదోంశ్డులలో త్లి ోఅయిన అగి  సి రూపం వాకుు , 

త్ంశ్డనన స్రా  సి రూపం మనస్స ల సంగమం వల ోవాయువు జనించింద్వ. 

చలనాత్మ కమైన కరమ  చేస్తటందుకే వాయువు ప్పటింిద్వ. ఆ వాయువే పరమేరి రుని లాగ 

త్నరుగు లేని వాడయాే డు. వాయువుతో సమానమైన శ్పత్నరకి ేలేనే లేదు. ఈ విధంగా వాక్ 

మనశ్పాణాలు మూడూ సమానముగ ఉండ అంత్ము లేనివై(అనంత్ములు) ఉనాి యి. 

ష్టడర కళలే అవయవములుగా కలిగ వాగమ నః శ్పాణములనే అని ములే త్న సి రూపము గా 

కలిగన ఆ శ్పజ్ఞపత్న సంవత్స ర సి రూప్పడుగా (కాల సి రూప్పడు) ఉనిా డు. 

ఆ శ్పజ్ఞపత్నకి 15 త్నథులు పద్వహ్ను కళలు. కాని అమావాసా  నాడు మిగలి ఉండే పదహారవ 

కళ (ఆత్మ  త్త్ి ం) మాశ్త్మే శారి త్మైనద్వ. ఈ శారి త్మైన కళతో సమస ేశ్పాణి వరమీు 

లోను వాా ప్పంచి ఉంటాడు. ఆత్మ  సి రూపమే శారి త్మైన కళగా చెపి బడంద్వ. 

అందువల ోఅమావాసా  త్నథినాడు ఎంత్టి పాపాత్తమ డనైనా, ఏ చిని  జీవి నైనా హింసంచ 

కూడదు. శ్పజ్ఞపత్న సి రూపమైన చంశ్దుని అరు న కరకే అమావాసా  నాడు పూరగేా 

జీవహింస కూడదని నిషేధించేయి వేదాలు. 

మనుషా  లోకము, ప్పత్ృలోకము, దేవలోకము అని మూడు లోకాలు ఉనాి యి. శ్పసదధమైన 

మనుషా లోకము ప్పశ్త్తడనే సాధనముతోను, అగి హోశ్త్వద్వ కరమ లచే ప్పత్ృలోకానిి , ఆ 

పరావిదా తో దేవలోకానిి  జయించాలి. సమసలేోకములలోను ఉత్మేమైన 

దేవలోకసాధనము ఆత్మ  విదా  మాశ్త్మే. 

ఈ శ్ాహ్మ ణంలో చివరగా చాందోగా ం లో లాగ్వ మన రరీరం లోని అవయవాలనీి  నేను గొపి  

అంటే నేను గొపి  అనుకోవడం, చివరకు శ్పాణ రకినేే త్మ అధి దేవత్గా గురంేచడం 

చెపి బడంద్వ. 

త్రిా త్ అధిదేవత్వ దరశ నం చెపి బడంద్వ. అగి  త్వనే శ్పజి లింప జేయగలనని 

మనస్స లో త్లచి విపరీత్ముగా జి లించడం మొదలు పెటింిద్వ. స్రుా డు కూడా త్నే 

సరి లోకాలను త్ప్పంపజేయ గలనని త్లచేడు. చంశ్దుడు త్వనొకు డే సమసలేోకాలను 

శ్పకాశింప జేయగలనని భావించేడు. ఈ రీత్నగా మిగలిన దేవత్లంత్వ కూడా అహ్ంకారం తో 

త్మ త్మ పనులను నిరి రామంగా చేయడం మొదలు పెటేరిు. 



పైన చెపి్ప నటో సమస ేఇంశ్ద్వయములకు కేంశ్దంగా ఉని  ముఖా  శ్పాణము ఏ విధంగా 

వెలుగొంద్వందో అదే విధంగా వాయుదేవత్ మాశ్త్ము ఎడతెగక త్న పని త్వను చేసే్ ఉంద్వ. 

అందుచేత్ వాయువు అధి దైవత్ము అయిా ంద్వ. ఈ విధంగా అధా్య త్మ ము అధిదైవత్ము 

అనే రండూ త్రు ంచుకని వాయువు యొకు  శ్వత్మే భంగము కానిదని గొపి దని నిర ణయింప 

బడంద్వ. 

స్రుా డు అధిదైవత్ రూపం లో వాయువు నుండ ఉదయిసే్ వాయువులోనే అస ే

మిసే్నిా డు. అదే స్రుా డు అధా్య త్మ  సి రూప్పడై నేశ్త్ రూపం లో శ్పాణం నుంచి 

ఉదయుసే్ శ్పాణం లోనే అసమేిసే్నిా డు. 

ఇదేవిధంగా అగిా ా ద్వ దేవత్లు వాయువునే కలుసే్నాి రు. అందువల ోఇంశ్ద్వయ 

వాా పారాలను మాని శ్పాణోపాసన దిా రా మాశ్త్మే మానవులు హిరణా గరుా ని 

జేరుత్తనాి రు. 

155. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: తృతీయాధ్యో యాం. షషఠమ 

శ్రాహా ణమ్:  

సప ేఆహారాలు అయిన త్రిా త్ ఈ షషమి శ్ాహ్మ ణం లో నామరూపకరమ ల గురంచి 

వివరంప బడంద్వ. 

శ్త్యం వా ఇదం నామ రూపం కరమ  తేషాం నామాి ం వాగ తేా త్ దేషాముకమేతో హి సరాి ణి 

నామానాు త్నషేంిత్న। 

నామరూపకరమ లనే ఈ మూడంటితోటి సృష్ట ిఅంత్వ నిండ ఉంద్వ. వీటిలో నామము అంటే 

పేరునకు వాకుు  అని అంటారు. వాకుు  అనేదే పేరకోు కారణము. వాకుు నుంచే సమస ే

నామాలు జనిసే్నాి యి. వాకేు  సరి  నామాలను ధరసేోంద్వ. కాబటి ివాకేు  సరి  నామాలకు 

శ్బహ్మ  సి రూపము గా ఉంద్వ. 

అథ రూపాణాం చక్షురతేా త్ దేషాముకమితో హి సరాి ణి రూపాణాు త్నషేనిేేా త్దే షాగం సామై 

త్ద్వసేరిై  రూపై సస మమ్। 

వాటిలో రండవదైన రూపములు తేజ్యరూపమైన నేశ్త్వల వల ోతెలియబడత్వయి కనుక 

రూపము నేశ్తేంశ్ద్వయమని చెపి  బడుతోంద్వ. ఈ కనిే  సమస ేరూపాలకు కారణమవుతోంద్వ. 

అందువల ోనేశ్త్ము వలే ోసమస ేరూపాలు కలుగుత్తనాి యి. నేశ్త్వలే సమస ేరూపాలకు 

శ్బహ్మ సి రూపము అయిా ంద్వ. 

అథ కరమ ణామాతేమ  తేా త్ దేషా ముకమితో హి సరాి ణి కరమ ణుా  శ్త్నషేనిి।ే 

నామరూపాల త్రిా త్ సరి కరమ లకు మన దేహ్మే కారణమని చెపి బడుతోంద్వ. ఈ రరీరమే 

సరి  కరమ లకు కారణం. రరీరం నుంచే అనిి  కరమ లు ఉత్ి ని మవుత్తనాి యి. అందుచేత్ 



కరమ లనిి ంటికీ రరీరం ఆత్మ  సి రూపంగా ఉంద్వ. ఈ విధంగా నామరూపకరమ లు మూడు 

కలిస్తనేే దేహ్ం (రరీరం) అవుతోంద్వ. 

ఏత్స్తత్యేం త్దేత్దమృత్గం సతేా నచా ని ం శ్పాణోవా అమృత్ం నామరూపే సత్ా ం 

త్వభాా మయం శ్పాణరా ని ః।। 

రరీరంలోని శ్పాణమే అమృత్ సి రూపము. ఆ అమృత్ సి రూపమైన రరీరం సత్ా ం చేత్ 

కపి బడ ఉంద్వ. నామరూపాలు రండు కూడా సత్ా  సి రూపాలే. నామరూపాల చేత్ శ్పాణం 

గుపంేగా మూయబడ ఉంద్వ. ఆ విధంగా నామరూప కరమ లు మూడంటితోను కూడుకని ఉని  

శ్పాణమే అమృత్ సి రూపము, నారనము లేనిద్వ. 

ఈ విధంగా త్ృతీయాథాా యం లో శ్సి్ల శ్పపంచము సృష్ట,ి సప ేఅని ముల ఆవిరాా వం, 

నామ రూప కరమ లకు దేహ్మే కారణమని చెబుత ముగుసేోంద్వ. 

వచేు  భాగం లో చత్తరాధ థాా యంలో వక,ే గరి ష్ట ిఅయిన బలాకముని ప్పశ్త్తడైన గారీుా డు 

అజ్ఞత్ రత్ృవను పేరుగల కారరాజు దగరీ శ్బహ్మ జా్ఞనము ఉపదేరం పంద్వన విధ్యనం 

చూదేాము. 

ఇకు డనుంచి ఆత్మ త్త్ి ం గురంచిన బోధన ఉంటంద్వ. 

156. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: చత్తరధ అథ్యో యాం. శ్రపధమ 

శ్రాహా ణమ్  

బలాకముని ప్పశ్త్తడు ాలాకిముని. గార ీవంశానికి చెంద్వనవాడవడం వల ోగారీుా డు అనే 

ప్పలిచేవారు. ఆత్ను మంచి వక ేఅయి విదాా గరి ం తో విశ్రవీగుత్తండేవాడు. ఆ గారీుా డు 

అజ్ఞత్ రశ్త్తవనే పేరు గల కార రాజు దగరీకు వెళిి  నీకు శ్బహ్మ  విదా  బోధిసేానని 

చెబుత్వడు. 

అప్పి డు కారరాజు “పూరి ం శ్బహ్మ  వేత్లేైన జనులంత్వ జనక మహారాజే మహా దాత్, గొపి  

శ్శోత్ అని చెబుత్తనాి రు. ఓ గారీాా ! నువుి  ననిే  జనకుని తో సమానముగా భావించి నాకు 

శ్బహ్మ విదాా  సి రూపం చెపి గలనని పలికేవు. ఇందు నిమిత్మేై నీకు వేయి గోవులను 

దానమిసే్నిా ను” అని పలికేడు. 

“ఓ రాజ్ఞ! ఆద్వతా్త నిలో పరపూరుణడైన పరశ్బహ్మ  సి రూప్పడు ఎవరైతే ఉనాి రో వానినే ఈ 

రరీర్వంశ్ద్వయ సముదాయంలో పరశ్బహ్మ గా ఉపాససే్నిా ను.” అనాి డు గారీుా డు. 

దానికి కారరాజు అజ్ఞత్రశ్త్తవు “గారీాా ! సమస ేభూత్వలను అత్నశ్కమించేవాడు, అనిి  

భూత్వలకు శిరస్స గాను రాజుగాను ఉండే ఆ ఆద్వతా్త ని నేను కూడా పరశ్బహ్మ గా 

ఉపాససే్నిా ను. దానినుంచి ఆ ఆద్వతా్త ని గుణాలు లభా మవుత్వయికాని అద్వ శ్బహ్మ జా్ఞనం 

కాదు,” అనాి డు. 



త్రిా త్ గారీుా డు “చంశ్దుడు, మెరుప్ప, త్ి కుు , హ్ృదయము, ఆకారం, వాయువు, అగి , 

జలం, అదంే, రబంే, ద్వకుు లు, అదంేలోని ఛయా ప్పరుష్యడు మొదలైనవి శ్బహ్మ ము గా 

చెబుత చివరగా బుద్వధ సి రూపమైన శ్పజ్ఞపత్న యందలి ప్పరుష్యని ఈ దేహ్ంశ్ద్వయ 

సముదాయం లో పరశ్బహ్మ  గా ఉపాససే్నిా ను.” అనాి డు. 

స హోవాచాజ్ఞత్రశ్త్త ర్వత్వవనిూ  ఇతేా త్వ వద్గధత్న నైత్వవాత్వ విద్వత్ం భవతీత్న స హోవాచ 

గార ీా  ఉపతి్వ  యా నీత్న। 

అజ్ఞత్రశ్త్తవు గారాీు నితో “ఇవనీి  నాకు తెలిసనవే. ఇవనీి  నేనూ చేసే్నిా ను. వీటినుంచి 

మనకు ప్పటే ిసంత్వనానికి మంచి రరీరం, బుద్వధ తోపాట ఇంశ్ద్వయ నిశ్గహ్ం లభిసేాయి. 

అంతే. నీకింతేనా తెలిసంద్వ?" అని అడుగుత్వడు. “ఈ శ్జా్ఞనం మనలో అంత్రి హిత్ంగా 

ఉండే రకేుల గురంచే. వీటి వల ోశ్బహ్మ జా్ఞనం లభా ం కాదు”. అంటే గారీుా డు ఆ రాజుతో 

“అయితే మీర్వ నాకు శ్బహ్మ జా్ఞనానిి  ఉపదేశించండ” అంటాడు. 

ఆ రాజు గారాీు ని చేయి పటికని ఒక నిశ్ద ోత్తని  మనిష్ట దగరీకు తీస్కనిోయాడు. ఆ 

నిశ్దోత్తని  మనిష్టని, “ఓ సోమరాజ్ఞ! తెలనోి వస్తసేాలు ధరంచినవాడా" అని ప్పలిచాడు 

అజ్ఞత్రశ్త్తవు. ఆ నిశ్ద్వసే్ని వాడు లేవలేదు. అప్పి డు చేతేో త్టి ికద్వలిస్త ేనిశ్దలోంచి 

మేల్గు నిా డు. 

కార రాజు గారీుా నితో “ఈ విజా్ఞనమయ ప్పరుష్యడు నిశ్ద్వసే్ని ప్పి డు ఎకు డకు వెళిి  

ఉంటాడు? మెలుకువ వచిు న త్రిా త్ ఎకు డ నుంచి వచిు  ఉంటాడు?" 

నిశ్ద్వంచిన సమయంలో ఈ విజా్ఞనమయ ప్పరుష్యడు, ఈ శ్పాణము విజా్ఞనముతో తెలుస్కన 

గలిగ్వ రకినేి శ్గహించి హ్ృదయం యొకు  అంత్రాలలోఉండే ఆకారం (దహ్రాకారం) 

లోవిశ్రమించి ఉంటాడు. అప్పి డు శ్పాణము మనస్స  (వాకుు , చక్షుస్స , శ్శోశ్త్ము 

మొదలైన ఇంశ్ద్వయ సముదాయంతో కూడన మనస్స ) మొదలైన విజా్ఞన సామరధా ం 

కలవనీి  లోపలకు శ్గహింపబడ ఉనాి యి. నిశ్ద్వంచిన సమయంలో స్క్షమ దేహ్ము యొకు  

సంబంధము చేత్ సాి భావికమైన ఆత్మ లాగ్వ ఉంటంద్వ. 

ఈ జీవాత్మ  నిశ్దలో సి పిా నిి  పంద్వనప్పి డు రకరకాల లోకాలకు ోయి చూసేోంద్వ. అకు డ 

మహారాజు లాగా, అలాగ్వ మిగలిన అధికము నీచము అయిన వివిధ రూపాలను 

అనుభవిసే్ంద్వ. ఆ సి పి ంలో ఈ రరీరం లోని జీవుడు నిజమైన మహారాజు లాగ్వ దేర 

శ్పజలను పాలిసే్నిా డు, యుదాధలు చేసే్నిా డు. రాజా్ఞ నిి  విసరేసే్నిా డు. అలాగ్వ 

విజా్ఞనమయమైన ఆత్మ , వాకుు  శ్శోశ్త్ం మొదలైన ఇంశ్ద్వయాలను ఉపయోగసే్ కలలోనే 

మెలుకువగా ఉని ప్పి డు కలిగన అనుభవాలనీి  కూడా పందుతోంద్వ. 

స్ష్యప్పలేో ఉని ప్పి డు (గాఢనిశ్దలో) రండవ వసే్ పరజా్ఞనమే లేనప్పి డు ఈ జీవుడు 

రరీరమంత్వ వాా ప్పంచి ఉని  “హిత్" అనే 72 వేల నాీ సముదాయంలో నిదురసే్ విశ్శాంత్న 

తీస్కుంటనిా డు. ఈ శ్సతి్నలో ఏ వాసనలు లేకుండా (త్ను రాజ్య, శ్ాహ్మ ణుడో, అధికుడో, 

నీచుడో తెలియని శ్సతి్న) అత్ా ంత్ ఆనంద శ్సతి్న లో నిశ్ద్వసే్నిా డు. 



స యథోరణ నాభి శ్సనేేున్నచు ర్వ దా థాగ్వి ః 

క్షుశ్దా విస్ఫ  లిఞీ్జ ప్పా చు ర శ్నేేా వమే వాసామ దాత్మ నః 

సర్వి  శ్పాణా సస ర్వి లోకా సస ర్వి  దేవా సస రాి ణి భూత్వని వుా చు రని।ే 

సాలె ప్పరుగు దేహ్ం నుంచి దారాలు బయటకు వసే్ని  విధంగా, శ్పజి లిసే్ని  అగి  

నుంచి నిప్పి రవి లు (మిణుగురులు) బయటకు వసే్ని టో ఈ విశిా త్మ , పరమాత్మ  నుంచి 

సరి  శ్పాణులు, సరి  లోకాలు, సరి  దేవత్లు, సమస ేశ్పాణికోటి ఉదా విసే్ ఉంటాయి. 

త్సాో పనిషత్స తా్ సా  సత్ా మిత్న శ్పాణావై సత్ా ం తేషా మేష సత్ా మ్। 

ఆ ఆత్మ  యొకు  శ్జా్ఞనమే సత్ా మైనద్వ. శ్పాణులకు, ఇంశ్ద్వయములతో కూడన మనస్స  

కలిగన ఈ సమస ేశ్పాణి కోటికి, పరమ సత్ా మైన అసతి్ి ము ఆ ఆత్మ  ఒకు టే. ఆ పరమాత్మ  

త్తి్వ నిి  తెలుస్కోవడమే శ్బహ్మ జా్ఞనమవుత్తంద్వ. అంటూ కారరాజు, అజ్ఞత్రశ్త్తవు 

గారయీునికి శ్బహ్మ విదాా  ఉపదేరం చేస్తడు. 

157. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: చత్తరధ అథ్యో యాం. ద్వి తీయ& 

తృతీయ శ్రాహా ణాలు:  

మొదటి శ్ాహ్మ ణంలో మనకు జ్ఞశ్గత్ సి పి  స్ష్యపేా వసలిు ఉంటాయని, 

వాటిలోస్ష్యప్పలేో జీవాత్మ  త్న సి సి రూపమైన పరమాత్మ తో త్వత్వు లికంగా 

మిలనమవుత్తనిా డు. ఈ జీవాత్మ  త్న సి సి రూపదరశ నానిి  పందడానికి చేస్త నిరి రామ 

సాధనే శ్బహ్మ  విదా  అనబడుత్తంద్వ అంటూ ఆత్మ ను సత్ా  సా  సత్ా ం అని నిరి చించారు. 

ఈ రరీరం మధా భాగంలో ఉని  శ్పాణమే శిశువు. ఆ శిశువుకి ఈ రరీరమే ఆధ్యరము. శ్పాణరకి ే

యే ఈ రరీరంలో శ్సంేభము ఆధ్యరంగా ఉని  శిశువు. మనము త్ననే అని మే శ్స్ధ ల, మధా మ, 

ఆణిషమిులనే మూడు రసాలుగా అవుతోంద్వ. మొదటిద్వ శ్స్ధ ల రసము మూశ్త్ప్పరీషములై 

బయటకు వెళిి ోతోంద్వ. 

రండవదైన మధా మ రసము రకమేుగాను, సి కారా ములైన త్కుు , రకమేు, మాంసము, 

మేధస్స , మజజ, ఎముకలు, ర్వత్స్స  అనే ఏడు రూపాలుగ పెరుగుతోంద్వ. మూడవద్వయగు 

స్క్షమ  రసం అమృత్మని, ఊరజమని చెపి బడతోంద్వ. అద్వ నాభికి ఊరధి ముఖంగా ఉని  

హ్ృదయం నుండ బయటకు వచిు  దేహ్మంత్టా వాా ప్పంచి ఉని  డెబు యి రండు వేల 

నాడులలోను శ్పవేశించి శ్సి్ణము అనే బలానిి  ప్పటిసేిోంద్వ. ఈ విధంగా అని ం శ్పాణ 

రరీరాలను బంధిసేోంద్వ. 

ఈ శ్పాణం స్ష్యపాేా వస ినుంచి బయటకు వచిు  జ్ఞశ్గదావసలిో నేశ్త్వలను పందుతోంద్వ. 

అని  సి రూప్పలైన రుశ్దాద్వ దేవత్లు ఏడుగురు జ్ఞశ్గదావసలిో నేశ్త్వలలో ఉండే శ్పాణానిి  

ఈ విధంగా పందుత్తనాి రు. 

ఆ శ్పాణానిి  రుశ్దుడు నేశ్త్వలలోని రక ేర్వఖల దిా రా పందుత్తనిా డు. పర జనాు డు 

నేశ్త్వలలో కలిగ్వ నీటిదాి రాను; స్రుా డు కళి లోని నలగోుడాు దిా రాను; ఇంశ్దుడు 



కళి లోని తెలనోి కాంత్న నుంచి పందుత్తనాి రు. భూమి కంటియొకు  శ్కింద రపి  దిా రా, 

అంత్రక్షము కంటి పై రపి  దిా రాను పందుత్తనాి రు. 

సోమపాన పాశ్త్లాగ ఉండే శిరస్స లో విరి  రూపమైన యరస్స  ఉంచబడంద్వ. ఆ శిరస్స  

సమీపంలో శ్శోశ్త్వదులలో వాా ప్పంచి ఉండే శ్పాణవాయువులే సపఋేష్యలుగా ఉనాి రు. 

దక్షణప్ప చెవి గౌత్మఋష్ట; ఉత్రేప్ప చెవి భరదిా జఋష్ట; దక్షణ నేశ్త్ం విశిా మిశ్త్తడు; 

ఉత్రే నేశ్త్ం జమదగి ; దక్షణ నాసాప్పటము వసషి్యడు; ఉత్రే ముకుు  రంశ్ధము 

కరా ప్పడు; వాకేు  అశ్త్న ఋష్ట. శ్బహ్మ  సంవాదం చేస్త వాకుు  అంటే శ్బహ్మ  పలికిన వాకుు  

ఎనిమిదవద్వ అవుతోంద్వ. ఎలాగంటే వాగీంశ్ద్వయం త్ననడం దిా రా సపమే ఋష్ట అయిా ంద్వ. 

వాకుు  పలకడం దిా రా అషమితి్వ నిి  పందుతోంద్వ. 

దేి  వావ శ్బహ్మ ణో రూపే మూరంే చైవామూరంే చమరేా ం చామృత్ం చసతి్ం చ యచా  

సచు  త్ా చు ।। 

పరశ్బహ్మ కు రూపముతో కూడ అవధులు కలిగన మరణ సి భావం కలద్వ అయిన మానవ 

రరీరము మూరసేి రూపము అనబడుతోంటే అమూర ేసి రూపము కూడా ఉంద్వ. 

అమూశ్రసేి రూపమైన ఆత్మ కు అవధులు లేక అంత్ట వాా ప్పంచి ఉంద్వ. ద్గనికి మరణ 

ధరమ ము లేదు. 

మూరేామూర ేసి రూపాలలో మూర ేసి రూపం అంటే భూమి, జలము, తేజస్స  కలిగ 

అవయవములతో కూడన ఆకారము కనుక ఇద్వ మరణ సి భావం కలిగనద్వ. శ్పత్ా క్షముగా 

కంటికి కనబడుత అవధులు కలిగ ఉంద్వ. ఈ పంచభూత్వలలో పృథివాా పస్తజేస్స ల 

యొకు  సారమే లోకాలనిి టినీ త్ప్పంపజేస్త స్రా  మండలం. 

అమూర ేసి రూపం అంటే పంచభూత్వలలో పైన చెప్పి న పృథివాా పస్తజేస్స లు కాకుండా 

మిగలిన వాయువు ఆకారముల మిశ్రమమే. వీటికి ఆకారములేకోవడం వల ోమరణ ధరమ ము 

లేనివి. మరణ ధరమ ము లేనివి కనుక సరి వాా పకమైనవి. సరి  వాా పకమైనవి కాబటే ి

అదృరా ంగా ఉనాి యి. ఈ వాయువు ఆకారముల యొకు  సారమే స్రా మండలంలో 

అంత్రతీ్ంగా ఉండే అధిదైవక ప్పరుష్యడు. 

మూరసేి రూపం: మన నేశ్త్ములే ఈ రరీరంలో అధా్య త్మ  సి రూపం. పృథివి, నీరు 

తేజస్స ల సారమే ఈ నేశ్త్వలు. స్రా మండలం అధిదైవత్మైతే మనరరీరంలోని నేశ్త్వలు 

అధా్య త్మ సి రూపం. భౌత్నకంగా సమస ేశ్గహాలకు భూత్రాస్లకు స్రా మండలం 

రకినేిచేు దయితే మన రరీరంలోని నేశ్త్ది యం రరీరానికంత్కు రకినేి తేజస్స ను ఇసేాయి. 

అమూరసేి రూపం: ఈ దేహ్ం లోని శ్పాణాకాశాలు రండూ అమూరసేి రూపానిి  

స్చిసే్నాి యి. అమూరతిే్వ ద్వ ధరామ లతో కూడన వాయువు ఆకాశాల యొకు  సారానేి  

లింగరరీరం అంటారు. 

లింగరరీరం యొకు  దక్షణ నేశ్త్ంలో ఉండే ప్పరుష్యడే అధా్య త్మ  సి రూప్పడు. 



లింగరరీరాత్మ క ప్పరుష్యని యొకు  సి రూపం ఎశ్రటి వస్తసంేలాగ, తెలటోి కంబళి లాగ, 

మిణుగురు ప్పరుగు, అగి జ్ఞి ల, శుకమోువలె, మెరుప్పలాగ ఉంటంద్వ. 

ఇంత్కని  విప్పలంగ చెపి వలస వచిు నప్పి డు నేత్న నేత్న అంటూ ఇద్వకాదు, ఇద్వకాదు అని 

మాశ్త్మే పరశ్బహ్మ యొకు  నిర్వరేం చేయబడంద్వ. ద్గనికంటే అనా మైనద్వ ఏద్గలేదు. 

ఇంత్వరకూ చెప్పి నదే పరశ్బహ్మ  యొకు  నిరి చనము. శ్శోశ్త్ము, వాకుు  మొదలైన 

ఇంశ్ద్వయాలు సతా్ సి రూపము. ఆ పరశ్బహ్మ కు “సత్ా సా సతా్ ం" అనేదే నామధేయం. 

వచేు  భాగంలో యాజవాలుు ా ని చే శ్బహ్మ విదాా  విషయమై సమశ్గమైన బోధన 

మొదలవుత్తంద్వ. 

158. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: చత్తరధ అథ్యో యాం. 

చత్తరధశ్రాహా ణాం:  

ఈ శ్ాహ్మ ణంలో యాజవాలుు ా డు త్న భారా లు ఇదరేనీ ప్పలిచి త్ను వానశ్పసేానికి 

వెళి్ళ ముందర త్న సంపద ఇరువురకి సమానంగా పంచడంతో మొదలవుత్తంద్వ. 

మైశ్తేయికి శ్బహ్మ విదాా  బోధన త్రువాత్న అంరం. ఇకు డనుంచి బృహ్దారణా  కోపనిషతే్త లో 

శ్బహ్మ విదా  మీద సమశ్గ చరు  జరుగుత్తంద్వ. మనం తైత్నరేీయ ఉపనిషతే్త శ్పారంభంలో 

యాజవాలు ా ని గురంచి చద్వవేము. ఇకు డ మరనిి  వివరాలు తెలుస్ కుందాం. 

గంగా తీరంలో చమత్వు ర ప్పరంలో యజవాలుు ా డు అనే ముని ఉండేవాడు. నిరంత్ర 

అని దానం వలన వాజసని అనేపేరు, వేద అధా నం, అధా్య పనం  వలన శ్బహ్మ రాత్తడు 

అనేపేరు వచేు యి. ఆయన భారా  స్నంద. శ్బహ్మ విదా ను బోధించి వాా ప్పంపచేయగల 

ప్పశ్త్తనికోసం ఆ దంపత్తలు త్పస్స చేయగా శ్బహ్మ  దరశ నం ఇచాు డు. వాళుి  ఆయననే 

త్మ కుమారునిగా జనిమ ంచమని కోరారు. సహ్జమైన శ్బహ్మ  తేజస్స తో జనిమ ంచిన 

ఆప్పశ్త్తడే యాజవాలుు ా డు. చిని త్నంలో ఉపనయనాద్వ సంసాు రముల అనంత్రం 

ాషు లుని వద ేఋగి్వ దం, జైమిని వద ేసామవేదం, ఉదేాలకునివద ేఅధరి ణ వేదం, 

త్ంశ్డవద ేయజుస్స  నేరుు కునిా డు. త్రువాత్ యజుర్వి దానిి  శిష్యా లకు చెబుత్తని  

వైరంపాయనుని వదకేు యజుర్వి దం పూరగేా అధా యనం చేయడానికి వెడత్వడు. 

"గురువును మించిన దైవములేడు." నీ సరి సి ము గురువే అని యాజవాలుు ా నికి 

త్ంశ్డబోధించి గురువు వదకేు పంప్పసేాడు. యాజవాలుు ా డు భకితేో గురువును స్తవించి, 

అకు డ ఉని  విదాా రిులలో శ్పథమునిగా నిలిచి, గురువు వద ేసంపూరణ యజుర్వి దము, 

అనేక రహ్సా  విదా లు నేరుు కునిా డు. సంపూరణమైన శ్బహ్మ  తేజస్స , గురుస్తవా 

ప్పణా ఫలమూ అత్నికి లభించాయి. ద్గనితో కంత్ సాత్నేి కాహ్ంకారము అత్నికి వచిు ంద్వ. 

వైరంపాయనుని శిష్యా లలో ఆయన మేనలోుడు ఉండే వాడు. అత్డు ఒకనాడు త్నపట ో

అవిధేయత్ను శ్పదరశ స్త ేవైరంపాయనుడత్నిి  కాలితో త్నిా డట. “నేను చేసన ఈ పని 

శ్బహ్మ హ్త్ా తో సమానం, ద్గనికి నివృత్న ేచేస్కనేద్దలా?” అంటాడు. అకు డే ఉని  

యాజవాలుు ా డు "నేను నా త్పః రకితేో మీ దోషం నివృత్నచేేసేాను. ఈ పని ఇంకెవరూ 

చేయలేరు" అనాి డు. గురువుగారకి కోపము వచిు , "నాకంటె గొపి వాడవయాా వా? నినుి  

నాగురుకులం నుండ బహిషు రసే్నిా ను. నీఅహ్ంకారానికి శ్పత్నఫలంగా నావద ేనేరుు కని  



విదా  ఇకు డే వద్వలేస ో" అని ఆజా్ఞప్పసేాడు. యాజ ావలుు ా డు గురువు పాదాలపై పడ, 

క్షమాపణ వేడ, ఆయన ఆజ ాశ్పకారం యజుర్వి ద విదా నంత్వ అకు డ రకసేక ేవమనంతో 

వదలిపెడత్వడు. త్న మాట శ్పకారం గురువుగార  దోషంకూడా తొలగంచాడు. ఆ విదా ను 

త్నత్నరే పక్షులు శ్గహిస్త ేవాని పలుకులు విని ఇత్రులు శ్గహించారు. ఇదే తైత్నరేీయ సంహిత్ 

అయిా ంద్వ. యాజవాలుు ా డు స్రుా ని ఉపాసంచి కంచెంభిని మైన శుకయోజుర్వి దం 

నేరుు కుంటాడు. స్రాు డు శుకయోజుర్వి దానిి  యాజవాలుు ా నికి ఇచిు నత్రువాత్ 

సరసి తీదేవిని ఆరాధించి ఇత్రవిదా లను పందమని చెబుత్వడు. యాజవాలుు ా ని 

త్ోనిష ిఫలంగా సరసి తీదేవి దరశ నం లభించింద్వ. ఆమె అనిి విదా లూ ఎలవోేళలా 

అత్ని హ్ృదయ ఫలకంపై ఉండేటటో అనుశ్గహించింద్వ. 

బృహ్దారణా క ఉపనిషతే్త యాజవాలుు ా ని శ్పత్నభను ఆవిషు రసే్ంద్వ. మిథిలనుపాలించే 

జనక మహారాజు ఒకసార ఈయనను యాగంచేసే్ ఆహిా నించాడు. అనేక మంద్వ 

మహ్రుులుకూడా ఆయాగానికి వచాు రు. జనకుడు ఒక వేయి  శ్శేషమిైన గోవులను( వాటి 

కముమ లకుబంగారు తొడుగులు వేస కముమ  కముమ కు బంగారునాణేలు శ్వేలాడ ద్గస) అకు డ 

ఉంచి "మీలో అందరకంటే శ్శేషి్యడను, శ్బహ్మ జా్ఞనిని అనుకునేవారు ఈ సంపదను తీస్కు 

వెళి ండ" అనాి డు.అకు డ ఉని  శ్పత్నవారకి ఆసంపద మీద ఆర ప్పటి,ి త్వనేశ్శేషి్యడనని 

చెపిా లని మనస్లో ఉనాి  భయంతో సంకోచించారు. యాజవాలుు ా డు లేచి త్న 

శిష్యా లను ప్పలిచి ఆసంపదను త్న ఆశ్రమానికి త్రలించమని ఆజా్ఞప్పసేాడు. 

వెంటనే సభలోని కందరులేచి "నీవు అంత్ గొపి వాడవా? నీజా్ఞనము ఏపాటిదో పరీక్షసేాం. 

ముందు మాశ్పరి లకు సమాధ్యనం చెప్పి " అని అత్డతో వాదన లోనికి  ద్వగారు. త్వను 

గోసహ్శ్సానిి  అందరలో శ్శేషి్యడనననే ఉదేేరా ంతో తీస్కోవడంతో యాజవాలుు ా నకు 

అందరముందు త్వను శ్బహ్మ జా్ఞనిననీ, అందరకంటే అధికుడననీ నిరూప్పంచుకోవలస 

వచిు నద్వ. అందరశ్పరి లకు సమాధ్యనం చెపాి లి. అందర సందేహాలు తీరాు లి. 

యజయాాగాదులు చేస, శ్జా్ఞనార జన కూడాచేస శ్బహ్మ శ్జా్ఞన సద్వధనిపంద్వనవారు కూడా త్మ 

సందేహాలు తీరుు కునేందుకు, అత్డు త్మమీద అధికుడౌన్నకాదో తేలుు కునేందుకు 

శ్పశిి ంచారు. ఇలా రకరకాల వారు ఈ ఉపనిషతే్తలో యాజవాలుు ా నితో వాద్వంచడం 

కనుప్పసే్ంద్వ. యాజవాలుు ా డు వారశ్పరి లకు సమాధ్యనాలు ఇచాు డు. వాదనలో వారు 

అత్నిని జయించలేక ఓటమిని అంగీకరంచారు. 

మిథిలా నగరానికి సమీపంలోని ఒక అరణా ంలో కత్తడనే మహ్రు నివసంచేవాడు. ఆయన 

కుమార ేకాతా్వ యని. అమెకు యుకవేయస్స  వచాు క ఆమె త్ంశ్డ ఆమెను 

యాజవాలుు ా నకిచిు  వివాహ్ంచేస్తడు. కాతా్వ యని మంచి గృహిణి. ఇలోు గడపడం, ఇంటికి 

వచిు న అత్నథి అభాా గత్తలను స్తవించడం వంటి పనులలో ఆమె నిమగుి రాలై ఉండేద్వ. 

మిశ్త్తడు అనే శ్ాహ్మ ణునికి మైశ్తేయి అనే కుమార ేఉండేద్వ. ఆమె రాజ సభలలో 

యాజవాలుు ా ని బోధలను, సంవాదాలను వింద్వ. యాజవాలుు ా నివద ేఆత్మ జా్ఞనానిి  

శ్గహించాలని ఆమె కోరక. ఇద్వ స్లభసాధా ం కావడానికి ఆయనను పెండచోేస్కోవాలని 

అనుకుని ద్వ. ఆకాలంలోనే గార ీఅనే యోగీరి ర, మహాజా్ఞని ఉండేద్వ. ఆమె ఈ మైశ్తేయిని 

తీస్కనివెళిి  కాతా్వ యని అనుమత్నతో యాజవాలుు ా ని స్తవలో నియోగంచింద్వ. ఆయన 

అనుశ్గహ్ంచేత్ మైశ్తేయిని భారా గా అంగీకరంచేటటో చేసంద్వ గార.ీ మైశ్తేయి 



ఆకాలములోని మహిళలలో శ్పఖాా త్న వహించినద్వ. ఋగి్వ దములోని కనిి  మంశ్త్వలకు 

ఆమె ఋష్టగా చెపి బడనద్వ. ఆమెను శ్బహ్మ వాద్వని అనేవారు. 

ఇంక గార ీగురంచి: 

పూరి ం వాచకుి  అనే ఓ మహ్రు ఉండేవాడు. ఆయన కుమార ేగార ీఅందానికీ, ఆత్మ  

శ్ తరాిా నికీ, పాండతా్వ నికీ పెటింిద్వ పేరుగా ఉండేద్వ. గారనీి వాచకుి  మహ్రు గొపి  

పండత్తరాలిగా తీరు ద్వదేాలనుకునిా డు. త్న ఆశ్రమానికి వచేు  ఎందరందరో 

పండత్తలతో ఆమెకు కావలసన విదా నంత్టినీ నేరుు కనేలా చేశాడు. వేదాంత్ విదా లో 

ఆమెను గొపి గా తీరు ద్వదేాడు. గార ీవిదాా  శ్పాభవం మెలమోెలగోా అందరకీ తెలిసంద్వ. 

ఎకు డనాి  గొపి  గొపి  వేదాంత్ సభలు జరగనప్పి డుకూడా ఆమె వెళుత ఉండేద్వ. 

గార ీత్న కడుప్పన ప్పటి ిఅంత్ గొపి దైనందుకు వాచకుి  మహ్రుకి ఎంతో ఆనందం 

కలిగంద్వ. అయితే ఆమె యవి న దరను దాటిోత్తనాి  వివాహానికి మాశ్త్ం స్ముఖంగా 

లేకోవటంతో ఎంతో ాధపడాాడు. త్న కుమార ేగొపి  విదాా వత్న అని పేరు 

తెచుు కోవాలనుకునిా డు కానీ, పెళిి  లేకుండా శ్బహ్మ చారణిగా ఉండోవాలని 

అనుకోలేదు. 

అలాంటి రోజులోో ఓ రోజున నారద మహ్రు ఆమె దగరీ కచిు  స్తర ేవివాహ్మాడాలిస న 

అవసరానిి  గురంచి వివరంచి చెపిా డు. వివాహ్మైతే త్పి  ఆమె కావాలనుకుంటని  ముకి ే

సాధించటానికి అరుత్ లభించదనిా డు. అపి్ప డు ఆలోచనలో పడంద్వ గార.ీ త్గన వరుడ 

కోసం అనిే ష్టసే్ంటే రృంగవంత్తడు అనే ఒక ముని కనిప్పంచాడు. అత్డని త్నకు త్గన 

వరుడగా భావించిన గార ీవివాహానికైతే సమమ త్నంచింద్వ కానీ, ఒకు  రోజుకు మించి త్మ 

గృహ్స ిజీవిత్ం ఉండబోదని, రండో రోజున సనాా స ద్గక్షను తీస్కుని వెళిోో త్వనని అంద్వ. 

ఆమె అలా అనటం చూసన కందరు పెళిి  అయాా క ఈ ఆలోచన మానుకుంటంద్వలే 

అనుకనాి రు. పెళిి  అయింద్వ. ఒక రోజు గడచింద్వ. ముందుగా అనుకని  మాట శ్పకారం 

త్వను విడోబోత్తనిా నని శ్గహించి ఆమెకు నచు జెపి టానికి శ్పయత్ి ం చేశాడు రృంగ 

వంత్తడు. కానీ ఆమె మనస్స  మారుు  కోలేదు. ఇహ్లోక స్ఖాల కోసం పాకులాడక, 

ఇంశ్ద్వయ నిశ్గహానిి  కోలిో క త్వను పందాలనుకుని  ముకిమేారంీ వైప్ప నడచింద్వ. 

వేదాంత్సారం తెలిసన మహోని త్ మనిష్టగా చరశ్త్లో నిలిచిోయింద్వ. 

159. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: చత్తరధ అథ్యో యాం. 

చత్తరధశ్రాహా ణాం:  

చత్తరధ, పంచమ, షష ిశ్ాహ్మ ణాలలో మైశ్తేయికి చేసన శ్బహ్మ విదాో పదేరం 

వివరంచబడంద్వ. 

యాజవాలు ా  ఋష్ట త్న ఇదరే భారా లలో ఒకరైన మైశ్తేయిని ప్పలిచి, “మైశ్తేయీ! నేను 

గృహ్సేాశ్రమం వదలి సనాా సం తీస్కో దలచాను. దానికై నీ అనుమత్న కోరుత్తనిా ను. నీకు 

కాతా్వ యనికి నా సంపదను విభజంచి ఇసేాను.” అనాి డు. 



దానికి మైశ్తేయి “ఓ మహ్రీు! సముశ్దాలతో చుటబిడన ఈ భూమి అంత్వ ధనముతో 

నిండనదవుత్తందా? ఈ ధనంతో నాకు ముకి ేదొరుకుత్తందా?” అని అడగంద్వ. “ఈ 

లోకములో సమస ేసాధనాలు కలవారకి దొరకే స్ఖజీవనం, ధనంతో దొరుకుత్తంద్వ కాని 

మోక్షము దొరకదు.” అనిా డు యాజవాలుు ా డు. 

“మోక్షానిి వి లేని ధనం వా ర ధం కదా, నీవు దేనిని ముకికేి సాధనంగా తెలుస్కునిా వో అదే 

నాకు కూడా శ్పసాద్వంచు.” అని కోరంద్వ మైశ్తేయి. 

“పూరి ంకూడా నీవు శ్బహ్మ జా్ఞనాభిలాషతోనే నాకు ఇషమిైన దానవయాా వు. ఇపి్ప డు కూడా 

అదే జజా్ఞసతో ఉండడం సంతోషం. మోక్షానికి సాధనమైన ఆ శ్బహ్మ జా్ఞనం నీకు బోధిసేాను.” 

అనాి డు యాజవాలుు ా డు. “ నేను చెపిే  మాటలు అరధం చేస్కుంటూ మననంచేయి, 

ధా్య నించు, కోరుకో.” 

ఓ మైశ్తేయీ! ఈ లోకంలో భారా  త్న భరకేు ఆనందం పంచడం కోసం అత్నితో శ్పేమగా 

ఉండడం లేదు. త్న ఆత్మ కు ఆనందంగా ఉంటంద్వ కాబటి ిశ్పేమిసేోంద్వ. అదే రీత్నగా భర ే

త్న భారా ను, త్ంశ్డ త్న కుమారుని, కుమారుడు త్ంశ్డని త్మ త్మ ఆత్వమ నందానికై 

శ్పేమిసే్నాి రు. 

ఒకరు ధనానిి  శ్పేమిసేోంటే, ఒకరు దేవత్లను, ఇంకకరు శ్పాణులనిి టినీ శ్పేమిసే్నాి రు. 

ఇలా సమసంే మీద ఉండే శ్పేమ వార వార ఆత్మ  గురంచే ఉదయిసేోంద్వ. అందుకే ఇలా 

విరి మానవ శ్భాత్ృతి్వ నికై పాటపడే మానవ సమూహానిి  ఆత్మ బంధువులు అంటారు. 

న వా అర్వ సరి సా  కామాయ సరి ం శ్ప్పయం భవతా్వ త్మ నసే్ కామాయ సరి ం శ్ప్పయం 

భవత్న, 

వేరొకరు సమస ేకామముల యందు శ్పీత్న కలిగ ఉనాి రు. ఆ సమసమేు ఆత్మ  కరకే కాని 

అనా ము కాదు. 

ఆత్వమ  వా అర్వ శ్దషవాి ః 

శ్శోత్వోా  మనవేోా  నిధిధా్య సత్వా ః 

ఓ మైశ్తేయీ ఆత్మ న్న వ అర్వ దరశ నేన శ్రవణేన మత్వా  విజా్ఞనే నేదగం సరి ం విద్వత్మ్। 

ఆ ఆత్మ యే దరశ ంచ దగనద్వ. ఆత్మ యే వినదగనద్వ. ఆత్మ యే భావించ దగనద్వ. ఆత్మ యే 

ధా్య నించ దగనద్వ. ఓ మైశ్తేయీ! ఆత్మ  యొకు  దరశ నము చేత్ను, శ్రవణములు చేత్ను, 

సమ రణము చేత్ను, ధా్య నము చేత్ను సమసమేు అనుభవము లోకి వసే్ంద్వ. 

ఆతేమ  సరి సి రూపము. మన కంటికి కనుప్పంచే సమస ేజీవజ్ఞలము సృష్ట ిసమయంలో 

ఆత్మ  వల ోప్పటి ిలయకాలములో ఆత్మ లోనే లీనమై ోతోంద్వ. శ్సతి్న కాలములో 

ఆత్మ సి రూపమై ఉంటంద్వ. సరి మూ ఆత్మ  సి రూపమే అవుతోంద్వ. ఈ పరమాత్మ ను 

పూరగేా తెలుస్కోవడం వల ోఆత్మ  త్వనే అవుత్తనిా డు దానివల ోసరి ం త్వనే 

అవుత్తనిా డు. 



భేరీ దుంధుభిలను శ్మోగంచినప్పి డు ఆ భేరీ ధి ని త్పి  వేర్వద్గ వినిప్పంచదు. రంఖము 

పూరంచినప్పి డు ాహ్ా  రాేలు వినపడవు. వీణ వాయిసే్ని శ్ప్పడు వీణ రబంే త్పి  వేర్వద్గ 

వినపడదు. అలాగ్వ ఆత్మ దరశ నానిి  పంద్వన త్రిా త్ ఆ వా కి ేకి సమసమేు శ్బహ్మ  

సి రూపంగానే అనిప్పసే్ంద్వ. శ్బహ్మ జా్ఞనం త్పి  వేరొకటి తోచదు. 

స యథా స్తరతధే్యగ్వి  రభాా హిత్వత్ పృథగూధమా వినిరు ర శ్నేేా వం వా ఆర్వఽసా  మహ్తో భూత్సా  

నిరి సత్ మేత్త్ 

త్డకటెలితో అగి ని వెలిగస్త ేవాటినుంచి వేరువేరు పగలు ఎలా అయితే వసేాయో అలాగ్వ 

ఈ 

ఋగి్వ దము, యజుర్వి దము,సామవేదము, అథరి ణవేదము, ఉపనిషతే్తలు, ప్పరాణ 

ఇత్నహాసాలు, సకలవిదా లు అశ్పయత్ి ంగా ఆ పరమాత్మ  యొకు  నిశిా సముల (ఉచాా ి స 

నిశిా సాలలో బయటకు వచేు  గాలి) వల ోకలిగ్వయి. అందువల ోఈ సమసమేూ పరశ్బహ్మ మే. 

వచేు  భాగంలో కూడా మైశ్తేయికి శ్బహ్మ జా్ఞనబోధ సాగుత్తంద్వ. 

160. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: చత్తరధ అథ్యో యాం. 

చత్తరధశ్రాహా ణాం:  

(చత్తరధ, పంచమ, షష ిశ్ాహ్మ ణాలలో మైశ్తేయికి 

చేసన శ్బహ్మ విదాో పదేరం వివరంచబడంద్వ.) 

స యథా సరిా సామపాగం సముశ్ద ఏకాయన మేవగం సర్వి షాగం సి రాశ నాం త్ి గ్వకాయన 

మేవగం సర్వి షాగం రసానాం జహైి కాయన మేవగం . . . . 

సమస ేనదులకు, త్టాకాదులలో ఉని  జలాలకు మహా సముశ్దమే నిలయమైనటో, 

మృదువు, కఠినమైన సమస ేసి రశ లకు మన చరమ ము, సమస ేరుచులకు జహ్ి , అనిి  

వాసనలకు నాశిక, అనిి  రూపాలకు కళుి , సరి  రబమేులకు శ్శోశ్త్ము, సంకలాి లనిి టికీ 

మనస్స , విదా లనిి టికీ హ్ృదయము, కరమ లనిి ంటికీచేత్తలు, ఆనందా లనిి టికీ 

యోనియు, మారీాలనిి టికీ పాదములు, వేదములనిి టికీ వాకుు  అయి ఉనాి యి. 

ఈ ఇంశ్ద్వయాలనీి  విషయాల నుంచి వేరుకాక ఆ విషయములే త్వము అవుత్తనాి యి. 

అలాగ్వ సర్వి ంశ్ద్వయాలు మనస్స గా అవుత్తనాి యి 

ఆ మనస్స  విజా్ఞన సి రూపమవుతోంద్వ. ఆ విజా్ఞన సి రూపం శ్పజా్ఞన ఘన సి రూపమైన 

పరమాత్మ లో విలీనమై నీటిలో వేసన ఉప్పి గడ ాలాగ నిరుపాధికమవుతోంద్వ. 

స యథా స్మనధవఖిలా  ఉదకే శ్పాస ేఉదకమేవాను విలీయేత్, న హాసాో స్తదహీ్ణా యేవసాా త్, 

యతో యత్సిేా దద్గత్ లవణమేవై వం వా అర ఇదం మహాదాూ త్ మనన ేమపారం విజా్ఞన 

ఘన ఏవ। 



ఇకు డ యాజవాలుు ా డు శ్పజా్ఞనఘనానిి  వివరసే్నిా డు. నీటినుంచే త్యారు చేయబడన 

ఉప్పి రాయిని నీటిలో వేస్త ేత్నరగ దానిని బయటకు తీయడం ఎంత్టి వారకైనా 

సాధా ంకాదు. ఆ నీటిని రుచి చూచిఉపి గా ఉంద్వ అని దాని సి భావానిి  తెలుస్కోవచుు . 

అదే విధంగా ఈ మనస్స తో కూడన విజా్ఞన ఘన సి రూపమైన ఈ జీవాత్మ  శ్పజా్ఞనఘన 

సి రూపమైన పరమాత్మ లో నిండ ఉనిా డు. 

ఏతేభాో  భూతేభా ః సముతి్వయ త్వనాే వాస్ వినరా త్న న శ్పేత్ా  సంజా్ఞరతాే్ ర్వ శ్బవీమీత్న 

హోవాచ యాజవాలు ా ః।। 

ఓ మైశ్తేయీ! ఈ సమస ేభూత్ముల నుండ అజా్ఞనం వల ోనామరూపాలు ప్పటి ిత్నరగ 

ఆత్మ లోనే లీనమవుత్తనాి యి. 

దేహ్ంశ్ద్వయములు, మనస్స  శ్పాణము మొదలైన వాటివల ోశ్బహ్మ విదా  సాధన దిా రా 

త్నుి  త్వను తెలుస్కుని పరమాత్మ  సి రూపముగా మారన వా కికేి నేను, ఇత్డు, ఇత్ని 

ప్పశ్త్తడు, ఇద్వ నా వసే్వు, నేను స్ఖం గా వునిా ను, నేను దుఃఖములో ఉనిా ను 

అనేటటవంటి బేధ భావం ఉండదని యాజవాలుు ా డు పరమాత్మ  సి రూపానిి  

వివరంచేడు. 

ఆత్మ  నామరూప శ్కియాత్మ కమైన ఈ రరీరంలో ఉండడం వల ోత్నను ఈ రరీరంతో గురంేప 

బడుత దిై త్ భావానిి  పందుతోంద్వ. దానివల ోచూడడం, వినడం, మాటోాడడం, వాసన 

చూడడం, త్లచు కోవడం, తెలుస్కోవడం అనేవి జరుగు త్తనాి యి. 

ఎప్పి డు ఆత్మ వేత్కేు శ్బహ్మ జా్ఞనము చేత్ సరి సి ము ఆత్మ యే అని అవగత్మవుత్తందో 

అప్పి డు దేనిచేత్ చూడడం జరుగుతోంద్వ? దేనిచేత్ వినగలుగు త్తనిా ము? ఎవనిచేత్ 

సరి  శ్కియలు జరపబడుత్తనాి యో, ఎవని వల ోసరి ము తెలుస్కనబడుతోందో అదే 

శ్పజా్ఞనఘన ఆత్మ . అదే శ్బహ్మ జా్ఞనము. సరి సిా నిి  తెలుస్కనేద్వ శ్పజా్ఞన ఘనమైన 

ఆత్మ యే. 

161. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: చత్తరధ అథ్యో యాం. పాంచమ 

శ్రాహా ణాం:  

(చత్తరధ, పంచమ, షష ిశ్ాహ్మ ణాలలో మైశ్తేయికి చేసన శ్బహ్మ విదాో పదేరం 

వివరంచబడంద్వ). 

యాజవాలుు ా డు మైశ్తేయికి మధువిదా ను ఉపదేశిసే్నిా డు. (ఈ మధువిదాా  వివరణ వలే ో

మూడు, నాలుగు అధ్యా యాలకు మధుకాండ అని పేరు వచిు ంద్వ). 

మనం చాందోగాో పనిషతే్త లో చదువుకున మధు విదా  త్నరగ ఇకు డ వివరంప బడంద్వ. 

అధరి ణ ప్పశ్త్తడైన దధా జ్ అనే ఋష్ట దేవవైదుా లైన అరి నీదేవత్లకు మధువిదా ను 

ఉపదేశించేడు. 



దధా జ్ అరి నీ దేవత్లతో “ఇంశ్దుడు మధువనే ఈ శ్బహ్మ విదా  ను నాకు ఉపదేశించే 

సమయంలో, ఈ శ్బహ్మ  విదా ను ఎవరకీ చెపి కూడదని, చెపి్ప నటయోితే నీ శిరస్స  

ఛేద్వసేానని శ్పత్నజ ాచేస చెపిే డు. కనుక నేను మీకు ఉపదేశించడానికి భయపడుత్తనిా ను” 

అనాి డు. “మీరు నాకా భయానిి  తొలగస్త ేమీకు మధు విదా ను ఉపదేశిసేాను.” అని 

పలికేడు దధా జ్ ఋష్ట. 

అప్పి డు అరి నీ దేవత్లు “ఓ అధరి ణ కుమారా!దధా జ్ఞ! మీకా భయం ఎంత్మాశ్త్మూ 

లేదు. మీ శిరస్స ను ఛేద్వంచి మరొకచోట భశ్దపరచి మీకు అరి  శిరస్స తో జత్ చేసేాము 

(అరి నీ దేవత్లు దేవ వైదుా లు కదా!). ఆ శిరస్స తో మాకు మధువిదా ను ఉపదేశించండ. 

ఇంశ్దుడు కోప్పంచి ఆ శిరస్స ను ఛేద్వస్త ేత్నరగ మీ నిజ శిరస్స  మీకు యధ్యశ్పకారం త్నరగ 

జత్ కూరుసేాము.” అని శ్పత్నజ ాచేస్తరు అరి నీ దేవత్లు. అప్పి డు మధువిదా  ఉపదేశానిి  

పందేరు దధా జ్ ఋష్ట నుంచి. 

ఇయం పృథివీ సర్వి షాం భూత్వనాం మధి సా్మ  పృథివైా  సరాి ణి భూత్వని మధు యశాు య 

మసాా ం పృథివాా ం తేజ్యమయో మృత్మయః 

ఈ భూమి సమస ేజీవులకు మధు సి రూపమై ఉంద్వ. పృథివి, జలం, అగి , వాయువు, ఆకారం 

అనే పంచ భూత్వలతో కూడన ఈ జగత్ంేత్వ కారా కారణ సంబంధముతో ముడవడ ఉంద్వ. 

పంచభూత్వత్ు త్మైన ఈ రరీరం లో తేజసి రూపము అమృత్సి రూపము అయిన జీవుడు 

ఆత్మ సి రూపమే. 

ఈ భూమి, జలములు, అగి , వాయువు, ఆకారము, స్రుా డు, చంశ్దుడు, ద్వకుు లు, సమస ే

శ్పాణుల యొకు  మధు సి రూపము. విదాు తే్త, మేఘగర జనము కూడా సమస ే

భూత్ములయొకు  మధు సి రూపమే. 

భూమి యందలి తేజసి రూప్పడు అమృత్ సి రూప్పడు అయిన ప్పరుష్యడు 

దేహ్ంశ్ద్వయముల యొకు  సముదాయానికి కర ేఅవుత్తనిా డు. జలములలో ఉండే 

ప్పరుష్యడు ఈ రరీరంలో ర్వత్సస ంబంధుడు అవుత్తనిా డు. అగి లో ఉండే మధుసి రూపం 

మన రరీరంలో ఉండే వాఞ్మ యుడే. వాయువు శ్పాణ సి రూప్పడుగా మన రరీరంలో ఉనిా డు. 

స్రుా డు నేశ్త్ములందు, ద్వకుు లు శ్రవణము లోను, చంశ్దుడు మనస్స నందు, విదాు తే్త 

చరమ ములోను, మేఘగర జన రబమేులోను, ఆకారము హ్ృదయం లోను ( హ్ృదయం అంటే 

దహ్రాకారంలో) మనరరీరంలో ఉంటూ ఆత్మ  సి రూపంగా భాససే్నిా రు. 

అయం ధరమ  సస ర్వి షాం భూత్వనాం మధి సా  ధరమ సా  సరాి ణి భూత్వని మధు యశాు య 

మసమ న్ ధర్వమ  తేజ్యమయోఽమృత్మయః ప్పరుష్ట యశాు యమధా్య త్మ ం ధ్యరమ  శ్సేోమమయోఽ 

మృత్మయః ప్పరుష్టఽ యమేవ స యోఽ యమాతేమ ద మమృత్ మిదం శ్బహ్మ దగం 

సరి మ్। 

అపూరి ము అనే ఈ ధరమ ం పంచభూత్ముల యొకు  సారం. సమస ేభూత్వలు ఈ ధరమ ము 

యొకు  సారము. భూమి మొదలైన పంచ భూత్వలలో ఉని  ఒకే విధమైన ధరమ ంలో ఉండే 



తేజ్యమయుడు, అమృత్మయుడు అయిన ప్పరుష్యడు మన రరీరంలో ఉండే జీవాత్మ  ఒకేటే 

మరయు ఈ రండూ ఆత్మ  సి రూపమే అనేదే మధువిదా  యొకు  త్వత్ి రా ము. 

వచేు  భాగంలో మధు విదా ను మరంత్ వివరంగా బోధిసేాడు యాజవాలుు ా డు మైశ్తేయికి. 

162. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: చత్తరధ అథ్యో యాం. పాంచమ 

శ్రాహా ణాం:  

శ్కిత్ం భాగంలో చెప్పి న మధువిదా ను మరొకు సార చద్వవి ఈ వివరణలోకి రండ. 

ఈ మానవ రరీరం సమస ేభూత్వలయొకు  సారమై ఉంద్వ. దేహ్ంశ్ద్వయాద్వ సముదాయములో 

తేజ్యమయుడు అమృత్మయుడైన జీవాత్మ  ఆ పరమాత్మ  సి రూపమే. ఆ విజనాముతో 

కూడన ఆత్మ  యే పంచ భూత్వలకు అధిపత్న అవుతంద్వ. 

మధువిదా లో దేహ్ంశ్ద్వయ సముదాయము, ఇంశ్ద్వయవృతే్తలు పంచభూత్వలతో 

ఏవిధంగా ముడవడ వునాి యో వివరంచబడాాయి. 

వాటిని శుద్వధ పరచి ఆత్మ ను అవగాహ్న చేస్కోగలిగ్వ శ్సతి్నకి తెచేు దే ఉద్గథీగానముతో కూడన 

శ్పాణాయామ అనుషిానము. 

యోగాభాా స శ్సతి్నలో శ్పాణుని ఆధ్యరంగా చేస్త ఉద్గధీము తో కూడన శ్పాణాయామ శ్కియ 

దిా రా మన రరీరములోని పంచభూత్ముల ఉదాధ రణ జరుగుత్తంద్వ. 

శేి త్వరి త్రోపనిషతే్తలో చెప్పి న విధంగా 

పృథి ా ప్ తేజ్యఽనిల ఖే స ముత్నతిే 

పంచాత్మ కే యోగగుణే శ్పవృతే ే

న త్సా  రోగో నజరా నమృతా్త ః 

శ్పాపసేా  యోగాగి  మయం రరీరం।। 

యోగాభాా సంలో శ్కమంగా పృథివి, ఆపః, తేజః, వాయు మరయు ఆకారం అనే 

పంచభూత్వలు శుద్వధ కావింప బడత్వయి. 

మన రరీరంలో భూమికి సంబంధించిన భాగం శుద్వధ చేయబడుతంటే యోగాభాా స 

సమయంలోను ఆత్రిా త్ కూడా మటి ివాసన మన నాశిక వెంబడ శిా స శ్పశిా సలలో 

తెలుసే్ ఉంటంద్వ. ఈ భూత్త్ి ం పూరగేా శ్పక్షాళన కాబడ, శుద్వధ చేయబడ మన రరీరం 

తేజ సి రూపంగా మారుత్తంద్వ. భూమియందలి మారుి లు, శ్పకంపనలు, ఆరు 

ఋత్తవులలోని అత్నస్క్షమ మైన మారుి లు తెలియ వసేాయి. 

రరీరం యొకు  పరమాణం లో మూడు వంత్తలుగా ఉండే జలం యొకు  శ్పక్షాళన వల ో

యోగాభాా స శ్పధమ దరలో మన న్నటో విపరీత్ంగా లాలాజలం ఉత్ి త్న ేఅవుత్తంద్వ. అద్వ 

ఎంత్ ఎకుు వగా ఉత్ి త్న ేఅవుత్తందంటే బయటనుంచి నీరు శ్త్వగాలని అనిప్పంచదు. 



రరీరంలో ఒక త్నమ యత్ి  శ్సతి్న ఏరి డుత్తంద్వ. (బ్బబల్ లో నీ సొంత్ావి నీరు నీవు త్వగు 

అని ద్వ ఇదే అనిప్పసే్ంద్వ). రరీరానికి మంచి తేజస్స  వసే్ంద్వ. ఇకముందు ముందు 

రరీరంలోని నీటి పరమాణం త్గీుత రరీరం యొకు  వన్ని  ద్వి గుణీ కృత్మవుత్తంద్వ. 

భూగరా  జలాల సమాచారం, మేాలు, వరాుల శ్పభావం చాలా స్నిశిత్ంగా అరధం అవడం 

మొదలవుత్తంద్వ. ర్వత్స్స  శుద్వధ అవుత్తంద్వ. సత్స ంత్వనానికి నాంద్వ పలుకుత్తంద్వ. 

“అహ్ం వైశిా నరో భూత్వి  శ్పాణినాం దేహ్మాశ్శిత్ః...” అగి కి సంబంధించిన శుద్వధతో రరీరం 

తేజ్యమయం అవుత్తంద్వ. వాకుస ద్వధ జరగ వాజామ యుడుగా మారుత్వడు. భుజంచిన ఆహారం 

పూరగేా జీర ణమవుత్తంద్వ. ర్వత్స్స  భరమ పటలం చేయబడ ర్వత్స్స  ఓజస్స గాను, ఓజస్స  

తేజస్స గాను మారుత్తంద్వ. నేశ్త్దృష్ట ితీక్షణంగాను అత్ా ంత్ ఆకర ుణీయంగాను 

మారుత్తంద్వ. శ్పకృత్నలోని సహ్జమైన రంగులు అందాలు కనులవిందులు చేసేాయి. రరీరం 

చుటిూ ఏరి డే విదుా త్ వలయాల రకి ేఉధృత్ం అవుత్తంద్వ. చరమ ంలో విశేషమైన కాంత్న 

ఉత్ి ని మవుత్తంద్వ. చరమ ం నుంచి మంచి స్గంధ భరత్మైన వాసన వెలువడుత్తంద్వ. 

దృఢమైన మానసక రకి ేఏరి డుత్తంద్వ. ఇత్రుల మనస్స లోని భావాలు తెలుసేాయి. వార 

విదుా త్ వలయాల పరధిలోకి చేరన వార మానసక రుగమ త్లు,సంఘరుణలు అంత్మయి 

మనస్స లు కుదుట బడత్వయి. శారీరక రుగమ త్లు కూడా సర అవుత్వయి. ముసలిత్నం 

రాదు. అపమృత్తా  భయం ఉండదు. శ్పాపసేా  యోగాగి మయం రరీరం - రరీరం పూరగేా 

యోగాగి తో నిండ ోత్తంద్వ. 

పంచభూత్వలలో నాలవీదయిన వాయువు శుద్వధ కావడం దిా రా శ్పాణ రకి ేఉధృత్ంగా పెరుగు 

త్తంద్వ. వాయువు శుద్వధ అయిన యోగాభాా స యొకు  ఉచాా ి స నిశిా సాల వల ోవాయు 

మండలమే శుద్వధ అవుత్తంద్వ. “వాయు సరి శ్త్ గో మహాన్”- వాయు సంచారం దిా రా సమస ే

లోకాల యొకు  సమాచారం అవగత్ం అవుత్తంద్వ. ఇటవంటి సాధకుని న్నటినుంచివచేు  

శాంత్న శ్పవచనాలు సతి్ రం ఫలిసేాయి. మనస్స  అధీనంలోకి వసే్ంద్వ. ఇచాా మాశ్త్ంగా 

(కోరక కలిగన త్క్షణమే) శ్పాణమన్న మిలనం జరుగుత్తంద్వ వీరకి. ధా్య న శ్సతి్న వీరకి 

కరత్లామలకంగా ఉంటంద్వ. మేాలు, మేఘ గర జనలు, విదుా దాాత్వలు రబ ేసి రూపంగా 

తెలుసేాయి. 

పంచభూత్వలలో ఆఖరుదైన ఆకారము మన హ్ృదయంలో అంటే శిరస్స లోని 

దహ్రాకారమే. అదే ఆత్మ  నివసంచే శ్పదేరం. పంచభూత్వలలో శుద్గధకరంపబడన భూమి, 

అగి , జలము, వాయువులవల ోమనస్స  శ్పాణము ఏకాత్మ త్ను పంద్వ శ్పాణ మన్న మిలనం 

జరుగుత్తంద్వ. అటి ిశ్పాణం మనస్స  తో కలస దహ్రాకారం లో ఉని  ఆత్మ ను చేర 

సమాధిసతి్నని పందుత్తంద్వ. 

అదే పరశ్బహ్మ  సి రూపం. ద్గనినే అపూరి మనే ధరమ ము అంటారు. అందుకే ఈ మనుషా  

జ్ఞత్నని సమస ేభూత్ముల యొకు  సారం అంటారు. 

ఆ ఆత్మ  సరి  భూత్వలకు అధిపత్న మరయు రాజు అవుతోంద్వ. అటవంటి ఆత్మ  

సి రూపంలో సమస ేశ్పాణులు, సరి  దేవత్లు, సరి  లోకాలు, సమస ేభూత్వలు, సమస ే

ఆత్మ లు రధచశ్కంలో ఇరుస్ చుటిూ ఉండే ఆకులు లాగ అమరు బడ ఉనాి యి. 



లఘుత్ి  మారోగా  మలోలుపత్ి ం 

వర ణశ్పసాదం సి రసౌషవించ। 

గంధం శుశ భో మూశ్త్ప్పరీషమలి ం 

యోగశ్పవృత్నంే శ్పథమాం వదంత్న।। 

శ్పశ్పధమంగా రరీరం తేలికగా అవుత్తంద్వ.మంచి ఆరోగా వంత్ంగా ఉంటంద్వ. చపలత్ి ం 

త్గ ీో త్తంద్వ.రరీరం యొకు  రంగు శ్పకారవంత్మై ఉంటంద్వ. గంభీరమైన సి షమిైన 

నిరేుషమిైన కంఠధి ని ఏరి డుత్తంద్వ. రరీరం మంచి స్ వాసనలను వెదజలోుత 

ఉంటంద్వ. మూశ్త్ ప్పరీషములు పూరగేా త్గ ీో త్వయి. తీస్కుని  ఆహారమంత్వ పూరగేా 

జీర ణమయిోత్తంద్వ. 

యథైవ బంబం మృదయోపలిపంే 

తేజ్యమయం శ్భాజతే త్త్తస ధ్యంత్మ్ 

త్దాి ఽఽత్మ  త్త్ి ం శ్పసమీకా్ష  దేహీ 

ఏకః కృత్వరోధ భవతే వీత్శోకః।। 

బంగారు విశ్గహాలకు మటి ిపూస అగి లో కాలు డం వల ోఅవి ఎంతో శ్పకారవంత్ంగా 

మెరుసేాయి. మధువిదా లో చెపి్ప నటో పంచభూత్వత్మ కమైన ఈరరీరం ముఖా శ్పాణుని 

ఆధ్యరంగా చేస్త ఉద్గథీం వల ోశుద్వధ చేయబడ శ్పాణ మన్నమిలనమయి ఆత్మ  దరశ న శ్సతి్నని 

పందుతోంద్వ. ఆత్మ  త్తి్వ నిి  దరశ ంచిన వాడు శోక విముకేుడౌత్తనిా డు. కృత్వరుధడు 

అవుత్తనిా డు. 

163. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: చత్తరధ అథ్యో యాం. పాంచమ & షషఠ 

శ్రాహా ణాలు:  

ప్పరరు శ్కే ద్వి పదః ప్పరరు శ్కే చత్తషి దః। ప్పరం స పక్షీ భూత్వి  ప్పరః ప్పరుష అవిరద్వత్న స వా 

యం ప్పరుషః సరిా స్ పూరుు ప్పరరయోనై నేనకించ నా నావృత్ం నైనేన కించనా 

సంవృత్మ్। 

ద్వి పాద మనుషా  రరీరాలను, చత్తషిా ద జంత్త రరీరాలను సృష్టంిచేడా ప్పరుష్యడు. ఆ 

ప్పరుషరూప్ప పరమాతేమ  అనిి  రరీరాలలోను (ప్పరము అనే పేరుతో ప్పలవబడే దేహాలలో) 

శ్పవేశించి ఉనిా డు. విశాల విరి ంలో ఉండే ఆ పరమాతేమ  సమస ేజీవులలోను నిండ 

ఉనిా డు. నామరూపాత్మ కమైన రరీరాలలోను, సమస ేజగతే్తను ఆవరంచి ఉండడం వలే ోఆ 

పరమాత్మ  పూరుణడని ప్పరుష్యడని ప్పలవబడుత్తనిా డు. 

ఆ పరమాత్మ  అనేకరూపాలను పందుత్తనిా డు. పదులు వందలు వేలుగా ఇంశ్ద్వయ 

సముదాయాలను పెంచుకుంటనిా డు. ఆ పరంశ్బహ్మ యే ఇంశ్ద్వయములా అని టో 

అనేకములుగా అవుత్తనిా డు. 

త్దేత్శ్దు హామ  పూరి మనపరమననరే మాహా్  మయమాత్వమ  శ్బహ్మ  సరిా నుభూ రత్ా ను 

శాసనమ్।। 



ఓ మైశ్తేయీ! ఆ ఆత్మ  ఏదయితే ఉందో అద్వ అపూరి ము, పరము లేనిద్వ, అనరేము లేనిద్వ, 

ాహా్ ము లేనిద్వ. నేను శ్బహ్మ ము నై ఉనిా ను. సమస ేఅనుభూత్తలను పందుత్తని ద్వ ఈ 

ఆత్మ  యే అనేదే ద్గని త్వత్ి రా ము. 

ఆరవ శ్ాహ్మ ణం లో ఈ మధువిదా  ఏఋష్టనుంచి ఎవరకి ఉపదేశించబడందో ఆ గురు. 

పరంపర, శిషా  పరంపర మొత్ంే వరుసశ్కమము అంత్వ చెపి బడంద్వ. 

వచేు  భాగంలో పంచమాధా్య యం లో జనకుని అరి మేధ యజంా లో యాజ ావలుు ా ని తో 

శ్బహ్మ విదాా  విషయమై జరగన శ్పశిో త్రేాలు మొదలవుత్వయి. బృహ్దారణా  కోపనిషతే్త కు 

త్లమానికమైన అధ్యా యాలు అవి. 

164. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: పాంచమధ్యో యాం. శ్రపథమాం 

శ్రాహా ణాం:  

ఈ ఐదు, ఆరు అధ్యా యాలను యాజవాలు ా  కాండ అని అంటారు. జనకుడు అరి  మేధ 

యాగానిి  చేసే్ సమస ేశ్ాహ్మ ణ, ముని, ఋష్యలందరీి  ఆహిా నించేడు. వచిు న వారలో 

శ్బహ్మ జులాెవరో తెలుస్కో దలచి జనకుడు వేయి మేలుజ్ఞత్న ఆరోగా వంత్మైన 

గోవులకముమ లకు బంగారు తొడుగులు పెటి ివాటికి బంగారు నాణేలను శ్వేలాడద్గస సదధము 

చేస్తడు. అచు ట ఉని  ఆ వేదవిదులలో ఎవరు శ్బహ్మ నిషి్యలో వారు తోలుకని ోవచుు నని 

శ్పకటించేడు శ్బహ్మ జా్ఞని,రాజఋష్ట నన జనకమహారాజు. 

అప్పి డు అకు డ ఉని  విది ని ర్వణుా లెవి రూ సాహ్సం చేయలేకోయారు ఆ గోవులను 

తోలుకు ోవడానికి.యాజవాలుు ా డు త్న శిష్యా డైన సామశ్రవుడని ప్పలిచి ఆ గోవులను త్న 

ఆశ్రమానికి తీస్కని ోమనిా డు. దానికి అంగీకరంచక యాగానికి వచిు న పండత్తలలో 

కందరు యాజవాలుు ా డు శ్బహ్మ వేత్ ేఅవునా కాదా అనే విషయం తెలుస్కోవడానుకి 

అత్నిని శ్పశిి ంచడమ మొదలు పెటేరిు. ముందుగా శ్పశిి ంచిన వాళి ందరూ కరమ కాండకు 

సంబంధించిన శ్పరి లే సంధించారు. యాజవాలుు ా డు ఓప్పకగా సమాధ్యనాలు ఇచేు డు. 

అరి లుడనే ఋష్ట శ్పశిి ంచడం మొదలుపెటేడిు. 

"అగి  మొదలైన సమసమేు మృతా్త వు యొకు  సిా ధీనం లో ఉంటే మృతా్త వును 

జయించడానికి ఏమి చేయాలి?" ఈ శ్పరి  యజ ాయాగాద్వ శ్కత్తవులయిన కరమ కాండకు 

సంబంధించినవి. 

(అందుకని యజశా్కమానికి తోడి డే ఋత్ని కుు లు వార విధులు గురంచి కంచెం తెలుస్కని 

ముందుకు వెడదాము. 

వైద్వక యజంాలో "అధి రుా డు" శ్పధ్యన అరు కుడు. అత్ని అధి రా ంలో అనిి  

కారా శ్కమాలూ జరుగుత్వయి. అత్నికి సహాయంగా అనేక అరు కులు, పండత్తలు ఉంటారు. 



“హోత్" ఈయన ఆహుత్నకి పూరి ం మంశ్త్వలిి  పఠించి దేవత్లిి  ఆవాహ్న చేస 

యజభాూమికి తీస్కసేాడు. 

“ఉదీాత్" వేద మంశ్త్వలు చదువుత్వడు. 

"శ్బహ్మ " హోత్వది రుా ల కారా శ్కమానిి  పరా వేక్షంచడమే ఈయనపని. యజ ావిధిలో 

పరపాట వస్త ేసరద్వదేుత్వడు.) 

యాజవాలుు ా డు వైద్వక కరమ ల శ్పకారంగాను, శ్బహ్మ విదాా పరంగాను అని యిసే్ 

జవాబచేు డు. 

యాజవాలుు ా ని సమాధ్యనం: "అత్ని వాకేు  హోత్గాను, ఆ వాకేు  అగి గాను, ఆ అగి యే 

హోత్గాను తెలుస్కని హోత్వగుి లు రండంటినీ వాటికి అధిదైవత్మైన అగి రూపముగా 

గురంేచి ఆ భావనను పందడమే ముకి.ే ఈ విధంగా హోత్వగుి లు రండంటినీ అగి యొకు  

సి రూపంగా దరశ ంచడం చేత్ మృతా్త వును అత్నశ్కమించ గలుగుత్వడు." 

అరి లుని రండవ శ్పరి : 

ఈ సమసమేూ రాశ్త్నంబవళి  చేత్, శుక ోపక్షము కృషణ పక్షములతోను వాా ప్పంచి ఉంద్వ. ఏ 

సాధనల వల ోఅహోరాశ్త్వలను, పూరి  అపర పక్షాలను దాటి మోక్షానిి  పందుత్వడు? 

సమాధ్యనం: చక్షురిై  యజసాా  దృక్... 

నేశ్త్మే (కంటి చూపే) యజంా యొకు  ఆధి రుా డు. ఈ నేశ్త్మే ఆద్వతా్త డు. 

ఆధా్య త్మ రూపమైన నేశ్త్వనిి  ఆద్వతా్వ ధి రుా ల యొకు  అధి దేవత్వ రూపమైన స్రుా నిగా 

భావన చేయడమే అహోరాశ్త్వలను దాటి పందే మోక్షము. 

శ్పాణోవై యజసాాో దీాత్వ.... 

శ్పాణమే ఈ యజమాు యొకు  ఉదీాత్. శ్పాణమే వాయువు. అందుచేత్ వాయువే ఉదీాత్. 

శ్పాణరకి ేచేత్ను వాయువు చేత్ను శుక ోకృషణ పక్షాలను దాటి మోక్షానిి  పందవచుు . శ్పాణరకి,ే 

వాయువుల అభేదానిి  తెలుస్కంటే అదే ముకి ేలేదా మోక్షము. 

అరి లుని శ్పరి : ఓ యాజవాలాు ా ! ఈ అంత్రక్షము ఏ ఆధ్యరమూ లేకుండా 

కనపడుతోంద్వకదా, మానవుడు దేని ఆధ్యరంతో కరమ ఫలమైన సి రీానికి వెడుత్తనిా డు? 

సమాధ్యనము: మన్నవై యజసాా  శ్బహ్మ ... 

మానవుని యొకు  మనస్తస  శ్బహ్మ  అనే ఋత్ని కుు . అధా్య త్మ  సి రూపమైన ఆ సాధకుని 

మనస్తస  చంశ్దుడు. మనస్స , శ్బహ్మ  మరయు చంశ్దుడు ఒకటే అయిన ఆ 

అధిదైవత్రూపముగా తెలుస్కనినవాడుకరమ  ఫలమైన ముకినేి సి రీానిి  పందుత్తనిా డు. 

త్రిా త్ అరి లుడు "ఈ యజంా లో ఎనిి  ఋకుు లు చేత్ హోశ్త్ము చేసే్నాి రు? ఆ 

ఋకుు లు ఏవి? అవి ఈ దేహ్ంలో ఏరూపంలో ఉనాి యి? ఆ ఋకుు లతో యాగ యజమాని 

వేటిని జయిసే్నిా డు?" మొదలైన శ్పరి లు అడగాడు. 



ఆధా్య త్మ మిత్న శ్పాణ ఏవ ప్పరోనువాకాా  పాన్న యాజ్ఞా  వాా నః రసాా ః 

యాజవాలుు ా డు "ప్పరోనివాకా , యాజా , రసా  లనే మూడు ఋజామ శ్త్ములతో స్తసేోశ్త్ములు 

చేసే్నిా డు. ఆధా్య త్మ  సి రూపమైన ఈ రరీరంలో శ్పాణమే ప్పరోనువాకా , అపానమే యాజా , 

వాా నమే రసా  అవుత్తనాి యి. ఈ మూడంటితోను సమస ేశ్పాణి సముదాయానిి  

జయిసే్నిా డు. ఉదీాత్ శ్పాణరూపమైన ప్పరోనువాకా  అనేదానితో భూలోకానిి , 

అపానరూపమైన యాజా  అనేదానితో అంత్రక్ష లోకానిి , వాా న రూపమైన రసా  అనే దానితో 

దుా లోకానిి  జయిసే్నిా డు." 

(వివరణ: 

ఒక మంశ్త్ంలో మొదట దేవత్ పేరుని ద్వ ప్పరోను వాకా . 'అగి రూమ రేా ద్వవః కకుత్'. ఇందు 

అగి  దేవత్ మొదట చెపి బడనాడు. అందువలన అద్వ ప్పరోను వాకా . 

ఉత్రేార ధమున దేవత్ పేరుగలద్వ యాజా . 'జహిా మగ్వి  చకృషే హ్వా  వాహ్మ్' ఇందు 

'హ్వా వాహ్మ్' అనునద్వ చివరన ఉని ద్వ. కావున ఇద్వ యాజా . 

ప్పరోను వాకా  పఠించిన వాడు యజమానిని గురంచి దేవత్లకు వివరంచి చెప్పి నవాడు 

అవుత్వడు. 

యాజా  పఠించిన వాడు యాగ యజమానికి దేవత్ల వదకేు చేరు సరనన మారమీు చూప్పన 

వాడు అగును. 

‘వషటాు రము లేదా రసా  ను (పూర ేమంశ్త్ం) పఠించిన వాడు యాగ యజమానిని దేవత్ల 

వదకేు చేరు న వాడగును. 

ప్పరోనువాకా , యాజా , వషటాు రము (రసా ) చద్వవిన అధి రుా డు యాగ యజమానిని 

చేయిపటికని దేవత్లకు అపి గంచి, అత్నిని అకు డ శ్సరిపరచినవాడు అవుత్వడు.) 

165. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: పాంచమధ్యో యాం. ద్వి తీయ 

శ్రాహా ణాం:  

అరి లుడు త్న శ్పరి లకు యాజవాలుు ా డచిు న సమాధ్యనాలకు సంత్ృపే్పడై శాంత్నంచేడు. 

అప్పి డు జరత్వు ర వంశోదా వుడు ఋత్భాగుని ప్పశ్త్తడు అయిన ఆరభేాగుడు 

యాజఞ్వలుు ా ని శ్పశిి ంచడం మొదలు పెటేడిు. "భగవన్! శ్జా్ఞనసాధనలు ఎనిి  

ఉనాి యి? వాటికి సహాయకమగు సాధనలు ఎనిి  ఉనాి యి? అంటే శ్గహాలెనిి , అత్న 

శ్గహాలెనిి ?" 

యాజవాలు ా  ఋష్ట "ఏతే అషి్టశ్గహా అషిావత్న శ్గహాః కత్మే త్ ఇత్న।" 

శ్జా్ఞనసాధనలు అంటే శ్గహాలు, సాధనలు ఎనిమిద్వ. అత్నశ్గహ్ములు, సహాయకాలు కూడా 

ఎనిమిద్వ. 

యాజవాలుు ా డు ఒకు కు  దానినే వివరసే్నిా డు. 



శ్పాణో వై శ్గహ్ః సోఽపానేనాత్నశ్గాహ్ణ గృహితోఽ పానేన హి గనాధ న్ జశ్ఘత్న।। 

1. శ్పాణ రాేనికి శ్ాణేంశ్ద్వయము, గంధమును శ్గహించేద్వ అని అరధం. నాశిక ఇకు డ 

సాధనము అవుతోంద్వ. బయటకుోయే వాయువు శ్పాణవాయువు. అద్వ అపాన వాయువు వల ో

ఎకుు వ బలము కలద్వ అవుతోంద్వ. అపాన వాయువు నుంచే గంధము (వాసన) 

వెలువడుతోంద్వ. నాశిక శ్గహ్మయితే గంధము (వాసన) అత్నశ్గహ్ము. 

2. వాకుు  సాధనము మరయు శ్గహ్ము, వకవాే ము (అ వాకుు  చేత్ చెపి బడనద్వ) 

అత్నశ్గహ్ము మరయు సహాయకము. “వాచాహి నామానా భివదత్న” - ఆ వాకుు  చేత్నే 

నామము లనీి  చెపి బడుత్తనాి యి. 

3. జహ్ి యే (నాలుక యే) శ్గహ్ము. ద్గనికి విషయమైన రసము (రుచి) అత్నశ్గహ్ము. 

4. నేశ్త్మే శ్గహ్ము, కనుి లనుంచి శ్గహింప బడేద్వ రూపము అత్నశ్గహ్ము. 

5. శ్శోశ్త్మే శ్గహ్ము, ఆ చెవికి విషయమైన రబమేు అత్నశ్గహ్ము. 

6. మనస్స  శ్గహ్ము అయితే మనస్స  చేత్ కోరబడే కోరక (కామము) అత్నశ్గహ్ము 

అవుత్తంద్వ. 

7. హ్సమేులు శ్గహ్ము, హ్సమేులతో చేయబడే కరమ  అత్నశ్గహ్ము అవుతోంద్వ. 

8. త్ి స్తి  శ్గహ్ః స సి  ర్వశ నాత్న శ్గాహ్ణ... -త్ి గీంశ్ద్వయము అంటే చరమ ము శ్గహ్ము అయితే 

దానిచే శ్గహించబడే సి రశ  అత్నశ్గహ్ము. 

ఈ ఎనిమిద్వ శ్గహాలు (సాధనములు), వాటి అత్నశ్గహాలు (సహాయకాలు). 

మధు విదా  లో మన రరీరం లోని పంచ భూత్వలను శుద్వధ చేయడం దాి రా శ్పకృత్నతో 

త్వదాత్మ ా ం చెందుత్వడు సాధకుడు. 

ఇకు డ ఈ ఎనిమిద్వ శ్జా్ఞన సాధనల దిా రా శ్పకృత్నని, శ్పకృత్నలో అంత్రీనోమై ఉని  ఆ 

పరశ్బహ్మ  త్తి్వ నిి  అవగాహ్న చేస్కోవాలని ఉదోు ధే యాజవాలుు ా నిద్వ. 

ఆరభేాగుడు: ఈ ప్పరుష్యడు మరణించినప్పి డు అత్ని శ్పాణము బయటకు ోతోందా? 

మరణించినప్పి డు ఏమి మిగులుతోంద్వ? అని అడగాడు. 

దానికి యాజవాలుు ా డు " మరణించినప్పి డు ఈ ప్పరుష్యని శ్పాణాలు పరశ్బహ్మ లో 

లీనమౌత్తనాి యి. జీవాత్మ  పరపూరాణత్మ లో కలిసోతోంద్వ, ఘటాకారం ఘటం పగలిన 

త్రిా త్ విశాల వినీలాకారంలో కలసోయినటే ోఇద్వ కూడాను. ప్పరుష్యడు మరణించిన 

త్రిా త్ అనంత్మైన లోకాలను జయిసే్ శ్బహైమ కా ం చెందుత్తనిా డు. అననమేైన అత్ని 

నామమే ఒకు టే మిగులుతోంద్వ. అనంత్మైన విరి  దేవులలాగ్వ నామము కూడా 

అనంత్మైనదే." అని సమాధ్యనం ఇచేు డు. 

ఆరభేాగుడు త్నరగ " యాజవాలాు ా ! చనిోయిన త్రిా త్ ప్పరుష్యని యొకు  వాకుు  అగి ని 

పందుతోంద్వ. శ్పాణము వాయువుని, కళుి  స్రుా ని, మనస్స  చంశ్దుని, వినికిడ 

ద్వకుు లను పందుత్తనాి యి. రరీరం భూమిలో కలిసోతోంద్వ. ఆత్మ  పరమాత్మ లోను, 

రోమములు ఔషధులలోను, ర్వత్స్స , రకేాలు నీటిలోను కలిసోత్తనాి యి కదా! ఆ విధంగా 



రరీరానిి  వీడన జీవుడు ఎకు డకు ోత్తనిా డు? త్నరగ దేహ్ధ్యరణ ఏవిధంగా చేసే్నిా డు?" 

అని శ్పశిి ంచేడు. 

(దానికి జవాబుగా యాజవాలుు ా డు నీ చేయి నాకియాి . నాతో రముమ . ద్గనికి సమాధ్యనము మన 

ఇదరేకే తెలియాలి. ఈ జనసమూహ్ం లో చెపి కూడదు. అని ఆరభేాగుని ఏకాంత్ శ్పదేశానికి 

తీస్కని ోయేడు.) 

అద్వ ఏమిటంటే వారవార కరమ లననుసరంచి జీవులు విభిని  యోనులలో జీవ 

జంత్తజ్ఞలాలలో జనిమ సే్ంటారు. మనుష్యా లు ప్పణా  కరమ లచే ప్పణాా త్తమ లు, పాపకరమ లచే 

పాపాత్తమ లు అవుత్తనాి రు. ఇదే రహ్సా ము. ఈ సమాధ్యనాలతో ఆరభేాగుడు సంత్ృప్ప ే

చెందేడు. 

166. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: పాంచమధ్యో యాం. తృతీయ 

శ్రాహా ణాం:  

ఆరభేాగుని త్రిా త్ లహాు ని పౌత్ృడైన భుజాు వు అనే ముని యాజవాలుు ా ని ఇలా 

శ్పశిి ంచేడు. 

ఓ యాజవాలాు ా ! మేము వేదాధా యనం చేస్త రోజులలోమశ్దదేరం లో త్నరుగుత్తని ప్పి డు 

కప్పగోశ్త్తజుడైన పత్ంజలి అనే వాని గృహానికి వెళి్ళ ము. (ఈ పత్ంజలి, మన 

యోగదరశ నానిి  రాసన పత్ంజలి వేరు). అత్ని కూత్తరులో ఒక గంధరుి డు ఆవేశించి 

ఉండడం వల ోఆమె ాధపడుతంద్వ. మేము ఆగంధరుి ని నీవెవి రు? అని శ్పశిి ంచగా 

త్ను అంగరస గోశ్త్ములో ప్పటిని స్ధనుి డను అని చెపిే డు. 

ఆ గంధరుి ని ఈ లోకముల యొకు  అవసానములు ఏమిటి? అరి మేధ యాగం చేసన 

వాళుి  (పారక్షత్తలు) ఏ లోకాలలో ఉంటారు? అని అడగగా అత్ను మాకు పరీక్షతే్త యొకు  

ప్పశ్త్తలు ఎకు డ ఉంటారో, ఆ వివరాలనీి  చెపిే డు. ఇపి్ప డు అదే శ్పరి  మిముమ లను 

అడుగు త్తనిా ము. మాకు పూర ేవివరాలను చెపి వలసనద్వ అని భృజుా వు అడగ్వడు. 

దానికి యాజవాలుు ా డు " అరి మేధయాగం చేసన వారు ోయే చోటకే వీళుి  కూడా 

వెడత్వరు అని ఆ గంధరుి డు మీకు చెపిే  ఉంటాడు. అద్వ చాలు” అనిా డు. “అయితే ఆ 

అరి మేధయాగం చేసనవాళుి  ఎకు డకు వెడత్వరు? " అని భుజుా డడగ్వడు. 

యాజవాలుు ా డు ఇలా జవాబచేు డు: 

దిా శ్త్నగంరత్ం వై దేవరథాహిా ా నా యం లోకసగేం సమనంే పృథివీ ద్వి సేావత్ి రా్వ త్న త్వగం 

సమనంే పృథివీం ద్వి సేావత్స ముశ్దః ప రా్వ త్న త్దాా వతీ క్షురసా  ధ్యరా యావ దిా  

మక్షకాయాః పశ్త్ం త్వవననరే్వణాకారసేా నింశ్దః స్పరోణభూతి్వ  వాయవే శ్పాయచా తే్వ 

నాి యురాత్మ ని ధితి్వ త్। 



ఈ లోకం ఎంత్ విసేారమై ఉందంటే స్రుా డ రథం 32 రోజులలో ఎంత్ దూరం నడవ 

గలుగుత్తందో అంత్ వైశాలాా నిి  కలిగ ఉంద్వ. ఈ భూమి దానికి రండంత్లు శ్పమాణానిి  

కలిగ ఉంద్వ. ఈ భూమి యొకు  పరమాణానికి రండంత్లుగ భూమిచుటిూ సముశ్దం చుటి ి

ఉంద్వ. 

అకు డ కత్నయేొకు  వాడకన భాగమంత్ లేదా చిని  దోమ రకు ంత్ పలచని ఆకారం ఉంద్వ. 

దేవేంశ్దుడు పక్ష రూపంలో ఆ పారక్షత్తలను తీస్కన వెళిి  వాయువుకు సిా ధీనం 

చేసేాడు. వాయువు వారందరనూ త్నలో లీనం చేస్కని అరి మేధయాగం చేసనవారు 

ోయే చోటకు వీళి నికూడా చేరుసే్ంద్వ. అందువలే ోవాయువు వా ష్ట ిమరయు సమిష్ట ి

అయిఉంద్వ. గంధరుి డు ఈ విధంగా శ్పరంసంచేడు. అని చెపిే డు యాజవాలుు ా డు. దానికి 

భుజుా డు శాంత్నంచేడు. (సంత్ృప్ప ేచెందేడు). 

వచేు  భాగంలో చశ్కుని ప్పశ్త్తడైన ఉషసే్డు ఆత్మ  యొకు  లక్షణాలను వివరంచే శ్పరి  

వేసేాడు. ఇకు డనుంచి మనం శ్బహ్మ త్ి  లక్షణాలు ఆత్మ త్త్ి  విషయమైన శ్పశిో త్రేాలు 

ఉంటాయి. 

ఈ ఉపనిషతే్త లో శ్బహ్మ విదాా విషయమై సమశ్గ సమాచారం ఇవి బడంద్వ. 

167. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: పాంచమధ్యో యాం. 

చత్తరధశ్రాహా ణాం:  

చశ్కుని ప్పశ్త్తడైన ఉషసే్డనే ముని యాజవాలుు ా డతో 

యాత్వస క్షాదపరోక్షా శ్దు హ్మ  య ఆత్వమ  సరిా నరే శ్సంే మేవాచక్షేి  తేా ష త్ ఆత్వమ  సరిా నరేః 

కత్మో యాజవాలు ా  సరిా నరేోయః 

ఓ యాజవాలాు ా ! అనేకానేక పరోక్ష శ్పమాణాలతో ఆత్మ  యొకు  అసతిి్వ నిి  

తెలుప్పత్తనాి రు. సాక్షాతే్త అపరోక్షమైనద్వ అంటే శ్పత్ా క్షమైనద్వ ఆ ఆత్మ . సరి సి ం లోను 

శ్సతి్మైఉని  ఆత్మ  యొకు  సి రూపానిి  నాకు వివరంచండ. 

"సరి జీవులలోను అంత్రతీ్ంగా ఏ ఆత్మ  అయితే ఉందో అదే ఆత్మ  నీలో కూడా ఉంద్వ." 

అనాి డు యాజవాలుు ా డు. 

శ్పాణేన శ్పాణిత్న స త్ ఆత్వమ  సరిా నరేో యో అపానేనాపానిత్న స త్ ఆత్వమ  సరిా నరేో యో 

వాా నేన వాా నిత్న స త్ ఆత్వమ  సరిా నరేో య ఉదానేన్న దానిత్న స త్ ఆత్వమ  సరిా నరే ఏష త్ 

ఆత్వమ  సరిా నరేః।। 

ఓ ఉషసే్డా! నీరరీరమందుని  శ్పాణవాయువు దేనిచేత్ త్న వాా పారము చేస్కో 

గలుగుతోందో అదే ఈ దేహాంత్రతీ్మైన ఆత్మ . అదేవిధంగా అపాన వాా న ఉదానవాయువులు 

నీ రరీరంలో దేనియొకు  ఇచా  తో త్మ త్మ కరవాేా లు చేస్కో గలుగు త్తనాి యో అదే 

సరిా నికి అంత్రం లో ఉండే ఆత్మ . ఉషసే్డు మరంత్ విప్పలంగా చెపి మని అడగ్వడు. 



సరిా నరేః న దృషే ిస్తరషిేారం పశేా రి  శ్శుతేః శ్శోత్వరగం రృణు యాని  మతేరమ నేారం 

మనీి థాన విజా్ఞతే రి జా్ఞత్వరం విజ్ఞనీయాః ఏష త్ ఆత్వమ సరిా నరేోత్ః।। 

నీ ఆత్మ యే సరాి ంత్రాా మిన ఉనిా డు. సరి జగతే్తను ఎలపో్పి డూ చూసే్ ఉండే 

టటవంటి ఆ పరమాత్మ ను నీవు ఈ కళి తో, ఈ చూప్పతో చూడలేవు. వినికిడ రకినేే 

వినేటటవంటి ఆపరమాత్మ  యొకు  మాటను లేదా వినికిడ రకినేి నీవు వినలేవు. ఆలోచనా 

రకినేే పరకించ గలిగ్వ ఆ పరమాత్మ ను నీ విచారణారకితేో ఆలోచించలేవు. శ్జా్ఞనానిి  

తెలుస్కనే రకినేే తెలుస్కోగలిగన ఆ పరమాత్మ యొకు  శ్జా్ఞనానిి  నీవు తెలుస్కోలేవు. నీలో 

ఉండే అటవంటి ఆత్మ యే సరాి ంత్రాా మి. సమసమేులోను ఉండేటటవంటి పరమాత్మ . 

(ఇదే విషయానిి  కేన్నపనిషతే్తలో 4 వ శ్శోోకం నుండ 8వ శ్శోోకం వరకూ వివరంచబడంద్వ.) 

యదిా చాఽనభుా ద్వత్ం, యేన వాగభుా దా తే, 

ఏయాత్మ  వాగీంశ్ద్వయం చేత్ శ్గహింపబడదో, దేని రకి ేచేత్ వాగీంశ్ద్వయం పనిచేసే్ందో; 

యనమ నసా నమనుతే, యేనాహురమ న్నమత్మ్ 

ఏద్వ మనస్స  చేత్ భావించడానికి అరకా మైనదో, దేనివల ోమనస్స  పనిచేసే్ందో; 

యచు క్షుషా న పరా త్న యేన చక్షూగ ష్ట పరా త్న 

దేనిని ఈ కళి తో చూడలేమో, దేనివల ోఈ అంత్ఃకరణ వృతే్తలను చూసే్ందో; 

యత్ శ్శోశ్తేణ న రృణోత్న యేన శ్శోశ్త్ మిదం శ్శుత్మ్ 

దేనిని మన చెవులతో వినలేమో, దేనిచేత్ ఈ చెవి వినబడేటటోగా పనిచేసే్ందో; 

యత్ శ్పాణేన న శ్పాణిత్న యేన శ్పాణః శ్పణీయతే 

ఈ శ్పాణంతో దేనినైతే కనుగొనలేమో, దేనివల ోఈ శ్పాణ శ్కియ మన రరీరంలో 

నడుపబడుతోందో 

త్దేవ శ్బహ్మ త్ి ం విద్వధనేదం యద్వదముపాసతే।। 

దానినే శ్బహ్మ ము అని తెలుస్కోవాలి. కాని జనులు దేనిని (ఈ శ్పపంచానిి ) ఉపాశిసే్నాి రో 

అద్వ శ్బహ్మ ము కాదు.) 

వచేు  భాగంలో కుషీత్కముని ప్పశ్త్తడు కహోళుడు అనే ముని యాజవాలుు ా ని అడగన 

శ్పరి  దానికి సమాధ్యనము చూదేాం. 



168. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: పాంచమధ్యో యాం. పాంచమ 

శ్రాహా ణాం:  

యాజవాలుు ా డు ఉషసే్నికి “ఆత్మ  సరి  వాా పమేైనద్వ అవడానికి వివరసే్ ఉషసేా! ఆత్మ  

దృష్ట ిలాంటిద్వ. దృష్టనిి దృష్ట ిచూడలేదుకదా! సరి  దృష్టకిి మూలమైన దానిని ఈ దృష్టతిో 

చూడడం సాధా ం కాదు.అలాగ్వ వినడం అనేద్వ ఒక రకి.ే చెవికి వినబడుత్తంద్వ కనుక వినికిడ 

రకి ేఉందని తెలుసే్ంద్వ. సరి  వినికిడ రకికేి మూలమైన దానిని ఈ చెవి వినలేదు. అలాగ్వ 

ఆలోచనల వల ోమనస్స  ఉని టో అరధమవుత్తంద్వ కానీ ఆ మనస్స  యొకు  మూల రకినేి 

మన ఆలోచనల దిా రా తెలుస్కోవడం సాధా ంకాదు. ఈ మానవ రరీరంలో మనస్స , చెవి, 

కనుి  కరలేవుత్తనాి యి. వీటనిి టికీ కర ేఅయిన ఆ ఆత్మ ను వీటి సాయంతో చూడడం 

సాధా ం కాదు. ఆత్మ కు ఇత్ర భౌత్నక వసే్వుల లాగా ఆకారం ఉండదు. అద్వ సరి శ్త్వ 

వాా ప్పంచిన విరి  చైత్నా ం. దానికి సంబంధించిన శ్జా్ఞనం కలిగన నాడు ఈ 

ఇంశ్ద్వయాలనీి కూడా ఆత్మ యే అయిోత్వయి." అని వివరంచాడు. 

ఉషసే్డు శ్పత్ా క్షంగా కనుప్పంచని ఆత్మ  ఉందా అని శ్పశిి స్త ేకహోళుడు ఆ ఆత్మ  యొకు  

సి భావం ఎలాంటిద్వ అని అడుగుత్తనిా డు. 

కౌషీత్కుని కుమారుడైన కహోళుడు “యాజవాలాు ా ! సనిి హిత్ంగాను, శ్పత్ా క్షంగాను 

ఉండే పరశ్బహ్మ  సి రూపానిి , సరాి ంత్రాా మి నన శ్పత్ా గాత్మ  సి రూపమైన ఆ ఆత్మ  

సి రూపానిి  నాకు వివరంచు” అని అడగ్వడు. 

ఓ కహోళుడా! సరి  శ్పాణులలో ఉండే ఆ ఆతేమ  నీలోను ఉంద్వ. శ్పాణ మనరశ రీరాలే 

ఆధ్యరంగా ఉండే క్షుత్ని పాసలు, శోకమోహాలు, జరామరణాలు అనేవి ఏవీ ఆ ఆత్మ ను 

మాలినా ం చేయలేక ోత్తనాి యి. 

అథభిక్షాచరా ం చరని ేయా హా్ వ ప్పస్తతైషణా సా వితెతషేణా యా వితెతషేణా సా 

లోకైషణోభేహ్ా తే ఏషణే ఏవ భవత్ః।। 

ఆ శ్బహ్మ జా్ఞనానిి  పంద్వన శ్బహ్మ జా్ఞనులు ప్పస్తతైషణ, వితెతషేణ మరయు లోకైషణ అనే 

ఏషణా శ్త్యాదులు వదలి బక్షాచరణను చేసే్ సమస ేవిషయముల దృష్టనిి 

త్నరసు రంచాలి. 

త్సామ శ్దాు హ్మ ణః పాణితా్ా ం నిరి దా  ాలాే న త్నషిా స్తత్ ాలా ం చ పాణితా్ా ం చ నిరి దాా థ 

మునిర మౌనం చ మౌనంచ నిరి దాా థ శ్ాహ్మ ణః స శ్ాహ్మ ణః।। 

త్నకుని  పాండతా్వ ని ంత్నూ వదలి సాి ధ్యా యి నన విదాా ర ధలా, ాలుడలా 

(ాలసి భావం కలవాడలా) మార అంటే నిగరి గా మార పరశ్బహ్మ మును గురంచి ధా్య నం 

చేయాలి. ాలా పాండతా్వ లను శ్తోసప్పచిు  ముని కావాలి. మౌన అమౌనాలను శ్తోసప్పచిు  

శ్ాహ్మ ణుడై ధనుా డు కావాలి. అప్పి డే సి రూపమైన ఆ మౌనానిి  అరధం చేస్కని సమసమేు 

ఆ శ్బహ్మ  సి రూపమనే శ్జా్ఞనము కల శ్ాహ్మ ణుడౌత్తనిా డు. 



(ఏషణశ్త్యాదులు: ఈషణ/ఏషణ అంటే కోరక. 

వితేషేణ = ధనం కావాలనే కోరక 

ప్పశ్తేషణ = ప్పశ్త్తలు కలగాలనే కోరక 

లోకేషణ లేదా దార్వషణ = లోకంలోని సౌఖాా లనీి  లేదా భారా  దొరకాలనే కోరక (అంటే పెళిి  

కావాలనే కోరక)) 

చూడండ- ఆత్మ జా్ఞనానికి కావలసన పరసతే్తలు ఏమిట వివరసే్, వాటిని అలవరచుకోనిదే 

శ్బహ్మ జా్ఞనం దురభోమవుత్తందనే విషయానిి  యాజవాలుు ా డు విరదపరచేడు. 

ఒకటి రండుసారోు శాంత్ మనస్ు లై చద్వవి అరధం చేస్కని ఆచరంచండ. 

వచేు  భాగంలో వచకుి ని ప్పశ్త్నక నన గార ీశ్పవేరం ఆమె అడగన శ్పరి లు ఉంటాయి. 

169. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: పాంచమధ్యో యాం. షషఠ శ్రాహా ణాం:  

ఆ త్రిా త్ వచకుి ని ప్పశ్త్నకనన గార ీ“ఓభగవన్ యాజవాలాు ా ! ఈ సమసమేు జలములో 

ఓత్శ్ోత్మై ఉంద్వకదా! మర జలము దేనిలో ఓత్శ్ోత్మై ఉంద్వ? అంటే ఉదకాలకు 

ఆధ్యరం ఏమిటి?” అని అడగంద్వ. 

యాజవాలుు ా డు జవాబచేు డు “వాయువు లో” అని. 

వాయువు దేనితో కలిస ఉంద్వ? ఆకారంతో 

మర ఆకారం? గంధరి లోకంతో 

ఆ గంధరి  లోకం? ఆద్వత్ా  లోకంతో. 

ఆ ఆద్వత్ా లోకం? చంశ్దలోకంతో. 

మర చంశ్దలోకం? నక్షశ్త్లోకం తో. 

ఆ నక్షశ్త్ లోకం? దేవలోకంతో. 

మర దేవలోకం? ఇంశ్దలోకంతో. 

ఆ ఇంశ్దలోకం? శ్పజ్ఞపత్నలోకంతో. 

మర శ్పజ్ఞపత్న లోకం? హిరణా గరాు ని లోకంతో. అంటే శ్బహ్మ లోకంతో ఓత్శ్ోత్మై ఉంద్వ. 

ఆ శ్బహ్మ లోకం దేనితో ఓత్శ్ోత్మై ఉంద్వ? అని గార ీఅడగంద్వ. 



ఇంత్వరకూఓప్పకగా సమాధ్యనమిచిు న యాజవాలుు ా డు ఈ చివర శ్పరి కు తీశ్వంగా 

సి ంద్వంచేడు. 

“గారీ!ీ హ్దేు మీరుత్తనిా వు. త్లపగులుత్తంద్వ జ్ఞశ్గత్!ే” అని హెచు రంచేడు. 

“ఓ గారీ!ీ ఇంత్వరకూ అడగనద్వ ఒప్పి కునిా ను. సరిా నికీ అతీత్మైనద్వ ఆశ్బహ్మ  వసే్వు 

హిరణా గరాు ని లోకము మాశ్త్మే. అదే సరి సి ము. దానిని చెపి డానికి సాధా ము కాదు. 

ఆద్వమధ్యా ంత్రహిత్తడు, అవా కేుడు, ఇంశ్ద్వయా తీత్తడు అయిన ఆ పరశ్బహ్మ  త్పి  

మర్వద్గ లేదు. 

త్రు ంచ డానికి అరుమైనద్వ కాదు. త్పస్స  దిా రా తెలుస్కోవాలి, ధా్య నములో అనుభవానికి 

తెచుు కోవలసనద్వ త్పి  ఇంక శ్పశిి ంచ కూడదు. ఈవిధంగా నాా యాని త్నశ్కమించి 

శ్పశిి స్త ేనీ త్ల తెగ కిందపడుత్తంద్వ. నీకు శ్బత్నకి ఉండాలనే కోరక ఉంటే ఈ శ్పరి ను 

అడగవదేు.” అని పలకగా గార ీమరొక శ్పరి  వేయడం ఆప్పంద్వ. 

(ఓత్శ్ోత్ము అంటే మగంీ నేస్తవాడు మగంీ నేస్తటప్పి డు ముందుగా దారాలనీి  ఒక 

వరుసలో పేరుు కని వాటిని మగంీ మీదకు చేరు  బట ినేస్తటపి్ప డు త్నకు కావలసన డజైన్ 

కూరుు కుంటూ అడంాగా వచేు  దారాలను నేసేాడు.దాని కరకై ఒక దారప్ప కండెను అట 

ఇట వెళి్ళ టోా కాలితో మశ్గీానిి  తొకుు త చేత్నతో లాగుత నేసేాడు. దానినే “పడుగు పేక “ 

అని కూడా అంటారు. ఈ నేస్త పదధత్ననే ఓత్శ్ోత్ము అని అంటారు. 

ఆ దారాలలో మధా  దారప్ప కండె అట ఇట నడుసే్ని ప్పి డు పైన ఉండే దారాలను ఏడు 

ఊరధి  లోకాలు గాను శ్కింద ఉండే దారాలను ఏడు అధోలోకాలగాను అనుకంటే మధా లో 

ఉండే దారప్ప కండె ఈ జీవుడు అవుత్వడు. ఈజీవుడు ఊరధి  అధోలోకాలైన పదునాలుగు 

భువన భాండాలలోను జననమరణాలలో త్ను చేసన కరమ లకు అనుగుణంగా 

ఓత్శ్ోత్ముగా సంచరసే్ ఉంటాడు.) 

170. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: పాంచమధ్యో యాం. స్పుమ 

శ్రాహా ణాం:  

ఇపి టివరకూ శ్బహ్మ విదాా  విషయమై అడగన శ్పరి లు అంత్ సంపూరణంగా లేవు. అరుణి 

ప్పశ్త్తడైన ఉదేాలకుడు యాజవాలు ా నికి అథరి ణవేదానిి  నేరి న గురువు. ఆయనకు 

తెలుస్ యాజవాలుు ా డు పరపూరణమైన శ్బహ్మ  శ్జా్ఞని అని. 

జనకుని యాగసభలో వచిు న సమస ేవిది ది ర్వణుా లకు శ్బహ్మ విదా  పూరగేా అవగత్ 

మవాలని, త్న శిష్యా డు యాజవాలుు ా డు పరపూరణ శ్జా్ఞని అని అందరకూ తెలియాలని త్నే 

శ్పరి లు సంధించి సమాధ్యనాలు రాబడు త్తనిా డు. 

ఓ యాజవాలాు ా ! మేము ఒకప్పి డు మశ్దదేరం లో కప్పగోశ్త్జుడైన పత్ంజలి ఇంటో యజ ా

విధ్యనా లను అధా యనం చేయడానికి ఉండేవాళి ం. ఆ పత్ంజలి భారా  యొకు  

ఒంటిమీదకు ఒక గంధరుి డు ఆవహిసే్ ఉండేవాడు. అధరి ణప్పశ్త్తడైన కబంధుడనే ఆ 

గంధరుి డు పత్ంజలుని, మిగలిన యాజీకాులను చూచి “ఓ కాప్పా డా! ఈ లోకానీి  



పరలోకాలు మరయు సరి  భూత్వలను కలిప్ప ఉంచే స్శ్త్ం ఒకటి ఉంద్వ. అద్వ మీకు 

తెలుసా? ఈ లోకం పరలోకం మరయు సమస ేభూత్వలలోను అంత్రాా మిన 

నియంశ్త్నసే్నాి డో ఆ అంత్రాా మి గురంచి మీకు తెలుసా? అని అడగ్వడు. 

ఎవరైతే ఈ స్శ్త్వనిి  మరయు ఆ అంత్రాా మిని తెలుస్కుంటారో వాళి్ళ  

శ్బహ్మ జా్ఞనులౌత్వరు. వాళి్ళ  ఈ లోకాలు దేవత్లు వేదాలు సమస ేభూత్వలు మరయు ఆ 

సరాి ంత్రాా మిని తెలిసన వాళుి  

అవుత్వరు. అని ఆ గంధరుి డు చెపి గా ఆ శ్జా్ఞనానిి  అత్నినుంచి తెలుస్కనిా ము. నీకు ఆ 

స్శ్త్ము, ఆ అంత్రాా మిత్త్ి ం తెలుసా? ఈ రండంటిని తెలియకుండా నేనే 

శ్బహ్మ జా్ఞనిని అని గోవులను తోలుకనిోతే నీ త్ల పగులుత్తంద్వ జ్ఞశ్గత్!ే” అని ఉదేాలకుడు 

యాజవాలుు ా నితో అనిా డు. 

త్తస శ్త్ం వాయునా వై గౌత్మ స్శ్తేణా యం చ లోకః 

పరరు లోకః సరాి ణి చ భూత్వని సనృే ధాని భవని ే

ఓ భగవన్ ఉదేాలకా! ఆ స్శ్త్ము వాయువే. స్శ్త్ రూపమైన వాయువు చేత్నే ఈలోకము 

(ఈ జనమ ము) పరలోకము (పరజనమ ) సమస ేభూత్వలు కటిబడ ఉనాి యి. 

త్సామ దైి  గౌత్మ ప్పరుషం శ్పేత్ మాహురి ా శ్సగం సషత్వసాా ంగా నీత్న వాయునా హి. 

ఈ లోకము పరలోకము సమస ేభూత్వలను అనుసంధ్యనించేద్వ వాయువే. మన రరీరం, 

రరీరంలోని సకల అవయవాలు నిశేు త్నాలు. స్శ్త్రూపమైన వాయు సి రూపము చేత్నే 

అవయవాలనీి  కూరు బడ ఉనాి యి. రరీరం నుంచి వాయువు (శిా స) నిశ్షు మిస్త ేదండలో 

దారం తెగోతే పూసలు విడోయినటోగా అవయవాలనీి  చేత్నతి్వ నిి  కోలిో త్వయి. 

అంత్రాా మి త్త్ి ం: 

యః పృథివాా ం త్నషని్ పృథివాా  అనరేో యం పృథివీ న వేదయసా  పృథివీ రరీరం యః 

పృథివీమనరేో యమయతేా ష త్ ఆత్వమ నరేాా  మా మృత్ః।। 

ఎవడు భూమిలోనే ఉండ భూమి కంటే వేరుగా ఉంటూ భూమినే నియంశ్త్నసే్ ఉంటాడో 

ఎవరని పృథివి తెలుస్కోలేకుండా ఉందో, భూమి ఎవరకి రరీరమో అత్డే అంత్రాా మి. అదే 

ఆత్మ  సి రూపము. 

కఠోపనిషతే్తలో ఏత్దిై త్త్ అంటూ ఆత్మ  సి రూపానిి  వివరంచినటో ఇకు డ ఉదకములు, 

అగి , అంత్రక్షము, వాయువు,దుా లోకము, స్రుా డు, ద్వకుు లు, చంశ్దుడు నక్షశ్త్ములు, 

ఆకారము, సకల భూత్ములు మొదలైన వాటి లోపల వాా ప్పంచి ఉందో అదే అంత్రాా మి. 

దేనిని ఇవి తెలుస్కోలేవో అవనీి  ఆత్మ  సి రూపాలు. ఇవే ఆ ఆత్మ కు రరీరాలు. 



పైన చెప్పి నవాటితో పాట వాకుు , దృష్ట,ి శ్శోశ్త్ము, త్ి కుు , త్మస్స , తేజస్స , శ్పాణము, 

మనస్స , బుద్వధ (విజా్ఞనము), ర్వత్స్స , వీటనిి టిలోను లోపల ఉంటూ వీటిని నడప్పసేోందో 

అద్వ అంత్రాా మి. వాటి అంత్రములో ఉని ద్వ ఆత్మ  సి రూపము. 

పంచభూత్వలలోనే కాక అనిి  భూత్వలలోను సరాి ంత్రాా మిగా ఉంటూ వాటికి 

తెలియకుండానే వాటిని నడప్పసే్వాటి యొకు  రరీరంగా ఉండేదే అంత్రాా మి. అదే మన 

ఆత్మ . ఆ ఆతేమ  చూచేద్వ, వినేద్వ, ఆలోచించేద్వ, తెలుస్కనేద్వ అదే అమృత్మైనద్వ. 

ఆ అంత్రాా మి సి రూపమైన ఆత్మ  నేశ్త్ము యొకు  దృష్టకిి కనబడదు కాని దృకస ి రూపం 

గా ఉంద్వ. చెవికి వినబడనిదై శ్శోశ్త్వనిి  నడప్పసేోంద్వ. మనసస ంకలిా నికి అంత్తచికు నిదై 

మనలోని సంకలిా నిి  నడప్పసేోంద్వ. 

ఈ అంత్రాా మి కంటే వేరైన శ్దష ిలేడు, శ్శోత్ లేడు. వేర్వ సంకలిి ంచే రకి ేలేదు, వేర్వ 

తెలుస్కనే రకి ేలేదు. సరి  భూత్వలను నియంశ్త్నంచే అత్డే అమృత్తడు. సరి  

సాక్షీభూత్తడు. అమృత్ మయమైన నీ లోని ఆ అంత్రాా మియే నీ యొకు  ఆత్మ . 

ఈ జవాబుతో ఉదేాలకుడు సంత్ృపే్పడయాా డు. 

వచేు  భాగంలో గార ీప్పనః శ్పవేశించి శ్పశిి ంచడానికి ఉదాు కేురాలవుతోంద్వ. 

171. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: పాంచమధ్యో యాం. అషటమ 

శ్రాహా ణాం:  

అప్పి డు వచకుి ని ప్పశ్త్నక నన గార ీరండవ సార యాజవాలుు ా ని శ్పశిి ంచడానికి 

ఉపశ్కమించింద్వ. అకు డ ఉని  శ్ాహ్మ ణుల నుదేేశించి “ పూజుా లైన మీరందరూ నాకు 

అనుమత్న ఇస్త ేఈ యాజవాలుు ా ని రండు శ్పరి లు అడుగుత్వను. వాటికి సమాధ్యనము 

చెబతే మీలో ఎవి రూ ఈ యాజవాలుు ా ని శ్బహ్మ  సంవాదం లో జయించ లేరని 

నిర ణయిదేాము” అని పలుకగా అందరూ దానికి సమమ త్నంచేరు. 

గార ీమొదలుపెటింిద్వ. 

“ఓ యాజవాలాు ా ! వీరులైన కారదేరప్ప రాజుకానీ, విదేహ్ చశ్కవరగేాని త్మ ధనుస్స లందు 

ాణములను సంధించి విడస్త ేఅవి రశ్త్తవులను ఎలా ాధిసేాయో అదే రీత్నగా మిముమ  

రండు శ్పరి లడగుత్వను.” అంటే “సర్వ అడుగు నేను సదధమే” అనిా డు. 

“యాజవాలాు ా !సి రలీోకమునకు పైన, పృథివికి శ్కింద, భూలోకానికి సి రీానికి మధా  ఉండే 

అంత్రాళం లోను, భూత్భవిషా ది రమేానాలలో వీటనిి టినీ కలుప్పత ఉండే స్శ్త్ం ఏద్వ 

ఉందో అద్వ దేనిలో ఓత్శ్ోత్మై ఉంద్వ. దానిని వివరంగా చెపి ండ” అని అడగంద్వ గార.ీ 

“ఓ గారీ!ీ దుా లోకానికి పైన భూమికంటే శ్కింద ఆ రండంటికి మధా  లోను మరయు భూత్ 

వరమేాన భవిషా తే్తలయిన జగత్ంేత్వ వాా ప్పంచి ఉండేద్వ అవా కమేైన ఆకారము. ఈ జగతే్తకు 



ఉని  సృష్ట ిశ్సతి్న లయాలనే మూడు అవసలేలోను స్శ్త్మని చెపి బడేద్వ ఆ అవా క ేఆకారం 

(అంత్రక్షము) చేత్ వాా ప్పంచి ఉంటంద్వ. అదే ఆకారం లో ఈ స్శ్త్రూపమైన సమసమేు 

ఓత్శ్ోత్మై ఉంద్వ అని సమాధ్యనం చెపిే డు యాజవాలుు ా డు. 

“ఓ యాజవాలాు ా ! నాశ్పరి కు చకు గా సమాధ్యనం చెపిే వు. నీకు ఇవే నానమసాు రాలు.” 

అంద్వ గార.ీ 

“నా రండవ శ్పరి  ఏమిటంటే స్శ్త్వత్మ  అవా క ేఆకారం చేత్ కలిి ంపబడందనిా వుకదా! ఆ 

అవా క ేఆకారం దేనితో ఓత్శ్ోత్ముగా ఉంద్వ? దేనితో వాా ప్పంచబడంద్వ.” అంద్వ గార.ీ 

ఈ మంశ్త్ం చాలా ముఖా మైనద్వ. చూడండ: ఆత్మ  సి రూపానిి  వివరసే్నిా డు. 

సహోవాచై త్దైి  త్దక్షరం గార ీశ్బహ్మ ణా అభివద శ్నేా సి్ల మనణి  శ్హ్సి  మద్గరఘ లోహిత్ 

మసి్త హ్ మచాా య మత్మోఽ వాయి నాకార మసజ ామరస మగనధ మచక్షుషు  మశ్శోశ్త్ 

మవాగమన్నఽ తేజసు  మశ్పాణ మముఖ మమాశ్త్ మననరే మాహా్ ం న త్దశిా త్న కించన 

త్దశిా త్న కరు న।। 

ఓ గారీ!ీ శ్బహ్మ జా్ఞనులు దానిని అక్షరమని చెబుత్వరు. నారరహిత్మైన ఆ అక్షరములోనే 

అవా క ేఆకారము ఓత్శ్ోత్మై ఉంద్వ. ఆ అక్షరము శ్సి్లము కాదు. స్క్షమ ముకాదు. అణువు 

కాదు. పటిది్వ కాదు, పడుగుద్వ కాదు. అలోహిత్మద్వ అంటే రకమేు లేనిద్వ. అసి్త హ్ము 

అంటే జడాు, నూన్న లేదా శ్కవుి  లేనిద్వ. అచాా యము అంటే నీడలేనిద్వ. అత్మము అంటే 

త్మస్స  (అజా్ఞనము) లేనిద్వ లేదా చీకటి లేనిద్వ, అవాయువు అంటే వాయువు కానిద్వ. 

అనాకారము అంటే ఆకారము కానిద్వ; అసంగము అంటే సంగము కానిద్వ. అరసము అంటే 

రసము లేనిద్వ, అగంధము అంటే వాసన లేనిద్వ, కనుి , చెవి, వాకుు , మనస్స  లేనిద్వ. 

తేజస్స , శ్పాణము, ముఖము లేనిద్వ. అంతెందుకు, అమాశ్త్ము అంటే పరమాణము 

లేనిద్వ. లోపల లేదు, బయటా లేదు. అదే వుంద్వ. అద్వ దేనినీ త్ననడం లేదు. దానిని ఎవరూ 

భుజంచడం లేదు. అద్వ దేనికీ భోక ేకాదు. అద్వ దేనికీ భోజా ము కాదు. అక్షరమైనటవంటి 

వాా పకమైన సి రూపము గా దాని త్తి్వ నిి  తెలుస్కోవాలి. 

ఇప్పి డు ఆ అక్షర పరశ్బహ్మ  యొకు  శ్పశాసనానిి  అంటే నియంశ్త్ణారకినేి వివరసే్నిా డు. 

ఓ గారీ!ీ ఆ అక్షరుని ఆజ ాతోనే స్రా చంశ్దులు సంచరసే్నాి రు. పృథివీ అంత్రక్షాలు 

రకిమేంత్ం గా ఉనాి యి. ఆ అక్షరుని కనుసని లలోనే నిముషాలు ముహూరమేులు, 

అహోరాశ్త్వలు పక్షాలు మాసాలు, ఋత్తవులు మరయు సంవత్స రాలతో కూడన కాల 

గమనం గత్న త్పి కుండా నడుసేోంద్వ. ఆ అక్షరుని ఆజతాోనే హిమవత్ి రి త్వలనుంచి కనిి  

నదులు తరుి  ద్వరగాను కనిి  నదులు పశిు మ ద్వర గాను శ్పవహిసే్నాి యి. ఈ అక్షరుని 

శ్పశాసనానిి  అనుసరంచే మనుష్యా లు దానధరామ లు చేసే్నాి రు. హ్వా  యజా్ఞలు, ప్పత్ృ 

దేవత్లకు దరిీ హోమం జరపబడుత్తనాి యి. 



ఓ గారీ!ీ ఈ అక్షర పరశ్బహామ నిి  తెలుస్కోకుండా ఎన్ని  సంవత్స రాలు యజయాాగాద్వ 

శ్కత్తవులు చేసనా అద్వ నిశ్షి యోజనమే. ఆ అక్షరుని తెలుస్కోకుండా మరణించినవాడు 

ఈ జనన మరణ చశ్కనుంచి విముకేుడు కాలేడు. 

ఓ గారీ!ీ ఈ అక్షర పరశ్బహ్మ  త్వను చూచేదే కాని మనచేత్ చూడబడేద్వకాదు. మనకు 

వినబడకుండా ఉండ త్వను వింటంద్వ. త్వను తెలుస్కనేదే కాని మనచేత్ తెలుస్కో 

బడేద్వ కాదు. ఈ అక్షరశ్బహ్మ  త్పి  ఇంక చూస్తద్వ, వినేద్వ, తెలుస్కనబడేద్వ, 

ఆలోచించబడేద్వ ఇంకేద్గ లేదు. ఓ గారీ!ీ ఈ అక్షరములోనే ఆకారము ఓత్శ్ోత్మై ఉంద్వ.” 

అని యాజవాలుు ా డు ముగంచేడు. 

అప్పి డు గార ీ“ఓ పూజుా లైన శ్ాహ్మ ణులారా! యాజవాలు ా  మహామునికి నమసు రంచి 

వారతో వాదమునుండ మనము విరమించుట మంచిద్వ. మీలో ఏ ఒకు రూ ఈ మునిని 

శ్బహ్మ విదా  యందు సంవాదం లో జయింపలేరు” అని ఆ ఋష్టకి నమసు రంచి 

శాంత్నంచింద్వ. 

వచేు  భాగంలో: 

గార ీఅలా శ్పకటించిన త్రిా త్ కూడా రకలుని కుమారుడైన విదగుధడు అనే ఋష్ట 

యాజవాలుు ా ని శ్పశిి ంచడం మొదలుపెటి ిభంగపడ త్న శ్పాణాలను ోగొటికునిా డు. 

అహ్ంకారంతో శ్బహ్మ జా్ఞనిని దేి ష్టంచి అవమానించడానికి శ్పయత్ని ంచిన వారకి 

ఇహ్పరాలు రండూ కూడా దకు వు అని టోగా విదగుధడ మరణంత్రిా త్ ఆయన శిష్యా లు 

అంత్ా శ్కియలు చేస అత్ని అసకిలను తీస్కని ోతంటే మారమీధా ంలో దొంగలు 

ధనమని త్లచి ఆ అసకిలను దొంగలించుకు ోయారు. 

172. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: పాంచమధ్యో యాం. నవమ 

శ్రాహా ణాం:  

అహ్ంకారంతో శ్బహ్మ జా్ఞనిని అవమానించడానికి శ్పయత్ని స్త ేవాళి కు ఇహ్పర 

లోకాలుండవని చెబుతోంద్గ శ్ాహ్మ ణం. ఉత్మేులు, పెదలేు, పండత్తలైన వారతో గౌరవంగా 

మెలగాలని వార అనుశ్గహానికే త్పి  ఆశ్గహానికి పాశ్త్తలు కాకూడదని ఈ శ్ాహ్మ ణం 

బోధిసేోంద్వ. 

గార ీఅలా శ్పకటించిన త్రిా త్ కూడా రకలుని కుమారుడైన విదగుధడు (శాకలుా డు) అనే 

ఋష్ట బహుశా కంత్మంద్వ శ్ాహ్మ ణులచే శ్పేర్వప్పంపబడ యాజవాలుు ా ని శ్పశిి ంచడం 

మొదలుపెటేడిు. 

యాజవాలాు ా ! దేవత్లెందరు? అష ివస్సవులెవరు? ఏకాదర రుశ్దులెవరు? 

ఆద్వతా్త లెవరు? అని అడగ్వడు విదగుధడు. 

ముపిై మూడు కోట ోదేవత్లు అంటే సంసు ృత్ం లో కోటి అంటే విభాగం అని అరధం. 

మొత్ంే ముపిై మూడు రకాలయిన దేవత్లు అని అరధం వసే్ంద్వ. 



యాజవాలుు ా డు మొదలుపెటేడిు. 

ఓ శాకలుా డా! వైరి దేవ రస్తసమేు యొకు  దేవత్వ సంఖా ను తెలిపే నివితే్త అనే మంశ్త్ముతో 

ఎంత్ సంఖా  గల దేవత్లు ఏరి డుత్తనాి రో అంత్మంద్వ దేవత్లునాి రు. ఆ మంశ్త్ము 

దిా రా 303 దేవత్లు, 3003 దేవత్లు కలిస మొత్ంే 3306 మంద్వ దేవత్లు. 

కాని 33 మంద్వ దేవత్ల యొకు  విభూత్తలే ఆ మొత్ంే దేవత్లందరూ. వార్వ ఆరుగురు 

దేవత్లుగాను, ముగీురు దేవత్లుగాను, ఇదరేు దేవత్లుగాను, ఒకటిని ర దేవత్ గాను 

చివరగా ఒకు  దేవత్గాను అయాా రు. 

అష ివస్వులు, ఏకాదర రుశ్దులు, దిా దర ఆద్వతా్త లు, ఇంశ్దుడు మరయు శ్బహ్మ  

(శ్పజ్ఞపత్న) కలిప్ప మొత్ంే ముపిై మూడు మంద్వ దేవత్లు. 

అష ివస్వులు: 

అగి , పృథివి, వాయువు, అంత్రక్షము, ఆద్వతా్త డు, దుా లోకము, చంశ్దుడు, నక్షశ్త్వలు 

అనే ఈ ఎనిమిద్వలోనూ సరి మూ ఉంచబడంద్వ. 

అందుచే వారకి వస్వులని పేరు. (భూమిపై గల సమస ేపదారధములకు రంగు రుచి వాసన 

గుణము ఆకారము (అసతి్ి ము) కలిి సే్ శ్పకాశించేవాళుి  వస్వులు. భూమి యందలి ఏ 

రూపమైనా వస్వులు లేకుండా ఏరి డదు.) 

ఏకాదర రుశ్దులు: 

ఏకాదర రుశ్దులంటే ప్పరుష్యనిలో ఉండే పంచశ్పాణములు, మనస్స , జీవాత్మ  కలిప్ప ఒకటి, 

పంచ శ్జా్ఞనేంశ్ద్వయాలు, పంచ కర్వమ ంశ్ద్వయాలు మొత్ంే పదకండు రుశ్దులు. ఆత్మ యే 

పదకండవ రుశ్దుడు. ఈ ఆత్మ  మరేా  రరీరానిి  వదలనని, విడచి వెళి ననిచెపి డం 

మానవునికి దుఃఖ హ్త్తవు. ఆ రకంగా ఏడి ంచడం వలనోే “రోదయంత్న రుశ్దః” - రుశ్దులు 

అని పేరు వచిు ంద్వ. 

(ఆకారంలో ఏరి డే సి ందనలనీి  రుశ్దులు సృష్టంిచేవే. పంచభూత్వత్మ కమైన శ్పకృత్నలో 

ఉండే మారుి లనీి  వీరు సృష్టంిచే సి ందనలే కాబటి ిశ్పాణుల జీవనం వీరదయపై 

ఆధ్యరపడ ఉంద్వ. మనలోని పంచ శ్జా్ఞనేంశ్ద్వయాలను, పంచ కర్వమ ంశ్ద్వయాలను, 

మనస్స ను శాసంచేద్వ ఈ రుశ్దులే.) 

దిా దర ఆద్వతా్త లు: 

సంవత్స రము యొకు  పని్న ండు మాసాలు పని్న ండు ఆద్వత్ా  దేవత్లు. ఒకు కు  మాసంలో 

స్రా కిరణాలు ఒకు కు  గుణానిి  కలిగ ఉంటాయి. ఆ పని్న ండు ఆద్వతా్త లు వేరు వేరు గా 

ఉంటారు. ఆ యా మాసములందు పరవరనే చెందుత శ్పాణుల ఆయుస్స ను 

కరమ ఫలమును హ్రంచు చుండడం చేత్ “ఆదదానః” ఆద్వతా్త లు అని 

ప్పలవబడుత్తనాి రు. 

ఇంశ్దశ్పజ్ఞపత్తలు: 

శ్సనేయితి్త వు అనే వాడే (మబుు లు లేదా ఉరుములు) ఇంశ్దుడు; యజమాే శ్పజ్ఞపత్న. 

శ్సనేయితి్త వు అంటే వశ్జ్ఞయుధమే. యజమాంటే యజపాశువే. 



ఆరుగురు దేవత్లు: 

విదగుధని త్రిా త్న శ్పరి కు సమాధ్యనంగా “విదగాధ ! అగి , భూమి, వాయువు, అంత్రక్షము, 

స్రుా డు, దుా లోకము అనే ఆరు ఆరుగురు దేవత్లు. ఇంత్కు ముందు చెప్పి న ముపి యి 

ముగీురు దేవత్లు ఈ ఆరుగుర్వ అవుత్తనాి రు. 

ముగీురు దేవత్లు: 

భూమి, స్రుా డు, దుా లోకము అనే ఈ మూడు లోకాలుముగీురు దేవత్లు. సరి  దేవత్లు 

(ఆరుగురు దేవత్లు) ఈ ముగీురలో అంత్రాా వానిి  కలిగ ఉనాి రు. 

ఇదరేు దేవత్లు: 

అని ము, శ్పాణము అనేవి రండూ పూరిో కమేైన ఇదరేు దేవత్లు. 

సగము అధికముగా గల దేవత్: 

వాయువే ఒకటిని ర దేవత్. వాయువే అధా ర ధము అనాి రు. ఒకటి వాయువు ఒక దేవత్. 

వాయువు చేత్నే సమసమేు అభివృద్వధ చెందుతోంద్వ, అంతే కాకుండా చరాచర శ్పాణికోటికి 

ఆధ్యరము వాయువే కాబటి ిఇంకక అరధ భాగం గా పేరోు ని వాయువును ఒకటిని ర దేవత్గా 

వర ణంచేరు. 

ఒకే ఒకు  దేవత్: 

శ్పాణమే ఒకు  దేవత్: సరి  దేవత్లు ఒకు  శ్పాణం లోనే ఉనాి రు. అందువల ోశ్పాణమే సరి  

దేవాత్మ క మైన శ్బహ్మ ము గా అభివర ణంచేరు. “జాే ష ిశ్శేష ిశ్పజ్ఞపత్న” అని నామానిి  పంద్వన 

శ్పాణమే సరి  దేవత్వ సి రూపము. ముపి యిమూడు(3306) దేవత్ల యొకు  రూపమే ఈ 

శ్పాణ దేవత్. అందుచేత్ ఆ శ్పాణమే బృహ్త్స ి రూపమైన ఆ పరశ్బహ్మ మని 

చెపి బడుతోంద్వ. 

విదగుధని శ్పరి  పరంపర ఇంకా ఆగలేదు. 

వచేు  భాగంలో శాకలుా ని (విదగుధని) మిగలిన శ్పరి లు, యాజవాలుు ా ని జవాబులు చూదేాం. 

173. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: పాంచమధ్యో యాం. నవమ శ్రాహా ణాం 

(Continuation):  

యాజవాలాు ా ! పృథివి యే ప్పరుష్యని అధిషిానమో, అగి  ఎవని దరశ నరకియేో, మనస్స  

ఎవనిజా్య త్నయో అటవంటి ప్పరుష్యణిణ తెలుస్ని వాడు సరి  వసే్వులకు అధిషిానమైన 

ఆత్మ ను తెలుస్కుంటాడు. అలాంటి ప్పరుష్యడు నీకు తెలుసా? అని శాకలుా డడగాడు. 

వేదవా అహ్ం త్ం ప్పరుషగం సరి సాా త్మ నః 

పరాయణం య మాత్ ియ ఏవాగం శారీరః ప్పరుషః 

సరి  వసే్వులు ఏ ఆత్వమ ధిషిానములో ఉందో ఆ ఆత్మ ను నేను తెలుస్కునిా ను. ఈ రరీరం 

లోనే ఉండే ప్పరుష్యడే అత్డు. అత్ను అమృత్ సి రూప్పడు. 



యాజవాలాు ా ! ఏ దేవునకు కామ రరీరము (కోరకలతో కూడన లేదా మనస్స  కలిగన 

రరీరము) శ్సిానమో, హ్ృదయం లోకమో, మనస్తస  జా్య త్నసోస  ఆ ప్పరుష్యని ఎవరైనా ఈ 

దేహ్ంశ్ద్వయ సముదాయానికి శ్సిానముగా తెలుస్కుంటాడో అత్నే ఆత్మ ను 

తెలుస్కుని వాడు అవుత్వడు. నీవు అత్నిని గురరేుగగలవా? ఆ కామ రూప్పడైన ప్పరుష్యనికి 

దేవత్ ఎవరు? 

కామరూపమైన ఈ ప్పరుష్యడే ఆ పరమాత్మ . నేను అత్నిని ఎరుగుదును. ఆ కామరూపమైన 

ప్పరుష్యనికి దేవత్ స్తర.ే అనాి డు యాజవాలుు ా డు. అత్నిని నేను కూడా ఎరుగుదును. 

అనాి డు శాకలుా డు. 

ఓ శాకలుా డా! ఎవరకి రూపములే నివాసము, నేశ్త్ము చేత్నే చూప్ప మరయు మనస్స , 

జా్య త్నస్స  చేత్నే సంకలి  వికలాి లు జరుగుత్తనాి యో అటి ిప్పరుష్యని ఈ దేహ్ంశ్ద్వయాద్వ 

సముదాయానికి ఆశ్రయంగా తెలుస్కుంటాడో అత్నే శ్బహ్మ జా్ఞని. స్రుా డే ఆ ప్పరుష్యడు. 

ఆ ప్పరుష్యనికి దేవత్ సత్ా ము. (ఇకు డ సత్ా మంటే పృథవాా ప శ్స్తజేస్స లు). ఇంకేమయినా 

విశేషములు ఉని  అడుగుము. 

“యాజవాలాు ా ! ఆకారము ఏ ప్పరుష్యని అధిషిానమో, శ్శోశ్త్ము, దరశ నసిానమో, మనస్స  

జా్య త్నయో ఆ ప్పరుష్యని తెలుస్కుని వాడు సరి  వసే్వులకు అధిషిానమైన ఆత్మ ను 

తెలుస్కుంటాడు.” 

“విదగాధ! సరి  వసే్వులు ఆత్మ యొకు  అధిషిానములో ఉనాి యని  ఏ ఆత్మ  గురంచి 

మాటోాడుత్తనిా వో ఆ ఆత్మ ను నేను తెలుస్కని ఉనిా ను. రబ ేవిషయకమైన చెవికి ఆశ్రయ 

శ్సిానమైన ప్పరుష్యడే ఇత్డు. ఆ ప్పరుష్యని యొకు  దేవత్ ద్వకుు లు. ఆ ద్వకుు లనుండే 

శ్పాత్నశ్శుత్తు డు జనిమ సే్నిా డు.” 

అత్నిని నేను కూడా ఎరుగుదును. అనాి డు శాకలుా డు. 

ఓ యాజవాలాు ా ! త్మస్స  ఏ ప్పరుష్యని అధిషిానము? ఏ ప్పరుష్యని హ్ృదయము దరశ న 

శ్సిానమో, మనస్స  జా్య త్నయో, అ ప్పరుష్యని తెలిసనవాడు శ్బహ్మ తి్వ నిి  పంద్వనవాడు 

అవుత్తనిా డు. నీవు గురరేుగుదునని చెప్పి న ఆ ప్పరుష్యని నేను కూడా గురరేుగుదును. 

అత్నిని గురంచి చెప్పి ? 

“ఓ విదగాధ? ఆ శ్జా్ఞన సి రూప్పడైన ప్పరుష్యడే దేహ్ంశ్ద్వయాద్వ సముదాయానికి ఆశ్రయుడైన 

ప్పరుష్యడు. త్మస్స  అధిషిానముగా గలిగన ఆ అజా్ఞనమయ ప్పరుష్యనికి దేవత్ 

“మృతా్త వు”. ఇంకా ఏమయినా అడగదగనద్వ ఉంటే అడుగు.” 

ఓ శాకలుా డా! ఎవరకి రూపములే శ్సిానమును, నేశ్త్ములచే చూచుట, మనస్స చే 

తెలుస్కనుట ఉనాి యో అటి ిప్పరుష్యడు ఈ రరీరము ఇంశ్ద్వయాల పై ఆశ్రయునిగా 

తెలుస్కని వాడు శ్జా్ఞని. అనగానే శాకలుా డు నీవు చెప్పి న ఆ ప్పరుష్యని నేను కూడా 

ఎరుగుదును. వానిని గురంచి చెప్పి  అని అడగ్వడు. అదమేందలి శ్పత్నబంబముగా ఉండే ఆ 

ప్పరుష్యడే ఈ రరీరానికి ఆశ్రయుడైన ప్పరుష్యడు.ఆ శ్పత్నబంబ సి రూపమైన ప్పరుష్యనకు ఆ 



శ్పత్నబంబ కారణమైన శ్పాణమే దేవత్. నీవు ఇంకా అడగ దగనద్వ ఉంటే అడుగు 

అనిా డుయాజవాలుు ా డు. 

ఓ శాకలాా ! జలమే ఏ ప్పరుష్యనికి అధిషిానమై ఉందో, హ్ృదయం చేత్ చూడడం, మనస్స  

చేత్ తెలుస్కనడం ఉందో అటవంటి ప్పరుష్యని మన దేహానికి ఆశ్రయునిగా 

తెలుస్కుని వాడు శ్బహ్మ  శ్జా్ఞని. యాజవాలాు ా ! నీవు చెప్పి న ఆ ప్పరుష్యని నేను 

గురరేుగుదును. అత్నిని గురంచి చెప్పి  అనిా డు విదగుధడు. విదగాధ ! జలములలో ఉని  

ప్పరుష్యడు ఈ రరీరానికి ఆశ్రయుడైన ఆత్మ యే. ఆ ఉదకములలో ఉని  ప్పరుష్యనికి దేవత్ 

వరుణుడు. ఇంకా ఏమయినా ఉంటే అడుగు అనాి డు యాజవాలుు ా డు. 

ఓ యాజవాలాు ా ! ర్వత్స్స  ఏ ప్పరుష్యనికి అధిషిానమో, హ్ృదయం దరశ న శ్సిానమో, మనస్స  

జా్య త్నయో ఆ ప్పరుష్యని తెలిసనవాడు స్రాా ధిషిానమైన ఆత్మ ను తెలిసన వాడవుత్వడు. 

అనగానే యాజవాలుు ా డు, నీవు ఏ ఆత్మ  గురంచి మాటోాడుత్తనిా వో ఆ ఆత్మ ను 

నేన్నరుగుదును. ప్పశ్త్మయ ప్పరుష్యడే అత్డు. అత్నికి దేవత్ శ్పజ్ఞపత్న అని చెబుత 

శాకలుా నితో 

శాకలేా త్న హోవాచ యాజ ావలు ా సేౌగం సి ద్వమే శ్ాహ్మ ణా అంగారావక్ష యణ మశ్కత్వ యిత్న 

।। 

“ఓ శాకలుా డా! ఈ శ్ాహ్మ ణులంత్వ వెనుకవుండ నినుి  ముందుంచి నీదిా రా ననుి  

ఓడంచాలని శ్పయత్ని సే్నాి రు. నీవు శ్పశాంత్ మనస్ు డవై శాంత్నంచు. నీకు 

శుభమవుత్తంద్వ.” అనిా డు. 

దానికి శాకలుా డు “ఓ యాజవాలాు ా ! నీవు కురు పాంచాల దేరములలోని శ్ాహ్మ ణులను 

అత్నశ్కమించి శ్బహ్మ వాదం చేసే్నిా వు, నీవు శ్బహ్మ వేత్వేేనా?” అని అడగడంతో 

యాజవాలుు ా నికి అరధమయాి ంద్వ శాకలుా డు వాదానిి  అత్నశ్కమిసే్నిా డని, అహ్ంకారంతో 

ఉనిా డని. 

ఇకు డనుంచి యాజవాలుు ా డు స్టిగా సమాధ్యనాలు ఇవి డం మొదలు పెటేడిు. శ్పత్న 

సమాధ్యనానికి శాకలుా నినుంచి అత్ని అంగీకారానిి  తీస్కుంటూ జవాబులిచేు డు. 
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ఓ శాకలుా డా! ఈ శ్ాహ్మ ణులు నినుి  ఒక కీలుబొమమ లా ఆడసే్, నీ దాి రా ననుి  

ఓడంచాలని శ్పయత్ని సే్నాి రు. శ్పశాంత్ మనస్ు డవై శాంత్నంచు. నీకు శుభమవుత్తంద్వ. 

అనాి డు యాజవాలుు ా డు. 

ఓ యాజవాలాు ా ! కురు పాంచాల దేరములలోని శ్ాహ్మ ణులను అత్నశ్కమించి వాదన 

చేసే్నిా వు, నీవు శ్బహ్మ వేత్వేేనా? అని విదగుధడు (శాకలుా డు) అడగ్వడు. దానితో 

యాజవాలు ా నికి పూరగేా అరధమయాి ంద్వ శాకలుా ని అహ్ంకారము. 



ఓ శాకలాా ! నేను దేవత్లతో కూడుకుని వి, శ్పత్నషలితో కూడుకుని  ద్వకుు లను గురేు 

ఎరుగుదును. అనగానే ఓ యాజవాలాు ా ! నీవు అధిషిాన దేవత్లతోను వార శ్సతి్తలతోను 

కూడన ద్వకుు ల వివరాలు నాకు చెప్పి ? అని అడగ్వడు. 

ఇకు డనుంచి శ్పత్న జవాబుకి శాకలుా ని నుంచి అత్ని అంగీకారానిి  తీస్కునిా డు. 

యాజవాలాు ా ! ఈ తరుి  ద్వకుు లో నీవు ఏ దేవత్వ సి రూప్పడవు అయాా వు? 

స్రా  దేవత్వ సి రూప్పడను. 

ఆ స్రుా డెకు డ ఉంచబడాాడు? నేశ్త్ములో. 

ఆ నేశ్త్ము ఎకు డ ఉంచబడంద్వ? నేశ్త్ము ఆకారములలో(రూపాలు) ఉంచబడంద్వ. 

ఆ రూపాలు దేనిలో ఉంచబడాాయి? హ్ృదయం చేత్నే రూపాలు తెలియబడు త్తనాి యి 

కనుక హ్ృదయంలోనే ఉంచబడాాయి. 

ఓ యాజవాలాు ా ! నీవు చెప్పి నవనీి  నేను అంగీక రసే్నిా ను. 

దక్షణ ద్వకుు లో ఏ దేవత్ ఉంద్వ? యమదేవత్. 

ఆ యముని శ్పత్నష ిఏద్వ? యజమాు. 

యజమాు దేనిలో శ్పత్నష్టతి్ మై ఉంద్వ? దక్షణ యొసగుట యందు. 

దక్షణ దేనిలో శ్పత్నష్టతి్మై ఉంద్వ? శ్రదధ యందు. ఎందుకంటే శ్రదధ ఉని ప్పి డే మానవులు 

దక్షణ ఇవి గలుగుత్వరు. 

శ్రదధలో దక్షణ శ్పత్నష్టంిపబడ ఉంద్వ. శ్రదధ దేనిలో శ్పత్నష్టతి్మై ఉంద్వ? హ్ృదయంలో. 

హ్ృదయము (బుద్వధ) చేత్నే శ్రదధను తెలుస్కో గలుగుత్వడు. అందువల ోహ్ృదయమే శ్రదధ 

యొకు  శ్పత్నషిా శ్సిానమై ఉంద్వ. 

ఓ యాజవాలాు ా ! నీ సమాధ్యనములను అంగీకరంచిత్నని అని శాకలుా డు చెపిే డు. 

ఓ యాజవాలాు ా ! నీవు పశిు మ ద్వకుు లో ఏదేవత్వ సి రూప్పడవు అయాా వు? వరుణ దేవత్వ 

సి రూప్పడను. 

ఆ వరుణుడు ఎకు డ ఉంచబడాాడు? ఉదకములలో ఉంచబడాాడు. ఉదకములు ర్వత్స్స  లో 

ఉంచబడాాయి. 

ఆ ర్వత్స్స  దేనిలో ఉంచబడంద్వ? ప్పశ్త్తడు హ్ృదయం నుండే ప్పడత్వడని చెబుత్వరు. 

అందుకని ర్వత్స్స  హ్ృదయం లోనే ఉంచ బడంద్వ. 



యాజవాలాు ా ! నేను నీవు చెప్పి నవనీి  అంగీకరసే్నిా ను. 

ఉత్రే ద్వకుు లో నేను సోమదేవత్వ సి రూప్పడనై ఉనిా ను. సోముడు యజ ాద్గక్షలోను, 

యజదా్గక్ష సత్ా ము లోను, సత్ా ము హ్ృదయములోను శ్పత్నష్టంిచబడ ఉనాి యి. ఈ 

శ్పకారము నీవు చెప్పి న వనీి  నేను అంగీకరంచేను. 

కిందేవతోసాా ం శ్ధువాయాం ద్వరా రతా్ గి  దేవత్ ఇత్న సోగి ః 

కసమ న్ శ్పత్నష్టతి్ ఇత్న వాచీత్న కసమ నుి  వాక్ శ్పత్నష్టతిేత్న హ్ృదయ ఇత్న కసమ నుి  హ్ృదయం 

శ్పత్నష్టతి్మిత్న।। 

ఈ శ్ధువ నక్షశ్త్వద్వ ద్వకుు లలో ఏ దేవత్ ఉంద్వ? అగి  దేవత్. 

ఆ అగి  దేవత్ దేనిలో శ్పత్నష్టతి్మై ఉంద్వ? వాకుు  లో. 

వాకుు  దేనిలో శ్పత్నష్టతి్మై ఉంద్వ? హ్ృదయం లో. 

హ్ృదయం దేనిలో శ్పత్నష్టతి్మై ఉంద్వ? అని శాకలుా డడగన శ్పరి కు యాజవాలుు ా డలో 

ఆశ్గహ్ం పెలోుబకింద్వ. 

అహ్లి ోకేత్న హోవాచ యాజవాలోు ా  యస్తతైత్దనా  శ్త్వసమ నమ నాా స్మ యదేధా త్ దనా  

శ్త్వసమ త్వస ా చాా ి న్న వైనదదుా  రి యాగంస వై నద్వి మథ్వి  రనిి త్న।। 

ఓ అహ్లికోా! అత్నమాఢుడా! ఈ హ్ృదయం మనలను విడచి వేరొకదానిలో శ్పత్నష్టతి్మై 

ఉందని నీవు కనుక తెలుస్కని ఉంటే - అంటే ఈ రరీరము కాక రండవ శ్సిానములలో 

హ్ృదయం శ్పత్నష్టంిచ బడతే దానిని కుకు లు త్నని వేస ఉంటాయి. లేదా పక్షులుకూడా 

త్ననివేసేాయి. హ్ృదయం అనేద్వ నీలో కాకుండా బయట వేర్వ శ్పత్నష్టతి్మై ఉండదు. 

హ్ృదయము ఈ రరీరంలోనే ఉంచబడంద్వ. 

అయినా శాకలుా డు శ్పశిి ంచడం ఆపలేదు. 

నీ రరీరము, నీ హ్ృదయము దేనిలో శ్పత్నష్టంిప బడ ఉనాి యి? శాకలాా ! శ్పాణవాయువులో. 

శ్పాణవాయువు అపానవాయువులోను, అపాన వాయువు వాా నవాయువులోను, వాా న వాయువు 

ఉదాన వాయువులోను, ఉదాన వాయువు సమాన వాయువులోను ఉంచబడాాయి. రరీరము 

హ్ృదయము శ్పాణాద్వ వాయువుల చేత్ ఒకదానిలో మరొకటి ఓత్శ్ోత్ముగా ఉంచ బడాాయి. 

ఓ శాకలాా ! నేత్న నేత్న అంటూ నిషేధించి నిరూప్పంపబడన ఆత్మ  సి రూపము ఈ రరీర 

ధరామ లను అత్నశ్కమించి ఉంటంద్వ. శ్గహించ డానికి సాధా ము కానిద్వ. అందువలే ోఆత్మ  

సి రూపము శిథిలము కానిద్వ, ఆకారము లేనిద్వ అయిా ంద్వ. 

శాకలాా ! ఈ ఆత్మ  పృథివి మొదలైన ఎనిమిద్వ శ్సిానములను, అగి  మొదలైన ఎనిమిద్వ 

లోకములను, అమృత్ము మొదలైన ఎనమండుగురు దేవత్లను, రరీరము మొదలైన 



ఎనిమిద్వ ప్పరుష్యలను ససి రూపముతో, ఆత్మ  సి రూపముతో హ్ృదయములో ఉపాధి 

ధరామ నిి  అత్నశ్కమించి ఉంద్వ. 

ఉపనిషతే్తలలో తెలుస్కో దగన అటవంటి ఆత్మ ను నినుి  అడుగు త్తనిా ను. దానిని 

నీవు చెపి లేక ోతే నీ శిరస్స  పగలిోత్తంద్వ స్మా. అనాి డు యాజవాలుు ా డు. 

శాకలుా డు ఆత్మ  సి రూపానిి  తెలియని వాడవడం వల ోఅత్ని శిరస్స  పగలి పడోయింద్వ. 

ఈ రీత్నగా శ్ాహ్మ ణ శాపానికి హ్త్తడైన శాకలుా నికి ఊరధి లోక శ్కియలను చేస ప్పణా  లోకశ్పాప్ప ే

కలుగ చేయాలని అత్ని శిష్యా లు శాకలుా ని అసకిలను తీస్కని ోతంటే దారలో దొంగలు 

వాటిని ధనమని త్లచి దొంగలించుకని ోయేరు. 

ఆ రకంగా అహ్ంకారంతో శ్బహ్మ వేత్నేు దేి ష్టంచిన వాడకి ఇహ్ పరలోకాలు రండూ కూడా 

లేకుండా ోయేయి. 
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ఆ త్రిా త్ యాజవాలుు ా డు ఆ శ్ాహ్మ ణు లందరవైప్ప త్నరగ, “ఓ ఉత్మేులైన 

శ్ాహ్మ ణులారా! మీలో ఎవరైనా ననుి  ఏమయినా అడగవచుు . నేను కూడా మిముమ లను 

శ్పశిి సేాను.” అనాి డు. వారలో శ్పశిి ంచడానికి ఎవరూ ధైరా ము ఉని వాళుి  లేకోయేరు. 

ఎవరూ అడగక ోయినా యాజవాలుు ా డు వారందరకూ శ్బహ్మ త్ి ము గురంచి మరంత్ 

విప్పలంగా చెపి దలచుకనిా డు. 

ఓ శ్ాహ్మ ణులారా! రరీర అవయవములతో ఈ మానవుడు, ఫలప్పషిా దులతో వృక్షాలు 

ఉనాి యి కదా! త్ి కుు , చరమ ము, రుధిరము, మాంసము, నరము, మజజ, ఎముకలు రరీరము 

ఈ మానవుడకి ఉంటే బెరడు, తొకుు , రసము, బంక, నార, చేవ, కయా  వృక్షానికి ఉనాి యి. 

వృక్షానిి  మొదలు నరకితే త్నరగ కత్గేా చిగరు  చెటి పెరుగుతోంద్వ. ఆ శ్పకారమే మానవుడకి 

నరక బడన చేయి గాని కాలు గాని త్నరగ మొలవడం లేదు. అలాగ్వ మృతా్త వు చేత్ 

చంపబడన మానవ రరీరము త్నరగ జీవానిి  పందటలేదోు. 

మర ఈ రరీరము ఏ మొదలు నుండ ప్పడుతోంద్వ? అని శ్పరి  వేశాడు. 

ఈ రరీరము ర్వత్స్స  నుంచి ప్పడుతోందా? 

అలాగయితే శ్బత్నకిన వారకే ర్వత్స్స  ఉంటంద్వ. మృత్తడ నుండ ప్పటడిం లేదు. 

చెటి బీజం నుంచి ప్పడుతోంద్వ. కానీ వేళి తో సహా సమూలంగా పెరకివేస్త ేత్నరగ మూలం 

నుండ ప్పటడిం లేదు. 

జ్ఞత్ ఏవ న జ్ఞయతే కో నిే నం జనయేతి్త నః।। 



అందువల ోఈ సమస ేజగతే్తకు మూలమైనద్వ ఏద్వ? ప్పటిని మనుష్యా డు త్నరగ ప్పటనిి 

యెడల అంటే చనిోయిన త్రిా త్ త్నరగ జనమ  లేకోతే ఈత్ను చేసన పాపప్పణాా లు 

ఏమవుత్వయి? 

కత్ ేఆత్మ  జనమ  తీస్కుని టయోితే చేయని పాప ప్పణాా లు ఎకు డనుంచి సంత్రంచుకని 

జనమ ను పందుత్తంద్వ? 

మరణించిన వానిని త్నరగ ఎవరు ప్పటిసేి్నాి రు? 

దేనినుంచి త్నరగ ప్పడుత్తనిా డు? 

అని యాజ ావలు ా డు వేసన శ్పరి కు సమాధ్యనం రాలేదు సభలోని ఋష్యల నుంచి. 

విజా్ఞనమాననంే శ్బహ్మ రాత్నరేాత్తః పరాయణమ్ త్నషమిానసా  త్ద్వి ద ఇత్న।। 

విజా్ఞనమయుడు, ఆనందమయుడూ అయిన పరశ్బహ్మ యే కరమ చేస్త యజమాని. 

అత్నే కరమ ఫల శ్పదాత్ నన శ్బహ్మ వేత్.ే 

కరమ యే ప్పనర జనమ కు మూలం. 

అంటూ త్న శ్పరి లకు సమాధ్యనం చెబుత యాజవాలుు ా డు ముగంచేడు. ఆ గోవులను 

త్నతో తీస్కనిోయేడు. 

వచేు  భాగంలో షషిాధా్య యం లో యాజవాలుు ా డు జనకునికి శ్బహ్మ విదా ను బోధించాలనే 

ఉదేేరా ంతో జనకుని రాజగృహానికి వసేాడు. 

176. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: షషఠమ అధ్యో యాం, శ్రపధమ 

శ్రాహా ణాం:  

విదేహ్ దేశానికి చశ్కవర ేనన జనకుని దగరీకు యాజవాలు ా డు విచేు శాడు. జనకుడు ఓ 

మునీంశ్దా! మీకు మరనిి  గోవులు కావాలా? లేదా ననుి  త్త్ి ంలో శ్పశిి ంచడానికి 

వచాు రా? అని అడగ్వడు. 

ఆరోజులలో అడవుల మధా లో గురుకులాలు నడపడం చాలా కషంిగా ఉండేద్వ. వేదవిదా కై 

విదాా రుధలు గురుకులాలకు అలా వసే్నే ఉండే వారు. ఒకసార గురుకులానికి వచిు న 

విదాా ర ధ స్మారు 12 సంవత్స రాలు అకు డే ఉండ చదువు పూర ేచేస్కని వెళి్ళ వారు. 

ఆ విదాా రుధలందరకూ వసత్న కలిి ంచి భోజన సదుపాయాలు చేయడం ఆ మునులకు, 

ఋష్యలకు త్లకు మించిన పనే అయేా ద్వ. అప్పి డు ఆ ఋష్యలు రాజులనాశ్రయించి 

గోవులను ధ్యనాా లను దానంగా అరధంచేవారు. 



యాజవాలుు ా డు శ్బహ్మ విదాా  సంవాద సమయంలో వేయి గోవులను వాటి కముమ లకు 

అలంకరంచిన బంగారు తొడుగులు, వాటికి కటబిడన నాణేలతో శ్గహించేడు. త్నరగ 

అవసరారంి వచేు డేమో అని జనకుడు శ్పశిి ంచేడు. 

అప్పి డు శ్బహ్మ విదా ను కూలంకషంగా శ్పశిో త్రేాలతో వివరంచిన యాజవాలుు ా డు 

అనాి డు, “ఓ జనకమహారాజ్ఞ! ఆ రండంటినీ కోర్వ వచేు ను. ముందుగా నీకు ఏ ఏ 

ఆచారుా లు ఏమి బోధించేరో తెలుస్కోదలచేను”. 

ఓ యాజవాలాు ా ! శిలిని ప్పశ్త్తడైన జత్తి డనే ముని “నాకు వాకేు  శ్బహ్మ ము అని చెపిే డు. 

త్లిదోంశ్డులు ఆచారుా ల చేత్ మంచిగా శిక్షణ పంద్వన వాడు ఏ విధంగా శ్పమాణ వాకాా లు 

పలుకుత్వడో అదే విధంగా వాకుు  శ్బహ్మ ము అని చెపిే డు. అనాి డు జనకుడు. 

ఓ జనకా! ఆ శైలిని వాశ్గూపమైన శ్బహ్మ కు రరీరము ఏదో, వాకుు కు ఆశ్రయము యేదో 

చెపిే డా? అంటే లేదు, చెపి లేదు అనాి డు జనకుడు. 

వీరు ఏద్వ శ్బహ్మ మని బోధించేరో అవనీి  ఉత్ు ృషమిైనవే. కాని వాటి యొకు  రరీరం, వాటికి 

ఆధ్యరము అనే వాటి గురంచి నీకు వివరంచ లేదు. వాటి ఉపాసనా రూపాలు కూడా 

చెపి లేదు. ఏకపాదమైన శ్బహామ నిి  మాశ్త్మే చెపిే రు. ఆ బోధన సమశ్గ మవడానికి నేను 

శ్బహ్మ ము యొకు  మిగలిన మూడు పాదాలు కూడా చెబుత్వను. 

వాకుు ను ఏకపాద రూపమైన శ్బహ్మ ము. ఈ వాశ్గూపమైన శ్బహామ నికి వాకేు  రరీరమవుత్తంద్వ. 

ద్గనికి ఆ ఆకారమే ఆశ్రయము. ఏకపాద సి రూపమైన వాశ్గూప శ్బహామ నిి  శ్పజ ాఅని ఉపాసన 

చేయాలి అంటే ఏ శ్పజ?ా కంచెం విరద్గకరంచండ అని జనకుడు అడగ్వడు. 

వాకేు  శ్పజ ాఅవుత్తంద్వ. సృత్తలు, సమ ృత్తలు, ఇత్నహాసాలు, ప్పరాణాలు, చత్తషష్ట ికళలు, 

శ్బహ్మ  స్శ్త్వలు, భాషాా లు, భాషాా లకు వాా ఖాా నాలు, హోమ, బక్షణ, పాననిమిత్మేైన 

ధరమ ములు, ఈ జనమ , పరజనమ , సమస ేభూత్వలు వాకుు  చేతే తెలుస్కనబడుత్తనాి యి. 

కాబటి ివాకేు  శ్పజ ాఅవుత్తంద్వ. వాకేు  పరశ్బహ్మ  రూపము. వాకుు ను శ్పజ ాగా భావించి 

ఉపాశించేవాడని వాకుు  ఎని టికి మరచిోదు. అటవంటి వాడని సమస ేభూత్వలు 

శ్పేమిసేాయి. ఈ భూమి మీదే దైవ సి రూప్పడు గా కలవబడత్వడు. మరణా నంత్రము 

దేవత్లలో కలుశ్సేాడు. 

ఓ యాజవాలాు ా ! మీకు ఏనుగులాంటి వృషభానిి , వేయి ఆవులను ఇసే్నిా ను అనాి డు 

జనకుడు. ఓ జనకా! శిష్యా ని ఉదధరణ పూరకేాకుండా శిష్యా ని నుంచి ధనానిి  శ్గహించ 

కూడదని నా త్ంశ్డ చెపిే డు. అందుకని నేను వాటిని ఇప్పి డు శ్గహించను. ఇంకా 

ఇత్రులు ఏమేమి బోధించేరో చెప్పి . అనాి డు యాజవాలుు ా డు. 

శులు  ప్పశ్త్తడైన ఉదంకుడు శ్పాణమే శ్బహ్మ  సి రూపమని చెపిే డు. అని జనకుడు 

అనగానే, శ్పాణరూప పరశ్బహామ నికి రరీరమేదో, ఆశ్రయమేదో చెపిే డా అంటే లేదనిా డు. 

యాజవాలుు ా డు “శ్పాణరూప పరశ్బహామ నికి శ్పాణమే రరీరము, ఆకారమే ఉత్ి త్న,ే శ్సతి్నలయ 

కాలాలలో ఆశ్రయము. శ్ప్పయత్ి మే ఉపాసనా రూపము. 



శ్పాణమే శ్ప్పయమైనద్వ. ఎందుకంటే ఈ మనుష్యా లు శ్పాణములు కాపాడుకోవలెననే కోరకతో 

ధనము ఆర జంచుట కరకు అనరుుల చేత్కూడా యాగములు చేయిసే్నాి రు. శ్గహించనలవి 

కాని తీక్షణములైన వసే్వులను శ్గహిసే్నిా డు. శ్పాణమును ోష్టంచుకోవాలనే మిషతో 

మరణకారకమైన ద్వకుు లకు కూడా ోత్తనిా డు. అందుచేత్ అదే అనిి టికంటే 

శ్ప్పయమైనద్వ. శ్పాణమే పరశ్బహ్మ ము. 

వరుు వారుుుడనే ముని నేశ్త్మే శ్బహ్మ మని చెపిే డు. అనిా డు జనకుడు. దానికి యాజ ా

వలుు ా డు “నేశ్త్మే రరీరము. ఆకారము దానికి ఆశ్రయమై ఉంద్వ. లోకులు ఇత్రులను 

చూస్తవా అని అని అడుగుత్వరు. వాడు చూస్తను అని చెబతే అద్వ సత్ా మవుత్తంద్వ. ఈ 

నేశ్త్రూప పరశ్బహామ నిి  సత్ా సి రూపముగా ధా్య నించాలి, ఉపాశించాలి”. అని చెపిే డు. 

ఓ యాజ ావలాు ా ! భరదిా జ ప్పశ్త్తడైన గరభేీ విపీత్తడనే ముని త్లిదోంశ్డులు, ఆచారుా లు 

వల ోశుశిక్షుత్తడైన వాడు సతా్వ నిి  ఎలా పలుకుత్వడో ఆ విధంగా సతా్ మైన శ్రవణము 

లేకోతే ఏమీ సద్వధంచదు. కనుక శ్శోశ్త్మే శ్బహ్మ మని చెపిే డు. 

ఓ విదేహ్ రాజ్ఞ! ఆ శ్శోశ్త్ శ్బహ్మ కు శ్శోశ్త్మే రరీరం. ఆ ఆకారమే శ్శోశ్త్వనికి ఉత్ి త్న ేశ్సతి్న 

లయ కాలాలలో ఆశ్రయమై ఉంద్వ. శ్శోశ్త్శ్బహ్మ ను అనంత్ంగా భావించి ఉపాసంచాలి 

అంటే జనకుడు అనంత్ము అంటే ఏమిటి అని అడగ్వడు. 

ఓ జనకా! ద్వకుు లే అనంత్మైనవి. మనం ోయి చూదేామంటే తరుి  పశిు మ ఉత్రే దక్షణ 

ద్వకు లలో ఏ ద్వకుు  యొకు  అంత్వనిి  చేరనేలేము, చూడలేము. ఆ ద్వకుు లే శ్శోశ్త్ 

రూపమవుత్వయి. శ్శోశ్త్వనిి  అనంత్ంగా భావించి ఉపాసంచాలి. 

సత్ా కామ జ్ఞాల మనస్స  శ్బహ్మ మని నాకు బోధించేడు. ఎందుకంటే మనస్స  లేని వాడు 

ఏమి చేయగలడు? అని జనకుడు చెపిే డు. ఓ రాజ్ఞ! మనస్తస  ఆనందము. మనస్స  చేత్నే 

మనుష్యా డు స్తరనేి కోరుకుని ఆమెకు త్మవంటి కుమారుడు కలుగుత్వడని, ఆ ప్పశ్త్తడు 

ఆనందరూప్పడై ఉంటాడని వాంఛసేాడు. ఈ మానస శ్బహ్మ కు మనస్తస  రరీరము, ఆకారమే 

ఆధ్యరము. మనస్స ను ఆనందముగా భావించి ఉపాసంచాలి. 

రకల ప్పశ్త్తడైన విదగుధడనే ఋష్ట హ్ృదయమే (బుద్వధ) శ్బహ్మ మని నాకు చెపిే డు. అనాి డు 

జనకుడు. 

ఓ జనకమహారాజ్ఞ! హ్ృదయమే శ్సతి్న. హ్ృదయమే సరి భూత్వలకు ఆశ్రయసేానము. 

హ్ృదయమే పరశ్బహ్మ ము. హ్ృదయమే రరీరము. ఆకారమే ఆధ్యరము. హ్ృదయానిి  శ్సతి్నగా 

ఉపాసన చేయాలి. ఈ విధంగా హ్ృదయానిి  ఉపాసన చేస్త వాళి  దగరీకు సమస ేభూత్వలు 

చేరుత్వయి. 

వాకుు , శ్పాణము, నేశ్త్ము, శ్శోశ్త్ము, మనస్స  మరయు హ్ృదయం(బుద్వధ) అనే వాటిని 

ఉపాశించేటపి్ప డు వానినే వాటియొకు  రరీరంగా భావించి ఆకాశానిి  ఆధ్యరంగా చేస్కని 

ఉపాశిసంచాలి. వాకుు  యొకు  ఉపాసనా రూపము శ్పశ్జ ాఅయితే, శ్పాణానికి శ్పేమత్త్ి ము, 

నేశ్త్వనికి సత్ా ము, శ్శోశ్త్వనికి అనంత్త్ి ము, మనస్స నకు ఆనందము, హ్ృదయానికి శ్సతి్న 



ఉపాసనా రూపాలు అవుత్తనాి యి. అయినా సంపూరణ శ్బహ్మ జా్ఞనానికి ఇవి చాలవు అనిా డు 

యాజవాలుు ా డు. 

వేదకాలం లోనే సమశ్గంగా శ్బహ్మ విదా ను తెలిసన వాళుి  చాలా త్కుు వగా ఉండడంవల ో

జనకునికే ఆత్మ జా్ఞనానిి  పందగలిగ్వ శ్బహ్మ  విదా  (యాజవాలుు ా ని నుంచి త్పి ) దొరకడమే 

దురభోమయాి ంద్వ. 

వచేు  భాగంలో యాజ ావలుు ా డు మరంత్ వివరంగా చెప్పి  జనకునికి శ్బహ్మ విదాో పదేరం 

చేయడం చూదేాం. 

177. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: షషఠమ అధ్యో యాం, ద్వి తీయ 

శ్రాహా ణాం:  

ఈ శ్ాహ్మ ణం లో ఆత్మ  యొకు  అసతి్ి ం అత్ా ంత్ స్క్షమ ము అని చెబుత ఈ శ్సి్ల 

రరీరానికి అవసరమైన ఆహారంకనాి  ఆత్మ కు హిత్ అనే అత్ా ంత్ స్క్షమ  నాడులదిా రా 

సరఫరా చేయబడే ఆహారం మరంత్ స్క్షమ మైనద్వ అని చెపి  బడంద్వ. (శ్పాణాయామము 

దిా రా మాశ్త్మే ఆ స్క్షామ హారం ఉత్ి త్న ేచేయబడుత్తంద్వ. అద్వ అరనము అనే పేరుతో 

ప్పలువ బడుత్తంద్వ. 

విదేహ్ దేశాధిపత్న జనకుడు లేచి యాజవాలు ా ని కాళి కు నమసు రంచి నాకు శ్బహ్మ విదా ను 

ఉపదేశించమని శ్పార ధంచేడు. 

ఓ జనకమహారాజ్ఞ! నీవు అనేకమంద్వ ఋష్యలచే ఉపనిషతే్తలలో చెపి బడన అనేక 

శ్బహ్మ ములను ఉపాశించేవు. దూరదేశాలకువెళి్ళ వాడు ఏ రధ్యన్ని , నావన్న సదధం 

చేస్కుని టోగా శ్బహ్మ జా్ఞనానిా శించి సరి  ఉపనిషతే్తలు వేదాలు చద్వవి ఆచారుా ల 

దిా రా ఉపదేశింపబడన వాడవు. ఈ దేహానిి  విడచిన త్రిా త్ నీవు ఎకు డకు ోగలవో నీకు 

తెలుసా? 

ఓ యాజవాలాు ా ! దేహ్తా్వ గానంత్రము నేను ఎకు డకు ోగలన్న, ఏమి పందగలన్న నాకు 

తెలియదు. అనగానే అయితే నీవు పందగల వసే్వు గురంచి నీకు చెబుత్వను. అనాి డు. 

ఇనే్న హ్ వై నామైష యో యం దక్షణే క్ష నిు రుషసంే వా ఏత్ మినగేం సన ేమింశ్ద ఇత్వా క్షతే 

పరోక్షేణైవ పరోక్ష శ్ప్పయా ఇవ హి దేవాః శ్పత్ా క్షద్వవిషః।। 

ఈ దక్షణ నేశ్త్ము (కుడక నిు ) లోశ్పకాశించే స్రుా డు, స్రా మండలం లో శ్పకాశించే 

స్రుా డు ఒకు డే. అత్డు శ్పత్ా క్షముగా ఇనేుడని ప్పలవబడు త్తనిా డు. పరోక్షముగా 

అత్నినే ఇంశ్దుడని చెబుత్వరు. 

అథై త్దాి మేక్షణి ప్పరుషరూపమేషాసా  పతీి  విరాట్ త్ యోర్వష సగం శ్సేావో య ఏష్ట 

శ్నరే ుృదయ అకాశోఽథైన యోర్వత్దని ం య ఏష్టఽ శ్నరే ుృదయే లోహిత్ ప్పండోథైన యోర్వత్త్ 

శ్పావరణం... 



ముందు మంశ్త్ంలో కుడ కనుి  లో శ్పకార మానుడైనవాడు భోక ేమరయు భర ేనన 

ఇంశ్దుడని చెపిే రు. 

ఇకు డ (ఎడమకనుి ) వామ నేశ్త్ంలో ఉండే ప్పరుష్యడు భోగా మైన అని ము మరయు భారా  

నన ఇంశ్దాణి అని చెబుత్తనాి రు. ఈ ప్పరుష స్తర ేసంగమసిానం (సంభోగ శ్సిానము) 

హ్ృదయం (మెదడు, బుద్వధ) లోని చిదాకారం. అంటే అదే ఆత్మ  ఉండే శ్పదేరము. 

(కుడ ఎడమ కనుి లు మెదడులోని దహ్రా కారంలో కేంశ్ద్గకృత్ మవాి లి. రండు కనుి లు 

తెరచి శ్భూమధా ంలో దృష్ట ినిలప్పతే అప్పి డు సంగమ శ్సిానంలోకి చూప్ప చేరుత్తంద్వ.) 

నషా హ్ృదయా దూరాధ ి  నాడాు చు రత్న యథా కేరః సహ్శ్సధ్య భిని  ఏవమసా్మ త్వ హిత్వ 

నామ నాఢాో నరే ుృదయే శ్పత్నష్టతి్వ 

మెదడు యొకు  పై భాగం లో ఉండే ఒకనాడ ఆ ప్పరుష్యని చేర్వ మారమీు. ఆ నాడ యొకు  

సహ్శ్స భాగముగా ఉండే త్లవెంశ్టక కనాి  అత్న స్క్షమ ం గా ఉండే “హిత్” అనే నాడులు 

హ్ృదయంలో శ్పత్నష్టంిప బడ ఉనాి యి. 

భవ శ్నేేా త్వభిరాి  ఏత్దా శ్సవదా శ్సవత్న త్సామ దేష 

శ్పవికేాహారత్ర ఇవైవభవత్ా  సామ చాా రీ రా దాత్మ నః 

ఈ నాడుల దిా రా హ్ృదయం లో ఉని  ఆత్మ కు స్క్షమ  ఆహారం సరఫరా అవుత్తంద్వ. ఆ 

యాత్మ  ఈ రరీరఆత్మ కనాి  స్క్షమ త్రమైన ఆహారానిి  రి కరశ్సే్ంద్వ. ఆత్మ  యొకు  

అసతే్ి ము అత్ా ంత్ స్క్షమ ము. 

శ్పాక్ పశిు మ దక్షణ ఉత్రే ఊరధి  అధో ద్వకుు లనిి టి లోను శ్పాణ రూపమై ఉని ద్వ ఈ 

ఆత్మ యే. ఆ ఆత్మ  నే నేత్న, నేత్న ఇద్వ కాదు, ఇద్వకాదు అంటూ వర ణంచారు. 

ఆత్వమ  గృహోా  న హి గృహ్ా తే రరోా  నహి రరా తే సఞీ్చ నహి సజాా తే సతో న వా ధతే న రషా  

త్ా భయం వై జనక. 

ఓ జనకా! ఈ ఆత్మ  బంధించడానికి అలవి కానిద్వ. అద్వ అవినాశి. నశించనిద్వ. 

అసంగమమైనద్వ. అనాసకమేైనద్వ. ాధింపబడనిద్వ. వా ధ చెందనిద్వ. అటవంటి అభయ 

సి రూపమైన ఆత్మ  నీకు శ్పాప్పంేచినద్వ. అనిా డు యాజవాలుు ా డు. 

ఓ యాజవాలు ా మునీ! నీవు భయరహిత్మైన శ్బహ్మ ము యొకు  శ్జా్ఞనానిి  నాకు శ్పసాద్వంచేవు. 

నా సమస ేరాజా్ఞ నిి  నీకు దానమిసే్నిా ను. ననుి  నీకు అరి ంచుకుంటనిా ను. 

అనాి డు జనకుడు. 

 

 



178. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: షషఠమ అధ్యో యాం, తృతీయ 

శ్రాహా ణాం:  

ఇకమీదట వచేు  అధ్యా యాలు శ్ాహ్మ ణాలలో ఇపి టివరకూ చదువుకుని  

దశోపనిషతే్తలలోని విషయాలు ప్పనరావృత్ం అవుతంటాయి. 

ఈ త్ృతీయ శ్ాహ్మ ణంలో మాండూకాో పనిషతే్తలోని విశుి డు, తైజస్డు, శ్పాజుడాు, 

త్తరీయుడు మొదలైనవి వివరంప బడాాయి. త్రిా త్, తైత్నరేీయోపనిషతే్త, ఆనందవలిలోో 

వివిధ రకాలయిన ఆనందాలను ఇకు డ త్నరగ విప్పలంగా వివరంచేరు. 

యాజవాలుు ా డు జనకుని ఆసేానానికి ఎని్న సారోు వసే్ండేవాడు. ఆసమయాలలో జనకుని 

సందేహాలను తీరు  అత్నిని శ్బహ్మ జా్ఞని గా తీరు ద్వదడేానికి సహ్కరంచాడు. 

ఈ సార జనకుని చూడడానికి వెడుత్తని ప్పి డు రాజు సనిి ధి లో కంచెంకూడా 

మాటోాడకూడదని నిర ణయింకునిా డు యాజవాలుు ా డు. 

అయినాకూడా జనకునితో పూరి ము అగి హోశ్త్ విషయమై జరగన సంవాదంలో జనకుని 

విజా్ఞనానికి సంతోష్టంచి యాజవాలుు ా డు జనకునికి ఏ సమయంలో నైనా ఏ విషయము 

గరంచి అయినా శ్పశిి ంచవచు ని వరానిి  ఇచేు డు. అందువల ోజనకుని శ్పరి లకు 

జవాబులిచేు డు. 

మీరు చెప్పి న ప్పరుష్యడకి ఏద్వ తేజస్స గా ఉంద్వ? 

ఆ ఆద్వతా్త ని యొకు  తేజస్స  వలే ోఆ ప్పరుష్యడు శ్పకాశిసే్నిా డు, ోగలుగుత్తనిా డు. 

త్నరగ రాగలుగుత్తనిా డు. కరమ  చేయగలుగుత్తనిా డు. కనుక ఆ స్రుా డే ఆత్మ కు తేజస్స . 

ఆ స్రుా డు అసమేించినప్పి డు ఈ ప్పరుష్యడు ఏ తేజస్స తో కూడ ఉంటాడు? 

చంశ్దుడే రాశ్త్న సమయం లో ప్పరుష్యనికి తేజస్స గా ఉంటాడు. రాశ్త్న సమయంలో ఆ 

చంశ్దుని తేజస్స తో అత్డు చలించ గలుగు త్తనిా డు. కరమ చేసే్నిా డు. 

ఓ యాజవాలాు ా ! స్రా చంశ్దాదులిదరేూ అసమేించినప్పి డు ఈప్పరుష్యనికి తేజస్స  ఏద్వ? 

అప్పి డు అగి యే అత్నికి జా్య త్న. స్రా చంశ్దులు లేని సమయంలో అగి  యొకు  తేజస్స  

నుంచే చలించడము కరమ చేయడము త్నరగ రావడమనేవి జరుగుత్తనిా యి. 

స్రా చంశ్దులు అగి  అనేవి లేనప్పి డు ఆ ప్పరుష్యడకి శ్పకాశానిి చేు ద్వ ఏద్వ? 

స్రా చంశ్దులు అగి  అనేవి అసమేించినప్పి డు వాకేు  ఆ ప్పరుష్యడకి జా్య త్నగా అవుత్తంద్వ. 

వాకుు సాయము చేత్నే చలనము, కరమ  చేయడం మరలు రావడమనేవి జరుగు త్తనాి యి. 

త్న చేయి త్నకు కనపడనంత్ చీకటిలో వాకుు  ఏ ద్వకుు నుంచి వసేోందో అటవైప్ప 

మనుష్యా డు వెళి గలుగు త్తనిా డు. స్రా చంశ్దాగి  వాకుు లు లేని సమయం లో 

ఆప్పరుష్యడకి ఆత్మ యే తేజస్స  గా ఉంద్వ. 



కత్మ ఆతేమ త్న యోఽయం విజా్ఞనమయః శ్పాణేష్య హ్ృదా ంత్రోజత్నః। 

ప్పరుషః ససమానసస  నుి భౌ లోకావనుసఞ్ు రత్న ధా్య యతీవ లేలాయతీవ। 

వాటిలో (మన దేహ్ంలో ఉని  ఇంశ్ద్వయాలు, శ్పాణము, మనస్స లలో) ఆత్మ  అని దేనిని 

అంటారు? 

హ్ృదయం (బుద్వధ) లోపల తేజ్యరూప్పడైన ప్పరుష్యడే ఆత్మ . ఆ విజా్ఞనమయుడైన ఆత్మ  

ధా్య నిసే్ని  దానివలె, చలించుచుని  దానివలె బుద్వధతో సమాన రూపానిి  ధరంచి ఉభయ 

లోకాల లోను (ఈ లోకం, పరలోకాలలో) సంచరసేోంద్వ. 

స హి సి ోి  భూతేి మం లోక మత్న శ్కామత్న మృతాో రూపాణి। 

ఆ ఆత్మ యే సి పి  రూపమైన ఈ లోకానిి , మృతా్త  రూపమైన ఈ దేహానిి  

(దేహ్ంశ్ద్వయముల యొకు  సముదాయం) అత్నశ్కమించి పరశుదధమై ఉంద్వ. 

స వా అయం ప్పరుష్ట జ్ఞయమానః రరీర మభిసమి దా మానః పాపమ భిః సగం సృజా తే స 

ఉశ్త్వు మన్ శ్మియమాణః పాపమ న్న విజహాత్న।। 

ఆ (ఆత్మ  సి రూప్పడైన) ప్పరుష్యడే పాపములతో కూడన ఈ రరీరానిి  పంద్వ ఉనిా డు. 

మరణా నంత్రం ఆ ప్పరుష్యడే ఈ రరీరానిి  విడచి వేరొక రరీరానిి  పందుత్తనిా డు. 
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కంచెం మనస్స  ఉంచి చద్వవి అరధం చేస్కోండ. 

త్సా  వా ఏత్సా  ప్పరుషసా  దేి  ఏవ శ్సిానే భవత్ః 

ఇదం చ పరలోకసిానం చ సనిా ం త్ృతీయగం సి పి  శ్సిానం త్సమ నస నాిే  శ్సిానే త్నష ినిే తే 

ఉభే శ్సిానే పరా  తీదం చ పరలోక శ్సిానం చ 

ఈ లోకము మరయు పరలోకము అని రండు శ్సిానాలు ఉనాి యి. మూడవ శ్సిానానిి  సి పి  

శ్సిానమని అంటారు. సి పి  శ్సిానము సంధి శ్సిానము. ఈ ప్పరుష్యడు ఆ సంధి నన సి పి  

శ్సిానములో ఉండ ఇహ్ పరలోకాలను చూసే్ ఉంటాడు. 

అథ యథా శ్కమోఽయం పరలోక శ్సిానే భవత్న త్మాశ్కమమా శ్కమోా  భయానిా పమ  న 

ఆననేాగంరు  పరా త్న 

ఇహ్ లోకంలో త్ను చేసన కరమ లను అనుసరంచి పరలోకమున పాపము మరయు 

ఆనందములను అనుభవిసేాడు. 

సయశ్త్ శ్పసి ప్పత్ా సా  లోకసా  సరిా వతో మాశ్త్వ మపాదాయ సి యం విహ్త్ా  సి యం 

నిరామ య సి్త న భాసా సి్త న జా్య త్నషా శ్పసి ప్పత్ా శ్త్వయం ప్పరుషః సి యం జా్య త్న రా వత్న।। 



అకు డ అంటే ఆ సి పి  శ్సిానములో ఈ లోకములోని పంచభూత్వత్మ కమైన రరీరానిి  వదలి 

స్క్షామ ంరమైన వాసనా రూపముతో సి యం శ్పకారమానుడై ఉంటాడు. దృక్ సి రూపము 

అవుత్వడు. సి యం జా్య త్నన శ్పకాశిసేాడు. ఇత్నినే తైజస్డు అంటారు. 

అకు డ అంటే ఆ సి పి  శ్సిానములో రధ్యలు గాని, రథానికి కూరు బడే గుశ్రాలుగాని, 

ఆరథాలు ోయే మారీాలు కాని, నీటిగుంటలు, చెరువులు, నదులు కాని లేవు. వీటనిి టికీ 

సరిా నికీ కర ేనన ఆ యాత్మ యే వీటిని నిరమ సేోంద్వ. అకు డ ఆనందము, మోదము, 

శ్పమోదము అనేవి ఏమీ లేవు. 

సి పిే  న శారీరమభి శ్పహ్తా్వ ఽస్పఃే స్పేానభిచాకరత్న। 

శుశ్కమాదాయ ప్పనర్వత్న శ్సిానగం హిరణమ యః ప్పరుష ఏక హ్గంసః। 

అటి ిఆత్మ  త్వను సి పిా వస ిలోకి ోకుండా ఈ రరీరానిి  సి పిా వస ివల ోచేత్నత్ి ం 

లేకుండా చేసేోంద్వ. జ్ఞశ్గదావసలిో త్ను పంద్వన అనుభవాలను సి పి ంలో చూసేోంద్వ. 

ఆత్రిా త్ త్నరగ ఇంశ్ద్వయ రూపం తీస్కని జ్ఞశ్గదావసలిోకి వసే్నిా ీ ఏకైక 

హిరణమ యుడైన ప్పరుష్యడు. 

శ్పాణేన రక్షని  వరం కులాయం బహిష్యు లాయా దమృత్రు రతి్వ । 

స ఈయతే అమృతో యశ్త్ కామగం హిరణమ యః ప్పరుష ఏక హ్గంసః।। 

ఆ హిరణమ య ప్పరుష్యడైన ఆత్మ  శ్పాణం దిా రా ఈ రరీరానిి  కాపాడుత ఉంటాడు. 

సి పి ంలో ఈ రరీరం నుంచి బయట సంచరసే్ అమృత్ మయుడు అవుత్తనిా డు. 

ఎకు డెకు డ త్న వాంఛత్వరాధలను తీరుు కోగలడో అకు డ తీరన కోరకలు 

గలవాడవుత్తనిా డు. సి పి  శ్సిానములో ఉచా నీచములైన భావాలను పందుత అనేక 

వాసనా రూపాలను అనుభవిసే్నిా డు. స్తరలేతో సంతోష్టసే్ని టో, సి్త హిత్తలతో 

ఆనంద్వసే్ని టో, భయంకరమైన వాటిని చూసే్ని టి అనుభవాలు పందు త్తనిా డు. 

ఆ ఆత్మ  ఎకు డ ఎకు డ ఆనంద్వసేోందో ఆయా శ్సలేాలను అనుభవాలను చూసే్ంటారు. కాని 

ఆ ఆత్మ ను ఎవరూ చూడలేరు. అందుకే నిశ్దోత్తని  వాడని హ్టాతే్తగా లేపకూడదు 

అంటారు. త్వను ోయి వచెు డ దిా రము దొరకు  ోతే అత్ని ఆత్మ  త్నరగ (మెలుకువ 

పందుట) రరీరంలో శ్పవేశించడం కషమివుత్తంద్వ. 

ఇదే రకంగా సమాధి శ్సతి్నలో మనస్స తో కలిసన ఆత్మ  రరీరానిి  వదలి బయట సంచారానికి 

వెళిి  త్నరగ రరీరంలోకి శ్పవేశించే టప్పి డు ఏమాశ్త్ం రరీరం యొకు  ఆసనంలో తేడా 

వచిు నా ఆత్మ  త్నరగ ఆ రరీరానిి  గురంేచి దానిలో త్నరగ శ్పవేశించలేదు. అందువల ో

ధా్య నంలో ఉని  వా కినేి చేత్నతో త్టి,ి లేకోతే కద్వప్ప ధా్య నం నుంచి లేపకూడదు. 
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ఈ భాగంలో చెప్పి న ఆత్మ  యొకు  లక్షణాలు చాలా ముఖా మైనవి. శ్రదధతో చద్వవి అరధం 

చేస్కోండ. 

యాని హా్ వ జ్ఞశ్గతి్ రా త్న త్వని స్శ్ప ేఇత్ా శ్త్వయం ప్పరుషః సి యం జా్య త్నరా వత్న సోహ్ం 

భగవతే సహ్శ్సం దదామా త్ ఊరధి ం విమోక్షాయ శ్బూహిత్న। 

జ్ఞశ్గదావస ిఅనేద్వ ఒక శ్సతి్న అయితే ఆ అవసలిోనే సి పిా నిి  చూసే్ంటాడు అని 

అంటారు. కాదు, మెలుకువగా ఉని ప్పి డు చూసనదానినే సి పి ంలో కూడా చూసేాడు 

అందువల ోజ్ఞశ్గత్ సి పిా వసలిు రండూ ఒకటే అని అంటారు. కాని అద్వ నిజం కాదు. 

సి పి ంలో ఆత్మ  సి యం జా్య త్నలా శ్పకాశిసేాడు అని యాజవాలుు ా డు చెపి గా జనకుడు ఓ 

ఋషీ మీరు వేయి గోవులను రి కరంచి నాకు మోక్షశ్పధ్యనమైన సాధనానిి  

అనుశ్గహించండ అని వేడుకనిా డు. 

సవా ఏష ఏత్సమ న్ సశ్మి సాదే రతి్వ  చరతి్వ  దృష్త వి ప్పణా ం చ పాపం చ। 

ప్పనః శ్పత్ననాా యం శ్పత్నయోనాా శ్దవత్న సి పిా నవ సయత్శే్త్ కించిత్ి రా త్ా  ననాి  గత్ 

శ్స్తనే భవత్ా  సజా్యహా్ యం ప్పరుష ఇతేా వమేవ। 

ఓ విదేహ్రాజ్ఞ! జనకా! ఆ సి యంజా్య త్న సి రూపమైన ఆత్మ  స్ష్యప్పలేో మునిగ విహ్రసే్ 

పాప ప్పణా ముల ను చూడటం వల ోవెళిి న మారమీులోనే త్నరగ సి పి  శ్సిానానికి వసేాడు. 

అంటే కద్వ ేసమయం స్ష్యప్పలేో ఉంటాడు.త్నరగ సి పి  శ్సిానానికి నాా య శ్పకారం వసేాడు. 

సి పి  శ్సిానం లో చూచిన పాప ప్పణా  ఫలములు అత్ను పందుట లేదు. ఆ ఆత్మ  

అసంగుడవుత్తనిా డు. 

సి యం జా్య త్న సి రూపమైన ఆ ఆత్మ  జ్ఞశ్గత్ సి పి  స్ష్యపే్పలలో సచరసే్ సమస ే

జనులతో అనురాగానిి  అనుభవిస్jత నానా విధములుగా శ్కీడసే్ కూడా అకు డ పంద్వన 

పాప ప్పణా ములకు బదుధడుగా అవడంలేదు. అనిి  అవసలేలోను అసంగుడగా ఉంటాడు. 

ఒక పెద ేత్నమింగలం నద్వ యొకు  రండు ఒడాులను అనుసరంచి ఏ విధంగా త్నరుగుత 

ఉంటందో అలాగ్వ ఈ ఆత్మ  జ్ఞగరత్ సి పి  శ్సిానములను అనుసరంచే సంచరసే్ంద్వ. 

ఆకారంలో నిరి రామంగా ఎగర అలసన శ్గద ేలేక డేగ లాంటి పక్ష ఏ విధంగా అయితే 

రకు లు ముడుచుకని త్నని గా గూటిలోకి చేరుత్తందో అలాగ్వ జ్ఞగృత్ సి పి  శ్సిానాల మధా  

సంచరంచే ఈ ఆత్మ  త్న గమా  శ్సిానము, విశ్శాంత్న శ్సిానము అయిన స్ష్యప్ప ేలోకి 

చేరుకుంటంద్వ. అకు డ విశ్శాంత్న తీస్కుంటంద్వ. అకు డ ఏ కోరకలు కోరదు. ఏ సి పిా లు 

చూడదు. శ్పాజునాిగా శ్పవరసేే్ంద్వ. 

త్వవా అసా్మ త్వ హిత్వ నామ నాడాో యథా కేరః సహ్శ్సధ్య భినిా సేావత్వఽణిమాి  త్నషనిి ేశుకసాో  

నీలసా  ప్పఞీ్ళసా  హ్రత్సా  లోహిత్సా  పూరణః। 



సహ్శ్సాధిక విభాగాలుగా చేయబడ త్ల వెంశ్డుక కనాి  అత్న స్క్షమ మైన హిత్ యనే 

పేరుగల నాడులు తెలనోి రంగు, నీలవర ణము, ససా వర ణము, మరయు ఆకుపచు  రంగు 

రసములతో నిండ ఉనాి యి. 

సి పి ములో వీడు కడుత్తనిా డు, వాళుి  పటికుని వరము ఒనరుు కుంటనాి రు, ఏనుగు 

త్రుముతోంద్వ, నేను పలమోులో పడోత్తనిా ను మొదలైనవి అనుభవిసేాడు. త్నరగ లేచిన 

త్రిా త్ నేను దేవత్ను, నేను రాజును, నేనే ఈ సరి సిా నిి  అయి వునిా ను అని 

తెలుసే్ందో అప్పి డు అద్వ ఆత్మ కు పరలోకము అవుత్తంద్వ. 

త్దాి  అసా్మ త్దత్నచా నేా అపహ్త్ పాపామ  భయగం రూపం। 

ఆ స్ష్యప్పలేో ఈ ఆత్మ  యొకు  సి రూపం ఏద్వ అంటే కామ రహిత్మైనద్వ. ధరామ ధరమ  

వర జత్మైనద్వ. భయ రహిత్మైనద్వ. 

త్దా థా శ్ప్పయయా స్తసయేా సమి రషి కేో న ాహా్ ం కించనవేద నా శ్నరేమేవ మేవాయం 

ప్పరుషః. శ్పాజేనాాత్మ నా సమి రషా కేో న ాహా్ ం కించన వేద నా శ్నరేం। 

త్నకు శ్ప్పయురాలయిన స్తరనేి గాఢంగా ఆలింగనం చేసకుని ప్పి డు ఆ త్వదాత్మ ా ంతో ఏ 

విధంగా త్వము ఇరువురు కాదు, ఒకు ర్వ, త్వము త్పి  త్మకు లోపల గాని బయటగాని ఈ 

విరి ంలో ఇంకేమీ లేవు అనే భావం కలుగుత్తందో అలాగ్వ సి రూపము సి కీయాత్మ తో కలిస 

ఏక రూపానిి  పంద్వ వెలుపల ఉని ద్వ, లోపల ఉని ద్వ అని వేరు వేరుగా తెలుస్కనలేని 

శ్సతి్నలోకి చేరుత్తంద్వ. 

త్దాి  అసా్మ  త్దాప ేకామమాత్మ  కామ మకామగం రూపగం శోకానరేమ్। 

అదే ఈ ఆత్మ  యొకు  సి రూపము. ఇద్వ ఆప ేకామము కలద్వ. ఆత్మ యే కామము గా కలద్వ. 

కామము లేనిద్వ. శోకూనా మైనద్వ అయిన పరమాత్మ ను పందుతోంద్వ. 

అవసరమైన సంసు ృత్ మంశ్త్వలు ఎందుకు ఇకు డ ఇసే్నిా నంటే, నేను ఒక ధోరణిలో 

మంశ్త్వరాధనిి  రాసే్ని ప్పి డు సహ్జమైన అరాధనిి  వదలి నేను మరోలా వాా ఖాా నిస్త ేమీరు 

అసలు మంశ్త్ం చద్వవి అరధం చేస్కోగలుగుత్వరని, ననుి  సవరసేారని. 

181. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: షషఠమ అధ్యో యాం, తృతీయ 

శ్రాహా ణాం (Continuation):  

ఆ స్ష్యప్పలేో ఆనందరూపమైన ఆత్మ కు ాహ్ా  శ్పపంచములోని ప్పత్వప్పశ్త్ సంబంధమైన 

కరమ  విడచి ోవడం వలతో్ంశ్డ లేడు, త్లి ోలేదు, ప్పశ్త్తడు లేడు, లోకములు లేవు, దేవత్లు 

లేరు, వేదాలు లేవు. 

ఈ విధంగా ఆత్మ  స్ష్యప్పలేో శుభకరమ లను అశుభకరమ లను కూడా అత్నశ్కమించి 

ఉంద్వ.ధనానిి  దానం చేయడంగాని, దొంగలించడంగాని లేదు. శ్భూణహ్త్ా  చేయడంకాని, 



చేయకోవడంకాని, చండాలత్ి ము, ప్పలు సత్ి ము అనేవి లేవు. కరమ సంబంధమే 

లేకోవడంవలన సనాా సాశ్రమం లేదు, వానశ్పసంి లేదు. ఆత్మ  ప్పణా కరమ లు లేదా 

పాపకరమ లననుసరంచి ఉండదు. ఈ విధంగా స్ష్యప్ప ేలో ఆత్మ  సమస ేవాంఛలను అత్నశ్క 

మించినదై హ్ృదయంలో నివససే్ంద్వ. 

ఆ శ్సతి్నలో చూడగల సామరధా ం ఉంీ ఆత్మ  చూడడం లేదు. అత్ను అవినాశి కాబటి ి

చూచేవాని దృష్టకిి నషంి కలగదు. త్ను ఆత్మ  సి రూపమే అయినపి్ప డు వేరుగా 

చూచేటందుకు ఇంకేమీ ఉండదు. 

వాసన రుచి చూడడం లేదా అంటే సామరధా ం ఉంీ త్ను ఆత్మ  పదారధమే అవడం వల ో

రండవ వసే్వు అకు డ ఉండదు. స్ష్యప్పలేో ఉని  ఆత్మ  మాటోాడదు (వాకుు ), వినదు 

(శ్రవణము), త్లచదు(మనస్స ), సి ృశించదు( త్ి కుు ), తెలుస్కనదు(తెలివి). 

ఎప్పి డైతే ఈ ఆత్మ  కంటే వేరొక వసే్వు ఉందో (స్ష్యప్ప ేనుండ జ్ఞశ్గదావసకిు వచిు న 

త్రిా త్) అప్పి డు జడంగా ఉని  ఇంశ్ద్వయాలనీి  త్మ త్మ పనులను త్నరగ మొదలు 

పెడత్వయి. ఒకటి రండవ దానిని చూడ గలదు, వాసన రుచి చూడ గలదు, మాటలాడంచ 

గలుగుత్తంద్వ, వినగలుగు త్తంద్వ, విచారంచ గలుగుత్తంద్వ. సి ృశించ గలదు. ఒకటి మరొక 

దానిని తెలుస్కో గలుగు త్తంద్వ. రండవదే లేనప్పి డు చలనరహిత్మే అద్వ. 

సలిల ఏకో శ్దషిాఽదిై తో భవ తేా ష శ్బహ్మ లోకః స శ్మాడత్న హైన మనురశాస 

ఉదకములలో ఏ విధంగా అయితే రండవద్వ ఉండదో అలాగ్వ స్ష్యప్పలేో రండవ వసే్వు 

అనేద్వ ఉండదు. ఆ ఆత్మ యే శ్బహ్మ లోకము. ఈ స్ష్యప్ప ేకాలమే ఆత్మ కు శ్శేషమిైన 

శ్సిానము.అదే 

శ్శేషమిైన సంపద. అదే శ్శేషమిైన లోకము. అదే శ్శేషమిైన ఆనందము. ఆ ఆనందము 

యొకు  అంర ననుసరంచే సమస ేభూత్వలు జీవిసే్నాి యి. 

(యాజవాలుు ా డు ఇకు డ ఆనందానిి  శ్కోుపంేగా నిరి చిసే్నిా డు. తైస్తతీయేోపనిషతే్తలో ఇవే 

విషయాలను విప్పలంగా వివరంచారు). 

ఒక మనుషాా నందం అంటే సమస ేఅవయవాలు చకు గా కలిగ ఉని , సమస ేఉపకరణాలు 

సమృద్వధగా ఉని  మనుష్యా డు అనుభవింప వలసన భోగాలలో ఏద్గ కఱ్త్ లేకుండా 

ఉండాలి. అందరకీ యజమానుడై ఉండాలి. అటి ిఆనందానిి  మనుషాా నందం అంటారు. 

అటవంటి నూరు మనుషాా నందాలు కలిప్పతే ఒక ప్పత్రుల ఆనందం అవుత్తంద్వ. వంద 

ప్పత్రుల ఆనందాలు కలిప్పతే ఒక గంధరిా నందం. వంద గంధరిా నందాలు కలిప్పతే ఒక 

కరమ  దేవత్ల ఆనందము. ఒక వంద కరమ దేవత్ల ఆనందం కలిప్పతే అద్వ ఒక అజ్ఞన 

దేవత్ల ఆనందం అనబడుత్తంద్వ. అజ్ఞన దేవత్ల ఆనందము అంటే వేదాధా యనము 

చేసనవాడు, పాప రహిత్తడు, కోరకలు లేనివాడు అయినటి ిమనుష్యా ని యొకు  ఆనందము 

అజ్ఞన దేవత్ల ఆనందముతో సమానమవుత్తంద్వ. 



అజ్ఞనదేవత్ల ఆనందానికి వంద రటధోికమైనద్వ ఒక శ్పజ్ఞపత్న ఆనందము. ఆ శ్పజ్ఞపత్న 

ఆనందానికి వంద రటధోికమైనద్వ శ్బహామ నందము. ఈ శ్బహామ నందమే పరమోత్ు ృషమిైన 

పరమ ఆనందము. అని యాజవాలుు ా డు చెపిే డు. జనకుడు నమసు రంచి నాకు మోక్షం 

శ్పాప్పంేచే ఉపదేశానిి వి ండ అని శ్పార ధంచేడు. 

182. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: షషఠమ అధ్యో యాం, తృతీయ 

శ్రాహా ణాం (Continuation):  

సవా యేష ఏత్సమ న్ సి పిా నే ేరతి్వ , చరతి్వ . దృష్త ిి వ ప్పణా ం చ పాపం చ ప్పనః 

శ్పత్ననాా యం శ్పత్నయోనాా శ్దవత్న బుదాధ  శ్నేానవ। 

ఈ ఆత్మ  సి పి ంలో విహ్రంచి పాప ప్పణా ములను దరశ ంచడంతో త్ృప్పనేి పంద్వ సి పి ం 

లోకి వెళిి న మారమీులోనే త్నరగ జ్ఞశ్గదావసకిు వసేోంద్వ. 

త్దా థాఽన స్స సమాహిత్ ముత్స ర జదాా యా దేవమేవాయగం శారీర ఆత్వమ  శ్పాజేనాాత్మ  

నానాి రూఢ ఉత్స ర జనాా త్న యస్తతెతే్ దూరోధ చాా ి ర భవత్న। 

ఈ ఆత్మ  ఏ రకంగా అయితే సి పి  శ్సిానం నుంచి జ్ఞశ్గదావసలిోకి వసేోందో అలాగ్వ ఈ రరీరం 

నుంచి మరొక రరీరానికి ోతోంద్వ. ఒక బండవాడు బండని సామానుతో నింప్ప ధి ని చేసే్ 

మరొక శ్సిానానిి  చేరుత్తని టే ిఈ రరీరం ఊరధి  శిా సతో ఉని ప్పి డు రరీరంలో ఉండే 

ఆత్మ (జీవాత్మ ), శ్పజ ాకలిగన ఆత్మ తో కలిస ధి ని చేసే్ మరొక రరీరానిి  ధరసేోంద్వ. 

స యశ్త్వయ మణిమానం నాే త్న జరయా వో పత్పత్వవాణిమానం నిగచా త్న 

ఈ రరీరం ఏ సమయంలో అణుతి్వ నిి (అణు రూపం, స్క్షమ రూపం) పందు తోందో, 

ముసలిత్నము లేదా రోగాలవల ోకాని ఈ రరీరం అణుతి్వ నిి  పందుతోందో అప్పి డు ఈ 

రరీరం ఊరధి శిా సను కలిగ ఉంటంద్వ. 

త్దా థాఽఽశ్మం వోదుము రం వా ప్పపి లం వా బనిాత్ శ్పముచా తే 

ఏ విధంగా అయితే మిగలముగనీ మామిడ పండు, మేడపండు, రావిపండు తొడమనుండ 

సహ్జంగా బయటకు విడవడుత్వయో 

ఏవమేవాయం ప్పరుష ఏభాో ఽజేభీా  సశ్మి  ముచా  ప్పనః శ్పత్న నాా యం శ్పత్నయోనాా శ్దవత్న 

శ్పాణా నవ 

అదే విధంగా ఈ జీవుడు అవయవముల యొకు  బంధనాల నుంచి విడవడ శ్పత్న యోనిని 

శ్పాణము కరకే చేరుత్తనిా డు. అంటే కరమ ను అనుభవించడానికి రరీరానికై వెత్తకుత 

ఉంటాడు. 

దండనాధికారులు, శ్గామాధికారులు వార చశ్కవర ేవసే్నిా డు అంటే వివిధరకాలైన 

భోజనాదుల తోను, మదా ము మొదలైన పానీయాలతోను విశ్రమించడానికి త్గన మంచి 



భవంత్తలతోను ఏ విధంగా అయితే నిరీక్షసే్ ఉంటారో అదే విధంగా జీవుడు మరణించి 

మరో దేహానిి  పందు త్తని ప్పి డు ఈ జీవాత్మ  యొకు  కరమ  ఫలానిి  తెలిస ఉని  పరశ్బహ్మ  

వసేోంద్వ అని సమస ేభూత్వలు నిరీక్షసే్ ఉంటాయి. 

ఏ విధంగా అయితే స్మనా సమేత్ంగా బయలు దేరన రాజు వెంబడ అత్ని అంగరక్షకులు, 

స్మనికులు, స్తవకులు, శ్గామాధికారులు ఎలా అయితే వసేారో అదే విధంగా చివర 

ఘడయలలో జీవి యొకు  ఊరధి  శిా స పైకి ోవడం మొదలయితే ఆత్మ  దగరీక రరీరం లోని 

సమస ేశ్పాణాలు వచిు  చేరుత్వయి. 

183. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: షషఠమ అధ్యో యాం, చత్తరధ 

శ్రాహా ణాం:  

స యశ్త్వయమాత్వమ ఽ బలా ం నేత్ా సమోమ హ్ మివ నేత్ా ధైన మేతే శ్పాణా అభి సమాయని ే

ఈ రరీరం లో ఉండే జీవాత్మ  రకితే్గ ీత్న బలానిి  కోలిో యినపి్ప డు ఈ రరీరానిి  వీడడానికి 

ఉదాు కేుడు అవుత్వడు. సి ృహ్ కోలిో యినపి్ప డు ఏ ఏ శ్పాణాలునాి యో అవనీి  ఆ 

జీవత్మ ను చేరుకుంటాయి. 

స ఏత్వ శ్స్తజే్య మాశ్త్వః సమభాా  దదాన్న హ్ృదయమే వాని  వశ్కామత్న 

తేజస్స  తో ఉని  సమస ేఅవయవములలోని జీవరకినేి ఆకర ుంచి హ్ృదయంలో శ్పవేశిసేాడా 

ప్పరుష్యడు. 

స యస్తతైష చాక్షుషః ప్పరుషః పరా శ్జాి రాా  వరతేే త్థా రూపజా్య భవత్న। 

కళి లో ఉండే ప్పరుష్యడు ఈ రరీరావయవాల మీద విముఖత్ పందుత్వడు. అంత్టా 

వాా ప్పసేాడు. రూపజా్ఞనానిి  కోలిో త్వడు. 

ఆ విధంగా రరీరంలోని ఇంశ్ద్వయాల యొకు  తేజస్స  జీవాత్మ లో చేరోయాక అత్డు 

చూడలేడు, వాసన రుచి చూడలేడు, పలకలేడు, వినలేడు, ఆలోచించలేడు, 

సి ృశించలేడు, తెలుస్కనలేడు అంటారు. ఈ విధంగా సర్వి ంశ్ద్వయాలు ఆత్మ తో 

సంయమమయితే ఆ ఆత్మ  నేశ్త్ము దిా రాగాని, శిరస్స దిా రాగాని ఇత్ర రరీర అంగముల 

దిా రా బయటకు ోతోంద్వ. 

ఆత్మ  రరీరం నుంచి బయటకు ోగానే దానిని అనుసరసే్ ఈరరీరానికి సరిా ధికారయిన 

శ్పాణం కూడా ఆత్మ ననుసరంచి బయటకు వెళిి ోతోంద్వ. అనిి  ఇంశ్ద్వయాలు కూడా 

ఆత్మ ను శ్పాణానిి  అనుసరంచి రరీరం నుంచి నిశ్షు మిసే్నాి యి. 

ఆ ఆత్మ ననుసరంచే కరమ , విశేష శ్జా్ఞన సహిత్మైన విదా , అనుభవరూపమైన వాసనలు 

అనీి కూడా వెళిి ోత్తనాి యి. 



ఆత్మ  ఈ రరీరానిి  ఏవిధంగా వద్వలి వేరొక దేహానిి  పందుతోందో చెపి డానికి త్ృణ 

జలూకము అనే గడపా్పరుగు ఏ విధంగా అయితే గడాో చ చివర వరకూ వెళిి  త్న ముందు 

రరీరానిి  వేరొక గడాో చమీదకు జేరు  త్రువాత్ మిగలిన దేహానిి  మొదటి గడాో చ నుంచి 

తీస్కుంటందో అలాగ్వ ఆత్మ  మొదటి రరీరానిి  శ్కింద పడేస రండవ రరీరానిి  

ఆశ్రయించిన త్రిా త్ మొదటి రరీరం నుంచి ఉప సంహ్రంచు కుంటంద్వ. ఆ పూరి  

వాసనలతో త్వను పంద్వన నూత్న దేహ్ంలో ఆత్మ భావం చేసే్ంద్వ. 

కంసాలి ఏ విధంగా కద్వపేాటి బంగారం తీస్కని స్ందరమైన నూత్న ఆభరణానిి  చేసేాడో 

అలాగ్వ ఈ రరీరానిి  శ్కింద పడేస కత్దే్వ మరీ స్ందరంగా ఉండే ఇంకక రరీరానిి  త్యారు 

చేస్ కుంటంద్వ. ప్పశ్త్తదేవత్లు, గంధరుి లు, దేవత్లు లేదా శ్పజ్ఞపత్న లేదా ఇత్ర 

భూత్వలుగా రరీరానిి  నిరమ ంచుకుంటంద్వ. 

అటవంటి విజా్ఞన సి రూపమైన ఈ ఆత్మ  యే ఆ పరశ్బహ్మ ము. మన్నమయుడు, 

శ్పాణమయుడు, చక్షురమ యుడు, శ్శోశ్త్మయుడు, పృథివీమయుడు, జల సి రూప్పడు, 

వాయుసి రూప్పడు ఆకార సి రూప్పడు అయి ఉనిా డు. 

ఇత్డే తేజ్య సి రూప్పడు తేజరహిత్తడు కూడా. కామ మయుడు మరయు అకామమయుడూ 

ఇత్డే. శ్కోధరూప్పడు, శ్కోధరహిత్ సి రూప్పడు; ధరమ  సి రూప్పడు, అధరమ  సి రూప్పడు 

మొదలైన సరి  సి రూపాలు అత్డే. ఈ ఆత్మ  ఏఆకారానిి  ఆలంబనగా తీస్కుంటందో 

అదే త్ను అవు త్తంద్వ. 

ఈ ఆత్మ  జీవుల యొకు  రూపాలను ఆలంబనగా చేస్కని ప్పణా కరమ లు చేసే్ 

ప్పణాా త్తమ డుగాను, పాపకరమ లను చేసే్ పాపాత్తమ డుగాను అవు త్తనిా డు. కందరు ఆత్మ ను 

కామ సి రూప్పడని చెబుత్వరు. ఆ ఆత్మ  త్న కోరక శ్పకారం ఏ యే కరమ లనయితే చేసే్ందో ఆ 

కరమ ఫలాలను పందు త్తనిా డు. ఈ ఆత్మ యే కూటసి్డు. ఇత్డే ఆ పరశ్బహ్మ . 

184. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: షషఠమ అధ్యో యాం, చత్తరధ 

శ్రాహా ణాం (Continuation):  

జనకునికి శ్బహ్మ విదాా  పరమైన బోధన ఈ విధంగా సాగుతోంద్వ. యాజవాలుు ా డు మరంత్ 

విప్పలంగా విరద్గకరసే్నిా డు. 

ఏవాయం ప్పరుష ఇత్న స యథాకామో భవత్న త్త్ శ్కత్తరా వత్న యత్ శ్కత్తరా వత్న త్త్ు రమ  

కురుతే యత్ు రమ  కురుతే త్ దభిసమి దా తే।। 

ఆ విధంగా కోరకలతో కూడన ప్పరుష్యడు త్న ఇచా  శ్పకారం ఏ ఏ కరమ లు చేసే్నాి డో ఆ 

కరమ  ఫలాలను పందుత్తనిా డు. రరీరానిి  ఆలంబనగా చేస్కుని  ప్పరుష్యడు ఈ 

లోకములోనే ఆ కరమ ఫలాలను అనుభవించి మరణించి ఊశ్ర ధి లోకాలకు ోత్తనిా డు. త్నరగ 

కరమ  చేయడానికి జనమ  ఎతే్తత్తనిా డు. కరమ ఫలం మీద ఆసకి ేకల ప్పరుష్యడు ఈ జనన 

మరణ రూప శ్భమణంలో చికుు కుంటనిా డు. 



కరమ ఫలాలను కోరని వాడు నిషాు ముడు, ఆపకేాముడు ఆత్మ కాముడుగా అవుత్తనిా డు. 

అత్ని సమస ేఇంశ్ద్వయాలు కూడా శ్బహ్మ తి్వ నిి  పందుత్తనాి యి. 

ఎప్పి డయితే ఈ జీవుడ హ్ృదయంలో ఉండే కోరకలనీి  నశించిోత్వయో అప్పి డుఅత్డు 

అమృత్తడు అవుత శ్బహ్మ తి్వ నిి  పందు త్తనిా డు. సరి ము త్న యొకు  కుబుసానిి  

చలన రహిత్ శ్సతి్నలో ప్పటలిో ఏరీత్నలో వద్వలి ోత్తందో అదే రీత్నగా ఈ దేహ్ం 

పత్నమవుత్తంద్వ. త్రిా త్ రరీరం లేనివాడై మరణం లేనివాడై తేజ్య సి రూప్పడు 

అవుత్తనిా డు. 

కడు శ్పాచీనము, అత్ా ంత్ స్క్షమ ము సమస ేజనులను త్రంపజేస్త శ్జా్ఞనమారంీ 

విషయంలో పండత్తలు కందరు శుక ోనాడని, కందరు నలనోి నాడని, పస్ప్పరంగు నాడని, 

పచు ని నాడని, అలాగ్వ ఎశ్రని నాడని మోక్షమారమీని చెపిే రు. శ్బహ్మ విదాా  సి రూపమైన 

ఆ మోక్షమారీానిి  శ్బహ్మ జా్ఞని మాశ్త్మే పందగలుగుత్తనిా డు. 

ఇకు డ ఈశావాశాో పనిషతే్తలోని అవిదా ను గురంచి చెప్పి న మంశ్త్వలు జనకునికి 

చెబుత్తనాి రు యాజవాలు ా  ఋష్ట. 

అనధం త్మః శ్పవిరని ేయేఽవిదాా ముపాసతే। త్తోభూయ ఇవతే త్మో య ఉ విదాా యాగం 

రత్వః।। 

అవిదా ను ఉపాశించే వారు అంటే శ్జా్ఞనము కంటే ఇత్రమైన దానిని ఉపాశించేవాళుి  కరమ  

శ్పధ్యనమైన ఈ సంసారానిి  పందుత్తనాి రు. అలా అని శ్బహ్మ విదా ను ఉపాశించేవారు 

మరంత్ అజా్ఞనం చేత్ కపి బడోత్తనాి రు. ద్గని అరధం ఏమిటంటే విదా  అవిదా లకు 

భిని మైనద్వ అతీత్మైనద్వ ఆత్మ జా్ఞనము అని తెలుస్కోవాలి. 

అననేా నామతే లోకా అనేధన త్మసావృత్వః।। త్వగం శ్స్త ేశ్పేతా్వ భిగచా నేా  విదాా గం సో బుధో 

జనాః।। 

అజా్ఞనముచేత్ కపి బడ ఆత్మ విదా ను తెలుస్కన లేక కరమ లు చేసే్ ఆత్మ జా్ఞనానిి  

పందకుండానే ఈ జనులు మరణించి ఈ దేహానిి  విడచి త్మస్స తో నిండన లోకాలకు 

ోత్వరు. జనన మరణ చశ్కానిి  అత్నశ్కమించలేరు. 
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ఈ ఆత్మ ను నేనే అయి ఉనిా ను (అహ్ం శ్బహామ సమ ) అని తెలుస్కుని  వా కి ేత్న రరీరానిి  

కష ిపెటవిలసన పని లేదు. ఆ వా కి ేసరి కాల సరిా వసలిలోను ఆత్మ గానే ఉండడం వల ో

అత్నికి ఏ ఇత్ర కోరక ఉండదు. 

ఎన్ని  అనరాధలతో కూడ ఉని ద్వ ఈ రరీరం. ద్గనిలో ఉండే ఆత్మ ను ఎవరైతే 

తెలుస్కోగలుగు త్తనిా రో వాళుి  గొపి  శ్జా్ఞనులుగా అవుత్తనాి రు. అత్నిదే ఈ లోకమంత్వ. 

అత్డే విరి రూప్పడైన ఆత్మ గా అవుత్తనిా డు. 

ఈ రరీరంలో ఉంటూనే సాధనతో శ్బహ్మ తి్వ నిి  పందాలి. లేకోతే ఎంతో అనరంి 

జరుగుత్తంద్వ. శ్బహ్మ జా్ఞని అమృత్తడు అవుత్తనిా డు. ఆ విధంగా కానివాడు జనన మరణ 

చశ్కంలో పడ దుఃఖానిి  అనుభవిసే్నిా డు. 

భూత్ భవిషా ది రమేానాలకు నియామకుడైన ఈరి రుడే త్న ఆత్మ  అయి ఉనిా డని 

తెలుస్కుని వాడు అత్నే సర్వి రి రుడు అవుత్తనిా డు. అలాంటివాడు దేనికి, ఎవరకి 

భయపడడు. 

కాలుని రూపంలో ఉంటూ సంవత్స రాలు, మాసాలు, పక్షాలు రోజులు మొదలైనవి 

పరశ్భమిసే్నాి యి. ఆ స్రాా ద్వ తేజస్స లకు శ్పకాశానిి చేు  అమృత్ సి రూప్పని 

ఆయుస్స  గా దేవత్లంత్వ ఉపాశిసే్నాి రు. 

పరశ్బహ్మ లో ఐదు సంఖా తో అయిదు రకాల సమూహాలునాి యి. గంధరుి లు, ప్పత్రులు, 

దేవత్లు, అమరులు, రాక్షస్లు అనే అయిదుగురు, ఆకారం దేనిలో ఉంచబడాాయో ఆ 

పరశ్బహ్మ నే ఆత్మ  సి రూపంగా భావిసే్నిా ను. ఈ విధంగా నారరహిత్మైన పరశ్బహ్మ ను 

తెలుస్కుని నేను కూడా అమృత్సి రూప్పడైన పరమాత్మ గా అయాా ను. 

అక్షర సి రూపమైన ఆత్మ ను శ్పాణ వాా పారానికి, నేశ్త్వలకు, చెవులకు మనస్స కు ఆధ్యర 

భూత్తనిగా తెలుస్కుని వార్వ పరశ్బహ్మ మును నిరు యముగా తెలుస్కుని  వాళి వుత్వరు. 

పరశుదధమైన మనస్స తోనే ఆ పరశ్బహ్మ ను తెలుస్కోవాలి. శ్బహ్మ  దరశ న విషయంలో 

లేరమైనా అనేకత్ి మనేద్వ లేదు. పరశ్బహ్మ  దరశ న విషయంలో నానాతి్వ నిి  చూస్తవాడు 

మరణము వలే ోమరణానిి  పందుత్వడు. 

పరశ్బహ్మ ము అశ్పమేయమైనద్వ. శ్ధువమైనద్వ. నిత్ా మైనద్వ. మాలినా రహిత్మైనద్వ. 

ఆకారము కంటే స్క్షమ మైనద్వ. జనమ ము లేనిద్వ. సరి  శ్శేషమిైనద్వ. ఈ శ్బహ్మ మును ఏక 

సి రూపంగానే చూడాలి. 
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యాజవాలుు ా డు జనకునికి చెబుత్తనిా డు. 

విజా్ఞని అయిన శ్బహ్మ విదుడు ఇత్ర విషయాలను వదలి పరశ్బహ్మ  త్తి్వ నిే  ధా్య నించాలి. 

అనాత్మ  విషయాలను అభా సంచ కూడదు. అటి ిఅనవసర విషయాలు, రాేలు శ్రమను 

కలుగజేసేాయి. 

శ్పాణులోో విజా్ఞన సి రూప్పడుగా ఉని  ప్పరుష్యడు సాక్షాతే్త ఆ పరమాత్మ యే. 

హ్ృదయాంత్రాళం లోని ఆకారంలో నివసంచే ఆ పరమాతేమ  సమసేానీి  త్న అధీనంలో 

ఉంచుకునిా డు. అత్డే సరిా నీి  శాసంచే ఈరి రుడు. 

శుభ కరామ చరణంవల ోఅత్డు వృద్వధ చెందడు. నీచ కరమ లనాచరంచడం వల ోఅత్డు 

క్షీణించడు. సమస ేభూత్వధిపత్న, భూత్ పాలకుడు మరయు అత్డే సరి్వ రి రుడు. అత్డే 

అందరకూ స్తత్తవు లా ఉనిా డు. ఈ లోకాలనీి  శ్సరింగా ఉండడానికి అత్డే ఆధ్యరం. 

ఆ పరశ్బహ్మ ను వేదవాకాా ల చేత్, యజా్ఞలు, దానాలు, త్పస్స లు, ఉపవాస శ్వత్వలు 

ఆచరంచడం చేత్ తెలుస్కోవాలని వేదవేత్లేైన పండత్తలు చెబుత్వరు. ఈ ఆత్మ త్తి్వ నిి  

తెలుస్కుని వారు మునులు అవుత్వరు. ఈ శ్బహ్మ  త్తి్వ నిి  వాంఛంచేవారు సనాా స 

ద్గక్షను రి కరసేారు. 

మోక్షసాధనయే పరమధాే యంగా గల శ్బహ్మ విదులు సంత్వనాపేక్ష లేనివారై ఉండేవారు. 

అందువల ోఈషణశ్త్యానిి  (ప్పశ్తేషణ, వితేషేణ, లోకేషణలు) వదలి బక్షాటన చేసే్ 

సాధనలో ఉండేవారు. 

కర్వమ ంశ్ద్వయాలచే పటిబడని ఆ ఆత్మ  పదారధము నేత్న, నేత్న (ఇద్వకాదు, ఇద్వకాదు) అంటూ 

నిరాధ రంప బడంద్వ. ఆ ఆత్మ  శ్గహింప రకా ము కానిద్వ, అశ్గాహా్ ము. అరరుా డు అంటే 

నారనమొందువాడు కాదు. అసంగుడు కాబటి ిదేనికీ అంటకోదు, దేనికీ బుదుధడు కాడు. 

అవినాశియు శ్బహ్మ జా్ఞనియు అయిన అత్ను పాప ప్పణాా లు రంటికీ అతీత్తడు. అత్ను 

విహిత్ కరమ లు చేసనా, చేయకోయినా ఎలాంటి పాపము అత్నిని అంటదు. అత్నికి 

త్వపానిి వి వు. 

ఓ జనకా! ఈ ఆత్మ  గురంచి ఒక వేద ఋకుు  సి షంిగా ఇలా చెప్పి ంద్వ. ఆ ఆత్మ  నిత్ా మైనద్వ. 

ఆ ఆత్మ  త్తి్వ నిి  తెలుస్కుని  శ్బహ్మ వేత్ ేయొకు  మహిమ ప్పణా  కరమ చే వృద్వధని కాని 

పాపకరమ చే క్షీణత్ి ం కాని పందదు. 

త్స్మా వసాా  త్ి దవిత్ంే విద్వతి్వ  నలిపా తే కరమ ణా పాపకేనేత్న। 



ఆ ఆత్మ  యొకు  మహ్హిమన్నరగన వాడే “పదవిత్” అనబడత్వడు. ఆ మహిమ న్నరగన 

వానికిక కరమ ము తో సంబంధము లేదు. ఈ విధంగా శ్బహ్మ జా్ఞనానిి  పంద్వన వా కి ేశాంత్ 

చితే్తడౌత్వడు. ఇంశ్ద్వయ నిశ్గహ్ం కలవాడు అవుత్వడు. ఉపరత్న పంద్వనవాడవుత్వడు 

(చంచలమైన మనస్స ను ాహా్ విషయాలనుంచి మరలిు  సరి దా శ్బహ్మ ము నందే 

నిలి డానిి  ఉపరత్న అంటారు). త్నతీక్షువు అవుత్వడు.(రతోషణములు, క్షుత్ని పాసలు, మానావ 

మానములు మొదలైన ది ందిా లవల ోకలిగ్వ దుఃఖాలను ఓరుు కుంటూ, పరుల వల ోకలిగ్వ 

దుఃఖములకు రరీర బుద్వధ దారాా ములుకలిగ ఉంీ శ్పతీకారము చేయక, 

చిత్వేాా కులముగాని, వాకిా రుషా ము గాని లేకుండ సహించి ఉండడానిి  త్నతీక్ష అంటారు). 

ఏకాశ్గ చితే్తడు అవుత్వడు. మోక్షగామి అవుత్వడు. అనగా షడీుణ సంపనిు డై త్నయందే 

పరమాత్మ ను దరశ సే్నిా డు. సమసేానిి  ఆత్మ గా చూడగలుగు త్తనిా డు. 

ఓ జనక మహారాజ్ఞ! 

అటి ిశ్బహ్మ జా్ఞనిని కృత్వకృత్ కరమ లు ాధించవు. కరమ లనే అత్డు భసమ ం 

చేయగలుగుత్వడు. అత్డు పాపరహిత్తడు. విరజుడు. ఇచాా రహిత్తడు. సంరయ వర జత్తడు. 

అత్డు శ్బహ్మ దరశ నము పంద్వన శ్జా్ఞని. ఇదే శ్బహ్మ లోకం అంటే. 

ఈ ఆత్మ  ఎంతో గొపి ద్వ. ఎలాంటి జనమ లు లేనిద్వ. అనిా నికి భోక ేన ఉంద్వ. సకల 

భూత్వలకు అవి చేసన కరమ లకు ఫలానిి  ఇచేు ద అవుతోంద్వ. 

స వా ఏష మహా మజ ఆత్వమ ఽజరోఽమరోఽమృతో ఽభ యో శ్బహామ  భయం వై శ్బహామ భయగం 

హి వై శ్బహ్మ  భవత్న య ఏవం వేద।। 

జనమ రహిత్తడైన ఆ ఆత్మ  ప్పరుష్యడు మహాత్తమ డు. అజుడు. జరామరణాలు లేనివాడు. 

అభయుడు. అమృత్తడు. పరశ్బహ్మ  సి రూప్పడు. ఈ విధంగా ఎవరైతే పరశ్బహ్మ  

సి రూపానిి  తెలుస్కుంటాడో అత్డు భయ రహిత్తడైన పరశ్బహ్మ  సి రూపమే అవుత్వడు. 

187. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: స్పుమ అధ్యో యాం: శ్రపధమ, ద్వి తీయ 

శ్రాహా ణాలు:  

షషిాధా్య యం లో పంచమ శ్ాహ్మ ణం లోని విషయాలు (యాజవాలుు ా డు మైశ్తేయికి 

శ్బహ్మ విదాా బోధన) ముందుగా చత్తరాధ  ధా్య యంలోని చత్తరధశ్ాహ్మ ణంలో చదువు 

కునిా ము. మిగలిన షషశి్ాహ్మ ణంలో శ్బహ్మ విదా  ఏ గురు-శిషా  పరంపర దిా రా వాా ప్ప ే

నొంద్వందో చెపి బడంద్వ. ఆ విధంగా అయిదు ఆరు అధ్యా యాలు శ్బహ్మ  విదా ను 

కూలంకషంగా చరు ంచేయి. 

మిగలిన ఏడు ఎనిమిద్వ అధ్యా యాలు ఖిల కాండగా ప్పలవబడత్వయి. అంటే పైన నాలుగు 

అధ్యా యాలలోను చెపి కుండా మిగలిన శ్బహ్మ విదాా  విషయాలు ఈ రండు 

అధ్యా యాలలోను చెపి బడాాయి అంటారు. 

ఓంఽఽఽఖం శ్బహ్మ । ఖం ప్పరాణం వాయురం ఖమిత్న హ్ సామ హ్ కౌరవాా యణీ ప్పశ్తో 

వేదోఽయం శ్ాహ్మ ణా విదురి్వ దై నేన యదిే ద్వత్వా మ్।। 



ఓంఽఽఽఖం శ్బహ్మ  అనే ఈ మంశ్త్ం శ్బహ్మ  విదులచేత్ ధా్య నమారంీలో వినియోగంప 

బడుతోంద్వ. ఖం అంటే ఆకార శ్బహ్మ ం. అద్వ ఓంకార సి రూపమైనద్వ. ఇకు డ ఆకారం 

చిదాకారం. ఆ దహ్రాకారంలో వాయువు ఉంటంద్వ. 

ఇలా వాయువుతో కూడన ఆకాశానిే  ఖం అంటారని కౌరవాా యణ మహ్రు యొకు  ప్పశ్త్తడగు 

ఒక ఋష్ట అనాి డు. శ్బహ్మ విదాా  సాధకుడు ఈ ఓంకారము దిా రా తెలుస్కోదగన శ్బహ్మ  

విషయానిి  తెలుస్కుంటనిా డు. మనం తెలుస్కోదగన శ్బహ్మ జా్ఞనం ఓంకారం దిా రానే 

తెలుసేోంద్వ కనుక ఓంకారమే పరశ్బహ్మ  అనాి రు. 

ఇప్పి డు ది్వ తీయాధా్య యం ఒక చకు టి కధ తో మొదలవుతోంద్వ. 

దేవత్లు, రాక్షస్లు, మానవులు అనే ఈ ముగీురూ శ్పజ్ఞపత్న నన శ్బహ్మ దేవుడ సంత్వనం. 

వారందరూ శ్బహ్మ చరా  ద్గక్ష వహించి సాధనలో ఉనాి రు. 

ఒకనాడు వారలో దేవత్లు త్మ త్ంశ్డనన శ్పజ్ఞపత్నని సమీప్పంచి మాకు త్గన ఉపదేరం 

చేయండ అని శ్పాశ్ర ధంచారు. అప్పి డు శ్బహ్మ  వారకి “ద” అనే అక్షరానిి  ఉపదేశించి 

‘కుమారులారా! నేను చెప్పి న ద అక్షరం మీరు శ్గహించారా?’ అని అడగ్వడు. దేవత్లు 

‘శ్గహించాము. మీరు ద అనే అక్షరం దిా రా మాకు ఇంశ్ద్వయ దమానిి  (ఇంశ్ద్వయ నిశ్గహ్ం) 

పెంపంద్వంచుకోమని ఉపదేశించారు.’ అని చెపిే రు. అద్వ విని శ్బహ్మ  సంతోష్టంచి మీరు 

ాగా అరధం చేస్కునాి రు అనాి డు. 

దేవత్ల త్రిా త్ మానవులు శ్బహ్మ ను ఉపదేరం గురంచి శ్పార ధంచేరు. శ్బహ్మ  వారకి కూడా 

‘ద’ అనే అక్షరానిి  ఉపదేశించి ద్గని అరధం తెలుస్ కునాి రా? అని అడగ్వడు. శ్బహ్మ దేవా! 

దానం తెలియని మీరంత్వ దానగుణానిి  పెంపంద్వంచు కోండ అని అరధం చేస్కునిా మని 

చెపి గా సంత్ృప్ప ేచెంద్వన శ్బహ్మ  ాగా శ్గహించారని మెచుు కునిా డు. 

ఇంక మిగలిన అస్రులు కూడా శ్బహ్మ దేవుని సమీప్పంచి ఉపదేరం కోసమై శ్బహ్మ ను 

శ్పార ధంచేరు. శ్పజ్ఞపత్న వాళి కు కూడా ‘ద’ అనే అక్షరానేి  ఉపదేశించేడు. వాళుి  ద అంటే 

దయ చూపండ అని అరధం చేస్కునాి రు. అద్వ విని  శ్పజ్ఞపత్న ఎంతో సంతోష్టంచి 

వాళి ను శ్పసంశించాడు. 

ఈ నాటికీ మేఘగర జన రూపంలో ద ద ద గా దైవవాణి వినపడుతోంద్వ. శ్పజ్ఞపత్న చెప్పి న ద 

అనే ఏకాక్షర ఉపదేశానిి  దేవత్లు దానవులు మానవులు వేరు వేరుగా అరధం చేస్కునాి రు. 

మానవులందరూ ఈ దమం, దానం, దయ అనే మూడు ఉత్మే గుణాలను 

అలవరచుకోవాలి. సమసమేైన గుణసంపత్ననేి కలిగ ఇంశ్ద్వయ నిశ్గహ్ం లేని మనుజులు 

ఇంశ్ద్వయ నిశ్గహానిి  అలవరచుకోవాలి. లోభత్ి ంతో ఉండే మానవులు దానగుణానిి  

నేరుు కోవాలి. శ్కూరమైన మనసతే్ి ం కలిగన మనుష్యా లు దయాగుణానిి  సాధన చేయాలని 

భావం. 



188. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: స్పుమ అధ్యో యాం: తృతీయ, చత్తరధ, 

పాంచమ శ్రాహా ణాలు:  

దమం, దానం, దయ అనే గొపి వైన ఈ శ్త్నగుణాలు ఉని వాడే సరి  ఉపాసనలకు అధికార 

అవుత్తనిా డు అంటూ ఇపి టివరకూ నిరుపాధిక (నిరీుణ) శ్బహోమ పాసననే చెపిే రు. 

ఇప్పి డు సోపాధిక (సగుణ) శ్బహోమ పాసన వాటి ఫలాలు చెపి బడాాయీ మంశ్త్ంలో. 

ఇంత్వరకూ దమం, దానం, దయ అనే ఈ మూడు గుణాలను ద అనే అక్షరంలో 

ఉపదేశించిన శ్పజ్ఞపత్నయే మన హ్ృదయ సి రూప్పడు. అంటే మనుష్యా డ హ్ృదయమే 

(రకేానిి  సరఫరాచేస్త గుండె కాదు) శ్పజ్ఞపత్న, ఆ పరశ్బహ్మ ము. 

ఈ హ్ృదయం అనే పేరులో ఉండే మూడు అక్షరాలలో ఒకు కు  అక్షరానిి  ఉపాశించడం 

వల ోమానవులు విశేష ఫలిత్వలను పందుత్తనాి రు. హ్ృదయం లో ఉండే హ్ృ అనే 

అక్షరానిి  పరశ్బహ్మ  గా ఉపాసస్త ేఅత్ని ఇంశ్ద్వయాలు, ఇత్రుల ఇంశ్ద్వయాలు అత్ని 

వరంలో ఉంటాయి. 

ద అనే అక్షరానిి  ఉపాసంచే వాడకి (ద అనే ధ్యత్తవుకు ఇచుు ట అనే అరధం ఉంద్వ) 

అత్నికి సంబంధించిన వారు, సంబంధించని వారూ అత్నికి త్మ త్మ రకేులను ఇసేారు. 

ఇంక యం అంటే లోపలకు వెళి డం అని అరధం. యం అనే అక్షరానిి  ఉపాసంచేవాళుి  

సి రలీోక శ్పాప్పనేి పందుత్తనాి రు. ఈ విధంగా హ్ృదయం లోని ఒకు కు  అక్షరానిి  

ఉపాసస్తనేే ఇంత్నంత్ ఫలిత్ం దొరుకుత్తని ప్పి డు మొత్ంే హ్ృదయం అనే పూర ేపదానిి  

ఉపాసస్త ేవిశేష ఫలశ్పాప్ప ేఉంటంద్వ. 

ఈ హ్ృదయ పరశ్బహ్మ ము అనేద్వ సతా్  సి రూపము. అంటే సత్ా ం కూడా హ్ృదయ 

పరశ్బహ్మ మే అవుత్తంద్వ. సత్ా మనే పరశ్బహ్మ  ఎంతో గొపి ద్వ, పూజా మైనద్వ, ముందుగా 

ప్పటినిద్వ. ఈ మూడు గుణాలను తెలుస్కని సతా్వ నిి  ఉపాసంచేవాళుి  సమస ేలోకాలను 

త్మ అధీనంలో ఉంచుకోగలుగుత్వరు. వాళి కు రశ్త్తవులనే వాళి్ళ  ఉండరు. సమస ేశుభ 

ఫలిత్వలను పందుత్వరు. 

ఈ సత్ా మనే పరశ్బహ్మ ను ఎలా ఉపాసంచాలో చెబుత్తనిా డు. ఈ నామ రూపాత్మ కమైన 

శ్పపంచం ముందుగా జలరూపంలోనే ఉండేద్వ. సత్ా ం చత్తరుమ ఖ శ్బహ్మ ను సృష్టంిచగా ఆ 

శ్బహ్మ  విరాట్ ప్పరుష్యణిణ, విరాటి రుష్యడు దేవత్లను సృష్టంిచారు. ఆ దేవత్లంత్వ త్నరగ 

సత్ా శ్బహ్మ నే ఉపాససే్నాి రు. అందువల ోసతా్ శ్బహ్మ యే అనిి టికనాి , అందరకనాి  

గొపి ద్వ. 

ఈ సత్ా  అనేదానిలో ఉని  స, త్, య అనే మూడక్షరాలలోను మొదటిద్వ స కారం చివరద్వ 

య కారం రండూ సత్ా మైనద్వ, శారి త్ మైనవి. మధా లో ఉండే త్ అక్షరం అసత్ా మైనద్వ 

అంటే మృతా్త  సి రూపమైనద్వ. స కార యకారములే లక్షణముగా గల సత్ా  సి రూపము 

సతా్వ నిే  అధికంగా కలిగ ఉంటంద్వ. త్ కారము అనే అసత్ా మైన మృతా్త సి రూపం 

మాశ్త్ం చాలా సి లి మయి నశించిోత్తంద్వ. ఉపాసకుడకి మృతా్త భయం ఉండదు. 



ఈ సత్ా మనేద్వ ఆద్వతా్  సి రూపం. ఆద్వత్ా  మండలంలో ఉండే స్రుా డు, ఈ దేహ్ంలోని 

కుడ కంశ్టో ఉండే విజా్ఞన సి రూప్పడు ఒకు ర్వ. వీరదరేూ ఒకరలో మరొకరు శ్పకాశిసే్ 

ఉంటారు. ఎలా అంటే స్రుా డు త్న కిరణాలతో జీవుడ అధా్య త్మ రూపమైన నేశ్త్ంలో 

శ్పత్నష్టతి్మై ఉంటే జీవుడు త్న శ్పాణంతో అధి దైవ సి రూపమైన స్రా మండలంలో 

శ్పకాశిసే్నిా డు. 

అంటే స్రుా డు త్న కిరణాల దిా రా వెలుత్తరి సే్ నేశ్త్వనికి సాయపడుతోంటే, ఆ 

నేశ్త్ము త్న శ్పాణరకి ేఅనగా చూచే రకి ేదిా రా స్రుా ణిణ వా క ేపరుసే్నిా డు. ఇద్వ 

తెలుస్కుని  జీవుడు ఈ రరీరానిి  విడచి వెళి్ళ ప్పి డు చాక్షుష సి రూప్పడైన ఆ స్రుా డు 

త్న కిరణాలను ఉపసంహ్రంచుకని త్టస ిరూపంతో ఉంటాడు. 

అప్పి డు కిరణములు లేని ఈ స్రా మండలం కాంత్నహీనమై తెలగోా కనపడుత్తంద్వ. ఈ 

స్రుా ని నేశ్త్ములలోని విజా్ఞన సి రూప్పని ఒకు నిగా భావించి ఉపాసంచే వాడని 

స్రా కిరణాలు ాధించవు. 

వచేు  భాగంలో ఆద్వత్ా  మండలాంత్రతీ్తడైన ఆప్పరుష్యని అవయవాల వర ణనను చూదేాము. 

189. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: స్పుమ అధ్యో యాం :పాంచమాం నుాంచి 

దశమ శ్రాహా ణాం వరకూ:  

స్రా మండలం లో ఉని  ఆ సత్ా  ప్పరుష్యనికి భూ, భువః, స్వః అనే మూడు వాా హ్ృత్తలే 

అవయవాలుగా ఉనాి యి. భూః అనే వాా హ్ృత్న త్ల అయితే భువః అనే వాా హ్ృత్న లోని 

రండక్షరాలు రండు భుజ్ఞలు, స్వః అనే వాా హ్ృత్నలోని రండక్షరాలు రండు పాదాలు 

అవుత్తనాి యి. అత్నికి అహ్ః అనేద్వ రహ్సా  నామము. మరొక రహ్సా  నామము ఉపనిషత్. 

ఆ మన్నమయ ప్పరుష్యడు కాంత్నయే సి రూపంగా గలవాడై వడ ోగంజ లాగ, యవధ్యనా  గంజ 

లాగ మరీ చిని  పరమాణం గలవాడై ఈ సమసేానీి  నియంశ్త్నంచే అధిపత్నగా ఉంటాడు. 

అంధకారానిి  తొలగంచే విదుా త్స ి రూపమే ఆ పరశ్బహ్మ . ఆ పరశ్బహ్మ ను వాకుు  

సి రూపంగా వర ణసేారు. వాకుు  అంటే వేదం. ద్గనిని కామధేనువుగా భావించి ఉపాసంచాలి. 

ఈ కామధేనువుకు సిా హా, వషట్, హ్స,ే సి ధ్య అనే నాలుగు శ్సనేాలునాి యి. 

వీటిలో మొదటి రండూ సిా హా, వషట్ అనే రండు శ్సనేముల చేత్ దేవత్లకు హ్విస్స లు 

ఇవి  బడుత్తనాి యి. హ్స ేఅనే శ్సనేము చేత్ మనుష్యా లకు అని ము ఇవి బడుతోంద్వ. 

సి ధ్య అనే శ్సనేము చేత్ ప్పత్ృదేవత్లకు కవా ము ఇవి  బడుతోంద్వ. వాక్ సి రూపమైన కామ 

దేనువుకి వృషభమే శ్పాణం. మనస్స  దిా రానే ఆ వృషభం వాకుు  అనే క్షీరానిి  శ్సవింప 

జేసే్ంద్వ. అందువల ోమనస్తస  ఆ ధేనువుకు దూడ. ఈ రీత్నగా వాకస ి రూప్పడైన పరశ్బహ్మ ను 

కామధేనువుగా భావించి ఉపాసంచాలి. 



అయమగి రిై శిా నరో యో య మనఃే ప్పరుషే యే నేద మని ం పచా తే యద్వద మదా తే 

త్స్మా ష ఘోష్ట భవత్న యమే త్త్ు రాణవప్పధ్యయ రృణోత్న న యదో శ్త్ు మిషా  శ్నధవత్న నైనం 

ఘోషగం రృణోత్న।। 

ద్గనినే వైరి నరాగి  అంటారు. ఇద్వ ప్పరుష్యడ (మానవుడ) లోపల ఉండే అగి . ద్గనినే 

జఠరాగి  అంటారు. ఈ అగి  అనిా నిి  పచనం (అరగ్వటటి) చేసే్ంద్వ. ఈ అగి కి ఒక 

విధమైన ధి ని ఉంద్వ. మనం రండు చెవులను మూస్కుంటే ఆ ధి ని వినిప్పసే్ంద్వ. ఆ 

రబమేే జఠరాగి  చేస్త ధి ని. ఈ రరీరంలో భోక ేఅయిన ప్పరుష్యడు ఎపి్ప డు బయటకు 

వెళిి ోత్వడో అప్పి డు ఆ ధి ని వినిప్పంచడం ఆగోత్తంద్వ. 

దరమ శ్ాహ్మ ణం: 

ఇచాా మరణి అయిన శ్బహ్మ జా్ఞని శ్బహ్మ  లోకానిి  చేర్వ మారీానిి  చెబుత్తనాి రు. శ్బహ్మ జా్ఞని 

ఈలోకములో ఉని  త్న రరీరానిి  వదలి అనంత్వాయువులోో కలిస వాయురూపానిి  

పందుత్తనిా డు. ఆ మహావాయువు ఆ ఆత్మ కరకు రథచశ్కము యొకు  రంశ్ధము వంటి 

మారీానిి  ఇసేోంద్వ. ఆ మారమీు దిా రా ఈ ప్పరుష్యడు వాయు మండలము దాటి స్రుా ని 

చేరుత్తనిా డు. అకు డా ఆద్వతా్త డు వాయు రూపములో ఉని  ఆ ప్పరుష్యనకు ఆడంబరము 

(డమరుకము) యొకు  రంశ్ధమంత్ మారీానిి  ఇసే్నిా డు. ఆ మారమీు దిా రా ఆ 

వాయురూప ప్పరుష్యడు శ్పయాణించి స్రా మండలం దాటి చంశ్దలోకం చేరుత్వడు. (ఇద్వ 

భూమి చుటిూ త్నరగ్వ చంశ్దుని మండలం కాదు. స్రా  మండలానికి అవత్ల అత్ా ంత్ 

దూరంలో శ్పజ్ఞపత్న లోకానికి దగరీగా ఉంటంద్వ.) 

అకు డ ఉని  చంశ్దుడు ఆ ప్పరుష్యనికి ఒక భేరీవాదా ం యొకు  రంశ్ధం ఎంత్ ఉంటందో 

అంత్ మారీానిి  ఇసేాడు. ఆ మారంీ దిా రా చంశ్దలోకానిి  అత్నశ్కమించి న త్శ్త్ 

స్రాో భాత్న, నచంశ్దత్వరకం... రతోషాణలు, స్ఖదుఃఖాలు లేనటవంటి శ్బహ్మ లోకానిి  చేర 

ఎన్ని , ఎని్న న్ని  శ్బహ్మ కలాి లు గడచేవరకూ శారి త్ంగా అకు డే నివససేాడు. 

ఈ ఖిల కాండలో అంటే సపమే అషమి అధ్యా యాలలో శ్పత్న శ్ాహ్మ ణం లోను వేరు వేరు 

విషయాలు శ్పసేావించ బడాాయి. ఇపి టివరకూ అయిన ఉపనిషతే్తలలోని విశేషాంశాలు 

కనిి  త్నరగ శ్పసేావించ బడాాయి. 

190. ఉపనిషత్తులు - రృహదారణో క్యపనిషత్తు: స్పుమ అధ్యో యాం: ఏకాదశ 

శ్రాహా ణాం నుాంచి శ్రతయోదశ శ్రాహా ణాం వరకూ:  

ఏకాదర శ్ాహ్మ ణం: 

ఈ శ్ాహ్మ ణంలో ఈ రరీరానికి మనం చేస్త ఏపని అయినా త్పస్స  లాంటిదే అనే 

విషయానిి  చెబుత్తనిా డు. 

జి ర పీడుత్తడైన వాడు సంత్వపము చెందుత ఉంటాడు. అత్ని రరీరం త్వపానికి గుర 

అవుత్తంద్వ. ఆ త్వపం కూడా ఒక విధమైన త్పస్స . ఎవరైనా మరణిస్త ేఆ మరణించిన 

వాడకి అంత్ా శ్కియలు జరప్పంచడం కోసం శ్గామం చివరనుని  అడవికి తీస్కని ోత్వరు. 



అలా తీస్కని వెళి డం కూడా ఒక విధమైన త్పస్స  అంటారు. మరణించిన వాడ రరీరానిి  

అగి లో దహిసేారు. అత్ని రరీరం దహించబడడమే పరమ త్పస్స . 

దిా దర శ్ాహ్మ ణం 

కందరు అనిా నిి  శ్బహ్మ సి రూపం అంటారు. అద్వ సరకాదు. అని ం లో శ్పాణమనేద్వ 

లేకోతే ఆ అని ం పాడైోత్తంద్వ. దురిా సన వచిు  పాసోత్తంద్వ. అలాగ్వ కందరు 

ఋష్యలు శ్పాణమే పరశ్బహ్మ  అనాి రు. ఇద్వ కూడా సత్ా ం కాదు. ఎందుకంటే ఈ రరీరానికి 

అని ం లేకోతే రరీరం నీరసంచిోత్తంద్వ. శ్పాణం ఎండోత్తంద్వ. ఈ విధంగా చూస్త ే

అని ం, శ్పాణం రండూ విడవిడగా శ్బహ్మ ం కాదని తెలుసేోంద్వ. అని ం, శ్పాణం రండూ 

కలిస ఏక సి రూపంగా ఉని ప్పి డు మాశ్త్ం పరశ్బహ్మ తి్వ నిి  పందుత్వయి. 

ఈ విషయానిి  పాత్ృదుడనే మహ్రు త్న త్ంశ్డతో చెబుత ఇలా శ్పాణానిి , అనిా నిి  

సమష్టగిా పరశ్బహ్మ  సి రూపంగా భావించే వాడకి నేను మంచిగాని చెడుగాని ఏమీ 

చేయలేను. అలాంటి శ్బహ్మ జా్ఞనికి మంచి చెడులు, ఇషిాఇషిాలు అనేవేవీ ఉండవు. అని  

శ్పాణాలను రండంటిని ఏకం చేస్తనేే శ్బహ్మ భావం ఏరి డుత్తంద్వ. ఈ సమస ేశ్పాణులూ 

అనిా నిి  ఆశ్రయించి ఉనాి యి కాబటి ిఅనిా నిి  ‘వి’ అని, ఈ భూత్వలనీి  శ్పాణంతో 

రమిసే్నాి యి కాబటి ిశ్పాణానిి  ‘రం ‘ అని భావించేరు. 

శ్త్యోదర శ్ాహ్మ ణం: 

ఉకంి శ్పాణో వా ఉకంి శ్పాణో హీదగం సరి ముతి్వపయ తా్త  శ్దేాసామ దుక ివిద్గరి శ్సషే ితా్త కసాే  

సాయుజా గం స లోకత్వం జయత్న య ఏవం వేద।। 

రస్తసమేనేఋగి్వ ద మంశ్త్వనిే  ఉకంి అంటారు. ఈ మంశ్త్ంలో శ్పాణమే ఉకంి గా 

చెపి బడంద్వ. ఈ రరీరంలో శ్పాణం ఎంత్ శ్పధ్యనమైనదో శ్సేోశ్త్ రూపంలో ఉండే 

మంశ్త్వలలో శ్పధ్యనమైనద్వ. ఉకంిగా చెపి బడన శ్పాణమే అనిి  కరమ లను చేయించ 

గలుగుతోంద్వ. ఉకిానిి  శ్పాణరూప శ్బహ్మ గా ఉపాసంచేవాడు శ్పాణానిి  జయించిన 

వీరుడవుత్వడు. 

ఈ శ్పాణం వలే ోసమస ేజీవులు ఒకదానితో ఒకటి కలస ఉంటనాి యి. శ్పాణమే అందరనీ 

కూరు  ఉంచేద్వ. అందువల ోశ్పాణమే యజుస్స . శ్పాణానిి  హ్విస్స  నొసగ్వ యజుర్వి దం గా 

ధా్య నం చేయాలి. 

సమస ేభూత్వలు ఈ శ్పాణం లోనే శ్పత్నష్టతి్మై ఉనాి యి. అందువల ోశ్పాణానిి  

సామవేదంగా ఉపాసంచాలి. 

ఈ శ్పాణమే మన రరీరానిి  రస్తసేాలు ారనుండ, హింస నుండ రక్షసే్ంద్వ కనుక శ్పాణానిి  

క్షశ్త్ంగా భావించి ఉపాసంచాలి. 

ఈవిధంగా భావించి ఉపాసంచే సాధకులు శ్పాణం యొకు  ఐకా త్ను, సాలోకా త్ను 

సారూపా త్ను పందుత్వరు. 
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శ్రాహా ణాం :  

ఈ శ్ాహ్మ ణంలో గాయశ్తీ మంశ్త్ం లోని నాలుగు పాదాలను వివరంచేరు. ఈ వివరణ 

చాందోగా  ఉనిషతే్తలో త్ృతీయ శ్పపాఠకం లో ఇచిు న గాయశ్తీ మంశ్త్ వివరణకు 

అనుబంధమైనద్వ. 

భూమి- అంత్రక్షం- ద్ా ః ( ద కార య కారములు) అనే మూడు పదాలలో మొత్ంే ఎనిమిద్వ 

అక్షరాలునాి యి. గాయశ్త్న ఛంధస్స లో కూడా శ్పత్న పాదానికి ఎనిమిద్వ అక్షరాలే 

ఉంటాయి. అలాగ్వ ఎనిమిద్వ అక్షరాలతో కూత్డన పాదాలు మూడు ఉంటాయి గాయశ్తీ 

ఛందస్స లో. అంటే భూమి, అంత్రక్షం, ద్ా ః (సి ర ీలోకం) అనే శ్త్నలోక సి రూపమే 

గాయశ్త్న యొకు  మొదటి పాదం. 

ఋక్ యజస్స  సామ వేదాల పేరలోోని అక్షరాలు ఋచః, యజస్స , సామాని అనే 

పదాలలోని ఎనిమిద్వ అక్షరాలు గాయశ్తీ ఛందస్స  యొకు  రండవ పాదం అవుత్తంద్వ. 

శ్పాణ అపాన వాా న ( వ,య, న) అనే మూడు పదాలలోని ఎనిమిద్వ అక్షరాలు గాయశ్త్న 

యొకు  మూడవ పాదం అవుతోంద్వ. 

ఏత్దేవ త్తరీయం దరశ త్ం పదం సరోరజ్ఞ య ఏష త్పత్న యదైి  చత్తరధం త్తే్తరీయం 

దరశ త్ం పదమిత్న దదృర ఇవహా్ ష సరోరజ్ఞ ఇత్న 

ఇక గాయశ్త్నలోని నాలవీ పాదానిి  “సరోరజస దరశ త్పదం” అంటారు. దరశ త్ పదం అంటే 

స్రా మండల అంత్రతీ్ ప్పరుష్యడు శ్పకాశిసే్ దరశ నం ఇసే్నిా డు అని. సరోరజ అంటే 

అనిి  లోకాల కని  పైన ఆధిపత్ా ం తో శ్పకాశిసే్నిా డు అని తెలుస్ కోవాలి. 

ఈ విషయాలను తెలుస్కుని  వా కి ేస్రుా నిలా అఖండ తేజస్స తో, గొపి  ఖాా త్నతో 

సరిా ధిపత్నగా శ్పకాశిసేాడు. అందువల ోద్గనినే గాయశ్తీ త్తరీయ పదం అంటారు. 

ఈనాలవీ పాదం సతా్ ం లో శ్పత్నష్టతి్మై ఉంద్వ. ఇకు డ మన నేశ్త్వలే శ్పసదధ సతా్ ం గా 

పేరొు న బడంద్వ. ఎలా అంటే ఇప్పి డు నేను చూచేను, నేను వినిా ను అని ఇదరేు 

కలహించుకంటూంటే ఎవడైతే నేను చూచేను అనాి డో వాడని మనం విరి ససేాము. కనుక 

చెవులకనాి  కళి్ళ  సత్ా ం. 

స్రుా నికి ఆశ్రయమైన నేశ్త్ము, త్తరీయ పదము అయిన శ్పసదధమైన సత్ా ం బలము లో 

శ్పత్నష్టతి్మై ఉంద్వ. ఆ బలం ఏమిటంటే రరీరంలోని శ్పాణరకే.ే శ్పాణరకి ేనేశ్తేంశ్ద్వయం 

కంటే బలిషమిైనద్వ. సత్ా ం కనాి  గొపి ద్వ. ఈ విధంగా మూడు పాదాలు కలిగన గాయశ్త్న 

పరశ్బహ్మ  సి రూపమైన శ్పాణం లో శ్పత్నష్టతి్మై ఉండ వాగాద్వ ఇంశ్ద్వయాలను 

కాపాడుతోంద్వ. ఇంశ్ద్వయాలను సంరక్షసే్ ఉండడం వలే ోగాయశ్త్న అనే పేరు శ్సరిమైంద్వ. 



ఈ లోకంలో ఎనిమిద్వ సంవత్స రాలు నిండన ాలునికి గురువు ఉపనయన సంసాు రానిి  

చేస సావిశ్తీ రూపమైన గాయశ్తీ మంశ్తోపదేరం చేసేాడు. ఆ మంశ్త్ం దిా రా ఆ ాలుడ 

శ్పాణాలు రక్షంపబడడం వల ోసావిశ్త్నయే గాయశ్త్నగా చెపి బడంద్వ. 

కందరు గురువులు శ్త్నపద గాయశ్త్నకి బదులుగా వటవుకు అనుషి్యప్ ఛందస్స లో ఉని  

సావిశ్త్న మంశ్త్వనిి  ఉపదేశిసే్నాి రు. వాకేు  అనుషి్యప్ అనీ, వాకేు  ఈ రరీరం లో ఉండే 

సరసి త్న అనీ అనుకని సావిశ్త్నని అనుషి్యప్ ఛందస్స లో ఉపదేశిసే్నాి రు. అలా 

చేయకూడదు. ఎందుకంటే శ్పాణాలను రక్షంచేద్వ గాయశ్త్నయే కనుక గాయశ్త్న ఛందస్స లో 

ఉండే శ్త్నపద గాయశ్త్నని మాశ్త్మే ఉపదేశించాలి. 

ఈ శ్పకారం గాయశ్త్నని శ్గహించిన వాడు ఎంత్ ఎకుు వ దానానిి  తీస్కునాి  అత్నికి 

ఎలాంటి దోషము, పాపము రాదు. 

గాయశ్త్న మంశ్త్వనిి  ఉపాసంచేవాడు, ఈ మూడు లోకాలను దానంగా శ్గహించినా ఆ దానం 

రి కరంచడం వల ోకలిగ్వ దోషం, గాయశ్త్న యొకు  శ్పధమ పాదం ఒకు టీ జప్పస్త ే

తొలగోత్తంద్వ. 

అలాగ్వ శ్త్యీ విదా  నన మూడు వేదాలను దానంగా తీస్కుంటే కలిగ్వ దోషం గాయశ్త్న 

యొకు  రండవ పాదానిి  జప్పస్త ేతొలగోత్తంద్వ. 

ఈ లోకం లో ఎనిి  రకాలయిన శ్పాణులునాి యో ఆ సమస ేశ్పాణ సమూహానీి  దానంగా 

తీస్కుంటే కలిగ్వ దోషం గాయశ్త్న యొకు  మూడో పాదానిి  జప్పస్త ేనశించిోత్తంద్వ. 

ఇలా దానాలు రి కరంచడం వల ోకలిగ్వ దోష నివారణారధం గాయశ్తీ మంశ్త్ జపానిి  అనిి  

కాలాలలోను చేసే్నే ఉనాి రు. ఈ విధంగా గాయశ్త్న యొకు  మూడు పాదాల విజా్ఞన ఫలానిి  

పంద్వన త్రిా త్ ఆ శ్పకాశించే స్రా  మండల అంత్రతీ్ ప్పరుష సి రూపమైన గాయశ్త్న 

యొకు  సరోరజస యనే త్తరీయ పాదము యొకు  శ్జా్ఞనానిి  పందడం దురభోం. 
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శ్రాహా ణాం, పాంచదశ శ్రాహా ణాం:  

గాయశ్తీ మంశ్త్వనిి  ఏ రకంగా కీరసేే్నాి రంటే 

“ఓ గాయశ్తీ! నీవు శ్త్నలోకాత్మ కమైన ఏకపాదం కలదానివి. శ్త్యీ ( మూడు వేదాలు) విదాా  

సి రూపమైన రండవ పాదంతో ద్వి పదవి. శ్పాణాద్వ రూపమైన మూడవ పాదం కలిగన 

శ్త్నపదవి అయిన నీకు ఇవే మా నమసాు రాలు. స్రా మండలాంత్రతీ్తడైన ప్పరుష్యని 

రూపానిి  కలిగ చత్తషిా ద్వగా కీరంేచ బడాావు. నిజం చెపిా లంటే నీవు నిరుపాధికంగా అయి 

రూపం లేని దానివి గా అయి నీవు ఎవి రకీ తెలియబడడం లేదు. రూపం లేని నినుి  

తెలుస్కోవడానికి మా రకి ేచాలదు. 

త్తరీయమైన సరోరజస అనే దరశ త్ పాదం కలిగన నీకు మా వందనాలు. నీ ద్వవా పద 

శ్పాప్పకేై శ్పయత్ని ంచే మాకు విాి లు కలిగంచే రశ్త్తవే విాి లను పందుత్వడు. 



విదేహ్ శ్పభువైన జనకుడు బుడలుడు ( అరి త్రాశుి ని కడుకు) అనే మునిని అడగ్వడుట. “ 

ఓ బుడలుడా! నీవు గాయశ్త్నని ఉపాసంచేనని చెబుత్తనిా వుకదా. అటవంటప్పి డు నీ 

హ్సేాలతో శ్పత్నశ్గహ్ దోషం ( దానం రి కరంచిన దోషం) ఎలా సహిసే్నిా వు “ అని. దానికి 

బుడలుడు నేను గాయశ్త్న యొకు  ముఖానిి  తెలుస్కోకుండా ఉపాసంచేను. అందువల ో

నాకు ఈ పాపానిి  సహించవలస వసేోంద్వ. అప్పి డు జనకుడు “ ఓ బుడలుడా! అగి యే 

గాయశ్త్న యొకు  ముఖం. అగి  పచిు  కటెలిను కూడా దహించ వేయకలిగనటి అగి నే 

గాయశ్త్న ముఖంగా తెలుస్కని ఉపాసస్త ేశ్పత్నశ్గహ్ దోషాలనిి టినీ దహించి భసమ ం 

చేసే్ంద్వ.” అని చెపిే డు. 

ఈ విధంగా గాయశ్తీ శ్జా్ఞనానిి  కూలంకషంగా తెలుస్కని ఉపాసంచిన వాడు గాయశ్తీ 

సి రూప్పడై పవిశ్త్తనిగా మార జరామరణాలు లేనివాడుగా అయి అమృత్ పదవిని 

పందుత్వడు. 

అచుా త్ యోగవిదా లో శ్పాణాయామ శ్పశ్కియ దిా రా గాయశ్త్న ఉపాసన జరుగుత్తంద్వ. 

దానినే అజపా గాయశ్త్న అంటారు. ద్గనిలో గాయశ్త్న యొకు  అక్షర ఉచాా రణ ఉండదు. ఆ 

శ్పశ్కియలో గాయశ్తీ ఉపాసన యొకు  పూర ేఫలిత్వనిి  సాధకులు పందుత్వరు. 

పంచదర శ్ాహ్మ ణంలో 

ఈశావాశాో పనిషతే్త లోని 15 వ మంశ్త్ం నుంచి 18వ మంశ్త్ం వరకూ మరొకు సార 

ఇపి టివరకూ తెలుస్కుని  విషయాలను దృష్టలిో ఉంచుకని త్నరగ వివరణ ఇచేు రు. 

“ హిరణమ యేన పాశ్తేణ సత్ా సాా ప్పహిత్ం ముఖం త్త్ి ం పూష ని పావృణు సత్ా  ధరామ య 

దృషయిే। 

పూషనిే కర్వ ు యమ స్రా  శ్పజ్ఞపత్ా  వా్వ హారసమ న్ సమూహ్ తేజ్యయతే ేరూపం 

కలాా ణత్మం త్తే ేపశాా మియో సావసౌ ప్పరుషః సోహ్మసమ ।। 

ఆత్మ  సందరశ న శ్సతి్నకి చేరుకుని  ఋష్ట త్నను త్వను తెలుస్కోవాలంటే ఆ సత్ా ం యొకు  

శ్జా్ఞనానిి  అవగత్ం చేస్కోవాలి. సత్ా  దరశ నమనేద్వ ఆ పరమాత్మ  యొకు  కృపా కటాక్షాలతో 

మాశ్త్మే సాధా ం. మిరుమిటో గొలిపే ఆ ద్వవా  జా్య త్న యొకు  దరశ న భాగా ం లభించినా 

బంగారు మూకుడుతో కపి బడ, వృతే్వకారంలో వెదజలబోడుత్తని  కాంత్నప్పంజ్ఞలవల ో

దానిని దాటి సత్ా  సి రూపానిి  చూడలేక “ ఓ పూష్యడా! లోకాలను ోష్టంచి పాలించే స్రా  

భగవానుడా! 

నీ తేజ్య కిరణాలే కదా ఈ సమస ేజగతే్త యొకు  ఉత్ి త్నకేి కారణం. శ్పజ్ఞపత్న ప్పశ్త్తలైన నీ 

అశేష కిరణావళిని ఉప సంహ్రంచుకని నీ సతా్  సి రూపానిి  నాకు దరశ నమయాే టోగా 

చేయి త్ంశ్ీ! నీరూప సందరశ నంతో నేను ప్పనీత్తడనౌత్వను“ అని శ్పార ధసే్నిా డు. 

ఓం వాయురనిల మమృత్మథేదం భసామ ంత్ం రరీరం 

ఓం శ్కతో సమ ర కృత్ం సమ ర శ్కతోసమ ర కృత్ం సమ ర।। 



శ్పాణవాయువు మరయు అనిలం అంటే బయటి గాలిలోని ఆకిస జన్ తో కూడన 

వాయువులను శ్పాణాయామ శ్పశ్కియతో మధించినప్పి డు ప్పటిని ఉషణంలో మన రరీరం లోని 

పంచ భూత్వలు శుద్వధ చేయబడత్వయి. త్లి ోగరా ం నుండ తెచుు కుని  పంచ 

భూత్వత్మ కమైన రరీరం అగి లో ప్పఠం పెటబిడుత్తంద్వ. దానినే శ్పాణ యజంా అంటారు. 

నీవు ఏ విదాో పాసనతో ఈ శ్సతి్నని పంద గలిగ్వవో దానిని సమ రంచు. త్నరగ శ్పాణయజా్ఞనిి  

చేయి. చేసనదాని వల ోవచిు న శ్సతి్నని సమ రంచు. 

అగ్వి  నయ స్పధ్యరాయే అసామ న్। విశిా ని దేవ వయునాని విదిా న్। 

యుయోధా సమ  శ్జుజహురాణమేన్న భూయిషిాం తే నమ ఉకింే విధేమ।। 

ఓ అగి  దేవా! ఆ పరమాత్మ కు మరో రూపమైన నీవు మమమ లిి  మంచి మారంీలో నడప్పంచు. 

నీవు ఈ జీవుల యొకు  అనిి  కరమ లనూ తెలిసన వాడవు. జనమ జనమ ల నుంచీ మాతో 

మోస్కని వసే్ని  పాప కరమ లను భసమ ం చేయి. అనే శ్పార ధనతో పంచదర శ్ాహ్మ ణం 

ముగుసే్ంద్వ. 

193. ఉపనిషత్తులు. రృహదారణో క్యపనిషత్తు: అషటమ అధ్యో యాం: శ్రపధమ 

శ్రాహా ణాం:  

ఈ అధ్యా యంలోని శ్పధమ శ్ాహ్మ ణంలోని విషయాలు చాందోగాో పనిషతే్తలోని పంచమ 

శ్పపాఠకంలోని శ్పధమ ఖండంలో వివరంచారు. దానికి ఈ అధ్యా యంలోని విషయాలు 

అనుబంధమైనవి. 

శ్పాణమే సమస ేఇంశ్ద్వయాలలో జేషమిైనద్వ, శ్శేషమిైనద్వ. శ్పాణము యొకు  వశిషతి్ను 

తెలుస్కని ఉపాసంచేవాడు వసష ిఋష్ట లాగ్వగొపి  శ్పవక ేఅవుత్తనిా డు. వసష ిగుణ 

శ్పధ్యనమైన వాగీంశ్ద్వయానిి  ఉపాసంచేవాడు అందరకనాి  గొపి  వక ేఅవుత్తనిా డు. 

నేశ్త్వనిి  శ్పత్నషిా రూపంగా చెబుత్వరు. ఈ కళి  వలననే మానవుడు సమత్ల శ్పదేశాలలోను, 

దురమీ శ్పదేశాలలోను, విషమ, దురా క్ష శ్పదేశాలలో కూడా శ్పత్నష ికలిగ ఉంటనిా డు. 

శ్శోశ్తేంశ్ద్వయం వలనోే సమస ేవేదాలు సమృదధమవుత్తనాి యి. అందువల ోశ్శోశ్త్మే 

సంపద అనబడుత్తంద్వ. 

ఆయత్నం (ఆశ్రయం) తెలిసన వాడు సి జనులకు, సకల జనులకు త్వనే ఆశ్రయం 

అవుత్తనిా డు. ఇకు డ సకల ఇంశ్ద్వయాలకు, విషయాలకు మనస్తస  ఆయత్నం. ర్వత్స్స  

(వీరా ం) వలనోే శ్పజలు జనిమ సే్నాి రు. అందువల ోర్వత్స్తస  శ్పజ్ఞపత్న అనబడుతోంద్వ. 

ఈ రకంగా శ్పసదధములైన వాకుు  మొదలైన ఇంశ్ద్వయాలు నేను గొపి , నేను గొపి  అని 

కలహించుకని వానిలో వసషి్యలు ఎవరు అని శ్పజ్ఞపత్నని అడగ్వయి. దానికి శ్బహ్మ  వాటితో 

“మీలో ఎవరు రరీరం నుంచి బయటకు వెళిి ోతే ఆ రరీరం పాపభూయిషమిైనద్వగా లోకం 

భావిసే్ందో అత్డే గొపి వాడు” అని చెపిే డు. 



ఇంశ్ద్వయాలనీి  ఒకదాని త్రిా త్ ఒకటి రరీరానిి  వదలి ఒక సంవత్స రం త్రిా త్ త్నరగ 

రరీరంలో శ్పవేశించి త్మ త్మ వసషతిి్వ నిి  నిరూప్పంచుకనేందుకు 

నిరు యించుకునాి యి. 

ముందుగా రరీరం నుంచి వాకుు  నిశ్షు మించగా మూగవానిగా అందరు మానవులలాగానే 

జీవిసే్ ఉనిా డు. కళుి  నిశ్షు మించగా అంధునిలా జీవిత్వనిి  సామానా ంగా జీవిసే్ 

ఉనిా డు. అలాగ్వ చెవులు రరీరానిి  వద్వలితే చెవిటి వానిగా, మనస్స  నిశ్షు మిస్త ేప్పచిు  

వానిగా సామానా ంగా రరీరం మనుగడ సాగసే్ంద్వ. ర్వత్స్స  రరీరానిి  వదలి నిశ్షు మిస్త ే

నప్పంసకునిగా సామానా  జీవిత్వనిి  సాగంచేడు. 

ఇప్పి డు రరీరం లోని శ్పాణం యొకు  వంత్త వచిు ంద్వ. అప్పి డు ముఖా  శ్పాణం రరీరానిి  

వదలి ోవడానికి సదధమయాి ంద్వ. అప్పి డు సంధు దేశానికి చెంద్వన శుభలక్షణాలు కలిగన 

ఉత్మే అరి ం త్నను కటిని కయా ను గటిగిా పెకలించుకుని  విధంగా రరీరం లోని సమస ే

ఇంశ్ద్వయాలు త్మ త్మ శ్సిానాలనుండ శ్భషతిి్వ నిి  పంద్వ చలించిోయాయి. 

అప్పి డా ఇంశ్ద్వయాలనీి  శ్పాణానిి  ఇలా శ్పార ధంచేయి. “ఓ శ్పాణమా! నీవు ఈ రరీరం నుంచి 

బయటకు ోవదేు. నీవు లేకోతే మేమెవరమూ జీవించడానికి సమరుధలు కాము.” 

అప్పి డా శ్పాణం “ననుి  తెలుస్ కునాి రు కదా, ఇకనుంచి ననుి  గౌరవించి పూజంచండ.” 

అంటే దానికి అనిి  ఇంశ్ద్వయాలు సంతోషంగా అంగీకరంచాయి. 

ఇంశ్ద్వయాలనీి  ఒకదాని త్రిా త్ ఇంకకటి శ్పాణంతో ఇలా అనాి యి. “ఓ శ్పాణమా! 

మాకుని  వసష ిగుణమంత్వ నీదే. నీవే లేకోతే మాకీ వసష,ి శ్పత్నష ిగుణం ఎకు డనుంచి 

వసే్ంద్వ.” 

ఓ వాగాద్వ ఇంశ్ద్వయములారా! మీరు చెప్పి న అనిి  వసష ిగుణాలతో ఉని  నాకు 

అని మేద్వ? వస్తసమేేద్వ? అని శ్పాణం అడగతే ఇంశ్ద్వయాలనీి  శ్పాణమా! ఈ లోకంలోని 

పస్పకా్షా ద్వ సమస ేశ్పాణుల యొకు  అని మే నీకు అని ము. ఈ లోకం లో ఉని  నీరంత్వ 

నీకు వస్తసమేు అవుత్తంద్వ. లోకం లో విశ్ప్పలు భోజనం చేస్తటప్పి డు, భోజనమునకు త్రిా త్ 

ఆచమనం చేసేారు. ఆ ఆచమన జలానిే  శ్పాణానికి వస్తసంేగా భావిసేారు. 

ఈ విధంగా శ్పాణం యొకు  అని  వస్తసేాల గురంచి తెలుస్కుని  వారకి వార జీవిత్కాలంలో 

త్ననకూడనివి త్ననాలిస న అవసరం కలగదు. 

 

 

 

 



194. ఉపనిషత్తులు. రృహదారణో క్యపనిషత్తు: అషటమ అధ్యో యాం: ద్వి తీయ 

శ్రాహా ణాం:  

చాందోగాో పనిషతే్తలోని పంచమ శ్పపాఠకం త్ృతీయ ఖండం నుంచి దరమ ఖండం వరకూ 

పంచాగి  విదా ను వివరంచారు. ఇకు డ ఈ ద్వి తీయాధా్య యం లో వివరంచినద్వ దానికి 

అనుబంధమైనదే. 

అరుణముని ప్పశ్త్తడైన శేి త్కేత్త పాంచాల దేరరాజు, జీబలుని ప్పశ్త్తడైన శ్పవాహ్ణుని రాజ 

సభను జయించాలనే గరి ంతో అకు డకు చేర్వడు. 

శ్పవాహ్ణుడు శేి త్కేత్తవుతో నీ త్ంశ్డ అనుజ ాతీస్కనేవచాు వా అని అడుగుత ఐదు 

శ్పరి లను అడగ్వడు. 

1. ఈ శ్పజలు మరణించిన త్రిా త్ ఏ మారీాలలో వెడుత్తనాి రో నీకు తెలుసా? 

2. మరణించిన వారు త్నరగ ఈ లోకానికి ఎలా వసే్నాి రు? 

3. ఎంతో మంద్వ త్నరగ త్నరగ మరణించి వెళుి త్తని పి టికీ ఆ లోకం (మరణించిన వారు 

వెళి్ళ  లోకం) ఎందుకు పూరగేా నిండోవటం లేదు? 

4. ఎనిి  ఆహుత్తలతో హోమం చేస్త ేనీళుి  (జలం) ప్పరుషాకారానిి  ధరంచి మాటోాడ 

గలుగుత్వయో నీకు తెలుసా? 

5. ఓ శేి త్కేత! మంశ్త్ములో రండు మారీాలునాి యనీ, దానిలో ఒకటి దక్షణాయన 

మారంీలో ప్పశ్త్తలోకానిి  పందేద్వ అని, రండవద్వ ఉత్రేాయణ మారంీలో దేవలోకానిి  

పందేద్వ ఉనాి యని, మనుష్యా లు ఆ రండు మారీాలవలే ోఅనిి  లోకాలు 

చేరగలుగుత్తనాి రు. ఈ రండు మారీాలను త్లిదోంశ్డులంటారని అవి భూలోకానికి 

దుా లోకానికి మధా  ఉంటాయని నీకు తెలుసా? 

ఈ శ్పరి లనిి టికీ శేి త్కేత్త త్నకు వీటిలో ఏ ఒకు  శ్పరి కు జవాబు తెలియదని అనాి డు. 

త్రిా త్ 

త్న త్ంశ్డ నన ఉదేాలక ఆరుణి దగరీకు వెళిి  ఈ శ్పరి ల గురంచి అడగతే త్నకూ ఆ 

శ్పరి లకు జవాబులు తెలియవు ఆరాజునే అడగ తెలుస్ కుందామని ఆ రాజు దగరీకు 

బయలు దేర్వడు. అవమాన భారంతో శేి త్కేత్త త్ంశ్డతో కలస త్నరగ రాజు దగరీకి రాలేదు. 

ఆ రాజు ఆరుణికి అరఘా పాదాా దులు ఇచిు  సత్ు రంచి మహ్రీు మీరాక మాకు ఎంతో సంతోషం 

కలిగంచింద్వ. మీకు బహుమానంగా ఏద్వకోరతే అద్వ సమరి సేాను అనిా డు. నా కుమారుడు 

శేి త్కేత్తని అడగన శ్పరి లకు సమాధ్యనం చెపి ండ. ఇదే నేను కోర్వ వరం అనాి డు 

ఉదేాలకుడు. దానికి శ్పవాహ్ణుడు “ఆరుణ మునీ! నీవు కోరన వరం దేవత్లకు 

సంబంధించినద్వ. దయచేస మనుష్యా లకు సంబంధించిన వరం కోరుకోండ” అనాి డు. 

గో, కనక, వసే్, వాహ్నాలు, దాసదార పరవారం వస్తసేాలు మొదలైనవి నా దగరీ సమృద్వధగా 

ఉనాి యి. కనుక దయచేస నేను కోరన కోరకను సఫలం చేయండ. నేను మీకు శిషా రకం 

చేసేాను. ఇంత్కు ముందుకూడా ఆపత్వు లంలో శ్ాహ్మ ణులు రాజుల దగరీ శిషా రకం 

చేసారు కనుక నేనూ అదే విధిలో మీనుంచి విదా ను శ్గహిసేాను అనిా డు ఉదేాలకుడు. 



దానికి శ్పవాహ్ణుడు “నేను ఈ పంచాగి  విదా ను ఇంత్కు ముందు ఏ శ్ాహ్మ ణునికి బోధించ 

లేదు. ఇపి టి దాకా ఇద్వ క్షశ్త్నయ పరంపరగానే వచిు ంద్వ. కాని మీ కోరక మేరకు మీకీ విదా ను 

బోధిసే్నిా ను. 

పంచాగుి లుగా దాు లోకం, పర జనాు డు, భూమి, ప్పరుష్యడు, స్తర ేలను వివరంచేరు. 

ఈ దుా లోకమే అగి . ఆ అగి కి స్రుా డే ఇంధనం. ఆ స్రుా డ నుంచి వచేు  కిరణాలే 

అగి  నుంచి వెలువడే పగ, పగటికాంతే జ్ఞి ల. నాలుగు ద్వకుు లే నిప్పి లు, నాలుగు మూల 

ద్వకుు లే మిణుగురులు. ఇటవంటి దుా లోకమనే అగి లో శ్రదధ అనే ఉదకం తో హోమానిి  

చేసే్నాి రు. అలా హోమం చేసే్ ఆహుత్తలు సమరి ంచడం వల ోఅందులోంచి 

రాజయిన చంశ్దుడు ఉదయి శ్సే్నిా డు. 

పర జనాు డే అగి . సంవత్స రమే ఆ అగి కి ఇంధనం. మేాలే పగ. మెఱుపే జ్ఞి ల.ప్పడుగులే 

ఎగసపడే నిపి్ప  కణాలు. మేాలే నిపి్ప  రవి లు. అటవంటి పర జనాా గి లో దేవత్లు ప్పత్ృ 

దేవత్లకు, శ్ాహ్మ ణులకు రాజయిన చంశ్దుణిణ హోమం చేసే్నాి రు. ఆ ఆహుత్తల వలనోే 

వరాులు కురుసే్నాి యి. 

ఓ మహామునీ! సముశ్దాలు పరి త్వలతో నిండన ఈ లోకం మొత్ంే అగి  యొకు  సి రూపమే. 

ఆ అగి కి భూమియే ఇంధనం. అగి యే పగ. రాశ్త్న అనేద్వ అరు స్స  (జ్ఞి ల). చంశ్దుడు 

అగి లో ఉండే నిప్పి కణం. నక్షశ్త్వలే విస్ఫ  లింగాలు (నిప్పి  రవి లు, మిణుగురులు). ఇలా 

ఉండే లోకాగి లో వరాునిి  ఆహుత్నగా హోమం చేసే్నాి రు. ఆ ఆహుత్న వల ోఅని ం 

ప్పడుతోంద్వ. 

ప్పరుష్యడే అగి . ఆ అగి కి తెరచి ఉంచిన న్నర్వ ఆ అగి కి ఇంధనం.అత్ని శ్పాణమే అగి కి 

ధూమం. అత్ని వాకేు  జ్ఞి ల. కళి్ళ  నిప్పి కణికలు. అత్ని చెవులే నిపి్ప రవి లు. అలాంటి 

మానుష అగి లో దేవత్లు అనిా నిి  హోమం చేసే్నాి రు. ఆ ఆహుత్తల (అని ం)వల ో

ర్వత్స్స  అంటే వీరా ం ప్పడుతోంద్వ. 

ఓగౌత్మా! స్తర ేయే అగి  సి రూపం. ఆమె మరామ ంగమే అగి కి ఇంధనం. ఆమె రరీరం మీద 

ఉని  వెంశ్టకలే ఆ అగి కి పగ. ఆమె యోని అగి లోనుంచి వచేు  జ్ఞి ల. మైధున 

వాా పారాలే అగి లోని నిప్పి కణాలు.మైధునం వల ోకలిగ్వ ఆనందమే నిప్పి  రవి లు. 

అటవంటి స్తర ేరూప అగి లో దేవత్లు వీరాా నిి  హోమం చేసే్నాి రు. ఆ ఆహుత్న వల ో

ప్పరుష్యడు ఉదా విసే్నిా డు. ఆ ప్పరుష్యడు ఈ రరీరంలో శ్పాణం ఉని ంత్ వరకూ జీవన 

కరమ  చేసే్ జీవించి శ్పారబధము తీరన ప్పమమ ట మరణిసే్నిా డు. 

ఆ విధంగా మరణించిన ప్పరుష్యణిణ దహ్నం చేయడానికి తీస్కని ోత్వరు. అత్నిి  అగి కి 

ఆహుత్న చేస్తప్పి డు వెలిగంచే అగి  లౌకికమైనద్వ. అంటే కటెలిే ఇంధనం. కటెలినుంచి 

వచేు  పగ్వ ధూమము. కటెలిు కాలంగా వచిు న నిప్పి  కణాలే నిప్పి కణాలు. కటెలిు 

మండుత్తని ప్పి డు వచేు  నిప్పి  రవి లే నిపి్ప  రవి లు. ఈ అగి లో దేవత్లు ప్పరుష్యణిణ ( 

ప్పరుష్యని మృత్ దేహానిి ) హోమం చేసే్నాి రు. ఆ ఆహుత్న వల ోఅనేా  ఆహుత్ననన 



ప్పరుష్యడు (సరి  జ్ఞత్క సంసాు రాలు చేయించు కుని  వాడు) మరంత్ తేజ్యవంత్తడు 

అవుత్తనిా డు. 

ద్గనినే పంచాగి  విదా  అంటనాి రు. అవే దుా లోకాగి , పర జనాా గి , లోకాగి , ప్పరుషాగి , 

యోషాగి . 

ఈ పంచాగి  విదా ను శ్రదధగా తెలుస్కుని  గృహ్సే్డు గాని, వానశ్పసే్డు గానీ, అరణా  

వాసం చేసే్ హిరణా గరాో పాసన చేస్తవారుకానీ జా్య త్నరభిమాన దేవత్ని పందుత్వరు. అలా 

జా్య త్నరభిమాన దేవత్ను చేరనవాళుి  శ్కమంగా పగటి అభిమాన దేవత్ను, ఆ దేవత్ వల ో

శుకపోక్ష దేవత్, త్దాి రా ఉత్రేాయణ అభిమాన దేవత్ను చేరుత్వరు. 

ఈ ఉత్రేాయణ దేవత్నుంచే వాళుి  దేవలోకానిి , అకు డనుంచి స్రా లోకానిి , త్దాి రా 

విదుా త్ లోకానిి  చేరుత్వరు. అలా విదాు లోోకానిి  చేరన వారని శ్బహ్మ  మానస ప్పశ్త్తలైన 

మహాప్పరుష్యలు వారని శ్బహ్మ  లోకానికి తీస్కనిోత్వరు. అలా శ్బహ్మ లోకానిి  చేరన వాళుి  

ఎన్ని  సంవత్స రాలు అకు డ శ్సరి నివాసానిి  పందుత్వరు. వారకిక ప్పనర జనమ  ఉండదు. 

ఈ పంచాగి  విదేా  కాకుండా యజ,ా దాన త్పస్స లనే ఉపాసనలతో లోకాలను జయించి 

ధూమ దేవత్ని పందుత్తనాి రు. ధూమ దేవత్ వల ోరాశ్త్న అభిమాన దేవత్, త్దాి రా కృషణ 

పక్ష దేవత్ని చేరుత్తనాి రు. కృషణ పక్ష దేవత్ వల ోఆద్వతా్త డు ఆరు మాసాలు దక్షణ 

ద్వకుు ను చేరుత్తనాి రు. ఆ మాస రూప దేవత్ వలన ప్పత్ృ లోకానిి , ప్పత్ృలోకం వల ో

చంశ్దలోకానిి  చేరుత్వరు. అకు డ వాళుి  అని రూపానిి  పందుత్వరు. 

అకు డ అని రూపానిి  పంద్వతే ఋత్ని కుు లు వారని ఆపాా యసి  అంటే నింప్ప, 

అపక్షీయసి  అంటే ఖాళ్ళ చేయి అంటూ సోమరసానిి  బక్షసే్ని టోగా ఆ అనిా నిి  

ఋత్ని కుు లు భక్షసేారు. వార కరమ  క్షయమయిోగానే వారంత్వ ముందుగా ఆకాశానిి , 

అకు డనుంచి వాయువుని, వాయువు నుంచి వరాునిి , వర ుం నుంచి త్నరగ భూమిని 

చేరుకుంటారు. అంటే జనమ  తీస్ కుంటారు. ఆ కరమ షి్యలు కరమ క్షయానిి  పంద్వ మళ్ళి  

అని ంగా అవుత్తనాి రు. ప్పరుషాగి లో హ్వనం చేయబడ యోషాగి లో త్నరగ జనిమ సేారు. 

మాటిమాటికీ ఈ విధంగా జనన మరణ చశ్కంలో త్నరుగాడుత ఉంటారు. 

ఈ శ్జా్ఞన కరమ  మారీాలను తెలియని వాళుి  కీటకాలుగా, కుటే ిప్పరుగులుగా, దోమలుగా 

ప్పడుత్తనాి రు. 

త్ృతీయ శ్ాహ్మ ణంలో కరమ లయందాసకి ేకలిగన గృహ్సే్లు త్మ ఇషకిామాా ర ధ సద్వధకై, 

త్వము గొపి వారు, సంపద కలవారు అవాలని అనుకంటే చేయవలసన మంథన కరమ ను 

వివరంచేరు. 

చత్తరధ శ్ాహ్మ ణంలో సంత్వన్నత్ి త్నకేి సంబంధించిన విషయాలు చెపి బడాాయి. ఈ రండు 

శ్ాహ్మ ణాలలోని విషయాలు యోగ శ్పధ్యన మయినవి కాకోవడం వల ోవివరంచడం లేదు. 



పంచమ శ్ాహ్మ ణం లో ఈ ఉపనిషతే్త గురు పరంపర దిా రా ఉపదేశింపబడన గురు 

శిష్యా ల పేరోు తెలుప బడాాయి. 

శ్కిత్ం 18 న్నలలనుంచీ ధ్యరావాహికంగా వసే్ని  దశోపనిషతే్తలు ద్గనితో 

సంపూరణమయాా యి. 

ఇకముందు యోగ విదా ను ఉపదేశించే 21 ఇత్ర ఉపనిషతే్తలలోని శ్బహ్మ విదాా  సంబంధిత్ 

విషయాలు శ్కోుపంేగా చరు ంచ బడత్వయి. 

ఆ విషయాలు త్నని గా మన శ్ ో గ లోనే ఉంచ బడత్వయి. వాటిని తెలుస్కోవాలనే 

ఉత్వస హ్ం ఉని వాళుి  ఈ https://achyutashrama.wordpress.com/ఉపనిషద్వి చారణ స్మట 

ఎశ్డస్స తో చూచి చదువుకోవచుు . 
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